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Formáli
Verk þetta er skrifað til MS-prófs í stjórnun og stefnumótun við viðskiptafræðideild
Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands og er metið til 30 ECTS-eininga af 90 ECTS-eininga
námsleið. Verkið er unnið undir leiðsögn dr. Ástu Dísar Óladóttur, lektors við
viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Kann ég henni mínar bestu þakkir fyrir hvetjandi
leiðsögn, uppbyggilega gagnrýni og ánægjulegt samstarf.
Verki sem þessu er eflaust illmögulegt að ljúka á tilsettum tíma án stuðnings frá
nánustu fjölskyldu og vinum. Að því sögðu þakka ég eiginmanni mínum, Jóhanni G.
Kolbrúnarsyni, öðrum framar fyrir ómetanlegan stuðning, hvatningu, þolinmæði, skilning
og alla aðstoð sem hann hefur glaður veitt mér gegnum námsferil minn í meistaranámi.
Tveimur vinkonum mínum færi ég sérstakar þakkir, þeim Þorgerði Einarsdóttur, fyrir
að eiga með mér þankahríð og benda á áhugaverðar upplýsingar, og Hildi H.
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Útdráttur
Verkefni þessu er ætlað að varpa ljósi á stöðu kvenna í sjávarútvegi á Íslandi og hvort
einhverjir þættir séu til staðar í menningu samfélagsins, atvinnugreinarinnar eða
fyrirtækjanna sem mögulega eru þess valdandi að konur eru síður í stjórnendastöðum þar
en karlar. Eigindleg rannsókn fór fram á efninu og fól gagnaöflun í sér ellefu hálfstöðluð
einstaklingsviðtöl við æðstu stjórnendur nokkurra íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja. Helstu
niðurstöður bentu til þess að menning innan atvinnugreinarinnar sé á heildina litið heldur
karllæg en viðmælendur töldu það að miklu leyti stafa af skorti á kvenkyns fyrirmyndum
í stjórnendastöðum og sjómennsku. Ákveðnir þættir í menningu atvinnugreinarinnar,
fyrirtækjanna og samfélagsins geta haft áhrif á að konur eru síður í stjórnendastöðum en
karlar en þessir þættir eiga að mestu leyti rót sína að rekja til hefða og gilda. Í
atvinnugreininni er hefð fyrir því að karlmenn séu í lykilstöðum og eru oftar en ekki í
forsvari fyrir fyrirtækin í fjölmiðlum. Sjómenn eru táknmyndir sjávarútvegs og eru nánast
undantekningarlaust karlmenn. Viðmælendur voru margir þeirrar skoðunar að
fyrirmyndir geta skipt máli og fjölgun kvenna í stjórnum og æðstu stöðum geta orðið til
þess að fleiri konur sjái fyrir sér að hefja störf í sjávarútvegi. Þó væri áberandi að konur
virtust ekki hafa áhuga á að sækja um stjórnendastöður en viðmælendur töldu þær hafa
jöfn tækifæri og karlar til að vinna sig upp innan fyrirtækja. Hefðir og gildi samfélagsins
og innan greinarinnar geta haft áhrif á að konur sækja ekki um stjórnendastöður í
sjávarútvegi en rík hefð er fyrir því að karlar sinni almennt lykilstöðum í fyrirtækjum í
atvinnugreininni á meðan konur sinna ekki eins ábyrgðarfullum störfum. Þær taka hins
vegar frekar að sér að sinna börnum og heimili.
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1

Inngangur

Þrátt fyrir að sumir láti hafa eftir sér að vöntun sé á konum í sjávarútvegi er áberandi lágt
hlutfall kvenna í stjórnendastöðum fyrirtækja í atvinnugreininni. Konur sinna vissulega
ýmsum störfum í greininni en þó ekki stjórnendastöðum nema í litlum mæli. Þegar spurt
er hvað valdi er oftar en ekki fátt um svör.
Verkefni þessu er ætlað að varpa ljósi á stöðu menningarlegra áhrifaþátta þegar kemur
að konum í stjórnendastöðum í sjávarútvegi. Áhugi rannsakanda á efninu vaknaði á
námskeiði í Háskóla Íslands vorið 2018 um rekstur í sjávarútvegi þar sem haldið var eins
konar stefnumót við sjávarútveginn. Valdir aðilar úr greininni héldu þar erindi og vakti
athygli að þeir voru allir karlkyns. Rannsakandi stýrði umræðum fyrir hönd nemenda í
kjölfarið og upp hófust skoðanaskipti um ástæður kynjahalla í stjórnendastöðum í
sjávarútvegi. Áhugi rannsakanda á efninu beindist að því hvort hægt væri að henda reiður
á hvað hafi orðið til þess að svo virðist sem konur annaðhvort sæki síður í störf í þessum
geira eða að þeim sé ekki hleypt að.
Þegar skoðaðar eru rannsóknir á stöðu kvenna í sjávarútvegi og um konur og karla í
forystu atvinnulífs á Íslandi má finna tölfræðileg gögn sem lýsa stöðu kvenna og karla í
stjórnendastöðum og viðhorfum þeirra til ýmissa þátta tengda efninu. Hins vegar má ekki
finna haldbærar ástæður þess að kynjahalli er jafn mikill og raun ber vitni. Vonir standa
til þess að verkefni þetta veiti innsýn í reynsluheim þeirra sem sinna æðstu
stjórnendastöðum í sjávarútvegi og varpi ljósi á upplifun þeirra af menningarheimum
sjávarútvegs. Einnig standa vonir til þess að finna megi hugsanlegar ástæður þess að
konur eru ekki fleiri í stjórnendastöðum í sjávarútvegi en raun ber vitni svo að í kjölfarið
megi leita leiða til að jafna kynjahallann.

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á stöðu menningarlegra áhrifaþátta innan
sjávarútvegs á Íslandi og kanna hvort þeir eru mögulega þess valdandi að konur eru síður
í stjórnendastöðum þar en karlar. Rannsóknarspurningar eru svohljóðandi:
➢ Hvers vegna eru konur síður en karlar í æðstu stjórnendastöðum
sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi? Eru mögulega einhverjir þættir til staðar í
9

menningu atvinnugreinarinnar, fyrirtækjanna eða samfélaginu sem eru þess
valdandi?

1.2 Uppbygging ritgerðar
Verk þetta hefst á fræðilegu yfirliti þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar er rætt í
tengslum við fræði og fyrri rannsóknir á efninu. Fjallað er um stöðu kvenna í
framkvæmdastjórnum á Íslandi og í kjölfarið fylgir umfjöllun um menningu, menningu
innan atvinnugreina og fyrirtækjamenningu þar sem leitast er við að finna hvaða atriði
geta mögulega einkennt sjávarútveg og íslenskar skipulagsheildir að þessu leyti. Þar á eftir
er gerð grein fyrir sjávarútvegi á Íslandi og meðal annars þáttum sem hafa áhrif á afkomu
og fiskveiðistjórnunarkerfi Íslendinga. Að lokum er farið yfir sögu kvenna í sjávarútvegi á
Íslandi.
Næsti kafli þar á eftir fjallar um aðferðir sem beitt var við rannsókn þessa verkefnis.
Eigindlegri aðferðafræði er gerð skil og færð rök fyrir vali á rannsóknaraðferð. Að því loknu
kemur fram lýsing á rannsóknaraðferð og úrvinnslu gagna og í kjölfar hennar er fjallað um
aðferðafræðileg og siðferðileg álitamál í tengslum við rannsókn þessa.
Niðurstöður rannsóknarinnar má finna í fjórða kafla en þar eru aðalþemu, sem fundust
við greiningu gagna, rædd og aðalatriði tekin saman. Eftir umfjöllun um niðurstöður er
umræðukafli þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru ræddar í samhengi við fræðilega
umfjöllun og sagt frá annmörkum rannsóknarinnar. Lokaorð fylgja þar á eftir þar sem rætt
er um framlag þessa rannsóknarverkefnis til umræðu um þetta málefni.
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2 Fræðilegt yfirlit
Hér verður gerð grein fyrir fræðilegum hluta rannsóknarefnisins. Fyrst er leitast við að
skilgreina stöðu kvenna í framkvæmdastjórastöðum á Íslandi þar sem rannsóknarefni
ritgerðarinnar er um konur í æðstu stjórnendastöðum í sjávarútvegi. Þar á eftir er fjallað
almennt um menningu innan fyrirtækja og í ákveðnum störfum með það í huga að
rannsóknarefnið er einnig að athuga hvað geti einkennt menningu í sjávarútvegi. Einnig
er farið yfir stöðu sjávarútvegs á Íslandi og rekstrarumhverfi innan greinarinnar eru gerð
skil. Að lokum er fjallað um sögu kvenna í sjávarútvegi í því skyni að varpa ljósi á hefðir og
hlutverk kvenna innan greinarinnar í sögulegu samhengi.

2.1 Staða kvenna í framkvæmdastjórastöðum á Íslandi
Konur hafa lengi verið í miklum minnihluta í stjórnunarstöðum í fyrirtækjum um allan
heim. Á það jafnt við um framkvæmdastjórn og stjórnarsetu (Katrín Ólafsdóttir og
Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Tímaritið Fortune birtir árlega lista yfir 500 stærstu
fyrirtæki Bandaríkjanna. Af þeim fyrirtækjum höfðu einungis 24 kvenkyns forstjóra (e.
chief executive officer, CEO) árið 2018 en árið áður, 2017, hafði verið slegið met í fjölda
þeirra þegar þær voru 32. Það er fækkun um 25% á milli ára og sýnir fram á bága stöðu
kvenna þegar kemur að hlutföllum kvenna í forstjórastöðum í Bandaríkjunum (Zarya,
2018).
Erfitt getur reynst að nálgast upplýsingar um stjórnendur í íslensku atvinnulífi þar sem
þeirra er ekki aflað með samræmdum hætti. Einnig eru skilgreiningar á stjórnendastöðu
ekki einhlítar (Guðbjörg L. Rafnsdóttir, Laufey Axelsdóttir, Sunna Diðriksdóttir og
Þorgerður Einarsdóttir, 2015). Hagstofa Íslands safnar gögnum um stjórnendur og stjórnir
íslenskra fyrirtækja sem eru skráð hlutafélög og greiða laun. Mynd 1 sýnir hlutfall karla og
kvenna sem voru framkvæmdastjórar starfandi fyrirtækja árið 2016 samkvæmt gögnum
Hagstofunnar (2016) en þá voru framkvæmdastjórar í 22% tilfella konur og karlar í 78%
tilfella.
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Kynjahlutfall framkvæmdastjóra starfandi fyrirtækja á
Íslandi árið 2016

22%

Konur
Karlar

78%

Mynd 1. Kynjahlutfall framkvæmdastjóra starfandi fyrirtækja á Íslandi árið 2016 (Hagstofa Íslands,
2016).

Árið 2010 tóku í gildi ný lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Af því tilefni var nýlega
framkvæmd rannsókn (Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl., 2015) um konur og karla, stjórnarfólk
og stjórnendur í íslenskum fyrirtækjum. Viðhorf og reynsla karla og kvenna sem
stjórnendur, æðstu stjórnendur og stjórnarmenn voru rannsökuð með spurningakönnun
sem var send út árið 2014. Þýði rannsóknarinnar var einstaklingar í framkvæmdastjórnum
250 stærstu fyrirtækja Íslands samkvæmt lista Frjálsrar verslunar. Niðurstöður sýndu
margt áhugavert. Til dæmis voru íslenskir karlkyns stjórnendur að meðaltali 49,6 ára og
höfðu lokið framhaldsnámi á háskólastigi, oftar en ekki á viðskipta- eða hagfræðisviði.
Íslenskir kvenkyns stjórnendur voru aftur á móti að meðaltali 44,9 ára og höfðu lokið
sambærilegi menntun og karlkyns stjórnendur en um helmingur þátttakenda hafði hlotið
menntun í viðskipta- eða hagfræði, þar af 55% konur og 45% karlar.
Mynd 2 (Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl., 2015) sýnir að bakgrunnur kynjanna, hvað
menntun varðaði, var þó ekki einsleitur. Fleiri konur höfðu lokið menntun á sviði
viðskipta- og hagfræði, eins og áður sagði, en fleiri karlar en konur höfðu lokið menntun í
raunvísindum eða verkfræði; það voru 35% karlkyns þátttakendur á móti 17% kvenkyns.
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Háskólamenntun þátttakenda í rannsókninni Konur og karlar í
forystu atvinnulífs á Íslandi
Viðskipta- eða hagfræði

45%

55%

1%
2%

Hugvísindi

17%

Verk- og raunvísindi
Önnur félagsvísindi

13%

4%

Lögfræði

2%

7%
7%

Annað
0%

35%

10%

13%
20%
Konur

30%

40%

50%

60%

Karlar

Mynd 2. Háskólamenntun þátttakenda í rannsókninni Konur og karlar í forystu atvinnulífs á Íslandi
(Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl., 2015).

Stöður, sem þátttakendur gegndu, heyrðu oftast undir stjórnanda; forstjóra, sviðsstjóra
eða annan sem heyrði beint undir forstjóra. Það átti við í þriðjungi tilfella og jafnt fyrir
bæði kynin. Næstalgengast var að karlar gegndu stöðu forstjóra eða framkvæmdastjóra.
Átti það við í 33% tilfella á meðan næstalgengast þar á eftir var að konur væru yfirmenn
fjármálasviðs eða fjármálastjórar; það var í 22% tilfella. Niðurstöður rannsóknarinnar
sýndu að á heildina litið voru karlar í meirihluta framkvæmdastjórna, eða í 68% tilfella, en
konur í meirihluta í 6% tilfella. Kynjajafnvægi var í 30% af framkvæmdastjórnum.
Mynd 3 (Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl., 2015) sýnir hlutfall þátttakenda sem voru
sammála ákveðnum fullyrðingum sem þeir voru beðnir að taka afstöðu til. Meðal annars
var spurt hvort þeir teldu of fáar konur sækja um stjórnendastöður og voru 55% karla
sammála þeirri fullyrðingu en 54% kvenna. Til samanburðar má nefna að 5% kvenna og
17% karla töldu ekki nægan fjölda hæfra kvenna vera til staðar til að gegna
stjórnunarstöðum. Þá voru 36% þátttakenda af hvoru kyni sammála því að konur væru
ólíklegri en karlar til að velja ábyrgðarmikinn starfsframa.
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Viðhorf þátttakenda rannsóknarinnar Konur og karlar í
forystu atvinnulífs á Íslandi
Löggjöf um kynjakvóta í stjórnum hefur jákvæð
smitáhrif á kynjahlutfall æðstu stjórnenda

79%
43%

Lög um lágmark 40% hvors kyns í stjórnum fyrirtækja
er heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í
framkvæmdastjórn félaga

20%
62%

Konur velja síður en karlar starfsframa sem mikil
ábyrgð fylgir

36%
36%

Ekki er til nægur fjöldi hæfra kvenna til að manna
stjórnendastöður

17%
5%
55%
54%

Of fáar konur sækja um stjórnendastöður

0%
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Hlutfall þeirra sem eru sammála
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Konur

Mynd 3. Viðhorf þátttakenda rannsóknarinnar Konur og karlar í forystu atvinnulífs á Íslandi (Guðbjörg
L. Rafnsdóttir o.fl., 2015).

Einnig var spurt um viðhorf þátttakenda til kynjakvóta og hvort þeir gætu talist heppilegir
til að knýja fram kynjajafnvægi í framkvæmdastjórnum fyrirtækja. Voru 20% karla
sammála því en 62% kvenna. Aftur á móti töldu 43% kvenna að löggjöf um kynjakvóta í
stjórnum fyrirtækja ætti eftir að hafa jákvæð smitáhrif þegar kæmi að kynjahlutfalli æðstu
stjórnenda á meðan 79% karla töldu svo ekki vera (Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl., 2015).
Niðurstöður rannsóknar Matsa og Miller (2011) sýndu fram á að aukinn hlutur kvenna
í stjórnum geti haft smitáhrif á þann hátt að konum fjölgi einnig í framkvæmdastjórnum.
Þau sýndu jafnframt fram á að mögulegra áhrifa gætti af því að ráða fleiri konur í æðstu
stjórnendastöður ef þær gætu gegnt hlutverki fyrirmynda eða leiðbeinenda fyrir aðrar
konur í fyrirtækjum og atvinnugreinum þar sem þær störfuðu. Því er áhugavert að velta
fyrir sér hvaða áhrif fyrirmyndir í samfélögum hafa á fólk og hvort þær geti orðið til þess
að knýja fram breytingar á algengum hlutverkum kynjanna.
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2.1.1 Fyrirmyndir og áhrifaþættir
Ýmsir samverkandi þættir geta mótað ólíka stöðu karla og kvenna í atvinnulífinu, til að
mynda staðalímyndir, möguleikar fólks á samþættingu fjölskyldu- og einkalífs, kynbundið
náms- og starfsval, félagsmótun og hefðir innan samfélaga (Velferðaráðuneytið, 2015).
Náms- og starfsval einstaklinga helst oftar en ekki í hendur við áhugasvið þeirra. Frelsi
þeirra til að velja eftir eigin höfði getur þó takmarkast af staðalímyndum sem byggðar eru
á því hvernig kynin eigi að haga sér og hvaða störf teljist vera karla- og kvennastörf.
Íhaldssamar staðalímyndir geta orðið til þess að hæfileikaríkir einstaklingar veigra sér við
að velja starfsvettvang sem gagnstætt kyn telst hafa umráð yfir. Kynjuð menning sem
þessi getur orðið til þess að ungt fólk velur sér nám og störf eftir hefðinni á sama tíma og
það mátar sig við fyrirmyndir sem eru til staðar á þeim vettvangi. Þá er mögulegt að
einstaklingar leiti á önnur mið, telji þeir ekki við hæfi að sækjast eftir frama á því sviði
vegna skorts á fyrirmyndum sem þeir vilja endurspegla (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn
Rögnvaldsdóttir, 2015). Viðhorf íslenskra ungmenna til jafnréttismála hafa verið
rannsökuð og virðast þau íhaldssamari en eldri kynslóðir, til dæmis hvað varðar
verkaskiptingu heimilisstarfa. Íhaldssemi þeirra mældist ekki minni árið 2014 heldur en
árið 1992 og er það ákveðið áhyggjuefni ef stuðla á að uppbroti kynjaskipts
vinnumarkaðar (Andrea Hjálmsdóttir, 2014).
Þó að margir segist vera fullir af vilja gerðir þegar brjóta skal upp kynjaskiptingu á
vinnumarkaði er margt sem bendir til þess að ýmsar hindranir séu enn í vegi kvenna þegar
kemur að stjórnun skipulagsheilda. Þegar horft er til fyrirmynda í fjölmiðlum má nefna að
karlmenn eru enn í meirihluta sýnilegir þar og miðlunum er einnig flestum stjórnað af
karlmönnum. Karlmenn eru auk þess oftar meðal frumkvöðla atvinnulífsins en konur, að
hluta til vegna þess að þær virðast síður en karlar hafa burði til að fjármagna ný fyrirtæki
(Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).
Rannsókn Sealy (2010) á upplifun kvenna í æðstu stjórnendastöðum í bönkum sýndi
að skortur á fyrirmyndum, það er að segja konum í æðstu stöðum innan fyrirtækja, geti
orðið til þess að þær efist um að allir umsækjendur séu metnir á jafningjagrundvelli þegar
ráðið er í stjórnendastöður. Á þann hátt eru ákveðin skilaboð send út af hálfu fyrirtækja
um líkur á því að konum muni ganga vel að vinna sig upp innan þeirra. Slík skilaboð hafa
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áhrif á trú einstaklinga á mögulegum tækifærum sínum til að byggja upp starfsframa
innan fyrirtækjanna (Chen, Gully og Eden, 2001).
Margt bendir til þess að tengslanet sé mikilvægur þáttur í starfsframa. Konur hafa
undanfarin ár unnið að því að byggja upp tengslanet kvenna til að ýta undir sýnileika
þeirra og styrkja samskipti og upplýsingagjöf þeirra á milli. Sem dæmi má nefna félagið
Konur í sjávarútvegi og Félag kvenna í atvinnulífinu. Þó geta tengslanet, sem formlega eru
bendluð við konur, orðið ákveðin aðgangshindrun í tengslanet karla en eru þrátt fyrir það
stofnuð þar sem konum hefur þótt torvelt að fá aðgang að þeim (Katrín Ólafsdóttir og
Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Á meðan konur standa fyrir utan félagslegt net
stjórnenda, sem flestir eru karlar, má gera ráð fyrir að framgangur þeirra verði hægur
(Guðbjörg L. Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012).
Lagnakenningin er ein skýring sem komið hefur fram á því hversu fáar konur eru í
æðstu stjórnendastöðum. Samkvæmt henni stafar skorturinn af því að fátt er um konur í
lægri stöðum sem geta klifið metorðastigann (Zelechowski og Bilimoria, 2004) en staða
kvenna í samfélaginu og atvinnulífinu mun verða styrkari með tímanum og leiða af sér að
framboð hæfra kvenna í æðstu stöður mun aukast (White, 2005). Þeir sem eru andvígir
íhlutunum á borð við kynjakvóta til að knýja fram jafnvægi kynjahlutfalla í stjórnunar- og
stjórnendastöðum benda á að samkvæmt lagnakenningunni muni staða kvenna í
samfélaginu og atvinnulífi verða styrkari með aukinni menntun kvenna; áhersla á
kynjajafnrétti muni að endingu leiða af sér fjölgun kvenna í áhrifastöðum. Þó muni það
gerast í smáum skrefum og gæta þurfi þess að leyfa breytingum fram að ganga án inngripa
á borð við lagasetninga um kynjakvóta, meðal annars vegna þess að djúpar sögulegar
ástæður liggja að baki þess að staða kvenna á vinnumarkaði er veikari en karla (Guðbjörg
L. Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012).
Þrátt fyrir að lagnakenningin hafi fengið hljómgrunn fræðimanna undanfarin 40 ár
hefur ekki verið sýnt fram á með óyggjandi hætti að forsendur hennar, það er að staða
kvenna muni styrkjast með aukinni menntun, hafi endilega orðið til þess að konum í
áhrifastöðum hafi fjölgað (White, 2005). Niðurstöður rannsóknar Zelechowski og
Bilimoria (2004) bentu til þess að að þrátt fyrir að konur í stjórnendastöðum byggju yfir
sambærilegi reynslu og karlar, væru fáar í þeirri stöðu að geta unnið sig upp í stöðu
forstjóra fyrirtækja (e. CEO) og væru jafnframt mun ólíklegri til þess. Það stafaði ekki
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einungis af því að skortur væri á kvenkyns fyrirmyndum í æðstu stjórnendastöðum heldur
einnig vegna lægri stöðu kvenna og vannýtingar á kröftum þeirra meðal þeirra sem gegna
æðstu stöðum.
Félagsmótun í aldanna rás hefur orðið til þess að ákveðin kynjahlutverk, á borð við að
konum beri frekar en körlum að sinna heimili og börnum, eru enn víða við lýði.
Félagsmótunarkenningar ganga út á, líkt og lagnakenningin, að með ákveðnum
breytingum á ytra umhverfi aukist möguleikar á breytingum á kynjahlutverkum. Þróun
menningar í tímana rás hefur ýtt undir að höfuðskuldbindingar kvenna liggja oft innan
veggja heimilisins og því er þeim ætlað fremur en körlum í sambærilegum hlutverkum,
jafnvel stjórnendastöðum, að taka meiri ábyrgð á börnum og heimili. Þrátt fyrir að víða sé
vinnustaðamenning oft fjölskylduvænni en áður var ríkja oft ennþá hefðir um kynbundin
hlutverk og verða til þess að körlum er veittur framgangur í atvinnulífinu umfram konur
(Guðbjörg L. Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012).
Svo virðist sem haldbærar skýringar á því að konur séu í minnihluta í
framkvæmdastjórnum, þegar á heildina er litið, séu ekki á reiðum höndum.
Framangreindar rannsóknir sýna að kynjahalli í stjórnendastöðum er raunverulegur en
spyrja má hvort einhverjir ónefndir menningarlegir áhrifaþættir séu til staðar sem valda
því að konur séu ekki fleiri í stjórnendastöðum. Vert væri að kanna mögulega
menningarlega áhrifaþætti innan einstakra atvinnugreina og athuga hvort þeir séu til
staðar í sjávarútvegi á Íslandi. Þá er einnig forvitnilegt að kanna hvað einkennir menningu
innan greinarinnar og hvað felst í hugtakinu menning, hvort sem um ræðir innan
atvinnugreina eða fyrirtækja.

2.2 Menning
Menning hefur lengi verið eitt aðalumfjöllunarefni mannfræðinga. Fjölmargar kenningar
hafa sprottið upp um efnið í gegnum tíðina og fræðimenn virðast seint missa áhuga á því,
enda er það óþrjótandi brunnur rannsóknaefna þar sem erfitt getur reynst að henda
reiður á hvað menning er í raun og veru og hversu margar tegundir af henni megi finna.
Hugtakið kom upprunalega úr félagsvísindum, frá þeim tíma sem frumstæð samfélög
manna voru rannsökuð seint á 19. öld og snemma á 20. öld. Rannsakendur notuðu
hugtakið til að útskýra á heildstæðan hátt hvaða ólíku eiginleika sérhver hópur manna
hafði tileinkað sér og fengið í arf frá fyrri kynslóðum (Kotter, 2008). Það getur þó reynst
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þrautinni þyngri að skilgreina menningu til hlítar. Mannfræðingarnir Kroeber og
Kluckhohn tóku til að mynda saman 164 mismunandi skilgreiningar á hugtakinu eftir að
hafa farið gegnum ógrynni fræðigreina sem höfðu verið skrifaðar um efnið en tóku þó
fram að listinn væri ekki tæmandi (Kroeber og Kluckhohn, 1952).
Avruch (1998) taldi að ástæður þess að mönnum þótti erfitt að gera sér grein fyrir hvað
menning væri væru þær að hugtakið var ekki alltaf notað á sama hátt af fræðimönnum.
Samkvæmt honum var í raun fjallað um menningu á þrjá vegu og má enn finna dæmi um
það í dag. Í fyrsta lagi er rætt um menningu sem eitthvað sem einungis fáir útvaldir, oft
þeir sem tilheyra yfirstéttum, hafa yfir að ráða og er frekar tengt fagurfræðilegum eða
listfræðilegum sjónarmiðum en félagsfræðilegum.
Í öðru lagi er fjallað um menningu sem fyrirbæri sem getur tekið breytingum, þróast
yfir tíma og er samansafn eiginleika sem allir einstaklingar búa yfir í öllum félagslegum
hópum (Avruch, 1998). Sú umfjöllun kom meðal annars til vegna skilgreiningar sem er
hvað þekktust meðal mannfræðinga og er úr smiðju Sir Edwards Tylor sem sagði
menningu vera „...flókna heild sem samanstendur af þekkingu, trú, listum, siðferði,
lögum, hefðum og hverjum öðrum eiginleikum og venjum sem menn hafa tileinkað sér
sem meðlimir samfélags“1 (Tylor, 1920, bls. 1).
Þriðja notkunin á hugtakinu varð til í mannfræði á 20. öld. Þá var lögð minni áhersla á
að flokkun samfélaga væri einsleit á þann hátt að gert væri ráð fyrir að menning innan
þeirra þróaðist úr því að vera frumstæð yfir í að vera siðmenntuð. Þá var því hafnað að
fjalla ætti um menningu sem fyrirbæri sem væri mismikils virði eftir því hvort um há- eða
lágmenningu væri að ræða og ætti ekki heldur að fjalla um menningu sem frumstæða eða
háþróaða. Því var haldið fram að betur færi á því að kanna fjölbreytileika menningar en
sameiginlega eiginleika hennar og án þess að gefa þeim mælanlegt virði (Avruch, 1998).
Því hefur verið haldið fram að menning sé í raun sjálfskapaður raunveruleiki með
kröftum og tilgangi eða að menning sé mynstur hegðunar og athafna sem við fylgjumst
með og á sér stað í einhverju skilgreindu samfélagi (Geertz, 1973). Til áréttingar má hugsa
sér að menning sé ekki endilega eitthvað sem einstaklingar bera með sér, hvert sem þeir
1

„Culture and civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes

knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acuired by man as a
member of society.“
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fara, eða sé órjúfanlegur hluti af þeirra persónu. Hún er breytileg, bundin einstaklingum,
stað og stund og getur verið háð samhengi, aðstæðum og umhverfi á hverjum tíma.
Menning er margslungið fyrirbæri sem felur í sér fjölbreytt gildi sem menn túlka, finna
fyrir, trúa og reyna að kenna við fólk og samfélög, eigin eða annarra, eftir persónulegri
reynslu eða upplifunum. Með því er mögulegt að hafa mismunandi sýn á ákveðinn hóp
einstaklinga fyrir sig, samfélög og skipulagsheildir, út frá fenginni reynslu og upplifun
(Goodenough, 1981). Menning samfélaga getur þannig samanstaðið af hverju því sem
einstaklingar þurfa að kunna deili á eða trúa til þess að geta hagað sér og starfað eftir því
sem er samfélagslega viðurkennt meðal annarra sem tilheyra sama hópi (Goodenough,
1957).
Allar þessar skilgreiningar geta þó valdið deilum um hvað megi flokka sem menningu í
raun og veru en ágætt getur verið að hugsa sér til einföldunar að „menning sé í hugum og
hjörtum manna“, eins og Ward Goodenough komst að orði2, þar sem skilgreiningar á
hugtakinu eru töluvert margar og ekki ber öllum saman eins og sjá má hér að ofan (Geertz,
1973, bls. 11). Að fylgjast með og lýsa menningu er í raun ófullkomin aðferð við að
skilgreina eða útskýra menningu þar sem menning er ekki eitthvað sem er hægt að flokka
í ákveðnar einingar á borð við hegðunarmynstur, hefðir, venjur og þess háttar. Þvert á
móti er best að líta á menningu sem safn af reglum sem þjóna þeim tilgangi að stjórna
eða hafa áhrif á hegðun (Geertz, 1977). Mikilvægi þess að leggja skilning í menningu liggur
einnig í því að menning og stýring hegðunar eru samtengdar; erfitt er að reyna að öðlast
fullan skilning á þeim án þess að setja þær í samhengi hvora við aðra (Schein, 2009).
Í því skyni að reyna að gera greinarmun á mismunandi menningarhópum innan
samfélaga hafa einnig sprottið fram ýmsar kenningar sem snerta menningu innan
ákveðinna skipulagsheilda. Í því samhengi eru skipulagsheildir menningarlegar einingar
sem hafa að geyma kraftmikla undirflokka eða undirmenningu sem byggjast á
sameiginlegri sögu og starfsheitum (Schein, 2009). Hugtak, sem ber helst að nefna í þessu
samhengi, er fyrirtækjamenning og verður henni gerð skil á eftir umfjöllun um menningu
innan atvinnugreina.

