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Útdráttur 

Á sviði ferðamálafræða er talsverður skortur á rannsóknum á upplifun starfsfólks í 

ferðaþjónustu og sérstaklega er vöntun á rannsóknir með áherslu á konur. Þessari ritgerð er 

ætlað að varpa ljósi á kvenkyns starfsmenn í ferðaþjónustu sem jafnframt er viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Gott jafnvægi vinnu og fjölskyldulífs er ein forsenda að hamingju fólks og 

markmið þessarar rannsóknar er að leita skilnings á upplifun flugfreyja af samþættingu vinnu 

og fjölskyldulífs. Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru þrjú 

einstaklingsviðtöl við flugfreyjur sem eru mæður barna á leikskólaaldri. Niðurstöður viðtala 

leiddu í ljós að á heildina litið gengur þeim vel að samþætta vinnu og fjölskyldu líf en gott 

bakland og stuðningur nánustu aðstandenda spila þar lykilhlutverk. Helstu áskoranir 

starfsins eru óreglulegir vinnutímar sem getur haft mikil áhrif á líkamlega og andlega líðan 

þeirra. Starf þeirra felur einnig í sér töluverða tilfinningavinnu sem getur í sumum tilfellum 

valdið þeim streitu. Flugfreyjurnar voru allar ánægðar í starfi sínu það kom fram að bæta 

mætti fyrirkomulag vakta til þess að auðvelda þeim að samþætta vinnu og fjölskyldulíf og 

gera starfið fjölskylduvænna. 

Abstract 

In the field of tourism studies there is a considerable lack of research with the focus on 

employees and on women. The subject of this essay is to cast a light on female employees 

in the tourism industry. Successful work-life balance is important for people’s happiness and 

the goal of this research is to investigate how female flight attendants with young children 

experience work-life balance. A qualitative research method was conducted where three 

flight attendants, all mothers of young children, were interviewed. The results indicate that 

overall, they manage to maintain a successful work-life balance, but good support from their 

family and relative is very important. The biggest challenge they face in their field of work 

are irregular working hours which can affect their physical and mental health. Their job 

includes considerable amount of emotional labor, which can cause them stress. The flight 

attendants were happy in their job but feel that improvements could be made to the flight 

scheduling to help them achieve better work-life balance. 
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1 Inngangur 

Flugfreyjustarfið hefur lengi verið talið eitt af vinsælustu störfum á Íslandi. Sem dæmi má 

nefna sóttu tæplega 2000 manns um störf flugliða, þ.e. bæði flugfreyja og flugþjóna, sem 

auglýst voru hjá flugfélaginu Icelandair árið 2016 (Anna Lilja Þórisdóttir, 2016). Sjálfri 

hefur mér alltaf þótt flugfreyjustarfið heillandi og fundist ákveðinn ævintýraljómi sveipaður 

starfinu, þá sérstaklega sá þáttur þess að það gefur möguleika á að ferðast um heiminn til 

framandi staða. Flugfreyjurnar eru þar að auki alltaf vel til hafðar, í fallegum 

einkennisbúning sem vekur athygli og brosa sínu breiðasta, sama hvaða tíma sólarhrings þær 

eru að vinna. Því er óvíst að fólk átti sig á að bak við brosið og einkennisbúninginn eru 

manneskjur sem fara heim til sín eftir flugið og, sem rétt eins og þú og ég, takast á við 

áskoranir hversdagsins.  

 

Í september 2018 bárust þau tíðindi að stjórnendur Icelandair hefðu ákveðið að leggja niður 

hlutastörf flugliða (Atli Ísleifsson og Birgir Olgeirsson, 2018). Þeir flugliðar sem þá voru í 

hlutastarfi fengu tvo valkosti, að fara í fullt starf eða að missa vinnuna. Formaður 

Flugfreyjufélag Íslands sagði þessar aðgerðir vera afturhvarf til fortíðar og aðför að 

kvennastétt en mikill meirihluti flugliða eru flugfreyjur. Sagði hún að möguleiki á hlutastarfi 

hafi gefið starfsfólki kost á því að aðlaga fjölskylduábyrgð við starfsskyldur sínar en slíkt 

geti reynst mjög erfitt í fullu starfi þar sem flugliðastarfið feli í sér mikla fjarveru að heiman 

(Bára Huld Beck, 2018).  

 

Þessi ákvörðun stjórnenda Icelandair vekur upp ýmsar spurningar, spurningar sem m.a. 

varða kjarabaráttu kvennastétta á íslenskum vinnumarkaði. Orð formanns Flugfreyjufélags 

Íslands, um aðlögun fjölskylduábyrgðar og starfs, vekja enn fremur upp spurningar um 

hvernig flugfreyjur í fullu starfi ná að samþætta vinnu og fjölskyldulíf verandi á ferð og flugi 

yfir mismunandi tímabelti og vinnandi jafn óreglulegan vinnutíma og raun ber vitni, hvað 

þá ef þær eiga ung börn. Í því samhengi mætti einnig spyrja hvort og þá hvernig þær ná að 

skilja á milli þessara hlutverka. 

 

Tilfinningavinna (e. emotional labour) er hugtak sem vísar til þess að einstaklingur sýni aðrar 

tilfinningar en hann í einlægni finnur fyrir (Hochschild, 1983). Sem slíkt er þetta sjónarhorn 

gagnlegt til að varpa ljósi á störf flugfreyja. Áhugavert er að kanna hvort flugfreyjur upplifi 

einhverjar áskoranir við framkvæmd tilfinningavinnu við störf sín, þar sem þær þurfa að 

sýna kurteisi og yfirvegun í samskiptum við ýmis konar farþega á sama tíma og þær þurfa 

að vera tilbúnar til að bregðast við óvæntum atburðum sem upp geta komið í flugi.  Þó að 

yfirleitt sé talað um tilfinningavinnu í tengslum við atvinnu, þá getur viðkomandi einnig 

þurft að framkvæma tilfinningavinnu í einkalífinu, þá með því að haga sér eftir ákveðnum 

félagslegum gildum eða viðmiðum sem hæfa hlutverki hverju sinni (Hofmann og 

Stokburger-Sauer, 2017). Öll leikum við mörg hlutverk í gegnum ævina, við erum synir eða 

dætur, vinir, makar, foreldrar og starfsmenn svo eitthvað sé nefnt.  

 

Markmið þessarar rannsóknar er að leita skilnings á upplifun flugfreyja af samþættingu 

vinnu og fjölskyldulífs. Ákvörðunin um að rannsaka flugfreyjur með börn á leikskólaaldri 

er tekin með það í huga að það geti verið meira krefjandi að finna þetta gullna jafnvægi vinnu 

og einkalífs með ung börn sem ekki eru byrjuð í grunnskóla, og vegna þeirrar staðreyndar 
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að konur, upp til hópa, bera enn meginábyrgð á börnum og heimilisverkum þó þær séu á 

vinnumarkaðnum (Velferðarráðuneytið, 2015). Lagt er upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

 

• Hver er upplifun flugfreyja af hlutverkaágreiningi milli vinnu og 

fjölskyldulífs? 

• Hvernig birtist tilfinningavinna í starfi flugfreyja? 

 

Til þess að svara þessum spurningum var gerð viðtalsrannsókn, sem byggir á viðtölum við 

þrjár flugfreyjur sem allar eru mæður og eru í fullu starfi sem flugfreyjur, ýmist allt árið eða 

yfir sumartímann.  

 

Á sviði ferðamálafræðinnar er talsverður skortur á rannsóknum á kvenkyns starfsmönnum í 

ferðaþjónustu og upplifun þeirra af störfum sínum. Þessi skortur kann að skýrast af því að 

slíkar rannsóknir hafa hingað til einkum verið framkvæmdar af konum (Gentry, 2007; 

Hochschild, 1983; Veijola, 2010). Af þessu má ætla að viðfangsefnið höfði fremur til kvenna 

heldur en karla, og því standi það frekar upp á konur að sinna þessu fræðastarfi, ef vilji er til 

að auðga flóru rannsókna á fræðasviði ferðamála um upplifun kvenna af 

ferðaþjónustustörfum.  Þetta er kannski einmitt dæmi um þann mikla kynjahalla á sviði 

ferðamálafræða innan akademíunnar, sem réttilega hefur verið bent á (Pritchard og Morgan, 

2017).  

 

Innan Háskóla Íslands hefur þekkingarsköpun á þessu sviði einnig verið frekar takmörkuð. 

Nokkrar ritgerðir hafa þó fjallað um flugfreyjur. Rannsóknarstofnun í hjúkrunarfræðum 

gerði ítarlega rannsókn á heilsu flugfreyja á Íslandi og leiddu niðurstöður hennar meðal 

annars í ljós að þeim þætti tiltölulega auðvelt að samþætta vinnu og fjölskyldulíf, en þær 

sem greindu frá árekstrum þar á milli voru frekar fjarverandi frá vinnu vegna veikinda eða 

mikillar þreytu (Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir, 

2003). Einnig er vert að nefna meistararitgerð Hrafnhildar Björnsdóttur (2016) í 

viðskiptafræði, en hún rannsakaði upplifun flugfreyja á starfi sínu. Sif Haukdal 

Kjartansdóttir (2012) ber saman í BA ritgerð sinni fjölskyldulíf flugfreyja í innanlands- og 

millilandaflugi. Hvað varðar rannsóknir á tilfinningavinnu meðal starfsfólks í ferðaþjónustu 

þá fjallaði BS rannsókn Halldóru Sigríðar Halldórsdóttur (2017) um upplifun mæðra í 

leiðsögumannastarfi af tilfinningavinnu sem þær framkvæma í starfi sínu. Aðrar innlendar 

rannsóknir á tilfinningavinnu innan ferðamálafræða við Háskóla Íslands fundust ekki. Ekki 

fundust neinar rannsóknir á flugfreyjum þar sem áherslan er á mæður barna á leikskólaaldri 

og er þessi nálgun því ný innan þessa fræðasamfélags. 

 

Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla. Hér á eftir er komið að fræðilegri umfjöllun um jafnvægi 

vinnu og fjölskyldulífs og atvinnuþátttöku kvenna. Gerð verður grein fyrir flugfreyjustarfinu 

og einnig er ítarleg umfjöllun um tilfinningavinnu og hvernig hún kemur fram í starfi 

flugfreyja. Á eftir fræðilegu umfjölluninni er kafli helgaður umfjöllun um sjálfa rannsóknina. 

Í kaflanum er fjallað um aðferðir grundaðrar kenningar sem rannsóknin byggir á, gagnaöflun 

rannsóknarinnar ásamt greiningu og úrvinnslu gagnanna. Í fjórða kafla eru niðurstöður 

viðtalanna kynntar og eru þær settar fram í fjórum undirköflum. Fyrsti undirkafli fjallar um 

ímynd og raunveruleika flugfreyjustarfsins þar sem viðmælendur sögðu frá kostum og 

göllum starfsins. Annar undirkafli segir frá líkamlegri og andlegri líðan flugfreyja og hvaða 

áhrif starfið hefur haft á líðan þeirra. Lýstu viðmælendur mikilli þreytu sem fylgir starfinu. 

Þriðji undirkafli fjallar um tilfinningalegt álag sem flugfreyjur upplifa við störf sín og þau 
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ýmsu hlutverk sem þær þurfa að setja sig í. Fjórði og síðasti undirkaflinn segir frá því hvernig 

flugfreyjum tekst að samþætta vinnu sína og fjölskyldulíf. Niðurstöður leiddu í ljós að gott 

bakland og stuðningur fjölskyldu skiptir þar mjög miklu máli. Í lok ritgerðarinnar er 

umræðukafli þar sem rannsóknarspurningum er svarað og niðurstöðurnar eru tengdar við 

fræðilegu umfjöllunina úr öðrum kafla. Í lokaorðum er þekkingarsköpun og gildi 

rannsóknarinnar tekin saman ásamt því að bent er á annmarka hennar. Í lokin eru tillögur um 

frekari rannsóknir á tengdum viðfangsefnum lagðar fram.
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2 Fræðilegur grundvöllur rannsóknar 

Í þessum fræðilega kafla verður fjallað um jafnvægi vinnu og fjölskyldulífs og 

atvinnuþátttöku kvenna. Í kjölfarið verður svo gerð grein fyrir flugfreyjustarfinu sjálfu, 

tilfinningavinnu og hvernig hún birtist í starfi flugfreyja.  

