
	

	

 
 

 

 

	

„Við	kölluðum	karlaveldi	ekki	veldi	ef	það	brygðist	ekki	
við	innrás“	

Upplifun	kvenna	í	stjórnum	sjávarútvegsfyrirtækja	

	

	

	

Guðfinna	Pétursdóttir	

 

 

 

 

 



	

	

	

	

	

	

	

„Við	kölluðum	karlaveldi	ekki	veldi	ef	það	brygðist	ekki	
við	innrás“	

Upplifun	kvenna	í	stjórnum	sjávarútvegsfyrirtækja	

	

	

	

Guðfinna	Pétursdóttir	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Lokaverkefni	til	MS-gráðu	í	verkefnastjórnun	

Leiðbeinandi:	Ásta	Dís	Óladóttir	

	

Viðskiptafræðideild	

Félagsvísindasvið	Háskóla	Íslands	

Október	2017



	

3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

„Við	kölluðum	karlaveldi	ekki	veldi	ef	það	brygðist	ekki	við	innrás“	
Upplifun	kvenna	í	stjórnum	sjávarútvegsfyrirtækja	
	
Ritgerð	þessi	er	30	eininga	lokaverkefni	til	MS	prófs	í	verkefnastjórnun	við	
Viðskiptafræðideild,	Félagsvísindasvið	Háskóla	Íslands.	
	
©	2017	Guðfinna	Pétursdóttir	
Ritgerðina	má	ekki	afrita	nema	með	leyfi	höfundar.	
	
Prentun:	Háskólaprent	
Reykjavík,	2017		



	

4	

Formáli	

Ritgerð	þessi	er	lokaverkefni	í	meistaranámi	í	verkefnastjórnun	við	Háskóla	Íslands.	Vægi	

hennar	 er	 30	 (ECTS)	 einingar	 og	 er	 hún	 hluti	 af	 90	 (ECTS)	 eininga	 námi.	 Leiðbeinandi	

þessa	verkefnis	er	Ásta	Dís	Óladóttir,	 lektor	við	Háskóla	 Íslands.	Hún	fær	mínar	dýpstu	

þakkir	fyrir	 leiðsögnina,	ábendingar	og	alla	þá	góðu	og	miklu	hjálp	sem	hún	hefur	veitt	

mér	í	gegnum	ferlið.		

Viðmælendur	mínir	fá	sérstakar	þakkir	fyrir	auðsýndan	áhuga	og	vilja	til	að	vinna	með	

mér	að	gerð	þessa	verkefnis.	Ég	vil	þakka	þeim	fyrir	að	gefa	tíma	sinn	til	að	taka	þátt	og	

fyrir	 að	 deila	 upplifunum	 sínum	og	 reynslu.	 Yfirmaður	minn	 fær	 góðar	 þakkir	 fyrir	 að	

sýna	 mér	 skilning	 og	 tillitssemi	 þegar	 mikið	 var	 að	 gera	 í	 verkefnavinnunni	 og	 vera	

sveigjanleg.	 Að	 lokum	 fær	 kærastinn	 minn	 miklar	 þakkir	 fyrir	 alla	 þolinmæðina	 og	

dugnað	við	að	hlusta	á	vangaveltur	og	pælingar	varðandi	verkefnið.	Fyrir	ómetanlegan	

stuðning,	hvatningu,	öll	ráðin	og	uppástungurnar.	

Síðast	en	ekki	síst	vil	ég	tileinka	þetta	verkefni	öllum	þeim	konum	sem	hafa	náð	langt	

og	þeim	sem	munu	koma	til	með	að	ná	langt	í	atvinnulífinu	og	megi	þær	verða	hvatning	

fyrir	ókomnar	kynslóðir.	



	

5	

Útdráttur	

Í	þessu	verki	verður	skyggnst	inn	í	upplifun	kvenna	sem	gegna	stjórnarsetu	í	 íslenskum	

sjávarútvegsfyrirtækjum.	 Staða	 kvenna	 hefur	mikið	 verið	 í	 brennidepli	 frétta	 og	miðla	

síðustu	 ár	 og	 er	 markmiðið	 með	 þessari	 ritgerð	 að	 varpa	 ljósi	 á	 það	 málefni	 hvað	

sjávarútveginn	varðar.	Rannsóknarspurningin	er:	Hver	er	upplifun	kvenna	af	stöðu	þeirra	

í	 stjórnum	 sjávarútvegsfyrirtækja	 þar	 sem	 karlar	 eru	 í	 meirihluta?	 Notast	 var	 við	

eigindlega	 aðferðafræði	 og	 voru	 fimm	 viðtöl	 tekin	 við	 fimm	 konur	 sem	 allar	 gegna	

stjórnarsetu	í	íslenskum	sjávarútvegsfyrirtækjum.		

Helstu	niðurstöður	sýndu	að	þrátt	fyrir	að	greinin	sé	talin	karllæg,	allavega	ennþá,	þá	

er	 upplifun	 þessara	 kvenna	 yfir	 heildina	 nokkuð	 góð	 og	 þær	 eru	 ánægðar	 í	 starfi.	

Hindranir	 hafa	þó	 verið	 á	 vegi	 þeirra	upp	metorðastigann	en	mismiklar	 og	 virðist	 það	

skipta	 töluverðu	 máli	 hvort	 þær	 eru	 „innfæddar“	 inn	 í	 greinina	 eða	 ekki.	 Þær	 voru	

sammála	um	að	mikill	klíkuskapur	hafi	myndast	innan	greinarinnar	og	það	skipti	máli	að	

vera	vel	tengdur.	Þetta	sé	mikil	karlaveröld	og	það	geti	oft	verið	hindrandi	að	vera	kona.	

Þær	eru	allar	hlynntar	kynjakvótanum	og	telja	hann	vera	gott	verkfæri	til	að	hleypa	fleiri	

konum	 inn	 til	 stjórnarsetu	 í	 greininni.	 Þó	 voru	 þær	 allar	 sammála	 um	 að	 draumurinn	

væri	sá	að	tilvera	kynjakvótans	verði	að	lokum	óþörf	og	það	verði	jafn	sjálfsagt	að	velja	

konu	 í	 stjórn	 eins	 og	 karl.	 Þær	 voru	 þó	 raunsæjar	 og	 töldu	 það	 ekki	 gerast	 á	 næstu	

misserum.	Þær	finna	að	borin	er	virðing	fyrir	þeim	og	segja	að	þróunin	í	greininni	sé	góð,	

þar	sé	vitundarvakning	og	að	 flestir	einstaklingar	sjái	að	það	sé	 jákvætt	að	hafa	stjórn	

sem	samanstendur	af	báðum	kynjum.			

	

	



	

6	

Efnisyfirlit	

Myndaskrá	......................................................................................................................	8	
Töfluskrá	.........................................................................................................................	8	
1	 Inngangur	..................................................................................................................	9	

1.1	 Lýsing	og	val	á	viðfangsefni	..............................................................................	10	
1.2	 Rannsóknarmarkmið	og	rannsóknarspurning	..................................................	10	
1.3	 Uppbygging	ritgerðar	.......................................................................................	11	

2	 Fræðilegt	yfirlit	........................................................................................................	12	

2.1	 Ágrip	af	sögu	íslensks	sjávarútvegs	...................................................................	12	
2.2	 Þróun	sjávarútvegs	á	Íslandi	.............................................................................	13	
2.3	 Konur	í	stjórn	....................................................................................................	17	

2.3.1	 Menntun	og	stjórn	................................................................................	18	
2.3.2	 Bakgrunnur	kvenna	í	stjórn	...................................................................	19	

2.3.2.1	Starfs-	og	námsval	kynjanna	..........................................................	21	
2.3.3	 Staðalímyndir	........................................................................................	24	
2.3.4	 Stjórnunarstíll	og	kynin	.........................................................................	26	
2.3.5	 Lög	um	kynjakvóta	................................................................................	30	
2.3.6	 Konur	og	áhrif	á	rekstur	........................................................................	31	
2.3.7	 Hindranir	og	áskoranir	..........................................................................	33	

3	 Aðferðafræði	rannsóknar	........................................................................................	36	

3.1	 Eigindleg	aðferðafræði	.....................................................................................	36	
3.2	 Þátttakendur	.....................................................................................................	37	
3.3	 Gagnasöfnun	og	framkvæmd	...........................................................................	37	
3.4	 Gagnagreining	..................................................................................................	38	
3.5	 Annmarkar	........................................................................................................	38	

4	 Niðurstöður	.............................................................................................................	40	

4.1	 Karllæg	grein	.....................................................................................................	40	
4.1.1	 Klíka:	innfædd	eða	ekki	.........................................................................	40	
4.1.2	 Staðalímyndir	og	verkaskipting	.............................................................	42	
4.1.3	 Ólíkar	áskoranir	og	hindranir	................................................................	46	
4.1.4	 Samantekt	á	þema	1	.............................................................................	49	

4.2	 Áhugi	á	greininni	...............................................................................................	49	
4.2.1	 Ánægja	og	áhugi	á	starfinu	...................................................................	49	
4.2.2	 Fjölbreytileiki	mikilvægur	......................................................................	51	
4.2.3	 Viðhorf	gott	gagnvart	konum	...............................................................	53	



	

7	

4.2.4	 Samantekt	á	þema	2	.............................................................................	55	
4.3	 Góð	þróun	........................................................................................................	55	

4.3.1	 Kynjakvóti:	af	eða	á	...............................................................................	56	
4.3.2	 Áhrif	á	vinnubrögð	og	fyrirtæki	.............................................................	60	
4.3.3	 Skilja	móðureðlið	eftir	heima	................................................................	61	
4.3.4	 Samantekt	á	þema	3	.............................................................................	63	

5	 Umræða	...................................................................................................................	64	

5.1	 Upplifun	kvenna	af	stjórnarsetu	í	sjávarútvegi	.................................................	64	
5.2	 Samantekt	........................................................................................................	66	

6	 Lokaorð	....................................................................................................................	68	
Heimildaskrá	.................................................................................................................	69	
Viðaukar	........................................................................................................................	75	
Viðauki	1	–	Viðtalsrammi	..............................................................................................	75	
Viðauki	2	–	Kynningarbréf	.............................................................................................	77	

	



	

8	

Myndaskrá	

Mynd	1.	Fjöldi	starfandi	í	sjávarútvegi	.............................................................................	14	

Mynd	2.	Kynjaskipting	starfandi	einstaklinga	í	sjávarútvegi	.............................................	15	

Mynd	3.	Tekjur	og	framlegð	árin	2009-2015	....................................................................	16	

Mynd	4:	Kyn	stjórnarmanna	íslenskra	fyrirtækja	2004-2016	...........................................	17	

Mynd	5.	Brautskráning	meistaranema	á	háskólastigi	......................................................	19	

Töfluskrá	

Tafla	1.	Listi	yfir	lönd	með	kynjakvóta	..............................................................................	31	

	

	

	

	



	

9	

1 	Inngangur		

Hlutverk	kynjanna	hefur	breyst	töluvert	í	gegnum	aldirnar	og	í	dag	er	tíðin	allt	önnur	en	

hún	var	fyrir	hundrað	árum	síðan.	Hlutverk	kvenna	var	að	hugsa	um	heimilið	og	börnin	

meðan	karlarnir	sáu	um	að	vinna	fyrir	heimilinu.	Þessi	hlutverk	hafa	fylgt	mannkyninu	og	

staðalímyndir	fest	sig	í	sessi	út	frá	þeim.	Starfs-	og	námsval	kynjanna	hefur	einnig	áhrif	á	

þróun	 jafnréttis	 inn	 á	 vinnumarkaði	 þar	 sem	 sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 að	 munur	 er	 á	

starfs-	 og	 námsvali	 kynjanna.	 Störf	 eru	 ýmist	 talin	 karla-	 eða	 kvennastörf	 og	 þær	

hugmyndir	byrja	að	mótast	snemma	í	barnæsku.	Stelpur	leita	í	umönnunarstörf	meðan	

strákarnir	 leita	 í	 tækni-	 og	 verkfræðistörf	 (Kurtz-Cotes,	 Copping,	 Rowley	 og	 Kinlaw,	

2014).	 Þessar	 hugmyndir	 geta	 verið	 heftandi	 fyrir	 einstaklinga	 sem	 leita	 út	 fyrir	 sín	

dæmigerðu	 störf	miðað	 við	 kyn	 og	 staðalímyndir	 og	 því	 er	mikilvægt	 að	 breyta	 þeim	

hugsunarhætti	sem	virðist	vera	við	völd.	Konur	sjást	ekki	eins	mikið	í	stjórnum	fyrirtækja	

og	 karlar	 og	 hefur	 framaganga	 þeirra	 verið	 krefjandi	 vegna	 þessara	 staðalímynda	 og	

viðmiðanna	sem	við	þeim	blasa.	Meðlimir	í	stjórnum	eru	oftar	en	ekki	karlmenn	og	því	

eiga	 konur	 erfiðara	með	að	 komast	 í	 slíkar	 stöður	 vegna	ólíkra	 eiginleika	 kynjanna	og	

einmitt	þeirra	staðalímynda	sem	eru	við	lýði	(Spencer,	Logel	og	Davies,	2016).	

Þau	störf	sem	karlar	völdu	sér	frekar	hafa	verið	kölluð	karlastörf	og	kvennastörf	þau	

störf	sem	konur	völdu	sér	frekar.	Þó	að	sýnt	hafi	verið	fram	á	að	konur	völdu	sér	frekar	

dæmigerð	 kvennastörf	 sem	 einkenndust	 af	 umönnun,	 kennslu	 og	 þess	 háttar	 hefur	

orðið	breyting	á.	Konur	eru	betur	og	betur	að	átta	sig	á	þeim	möguleika	að	þær	geti	náð	

langt	 í	 störfum	 sem	 talin	 eru	 karlastörf	 og	 sækja	 alltaf	 meira	 inn	 á	 þá	 braut	 (Sax	 og	

Bryant,	2006;	Kurtz-Cotes	o.fl.,	2014).	Þó	að	einstaklingar	hafi	viljann	og	metnaðinn	til	

að	stunda	störf	sem	ekki	eru	talin	dæmigerð	fyrir	þeirra	kyn	getur	oft	reynst	þeim	erfitt	

að	 fóta	 sig	 inni	 í	 veröld	 sem	 talin	 er	 vera	 dæmigerð	 fyrir	 hitt	 kynið.	 Þannig	 hefur	

framaganga	kvenna	innan	greina	sem	ekki	eru	taldar	vera	kvenlægar	verið	þyrnum	stráð	

og	margar	konur	gefist	upp	á	þeirri	baráttu.		

Einstaklingar	 sem	 velja	 sér	 starfssvið	 utan	 þess	 ramma	 sem	 talinn	 er	 dæmigerður	

fyrir	 kyn	 viðkomandi	 vekja	 oft	 meiri	 athygli	 en	 ella.	 Sem	 dæmi	 má	 nefna	 Agnesi	 M.	

Sigurðardóttur,	sem	varð	fyrst	kvenna	til	að	gegna	embætti	biskups	Íslands	(Þjóðkirkjan,	
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e.d.)	 og	 Sigríði	 Björk	 Guðjónsdóttur	 sem	 varð	 fyrst	 kvenna	 til	 að	 gegna	 embætti	

lögreglustjóra	á	höfuðborgarsvæðinu	(Sigríður	lögreglustjóri	höfuðborgarsvæðis,	2014).	

Konur	gegna	síður	stjórnarsetu	en	karlar	og	þær	sem	gera	það	vekja	oft	mikla	athygli	en	

í	 raun	 er	 mjög	 merkilegt	 hvað	 þær	 eru	 fáar	 miðað	 við	 þátttökufjölda	 þeirra	 á	

vinnumarkaði.	 Þó	 er	 það	 að	 breytast	 og	 fyrirtæki	 farin	 að	 vera	 meðvitaðri	 um	 kraft	

kvenna	(Eagly	og	Carli,	2003).	Vitundarvakning	er	um	að	hæfni	til	að	stjórna	hefur	í	raun	

og	veru	lítið	sem	ekkert	með	kyn	að	gera	(Árelía	Eydís	Guðmundsdóttir,	2008).		

Mikilvægt	er	að	rýna	í	þetta	málefni	til	að	hægt	sé	að	leysa	þann	jafnréttisvanda	sem	

virðist	 hafa	 skapast	 í	 stjórnum	 fyrirtækja.	 Lög	 um	 kynjakvóta	 hafa	 að	 einhverju	 leyti	

orðið	til	þess	að	fleiri	og	fleiri	konur	sjást	í	stjórnarsetu	en	það	virðist	vera	mikið	stærri	

vandi	að	tækla	þá	menningu	sem	hefur	skapast	 innan	veggja	stjórnar.	 Í	þessari	 ritgerð	

verður	leitast	við	að	varpa	ljósi	á	málefnið	og	skoðað	hver	upplifun	kvenna	er	í	raun	og	

veru	af	því	að	lifa	og	hrærast	í	slíkum	karlaheimi.		

1.1 Lýsing	og	val	á	viðfangsefni	
Kveikjan	 að	 verkefninu	 varð	 til	 haustið	 2016	 í	 námskeiðinu	 Þekkingarstjórnun.	 Í	 því	

námskeiði	var	skrifuð	skýrsla	um	samsetningu	stjórna	og	hvaða	þættir	hafa	áhrif	á	gæði	

þeirra.	Í	febrúar	2016	þegar	velja	átti	viðfangsefni	fyrir	meistararitgerð	komu	alls	konar	

viðfangsefni	upp.	Eftir	miklar	vangaveltur	var	tekin	ákvörðun	um	að	skoða	samsetningu	

stjórna	 betur	 og	 leggja	 áherslu	 á	 samsetningu	 út	 frá	 hlutfalli	 kynjanna.	 Sjávarútvegur	

varð	fyrir	valinu	vegna	þess	hve	karllæg	greinin	er	talin.	

1.2 Rannsóknarmarkmið	og	rannsóknarspurning	
Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 varpa	 ljósi	 á	 upplifun	 kvenna	 sem	 sitja	 í	 stjórnum	

fyrirtækja	 í	 íslenskum	 sjávarútvegi.	 Greinin	 hefur	 verið	 talin	 afar	 karllæg	 og	

stjórnunarstörf	 innan	 hennar	 því	 talin	 frekar	 óhefðbundin	 fyrir	 konur.	 Þrátt	 fyrir	 það	

hafa	 konur	 ákveðið	 að	 feta	 þá	 braut	 og	 sjást	 þær	 í	 auknum	 mæli	 í	 stjórnum	 innan	

greinarinnar.			

Til	að	ná	fram	því	markmiði	er	ein	rannsóknarspurning	lögð	fram:	

Hver	 er	 upplifun	 kvenna	 af	 stöðu	 þeirra	 í	 stjórnum	 sjávarútvegsfyrirtækja	 þar	 sem	

karlar	eru	í	meirihluta?	
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1.3 Uppbygging	ritgerðar	
Ritgerðin	 byrjar	 á	 fræðilegu	 yfirliti	 þar	 sem	 viðfangsefnið	 verður	 sett	 í	 samhengi	 við	

fræðin	og	fyrri	rannsóknir	á	efninu.	Farið	verður	yfir	sögu	sjávarútvegs	á	Íslandi	í	stuttu	

máli	 og	 hvernig	 hann	 hefur	 þróast.	 Í	 köflunum	 sem	eftir	 fylgja	 verður	 farið	 yfir	 stöðu	

kvenna	 í	 stjórnum.	 Á	 eftir	 fræðilega	 yfirlitinu	 er	 aðferðafræðikaflinn	 þar	 sem	 farið	

verður	yfir	hvaða	rannsóknaraðferð	varð	fyrir	valinu	og	hvernig	þátttakendur	voru	valdir	

fyrir	rannsóknina.	Gagnasöfnunin	verður	útskýrð	og	hvernig	hún	var	framkvæmd,	farið	

yfir	 vinnslu	 gagna	 og	 helstu	 annmarkar	 nefndir.	 Á	 eftir	 þeim	 kafla	 kemur	

niðurstöðukaflinn	 þar	 sem	 helstu	 atriði	 rannsóknarinnar	 verða	 dregin	 fram	 og	 leitast	

eftir	 því	 að	 svara	 rannsóknarspurningunni	 sem	 lögð	 var	 fram	 í	 upphafi.	 Í	

umræðukaflanum	 í	 lokin	 verður	 rannsóknin	 dregin	 saman	 og	 ályktanir	 rannsakanda	

settar	fram.			 	
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2 Fræðilegt	yfirlit	

2.1 Ágrip	af	sögu	íslensks	sjávarútvegs	
Frá	 örófi	 alda	 hefur	 sjávarútvegur	 verið	 gífurlega	 mikilvæg	 grein	 fyrir	 Íslendinga.	

Áratugum	og	öldum	saman	voru	það	auðlindirnar	úr	sjónum	sem	héldu	 Íslendingum	á	

lífi	og	lögðu	til	verðmætar	útflutningsafurðir.	Oft	og	tíðum	var	hagkerfi	Íslands	lýst	sem	

landbúnaðarhagkerfi	 en	 ekki	 má	 gleyma	 að	 fiskveiðar	 voru	 og	 eru	 jafn	 mikilvægar	

þjóðinni	 eins	 og	 landbúnaðurinn.	 Staðsetning	 landsins,	 veðurfar	 þess	 og	 landshættir	

hafa	 valdið	 því	 að	 íslenska	 þjóðin	 á	 að	 miklu	 leyti	 afkomu	 sína	 að	 þakka	 sjónum	 og	

sjávarauðlindum	(Jón	Þ.	Þór,	2002).		

Í	 dag	 gerir	 nýjasta	 tækni	 sjómönnum	auðveldara	 fyrir	 að	 stunda	 vinnu	 sína	 en	það	

hefur	 ekki	 alltaf	 verið	 svo.	 Fyrr	 á	 öldum	 börðust	 sjómenn	 á	 litlum	 árabátum	 við	

ofsaöldur,	 vinda	 og	 ofankomu.	 Íslendingar	 stunduðu	 sjávarútveg	 sem	 hliðargrein	 við	

landbúnað	og	fór	það	eftir	árstíma	hvaða	vertíð	var	í	gangi.	Á	veturna	var	jafnan	minna	

að	gera	 í	 íslenskum	sveitum	og	því	 fóru	bændur	á	sjó	eða	sendu	vinnumenn	sína.	Það	

voru	 oft	 erfiðir	 tímar	 og	 urðu	 margir	 úti	 í	 erfiðum	 aðstæðum,	 kulda	 og	 hríð.	 Helstu	

vertíðirnar	 voru	 að	 vetri	 til	 og	 þá	 helst	 utan	 við	 Snæfellsnes	 en	 líka	 fyrir	 sunnan.	 Þá	

þyrptust	 bændur	 að	 til	 að	 veiða	 sér	 til	matar.	 Íslendingar	 högnuðust	 þó	 lítið	 á	 þessu	

brambolti	sínu	vegna	smæðar	sinnar	og	vankunnáttu	á	útflutningi	sjávarafurða.	Frá	14.	

og	15.	öld	stunduðu	útlendingar	miklu	meiri	sjávarútveg	á	Íslandi	heldur	en	innfæddir	og	

vegna	 fátæktar	 landans	 og	 vankunnáttu	 á	 umfangi	 og	 skipulagi	 var	 afar	 erfitt	 fyrir	

Íslendinga	að	fóta	sig	á	markaði	(Ágúst	Einarsson,	2016).	

Með	 tilkomu	 tækninnar	 og	 betur	 útbúinna	 skipa	 breyttist	 sjávarútvegur	 og	 útgerð	

mikið.	 Veiðiskipin	 stækkuðu	 umtalsvert	 og	 á	 landi	 voru	 allar	 flutningsleiðir	 bættar	

verulega.	 Á	 19.	 öld	 komu	 togarar	 til	 sögunnar	 sem	 drógu	 veiðarfæri	 á	 eftir	 sér,	

svokallaða	 botnvörpu.	 Nútíma	 iðnvæðing	 átti	 sér	 einnig	 stað	 á	 19.	 öld	 og	 vélknúnir	

togarar	 litu	 dagsins	 ljós	 og	 þegar	 komið	 var	 fram	 á	 20.	 öld	 leystu	 olíuknúin	 skip	

gufuskipin	af	hólmi	(Ágúst	Einarsson,	2016).	

Í	upphafi	var	vöxtur	sjávarútvegs	á	Íslandi	afar	dræmur.	Á	15.	öld	komu	Þjóðverjar	og	

Englendingar	til	 landsins	bæði	 til	að	veiða	 fisk	og	kaupa	hann	af	 Íslendingum.	Þar	sem	

þjóðin	 var	 álitin	 landbúnaðarþjóð	 var	 passað	upp	 á	 að	 slík	 viðskipti	myndu	ekki	 raska	

þeirri	grein	þar	sem	hún	var	meginstoð	valds	og	auðs	á	 Íslandi.	Útlendingar	máttu	alls	
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ekki	gera	út	skip	frá	landinu,	hvað	þá	hafa	hér	vetursetu	og	voru	reglugerðir	um	hversu	

mikið	útlendingar	mættu	ráða	Íslendinga	til	vinnu.	Þetta	bann	stóð	yfir	 í	 fjöldamörg	ár	

og	mætti	segja	að	það	væri	ein	af	ástæðum	þess	að	vöxturinn	var	ekki	meiri	en	raun	ber	

vitni	(Ágúst	Einarsson,	2016).			

2.2 Þróun	sjávarútvegs	á	Íslandi	
Íslenskur	 sjávarútvegur	 hefur	 vaxið	 töluvert	 síðastliðin	 ár	 og	 áratugi	 og	 árið	 2014	 var	

Ísland	 í	 20.	 sæti	 á	 lista	 yfir	 stærstu	 fiskveiðiþjóðir	 heims	 og	 er	 það	 talið	 mikið	 afrek	

miðað	 við	 að	 vera	 meðal	 þeirra	 fámennustu	 á	 þeim	 lista.	 Heildarafli	 ársins	 2015	 var	

1.319	þús.	 tonn	og	 var	 það	 23%	aukning	 frá	 árinu	 2014	þegar	 heildaraflinn	 var	 1.077	

þús.	 tonn.	 Verðmæti	 atvinnugreinarinnar	 eru	 gríðarleg	 og	 voru	 aflaverðmæti	 ársins	

2015	um	151	ma.kr.	Af	1.319	þús.	tonnum	árið	2015	voru	um	632	þús.	tonn	flutt	út	og	

tekjurnar	 námu	 265	 mö.kr.	 Af	 útfluttu	 magni	 er	 þorskurinn	 verðmætasta	

útflutningsvaran	 og	 námu	 tekjur	 hans	 105	 mö.kr	 árið	 2015	 og	 er	 það	 um	 38%	 af	

heildarveltu	útflutningsverðmæta	sjávarútvegsins	(Íslandsbanki,	2016).		

Helsta	 þróun	 í	 íslenskum	 sjávarútvegi	 síðastliðin	 ár	 er	 aukin	 framleiðsla	 og	

útflutningur	á	fiski	og	fiskafurðum.	Í	byrjun	tíunda	áratugarins	hófst	framleiðsla	unninna	

ferskra	sjávarafurða	fyrir	alvöru	og	hefur	aukist	hægt	en	örugglega	síðan.	Frakkland	er	

langstærsti	kaupandi	 ferskra	 íslenskra	sjávarafurða	og	sést	það	 til	dæmis	á	því	að	árið	

2014	 voru	 fluttar	 þorskafurðir	 til	 Frakklands	 fyrir	 12,6	ma.kr.,	 en	 það	 eru	 um	10	 þús.	

tonn.	Á	eftir	Frakklandi	kemur	Bretland	en	þangað	voru	fluttar	út	þorskafurðir	fyrir	4,8	

ma.kr.	 árið	2014.	Belgía	 fylgdi	 fast	 á	hælana	með	4,5	ma.kr.	 og	þar	 á	 eftir	 Bandaríkin	

með	 3,2	 ma.kr.	 (Arion	 Banki,	 2015).	 Framtíðarspá	 greiningarskýrslu	 Arion	 Banka	 sem	

kom	út	árið	2015	gerir	ráð	fyrir	því	að	flutningsgeta	og	þróun	á	flutningskerfum	til	og	frá	

landinu	muni	verða	lykilatriði	í	vexti	á	útflutningi	á	ferskri	vöru.	Með	flutningskerfum	er	

átt	við	flutningaskip,	fraktvélar	og	farþegavélar.		

Íslenskur	 sjávarútvegur	 hefur	 skapað	 sér	 gífurlega	 mikilvægt	 samkeppnisforskot	 í	

framleiðslu	 ferskra	 afurða.	 Framleiðslukeðjan	 hefur	 þróast	 upp	 í	 að	 veiðitúrarnir	 eru	

styttri,	 öll	 meðferð	 aflans	 er	 bætt,	 gæðaferlar	 bættir,	 tækjabúnaður	 þróast	 mikið	 og	

jafnar	 veiðar	 yfir	 allt	 árið	 sem	 tryggir	 öryggi	 afhendingar	 gagnvart	 kaupendum	 (Arion	

Banki,	2015).	Greinin	er	ekki	bara	mikilvæg	fyrir	afkomu	landsins	heldur	öll	störfin	sem	

myndast	 við	 svona	 mikla	 vinnslu	 og	 útflutning.	 Samkvæmt	 greiningarskýrslu	
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Íslandsbanka	 (2016)	 störfuðu	 7800	 manns	 við	 sjávarútveg	 árið	 2015	 sem	 nemur	 um	

4,2%	 af	 heildarvinnuafli	 landsins.	 Á	mynd	 1	 (Hagstofan,	 2017a)	má	 sjá	 þróun	 á	 fjölda	

fólks	 sem	 vann	 við	 sjávarútveg	 frá	 árinu	 1998	 til	 ársins	 2016,	 bæði	 við	 fiskveiðar	 og	

fiskiðnað	og	má	glöggt	sjá	að	starfsfólki	hefur	fækkað	töluvert	og	má	til	dæmis	skýra	það	

með	aukinni	tækniþróun	(Hagstofan,	2017a).		

	

Mynd	1.	Fjöldi	starfandi	í	sjávarútvegi	

Með	aukinni	tækniþróun	er	til	dæmis	átt	við	að	hugvit	og	tækni	leysir	mannshöndina	

af	hólmi.	 Í	 gegnum	tíðina	hefur	 sjávarútvegurinn	þróast	mikið,	allt	 frá	árabátum	upp	 í	

stóra	tæknivædda	togara	og	öll	vinnsla	afurða	hefur	batnað	töluvert	sem	gerir	vöruna	

betri	og	því	verðmætari.	Tækniþróun	í	sjávarútvegi	er	af	hinu	góða	hvað	aflann	varðar	

en	hefur	þær	afleiðingar	að	störfum	innan	greinarinnar	fækkar.	Störfin	verða	tæknilegri	

og	munu	krefjast	menntunar	á	því	sviði	sem	leiðir	af	sér	að	störfum	fyrir	ómenntað	fólk	

mun	koma	til	með	að	fækka	(Huginn	Freyr	Þorsteinsson,	2017).		