2

„Culture [is located] in the minds and hearts of men.“
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2.2.1 Menning innan atvinnugreina
Ríkjandi menning innan samfélaga getur skipt skipulagsheildir máli í alþjóðlegu samhengi
þar sem einstök verkefni, samrunar, yfirtökur og samstarfsverkefni eru gjarnan
fjölþjóðleg og þurfa fyrirtæki oft og tíðum að geta starfað í sameiningu þvert á ólíka
menningarheima. Menningarleg álitamál geta verið ólík í skipulagsheildum sem starfa
saman á fjölþjóðlegum vettvangi og getur munurinn meðal annars legið í aldri
skipulagsheildanna, það er að segja hversu lengi þær hafa verið starfandi (Schein, 2009).
Samkvæmt Buono, Bowdich og Lewis (1985) er ein helsta ástæða þess að samrunar
skipulagsheilda ganga ekki upp árekstrar af menningarlegum toga. Árekstrarnir leiða oftar
en ekki af sér slakari frammistöðu og minni samstarfsvilja starfsmanna sem og mikla
starfsmannaveltu. Algeng mistök við samruna eru að reyna einvörðungu að sjá fyrir sér
hvaða skilaboð skipulagsheildir gefa frá sér, hvort sem um ræðir ímynd þeirra út á við eða
skilaboð til starfsmanna í stað þess að gera sér grein fyrir virkni þeirra inn á við.
Stjórnunarlegir þættir, möguleikar, hugarfar og hegðun starfsfólks skiptir þar mestu máli
(Heidari-Robinson og Heywood, 2016). Af þessu má vera ljóst að hvort sem
skipulagsheildir vinna á heimavelli eða alþjóðavettvangi eru fáar sem geta einungis unnið
í tengslum við eigin menningu án þess að gefa gaum að öðrum. Ákveðið forskot getur því
falist í að vera fær um að stjórna í fjölmenningarlegu samhengi (Hofstede, e.d.).
Hansen (1995) skrifaði um að einn flokkur undirmenningar í atvinnulífinu væri sá sem
samanstæði af einstaklingum með svipaðan bakgrunn, starfsreynslu, ynnu svipuð störf;
því væri hægt að flokka slíka undirmenningu undir heitið starfamenning (e. occupational
culture). Sá menningarheimur, sem ríkir á meðal einstaklinga sem tilheyra sama hópi
starfamenningar, þróast í gegnum félagsleg samskipti, sameiginlega reynslu, sambærilega
þjálfun,

stuðning,

sambærilegar

hefðir

og

venjur

og

einnig

sambærileg

persónuleikaeinkenni meðlima hvers hóps fyrir sig. Slíkir hópar eiga sér ákveðið tungumál
sem þeir tala sín á milli og hafa svipaða sýn á heiminn. Ætla má að slíkan hóp
undirmenningar væri þá einnig hægt að aðgreina eftir starfsstéttum eða atvinnugreinum
þar sem þeir sem gegna sambærilegum störfum tilheyri hópi einstaklinga sem upplifa sig
hluta slíks menningarhóps.
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Edgar Schein (1996) skilgreindi þrjá breiða hópa innan fyrirtækja, sem flokka mætti
undir starfamenningu, og sýndi með því fram á að hún er ekki einsleit á heildina litið,
heldur má finna mismunandi einkenni menningar í ákveðnum störfum:
➢ Starfamenning framleiðslustjóra (e. operators): á við um þá sem stýra
framleiðslu og verkafólki sem býr til og afhendir vörur og þjónustu sem uppfylla
grunnhlutverk fyrirtækisins.
➢ Starfamenning verkfræðinga (e. engineers): á við um þá sem sinna
kjarnahönnun og tækni innan ýmissa hópa, til dæmis markaðsfræðinga,
forritara og bókara.
➢ Starfamenning stjórnenda (e. executives): á við um þá sem eru í æðstu
stjórnendastöðum innan fyrirtækisins.
Fleiri fræðimenn hafa tekið undir þessar skilgreiningar og unnið rannsóknir sem styðja
tilvist þeirra (Johnson, Koh og Killough, 2009). Jackall (1988) skilgreindi að auki flokk
starfamenningar þeirra stjórnenda sem gegna ekki æðstu stjórnendastöðum. Þegar gildi
eru sameiginleg ákveðnum hópi fólks sem tilheyrir sömu starfamenningu verða þau að
eins konar tungumáli sem getur náð út fyrir höft skipulagsheilda. Ef starfamenning
stjórnenda er könnuð er hægt að finna út hver gildi þeirra eru sem getur gert öðrum kleift
að sjá fyrir hvaða óskrifuðu reglur geta haft áhrif á störf þeirra. Til dæmis má þannig
komast að raun um hvernig leyst er úr vandamálum eða hvaða kröfur eru gerðar til þeirra
sem hyggja á áframhaldandi starfsframa. Þá er gert ráð fyrir að slík gildi og viðmið séu
lærð og þeim framfylgt innan samfélaga. Stjórnendur geta á þann hátt haft mikil áhrif á
formleg og óformleg gildi fyrirtækjamenningar (Hansen og Kahnweiler, 1997).
Gylfi D. Aðalsteinsson, Sigrún Davíðsdóttir og Þórhallur Ö. Guðlaugsson (2010)
rannsökuðu vinnustaðamenningu á Íslandi. Þar völdu þau að nota hugtakið
vinnustaðamenningu til að ná bæði utan um þá menningu, sem ríkir í fyrirtækjum, og þá
sem ríkir innan stofnana. Töldu þau fjölmarga þætti móta menningu skipulagsheilda á
Íslandi, til að mynda einangrun, tungumál og stjórnunarhætti. Samfélagið á Íslandi er
einsleitt og fámennt og því eru náin tengsl milli aðila. Þétt tengslanet eru algeng svo og
eru frændsemi og óformleg samskipti einkennandi þótt lítið fari fyrir eiginlegri
stéttaskiptingu.
Gylfi o.fl. (2010) taka þó fram að þrátt fyrir að ljóst megi vera að mikil líkindi séu milli
íslenskra skipulagsheilda, þegar kemur að vinnustaðamenningu þeirra, sé frekari
rannsókna þörf á sviðinu því til staðfestingar. Líklega má gera ráð fyrir að hið sama eigi
21

við um menningu sem ríkir innan hverrar atvinnugreinar á Íslandi, þ.e. að hún sé einsleit,
þar sem tengslanet eru að öllum líkindum enn þéttari milli þeirra einstaklinga sem starfa
við sitt fag í litlu þjóðfélagi og því sennilega um einhver líkindi milli fyrirtækja í
sambærilegum iðnaði að ræða. Þá einsleitni væri hægt að kalla menningu innan
atvinnugreina.
Einnig styðja kenningar um starfamenningu það að einsleitni megi finna þvert á
atvinnugreinar þegar um ræðir sambærileg störf. Færa má því rök fyrir að hver tegund
starfamenningar innan mismunandi atvinnugreina beri líkan keim og hægt sé að skipta í
undirflokka starfamenningar innan hverrar atvinnugreinar. Aftur á móti má nefna íslenska
rannsókn (Ingi R. Eðvarðsson og Guðmundur K. Óskarsson, 2009) þar sem
rannsóknarspurningar voru meðal annarra þessar: „Er munur á stjórnunaraðferðum eftir
starfsgreinum

og

stærð

fyrirtækja?“

og

„Er

munur

á

stjórnunaraðferðum

háskólamenntaðra stjórnenda og annarra stjórnenda?“ (bls. 46). Niðurstöður sýndu ekki
fram á marktæk áhrif starfsgreinar stjórnenda á stjórnunaraðferðir en hins vegar virtust
háskólamenntaðir stjórnendur ekki beita sömu stjórnunaraðferðum og þeir stjórnendur
sem höfðu hlotið aðra menntun. Þessar niðurstöður er mögulega hægt að heimfæra upp
á þær kenningar að keimlík starfamenning ríki milli þeirra sem gegni svipuðum stöðum
eða hafi sambærilegan bakgrunn líkt og Hansen (1995) benti á. Með öðrum orðum: Starfið
sjálft og bakgrunnur einstaklinga hefur meiri áhrif á hvernig unnið er heldur en
starfsgreinin.

2.2.2 Fyrirtækjamenning
Undir lok áttunda áratugarins fóru kenningar um fyrirtækjamenningu að vekja sérstakan
áhuga fræðimanna en fram að því höfðu umræður á sviði menningar skipulagsheilda
komið fram í verkum ólíkra fræðimanna. Ráðgjafar og fræðimenn birtu greinar um efnið
í því skyni að fanga athygli stjórnenda sem og fræðimanna. Með því móti varð hugtakið
fyrirtækjamenning til sem ríkjandi hugmynd á tiltölulega stuttum tíma. Kenningar sneru
að því að ef stjórnendur treystu einvörðungu á rökrétta stefnumótun innan
skipulagsheilda gætu þeir misst sjónar á því sem er mikilvægt innan þeirra og þeir ættu
frekar að beina sjónum sínum að innri þáttum á borð við menningu, annars gæti
fyrrnefnda sjónarhornið haft áhrif á framleiðni og frammistöðu. Lögðu þeir til að
stjórnendur myndu í auknum mæli huga að gildum fyrirtækja sinna, hugmyndum og
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hefðum sem og táknrænum hlutverkum sínum sem stjórnenda í því skyni að auka
skilvirkni. Næstu ár þar á eftir varð stjórnendum og ráðgjöfum tamt að nýta sér
hugmyndafræði fyrirtækjamenningar og má sjá minnst á hana víðs vegar í ræðu og riti
(Barley, Meyer og Gash, 1988).
Skilgreiningar á hugtakinu fyrirtækjamenningu eru æði margar. Gylfi o.fl. (2010) völdu
úr samantekt Kroebers og Kluckhohns (1952) um skilgreiningar á menningu og tóku
saman þær sem sneru að vinnustaðamenningu; voru þær 22 talsins. Því er ljóst að ekki er
auðvelt að ætla að ná utan um hugtakið á einfaldan hátt. Þó má segja að mörgum
fræðimönnum, sem hafa reynt að skilgreina fyrirtækjamenningu, beri saman um að líkt
og í menningarheimum hvers samfélags sé mögulegt að líkja fyrirtækjamenningu við þá
menningu samfélaga sem hafa myndast innan veggja fyrirtækja. Hún samanstendur af
samskiptamynstri, hegðun, hefðum og venjum starfsmanna, hugmyndum þeirra og
sameiginlegum gildum (De Long og Fahey, 2000). Einnig má vera ljóst að
fyrirtækjamenning er raunverulegt og athugunarvert fyrirbæri þar sem hún hefur vakið
áhuga fólks og fræðimanna svo áratugum skiptir.
Til að öðlast yfirsýn og átta sig betur á fyrirtækjamenningu er oft gripið til líkans Edgars
H. Schein (2004, 2009) sem hann kallaði lagskiptingu menningar (e. levels of culture) og
sjá má á mynd 4 (2004). Líkanið sýnir menningu í mismunandi lögum. Hvert lag táknar
hversu sýnilegt hvert menningarlegt fyrirbæri er þeim sem á það horfir en lögin fara úr
því að vera sýnileg yfir í það að vera mjög dulin eða ósýnileg.
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Sjáanlegir hlutir
og fyrirbæri

Aðlagað
gildismat

Undirliggjandi
forsendur
Mynd 4. Líkan Edgars H. Schein um lagskiptingu menningar (2004, 2009).

Einnig er mögulegt að hugsa sér hvert lag í líkaninu sem hluta af lauk sem þarf að flysja til
að sjá hvað leynist innan í honum. Því dýpra sem lögin liggja því erfiðara er að framkvæma
breytingar eða aðlaga þau að aðstæðum. Ysta lagið er fyrsta þrep líkansins, sjáanlegir
hlutir og fyrirbæri. Það getur til dæmis táknað uppbyggingu fyrirtækisins og verkferla. Þar
eru atriði sem getur verið auðvelt að breyta eða aðlaga. Efsta laginu getur verið auðvelt
að fylgjast með og taka eftir en ákaflega erfitt er að útskýra tilvist þess. Næsta þrep
líkansins er lagið fyrir innan, aðlagað gildismat. Þar eru þættir á borð við stefnumótun,
markmið og annað sem réttlætir eða styður við gildi fyrirtækisins. Þar eru atriði sem í raun
endurspegla upprunalegar hugmyndir einhvers um hvernig hlutirnir eigi að vera og eru
lærð af meðlimum hópsins. Lokaþrep líkansins er innsta lagið, undirliggjandi forsendur.
Það táknar þau atriði sem eru oftar en ekki eru tekin sem sjálfsagður hlutur: skoðanir,
túlkanir, hugsanir og tilfinningar. Þetta lag er aðaluppspretta gilda og athafna og mætti
kalla kjarnann í menningunni. Sem dæmi má nefna lausn á vandamáli, sem hópurinn hefur
í sameiningu ítrekað tekist á við, og virkar. Eftir nokkur skipti er slíkum lausnum, sem eitt
sinn voru tilraunir, tekið sem gefnum hlut og gengið er að þeim vísum (Schein, 2004).
Fyrirtækjamenning þróast yfir langt tímabil og tekur seint breytingum en hægt er að
líta á fyrirtækjamenningu út frá ólíkum sjónarhornum, meðal annars hvað varðar sýnileika
þeirra, eins og áður sagði, en einnig hvað varðar tregðu til breytinga. Hafi stjórnendur hug
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á að framkvæma breytingar innan veggja fyrirtækisins þurfa þeir að hafa hugfast að
fyrirtækjamenning getur á vissan hátt hindrað innleiðingu breytinga sé ekki hugað að
þáttum á borð við traust milli aðila, umhyggju og hvatningu (Jaspahara, 2011; Kotter,
2008).
Uppruni fyrirtækjamenningar hvers vinnustaðar getur verið af ýmsum toga en
samkvæmt Kotter (2008) má sjá algengt mynstur í tilurð hennar sem kemur fram með
eftirfarandi hætti:
1. Æðsti stjórnandi í ungu eða nýju fyrirtæki hannar og gerir atlögu að því að innleiða
sýn sína og/eða viðskiptaáætlun.
2. Innleiðing tekst ef hegðun einstaklinga innan fyrirtækisins er samkvæmt þeim
hætti sem sýn og stefnumótun fyrir fyrirtækið leiðir.
3. Útkomu innleiðingar má sjá á því að fyrirtækið nær árangri samkvæmt flestum
mælikvörðum yfir nokkurra ára tímabil.
4. Upplifun og reynsla þeirra sem komu að innleiðingu stefnu eða sýnar, sem lagt var
upp með, endurspeglar þá menningu sem hefur mótast.
Þetta mynstur kallast á við umfjöllun Jóns S. Snorrasonar (2010) um hversu áhrifamiklir
leiðtogar geta verið í mótun fyrirtækjamenningar til langs tíma. Birtingarmyndir áhrifanna
geta meðal annars komið fram í boðleiðum, ákvarðanatöku og samskiptamynstri. Æðstu
stjórnendur geta á þann hátt haft áhrif á eðli fyrirtækjamenningar á sama hátt og gildi,
sýn og hugmyndafræði stofnenda. Fyrirtækjamenning stendur hins vegar og fellur með
þeim einstaklingum sem vinna í fyrirtækinu og hafa allir áhrif á og móta hana.
Fyrirtækjamenning er sameiginleg þessum einstaklingum og tilvist hennar þeim háð
(Morgan, 2006).
Fyrirtækjamenning og starfamenning geta haft áhrif hvor á aðra meðal annars gegnum
val. Þá er átt við hvort einstaklingar hafi sjálfir valið að vinna hjá tilteknu fyrirtæki, til
dæmis tölvunarfræðingur sem valdi að vinna hjá ákveðnu fyrirtæki því að hann taldi sig
geta aðlagast fyrirtækjamenningunni þar. Sú starfamenning, sem hann hefur upplifað
sem tölvunarfræðingur, til að mynda gegnum félagslega viðburði eða sameiginlega
starfsreynslu
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tölvunarfræðinga,
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fyrirtækjamenninguna þar sem hann hefur störf og öfugt (Johnson o.fl., 2009). Tilvist
starfamenningar hverfur þó ekki heldur er gert ráð fyrir að hún sé enn til staðar vegna
tengslanets þeirra sem deila henni. Starfamenning er til staðar þvert á fyrirtæki og er oft
innleidd af þeim sem tilheyra henni (Hansen, 1995). Jafnframt er því haldið fram að
starfamenning geti haft meiri áhrif á það hvernig litið er á störf og hvernig þau eru unnin
heldur en verkferlar fyrirtækja og reglur innan fyrirtækja (Johnson o.fl., 2009).
Stjórnendur þurfa að gæta þess hafa mismunandi sjónarhorn til að öðlast fullnægjandi
yfirsýn yfir fyrirtækjamenningu. Rosabeth Kanter (2011) hefur fjallað um að stjórnendum
hætti til að missa heildarsýn á fyrirtækjamenningu skoði þeir aðstæður of náið. Að sama
skapi geta þeir einnig orðið of fjarlægir til að átta sig á blæbrigðamun mismunandi
aðstæðna. Því er mikilvægt að þeir átti sig á við hvaða aðstæður er nauðsynlegt að sjá
fyrir sér heildarmyndina ætli þeir sér að taka ákvarðanir, til dæmis um hvort breytinga sé
þörf. Með ákveðinni fjarlægð geta þeir víkkað sjóndeildarhringinn, áður en haldið er
áfram, og eiga því síður á hættu að ná ekki settum markmiðum. Að gera sér grein fyrir
heildarmyndinni getur verið vanmetið en í klassískum rannsóknum á sviðinu (Lewin,
Lippitt og White, 1939) hefur verið sýnt fram á að félagslegir þættir og staðblær
vinnustaða batni ríki lýðræði, þótt framleiðni minnki að einhverju leyti á sama tíma. Sé
hins vegar stjórnað með einræði eru afköst meiri en vinnustaðamenning dafnar illa.
Muczyn og Reimann (1987) framkvæmdu sömu rannsókn og komust að sambærilegum
niðurstöðum. Það er því ekki að ástæðulausu sem stjórnendur þurfa að gefa
fyrirtækjamenningu gaum enda þakka margar skipulagsheildir sterkri fyrirtækjamenningu
fyrir afburðaárangur sinn (Gylfi D. Aðalsteinsson o.fl., 2010).
Í bók sinni Culture & conflict resolution færði Kevin Avruch (1998) rök fyrir þeirri
hugmynd að menning væri leidd af reynslu einstaklinga og ýmist lærð eða sköpuð af
einstaklingunum sjálfum, samfélagslegum venjum eða fengin í arf frá forfeðrum. Með því
að tengja menningu við einstaklinga og leggja áherslu á fjölda og fjölbreytni félagslegra
aðstæðna, sem þeir lenda í, er sjóndeildarhringurinn útvíkkaður til að finna menningu í
hópum sem eru ekki einungis bundnir við ættbálka, kynþætti, þjóðerni eða álíka heldur
einnig menningu sem tilheyrir hópum innan starfa, atvinnugreina, stéttarstöðu,
trúarbragða eða svæðis. Sú tenging styður við þá kenningu að einstaklingar geti tilheyrt
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eða endurspeglað fleiri en einn menningarheim á hverjum tíma og að menning verði til
vegna sálfræði- eða félagslegra áhrifaþátta.
Spyrja má hvort menning verði til í krafti meirihluta þeirra sem starfa í hverri
atvinnugrein, í samræmi við hugmyndir Avruch (1998) og fleiri sem nefndar eru hér að
ofan og valda því að einhverjar ákveðnar hefðir eða gildi verði frekar samfélagslega
viðurkennd en önnur. Einnig er áhugavert að velta fyrir sér hvort fyrirtækjamenningu eða
menningu innan atvinnugreina sé þvingað upp á einstaklinga í ákveðnu samhengi eða
umhverfi og hvort það valdi því að karllæg menning sé til að mynda fremur ríkjandi í
ákveðnum greinum en öðrum, til dæmis í sjávarútvegi. Sjávarútvegur er gömul
atvinnugrein sem hefur þróast í gegnum aldirnar og tekið miklum breytingum, bæði hvað
varðar umfang og aðbúnað. Með það í huga að ætla að kanna hvað einkennir menningu
innan sjávarútvegs hljóta þær spurningar að vakna hvaða störf teljast til greinarinnar og í
hverju rekstur þeirra felst.

2.3 Íslenskur sjávarútvegur
Sjávarútvegur hefur löngum verið stór þáttur í menningu og atvinnulífi á Íslandi og á rætur
að rekja hundruð ára aftur í tímann. Vermir nú Ísland 19. sæti á lista yfir heimsins stærstu
veiðiþjóðir

(FAO,

2018;

Íslandsbanki,

2017).

Skilgreining

atvinnuvega-

og

nýsköpunarráðuneytisins á sjávarútvegi er „fiskveiðar og -vinnsla, hvalveiðar, nýting
sjávargróðurs, eldi fisks, skel- og krabbadýra sem og lax- og silungsveiði“ (Stjórnarráð
Íslands, e.d.-c). Málefni sem falla undir sjávarútveg innan ráðuneytisins eru „rannsóknir,
verndun og stjórn á nýtingu fiskistofna og annarra lifandi auðlinda hafsins og
hafsbotnsins, sem og stjórnun svæða þar sem þær eru nýtanlegar“ (Stjórnarráð Íslands,
e.d.-b).
Aflameðferð hefur tekið miklum framförum undanfarin ár og hafa stjórnvöld, fyrirtæki
og stofnanir lagt áherslu á að auka þekkingu innan greinarinnar hvað varðar meðferð á
borð við blóðgun, hreinlæti, slægingu, þvott og kælingu (Matís, e.d.). Íslendingar hafa
tekið þátt í að nútímavæða fiskveiðar og -vinnslu með hönnun og framleiðslu
margbreytilegs búnaðar á borð við vogir, ker og sjálfvirkar vélar sem hafa átt sinn þátt í
að umbreyta vinnuaðstæðum til hins betra, bæði um borð í skipum og í landi (Ágúst
Einarsson, 2016).
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Sjávarútvegur er margþættur í eðli sínu þó að segja megi að takmarkið sé ávallt að selja
fiskafurðir. Starfsemi atvinnugreinarinnar er víðfeðm og mun umfangsmeiri en
einvörðungu sú sem snýr að veiðum og vinnslu, til að mynda markaðssetningu og sölu á
fiskmörkuðum, vöruþróun, þjónustu, framleiðslu á veiðarfærum og svo mætti lengi telja.
Rannsóknir á vegum Hafrannsóknarstofnunar, rannsókna- og ráðgjafastofnunar hafs og
vatna má einnig telja til sjávarútvegs. Stofnunin heyrir undir atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið og er meðal annars í ráðgjafarhlutverki hvað skynsamlega nýtingu
aflans varðar og verndun auðlinda hafs og vatna (Hafrannsóknastofnun, e.d.). Hagkvæm
eða skynsamleg nýting afla er að miklu leyti orðin Íslendingum tamin og má sem dæmi
nefna ógrynni nýrra afurða sem hafa komið fram á sjónarsviðið þar sem aukaafurðir og
hugvit Íslendinga hefur verið nýtt til að skapa vörur tengdar fjölbreyttum iðnaði (Ágúst
Einarsson, 2016). Til dæmis hafa möguleikar í sjávarlíftækni vakið athygli manna en með
henni er meðal annars hægt að framleiða úr aukahráefni afurðir á borð við lyf,
fæðubótarefni og snyrtivörur (Jóhann Örlygsson, 2002).
Fiskur er mikilvæg útflutningsvara og eins og sakir standa skilar sjávarútvegurinn
næstmestum útflutningsverðmætum allra atvinnugreina á Íslandi til þjóðarbúsins
(Íslandsbanki, 2017). Verðmætust allra fisktegunda á Íslandi er þorskurinn en hann telst
til botnfiska sem eru hvað mikilvægastir í íslenskum veiðum (Ágúst Einarsson, 2016).
Mynd 5 (Ágúst Einarsson, 2016) sýnir einfalda virðiskeðju í sjávarútvegi þar sem
verðmætasköpun á sér stað í fimm þrepum. Myndin sýnir hvernig sjávarfang ferðast frá
vinstri til hægri gegnum virðiskeðjuna frá útgerð til neytenda. Útgerð, rekin af
einstaklingum eða fyrirtæki, er fyrsta þrepið. Útgerðir fela í sér veiðar eða eldi. Annað
þrep virðiskeðjunnar er fiskvinnsla þar sem aflinn er verkaður og getur bæði farið fram
um borð í skipi eða í landi. Útgerðaraðilar geta rekið vinnslu samtímis útgerðinni. Á þriðja
þrepi eru dreifingaraðilar sem koma afurðum á markaði og þar á eftir fylgja smásöluaðilar
á fjórða þrepi keðjunnar. Þeir eru til dæmis verslanir, veitingastaðir, mötuneyti eða hver
sá sem verður til þess að neytandi, sem er á enda keðjunnar, getur nálgast vöruna.
Neytendur eru í raun ekki eiginlegur hluti keðjunnar en eru þó lokastig þess ferðalags sem
afli fer.
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Mynd 5. Virðiskeðja í sjávarútvegi (Ágúst Einarsson, 2016).

Neytendur eru fjölbreyttur hópur en einkenni þeirra er framar öllu eftirspurn sem ræðst
af ýmsum þáttum á borð við verð, gæði og umtal. Fyrstu fjögur þrep keðjunnar geta verið
á höndum eins aðila og eru heildarverðmæti afla samanlögð verðmætasköpun á þeim
öllum fjórum (Ágúst Einarsson, 2016).
Á mynd 6 er súlurit, fengið af vef Hagstofu Íslands (2018), sem sýnir heildarafla
íslenskra fiskiskipa frá árunum 1983 til 2017. Aflinn var nálægt 1.177 þúsund tonnum árið
2017 og er það hækkun frá fyrra ári um því sem nemur 109 þúsund tonnum. Aflaverðmæti
fyrstu sölu drógust saman um 17,3% frá árinu 2016 og voru um það bil 110 milljarðar
króna.
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Mynd 6. Samanburður á heildarafla íslenskra fiskiskipa frá árinu 1983 til 2017 (Hagstofa Íslands, 2018a).

Sjávarútvegsfyrirtæki á íslandi hafa ráðist í gríðarlegar fjárfestingar undanfarin ár. Talið er
að þær séu lykilatriði í bættri samkeppnisstöðu og framþróun íslensks sjávarútvegs á
alþjóðagrundvelli en í kringum 98% íslensks sjávarfangs er selt á erlendum mörkuðum
(Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 2018a).

2.3.1 Áhrifaþættir varðandi afkomu
Fátt hefur valdið jafn miklum deilum á Íslandi og mál sem snúa að fiskveiðistjórnun.
Veiðigjöld, stimpilgjöld, kolefnagjöld og aflamarkskerfið hafa lengi verið í deiglunni og ekki
allir á eitt sáttir um á hvaða hátt best sé að ná fram sáttum um rétt til veiða sem leiðir af
sér hagkvæmni á sama tíma og eign þjóðarinnar á auðlindinni sé tryggð. Kerfi sem byggja
á eignarrétti, líkt og aflamarkskerfið, hafa þó yfirleitt orðið til hagræðingar í veiðum (Ágúst
Einarsson, 2016).
Arðsemi sjávarútvegsins árið 2017 var viðunandi þrátt fyrir að ýmissa neikvæðra áhrifa
gætti á rekstrarniðurstöður og var hagnaður á árinu 2017 nálægt 55 milljörðum króna.
Hröð styrking íslensku krónunnar undanfarin tvö ár varð meðal annars til þess að skórinn
kreppti að samkeppnishæfni íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja á alþjóðavísu. Breytingar
urðu árið 2017 hjá Bretum, einni mikilvægustu viðskiptaþjóð Íslendinga í sjávarútvegi,
sem kusu að ganga úr Evrópusambandinu og höfðu með því áhrif á gengisfall breska
pundsins í kjölfarið. Mynd 7 (Seðlabanki Íslands, 2018) sýnir miðgengi nokkurra helstu
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viðskiptamynta Íslands frá 2012 til 2017. Styrking krónunnar hefur verið sérstaklega hröð
síðastliðin tvö til þrjú ár en á þeim tíma hefur breska pundið fallið um meira en 30%
gagnvart krónunni. Verðgildi evru gagnvart krónunni hefur fallið um 23% síðan 2012.

Miðgengi gjaldmiðla í ISK, meðaltal árs
215
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Mynd 7. Miðgengi gjaldmiðla í ISK (Seðlabanki Íslands, 2018).

Einnig gætti neikvæðra áhrifa vegna viðskiptabanns Rússlands sem og hruns
Nígeríumarkaðar og gjaldeyrishafta þar (Íslandsbanki, 2017). Áframhaldandi styrking
krónunnar og hækkanir á kostnaðarliðum og opinberum gjöldum hefur reynst
útflutningsgreinum á Íslandi þungur baggi að bera og hefur orðið til þess að sumum þykir
rekstrarumhverfi útflutningsfyrirtækja mun torveldara að ráða við en þurfa þykir (Samtök
fyrirtækja í sjávarútvegi, 2018).
Mynd 8, af síðu Hagstofu Íslands (2017b), sýnir að verð sjávarafurða hélst nokkuð
stöðugt á árunum eftir 2012 eftir miklar hækkanir eftir hrun (2008) en síðan 2015 hefur
verðvísitala sjávarafurða lækkað um 12,5% á sama tímabili og launavísitala á Íslandi rauk
upp um 27% (Hagstofa Íslands, 2018b). Launakostnaður er stærsti kostnaðarliður
sjávarútvegsfyrirtækja (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 2018b) og er ein af ástæðum
þess að fyrirtæki í sjávarútvegi hafa tæknivæðst í því skyni að fækka starfsfólki í vinnslu.
Vélar hafa í auknum mæli tekið þar við af mannshendinni en umsjón og viðhald þeirra
hefur þó skapað ný, sérhæfð störf (Ágúst Einarsson, 2016).
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Mynd 8. Verðvísitölur sjávarafurða 2006-2017 (Hagstofa Íslands, 2017b).

Meðal annarra áhrifaþátta varðandi afkomu fyrirtækja í sjávarútvegi má einnig nefna ýmis
gjöld sem atvinnurekendur þurfa að standa straum af og eru sér á báti hvað greinina
varðar. Ber þá helst að nefna veiðigjöld, stimpilgjöld og kolefnagjöld. Einnig er
aflamarkskerfið – eða kvótakerfið eins og það er kallað í daglegu máli – einstakt hvað
rekstrarumhverfi varðar og verður þessum þáttum gerð skil hér á eftir.