2.1 Jafnvægi vinnu og fjölskyldulífs 

Vinnustaðurinn og fjölskyldan spila hvað stærstu hlutverkin í lífi flestra. Gott jafnvægi milli 

vinnu og fjölskyldulífs er því eitthvað sem flestum þykir mikilvægt, fólk vill ná árangri í 

starfi en einnig eiga gæðastundir með fjölskyldunni. Það er einnig í hag samfélagsins að fólk 

nái að finna þetta jafnvægi og hafi nægan tíma til þess að viðhalda félagslegum tengslum og 

taka virkan þátt í samfélaginu. Alla jafna er ekki hægt að sinna skuldbindingum vinnunnar 

og fjölskyldunnar á sama tíma, sem getur valdið togstreitu eða hlutverkaágreiningi (Allan, 

Loudon og Peetz, 2007). Jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs hefur meðal annars verið 

skilgreint sem svo að viðkomandi finni fyrir ánægju bæði í vinnu og heima við þar sem að 

hlutverkaágreiningur er í lágmarki (Clark, 2001). Passi hlutverkin illa saman getur það 

valdið streitu, álagi og veikindum, sérstaklega ef að starfsfólk upplifir að kröfur 

vinnuveitanda fari umfram það framlag sem það getur veitt (Clark, 2001). Því hefur verið 

haldið fram að í verstu tilfellum geti ósamræmi milli þessara hlutverka leitt til kulnunar (e. 

burnout) í starfi (Ching-Fu og Ya-Ling, 2012). Kulnun vísar til þess þegar fólk er 

tilfinningalega, líkamlega og andlega örmagna (Maslach og Leiter, 1997).   

 

Togstreita milli þessara tveggja hlutverka getur myndast á tvenna vegu, vinnan getur skapað 

togstreitu í fjölskyldulífinu og fjölskylduábyrgð getur skapað togstreitu á vinnustaðnum. Í 

rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á viðhorfi vinnuveitenda til togstreitu vinnu og 

fjölskyldulífs kom í ljós að þó að konur upplifi ekki endilega meiri togstreitu en karlar, þá 

líta vinnuveitendur á að svo sé og getur það hindrað framgang kvenna í starfi (Hoobler, 

Wayne og Lemmon, 2009). Aftur á móti ef hlutverkin eiga vel hvort við annað getur það 

haft jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu en stuðningur maka og fjölskyldu skiptir 

gríðarlega miklu máli (Voydanoff, 2005). Einnig eru vísbendingar um það að ef að 

vinnuveitendur eru með skýra fjölskyldustefnu sem ætlað er að styðja við starfsfólk sitt í 

tengslum við skuldbindingar sem það kann að hafa við fjölskyldu sína þá geti það leitt til 

aukinnar framleiðni starfsfólks, betri starfsanda og minni starfsmannaveltu (Allan o.fl, 

2007). Úrræði eins og sveigjanleiki í viðveru og tímabundin fækkun vinnustunda eru dæmi 

um fjölskyldustefnur sem að fyrirtæki geta innleitt til að styðja betur við starfsfólk sitt og 

minnka líkur á hlutverkaágreiningi meðal þeirra (Voydanoff, 2005). Fram kemur í lögum 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008) að vinnuveitendur skuli gera 

nauðsynlegar ráðstafanir svo að körlum og konum sé kleift að samræma fjölskylduábyrgð 

og starfsskyldur sínar. Í lögunum er sérstaklega minnst á úrræði líkt og aukinn sveigjanleika 

í skipulagningu vinnu og vinnutíma þar sem fjölskylduaðstæður starfsmanna eru hafðar að 

leiðarljósi. Formaður Flugfreyjufélags Íslands vitnaði í lögin í tengslum við hópuppsagnir 
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flugfreyja í hlutastarfi hjá Icelandair og segir hún að með þeim aðgerðum sé farið á skjön 

við þessi tilteknu jafnréttislög (Kolbeinn Tumi Daðason, 2018).  

 

Mörkin á milli vinnu og fjölskyldulífs hafa orðið óljósari og tengslin á milli þeirra hafa tekið 

miklum breytingum síðustu áratugi (Voydanoff, 2005). Breytingarnar má rekja til kröfu 

kvenna um meira rými á vinnumarkaðnum (Veijola, 2010) og hefur þessum breytingum 

verið skipt í fjórar færslur (e. shifts). Fyrsta færslan vísar til nokkurs konar samkomulags 

milli kynjanna í hinu vestræna samfélagi þar sem konurnar sáu um heimilið og uppeldi á 

börnum á meðan að karlmennirnir unnu launaða vinnu utan heimilisins. Önnur færslan vísar 

til þess þegar það fór að þykja ákjósanlegt að fjölskyldan skyldi samanstanda af tveimur 

fyrirvinnum og þar með fór konan út á vinnumarkaðinn. Heimilisverkin voru þó ennþá á 

ábyrgð konunnar (Adkins og Jokinen, 2008) og er það hlutverk hennar að finna jafnvægi 

milli vinnu og fjölskyldulífs, hún getur verið á vinnumarkaðnum svo lengi sem það bitni 

ekki á heimilisverkunum (Hochschild, 1989). Þriðja færslan vísar til þess þegar að hlutverk 

heimilis og vinnustaðar snérust við, vinnustaðurinn var orðinn staður gagnkvæmrar 

virðingar, gleði og lífsfyllingar á meðan strit og erfiði einkenndu heimilið (Adkins og 

Jokinen, 2008; Hochschild, 1997). Fjórða og síðasta færslan einkennist af því að skilin á 

milli heimilis og vinnu eru svo óljós að þau eru nánast horfin (Adkins og Jokinen, 2008). 

Það má að hluta til rekja til tækniframfara sem tengir gjarnan starfsfólk við starfið allan 

sólarhringinn ásamt því að algengara er að fólk taki vinnuna með sér heim ef það nær ekki 

að klára verkefni dagsins á hefðbundnum vinnutíma. Er það dæmi um aðstæður þar sem 

hlutverkaágreiningur gæti komið upp, viðkomandi er með hugann við vinnunna þegar að 

athyglin ætti að beinast að fjölskyldunni (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009).   

 

Sú staðreynd að konur beri meginábyrgð á börnum og heimilisverkum þó þær séu á 

vinnumarkaðnum á enn vel við í dag (Velferðarráðuneytið, 2015) og eru þær undir meiri 

pressu en nokkru sinni áður að standa sig vel í báðum hlutverkum, að vera góður starfsmaður 

og umhyggjusöm móðir (Burnett, Gattrell, Cooper og Sparrow, 2010). Konur í OECD 

löndum eyða að meðaltali tveimur og hálfri klukkustund á dag í heimilisverk (t.d. þrif, 

matarinnkaup, uppeldi á börnum) umfram karlmenn á meðan að karlmenn vinna gjarnan 

lengri vinnudag en konur eða sem nemur um 5 klukkustundum á viku (OECD, 2011). Þegar 

Ísland er skoðað má sjá að munur kynjanna á unnum klukkustundum er töluvert fyrir ofan 

meðaltal OECD en íslenskir karlmenn vinna launaða vinnu um 10 klukkustundum lengur á 

viku en íslenskar konur (OECD, 2011). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var hérlendis á 

jafnvægi fjölskyldulífs og vinnu og náði til beggja kynja leiddi í ljós að árekstrar heimilis og 

vinnu virðast tíðari á Íslandi en víða annars staðar og meirihluti þátttakenda þeirrar 

rannsóknar vill eyða meiri tíma með vinum og fjölskyldu en það annars gerir (Kolbeinn 

Stefánsson, 2008).  

2.2 Atvinnuþátttaka kvenna 

Atvinnuþátttaka segir til um hlutfall starfandi og atvinnulausra af mannfjölda.  Á Íslandi er 

atvinnuþátttaka með því hæsta sem þekkist eða 83% (Hagstofa Íslands, 2018b). Á 

undanförnum áratugum hafa orðið verulegar breytingar á vinnumarkaðnum þar sem þátttaka 

kvenna á vinnumarkaðinum hefur aukist til muna. Upp úr 1960 fóru konur víða um heim í 

auknum mæli að sækjast út á vinnumarkaðinn og jókst atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi ört 

fram til byrjun 9. áratugar síðustu aldar, en hún fór úr 30% í tæp 70% á því tímabili. Í dag er 
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atvinnuþátttaka íslenskra kvenna rétt tæplega 80% (Hagstofa Íslands, 2018a). Margir þættir 

spila inn í þessar breytingar þó einna helst megi rekja þær til aukins aðgengis kvenna til 

menntunar, breytts viðhorfs til kynhlutverka og staðalímynd kynjanna og síðast en ekki síst 

þörf heimilanna fyrir hærri tekjur (OECD, 2017). Þó þátttaka íslenskra kvenna á 

vinnumarkaði sé eins há og raun ber vitni, þá er enn nokkur mismunur á unnum 

vinnustundum milli kynjanna. Rúmlega 20% kvenna unnu færri en 30 klukkustundir á viku 

samanborið við tæplega 10% karla. Aftur á móti unnu tæplega 30% karla fleiri en 50 

klukkustundir á viku samanborið við 6% kvenna (Hagstofan, 2018b).   

2.3 Flugfreyjustarfið  

Flugfreyjur starfa í óhefðbundnu vinnuumhverfi og þurfa að mæta í vinnuna á öllum tímum 

sólarhringsins. Starfið er byggt að miklu leyti á vaktavinnu, sem getur valdið miklu 

líkamlegu og andlegu álagi (Caldwell, 2005). Hugtakið vaktavinna getur haft mismunandi 

merkingu í huga fólks en í lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (nr. 

46/1980) er skilgreining á vaktavinnu sú að vinnu sé skipt eftir fyrir fram ákveðnu 

fyrirkomulagi þar sem unnið er á mismunandi vöktum á tilteknu tímabili, oftast mælt í 

dögum eða vikum. Eitt af því sem gerir flugfreyjustarfið svo óvenjulegt er að það felur í sér 

langar vaktir, en vinnutími þeirra getur einnig verið mjög óreglulegur (Caldwell, 2005).  

Starf flugfreyjunnar felur ekki eingöngu í sér að afgreiða veitingar til farþega flugvéla heldur 

er þeirra starf fyrst og fremst að gæta öryggis farþega og áhafnar um borð (Flugfreyjufélag 

Íslands, 2018). Á Íslandi hafa flugfreyjur starfað síðan 1946 en flugfreyjustarfið var fyrst 

sett á laggirnar í Bandaríkjunum á fjórða áratug síðustu aldar (Flugfreyjufélag Íslands, 2004). 

Fyrsti kjarasamningur flugfreyja á Íslandi leit dagsins ljós árið 1955 og í honum var skýrt 

frá starfsskyldum þeirra og kjörum en einnig voru annars konar ákvæði líkt og aldurstakmörk 

þeirra, en flugfreyjur máttu ekki vera yngri en 18 ára og ekki eldri en 30 ára. Einnig var þar 

sérstaklega tekið fram að ef að flugfreyja gengi í hjónaband þyrfti hún tafarlaust að láta af 

störfum (Flugfreyjufélag Íslands, 2004). Ekki var greitt aukalega fyrir vinnu á kvöldin, 

næturnar né um helgar, heldur voru flugfreyjur með föst laun og skipti þá fyrirkomulag vakta 

þess mánaðar ekki máli. Starfsskyldur þeirra voru að miklu leyti í lausu lofti og mátti kveðja 

þær til starfa og senda heim eftir hentugleika. Samkvæmt samningnum voru verkefni 

flugfreyja fyrst og fremst að gera farþegum ferðina sem ánægjulegasta, ásamt því að sinna 

framreiðslu og sölu varnings um borð. Þær þurftu þó líka oft að sinna farþegum á jörðu niðri 

milli flugferða, en millilent var í Reykjavík í flugum milli Evrópu og Norður-Ameríku. Þar 

voru þær í hlutverki leiðsögumanna og báru ábyrgð á farþegunum og jafnvel börnum 

farþeganna. Það gat einnig komið fyrir að flugfreyjur fengu það verkefni að taka á móti 

flugvélum við lendingu.  