Ferskfisktogarinn	 Engey	 RE	 er	 gott	 dæmi	 um	 aukna	 tækniþróun	 í	 íslenskum	

sjávarútvegi	og	má	að	vissu	 leyti	kalla	komu	hans	mikil	 tímamót.	Þann	23.	ágúst	2017	

kom	 Engey	 RE	 úr	 fyrsta	 veiðitúr	 sínum	og	 vekur	 tæknibúnaðurinn	 um	borð	 töluverða	

athygli.	 Í	 samstarfi	við	HB	Granda	hannaði	Skaginn	3X	kerfi	 sem	auðveldar	alla	vinnslu	

um	borð	og	eykur	gæði	fisksins	til	muna.	Vinnslubúnaður	Engeyjar	RE	er	gott	dæmi	um	
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fækkun	starfa	í	greininni	en	flutningskerfi	aflans	um	borð	er	allt	sjálfvirkt	og	hefur	þar	af	

leiðandi	aðbúnaður	og	vinnulag	sjómanna	breyst	til	muna.	Vissulega	eru	kostir	og	gallar,	

störfum	fækkar	en	öryggi	sjómanna	er	bætt.	Ferlið	er	tæknidrifið	hvarvetna	sem	hægt	er	

að	koma	því	að	í	Engey	RE	og	með	því	hefur	líkamlegt	erfiði	sjómanna	minnkað	um	um	

það	bil	helming	(Ágúst	Ingi	Jónsson,	2017).			

Frá	 árinu	 1997	 hefur	 störfum	 í	 greininni	 fækkað	 um	 45%	 eða	 sem	 nemur	 6400	 í	

fjölda.	Frá	þeim	tíma	hefur	konum	fækkað	hlutfallslega	meira	en	körlum,	eða	60%.	Árið	

2015	störfuðu	um	1800	konur	í	greininni	og	voru	þær	þá	um	23%	af	vinnuafli	hennar.	Af	

störfum	 greinarinnar	 árið	 2015	 eru	 flestar	 konur	 að	 vinna	 í	 fiskiðnaðinum,	 eða	 sem	

nemur	1500	manns	(83%),	og	aðeins	300	konur	starfa	við	fiskveiðar	á	meðan	3700	karlar	

starfa	 við	 fiskveiðar	 (Íslandsbanki,	 2016).	Á	mynd	2	 (Hagstofan,	 2017a)	má	 sjá	hlutfall	

karla	 og	 kvenna	 sem	hafa	 unnið	 við	 sjávarútveg	 í	 gegnum	árin,	 og	 sýnir	 þetta	 hlutfall	

fiskveiðar	og	fiskiðnaðinn	samanlagt.	

	

Mynd	2.	Kynjaskipting	starfandi	einstaklinga	í	sjávarútvegi	

Tekjur	 af	 sjávarútvegi	 eru	 umtalsverðar	 og	 á	 mynd	 3	 (Deloitte,	 2016)	 má	 sjá	

tekjudreifingu	frá	árinu	2009	til	ársins	2015.	Tekjur	ársins	2015	voru	275	ma.kr.	og	má	

sjá	 að	 þær	 jukust	 um	9	ma.kr.	 frá	 árinu	 2014,	 eða	um	3,3%.	 Þessa	 tekjuaukningu	má	

skýra	 með	 auknum	 verðmætum	 í	 þorskinum	 vegna	 verðhækkunar	 og	 aukinna	
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loðnuveiða.	EBITDA	framlegð	jókst	úr	23%	árið	2014	upp	í	26%	árið	2015	og	bendir	það	

til	betri	nýtingar	á	afurðinni	(Íslandsbanki,	2016;	Deloitte,	2016).		

	

Mynd	3.	Tekjur	og	framlegð	árin	2009-2015	

Sjávarútvegur	er	mikilvægur	fyrir	íslensku	þjóðina	af	nokkrum	ástæðum.	Í	fyrsta	lagi	

skapar	greinin	vinnu,	en	árið	2015	var	um	5%	af	vinnuafli	Íslands	starfandi	við	fiskvinnslu	

og	 fiskveiðar	 og	 utan	 höfuðborgarsvæðisins	 var	 hlutfallið	 11%.	 Í	 öðru	 lagi	 skapar	 hún	

mikil	 verðmæti,	bæði	hér	heima	og	 sem	úflutningsvara,	og	 í	þriðja	 lagi	er	 greinin	afar	

mikilvæg	fyrir	þjóðarbúið	en	árið	2015	var	beint	framlag	hennar	til	landsframleiðslu	um	

12%	(Deloitte,	2016).		

Þrátt	 fyrir	mikilvægi	sjávarútvegs	á	 Íslandi	og	fyrir	þjóðarbúið	mun	tækniþróunin	að	

öllum	 líkindum	 halda	 áfram	 að	 hafa	 töluverð	 áhrif	 á	 störf	 innan	 hennar.	 Eins	 og	 var	

nefnt	 hér	 að	 framan	 mun	 störfum	 innan	 greinarinnar	 fækka	 en	 verða	 tæknilegri	 og	

krefjast	meiri	menntunar.	Með	 nýjum	 áherslum	 og	 venjum	 verður	 til	 rými	 fyrir	 slíkar	

breytingar	 í	 öðrum	 stigum	 greinarinnar	 og	 má	 þar	 helst	 nefna	 samsetningu	 stjórna.	

Konur	eru	í	auknum	mæli	að	gegna	stjórnarsetu	og	fjallar	næsti	kafli	um	það	málefni.		
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2.3 Konur	í	stjórn	
Eftir	margra	ára	baráttu	og	mikla	greiningarvinnu	á	því	hvað	sé	best	og	hvað	virki	 fyrir	

fyrirtæki	sem	leita	að	einstaklingum	í	stjórn	liggur	svarið	fyrir;	ráða	konu.	Á	þennan	hátt	

opna	Eagly	og	Carli	(2003)	skýrslu	sína	um	forskot	kvenna	sem	leiðtoga.	Rannsóknir	hafa	

sýnt	að	konur	búa	bæði	yfir	 kostum	og	göllum	gagnvart	 leiðtogahlutverkinu	og	helstu	

erfiðleikar	 og	 hindranir	 sem	 konur	 verða	 fyrir	 eru	 til	 dæmis	 vegna	 staðalímynda	 sem	

orðið	hafa	til	fyrir	kynin	(Eagly	og	Karau,	2002).		

Hlutföll	kvenna	í	stjórnum	hefur	verið	að	hækka	milli	ára.	Á	vef	Hagstofunnar	er	hægt	

að	nálgast	upplýsingar	um	kynjahlutföll	 í	stjórnum	allra	fyrirtækja	á	 Íslandi	 frá	árunum	

1999-2016.	 Á	 mynd	 4	 (Hagstofan,	 2017b)	 sést	 hvernig	 hlutföll	 kvenna	 sem	

stjórnarmanna	hefur	hægt	og	bítandi	verið	að	aukast	 í	gegnum	árin.	Síðustu	mælingar	

árið	2016	sýna	að	konur	voru	komnar	í	25,9%	stjórnarmanna	í	íslenskum	fyrirtækjum	og	

vekur	athygli	að	talan	sé	ekki	hærri	vegna	laga	um	kynjakvóta	sem	sett	voru	á	árið	2013	

(Hagstofan,	2017b).		

	

Mynd	4:	Kyn	stjórnarmanna	íslenskra	fyrirtækja	2004-2016	

*Meðaltal	stjórnarmanna	íslenskra	fyrirækja	árin	2004-2009	

**Kynjakvótinn	settur	á	á	Íslandi	og	varð	að	lögum	2013	
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Í	köflunum	hér	á	eftir	verður	farið	yfir	helstu	atriði	sem	tengjast	þessu	efni.	Hvernig	

konur	 hafa	 komið	 sér	 meira	 og	 meira	 í	 æðstu	 stjórnunarstöður	 og	 sýnt	 með	 eldri	

rannsóknum	 að	 þær	 hafi	 í	 raun	 fullt	 erindi	 þangað.	 Hvernig	 konur	 hafa	menntað	 sig,	

hver	 bakgrunnur	 þeirra	 er	 varðandi	 stjórnarsetu,	 áhrif	 starfs-	 og	 námsvals	 kynjanna,	

hvernig	staðalímyndir	hafa	áhrif	á	dagleg	störf	kynjanna	og	ólíkan	stjórnunarstíl	þeirra.	

Einnig	verður	 farið	yfir	 lög	um	kynjakvóta,	þróun	hans	og	 innleiðingu.	Eldri	 rannsóknir	

hafa	 sýnt	að	konur	hafa	áhrif	á	 rekstur	 fyrirtækja	og	verður	 farið	yfir	það	ásamt	þeim	

hindrunum	og	áskorunum	sem	konur	verða	fyrir.		

2.3.1 Menntun	og	stjórn	

Margt	mætti	 nota	 til	 að	 útskýra	 það	 að	 kvenkyns	 stjórnarmenn	hafa	 rutt	 sér	 til	 rúms	

síðustu	ár	hér	á	landi	og	má	þar	helst	nefna	menntun	kvenna.	Í	upphafi	voru	skólar	þó	

einungis	stofnaðir	 fyrir	karla	en	ekki	konur.	Það	átti	hins	vegar	eftir	að	breytast	og	við	

lok	20.	aldar	gátu	konur	stundað	nám	jafnt	og	karlar.	Þó	voru	stofnaðir	skólar	sem	voru	

annaðhvort	 fyrir	 drengi	 eða	 stúlkur	en	á	 sama	 tíma	var	barist	 fyrir	 almennum	skólum	

fyrir	bæði	kyn	(Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2004).	Síðan	þá	hefur	mikið	breyst	og	í	dag	

eru	konur	í	miklum	meirihluta	útskrifaðra	háskólanemenda.	Eins	og	sést	á	mynd	5	voru	

brautskráðir	 meistaranemar	 á	 árunum	 2009-2013	 töluvert	 fleiri	 konur	 en	 karlar	

(Hagstofan,	 2017c).	 Þrátt	 fyrir	 þetta	 virðast	 konur	 fá	 eins	 háar	 stjórnunarstöður	 og	

karlar	 innan	 fyrirtækja	og	 fá	 iðulega	ekki	 sæti	 í	 stjórn.	Francis	 (2000)	bendir	á	að	þótt	

stúlkur	 séu	 að	 standa	 sig	 betur	 og	 fleiri	 konur	 útskrifist	 en	 karlar	 eru	 þeir	 enn	 í	

meirihluta	stjórnarmanna	og	fáar	konur	gegni	stjórnarsetu.	

Í	 rauninni	ætti	það	að	vera	þannig	að	þeir	 sem	mennta	 sig	mest	ættu	að	 fá	mestu	

umbunina	fyrir	og	sitja	í	virðulegum	stöðum,	eins	og	til	dæmis	stjórnum	fyrirtækja.	Ein	

kenning	(e.	human	capital	theory)	er	einmitt	sú	og	það	sé	ástæðan	fyrir	því	að	konur	séu	

ekki	 í	eins	góðum	stöðum	eins	og	karlar	því	þeir	mennti	sig	 í	meira	krefjandi	greinum,	

eins	og	verkfræði	og	tækni.	Þótt	það	geti	vel	verið	sannleikurinn	er	líka	hægt	að	velta	því	

upp	 hvort	 konur	 velji	 sér	 síður	 þessar	 greinar	 vegna	 þess	 sem	 talið	 er	 eðlilegt	 af	

samfélaginu	og	því	sé	möguleiki	þeirra	frá	upphafi	minni	en	karlanna	(Dainty	og	Lingard,	

2006).	 Sú	 kenning	 skýrir	 hins	 vegar	 ekki	 fjölda	 nemenda	 sem	 útskrifast	 og	 konur	 eru	

augljóslega	í	meirihluta	þar,	eins	og	sjá	má	á	mynd	5.		
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Mynd	5.	Brautskráning	meistaranema	á	háskólastigi	

2.3.2 Bakgrunnur	kvenna	í	stjórn	

Hefðin	hefur	ekki	verið	sú	að	konur	sitji	sem	stjórnarmenn	og	þrátt	fyrir	mikla	þróun	og	

jákvæðar	breytingar	er	samt	sem	áður	ennþá	erfitt	fyrir	konur	að	komast	í	stjórn	og	þau	

sæti	eru	enn	flest	setin	af	körlum.	Laun,	völd	og	aðgangur	að	tengslum	er	yfirleitt	á	valdi	

karla	 og	 konurnar	 heltast	 úr	 lestinni.	 Það	 mætti	 líka	 skýra	 með	 vananum	 um	

hlutverkaskiptingu	kynjanna	en	sá	tími	er	liðinn	og	hafa	konur	sýnt	að	þær	eru	alveg	jafn	

hæfar	og	karlarnir	til	að	gegna	stjórnarsetu	(Eagly	og	Carli,	2007).	Paustian-Underdahl,	

Walker	og	Woehr	 (2014)	vilja	meina	að	ein	ástæðan	 fyrir	 fáum	konum	 í	 stjórnum	sé	 í	

rauninni	vanmat	á	því	hversu	öflugar	og	árangursríkar	þær	geta	verið.		

	Þar	 sem	konur	hafa	 verið	 við	 stjórnvölinn	hafa	 sést	breytingar	 í	 átt	 að	 jafnrétti	 og	

þær	 gefa	 öðrum	 konum	 von	 um	 breytingar	 (Wajcman,	 1998).	 Einnig	 er	mikilvægt	 að	

passa	upp	á	 fjölbreytileika	og	 jafnrétti	þar	sem	einstaklingar	eru	 líklegri	 til	að	ráða	 inn	

nýja	 starfsmenn	 sem	 líkjast	 þeim.	 Þannig	 eru	 fyrirtæki	 þar	 sem	 meiri	 hlutinn	 af	

starfsfólkinu	eru	karlar	og	einungis	karlar	í	stjórn	líklegri	til	að	ráða	inn	fleiri	karla.	Því	er	

staðan	 sú	 að	 ef	 lítið	 er	 um	 konur	 í	 stjórnun	 fyrirtækis	 er	 það	 ekki	 endilega	 dæmi	 um	

ójafnrétti	 heldur	 miklar	 líkur	 á	 því	 að	 ástæðan	 sé	 sú	 að	 karlar	 velja	 karla	 (Anca	 og	

Gabaldon,	2013).		
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Að	 einhverju	 leyti	 getur	 það	 skýrt	 fjölda	 kvenna	 í	 stjórn	 að	 konur	 eru	 sjálfar	 ekki	

vanar	að	hugsa	um	sig	sem	stjórnarmeðlimir.	Hefur	það	hlutverk	yfirleitt	verið	í	höndum	

karlanna	og	geta	þeir	sýnt	hörku	án	þess	að	sé	litið	á	það	sem	ofríki	eða	yfirgangssemi.	

Aftur	á	móti	er	það	ekki	svo	einfalt	fyrir	konur.	Þær	eru	álitnar	frekjur	eða	sköss	og	hafa	

því	 átt	 erfiðara	með	 að	 klífa	metorðastigann	 og	 komast	 í	 stjórnir	 fyrirtækja	 (Anca	 og	

Gabaldon,	2013).	Þetta	styður	 rannsókn	sem	framkvæmd	var	á	vegum	Catalyst	 (2007)	

þar	sem	niðurstöðurnar	sýna	að	ef	konur	reyna	að	líkja	eftir	karlmönnum	í	stjórnun	eru	

þær	álitnar	frekar	en	aftur	á	móti	eru	þær	taldar	of	mjúkar	og	undirgefnar	ef	þær	beita	

sínum	 kvenlegu	 eiginleikum.	 Önnur	 ástæða	 fárra	 kvenna	 í	 sæti	 stjórna	 gæti	 verið	 að	

þrátt	 fyrir	 lög	og	miklar	 breytingar	 síðustu	 ár	 er	 ennþá	 tregða	meðal	 karla	 til	 að	hafa	

konur	 í	stjórn.	Þessu	velta	Gregoric,	Oxelheim,	Randoy	og	Thomsen	(2017)	 fyrir	sér	og	

rannsókn	 þeirra	 á	 þessu	 viðfangsefni	 leiddi	 í	 ljós	 að	 það	 er	 enn	 tregða	 meðal	

stjórnarmanna,	 þrátt	 fyrir	 að	 rannsóknir	 hafi	 sýnt	 að	 vera	 kvenna	 í	 stjórn	 sé	 góð	 fyrir	

afkomu	fyrirtækja	(Pechersky,	2016).	

Jacobson	 (1985)	 benti	 á	 að	 konur	 hafa	 ekki	 vanist	 því	 að	 líta	 á	 sig	 sem	

stjórnarmeðlimi	og	gæti	því	 reynst	þeim	erfitt	að	 líta	á	sig	sem	slíka	og	 jafnvel	vantað	

sjálfstraust	 til	 þess.	 Þeirra	 áhrifa	 gætti	 einnig	 úti	 í	 veruleikanum,	 ef	 konur	 klifu	

metorðastigann	velti	annað	fólk	því	 fyrir	sér	hvar	börnin	þeirra	væru,	hver	væri	að	sjá	

um	heimilið	og	svo	framvegis.	Svoleiðis	athugasemdir	fengu	karlar	afar	sjaldan,	þótt	það	

hafi	 breyst.	 Konur	 hafa	 þurft	 að	 sanna	 sig	 meira	 en	 karlar	 og	 fengið	 minna	 lof	 fyrir.	

Þannig	hafa	karlar	verið	verðlaunaðir	fyrir	lélegri	frammistöðu	en	konur.	Konur	þurfa	að	

passa	sig	á	hindrunum	og	gildrum	sem	þeim	fylgja	meðan	karlar	halda	sínum	eiginleikum	

og	eiga	auðveldara	með	að	klífa	metorðastigann	(Jacobson,	1985).	

Karlar	 hafa	 verið	 álitnir	 sem	 dæmigerðir	 meðlimir	 stjórna	 og	 verða	 því	 kvenkyns	

meðlimir	oft	 sjálfkrafa	metnir	 út	 frá	 karllægum	eiginleikum.	 Slíkur	 samanburður	 getur	

reynst	 konum	 erfiður	 og	 í	 raun	 óraunhæft	 að	 þær	 geti	 staðið	 undir	 slíku	 þar	 sem	

stjórnunarstíll	 kynjanna	 er	 talin	 vera	 ólíkur.	 Jafnvel	 þó	 að	 aðferðir	 sem	 konur	 beita	 í	

stjórn	séu	taldar	áhrifaríkar	eru	þær	yfirleitt	miðaðar	við	aðferðir	karlanna	og	því	álitnar	

öðruvísi	(Catalyst,	2007;	Gregoric	o.fl.,	2017).	

Það	getur	 verið	 krefjandi	 fyrir	 konur	að	komast	 inn	 sem	meðlimir	 í	 stjórnir	og	 sem	

stjórnendur	almennt.	Niðurstöður	rannsóknar	sem	gerð	var	á	vegum	Catalyst	árin	2007	
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og	2008	 leiddu	einmitt	 í	 ljós	mismunun	á	kynjunum	varðandi	 stjórnendastöðu	og	sem	

meðlimir	 í	 stjórnum.	Niðurstöðurnar	 taka	mið	 af	 um	4100	nemendum	 sem	 luku	MBA	

gráðu	 á	 árunum	 1996-2007	 og	 unnu	 fulla	 vinnu	 með	 á	 vinnustöðum	 sínum.	

Niðurstöðurnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 karlar	 og	 konur	 stundi	 sama	 námið	 eiga	

konur	erfiðara	með	að	ná	árangri	og	karlarnir	hafa	forskot	á	þær	í	starfsferli	sínum.	Oft	

hefur	því	verið	velt	á	yfirborðið	hvort	barneignir	hægi	á	ferli	kvenna	en	þessi	rannsókn	

vildi	 ekki	meina	 að	 svo	 væri.	Munurinn	milli	 karla	 og	 kvenna	 sem	 áttu	 börn	 var	 ekki	

marktækur	og	því	var	 sá	þáttur	ekki	 talinn	vera	ástæða	 fyrir	hægari	uppgangi	kvenna.	

Kaldur	sannleikurinn	er	í	rauninni	sá	að	þrátt	fyrir	svipaða	reynslu,	nám	og	bakgrunn	eru	

karlar	að	fá	fleiri	tækifæri	en	konur	sem	stjórnarmeðlimir.	Sumar	af	þessum	konum	voru	

jafnvel	með	meiri	reynslu	og	hærra	menntunarstig	en	karlarnir	en	það	virtist	ekki	skipta	

miklu	máli	(Carter	og	Silva,	2010).	

Karlarnir	 voru	 valdir	 inn	 í	 hærra	 stjórnunarstig	 og	 voru	 tvöfalt	meiri	 líkur	 á	 að	þeir	

fengju	 háa	 stöðu	 strax	 eftir	 námið	 heldur	 en	 konurnar.	 Konurnar	 byrja	 því	 aftar	 en	

karlarnir	og	eiga	mjög	erfitt	með	að	ná	þeim	og	vegna	óánægju	er	líklegra	að	þær	hætti	í	

störfum	 sínum.	 Konurnar	 þurftu	 að	 byrja	 á	 að	 vinna	 sig	 upp	 metorðastigann	 meðan	

karlar	 komust	 ofar	 í	 fyrstu	 skrefunum.	 Í	 rannsókninni	 frá	 Catalyst	 voru	 einu	 konurnar	

sem	 komust	 á	 sama	 stað	 eftir	 MBA	 námið	 og	 karlarnir	 þær	 sem	 höfðu	 verið	

millistjórnendur	áður	en	námið	hófst,	en	þær	voru	ekki	margar.	Rannsóknin	leiddi	einnig	

í	ljós	að	þrátt	fyrir	að	konur	og	karlar	byrjuðu	á	sama	stað	í	fyrirtæki	eftir	útskriftina	voru	

karlarnir	fljótari	að	klífa	upp	metorðastigann	innan	fyrirtækisins	þrátt	fyrir	að	vera	með	

sömu	 menntun	 og	 reynslu	 (Carter	 og	 Silva,	 2010).	 Niðurstöður	 rannsóknar	 Anca	 og	

Gabaldon	 (2013)	 voru	 þær	 að	 konur	 sem	 gegna	 stjórnarsetu	 eru	 yfirleitt	 betur	

menntaðar	 en	 samstarfsmenn	 þeirra	 af	 hinu	 kyninu,	 sem	 sýnir	 að	 konur	 þurfa	 stærri	

stökkpall	en	karlar	til	að	fá	að	gegna	sömu	stöðu,	þar	sem	meiri	menntun	þeirra	dugir	

þeim	ekki	á	móti	forskotinu	sem	karlarnir	virðast	hafa.	

2.3.2.1 Starfs-	og	námsval	kynjanna	

Ýmsar	vangaveltur	hafa	verið	uppi	með	það	af	hverju	konur	virðast	ekki	vera	að	ná	sæti	

sem	 stjórnarmeðlimir	 eins	 auðveldlega	 og	 karlar.	 Ein	 ástæða	 gæti	 verið	 skýrð	 með	

áhrifum	 í	 uppeldi	 og	 umhverfi	 einstaklinga	 og	 hvort	 það	 séu	 einhverjar	 aðstæður	 í	
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uppvextinum	 sem	gætu	haft	 áhrif	 á	 val	 kynjanna	þegar	 kemur	 að	menntun	og	 seinna	

meir	starfsvali.		

Gottfredson	(1996)	skýrði	þetta	með	sinni	kenningu	um	starfsval	fólks.	Hans	kenning	

gengur	út	á	það	að	einstaklingar	 læra	það	strax	frá	unga	aldri	að	störf	flokkast	 iðulega	

sem	kvenna-	eða	karlastörf	og	einstaklingar	mynda	sér	fljótlega	skoðanir	á	því	hvað	sé	

viðeigandi	 fyrir	 hvort	 kynið	 fyrir	 sig.	 Það	 þýðir	 þó	 ekki	 að	 sú	 skoðun	 muni	 haldast	

lífsleiðina.	Seinna	meir	fara	einstaklingar	að	átta	sig	á	áhugasviðum	sínum,	námskröfum	

og	 öðru	 slíku	 og	 þeir	 geta	 breytt	 skoðunum	 á	 vali	 sínu	 um	 starfsframa.	 Kenning	

Gottfredson	 er	 því	 þannig	 að	 einstaklingar	 ganga	 í	 gegnum	 þróunarferli	 sem	 hefst	 í	

barnæsku	og	vitund	þeirra	þróast	og	getur	haft	áhrif	á	starfs-	og	námsval	seinna	meir.	

Einnig	hefur	sjálfsálit	og	trú	á	eigin	getu	áhrif	á	valið.		

Bandura	(1994)	skilgreindi	sjálfstrú	þannig	að	einstaklingar	hefðu	trú	á	eigin	getu	til	

að	takast	á	við	krefjandi	verkefni	eða	ákveðnar	aðstæður.	Sú	trú	kæmi	einnig	til	með	að	

ákvarða	hegðun	einstaklings,	hugsanir	hans	og	tilfinningar.	Út	frá	kenningunni	kemur	því	

sú	pæling	að	einstaklingar	sem	búa	yfir	mikilli	sjálfstrú	eigi	auðveldara	með	að	brjótast	

út	fyrir	það	sem	er	talið	hefðbundið	og	takast	á	við	áskoranirnar	sem	því	fylgja.	Betz	og	

Hackett	 (1986)	 studdust	 við	 kenningar	 um	 sjálfstrú	 og	 niðurstöður	 rannsóknar	 þeirra	

sýndu	 fram	 á	 að	 trú	 á	 eigin	 getu	 einstaklinga	 getur	 haft	 ákveðið	 forspárgildi	 á	 hvaða	

starf	þeir	munu	velja	seinna	meir.	Einstaklingar	sem	hafa	meiri	trú	á	sjálfum	sér	og	sinni	

getu	eru	líklegri	til	að	takast	á	við	meira	krefjandi	nám	og	meira	álag	í	vinnu	og	líklegri	til	

að	klífa	metorðastigann.	Nýleg	rannsókn	styður	þetta	og	sýndi	að	karlar	eru	líklegri	til	að	

hafa	meiri	trú	á	sjálfum	sér	en	konur	og	því	líklegri	til	að	takast	á	við	krefjandi	áskoranir.	

Konur	eru	einnig	líklegri	til	að	hafa	minni	væntingar	gagnvart	því	að	klífa	metorðastigann	

og	gæti	það	meðal	annars	útskýrt	fáar	konur	í	stjórnum	(Kothari	og	Patra,	2016).	

Broadbridge	og	Parsons	(2005)	bentu	á	að	starfs-	og	námsval	kynjanna	getur	að	miklu	

leyti	farið	eftir	því	hvernig	einstaklingurinn	elst	upp	og	atriði	í	umhverfi	hans	geta	verið	

mótandi.	Einnig	getur	álit	samfélagsins	á	því	hvað	er	talið	viðeigandi	fyrir	karla	og	konur	

haft	áhrif	á	val	kynjanna.	Konur	eiga	það	einnig	til	að	upplifa	meiri	streitu	varðandi	það	

að	 samtvinna	 starfsframa	 og	 heimilið.	 Þær	 eiga	 erfiðara	 með	 að	 feta	 sig	 inn	 á	

framabrautina	 því	 viðmiðin	 hafa	 verið	 svo	 karllæg,	 þó	 að	 konur	 hafi	 alveg	 jafn	mikið	

frelsi	og	karlarnir	til	að	velja	sér	starfsvettvang.	Þó	reynir	meira	á	þær	því	sum	störf	hafa	



	

23	

beinlínis	verið	talin	karlastörf	og	því	erfitt	fyrir	konur	að	breyta	þeim	viðmiðum,	án	þess	

þó	að	þær	vanti	metnaðinn	eða	ástríðuna	 (Broadbridge	og	Parsons,	2005;	Kurtz-Cotes	

o.fl.,	2014).	

Rannsókn	sem	framkvæmd	var	á	yngri	börnum	og	unglingum	sýndi	að	hugmyndir	um	

starfs-	og	námsval	og	frammistöðu	kynjanna	vakna	í	æsku.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	

sýndu	að	þegar	börn	eru	um	10	ára	aldurinn	er	ekki	mikill	munur	á	því	hvort	þeim	finnist	

strákar	 eða	 stelpur	 vera	 betri	 í	 til	 dæmis	 lestri	 eða	 stærðfræði.	 Hins	 vegar	 þegar	 þau	

eldast	og	komið	er	upp	á	unglingsárin	breytist	 sá	munur	og	þau	sjá	kynin	 sem	ólík	og	

flokka	þau	eftir	getu,	út	frá	hugmyndum	um	staðalímyndir	(Kurtz-Cotes	o.fl.,	2014).	

Önnur	 rannsókn	 sem	 gerð	 var	 á	 911	 unglingum	 sem	 búsettir	 eru	 á	

höfuðborgarsvæðinu	 og	 víðar	 á	 landinu	 sýndi	 einnig	 að	 kynin	 hugsa	 ólíkt	 um	 hin	

mismunandi	 störf.	 Í	 rannsókninni	 voru	aðallega	þau	 störf	 sem	hafa	 verið	 talin	 karllæg	

eða	 kvenlæg	 skoðuð	 (Guðbjörg	 Vilhjálmsdóttir,	 2004).	 Karllægar	 starfsgreinar	 eru	 til	

dæmis	 störf	 sem	 tengjast	 vísindum,	 verkfræði,	 tölvugeiranum	og	 viðskiptum	á	meðan	

kvenlægar	starfsgreinar	eru	störf	eins	og	til	dæmis	kennsla,	hjúkrun	og	fleiri	greinar	sem	

tengjast	 aðhlynningu	 og	 þjónustu	 (Sax	 og	 Bryant,	 2006).	 Störfin	 sem	 um	 ræðir	 í	

rannsókninni	 krefjast	 ýmist	 sérfræðiþekkingar	 eða	 ekki.	 Niðurstöðurnar	 sýndu	 að	 hjá	

strákum	fara	áhugi	og	tekjur	saman	en	hjá	stelpum	áhugi	og	virðing.	Einnig	kom	í	ljós	að	

störfin	fá	ólíka	virðingarstimpla	eftir	kyni.	Strákarnir	merkja	ritara,	dæmigert	konustarf,	

sem	minnst	virðingarvert	meðan	stelpurnar	merkja	við	 flutningabílstjóra.	Því	má	segja	

að	kynin	hugsi	ólíkt	um	virðingu	fyrir	störfum	og	að	sú	hugsun	komi	jafnvel	til	sögunnar	

á	unga	aldri.	Annað	atriði	sem	í	ljós	kom	var	að	stelpurnar	héldu	að	þau	störf	sem	þær	

stefndu	að	væru	betur	 launuð	en	þau	sem	þær	vildu	ekki	 starfa	við	og	 sama	var	með	

strákana.	Þátttakendurnir	hugsa	sér	því	að	þau	störf	sem	stefnt	er	að	séu	betur	launuð	

en	 þau	 sem	 er	 ekki	 stefnt	 að.	 Áhuginn	 fer	 einnig	 eftir	 kyni	 og	 er	 munurinn	 helst	

sjáanlegur	 í	 verkfræðistörfum,	 rafvirkja,	 kennara-	 og	 ritarastörfum	þar	 sem	 stelpurnar	

heillast	 af	 kvenlægu	 störfunum	 meðan	 strákarnir	 heillast	 af	 karllægu	 störfunum	

(Guðbjörg	Vilhjálmsdóttir,	2004).	