2.3.1.1 Stimpilgjöld
Lög um stimpilgjald nr. 138/2013 tiltaka einungis tvær tegundir eignarfærslna sem bera
með sér stimpilgjald, annars vegar vegna fasteigna og hins vegar vegna skipa yfir 5
brúttótonnum, þó ekki kaupskipa. Athugasemdir hafa verið gerðar við þetta og sagt að
engin rök hafi verið færð fyrir að einungis einni atvinnugrein, í þessu tilfelli sjávarútvegi,
sé gert að greiða stimpilgjald vegna eignarfærslu atvinnutækja. Það eigi til dæmis ekki við
um íslenskar flugvélar; í Noregi, einum stærsta samkeppnisaðila íslensks sjávarútvegs,
þekkist ekki að stimpilgjald sé lagt á atvinnutæki og reglur um eignaryfirfærslugjaldtöku
vegna skipa finnast ekki (Heiðrún L. Marteinsdóttir, 2018).
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2.3.1.2 Kolefnagjald
Kolefnagjald er greitt af fljótandi eldsneyti og rennur í ríkissjóð. Allir þeir sem flytja
gjaldskyldar vörur til landsins eða framleiða, til eigin nota eða endursölu, eru gjaldskyldir.
Innheimta, eftirlit og álagning kolefnisgjalds er í höndum tollstjóra (Ríkisskattstjóri, e.d.).
Annar stærsti kostnaðarliður sjávarútvegsfyrirtækja, á eftir launum, er olíukostnaður.
Verð á olíu náði lágmarki árið 2016 en hefur hækkað verulega síðan þá. Skipaolía hefur
ekki verið dýrari frá árinu 2014 og hefur hækkað um tæplega 19% í krónum talið frá
áramótum (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 2018b). Kolefnagjald á Íslandi hækkaði um
50% áramótin 2017/2018 og olli 4% hækkun á olíukostnaðarlið sjávarútvegsfyrirtækja.
Frá árinu 2010, þegar fyrst var kveðið á um gjaldið, hefur það rúmlega þrefaldast (Samtök
fyrirtækja í sjávarútvegi, 2018d).

2.3.1.3 Veiðigjöld
Veiðileyfi, á borð við varanlegan ráðstöfunarrétt yfir aflahlutdeild, geta skapað verðmæti
þar sem möguleiki er á að selja það frá sér eða framleigja. Þegar það varð mönnum ljóst
var ákveðið að sanngirni fælist í því að útgerðamenn greiddu veiðigjöld, einnig kölluð
veiðileyfagjöld, þar sem þau fela í sér heimildir til veiða. Veiðileyfi hafa skilað þjóðarbúinu
miklum verðmætum og eru leyfin seld eða leigð á háu verði (Ágúst Einarsson, 2016).
Veiðigjöld eru lögð á allan afla, sem íslensk fiskiskip veiða, og hafa verið til staðar frá árinu
2002. Gjaldinu er ætlað að koma til móts við kostnað ríkisins við umsýslu sjávarútvegs,
það er að segja stjórn, umsjón og eftirlit með fiskveiðum, rannsóknir og fiskvinnslu. Er það
gert í því skyni að veita þjóðinni hlutdeild í arði af nýtingu sjávarauðlinda (Stjórnarráð
Íslands, e.d.-a).
Gagnrýnisraddir heyrast gjarnan þegar veiðigjöld berast í tal, einkum þar sem þau
þykja ósanngjörn í ljósi þess að gjöld fyrir hvert fiskveiðiár miðast við afkomu greinarinnar
tveimur árum fyrr. Á þann hátt eru veiðigjöld fyrir árið 2017–2018 reiknuð út frá afkomu
ársins 2015. Segja sumir þetta fyrirkomulag verða til þess að sjávarútvegsfyrirtæki víða
um land sjá sér ekki fært að ráða við þau svo vel megi vera, sligist undan þunga þeirra og
heimta aðgerðir af hálfu stjórnvalda og leiðréttingu á gjöldunum (Samtök fyrirtækja í
sjávarútvegi, 2018a). Útgerðarmenn hafa löngum mótmælt veiðigjaldi (Ágúst Einarsson,
2016) og segja hagnað við veiðar hafi verið numinn brott úr greininni því að gengi
krónunnar sé haldið háu, innflutningur til almennings ódýr fyrir vikið og útflytjendur fái
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færri krónur fyrir hvern dollar. Útgerðir láta þá hvern þann hagnað, sem verður til, renna
í nýjar fjárfestingar í greininni. Þessar rökfærslur áttu einna best við þegar opinberir aðilar
höfðu allt um verðákvarðanir í sjávarútvegi að segja (Ágúst Einarsson, 2016). Samtök
fyrirtækja í sjávarútvegi (2018b) hafa nýverið bent á að óheppilegt sé að gjöld reiknist út
frá árinu 2015 þar sem það hafi verið sérstaklega gott í sjávarútvegi. Núverandi gengi
krónunnar sé miklu sterkara og heildartekjur fyrirtækja í sjávarútvegi mun lægri fyrir vikið.
Telja samtökin að betur færi á því að færa gjöldin nær í tíma og að það yrði hagur allra.
Seint væri hægt að telja upp allar hliðargreinar sem sprottið hafa upp með
nútímavæðingu og nýsköpun í sjávarútvegi en þó má segja að mikilvægi sjávarútvegs á
Íslandi sé óumdeilt. Framangreind gjöld eru meðal þeirra þátta sem hafa áhrif á afkomu
og eins og sjá má eru þau síbreytileg og umdeild. Þar af leiðandi má segja að
rekstrarumhverfi sjávarútvegs sé sveiflukennt, iðnaðurinn óstöðugur og óljóst hvar
framtíð starfa innan hans liggur.
Fiskveiðistjórnunarkerfi Íslendinga hefur einnig áhrif á afkomu sjávarútvegsfyrirtækja
en rekstur í sjávarútvegi veltur á því að fyrirtækin hafi aðgang að auðlindum sjávar og
aflaheimildum. Aflamarkskerfið, eða kvótakerfið eins og það er oft kallað, hefur átt sinn
þátt í að veiðar á Íslandi eru orðnar markaðsdrifnar og áhersla á hámörkun nýtingar og
góðrar meðferðar afla er í fyrirrúmi (Ágúst Einarsson, 2016). Hér á eftir verður kerfinu
gerð skil, sögu þess og helstu atriðum hvað varðar stjórnun fiskveiða á Íslandi.

2.3.1.4 Fiskveiðistjórnun
Sumir segja að Íslendingar hafi ekki öðlast efnahagslegt sjálfræði fyrr en þeir náðu fullum
yfirráðum yfir fiskimiðum kringum landið en í gegnum tíðina hafa þeir háð um þau marga
baráttuna. Fiskiveiðilögsaga Íslands var stóraukin á árunum 1948–1976 og fór úr því að
vera 3 sjómílur yfir í 200 þann 1. júní 1976. Bretar viðurkenndu þá 200 mílna lögsögu
Íslendinga og gáfu loforð um að virða friðunarsvæði innan hennar (Guðni Th.
Jóhannesson, 2006). Árið 1975 var skýrsla gefin út af Hafrannsóknarstofnun sem fjallaði
um slaka stöðu þorskstofnsins og var hún kölluð Svört skýrsla, eflaust vegna alvarleika
málsins (Ágúst Einarsson, 2016). Næstu áratugi þar á eftir var stjórnkerfi fiskveiða í mótun
með það að markmiði að rækta upp ofveidda fiskistofna í kringum landið og að stuðla að
sjálfbærum veiðum hvað hagnýtingu auðlindarinnar varðaði. Gunnar H. Ólafsson
skipherra

kallaði

deilur

um

fyrirkomulag
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fiskveiðistjórnunarkerfisins

„fjórða

þorskastríðið“ þar sem menn voru langt frá því einhuga um hvort og hvernig bæri að
útfæra það (Guðni Th. Jóhannesson, 2006, bls. 155).
Styrk fiskveiðistjórnun er lykilatriði í ábyrgri nýtingu auðlindarinnar sem og virkt eftirlit
(Fiskistofa, e.d.-a). Íslenska kvótakerfið er hannað með það fyrir augum að vernda og
koma í veg fyrir ofveiði á nytjastofnum og tryggja atvinnu og byggð á landi. Nokkrum
aðferðum er beitt við stjórnun veiða, meðal annars úthlutun aflaheimilda og veiðileyfa,
lokunum veiðisvæða og reglugerðum um útbúnað veiðafæra (Fiskistofa, e.d.-b). Auk þess
að stuðla að verndun nytjastofna og sjálfbærni fiskveiða er almennt markmið
fiskveiðistjórnunar á Íslandi er að tryggja sem mesta hagkvæmni við veiðar, til dæmis við
nýtingu nytjastofna (Ágúst Einarsson, 2016; Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006).
Ábyrgð á samningu laga, reglna og langtímamarkmiða í sjávarútvegi er í höndum
sjávarútvegs-

og

landbúnaðarráðherra

sem

starfar

innan

atvinnuvega-

og

nýsköpunarráðuneytisins. Fiskistofa fer með framkvæmd og eftirfylgni laga og reglna í
fiskveiðistjórnun

og

Hafrannsóknarstofnun,

upplýsingasöfnun
Matvælastofnun,

í

sjávarútvegi

Landhelgisgæsluna

í

samstarfi

við

og

Löndunarhafnir

(Fiskistofa, e.d.-a). Fiskveiðar eru háðar leyfi Fiskistofu, séu þær stundaðar í atvinnuskyni
(Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). Einnig eru sérstök leyfi gefin út til ákveðinna veiða, til dæmis
grásleppu og veiða á dragnót (Fiskistofa, e.d.-b).
Úthlutum aflaheimilda, kvóta, er aflamark talið í tonnum til veiða á ákveðnum
tegundum, sem eru kvótabundnar, og gildir til eins fisveiðiárs í senn, það er frá 1.
september til 31. ágúst (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). Nytjastofnar við Ísland eru að
langmestu leyti kvótabundnir, eða 98%. Aflamark er af tvennu tagi: annars vegar það sem
má nýta í veiðum með leyfilegum veiðarfærum og er kallað almennt aflamark og hins
vegar það sem má einvörðungu nýta með krókaveiðarfærum, það er að segja handfæri
og línu, og er kallað krókaaflamark. Aflamark veiðiskipa ræðst af leyfilegum heildarafla
hverrar tegundar á ákveðnu tímabili og hlutdeild skips í heildaraflanum. Aflahlutdeild er
prósentuhlutfall af leyfilegum heildarafla kvótabundinnar tegundar sem hvert fiskiskip
hefur leyfi til að veiða, en heimildir verða að vera bundnar fiskiskipum samkvæmt lögum
(Fiskistofa, e.d.-b; Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006).
Allan afla skal vigta í löndunarhöfn af löggiltum vigtarmönnum sem vinna eftir
ströngum reglum um skráningu og vigtun sjávarafla. Hafnaryfirvöld annast skráningu
35

hverrar vigtunar beint í kjölfar löndunar og vistar í gagnagrunni Fiskistofu og
löndunarhafna og birtir á heimasíðu Fiskistofu. Á þann hátt er mögulegt að fylgjast með
aflaheimildastöðu skipa í rauntíma. Hver sá afli, sem komið hefur í veiðafæri skipa, skal
koma í löndunarhöfn og vera vigtaður og er brottkast með öllu óheimilt (Fiskistofa, e.d.b). Brottkast felur í sér að fleygja fiski um borð sem þykir til dæmis verðlítill eða henta illa
til vinnslu (Ágúst Einarsson, e.d.).
Ákveðinn sveigjanleiki er fólginn í aflamarkskerfinu til greiða fyrir því að útgerðar- og
sjómenn hafi tök á að nýta fiskistofna á ábyrgan hátt og fara að settum reglum. Til að
mynda er heimilt að flytja upp undir 15% aflamarks flestra tegunda yfir á næstkomandi
fiskveiðiár. Þá er leyfilegt að veiða allt að 5% umfram úthlutað aflamark hvers skips og er
umframaflinn dregin af úthlutun næstkomandi árs fyrir vikið (Fiskistofa, e.d.-b). Framsal
aflaheimilda er einnig leyfilegt; það er þegar útgerðaraðili afhendir öðrum kvóta og flytur
hann þannig milli skipa. Getur það verið innan veiðiársins og er þá um kvótaleigu að ræða
eða varanlegt framsal, þ.e. kvótasölu (Ágúst Einarsson, e.d.). Framsal aflaheimilda stuðlar
að hagkvæmni þar sem það ýtir undir grisjun aðila á markaði. Einnig getur það orðið til
þess að stærri fyrirtæki geti í krafti stærðar sinnar lækkað meðalkostnað við eigin veiðar
(Ágúst Einarsson, 2016). Leyfilegt er að flytja aflahlutdeildir og aflamark hvers veiðiárs
milli skipa að uppfylltum ákvæðum og takmörkunum og er háð samþykki Fiskistofu
(Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). Yfirráð yfir aflaheimildum stakra eða tengdra aðila mega þó
ekki fara yfir ákveðin mörk og ekki má flytja aflaheimildir milli króka- og aflamarkskerfis
(Fiskistofa, e.d.-b).
Sjávarútvegur á Íslandi er, eins og áður sagði, ein stærsta atvinnugrein Íslendinga og
hefur verið svo áratugum skiptir. Mikil samfélagsleg saga er tengd greininni og eflaust
gætir ýmissa menningarlegra áhrifaþátta sem heimfæra má á sögu og hefðir sem ríkja
innan greinarinnar. Sjávarútvegurinn er oft kallaður karllægur og má sjá augljós merki
þess þegar horft er til kynjahlutfalls þeirra sem eru þar valdamestir. Ekki hefur borið mikið
á konum í sjómennsku eða stjórnendastöðum en þó eiga þær þátt í sögu sjávarútvegs á
Íslandi og sérstaklega í landvinnslu. Ekki er víst hvað veldur því að konur eru ekki fleiri í
ábyrgðarstöðum í greininni en áhugavert er að velta fyrir sér kynbundnu starfsvali í því
samhengi.
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2.3.2 Konur og karlar í sjávarútvegi
Svo virðist sem ómeðvitaðar en rótgrónar hugmyndir um ýmis störf hafi áhrif á náms- og
starfsval kynjanna ekki síður en áhrifaþættir á borð við laun og vinnuaðstæður. Á það sér
í lagi við um störf sem þykja vera karla- eða kvennastörf. Jafnréttisstofa hefur skilgreint
forgangsverkefni sem snýst um að kalla eftir jafnréttisáætlunum og hefur það gengið vel.
Þó er fundið að því hvað aðilar innan fyrirtækja í sjávarútvegi virðast tregir til að svara
kallinu og þá sér í lagi á vinnustöðum þar sem eru nánast bara karlmenn (Katrín Ólafsdóttir
og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Hér á eftir má sjá nokkur dæmi um kynjahlutföll í
stjórnendastöðum í sjávarútvegi, viðhorf til karla og kvenna á vinnustöðum í sjávarútvegi
og loks umræðu um náms- og starfsval kynjanna.
Á mynd 9 (Hagstofa Íslands, 2017a) má sjá hlutfall karla og kvenna meðal skráðra
framkvæmdastjóra samkvæmt hlutafélagaskrá í atvinnugreinaflokkunum landbúnaður,
skógrækt og fiskveiðar. Ekki var mögulegt að sundurliða þessi tilteknu gögn nánar á síðu
Hagstofunnar og fá einungis tölur um kynjahlutföll framkvæmdastjóra í sjávarútvegi. Af
upplýsingunum að dæma hefur hlutfall milli kynjanna staðið í stað undanfarin ár í þessum
flokki.
Kyn framkvæmdastjóra fyrirtækja í landbúnaði, skógrækt og
fiskveiðum 2008-2017
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Mynd 9. Kyn framkvæmdastjóra fyrirtækja í landbúnaði, skógrækt og fiskveiðum 2008-2017 (Hagstofa
Íslands, 2017a).
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Samtökin Konur í sjávarútvegi fengu Háskólann á Akureyri (2017) og Gallup til að gera
könnun fyrir sig á stöðu kvenna í sjávarútvegi út frá sjónarhorni fyrirtækja og stofnana.
Samtökin voru stofnuð árið 2005 með það markmið að efla og styrkja konur í sjávarútvegi
og eitt af þeirra fyrstu verkum var að athuga aðkomu kvenna að greininni. Hér á eftir
verða nokkrum atriðum og niðurstöðum úr skýrslunni gerð skil.
Þýði könnunarinnar samanstóð af fólki sem starfaði við veiðar og vinnslu og afleidd
störf í sjávarútvegi. Búinn var til gagnagrunnur með 570 fyrirtækjum sem töldust tilheyra
þeim hópi. Úrtak samanstóð af þeim 445 fyrirtækjum sem höfðu gild netföng og var
svarhlutfall þeirra sem fengu könnunina senda 45,2%. Tekið var fram að taka mætti
niðurstöðum könnunarinnar með fyrirvara vegna smæðar úrtaksins.
Meðal spurninga, sem þátttakendur voru beðnir að svara, var ein sem sneri að störfum
kvenna innan sjávarútvegsins. Spurt var hvaða stöðum konur gegndu innan fyrirtækisins
eða stofnunarinnar. Svarendur voru beðnir að merkja við alla viðeigandi möguleika og því
var samtala hvers flokks ekki alltaf 100%. Þó nokkur kynjamunur var á hvaða störfum
karlar og konur sinntu. Í 64,4% tilfella gegndi karl æðstu stöðu og í 15% tilfella mátti finna
konur meðal æðstu stjórnenda eins og sjá má á mynd 10 (Rannsóknarmiðstöð Háskólans
á Akureyri, 2017). Myndin sýnir samanburð eftir kynjum og hvort þau gegndu
framkvæmdastjórastöðu eða æðstu stjórnendastöðu. Karlar voru framkvæmdastjórar í
61,8% tilfella en konur í 16,2%. Einnig er vert að minnast á að nokkuð bar á kynjamun í
véla-, tækni- og iðnaðarstörfum þar sem karlar voru fleiri en konur en konur voru í miklum
meirihluta í skrifstofustörfum, eða í 56,8% tilfella á móti körlum í 22% tilfella.
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Konur og karlar í æðstu stjórnendastöðu
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Mynd 10. Prósentuhlutfall karla og kvenna í framkvæmdastjórastöðum og æðstu stjórnendastöðum í
sjávarútvegi (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017).

Þátttakendur voru einnig spurðir hversu sammála þeir voru nokkrum fullyrðingum um
karla og konur í sjávarútvegi. Mynd 11 (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017)
sýnir samanburð prósentuhlutfalla þeirra sem svöruðu „sammála“, „ósammála“ eða
„hvorki né“ þegar þeir voru beðnir að lýsa skoðun sinni á ákveðnum fullyrðingunum.
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Mynd 11. Konur og karlar í sjávarútvegi (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017).

Alls 61% þátttakenda taldi konur og karla sækjast eftir ólíkum störfum og 52% töldu konur
og karla bera sig að á ólíkan máta þegar kom að starfsframa. Athygli vakti að
sjávarútvegsfyrirtæki þóttu líklegri en stoðfyrirtæki til að ráða einstaklinga í
stjórnendastöðu gegnum tengslanet. Einnig töldu 42,5% þátttakenda konur síður sækjast
eftir stjórnendastöðu en karlar. Alls voru 5% sammála þeirri staðhæfingu að karlar væru
hæfari en konur en 53% voru því ósammála. Hins vegar voru 20% svarenda sammála því
að karlar hefðu meiri þekkingu en konur á meðan 42% voru því ósammála. Að lokum töldu
73% svarenda karla og konur hafa jöfn tækifæri til starfsframa en 18% voru því ósammála.

2.3.2.1 Áhugi ungmenna á sjávarútvegi
Einhverra hluta vegna hefur sjávarútvegur á Íslandi átt við viðhorfsvandamál að stríða.
Ekki er með vissu hægt að segja til um ástæður þessa en eflaust hafa áralangar deilur um
fiskveiðistjórn og neikvæð fjölmiðlaumfjöllun haft þar áhrif (Rannsóknarmiðstöð
Háskólans á Akureyri, 2011a). Gerð var könnun árið 2011 meðal framhaldsskólanema og
þeir meðal annars spurðir innan hvaða greina þeir kysu helst að starfa. Kom þar í ljós að
einungis 0,9% þeirra hafði löngun til að starfa í sjávarútvegi (Rannsóknarmiðstöð
Háskólans á Akureyri, 2011b). Einnig virtist áhugi ungmenna á sjávarútvegi hafa dalað eftir
hrun bankanna á Íslandi 2008. Könnunin leiddi í ljós að möguleg ástæða neikvæðs
viðhorfs gagnvart sjávarútvegi gæti einnig verið hversu lítil áhersla væri lögð á kennslu
um haf og sjávarnytjar á öllum stigum skólakerfisins (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á
Akureyri, 2011a).
Einnig er athyglivert að nokkur kynjamunur virðist vera á áhuga á háskólanámi tengdu
sjávarútvegi. Til dæmis var boðið upp á nýtt, þverfræðilegt námskeið um rekstur í
sjávarútvegi í framhaldsnámi við Háskóla Íslands vorið 2018. Á mynd 12 má sjá hlutföll
kynja í námskeiðinu; skráðir karlar í námskeiðið voru 32 en konur 14 (Ásta Dís Óladóttir
lektor, munnleg heimild, 8. ágúst 2018). Hvort tveggja er um grunnnema og meistaranema
að ræða þar sem þriðja árs nemum í grunnnámi stóð einnig til boða að þreyta námskeiðið
(Háskóli Íslands, e.d.).
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Kynjahlutföll í námskeiðinu Rekstur í sjávarútvegi
haldið í Háskóla Íslands vorið 2018
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Mynd 12. Kynjahlutföll í námskeiðinu Rekstur í sjávarútvegi í Háskóla Íslands vorið 2018.

Framangreind umfjöllun sýnir að í einhverjum tilfellum má finna dæmi um kynbundið
starfsval í sjávarútvegi og mögulega kynbundinn áhuga ungmenna á greininni. Saga
kvenna í sjávarútvegi getur mögulega bent til einhverra áhrifaþátta sem valda því en ljóst
er af henni að kynbundið starfsval í greininni er ekki nýtt af nálinni þegar horft er til þess
í sögulegu samhengi (Willson, 2016).

2.3.3 Ágrip af sögu kvenna í íslenskum sjávarútvegi
Sumir telja konur aldrei hafa verið sjómenn þrátt fyrir að þær hafi ávallt tekið þátt í
sjósókn á Íslandi. Þær hafa þó verið í miklum minnihluta sjómanna gegnum tíðina.
Margaret Willson (2016) skrifaði nýverið bók um sögu sjókvenna á Íslandi. Þegar hún hóf
rannsóknarstörf fyrir bókina kom henni á óvart hversu lítið var til af gögnum um sögu
þeirra. Þó kom í ljós að hundruð kvenna hafi sótt sjóinn, einkum á vestur- og suðurhluta
landsins. Á 18. öld var alvanalegt að konur væru til sjós og fundust meðal annars heimildir
um sjókonur allt frá miðöldum. Ekki var sérstaklega minnst á sjókonur í gögnum nema
þær hefðu lent í einhverju eftirminnilegu, byggju yfir einstökum hæfileikum eða kæmust
upp á kant við stjórnvöld.
Þekktastar allra sjókvenna á Íslandi eru eflaust þær Þuríður formaður Einarsdóttir og
Látra-Björg Einarsdóttir (Ágúst Einarsson, 2016; Willson, 2016). Þuríður formaður var uppi
á árunum 1777–1863 og reri frá Stokkseyri. Hún var þekkt fyrir að hafa með kænsku sinni
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leyst úr þjófnaðarmáli en einnig fyrir að koma oftast með stærsta aflann að landi og að
missa aldrei mann í sjóinn á 60 ára ferli sínum. Hún var kölluð formaður eins og allir aðrir
sem stýrðu skipi og þótti alveg standa jafnfætis karlmönnum, eins og átti við um konur
sem gegndu formennsku (Willson, 2016). Látra-Björg, fædd 1716, var þekkt fyrir að yrkja
margar vísur tengdar sjósókn sem sumar lifa enn. Hún þótti hörð í horn að taka og til eru
sögur af því. Látra Björg lést árið 1785, á tímum móðuharðindanna (Ágúst Einarsson,
2016).
Til eru gögn frá 19. öld sem sýna að konur hafi unnið á róðrar- og seglbátum. Á
Breiðafirði voru margar konur sem sigldu á minni bátum til að flytja kindur og varning milli
eyja. Voru þessir bátar oft kallaðir konubátar þar sem þeir voru einungis mannaðir konum
en karlmönnum þótti sér ekki sæmandi að sigla slíkum smábátum (Bergsveinn Skúlason,
1970; Willson, 2016). Skæðir sjúkdómar gengu yfir landið sem og náttúruhamfarir á borð
við eldgos og urðu til þess að fólksfjöldi hélst ákaflega lágur í samanburði við önnur lönd.
Hefðu konur ekki tekið þátt í sjómennsku hefði einfaldlega ekki verið nægur mannskapur
til að manna alla báta. Landbúnaðarbændur gerðu ráð fyrir því að konur jafnt og karlar
færu á sjó þar sem fáir höfðu gott aðgengi að sjó. Árið 1768 höfðu 15,8% Íslendinga
aðgengi að sjó þar sem hægt var með góðu móti að koma bát að landi (Willson, 2016).
Þó að konur hafi notið virðingar sem sjófarendur og formenn máttu þær þola
stéttaskiptingu karla og kvenna og urðu til að mynda að klæðast ullarpilsum á sjó sem
gátu orðið ákaflega blaut og þung – og í raun lífshættuleg vegna þyngsla skyldu þær falla
frá borði. Þær gátu þó látið á það reyna að sækja um sérstakt leyfi til að klæðast buxum
en karlmönnum var aldrei annað ætlað (Willson, 2016).
Alþingissamþykkt frá 13. júní 1720 (Alþingisbækur Íslands 1711–20, 1967) um
lausamenn, vinnuhjú og lausgangara kvað á um að konum skyldu greidd sömu laun fyrir
sambærilega vinnu við veiðar. Með nútímastafsetningu hljómaði samþykktin svo: „Ef
kona gjörir karlmannsverk með slætti, róðri eða torfristu, þá á að meta verk hennar sem
áður segir um karlmann til slíkra launa.“ Áhafnarmeðlimir fengu einn hlut á meðan
áhafnarmeðlimir og formenn fengu hlut að auki á stærri skipum. Þó er vert að taka fram
að öll laun vinnuhjúa fóru beint til bóndans (Willson, 2016). Lög þessi urðu síðar hluti af
búlögunum og eru í raun enn í gildi og má sjá í 19. grein í lögum um jafna stöðu og jafnan
rétt karla og kvenna nr. 10/2008 sem er er svohljóðandi: „Konum og körlum er starfa hjá
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sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða
jafnverðmæt störf.“
Á síðari hluta 19. aldar urðu miklar breytingar í kjölfar þess að Danir viku frá löggjöf um
vinnuhjú og slökuðu á viðskiptahömlum. Íslendingar gátu þá selt Englendingum og
Spánverjum vörur í kjölfarið. Á þann hátt eignaðist fátækt fólk peninga og gat fjárfest í
bátum í sameiningu. Nýir og betri bátar urðu til þess að hægt var að veiða meira og þar af
leiðandi urðu til fleiri störf í landi tengd fiskvinnslu. Þau störf þróuðust einhverra hluta
vegna í það að teljast vera verk fyrir konur og börn á meðan karlar fóru á sjóinn (Willson,
2016).
Á fyrri hluta 20. aldar urðu breytingar á búsetu Íslendinga í landinu. Miklir
fólksflutningar réðust af því hvar væri hægt að leggja stórum bátum við hafnir eða því
hvort fólk hefði tök á að byggja bryggjur. Árið 1860 bjuggu um 3% Íslendinga í þorpum en
árið 1920 voru það 44% og veiðar orðnar að einni mikilvægustu atvinnugreininni. Betri
bátar gátu þá jafnvel farið tvisvar á dag til veiða og þurftu aðeins að landa í einni höfn sem
var breyting frá því sem áður var. Þess vegna urðu störf kvenna og barna, sem unnu úr
aflanum, ómissandi. Þar sem fordæmi hafði verið fyrir því að borga konum lægri laun en
körlum á bóndabæjum varð úr að konur fengu mjög lág laun fyrir vinnu við að verka fisk.
Þeir sem stunduðu veiðar, aðallega karlmenn, fengu hins vegar mjög góð laun með hlut í
aflanum. Íslendingum fjölgaði hlutfallslega hratt eftir að heilsa þeirra fór batnandi með
þróun læknavísindanna. Tíðni ungbarnadauða á Íslandi fór úr því að vera hæst allra í
Evrópu við upphaf 19. aldar í það að vera lægst árið 1920. Konur voru ekki lengur bundnar
vistarböndum og það þótti fýsilegri kostur en áður að giftast og eignast börn. Með
mannfjöldaaukningu varð einnig til nóg af fólki til að manna skipin og úr varð að meirihluti
þeirra sem fóru á sjóinn voru karlmenn en konurnar voru heima fyrir að sinna börnum og
heimili (Willson, 2016).
Litið var niður á konur sem stunduðu sjó við upphaf 20. aldar (Ágúst Einarsson, 2016).
Sjókonur frá fornu fari voru kallaðar skessur og ófrýnilegar, jafnvel eftir dauða þeirra
þegar engin gögn voru til um lýsingar á þeim. Viðhorf til kvenna varð neikvæðara þegar
leið á öldina og talið að þær mættu betur sitja heima og sinna börnum og að þær væru
verri menn ef þær færu frá börnum á sjó. Sumir gengu jafnvel það langt að kalla þær
skækjur sem svæfu hjá sjómönnum (Willson, 2016).
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Mikil atvinnuþátttaka var meðal kvenna þegar fiskvinnsla varð að stóriðju á Íslandi á
20. öldinni. Konur gegndu mikilvægu hlutverki í vinnslu. Vert er að minnast svokallaðra
síldarstúlkna á 6. og 7. áratugnum sem unnu hörðum höndum að því að salta síld en þeim
var greitt fyrir hverja tunnu. Um ákveðinn tíma voru lög í gildi sem heimiluðu að helmingur
tekna giftra kvenna skyldi vera skattfrjáls. Var það til þess að laða fleiri konur að
vinnumarkaðnum (Ágúst Einarsson, 2016). Í bók Margaretar Willson (2016) segir að allt í
einu hafi þó orðið eins og konur hefðu aldrei verið á sjó og að þjóðfélagið hafi strokað
þær úr minni þar sem ekki þótti við hæfi að þær sinntu slíku starfi. Einnig komst Willson
að því að laun við vinnslu á bryggju voru langt frá því sambærileg þeim sem fengust á sjó.
Þess vegna sóttust konur eftir sjómennsku þrátt fyrir neikvætt álit almennings á þeim.
Guðni Th. Jóhannesson (2006) skrifaði um þorskastríðin þrjú á Íslandi sem voru á
árunum 1948–1976. Hann minnist á það í niðurlagi bókarinnar að sagan hefði verið mjög
karllæg og að í téðum stríðum hafi nær enginn kvenmaður verið um borð í varðskipum,
dráttarbátum, herskipum eða togurum. Einnig hafi konur í valdastöðum verið sjaldséðar
sem og konur við samningaborðin. Þó hafi konur átt sinn þátt í sjávarútvegi þar sem
landaður afli fór oftar en ekki um hendur fiskvinnslukvenna og sáu þær um börn og buru
á meðan eiginmenn þeirra börðust á sjó.
Þar sem eftirspurn eftir ferskum fiski er mikil nú til dags eru veiðitúrar oft styttri sem
getur verið betra fyrir foreldra þar sem vinnutími er sveigjanlegri. Willson (2016) ræddi
við konur sem sögðust sumar hafa hætt á sjó í kjölfar barneigna en oft var það vegna
samfélagslegs þrýstings í þá átt að konur ættu að vera heima með börnunum.
Við upphaf ársins 2000 voru sjókonur um 800. Árið 2007 voru þær 4,4% sjómanna, eða
200 konur. Árin 2008–2011 voru um 300–400 konur sjómenn á ári eða 6% af þeim sem
unnu á skipum yfir 20 tonnum að stærð. Árið 2011 voru bátar undir 20 tonnum fyrst
skráðir og þá kom í ljós að um 100 konur stunduðu strandveiðar á þeim. Konur hafa verið
allt að 13% sjómanna á síðustu áratugum, en virðast þó nánast ósýnilegar í sögunni
(Willson, 2016).
Eins og sjá má á saga íslensk sjávarútvegs sér rætur að rekja langt aftur í tímann og er
órjúfanlegur hluti af íslenskri arfleið. Kynbundið starfsval innan greinarinnar á sér
jafnframt langa sögu en rekstrarumhverfi hefur tekið gríðarlegum breytingum undanfarin
ár. Sveiflukenndur rekstur er einkennandi fyrir sjávarútveg og ýmis deilumál uppi sem
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varða stýringu fiskveiða og gjalda vegna þeirra. Áhugavert er að kanna hvað einkennir
menningu í sjávarútvegi á Íslandi og hvort einhverjir menningarlegir áhrifaþættir valdi
kynbundnu starfsvali og því að konur eru ekki fleiri í stjórnendastöðum í greininni. Hér á
eftir verður gerð grein fyrir rannsóknarhluta þessa verkefnis um efnið.
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3 Rannsóknaraðferð
Rannsóknarverkefni þessu var ætlað að kanna upplifun stjórnenda í sjávarútvegi af því að
konur eru í miklum minnihluta þar í æðstu stjórnendastöðum. Vonir stóðu til að finna
mætti einhver atriði sem að mati stjórnenda gætu útskýrt þennan kynjahalla. Gagnaöflun
rannsóknarinnar fólst í ellefu hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum við æðstu stjórnendur
nokkurra sjávarútvegsfyrirtækja. Í eftirfarandi kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði
rannsóknarinnar og ástæðum þess að umrædd aðferð varð fyrir valinu. Farið er yfir
framkvæmd rannsóknar: val á þátttakendum, aðferð við gagnaöflun í formi viðtala og
rakin sú leið sem farin var við úrvinnslu þeirra og greint frá niðurstöðum. Að endingu er
fjallað um aðferðafræðileg og siðferðileg atriði sem unnt er að heimfæra upp á rannsókn
sem þessa.