 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá og með kjaraviðræðum, verkfalli og sterkri 

samstöðu stéttarinnar fá flugfreyjur nú greitt fyrir vaktaálag og hjúskaparstaða viðkomandi 

er ekki talin fyrirstaða fyrir möguleika á starfi (Flugfreyjufélag Íslands, 2004). Þó eru enn 

aldurstakmörk í starfið, þó svo að efra markið hafi verið afnumið. Miða íslensku flugfélögin 

Icelandair (Icelandair, 2018) og WOW air (Jóna Sigurjónsdóttir, mannauðsfulltrúi WOW 

air, munnleg heimild, tölvupóstur, 4. janúar 2019) við að flugfreyjur þeirra hafi náð 21 árs 

aldri. Einnig hafa flugfreyjur fengið viðurkenningu á því mikilvæga starfi sem þær gegna 

um borð, að þær eru öryggisverðir, ekki síður en þjónustulið (Flugfreyjufélag Íslands, 2004). 

Fjölgað hefur ört í flugfreyjustéttinni síðastliðna áratugi og eru félagsmenn Flugfreyjufélags 
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Íslands 1723 talsins, þar af eru 1536 konur og 187 karlar (Guðlaug Líney Jóhannsdóttir, 

fjármálastjóri Flugfreyjufélags Íslands, munnleg heimild, tölvupóstur, 9. janúar 2019).  

 

Á síðustu áratugum hefur flugþreyta (e. jetlag) áhafna verið vaxandi vandamál í flugrekstri. 

Flugþreyta vísar til þess þegar truflun verður á líkamsklukku vegna þess að viðkomandi 

ferðast austur eða vestur yfir nokkur tímabelti (World Health Organization, 2012). 

Flugþreyta getur valdið líkamlegum einkennum á borð við meltingartruflanir, þreytu og 

röskun á svefni. Hefur því verið haldið fram að ástæður vaxandi flugþreytu áhafna megi 

rekja til mikilla tækniframfara sem leitt hafa til aukinna flugsamgangna. Einnig geta 

flugvélar nú flogið lengri vegalengdir sem gerir það að verkum að vinnudagar verða lengri 

og hvíldin styttri fyrir áhafnir flugvéla (Caldwell, 2005) . Það sem stuðlar helst að flugþreytu 

áhafna er lengd vaktar (Banks, Avers, Nestus og Hauck, 2012) en einnig hafa brottfarir mjög 

snemma morguns, næturflug, flug yfir mörg tímabelti og óreglulegir vinnutímar mikil áhrif 

á líkamsklukkuna. Það getur því krafist mikils skipulags að vinna þá vinnutíma sem 

flugfreyjustarfið krefst (Caldwell, 2005). Við gerð vaktaskráa áhafna er íslenskum 

flugrekendum skylt að fylgja ströngum reglum um flug- og vinnutímamörk og hvíldartíma 

flugáhafna (Reglugerð um flug- og vinnutímamörk og hvíldartíma flugverja, nr. 1043/2008). 

Kveða þær á um að samanlagðar vaktir flugáhafna eigi ekki að fara yfir 60 klukkustundir á 

hverju samfelldu sjö daga tímabili og er dagleg hámarksflugvakt 13 klukkustundir. 

Lágmarkshvíld sem áhafnir eiga rétt á fyrir vakt sem hefst í heimahöfn þarf að vera að 

minnsta kosti jafn löng og síðasta vakt eða 12 klukkustundir, og fer það eftir því hvort er 

lengra. Ef áhafnir eru hins vegar ekki í heimahöfn þarf lágmarkshvíld að vera jafn löng og 

síðasta vakt eða 10 klukkustundir, og fer það einnig eftir því hvort er lengra, en einnig þarf 

að taka tillit til tímamismunar og honum bætt við hvíldina. 

 

Það er ljóst að flugfreyjustarfið er margslungið og þó að starfið beri með sér marga kosti, 

svo sem tækifæri til að ferðast um heiminn, þá fylgir starfinu líkamlegt og andlegt álag. Þá 

getur skipt sköpum að finna fyrir góðri liðsheild meðal áhafnarmeðlima en það er talið eiga 

stóran þátt í góðri líðan flugfreyja við starf sitt (Ching-Fu og Ya-Ling, 2012). 

2.4 Tilfinningavinna 

Bandaríski félagsfræðingurinn Arlie Russell Hochschild (1983) kynnti hugtakið 

tilfinningavinna (e. emotional labor)  til sögunnar þegar hún gerði ítarlega rannsókn á starfi 

flugfreyja á níunda áratug síðustu aldar. Í rannsókn sinni fjallaði hún um að starf flugfreyja 

feli ekki í sér eingöngu líkamlega og andlega vinnu heldur einnig tilfinningavinnu. 

Samkvæmt Hochschild felur tilfinningavinna í sér að bæla niður eigin tilfinningar eða að 

gera sér upp tilfinningar, til þess að búa til ákveðna ímynd sem hefur áhrif á tilfinningar 

annara í kringum viðkomandi. Hún skiptir síðan þessari hegðun í tvo flokka, 

yfirborðshegðun (e. surface acting) og djúphegðun (e. deep acting). Yfirborðshegðun vísar 

til þess þegar raunverulegar tilfinningar eru bældar niður og aðrar tilfinningar sýndar á 

yfirborðinu, til dæmis tilfinningar sem ætlast er til að starfsmaður sýni viðskiptavininum. 

Djúphegðun vísar hins vegar til þess að viðkomandi sannfærir sjálfan sig um að þessar 

tilfinningar sem ætlast er til að hann sýni, séu sannar. Bæði djúphegðun og yfirborðshegðun 

krefjast áreynslu af hálfu viðkomandi (Hochschild, 1983). Skrif Hochschild um 

tilfinningavinnu eru að hluta til byggð á kenningu Goffmans (1959) um hlutverkaleik, 

sérstaklega sá hluti sem viðkemur yfirborðshegðun. Goffman beitti myndlíkingum úr 

leikhúsum til þess að útskýra hegðun einstaklinga í samskiptum við aðra. Samkvæmt honum 
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eru einstaklingar sífellt í hlutverki þegar þeir eiga samskipti við aðra til þess að ná fram áliti 

sem þeir telja æskilegt hverju sinni. 

 

Tilfinningavinna er veigamikill hluti af ýmsum störfum og bera þessi störf þrjú 

megineinkenni. Í fyrsta lagi krefjast þau beinna og persónulegra samskipta við 

viðskiptavininn. Í öðru lagi krefjast störfin þess að búa til eitthvað sérstakt tilfinningalegt 

ástand hjá annarri manneskju, til dæmis þakklæti eða öryggistilfinningu. Í þriðja og síðasta 

lagi fylgir framsetning tilfinninga starfsmannsins einhverjum reglum eða gildum. Oft er farið 

yfir þessar reglur við þjálfun starfsmannsins (Hochschild, 1983; Zapf, 2002). Mismunandi 

er milli starfa hversu mikla tilfinningavinnu er ætlast til af hálfu starfsmanna og þar af 

leiðandi hve mikil áhrif hennar eru.  

 

Að þurfa að sýna aðrar tilfinningar en viðkomandi upplifir í raun og veru getur valdið streitu 

og geta afleiðingar orðið alvarlegri því oftar sem einstaklingur þarf að framkvæma 

tilfinningavinnu (Hochschild, 1983). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á 

framlínustarfsmönnum hótels á Indlandi sýndu fram á að tengsl voru á milli tilfinningavinnu 

og andlegrar þreytu, þannig að því meiri tilfinningavinna sem starfsmenn þurftu að beita, því 

meiri líkur voru á að viðkomandi upplifði andlega þreytu. Þó gat stuðningur samstarfsmanna 

og jákvætt starfsumhverfi vegið upp á móti og minnkað neikvæðu áhrif tilfinningavinnunnar 

(Naqvi, 2013). Svipaðar niðurstöður er að finna í hollenskri rannsókn sem gerð var á 

kennurum þar í landi (Näring, Briët og Brouwers, 2006) og einnig var sýnt fram á að 

yfirborðshegðun stuðlaði sérstaklega að andlegri þreytu. Andleg þreyta er eitt helsta einkenni 

áðurnefndrar kulnunar í starfi (Näring o.fl, 2006) og því getur mikil tilfinningavinna, 

sérstaklega í formi yfirborðshegðunar átt þátt í að einstaklingur upplifi kulnun í starfi (Lee, 

An og Noh, 2015).  

 

Þó eru ekki allir sammála því að áhrif tilfinningavinnu séu eingöngu neikvæð og má þar 

nefna grein Ashforth og Humphrey (1993) þar sem þeir færðu rök fyrir því að 

tilfinningavinna geti einnig haft jákvæð áhrif á starfsmenn en þar spili inn í sjálfsmynd (e. 

identity) einstaklingsins sem um ræðir. Ef að sjálfsmyndin samsvari vel kröfum 

vinnuveitanda um tilfinningavinnu, að þá geti tilfinningavinnan styrkt sjálfsmynd 

einstaklingsins. Þeir gagnrýna hugmyndir Hochschild (1983) um tilfinningavinnu, 

djúphegðun og yfirborðshegðun og segja hana ekki hafa tekið tillit til þess að starfsfólk geti 

í einlægni fundið fyrir þeim tilfinningum sem ætlast er til að það sýni. Taka þeir sem dæmi 

hjúkrunarfræðing sem finnur til samkenndar með sjúklingi. Í þess konar tilfellum eigi ekki 

að tala um djúphegðun þar sem ekki er um tilfinningalega áreynslu að ræða heldur sannar 

tilfinningar viðkomandi (Ashforth og Humphrey, 1993). Einnig er talið að djúphegðun geti 

stuðlað að aukinni starfsánægju og bætt frammistöðu í starfi (Lee o.fl, 2015). Hugtakið 

tilfinningavinna, eins og það er sett fram af Hochschild (1983) hefur einnig hlotið gagnrýni 

fyrir að þykja of einfalt. Bent hefur verið á að tilfinningavinna er ekki alltaf framkvæmd 

vegna staðla vinnuveitanda um viðeigandi hegðun eða framkomu í starfi heldur einnig sem 

gjöf til viðskiptavina eða samstarfsfélaga (Bolton og Boyd, 2003). Hochschild (1983) talaði 

um þessa sömu gjöf tilfinninga, en hugmynd hennar átti eingöngu við um aðstæður í 

einkalífinu en ekki á vinnustaðnum. 

 

Frekar er ætlast til tilfinningavinnu af konum en körlum (Hochschild, 1983) en 

samfélagsmótun og staðalímyndir kynjanna spila þar stórt hlutverk. Samkvæmt nýlegri 

rannsókn sem gerð var á tilfinningavinnu hjúkrunarfræðinga er ekki litið á tilfinningavinnu 

af hálfu kvenna sem vinnu eða ákveðnar gjörðir, heldur frekar sem eðlislægan kvenlegan 
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eiginleika þeirra og verður hún því oft á tíðum ósýnileg (Cottingham, Erickson og 

Diefendorff, 2014). Í rannsókninni kom fram að ekki var ætlast til eins mikillar 

tilfinningavinnu af hálfu karlkyns hjúkrunarfræðinga. Þeir unnu ekki jafn mikla 

tilfinningavinnu en þegar að þeir gerðu það þá fengu þeir viðurkenningu og lof fyrir. Þetta 

getur leitt til þess að tilfinningavinna hafi neikvæðari áhrif á konur heldur en karla 

(Cottingham, Erickson og Diefendorff, 2014). Ef karlmaður er fær um að blanda saman karl- 

og kvenlægum eiginleikum við störf sín er litið á slíkt sem góðan eiginleika og gæti 

viðkomandi verið verðlaunaður fyrir slíkt. Hins vegar þar sem að kvenlægir eiginleikar eru 

oft álitnir minna virði en þeir karllægu í samfélaginu, þá verða karlmenn að gæta sín og ekki 

hegða sér of kvenlega, þar sem það gæti skaðað orðspor þeirra (Veijola, 2010).  

