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Ágrip  
 
Menning á slökkvistöðvum er einstök en hún getur reynst erfið, sér í lagi fyrir konur, líkt og 

menning annarra karlavinnustaða. Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast innsýn í upplifun 

og reynslu af störfum kvenna hjá Slökkviliði Akureyrar. Tekin voru þrjú viðtöl við sjö 

einstaklinga í ýmsum starfsstigum innan slökkviliðsins. Leitast er við að svara 

rannsóknarspurningunum: ,,Hver er upplifun kvennanna af því að starfa nær eingöngu með 

körlum?“ og ,,hver er upplifun karlanna af fjölgun kvenna og hvað hefur breyst síðan konum 

fjölgaði innan liðsins?“ Erlendar rannsóknir á upplifun kvenna af slökkviliðsstörfum, jafnt sem 

öðrum svonefndum karlastörfum, verða skoðaðar og femínískar kenningar stuttlega kynntar. 

  Konum innan Slökkviliðs Akureyrar hefur fjölgað á síðustu árum og hlutfall þeirra er nú hærra 

en á öðrum slökkvistöðvum á Íslandi. Fjölgun þeirra tókst með sérstakri aðferð, svonefndri 

kynjasamþættingu, sem á að leiða af sér aukinn jöfnuð kynjanna. Með henni er stjórnendum og 

stofnunum gert að ígrunda sjónarmið beggja kynja þegar stefnumótun og ákvarðanatökur eru 

annars vegar. Með kynjasamþættingu er m.a. hægt að vinna að jöfnu hlutfalli kynja á 

vinnustöðum. ---------------- 

  Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós mikla samstöðu, gott andrúmsloft og ánægt starfsfólk. 

Konurnar upplifa að þær tilheyri hópnum, enda var tekið vel á móti þeim og þær fundu ekki 

fyrir neinni andstöðu. Þvert á móti upplifðu þær stuðning og hvatningu frá upphafi, og gera enn. 

Karlarnir líta á þær sem fyrirmyndir í því að uppræta þá hugsun samfélagsins að konur geti ekki 

sinnt þessum störfum.   
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Abstract  

 

As for many other male dominated workplaces, the culture of fire departments can be 

particularly tough on women workers. The aim of this research is to gain an insight into the 

experiences of women working for Slökkvilið Akureyrar, the fire department in the city of 

Akureyri, Iceland. Primary data collection consists of two semi-structured focus group 

interviews and one in-depth individual interview among seven members of the staff in various 

positions. The research questions are: ,,How do the women experience this male dominated 

work environment?” and ,,what do the men experience as the number of women increases and 

what has changed since women joined the team?” Other research on women working in male 

dominated workplaces, such as fire departments, will be reviewed and feminist theories briefly 

introduced. 

  The number of women in the Akureyri Fire Department has increased over the last few years, 

and no other fire department in Iceland has a higher female-to-male sex ratio. This step towards 

parity was made possible by a strategy for promoting gender equality, the so-called gender 

mainstreaming approach. The goal is for administrators and institutions to consider the 

viewpoints and status of both women and men when it comes to policy formulations and 

decision-making. This approach can, for instance, be used to create more gender-balanced 

workplaces. 

  The findings of this research reveal solidarity, a pleasant atmosphere and a satisfied staff. The 

women feel a sense of belonging, as they were welcomed into the group without perceiving any 

resistance. On the contrary, they felt supported and encouraged from the beginning, and still 

do. The men see the women as role models, in the sense that they play a critical role in 

eradicating the idea that women cannot and should not enter this profession. 
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1.0 Inngangur  
Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á upplifun bæði kvenna og karla innan 

Slökkviliðs Akureyrar (S.A.). Leitast er eftir því að öðlast innsýn í menningu innan 

slökkviliðsins og svara rannsóknarspurningunum: ,,Hver er upplifun kvennanna af því að starfa 

nær eingöngu með körlum“ og ,,hver er upplifun karlanna af fjölgun kvenna og hvað hefur 

breyst síðan konum fjölgaði innan liðsins?“   

   Fjölda rannsókna er að finna um konur sem sinna svokölluðum karlastörfum. Í þeim er 

áherslan oftast á neikvæðar afleiðingar sem starfsumhverfið hefur á konur. Lítið er til af 

rannsóknum sem skoða jákvæð áhrif kvenna, t.d. á starfsanda, innan slíkra vinnustaða. Höfundi 

tókst að sama skapi ekki að finna rannsóknir á upplifun karla af fjölgun kvenna á 

karlavinnustöðum. Því telur höfundur mikilvægt að varpa ljósi á framangreinda þætti. Raunin 

er þó sú að góðar og gildar ástæður liggja að baki rannsókna um líðan kvenna, þar sem hún er 

oft á tíðum mjög slæm. Hér verður því stuðst við slíkar rannsóknir til þess að varpa ljósi á 

aðstæður kvenna í karlastörfum víða um heim. Skoðað verður hvort niðurstöður þeirra 

endurspegli vinnustaðamenningu S.A.  