3.1 Aðferðafræði
Eigindlegar rannsóknaraðferðir verða oft fyrir valinu ef þörf er á dýpri skilningi á
viðfangsefni en megindlegar aðferðir gera rannsakendum kleift að öðlast eða þá ef löngun
er til þess að athuga niðurstöður megindlegra rannsókna nánar. Öfugt við megindlegar
rannsóknaraðferðir eru ekki notuð töluleg gögn í eigindlegum rannsóknum, heldur geta
gögnin verið þess eðlis að ekki er unnt að beita tölfræðilegum aðgerðum við greiningu
þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).
Í tilfelli þessa rannsóknarverkefnis var ákveðið að nýta eigindlega aðferðafræði frekar
en megindlega. Ekki þótti fýsilegur kostur að safna tölfræðilegum gögnum í því skyni að
ætla að útskýra ástæður þess að ekki séu fleiri konur í æðstu stjórnendastöðum
sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi út frá sjónarhorni þeirra sem þar starfa – en eigindlegar
rannsóknaraðferðir miða að því að öðlast skilning á reynsluheimi þátttakenda gegnum
frásagnir þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þrátt fyrir að eigindlegar rannsóknir feli í
sér túlkanir og ályktanir eru niðurstöður þeirra oft þess eðlis að mögulegt er að fá
hugmyndir að útfærslu megindlegra rannsókna á efninu, eða vísbendingar um áður
ófyrirséð rannsóknarefni (Merriam og Tisdell, 2015).
Tvær áðurnefndar rannsóknir (Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl., 2015; Rannsóknarmiðstöð
Háskólans á Akureyri, 2017) veita ákveðnar vísbendingar um stöðu kvenna í
stjórnendastöðum með tölfræðilegum gögnum en ekki kemur þar fram sjónarhorn þeirra
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sem gegna æðstu stjórnendastöðum í sjávarútvegi á sama hátt og má reyna að ná fram
með djúpviðtölum. Því var ákveðið að gagnaöflun færi fram með viðtölum.
Umræðuefni viðtala er ákveðið fyrir fram en þó ekki áherslur í samræðum. Viðtöl eru
ólík eftir því hverjir taka þátt í þeim og því ekki sama innihald í hverju þeirra þó að
rannsóknarefnið sé hið sama hverju sinni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Kvale og
Brinkmann (2009) töluðu um að viðtöl mætti nýta sem tæki til að byggja upp þekkingu.
Viðmælendur deila sögum og reynslu á meðan rannsakandi spyr spurninga og hvetur fólk
til að segja nánar frá. Viðtölin leiða á þann hátt til þekkingar en geta á sama tíma haft áhrif
á rannsakanda og breytt viðhorfum hans og gildum frá því sem áður var. Upplýsingar, sem
viðmælendur veita rannsakendum, fela þó ávallt fyrst og fremst í sér sýn viðmælenda á
umræðuefnið og eru takmarkaðar af því sem þeir eru reiðubúnir að láta í ljós hverju sinni.
Þá má hafa hugfast að möguleiki er á að viðmælendur geta hugsað sér að láta
rannsakendum aðrar eða fleiri upplýsingar í té undir öðrum kringumstæðum en í viðtali
(Dexter, 2006).
Verklag við greiningu gagna þessa rannsóknarverkefnis byggði á fyrirbærafræði sem
rannsóknaraðferð. Hún er ákveðin nálgun að hugsunum og skilningi fólks og snýst um að
reyna að sjá mynstur í hugsunarhætti þess. Meginaðferðir nálgunarinnar eru að safna
gögnum með opnum viðtölum eða djúpviðtölum sem eru hljóðrituð og afrituð orðrétt.
Viðtöl eru svo greind eftir ákveðnum aðferðum en innan fyrirbærafræði eru þær
margbreytilegar. Þær eiga það sammerkt að leggja áherslu á að rannsakendur leitist við
að draga upp myndir af hverjum einstaklingi og bera saman við þá heildarmynd sem
mótast í ferlinu svo að skrá megi að endingu niðurstöður á þann hátt að raddir allra
viðmælanda fái hljómgrunn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).

3.2 Framkvæmd rannsóknar og val á viðmælendum
Úrtök eigindlegra rannsókna eru ólík þeim sem þekkjast í megindlegum rannsóknum, sér í lagi
hvað varðar fjölda og stærð þeirra og á hvaða hátt valið er úr þýðinu. Grundvallarregla við val
á viðmælendum er að þeir hafi reynslu af því sem rannsaka skal (Sigríður Halldórsdóttir,
2013). Þar sem ætlunin var að kanna ástæður þess að ekki væru fleiri konur í stjórnendastöðum
en raun bar vitni var ákveðið að hafa samband við stjórnendur nokkurra af 50 stærstu
sjávarútvegsfyrirtækjum

Íslands

(Fiskistofa,

e.d.-c).

Úrtak

rannsóknarinnar

var

hentugleikaúrtak af þeim lista. Í þessu tilfelli var ákveðið að skoða þýðið og velja úr
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einstaklinga sem höfðu fjölbreyttan bakgrunn, hvað varðaði starfsaldur, aldur, kyn,
búsetu og stöðu innan fyrirtækisins, í því skyni að fá fram ólík sjónarhorn þeirra. Ekki þótti
tækt að senda viðtalsbeiðni á alla einstaklinga eða til allra fyrirtækja á listanum vegna
umfangs rannsóknarinnar en vonir stóðu til að fá samþykki fyrir þátttöku tíu til fimmtán
einstaklinga. Ekki var valið kerfisbundið af listanum til að koma í veg fyrir að síðar væri
hægt að skilgreina tegund og gerð úrtaksins og til að tryggja hag þátttakenda og
trúverðugleika eins og frekast var unnt.
Kynningarbréf (Viðauki 1) var sent til 25 einstaklinga með tölvupósti og samþykktu 11 þeirra
að veita viðtöl, sex konur og fimm karlar. Í kynningarbréfinu var viðfangsefni rannsóknarinnar
gerð skil, greint frá fyrirhugaðri meðferð gagna úr viðtalinu ásamt loforði um trúnað. Viðtöl voru
tekin sumarið 2018, í júní, júlí og ágúst. Í upphafi hvers viðtals voru þátttakendur upplýstir um
að þeim væri frjálst að hafna því að svara einstökum spurningum eða hætta þátttöku skyldi þá
langa til þess. Einnig var óskað eftir því að viðtalið yrði hljóðritað og veittu allir viðmælendur
leyfi fyrir því.
Þar sem þýði þátttakenda var ekki stórt voru öll persónugreinanleg einkenni á borð við nöfn,
starfsheiti og heiti á vinnustað falin í úrvinnslu gagna. Ekki þótti ástæða til að fela kyn
þátttakenda í þágu nafnleysis en um nokkuð jöfn kynjahlutföll milli þeirra var að ræða.
Jafnframt var ákveðið að gefa þátttakendum ekki dulnefni til að útiloka að draga mætti einstaka
tilvitnanir saman í því skyni að reyna að uppgötva hvar á landinu viðmælendur störfuðu eða
hvaða stöðum þeir gegndu innan fyrirtækja. Slík uppgötvun gæti orðið til þess að nafnleynd
þeirra yrði afhjúpuð. Ekki þótti heldur ástæða til að hægt væri að draga saman tilvitnanir frá
einstaka viðmælendum þar sem það taldist ekki veita betri skilning á efnistökum.
Til að ýta undir vellíðan þátttakenda fengu þeir að velja tíma til að veita viðtöl og höfðu val
um hvar eða með hvaða móti viðtöl fóru fram. Viðtölin voru annaðhvort tekin undir fjögur
augu á vinnustöðum viðmælenda eða í gegnum vefmyndavél; þá var rannsakandi heima
við en viðmælendur ýmist á skrifstofu sinni eða eigin heimili. Hvert viðtal var hljóðritað á
símatæki, síðan afritað og upptöku eytt strax í kjölfarið. Hvert viðtal var að meðaltali um
56 mínútur sé miðað við lengd upptöku. Stysta viðtalið var 26 mínútur að lengd og það
lengsta 83 mínútur. Alls voru 618 mínútur hljóð- og afritaðar og nýttar til greiningar.
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3.3 Viðtalsrammi
Í upphafi rannsóknarvinnu var viðtalsrammi (Viðauki 2) settur upp sem endurspeglaði
skoðun rannsakanda á viðfangsefninu og fræðilegum heimildum. Ramminn hélst að
mestu leyti óbreyttur í viðtölum en þó voru gerðar örlitlar breytingar á honum eftir fyrstu
tvö viðtölin sem byggðust á veittri innsýn viðmælenda á efnistök. Var það gert til að styðja
við forsendur rannsóknarinnar. Viðtöl voru hálfstöðluð en slík viðtöl fara fram með þeim
hætti að spurningarammi er saminn fyrir fram og hann hafður að leiðarljósi í viðtölum þó
að farið sé út fyrir hann í þágu eðlilegs flæðis í samræðum. Viðmælendur eru þá hvattir
til að fara út fyrir efnið og segja frá persónulegri reynslu. Einnig getur verið gott að bjóða
upp á hliðarspor út úr viðtalsramma í því skyni að veita viðmælanda tækifæri til að tjá
skoðanir og veita upplýsingar með eigin orðum sem ella hefðu ekki komið fram (Merriam
og Tisdell, 2015).

3.4 Úrvinnsla gagna
Eins og áður sagði byggðist sú aðferð, sem stuðst var við í úrvinnslu gagna, á
fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. Til að draga upp mynd af hverjum einstaklingi og
bera saman við heildarmynd var notuð opin kóðun. Það er skipulögð, kerfisbundin tækni
við gagnagreiningu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Við opna kóðun er nauðsynlegt að
leggja til hliðar fyrir fram gefnar hugmyndir og fara yfir viðtöl með opnum huga. Með
nýtingu kóða myndast greiðari aðgangur að þeim gögnum sem ætlunin er að nota og
auðveldara er að finna það sem vantar til að leggja mat á merkingarbærar upplýsingar úr
viðtölum (Esterberg, 2002).
Í þessu tilfelli var – eins og áður segir – hvert viðtal afritað orðrétt af upptöku og henni
eytt í kjölfarið eins og þátttakendum hafði verið heitið. Hvert viðtal var svo lesið ítrekað
og merkt með opnum kóðum en þá voru gögnin skoðuð línu fyrir línu og hver setning eða
málsgrein greind og merkt eftir því hver meginhugmynd hverrar þeirra var. Eftir að opin
kóðun hafði verið framkvæmd í hverju viðtali fyrir sig voru allir kóðar yfirfarnir til að gæta
réttmætis. Þá voru gögnin skoðuð til að leita að vísbendingum um rauðan þráð í frásögn
viðmælenda. Að því loknu voru kóðarnir flokkaðir í undirþemu eftir viðfangsefni og
eiginleikum og að endingu sameinuð undir fjögur aðalþemu eftir því sem þótti helst passa
saman. Eftir að yfirþemu höfðu verið skilgreind voru öll viðtöl lesin yfir að nýju og kom í
ljós að tvö þeirra mættu vel sameinast þar sem oft og tíðum komu fram atriði, sem féllu
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þar undir, í samhengi hvert við annað. Samantekt á hverju aðalþema má finna í
niðurstöðukafla.

3.5 Aðferðafræðileg og siðferðileg atriði
Þar sem rannsóknir, sem snúast um fólk, eru hannaðar af fólki og eru fyrir fólk er
mikilvægt að hafa í huga að mögulegt er að valda einhverjum harmi við gerð þeirra. Því
þurfa rannsakendur að vera meðvitaðir um siðferðileg vafaatriði í rannsóknum sínum
(Esterberg, 2002). Rannsakendum ber með öllum mætti að forðast að valda öðrum skaða
og hafa í frammi heiðarleika og vönduð, vísindaleg vinnubrögð og sýna þátttakendum og
friðhelgi þeirra virðingu (Háskóli Íslands, 2014). Hvað þessa rannsókn varðar voru
siðferðileg álitamál ekki önnur en þau sem gilda almennt um sambærilegar rannsóknir.
Þátttakendum var gefið val um að taka þátt í rannsókninni með því að svara tölvupósti
sem þeir gerðu af frjálsum vilja og var enginn þvingaður til þátttöku.
Mikilvægt er að rannsakendur láti sér annt um velferð þátttakenda því að þeir þurfa
að geta treyst á að upplýsingar, sem þeir láta rannsakendum í té, séu meðhöndlaðar af
varkárni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Friðhelgi einkalífs þátttakenda var virt eins og
frekast var unnt með því að afmá við úrvinnslu öll persónugreinanleg einkenni úr
gögnunum og ekki þótti því ástæða til að afla sérstakra leyfa hjá Vísindasiðanefnd eða
Persónuvernd vegna rannsóknarinnar.
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4 Niðurstöður
Markmið þessa rannsóknarverkefnis var, eins og áður sagði, að reyna að varpa ljósi á
ástæður þess að ekki séu fleiri konur í æðstu stjórnendastöðum í íslenskum sjávarútvegi
en raun ber vitni. Rannsóknarspurningar voru svohljóðandi: Hvers vegna eru konur síður
en karlar í æðstu stjórnendastöðum sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi? Eru mögulega
einhverjir þættir til staðar í menningu atvinnugreinarinnar, fyrirtækjanna eða samfélaginu
sem eru þess valdandi?
Þar sem ekki þótti ljóst hvaða mögulegu áhrifaþættir gætu verið þessa valdandi var
ákveðið að rannsókn færi fram með eigindlegri gagnaöflun í formi viðtala. Eftir greiningu
á viðtölum og opinni kóðun voru þrjú aðalþemu valin. Þeim voru gefin eftirfarandi yfirheiti
og undirþemu með opnum kóðum flokkuð þar undir.
➢ Þema eitt fékk heitið menning og þar undir féllu kóðarnir: menning innan
atvinnugreinarinnar, rekstrarumhverfi, starfamenning stjórnenda og
fyrirtækjamenning.
➢ Þema tvö fékk heitið konur og karlar og þar undir féllu kóðarnir: viðhorf til
kynjanna, munur á kynjum og fjölskyldulíf.
➢ Þema þrjú fékk heitið áskoranir og möguleikar og þar undir féllu kóðarnir:
karllæg grein, takmarkanir og tækifæri og að lokum framboð og eftirspurn.
Hér á eftir er gerð grein fyrir niðurstöðum hvers þema fyrir sig með samantekt undir lok
hvers kafla.

4.1 Menning
Fyrsta aðalþema, sem greint er frá hér, er menning og snýr að upplifun viðmælenda af
menningu innan sjávarútvegs. Þar eru undirþemun menning innan atvinnugreinar,
fyrirtækjamenning, starfamenning stjórnenda og svo karla- og kvennastörf. Kannaðir voru
helstu þættir sem þóttu falla undir þau umræðuefni og var samhljómur um meðal
viðmælenda. Samantekt á þemanu fylgir í lok kaflans.

4.1.1 Menning innan atvinnugreinarinnar
Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir gætu lýst hvað einkenndi menningu innan
sjávarútvegs sögðu þeir annars vegar að sjávarútvegur væri alls ekki frábrugðin öðrum
atvinnugreinum en aðrir töldu hann alveg sér á báti. Sérstaklega var minnst á að það sem
einkenni sjávarútveg frá öðrum atvinnugreinum séu alþjóðaviðskipti og því um öðruvísi
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samkeppni milli fyrirtækja að ræða en annars staðar þar sem samkeppnin sé síst á
innlendum markaði. Viðmælendur ræddu um að fyrirtæki í sjávarútvegi vinni að
sameiginlegum hagsmunum: að markaðssetja íslenskan fisk sem gæðavöru á erlendri
grundu og því sé í raun allra hagur að fyrirtæki geti starfað í sátt og samlyndi og jafnvel
tekið höndum saman um markaðssetningu. Fyrirtækin vilji að íslenskur fiskur sé þekktur
fyrir gæði og því geti það skaðað marga ef einum gengur illa. Þó séu þau ekki laus við
samkeppni sín á milli en hún sé meðal annars um vinnuafl.
Samvinna milli fyrirtækja gengi þó vel samkvæmt þeim viðmælendum sem höfðu hana
á orði og sé alla jafna af jákvæðum toga og heiðarleg en hún megi vera meiri en hún hafi
verið. Smæð Íslands, samfélagsleg menning og hversu fá fyrirtækin séu ýti undir
samstarfsvilja og nýsköpun. Viðmælendum varð tíðrætt um að aðilar innan greinarinnar
þekkist og samgangur þeirra á milli sé algengur. Upplifun viðmælenda var alla jafna sú að
„það þekkja allir alla voða vel í sjávarútveginum“. Nokkrir viðmælendur höfðu einnig á
orði að það sem einkenni andrúmsloft innan sjávarútvegs sé jákvæðni. Einn þeirra lýsti
því á eftirfarandi hátt: „Ég er nefnilega mjög hrifin af menningunni í sjávarútveginum og
mér finnst, hérna, frábært hvað fólk er opið og þekkist margir vel og, hérna, og bara,
krafturinn! Í raun og veru er svona já-kúltúr.“
Viðmælendur ræddu einnig margir hvað þeim þætti gaman að vinna í sjávarútvegi og
sögðu jafnvel að það sé skemmtilegasta vinnan sem þeir geti hugsað sér og að mikillar
fjölbreytni gæti í störfum innan greinarinnar. Einnig sé gaman að því að starfa á
alþjóðlegum vettvangi þar sem um 98% sjávarafurða séu fluttar út: „Það er kannski eitt
af mörgu sem gerir þetta skemmtilegt og aðgreinir það frá kannski innlendri framleiðslu
sem meira „fókuserar“ á innlendan markað. Þannig að við erum með já, heimurinn er
starfssviðið.“
Andrúmsloft innan geirans hefur lengi verið á þann hátt að stjórnendur hafa ekki
einblínt á formfestu en þó megi finna fyrir formlegri vinnuháttum en áður, samkvæmt
upplifun viðmælenda. Það eigi sérstaklega við í stórum fyrirtækjum og stækkandi
fyrirtækjum og megi það skrifast á utanaðkomandi kröfur. Það sem áður þótti óþarfa
skrifræði eða umsjón sé nú nauðsynlegt og hluti af daglegum störfum innan fyrirtækja.
Nokkrir viðmælendur minntust á að fjöldi fyrirtækja í einkaeigu í sjávarútvegi setti sitt
mark á menningu innan greinarinnar og að þau séu oft rekin af fjölskyldum. Einnig var
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minnst á að menning innan fyrirtækja fari eftir fjölda starfsmanna og stærð og því erfitt
að alhæfa um greinina. Annað atriði, sem bar oft á góma, var að menning innan
sjávarútvegs einkennist af karllægu umhverfi og oft og tíðum töffaraskap: „... þetta er
náttúrulega svolítil svona töffaragrein, sko, þannig að það má eflaust með sanni segja að
þetta sé tiltölulega karllægt umhverfi.“
Einnig nefndu nokkrir viðmælendur að munur sé á andrúmslofti eða menningu innan
greinarinnar ef horft sé til sjávarútvegsfyrirtækja í litlum bæjum kringum landið. Þar séu
þau oft öflug í sinni sveit og jafnvel yfirgnæfandi. Það sé frábrugðið því sem þekkist í
Reykjavík. Þau taki mörg þátt í uppbyggingu innviða í samfélaginu í samstarfi við
sveitarfélögin eða styrki íþróttafélög eða æskulýðsstarf. Einhver orðaði það svo að
hlutverk fyrirtækjanna liggi þó fyrst og fremst í því að útvega fólki vinnu. Nokkrir
viðmælendur nefndu einnig að eitt sem kunni að aðgreina sjávarútveg frá öðrum greinum
sé lagskipting starfa innan greinarinnar eða ákveðin stéttaskipting:
...við erum kannski með stéttaskiptingu hérna, ef við getum orðað þetta, þú
veist, innan gæsalappa, eðlilega, það er að segja við erum með apparat sem
heitir fiskvinnslukonur og síðan erum við með iðnaðarmenn og sjómenn og
síðan skrifstofa, þú veist þetta eru kannski þessir fjórir þættir.
Einnig höfðu viðmælendur á orði að störf innan sjávarútvegs hafi breyst mikið frá árum
áður og á sama tíma viðhorf til þeirra. Til að mynda má nefna að einn viðmælenda hafði
á orði að slarkarabragur og sóðaskapur, sem áður þekktist meðal sjómanna, hafi haft
fælingarmátt frá þeim störfum en væri á undanhaldi og þekkist jafnvel ekki meðal yngri
sjómanna í dag. Slarkarabragnum lýsti viðmælandi á eftirfarandi hátt:
...Það, þarna, eins og þessi svona, þessi slarkarabragur, sem kom, og þú veist,
svo má auðvitað segja að þetta er þröngt og skí-, eins og þetta var bara komið
um borð og lyktin ... og þú veist svona nálægt og einn kamar og þetta er svona
ekkert, þetta var ekkert aðlaðandi!
Annað sem viðmælendur töluðu um var hversu erfitt sé að manna stöður á
landsbyggðinni. Það komi þó fyrir að aðilar hefðu hug á að flytja frá Reykjavík og taka við
störfum úti á landi en þá komi oft upp vandamál tengd búsetu. Það væri stundum
þrautinni þyngra að útvega aðilum húsnæði því það sé af skornum skammti. Stundum fari
það svo að ekki gengi upp að ráða utanbæjarfólk vegna þessa. Þar af leiðandi komi fyrir
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að ekki sé auglýst í stöður heldur byrjað að leita í nærumhverfinu að fólki því eins og gefur
að skilja vilji stjórnendur helst fá fólk sem búi á staðnum í vinnu.
Vandamálið er að ég, ef það myndi losna framkvæmdastjórastaða hérna, þá
veit ég, það eru ekki alltaf auglýstar stöður, við erum í litlu bæjarfélagi, líka
það að við viljum að fólk búi hér, bara upp á aðgengi, sértaklega svona hærri
stöðu, að fólk sé nær. Og hérna. Að skal ég segja. Að það er svo oft sem þú
getur ekki auglýst, eins og þú færð einhvern frábæran úr Reykjavík, en það
langar að búa hér en það er ekkert húsnæði að fá. Þú veist, þá, það er dálítið
erfitt en við höfum stoppað að auglýsa og, hérna, hikað við að auglýsa því að,
hérna hvað ef það kemur einhver önnur, þú veist, þannig að ég hef reynt að
vera bara. Á [landshluti], eða í búðinni, bara auglýsa því við höfum þá ekki
húsnæði fyrir fólk, ef fólk myndi vilja flytja og það er hérna, það er pínulítið
vesen.
Viðmælendum var einnig tíðrætt um samvinnu milli fyrirtækja í sjávarútvegi hér á landi
og töldu hana jafnvel vera séríslenskt fyrirbæri. Aðilar innan fyrirtækja í sjávarútvegi
heimsæki önnur fyrirtæki og læri hverjir af öðrum, fái að sjá og skoða vélar, nýjar lausnir
og tækni en allir viðmælendur töluðu um breytingar á rekstrarumhverfi með tilkomu
nýrra lausna og tæknivæðingar.
Því bæði innan sjávarútvegarins er mikil samvinna þannig að fólk hringir á
milli, hvernig ert þú að tækla þetta ... ég frétti að þú ert með þessa vél má ég
koma í heimsókn? Þannig að verkstjórar fá stundum boð að – gæðastjórar líka
heimsóttir innan fyrirtækjanna – að sjá. Þannig að jú-jú, einhver samkeppni
en í raun, við erum svo lítil, sko, við seljum svo lítið erlendis, eða við erum svo
lítill hluti af markaðnum erlendis, að það er bara rosa-mikil samvinna ... en ég
hugsa það, ef við værum öll að selja hérna heima, þá myndi þetta pottþétt
ekki vera svona.
Einnig sé áhugi á því sem sé að gerast í greininni, til að mynda hvað tæknivæðingu varði
og áhugasamir aðilar komi víða að og forvitnist um sjávarútveg á Íslandi:
... bara pólitíkinni að við erum að koma með einhverjar sendinefndir eða frá
Matís eða frá Íslandsstofu beiðnir um að fá að koma hér með fólk og skoða og
segja frá okkar ... og mikið af blaðamönnum og fólk er alltaf jafn hrifið af ...
eins og íslenskur sjávarútvegur. Fólk lítur mjög, hérna ... góðum augum eða á
hann erlendis frá. Og það allt bara því við erum kannski ekki ... fullnýtingin og
allt þetta þannig að ...
Á heildina litið virðist sem viðmælendur líti jákvæðum augum á menningu innan
greinarinnar, kunni vel við samstarf milli fyrirtækja þegar það er til staðar og vilji almennt
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að sem flestum gangi vel svo að íslenskur fiskur haldi góðu orðspori sem gæðavara á
erlendri grundu.