 

Í starfi flugfreyju væri dæmi um tilfinningavinnu að brosa og vera glaðleg til þess að 

farþegum líði öruggum um borð í flugvélinni. Ef upp kæmi ókyrrð í flugi, þá væri það hluti 

af starfi hennar að halda farþegum rólegum um borð og til þess þyrfti hún mögulega að bæla 

niður sína eigin hræðslu eða óöryggi. Flugfreyjur hafa sagt frá því að ætlast hafi verið til að 

þær gæfu karlkyns farþegum undir fótinn til þess að leiða hugann frá mögulegri flughræðslu 

(Hochschild, 1983). Brosið er mikilvægur þáttur í starfi flugfreyjunnar, brosið er hluti af 

einkennisbúningnum og mikilvægt er að viðskiptavinurinn upplifi ekki að flugfreyjan sé að 

þvinga fram brosið eða tilfinningarnar sem hún sýnir og getur það krafist mikillar 

tilfinningavinnu af hennar hálfu (Hochschild, 1983). Tilfinningavinna flugfreyja hefur 

einnig verið tengd við kynferðislega áreitni af hálfu farþega og flugmanna, en 

tilfinningavinnan er talin skapa rými fyrir slíka hegðun (Williams, 2003). Niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var meðal flugfreyja um upplifun þeirra af tilfinningavinnu leiddu í ljós 

að tæplega helmingur þátttakenda höfðu neikvæða upplifun af tilfinningavinnu og um 

þriðjungur höfðu jákvæða upplifun, en þar skipti stjórnun flugfélagsins höfuðmáli ásamt því 

að flugfreyjunum fannst mikilvægt að finna fyrir góðum stuðningi frá yfirmönnum 

(Williams, 2003). 
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3 Um rannsóknina 

Þessi rannsókn byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð en megin einkenni slíkra rannsókna er 

að niðurstöðurnar byggja ekki á tölfræðilegum gögnum eða mælingum  þar sem tilgangur 

rannsóknarinnar er ekki að alhæfa. Þess í stað er verið að leitast eftir því að skilja reynslu, 

upplifun og viðhorf viðmælanda (Bryman, 2016).  

 

Stuðst var við nálgun grundaðrar kenningar við gerð rannsóknarinnar en helsta einkenni 

hennar er kerfisbundin greining á gögnum í þeim tilgangi að búa til útskýringu sem er 

grunduð í gögnunum, og sem varpar ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar. Grunduð kenning 

byggir yfirleitt á viðtölum en gögnin geta þó einnig verið úr skjölum, handritum, skýrslum 

og dagbókum svo fátt eitt sé nefnt (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Nálgun grundaðrar 

kenningar byggir á sífelldum samanburði gagnanna sem aflað er sem leiðir rannsakanda 

síðan að niðurstöðu (Bryman, 2016). Rannsóknarspurning grundaðrar kenningar þarf í 

upphafi að vera opin og sveigjanleg til þess að veita svigrúm til að kafa vel í fyrirbærið sem 

rannsakað er. Eftir því sem líður á rannsóknina og hugtök og sambandið milli þeirra skýrist, 

þrengist rannsóknarspurningin og verður hnitmiðaðri (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

3.1 Gagnaöflun og val viðmælenda 

Rannsóknin byggir á viðtölum en fyrir þessa rannsókn voru tekin þrjú viðtöl. Við val á 

viðmælendum var notast við tilgangsúrtak (e. purposeful sample) en með því er átt við að 

fyrir fram ákveðnar forsendur réðu vali á viðmælendum. Valdir eru einstaklingar sem hafa 

persónulega þekkingu á fyrirbærinu sem verið er að skoða (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Þær forsendur sem úrtakið miðaðist við voru að viðmælendur þurftu 

að vera starfandi flugfreyjur í millilandaflugi og að eiga að minnsta kosti eitt barn á 

leikskólaaldri. Ég notaði tengslanet mitt til þess að finna viðmælendur en ég þekki margar 

flugfreyjur í gegnum starf mitt hjá WOW air sem og nám. Samskipti mín við viðmælendur 

fyrir viðtölin fóru fram í gegnum tölvupóst þar sem ég sendi þeim kynningarbréf (sjá viðauka 

A) eftir að hafa kannað áhuga þeirra á rannsókninni. Nöfnum þeirra hefur verið breytt í 

niðurstöðum til þess að halda nafnleynd og þeim gefin gervinöfn: 

 

• Bára er eini viðmælandinn sem starfar sem flugfreyja allt árið um kring. Hún er þrítug 

yfirflugfreyja og hefur verið í starfinu í tæp þrjú ár. Hún á tvö börn á leikskólaaldri 

með sambýlismanni sínum en hann á einnig tvö börn frá fyrra sambandi.  

• Guðrún, 29 ára, hefur starfað sem flugfreyja í eitt sumar og hefur því minnstu 

starfsreynslu af viðmælendum. Hún býr með sambýlismanni sínum og tveimur 

börnum á leikskólaaldri.  

• Hanna, 34 ára, býr með sambýlismanni og á tvö börn, þar af eitt á leikskólaaldri. Hún 

hefur starfað sem flugfreyja í þrjú sumur en á veturna er hún í fullu námi og hefur 

því ekki tök á því að vera í starfinu allt árið um kring. 

 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 19.-26. október 2018. Fyrstu tvö viðtölin fóru fram á 

heimilum viðmælenda að ósk þeirra. Þriðja viðtalið fór fram í viðtalsrými sem ég hafði 
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aðgang að í Háskóla Íslands. Fyrsta og þriðja viðtalið voru um klukkutíma að lengd en annað 

viðtalið nokkuð styttra, um 25 mínútur. Fyrir viðtölin voru viðmælendur beðnar um að 

undirrita samþykkisyfirlýsingu þar sem þær samþykktu að viðtölin yrðu hljóðrituð (sjá 

viðauka B).  Viðtölin voru hálfstöðluð (Bryman, 2016), þar sem settur var fram viðtalsrammi 

með atriðum sem að ég vildi að kæmu fram, en viðtalsramminn var hafður opinn sem gaf 

viðmælendum tækifæri á að tjá sig og koma sínum skoðunum á framfæri. Ég fékk einnig 

upplýsingar um starfið frá flugfreyjum sem ég starfa með en viðtalsramminn (sjá viðauka 

C), er að einhverju leyti byggður á þeim upplýsingum. Viðtalsrammi breyttist eftir fyrsta 

viðtalið þar sem nokkrum atriðum var bætt við sem mér þótti áhugaverð. Rætt var við 

viðmælendur á opinn hátt og viðtölin voru því líkari samtali heldur en formlegu viðtali. 

Reynt var eftir fremsta megni að spyrja opinna spurninga og forðast leiðandi og gildishlaðnar 

spurningar.  

3.2 Greining og úrvinnsla gagna 

Greining gagna hófst um leið og fyrsta viðtalinu lauk en eitt megineinkenni grundaðrar 

kenningar er einmitt að greining gagna hefst meðan gagnaöflun er enn í gangi og hefur sú 

greining áhrif á næstu skref gagnaöflunarferlisins (Bryman, 2016). Er það ástæða þess að 

viðtalsrammi breyttist milli viðtala, þegar nýjar áherslur komu fram. Ég skrifaði niður 

hugleiðingar eftir hvert viðtal ásamt því að ég tók niður þau atriði sem fram komu í viðtalinu, 

sem mér þóttu áhugaverð. Viðtöl voru hljóðrituð og að þeim loknum voru þau afrituð 

athugasemdum mínum um hvaða merkingu mætti leggja í orð viðmælanda.  

 

Í framhaldi var hafist til við að kóða viðtölin og var í upphafi notast við opna kóðun (e. open 

coding) þar sem gögnin voru bútuð niður og ákveðin mynstur eða þemu koma fram (Unnur 

Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Úr viðtölunum komu fram sautján þemu. Þessi sautján þemu 

voru síðan tengd saman með öxulkóðun (e. axial coding) en þá er varpað samhengi á þemun 

sem fram koma í opinni kóðun og þeim skipt upp í flokka (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

Þessum þemum var skipt upp í fjóra flokka sem er grunnurinn að þeim fjórum köflum sem 

niðurstöðurnar skiptast í, en þær er að finna í næsta kafla. Þessir flokkar eru: (1) Ímynd og 

raunveruleiki flugfreyjustarfsins, (2) líkamleg og andleg líðan flugfreyja, (3) tilfinningalegt 

álag flugfreyjustarfsins og (4) samþætting vinnu og fjölskyldulífs. 
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4 Niðurstöður 

Fyrst verður sagt frá upplifun flugfreyjanna af starfinu og hvort að starfið hafi uppfyllt 

væntingar þeirra ásamt því að fjallað verður um helstu kosti og ókosti starfsins. Umfjöllun 

um andlega og líkamlega líðan flugfreyja kemur í kjölfarið og því næst er kafli um 

tilfinningavinnu sem flugfreyjur þurfa að inna af hendi í starfinu og mögulegt álag sem því 

fylgir. Í lokin er kafli um samþættingu vinnu og fjölskyldulífs þar sem tekið er saman hvernig 

flugfreyjur láta þetta allt saman ganga upp. Þar er sagt frá því hvað þær telja mikilvægt til 

þess að geta sinnt starfinu og fjölskyldunni ásamt því að fjallað verður um hvaða áhrif starfið 

getur haft á fjölskyldulíf. 

4.1 Ímynd og raunveruleiki flugfreyjustarfsins 

Hvað er það við flugfreyjustarfið sem gerir það svona eftirsóknarvert? Allir viðmælendur 

lýstu því yfir að ástæða þess að þær tóku þá ákvörðun að sækja um flugfreyjustarfið hafi 

verið sú að þetta var gamall draumur hjá þeim frá því að þær voru litlar stelpur, þær hafi 

alltaf séð starfið í hillingum. Allar hafi þær haft gaman af því að ferðast og starfið því litið 

út sem draumastarfið. Guðrúnu finnst starfið hafa uppfyllt væntingar hennar og hefur lítið 

komið henni á óvart þetta sumar sem hún hefur gegnt starfinu. Hún tekur samt fram að þar 

sem hún hafi bara unnið eitt sumar sem flugfreyja að þá gæti lítil reynsla spilað þar hlutverk, 

hún hafi verið heppin með flug og hafi þau flest verið viðburðarlítil. Hanna er ekki á sama 

máli og segir starfið vera mjög ólíkt því sem hún hafði séð fyrir sér.  

 

Það kom mér á óvart hvað þetta er ótrúlega kynjað ennþá, þó það hafi orðið mjög 

margar breytingar á síðastliðnum árum, þá er enn svo langt í land. Ég vissi til dæmis 

ekki að ég þyrfti að vera með naglalakk í hverju einasta flugi og oft á tíðum í staðinn 

fyrir að vera að hvíla mig fyrir flug, þá sat ég í sófanum að bíða eftir að naglalakkið 

þornaði. 

 

Hönnu þykir þó starfið skemmtileg en starfsaðstæður eru erfiðari en hún hafi gert sér grein 

fyrir. Miklar kröfur séu gerðar til þeirra, starfið krefjist þess að þær séu svo til óaðfinnanlegar 

í útliti, eftir stöðlum flugfélagsins. Það er tímafrekt að viðhalda útlitinu og þó Hanna skilji 

vel ástæður þess að þær þurfi að vera snyrtilegar við vinnu þá finnst henni sumar kröfur 

ganga fulllangt. Það er mikill munur á milli kynjanna hvað varðar útlitstengdar kröfur sem 

flugfélög setja á áhöfnina. Tveir viðmælendur nefndu að þær væru mjög til í að fá að vera í 

buxum við starfið. Þykir þeim það barn síns tíma að þær verði að vera í kjólum eða pilsum 

við starf sitt, enda sé þeirra starf fyrst og fremst að gæta öryggis í flugi. Þeim finnst þær oft 

ekki fá þá viðurkenningu sem þær eiga skilið og telur einn viðmælandi að núverandi 

einkennisbúningar geti ýtt undir það. Einn viðmælandi segir að þetta hafi sérstaklega verið 

að trufla hana þegar kólna fór í veðri því að henni sé alltaf svo kalt á fótleggjunum.  