Önnur	 rannsókn	 sem	 framkvæmd	 var	 á	 stöðu	 kynjanna	 varðandi	 námsval	 og	

væntingar	 til	 framtíðarinnar	vegna	starfsframa	og	heimilislífs	 sýndi	að	bæði	strákar	og	

stelpur	hafa	miklar	væntingar	um	að	stofna	fjölskyldu	og	eiga	heimili	og	því	ekki	hægt	að	
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segja	að	það	sé	kven-	eða	karllægt.	Strákar	sýndu	meiri	áhuga	á	störfum	sem	álitin	eru	

karllæg,	eins	og	verkfræði	og	tækni	meðan	stelpurnar	sýndu	áhuga	á	störfum	sem	álitin	

eru	 kvenlæg,	 sem	er	 sama	niðurstaða	og	 rannsókn	Guðbjargar	Vilhjálmsdóttur	 (2004)	

komst	 að.	 Að	 sama	 skapi	 sýndu	 stelpurnar	 í	 rannsókninni	meiri	 áhuga	 á	 störfum	 sem	

talin	hafa	verið	kvenlæg,	eins	og	kennslu	og	umönnunarstörf	(Farkas	og	Leaper,	2016).	

Rannsókn	 Shapiro,	 Grossman,	 Carter,	 Martin,	 Deyton	 og	 Hammer	 (2015)	 skoðaði	

hvernig	ungar	stelpur	sjá	 framabrautina	fyrir	sér	og	þeirra	niðurstöður	sýna	að	stelpur	

hafa	 ekki	 eins	 miklar	 væntingar	 og	 strákar	 varðandi	 það	 að	 klífa	 metorðastigann	 og	

merkja	frekar	við	störf	sem	hafa	verið	talin	kvenlæg.		

Aftur	 á	 móti	 eru	 konur	 að	 einhverju	 leyti	 meðvitaðar	 um	 sína	 stöðu	 og	 sýndi	

rannsókn	Sax	og	Bryant	 (2006)	að	konur	sem	eru	meðvitaðar	um	þessa	stöðu	en	ætla	

sér	 samt	 sem	áður	 háar	 stöður	 innan	 atvinnulífsins	 eru	þær	 konur	 sem	 leita	 í	 greinar	

sem	eru	taldar	karllægar.	Það	mætti	líklega	skýra	með	vitneskju	þeirra	á	því	að	karllægar	

greinar	fá	yfirleitt	hærri	og	betri	stöður.		

2.3.3 Staðalímyndir	

Í	 samfélögum	verða	 til	 staðalímyndir	og	þær	geta	 lifað	 í	 gegnum	árin	og	áratugina	og	

afar	erfitt	getur	verið	að	breyta	þeim.	Staðalímyndir	auðvelda	flokkun	ólíkra	einstaklinga	

og	draga	fram	hvað	það	er	sem	einkennir	hvern	hóp	samfélagsins.	Sú	flokkun	auðveldar	

öðrum	 að	 muna	 hverjir	 eiginleikar	 hvers	 hóps	 eru	 og	 hver	 staða	 þeirra	 innan	

samfélagsins	 er.	 Staðalímyndir	 eru	 að	 því	 leyti	 þægilegt	 verkfæri	 en	 hafa	 ekki	 verið	

konum	 til	 góðs	 þegar	 kemur	 að	 stjórnarsetu	 í	 fyrirtækjum	 þar	 sem	 stjórnarmönnum	

hefur	í	gegnum	tíðina	verið	lýst	sem	ákveðnum	einstaklingum	sem	er	iðulega	tengt	við	

karla	(Powell,	Butterfield	og	Parent,	2002;	Kurtz-Cotes	o.fl.,	2014).		

Rannsókn	 Farkas	 og	 Leaper	 (2016)	 sýndi	 að	 ungar	 stelpur	 voru	 frekar	 að	 velja	 sér	

umönnunarstörf	og	strákar	leituðu	frekar	í	verkfræði-	og	tæknistörf.	Þar	kemur	því	fram	

að	mótunin	frá	staðalímyndum	verður	til	strax	á	unga	aldri	og	kynin	alast	upp	í	þeirri	trú	

að	konur	eigi	að	sjá	um	heimilið	meðan	karlarnir	vinni	 fyrir	því.	Wajcman	(1998)	benti	

einnig	 á	 að	 ein	 ástæða	 fyrir	 fáum	 konum	 í	 stjórnum	getur	 verið	 þeirra	 eigin	 vantrú	 á	

getu	sína	sem	stjórnarmeðlimir.	Margar	konur	hugsa	sem	svo	að	þeirra	hlutverk	sé	að	

ala	 börnin	 og	 koma	 þeim	 til	 manns	 og	 leyfa	 því	 manninum	 sínum	 að	 klífa	

metorðastigann	 og	 styðja	 hans	 vegferð.	 Síðan	 þegar	 þær	 vilja	 komast	 út	 á	
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vinnumarkaðinn	hafa	þær	ekki	eins	mikla	reynslu	og	samstarfsmenn	af	hinu	kyninu	og	

ná	því	aldrei	sama	árangri,	reynslu	eða	launum	(Johnson,	Murphy,	Zewdie	og	Reichard,	

2008;	 Shapiro	 o.fl.,	 2015).	 Rannsókn	 Spencer	 o.fl.	 (2016)	 studdi	 þetta	 og	 niðurstöður	

hennar	leiddi	í	ljós	að	staðalímyndir	geta	haft	slæm	áhrif	á	framagöngu	kvenna	og	þó	að	

konur	séu	oftar	en	ekki	meðvitaðar	um	þessar	staðalímyndir	og	að	þær	séu	hindrandi	

eigi	þær	erfitt	með	að	vinna	bug	á	þeim.	

Þessi	samfélagslegu	áhrif	og	staðalímyndir	geta	fylgt	einstaklingum	upp	í	háskóla	og	

sýndi	 rannsókn	Bielby	 (1978)	að	þau	áhrif	sjáist	 til	dæmis	 í	því	hvaða	 fag	einstaklingar	

koma	til	með	að	velja	sér.	Það	þarf	þó	ekki	að	teljast	alslæmt	þar	sem	niðurstöðurnar	

sýndu	fram	á	að	það	nám	sem	konurnar	völdu	sér	voru	þær	mjög	líklegar	til	að	vinna	við.	

Því	voru	konur	sem	stunduðu	nám	við	karllægar	greinar	einnig	 líklegar	til	að	starfa	við	

þær	greinar	og	þar	með	opna	möguleikana	fyrir	fleiri	konur	og	jafna	kynjahlutfall	þeirra	

greina.	Niðurstöður	rannsóknar	Sax	og	Bryant	(2006)	styðja	þetta	þar	sem	fram	kom	að	

nemendur	sem	fara	í	háskólanám	munu	að	öllum	líkindum	vinna	við	það	sem	þeir	læra	

hvort	sem	konur	væru	að	stunda	nám	við	karllægar	eða	kvenlægar	námsgreinar.	Önnur	

rannsókn	styður	þetta	enn	fremur	þar	sem	niðurstöðurnar	sýndu	að	reynsla	 í	háskóla,	

bæði	félagsleg	og	námsleg,	opnar	huga	nemenda	fyrir	þeim	möguleika	að	leggja	stund	á	

nám	og	vinna	við	grein	sem	er	ekki	endilega	dæmigerð	fyrir	þeirra	kyn	(Lease,	2003).		

Konur	sem	sitja	í	stjórnum	fara	gegn	félagslegu	hlutverki	sínu	og	standa	frammi	fyrir	

hindrunum	þar	 sem	þær	þurfa	 að	 sýna	hegðun	 sem	er	dæmigerð	 fyrir	 stjórnun	og	 sú	

hegðun	hefur	ekki	verið	talin	mjög	kvenleg.	Að	stjórna	er	talið	karlkyns	hlutverk	og	því	

eru	 kvenkyns	 stjórnarmenn	 oft	 meira	 undir	 smásjánni	 en	 karlkyns	 samstarfsmenn	

þeirra.	 Einstaklingar	 sem	 tileinka	 sér	 fastar	 staðalímyndir	 af	 konum	 og	 körlum	 eru	

líklegri	 til	 að	 finnast	óeðlilegt	að	konur	gegni	 stjórnarsetu	heldur	en	þeir	einstaklingar	

sem	 láta	 sér	 staðalímyndir	 í	 léttu	 rúmi	 liggja	 (Powell	 o.fl.,	 2002;	 Anca	 og	 Gabaldon,	

2013).	Powell	o.fl.	(2002)	benda	á	að	konur	sem	brjótast	út	úr	því	sem	þykir	eðlilegt	hafa	

verið	 nefndar	 „frávik“,	 eða	 eru	 flokkaðar	 í	 undirhóp	 út	 frá	 sínum	 staðalímyndum	 og	

beygja	reglurnar.	Almennt	hefur	verið	talið	auðveldara	fyrir	konur	að	halda	sig	við	þau	

hlutverk	sem	ætlast	er	til	af	þeim	frekar	en	að	reyna	að	brjótast	út	úr	staðalímyndinni.	

Elmuti,	 Jia	 og	 Davis	 (2009)	 benda	 á	 að	 staðalímyndir	 kynjanna	 geta	 verið	 hindrandi	

þáttur	 í	 ráðningu	 kvenna	 og	 leið	 þeirra	 upp	 metorðastigann.	 Þannig	 geta	 eldgamlar	
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hugmyndir	um	það	hvernig	kynin	eiga	og	eiga	ekki	að	haga	sér	haft	alvarlegar	afleiðingar	

í	för	með	sér.	Anca	og	Gabaldon	(2013)	styðja	það	og	segja	að	staðalímyndir	kvenna	séu	

einmitt	hindrandi	þáttur	í	framabraut	kvenna.		

Árelía	 Eydís	 Guðmundsdóttir	 (2008)	 framkvæmdi	 rannsókn	 þar	 sem	 talað	 var	 við	

konur	 í	 stjórnum	 til	 að	 kanna	 hvað	 einkenndi	 þær	 konur	 sem	ná	 völdum.	Viðtöl	 voru	

tekin	við	átta	konur	og	kom	í	ljós	að	þeim	finnst	þær	jafnvel	þurfa	að	hafa	aðeins	meira	

fyrir	stjórnarsetunni	heldur	en	karlarnir	þar	sem	ímynd	hennar	er	enn	svo	karllæg.	Árelía	

bendir	á	að	þrátt	fyrir	að	leiðtogahæfni	eða	staða	hafi	ekkert	með	kyn	að	gera	höfum	við	

samt	 sem	 áður	 búið	 okkur	 til	 ákveðnar	 hugmyndir	 varðandi	 kynin	 í	 stjórnum.	

Niðurstöður	 rannsóknar	hennar	 eru	þær	 að	 konur	 eru	enn	 svolítið	 að	 reyna	 að	 líkjast	

karlmönnum	í	stjórnum	og	gera	það	til	að	reyna	að	falla	í	hópinn.	Ef	þær	eru	teknar	sem	

einar	af	strákunum	séu	lítil	sem	engin	vandamál	og	þær	ná	lengra.	Þær	konur	sem	hafa	

náð	árangri	eru	því	líklegri	til	að	hafa	þurft	að	aðlaga	sig	að	stráka	menningunni	og	reyni	

að	falla	inn	í	þann	hóp	(Árelía	Eydís	Guðmundsdóttir,	2008).		

2.3.4 Stjórnunarstíll	og	kynin	

Þrátt	 fyrir	 aukinn	 fjölda	 kvenna	 í	 stjórnum	 fyrirtækja	 eru	 karlar	 þó	 enn	 í	 meirihluta.	

Stjórnunarstíll	sem	áhrifaríkir	stjórnarmeðlimir	beita	vill	oftar	en	ekki	vera	karllægur	og	

kvenkyns	 stjórnarmenn	 geta	 átt	 erfitt	 með	 það.	 Ef	 þær	 beita	 karllægum	 aðferðum	 í	

stjórnunarstíl	sínum	eru	þær	álitnar	frekar	en	ef	þær	halda	sig	við	kvenkyns	eiginleika	í	

stjórnunarstíl	eru	þær	of	mjúkar	og	ná	litlu	sem	engu	fram.	Konur	sem	stjórnendur	eru	

ekki	 að	 komast	 í	 jafnháar	 stöður	 og	 karlar	 og	 eiga	 einnig	 erfitt	 með	 að	 ná	 sæti	 sem	

meðlimir	 í	 stjórnum.	En	afhverju	er	 staðan	svona?	Kawakami,	White	og	Langer	 (2000)	

benda	 á	 að	 hugmyndir	 frekar	 en	 raunveruleikinn	 gæti	 verið	 svarið.	 Staðalímyndir	 um	

hvernig	karlar	og	konur	eiga	og	eiga	ekki	að	hegða	sér	geta	verið	að	hindra	komu	kvenna	

inn	í	stjórnarsetu.		

Staðalímyndir	um	hvernig	karlar	eru	harðari	og	ákveðnari	en	konur	hafa	leitt	til	þess	

að	 þær	 eru	 síður	 teknar	 inn	 í	 stjórn	 þar	 sem	 hugmyndin	 er	 sú	 að	 þær	 séu	 ekki	 jafn	

skilvirkar	og	karlar	við	stjórnvölinn.	Konur	sem	beita	karlmannlegum	eiginleikum	nái	ekki	

eins	miklum	árangri	og	karlar	sem	búa	yfir	slíkum	eiginleikum.	Það	er	talið	áhrifaríkara	

fyrir	konur	að	beita	sínum	eiginleikum	og	ekki	reyna	að	vera	eitthvað	sem	þær	eru	ekki	

(Kawakami	o.fl.,	2000;	Anca	og	Gabaldon,	2013).	Vecchio	(2002)	bendir	hins	vegar	á	að	
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fyrirfram	 ákveðnar	 hugmyndir	 um	 hlutverk	 kynjanna	 geti	 annað	 hvort	 stafað	 af	

samfélagslegum	áhrifum	eða	verið	skoðanir	þess	sem	hugsar	sem	svo	að	konur	og	karlar	

séu	ólík.	Að	ákveða	að	mýkt	og	tilfinninganæmni	sé	kvenlegt	og	að	ákveðni	sé	karllæg	

leggur	 meiri	 áherslu	 á	 að	 skilgreina	 flokkunina	 heldur	 en	 einstaklingsbundin	 hegðun.	

Þannig	geti	konur	vel	verið	ákveðnar	án	þess	að	vera	ókvenlegar	og	öfugt.		

Samkvæmt	 Eagly	 og	 Carli	 (2007)	 er	 algengt	 að	 fólk	 haldi	 að	 konur	 stjórni	 á	 annan	

máta	en	karlar.	Þær	séu	 lýðræðislegri	og	sýni	meira	samstarf	við	undirmenn	sína.	Þær	

benda	hins	 vegar	 á	 að	 ef	 þetta	 sé	 raunin	 hvernig	 geta	 sérfræðingar	 um	 stjórnunarstíl	

haldið	því	fram	að	stjórnunarstíll	kvenna	og	karla	sé	nokkurn	veginn	sá	sami	þegar	þau	

gegna	sömu	stöðu	sem	leiðtogar?	Í	rauninni	er	þetta	mótsögn	en	báðir	þættir	hafa	samt	

sem	áður	nokkurn	sannleika.	Konur	 í	stjórnum	eiga	það	til	að	beita	kvenlegri	hlið	sinni	

og	stjórna	á	þann	hátt	sem	gæti	kallast	kvenlægur	en	á	heildina	 litið	er	ekki	svo	mikill	

munur	á	stjórnunarstíl	kynjanna.	Þetta	styður	rannsókn	Dobbins	og	Platz	(1986)	þar	sem	

fram	kom	að	konur	og	karlar	eru	ólík	og	hafa	ólíka	eiginleika	og	þær	staðalímyndir	hafa	

verið	 tengdar	 við	 ólíka	 stjórnunarhætti	 og	 áhrifaríka	 stjórnun.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	sýndu	samt	sem	áður	að	leiðtogastíll	og	skilvirkni	hafa	lítið	sem	ekkert	

með	kyn	að	gera.	Vecchio	 (2002)	bendir	 einnig	á	 að	það	 sé	eðlilegt	 að	hafa	ákveðnar	

staðalímyndir	um	hegðun	kynjanna	og	það	 sé	 síðan	yfirfært	á	 stjórnunarstíl	 kynjanna.	

Þar	 eigi	 í	 rauninni	 ekki	 við	 neinar	 staðalímyndir	 heldur	 persónulegur	 stíll.	 Paustian-

Underdahl	o.fl.	(2014)	benda	hins	vegar	á	að	þrátt	fyrir	að	rannsóknir	hafi	sýnt	að	karlar	

séu	hæfari	til	að	gegna	stjórnarsetu	(Carroll,	2006;	Eagly,	Makhijani	og	Klonsky,	1992),	

hafa	 nýjar	 rannsóknir	 sýnt	 að	 konur	 geti	 haft	 nokkuð	 forskot	 á	 þá	 þar	 sem	 kvenlegir	

þættir	eru	að	ryðja	sér	til	rúms	sem	stjórnunarstíll.		Að	vera	umburðarlyndur	stjórnandi	

verður	sífellt	vinsælla	og	að	vera	stjórnandi	sem	sýnir	umhyggju	og	samstarfsvilja	frekar	

en	 stjórnsemi	 eða	 jafnvel	 frekju	 virðist	 vera	 betri	 nálgun	 (Paustian-Underdahl	 o.fl.,	

2014).		

Eagly	 og	 Carli	 (2007)	 benda	 á	 að	 konur	 í	 stjórnum	eru	miklu	 oftar	 undir	 smásjánni	

heldur	en	karlar.	Það	velta	fáir	sem	engir	því	fyrir	sér	hvernig	karlar	fari	að	því	að	sitja	í	

svo	háum	stöðum	en	ef	kona	gegnir	stjórnarsetu	velta	margir	því	 fyrir	sér	hvernig	hún	

fer	að	því,	hvernig	hún	hafi	komist	þangað	og	fleira.	Þessi	athygli	er	ekki	eftirsóknarverð	

og	getur	oft	verið	beinlínis	truflandi.	Þrátt	fyrir	að	vera	komnar	í	góða	stöðu	er	endalaust	
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verið	að	velta	fyrir	sér	hvernig	þær	 líta	út,	hvernig	þær	koma	fyrir,	kyn	þeirra,	 ferill	og	

frami	 dæmdur	 eftir	 mistökum	 og	 persónuleikinn	 er	 skotmarkið,	 frekar	 en	 hvað	 þær	

standa	sig	vel	og	hversu	 langt	þær	hafa	náð	 (Eagly	og	Carli,	2007;	Paustian-Underdahl	

o.fl.,	2014).	Vitanlega	verða	einstaklingar	í	valdamiklum	stöðum	gagnrýndir	og	vel	fylgst	

með	þeim	en	athygli	vekur	að	þetta	á	sjaldan	við	gagnvart	karlmönnum.	Vegna	þess	að	

fólk	er	 vant	því	 að	karlar	gegni	 slíkum	stöðum	þurfa	þeir	 litlar	 sem	engar	áhyggjur	að	

hafa	af	því	hvernig	þeir	koma	fyrir.	Hvort	þeir	séu	of	karlmannlegir	eða	kvenlegir	og	ekki	

þurfa	 þeir	 að	 sníða	 leiðtogastíl	 sinn	 eftir	 vissum	kröfum	 til	 að	 öðlast	 virðingu	og	 vera	

teknir	alvarlega.	Konur	í	valdamiklum	stöðum	þurfa	hins	vegar	að	hugsa	út	í	þessi	atriði.	

Þær	þurfa	að	passa	að	vera	ekki	of	karlmannlegar,	þá	eru	þær	að	sýnast	og	alls	ekki	sýna	

of	miklar	tilfinningar	því	þá	eru	þær	veiklundaðar.	Johnson	o.fl.	(2008)	benda	hins	vegar	

á	 í	 niðurstöðum	 sinnar	 rannsóknar	 að	 ef	 karlar	 beita	 ekki	 eiginleikum	 sem	 eru	 taldir	

dæmigerðir	fyrir	þeirra	kyn	gætu	þeir	líka	verið	dæmdir	á	neikvæðan	máta.	

Anca	og	Gabaldon	 (2013)	 tala	um	 í	 rannsókn	sinni	að	þær	konur	sem	komnar	eru	 í	

stjórnir	séu	komnar	yfir	eina	hindrun	en	það	bíði	þeirra	önnur	og	það	er	að	falla	ekki	í	þá	

gryfju	 að	 reyna	 að	 líkjast	 karlmönnum,	 en	 heldur	 ekki	 að	 taka	 upp	 „hefðbundnu“	

kvenlegu	þættina.	Þetta	sé	í	rauninni	mjög	flókin	staða	því	þegar	einstaklingar	sem	velja	

í	 stjórnir	 hugsa	 um	 árangursríka	 og	 farsæla	 stjórnarmeðlimi	 komi	 strax	 upp	 í	 hugann	

karlkyns	 einstaklingur.	 Þess	 vegna	 hafa	 konur	 ekki	 jafnmikil	 tækifæri	 og	 karlar	 fyrr	 en	

staðalímyndir	 hafa	 breyst	 og	 sá	 stjórnunarstíll	 sem	 einkennir	 konur	 verður	

viðurkenndur.		

Þegar	velja	á	einstakling	í	stjórn	skiptir	í	rauninni	engu	máli	hvors	kyns	viðkomandi	er,	

kröfurnar	eru	yfirleitt	þær	sömu	(Eagly	og	Carli,	2007).	Ætlast	er	til	að	viðkomandi	hafi	

tiltekna	menntun	og	bakgrunn	í	stjórnun	og	þar	af	leiðandi	eru	góðar	forsendur	fyrir	því	

að	ætla	 að	 einstaklingar	 af	 ólíku	 kyni	 stjórni	 eins.	 Einnig	 hafa	 ólíkar	 stjórnunarstöður	

ólíkar	kröfur	og	þær	hafa	áhrif	á	hegðun	stjórnandans	og	þar	sem	kröfurnar	eru	yfirleitt	

lagðar	 á	 karla	 eru	 konur	 undir	 þeirri	 pressu	 að	 framkvæma	 verkefni	 á	 sama	máta	 og	

karlkyns	 samstarfsmenn	 þeirra.	 Þó	 að	 það	 sé	 að	 einhverju	 leyti	 satt	 að	 hlutverk	

stjórnandans	stroki	út	einhver	ólík	einkenni	milli	kynja	er	það	ekki	allur	sannleikurinn	því	

úti	í	raunveruleikanum	er	ætlast	til	að	karlkyns	stjórnarmeðlimir	séu	ákveðnir,	keppi	um	

athygli	 fólks,	hafi	 áhrif	 á	aðra	og	 séu	heilt	 yfir	 áberandi	og	 sýnilegir.	Á	hinn	bóginn	er	
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ætlast	 til	 að	 konur	 í	 stjórn	 séu	 ekki	 eins	 áberandi	 og	 beiti	 ekki	 hörku,	 hvorki	 með	

raddtón	eða	öðru,	þær	dragi	ekki	athygli	 að	 sér,	 styðji	 við	aðra	og	 sýni	persónulegum	

vandkvæðum	starfsmanna	sinna	athygli	(Eagly	og	Carli,	2007).	Ellwood	og	Garcia-Lacalle	

(2015)	 benda	 hins	 vegar	 á	 að	 konur	 séu	 hvattar	 til	 að	 beita	 sínum	 persónulega	 stíl	

fremur	en	að	 reyna	að	 líkja	eftir	 stjórnunarstíl	 karla	því	 kvenlegu	þættir	þeirra	virðast	

hafa	góð	áhrif	á	starfsfólk	og	starfsemi	fyrirtækja.	Konur	eru	taldar	vera	félagslyndari	en	

karlar	sem	skilar	sér	í	betri	ákvörðunum	innan	stjórnarinnar	sem	skilar	sér	síðan	í	betri	

afkomu	fyrirtækisins.		

Þessar	 væntingar	 og	 kröfur	 sem	 gerðar	 eru	 til	 stjórnenda	 hafa	 einnig	 áhrif	 á	 það	

hvernig	þeir	sjá	sig	sjálfir.	Erfiðleikarnir	fyrir	konur	eru	þeir	að	þær	eru	að	endurspegla	

tvö	 hlutverk:	 að	 vera	 kona	 og	 stjórnandi.	 Þar	 sem	 ásýnd	 stjórnenda	 er	 oftar	 en	 ekki	

karllægari	en	ella	eiga	margar	konur	erfitt	með	að	ná	jafnvægi	milli	þess	að	vera	kona	og	

stjórnandi,	án	þess	að	verða	of	karllægar.	Það	kallar	fram	óvilja	annarra	ef	konur	í	stjórn	

fara	að	haga	sér	eins	og	karlar	og	virka	beinlínis	frekar,	en	ekki	ákveðnar	eða	valdamiklar	

og	einnig	þurfa	þær	að	vara	sig	á	að	verða	ekki	of	mjúkar	því	það	kallar	fram	vanvirðingu	

annarra.	Millivegurinn	yrði	því	að	vera	aðferð	sem	er	hvorki	of	karlmannleg	né	kvenleg	

(Anca	og	Gabaldon,	2013).		

Í	 gegnum	 árin	 hafa	 karlar	 yfirleitt	 verið	 taldir	 betri	 kostur	 en	 konur	 til	 að	 gegna	

stjórnarsetu	 vegna	 karlmannleika,	 ákveðni,	 sterklegra	 skoðana	 og	 stjórnunarhæfileika	

sinna.	 Konur	 hafa	 hins	 vegar	 verið	 taldar	 veikari	 á	 þessum	 sviðum,	 of	 persónulegar,	

tilfinningaríkar	 og	 að	 hafa	 ekki	 rétta	 færni	 til	 að	 gegna	 stjórnarsetu.	Hins	 vegar	 hefur	

koma	kvenna	inn	í	stjórnir	síðustu	áratugina	skekkt	þessa	staðalímynd.	Í	raun	og	veru	er	

spurningin	 núna	 sú	 hvort	 að	 konur	 séu	 ekki	 yfirhöfuð	 nokkuð	 góðir	 kostir	 sem	

stjórnarmeðlimir.	 Ef	 stjórnarhættir	 eins	 og	 persónuleg	 samskipti,	 upplýsingaflæði	 og	

umhyggja	hafa	góð	áhrif	eru	 flestar	konur	vel	 settar.	Karlar	geta	 líka	búið	yfir	þessum	

þáttum	en	eru	ef	til	vill	smeykir	við	að	sýna	þær	hliðar.	Hefðin	í	gegnum	áratugina	hefur	

verið	sú	að	stjórnarmeðlimir	séu	ákveðnir,	sýni	ekki	tilfinningar	og	stjórni	undirmönnum	

sínum	frekar	en	að	fá	þá	með	sér	í	lið.	Það	hefur	hins	vegar	verið	að	breytast	og	aðferðir	

færst	úr	harðneskjunni	yfir	í	mýkri	aðferðir.	Árangursrík	stjórnun	krefst	meiri	mýktar	og	

færni	 í	mannlegum	samskiptum	og	ef	hægt	er	að	 fullyrða	að	konur	séu	gerðar	þannig	

hafa	þær	meðfædda	hæfileika	til	þess	að	stjórna	og	ættu	því	að	blómstra	í	þeim	stöðum.	
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Konur	eru	að	ná	árangri	sem	stjórnarmeðlimir	með	sínum	eiginleikum,	ekki	með	því	að	

líkja	 eftir	 þeim	 eiginleikum	 sem	 karlar	 búa	 yfir	 og	 hafa	 verið	 taldir	 áhrifaríkir	 fyrir	 þá	

(Johnson	o.fl.,	2008;	Ellwood	og	Garcia-Lacalle,2015).		

2.3.5 Lög	um	kynjakvóta	

Fyrsta	 landið	 á	 heimsvísu	 til	 að	 taka	 upp	 lög	 um	 kynjakvóta	 í	 stjórnum	 fyrirtækja	 var	

Noregur.	Markmiðið	með	kynjakvótanum	var	að	fjölga	konum	sem	gegna	stjórnarsetu	í	

fyrirtækjum.	Þróunin	gekk	þó	hægt,	árið	2002	gáfu	stjórnvöld	í	Noregi	út	þau	fyrirmæli	

að	konur	ættu	að	sitja	í	40%	stjórnarsætum	fyrir	árið	2005,	það	hlutfall	náðist	upp	í	24%	

og	 var	 því	 ákveðið	 að	 lengja	 frestinn	 til	 ársins	 2007	 til	 að	 ná	 settu	 markmiði.	 Þau	

markmið	 náðust	 árið	 2009	 og	 hafði	 þá	 hlutfallið	 vaxið	 jafnt	 og	 þétt	 (Jón	 Snorri	

Snorrason,	2012).	Árið	2003	var	kynjakvótinn	festur	í	lög	í	Noregi	og	var	honum	aðallega	

beint	að	opinberum	fyrirtækjum	og	þeim	sem	væru	skráð	á	markaði.	Lagasetningin	nær	

ekki	yfir	einkahlutafélög	og	hefur	hlutfallið	nánast	ekkert	breyst	hjá	þeim	fyrirtækjum.	

Þótt	 lagasetningin	hafi	 tekið	gildi	 árið	2003	 tókst	ekki	 að	 innleiða	þau	að	 fullu	 fyrr	 en	

árið	2009	(Teigen,	2012;	Storvik	og	Teigen,	2010).		

Á	eftir	Noregi	kom	Spánn,	árið	2007	og	áttu	konur	að	vera	orðnar	40%	stjórnarmanna	

árið	2015.	Árið	2012	voru	þær	um	37%.	Næst	kom	Ísland	með	sína	lagatillögu	árið	2010.	