4.1.2 Rekstarumhverfi
Samhljómur var um að breyting hafi orðið á vinnulagi innan greinarinnar eftir að
kvótakerfið var sett á laggirnar en það sé einn af þeim þáttum sem aðgreini sjávarútveg
frá öðrum greinum. Breytingar felist til dæmis í því að nú til dags sé ekki jafn mikill hasar
og áður fólginn í því að fara og veiða. Nú sé mögulegt að geyma auðlindina í sjónum
þangað til næsta dag og jafnvel halda almenna frídaga því það sé ekki keppni um að vera
fyrstur að veiða. Viðmælendur lýstu því að kvótakerfið sé hvati til að fullnýta heimildir og
ýti einnig undir sameiningu fyrirtækja. Fyrirtæki reyni nú að stuðla að verðmætasköpun
og sjálfbærni, bæði í veiðum og vinnuafli:
… það er þá ábyrg verðmætasköpun úr sjávarfangi og lítum á eiginlega svona
okkar framtíðarsýn að vinna að því að sjávarútvegurinn verði „sustainable“,
eða sjálfbær. Ekki bara með tilliti til, sko, til auðlindarinnar og nýtingar hennar
heldur að öðru leyti líka að hann í rauninni, sko, sé þess megnugur að halda
góðan mannskap og halda góð laun og skapa starfsfólki gott starfsumhverfi
þannig að það sé, svona, fólk hafi smekk fyrir því að vinna í sjávarútvegi, sem
er allt svona að, sem sagt má eiginlega heimfæra upp á sjálfbærni.
Viðmælendur ræddu einnig um að kvótakerfið geti orðið til þess að fyrirtæki stækki eða
sameinist og þeir sem eftir standi verði fáir en öflugir aðilar. Einnig ræddu þeir um að það
þurfi góðan hagnað til að fyrirtæki geti staðið undir sér í sveiflukenndum rekstri og að
meiri stöðugleiki sé í stærri fyrirtækjum og því oft tryggari vinna en hjá litlum fyrirtækjum.
Þó að kvótakerfið sé ekki fullkomið sé ákveðinn drifkraftur fólginn í því sem leiði af sér
samvinnu, nýsköpun og nýjar lausnir. Einn viðmælandi lýsti því á eftirfarandi hátt:
Hvort sem það er í sambandi við veiði eða nýja vinnslu þá er það eitthvað sem
hefur alla tíð verið og má náttúrulega segja að fiskveiðistjórnunarkerfið og
kvótakerfið hafi í rauninni ýtt ennþá frekar í því, af því þar er þessi drifkraftur
í að ná betri árangri, ná betri nýtingu, ná betri afköstum og svo framvegis og
svo náttúrulega umhverfisþættir. Þú ætlar að minnka mengun og annað því
um líkt þannig að þó, þetta er alltaf stöðug leit að lausnum og þar vinna
fyrirtækin dáldið saman, deila með sér upplýsingum sem er mjög vel merkt,
styðja þá dálítið við þessi nýsköpunarfyrirtæki sem eru á fleygiferð að skapa
lausnir.
Samfara takmörkunum á hversu mikið má veiða er aukin krafa um gæði. Fyrirtæki vilja
fara betur með fiskinn til að hámarka hagnað því að kaupendur eru reiðubúnir að greiða
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hátt verð fyrir afburðagæði. Einn viðmælandi sagði að það sé allra hagur að íslenskur
fiskur sé þekktur sem gæðavara erlendis og því sé miður ef einhverjum í greininni
hérlendis gangi ekki nógu vel:
… við viljum náttúrulega að allir geri vel því íslenskur fiskur erlendis, við viljum
að hann sé bara góður, alltaf. Og það líka stingur okkur þegar maður fréttir af
einhverju sem gengur ekki vel í fiskinum að sama gildir að það skemmir
svolítið fyrir öllum.
Annar viðmælandi nefndi sérstöðu þess að í sjávarútvegi sé hvati til staðar fyrir starfsfólk
um að gera sitt besta því að verð haldist í hendur við gæði og að tekjur sjómanna séu
beintengdir tekjum útgerðarinnar. Taldi viðmælandi það hafa áhrif á menningu innan
fyrirtækjanna:
Það sem er náttúrulega mjög líka sérstakt aftur sem kemur samskiptum
launþega og, hérna, og, og atvinnurekanda, að þá eru náttúrulega sjómenn
þannig sérstakir. Þetta er eiginlega eina stéttin sem er eiginlega beintengd
tekjum og þannig, það hefur auðvitað líka áhrif á kúltúrinn, þú veist, þeir eru
náttúrulega með nefið ofan í markaðsverði og gæðum og öllu því.
Viðmælendur höfðu allir svipaða sögu að segja um hversu þungur rekstur í sjávarútvegi
geti orðið. Hækkun veiðigjalda milli ára sé orðin mörgum afar íþyngjandi, sér í lagi fyrir
minni fyrirtæki sem mörg séu að leggja upp laupana. Veiðiheimildir höfðu verið orðnar
dýrar og séu orðnar dýrari en samkeppni innlendra fyrirtækja liggi einna helst í
kvótakaupum. Reksturinn sé sveiflukenndur og kvörtuðu margir viðmælenda sáran yfir
óhagstæðu gengi krónunnar undanfarið, enda fara viðskipti í sjávarútvegi að mestu fram
á erlendum markaði. Einn viðmælandi nefndi að það þurfi stöðugleika í greininni. Gengi
krónunnar hafi gríðarleg áhrif á rekstrarafkomu og einnig fylgi hærri launakostnaður
tæknivæðingu í geiranum þar sem um sérhæfðari störf en áður sé að ræða. Einn
viðmælandi benti á að eitt af mörgu sem aðgreinir sjávarútveg frá öðrum greinum sé
hversu sveiflukenndur reksturinn sé, bæði með tilliti til áhrifaþátta á afkomu og þess að
um veiðar á villtum fiskistofnum ræðir:
Hérna menn vita ekki hvað veiðist og menn vita ekki hver þróun er með
fiskistofnana og annað. Fiskistofnar geta allt í einu bara látið sig hverfa. Jafnvel
í einhver ár. Eins og loðnan hefur náttúrulega oft gert og síldin náttúrulega í
gegnum tíðina líka. Svo geta dúkkað upp bara nýir stofnar eins og makríllinn
sem að allt í einu bara birtist hér. Þannig að þetta er grein sem er svona, hún
er kvikari og ófyrirsjáanlegri heldur en flestar aðrar greinar og sem þýðir það
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líka að, sem sagt, sko, vinna fólks í þessari grein, hún er ótryggari að mörgu
leyti. Og náttúrulega sérstaklega hjá minni fyrirtækjum. Stærri fyrirtækin hafa
náttúrulega, þú veist, meira bolmagn til þess að bjóða upp á ákveðinn
stöðugleika.
Sjávarútvegur er almennt mjög fjármagnsfrekur iðnaður og verður til þess að það getur
reynst nýliðum erfitt að koma inn í greinina. Einnig er tæknivæðing dýr og erfitt að standa
undir rekstri á sama tíma og greidd eru há veiðigjöld. Það er kostnaðarsamt að reyna að
endurnýja flota og vinnslu en stöðugt viðhald er nauðsynlegt. Veiðigjöld hafa bein áhrif á
samkeppnis- og rekstrarhæfni fyrirtækjanna samkvæmt viðmælendum. Nokkrir
viðmælanda kvörtuðu yfir því að sjávarútvegur sé eina greinin sem borgaði með sér og að
auðlindagjald væri ekkert nema pólitík og furðulegt að fleiri greiddu ekki auðlindagjald.
Sjávarútvegurinn hann, sko, hann auðvitað nýtir fiskimiðin, en
ferðaþjónustan, hún nýtir landið. Hún selur landið og hún er að selja, sko
fallegt útsýni og heillandi Hornstrandir og Skaftafell og allt þetta og er bara að
nýta landið og auðvitað er þar fullt af fólki sem er í vinnu. Og bændur, þeir
nýta landið.
Einn viðmælandi hafði á orði að þungur rekstur, sem hafi orðið til þess að fyrirtæki leggi
upp laupana, geti orðið til þess að sjávarútvegur verði ekki lengur til staðar kringum
landið. Einnig nefndu nokkrir viðmælendur að sjávarútvegfyrirtæki í litlum bæjum hafi
samfélagslegri ábyrgð að gegna, sum þeirra séu í samstarfi við sveitarfélög um
uppbyggingu á svæðinu; það sé hlutverk fyrirtækjanna að halda rekstrinum gangandi og
útvega fólki störf, það sé það sem málið snúist um þegar upp sé staðið:
… ef maður lítur bara heilt yfir með sjávarútvegsfyrirtækin að þau eru svona
dáldið öflug í sinni sveit, sko. Þau gera sér grein fyrir, sko. Jafnvel þó að þau
séu að hagræða, sko, þá eru það alltaf erfiðar ákvarðanir, alltaf, því að það eru
framfarir og það þarf að fækka fólki og leggja þessum báti eða sameina tvo
báta í einn og svo framvegis. En heilt um yfir, það fer alveg hringinn í kringum
landið að þá er þetta svona fyrirtæki sem hafa vaxið úr grasi á sínu svæði og
eru mjög meðvituð um það. Styrkja íþróttafélögin og skaffa
fermingarkrökkunum vinnu og allt þetta, eru svona mikilvæg á sínum stöðum.
Einn viðmælanda sagði að sjávarútvegur væri í grunninn sambærilegur við aðrar greinar
að því leyti að lykilatriði sé að hafa gott fólk að störfum. Einnig nefndi hann mikilvægi þess
að stjórnvöld stígi varlega til jarðar og að eignaréttur skipti gríðarlegu máli. Sjávarútvegur
á Íslandi væri vel rekinn með núverandi fyrirkomulagi.
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Ég held að svona í prinsippinu meira og minna allt það sama, sko. Þú þarft öll
þessi sömu aðföng, sem þú þarft, og allt það sem byggir fyrirtæki og alveg
sama hvort þú ert í sjávarútvegi eða hvar sem þú ert, það byggir allt á bara
góðu fólki. Gott fólk: gengur vel. Ef þú ert með slæmt fólk þá bara gengur þér
ekki vel. Og það er bara lykillinn alltaf. Alltaf sá sami. Og þó að þú hafir, þó að,
eins og menn segja, að það sé ekkert mál að reka sjávarútveginn, að þeir hafi
fengið þetta allt saman gefins, þá er það bara eins rangt eins og það getur
verið, sko ... eignaréttur, hann skiptir mjög miklu máli. Það að þú getir búið til
verðmæti, og þú hafir e-ð upp úr því … auðvitað leiðir þetta til þess að
einhverjir verða ríkir, en sko almennt þá höfum við það svo miklu miklu betur
en, sko, forfeður okkar og, og hérna, og, og ég held að bara svona, bara í
umhverfinu, það, þá, þá er ekkert sérstaklega að annað en það að stjórnvöld,
sem hafa lagasetningavaldið, þau mega ekki fara út í einhverja helvítis
vitleysu. Þau bara geta með mjög auðveldum hætti eyðilagt samfélög.
Annar viðmælandi kom einnig inn á mikilvægi þess að þó að framkvæma mætti einhverjar
breytingar á fiskveiðistjórnun eða gjöldum þyrftu stjórnvöld að fara gætilega:
Það má, hérna, breyta lögum um veiðigjöld þannig að þetta sé sanngjörn
álagning, ekki skattlagning sem raunverulega er að eyða upp litlum og
meðalstórum fyrirtækjum og útgerðum í dag. Það má bara hafa kvótakerfið
bara eins og það á að vera, bara aflamarkskerfi. En hvort að það, hérna,
sérlausnir og ívilnanir sem bara grefur undan hagkvæmni greinarinnar. Bara
svona að, held, ætti bara að einbeita sér að því að hafa góða stöðu og
rekstrarskilyrði. Bara aflahlutdeildin og aflamarkið grundvöllur að rekstri, sko.
Af því að við erum í gríðarlega harðri alþjóðlegri samkeppni. Þannig að við
erum, þú veist, eina greinin raunverulega sem er að borga með sér. Horfir til
Noregs og annarra landa þá er það allt einhvern veginn ríkisstyrkt með einum,
með beinum eða óbeinum hætti.
Nánast allir viðmælendur höfðu orð á því að þó þeim þyki vinna í sjávarútvegi vera
skemmtilegasta vinna sem þær geti hugsað sér og að almennt þyki þeim andrúmsloftið
eða mórallinn innan greinarinnar vera af jákvæðum toga þá hafi neikvætt umtal um
greinina í fjölmiðlum áhrif á þá sem starfa í greininni. Bæði sé um of mikla einföldun á
hlutunum í fjölmiðlum að ræða og hreinlega rangfærslur. Neikvæð umræða valdi pirringi,
ekki bara þeirra sem standi fyrir utan heldur hafi hún einnig áhrif á fólk sem starfi innan
greinarinnar, sér í lagi í litlum bæjarfélögum þar sem sjávarútvegsfyrirtæki eru jafnvel
stærstu atvinnurekendurnir. Einnig sé í raun ekki um neinn ofsagróða að ræða í
sjávarútvegi miðað við aðrar greinar eins og sumir vilji vera láta. Einn viðmælandi sagði
að neikvætt umtal hafi ákveðinn fælingarmátt og geti jafnvel komið í veg fyrir nýliðun í
sjávarútvegi:

58

En umræðan hér er alltaf bara ... Já, þetta eru bara kvótagreifar og
arðræningjar og þú veist, þeir eiga bara að skila kvótanum og þú veist, og
hérna, það er náttúrulega alltaf mjög, er mjög pirrandi og erfitt að sitja undir
þessari umræðu fyrir þá sem starfa innan greinarinnar og ég er ekkert viss um
að þetta sé að hjálpa okkur að fá gott fólk inn í greinina, sko.
Annar viðmælandi talaði um að neikvæð umræða sé í rauninni ósanngjörn og að það sé
miður að ekki sé oftar horft til jákvæðra áhrifa vegna starfsemi fyrirtækja í sjávarútvegi:
... það er leiðinlegur mórall út í útgerðirnar. Bara að þeir séu, að sem sé
auðlindin, að þeir, þú veist, þetta með að, að hérna, að þetta séu bara
einhverjir hákarlar sem eru að taka af þjóðinni og það allt saman. Auðvitað er
þetta hundleiðinlegt, leiðinlegt umtal. Þó það geti, sko, ég veit ekki, það
kannski er eitthvað til í því, skilurðu en þetta er samt, sko, neikvætt af því að
nú veit ég að sjávarútvegsfyrirtæki, og þá sérstaklega þessi stóru, þau eru
alveg að gera góða hluti fyrir sitt eða sín bæjarfélög. Þau eru að sinna
samfélagslegri ábyrgð og þau eru að styrkja íþróttafélög og þau gera hitt og
þetta en það er einhvern veginn aldrei talað um þetta, það er bara talað um
að þessi fyrirtæki séu gráðug og nísk og bara, þú veist, allt þetta neikvæða.
Í viðtölum kom einnig fram að nauðsynlegt sé að upplýsa almenning um hvað fari fram í
sjávarútvegi. Einn viðmælandi sagði að: „...þeir sem eru svona skoðanamyndandi, hvort
sem það séu fjölmiðlar, á þessum samfélagsmiðlum, á þessum miðlum, eru bara almennt
ekki nægilega vel að sér um hvað nútímasjávarútvegur snýst um.“ Annar viðmælandi
benti einnig á að pólitísk umræða um efnið beri það með sér að aðilar þar séu heldur ekki
nægilega meðvitaðir um hvað sjávarútvegur snýst um:
... en eins og ég segi, þú veist öll, öll pólitísk umræða um þetta er meira og
minna, þú veist, þannig að það er bara varla hægt að taka þátt í henni, sko.
Bara svo barnaleg og heimskuleg að, hérna, að manni, þú veist, maður veit
bara ekki hvar maður á að byrja þegar kemur að því að ræða þessi mál, ha. Og
náttúrulega, þú veist, þessi rómantíska sýn á það að þú getir bara farið að
bjóða kvótann og þá muni bara spretta upp einhver fyrirtæki úti um allt land
og það bíði eitthvað fólk í röðum eftir því að vinna við að beita og slægja fisk,
sko. Þetta er bara einhver útópísk rómantík og fortíðarþrá, sko, sem á sér bara
enga stoð í veruleikanum ,sko. Menn eru bara í vandræðum með að manna
vinnslur hérna, víða um land. Hátæknivinnslum sem borga bara fínar tekjur.
Og hérna, þannig að já ... Umræðan um þetta, eins og reyndar hérna, margt
annað sem er flókið er oft bara mjög kjánaleg, sko.
Einn viðmælandi talaði einnig um mikilvægi þess að upplýsa almenning um tækifæri innan
sjávarútvegs þar sem þörf sé á nýliðun í stéttinni. Það sé algengt að fólk hafi neikvæða
skoðun á störfum innan greinarinnar og því þurfi að breyta, en það sé ekki síst í höndum
þeirra sem starfa í sjávarútvegi að láta í sér heyra:
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Það hefur lengið verið, sko, litið niður á þá sem starfa í sjávarútvegi og það
hefur áhrif á fólk sem starfar í sjávarútvegi og, og, hérna, og, og það er svona,
það er svona sú glíma sem að við þurfum að eiga dáldið við og við höfum ekki
verið nógu kraftmikil að taka umræðuna, að láta í okkur heyra og annað slíkt.
En sko. Starfs- hérna, svona, -kúltúrinn er svolítið, sko, ekki allur eins. Það er
fullt, fullt af fólki sem elskar þetta en sko, það eru helvíti margir sem segja
alltaf einhvern veginn að að það sé lélegt að vinna í sjávarútvegi en, sko, fólk
í sjávarútvegi núna ... Ég held að sjávarútvegur er ekki bara að veiða fisk og er
ekki bara að vinna fisk heldur er að selja fisk og markaðssetja ...
Á heildina litið þótti viðmælendum að ýmsa þætti megi bæta til hins betra í
rekstrarumhverfi sjávarútvegsfyrirtækja og nefndu þá helst fyrirkomulag veiðigjalda.
Einnig var samhljómur um að það sé mikilvægt að aðilar innan sjávarútvegs ýti undir
jákvæða umfjöllun um greinina og reyni að upplýsa almenning um tækifæri innan
greinarinnar.

4.1.1 Starfamenning stjórnenda
Flestum viðmælendum bar saman um að ákafleg keyrsla sé í starfi þeirra og mikil krafa
um viðveru. Þeir sögðu að stjórnendur í greininni vinni almennt mikið og að starfið sé ekki
fyrir hvern sem er. Mörgum þeirra þótti nauðsynlegt að vera nánast alltaf til staðar og
sváfu jafnvel með símann á náttborðinu, tilbúnir að bregðast við hvers kyns uppákomum.
En hérna, en þetta er samt alltaf þannig að menn þurfa að vera rosalega mikið
á tánum og það er t.d. alveg landlægt að, þú veist, það er unnið alveg rosalega
mikið. Stjórnendur vinna mjög mikið til dæmis. Og, hérna, og þú veist, sumir
sem ég þekki bara nánast 24/7 sko. Menn eru alltaf bara með símann á
náttborðinu og það er bara verið að vakna á nóttunni til að tékka á hlutum og
þú veist, þetta er svoleiðis, sko.
Viðmælendur sögðu einnig að nauðsynlegt sé að hafa brennandi áhuga á stjórnun til að
valda álaginu. Þeir sögðu að mikil keyrsla geti haft áhrif á menningu innan fyrirtækja og
framkomu stjórnenda.
... að einhverju leyti þá held ég að, hérna, að, að það sé svona, svona svolítill
svona skipstjóramórall, sko, hérna víða. Þú veist, það er svona karlinn í brúnni,
þú veist, hann ræður og ef hann er ekki ánægður með þig þá kannski bara
færðu alveg að heyra það, sko. Ekkert alveg víst að hann sé „dipló“ og
þolinmóður. Bara af því þessi bransi er svoleiðis, sko. En ég hef náttúrulega
unnið í alls konar fyrirtækjum og ég veit að það er bara, þú veist,
stjórnunarkúltúr, er bara víða þannig, sko. Ekkert bara í sjávarútvegi
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Einn viðmælandi nefndi að þótt mikill hraði og vinna einkenni störf stjórnenda í
sjávarútvegi þá eigi það við víðar og sé ekki sér á báti hvað greinina varði.
Bakgrunnur viðmælenda var nokkuð einsleitur. Allir nema þrír höfðu lokið háskólanámi
og allir höfðu reynslu úr sjávarútvegi eða höfðu verið viðloðandi sjávarútveg áður en þeir
komust í þær stöður sem þeir gegna í dag. Flestir höfðu tengsl við fyrirtækið áður en þeir
urðu stjórnendur þar, hvort sem það var gegnum tengslanet eða vegna fjölskyldutengsla;
það átti við níu af ellefu viðmælendum. Helsti samnefnari viðmælenda virtist vera áhugi
og reynsla af ýmsum störfum innan greinarinnar og af svörum þeirra að dæma eru þeir
metnaðarfullir í sínum störfum.
Allajafna voru viðmælendur einorða um að mikil vinna einkenni þeirra störf og að það
geti reynst sumum erfitt að finna jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Nokkrir nefndu að vilji
sé til þess að nútímavæða stjórnunarhætti og að aukin krafa sé um fagmennsku í stjórnun
og samskiptum. Samkvæmt viðmælendum þurfa stjórnendur einnig að huga að mannauði
í auknum mæli og vera opnir fyrir nýjungum í starfi.

4.1.2 Fyrirtækjamenning
Nokkrir viðmælenda bentu á að fyrirtækjamenning sé eðlilega mismunandi milli
fyrirtækja og margt hafi þar áhrif á; til dæmis staðsetning fyrirtækisins á landinu, stærð
þess, starfsmannafjöldi og hvort það sé fjölskyldurekið eða ekki. Margir voru þeirrar
skoðunar að fjölskyldufyrirtæki séu frábrugðin öðrum hvað andrúmsloft eða menningu
innan þeirra varði. Einnig ræddu margir um að fyrirtæki í sjávarútvegi séu oft fjölþjóðlegar
starfstöðvar nú til dags með fleiri erlenda starfsmenn í vinnslum. Þó mátti heyra á flestum
viðmælendum að þeim þótti á heildina litið vera góð samheld, jákvæð fyrirtækjamenning,
á þeirra vinnustöðum þar sem fjölbreyttir hópar fólks vinni saman.
Viðmælendur höfðu sumir á orði að þeir finni fyrir fjölskyldubrag innan fyrirtækja sinna
enda séu mörg fyrirtæki í sjávarútvegi í einkaeigu og oft í fjölskyldueigu. Sumir sögðu að í
seinni tíð hafi þó fjölskyldubragurinn vikið fyrir formlegri menningu þar sem farið sé í
auknum mæli að vinna eftir ákveðnum verkferlum og skriffinnska hafi aukist. Þá sé
auðveldara í sumum tilfellum að koma fram við alla starfsmenn með sama hætti, eða láta
það sama yfir alla ganga, hvort sem þeir séu fjölskyldumeðlimir eða ekki. Töldu
viðmælendur þá þróun vera af jákvæðum toga.
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Það er alveg líka mínus við það að þegar þú ert að vinna í fjölskyldufyrirtæki
og eitthvað kemur upp á milli aðila, þá er það erfiðara ef það eru
fjölskyldutengsl heldur en ekki, þannig að, hérna, ég er rosalega sátt við það
að allt er orðið formlegra og það er svolítið svona , blint, þú veist, bara svona
er bara staðan, förum eftir þessu ferli alveg sama hver á í hlut ... fólk er bara
sátt af því það veit að allir sitja við sama borð.
Einn viðmælandi upplifði að það sé jákvætt að búa og starfa í sjávarþorpi þar sem fólk
þekkist vel í litlu samfélagi. Jafnvel megi finna fyrir ákveðnum fjölskyldubrag í litlum
samfélögum sem hafi áhrif á menningu innan fyrirtækjanna þar sem myndist eins konar
samfélagsbragur. Þó nefndi hún að það geti einnig verið óþægilegt að búa í slíku nábýli
við samstarfsfélagana.
... fólk hefur unnið lengi en líka, það þekkir það úr bænum eða, þú veist, hér
innan, þú hittir þau í búðinni og, þú veist, miðað við í Reykjavík að það er
munur að þú ert ekki að rekast á fólkið utan vinnutíma að, hérna, það sem að
er og það gerir það að verkum að það er svoldið fjölskyldubragur og það
verður, held ég, alltaf, allavega í þorpum. Og það finnst mér voða sjarmerandi
... samfélagsbragur, það er það sem við höfum hérna og mér finnst gaman að
hitta fólkið hvort sem það er á skrifstofunni eða í vinnslunum eða bara úti í
búð. Maður segir góðan daginn og hérna, þannig að þú veist það er rosalega
skemmtilegt en, hérna, ég viðurkenni alveg að stundum hugsar maður að – ef
það er eitthvað erfitt – þá væri voða gaman að ... því stundum tek ég líka alveg
á erfiðum starfsmannamálum þá er voða gaman eða væri voða gaman að vera
í Reykjavík og þurfa ekki að hitta þá. Það, ekki hitta þá í búðinni skilurðu?
Skrifstofur eru oftar en ekki fámennir vinnustaðir í sjávarútvegi enda ekki öll fyrirtæki af
þeirri stærðargráðu að hafa margt skrifstofufólk og stjórnendur. Einn viðmælandi talaði
um að á sinni skrifstofu sé ansi frjálslegt andrúmsloft og frjálslegur klæðaburður að sama
skapi. Stjórnendur vilja sumir vera við öllu búnir og geta hlaupið niður á bryggju ef þess
þarf, þá er verra að vera í of fínum fötum í vinnunni. „...þó ég fari aldrei niður í bát sko,
þá samt að maður geti það bara strax, sko. Þetta bara á að vera þannig, að menn geti bara
labbað hérna inn og fólk sé ekki að spá í neitt annað.“
Upplifun viðmælanda var að á fámennri skrifstofu verði fólk, sem vinni þar saman,
allajafna náið. Nokkrir viðmælendur sögðu að tekin sé skýr afstaða gegn áreitni og einelti
og þess háttar en það sé sérstaklega mikilvægt þar sem fólk vinni oftar en ekki afar náið
saman, hvort sem það sé á fámennum skrifstofum eða um borð í bátum. Einhverjir
viðmælendur nefndu að þó að samskipti milli stjórnenda séu almennt góð einkennist þau
stundum af því að vera beinskeytt og geti alveg þolað að vera „mýkri“ eins og einn
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viðmælandi komst að orði. Til dæmis má nefna það sem einn viðmælandi sagði um að
vinna með fjölskyldumeðlimum:
Ég held að náttúrulega að samskipti innan fjölskyldu eru náttúrulega öðruvísi
heldur en sko, þú veist, fólk talar öðruvísi og þú ert alltaf kannski, já, þú leyfir
þér kannski að hækka röddina og haga þér öðruvísi en þú myndir gera, sko ...
Innan fyrirtækja eru ákveðnir hópar sem vinna saman á mismunandi starfsstöðum og
samkvæmt viðmælendum er ekki sjálfgefið að allir upplifi sig sem hluta af heild.
Viðmælendur sögðust sumir hafa fengið athugasemdir frá starfsfólki um að það upplifi
einhverja mismunun tengda því hvað starfsmenn á öðrum starfsstöðvum fái á meðan þeir
fái eitthvað annað. Þó mátti heyra á svörum viðmælenda að margir þeirra séu meðvitaðir
um þessi atriði og reyni að vinna að því að starfsfólk upplifi sig sem hluta af heild þó það
vinni ekki endilega í sama rými.
Í viðtölum kom þó alla jafna sterkt fram að viðmælendum þótti ríkja gott andrúmsloft
í fyrirtækjum sem þeir störfuðu hjá. Margir höfðu á orði hversu vel þeim haldist á
starfsfólki á meðan aðrir nefndu að erfitt sé að manna vinnslurnar. Svo virðist sem eldra
fólk haldist lengi í sömu störfum á meðan yngra fólk sé heldur til í að prófa ýmislegt og
breytir oft um starfsvettvang. Almennt var ekki mikil starfsmannavelta hjá viðmælendum.
Einn viðmælandi lýsti því hvernig sameiningar fyrirtækja í sjávarútvegi hafi það í för með
sér að mismunandi fyrirtækjamenning sameinist og það taki tíma að slípa hana til; einnig
megi ekki gleyma að allt í einu var fullt af fólki erlendis frá farið að starfa í sjávarútvegi
sem setti sitt mark á menninguna. Annar viðmælandi hafði sérstaklega á orði hversu
hentugt það hafi verið að erlent vinnuafl hafi í auknum mæli sótt í störf í sjávarútvegi þar
sem Íslendingar virtust hafa misst áhuga á þeim störfum:
Alveg eins og við fengum fólkið af erlendu bergi, sko. Sem var eiginlega
hvalreki, sko. Að, að þegar illa áraði í að bara fá mannskap yfir höfuð í að vinna
í, hvort það var fiskur eða hvað, að fá allt í einu fólk af öðrum þjóðum sem
alveg bara gleypti við því að koma hérna að vinna og brosti út að eyrum þó að
þeir hefðu unnið á laugardögum. Það var bara, maður klappaði þeim á bakið
sko.
Heyra mátti á viðmælendum að almenn ánægja ríki með erlent vinnuafl sem sé „alveg
svakalega indælt“ og „hörkuduglegt fólk“ þó að vissulega sé löngun til þess að hvetja
Íslendinga einnig til að vinna í sjávarútvegi. Einn nefndi að ef það sé eitthvað sem íslenskt
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þjóðfélag mætti gera betur þá sé það að „...ná betur utan um fá allt þetta góða fólk til
þess að vinna hérna fyrir okkur og með okkur og að hjálpa því að komast inn í íslenskuna“.
Viðmælendum var tíðrætt um sjómenn enda eru þeir stór þáttur í rekstri
fyrirtækjanna; þeir koma með aflann að landi. Einnig ræddu margir um aðbúnað um borð
í skipum. Sjómenn eru upp til hópa mjög meðvitaðir um vinnuaðstæður hvers annars, það
er að segja á öðrum vinnustöðum, og fara jafnvel að skoða um borð í skipum frá öðrum
fyrirtækjum. Mikil þróun hefur átt sér stað undanfarna áratugi og nefndu viðmælendur
að það sé himinn og haf milli aðbúnaðar um borð í gömlum og nýjum skipum en þó
breyttust aðstæður hægt þar sem það sé dýrt að nútímavæðast. Einnig sé afburðaaðstaða
nú til dags í vinnslum og allt annar veruleiki en áður var. Einn viðmælandi sagði einnig að
góð vinnuaðstaða hafi áhrif á fyrirtækjamenninguna „…allt þetta hefur áhrif á, aftur á
kúltúrinn, þetta hefur áhrif á starfsaldur sem er náttúrulega gott, sko, og starfsmenn hjá
okkur eru mjög gamlir, sko.“
Nokkrir viðmælendur nefndu að meðal þess sem unnið sé að innan fyrirtækja þeirra sé
að hlúa að mannauðnum. Sumir láta framkvæma starfsánægjukannanir reglulega.
Fræðsla fyrir starfsfólk þykir líka mikilvæg því það hefur sannað sig að umhyggja og
tækifæri til starfsþróunar leiða af sér starfsánægju. Mikil áhersla er lögð á öryggismál hjá
fyrirtækjunum og áhersla á vellíðan í vinnunni er áberandi. Margir nefndu einnig að reynt
sé að hafa umræðu um fyrirbyggjandi aðgerðir uppi á borðum, til að mynda hvað varðaði
vinnuslys, einelti, áreitnismál og jafnréttisstefnu. Viðmælendum þótti mikilvægt að geta
brugðist við uppákomum. Þeir sögðu að það þurfi vinnu til að byggja upp
fyrirtækjamenningu.
Þó nokkrir viðmælendur ræddu um að fyrirtæki þeirra séu að vinna að jákvæðum
starfsanda innan fyrirtækjanna og reyni að halda reglulega fundi fyrir starfsmenn. Það geti
þó reynst erfitt að ná öllum saman á sama tíma, sérstaklega sjómönnum, þar sem allir
vinni ekki á sama tíma eða séu í landi á sama tíma. Einnig geti orðið til trafala að mörg
tungumál séu töluð í hverju fyrirtæki en viðmælendur, sem minntust á það, höfðu þó
fundið einhverjar lausnir á þeim málum; til dæmis fundu þau aðila til að túlka meðal
starfsmanna. En vegna þessa og margs annars eigi sjómenn kannski erfitt með að upplifa
sig sem hluta af heild.
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Áberandi var hjá viðmælendum að ákveðnar hugmyndir séu um karla- og kvennastörf
innan fyrirtækjanna en þó ekki á þann hátt að taka megi því eins og það sé með ráðum
gert. Þeir sem minntust á þetta töluðu líka um að þeir hafi engar ástæður á reiðum
höndum, þetta sé bara svona. Til dæmis virðist svo vera að einungis konur séu á
snyrtilínum í vinnslum og karlar í pökkun, stafla á bretti o.þ.h.; karlarnir séu oftar í
erfiðisvinnu. Einnig séu kvenkyns iðnaðarmenn vandfundnir innan fyrirtækjanna. Einn
viðmælandi giskaði á að skipting karla og kvenna í iðnaðarmennsku innan sjávarútvegs sé
um 70% karlar og 30% konur. Einnig nefndu allir viðmælendur að sjómenn séu hátt í 100%
karlmenn og að svo sé á langflestum ef ekki öllum stöðum á landinu. Einn karlkyns
viðmælandi sagði að það sé eðlismunur á kynjunum sem útskýrði ef til vill hvers vegna
konur séu í miklum minnihluta í iðnaðartengdum störfum í sjávarútvegi og að karlar séu
upp til hópa líklegri til að vilja búa til hluti en konur.
Einnig höfðu viðmælendur á orði að konur sæju oftar en ekki um bókhald eða fjármál
í fyrirtækjum. Fleiri en einn viðmælandi hélt því fram að það liggi betur fyrir konum
almennt að halda utan um hluti og gæta þess að allt stemmi. Sömu sögu var að segja um
konur á snyrtilínunni en einhverra hluta vegna endi þær þar oftar en ekki og mögulega sé
það vegna fínhreyfinga sem séu betri hjá konum en körlum. Einn viðmælandi giskaði á að
það sé einhver útskýring á þessu og hún geti jafnvel legið í því að konur eru „lunknar við
saumaskap“ og því góðar í fínhreyfingum. Þá liggi betur fyrir karlmönnum að sinna
líkamlega erfiðri vinnu en konum. Þó ber að taka fram að téður viðmælandi var einungis
að velta upp hugsanlegum ástæðum en vildi ekki endilega halda þessu fram sem heilögum
sannleik.
Annar viðmælandi var ekki sama sinnis hvað varðaði kynjaskiptingu vegna líkamlega
erfiðra starfa og benti á að með tæknivæðingu og betri aðbúnaði um borð í skipum og
vinnslum séu ekki eins mörg störf líkamlega erfið og áður og þau sem eftir standi væru
þess eðlis að bæði kyn eigi að ráða við þau en hvað sjómennsku varði fari það eftir bátum
og aðbúnaði um borð.
Einnig nefndu flestir að það sé áberandi hversu hátt hlutfall stjórnenda séu karlmenn
innan geirans þótt það eigi ekki alls staðar við. Innan nokkurra fyrirtækja megi til dæmis
finna konur í meirihluta stjórnendateymis en það sé þó sjaldgæft.
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Viðmælendum var tíðrætt um að mun megi finna milli kynslóða hvað ýmislegt varði í
sjávarútvegi. Nú til dags sé munur á viðhorfi fólks til vinnu og heimilishalds og þá sér í lagi
hvort kynið sinni hverju. Þeim þótti mörgum jákvæð þróun að sjá að karlar og konur
skiptist gjarnan á að fara frá vinnu vegna veikra barna og karlmenn taki ekki síður þátt en
konur í uppeldi barna sinni sem sé breyting frá því sem áður var. Sumir viðmælendur voru
vissir um að algengara sé að karlmenn taki styttra fæðingarorlof en konur en þó bar þeim
öllum saman um að það fari eftir aðstæðum hverju sinni hvernig fólk hagi töku
fæðingarorlofs, en það sé breyting frá fyrri kynslóðum. Fólk nú til dags vill fjölskylduvænni
aðstæður en áður og ný kynslóð sé að reyna að knýja fram breytingar.
... og það er eitthvað sem við stjórnendur, og við fyrirtækið í heild, erum að
reyna að breyta. Við erum að reyna að gera fyrirtækið fjölskylduvænt, og bara
20 ár aftur í tímann, 20–30 í sjávarútvegi, þá voru þetta þessir brjáluðu toppar
að vinna, það, fólk vill ekki vinna svona lengur. Vill bara vinna jafna vinnu.
Þegar litið er á heildina má sjá að viðmælendum þykir fyrirtækjamenning á sínum
vinnustöðum oft einkennast af fjölskyldubrag og oft er unnið náið saman á skrifstofum. Í
vinnslum eru kynjahlutföll nokkuð jöfn en viðmælendum ber saman um að þar megi sjá
að konur eru frekar en karlar í ákveðnum störfum og öfugt. Sama gildir á skrifstofum þar
sem konur virðast sinna ákveðnum störfum sem fela til dæmis í sér að sjá um bókhald eða
fjármál á meðan karlmenn eru oftast í meirihluta sem æðstu stjórnendur. Samsetning
vinnuafls hefur breyst og orðið fjölbreyttari með tilkomu erlends vinnuafls.