 

Helstu kostir starfsins sem komu í ljós eru að starfið er mjög fjölbreytt og eru þær sammála 

um að það geti verið gott að ferðast í sólina í nokkra daga, sérstaklega þegar að veðrið á 

Íslandi hefur verið slæmt. Báru, sem vinnur sem flugfreyja allt árið um kring, finnst 
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sérstaklega gott í desember þegar myrkrið er mikið á Íslandi að fá að skreppa út í meiri birtu 

og hlýrra loftslag.  

 

Þegar konurnar voru beðnar um að lýsa helstu ókostum starfsins voru þær allar sammála um 

að óreglulegur vinnutími væri það erfiðasta við starfið. Þær þurfa að vakna á öllum tímum 

sólarhringsins sem geri það ómögulegt að koma skipulagi á svefninn. Þær eiga eitt til eitt og 

hálft helgarfrí á mánuði og geta þær lent í stoppi yfir nótt í Bandaríkjunum yfir helgar sem 

skerðir helgarfríið þeirra enn frekar. Hanna ber þessa miklu helgarvinnu þeirra saman við 

aðrar vaktavinnur: 

 

Við eigum ekki einu sinni tvær helgar, eins og flestir aðrir sem vinna vaktavinnu, við 

eigum bara þessa þrjá daga í frí á mánuði [um helgar], stundum er það bara tveir, ein 

helgi, og þá er maður kannski að fara í morgunflug á föstudegi og morgunflug á 

mánudegi og þá verður ekkert mikið úr helginni. Ég er með þrjár fríhelgar yfir sumarið 

og það eru brúðkaup og alls konar viðburðir sem maður missir af.  

 

Allar sögðu þær að þeim þætti leitt að missa af viðburðum en voru sammála um að það fylgdi 

starfinu og að þær þyrftu einfaldlega að velja og hafna. Hægt er að skrá inn beiðnir um frí á 

ákveðnum dögum, en það er aldrei öruggt að það gangi upp. Það eru strangar reglugerðir um 

hvíldartíma flugfreyja og því getur verið vandasamt að skipta um flug við samstarfsmenn 

þar sem oftar en ekki brýtur það í bága við löglegan hvíldartíma. Sagði Bára að hún hefði 

aðeins tvisvar sinnum náð að skipta um flug við aðra flugfreyju til þess að hún kæmist á 

viðburð sem henni hafði verið boðið á. Fríbeiðnirnar þeirra þurfa að berast með tveggja til 

þriggja mánaða fyrirvara og getur það verið vandasamt fyrir þær að koma með slíkar beiðnir 

þar sem þær vita ekki endilega hvað þær eru að gera svo langt fram í tímann.  

 

Fram komu mismunandi sjónarhorn á frídagana sem þær fá en þær fá frá 15 til 20 frídaga á 

mánuði. Fjöldi frídaga getur verið mjög mismunandi milli mánaða, veltur það til dæmis á 

fjölda Ameríkufluga í vaktaskránni. Einn viðmælandi hafði orð á því að þetta væri mikið 

rangnefni, þetta eru ekki frídagar heldur nauðsynlegir hvíldardagar, flugfreyjur eru oft á 

tíðum í algjörri lágmarkshvíld með þétta vaktaskrá. Báru finnst það henta sér mjög vel að fá 

frídaga í miðri viku: 

 

Mér finnst svo gott að geta verið heima hjá mér bara milli átta og fjögur og börnin á 

leikskólanum, þá er ég að dúlla mér, taka til og útrétta það sem þarf að gera, til dæmis 

að versla í matinn. Í staðinn fyrir að vera að vinna átta til fjögur, sækja börnin, fara í 

búðina, vera með alla brjálaða í brjálaðri umferð, ég bara hata það, ég hata ekkert 

meira.   

 

Hún viðurkennir samt að oft verði lítið úr þessum frídögum, því að þeim er oft eytt að mestu 

í hvíld til þess að snúa sólarhringnum aftur við fyrir næsta flug. Hún verður mjög oft dagavillt 

og á erfitt með að átta sig á hvort að það sé virkur dagur eða helgi: 

 

Það er eins og þú sért í einhverri kúlu, þú bara rúllar og mætir og rúllar, eitt 

Ameríkuflug er þrír dagar en mér finnst ég bara upplifa einn dag.  

 

Þar sem eðli starfsins felur í sér að fljúga yfir mörg tímabelti, þá er eðlilegt að þær eigi erfitt 

með að átta sig á því hvernig vikunni líður. Þegar þær fara í Ameríkuflug eru þær oft að 

lenda á áfangastað á sama eða svipuðum tíma og þær lögðu af stað frá Íslandi. Hefur þetta 
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óneitanlega áhrif á líðan þeirra og finna þær oft fyrir mikilli flugþreytu. Reyna þær að nýta 

tímann sem þær fá í stoppum til þess að hvíla sig. Það var þó ekki þannig í fyrstu 

Ameríkuflugunum: 

 

Ég bara gerði allt í fyrstu flugunum, ég labbaði Manhattan þvera og endilanga og kom 

auðvitað dauðþreytt í flug, alveg búin á því. Ég lærði alveg fljótt á því að það er ekki 

að virka. Þú þarft að vera „on top of your game“ í fluginu aftur heim. 

 

Viðmælendur sögðu að starfið í raunveruleikanum væri alls ekki sambærilegt starfinu sem 

stundum er sýnt á samfélagsmiðlum. Segja þær fólk oft öfunda þær af þessum 

Ameríkuflugum og eru viðmælendur sammála að fólk átti sig ekki á því hvað starfið í raun 

og veru felur í sér. Þær telja samt kosti starfsins vega mun þyngra en ókosti en líta þó ekki á 

starfið sem framtíðarstarf.  

4.2 Líkamleg og andleg líðan flugfreyja 

Viðmælendur ræddu mikið um líðan sína í starfinu, bæði andlega og líkamlega, og var mjög 

mismunandi hversu mikið starfið hafði haft áhrif á þær. Guðrún segir að starfið hafi ekki 

haft neikvæð áhrif á líkamlega né andlega líðan hennar, hún ráði vel við álagið sem fylgi 

starfinu. Starfið hefur styrkt sjálfsmynd hennar en síðustu ár, áður en hún hóf störf sem 

flugfreyja, hefur hún verið annað hvort ófrísk eða í fæðingarorlofi.   

 

Mér finnst ég vera búin að kynnast sjálfri mér upp á nýtt, af því að ég er búin að hafa 

svo mikinn tíma til að vera ég sjálf, sérstaklega í stoppum, fá aðeins „me time”.  

 

Vegna óreglulegs vinnutíma er lítill svefn það sem helst hefur áhrif á líðan kvennanna sem 

eru sammála um að hafi bæði áhrif á líkamlega líðan sem og andlega líðan. Hanna verður 

oft óróleg kvöldið fyrir morgunflug og á erfitt með svefn kvöldið áður: 

 

Alltaf fyrir morgunflug á ég bara mjög erfitt með svefn, ég er svo hrædd um að sofa 

yfir mig, það er bara mín versta martröð. Ég sef mjög illa, er alltaf að vakna og líta á 

klukkuna á klukkutíma fresti, ég er kannski að ná fjórum til fimm tíma slitróttum svefni, 

og svo á ég bara að vera tilbúin til að bjarga mannslífum og vera viðbúin. Ég hef mætt 

í vinnuna eftir tveggja tíma svefn, ég hefði alls ekki átt að mæta í það flug. Ef þú ert 

ekki „ fit to fly“ þá ertu ekki „fit to fly“, þá ertu ekki „fit“ til að bjarga fólki ef á reynir. 

 

Hún sagði að á sínum ferli sem flugfreyja hefur hún einu sinni þurft að hringja í áhafnavakt 

og afboða sig í flug vegna skorts á svefni. Þá var klukkan orðin þrjú og hafði ekkert sofið 

fyrir morgunflug sem áætlað var fjórum tímum seinna. Stuttu seinna lenti hún þó aftur í því 

að ná ekki að sofna og þorði hún ekki að afboða til vinnu sig aftur og mætti ósofin í flugið. 

Henni þótti mjög leitt að hafa mætt í slíku ástandi í flugið en sagði að þetta væri mjög algengt 

meðal flugfreyja, það sé illa séð að hringja sig inn vegna skorts á svefni og margar sem 

veigra sér oft við því. Einn viðmælandi sagði að þau sem eru á áhafnavakt mættu vera liðlegri 

þegar flugfreyjur hringja sig inn vegna skorts á svefni.  

 

Báru þykir Ameríkuflugin erfiðust en hún líkir líðan sinni eftir slík flug við þynnku. Þá er 

hún að lenda í hádeginu á Íslandi og segist hún fara beint heim til sín til þess að hvíla sig 

eins mikið og hægt er áður en hún þurfi að sækja börnin sín á leikskólann: 
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Þegar þú vaknar eftir svona flug, það er bara eins og valtari hafi keyrt yfir þig. Þú ert 

bara á einhverri orku sem þú veist ekki einu sinni að sé til. Þú hendir í þig lúku af 

sælgæti og keyrir í þig Redbull, líkaminn er alltaf að sækjast í eitthvað nammi eða 

kolvetni.  

 

Segir hún að vinnan eigi það til að bitna á mataræðinu og getu hennar til að stunda reglulega 

hreyfingu. Henni finnst samt sem áður mjög mikilvægt að hreyfa sig reglulega til þess að fá 

útrás, sérstaklega eftir erfið flug. Hinir viðmælendur minntust einnig á slæmt mataræði við 

störf. Hanna segist lifa á gosdrykkjum og súkkulaði til þess að halda orku, því að hún fær 

ekki tækifæri til að borða almennilegan mat við störfin í háloftunum, það gefist ekki tími 

fyrir matartíma.  

 

Einn viðmælandi finnur fyrir því á löngum vinnudögum að skammtímaminnið sé ekki eins 

og það eigi að sér að vera, einfaldir hlutir líkt og að taka niður pantanir geta orðið mjög 

erfiðir. Tengir hún það við óreglulegan svefn og mikla þreytu. Hanna hefur einnig upplifað 

breytt skammtímaminni: 

 

Ég er mjög gleymin oft á tíðum, ef ég set það ekki inn í símann þá gleymi ég því, og ég 

var aldrei þannig. Ég hef alltaf verið eins og fíll, algjör límheili og mundi allt, eftir að 

ég byrjaði að fljúga þá hefur það versnað eitthvað.  

 

Einn viðmælandi sagðist hafa fundið verulega fyrir áhrifum starfsins á andlegu hliðina en í 

haust lenti hún í mörgum bráðatilvikum í flugi. Var hún farin að kvíða hverju flugi sem hafi 

haft mikil áhrif á hana heima fyrir, ásamt því að þetta bitnaði mikið á svefninum. Hafi það 

komið fyrir að hún hafi fengið martraðir um einstaka atvik sem hún hefur upplifað í flugi. Á 

þeim tíma var mikið álag í vinnunni, vaktaskráin var þétt og endaði það með því að hún varð 

veik í nokkrar vikur. Hún tók þá ákvörðun um að taka sér frí í vinnunni til þess að jafna sig 

á líkama og sál en hún upplifði sig vera komna á ákveðinn endapunkt. Telur hún að ef hún 

hefði ekki tekið sér frí þá hefði hún brunnið út í starfinu. Hún telur að bæta megi eftirfylgni 

yfirmanna þegar upp koma alvarleg atvik um borð og jafnvel megi setja á laggirnar 

einhverskonar áfallateymi. 

4.3 Tilfinningalegt álag starfsins  

Samskipti við farþega er stór hluti af flugfreyjustarfinu, flugfreyjur eru andlit flugfélagsins 

og oft á tíðum einu mannlegu samskiptin sem farþegar eiga í ferlinu frá því að þeir kaupa 

flugmiða og lenda á áfangastað. En hvernig upplifa flugfreyjur þessi samskipti? 