Öll	skráð	fyrirtæki	og	fyrirtæki	með	meira	en	fimmtíu	starfsmenn	eru	skyldug	til	að	hafa	

40%	kvenna	og	karla	 í	 stjórn	 frá	árinu	2013	 (Teigen,	2012).	 Lögin	á	 Íslandi	 tóku	gildi	 í	

september	 2013.	 Þegar	 stjórn	 er	 skipuð	 þremur	 mönnum	 á	 hvort	 kyn	 að	 eiga	 sinn	

fulltrúa	 í	 stjórninni.	 Þegar	 stjórn	 er	 skipuð	 fleiri	 en	 þremur	mönnum	 er	miðað	 við	 að	

hlutfall	kynjanna	skuli	ekki	vera	lægra	en	40%	(Lög	um	breytingu	á	lögum	um	hlutafélög	

og	lögum	um	einkahlutafélög	nr.	13/2010).	Í	töflu	1	má	sjá	yfirlit	yfir	þau	lönd	sem	hafa	

innleitt	 kynjakvóta	 fyrir	 stjórnir	 fyrirtækja,	 bæði	 skráðra	 hlutafélaga	 og	 ríkisrekinna	

fyrirtækja.	Þessi	gögn	miðast	við	2014	(Terjesen,	Aguilera	og	Lorenz,	2015).	Eins	og	sjá	

má	er	misjafnt	hvernig	 lögin	hafa	verið	 innleidd,	ýmist	eru	öll	 fyrirtæki	skyldug	til	þess	

að	gæta	að	jafnrétti	kynjanna	eða	einhver	hluti	þeirra.	Einnig	er	misjafnt	hvaða	hlutföll	

eiga	að	vera	til	staðar,	eins	og	sjá	má	er	Ísland	með	40%	en	Kenía,	Ítalía	og	Belgía	standa	

í	33%,	og	svo	eru	Kanada	og	Ísrael	með	50%.		
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Tafla	1.	Listi	yfir	lönd	með	kynjakvóta	

	

Þó	eru	ekki	allir	sammála	um	að	kynjakvótar	séu	endilega	af	hinu	góða.	Terjesen	o.fl.	

(2015)	vilja	meina	að	konur	séu	gjarnan	valdar	 inn	 í	 stjórnir	vegna	kyns	þeirra	en	ekki	

endilega	 vegna	 þess	 að	 þær	 séu	 hæfasti	 umsækjandinn.	 Rannsókn	 Ahern	 og	 Dittmar	

(2012)	 styður	 þetta	 þar	 sem	 niðurstöðurnar	 sýndu	 fram	 á	 að	 þau	 fyrirtæki	 sem	 hafa	

neyðst	til	að	auka	hlut	kvenna	í	stjórn	eftir	að	tekinn	var	upp	kynjakvóti	voru	að	taka	inn	

konur	með	töluvert	minni	reynslu	en	sitjandi	karlar.	

Rannsókn	 Guðbjargar	 Lindu	 Rafnsdóttur	 og	 Margrétar	 Þorvaldsdóttur	 (2012)	 um	

viðhorf	 gagnvart	 lögum	 um	 kynjakvóta	 leiddi	 í	 ljós	 að	 helstu	 rökin	 gegn	 því	 að	 hafa	

kynjakvóta	 væru	 þau	 að	 hættan	 gæti	 orðið	 sú	 að	 hæfileiki	 fólks	 væri	 sniðgenginn	 og	

þvingun	 laganna	sé	neikvæð.	Önnur	ástæða	andstæðinga	kynjakvótans	er	sú	að	konur	

sem	nú	þegar	gegna	stjórnarsetu	missi	trúverðugleikann,	að	fólk	fari	að	halda	að	nú	séu	

konur	 bara	 í	 stjórn	 vegna	 laganna.	 Að	 í	 rauninni	 komist	 konur	 ekki	 í	 stjórn	 vegna	

verðleika	sinna	heldur	vegna	þess	að	fyrirtæki	séu	þvinguð	með	lögum	til	að	hafa	konur	í	

stjórn.	Einnig	kom	fram	að	þeir	sem	voru	andsnúnir	lögunum	lýstu	áhyggjum	sínum	yfir	

því	að	þau	gætu	veikt	stjórnir	og	að	ákvarðanatakan	myndi	flytjast	út	af	stjórnarfundum.		

2.3.6 Konur	og	áhrif	á	rekstur	

Koma	kvenna	inn	í	stjórnir	hefur	vakið	miklar	vangaveltur	um	það	hvort	vera	þeirra	hafi	

áhrif	 á	 rekstur	 og	 velgengni	 fyrirtækja	 (Ellwood	 og	 Garcia-Lacalle,	 2014)	 og	 gætu	

ástæður	fyrir	lagasetningu	á	kynjakvóta	í	stjórnum	fyrirtækja	í	rauninni	verið	ótalmargar.	

Ein	 þeirra	mögulegu	 ástæðna	 hefur	 fengið	meiri	 athygli	 en	 aðrar	 og	 er	 einmitt	 sú	 að	

tilkoma	 kvenna	 í	 stjórnir	 gæti	 mögulega	 haft	 töluverð	 áhrif	 á	 velgengni	 og	 rekstur	

fyrirtækja.	Rannsókn	Adams	og	Ferreira	(2009)	sýndi	fram	á	það	að	ef	stjórnir	innihalda	
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bæði	karla	og	konur	hefur	það	áhrif	á	framgang	stjórnarfunda	og	hvernig	samskipti	fara	

fram	milli	 stjórnarmeðlima.	Konur	bera	til	dæmis	meiri	virðingu	fyrir	mætingu	á	 fundi,	

og	því	fleiri	konur	í	stjórn	því	meiri	líkur	eru	á	því	að	karlarnir	mæti	betur.	Þær	hafi	því	

áhrif	á	hegðun	annarra	stjórnarmeðlima	(Adams	og	Ferreira,	2009;	Horváth	og	Spirollari,	

2012). 

Í	 rannsókn	 Carter,	 Simkins	 og	 Simpson	 (2003)	 er	 bent	 á	 það	 að	 það	 styrkir	 stöðu	

stjórnar	og	þar	af	leiðandi	fyrirtækis	ef	gætt	er	að	jöfnu	kynjahlutfalli.	 Í	fyrsta	lagi	hafa	

kynin	ólíka	sýn	og	þekkingu	á	viðskiptavinum	fyrirtækisins	og	bætir	það	velgengni	þess	í	

flóknu	viðskiptaumhverfi.	Í	öðru	lagi	hefur	verið	bent	á	að	allar	ákvarðanir	stjórnar	verði	

fjölbreyttari	og	betur	 ígrundaðar	þar	sem	 líklegra	er	að	skoðanaskipti	stjórnarmeðlima	

aukist	 og	 spurt	 sé	 fleiri	 spurninga	 ef	 gætt	 er	 að	 kynjahlutfallinu.	 Það	 eykur	

samkeppnishæfni	 fyrirtækis	 því	 allar	 ákvarðanir	 eru	 teknar	 með	 betur	 ígrunduðum	

ákvörðunum	og	minni	líkur	á	að	ákvarðanir	séu	teknar	í	flýti	og	því	vanhugsaðar.	Í	þriðja	

lagi	eru	fyrirtæki	talin	bæta	ímynd	sína	ef	þau	gæta	að	hlutföllum	kynja	og	það	kemur	

sér	vel	í	tengslum	við	viðskiptavini,	fjárfesta	og	fleiri	aðila	sem	fyrirtækið	bindur	framtíð	

sína	í.	Rannsókn	Pechersky	(2016)	studdi	það	og	þær	niðurstöður	sýna	að	ef	gætt	er	að	

kynjahlutfalli	 stjórnar	 eru	 meiri	 líkur	 á	 að	 fyrirtæki	 dafni	 betur	 einmitt	 vegna	 ólíkra	

sjónarhorna	og	hugsunar	kynjanna.	

Rannsókn	 sem	Margrét	 Sæmundsdóttir	 (2009)	 stóð	 fyrir	 sýnir	 að	það	eru	marktæk	

jákvæð	tengsl	milli	 fjölbreytni	meðal	stjórnarmeðlima	og	arðsemi	 fyrirtækis,	það	er	að	

segja	ef	stjórn	samanstendur	af	konum	og	körlum	er	líklegra	að	fyrirtækinu	gangi	betur.	

Rannsókn	sem	gerð	var	á	vegum	Catalyst	(2004)	styður	þetta	og	þar	kom	meðal	annars	í	

ljós	 að	 þau	 fyrirtæki	 sem	 höfðu	 hæsta	 hlutfall	 kvenna	 í	 stjórnum	 sínum	 stóðu	 betur	

fjárhagslega	heldur	en	þau	fyrirtæki	sem	höfðu	lægsta	hlutfall	kvenna	í	stjórn.	Fyrirtæki	

sem	standa	sig	á	heildina	litið	betur	hafa	fleiri	konur	í	stjórn	heldur	en	þau	fyrirtæki	sem	

standa	 sig	 ekki	 eins	 vel.	 Rannsókn	 Ongore,	 K’Obonyo,	 Ogutu	 og	 Bosire	 (2015)	 styður	

þetta	 enn	 fremur	 og	 sýndu	 þær	 niðurstöður	 að	 ef	 gætt	 er	 að	 kynjahlutfalli	

stjórnarmeðlima	hafi	það	jákvæð	áhrif	á	fjárhagsstöðu	fyrirtækis.	

	



	

33	

2.3.7 Hindranir	og	áskoranir	

Leiðin	 á	 toppinn	 er	 torfær	 og	 það	 getur	 verið	 kalt	 á	 toppnum.	 Þetta	ættu	 konur	 sem	

sækjast	eftir	sæti	í	stjórnum	vel	að	vita	og	þekkja	hindranirnar	sem	verða	á	vegi	þeirra.	

Konur	 geta	 átt	 erfiðara	 með	 að	 fá	 stjórnarsæti	 heldur	 en	 karlar	 vegna	 fordóma	 og	

fyrirfram	ákveðinna	hugmynda	um	hlutverk	þeirra.	Kenningar	um	félagsleg	hlutverk	(e.	

social-role	theory)	þar	sem	staðalímyndir	hafa	mikið	vægi	hafa	sprottið	upp	og	hafa	áhrif	

á	framgang	kvenna	í	leiðtogahlutverkum	(Eagly	og	Karau,	2002).		

Glerþakið	(e.	the	glass	ceiling)	hefur	verið	notað	sem	hugtak	til	að	lýsa	fjölda	kvenna	í	

stjórnunar-	og	valdamiklum	stöðum.	Með	því	hugtaki	er	átt	við	ósýnilegan	vegg/þak	sem	

hindrar	hæfa	einstaklinga	 í	 að	 komast	 í	 áhrifastöður,	 glerþakið	 á	 að	 lýsa	því	 að	 konur	

komast	 áfram	 upp	 metorðastigann	 en	 þær	 stoppa	 alltaf	 á	 þessum	 ósýnilega	 vegg.	

Rannsókn	Margrétar	Sæmundsdóttur	 (2009)	 leiddi	 í	 ljós	að	þrátt	 fyrir	að	konur	komist	

áfram	innan	fyrirtækja	finnst	þeim	eins	og	þær	þurfi	stöðugt	að	vera	að	sanna	sig	og	eru	

því	 ekki	 eins	 duglegar	 og	 karlar	 að	 útdeila	 verkefnunum.	 Einnig	 finna	 þær	meira	 fyrir	

hindrunum	og	telja	sig	rekast	á	glerþakið	í	 ljósi	þess	að	þær	fái	ekki	eins	mikil	tækifæri	

og	 karlar	 til	 að	 ná	 árangri	 (Margrét	 Sæmundsdóttir,	 2009;	 Bertrand,	 Black,	 Jensen	 og	

Lleras-Muney,	2014).		

Eagly	og	Carli	(2007)	vilja	hins	vegar	meina	að	þetta	hugtak	sé	úrelt	og	eigi	ekki	lengur	

við.	Þrátt	fyrir	að	karlar	hafi	lengi	einokað	stjórnarsetu	sé	það	að	breytast	með	breyttum	

tímum	 og	 konur	 séu	 í	 auknum	 mæli	 að	 gegna	 valdamiklum	 stöðum	 sem	 forstjórar,	

framkvæmdastjórar	og	þar	fram	eftir	götunum.	Fordómar	og	mismunun	sem	eiga	það	til	

að	 hægja	 á	 eða	 koma	 í	 veg	 fyrir	 starfsframa	 kvenna	 hafa	 ekki	 horfið	 að	 öllu	 leyti	 en	

minnkað	töluvert.	Rannsókn	sem	Eagly	og	Karau	(2002)	framkvæmdu	sýndi	að	fordómar	

gagnvart	 kvenstjórnendum	 spretta	 upp	 vegna	 þeirra	 staðalímynda	 sem	 meðlimir	 í	

stjórnum	 og	 einstaklingarnir	 sem	 hafa	 lengst	 af	 gegnt	 þeim,	 það	 er	 karlar.	 Hlutverk	

kynjanna	 hafa	 ekki	 farið	milli	mála	 og	 þannig	 hafa	 staðalímyndir	 orðið	 til.	 Konur	 sem	

gegna	 stjórnarsetu	 eru	 því	 að	 brjóta	 þær	 staðalímyndir	 og	 breyta	 „eðlilegum“	 gangi	

mála.	Terjesen	o.fl.	 (2015)	benda	einmitt	á	það	 sama	og	 segja	að	venjan	 sé	orðin	 svo	

mikil	í	fyrirtækjum	að	það	telst	eðlilegt	að	karlar	séu	í	meirihluta	í	stjórn.	Starfsvenjur	og	

það	sem	er	 talið	eðlilegt	 innan	 fyrirtækja	er	orðið	„stofnanavætt“	 (e.	 institutionalized)	
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og	í	rauninni	eins	og	það	sé	í	lögum.	Þannig	sé	krefjandi	verkefni	fyrir	fyrirtæki	að	breyta	

venjum	sínum	og	taka	konur	inn	í	stjórnir.		

Ástæðan	fyrir	því	að	Eagly	og	Carli	(2007)	segja	að	hugmyndin	um	glerþakið	eigi	ekki	

lengur	við	er	vegna	þess	að	hindrunin	er	ekki	lengur	algjörlega	ósveigjanleg	eins	og	hún	

var.	 Staðreyndirnar	 sem	 sjást	 í	 umhverfinu	 nú	 til	 dags	 sýna	 fram	 á	 allt	 aðra	mynd	 og	

annan	 raunveruleika	 og	 mætti	 miklu	 frekar	 líkja	 hindrunum	 sem	 við	 blasa	 í	 dag	 við	

völundarhús	 (e.	 labyrinth).	 Með	 því	 hugtaki	 er	 hægt	 að	 lýsa	 mismunandi	 áskorunum	

sem	blasa	við	konum	sem	klífa	metorðastigann	 (Eagly	og	Carli,	2007).	Konur	sjást	 lítið	

sem	 stjórnarmenn	 en	 sjást	 samt	 sem	 áður	 meira	 og	 meira	 sem	 millistjórnendur	 og	

leiðtogar	alls	konar	teyma	og	öðru	því	um	líku.	Glerþakið	átti	að	lýsa	þeirri	hindrun	sem	

lá	þar	á	milli	(Eagly	og	Karau,	2002).	Dreher	(2003)	bendir	hins	vegar	á	að	þótt	glerþakið	

sé	að	einhverju	 leyti	horfið	eða	hafi	minnkað	 rekist	konur	 reglulega	á	það	og	þeim	sé	

meinaður	 aðgangur	 að	 stjórnarsetu.	Völundarhúsið	er	því	 leið	 til	 að	 komast	 í	 gegnum	

glerþakið,	á	vissan	máta,	og	konur	sem	á	undan	fara	ryðja	brautina	fyrir	þær	sem	á	eftir	

koma.	 Þrátt	 fyrir	 að	 konur	 séu	 að	 brjóta	 glerþakið	 þýðir	 það	 samt	 sem	 áður	 ekki	 að	

konur	standi	 jafnfætis	körlum.	Tækifærin	eru	vissulega	minni	og	sum	hlutverk	eru	enn	

annaðhvort	 talin	vera	karlmanns-	eða	kvenmannsstörf	 (Chengadu	og	Scheepers,	2017;	

Peterson,	2015).		

Nokkrar	ástæður	eru	fyrir	því	að	glerþakinu	fylgja	nokkur	vandamál.	Í	fyrsta	lagi	getur	

það	dregið	úr	ákafa	og	metnaði	kvenna	sem	vinna	í	fyrirtækinu	og	vita	að	þessi	veggur	

muni	 standa	 í	 vegi	 fyrir	þeim	að	ná	 í	hærri	 stöður.	Vissa	um	að	eljusemi	og	dugnaður	

muni	ekki	koma	þeim	áfram	hefur	neikvæðar	afleiðingar	á	framleiðni	þeirra	og	áhuga	á	

starfinu.	 Í	 öðru	 lagi	 hefur	 það	 neikvæð	 áhrif	 á	 fjölbreytni	 stjórnarmeðlima	 sem	 getur	

leitt	af	sér	verri	ákvarðanatökur	vegna	einsleitni.	 Í	þriðja	 lagi	gefur	það	góða	ásýnd	að	

gæta	 að	 fjölbreytileika	 í	 stjórn	 og	 það	 eykur	 árangur	 fyrirtækis.	 Hagsmunaaðilar	 eru	

líklegri	 til	 að	 halda	 sínum	 tengslum	 við	 fyrirtækið	 ef	 þeir	 eru	 ánægðir	 og	 fjölbreytni	 í	

stjórn	ýtir	undir	þá	ánægju	og	eru	 fyrirtæki	undir	 aukinni	pressu	að	hafa	konur	með	 í	

stjórnum	(Dreher,	2003;	Oakley,	2000;	Chengadu	og	Scheepers,	2017).		

Steypuveggurinn	(e.	the	concrete	wall)	er	annað	hugtak	sem	hefur	verið	notað	til	að	

lýsa	hindrunum	kvenna	sem	leggja	leið	sína	upp	metorðastigann.	Með	þessu	hugtaki	er	

verið	að	reyna	að	lýsa	því	að	í	gegnum	mannkynssöguna	hafa	konur	haft	sín	hlutverk	og	
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þeirra	 staða	 sem	 leiðtogar	 hefur	 einkennst	 af	 ströngum	 og	 skýrum	 reglum.	 Sést	 það	

helst	 á	 því	 að	 konur	 höfðu	 ekki	 rétt	 til	 að	 kjósa,	 hvað	 þá	 að	 gegna	 stjórnarsetu	 eða	

pólitískum	hlutverkum.	Hugsunarhátturinn	var	sá	að	konur	létu	tilfinningar	sínar	stjórna	

sér	 og	 væri	 einfaldlega	 ekki	 hægt	 að	 treysta	 þeim	 í	 svo	 ábyrgðamiklum	 stöðum.	

Fyrirtæki	 og	 skólar	 hleyptu	 konum	 ekki	 inn	 og	 þar	 með	 lentu	 þær	 á	 svokölluðum	

steypuvegg,	 þær	 hlutu	 ekki	 sömu	 tækifæri	 og	 karlar.	 Hvítflibba	 (e.	white-collar)	 störf	

voru	ekki	ætluð	konum	en	einnig	 fleiri	 störf	eins	og	þau	sem	kallast	bláflibba	 (e.	blue-

collar)	 störf,	 eins	 og	 iðnaðarmenn	 og	 þess	 háttar.	 Engu	 skipti	 hvort	 konur	 væru	

menntaðar	á	þeim	sviðum	eða	bæru	af,	þær	fengu	engin	slík	störf.	Karlarnir	tóku	þessi	

störf,	 þrátt	 fyrir	 að	 sumir	 þeirra	 væru	 ekki	 jafn	 hæfir	 og	 konurnar	 á	 sama	 sviði.	

Hlutverkin	 voru	 einfaldlega	 þau	 að	 karlar	 unnu	 fyrir	 heimilinu	 og	 fjölskyldunni	meðan	

konurnar	 áttu	 að	 sjá	 um	börn	og	bú,	 vera	 stilltar	 húsfreyjur	 og	 fara	 eftir	 fyrirmælum.	

Steypuveggurinn	var	því	til	staðar	svo	að	enginn	vafi	léki	á	því	hvaða	hlutverk	konur	og	

karlar	hefðu	og	í	langan	tíma	voru	þessi	hlutverk	álitin	eðlileg	af	bæði	konum	og	körlum.	

Flestir	sættu	sig	við	þessa	mismunun	því	þannig	væru	hlutverkaskiptin	búin	að	vera	og	til	

hvers	að	breyta	því	(Eagly	og	Carli,	2007).			

Í	 dag	 hins	 vegar	 er	 annað	 uppi	 á	 teningnum	og	 vitneskjan	 önnur.	 Rannsóknir	 hafa	

sýnt	 að	 vera	 kvenna	 í	 stjórnum	 fyrirtækja	 hefur	 góð	 áhrif	 á	 starfsemi	 og	 samkeppni	

fyrirtækja.	 Þrátt	 fyrir	 það	 eru	 enn	 hindranir	 og	 virðist	 það	 að	mestu	 leyti	 vera	 vegna	

hefðanna	og	þess	sem	hefur	fests	í	sessi.	Þannig	eru	konur	ekki	orðnar	eins	margar	og	í	

rauninni	væri	ákjósanlegt	í	stjórnum	fyrirtækja	(Sahoo	og	Lenka,	2016).	

Hér	í	köflunum	á	undan	hefur	fræðilegt	yfirlit	verið	rakið	og	efni	ritgerðarinnar	tengt	

við	fyrri	rannsóknir	á	þessum	málaflokki.	 Í	næstu	köflum	verður	farið	yfir	aðferðafræði	

ritgerðarinnar,	hvernig	rannsóknin	var	 framkvæmd	og	fjallað	um	þátttakendur	 í	henni.	

Einnig	verður	farið	yfir	gagnasöfnun,	gagnagreiningu	og	annmarka	rannsóknarinnar.			 	
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3 Aðferðafræði	rannsóknar	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 og	 gerð	 grein	 fyrir	 aðferðum	 rannsóknarinnar.	 Val	 á	

rannsóknaraðferðum	 verður	 rökstutt	 og	 farið	 yfir	 helstu	 annmarka	 rannsóknarinnar.	

Einnig	 verður	 farið	 yfir	 það	 hvernig	 vali	 á	 þátttakendum	 var	 háttað	 og	 gagnaöflun	 og	

greiningu	lýst.	

3.1 Eigindleg	aðferðafræði	
Við	 framkvæmd	 rannsóknar	 er	 mismunandi	 hvaða	 aðferð	 rannsakandi	 velur	 og	 telur	

vera	besta	til	að	túlka	rannsóknarefni	sitt.	Tvær	meginaðferðir	sem	eru	oftast	notaðar	

eru	 megindlegar	 (e.	 quantitative)	 aðferðir	 og	 eigindlegar	 (e.	 qualitative)	 aðferðir.	 Í	

þessari	 rannsókn	 var	 einungis	 notast	 við	 eigindlega	 aðferðafræði	 og	 því	 verður	 henni	

lýst	hér.		

Rannsóknir	 snúast	 um	 að	 skoða	 eitthvað	 viðfangsefni	 og	 átta	 sig	 á	 því	 með	

kerfisbundnum	leiðum.	Út	frá	rannsóknum	um	ýmis	mál	er	hægt	að	taka	ákvarðanir	um	

áframhaldandi	vinnu.	Í	daglegu	lífi	beita	einstaklingar	rannsóknum	á	alls	kyns	atriði,	eins	

og	 til	 dæmis	 að	 kaupa	 sér	 bíl.	 Fólk	 rannsakar	 hvaða	 tegund	 hentar	 lífsstílnum	 best,	

prufukeyrir	 nokkra	 bíla	 og	 tekur	 ákvörðun	 út	 frá	 þeirri	 reynslu.	 Það	 er	 eins	 konar	

óhefðbundin	rannsókn.	Rannsóknir	á	borð	við	þá	sem	hér	verður	fjallað	um	eru	taldar	

eilítið	 meira	 hefðbundnar	 og	 kerfisbundnar.	 Í	 stuttu	 máli	 sagt	 eru	 rannsóknir	

kerfisbundin	 leið	 til	 að	 átta	 sig	 betur	 á	 einhverju	 atriði	 og	 vita	 meira	 um	 það	 eftir	

rannsóknina	heldur	en	fyrir	hana	(Merriam	og	Tisdell,	2106).	

Þegar	notast	er	við	eigindlega	aðferðafræði	er	markmiðið	yfirleitt	að	ná	sem	dýpstum	

skilningi	 á	 tilteknu	 viðfangsefni	 út	 frá	 sjónarhorni	 viðmælenda	 (Merriam	 og	 Tisdell,	

2016).	 Við	 gagnaöflun	 er	 hægt	 að	 fara	 ýmsar	 leiðir,	 s.s.	 að	 beita	 athugun,	 búa	 til	

rýnihópa	 eða	 taka	 viðtöl.	 Í	 þessari	 rannsókn	 var	 notast	 við	 að	 taka	 viðtöl	 og	 þótti	

heppilegast	 að	 notast	 við	 hálfstöðluð	 viðtöl	 (e.	 semistructured)	 en	 þá	 eru	 opnar	

spurningar	notaðar	sem	gefa	viðmælendum	tækifæri	á	að	svara	nákvæmlega	eftir	sinni	

upplifun	og	svörin	verða	mikið	ítarlegri	en	ef	notast	væri	við	lokaðar	spurningar	(Denzin	

og	Lincoln,	2011).	
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3.2 Þátttakendur	
Þátttakendur	rannsóknarinnar	voru	valdir	á	eftirfarandi	hátt:	Fyrst	voru	tekin	50	stærstu	

sjávarútvegsfyrirtæki	 Íslands	 sem	 hafa	 aflaheimildir	 og	 stjórnarmenn	 og	

framkvæmdastjórar	 þeirra	 kortlagðir.	 Við	 kortlagningu	 var	 athugað	 sérstaklega	 hvar	

konur	 sitja	 í	 stjórn	og	út	 frá	þeim	 lista	voru	mögulegir	þátttakendur	valdir.	 Leitast	 var	

eftir	 því	 að	 þær	 sætu	 í	 stjórn,	 annaðhvort	 sem	 stjórnarformenn	 eða	meðstjórnendur.	

Varamenn	 og	 framkvæmdastjórar	 voru	 kortlagðir	 en	 ekki	 teknir	 inn	 í	 valið.	 Fyrst	 var	

skoðað	hvort	einhverjar	af	þessum	konum	væru	þekktar	í	þjóðfélaginu	og	var	það	fyrst	

og	fremst	til	að	finna	einhverjar	upplýsingar	um	þær.	Það	var	mikil	vinna	að	hafa	uppi	á	

upplýsingum	til	að	nálgast	konurnar	en	það	tókst	með	utanaðkomandi	aðstoð.		

Viðmælendur	 í	 eigindlegum	 rannsóknum	þurfa	 yfirleitt	 að	uppfylla	 sérstakar	 kröfur	

(e.	criterion	based	sample)	(Denzin	og	Lincoln,	2011)	og	í	þessu	tilviki	þótti	mikilvægt	að	

þær	 hefðu	 starfað	 í	 dálítinn	 tíma	 við	 sjávarútveg	 og	 vissu	 því	 hvernig	 andinn	 innan	

greinarinnar	væri	og	hefðu	fundið	fyrir	öllu	sem	því	fylgir,	bæði	jákvæðu	og	neikvæðu.	

Notast	var	við	ábendingar	frá	viðmælendum	til	að	finna	fleiri	en	það	þurfti	þó	ekki	mikið	

á	því	að	halda.	Rannsóknin	byggir	á	fimm	viðtölum	við	þessar	reynslumiklu	konur.	Þær	

þurftu	ekki	að	hafa	lokið	námi	sem	tengist	greininni	heldur	var	talið	mikilvægara	að	þær	

hefðu	 góða	 og	 haldbæra	 starfsreynslu.	 Bæði	 eru	 þetta	 konur	 sem	 eru	 fæddar	 og	

uppaldar	í	greininni	og	líka	þær	sem	hafa	komið	sér	inn	í	hana	af	eigin	rammleik.	Fjórar	

konurnar	eru	meðstjórnendur	í	sínum	fyrirtækjum	og	ein	þeirra	stjórnarformaður.	 

3.3 Gagnasöfnun	og	framkvæmd	
Sendur	var	tölvupóstur	 (sjá	viðauka	2)	á	 fimm	konur	og	þær	beðnar	um	að	taka	þátt	 í	

rannsókninni.	 Reyndar	 fannst	 ekki	 tölvupóstfang	 einnar	 þeirra	 svo	 hringt	 var	 í	 ritara	

hennar.	Allar	 konurnar	nema	ein	 tóku	 vel	 í	 beiðnina	og	 voru	ólmar	 í	 að	 vera	með,	 sú	

fimmta	þakkaði	áhugann	en	afþakkaði	að	taka	þátt.	Önnur	kona	var	því	fundin	í	hennar	

stað	og	var	hún	jákvæð	gagnvart	verkefninu,	eins	og	hinar	fjórar.	Viðtölin	röðuðust	niður	

með	góðu	millibili	og	var	leitast	við	að	tímasetja	þau	þannig	að	engin	óþægindi	yrðu	af,	

hvorki	fyrir	viðmælanda	né	rannsakanda.	Með	óþægindum	er	til	dæmis	verið	að	vísa	til	

tímarammans	 eða	 aðstæðna	þegar	 viðtalið	 var	 tekið.	 Fyrsta	 viðtalið	 var	 tekið	 24.	maí	

2017	og	það	síðasta	4.	júlí	2017.	Fyllsta	trúnaði	var	heitið	og	óskað	eftir	því	að	fá	að	taka	
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viðtölin	upp.	Allir	 viðmælendur	gáfu	heimild	 til	 að	 taka	viðtölin	upp	og	var	það	gert	á	

síma	rannsakanda.	

Öll	viðtölin	voru	tekin	augliti	til	auglits	og	fengu	viðmælendur	að	ráða	hvar	þau	færu	

fram.	 Þrjár	 kvennanna	 buðu	 rannsakanda	 á	 skrifstofu	 sína,	 ein	 óskaði	 eftir	 fundi	 á	

kaffihúsi	og	sú	fimmta	bauð	rannsakanda	heim	til	sín.	Viðtölin	tóku	frá	26	mínútum	upp	

í	73	mínútur.	Viðtölin	gengu	öll	vel	og	andrúmsloftið	milli	rannsakanda	og	viðmælanda	

gott	 og	 þægilegt.	 Rannsakandi	 fékk	 leyfi	 til	 að	 taka	 öll	 viðtölin	 upp	 til	 að	 auðvelda	

gagnasöfnun	og	vinnslu	gagnanna.	Hvert	viðtal	byrjaði	með	að	 rannsakandi	kynnti	 sig,	

sína	 hagi,	 verkefnið	 og	 tilganginn	 með	 því.	 Við	 viðtalsframkvæmdina	 studdist	

rannsakandi	við	viðtalsramma	sem	var	útbúinn	fyrir	viðtölin	(sjá	viðauka	1).	Leitast	var	

eftir	því	að	hafa	allar	spurningar	opnar	til	að	viðmælendur	gætu	komið	sínum	skoðunum	

og	upplifunum	á	framfæri	án	nokkurra	hindranna.	Í	lok	hvers	viðtals	eftir	að	rannsakandi	

hafði	 spurt	allra	 spurninganna	stóð	viðmælendum	til	boða	að	koma	 fleiri	 skoðunum	á	

framfæri	og	hvort	þeim	fyndist	vera	hægt	að	bæta	einhverju	við	það	sem	búið	var	að	

ræða	um.	Það	var	bæði	ánægjulegt	og	lærdómsríkt	fyrir	rannsakanda	að	taka	viðtölin	og	

allir	voru	ánægðir	með	útkomuna.	