   Fyrsti hluti rannsóknarinnar er fræðileg samantekt þar sem byrjað er að skoða hvernig yfirráð 

karla og undirskipun kvenna viðhelst í gegnum kynjakerfi, hugtak sem Sylvia Walby 

skilgreindi. Kynjakerfið samanstendur af mörgum þáttum (Walby, 1990) og enn fleiri koma að 

viðhaldi þess. Fjallað verður um þá eðlishyggjuhugmynd að konur og karlar séu að eiginleikum 

og eðlisfari ólík, en hún viðheldur ójöfnuði (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Kyngervi (e. 

gender) á þátt í því að viðhalda kynjakerfinu en það er talið félagslega mótað. Hvort sem einhver 

fæðist kona eða karl er það samfélagið sem hefur fyrirfram mótaðar hugmyndir um hvernig 

einstaklingnum ber að vera (Akurugu, 2019). Framangreind atriði spila öll stórt hlutverk í 

yfirráðum karla og undirskipun kvenna. ----------------------------------------------------------------- 

   Reynt er að nota ýmsar aðferðir til þess að uppræta þennan kerfislæga valdamismun kynjanna 

og hér verður fjallað sérstaklega um kynjasamþættingu (e. gender mainstreaming). Með þeirri 

aðferð er leitast eftir því að jafna stöðu kvenna og karla með því að taka sjónarmið beggja kynja 

til greina við ákvarðanatöku og stefnumótun (Bergljót Þrastardóttir og Tryggvi Hallgrímsson, 

2009). Kynjasamþætting hefur verið mikið notuð í Svíþjóð og talið að þar hafi tekist vel til að 

innleiða aðferðina. Í stjórnkerfinu skapast og viðhelst ójöfnuður en kynjasamþætting reynir að 

leiðrétta hann (Daly, 2005).--------------------------------------------------------------------------------  

  Seinni hluti rannsóknarinnar byggir á viðtölum þar sem leitað er svara við 

rannsóknarspurningum. Tekin voru viðtöl bæði við konur og karla til þess að öðlast sem mesta 
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innsýn í upplifun og skoðanir beggja kynja. Að endingu verður gert grein fyrir helstu 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Tekið skal fram að í þessari rannsókn er eingöngu fjallað um tvö 

kyn til einföldunar; kynferðin konur og karla.  

1.1 Rannsóknaraðferðir 
Rannsóknin byggir á viðtölum við sjö starfsmenn S.A. Um er að ræða eigindlega frumrannsókn 

höfundar og tóku viðmælendur virkan þátt, þ.e. fóru í hlutverk meðrannsakenda. Til þess að 

gæta nafnleyndar eru ekki notuð raunveruleg nöfn viðmælenda. 

  Við gerð rannsóknar í félagsvísindum er ýmist stuðst við eigindlega eða megindlega 

rannsóknaraðferð. Valið á milli þeirra ákvarðast af markmiði rannsakanda. Í sumum tilfellum 

hentar vel að fá tölulegar upplýsingar eða gögn sem fást frá ákveðnu úrtaki (hluta af hóp) og 

nota síðan gögnin til þess að alhæfa um þýði (allan hópinn). Sú aðferð nefnist megindleg 

rannsóknaraðferð (Ross og Matthews, 2010). Með eigindlegri rannsóknaraðferð er ekki reynt 

að draga fram staðreyndir heldur öðlast skilning á reynslu, upplifun og skoðunum þátttakenda 

(viðmælenda) og því hentar sú aðferð þessari rannsókn. Möguleiki er fyrir því að rýna í hegðun, 

viðhorf, samskipti og hvaða merkingu fólk leggur í hina ýmsu hluti. Eigindleg 

rannsóknaraðferð gerir rannsakanda þannig kleift að skilja margbreytileika t.d. innan stofnana 

eða vinnustaða (Pope og Mays, 1995). Aðferðarfræðin er útskýrð nánar í kafla 3.1. 