4.1.3 Samantekt á þema 1
Það sem einkennir sjávarútveg og aðgreinir frá öðrum atvinnugreinum, samkvæmt
viðmælendum, er meðal annars að samkeppni er alþjóðleg og samvinna milli íslenskra
fyrirtækja því af öðrum toga en í öðrum atvinnugreinum. Allir þekkja alla í sjávarútvegi og
tengslanetamyndun er auðsjáanlega mikilvæg. Viðmælendur voru á einu máli um að
vinna í sjávarútvegi sé spennandi og skemmtileg. Nútímavæðing hefur átt sér stað, bæði
í fyrirkomulagi starfa og svo með tæknivæðingu. Fyrirtæki í sjávarútvegi hafa lagskiptar
starfsstöðvar; vinnslu, iðnaðarmenn, sjómenn og skrifstofu. Neikvætt umtal hefur áhrif á
þá sem starfa innan greinarinnar og hefur jafnvel ákveðin fælingarmátt og er hindrun í
nýliðun.
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Kvótakerfið ýtir undir samþjöppun og fækkun fyrirtækja og verður til þess að eftir
standa stór og öflug fyrirtæki. Áhersla er á gæði og hvati fyrir starfsfólk að vanda til verka
þar sem verð helst í hendur við gæði. Fiskur er misleit vara og rekstur í sjávarútvegi er
sveiflukenndur. Íþyngjandi álögur hafa orðið til þess að smærri fyrirtæki leggja upp
laupana og finna má fyrir ákveðinni gremju út í fyrirkomulag gjalda, þá sér í lagi
veiðigjalda.
Það sem einkennir helst starfamenningu stjórnenda er mikil vinna, hraði og krafa um
viðveru. Hafa þarf brennandi áhuga og metnað fyrir starfi sem stjórnandi. Á sama tíma er
mikilvægt að hlúa að mannauði.
Fyrirtækjamenning einkennist oft af fjölskyldu- eða smábæjarbrag. Samskipti meðal
fjölskyldumeðlima eru ekki eins og annarra og geta verið beinskeytt. Einnig er
einkennandi að skrifstofur fyrirtækja, þar sem þær er að finna, eru oft fámennar og því
um náið samstarf aðila að ræða. Sama gildir um sjómenn sem búa saman í þröngum
vistarverum á skipum. Samsetning vinnuafls í vinnslum hefur tekið breytingum gegnum
árin en nú er mikið af erlendu starfsfólki þar sem ekki var áður. Svo virðist sem íslensk
ungmenni hafi upp til hópa ekki löngun til að vinna í sjávarútvegi.
Karla- og kvennastörf eru algeng innan fyrirtækja en ekki má finna skýringar á því
fyrirkomulagi aðrar en þær að konur hafi almennt ekki þótt hafa líkamlega burði til að
sinna erfiðisverkum. Það kann þó að breytast með betri aðbúnaði og tæknivæðingu en
störf eru ekki eins erfið og áður. Karlar eru í miklum meirihluta sem iðnaðarmenn og konur
sinna störfum sem snúa að umsjón fjármála. Almennt eru stjórnendur innan
fyrirtækjanna karlmenn en þó má finna nokkrar konur sem eru æðstu stjórnendur í
einstökum fyrirtækjum.

4.2 Konur og karlar
Annað aðalþema, sem greint er frá hér, ber heitið konur og karlar og snýr að upplifun
viðmælenda af hlutverkum og viðhorfi til kynjanna innan sjávarútvegs. Þar eru
undirþemun: viðhorf til kynjanna og munur á kynjum og fjölskyldulífi en viðmælendum
varð tíðrætt um þau atriði. Samantekt á þemanu má finna undir lok kaflans.
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4.2.1 Viðhorf til kynjanna
Kvenkyns viðmælendur voru almennt sammála um þær finni til þess að þeirra skoðanir
séu taldar jafngildar skoðunum karlmanna. Þær höfðu ekki endilega upplifað neikvæðni í
sinn garð og sögðust ekki hafa neitt á móti körlum. Sumar sögðu að þeim þyki þægilegra
eða öðruvísi að tala við aðrar konur en karla. Ein sagði að henni þyki auðveldara að
tengjast öðrum konum og spjalla við þær en karla, hún hafi þó alls ekkert á móti
karlmönnum. Það var einnig hennar einlæga ósk að sjá fleiri konur í stjórnendastöðum í
sjávarútvegi.
Það er, það er meira bara svona spjallið, og tengsla, það er auðveldara finnst
mér, það er auðveldara að tengjast konum, heldur en körlum. Örugglega öfugt
líka, hjá þeim. Ég er að segja, það er bara það er auðveldara einhvern veginn
að brydda upp á þessu bara svona „small talk“ eða þú veist, eða þannig. Ég
upplifi það alveg, ekki það að það er ekki á móti þeim en ég er bara alveg á því
að við ættum að halda áfram að reyna að gera þetta jafnara. Það er bara öllum
til hagsbóta, ég held að allir séu sammála því einmitt eins og iðnaðurinn er ...
Karlkyns viðmælendur sögðust ekki hafa upplifað öðruvísi viðhorf gagnvart konum en
körlum. Einhverjir nefndu að það sé yfirlýstur vilji innan fyrirtækja til að ráða konur ef það
standi til boða og þær séu hæfar. Einn maður nefndi einnig að það sé í raun lífsspursmál
að fá konur til vinnu almennt til að halda hlutunum gangandi. Þær séu eftir allt helmingur
af vinnuafli þjóðarinnar. Það sé því fullur vilji til að virkja hæfileika beggja kynja.
... það er kannski orðið bara ákveðið lífsspursmál fyrir fyrirtæki eins og okkar
að leita til kvenna í, bara, störf almennt sko. Bæði stjórnendastörf og til sjós
og svo framvegis því að við, bara, finnum það bara að þetta er, sko, að breytast
kynslóðirnar sem eru að koma inn á vinnumarkaðinn, og munu koma. Eins og
aldamótakynslóðin sem dæmi ...[að] við getum sem sagt notið beggja kynja
almennt, sko, alveg sama hvaða starf það er.
Annar karlkyns viðmælandi sagði að það megi einnig hugsa þetta út frá praktísku
sjónarhorni:
Þetta er bara staðreynd að konur eru næstum því helmingur vinnuaflsins.
Þannig að það er bara praktískt, hagkvæmt, að geta sótt í þann hóp
vinnuaflsins.
Einn kvenkyns viðmælandi sagði að það séu fá karlæg fyrirtæki til staðar í sjávarútvegi
sem litu niður til kvenna en konur eigi vissulega erfiðara uppdráttar í fyrirtækjum þar sem
megi finna fyrir karllægum fordómum í garð kvenna.
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Hins vegar var einn viðmælandi þeirrar skoðunar að stjórnendur séu afar ólíklegir til
að ráða konur á barneignaraldri í stjórnendastöður. Hann tók þó fram að hann vilji ekki
láta taka þessa skoðun úr samhengi, hann sé einfaldlega viss um að það sé algengt viðhorf
meðal stjórnenda í sjávarútvegi að vilja ekki ráða konur á barneignaraldri þar sem þær
geti misst úr mikið af vinnu á tíu ára tímabili vegna barneigna.
Sko. við getum orðað það þannig: það er ekki hægt að ráða konu á
barneignaraldri, eða barn-, já þannig, í stjórnunarstöðu. Þú veist, það er
enginn að fara að gera það ... Þannig, ég held samt þetta sé þáttur í þessu,
sko, það er sko, þær missa þarna dálítinn tíma, að vinna sér inn reynslu og
þekkingu og traustið eða hvað sem það er kallað, sko. Inn og út alveg, sko. Já
... eða þú veist, það er náttúrulega að meðaltali, alltaf. Ég get náttúrulega ekki
sagt að allir séu svona.
Hann sagði einnig að það muni enginn sætta sig við að stjórnandi yfirgefi svæðið í nokkra
mánuði og verði svo kannski ekki með fullan hug við starfið. Hann taldi að þetta geti verið
mögulega meðal ástæðna þess að svo fáar konur séu í stjórnendastöðum í sjávarútvegi,
hvort sem það sé vegna viðhorfs stjórnenda til að ráða konur á barneignaraldri eða vegna
þess að þær nái ekki vinna sér inn reynslu til að komast áfram.
... það þýðir ekkert að segja bara, heyrðu ég bara farin og sjáumst aftur eftir
9 mánuði og... Síðan verður þetta svona örugglega eitthvað bras og vesen á
mér. Þú veist það er enginn að sætta sig við það í þessu „leveli“ sko ... og
auðvitað mjög sjaldgæft að það leita 25–35 ára gamlir strákar í
stjórnunarstöður þannig, komnir með reynsluna, sko. Þannig ég held samt
þetta sé þáttur í þessu, sko að, það er, sko, þær missa þarna dáldinn tíma, að
vinna sér inn reynslu og þekkingu og traustið eða ... eða hvað sem það er
kallað, sko. Inn og út alveg, sko.
Þar sem þetta viðtal var tekið snemma í ferlinu var ákveðið að spyrja aðra viðmælendur
hvort þeir teldu þetta vera viðtekna skoðun meðal stjórnenda í sjávarútvegi. Allir níu
viðmælendur, sem voru spurðir að því, töldu svo ekki vera en einhverjir töldu þó að það
geti verið að finna megi stjórnendur í sjávarútvegi sem hafi þá skoðun. Einn viðmælandi
benti á að karlar fari líka í fæðingarorlof svo að það eigi ekki að einskorðast við konur að
barneignaraldur sé hindrun gegn því að komast upp metorðastigann.
...þó þú missir hana út í einhverja mánuði, þú missir manninn hennar líka út í
einhverja mánuði. Sem betur fer varð sú breyting. Það er eitt besta
jafnréttisskref, sem hefur verið stigið á þessu landi, það var fæðingarorlof
karla, sem er bara algerlega snilld. Því þá ertu ekkert lengur þarna. Það er
alveg jafn mikil áhætta að ráða ungan mann á barneignaraldri ef þú getur
69

horft á það þannig, eins og konu. Eða svona svipuð. Ég, ég held að menn séu
ekki svo mikið að horfa í það lengur.
Nokkrar konur nefndu að þær hafi fundið fyrir því að kynsystrum þeirra væru almennt
settar aðrar kröfur af þjóðfélaginu þegar komi að því hvernig þær bera sig og koma fram.
Útlitsdýrkun aldamótakynslóðarinnar sé í hæstu hæðum og mikil krafa um að konur eigi
að líta óaðfinnanlega út og klæða sig vel. Það sé því mikilvægt að hlúa að báðum kynjum
í uppeldi því að útlit og neysluhyggja eigi í auknum mæli upp á pallborðið hjá yngri
börnum. Fram kom hjá viðmælendum að konur þyki líklegar til að beita kynsystur sínar
þrýstingi varðandi útlit eða neysluhyggju en ólíklegt að karlmenn upplifi það sama frá
öðrum karlmönnum á sama hátt og konur. Tveir kvenkyns viðmælendur höfðu á orði að
þær séu mjög meðvitaðar um hvernig fötum þær klæðist þegar þær fari á viðburði í
sjávarútvegi eða hitti menn á fundum. Þær reyni að vera „töffaralegar“ og alls ekki í kjól
eða einhverju sem geti þótt of kvenlegt.
... þegar maður mætir á svona viðburði, þá kannski mætir maður ekki í kjól og
einhverju svona. Ef þú myndir frekar mæta í jakka, eða svona eins og jakka og
buxum og svona, smart. Þá er frekar tekið eftir þér ... ef þú ert að mæta
kannski í einhverjum svona kjól og eitthvað svona og kemur svona eitthvað,
rétt kemur inn og rétt heilsar og svona, frekar ef þú kemur inn með svona,
ákveðni og svoleiðis, í bara jakka og buxum og svona, þá er meira tekið mark
á þér. Við finnum alveg fyrir þessu.
Þær töldu að ekki sé tekið eins mikið mark á sér ef þær komi fyrir á afar kvenlegan hátt í
kjólum. Önnur þeirra sagði að mögulega geti þessi hugsunarháttur skrifast á mikla
klámvæðingu sem hafi átt sér stað fyrir um 20 árum þar sem kvenfyrirlitning hafi aukist á
þeim tíma. Hún sé þó sem betur fer á undanhaldi. Enginn karlmaður nefndi neitt í þá veru.
... þá bara datt einhvern veginn yfir heiminn einhver svona klámvæðing og þá
gekk allt út á það, þú veist, útlitsdýrkun, þú veist, og stórir rassar og bert á
milli og þú veist; mér fannst ég fara 50 ár aftur í tímann. Bara skrolla niður
stigann og byrja svolítið aftur. Og þá var byrjað að setja konur á einhvern stað.
Athygli vakti að nánast allir viðmælendur voru þeirrar skoðunar að konur þurfi almennt
að breyta einhverjum atriðum í sínu fari varðandi hegðun, hugsunarhátt og framkomu.
Mörgum þeirra varð tíðrætt um að konur séu upp til hópa ekki nægilega sjálfsöruggar og
stundi jafnvel markvisst niðurrif. Þær eigi að reyna að standa með sér og slaka á kröfum
sem þær geri til sín. Einnig eigi konur að vera duglegri að hafa sig í frammi, vera ákveðnari,
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láta á sér bera og reyna að koma sér á framfæri. Einn kvenkyns viðmælandi komst svo að
orði:
Ef konur stæðu með sjálfum sér þá held ég að að þetta standi þeim meira til
boða. Auðvitað vantar e-ð upp á, ég ætla ekki að gera lítið úr því. En þær
kæmust miklu hærra í, í skalanum heldur en þær eru ef þær myndu standa
með sjálfum sér.
Önnur kona sagði karla vera duglegri að koma sér áfram og virkari í tengslanetamyndun
en konur:
Strákar eru miklu duglegri að koma sér áfram, þú veist. Þeir eru miklu virkari í
tengslanetinu. Þeir eru bara duglegri að vera alltaf í sambandi við alla og þú
veist, þeir þurfa ekki nema að sjá einn til að, þú veist. Þá hringir hann bara í
hann skilurðu.
Einn karlkyns viðmælandi lýsti því að honum þætti ekki mikið koma til félagsins Konur í
sjávarútvegi og sagði að það sé jafnvel ímyndaskemmandi fyrir konur og hélt því fram að
það sé almenn skoðun margra að það sé tilgangslaus félagsskapur.
Það er hérna félag kvenna í sjávarútvegi, Konur í sjávarútvegi heitir það, já, og
ég þú veist, á endanum get ég ekki lýst þessu öðruvísi en þetta er sætt og
krúttlegt. Í mesta lagi. Sko, hvað skapar þetta? Hvað gerir þetta fyrir konurnar,
hvað erum við að tala um? Karlar eru bara, heyrðu viltu ekki bara vinna, og
sanna þig? Af hverju ertu að búa til sam- eitthvað, eitthvað svona félagsskap í
kringum ykkur ég ég sé ekki hvað til dæmis hvað þetta gerir en finnst mér
svona ... mér finnst þetta bjánalegt. Mér finnst þetta eyðileggja ímyndina
frekar að konur ... ef eitthvað er. Og ég ætla ekki að, karlar eru svona almennt,
myndu aldrei bara segja það, sko. En þannig hugsa þeir. Þú ert bara
einstaklingur, sannaðu þig. Til hvers eruð þið að þessu? Til hvers eruð þið að
fara hérna í kokteilboð hérna út og suður! Þú veist, hvað er málið eiginlega?
Þannig að þú veist. Bara sem dæmi.
Flestir kvenkyns viðmælendur voru þó á öndverðum meiði og voru ánægðar með
félagsskapinn. Ein þeirra sagðist hafa verið alfarið á móti félaginu framan af en þegar hún
sló loks til og fór að taka þátt snerist henni hugur.
Ég gekk til dæmis í Konur í sjávarútvegi. Var mjög á móti því fyrst. Mér fannst
þetta einmitt vera eins og ein hillan. Þú veist, af hverju er ég að fara í samtök
kvenna? Getum við ekki bara verið fólkið í sjávarútvegi? ... og þá lét ég til
leiðast og át ofan í mig allt sem ég hafði sagt. Vá, hvað ég þurfti á þessu að
halda! Þetta var bara fullt af konum sem eru svona skrýtnar eins og ég, sem
eru úti, niðri á bryggju á kvöldin til að gá hvað bátarnir eru að fiska, eru ekki í
saumaklúbb ... Það var rosa gott að finna að maður var ekki ein þarna.
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Önnur kona, sem tilheyrir félaginu, hélt því fram að það sé mikilvægt fyrir
tengslanetamyndun kvenna að hafa í slíkan félagsskap að leita.
... nú elska ég, hérna, Konur í sjávarútvegi, félagsskapinn og, hérna, það er
búið að vinda upp á sig og stækka meira og meira og ég elska að taka þátt í
viðburðum, þó að ég komist ekki alltaf, af því maður fær svo mikið af orku frá
öðrum konum. Og það að vera á fundum þar sem allt í einu helmingurinn eru
konur, það er bara geðveikt! Og ég veit ekki, ég var að segja við
[samstarfsfélagi] um daginn, bara, ég hef ekkert á móti körlunum. Þeir eru
ekki vondir, þeir eru skemmtilegir og allt það en þetta er bara öðruvísi. Þú ert
með einhverja miðtengingu og auðveldara ... upp á þetta að svona, bara svona
spjall um daginn og veginn og bara að reyna að kynnast fólki fyrir fundi og eftir
fundi. Mér finnst það bara svona pínu erfitt. Og hérna, þannig að ég, mér
finnst bara miklu þægilegra með konum þá. Ég hef ekkert út á karlana að setja.
Ungar konur þurfa að hafa harðan skráp samkvæmt einum kvenkyns viðmælanda, þær
skortir sjálfstraust og þurfa oft að setja sig í ákveðnar stellingar og láta eins og hörkutól
því það sé „auðveldara að taka slagina þannig“. Viðmælandinn sagði einnig að: „…konur
þurfa að standa með sjálfum sér. Og læra að meta og viðurkenna eigin kosti og verðleika.
Og rífa sig ekki niður, þú veist, ekki gráta í koddann þó að það mistakist eitthvað“. Þær
eigi einnig af öllum mætti að forðast að hlusta á þá sem segi þeim að þær þurfi að gera
meira en aðrir til að komast áfram í lífinu og ekki láta karlmenn stöðva sig á uppleið. Þær
eigi ekki að vera alltaf í vörn heldur reyna að sjá hlutina út frá öðru sjónarhorni en því að
karlar séu að reyna að ráðast á þær persónulega því að oft sé það ekki raunin.
En það má ekki taka því þannig, þeir eru sko líka … af því konur, einmitt, hugsa,
þú veist: það eru allir að ráðast á mig … Að hérna, að þeir hugsa öðruvísi en
við. Þarna eru þeir ekki að ráðast á mann … Maður er svo fljótur að það bara,
maður þarf að taka í hnakkadrambið á sér. Þeir voru auðvitað bara að spyrja,
þú gerðir þetta svona, það gekk rosalega vel upp, hefði verið hægt að gera
þetta öðruvísi sem að hefði jafnvel verið betra? þú veist þeir eru bara að opna
á að maður, sko, sé ekki hér, heldur hér.
Einn viðmælandi sagðist vona að konur þurfi ekki að hafa meira fyrir hlutunum en karlar
en nánast allar konur, sem rætt var við, töldu að konur þurfi að hafa meira fyrir hlutunum
en karlmenn. Karlkyns viðmælendur nefndu að konur þurfi að sækjast eftir því að komast
áfram og það sé í þeirra höndum að sætta sig ekki við núverandi ástand. Konur eigi
einfaldlega að gefa sig fram til að komast áfram í lífinu. Einn kvenkyns viðmælandi sagði
að konur séu ekki jafn iðnar við að koma sér á framfæri og karlar.
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Ég held að mín skoðun, bara persónulega er sú að við erum ekki eins frakkar í
því að bara sækja um og sjá til. Karlarnir, ég tek eftir því að það er mjög gott
bara, fólk sem meira að segja bara, lætur fullt af fólki vita að ég er að skoða
en er ekkert endilega að færa sig um set strax. Við erum einhvern veginn,
bíðum þangað til allt er alveg 100% „tiptop“ og erum alveg, þá, þú veist [R:
uppfylla allar kröfurnar] uppfylla allar kröfurnar, áður en að við förum og ég
veit að þá ætla ég að fara að sækja um en þeir eru meira bara svona: Já, ég er
að hugsa mér til hreyfings og þið bara látið mig vita ef eitthvað kemur upp og
þú veist.
Í flestum viðtölum kom fram rík áhersla viðmælenda á að það sé óútskýranlegt að ekki
séu fleiri konur í stjórnendastöðum í sjávarútvegi. Flestir gátu gert sér einhverjar ástæður
í hugarlund en þó ekki afgerandi. Einn karlkyns viðmælandi sagði að kynjahalli í
stjórnendastöðum sé með öllu óútskýranlegur og annar nefndi að kynjahalli geti skrifast
á það að ekki hefði verið hefð fyrir því að kvenkyns eigendur stýrðu fyrirtækjum ef þau
væru í eigu fjölskyldna, heldur kæmi það í hlut feðra þeirra, bræðra eða eiginmanna.
Langflestir voru þeirrar skoðunar að konur þurfi að breyta einhverju í fari sínu, vera
frakkari, láta á sér bera og verða harðar af sér. Viðmælendur sögðu flestir að þeir upplifi
ekki neikvæð viðhorf gagnvart konum í stjórnendastöðum. Kvenkyns viðmælendur voru
almennt á sama máli um að félagið Konur í sjávarútvegi sé góður vettvangur fyrir konur
til að byggja upp tengslanet sín á milli í sjávarútvegi.

4.2.2 Munur á kynjum
Nánast allir viðmælendur voru þeirrar skoðunar að munur sé á kynjunum þegar komi að
stjórnendahlutverkum. Flestir voru á því máli að konur taki eftir öðrum hlutum en karlar,
þær séu nákvæmari og sjái oft um að gæta þess að hlutir stemmi. Þess vegna sé ef til vill
algengara að finna þær í stöðum bókara, fjármálastjóra, skrifstofustjóra og álíka en í
öðrum stjórnendastöðum. Konur voru sagðar taka eftir öðrum hlutum en karlar en það
sé ekki endilega merki um að þær séu betri en þeir en betra sé að hafa fjölbreytni í
samsetningu stjórnendahópa.
... ekki að konur séu betri, þetta er bara aðeins öðruvísi, taka eftir aðeins
öðruvísi hlutum og hérna. Þannig að það er bara svo mikið til bóta að hafa
jafnara hlutfall. Og allt frá fundum, það eru bara önnur atriði sem þær benda
á. Alveg eins og maður vill fólk með fjölbreyttan bakgrunn þá er það líka
fjölbreytt kynjahlutfall og þú veist það er bara, hérna. og að það séu ekki bara
allir eins.
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Karlar þóttu aftur á móti almennt áhættusæknari stjórnendur en konur og ekki eins
nákvæmir eða smámunasamir. „Þeir eru ekki eins nákvæmir, eða þú veist, þeir eru bara
svona, taka ákvarðanir og svo, þú veist, eru málin leyst af konunum“. Einn kvenkyns
viðmælandi sagði að einhver munur sé á kynjunum en það sé í lagi, við eigum ekki að
reyna að breyta þeim, það megi vera munur á kynjunum. Samkvæmt henni eru karlmenn
ólíklegri til að vilja ræða vandamál opinskátt á fundum á meðan kvenmenn eru frekar
tilbúnir til þess. Kynjaskipt samtöl séu öðruvísi en blönduð.
Margir viðmælendur nefndu að það sé eftirtektarvert hversu mikill munur sé á
kynjunum þegar komi að því að sækja um stjórnendastöður. Sumir töluðu um að það sé
alveg jafnt milli kynja hvort þau vilji vinna sig upp á meðan aðrir sögðu að þeir séu ekki
vissir um hvort konur hafi áhuga á því. Konur voru taldar setja sér mörk fyrr, hvort sem
það varði viðveru heima fyrir til að sinna börnum eða annað. Karlar þóttu líklegri til að
vilja vinna sig upp en konur. Margir viðmælendur töldu að konur séu ekki nógu duglegar
að sækjast eftir stjórnendastöðum. Einn kvenkyns viðmælandi lýsti því á eftirfarandi hátt:
...mér finnst allavega út frá, sko, minni reynslu, minni upplifun að þá varðandi
muninn á konum og körlum í þessu starfi, að þá sé það fyrst og fremst að við
erum bara ekkert að sækjast eftir þessu eins og, í eins miklum mæli og strákar.
Strákar eru bara duglegri, þeir eru bara, þeir eru flinkari í munninum, að koma
sér áfram þannig. Ég hérna, það er svona eiginlega helsta sem mér finnst. Þeir
eru bara kræfari. Hafa meiri trú á sjálfum sér heldur en, heldur en við. Við
erum meira svona í krónum og aurum og þú veist.
Annar kvenkyns viðmælandi taldi að körlum þætti meira spennandi en konum að klífa
metorðastigann en konum þætti betra að passa upp á hlutina:
Ég held sko, þetta er bara miklu meira spennandi fyrir strákana. Þú veist það
er meira töff fyrir þá að klífa upp metorðastigann. Við nennum meira bara að
passa upp á að allt sé undir „kontról“, þú veist, ég, það er mín tilfinning, sko.
Við viljum að allt stemmi, þú veist, þess vegna erum við alltaf í bókhaldinu og
svona þegar það þarf allt að stemma skilurðu? Karlarnir eru meira svona „röff“
þú veist og taka ákvarðanir og svona, já, þú veist , þetta reddast skilurðu, og
þá eru það konurnar sem redda því skilurðu [hlæjandi]. Ég held að það sé bara
munurinn á konum og körlum skilurðu?
Einn karlkyns viðmælandi tók í sama streng og sagði frá því að samkvæmt hans upplifun
séu kvenkyns umsækjendur í miklum minnihluta þegar komi að stjórnendastöðum og
oftast hafi þær ekki sömu reynslu og karlkyns umsækjendur. Þar af leiðandi sé erfitt að
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ætla að jafna kynjahalla í stjórnendastöðum þar sem einstaklingar séu alla jafna ráðnir
vegna hæfni en ekki kyns.
... ef þú auglýsir lausa stöðu, þú veist, sækja sko tíu um stöðuna. Það eru mjög
miklar líkar á því að níu af þeim séu karlar, vegna þess að einfaldlega konum
bara dettur ekki í hug að sækja um það starf vegna þess að það er ekki hefð
fyrir því að það séu konur að gegna þessu starfi. Og svo eru þessir níu karlar
kannski, og mjög líklega, allir með meiri reynslu heldur en eina konan sem
sótti um. Þannig að svona, þú veist, ef maður ætlar að fara einhverja svona,
einhverja svona „positive discrimination“-leið sko, að þú veist að þá er það
bara mjög erfitt sko.
Konur eru oftar millistjórnendur en æðstu stjórnendur og fáar konur í lykilstöðum, þar
eru karlmenn í meirihluta þegar horft er á heildina. Þó fannst mörgum viðmælendum sem
þessi hlutföll séu að breytast og konum að fjölga en það gerist mjög hægt og bítandi.
Á heildina litið virtust viðmælendur þeirrar skoðunar að kynjahalli í hvers kyns störfum
sé að mestu óútskýranlegur en það verði gleðiefni ef takist að jafna þau frekar. Flestir
virðast vilja jafna hlutföllin almennt en einhverir nefndu að það geti orðið til þess að konur
hafi ákveðið forskot á karlmenn þegar þær sæki um störf. Aðrir sögðu að þótt vilji sé til
þess að jafna hlutföllin séu umsækjendur einfaldlega í langflestum tilfellum karlmenn og
oft hæfari eða reyndari en konur og fái því frekar störfin. Einn viðmælandi taldi að oftast
væri um eina konu að ræða úr hópi umsækjenda á móti níu körlum þegar kemur að
umsóknum um önnur störf en þau sem snúa að vinnslu.