3.4 Gagnagreining	
Eins	 og	 áður	 kom	 fram	 voru	 öll	 viðtölin	 tekin	 upp	 á	 síma	 rannsakanda.	 Við	 afritun	

viðtalanna	var	fyllstu	nærgætni	gætt	og	passað	upp	á	nafnleynd	eins	og	viðmælendum	

var	lofað.	Eftir	að	hvert	viðtal	var	tekið	var	það	afritað	til	að	auðvelda	úrvinnslu	gagna.	

Þegar	lokið	var	við	að	taka	viðtölin	og	afrita	þau	voru	þau	greind.	Greiningin	fór	þannig	

fram	að	 viðtölin	 voru	 lesin	 aftur	og	 aftur	 til	 að	 reyna	að	 finna	orð	og	 atriði	 sem	voru	

endurtekin.	Þessi	atriði	höfðu	það	öll	sameiginlegt	að	tengjast	rannsóknarspurningunni	

að	einhverju	 leyti	og	aðstoðuðu	við	að	svara	henni.	Upp	komu	þrjú	þemu	sem	var	svo	

hægt	að	flokka	niður	í	undirþemu,	eða	kóða.			

3.5 Annmarkar	
Helsti	 veikleiki	 rannsóknarinnar	 er	 smæð	 hennar,	 en	 einungis	 var	 rætt	 við	 fimm	

viðmælendur	og	varla	hægt	að	alhæfa	út	 frá	því.	Hins	vegar	voru	viðtölin	góð	og	gefa	

ágæta	yfirsýn	yfir	upplifun	kvenna	í	sjávarútvegi	og	hvernig	er	að	vinna	í	karllægri	grein.	

Einnig	má	 taka	 fram	að	þetta	viðfangsefni	hefur	ekki	 verið	 rannsakað	áður,	það	er	að	
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segja	 upplifun	 kvenna	 sem	 gegna	 stjórnarsetu	 í	 sjávarútvegsfyrirtækjum	 svo	 þessi	

rannsókn	 leggur	 töluvert	 af	 mörkum	 til	 málaflokksins.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	

styðja	einnig	við	 fyrri	 rannsóknir	á	þessu	sviði	og	hvernig	upplifun	kvenna	sem	vinna	 í	

karllægum	greinum	er.	Benda	má	á	að	athyglisvert	væri	að	skoða	þetta	málefni	nánar	og	

þá	 jafnvel	út	 frá	 framkvæmdastjórum	fyrirtækja,	þar	sem	þeir	hafa	meira	að	segja	um	

dagleg	 störf	 fyrirtækis	 heldur	 en	 stjórnarmeðlimir.	 Spennandi	 væri	 að	 rannsaka	 hvort	

hærra	 hlutfall	 kvenna	 sem	 framkvæmdastjórar	 hefði	 jákvæð	 áhrif	 á	 störf	 og	 afkomu	

fyrirtækis.		
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4 Niðurstöður	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 til	 að	 svara	

rannsóknarspurningunni:	 Hver	 er	 upplifun	 kvenna	 af	 stöðu	 þeirra	 í	 stjórnum	

sjávarútvegsfyrirtækja	þar	sem	karlar	eru	í	meirihluta?	Við	vinnslu	gagnanna	komu	fram	

þrjú	þemu	sem	eiga	þátt	 í	 að	 svara	 rannsóknarspurningunni	og	gert	 verður	grein	 fyrir	

þeim.	Þemun	eru	karllæg	grein,	áhugi	á	greininni	og	góð	þróun.	Undir	hverju	þema	eru	

kóðar	sem	greint	verður	frá	ítarlega.		

Til	 að	 gæta	 nafnleyndar	 og	 trúnaðar	 við	 viðmælendur	 hefur	 nöfnum	 þeirra	 verið	

breytt.	Ákveðið	var	að	nota	nöfn	úr	Ásatrú	og	nota	nöfn	frægustu	Ásynjanna,	einfaldlega	

vegna	þess	hversu	öflugar	og	magnaðar	þessar	konur	eru.	Nöfnin	sem	notuð	eru	Freyja,	

Frigg,	Iðunn,	Sif	og	Sjöfn.	

4.1 Karllæg	grein	
Fyrsta	 þemað	 sem	 greint	 verður	 frá	 er	 karllæg	 grein	 og	 kóðarnir	 undir	 því	 eru	 klíka:	

innfædd	eða	ekki,	staðalímyndir	og	verkaskipting	og	ólíkar	áskoranir	og	hindranir.	Allir	

viðmælendur	töluðu	mikið	um	þessi	málefni.	

4.1.1 Klíka:	innfædd	eða	ekki	

Í	 gegnum	 flest	 viðtölin	mátti	 greina	 tal	um	klíku	og	þá	helst	 í	 sambandi	 við	það	hvort	

viðmælendur	væru	fæddir	inn	í	greinina	eða	ekki.	Með	að	vera	fædd	inn	í	greinina	er	átt	

við	hvort	þær	hafi	átti	feður	eða	mæður	sem	stunduðu	störf	við	sjávarútveg	og	þær	hafi	

alist	upp	í	því	umhverfi.	Allir	viðmælendurnir	voru	sammála	um	að	það	að	vera	innfædd	

inn	í	greinina	veiti	ákveðið	forskot	á	vinnu	og	hærri	stöður	innan	hennar.	„Og	ég	þekkti	

hvergi	til,	ég	hafði	enga	svona	klíku	eða	kunningsskap	eða	neitt	þannig	að	það	var	svona	

þyngra	 undir	 fæti	 þess	 vegna“	 sagði	 Freyja	 þegar	 hún	 var	 spurð	 út	 í	 bakgrunn	 sinn	 í	

sjávarútvegi	og	mátti	 skilja	 af	henni	 að	þetta	 virtist	 skipta	 töluverðu	máli.	 Sama	mátti	

heyra	á	hinum	viðmælendunum	og	virtist	vera	að	meiri	virðing	væri	borin	fyrir	þeim	sem	

höfðu	 ættir	 að	 rekja	 í	 greinina	 og	 þær	 sem	 gátu	 vísað	 til	 skyldmenna	 lýstu	 því	 að	

auðveldara	væri	að	komast	að	og	Iðunn	orðaði	það	svona:	

Það	er	algjörlega	þannig	að	ég	fæðist	 inn	 í	þetta	 [...]	þannig	að	þú	veist	ég	
fékk	góðan	aðgang,	getur	maður	sagt	sko	 í	gegnum	hann.	Þú	veist	það	var	
hérna	 allt,	 allt	 annað	 [...]	 fer	 að	 vinna	 þarna	 semsagt	með	 skipstjórum	 og	
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frystitogurum	þá	skipti	það	bara	öllu	máli	að	ég	talaði,	þekkti	tungumálið	og	
ég	var	bara	virt	af	því	að	þeir	vissu	allir	hver	pabbi	minn	var.	

Sif	tók	undir	þetta	og	aðspurð	hvort	hún	telji	bakgrunn	sinn	hafa	stutt	við	sig	og	að	hún	

hafi	það	tengslanet	sem	hún	hefur	sagði	hún:	„Já	ég	myndi	segja	það	sko,	það	hjálpar	

mér.“		

Viðmælendur	voru	einnig	sammála	um	að	það	skipti	máli	að	hafa	ákveðin	tengsl	til	að	

það	væri	tekið	mark	á	þeim	innan	greinarinnar,	sérstaklega	í	upphafi.	„Það	var	bara,	þeir	

hefðu	ekki	gúdderað	mig	einhverja	stelpugálu	sko	nema	af	því	að,	ég	var	tengd	já.	Það	er	

bara,	ég	get	bara	sagt	það	algjörlega,	ég	fullyrði	það“	sagði	Iðunn	og	aðspurð	hvort	hún	

telji	það	hafa	verið	forskot	fyrir	hana	sagði	hún:	„..algjörlega,	það	bara,	það	gerði	það	að	

verkum	að	maður	var	virtur	og	það	var	hlustað	á	mann.“	Á	viðmælendum	mátti	skilja	að	

þær	væru	meðvitaðar	um	stöðuna	og	að	það	væri	mikilvægt	að	vera	vel	tengdur.	Frigg	

tók	undir	það:	

Hverjir	fá	forstjórastöðu?	Ertu	tengdur?	Þetta	er	svo	flókið	sko	en	í	það	heila	
ef	þú	stendur	þig	vel	þá	opnast	dyr	en	svo	þarftu,	þú	þarft	kjark	og	þor	og	
hversu	vel	tengdur	ertu?	Soldið	snýst	kannski	um	það,	svona	óbeint,	í	öllum	
geirum.	

Sjöfn	 er	 stjórnarformaður	 í	 sínu	 fyrirtæki	 og	 hún	 nefndi	 að	 hún	 væri	 líklega	 ekki	 í	

þeirri	 stöðu	 í	 dag	 nema	 vegna	 fjölskyldutengsla	 „Þannig	 ég	 tek	 við	 í	 rauninni	 sem	

stjórnarformaður	þarna	fyrir	tveimur	árum	síðan.	Þá	erfði	ég,	ég	erfði	stöðuna.“	Á	henni	

mátti	 sjá	 að	 reynslan	 sem	 hún	 hefur	 öðlast	 kom	 í	 gegnum	 uppeldið	 „...reynslan	

náttúrulega	 þessi	 fyrst	 bara	 að	 vera	 alin	 upp,	 það	 var	 bara	 talað	 um,	 um	 fisk..,“	 og	

aðspurð	 um	hvernig	 hún	 hefði	 komist	 í	 þá	 stöðu	 sem	hún	 er	 í	 í	 dag	 sagði	 hún:	 „...ég	

fæddist	þangað.	Það	var	bara	það	[...]	í	rauninni	ekkert	annað	í	boði.“	Sif	tók	undir	þetta	

en	á	aðeins	öðruvísi	nótum	„Ég	var	alin	upp	hérna,	fór	annað	svona	til	að	mannast	eins	

og	sagt	er	og	er	komin	hérna	heim	sko.“		

Þetta	blundar	því	í	þeim	þrátt	fyrir	að	þær	breyti	til	og	prófi	að	fara	eitthvað	annað.	

Það	má	því	 sjá	 á	 svörum	viðmælenda	 að	 klíkan	 skiptir	 töluverðu	máli,	 hvort	 sem	það	

tengist	því	að	fá	vinnu	á	skipi	eða	sitja	í	stjórn.	Bæði	eykur	það	líkur	á	að	það	sé	hlustað	

meira	á	þær,	borin	virðing	fyrir	þeim	og	þær	lenda	síður	í	aðkasti	vegna	kyns	síns.		
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4.1.2 Staðalímyndir	og	verkaskipting	

Viðmælendur	voru	allar	sammála	um	það	að	greinin	væri	töluvert	karllæg	en	það	væri	

þó	 að	 breytast.	 Greinin	 er	 rótgróin	 og	 miklar	 hefðir	 hafa	 skapast	 í	 gegnum	 árin	 og	

áratugina.	 Staðalímyndir	 kynjanna	 hafa	 mikil	 áhrif	 á	 greinina	 og	 skiptast	 verk	 innan	

hennar	mikið	eftir	kyni,	þannig	eru	karlarnir	mestmegnis	úti	á	sjó	meðan	konurnar	vinna	

í	landi.	Sif	sagði:	„Já,	það	er	ennþá	þessi	stéttaskipting,	konurnar	eru	í	landi	og	karlarnir	á	

sjó“	en	aftur	á	móti	vildi	hún	meina	að	það	væri	að	breytast:	

...en	við	erum	að	 tala	um	þú	veist	bara,	öryggisstjóra,	mannauðsstjóra	 [...]	
þetta	eru	voða	mikið	konur	 sem	eru	að	koma	 inn	 [...]	 vinnslan	er	 rosalega	
mikið	 af	 flottum	 konum	 sem	 eru	 verkstjórar	 eins	 og	 í	 stóru	 hérna	
fiskvinnsluhúsunum	 og	 svoleiðis	 sko.	 Þannig	 að	 þetta	 er	 að	 breytast,	 bara	
mjög	 hratt,	 kannski	 ennþá	 auðvitað	 svolítið	 litað	 bara	 sama	 og	 annars	
staðar.	

Iðunn	tók	undir	þetta	og	bætti	við	að	konur	fyrr	á	árum	sem	unnu	með	mönnum	sínum	

væru	mikilvægar	fyrirmyndir:	

...ásýndin	er	soldið	mikið	karllæg	en	það	er	eins	og	ég	var	að	segja	þér,	ég	
hafði	 fullt	 af	 fyrirmyndum	sem	konur	 [...]	 voru	mér	mikilvægar	 fyrirmyndir	
og	það	er	mikið	konur	sem	standa	til	hliðar	við	mennina	en	jú,	þetta	er	mjög	
karllægt.	

Af	 viðmælendum	 mátti	 því	 skilja	 að	 greinin	 er	 mjög	 karllæg	 en	 það	 væri	 ekkert	

endilega	eins	neikvætt	og	margir	vilja	meina.	Konur	þessara	manna	hafa	staðið	við	bakið	

á	 þeim	og	 aðstoðað	þá	 við	 vinnu	 sem	þurfti	 að	 gerast	 í	 landi	meðan	þeir	 væru	 á	 sjó.	

Sjöfn	komst	þannig	að	orði:	

...en	alls	staðar	þarna	 í	þessum	fyrirtækjum	sem	að	hafa	verið	hér,	þar	eru	
mjög	 sterkar	 konur	 á	 bak	 við,	 þær	 eru	mjög	 sterkar	 sko	 sem	 halda	 svona	
utan	 um,	 oft	 eru	 þær	 með	 bókhaldið	 [...]	 þær	 skáru	 utan	 af	 netum	 [...]	
konurnar	eru,	hafa	alltaf	verið	rosalega	mikilvægar	í	þessu	[...]	náttúrulega	í	
að	vera	heima	og	einhver	að	vera	með	krakkana	og	svona.	

Þessar	 konur	 virðast	 hafa	 verið	 miklar	 fyrirmyndir	 fyrir	 viðmælendur	 og	 veitt	 þeim	

mikinn	innblástur	varðandi	það	að	vinna	í	greininni.	Þannig	hafa	konur	fortíðarinnar	sem	

unnu	mikið	 bakvið	 karla	 sína	 og	 sáu	 um	 heimilið	 verið	 að	 ryðja	 braut	 kvenna	 óbeint.	

Iðunn	talar	vel	um	slíkar	konur	og	segist	hafa	alist	upp	með	margar	konur	í	kringum	sig	

sem	 stóðu	 við	 bak	 karla	 sinna	 í	 landi	 „ég	 hafði	 fyrirmyndir	 hérna“	 segir	 hún.	 Þessar	

konur	hafa	einnig	verið	meðvitaðar	um	sína	stöðu	þar	sem	Iðunn	segir:	
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...þær	voru	dáldið	mín	fyrirmynd.	Þær	sögðu	mér	svolítið,	þú	getur	alveg	átt	
erindi	í	sjávarútveg	[...]	mamma	mín	hún	hafði	alltaf	farið	í	bankann	og	beðið	
um	 lán,	 þú	 veist	 bara	 því	 pabbi	 var	 skipstjóri	 á	 eigin	 bát,	 þegar	 eitthvað	
þurfti	að	gera	[...]	þannig	að	þú	veist	mér	fannst	ég	hafa	fyrirmyndir.	

Það	mátti	 líka	sjá	það	af	viðmælendum	að	þær	eru	nokkurn	veginn	meðvitaðar	um	

þessar	staðalímyndir	og	verkaskiptingu	sem	þeim	fylgja.	Það	virðist	vera	að	fortíðin	skapi	

stóran	sess	í	þessari	verkaskiptingu	og	hefur	enn	töluverð	áhrif	í	dag.	Að	það	skipti	bara	

ansi	miklu	máli	hvernig	þessi	skipting	varð	til	og	að	hún	sé	þar	í	rauninni	af	ástæðu.	Frigg	

komst	þannig	að	orði:	

Já	sko	hvað	er	karllæg	stétt	og	horfum	aðeins	á	söguna	[...]	það	var	ákveðin	
verkaskipting	 kvenna	 og	 karla	 frameftir	 öldum.	 Síðan	 kannski	 þegar	 koma	
vélbátar,	 hverjir	 fóru	 að	 sigla?	 Ég	 held	 þetta	 sé	 soldið	 mótað	 af	
verkaskiptingunni	 framan	 af	 öld.	 Konur	 voru	 heima,	 þær	 voru	 að	 gæta	
heimilis,	börn,	sko	þetta	er	að	breytast	en	þetta	er	samt	að	breytast	hægt.	

Þannig	 sé	 í	 rauninni	 eðlilegt	 að	 kynjaskiptingin	 í	 sjávarútveginum	 sé	 eins	 og	 raun	 ber	

vitni	því	verkaskiptingin	virðist	 litast	mikið	af	hefðum	sem	hafa	myndast	 í	gegnum	árin	

og	aldirnar.	Hægt	er	að	velta	því	 fyrir	 sér	hvort	verkaskiptingin	sé	 í	 rauninni	svona	því	

konur	höfðu	engan	sérstakan	áhuga	á	að	fara	út	á	sjó.	Á	viðmælendum	má	sjá	að	það	sé	

nokkurn	veginn	raunin	og	þess	vegna	sé	svo	erfitt	að	breyta	venjunum.	„Vilja	konur	fara	

á	sjó?,	já	sumar	[...]	bara	ekki	mjög	margar“	sagði	Frigg.	Einnig	virðist	það	hafa	töluverð	

áhrif	 hvernig	 kynjaskiptingin	 er	 í	 þjóðfélaginu,	 að	 konur	 séu	 í	 umönnunarstörfunum	

meðan	karlarnir	 vinna	 fyrir	heimilinu	og	 séu	 í	 störfum	sem	 talin	eru	karllægari.	 Freyja	

talaði	um	þetta	og	sagði	„en	náttúrulega	af	því	að	kynjaskiptingin	er	inni	á	heimilunum	

og	í	þjóðfélaginu	[...]	þjóðfélagið	var	bara	þannig	statt	og	því	miður	held	ég	að	það	sé	að	

einhverju	leyti	þannig	ennþá.“		

Verkaskiptingin	virðist	því	ekki	vera	á	undanhaldi	og	lýsti	Freyja	því	þannig:	

Mér	finnst	það	vera	svolítið	áberandi	að	konurnar	eru	í	frystihúsunum	og	þá	
eru	þær	bara	í	ákveðnum	störfum.	Dóttir	mín	fór	til	dæmis	og	vann,	vildi	fá	
reynslu	að	vinna	í	frystihúsi	og	fór	til	Eyja	og	þá	er	hún	bara	í	einhverju	sko	
snyrtingu	og	pökkun	[...]	strákar	sem	kunna	ekki	neitt	hvað	snýr	upp	né	niður	
á	vél	eru	settir	á	vélarnar.	

Greinin	er	því	ekki	karllæg	að	því	 leyti	 til	að	það	vinni	bara	karlar	 í	henni	heldur	er	

hún	 mikið	 karlaveldi	 vegna	 verkaskiptingar	 „...ekki	 alveg	 hægt	 að	 segja	 að	 þetta	 sé	

karllægt	vegna	þess	þetta	eru	ekki	bara	karlar	en	það	er	rosalega	skipt	hvað	kynin	gera	í,	
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hvaða	störfum	þau	eru	í“	sagði	Freyja.	Þó	væru	störfin	ekkert	endilega	bara	fyrir	karlana	

heldur	 virðist	 það	 líka	 hafa	 áhrif	 hvað	 það	 er	 sem	 konur	 vilja,	 Frigg	 sagði:	 „...ég	 held	

alveg	að	við	eigum,	ég	held	ekkert,	ég	veit	við	eigum	fullt	erindi	þarna	inn	en	við	verðum	

þá,	okkur	verður	að	langa	og	mennta	okkur	til	þess.“	

Á	viðmælendum	mátti	heyra	að	staðalímyndirnar	sem	hafa	myndast	í	þjóðfélaginu	og	í	

greininni	 geti	 haft	 áhrif	 á	 framgang	 þeirra	 sem	 stjórnarmenn.	 Þannig	 hafi	 þær	 sumar	

verið	smeykar	í	upphafi	við	að	taka	til	máls	á	fundum	og	sagði	Iðunn:	

Maður	var	líka	soldið	svona,	ég	var	fyrst	alltaf	með	í	maganum,	á	maður	að	
vera	að	taka	til	máls	og	á	maður	að	vera	að	segja	eitthvað	skilurðu.	Á	maður	
að	þora	[...]	en	það	hérna,	það	gaf	mér	hugrekki	af	því	að	mér	 fannst	vera	
hlustað	á	það	sem	að	maður	sagði.	

Það	má	því	sjá	af	frásögn	Iðunnar	að	hræðslan	við	að	tala	á	fundum	og	öðru	slíku	væri	

sjaldan	á	rökum	reist	því	það	væri	hlustað	á	hana	og	hún	fékk	meðbyr	á	fundum.	Samt	

sem	áður	eru	enn	margir	karlar	í	greininni	og	sagði	Iðunn:	„Það	er	soldið	mikið	þannig,	

soldið	mikið	um	kónga.“	Kónga	athugasemdin	kom	einnig	fram	hjá	fleiri	viðmælendum	

og	 má	 af	 þeim	 sjá	 að	 þeir	 virðast	 enn	 vera	 ríkjandi	 í	 greininni	 „...og	 þetta	 er	 soldið	

kannski	 einkennandi	 að	 menn	 eru	 þarna	 kóngar	 úti	 á	 landi	 [...]	 svo	 koma	 þeir	 inn	 í	

Reykjavík	þar	sem	menn	eru	ekki	sýnilegir“	segir	Sif	og	mátti	heyra	á	henni	að	þessum	

mönnum	vegnar	 vel	úti	 á	 landi	 í	 sínum	 fyrirtækjum	en	hafa	ekki	 jafn	mikil	 völd	þegar	

þeir	 koma	 í	 fjöldann	 í	 Reykjavík.	 Iðunn	 talaði	 einnig	 um	 kóngana	 og	 að	 karlar	 hefðu	

meira	forskot	þrátt	fyrir	minni	menntun:		

...þeir	töluðu	sumir	við	mig	eins	og	ég	væri	algjört	fífl	[...]	hann	sagði:	ég	ætla	
nú	ekki	að	fara	að	láta	einhverja	stelpu	segja	mér	fyrir	verkum	[...]	ég	þurfti	
að	keppa	við	karlmenn	sem	voru	ekkert	með	menntun.	

Staðalímyndirnar	virðast	einnig	vera	að	hafa	áhrif	á	það	hvernig	konur	koma	fram	og	

hafði	 einn	 viðmælandi	 orð	 á	 því	 að	 henni	 fyndist	 sumar	 konur	 í	 greininni	 vera	 mjög	

meðvitaðar	um	ásýnd	sína,	þó	ekki	á	neikvæðan	máta	heldur	 til	að	auka	 líkurnar	á	að	

tekið	sé	eftir	þeim	og	meira	mark	tekið	á	þeim,	þannig	komst	Sjöfn	að	orði:		

...við	vorum	báðar	á	sjávarútvegssýningunni	í	hittí	fyrra,	þá	kom	eitthvað	til	
tals	með	klæðnaðinn	sko	og	þá	sagði	hún,	að	hérna	hún	færi	aldrei	 í,	ég	er	
ekki	í	pilsi,	hún	er	í	jakkafötum	[...]	það	er	bara	meðvituð	ákvörðun	að	vera	í	
buxum	og	svona	til	þess	í	rauninni	að	þá	sé	tekið	meira	mark	á	henni	[...]	að	
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það	 sé	 ekki	 verið	 að	 ruglast	 á	 henni	 og	 einhverri	 sem	 er	 að	 gefa	 kaffi,	 í	
einhverju	flugfreyjupilsi.	

Einnig	virðist	það	hafa	áhrif	að	sumir	karlar	 sjá	það	ekki	 fyrir	 sér	að	vinna	 fyrir	konur.	

Það	sé	ekki	vaninn	og	þar	komi	staðalímyndirnar	 inn	„...strákarnir	sem	eru	kröfuharðir	

og	eru	sjálfir	að	klífa	metorðastigann,	velta	oft	fyrir	sér	vil	ég	vinna	fyrir	konu?	[...]	menn	

þurfa	að	hafa	soldið	sjálfstraust	til	þess“	sagði	Frigg.	Þannig	má	sjá	að	það	eru	ekki	bara	

konur	 sem	geta	 verið	 smeykar	 að	 stíga	 fyrstu	 skrefin	 í	 stjórn	heldur	 geta	 karlarnir	 átt	

erfitt	með	þá	hugmynd	vegna	staðalímynda	og	hugmynda	um	verkaskiptingu.		

Verkaskiptingin	 virðist	 hafa	 töluverð	 áhrif	 á	 framgöngu	 þeirra	 og	 höfðu	 nokkrir	

viðmælendur	 orð	 á	 því.	 Það	 virðist	 sem	 svo	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 þær	 hefðu	 haft	 töluvert	

meiri	reynslu	en	karlarnir	þá	skipti	það	litlu	máli.	Freyja	sagði:	

Mér	gekk	rosalega	illa	að	komast	á	sjó	en	þegar	ég	kláraði	Vélskólann	og	var	
komin	 með	 sveinspróf,	 eða	 nei	 komin	 með	 fjórða	 stigs	 vélstjórapróf	 sem	
gefur	ákveðin	réttindi	til	sjós	og	þá	sæki	ég	um	á	sjö	togurum	og	fæ	neitun	á	
þeim	öllum	og	þeir	réðu	mann	með	minni	réttindi.	

Aðspurð	hvort	hún	telji	það	vera	vegna	kyns	hennar	sagði	hún:	

Algjörlega,	þeir	neituðu	af	því	ég	var	kona,	þeir	sögðu	það	alveg	mjög	skýrt.	
Þeir	vildu	ekki	stelpu	og	buðu	mér	að	vera	kokkur	[...]	og	semsagt	vildu	ekki	
konu	um	borð.	Það	var	alltaf	sagt	mjög	skýrt	og	héldu	sumir	að	þetta	væru	
grín.	Þeir	vissu	heldur	ekki	að	kona	væri	vélstjóri.	

Undir	 þetta	 tók	 Iðunn	 en	 hennar	 reynsla	 var	 sú	 að	 þrátt	 fyrir	 víðtæka	 menntun	 og	

reynslu	á	sviði	sjávarútvegs	og	viðskipta	þurfti	hún	að	sanna	sig	meira	en	samstarfsmenn	

hennar	af	hinu	kyninu	og	hafa	miklu	meira	fyrir	þeim	störfum	sem	hún	sótti	um.	Þannig	

komst	hún	að	orði:	

Ég	 þurfti	 að	 hafa	 menntun,	 háskólapróf	 og	 meistarapróf	 [...]	 karlmenn	
komast	 hérna	 margir	 í	 þessum	 geira	 og	 hafa	 bara	 skipstjórapróf	 og	
vélstjórapróf	og	hafa	svo	farið	í	land	og	sinnt	störfum	og	það	þykir	bara	allt	í	
lagi	 [...]	 við	 þurfum	 að	 sanna	 okkur	 meira.	 Hafa	 miklu	 meira	 fyrir	 þessu,	
vinna	miklu	meira. 

Þær	konur	sem	hafa	síðan	náð	langt	í	greininni	og	sitja	í	stjórnum	eiga	það	á	hættu	að	

fá	ákveðinn	karlmannsstimpil	á	sig.	Það	mátti	heyra	af	Iðunni	að	þær	eigi	undir	högg	að	

sækja	„...já	hún	er	bara	hörku,	bara	hörkukella	sko	[...]	þá	eru	þetta	svona	kellur	[...]	við	

fáum	soldið	þann	stimpilinn.“	Þá	fannst	henni	ekki	eins	og	karlar	fengju	slíkan	stimpil	á	



	

46	

sig:	 „...það	 er	 ekkert	 svona,	 kall,	 hörkukall	 svona,	 duglegur	 hann	 Gústi,	 hann	 er	 bara	

alltaf	í	því.“	Síðan	aftur	á	móti	eru	þær	ekkert	mikið	að	auglýsa	þann	árangur	sem	þær	

hafa	náð	í	gegnum	tíðina,	og	aðrir	 í	greininni	eru	 jafnvel	ekki	að	átta	sig	á	þeirri	stöðu	

sem	þær	gegna.	Sjöfn	komst	þannig	að	orði:	„...og	ég	finn	svona,	það	er	svona:	já,	já	ert	

þú	stjórnarformaðurinn?	Ég	er	ekki	frá	því	að	ég	hafi	fundið	fyrir	því.“	

Viðmælendur	voru	flestar	sammála	um	það	að	koma	kvenna	inn	í	stjórnir	fyrirtækja	í	

sjávarútveginum	væri	 jákvætt	 og	 gott	 fyrir	 greinina.	 Þannig	 væri	 búið	 að	 skapa	örlítið	

öðruvísi	menningu	 heldur	 en	 fyrir	 var	 og	 hafði	 Iðunn	orð	 á	 því:	 „...þetta	 voru	 stjórnir	

sem	 virkuðu	 ekkert	 sem	 stjórnir.	 Þetta	 voru	 bara	 einhverjir	 kaffisopafundir“	 og	mátti	

skilja	á	henni	að	með	fleiri	konum	fylgi	aukin	gæði	á	stjórnarfundum.	Einnig	mátti	heyra	

á	 viðmælendum	 að	 þetta	 væri	 hægt	 og	 rólega	 að	 breytast	 og	 það	 þyrfti	 einungis	 að	

beita	svolítilli	þolinmæði.	Sif	komst	þannig	að	orði:	

...við	erum	komin	ákveðin	langt	og	ég	held	við	ættum	bara	að	anda	djúpt	[...]	
það	 verður	 framþróun	 en	 hún	 verður	 örugglega	 ekki	 eins	 mikil	 og	 konur	
hefðu	viljað	sjá	[...]	þessi	karllægi	kúltúr,	hann	er	ennþá	það	sterkur	[...]	það	
er	 soldið	 erfitt	 að	 sjá	 það	 en	 konurnar	 eru	 þarna	 í	 sjávarútvegi,	 þær	 eru	
þarna	sko,	það	vantar	ekki.	

Á	öllum	viðmælendunum	mátti	finna	að	þær	eru	ofsalega	stoltar	af	greininni	sinni	og	

þeirri	þróun	sem	hefur	orðið	síðastliðin	ár	og	áratugi.	Þó	það	hafi	ekki	endilega	gerst	á	

einni	nóttu	eins	og	sumir	myndu	vilja	þá	er	góð	breyting	og	konur	eru	orðnar	sýnilegri	í	

greininni.	Það	mátti	líka	finna	að	þeim	finnst	karlar	vera	orðnir	móttækilegri	fyrir	konum	

í	greininni	og	farnir	að	taka	jákvætt	í	komu	þeirra	inn	í	stjórnir	fyrirtækjanna.	Þó	mætti	

enn	greina	mótþróa	en	hann	væri	á	undanhaldi.	