Öllum viðmælendum þykja samskipti við farþega oftast skemmtilegur hluti af starfinu en 

viðurkenna allar að farþegar séu jafn mismunandi og þeir eru margir og samskipti ganga 

ekki alltaf smurt fyrir sig. Tilfinningavinna er óhjákvæmilegur partur af samskiptum við 

farþeganna en allir viðmælendur minntust á andlit sem þær setja upp í þessum samskiptum: 

 

Mér finnst oft mjög erfitt að vera næs við manneskju sem er dónaleg, en kurteisi kostar 

ekki neitt. En ef fólk fer að æsa sig þá segi ég manneskjunni á kurteisislegan hátt að 

róa sig, en þú verður að reyna að afgreiða þetta um borð þannig að allir séu sáttir. 
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Einn viðmælandi segir samskiptin oft snúast um að finna jafnvægi á milli þess að sýna 

kurteisi við dónalega farþega og að þurfa að sýna ákveðni og taka stjórn á samskiptum. 

Starfið þeirra sé fyrst og fremst að gæta öryggi allra og þá þýði stundum ekki að sýna neina 

undirgefni. Oftast nái þær að höndla aðstæður sjálfar og yfirleitt fari allir frá borði brosandi. 

Þeim finnst slíkt gefandi fyrir andlegu hliðina og það skiptir þær miklu máli að hafa alla 

ánægða.  

 

Það er lítil sem engin þjálfun í mannlegum samskiptum og einum viðmælanda fannst slíkt 

ekki nauðsynlegt á meðan að hinum þótti meira mega vera af slíku. Einn viðmælandi tekur 

sérstaklega fram að flugfreyjur sem hún hefur unnið með hafi misgóða kunnáttu í 

mannlegum samskiptum og hefðu haft mjög gott af smá þjálfun í slíku. Það voru þó tvær 

aðferðir sem komu fram í þjálfun þeirra varðandi mannleg samskipti. Önnur er sú að 

flugfreyjurnar beygi sig niður þegar þær ræði við sitjandi farþega, til þess að vera í augnhæð 

við viðkomandi. Það geti minnkað líkurnar á því að viðkomandi æsi sig því þá fær hann 

tilfinningu fyrir því að samtalið sé á jafningjagrundvelli. Bára segist alltaf nota þessa aðferð 

því henni finnist hún virka vel. Hin aðferðin sem kennd er í þjálfun flugfreyjanna er að sýna 

samúð og hluttekningu og ávallt að láta sem þær skilji farþeganna, jafnvel þó að kröfur þeirra 

séu óraunhæfar: 

 

Ég segi bara að ég skilji hvað þú ert að tala um, þetta er það sem ég get gert fyrir þig 

á þessum tímapunkti á þessum stað, við erum í flugvél. Yfirleitt reddast þetta. 

 

Þarna er um að ræða yfirborðshegðun, þó þær segist skilja farþeganna þá er það ekki alltaf 

raunin. Stundum reyna þær samt að setja sig í spor farþeganna sem um ræðir: 

  

Af hverju er farþeginn svona pirraður? Þú spyrð farþegann kannski hvort þetta sé 

fyrsta flugið hans, og þá kemur kannski í ljós að taskan hans sé týnd, mamma hans er 

veik og viðkomandi er að reyna komast til hennar. Þá bara já okei, þess vegna er hann 

að haga sér svona. Þá reynir maður bara að gera extra vel við viðkomandi sem þeir 

kunna svo oft að meta. Okkur er kennt í þjálfuninni að láta það enda á búningnum, 

þetta er ekki persónulegt.  

 

Vinnuveitandi hefur í þjálfun starfsmanna sagt þeim að taka hlutunum ekki persónulega, en 

til þess að þær geti það þá þurfa þær að ná að aðskilja sig sjálfa frá flugfreyjunni. Kvartanir 

sem farþegar gætu haft um upplifun sína á þjónustu flugfélagsins lenda á flugfreyjunum 

vegna þess að þær eru í beinum samskiptum við farþegana. Bára sagðist setja sig í ákveðið 

hlutverk þegar hún færi í búninginn:  

 

Maður situr sig í leikaragír og ég er í bleikum búning og allir eru velkomnir og öllum 

á að líða vel, þetta er bara svona eins og leikarar, sem fara bara úr sínum karakter og 

yfir í einhvern annan karakter, maður er bara leikari um borð. Ég er ekkert ég um 

borð, ég er bara einhver Bára sem er yfirflugfreyja í bleikum búning.  

 

Í einkennisbúningnum eru þær andlit flugfélagsins og er viðmælandi mjög meðvitaður um 

framkomu sína vegna þess. Hanna sagði að hlutverk sín um borð væru mjög mismunandi og 

tekur sem dæmi að hún sé búin að fara í hlutverk sálfræðings, hjúkrunarfræðings og barnapíu 

svo eitthvað sé nefnt. Hún telur víðamikla reynslu úr atvinnulífinu hjálpa henni við þessi 

fjölbreyttu hlutverk, en einnig finnst henni móðurhlutverkið hafa hjálpað henni við að sýna 

bláókunnugu fólki samúð og umhyggju: 
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Ég hef setið og haldið í höndina á flughræddri manneskju í flugtaki og lendingu og 

alveg nánast bara strokið eins og ég geri við börnin mín, segjandi henni að þetta verði 

allt í lagi og þetta verði ekkert mál. 

 

Það kemur fyrir að farþegar séu undir áhrifum áfengis eða lyfja um borð í flugi og kemur 

það oft ekki í ljós fyrr en eftir flugtak. Þá er það undir flugfreyjunum komið að gæta öryggis 

farþegans sem og allra hinna sem eru um borð. Þegar eitthvað kemur upp á, og nefna allar 

flugfreyjurnar að yfirlið séu frekar tíð um borð í flugi, þá taki eðlishvötin við og oft þurfi að 

bregðast skjótt við: 

 

Maður er mjög góður í „actioni“, um leið og eitthvað gerist þá bara hugsar þú hjálpa, 

græja, halda manneskjunni með meðvitund, það er bara ekki í boði að vita ekki hvað 

þú átt að gera, þú bara gerir það ekki, af því að þú vilt svo mikið hjálpa manneskjunni. 

Þetta er bara innbyggt inn í mann. Það eru allir mjög duglegir að hjálpast að, það 

fara einhverjar aðstæður í gang og allir vita sitt hlutverk, heilinn er ótrúlegur varðandi 

þetta. 

 

Þegar slíkar aðstæður fara af stað þurfa flugfreyjur að bæla niður sínar eigin tilfinningar svo 

sem hræðslu eða streitu, en slíkt getur valdið þeim töluverðu álagi. Viðmælendur voru 

sammála því að alla jafna væru samskiptin og samvinna á milli annara meðlima í áhöfninni 

mjög góð. Bára sem er yfirflugfreyja segist reyna sitt besta til þess að allir í áhöfninni 

upplifðu að þau séu jafningjar og hluti af liði. Það séu samt kostir og gallar sem fylgja því 

að vinna sjaldan eða aldrei með sama fólkinu: 

 

Maður er minna peppaður að fara í flug ef maður þekkir engan, en manni hlakkar til 

ef maður þekkir einhvern. Það er líka það að vera mikið eldri en aðrir í áhöfninni, 

maður reynir að finna umræðuefni sem hentar öllum, en það getur verið erfitt. Ég 

sakna þess að geta mætt í vinnunna og geta tekið upp þráðinn frá því síðast í staðinn 

fyrir að vera alltaf að spyrja að sömu hlutunum, hvenær byrjaðir þú, hvað varstu að 

gera á undan og svoleiðis.  

 

Af orðum Báru má greina að hún upplifir álag að vera sífellt að kynnast nýju fólki í vinnunni 

og nái ekki að mynda sterk tengsl við samstarfsfélaga, það sé alltaf sama samtalið sem á sér 

stað í byrjun hvers flugs. Annar viðmælandi taldi þetta þó vera mikinn kost og finnst henni 

samstarfsfélagar sínir alltaf standa þétt við bakið hver á öðrum. 

 

Mismunandi var milli viðmælanda hvernig þær upplifa samskiptin við flugmenn í áhöfninni 

en einn viðmælandi segist finna fyrir mikilli stéttarskiptingu milli flugfreyjanna og 

flugmannanna. Hún reyni að láta það ekki á sig fá en hún segir mikið karlaveldi ríkja í 

starfsumhverfinu.  

4.4 Samþætting vinnu og fjölskyldulífs 

Hvernig láta mæður í flugfreyjustarfi þetta allt saman ganga upp? Allar voru þær sammála 

um að það væri mjög vandasamt að láta vaktaskrána smella saman við dagskrá 

fjölskyldunnar. Þær eiga allar maka og segir ein þeirra að hún væri einfaldlega ekki í þessu 

starfi ef hans nyti ekki við, það myndi ekki virka.  
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Viðmælendur fá vaktaskrána sína um miðjan mánuð fyrir mánuðinn sem á eftir kemur. Þetta 

gefur þeim tvær til sex vikur til þess að skipuleggja sig. Guðrún segist alltaf þurfa að setja 

fyrirvara á öll plön þar sem hún fái vaktaskrána svona stuttu fyrir sem henni finnst mjög 

óþægilegt. Allar voru þær sammála að þær myndu breyta því fyrirkomulagi væri það undir 

þeim komið.  

 

Hönnu þykir þetta fyrirkomulag ekki stuðla að fjölskylduvænu vinnuumhverfi og sérstaklega 

ekki fyrir einstæða foreldra. Hún telur að þeir þurfi að hafa mjög gott bakland til að láta þetta 

ganga upp. Þegar hún fær vaktaskrána þurfa hún og maðurinn hennar að bera saman bækur 

sínar og ef að það eru árekstrar hjá þeim þá tekur hann sér sumarfrí í vinnunni sinni á þeim 

dögum til þess að hugsa um börnin sem eru í sumarfríi á leikskólanum þar sem þau geta ekki 

leitað til fjölskyldu eða vina til að gæta barnanna. Því hefur maki hennar ekki fengið samfellt 

sumarfrí í sinni vinnu þessi ár sem hún hefur starfað sem flugfreyja og bitnar því starfið 

hennar óhjákvæmilega á makanum og segir hún að hún finni stundum fyrir togstreitu vegna 

þess: 

 

Þetta er rosalega skrítið, þetta fyrirfinnst í öllum öðrum vaktastörfum að hafa 

vaktaplan fram í tímann, og sérstaklega yfir sumartímann að fólk geti ekki planað sig 

eitthvað. Ég veit að fastráðnir fá heldur ekki sumarfrí yfir sumartímann, þetta er fólk 

með börn sem eru í sumarfríi í skólanum, hvað á þetta fólk að gera við börnin sín? 

Hvað á þetta fólk að gera við mánaðarsumarfrí í maí þegar allir eru að vinna eða í 

skólanum? 

 

Segist hún fá mikinn stuðning frá maka sínum en fann þó fyrir því síðasta sumar að 

umburðarlyndið hafi verið minna en áður, starfið hennar hafi áhrif á alla á heimilinu. Á 

sumrin þegar hún er að vinna reynir hún að eyða frítíma sínum með börnum og maka og þá 

sitja heimilisverkin yfirleitt á hakanum:  

 

Orkan fer í vinnuna og að hugsa um krakkana, þá byrjar þessi togstreita hver eigi að 

vaska upp, sjá um þvottinn og svona. Ég bý í ferðatösku, ég er ekki að grínast, 

ferðataskan er bara á gólfinu inn í stofu alt sumarið, ég er að koma og fara, svo 

kannski náum við að fara í smá ferðalag, þannig að þetta er mjög óreiðukennt líf yfir 

sumartímann, við erum svona eins og hirðingjar. 

 

Það sem helst aðgreinir Hönnu frá hinum viðmælendum er skortur á baklandi en telja þær 

það allar mjög mikilvægt til þess að geta látið þetta ganga upp. Bára telur sig mjög heppna 

að getað leitað til foreldra sinna þegar þeim vantar pössun, en samviskubitið er þó ekki langt 

undan þegar börnin hafa verið mikið hjá þeim: 

 

Það sem hefur alltaf verið að gera út af við mig er þetta endalausa púsl, skráin mætti 

vera betri fyrir fjölskyldufólk. Þetta púsl er að fara með mig, ég er alltaf með 

samviskubit yfir því að börnin séu hjá ömmu og afa, mamma og pabbi lítið heima. 