4.2.3 Fjölskyldulíf
Þegar þátttöku kynjanna í heimilisstörfum og barnauppeldi bar á góma var áberandi í
svörum viðmælenda að konur virðast oftar sinna börnum og heimilishaldi á heildina litið.
Þó var ekki alveg sama sagan hjá stjórnendum en samkvæmt viðmælendum er þar upp til
hópa um fjölskyldufólk að ræða sem sinnir sínum börnum eftir bestu getu. Viðmælendur
voru þeirrar skoðunar að þetta sé breyting frá því sem áður var þegar karlar tóku ekki eins
mikinn þátt í barnauppeldi og konur. Hins vegar sé algerlega undir fjölskyldum komið
hvernig þau hagi verkaskiptingu sín á milli en oftar taki konur að sér að sinna börnunum
og vera lengur í fæðingarorlofi, meðal annars vegna fjárhagslegra ástæðna.
... ég meina ungt par sem að, er að, þú veist, hefja búskap og pæla í hvernig
það á að hafa hlutina, þú veist það þarf náttúrulega bara oft að leggja kalt mat
á það, ég meina, þú veist eða, þú veist, bara eee, sko, karlmaðurinn á bara, á
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af einhverjum ástæðum meiri möguleika, þannig að segja, eins og í tengslum
við útgerðina sko, það er bara líklegra að hann fái pláss. Og hérna, og fólk
einhvern veginn kemst að þeirri niðurstöðu að ok, þú veist, þú „fókúserar“ á
þetta, að bara draga björg í bú og tryggja það að við eigum til hnífs og skeiðar.
Ég sé um börnin og heimilið. Bara, við bara höfum þetta svona. Og hérna, og
þú veist þó að ég, við þekkjum bara hérna ótal dæmi um þetta þar sem þetta
einhvern veginn bara er niðurstaðan og „díllinn“ sko. Og hérna, og það er
einhvern veginn bara af einhverjum ástæðum miklu ólíklegra að þetta sé á
hinn veginn, að karlinn segi bara, jæja, elskan, þú bara hérna, haha, þú bara
kýlir á þetta. Þú bara ert á sjó í 4 mánuði á ári. Ég veit það en þú veist ég mun
redda þessu bara öllu með börnin og heimilið.
Sumir viðmælendur töldu að vegna samfélagslegrar sögu sé oftar hlutskipti kvenna að sjá
um börnin. „Ég held það sé bara menningin í samfélaginu, bara í landinu. Ég meina
karlarnir fóru á sjóinn og voru sjómenn og konurnar unnu heima,“ Einn kvenkyns
viðmælandi taldi að konur langi almennt frekar en karla að vera heima við og sinna
börnum.
Einn karlkyns viðmælandi sagði að það sé mögulegt að móðurástin sé sterkari en
föðurástin og þess vegna gefi konur oftar en karlar starfsframa upp á bátinn til að ala upp
börn. Fórnarkostnaður við að velja sér starfsframa sem stjórnandi felist þó í því að gefa
tíma með fjölskyldunni upp á bátinn að vissu leyti. Hann tók þó fram að það sé ákaflega
mikilvægt starf að sinna fjölskyldu og það megi ekki vanmeta.
...af því að ég þekki það nú líka ágætlega, að konur, sko, þær tengjast
afkvæmum sínum meira heldur en karlarnir. Svona almennt, sko. Þó að mér
finnist ekki að það eigi við um mitt tilfelli en vissulega er það bara þannig að
þegar ég lít til baka að þá hef ég eytt meiri tíma ... í vinnunni heldur en ég
hefði viljað eyða með fjölskyldunni. Þannig er það bara ef þú vilt ná árangri og
fólk þarf að ná utan um það, ég held að það geti verið auðvitað, sko, skýring,
að það er töff að vera stjórnandi og það er líka töff að vakna á nóttunni að
sinna börnum og vera með veik börn og sinna fjölskyldu og allt þetta. Þetta er
bara glíma sem er mikil og ég held að við megum ekkert gleyma því að, sko,
þetta er ofboðslega mikilvægt líka að hugsa um fjölskylduna. Þannig að ég
kann ekki svarið öðruvísi meira heldur en það, ég held að það sé svona, oft
þannig að ábyrgðin situr meira hjá konunum. Ég veit að svona 90% ja eða 80%
tilfella þá er kannski móðurástin sterkari en föðurástin, sko.
Margir viðmælendur nefndu að það hefði verið ákaflega stórt og mikilvægt jafnréttisskref
að feður taki 3 mánuði í fæðingarorlof. Þó séu karlar oftar en ekki hærra launaðir en konur
og þess vegna séu konur oftar en karlar í 6 mánuði í orlofi því það sé hagkvæmara fyrir
fjölskyldur að karlinn haldi fullum launum. Oftast sé það ennþá þannig að það komi í hlut
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kvenna að vera lengur í orlofi. Þó nefndu viðmælendur að karlar taki í auknum mæli þátt
í uppeldi barna sinna og jafnvel jafn mikið og konur.
Nánast allir viðmælendur sögðu þó að barneignaleyfi sé bara þáttur af eðlilegu lífi og
komi ekki frekar niður á störfum kvenna en karla. Ef um góðan starfskraft er að ræða þá
skipta einhverjir mánuður til eða frá ekki máli, hvort sem um konu eða karl ræðir.
Langflestir sögðu að þeir reyni að koma til móts við fjölskyldufólk innan fyrirtækjanna.
Mjög lítill sveigjanleiki sé hins vegar í vinnslu þar sem verið er að keppast við klukkuna til
að ná flugvélum en hvað stjórnendur varðaði var reynt að koma að sveigjanleika þar sem
hægt var. Einnig nefndu viðmælendur að fólk geti í auknum mæli tekið að sér ákveðin
verkefni og unnið heima fyrir hvort sem það sé í barneignarfríi eða vegna veikinda barna.
Mikill hluti af þeirra störfum sé þess eðlis að hægt sé að sinna þeim í fjarvinnu.
Nokkrir viðmælendur nefndu að þeir finni fyrir aukinni kröfu um að störf innan
fyrirtækja þeirra verði gerð fjölskylduvænni en þó sé ekki endilega sagt hvað átt sé við.
Sveigjanleiki í starfi sé bara upp að ákveðnu marki og fjölskylduskemmtanir og því um líkt
séu ekki beint aðgerðir til að gera störf fjölskylduvænni.
En, en hérna, en því miður. Við, þú veist, starfið er einhvern veginn þess eðlis,
sko, að hérna, það er ekki mikill sveigjanleiki. En við gerum miklar kröfur til
starfsfólks okkar en við reynum að vera eins sveigjanleg og hægt er. Þú veist
ef ég mögulega get aðstoðað þær við eitthvað þá geri ég eins og ég get en oft
er það mjög erfitt, ef ég á að vera alveg hreinskilin með það.
Einn viðmælandi orðaði það á þann hátt að í raun sé það hraðinn í samfélaginu,
lífsgæðakapphlaupið og linnulaus vinna sem almennt komi illa út fyrir fjölskyldulífið en
það sé landlægt vandamál sem megi vinna í, ekki einungis í sjávarútvegi.
Á heildina litið voru viðmælendur þeirrar skoðunar að fjölskyldulíf fólks og
barnaumönnun sé einstaklingsbundin og það sama gildi í sjávarútvegi og annars staðar.

4.2.4 Samantekt á þema 2
Samhljómur var meðal viðmælenda um að ekki sé litið öðrum augum á konur í
stjórnendastöðum eða þær taldar minni menn en karlar. Fáir gátu gert sér í hugarlund
hvers vegna konur séu ekki fleiri í stjórnendastöðum en gátu þó getið sér til um einhverja
mögulega áhrifaþætti, meðal annars að konur séu ekki nógu duglegar við að koma sér á
framfæri.
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Flestir viðmælendur lýstu yfir vilja til þess að jafna kynjahallann en áttu í erfiðleikum
með að finna út með hvaða móti það sé mögulegt. Konur virðast almennt ekki sækja um
stjórnendastöður nema í örlitlum mæli og hallar á þær sem sækja um þar sem oft eru
karlkyns umsækjendur reynslumeiri en þær.
Viðmælendum þótti karlmenn í auknum mæli sinna heimilishaldi og barnauppeldi en
þó virðast konur langoftast vera lengur í fæðingarorlofi en karlar og oftar velja þær að
sinna fjölskyldu en ábyrgðamiklum störfum þótt það sé ekki algilt. Þegar upp er staðið er
einstaklingsbundið hvernig fjölskyldur haga verkaskiptingu sín á milli og fer það eftir
aðstæðum hverju sinni.

4.3 Áskoranir og möguleikar
Þriðja og síðasta aðalþema, sem greint er frá hér, ber heitið áskoranir og möguleikar. Það
snýr að upplifun viðmælenda af þeim áskorunum sem einstaklingar innan sjávarútvegs
standa einna helst frammi fyrir og tækifærum sem kunna að leynast innan greinarinnar. Í
kaflanum er gerð grein fyrir undirþemunum: karllæg grein, takmarkanir og tækifæri og
loks framboð og eftirspurn. Samantekt á þemanu fylgir í kjölfar umfjöllunar um hvert
undirþema.

4.3.1 Karllæg grein
Viðmælendur voru spurðir hvort þeim þætti sjávarútvegur vera karllægur og voru sumir
voru meira afgerandi í svörum en aðrir og sögðu svo tvímælalaust vera. Aðrir sögðu hins
vegar að kalla megi sjávarútveg karllægan en það fari eftir því hvernig litið sé á málið. Ef
horft sé til kynjahlutfalla innan greinarinnar, sérstaklega í stjórnendastöðum, megi
vissulega kalla hann karllægan en konum þar sé hægt og rólega að fjölga. Ójöfn
kynjahlutföll eru ekki til staðar í vinnslum samkvæmt viðmælendum en aftur á móti
nefndu allir viðmælendur þá staðreynd að sjómenn eru nánast einvörðungu karlmenn á
Íslandi. Þeir eru jafnvel taldir táknmynd sjávarútvegsins sem mögulega leiðir af sér
karllægan stimpil á greinina.
Einn karlkyns viðmælandi var ekki sammála því að sjávarútvegur sé karllægur og sagði
það vera gamaldags viðhorf þeirra sem skilgreini sjávarútveg einungis út frá sjómönnum.
Aftur á móti megi sjá fjölmargar konur innan greinarinnar og því eigi þetta viðhorf í raun
ekki lengur við.
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Ég myndi segja nei. Af því að þegar þú hugsar um sjávarútveginn, hvað ert þú
að hugsa þá? þú ert að horfa væntanlega á skip, gamaldags veiði ekki satt. Það
veltur alltaf á hvernig þú skilgreinir sjávarútveginn ... Og þegar þú segir
sjávarútvegur, þá ertu, þú veist, ertu að horfa á sjávarútveginn 1975? Eða ertu
að horfa á sjávarútveginn árið 2020? Ég meina, ég held að það séu meira og
minna konur sem leiða öll rannsóknarstörfin sem eru í gangi. Bæði Collagen,
Kerisis og úti um allt hérna, öll þessi nýsköpun, þróttur sem er í
sjávarútveginum, það er meira og minna leitt af konum ... já, og ég held að
sko, bara gamaldags viðhorfið, hvað er sjávarútvegur? þá horfirðu niður á
höfn og horfir á skipin. En það er ekkert sjávarútvegurinn. Það er bara hluti.
Viðmælandinn sagði einnig að þeir sem eru skoðanamyndandi á samfélagsmiðlum og í
fjölmiðlum séu „almennt ekki nægilega vel að sér um hvað nútímasjávarútvegur snýst
um“. Annar karlkyns viðmælandi var heldur ekki alveg sammála fullyrðingunni um að
sjávarútvegur væri karllægur en sagði að ef horft sé á heildina geti hann áttað sig á
ástæðum þess að greinin sé sögð karllæg.
Ég veit það, ég veit alveg, þekki alveg, sko, ástæðu fullyrðingarinnar, að það
eru miklu, miklu fleiri karlar í sjávarútvegi. Eða að vinna í kringum sjávarútveg
heldur en konur ... þannig að ég er alveg sammála fullyrðingunni, að fólki
finnst hann vera karllægur, sko. En það sem ég er að segja, sko, að í okkar
fyrirtæki er hann ekkert sérstaklega karllægur, að flestu leyti og, hérna, og að
mörgu leyti bara eru konur hæfari í..., ekkert hæfari, bara jafn hæfar körlum.
Bara, það er enginn munur á karli og konu.
Nokkrir viðmælenda upplifðu að það sé ákveðin hefð ríkjandi innan greinarinnar um að
synir taki við af feðrum sínum í fyrirtækjum, og að dætur taki síður við
fjölskyldufyrirtækjum. Það sé ákveðin samfélagslegur þáttur í sögunni sem valdi því að
sjávarútvegur sé svona karllægur og það sé hlutur sem erfitt sé að breyta. Einnig bar á
góma að þeir sem séu í forsvari fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi og láti helst til sín taka í
fjölmiðlum séu karlmenn og því sé auðséð hvers vegna sjávarútvegur hafi þennan stimpil
á sér.
En ég held að þetta sé bara tiltölulega ólíkt eftir fyrirtækjum en auðvitað er
þetta almennt séð tiltölulega karllægur iðnaður, það náttúrulega blasir við.
Það eru tiltölulega fáar konur í lykilstöðum. Hvort að það eru e-ð miklu færri
en í öðrum greinum hins vegar, er e-ð sem ég glöggva mig nú ekki alveg á, sko.
Það náttúrulega hallar almennt séð á konur, í bæði stjórnum og
stjórnendastöðum fyrirtækja. En jú, og þetta er, þetta er náttúrulega svolítil
svona töffaragrein, sko, þannig að það má eflaust með sanni segja að þetta sé
tiltölulega karllægt umhverfi.
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Nokkrir kvenkyns viðmælendur lýstu því að þeim þyki vera til staðar ákveðið samfélag
karla eða karlaklúbbur, eins og ein þeirra kallaði það, innan greinarinnar. Þar séu
karlmenn búnir að koma sér saman og byggja upp sambönd og tengslanet sín á milli. Ein
þeirra tók þó fram að þótt hún upplifi að konum sé oft og tíðum haldið utan við þessa
klúbba séu þeir ekki skapaðir af illgirni karlmanna. „Þannig að ég, eins og ég segi, ég held
að í eðli sínu sé þetta ekki illa meint eða til þess að halda konum frá. Þetta hefur bara
einhvern veginn verið og þetta er þægilegast.“
Einnig talaði hún um að karlmenn eigi til að brjóta kvenmenn niður en það sé þó ekki
meðvitað. Þeir séu einfaldlega í félagsskap hver við annan því þannig líði þeim best.
Svokallaðir karlaklúbbar séu saklausir í eðli sínu en rótgrónir.
Þannig að þessi karlaklúbbur er, sko ... Svona hefur þetta verið, þetta kunna
þeir best. Þetta finnst þeim þægilegast, ekkert óþægilegt, ekkert
vandræðalegt, ekkert hvernig á maður að vera eitthvað. Ég held að þetta sé
það. Ég held að þetta sé í eðli sínu mjög saklaust en orðið bara mjög rótgróið.
Viðmælendur voru ekki á einu máli um hvort þeim þyki karllægt umhverfi innan
greinarinnar jákvætt, neikvætt eða hlutlaust. Nokkrar konur höfðu þó ákveðnar skoðanir
á því máli. Einn kvenkyns viðmælandi talaði um að hún upplifi oft að karlmenn setji upp
ákveðna grímu þegar kona sé mætt á svæðið, til dæmis á fundi. Henni þyki þeir stundum
barnalegir eða kjánalegir og vilji lítið ræða alvarleg mál með hana á svæðinu.
Viðmælendur voru sumir þeirrar skoðunar að karlaklúbbar eða karllæg tengslanet séu
ekki endilega hindrun fyrir konur á framabraut á meðan aðrir viðmælendur töldu
karlaklúbba og lágt sjálfsmat kvenna vera þeirra helstu hindrun á uppleið.
Þeim sem þótti sjávarútvegur karllægur töluðu um að karlmenn eigi til með að hópa
sig saman. Þeir séu mjög meðvitaðir um tengslamyndun og byggja upp viðskiptasambönd
með félagslífi. Tengslanet er mikilvægt í sjávarútvegi samkvæmt viðmælendum en einn
kvenkyns viðmælandi hafði á orði að henni þyki sem konum sé haldið utan við ákveðinn
anga tengslanetamyndunar í sjávarútvegi. Hún vissi ekki til þess að konum sé boðið með
í veiðiferðir til að mynda sem að hennar mati voru lítið annað en viðskiptaferðir. Hún vissi
til þess að kvenkyns stjórnendum sé almennt ekki boðið með í slíkar ferðir en karlmönnum
í lægri stöðum innan fyrirtækja sé þó boðið. Hún tók fram að hún telji þetta alls ekki vera
af illgirni gert heldur hafi það einhvern veginn æxlast í þá áttina. Það sé einhvern veginn
eins og það sé erfiðara að bjóða konum með en körlum á staði eins og í veiðiskála þar sem
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húsakostur er þröngur og menn þurfi að deila herbergjum; það geti orðið til vandræða ef
einungis ein kona sé með í för. Þó að hún telji að karlaklúbbar séu almennt ekki skapaðir
til að útiloka konur þá séu þeir ekki eins saklausir og þeir litu út fyrir að vera þar sem oft
sé um valdamikla karla að ræða sem hittist og taki ákvarðanir án kvenna sem hefðu
gjarnan viljað hafa samráð við þá um slíka hluti.
Það er þetta tengslanet, eins og þeir kalla það, ég meina, ég hef tengslanet
meðal kvenna við hringjumst á, hjálpumst á og svona. Já, þú veist, þeir hringja
sín á milli, þeim finnst það þægilegra, þeir eru afslappaðri í þessu umhverfi,
þeir fara saman að veiða. Veiðiferðir eru oft ekkert annað en viðskiptafundir,
sem okkur er haldið utan við. Vegna þess að það er svo óþægilegt að hafa
konu með, um hvað eigum við að tala? Þeir eru svona. Eeeh já svolítið svona,
ég veit ekki hvaða orð ég á að nota, grobba eða æ, þú veist, þeir eru svona að
tala um sína sigra og sem að, konur í hóp tala öðruvísi heldur en ef það er karl.
Þú veist, við værum hérna sex, sjö konur að spjalla og svona, það myndi
breytast ef það kæmi inn einn karl. Þetta er svolítið svoleiðis. Nema þarna er
þetta bara dýrkeyptara því þetta eru valdamiklir karlar, fattarðu mig? [R: já].
Það er það sem er að trufla, heldur en ef við værum bara í einhverjum svona
saumaklúbb eða við værum að tala um okkar ... og, og þú veist, það er munur
á kynjunum og við eigum aldrei að reyna að eyða honum.
Þó að viðmælendur hafi ekki verði samhljóma um að sjávarútvegur sé karllægur virtust
þeir gera sér grein fyrir ástæðum þess að því sé haldið fram. Kvenkyns viðmælendur
töluðu á svipuðum nótum um að tengslanet karla sé ekki af sama meiði og kvenna og að
það sé bæði sterkt og rótgróið. Á heildina litið mátti heyra að viðmælendur þekki til þess
að karllægt umhverfi sé oft og tíðum ríkjandi innan greinarinnar og að álit almennings
komi þeim ekki á óvart.

4.3.2 Takmarkanir og tækifæri
Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvort þeim þætti að konur og karlar hefðu jöfn
tækifæri til að klífa metorðastiga innan sjávarútvegs voru þeir ekki allir á einu máli hvað
það varðaði. Með þeim sem voru þeirrar skoðunar að konur þyrftu almennt að hafa meira
fyrir því að vinna sig upp en karlar var það sammerkt að þær skorti oft og tíðum reynslu
innan greinarinnar. Einnig bentu margir viðmælendur á að það sem komi oft í veg fyrir
nýliðun í stjórnendastöðum í sjávarútvegi sé annars vegar að oft sé um fjölskyldufyrirtæki
að ræða og hins vegar að fólk sitji lengi í sínum stöðum. Því sé almennt fátítt að leitað sé
eftir nýjum stjórnendum og að almennt séu ekki miklar mannabreytingar meðal
stjórnenda í sjávarútvegi. Einnig hafa ekki öll fyrirtæki marga stjórnendur í sínum röðum.
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... svo stjórnunarstöðurnar sjálfar, eins og ég segi, þú ert með fá fyrirtæki sem
hafa þann burð til að hafa þetta lag. Og þá ertu bara með fá störf í boði og ég
held að enginn sé að horfa í karl eða konuna, bara einstaklingana sem eru
valdir. Og af því það eru fáar konur í þessum fáu fyrirtækjum þá er lítið um
það.
Einhverjir nefndu að barneignir geti átt sinn þátt í því að konum gangi verr en körlum að
vinna sig upp innan fyrirtækja. Þó voru langflestir viðmælendur þeirrar skoðunar að það
að fólk sé á barneignaraldri sé ekki hindrun í því að það geti klifið metorðastigann innan
fyrirtækja ef það hefði hug á því að komast áfram en það geti vissulega haft einhver áhrif
hvort sem kona eða karl á í hlut.
En, en eflaust, eflaust hérna, getur það haft einhver áhrif, sko. Það er
náttúrulega ... ég meina og það er náttúrulega, það er náttúrulega, er
„faktor“, að hérna að þú veist fyrir konur sem eru að reyna að vinna sig upp.
Að hérna að þú veist, ég meina, barneignirnar setja, setja alltaf, þú veist,
allavega hálfs árs jafnvel árs, eitthvað stopp í, þú veist, það klifur sko, innan
fyrirtækisins. Og hérna, og það, það hlýtur að reynast erfitt þegar þú ert að
reyna að bauka við að vinna þig upp og, hérna, vinna þig í álit hjá æðstu
stjórnendum. Hérna, sérstaklega ef þú eignast mörg börn ...
Samhljómur var meðal viðmælenda um að einstaklingar, sem sýna áhuga, fá þá ábyrgð
sem þeir sækjast eftir. Fólk sem reynir að klífa metorðastigann innan fyrirtækjanna fær
oftar en ekki að spreyta sig á því að vinna sig upp. Almennt þótti jákvætt að fólk sýni áhuga
á því að vinna sig upp og töldu viðmælendur flestir að konur jafnt sem karlar hafi
möguleika á því en þó var ekki einhugur um að það muni reynast þeim jafn auðvelt. „Mín
skoðun er sú að við höfum í rauninni jafnmörg tækifæri. Við eru bara ótrúlega ólík og
dugleg með það að reyna að koma okkur fram.“ Nokkrir viðmælendur töldu að tengslanet
eigi stóran þátt í því hvernig nýir stjórnendur séu valdir í stjórnendastöður og það þurfi
reynslu, áræðni og tengslanetamyndun til að komast áfram en það sé ekki öllum gefið.
Einnig var bent á að það sé hæg endurnýjun í stjórnendastöðum en þó séu til staðar
tækifæri fyrir konur. Stór fyrirtæki reyni jafnvel markvisst að leita að þeim í ákveðin störf.
Einnig var nefnt að einstaklingar fái í auknum mæli fleiri tækifæri til að vinna sig upp þar
sem fyrirtækjum í fjölskyldueigu sé að fækka.
Já, ég held að þannig ..., að leiðin er náttúrulega, sko, þú veist, en hún er að
verða léttari vegna þess að þú, auðvitað eru, sko, það er ...
fjölskyldufyrirtækjum er að fækka, þetta er að verða meira opnari fyrirtæki og
svoleiðis, sko.
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Einnig kom fram hjá nokkrum viðmælendum að konum í sérhæfðum störfum sé að fjölga
og að menntun sé leiðin að stjórnun en þó ekki eina leiðin. Mikilvægt sé að halda
jafnréttisumræðu á lofti til að reyna að jafna kynjahlutföll í stjórnendastöðum, en það
muni taka tíma.
Þetta er ekki svo einfalt. Og við breytum þessu ekki með örfáum pennastrikum
eða með því að. Já. Eða einhverjum töfrasprota, sko. En þú veist, þess þá
heldur að menn séu að reyna að vinna markvisst í þessu og hafa þetta uppi á
borðinu sem alvöru „issue“, held ég. Þannig að, hérna, en að menn hafi
jafnréttisstefnu og meini eitthvað með henni og það sé verið að borga jöfn
laun … og svo auðvitað að, hérna, að grípa tækifærið þegar til dæmis, sko,
konur með góða menntun gefa færi á því að koma inn í greinina, að hérna,
stökkva á þau tækifæri og hérna. En svo held ég reyndar að við munum
hugsanlega sjá, sko, í þessari grein eins og öðrum, sem sagt konum fjölga í,
hérna, svona þeim stjórnunarstöðum sem eru svona, meira svona kannski fagstjórnendastörf, þ.e.a.s. mannauðsstjórar, fjármálastjórar, þú veist, svona
störf sem krefjast sérmenntunar. Ég hugsa að við munum sjá konum fjölga þar
í sjávarútveginum, eins og hefur verið að gerast víða annars staðar.
Nokkrir viðmælendur töldu að ein stærsta áskorun kvenna, sem vilja vinna sig upp innan
greinarinnar, sé að afla sér reynslu. Konur virðast almennt ekki hafa skapað sér nægilega
fortíð innan greinarinnar samkvæmt viðmælendum og það aftrar þeim í framgangi. Sumir
töldu að reynsluleysið geti verið þáttur í því að konur sæki síður um stjórnendastöður en
karlar. Einn viðmælandi benti þó á að það séu til karlmenn sem hefðu orðið forstjórar í
sjávarútvegsfyrirtækjum án þess að hafa unnið í fiski.
Já, sko, stjórnendastöður. Það er náttúrulega oft þannig að þú byrjar í
einhverju starfi, svo ertu kominn í það að vera stjórnandi og þannig, og þetta
er svona svolítill tröppugangur og ég hef stundum leyft mér að segja, sko, að
ef maður er eitthvað að pæla í þessu, að konur hafa ekki náð að skapa sér
fortíð, sko, innan greinarinnar. Það er kannski ekki alveg sanngjarnt að segja
þetta því það eru náttúrulega margir karlmenn sem hafa orðið hérna
forstjórar án þess að hafa nokkurn tímann unnið í fiski, þú veist ... samt mjög
algengt að þeir sem eru komnir í eins og kannski deildarstjórastöður, hafa
kannski áður verið í öðrum störfum í fyrirtækinu, sko. Kynnst alveg
starfseminni og annað því um líkt. Og að það séu meira karlmenn sem hafa
sóst eftir því heldur en konur, einhverra hluta vegna.
Viðmælendur töldu sumir að mögulega væru ekki fleiri konur með reynslu af störfum
innan greinarinnar þar sem á heildina litið væri ekki hefð fyrir því að þær starfi innan
sjávarútvegs, sérstaklega ekki í stjórnendastöðum. Einn viðmælandi var þeirrar skoðunar
að ef einhverjar hindranir verði í vegi þeirra sem hafi hug á að vinna sig upp myndist þær
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neðar í metorðastiganum en á stjórnendastigi. Margir ræddu um sjómennsku í því
samhengi og þá staðreynd að konur séu langoftast ekki sjómenn en sögðu þó flestir að
það sé ekki endilega leiðin í stjórnendastöðu. Mögulegar ástæður þess að konur eru
sjaldnast sjómenn voru taldar liggja meðal annars í því að aðbúnaður um borð geti fælt
þær frá þar sem næði eða einkarými eru af skornum skammti. Einnig var skoðun margra
viðmælenda að krafa um mikla viðveru hafi fælingarmátt, bæði hvað sjómennsku og
stjórnendastörf varði.
Ég held að við verðum líka að horfa á það, þú veist, að sko, þessi krafa um
mjög mikla vinnu og jafnvel fjarveru frá heimilum og svoleiðis, sem er
náttúrulega sérstaklega mál ef þú ætlar að fara að horfa á sjómennina, sko,
þá held ég að það sé þannig, að sko, eins og bara karlmenn eru líklegri til þess
að láta sig hafa það, að hafa ekkert jafnvægi vinnu og einkalífs. Konur eru bara
síður til í þann „díl“.
Einn viðmælandi sagði að í einhverjum tilfellum komi fyrir að það halli á karlmenn sem
reyni að sækja um stjórnendastöður almennt og í sjávarútvegi þar sem reynt sé að ráða
frekar konur en karla í því skyni að ætla að jafna kynjahlutföll. Það eigi sér í lagi við um
störf mannauðsstjóra þar sem konur eru oft á meðal umsækjenda. Hann tók til dæmi um
vin sinn:
Ég á til dæmis vin sem er með rosalega, rosalega öfluga reynslu og þekkingu
á mannauðsmálum sem hefur verið að reyna að skipta um vinnu, sko. Og hann
hefur séð það trekk í trekk að þú veist störf sem hann hefði átt, sem sagt sko,
með réttu að, að sem sagt fá, sko. Að hérna, það er, það er tekin hérna einhver
ung kona með tiltölulega litla reynslu fram yfir hann, sko. Þannig geta hlutirnir
jafnvel snúist upp í einhverja andhverfu.
Einn kvenkyns viðmælandi hafði svipaða sögu að segja og lýsti því hvernig hún upplifði
stundum að það að vera kona gæti veitt henni forskot í ákveðnum aðstæðum.
Mér finnst – ef eitthvað er – þá fæ ég plús fyrir það að vera kona, eða þú veist,
af því að alltaf alls staðar þar sem ég hef verið hefur fólk viljað hafa þetta
jafnara og ef eitthvað er þá hef ég örugglega fengið meira út úr því að vera
kona, eða fengið frekar tækifæri heldur en karl, þannig að þetta verði jafnt
sko.
Af svörum viðmælenda að dæma eru allajafna jöfn tækifæri fyrir bæði kynin að klífa
metorðastigann innan sjávarútvegs. Þeir sem sækjast eftir aukinni ábyrgð fá oftar en ekki
að spreyta sig. Hins vegar eru almennt ekki tíðar mannabreytingar í stjórnendastöðum í
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sjávarútvegi. Fjölskyldufyrirtækjum er að fækka og því eru fleiri tækifæri fyrir aðila utan
fjölskyldnanna að komast áfram innan fyrirtækja.
Tæknivæðing hefur orðið til þess að sérhæfðum störfum fjölgar og getur orðið til þess
að þeir sem hafa ekki bakgrunn eða reynslu úr sjávarútvegi geta reynt að hasla sér völl
þar með sérmenntun að vopni. Þá má ekki gleyma því að kynna almenning fyrir
tækifærum sem leynast innan greinarinnar til að laða nýtt fólk að borðinu.