4.1.3 Ólíkar	áskoranir	og	hindranir	

Þar	sem	greinin	er	enn	frekar	karllæg	en	konur	eru	hægt	og	rólega	að	reyna	að	feta	sig	

inn	í	hana	lenda	þær	óhjákvæmilega	á	hindrunum.	Það	sem	mátti	heyra	á	viðmælendum	

er	að	hindranirnar	og	áskoranirnar	sem	konur	verða	fyrir	í	geiranum	eru	ólíkar	þeim	sem	

karlar	verða	fyrir.	Hins	vegar	voru	þær	flestar	sammála	því	að	þegar	konur	eru	komnar	

inn	í	greinina	og	inn	í	tengslanetið	séu	þeim	allir	vegir	færir.	Freyja	sagði	til	dæmis	„...og	

þegar	ég	var	búin	að	vera	einu	sinni	á	sjó	þá	var	þetta	einhvern	veginn	allt	auðveldara,	

það	er	erfiðast	að	komast	í	gegnum,	sko	hliðið.“	Mátti	á	henni	sjá	að	hindranirnar	hafi	

byrjað	strax	í	upphafi	en	síðan	hafi	hún	náð	að	vinna	sig	upp	eftir	að	hún	komst	inn	fyrir	
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hliðið	eins	og	hún	orðaði	það.	Frigg	hafði	orð	á	því	sama	og	mátti	á	henni	finna	að	þetta	

snérist	fyrst	og	fremst	um	eljusemina	að	komast	inn	fyrir	hliðið	svokallaða:	

...kannski	þurfum	við	að	hlaupa	hraðar	og	vinna	harðar	af	því	að	vera,	fá	að	
vera	samþykktar	[...]	en	þegar	það	er	komið	þá,	þá	getur	vel	verið	að	þú	sért	
miklu	betri	 og	 fáir	miklu	meiri	 business	 [...]	 þetta	eru	harðjaxlar	 sumir	 [...]	
þetta	 er	 óvenjulegt	 en	 ég	 held	 að	 ef	 þú	 ert	 góð	 þá	 er	 þetta	 bara	
tímaspursmál.	

Sif	tók	undir	þetta	og	sagði:	

...þetta	er	bara	eins	og	með	allt	annað.	Það	er	erfitt	að	koma	inn	[...]	koma	
inn	í	eitthvað	sem	er	þér	framandi.	Fólk	sem	að	kemur	inn	og	það	er	ákveðið	
tungutak,	það	er	kúltúr.	Þetta	eru	alltaf	átök	fyrir	konur,	bara	meira	því	þær	
hafa	minni	tengingu	við	þennan	kúltúr,	það	er	held	ég	áskorunin	sko.	

Á	 viðmælendum	mátti	 því	heyra	að	um	 leið	og	 konur	 komist	 inn	 fyrir	og	nái	 tökum	á	

hefðunum	 og	 vissum	menningarbrag	 innan	 greinarinnar	 standi	 þær	 sig	 vel.	 Þó	 mátti	

einnig	sjá	að	mögulega	lentu	konur	meira	í	því	að	vera	settar	undir	smásjánna	og	fylgst	

meira	 með	 þeim	 í	 stjórnarsetu	 „...mögulega	 eru	 þær	 gagnrýndar	 harðar	 fyrir	 minna,	

fyrirgefið	minna.	Gætu	verið	meira	undir	smásjánni“	sagði	Frigg	og	mátti	skilja	af	henni	

að	það	væri	líklega	bara	vegna	þess	að	þær	eru	konur	„...það	fannst	ekki	smart	að	vinna	

fyrir	konu.“		

Sif	 hafði	 orð	 á	 því	 að	 þó	 konur	 upplifi	 meiri	 áskoranir	 en	 karlar	 á	 leið	 sinni	 upp	

metorðastigann	 væri	 samt	 hægt	 að	 velta	 því	 fyrir	 sér	 hvort	 karlar	 séu	 ekki	

miskunnarlausari	við	aðra	karla:		

Það	getur	vel	verið	að	karlmenn	séu	sko	miskunnarlausari	gagnvart	öðrum	
karlmanni	[...]	að	konunum	sé	fyrirgefið	betur	eitthvað	reynsluleysi	 [...]	sko	
konur	vs.	karl	sem	er	að	koma	nýr	inn	í	greinina.	Ég	er	ekkert	frá	því	sko	að	
konan	hafi	fengið	meiri	stuðning,	eftir	að	það	var	búið	að	ákveð	að	veðja	á	
konu	[...]	meira	ætlast	til	að	hann	viti.	

Frigg	sagði	líka:	„...ef	þær	eru	að	standa	sig	vel	þá	vil	ég	trúa	því	að	það	ætti	ekki	að	vera	

vandamál.“	Einnig	mátti	finna	á	viðmælendum	að	konur	gætu	stundum	verið	sjálfum	sér	

verstar.	Stærsta	hindrunin	væri	ef	til	vill	hjá	þeim	sjálfum	„...við	þurfum	líka	að	vera	pínu	

djarfar,	vera	óhræddar	við	að	mynda	tengsl	og	tala	mál	strákanna	og	tala	okkar	mál	án	

þess	að	breyta	okkur	 í	 stráka“	 sagði	 Frigg.	 Freyja	 tók	undir	þetta	og	 sagði	 „...það	 sem	

hjálpaði	mér	 rosalega	mikið	 í	þessu	þegar	maður	 lítur	um	öxl	er	það	að	ég	áttaði	mig	
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mjög	snemma	á	því	að	það	er	ekki	jafnrétti.“	Því	má	finna	á	þeim	að	þær	gera	sér	grein	

fyrir	 hindrunum	og	 taka	þannig	 á	þeim.	Undir	þetta	 tók	 Sif	 „...hvað	er	þetta,	 er	þetta	

hindrun	 (potar	 í	 gagnaugað).	 Erum	við	 ekki	með	nógu	mikið	 kjark	og	þor?“	 Iðunn	 tók	

einnig	undir	þetta	og	sagði:	

...okkur	þarf	að	langa	þetta,	ætlum	við	að	vera	á	sjó	í	30	ár?	Vera	frá	heimili	í	
30	 ár?.	 Það	 eru	 alls	 konar	 svona	 hlutir	 sem	 þarf	 að	 skoða	 og	 hugsa	 [...]	
hindranir	eru	sko	annars	konar	prívat	fyrir	konurnar,	hverjar	eru	huglægar	og	
bara	yfirhöfuð	vilja	þær	svona	líf	sem	krefst	svo	mikils	af	þeim?	

Það	má	velta	því	upp	hvort	það	 sé	ekki	 viss	hindrun	að	það	 sé	óvanalegt	að	konur	

gegni	 stjórnarsetu	 í	 sjávarútvegi,	það	mátti	 allavega	heyra	á	Freyju:	 „...það	er	ákveðin	

tortryggni	 eða	 forvitni	 og	 það	 sem	 sagt	 er	 vegna	 þess	 að	 þetta	 er	 óvanalegt“	 og	 það	

getur	líka	orðið	til	þess	að	það	sé	fylgst	sérstaklega	með	þeim	„...ef	þeim	verður	eitthvað	

á	þá	er	gert	eins	mikið	og	hægt	er	úr	því	til	þess	að	reyna	að	sýna	fram	á	að	þær	geti	

þetta	ekki.“	Því	má	merkja	á	Freyju	að	það	er	ekki	nóg	með	að	hindranir	séu	á	leiðinni	

upp	metorðastigann	 heldur	 einnig	 þegar	 settu	marki	 er	 náð.	 Iðunn	 tók	 undir	 það	 og	

sagði:	„...stundum	erum	við	dæmdar	harðar	en	þá	þarf	held	ég	bara	að	setja	hnefann	á	

loft“	og	Frigg	styður	það	frekar:	„...þetta	er	samkeppni,	ert	 í	hörku	samkeppni.	Verður	

að	standa	þig	vel.“	Frigg	sagði	líka:	

...er	náttúrulega	viðhorf	sem	við	erum	að	breyta	mikið	[...]	taka	meira	þátt,	
taka	 þátt	 alls	 staðar.	 Tökum	 alls	 staðar	 til	 máls,	 sækjum	 um,	 reynum	 að	
komast	í	þessar	stöður,	þannig	gerum	við	þetta.	Vinnum	á	hindrunum.		

Þrátt	 fyrir	 hindranir	 og	 áskoranir	 mátti	 greina	 á	 viðmælendum	 að	 konur	 eru	 komnar	

mjög	langt	og	það	væri	fullt	af	flottum	konum	í	stjórnum	í	sjávarútvegi.	Iðunn	sagði:	

...við	 erum	 komin	 með	 konu	 sem	 sjávarútvegsráðherra	 og	 konu	 sem	
framkvæmdastjóra	 SFS	 og	 hérna,	 þær	 eru	 mjög	 klárar	 og	 þær	 eru	 báðar	
mjög	sterkar	í	þessari	pólitík	og	þessum	leikjum	sem	að	eru	oft	veikleiki	hjá	
konum.	

Það	virðist	því	skipta	máli	að	konur	átti	sig	á	því	að	þetta	er	ákveðið	völundarhús	og	

getur	 verið	 erfitt	 að	 komast	 inn	 fyrir	 hliðið	 eins	 og	 Freyja	 talar	 um	 „...þær	 eru	

náttúrulega	alltaf	mestar	fyrst	þegar	maður	er	að	reyna	að	komast	inn	fyrir	hliðið.“	Frigg	

tók	undir	þetta	og	sagði:	„Hindranir	eru	kannski,	við	erum	bara	svo	 illa	tengdar	þarna.	

Við	byrjum	að	banka	á	vegginn	en	við	þekkjum	ekki	hvaða	fólk	við	getum	nýtt.“	
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Viðmælendur	 voru	 því	 frekar	 sammála	 hvað	 hindranir	 varðar	 en	 þó	 höfðu	 þær	

upplifað	þær	aðeins	á	ólíkan	máta.	Ein	þeirra	hafði	að	vísu	ekki	upplifað	neinar	hindranir	

né	áskoranir	og	var	það	Sjöfn,	aðspurð	hvort	hún	hefði	upplifað	einhverjar	hindranir	eða	

áskoranir	á	ferli	sínum	sagði	hún:	„Ekki	eins	og	ég	horfi	á	það.	Ekki	mín	upplifun.“	Hún	

afsakaði	sig	síðan	og	talaði	um	að	það	væri	líklega	vegna	þess	hversu	vel	tengd	hún	væri:	

„Nei,	 þá	 eru	 þær	 kannski	 hjá	 öðrum,	 kannski	 ekkert	 sniðugt	 að	 taka	 svona	 viðtal	 við	

innfæddan.“	 Hinar	 fjórar	 hins	 vegar	 tala	 um	 hindranir	 og	 áskoranir	 og	 að	 þær	 séu	

töluvert	ólíkar	þeim	sem	karlarnir	verða	fyrir.	Á	viðmælendum	mátti	finna	að	það	getur	

verið	 vegna	 margra	 ólíkra	 ástæðna.	 Bæði	 geta	 konur	 að	 einhverju	 leyti	 verið	 eigin	

dragbítar	 og	 eiga	 erfitt	með	 að	 sjá	 sjálfar	 sig	 fyrir	 sér	 í	 greininni	 og	 líka	 það	 að	 þetta	

hefur	 verið	 svo	mikið	 karlaveldi	 að	það	 tekur	 tíma	 að	 vinna	 á	 því	 og	 koma	upp	betra	

tengslaneti	kvenna.	

4.1.4 Samantekt	á	þema	1	

Úr	ofangreindum	kóðum	má	sjá	að	upplifun	viðmælanda	af	greininni	er	lík	en	samt	ólík.	

Það	virðist	að	einhverju	leyti	skipta	máli	að	hafa	tengsl	inn	í	greinina	og	hefur	það	stutt	

við	 framagöngu	 sumra	 þeirra.	 Hinar	 hafa	 komið	 inn	 á	 einskærum	 áhuga	 og	 eljusemi.	

Þær	sem	eru	ekki	innfæddar	hafa	upplifað	meiri	hindranir	og	áskoranir	í	starfi	en	hinar	

eiga	að	einhverju	leyti	tengslunum	að	þakka	að	vegurinn	hefur	verið	greiður.	Þær	tala	þó	

allar	 um	 ólíka	 verkaskiptingu	 innan	 greinarinnar	 mest	 megnis	 vegna	 staðalímynda	

kynjanna.		

4.2 Áhugi	á	greininni	
Næsta	þema	er	áhugi	á	greininni	og	kóðarnir	undir	því	eru	ánægja	og	áhugi	á	starfinu,	

fjölbreytileiki	 mikilvægur	 og	 viðhorf	 gott	 gagnvart	 konum.	 Þessir	 kóðar	 tengjast	 allir	

saman	undir	þessu	þema	því	þrátt	fyrir	að	viðmælendur	töluðu	allir	um	ánægju	sína	af	

greininni	þá	væri	gífurlega	mikilvægt	að	gæta	að	fjölbreytileika	hennar.	Einnig	voru	allir	

viðmælendur	 sammála	 um	 það	 að	 þrátt	 fyrir	 umræðuna	 síðastliðin	 ár	 væri	 viðhorf	

gagnvart	konum	gott	í	greininni.	

4.2.1 Ánægja	og	áhugi	á	starfinu	

Það	mátti	heyra	á	öllum	viðmælendum	að	ástæðan	fyrir	því	að	þær	starfa	við	greinina	

og	hafi	getað	barist	fyrir	sínu	alla	sína	tíð	er	vegna	þess	hversu	mikla	ánægju	þær	hafa	af	
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starfi	sínu	og	áhugi	þeirra	á	greininni	er	mikill.	Þeim	er	öllum	annt	um	starfið	sitt	og	það	

skiptir	þær	máli	hvernig	afkoma	kvenna	er	í	greininni.	Frigg	orðaði	það	svona:	

Það	 heillaði	 mig	 sérstaklega	 þessi	 grunnatvinnugrein	 og	 hvað	 hún	 hefur	
skipað	 stóran	 sess	 í	 lífi	 okkar,	maður	þarf	 ekki	 annað	en	að	 skoða	 söguna.	
Fiskur	 hefur	 haldið	 í	 okkur	 lífinu,	 ber	 ákveðna	 virðingu	 fyrir	 þessari	
grunngrein	 [...]	þetta	spannar	svo	vítt	svið	og	reynir	á	svo	marga	sko	þætti	
þekkingar	 [...]	 heillaði	 mig	 alltaf	 svona	 grunn,	 grunnframleiðsla	 [...]	
gríðarlega	verðmæt	og	mikilvæg	auðlind,	og	verður	alltaf.	

Því	má	sjá	að	viðmælendur	eru	ákaflega	stoltar	af	greininni	og	Sif	sagði:	

Mér	 finnst	 voðalega	 gaman	 sko	 [...]	 sjávarútvegurinn	 er	 kannski,	 það	 sem	
einkennir	 hann	 er	 að	 hann	 er	 rosalega	 framleiðsludrifinn	 og	 náttúrulega	
hæsta	framleiðnin	í	öllu	landinu,	þannig	það	er	svona	auðvitað	meira	action	
heldur	en	þú	sérð	víða	[...]	bara	rosa	stolt	af	henni	sko.		

Flestir	viðmælendurnir	 tala	einnig	um	það	að	greinin	sé	ofsalega	skemmtileg	og	 lífleg:	

„Mér	finnst	þetta	gríðarlega	áhugavert	og	gríðarlega	skemmtilegir	tímar“	sagði	Freyja	og	

Frigg	tók	undir	það:	„Ég	hef	sérstaklega	gaman	af	þessari	atvinnugrein	[...]	mikill	áhugi	

og	svona	ákveðin	tengsl	sem	skapast	yfir	árin.“	Iðunn	var	einnig	á	sama	máli:	„Mér	hefur	

fundist	bara	mjög	skemmtilegt	[...]	mér	finnst	þetta	áhugavert.“	Sjöfn	talaði	um	hraðann	

í	greininni:	„...mér	finnst	soldið	gaman,	sko,	það,	þessi	action	sem	er	í	sjávarútveginum	

alltaf,	stöðugt.	Það	er	alltaf	eitthvað	nýtt	í	gangi.“ 

Sumar	þeirra	hafa	fæðst	inn	í	greinina	en	aðrar	ekki	og	hafa	þær	komið	sér	inn	á	eigin	

rammleik	 og	miklum	 áhuga,	 „...ég	ætlaði	 alltaf	 að	 fara	 til	 sjós,	 ég	 bara,	 búið	 að	 vera	

draumur	minn	síðan	ég	var	barn“	sagði	Freyja.	Því	má	sjá	á	henni	að	það	skipti	litlu	máli	

hvaða	hindranir	voru	í	veginum,	hún	ætlaði	sér	að	komast	á	sjó	og	seinna	meir	í	stjórn,	

„hitt	 bara	 kom	með,	 langaði	 að	 komast	 í	 stjórn	 og	 koma	mínu	máli	 að“	 sagði	 Freyja.	

Frigg	lýsti	yfir	þakklæti:	„...mér	finnst	bara	svona	heillandi	þessi	grein	[...]	ég	er	þakklát,	

glöð	yfir	að	fá	þetta	tækifæri.“		

Allir	viðmælendur	eru	því	sammála	um	að	greinin	sé	áhugaverð,	spennandi,	krefjandi	

og	þær	eru	stoltar	af	þeirri	vinnu	sem	bæði	þær	hafa	fært	greininni	og	það	sem	greinin	

færir	landanum.	Það	skipti	þær	töluverðu	máli	í	vinnu	og	sé	hvetjandi	að	vera	stoltar	af	

greininni	og	því	sem	hún	gefur	þeim.			
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4.2.2 Fjölbreytileiki	mikilvægur	

Það	 sem	 glöggt	 mátti	 heyra	 af	 viðmælendum	 var	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 þær	 væru	 mjög	

ánægðar	 með	 greinina	 í	 heild	 og	 þá	 þróun	 sem	 hún	 hefur	 verið	 í	 gegnum	 árin	 er	

afskaplega	 mikilvægt	 að	 gæta	 að	 fjölbreytileika	 innan	 hennar.	 Þá	 meina	 þær	 í	

samsetningu	stjórnar,	að	það	séu	konur	jafnt	sem	karlar	til	að	passa	upp	á	faglegt	starf	

og	annað.	Þær	voru	einnig	 sammála	um	að	 fjölbreytileikinn	nái	ekki	bara	 til	 kyns,	það	

þyrfti	einnig	að	gæta	að	aldri	og	uppruna.	Því	fjölbreyttari	sem	samsetning	stjórnar	væri,	

því	betra	og	ákvarðanatakan	betri,	Frigg	sagði:	„...öðruvísi	sjónarhorn,	númer	eitt,	tvö	og	

þrjú	 fjölbreytileiki	 [...]	 sko	 markmiðið	 í	 því	 er	 að	 bæta	 ákvarðanatökuna.“	 Iðunn	 tók	

undir	þetta	og	bætti	við	með	aldur:		

...eftir	því	sem	stjórnirnar	eru	fjölbreyttari,	ég	held	að	það	sé	líka	ekki	bara	
konur	og	karlar	heldur	þarf	meira	af	ungu	fólki	í	greinina	[...]	það	kemur	ný	
sýn	með	 nýrri	 kynslóð	 [...]	 stjórn	 á	 að	 vera	 samsett,	 þarf	 að	 vera	 einhver	
fullorðin,	 einhver	ungur,	 konur,	 karlar	 [...]	 einhver	 sem	er	með	þekkingu	á	
rekstri,	þekkingu	á	þessu	og		hinu.	

Freyja	tók	enn	fremur	undir	þetta:	

...það	er	soldið	atriði	að	stjórna	fyrirtæki	að	það	sé	svolítil	breidd,	að	það	séu	
mörg	 sjónarmið	 og	 mismunandi	 aldur,	 mismunandi	 menntun,	 að	 það	 séu	
mismunandi	vinklar	sem	koma	að.	Þú	fáir	að	sýna	sem	flestar	hliðar	málsins.	

Á	 viðmælendum	mátti	 skilja	 að	með	 fjölbreytileika	meðlima	 í	 stjórn	myndist	önnur	

sýn	en	ella	og	það	hafi	góð	áhrif	á	starfsemi	stjórnar.	„...ég	held	það	sé	bara	betra	að	

það	sé	fjölbreytileiki.	Það	eru	fleiri	sjónarhorn“	sagði	Frigg	og	Sif	tók	í	sama	streng:	„...ég	

held	það	sé	rosalega	gott	fyrir	félög	að	vera	ekki	alin	upp	á	sama	stað	[...]	eykur	innsýn	

manna	þegar	maður	er	komin	að	öðrum	fyrirtækjum	í	stjórnum.“	Með	því	meinar	hún	

að	meðlimir	stjórnar	séu	ekki	allir	aldir	upp	á	sama	stað	né	í	sama	fyrirtæki.	Freyja	tók	

einnig	 undir	 þetta	 og	 bætti	 við	 að	 umræðurnar	 verði	 formlegri:	 „...umræðurnar	 eru	

svona	kurteisislegri	og	formlegri	[...]	það	er	oft	meiri	svona	töffaraskapur	hjá	körlunum.“	

Auk	þess	að	fjölbreytileiki	í	samsetningu	stjórnar	stuðli	að	faglegri	og	betri	umræðum	

mátti	 einnig	merkja	 á	 viðmælendum	 að	með	 ólíkum	 stjórnarmeðlimum	 komi	 ólík	 sýn	

sem	er	einnig	af	hinu	góða.	Freyja	orðaði	það	svona:		
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...það	 hefur	 nýst	 okkur	 þannig	 að	 við	 ættum	 að	 reyna	 að	 hafa	 flóruna	
fjölbreytilegri	 sem	 kemur	 að	 því	 að	 stjórna	 [...]	 eftir	 sem	 þú	 skoðar	 fleiri	
sjónarmið	eru	meiri	líkur	á	að	þú	takir	rétta	ákvörðun.		

Frigg	tók	undir	þetta	og	sagði:	„Góð	stjórn	eru	hæfir	einstaklingar	með	fjölþætta	sýn	og	

opnar	umræður.“	Sjöfn	tók	einnig	undir	það	og	benti	á	að	konur	hefðu	mikið	að	segja	og	

að	þeirra	rödd	væri	 jafn	mikilvæg	og	karlanna:	„...bara	 í	öllum	fyrirtækjum	að	það	séu	

þessar	báðar	raddir,	við	höfum	alveg	eitthvað	að	segja	sko.“		

Viðmælendur	voru	samt	sem	áður	hæfilega	bjartsýnar	og	áttuðu	sig	alveg	á	því	hvernig	

staðan	væri	og	sagði	Iðunn:	

	...það	vantar	soldið	inn	í	þessa	grein	finnst	mér	að	þú	veist	bara	eins	og	allar	
rannsóknir	 sýna	 að	 ef	 þú	 ert	 með	 ólíka	 stjórn,	 fólk	 sem	 er	 sterkt	 á	
mismunandi	 vígstöðvum,	 mismunandi	 aldri,	 mismunandi	 kyni,	 þá	 færðu	
bestu	 samsetninguna	og	besta	 árangurinn.	Mér	 finnst	 þessi,	 þessi	 grein	 er	
bara	langt	langt	á	eftir	með	þetta.	

Frigg	var	sammála:	„...ég	myndi	vilja	sjá	fleiri	konur,	ég	held	þær	séu	á	leiðinni	þangað	

en	 það	 gengur	 kannski	 frekar	 hægt.“	 Viðmælendur	 voru	 því	 allar	 sammála	 um	 að	

mikilvægt	væri	að	raddir	allra	heyrðust	og	að	mikilvægt	væri	að	gæta	að	fjölbreytileika,	

Sif	orðaði	það	svona:	

Já,	 það	 er	 bara	 öllum	 gefið	 tækifæri,	 þannig	 að	 mælikvarðarnir	 séu	 bara	
rúmir	 og	 allir	 fái	 að	 blómstra	 í	 sínu,	 karlar	 og	 konur,	 fatlaðir,	 ófatlaðir,	
skrýtnir	og	ekki	skrýtnir.		

Á	 viðmælendum	mátti	 greina	 að	 jafnrétti	 snerist	 fyrst	 og	 fremst	 um	 það	 að	 fagna	

fjölbreytileikanum	og	veðja	jafnvel	á	eitthvað	sem	er	frábrugðið	og	óvanalegt.	Að	þannig	

næðist	 góð	 stjórnarsamsetning	 ef	 allir	 sem	 hefðu	 eitthvað	 til	 brunns	 að	 bera	 fengju	

tækifæri	 til	 að	 láta	 ljós	 sitt	 skína.	 Vara	 sig	 á	 að	 festast	 ekki	 í	 því	 sem	 er	 vanalegt	 og	

þægilegt.	Freyja	sagði:	„Þú	ert	líklegri	til	að	ráða	einhvern	sem	er,	samsvarar	þér,	stelpu	

sem	hefur	svipuð	gildi	 [...]	þú	treystir	því	betur	heldur	en	einhverju	sem	er	 framandi.“	

Freyja	notaði	þessa	kenningu	til	að	útskýra	fjölda	kvenna	í	greininni:	„Það	sem	það	eru	

svo	margir	karlar	fyrir	í	þessu	þá	eru	þeir	miklu	líklegri	til	að	ráða	aðra	karla	[...]	ég	held	

að	menn	séu	nefnilega	alltaf	með	spegill.“	

Þrátt	 fyrir	 auðsýndan	 vilja	 viðmælenda	 til	 að	 gæta	 að	 jafnrétti	 og	 fjölbreytileika	

meðal	stjórnarmeðlima	eru	þær	þó	meðvitaðar	um	að	það	þýði	ekki	að	setja	fólk	í	stjórn	

nema	það	hafi	eitthvað	erindi	þangað	og	hafi	eitthvað	fram	að	bera:	„...það	er	ekki	nóg	
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að	segja	50/50	karlar-konur,	það	verður	líka	að	veljast	fólk	sem	rís	undir	merkjum“	sagði	

Frigg.	Sif	tók	undir	þetta	og	sagði:	

...við	megum	ekkert	festast	í	einhverju	sem	heitir	kvenréttindi	heldur	festast	
í	að	það	sé	bara	alltaf	besta	potential	notað,	hvað	sem	að	það	er.	Það	verður	
alltaf	að	vera	að	leiðarljósi,	það	er	auðvitað	jafnt	stelpur	sem	strákar.	

Viðmælendunum	 fimm	 finnst	því	öllum	afar	mikilvægt	að	gætt	 sé	að	 fjölbreytileika	

þegar	 kemur	 að	 samsetningu	 stjórnar	 og	 það	 eigi	 bæði	 við	 um	 kynjahlutfall,	 aldur,	

menntun	og	fleira.	Þær	eru	allar	meðvitaðar	um	að	það	þýði	lítið	að	setja	fulltrúa	beggja	

kynja	 í	 stjórn	 ef	 sá	 hinn	 sami	 hefur	 ekkert	 til	málanna	 að	 leggja.	 Því	 þarf	 að	 gæta	 að	

fjölbreytileika	en	jafnframt	að	hæfileikum	einstaklinganna	sem	sitja	í	stjórn.	

4.2.3 Viðhorf	gott	gagnvart	konum	

Á	öllum	viðmælendum	mátti	sjá	að	viðhorf	annarra	gagnvart	þeim	sem	stjórnarmeðlima	

væri	 gott	og	þær	 fyndu	ekki	 fyrir	því	 að	borin	væri	minni	 virðing	 fyrir	þeim	heldur	en	

stjórnarmeðlimum	af	hinu	kyninu.	Greinin	er	karllæg	að	þeirra	mati	en	það	virðist	ekki	

hafa	 áhrif	 á	 skoðanir	 gagnvart	 þeim	 og	 þeirra	 starfi.	 Nokkrar	 þeirra	 tala	 um	 að	 ef	

virðingin	 hafi	 verið	 minni	 þá	 hafi	 það	 fyrst	 og	 fremst	 verið	 vegna	 þess	 að	 það	 var	

óvanalegt	að	sjá	konur	í	slíkum	stöðum.	Freyja	sagði:	

Það	 tekur	 tíma	 að	 breyta	 þessu,	 við	 kölluðum	 karlaveldi	 ekki	 veldi	 ef	 það	
brygðist	ekki	við	innrás	[...]	þetta	var	ekki	meint	eitthvað	persónulega	heldur	
bara	þetta	var	svona	já,	ný	kona	eða	eitthvað	nýtt	og	öðruvísi	og	svo	þegar	
þeir	 sáu	að	ég	 var	bara	að	vinna	eins	og	hver	annar	þá	breyttist	þetta	allt	
saman.	

Frigg	benti	einnig	á:	

Það	er	líka	tengt	menningu	og	þannig	[...]	Hver	er	þessi	Frigg	sem	veit	ekkert	
hvað	skip	er?	Örugglega	er	það	til	hjá	einhverjum	skipstjórum.	En	ef	þú	spyrð	
aðra	með	 öðruvísi	 sjónarhorn	 gæti	 það	 verið	 öðruvísi.	 Maður	 er	 alltaf	 að	
segja	hvað	er	virðing?	

Tímarnir	 eru	 að	 breytast	 og	 koma	 kvenna	 í	 stjórnir	 fyrirtækja	 í	 greininni	 er	 að	 breyta	

heilmiklu,	 bæði	 varðandi	 jafnréttisviðhorf	 og	 fleiri	 konur	 eru	 farnar	 að	 sjást	 innan	

greinarinnar.	Þó	benti	 Freyja	á	 að	mikilvægt	er	 að	mæta	ekki	með	 látum	 inn	þar	 sem	

greinin	hefur	þessa	karllægu	sýn:	
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Mér	 finnst	 líka	mjög	mikilvægt	 að	maður	 er	 að	 ganga	 á	 undan	 að	maður	
verður	að	gera	það	þannig	að	það	sé	hægt	að	koma	á	eftir	manni.	Ekki	gera	
það	 með	 einhverjum	 forynjuskap	 og	 auðvitað	 er	 sko	 heimurinn	 vanur	 að	
þetta	séu	bara	karlar.	