Þegar amma og afi eru að passa þá finnst mér ég þurfa að drífa mig að sækja þau og 

svona.  

 

Hún finnur ekki fyrir þessari togstreitu þegar hún er mikið í burtu vegna vinnu ef að maki 

hennar er fær um að vera með börnunum. Lítur hún það jákvæðum augum að börnin fái að 

eyða miklum tíma með föður sínum og hálfsystkinum sínum en maki hennar á börn úr fyrra 
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sambandi. Hún segist mæta miklum skilningi frá maka sínum og er hún mjög þakklát fyrir 

það. Guðrún fær ekki stuðning heima fyrir og er maki hennar mjög pirraður yfir mikilli 

fjarveru hennar. Hún segist skilja hann en á sama tíma finnst henni röðin vera komin að 

henni að fá að vinna úti og hugsa aðeins um sig sjálfa þar sem hún hefur eytt síðustu fimm 

árum heimavinnandi með börnin þeirra tvö. Þessi skortur á skilning makans hefur valdið 

henni álagi og samviskubiti en hann þurfti að skipta um vinnu þegar hún fékk 

flugfreyjustarfið til þess að geta verið heima með börnin þegar árekstrar verða á vaktaskránni 

hennar og fjölskyldulífinu. 

 

Hanna sagði að farþegar verði oft hissa og jafnvel hneykslaðir þegar þeir komast að því að 

hún eigi börn: 

 

Það kom til tals að ég ætti börn og það kom svona á hana. Hvar eru börnin þín meðan 

þú ert hér sagði hún. Ég segi bara það vill svo skemmtilega til að þau eiga pabba líka, 

ég reyni yfirleitt að gera þetta þannig. Þetta er svo ríkt í fólki að konur eigi bara að 

vera heima hjá börnunum sínum, við eigum ekki að ferðast eða vinna svona 

óreglulegan vinnutíma. 

 

Hún segist reyna sitt besta til að láta þetta ekki hafa áhrif á sig og skrifar þetta frekar á 

hugsunarleysi hjá fólki sem fer oftast hjá sér þegar hún bendir þeim góðlátlega á að börnin 

eigi annað foreldri. Hún segist nokkuð viss að karlkyns samstarfsmenn hennar fái ekki sömu 

athugasemdir.  

 

Hún finnur líka fyrir spennu frá börnunum sínum þegar hún hefur verið mikið fjarverandi og 

eiga þau oft erfitt með svefn, sérstaklega þegar hún á að mæta í morgunflug daginn eftir. 

Hún telur það stóran þátt í þreytunni sem hún upplifir oft og telur að starfið væri mun 

viðráðanlegra væri hún barnlaus. Henni finnst hún almennt ekki ná að eyða nægilega miklum 

tíma með fjölskyldunni sinni og reynir það oft á, henni finnst sumrin einkennast af vinnu og 

svefni og litlu öðru. Hún er í skóla á haustin og segir hún það vera algjöra andstæðu við 

rótleysið. Þá séu vikurnar yfirleitt eins og nær hún að eyða meiri tíma með börnum og maka. 

Henni þykir gott að hafa þessar andstæður í lífinu sínu og þó hún sé orðin leið á rótleysinu 

sem fylgir vinnunni í lok sumars, þá er hún alltaf orðin spennt aftur þegar líða tekur á vorið 

og tilbúin í annað sumar sem flugfreyja. 

 

Allir viðmælendur virðast eiga auðvelt með að setja sig í flugfreyjuhlutverkið þegar þær 

mæta í vinnu og ef að heimilislífið hefur verið erfitt þá er það skilið eftir á jörðu niðri: 

 

Ef það eru einhver leiðindi heima þá skil ég það svolítið eftir þegar ég fer í búninginn 

og labba út um dyrnar, það er ekkert sem ég get gert í því akkúrat núna og ég díla 

bara við það þegar ég kem heim. 

  

Þær eru líka á sama máli um að það sé mjög þreytandi að lenda í flugi með einhverjum sem 

ekki getur skilið vandamál sín eftir heima hjá sér og getur það dregið verulega úr 

starfsandanum um borð. Allar hafa þær tileinkað sér þann sið að skilja heimilislífið eftir 

heima. Þær eiga líka auðvelt með að skilja vinnuna eftir í vinnunni. Af og til koma upp mál 

í vinnunni sem þær eru enn að hugsa um þegar heim er komið en það hefur sjaldnast áhrif á 

heimilislífið. Þær sem eru eingöngu í starfinu á sumrin voru ekki ákveðnar í að halda áfram 

í starfinu næsta sumar og segja þær að þegar að því komi þurfi þær að skoða það með tilliti 

til fjölskylduaðstæðna.  
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5 Umræður 

Í byrjun þessarar ritgerðar voru settar fram tvær rannsóknarspurningar sem nú verður svarað. 

Fyrri rannsóknarspurningin sem sett var fram var hver er upplifun flugfreyja af 

hlutverkaágreiningi milli vinnu og fjölskyldulífs?  

 

Það sem stóð helst upp úr í niðurstöðunum varðandi samþættingu vinnu og fjölskyldulífs 

voru vinnutímarnir sem þykja síður en svo fjölskylduvænir. Töldu viðmælendur að helstu 

árekstrar vinnu og fjölskyldulífs mætti rekja til vinnutímanna en erfitt væri að samþætta 

óreglulega vinnutíma við hina hefðbundnu dagskrá fjölskyldunnar. Vegna vinnutímanna 

höfðu þær allar upplifað mikla þreytu á einhverjum tímapunkti og sumar oftar en aðrar. Líkt 

og fram kemur í rannsókn Caldwell (2005) hafa óreglulegir vinnutímar, flug yfir mörg 

tímabelti og brottfarir snemma morguns mikil áhrif á líkamsklukkuna sem getur leitt til 

mikillar flugþreytu. Til viðbótar við að reka heimili voru þær mjög oft að vinna töluvert yfir 

vinnuskyldu sína sem getur spilað stórt hlutverk þar sem að þær eru sífellt í lágmarkshvíld 

og ná ekki að safna orku milli fluga. Sögðust þær allar hafa á einhverjum tímapunkti mætt 

verulega illa hvíldar til vinnu sem óhjákvæmilega hefði áhrif á frammistöðu þeirra í starfi. 

Þær eiga erfitt með að hvíla sig eftir flug meðal annars vegna þess að þegar heim er komið 

taka við skuldbindingar heimilisins. Var það helst þessi mikla þreyta sem verður þess 

valdandi að þær ná ekki að sinna börnum, maka og heimili eins vel og þær vildu. Svo virðist 

vera að morgunflug til Evrópu henti flugfreyjum með fjölskyldu betur þar sem þær eru alla 

jafna komnar heim úr vinnu seinnipart dags. Hins vegar ef mikið er um flug til Norður-

Ameríku þar sem að fjarvera frá heimili getur spannað nokkra daga þá getur myndast 

togstreita þar sem að álag heimilisins lendir yfirleitt á makanum eða öðrum nánum 

aðstandendum. 

 

Vegna þess hve óreglulega þær vinna þá fá þær oft frídaga á virkum dögum og reyna þær þá 

að nýta dagana til þess að útrétta og sinna erindum sem sitja annars á hakanum. Nýtast þessir 

frídagar þó sjaldan fjölskyldunni og ná þær ekki að eiga gæðastundir með henni á frídögum, 

vegna þess að maki þeirra er yfirleitt í vinnunni og börnin á leikskólanum.  

 

Samkvæmt niðurstöðunum fylgja erfiðir vinnudagar þeim yfirleitt ekki þegar heim er komið 

að þreytunni undanskilinni. Einn viðmælandi lýsti þó martröðum á næturnar eftir að hafa 

verið undir gríðarlegu álagi í vinnunni til lengri tíma og lent í nokkrum erfiðum atvikum um 

borð. Viðmælendur virðast þó eiga auðveldara með að sleppa taki á fjölskyldulífinu við störf 

sín sem flugfreyjur og tekst þeim þó nokkuð vel upp með. Þær eru allar mjög meðvitaðar um 

að þær þurfi að aðskilja þessi hlutverk eins vel og mögulegt er. Líkt og rannsókn Clark 

(2001) leiddi í ljós skiptir miklu máli að lágmarka hlutverkaágreining ef viðkomandi á að 

finna fyrir ánægju bæði í vinnu og heima við. 

 

Eitthvað var um árekstra á milli maka og viðmælenda og allar voru þær sammála um að það 

væri ekki sjálfgefið að geta unnið sem flugfreyja og ná að hugsa um heimili og fjölskyldu 

og þær konur sem höfðu stuðning maka síns voru þeim mjög þakklátar. Eins og fram kom í 

rannsókn Voydanoff (2005) þá er gott bakland nauðsynlegt til þess að halda 

hlutverkaágreiningi í lágmarki. Þó að íslenskar konur séu flestar á vinnumarkaðnum í dag 

(Hagstofa Íslands, 2018a) þá vinna íslenskir karlmenn töluvert fleiri stundir en konurnar sem 
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eyða meiri tíma í heimilisverk og barnauppeldi. Ísland er vissulega framarlega í heiminum 

þegar kemur að jafnrétti kynjanna en samt sem áður eru enn ríkjandi staðalímyndir um 

hlutverk kynjanna. Skýrir það mögulega að einhverju leyti það viðhorf sem flugfreyjur 

upplifa þegar börn þeirra koma til tals. Einn viðmælandi hafði orð á því að henni fyndist 

stundum gagnrýnisraddir gefa í skyn að hún ætti ekki að vera að þvælast milli landa, heldur 

ætti hún að vera heima að sinna börnum og heimili. Slíkar athugasemdir virðast kynda undir 

samviskubiti og togstreitu hjá viðmælandanum, sem reynir þó að láta þetta ekki á sig fá. 

Samræmist þetta niðurstöðum BS rannsóknar Halldóru Sigríðar Halldórsdóttur (2017), en 

hún skoðaði meðal annars viðhorf til kvenkyns leiðsögumanna. Eins og í þessari rannsókn 

telja þær sig enn vera að berjast við úreltar hugmyndir og fordóma um að þær eigi að vera 

heima að hugsa um börnin í stað þess að vera í burtu vegna vinnu.  

 

Einum viðmælanda þótti vaktaóreglan nokkuð ásættanleg og sagði hún að starfið hefði haft 

mjög jákvæð áhrif á andlega líðan hennar og sjálfsmynd sem rennur stoðum undir kenningu 

Voydanoff (2005) þar sem segir frá því að ef hlutverk vinnu og fjölskyldu passi vel saman 

getur það haft jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu.  

 

Hin spurningin sem ég lagði upp með var: Hvernig birtist tilfinningavinna í starfi flugfreyja? 

Tilfinningavinna getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á líðan flugfreyja (Ashforth og 

Humphrey, 1993; Hochschild, 1983; Williams, 2003) Viðmælendur lýstu allar 

tilfinningavinnu sem þær framkvæma við störf sín og þá sérstaklega við farþega sem geta 

verið með misraunhæfar kröfur til þeirra. Þær þurfa í flestum aðstæðum að sýna yfirvegun 

og kurteisi, jafnvel þó þær langi ekki til þess. Mest var um að ræða yfirborðshegðun hjá þeim 

samkvæmt skilgreiningu Hochschild (1983) þar sem raunverulegar tilfinningar eru bældar 

niður og aðrar tilfinningar sýndar á yfirborðinu til dæmis þegar þær eru að kljást við dónalega 

farþega. Upplifðu þær stundum togstreitu og álag vegna þess, þá sérstaklega í erfiðari málum 

en þar sem vinnuumhverfi þeirra býður ekki upp á að þær getið farið úr aðstæðum, þá reyna 

þær sitt besta til þess að leysa málin eins vel og þeim er unnt. Tengja má yfirborðshegðun 

viðmælenda við kenningu Goffmans (1959) um hlutverkaleik, en þær eru allar meðvitaðar 

um að spila ákveðið hlutverk til þess að ná fram hegðun sem þær vilja að farþeginn sýni. 