4.3.3 Framboð og eftirspurn
Líkt og áður hefur komið fram kom fram rík áhersla hjá viðmælendum um að almennt ríkir
vilji til þess að fjölga konum í stjórnendastöðum í sjávarútvegi. Ekki er þó um margar
stöður að ræða og oftar en ekki sitja stjórnendur í sínum stöðum svo árum skiptir. Þegar
svo ber til að leita þarf að nýjum aðilum er af ýmsum ástæðum ekki alltaf auglýst en margir
viðmælendur sögðu að oft sé leitað að fólki gegnum tengslanet. Einnig er oft leitað að
fólki í nærumhverfinu þar sem erfitt getur reynst að útvega utanbæjarfólki húsnæði.
Viðmælendur ræddu að stundum sé erfitt að fá fólk til að flytja í önnur byggðarlög til
að sinna störfum og einnig geti slæmar samgöngur orðið til þess að fólk ferðist síður í
nærliggjandi sveitarfélög til vinnu. Ef fólk hefur hug á að flytja vegna vinnu getur nábúð
við fjölskyldu skipt máli. Vegna erfiðleika við flutninga er oft erfitt að fá menntað fólk út
á land samkvæmt viðmælendum.
Þar er auðvitað ... og það sem er svona kannski erfitt er bara eins og hérna, í
umhverfi sjávarútvegsins, er það að, að það er stundum erfitt að fá menntað
fólk eins og út á land og ef þú átt ekki rót, einhvern veginn úti á landi, eins og
hérna [landshluti], þar sem samgöngurnar eru erfiðar þá einhvern veginn lifir
fólk svona stutt af, að vera hérna.
Framboð álitlegra umsækjenda er oft af skornum skammti en viðmælendur nefndu að
stundum sé skortur á einstaklingum með þá sérþekkingu sem þarf til ákveðinna starfa.
Viðmælendur voru einnig samhljóma um að konur virðist mun síður en karlar sækjast eftir
stjórnendastöðum í sjávarútvegi en ástæður þess liggi mögulega í því að þær hafi ekki
skapað sér fortíð innan greinarinnar, eins og áður hefur komið fram. Þeir sem þekkja ekki
störf innan sjávarútvegs vilja ekki vinna þar. Einn viðmælandi sagði að aukin menntun
kvenna geti orðið til þess að þeim fjölgi innan greinarinnar en hún dugi ekki til ein og sér
heldur þurfi þær einnig reynslu.
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En þetta gæti breytt myndinni svona smátt og smátt, þessi breyting á
menntuninni. En svo er það líka þannig að þetta er grein þar sem menn horfa
líka mikið á reynslu, ekki bara menntun, að þú veist, það er byrjað á að skoða
hvað hefur þú gert, þú veist ekki, hvað hefur þú gert í skóla, sko, já, þannig að
það er ekkert endilega, þú veist, víst að menn séu að fara að ráða inn, sko, fólk
með háskólamenntun í stórum stíl, sko. Það eru kannski ekki nema örfáir í
hverju fyrirtæki sem koma inn á þeim forsendum sko.
Annar viðmælandi var á sama máli hvað reynslu af störfum varðaði og sagði:
Fólk þarf að hafa mokað skít og dýft hendi í kalt vatn. Þú þarft aðeins að hafa
upplifað einhverjar harðar aðstæður til þess að geta verið í sjávarútvegi. Ég er
bara að segja að menntun, hún skiptir miklu máli en hún er ekki bara menntun
á háskólastigi, hún er alls staðar.
Af máli viðmælenda að dæma er skortur á fólki í sjávarútvegi sem býr yfir ákveðinni
þekkingu eða reynslu. Þó getur reynst torvelt að manna ákveðnar stöður þar sem framboð
álitlegra einstaklinga er stundum af skornum skammti og erfitt getur verið að fá rétta
fólkið til að flytja út á land. Því er leitað að fólki í nærumhverfinu eða gegnum tengslanet.
Mörgum viðmælendum þótti mikilvægt að koma á framfæri hversu mikilvægt sé að
upplýsa almenning um tækifæri innan sjávarútvegs. Störf innan greinarinnar þurfi að vera
aðlaðandi fyrir komandi kynslóðir. Ekki megi sofna á verðinum, það þurfi að hugsa til
framtíðar og gæta að mannauði innan greinarinnar svo fyrirtæki séu samkeppnishæf um
vinnuafl. „Hvernig verður þetta eftir 10 ár? Verður eitthvað fólk í boði til okkar?“
Viðmælendum þótti einnig að nú til dags beri á ákveðnum mýtum í kjarabaráttunni og
almennt væri neikvætt viðhorf meðal Íslendinga til vinnu í vinnslum. Viðhorf almennings
til sjávarútvegs þurfi að leiðrétta því að þar væru gríðarlega mörg tækifæri.
… Íslendingar vilja ekki vinna í frystihúsum í dag. En það er eitthvað sem er
náttúrulega svolítið leiðinlegt og, og þyrfti kannski að leiðrétta að það eru svo
margir sem halda að þetta sé kannski bara einhver hundleiðinleg vinna og
svona, þú veist, ég er ekki viss um að margir átti sig á því það er búið að vera
rosamikil tæknibylting í sjávarútvegi. Ég er ekki viss um að allir átti sig á því að
það eru tækifæri fyrir mjög marga, í alls konar með alls konar menntun að
starfa í sjávarútvegi. En það er eitthvað sem á vonandi bara eftir að leiðréttast.
Einnig kom fram hjá viðmælendum að það beri á gamaldags viðhorfum til sjávarútvegs
sem megi breyta þar sem sjávarútvegur í dag sé langt frá því eins og hann var áður, og
verði aldrei aftur eins og hann var. Að mati eins viðmælanda er gert lítið úr ævistarfi hans
með ranghugmyndum um að hver sem er geti farið að veiða.
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Það eru margir kallaðir til en það er ekkert öllum gefið að reka svona fyrirtæki.
Og við erum sérfræðingar í þessu. Það er enginn í heiminum að gera þetta
betur heldur en við og ég horfi á þetta, þetta er ævistarfið mitt og bara verið
að gera mjög lítið úr því. Þegar menn ætla að fara að henda því út í hafsauga
fyrir eitthvað sem þeir vita ekkert hvernig það virkar … Þannig að ég held að
bransinn sem slíkur er búinn að sýna það að við erum með sem sagt nánast
eina sjávarútveginn í heiminum sem er rekinn með hagnaði og ekki
ríkisstyrktur og, hérna, í mínum huga erum við að gera þetta alveg svakalega
vel.
Viðmælendur voru spurðir hvort þeir telji lagasetningu um kynjahlutfall kvenna í stjórnum
hafa haft smitáhrif niður á framkvæmdastjórnarstig og voru margir á öndverðum meiði
hvað það varðaði. Sumir töldu að lagasetningin hefði ekki haft bein áhrif en örugglega
vakið marga til umhugsunar og orðið til þess að konur sjái nú í auknum mæli fyrir sér að
starfa í efsta stjórnendaþrepi í sjávarútvegi. Einn kvenkyns viðmælandi sagði að hún hefði
upphaflega verið á móti lagasetningu en skipt um skoðun eftir að á hana reyndi. Nú þyki
henni lagasetningin hafa verið ágætur upphafspunktur til að vinna út frá í því að jafna
kynjahlutföll og nú sjái fleiri karlkyns og kvenkyns stjórnendur fyrir sér að ráða oftar
konur.
Það þurfti eitthvað „kick off“ sko, þú veist, það var ekki nóg að segja: já við
erum allir af vilja gerðir en við fáum engar konur. Það var alveg rétt. Jóna mín,
værir þú kannski til í að koma í stjórnina eða eigum við bara að fá hann Nonna?
Aaa, fáið bara Nonna! Eða skilurðu, það eru send svona skilaboð. Þarna urðu
menn að taka konur inn. Og ,og þá bara varð hún Jóna að gefa sig í þetta og
ég held að það hafi verið svona sprunga í glerþakið. Ég held að þetta hafi verið
nauðsynlegt, því miður. Af því ég þoli ekki að við þurfum svona lagasetningu.
Margir viðmælendur lögðu ríka áherslu á að þeim þyki ekki tækt að stjórnvöld beiti
þvingunaraðgerðum til að fjölga konum í stjórnum, eða stjórnendastöðum. Næstum allir
viðmælendur voru ósammála því að lagasetning um kynjakvóta í framkvæmdastjórnum
geti orðið samfélaginu til hagsbóta. Mörgum þeirra þótti þó að lagasetning um kynjakvóta
í stjórnum hefði haft jákvæð áhrif og að það geti haft áhrif á fjölgun kvenna í stéttinni að
hafa fleiri kvenkyns fyrirmyndir þar að störfum.
Á heildina litið fjölluðu viðmælendur um að framboð starfskrafta í sjávarútvegi haldist
ekki alltaf í hendur við eftirspurn, þá sér í lagi ef leita þarf utan nærumhverfisins að fólki
sem þarf svo að flytjast búferlum. Margir ræddu um að skortur sé á fólki með ákveðna
sérþekkingu eða reynslu. Konur hafa í auknum mæli menntun við hæfi en vantar reynslu
úr sjávarútvegi sem getur orðið til þess að þær sækja ekki þangað. Viðmælendur voru
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margir sammála því að fyrirmyndir hafi áhrif á ásókn kvenna í greinina og að lagasetning
um kynjakvóta í stjórnum hafi haft þar áhrif. Einnig nefndu margir að sú staðreynd að
framkvæmdastjóri Samtaka í sjávarútvegi sé kvenkyns geti orðið til þess að fleiri konur
sjái fyrir sér að byggja upp starfsframa innan greinarinnar.

4.3.4 Samantekt á þema 3
Ekki voru allir viðmælendur á einu máli um að sjávarútvegur sé í raun karllæg grein en
kvenkyns viðmælendur ræddu margir upplifun sína af því að tengslanet karla í greininni
væri sterkt og rótgróið og að þessum viðmælendum þyki sumum eins og konum sé haldið
utan við það. Þó voru allir einróma um að þeir finni ekki til þess að karlmenn reyni
markvisst að útiloka konur. Engum viðmælanda kom á óvart að atvinnugreinin hefði
þennan stimpil á sér, að vera karllæg, en sumir töldu að fullyrðingin eigi ekki lengur við
og að uppruni fullyrðingarinnar liggi í gamaldags viðhorfum.
Að mati viðmælenda hafa konur og karlar jöfn tækifæri til þess að klífa metorðastiga
innan sjávarútvegs. Viðmælendur segja að þeir sem sækjast eftir aukinni ábyrgð fái
tækifæri til þess að láta á það reyna. Margir bentu þó á að mannabreytingar séu ekki tíðar
í stjórnendastöðum þar sem stjórnendur gegna hlutverkum sínum oft og tíðum svo árum
eða jafnvel áratugum skiptir. Einnig var bent á að mögulega verði fleiri tækifæri fyrir
utanaðkomandi aðila að sækjast eftir æðstu stjórnendastöðum með fækkun
fjölskyldufyrirtækja í sjávarútvegi. Einnig hafi tæknivæðing orðið til þess að eftirspurn eftir
starfsfólki með sérmenntun hafi aukist og ný tækifæri í sjávarútvegi bíði þeirra sem þeirra
leita. Í því samhengi ræddu viðmælendur mikilvægi þess að upplýsa almenning um
tækifærin og framþróun í greininni til að vekja áhuga á henni.
Margir viðmælendur lýstu því að framboð sé ekki ávallt í takt við eftirspurn þegar leitað
sé að nýjum starfskröftum og ræddu að erfitt geti reynst að fá fólk til að flytja milli
bæjarfélaga til að hefja ný störf. Einnig sé skortur á fólki með ákveðna sérhæfingu og erfitt
að finna fólk með reynslu við hæfi í ákveðin störf. Í því samhengi ræddu þeir að þar sem
ekki sé rík hefð fyrir því að konur sinni sjómanns-, iðnaðar- eða stjórnendastörfum innan
sjávarútvegs skorti þær oft reynslu innan greinarinnar sem hefði getað ýtt undir að þær
óski eftir ábyrgðarfullum stöðum þar eða gert þær hæfari en karlkyns umsækjendur í
slíkum stöðum.
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Viðmælendur ræddu einnig að fyrirmyndir geti skipt máli og fjölgun kvenna í stjórnum
og æðstu stöðum geti orðið til þess að fleiri konur sjái fyrir sér að hefja störf í sjávarútvegi
eða reyna að sækja um stjórnendastöður.
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5

Umræða

Rannsókn þessari var ætlað að svara spurningunum: Hvers vegna eru konur síður en karlar
í æðstu stjórnendastöðum sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi? Eru mögulega einhverjir
þættir til staðar í menningu atvinnugreinarinnar, fyrirtækjanna eða samfélaginu sem eru
þess valdandi?
Lagt var upp með að reyna að henda reiður á hvað einkennir menningu í sjávarútvegi í
því skyni að athuga hvort mögulegt sé að finna einhverja þætti sem kunna að orsaka
kynjahalla sem þar má sjá meðal æðstu stjórnenda. En þátttakendur rannsóknarinnar
höfðu sambærilegan bakgrunn og voru dæmigerðir íslenskir stjórnendur þegar kom að
menntun (Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl., 2015) en flestir þeirra höfðu lokið háskólaprófi og
oftar en ekki á viðskipta- eða hagfræðisviði.
Gögnin gáfu sterklega til kynna að menning innan atvinnugreinarinnar væri á heildina
litið heldur karllæg en viðmælendur töldu það að miklu leyti stafa af skorti á konum í
stjórnendastöðum og sjómennsku, það er að segja konur skorti kvenkyns fyrirmyndir.
Af niðurstöðum að dæma má ætla að í samfélagi Íslendinga sé ekki hefð fyrir því að
konur gegni æðstu stjórnendastöðum í sjávarútvegi en viðmælendur ræddu flestir að
ásókn kvenna í ábyrgðarstöður í sjávarútvegi sé af afar skornum skammti en gátu ekki fest
fingur á ástæður þess. Margir ræddu að konur hafi ekki skapað sér fortíð innan
greinarinnar og hafi oft ekki þá reynslu sem þurfti til að þykja hæfari en karlar í
ábyrgðarfull störf. Athyglivert er að hugsa það í samhengi við sögu kvenna í sjávarútvegi
og þeirrar staðreyndar að á öldum áður voru konur órjúfanlegur þáttur sjávarútvegs á
Íslandi og þóttu ekki minni menn en karlar á sjó (Willson, 2016).
Kvenkyns viðmælendur töldu margir að fyrirmyndir skorti innan greinarinnar en að
lagasetning um kynjakvóta í stjórnum geti hafa valdið jákvæðum smitáhrifum á einhvern
hátt. Það er í samræmi við viðhorf þátttakenda rannsóknar Guðbjargar L. Rafnsdóttur og
fleiri (2015) þar sem konur voru líklegri en karlar til að telja lagasetninguna hafa jákvæð
smitáhrif.
Viðmælendur voru sammála um að mörg tækifæri megi finna í sjávarútvegi, sér í lagi
með tilliti til tæknivæðingar og fjölgunar sérhæfðra starfa. Þeir voru á einu máli um að
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neikvæð umræða um greinina hafi orðið til þess að almenningur og ráðamenn séu ekki
nægilega upplýstir um út á hvað starfsemi í sjávarútvegi gengur og töldu það hafa orðið
til þess að eftirsókn Íslendinga til starfa í sjávarútvegi hafi snarminnkað með árunum.
Jafnvel sé litið niður á störf í sjávarútvegi en það minnir á þann viðhorfsvanda sem komið
hefur fram í rannsóknum á áhugasviði ungmenna (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á
Akureyri, 2011b). Viðmælendur töldu almennt að neikvæð umfjöllun geti haft
fælingarmátt og komið í veg fyrir nýliðun í greininni.
Viðmælendur höfðu einnig svipaða sögu að segja um atriði sem einkenna
rekstrarumhverfi sjávarútvegs en alþjóðleg samkeppni, samvinna, sveiflukenndur rekstur
og íþyngjandi gjöld voru meðal þess sem bar á góma. Eins og rætt var í fræðilegu yfirliti
hefur fátt valdið jafn miklum deilum og aflamarkskerfi Íslendinga (Ágúst Einarsson, 2016)
og mátti greina það í viðtölum. Einnig ríkir ekki sátt um fyrirkomulag veiðigjalda sem
reynast mörgum fyrirtækjum ákaflega íþyngjandi, sérstaklega með tilliti til gengisþróunar
krónunnar. Samkvæmt niðurstöðum hefur orðið breyting á vinnulagi innan greinarinnar
með tilkomu kvótakerfisins; til dæmis hefur samvinna milli fyrirtækja aukist og mögulegt
er að það hafi áhrif á menningu innan atvinnugreinarinnar.
Tengslanet þykja mikilvæg samkvæmt viðmælendum og varð mörgum á orði að innan
sjávarútvegs þekktust flestir og einnig að leitað sé eftir fólki til starfa í nærumhverfi og
gegnum tengslanet. Á heildina litið má segja að karllæg menning ríki innan
atvinnugreinarinnar, sérstaklega ef horft er til einstaklinga í lykilstöðum þar.
Starfamenning stjórnenda einkennist af hörkuvinnu og mikilli viðveru. Gildi þeirra
felast í að hafa brennandi áhuga á starfinu og metnað. Fyrirtækjamenning innan
fyrirtækjanna er sérstök að því leyti að um ákveðna lagskiptingu starfa ræðir þar sem ekki
allir vinna á sömu starfsstöð. Hefð er fyrir því að konur og karlar gegni ákveðnum störfum,
hvort sem það er til sjós eða lands, og virðast hefðir hafa þar mest áhrif .
Rík áhersla kom fram hjá viðmælendum um að konur og karlar hafi alla jafna sömu
tækifæri til að klífa metorðastigann innan sjávarútvegs en þó sé hægt að taka til nokkur
atriði sem kunna að aftra konum á framabraut. Helst bar á góma að þær þurfi að vera
duglegri að láta á sér bera, vera áræðnari og sækjast eftir því sem þær vilji. Heyra mátti
að algeng skoðun viðmælenda sé að einstaklingar sem sækjast eftir aukinni ábyrgð í
greininni fái tækifæri en það sé í þeirra höndum að bera sig eftir því. Af því má dæma að
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konur, sem sækja um stjórnendastöður, eigi að hafa alla burði til þess að fá stöðuna, en
þær þurfi að láta á sér bera.
Hvað svar við rannsóknarspurningum varðar má segja að ákveðnir þættir í menningu
atvinnugreinarinnar, fyrirtækjanna og samfélagsins geta haft áhrif á það að konur eru
síður í stjórnendastöðum en karlar. Þessir þættir snúa að mestu leyti að hefðum og
gildum. Í atvinnugreininni er hefð fyrir því að karlmenn séu í lykilstöðum og eru oftar en
ekki í forsvari fyrir fyrirtæki í fjölmiðlum. Sjómenn eru táknmyndir sjávarútvegs og eru
nánast undantekningarlaust karlmenn. Þar skortir konur fyrirmyndir og sjá mögulega ekki
fyrir sér að þær hafi tækifæri til starfsframa innan greinarinnar. Eins og niðurstöður Sealy
(2010) um upplifun kvenna í æðstu stjórnendastöðum í bönkum bentu til getur skortur á
fyrirmyndum orðið til þess að konur efist um að allir umsækjendur séu metnir á
jafningjagrundvelli þegar ráðið er í stjórnendastöður. Þó er ekki hægt að fullyrða um að
slíkt eigi við í sjávarútvegi.
Fyrirtækjamenning í sjávarútvegi er lagskipt og hefðir ríkja þar um karla- og
kvennastörf á sjó, í vinnslum og á skrifstofum. Tengslanet eru mikilvæg og nýtt til að leita
að fólki til starfa. Samskipti milli aðila eru ekki alltaf vinnutengd en stundum er boðið í
veiðiferðir þar sem viðskipti eru rædd en konum virðist vera haldið þar fyrir utan
samkvæmt viðmælendum. Finna má fyrir fjölskyldu- eða smábæjarbrag í mörgum
fyrirtækjum í sjávarútvegi en flest eru þau í einkaeigu. Hefðir hafa myndast fyrir því að
synir taki við af feðrum í stjórnendastöðum fremur en konur.
Menning í samfélaginu er einnig rík af hefðum og í ljósi sögunnar má segja að konur á
liðinni öld hafi oftar gegnt vinnslustörfum á meðan karlar hafi gegnt sjómannsstörfum.
Þegar kemur að því að velja ábyrgðamikinn starfsframa kemur oftast í hlut kvenna að
sinna heimili og börnum á meðan karlar vinna utan heimilis.
Í stuttu máli má segja að viðmælendur hafi margir verið þeirrar skoðunar að
fyrirmyndir geti skipt máli og fjölgun kvenna í stjórnum og æðstu stöðum geti orðið til
þess að fleiri konur sjái fyrir sér að hefja störf í sjávarútvegi. Þó sé áberandi að konur
virðist ekki hafa áhuga eða þor til að sækja um stjórnendastöður en viðmælendur töldu
þær hafa jöfn tækifæri og karlar til að vinna sig upp innan fyrirtækja. Þær megi þó vera
duglegri að koma sér á framfæri. Hefðir og gildi samfélagsins og innan greinarinnar geta
haft áhrif á að konur sækja ekki um en rík hefð er fyrir því að karlar sinni lykilstöðum og
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konur sinni heimili. Ekki þykir alltaf við hæfi að mæður velji starfsframa umfram viðveru
með börnum sínum en þó má sjá mun milli kynslóða hvað það varðar.

5.1 Annmarkar
Annmarkar þessa rannsóknarverkefnis eru nokkrir en helst ber að nefna smæð úrtaksins
í rannsókninni. Ellefu einstaklingar deildu sinni upplifun af störfum innan sjávarútvegs og
því má segja að alhæfingargildi niðurstaðna sé ekki hátt. Þrátt fyrir takmarkað
alhæfingargildi má þó segja að ákveðnar vísbendingar hafi komið fram sem ef til vill vekja
aðra til umhugsunar um málið og kanna efnið til hlítar.
Einnig má nefna að upplýsingar, sem viðmælendur létu af hendi í þessari rannsókn, eru
takmarkaðar af því sem þeir voru reiðubúnir að láta rannsakanda í té hverju sinni. Svo
kann að vera að þeir hafi ekki sagt hug sinn allan í viðtölum. Einnig getur verið að þeim
hafi þótt kringumstæður viðtala óþægilegar en viðtöl voru ýmist tekin undir fjögur augu
eða í gegnum vefmyndavél. Viðmælendur voru einnig meðvitaðir um að samtalið var
hljóðritað og mögulega hefur það aftrað þeim frá því að láta einhverjar skoðanir í ljós.
Mælitæki rannsóknarinnar var viðtalsrammi sem hannaður var með tilliti til álits
rannsakanda á fræðilegum heimildum og áhuga hans á efninu; ekki er hægt að segja með
fullri vissu að spurningar hafi raunverulega mælt það sem þeim var ætlað. Einnig voru
viðtöl hálfstöðluð og því ekki samanburðarhæf nema að vissu marki.
Viðmælendur voru ekki valdir af handahófi í rannsóknina heldur var um
hentugleikaúrtak að ræða og því möguleiki á að um einsleitt úrtak sé að ræða og að breidd
hafi skort í úrtakið.
Að lokum má nefna að einungis kemur fram sjónarhorn þeirra sem hafa þegar náð
árangri í atvinnugreininni og gegna æðstu stjórnendastöðum en ekki þeirra sem hefur
ekki tekist það. Því má segja að einungis hafi verið dregin fram hálf mynd af ástæðum
kynjahalla í greininni.

93

6 Lokaorð
Framlag þessarar rannsóknar til umfjöllunar um kynjahalla í stjórnendastöðum í
sjávarútvegi er að kanna sjónarhorn starfandi stjórnenda í sjávarútvegi og upplifun þeirra
af atriðum sem einkenna menningu í sjávarútvegi. Reksturinn er sveiflukenndur og hefur
tekið miklum breytingum undanfarin ár sem getur eflaust haft áhrif á vinnubrögð og
menningu innan atvinnugreinarinnar.
Rannsóknin veitir ákveðna innsýn í menningarkima og aðstæður í íslenskum
sjávarútvegi og gefur ekki afgerandi svör við spurningu um ástæður kynjahalla í
stjórnendastöðum en lætur í té ákveðnar vísbendingar um efnið.
Sé raunverulegur vilji til að jafna kynjahlutföll meðal stjórnenda í sjávarútvegi er
mikilvægt að halda umræðunni á lofti og reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir að
áhrifaþættir á borð við hefðir eða menningarlega arfleið verði til þess að konur veigri sér
við að sækjast eftir starfsframa í greininni.
Áhugavert getur verið í framhaldinu að rannsaka ráðningaferli þeirra sem leita að nýju
fólki í stjórnendastöður og þeirra sem sækja um störf í sjávarútvegi þar sem hér hefur ekki
komið fram sjónarhorn þeirra sem hafa áhuga á að vinna sig upp innan
atvinnugreinarinnar en hefur ekki tekist það. Þátttakendur þessarar rannsóknar voru allir
í stjórnendastöðum í sjávarútvegi og má því gera ráð fyrir að sjónarhorn þeirra sé annað
en þeirra sem hefur ekki tekist á jafn farsælan hátt að klífa metorðastigann í greininni.
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Viðauki 1 – Kynningarbréf
Góðan dag.
Ég heiti Aldís Sveinsdóttir og er meistaranemi við Háskóla Íslands. Um þessar mundir
vinn ég að eigindlegri rannsókn fyrir meistararitgerð mína um einstaklinga í
stjórnendastöðum og eigendur fyrirtækja í sjávarútvegi á Íslandi. Markmið mitt með
rannsókninni er að varpa ljósi á orsakir kynjahlutfalla meðal æðstu stjórnenda innan
geirans. Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar verði til þess að finna megi
vísbendingar um hvaða aðgerða sé þörf til að jafna hlutfall kynjanna á sviðinu og geti
jafnvel orðið konum til framdráttar í greininni. Leiðbeinandi minn í verkefninu er Ásta Dís
Óladóttir, lektor við Háskóla Íslands.
Ég vona að þú sjáir þér fært að eiga við mig samtal um efnið í náinni framtíð en þitt
framlag yrði mér mikilvægt til greiningar á stöðunni. Ég geri ráð fyrir spjalli í um það bil 30
til 60 mínútur og vona að við getum fundið stað og stund sem hentar þér, sjáir þú fram á
að geta tekið þátt.
Ég kem til með að fara með öll gögn úr viðtalinu sem trúnaðarmál en til að tryggja sem
áreiðanlegastar niðurstöður kem ég til með að hljóðrita viðtalið og afrita. Einungis ég og
leiðbeinandi minn höfum aðgang að gögnunum en upptöku verður eytt strax í kjölfar
afritunar. Enn fremur mun ég gæta nafnleysis í afritun viðtalsins og einungis aðgreina
viðmælendur eftir kyni til að koma í veg fyrir að hægt sé að rekja svör til einstakra
þátttakenda.
Sjáir þú þér fært á að veita mér viðtal færi ég þér fyrir fram mínar bestu þakkir og vona
að þú hafir samband innan tíðar.
Bestu kveðjur,
Aldís Sveinsdóttir.
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Viðauki 2 – Viðtalsrammi
1. Hver er bakgrunnur þinn?
a. Hvaða menntun hefur þú hlotið?
b. Hver er fyrri reynsla þín af störfum innan sjávarútvegsins?
c. Hvað varð til þess að þú hófst störf innan sjávarútvegsins?
d. Hver er fyrri reynsla þín af stjórnendastörfum?
e. Hvernig komst þú í þá stöðu sem þú gegnir í dag? Hvað varð til þess að þú
varst ráðin/n?
f. Ertu tengd/ur fyrirtækinu á einhvern hátt gegnum tengslanet eða fjölskyldu?
2. Hvernig er eignarhaldi fyrirtækisins háttað?
3. Getur þú lýst því hvað einkennir eða aðgreinir sjávarútveginn frá öðrum
atvinnugreinum?
4. Hvernig myndir þú lýsa menningu almennt í sjávarútvegsfyrirtækjum?
a. Telur þú hana frábrugðna menningu annarra atvinnugreina?
b. Ef svo er, á hvaða hátt?
5. Er eitthvað sem þú telur almennt mega betur fara í umgjörð atvinnugreinarinnar, þ.e.
reksturs í sjávarútvegi?
6. Hversu hátt hlutfall kvenna telur þú starfa í sjávarútvegi á Íslandi?
a. En hversu hátt hlutfall þeirra telur þú sinna stjórnendastöðum innan
greinarinnar?
b. En á þínum vinnustað?
i. Ef lágt – hvað veldur?
7. Er þú sammála þeirri fullyrðingu að sjávarútvegurinn sé karllægur?
a. Hvað telur þú valda því að þessu sé fleygt fram?
b. Er eitthvað í menningu fyrirtækja í sjávarútvegi eða í samfélaginu sem veldur
því að atvinnugreinin hafi þennan stimpil á sér að þínu mati?
8. Ef þú hugsar um fyrirtækjamenningu á þínum vinnustað og í greininni, hvernig upplifir
þú viðhorf fólks til þátttöku heimilisstarfa og uppeldis barna og hvernig er því háttað
meðal stjórnenda í sjávarútvegi?
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a. Taka karlmenn jafnoft fæðingarorlof og konur? Eru þeir sjaldnar, jafnoft eða
oftar heima vegna barna?
9. Hver er afstaða stjórnenda almennt til þess að konur sinni stjórnendastöðum í
sjávarútvegi samkvæmt þinni upplifun? Eiga konur erindi þangað?
a. Hvers vegna (/ekki)?
b. Hvað með konur á barneignaraldri?
10. Hvað veldur því að ekki megi finna fleiri konur í æðstu stjórnendastöðum í
sjávarútvegi að þínu mati?
a. Er þetta spurning um framboð eða eftirspurn, þ.e.a.s. er ekki til nægur fjöldi
hæfra kvenna til að manna stjórnendastöður eða sækja þær einfaldlega ekki
um að sinna stjórnendastörfum?
11. Telur þú konur og karla á Íslandi hafa jöfn tækifæri til að klífa metorðastigann innan
sjávarútvegsins?
a. Rekast þau á sömu hindranir, ef einhverjar? Hverjar eru þær þá?
12. Telur þú að lagasetning um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja hafi á einhvern hátt haft
áhrif niður á stjórnunarþrep fyrirtækja á Íslandi, að þau hafi valdið smitáhrifum (e.
spillover effect)?
a. Á það sama við í sjávarútvegi og annars staðar að þínu mati?
b. Telur þú lagasetningu um jafnt kynjahlutfall í framkvæmdastjórnum á Íslandi
yrði samfélaginu til hagsbóta?
c. En í sjávarútvegi?
13. Er eitthvað að loknum sem þú telur mikilvægt sem þú vilt koma á framfæri og þykir
passa við umræðuna eða vilt koma á framfæri hvað sjávarútveg á Íslandi varðar?
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