Iðunn	nefndi	þetta	einnig	og	talaði	um	að	þessi	heimur	og	karllæg	sýn	hans	venst,	en	þó	

séu	 hlutirnir	 að	 breytast.	 „Kannski	 maður	 venst	 þessu	 [...]	 að	 vera	 í	 svona	 miklum	

karlaheimi“	en	 jafnframt	 talaði	hún	um	breytingar:	 „...en	 svo	 finnst	mér	það	 líka	hafa	

breyst	[...]	eins	og	á	Aðalfundi	SFS,	miklu	fleiri	konur.“		

Viðmælendur	 vilja	 meina	 að	 virðing	 sé	 áunnin	 og	 það	 sé	 alveg	 óháð	 kyni.	 Ef	

einstaklingar	 eru	 farsælir	 í	 sínum	 störfum	öðlist	 þeir	 virðingu	 og	 það	 hafi	 ekkert	með	

konu	eða	karl	að	gera.	„Ég	held	að	virðing	sé	bara	áunnin,	alveg	óháð	kyni“	sagði	Frigg	

og	Sjöfn	tók	undir	það:	„Konur	sem	standa	sig	vel	fá	alveg	jafn,	hérna,	mikla	virðingu	og	

karlar	í	sömu	stöðu.“		

Á	hinn	bóginn,	þrátt	fyrir	að	viðmælendur	mínir	upplifi	viðhorf	gagnvart	sér	gott	í	dag	

lýstu	nokkrar	dæmum	þar	sem	annað	hafi	verið	uppi	á	teningnum.	Iðunn	lýsti	því	svona:	

Það	sem	ég	upplifði	var	eins	og	þegar	ég	var	að	byrja	með	fiskvinnsluna,	var	
20	árum	yngri	og	sagt:	Viiiiiina	mín	[hún	talaði	með	háðslegum	hreim],	það	
var	talað	svona	við	mig	eins	og	einhvern	stelpukjána.	

Sif	tók	undir	þetta:	„Nei.	Nei	ég	bara	finn	það	ekki,	ég	þú	veist	en	aftur	á	móti	finnst	mér	

bara	svo	að	lífið	er	auðveldara	eftir	því	sem	að	ég	eldist.“	Frigg	setti	þetta	í	dæmi:	

Einhver	 trillukarl	 sem	 er	 úti	 á	 Vestfjörðum	 að	 veiða,	 honum	 gæti	 fundist	
fáránlegt	að	það	sé	einhver	stelpa	í	stjórn	í	þessu	og	þessu	félagi.	Hvað	veit	
hún?	Hvað	kann	hún?	Hvaðan	kemur	hún?	[...]	Reynir	bara	á	aðra	hluti,	sýna	
sig.	

Viðmælendur	voru	sammála	um	að	virðing	er	eitthvað	sem	allir	geta	unnið	sér	 inn,	

óháð	kyni.	Þetta	snúist	fyrst	og	fremst	um	það	að	ásýnd	greinarinnar	sé	svo	karllæg	að	

nú	sé	verið	að	 reyna	að	breyta	því	og	koma	 fleiri	 kvenna	 inn	 í	hana	muni	aðstoða	við	

það.	Aðspurðar	hvort	þær	upplifi	minni	virðingu	í	sinn	garð	heldur	en	samstarfsmanna	

þeirra	 af	 hinu	 kyninu	 stóð	 ekki	 á	 svörum	og	 Sjöfn	 sagði:	 „Nei	 það	 upplifi	 ég	 ekki,	 alls	

ekki.“	Sif	tók	í	sama	streng	„...nei,	mér	finnst	það	ekki.	Nei.	Nei	ég	bara	finn	það	ekki.“	

Freyja	sagði:	

Ég	meina	ég	er	búin	að	vera	í	eitt	ár	í	stjórninni	og	þá	biðja	þeir	mig	um	að	
vera	 varaformann.	 Þannig	 ég	 upplifi	 viðhorf	 gagnvart	 mér	 bara	 fínt,	 góð	
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virðing,	gott	traust	og	mér	gengur	mjög	vel	að	vinna	með	þeim.	Truflar	mig	
ekkert.		

Frigg	 talaði	mikið	um	að	virðing	kæmi	bara	með	mikilli	 vinnu	og	maður	ynni	 sér	hana	

inn:	

	...ég	pæli	ekki	í	þessu,	ég	held	að	virðing	komi	með,	er	þessi	manneskja	heil	í	
sínum	 störfum,	 er	 hún	að	 gera	 góða	hluti	 þannig	 eða	þú	 veist	 er	 þetta	 að	
ganga	vel?	Er	hún	farsæl,	sama	hvort	sé	hann	eða	hún.“	

Iðunn	 tók	undir	það	 sem	Frigg	 sagði	 „...fann	ekki	að	ég	væri	þarna	nema	af	því	að	ég	

hafði	eitthvað	fram	að	færa.	Ég	upplifði	það	aldrei,	minnist	þess	ekki.“	

Allir	viðmælendur	eru	því	sammála	um	að	virðing	gagnvart	þeim	sé	góð,	alveg	óháð	

kyni,	sem	er	jákvætt	því	annað	væri	áhyggjuefni.	Þær	eru	einnig	á	sama	máli	um	það	að	

virðing	sé	áunnin	og	þær	verði	að	leggja	eitthvað	af	mörkum	til	að	vera	álitnar	á	sama	

stað	 og	 karlarnir.	 Þær	 telja	 það	 hins	 vegar	 alveg	 eðlilegt	 miðað	 við	 hversu	 karllæg	

greinin	er.		

4.2.4 Samantekt	á	þema	2	

Það	 sem	má	 sjá	 af	 kóðum	 úr	 þema	 2	 er	 að	 allir	 viðmælendur	 hafa	mikinn	 áhuga	 og	

ánægju	af	starfi	sínu.	Þó	að	greinin	sé	talin	karllæg	sé	það	áskorun	og	gaman	að	vinna	

þar	 sem	 er	 mikill	 hraði	 og	 engir	 tveir	 dagar	 eins.	 Þær	 eru	 allar	 sammála	 um	 að	

fjölbreytileiki	 stjórnar	 sé	 mikilvægur	 til	 að	 stuðla	 að	 betri	 ákvarðanatöku	 og	 út	 frá	

jafnréttissjónarmiðum.	Allar	upplifa	þær	gott	viðhorf	til	sín	og	talar	engin	þeirra	um	að	

hafa	 lent	 í	 óréttlæti	 vegna	 kyns.	 Þó	 ber	 á	 að	 þær	 sem	 eru	 ekki	 innfæddar	 í	 greinina	

upplifðu	tortryggni	og	forvitni	annarra	í	upphafi,	það	hafi	hins	vegar	horfið	þegar	fólk	sá	

að	þær	stóðu	undir	nafni.		

4.3 Góð	þróun	
Þriðja	 og	 síðasta	 þemað	er	góð	þróun	og	 var	 það	eins	 konar	 rauður	 þráður	 í	 gegnum	

viðtölin,	að	þrátt	fyrir	karllæga	ásýnd	greinarinnar	væri	gott	og	gilt	starf	í	gangi	þar	hvað	

varðar	jafnrétti.	Kóðarnir	undir	þemanu	eru	kynjakvóti:	af	eða	á,	áhrif	á	vinnubrögð	og	

fyrirtæki	og	skilja	móðureðlið	eftir	heima.	
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4.3.1 Kynjakvóti:	af	eða	á	

Kynjakvótinn	 hefur	 verið	 í	 umræðunni	 frá	 því	 hann	 var	 settur	 á	 árið	 2013	 og	 miklar	

vangaveltur	 verið	um	það	hvort	hann	 sé	 til	 hins	betra	eða	ekki.	Mismunandi	 skoðanir	

eru	á	því	hvort	hann	sé	að	skila	því	sem	upphaflega	var	 farið	af	stað	með,	að	sjá	 fleiri	

konur	 í	 stjórnum	 fyrirtækja	eða	hvort	hann	 sé	hreinlega	þvingunaraðgerð	 sem	er	ekki	

talin	áhrifarík.	Á	viðmælendum	mátti	sjá	að	kynjakvóti	fyrir	stjórnir	fyrirtækja	væri	mjög	

mikilvægur	en	þær	voru	þó	allar	sammála	um	að	óskastaðan	væri	sú	að	það	þyrfti	ekki	

að	hafa	lög	um	kynjakvóta.	Freyja	sagði:	

Mér	 finnst	hann	alveg	bráðnauðsynlegur,	mér	 fannst	það	ekki	 fyrst	en	 svo	
þegar	fór	meira	í	umræðuna	hérna	og	ég	hélt	að	það	myndi	breytast	meira	
[...]	ég	er	fyrsta	konan	sem	verður	stjórnarformaður	í	stóru	fyrirtæki	[...]	hélt	
ég	myndi	ryðja	ákveðna	braut	en	svo	gerist	það	ekki.	

Sjöfn	var	á	sama	máli:	

...ég	held	að	hann	þurfi.	Held	það	þurfi	bara	til	þess	að	brjóta	þessa	múra.	
Auðvitað	fyndist	manni	að	það	ætti	ekkert	að	þurfa	að	vera	[...]	held	að	við	
þurfum	 þetta	 aðhald	 til	 þess	 að	 byrja	 með	 og	 svo	 vonandi	 eigum	 við	
einhverntímann	 eftir	 að	 hlæja	 af	 því	 [...]	 verður	 jafn	 sjálfsagt	 og	 að	 konur	
höfðu	ekki	kosningarétt.		

Sif	var	á	sama	máli	og	lýsti	því	að	hún	væri	nú	ekki	hrifin	af	slíkum	þvingunaraðferðum	

en	 í	 þessu	 tilviki	 hafi	 það	 verið	 óumflýjanlegt:	„...ég	 er	 ekkert	 endilega	 hlynnt	 svona	

þvingunaraðferðum	en	ég	held	að	þetta	hafi	verið	ágætt.“		

Viðmælendur	gera	sér	því	vonir	um	að	kvótinn	verði	óþarfur	seinna	meir,	Frigg	orðaði	

það	svona:	

Vonandi	verður	hann,	ég	geri	mér	þá	einföldu	sýn	að	þetta,	einhverntímann	
verði	 þetta	 óþarfi	 að	 þetta	 verði	 bara	 svona	 sjálfsagt.	 Að	 það	 veljist	 bara	
hæfasti	 einstaklingurinn	 óháð	 kyni,	 ég	 velti	 ekki	 fyrir	mér	 að	 ég	 sé	 kona	 í	
stjórn.	Maður	mætir	bara	og	það	eru	verkefni	og	við	leysum	það,	óháð	hvað	
ég	heiti	eða	hvort	ég	sé	hvít	eða	svört.		

Iðunn	var	á	sama	máli	og	hafði	orð	á	því	að	henni	fyndist	ekki	spennandi	að	vera	sett	í	

stjórn	bara	vegna	kyns	en	kynjakvótinn	hafi	verið	nauðsynlegur	til	að	konur	fengju	sitt	

tækifæri:		

...ég	er	í	sjálfu	sér	ekki	spennt	með	að	vera	sett	sko,	fá	eitthvað	embætti	sem	
kona	því	maður	vill	vera	metinn	af	hæfileikum,	en	þetta	er	því	miður,	þetta	
verður	að	vera	til	þess	að	við	fáum	okkar	tækifæri.	
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Einnig	voru	viðmælendur	sammála	um	að	það	sé	ekki	nóg	að	setja	konur	í	stjórn	til	að	

uppfylla	 einhverja	 lagalega	 skyldu,	 þær	 þurfi	 að	 geta	 staðið	 undir	 hlutverkinu	 sem	

stjórnarmeðlimir.	Þannig	að	þrátt	fyrir	að	það	sé	kynjakvóti	þá	verði	að	gæta	að	því	að	

hæfasti	einstaklingurinn	sé	valinn	inn.	Sjöfn	segir	að	það	sé	ekki	nóg	að	hafa	konu	til	að	

fá	 nafnið	 „...en	 að	 það	 verði	 bara	 þannig	 að	 það	 verði	 bara	 hæft	 fólk	 [...]	 verði	 ekki	

þannig	að	 fá	konu	 inn	 til	þess	að	hafa	nafnið“	og	aðspurð	hvað	hún	myndi	vilja	gera	 í	

slíkri	stöðu	sagði	hún:	„Ef	það	er	ekki	til	hæf	kona	að	þá	seturðu	ekki	inn	bara	einhverja	

puntdúkku.	 Í	 staðinn	 fyrir	 einhvern	 karlmann	 sem	hafði	 eitthvað	 fram	að	 færa.“	 Frigg	

tók	undir	þetta:	„...mér	finnst	rangt	að	halda	einhverjum	bara	af	því	að	hann	er	svona	á	

litinn	eða	þetta	kyn	eða	hvað	sem	er,	það	er	rangt	ef	hann	stendur	sig	ekki“	og	jafnframt	

sagði	hún	„...frábært	að	hafa	þennan	kvóta	en	svo	verðum	við	að	taka	það	áfram	og	rísa	

undir	nafni.“		

Freyja	tók	undir	þetta:	

Það	 er	 ekki	 nóg	 að	 setja	 konur	 í	 stjórn	 ef	 þær	 halda	 ekki	 síðan	 þessum	
málum	áfram.	Ég	meina	við,	það	er,	þær	eru	auðvitað	settar	í	stjórn	til	að	fá	
fleiri	sjónarmið	og	jafna	hlutina.	

Þrátt	 fyrir	að	kynjakvótinn	hafi	ekki	verið	settur	á	 fyrr	en	árið	2013	voru	nokkrar	af	

viðmælendunum	orðnar	stjórnarmeðlimir	fyrir	þann	tíma,	og	aðrar	tala	um	að	þær	séu	

meðlimir	í	stjórn	vegna	kynjakvótans.	Þær	sem	hafa	hins	vegar	fengið	sæti	í	stjórn	eftir	

kynjakvótann	 tala	 allar	 um	 að	 þær	 haldi	 sætinu	 vegna	 verðleika	 sinna	 og	 að	

samstarfsmenn	þeirra	 sjái	að	þær	valdi	 starfi	 sínu	og	séu	alls	ekki	verri	en	karlarnir.	Á	

viðmælendum	 mátti	 einnig	 heyra	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 þær	 sem	 hafi	 setið	 í	 stjórn	 fyrir	

kynjakvótann	tali	þær	samt	sem	áður	um	að	það	skipti	engu	máli	hvers	kyns	þú	ert.	Ef	

þú	stendur	ekki	undir	nafni	áttu	ekkert	erindi	inn	í	stjórn.	Freyja	orðaði	það	svona:	

...ég	 var	 auðvitað	 í	 stjórnum	 áður	 en	 hann	 komst	 á	 þannig	 ég	 hef	 verið	 í	
stjórnum	án	 þess	 að	 það	 hafi	 verið	 bakkað	 upp	með	 einhverjum	 kvóta	 en	
mér	 finnst	 hann	 líka	 vera	 til	 þess	 að	 þú	 ætlar	 að	 breyta	 einhverju	 og	 þá	
verðurðu	að	taka	þátt	í	að	gera	þá	breytingu.	Ekki	bara	segja	já	ég	er	komin	í	
stjórn	og	það	er	bara	fínt	sko.		

Frigg	var	á	sama	máli,	„...en	svo	verða	náttúrulega	viðkomandi	konur	að	rísa	undir	nafni	

alveg	eins	og	karlar.“	Iðunn	talaði	um	að	vera	hennar	í	stjórn	væri	út	af	kynjakvótanum	
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en	hún	héldi	sætinu	vegna	þess	hún	sýndi	að	hún	hefði	eitthvað	fram	að	færa	og	það	

væri	mikilvægt	í	þessum	mikla	karlaheimi	og	sagði	hún	aðspurð	um	stjórnasetu	sína:	

Auðvitað	fann	ég	að	það	var	oft	því	það	vantaði	konu,	þú	veist	og	það	fannst	
manni	auðvitað	pínu	leiðinlegt	sko	en	mér	fannst	samt,	það	var	mín	upplifun	
að	það	væri	hlustað	á	mig	ekki	af	því	að	ég	var	kona	heldur	af	því	ég	hafði	
eitthvað	fram	að	færa.	Það	er	soldið	í	þessum	karlaheimi,	það	er,	maður	þarf	
að	hafa	soldið	þor	hérna.	

Frigg	sagði	ennfremur:	

En	ég	held	að	þetta	sé	tækifæri	fyrir	konur	til	að	koma	inn	og	síðan	verðum	
við	bara	að	standa	okkur.	Það	er	ekki	nóg	að	vera	kona	ef	að	maður	stendur	
sig	ekki.	Það	getur	aldrei	verið	forsenda	vegna	þess	að	fyrir	fyrirtæki	er	það	
ósanngjarnt	[...]	ef	þær	eru	ekki	eins	góðar.	

Það	virðast	vera	 tvenns	konar	 skoðanir	á	þessu	máli	 varðandi	það	að	 taka	konur	 inn	 í	

stjórn	og	fara	eftir	lögum	um	kynjakvóta.	Annars	vegar	að	það	þýðir	ekki	að	taka	konur	

inn	bara	til	þess	að	taka	þær	inn	heldur	verða	þær	að	hafa	eitthvað	til	brunns	að	bera.	

Aftur	á	móti	talaði	Freyja	um	að	það	væri	ekki	í	boði	að	fara	ekki	eftir	lögum	„...ég	skil	

það	 dæmi	 ekki	 alveg	 ef	 að	menn	 eru	með	 eitthvað	 öðruvísi	 hlutföll	 eða	 eitthvað.“	 Á	

henni	 má	 því	 sjá	 að	 lög	 eru	 lög	 og	 þeim	 ber	 að	 fara	 eftir,	 hún	 orðaði	 það	 svona	

skemmtilega:	 „Það	 er	 ekkert	 annað	 í	 boði,	 það	 verður	 bara	 að	 laga	 það.	 Það	 er	 ekki	

eitthvað	sem	er	til	umræðu,	þú	keyrir	ekkert	á	Reykjanesbrautinni	á	200km	hraða.“		

Á	 hinn	 bóginn	 voru	 viðmælendur	 sammála	 um	 að	 kynjakvótinn	 væri	 jákvæður	 og	

honum	 fylgdu	 viss	 tækifæri	 fyrir	 konur,	 „...þá	 komu	 konur	 inn	 í	 stjórnir	

sjávarútvegsfyrirtækja	sem	er	bara	gott	mál	[...]	held	þetta	sé	tækifæri	til	þess	að	jafna	

kynjahlutföll	 í	 öllum	starfsgreinum	á	 Íslandi“	 sagði	 Frigg	aðspurð	um	hennar	 skoðun	á	

kvótanum.	 Iðunn	 sagði	 að	 þetta	 væri	 jákvætt	 en	 hennar	 von	 er	 sú	 að	 hægt	 verði	 að	

leggja	kvótann	af	„Já	ég	er	á	því	sko,	í	raun	og	veru	að	það	væri	hægt	að	leggja	hann	af	

eftir	einhvern	tíma,	við	erum	alltaf	að	þokast	áfram.“	Sif	tók	undir	þetta:	

Þannig	 að	 þessi	 þvingun	 sko,	 vonandi	 deyr	 hún	 út	 eða	 kemur	 inn	
einhvernveginn	öðruvísi.	Eitthvað	svona	sem	verður	óþarft	en	hefur	allavega	
ekki	 skaðað	 neitt.	 Ég	 get	 ekki	 séð	 það	 [...]	 ég	 meina	 það	 er	 nóg	 úrval	 af	
góðum	konum	þannig	þú	ert	aldrei	að	glíma	við	einhverja	vanhæfni.	

Frigg	benti	einnig	á	að	þetta	sé	tækifæri	fyrir	konur	en	eins	og	hefur	verið	nefnt	svo	oft	

að	þá	verði	þær	að	rísa	undir	verkefninu.	
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...þá	er	það	tækifæri	sem	þær	verða	svo	að	vinna	úr	og	sýna,	rísa	undir	því	
verkefni	[...]	þetta	er	að	breytast,	svo	geturðu	haft	skoðun	á	því	hvort	það	sé	
nógu	hratt.	

Á	þeim	viðmælendum	sem	hlutu	stjórnarsetu	eftir	að	kvótinn	var	settur	á	mátti	sjá	að	

þær	telja	ástæðuna	vera	kynjakvótann.	Að	þær	hefðu	líklega	aldrei	fengið	sæti	 í	stjórn	

nema	af	því	að	það	var	settur	á	kynjakvóti.	„Ég	kem	inn	í	stjórn	X	af	því,	jú	það	vantaði	

konu,	það	verður	bara	að	segjast	eins	og	er“	sagði	Iðunn	og	bætti	við	„...en	ég	hugsa	ég	

hefði	ekki	verið	beðin	um	að	fara	þarna	inn	nema	af	því	að	ég	var	metin	hæf	líka.“	Hún	

vildi	því	meina	að	seta	hennar	í	stjórn	væri	tilkomin	vegna	kynjakvótans	en	aftur	á	móti	

hefði	hún	ekki	 verið	beðin	nema	vegna	verðleika.	Hún	sagði	 samt	„...ég	hérna	vil	ekki	

kynjakvóta	af	því	að	við	eigum	bara	að	vera	metnar	að	verðleikum,	en	það	er	bara	ekki	

þannig.“	Því	er	þetta	eilítið	ruglingslegt.	Sif	sagði	þetta	um	málið:	

Stundum	 þurfa	 menn	 líka	 bara	 þetta,	 þetta	 er	 allt,	 þetta	 er	 allt	 einhvers	
konar	tengslakerfi	sem	myndast	og	stundum	er	svo	erfitt	að	ganga	framhjá	
því	en	þarna	kemur	allt	í	einu	bara	einhver	lagaskylda	og	hún	leyfir	þér	ekki	
að	ganga	framhjá	og	það	er	gott.	

En	 Sif	 sagði	 einnig	 að	 hennar	 stjórnarseta	 hefði	 byrjað	 vegna	 kynjakvótans	 „...ég	 hef	

alveg	upplifað	þetta	í	gegnum	þú	veist,	ég	er	auðvitað	komin	sjálf	inn	í	X	á	kynjakvóta.“	

En	hún	bendir	jafnframt	á	að	hún	væri	ekkert	verri	kostur	þrátt	fyrir	að	hafa	komið	inn	í	

stjórn	á	kynjakvóta	„...það	er	enginn	mælikvarði	hvort	ég	sé	eitthvað	 lélegri	pappír	en	

aðrir.“	Hennar	skoðun	er	sú	að	kynjakvótinn	hafi	verið	mikilvægur	því	ekki	hafi	hæfustu	

manneskjurnar	verið	valdar	inn	hverju	sinni.		

Þetta	 er	 ekkert	 með	 hæfið	 [...]	 málið	 var	 að	 það	 var	 ekki	 verið	 að	 velja	
hæfustu	 manneskjuna.	 Það	 var	 verið	 að	 velja	 karla,	 af	 því	 að	 það	 var	
þægilegt,	 af	 því	 líka	 að	 konur	 hafa	 soldið	 accepterað	 að	 hafa	 ekki	 þetta	
tengslanet	sko,	það	er	svo	erfitt	að	ganga	framhjá	því.		

Niðurstaðan	er	því	sú	að	þær	eru	allar	sammála	um	að	kynjakvótinn	hafi	verið	mjög	

mikilvægur	 og	 vera	 hans	 sé	 góð	 fyrir	 framtíð	 greinarinnar.	 Hins	 vegar	 eru	 þær	 einnig	

sammála	um	að	þær	vildu	að	það	þyrfti	ekki	að	hafa	kynjakvóta	og	að	vonandi	verði	það	

þannig	í	framtíðinni	að	hlegið	verði	að	því	að	gripið	hafi	verið	til	þessara	aðgerða.	Þær	

tala	einnig	allar	um	það	að	það	sé	ekki	nóg	að	hafa	kynjakvóta	heldur	verði	að	passa	að	

velja	hæfustu	manneskjuna	hverju	sinni,	konur	geti	ekki	komið	inn	í	stjórn	á	kynjakvóta	
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og	 haft	 lítið	 sem	 ekkert	 fram	 að	 færa.	 Þannig	 sé	mjög	mikilvægt	 að	 konur	 nýti	 þetta	

tækifæri	og	sýni	hvað	í	þeim	býr	svo	hægt	sé	að	leggja	kynjakvótann	niður.	

4.3.2 Áhrif	á	vinnubrögð	og	fyrirtæki	

Vera	kvenna	 í	stjórnum	gefur	óneitanlega	aðra	sýn	á	stjórnunarstörf	og	mátti	greina	á	

viðmælendum	að	þær	telja	konur	koma	með	ólík	sjónarhorn	inn	í	stjórnir.	Oftar	en	ekki	

birtist	 það	 í	 betri	 starfsháttum	 og	 starfsemi	 stjórna	 verður	 fagmannlegri	 og	

árángursríkari.	 Allir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 um	 að	 konur	 væru	 faglegri	 og	 fundir	

stjórnar	eigi	ekki	að	vera	eitthvað	kaffispjall	heldur	árangursríkir	og	skilvirkir.	„...þetta	að	

vera	með	dagskrá,	 vera	með	gögn	og	 stjórnarfundir	 séu	ekki	bara	eitthvað	kaffispjall“	

sagði	Iðunn.	Sif	tók	undir	þetta	„...þú	veist	einhver	tjáningarmáti	sem	að	er	öðruvísi	[...]	

það	eru	teknar	ákvarðanir	 í	einverri	buddy	stemmningu	og	þetta	dregur	úr	því	sko“	og	

bætti	jafnframt	við:	

	...af	því	að	þú	ert	að	flytja	kannski	hluta	af	ákvörðunum	út	úr	tengslanetinu	
sem	 að	 hefur	 myndast	 inni	 í	 fyrirtækjum	 og	 á	 golfvöllunum	 [...]	 óháð	 því	
hvort	þetta	séu	konur	eða	karlar,	platformið	flyst	og	getur	orðið	faglegra.	

Frigg	tók	undir	þetta:	

...bara	sú	staðreynd	að	það	eru	önnur	sjónarmið.	En	það	veltur	á	því	hvort	
það	 séu	 hæfir	 einstaklingar,	 frekar	 en	 hvernig	 kynjasamsetningin	 er	 [...]	
þannig	 ef	 veljast	 bara	 hæfir	 einstaklingar	 af	 sem	 flestu,	 með	 sem	 flest	
sjónarhorn	af	báðum	kynjum	þá	held	ég	að	það	eigi	að	gera	mjög	góða	hluti	
fyrir	fyrirtæki.	

Iðunn	nefndi	líka	að	henni	fyndist	konur	oft	vera	faglegri	„Já	þær	eru	faglegri.“	Það	má	

því	 túlka	sem	svo	að	vera	kvenna	 í	 stjórn	auki	 faglegt	 starf	og	það	smiti	yfir	 í	 karlana,	

vettvangur	 ákvarðanatöku	 flyst	 úr	 einhverri	 félaga	 stemmningu	 yfir	 í	 betri	 og	

árangursríkari	 ákvarðanatöku	 innan	 stjórnarfunda.	 Frigg	benti	 á	að	konur	 ræði	hlutina	

betur	en	það	gæti	líka	verið	galli:	

...við	 ræðum	 hlutina	 kannski	 betur,	 er	 stundum	 galli	 en	 stundum	 kostur.	
Kannski	eru	ákvarðanir	ekki	 teknar	eins	hratt	en	þá	ertu	kannski	með	 fleiri	
sem	 eru	 búnir	 að	 tala	 um	 þetta	 [...]	 en	 stundum	 er	 líka	 svona	 ískalt	 bara	
heyrðu,	 förum	 bara	 þangað	 og	 hættið	 þessu	 bulli	 og	 við	 erum	 ekkert	 að	
ræða	þetta	meir.	Stundum	er	það	 líka	rétta	aðferðin,	stundum	erum	við	of	
lengi	af	þessu.	
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Sif	var	sammála	því	að	konur	í	stjórnum	hafi	áhrif	á	velgengni	fyrirtækja	en	benti	einnig	

á	að	það	þyrfti	að	skoða	það	út	frá	stærri	heild.	Hennar	sjónarhorn	á	velgengnina	væri	

það	að	Ísland	er	svo	jafnréttissjónarmiðað	og	að	menningin	skipti	miklu	máli:	

...ef	þú	horfir	á	velgengni	til	dæmis	bara	Evrópa	versus	annað	og	þá	held	ég	
að	þú	sért	að	endurspegla	kúltúr	[...]	ef	þú	horfir	bara	á	þessi	þjóðfélög	þá	
eru	þau	að	endurspegla	eitthvað	jafnrétti	og	þeim	gengur	betur.	Mér	finnst	
það	 bara	 vera	 eina	 svarið	 [...]	 kúltúr	 sem	 er	 nokkurn	 veginn	 litaður	 af	
jafnréttissjónarmiðum,	hann	sýnir	ákveðna	velgengi.		

Það	 virðist	 því	 vera	 að	 viðmælendur	 telji	 konur	 vera	 faglegri	 í	 störfum	 sínum	 og	 að	

ákvarðanataka	stjórna	verði	betri	þar	sem	vettvangurinn	flyst	yfir	á	faglegra	plan.	Sjöfn	

talaði	einnig	um	að	í	hennar	fyrirtæki	hefði	alltaf	verið	þessi	konurödd	og	hún	telji	það	

afar	mikilvægt,	aðspurð	hvort	henni	þætti	vera	kvenna	hafa	áhrif	á	velgengni	fyrirtækis	

sagði	hún:	„Já	ég	held	það,	það	bara	í	rauninni	eins	og	með	okkar	fyrirtæki	að	þá	hefur	

verið	konurödd	bara	alltaf“	og	bætti	við	að	henni	fyndist	það	búa	til	jafnara	andrúmsloft	

„...það	hefur	svona	verið	þessi	sveigjanleiki,	þú	ert	með,	það	eru	allir	jafnir.“		

Niðurstaðan	er	því	sú	að	viðmælendum	finnst	vera	kvenna	í	stjórn	fyrirtækja	ofsalega	

mikilvæg	 og	með	 þeirra	 framlagi	 verði	 allt	 starf	 faglegra	 og	meira	 uppi	 á	 yfirborðinu.	

Einnig	 telja	 þær	 að	 Ísland	 standi	 vel	 miðað	 við	 aðra	 og	 hér	 sé	 mikið	 jafnrétti	 og	

sveigjanleiki.	Það	sé	í	rauninni	mjög	mikilvægt	fyrir	ásýnd	og	afkomu	fyrirtækis,	að	gætt	

sé	að	 jafnrétti	og	að	konur	 séu	sýnilegar.	Konur	 séu	samt	sem	áður	 stundum	 lengi	að	

taka	 ákvarðanir	 en	 það	 geti	 bæði	 verið	 kostur	 og	 galli.	 Ákvörðunin	 verði	 að	 öllum	

líkindum	betri	og	úthugsaðari	en	ella.	

4.3.3 Skilja	móðureðlið	eftir	heima	

Það	 bar	 örlítið	 á	 góma	 hjá	 viðmælendum	 þegar	 þær	 voru	 spurðar	 út	 í	 mismunandi	

kröfur	gagnvart	kvenkyns	og	karlkyns	meðlimum	í	stjórn	að	móðureðlið	væri	svo	sterkt	í	

konum.	Stundum	svo	sterkt	að	það	gæti	jafnvel	þvælst	fyrir	og	þær	tala	allar	þannig	að	

það	 sé	 eitthvað	 sem	þær	 skapi	 sér	 sjálfar.	 Að	 þeirra	 persónueinkenni	 séu	 slík	 að	 þær	

megi	ekkert	aumt	sjá	án	þess	að	vilja	aðstoða	„...fékk	kannski	móðurlegri	ásýnd	heldur	

en	karlmaður	hefði	fengið,	þú	veist	það	skapaðist	kannski	soldið	af	því	að,	maður	skapar	

það	soldið	sjálfur“	sagði	Iðunn	og	hélt	áfram:	„...held	það	sé	soldið	persónuleikinn	líka.“	

Sif	tók	undir	þetta:	
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Þú,	 þó	 þú	 sért	 kona	 þá	 áttu	 ekkert	 að	 bera	 meiri	 ábyrgð	 á	 þessum	
starfsmanni	 heldur	 en	 karlstjórnandi	myndi	 gera	 þannig	 að	 þú	 veist	 konur	
verða	að,	þetta	er	hluti	af	því	sem	að	konur	verða	að	passa	sig	alveg	rosalega	
á.	Það	er	að	segja	upphefja	sig	frá	þessu	og	þetta	er	ekki	kaldlyndi.	