Með því að brosa og sýna kurteisi og yfirvegun er líklegt að þær nái að leysa vandamálin og 

að allir gangi sáttir frá borði.  

 

Einkennisbúningur flugfreyjanna virðist skipta töluverðu máli þegar þær setja sig í hlutverk 

brosmildu flugfreyjunnar við störf sín. Þær átta sig á því að þegar að þær eru í 

einkennisbúningnum þá eru þær ekki lengur þær sjálfar og virðist það hjálpa þeim við að 

skilja eftir vandamál heimilisins á jörðu niðri og takast betur á við störf sín í háloftunum. 

Flugfreyjurnar gera sér líka grein fyrir því að ímynd flugfreyjunnar geti gert það að verkum 

að farþegar flugvélanna sjái þær ekki sem manneskjurnar sem þær eru, með tilfinningar og 

einkalíf. Lenda þær því mjög reglulega í dónalegri framkomu farþega sem getur tekið á þær. 

Þá virðist einkennisbúningurinn hjálpa þeim að brynja sig gagnvart slíkri framkomu og að 

minna sig á að taka slíkum atvikum ekki persónulega. 

 

Stundum fá þær aðstoð samstarfsfélaga eða leita til þeirra til þess að fá útrás fyrir tilfinningar 

sínar. Skiptir góður starfsandi þær miklu máli en sumir viðmælendur upplifðu streitu vegna 

þess að þær eru sífellt að vinna með nýju fólki. Upplifa þær álag að vera alltaf að mynda ný 

tengsl sem rista oft ekki djúpt. Höfðu þær á orði að oftast er ekki mikil tenging á milli þeirra 

og samstarfsfélaga eins og svo oft vill verða í vinnum þar sem fólk umgengst sömu 

vinnufélagana dag eftir dag. Líkt og rannsókn Naqvi (2013) bendir á getur stuðningur 
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samstarfsmanna og jákvætt starfsumhverfi vegið upp á móti og minnkað neikvæðu áhrif 

tilfinningavinnu. Fram kom í einu viðtali að huga þyrfti betur að starfsfólki ef áföll eða 

verulega erfið mál koma upp um borð eins og til dæmis bráðaveikindi.  Til þess að 

flugfreyjur geti haft jákvæða upplifun af tilfinningavinnu getur skipt sköpum að finna fyrir 

stuðningi yfirmanna (Williams, 2003). Það getur tekið mikið á þær að halda ró sinni, taka 

stjórn og bregðast rétt við í aðstæðum sem slíkum. Ef að stuðning yfirmanna og 

samstarfsfélaga vantar getur það stuðlað að andlegri þreytu sem getur í versta falli leitt til 

kulnunar (Näring o.fl, 2006). Einn viðmælandi taldi sig vera farin að finna fyrir einkennum 

kulnunar en hún hafði orð á því að hún hefði verið komin á endapunkt í vinnunni eftir síðasta 

sumar og fór hún í langt frí vegna þess. Taldi hún að þar spilaði inn í áhugaleysi yfirmanna 

þar sem ekki hafi verið hlúð að henni eftir mörg erfið bráðatilvik um borð. Enginn 

viðmælenda hafði þó upplifað flughræðslu um borð og einu tilfellin sem þær hafi þurft að 

bæla niður hræðslutilfinningu var í tengslum við bráðaveikindi farþega. Finna þær allar fyrir 

mikilli ábyrgðartilfinningu gagnvart farþegum og var greinilegt að þær hafa mikinn metnað 

til þess að standa sig óaðfinnanlega í vinnunni.  

 

Einn viðmælandi hafði sérstaklega á orði þegar hún er að eiga við krefjandi farþega þá reynir 

hún eftir fremsta megni að komast að því af hverju viðkomandi sé svona erfiður í 

samskiptum. Oft gerir hún sitt allra besta til að láta viðkomandi líða vel og segist hún finna 

fyrir mikill ánægjutilfinningu þegar það gengur upp þar sem henni finnist hún þá hafa staðið 

sig mjög vel í vinnunni. Eins og Ashforth og Humphrey (1993) benda á getur 

tilfinningavinna haft jákvæð áhrif á einstaklinga, á það við í þeim tilfellum þar sem 

sjálfsmynd einstaklingsins samsvarar vel kröfum vinnuveitandans um tilfinningavinnu, þá 

getur tilfinningavinnan styrkt sjálfsmynd einstaklingsins. Í hennar tilfelli þá hentar 

tilfinningavinnan sem ætlast er til af henni mjög vel en hún leggur mikið upp úr því að sýna 

farþegum umhyggju. 
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6 Lokaorð 

Þessi rannsókn hefur skapað nýja þekkingu á sviði ferðamálafræða um upplifun flugfreyja 

af samþættingu vinnu og fjölskyldulífs. Eins og nefnt var í inngangi ritgerðarinnar er mikill 

skortur á rannsóknum á kvenkyns starfsmönnum í ferðaþjónustu og þessi rannsókn hefur 

veitt mikilvæga innsýn í hugarheim flugfreyja sem jafnframt eru mæður ungra barna. 

Flugfreyjurnar eru allar viljugar til að standa sig vel í starfi en sáu starfið þó ekki fyrir sér 

sem framtíðarstarf, meðal annars vegna óreglulegs vinnutíma og verulegs álags í starfi. Þessi 

rannsókn geta vinnuveitendur flugfreyja nýtt sér ef vilji er fyrir hendi að halda í gott 

starfsfólk. Vinnuveitendur gætu til dæmis komið til móts við starfsmenn sína sem eiga 

fjölskyldur með því að bjóða þeim meiri sveigjanleika í vaktaskránum sínum. Einnig mætti 

skoða það hvort mögulegt sé að skipuleggja vaktir með lengri fyrirvara en raun ber vitni, þar 

sem erfitt er að samþætta dagskrá heimilis við vaktir þegar fyrirvarinn er stuttur.   

 

Hafa ber í huga að vegna þess tímaramma sem þessari BS rannsókn var búinn voru eingöngu 

tekin viðtöl við þrjár flugfreyjur. Niðurstöður rannsóknarinnar þarf að lesa í því ljósi en fleiri 

viðmælendur hefðu líklega veitt betri innsýn í líf mæðra sem gegna flugfreyjustarfi.  

 

Við framkvæmd rannsóknarinnar vöknuðu upp ýmsar spurningar um frekari rannsóknir á 

viðfangsefninu. Til dæmis væri áhugavert að kanna hvernig feður ungra barna sem starfa í 

háloftunum upplifa tilfinningavinnu starfsins og hlutverkaágreining milli fjölskyldulífs og 

vinnu, og bera saman við þessar niðurstöður. Fróðlegt væri að framkvæma rannsókn meðal 

einhleypra og barnlausra flugfreyja og skoða upplifun þeirra af starfi sínu. Einnig væri 

áhugavert að skoða ímynd flugfreyjustarfsins, til dæmis væri Hægt að kanna viðhorf fólks 

til flugfreyja sem eiga börn. Þar sem viðmælendur í þessari rannsókn höfðu allar tiltölulega 

stuttan starfsaldur tel ég að rannsókn á flugfreyjum með lengri starfsaldur gæti jafnframt 

veitt aukna innsýn í það viðfangsefni sem hér hefur verið rætt.   

 

Að mæta í vinnuna á öllum tímum sólarhringsins og takast á við krefjandi verkefni í 

háloftunum með bros á vör gæti reynst sumu fólki erfitt, jafnvel ómögulegt. Á einhvern hátt 

tekst þó viðmælendum þessarar rannsóknar að sinna starfi sínu með góðum árangri og halda 

utan um heimili að vinnudegi loknum. Starf flugfreyjunnar er flókið og ljóst er að mikil 

vinna liggur að baki ævintýraljómans. 
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Viðauki A – Kynningarbréf 

Kæra Nafn 

Óskað er eftir þátttöku þinni í ofangreindri rannsókn, sem er lokaverkefni mitt til BS-prófs 

í ferðamálafræðum við Háskóla Íslands.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun flugfreyja með ung börn á starfi sínu og 

hvernig þeim gengur að samþætta vinnu og einkalíf.  

Rannsóknin byggir á viðtölum við flugfreyjur sem uppfylla þær forsendur sem rannsóknin 

leggur upp með, að þær starfi sem flugfreyjur og eigi börn á leikskólaaldri. Tilgangur 

viðtalsins er að leita skilnings á flugfreyjustarfinu ásamt því að fá upplýsingar um hvernig 

viðmælanda gengur að samræma starfið og einkalíf. Áætlað er að viðtalið muni taka um 

40-60 mínútur og verður það hljóðritað. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna 

og þér heitið algjörum trúnaði og nafnleynd.  

 

Samþykkir þú að taka þátt í rannsókninni þá vil ég biðja þig um að veita mér skriflegt 

samþykki fyrir þátttöku á þar til gerða samþykkisyfirlýsingu, áður en viðtalið fer fram.  

 

Kær kveðja 

 

Oddný Haraldsdóttir Arnold 
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Viðauki B – Samþykkisyfirlýsing 

 

Kæri þátttakandi 

 

Óskað er eftir þátttöku þinni í rannsókn Oddnýjar Haraldsdóttur Arnold sem er 

lokaverkefni hennar til BS-prófs í ferðamálafræðum við Háskóla Íslands, og er unnið á 

haustmisseri 2018. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun flugfreyja með ung börn á starfi sínu og 

hvernig þeim gengur að samþætta vinnu og einkalíf.  

 

Rannsóknin byggir á viðtölum við flugfreyjur sem uppfylla þær forsendur sem rannsóknin 

leggur upp með; að þær starfi sem flugfreyjur og eigi börn á leikskólaaldri. Viðtalið verður 

hljóðritað og fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna. Þér er heitið algjörum 

trúnaði og nafnleynd við úrvinnslu og birtingu á niðurstöðum. 

 

Með undirskrift þinni hér að neðan samþykkir þú að taka þátt í rannsókninni af fúsum og 

frjálsum vilja.   

 

 

 

 

 

 

__________________________                                             ____________________________ 

Dagsetning                   Nafn þátttakanda    
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Viðauki C - Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi sem farið var eftir í fyrsta viðtalinu: 

Starfið: 

• Getur þú sagt mér aðeins frá þér og þinni starfsreynslu sem flugfreyja? 

• Hvers vegna fórstu í starfið?  

• Hvernig finnst þér að vera flugfreyja?  

• Kostir og gallar 

• Hefðbundinn dagur – Getur þú lýst síðasta flugi sem þú fórst í?  

• Sérstakar aðstæður - hver eru viðbrögð og líðan: 

o Óveður  

o Drukkinn farþegi  

o Seinkanir 

o Neyðartilvik um borð  

• Þjálfun/kennsla  

o Tæknileg  

o Samskipti  

• Samskipti við vinnufélaga - er góður stuðningur í vinnunni? 

• Almenn líðan af þessari vinnu 

o Líkamleg   

o Andleg   

o Svefn – ertu að mæta ósofin í vinnuna? Hefur þú verið fjarverandi vinnu 

vegna svefnleysis? 

• Finnst þér vinnan hafa haft áhrif á þig sem persónu á einhvern hátt? 

• Hvernig er vaktafyrirkomulagið og vinnutími?  

 

Fjölskylduhagir: 

 

• Samsetning fjölskyldu 

• Hefur þú góðan stuðning frá fjölskyldu þinni?  

• Hefðbundinn dagur heima í vaktafríi 

• Hefðbundinn dagur eftir langa vaktatörn  

• Hvernig gengur að samþætta vinnu og einkalíf?  

• Finnst þér þú hafa nægan tíma til að sinna fjölskyldu? 

 

Eftir fyrsta viðtalið var svo eftirfarandi atriðum bætt við viðtalsrammann: 

 

• Minni – skammtímaminni 

• Mataræði – hvernig er það þegar vaktaskráin er þétt? 

• Nærðu að sinna áhugamálum? 

• Finnur þú fyrir streitu í starfi? 

• Er eitthvað við starfið sem þú myndir breyta?  