Einnig	nefnir	Sjöfn	að	hennar	upplifun	af	þessu	eðli	er	sú	að	henni	finnst	hún	vera	undir	

miklum	þrýstingi	að	passa	upp	á	að	allir	séu	vel	upplýstir.	Hún	nefnir	líka	að	ætlast	sé	til	

að	hún	styðji	viss	málefni	og	sé	rödd	fyrir	alla	 inn	 í	stjórn	og	einnig	nefnir	hún	að	hún	

hafi	 ekki	 upplifað	 að	 þessar	 kröfur	 hafi	 verið	 lagðar	 á	 forvera	 hennar,	 sem	 var	 pabbi	

hennar	 „...kannski	 þessar	 kröfur	 að	 standa	 með	 málefnum	 og	 vera	 hérna,	 koma	 að	

málum	og	 finn	það	meira	 frá,	 frá	þeim	sem	eru	 í	kring	sem	eru	ekki	 í	 stjórninni“	segir	

hún	 og	 bætir	 við	 „...það	 er	 svona	 svolítil	 áskorun	 að	 hérna	 vera	 röddin	 fyrir	 þá	 líka.“	

Aðspurð	 hvort	 hún	 telji	 þetta	 alltaf	 hafa	 verið	 svona	 sagði	 hún:	 „...veit	 ekki	 hvort	 við	

höfum	verið	mikið	 að	 koma	með	einhverjar	 svona	 kröfur	 á	pabba.“	 Iðunn	var	 á	 sama	

máli	 og	 efaðist	 hún	 um	 að	 samstarfsmenn	 hennar	 væru	 að	 hjálpa	 starfsfólkinu	 jafn	

mikið	og	hún	gerði.	

...það	 þurfti	 hjálp	 við	 ýmsa	 hluti,	 bara	 eins	 og	 að	 gera	 skattaskýrsluna,	 þú	
veist	ég	gerði	oft	upp	 í	40-50	skattaskýrslur	á	 fyrstu	árunum	[...]	ég	er	ekki	
viss	um	að	fólk	hafi	þorað	að	biðja,	allavega	veit	ég	að	forstjórarnir	hinir	tveir	
þeir	gerðu	engar	skattaskýrslur	[...]	það	var	leitað	til	manns,	svona	eiginlega	
með	ótrúlega	hluti.	

Á	 viðmælendum	má	 sjá	 að	 þær	 hafi	 tekið	meiri	 ábyrgð	 og	 oft	 beitt	meiri	móðurlegri	

umhyggju	en	karlarnir	en	vilja	ekki	endilega	meina	að	það	sé	af	hinu	slæma.	Það	sé	bara	

nauðsynlegt	 að	 vera	 meðvitaður	 um	 það	 og	 vita	 hvar	 eigi	 að	 stoppa.	 Sif	 orðaði	 það	

svona:	

...það	 tók	mig	nokkur	ár,	þetta	 lærdómsferli,	þá	voru	klárlega	gerðar	aðrar	
kröfur	á	konur	heldur	en	karla.	Oft	var	það	svona	sympatísk	mál	 sem	voru	
gagnvart	starfsmönnum	[...]	 fyrirfram	einhver	ákvörðun	að	þú	áttir	að	vera	
mýkri,	 tillitssamari	og	svona.	Og	ég	hef	séð	 fullt	af	konum	sko	detta	ofan	 í	
þennan	 fasa,	 þær	 eru	 að	 kafna	 með	 heimilislíf	 samstarfsmanna	 sinna	 á	
herðunum.	

Hennar	skoðun	er	því	sú	að	það	sé	alls	ekki	hollt	að	taka	inn	á	sig	mál	annarra	en	það	sé	

þó	 alveg	 eðlilegt	 miðað	 við	 þetta	 móðurlega	 eðli	 „...þú	 getur	 verið	 umhyggjusamur	

gagnvart	 aðstöðu	 fólks	 en	 þú	 verður	 að	 passa	 að	 það	 fari	 ekki	 of	 langt“	 og	 bætti	 við	

„konur	hafa	oftar	lent	í	vandræðum	með	þetta	sko,	heldur	en	karlmenn.“	Aðspurð	hvort	
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þetta	 snerist	 að	 einhverju	 leyti	 um	 það	 að	 skilja	móðureðlið	 eftir	 heima	 svaraði	 hún:		

„Já,	að	skilja	móðureðlið	eftir	heima	og	bara	að	geta	séð	muninn	á	því	að	styðja	og	að	

vera	þátttakandi.“		

Það	má	því	 skilja	á	viðmælendum	að	umhyggjusemin	getur	verið	 tvíbent	og	það	sé	

mikilvægt	að	geta	skilið	hana	frá	vinnunni	og	stjórnarsetunni.	Þrír	viðmælendur	af	fimm	

töluðu	um	móðureðlið	en	hinir	 tveir	könnuðust	ekki	of	mikið	við	það.	„Kannski	hef	ég	

bara	losað	mig	við	þessar	tilfinningar“	sagði	Freyja	og	Frigg	tók	undir	það	og	bætti	við	að	

henni	fyndist	hún	ekki	koma	nógu	mikið	að	daglegum	rekstri	til	að	upplifa	þetta	„...get	

ekki	 sagt	 að	 ég,	 hérna,	 finni	 þetta,	 kannski	 ekki	 að	marka	mig	 sko,	 lítið	 við	 daglega.“	

Samt	 sem	 áður	 kom	 þetta	 efni	 upp	 hjá	 hinum	 viðmælendunum	 og	 virtist	 skipta	 þær	

töluverðu	máli.		

4.3.4 Samantekt	á	þema	3	

Af	 síðustu	 þremur	 kóðunum	má	 sjá	 að	 allir	 viðmælendur	 eru	 ánægðir	 með	 þá	 góðu	

þróun	sem	hefur	orðið	 í	greininni.	Kynjakvótinn	er	að	vissu	 leyti	 jákvæður	því	aðgerða	

var	þörf	varðandi	stöðu	kvenna	í	stjórnum.	Þær	lýstu	þó	allar	þeirri	von	að	kynjakvótinn	

verði	 ekki	 nauðsynlegur	 þegar	 fram	 líða	 stundir.	 Upplifun	 þeirra	 af	 veru	 kvenna	 í	

stjórnum	fyrirtækja	 í	sjávarútvegi	er	góð	og	telja	þær	allar	að	vinnubrögð	stjórnar	hafi	

orðið	faglegri	og	ákvarðanataka	batnað	eftir	að	fleiri	konur	fóru	að	gegna	stjórnarsetu.	

Nokkrir	viðmælendur	nefna	 líka	að	það	geti	verið	áskorun	fyrir	konur	að	gegna	slíkum	

stöðum	 því	 þær	 vilja	 oft	 blanda	 of	 mikilli	 umhyggju	 inn	 í	 það.	 Því	 var	 einn	 kóði	 um	

móðureðlið	og	mikilvægi	þess	að	aðskilja	það	frá	faglegum	störfum.		
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5 	Umræða	

Megintilgangur	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 varpa	 ljósi	 á	 upplifun	 þeirra	 kvenna	 sem	

gegna	stjórnarsetu	í	íslenskum	sjávarútvegsfyrirtækjum.	Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	

niðurstöður	rannsóknarinnar	og	reynt	að	setja	þær	í	samhengi	við	fyrri	rannsóknir	sem	

farið	var	yfir	í	fræðilega	yfirlitinu.	Reynt	verður	að	komast	að	rökstuddri	niðurstöðu	um	

viðfangsefnið	og	að	svara	rannsóknarspurningunni	sem	lagt	var	upp	með:	

Hver	 er	 upplifun	 kvenna	 af	 stöðu	 þeirra	 í	 stjórnum	 sjávarútvegsfyrirtækja	 þar	 sem	

karlar	eru	í	meirihluta?	

5.1 Upplifun	kvenna	af	stjórnarsetu	í	sjávarútvegi	
Niðurstöður	rannsóknarinnar	gefa	almennt	til	kynna	að	upplifun	kvenna	af	stöðu	þeirra	í	

stjórnum	 sjávarútvegsfyrirtækja	 sé	 góð.	 Þær	 tala	 allar	 um	 ánægju	 sína	 af	 starfinu	 og	

hvað	þær	séu	stoltar	af	greininni.	Rannsakanda	kom	ekki	á	óvart	þegar	viðmælendurnir	

einn	af	öðrum	lýstu	því	hvað	tengsl	og	klíkuskapur	skipti	miklu	máli	í	greininni	og	að	það	

hafi	 haft	 áhrif	 á	 uppgang	 þeirra	 þar.	 Þrátt	 fyrir	 að	 gegna	 allar	 stjórnarsetu	 hafa	 þær	

barist	 mismikið	 fyrir	 því.	 Eins	 og	 rannsókn	 Paustian-Underdahl	 o.fl.	 (2014)	 sýndi	 eiga	

aðrir	 stjórnarmeðlimir	 af	 karlkyninu	 það	 til	 að	 vanmeta	 getu	 kvenna	 í	 stjórnum	 og	

upplifðu	 viðmælendur	 það	 að	 einhverju	 leyti,	 sumar	minna	 en	 aðrar.	 Því	mætti	 velta	

fyrir	sér	hvort	það	sé	ekki	mikilvægt	að	eyða	öllum	fordómum	í	umræðunni	þegar	kemur	

að	konum	í	stjórnum	fyrirtækja.	Þær	nefna	hins	vegar	að	þær	hafi	haft	góðar	kvenkyns	

fyrirmyndir	í	uppvextinum	og	þannig	hafi	þær	trúað	því	að	þær	gætu	unnið	við	greinina.		

Þegar	 í	 stjórnarsetu	 er	 komið	 er	 samt	 sem	 áður	 ekki	 öll	 sagan	 sögð.	 Viðmælendur	

lýstu	því	að	þær	upplifðu	meiri	kröfur	gagnvart	 sér	sem	kvenkyns	meðlimir	 í	 stjórn	og	

styður	 rannsókn	 Gregoric	 o.fl.	 (2017)	 það	 og	 að	 konur	 eru	 oft	 bornar	 saman	 við	

samstarfsmenn	 sína	 af	 hinu	 kyninu.	 Einnig	 er	 þessara	 áhrifa	 að	 gæta	 fyrr	 því	

viðmælendur	 lýstu	því	að	þær	upplifi	meiri	kröfur	um	menntun.	Þær	þurfi	 semsagt	að	

mennta	sig	meira	en	karlar	til	að	eiga	von	um	að	 landa	sömu	stöðu	og	þeir.	Rannsókn	

sem	var	gerð	á	vegum	Catalyst	 studdi	þetta	og	þær	niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	að	konur	

sem	eru	jafnmikið	menntaðar	og	karlar	eru	að	fá	lægri	stöður	og	minni	ábyrgð	(Carter	og	
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Silva,	2010).	Þannig	byrji	mismununin	snemma	og	viðmælendur	voru	sammála	um	það.	

Auk	 þess	 hafa	 þær	 orð	 á	 því	 að	 þeirra	 upplifun	 sé	 sú	 að	 þær	 hafi	 þurft	 að	 sanna	 sig	

töluvert	meira	en	samstarfsmenn	þeirra	af	hinu	kyninu.	Út	frá	því	nefndu	viðmælendur	

að	mikilvægt	væri	fyrir	konur	að	hafa	trú	á	getu	sinni	og	að	þær	hefðu	fullt	erindi	inn	í	

stjórnir	fyrirtækja.	Rannsókn	Kothari	og	Patra	(2016)	sýndi	einmitt	að	konur	eiga	það	til	

að	hafa	minni	 trú	 á	 sér	og	 getur	það	haft	 slæm	áhrif	 á	 framagöngu	þeirra.	 Kenningar	

Bandura	 (1994)	 um	 sjálfstrú	 styðja	 það	 enn	 fremur	 þar	 sem	 fram	 kemur	 hversu	

mikilvægt	það	er	 fyrir	einstaklinga	að	hafa	 trú	á	 sjálfum	sér	þar	 sem	sú	 trú	getur	haft	

áhrif	á	starfsval.		

Viðmælendur	höfðu	allir	orð	á	því	hversu	mikil	áhrif	 staðalímyndir	og	verkaskipting	

sem	 tíðkast	 hefur	 hafi	mikil	 áhrif	 á	 greinina	 og	 ásýnd	 hennar.	 Þær	 hafa	 allar	 upplifað	

þessa	verkaskiptingu	í	störfum	sínum	í	gegnum	tíðina	og	að	það	hafi	verið	barátta	fyrir	

sumar	þeirra	að	komast	í	þau	störf	sem	þær	vildu,	hér	kemur	klíkan	aftur	til	sögunnar.	

Þær	 séu	 litnar	 forvitnis	 augum	 og	 eins	 og	 rannsókn	 Árelíu	 Eydísar	 Guðmundsdóttur	

(2008)	sýndi	þá	verða	konur	í	karlastörfum	ósjálfrátt	einar	af	strákunum.	Viðmælendur	

töluðu	um	að	hafa	orðið	fyrir	hroka	og	fyrirlitningu	frá	körlum	í	greininni	sem	skildu	ekki	

að	 stelpa	 gæti	 verið	 í	 þessari	 stöðu,	 það	 væri	 venja	 að	 karlar	 sitji	 í	 stjórn	 eins	 og	

rannsókn	Terjeren	o.fl.	(2015)	leiddi	í	ljós.	Þær	létu	það	ekki	á	sig	fá	og	benda	á	hversu	

mikilvægt	 það	 er	 að	 gæta	 að	 fjölbreytileika	 í	 greininni.	 Þeirra	 upplifun	 er	 sú	 að	

fjölbreytileiki	í	stjórn	stuðli	að	faglegum	vinnubrögðum	og	ákvarðanataka	verði	heilt	yfir	

betri.	Rannsókn	Adams	og	Ferreira	(2009)	styður	það	og	bættu	viðmælendur	við	að	það	

eigi	 ekki	 einungis	 við	 konur	 og	 karla	 heldur	 þyrfti	 einnig	 að	 huga	 að	 aldri,	 að	 það	 sé	

mikilvægt	að	fá	yngra	fólk	með	til	að	fá	önnur	sjónarhorn.	Þeirra	upplifun	er	sú	að	góð	

stjórn	þurfi	að	innihalda	breiða	flóru	af	einstaklingum	og	gæta	að	jafnrétti.	Þannig	verði	

teknar	 góðar	 ákvarðanir	 og	 allt	 starf	 haldist	 faglegt.	 Þær	 benda	 aftur	 á	 móti	 á	 að	

möguleg	ástæða	fyrir	fjölda	kvenna	í	greininni	sé	sú	að	þær	hafi	yfirhöfuð	engan	áhuga	á	

henni.	Fyrir	það	fyrsta	sé	það	hörð	barátta	og	mikið	hark	að	koma	sér	upp	í	stjórnarsetu	

sem	kona.	Það	sé	bardagi	sem	ekki	margar	konur	sjái	fyrir	sér	að	heyja.		

Viðmælendur	 upplifðu	 allar	 gott	 viðhorf	 gagnvart	 sér	 sem	 meðlimir	 í	 stjórn.	 Þær	

bentu	þó	á	að	á	fyrri	árum	hefðu	þær	komið	inn	í	grein	sem	væri	karllæg	og	hugmyndir	

um	 hvað	 væri	 kven-	 og	 karlahlutverk	 væru	 skýrar	 og	 eins	 og	 rannsókn	 Chengadu	 og	
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Scheepers	 (2017)	 sýndi	 eru	 þær	hugmyndir	 enn	 frekar	 skýrar.	 Þannig	 hafi	 þær	 fundið	

fyrir	fordómum	í	upphafi	en	þeir	hafi	fjarað	út	þar	sem	þær	sýndu	kosti	sína.	Kawakami	

o.fl.	(2000)	sýndu	einmitt	að	sumt	er	talið	vera	kvenlægt	á	meðan	annað	er	karllægt	og	

það	sé	í	rauninni	persónubundið	hvernig	litið	er	á	þau	mál.	Þannig	geti	konur	vel	spreytt	

sig	á	karlastörfum.	Þær	höfðu	samt	sem	áður	orð	á	því	að	þær	þurfi	að	vara	sig	á	þeirri	

gildru	að	ofnota	ekki	móðurlega	eðlið	 í	starfinu.	Það	sé	allt	 í	 lagi	að	sýna	umhyggju	og	

hugsa	vel	um	fólkið	sitt	en	það	megi	ekki	ganga	of	langt.	Þeirra	upplifun	var	sú	að	karlar	

lendi	ekki	í	þessu	og	þeir	blandi	sjaldan	tilfinningum	inn	í	stjórn.		

Allar	 höfðu	 þær	 skoðanir	 á	 kynjakvótanum	 sem	 settur	 var	 á	 árið	 2013	 og	 voru	

sammála	 um	 að	 hann	 væri	 nauðsynlegur	 og	 þær	 hefðu	 heilt	 yfir	 góða	 upplifun	 af	

honum.	Þær	voru	einnig	sammála	um	að	þeirra	ósk	væri	sú	að	slíkan	kvóta	þyrfti	ekki	og	

að	það	væri	gætt	að	því	að	velja	alltaf	hæfasta	einstaklinginn	 inn	 í	stjórn.	Þeim	fannst	

það	hins	vegar	ekki	vera	gert,	það	væri	alltaf	verið	að	velja	karla	inn	í	stjórn	því	það	væri	

vaninn	og	þægilegast.	Því	væru	þær	ánægðar	með	kvótann	en	lýstu	samt	yfir	áhyggjum	

sínum	varðandi	það	að	konur	sem	hefðu	verið	komnar	inn	í	stjórnir	áður	en	að	kvótinn	

var	 settur	 á	 gætu	 misst	 trúverðugleikann.	 Guðbjörg	 Linda	 Rafnsdóttir	 og	 Margrét	

Þorvaldsdóttir	 (2012)	 bentu	 einmitt	 á	 að	 neikvæðar	 raddir	 gegn	 kynjakvótum	 gætu	

stafað	 af	 því	 að	 þær	 konur	 sem	 hafi	 komið	 inn	 í	 stjórnir	 fyrir	 setningu	 kvótans	missi	

trúverðugleikann.	 Rannsókn	Ahern	 og	Dittmar	 (2015)	 benti	 enn	 fremur	 á	 að	 fyrirtæki	

væru	 að	 taka	 inn	 einstaklinga	 í	 stjórn	 með	 minni	 reynslu	 vegna	 kynjakvótans.	

Viðmælendur	 töluðu	 einmitt	 um	 það	 og	 lýstu	 áhyggjum	 sínum	 af	 því	 máli.	 Að	

kynjakvótinn	 gæti	 verið	 viss	 þvingun	 fyrir	 fyrirtæki	 en	 þrátt	 fyrir	 áhyggjur	 þeirra	 vildu	

þær	ekki	meina	að	það	ætti	að	 leggja	kvótann	niður.	Þetta	væru	beinlínis	vangaveltur	

um	kvótann	og	þeirra	áhrifa	sem	hann	gæti	haft.	

5.2 Samantekt	
Rannsakandi	 hefur	 í	 stuttu	 máli	 farið	 yfir	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 hér	 að	 ofan.	

Svarið	 við	 rannsóknarspurningunni	 er	 því	 það	 að	 upplifun	 kvenna	 af	 stöðu	 þeirra	 í	

stjórnum	 sjávarútvegsfyrirtækja	 er	 yfir	 heildina	 litið	 góð.	 Þær	 lýsa	 vegferð	 sinni	 að	

stjórnarsætinu	og	að	þrátt	 fyrir	 að	þær	 séu	 stoltar	 af	 starfi	 sínu	og	greininni	hafi	 þær	

orðið	 fyrir	 fordómum	 fyrr	 á	 lífsleiðinni.	 Rannsakandi	 telur	 mikilvægt	 að	 þessum	

viðhorfum	 verði	 útrýmt	 svo	 hægt	 sé	 að	 fjölga	 konum	 í	 greininni.	 Hins	 vegar	 bentu	
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viðmælendur	 á	 að	 fjöldinn	 gæti	 verið	 útskýrður	 með	 áhuga.	 Viðmælendur	 áttu	 sér	

kvenkyns	 fyrirmyndir	 í	 uppvextinum	 og	 að	 einhverju	 leyti	 kviknaði	 áhuginn	 þá	 og	

upplifun	 þeirra	 af	 sjávarútvegi	 hefur	 verið	 góð	 strax	 frá	 upphafi.	 Kröfur	 sem	

viðmælendur	 urðu	 fyrir	 vegna	 kyns	 síns	 komu	 rannsakanda	 ekki	 á	 óvart	 og	 sýnist	

mikilvægt	að	 reyna	að	útrýma	öllum	kynbundnum	kröfum.	Þó	má	velta	 fyrir	 sér	hvort	

það	sé	hægt	að	öllu	 leyti	þar	sem	konur	og	karlar	hafa	ólíka	persónuleika,	sem	og	allir	

einstaklingar.	 Hægt	 er	 að	 velta	 upp	 þeim	möguleika	 hvort	 fleiri	 konur	 væru	 starfandi	

sem	stjórnarmeðlimir	í	greininni	ef	þær	sem	fyrir	eru	væru	sýnilegri	sem	fyrirmyndir	fyrir	

aðrar	konur.		
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6 	Lokaorð	

Rannsókn	 þessi	 hefur	 sýnt	 fram	 á	 að	 upplifun	 kvenna	 af	 stöðu	 þeirra	 sem	meðlimir	 í	

stjórnum	 innan	 sjávarútvegsfyrirtækja	er	að	mestu	 leyti	 jákvæð.	Þó	eru	nokkrir	þættir	

sem	 vega	 á	 móti	 og	 má	 þar	 helst	 nefna	 ólíkar	 kröfur,	 hindranir	 og	 áskoranir.	 Ólíkar	

kröfur	 eru	 settar	 á	 kynin	 og	 mætti	 helst	 skýra	 það	 með	 ólíkum	 staðalímyndum	 og	

verkaskiptingu	sem	hefur	tíðkast	í	gegnum	árin	og	áratugina.	Til	að	gera	störf	sem	talin	

eru	 karllæg	 aðgengilegri	 fyrir	 konur	 þurfa	 þær	 konur	 sem	 fyrir	 eru	 í	 þeim	 störfum	að	

stíga	 meira	 fram	 og	 sýna	 hverju	 þær	 hafa	 áorkað.	 Að	 skapa	 kvenfyrirmyndir	 innan	

fyrirtækjanna	og	greinarinnar	og	auglýsa	þær	meðal	annarra	einstaklinga.		

Margar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	því	hvaða	áhrif	þátttaka	kvenna	hefur	á	stöðu	

fyrirtækja	og	sýna	flestar	þeirra	að	hlutdeild	kvenna	hefur	mikil	og	góð	áhrif	á	fyrirtæki.	

Það	 sé	 ekki	 vandamálið	 heldur	 sé	 í	 raun	 og	 veru	 miklu	 meira	 krefjandi	 að	 breyta	

mannlega	 þættinum.	 Menningin	 og	 hefðirnar	 sem	 hafa	 skapast	 í	 fyrirtækjum	 verða	

sterkur	 partur	 af	 heildinni	 og	 erfitt	 getur	 verið	 að	 breyta	 því.	 Þó	 vanti	 ekki	 upp	 á	

jafnréttissjónarmið	 og	 það	 að	 einstaklingar	 séu	meðvitaðir	 um	 að	mismuna	 ekki	 eftir	

kyni.	Það	er	þó	hægara	sagt	en	gert	og	að	líkindum	mun	það	taka	einhver	ár	til	viðbótar	

að	 jafna	 stöðu	 kynjanna	 í	 stjórnum	 fyrirtækja.	 Kynjakvótinn	 er	 skref	 í	 rétta	 átt	 hvað	

varðar	jafnrétti	þó	það	séu	mjög	skiptar	skoðanir	um	ágæti	hans.	Vegna	stöðunnar	sem	

ríkti	áður	er	hann	talinn	mikilvægur	og	mun	vonandi	 leysa	vandann	að	einhverju	 leyti.	

Að	 breyta	 hugsun	 einstaklinga	 og	menningunni	 er	 þó	 allt	 annar	 handleggur	 og	miklu	

flóknari	ef	út	í	það	er	farið.		

Með	þessu	verkefni	er	vonin	að	kveikja	ef	til	vill	aðeins	í	 jafnréttisumræðunni	innan	

sjávarútvegsins	og	að	sýna	að	konur	eru	öflugir	fulltrúar	í	stjórnum	fyrirtækja.	Þær	hafi	

góð	 áhrif,	 sýni	 mikinn	 metnað,	 bæti	 árangur	 ákvarðanatöku	 og	 faglegt	 starf.	 Mestu	

skiptir	 að	 konur	 séu	 ekki	 í	 felum,	 láti	 í	 sér	 heyra	 og	 átti	 sig	 á	 að	 þær	 eru	 alveg	 jafn	

verðugar	 að	 sitja	 í	 þessum	 sætum	 og	 karlarnir.	 Menning,	 lög	 og	 annað	 mun	 fylgja	 í	

kjölfarið.		
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Viðaukar	

Viðauki	1	–	Viðtalsrammi	

Kynning	–	stutt	lýsing	á	verkefninu	fyrir	viðmælandann	(trúnaður	–	upptaka)	

Kynning	á	viðmælanda	

1. Menntun	og	núverandi	starf?	

2. Fyrri	störf	og	reynsla	af	stjórnun?	

3. Reynsla	í	sjávarútvegi?	

Sjávarútvegur	

4. Af	hverju	sjávarútvegur?	

a. Hvernig	æxlaðist	það	að	þú	fórst	að	vinna	í	sjávarútvegi?	

b. Hvaða	atriði	komu	þér	í	þá	stöðu	sem	þú	ert	í	í	dag	(menntun,	reynsla,	

o.fl.)?	

c. Hver	er	þín	upplifun	að	vinna	í	sjávarútvegi?	

5. Nú	er	talað	um	að	sjávarútvegur	sé	karllæg	grein,	er	það	þín	upplifun,	ef	svo	er	

þá	hvernig?	

a. Hvernig	er	þín	upplifun	varðandi	kynjakvóta	í	stjórnum?		

b. Hvernig	upplifurðu	mun	á	stjórnarháttum	(hefur	áhrif	á	stjórn	að	konur	

séu	líka	til	staðar)?	

Konur	í	stjórn	

6. Nú	eru	konur	í	stjórn	innan	sjávarútvegsfyrirtækja	í	minnihluta	

a. Hver	er	þín	upplifun	að	vera	kona	í	þinni	stöðu?			

b. Hver	er	þín	skoðun	á	fjölda	kvenna	í	þinni	grein?	

c. Hver	telur	þú	vera	ástæðan	fyrir	fjölda	kvenna	í	greininni?	

7. Hverjar	eru	helstu	áskoranirnar	að	vinna	og	vera	kona	í	þessum	geira?	

a. Upplifir	þú	að	áskoranirnar	séu	ólíkar	þeim	sem	karlar	í	sömu	grein	

upplifa?	

8. Að	sama	skapi,	hverjar	eru	helstu	hindranirnar?	
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a. Upplifir	þú	sömu	hindranir	hjá	karlmönnum	í	sömu	grein?	

9. Finnst	þér	þú	hafa	þurft	að	sanna	þig	meira	en	samstarfsmenn	þínir	af	hinu	

kyninu	hafa	gert?	Hvernig	þá?	

Leiðtoginn	

10. Upplifir	þú	að	kröfur	gagnvart	þér	sem	leiðtoga	séu	meiri	en	gangvart	karlkyns	

leiðtoga?	

11. Hvernig	upplifir	þú	viðhorf	til	þín	sem	meðlimur	í	stjórn?	

a. Heldurðu	að	viðhorfið	sé	ólíkt	milli	kynja	(virðing,	fl.)?	

12. Hvernig	myndir	þú	lýsa	þínum	stjórnunarstíl?	 	

a. Upplifirðu	hann	frábrugðinn	stjórnunarstíl	hjá	karlmönnum?	
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Viðauki	2	–	Kynningarbréf	

Sæl	X	

Guðfinna	Pétursdóttir	heiti	ég	og	er	nemandi	í	verkefnastjórnun	við	Háskóla	Íslands	og	

er	 nú	 að	 fara	 af	 stað	 með	 meistararitgerðina	 mína.	 Rannsókn	 mín	 er	 um	 konur	 í	

stjórnum	í	sjávarútvegi	og	því	leita	ég	til	þín.	Tilgangurinn	og	ætlunin		með	rannsókninni	

er	að	skoða	og	skilja	betur	stöðu	kvenna	í	stjórnum	í	sjávarútvegi	og	upplifun	þeirra	af	

stöðu	sinni.	Niðurstöðurnar	gætu	orðið	mjög	fróðlegar	og	skemmtilegar	og	nýst	öðrum	

konum	í	svipaðri	stöðu.	Leiðbeinandi	minn	í	þessu	verkefni	er	Ásta	Dís	Óladóttir,	lektor	

við	Háskóla	Íslands.		

Stefnan	er	að	taka	nokkur	viðtöl	núna	á	næstu	vikum	og	myndi	það	hjálpa	mér	mjög	

mikið	 ef	 þú	 gætir	 gefið	 þér	 um	 45-60	mín	 í	 létt	 spjall	 um	 þína	 reynslu	 á	 þessu	 sviði.	

Konur	í	stjórnum	í	sjávarútvegi	eru	ekki	margar	og	því	skiptir	þitt	framlag	mig	miklu	máli.	

Staðsetning	og	tímasetning	fyrir	viðtalið	fer	alveg	eftir	þínum	hentugleika.			

Til	að	hægt	sé	að	vinna	gögnin	á	sem	áreiðanlegastan	máta	myndi	ég	koma	til	með	að	

hljóðrita	viðtalið	en	upptakan	verður	varðveitt	á	öruggum	stað	og	fær	engin	að	sjá	það	

nema	ég	og	mögulega	leiðbeinandi	minn.	Viðtölin	fara	fram	í	algjörum	trúnaði	og	nafn	

þitt	mun	hvergi	koma	fram	né	hægt	að	rekja	svörin	til	þín.	

Ef	þú	getur	séð	fyrir	þér	að	taka	þátt	í	þessu	með	mér	máttu	endilega	svara	þessum	

tölvupósti	sem	fyrst.	

Með	von	um	jákvæð	svör,	

Guðfinna	Pétursdóttir	

gup13@hi.is	

897-9668	

	