 

2.0 Fræðileg samantekt  
2.1 Kerfislægur valdamismunur kvenna og karla 
Fjölmargir fræðimenn hafa sett fram kenningar og hugmyndir um yfirráð karla og undirskipun 

kvenna. Þar ber helst að nefna Sylviu Walby sem skilgreindi kynjakerfið sem félagslegt og 

kerfislægt mynstur. Konur eru undirskipaðar í þessu kerfi og njóta karlar góðs af því. Walby 

tekur þó fram að ekki eru allar konur kúgaðar og ekki allir karlar kúgarar. Ákveðnir þættir gefa 

kynjakerfinu byr undir báða vængi, þ.e. atvinna, heimilishald, menning, kyneinkenni, ofbeldi 

og ríkið. Walby horfir til stöðu kvenna innan þessara flokka og veltir m.a. fyrir sér hvers vegna 

konur hafa almennt lægri laun en karlar, sjá oftar um heimilið, forðast svokölluð karlastörf 

o.s.frv. Þættirnir eru vissulega ólíkir og óháðir hver öðrum á vissan hátt en saman spila þeir 

stórt hlutverk í að viðhalda yfirráðum karla, bæði á opinbera sviðinu og einkasviði. Mikið hefur 

breyst í tímans rás og staða kvenna orðin töluvert betri, einkum innan fjölskyldu og heimilis, 

en mikilvægt er að hafa hugfast að enn er langt í land (Walby, 1990).------------------------------ 

   Eðlishyggjuhugmyndin um að konur og karlar séu ólík að eðlisfari á einnig stóran þátt í að 
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byggja upp kynjakerfið. Því er m.a. haldið fram að kynin séu ólík á þann hátt að karlar beiti 

rökhugsun en konur láti tilfinningar ráða för (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Strax í æsku 

er körlum oft gert að fela tilfinningar sínar, hafa áhuga á því sem telst vera ,,karlmannlegt“ og 

standast ýmsar fleiri kröfur (Cottingham, 2015 og Jakupcak, Tull og Roemer, 2005). Þessi 

ríkjandi orðræða veldur því að verkaskipting kynjanna helst nærri óbreytt, þ.e. ákveðin störf eru 

álitin kvenna- eða karlastörf og karlar sitja í meirihluta við stjórnendaborðin. Eins hefur hún 

áhrif á þá stefnu sem einstaklingar taka í sínu daglega lífi. Í því felst að áfram er litið svo á að 

einkalíf, menntun og störf séu bundin við ákveðið kyn (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Kyngervi viðheldur hugmyndinni um að konur og karlar séu ólík að eðlisfari og er það talið 

heftandi. Konur geta ekki orðið jafnar körlum sé þeirri tvíhyggju haldið á lofti (Tyler og Cohen, 

2010), líkt og raunin er innan kynjakerfisins.  

   Femínískir fræðimenn telja kyngervi vera félagslega mótað og í raun ein af stoðum 

kynjakerfisins. Judith Butler1 hefur skrifað mikið um kyngervi en hún telur samfélagið stjórna 

því hvernig þeim sem fæðast konur eða karlar beri að haga sér. Kyngervi verði m.a. til í 

tungumáli, orðræðu og menningu (siðum og venjum). Butler lítur því á kyngervi sem 

samfélagslega mótað þar sem einstaklingum er sagt hvernig þeir eiga að klæða sig, líta út og 

haga sér, út frá kynferði þeirra. Eins telur hún einstaklinga ‘framkvæma‘ og ‘framleiða‘ 

kyngervi með hegðun sinni (Akurugu, 2019). Það er því ljóst að kynjakerfi viðheldur 

valdamismun kvenna og karla, en hvaða leiðir er hægt að fara til að rjúfa umrætt mynstur? Í 

næsta kafla er fjallað um eina af mörgum aðferðum, svokallaða kynjasamþættingu. Með henni 

er reynt að jafna stöðu kvenna og karla og sjá til þess að sjónarmið beggja kynja njóti áheyrnar 

og athygli.  

2.2 Kynjasamþætting 
Hvert og eitt okkar ætti að njóta jafnréttis, óháð öllu því sem greinir okkur að. Á mörgum 

sviðum hallar á stöðu kvenna, sér í lagi á opinbera sviðinu. Karlar eru enn ráðandi hópur innan 

samfélaga og njóta almennt meiri virðingar en konur (Walby, 1990 og Pakzadian og 

Tootkaboni, 2018). Réttindabarátta kvenna á sér langa og erfiða sögu en sjónarmið þeirra og 

raunir hafa lengi þótt lítilvæg. Talið er að þessi staða kvenna hafi komið í veg fyrir að stefnur 

frjálslynds femínisma nytu velgengni á fyrri áratugum. Hugmyndafræði kynjasamþættingar 

snýst um að leysa þennan vanda með því að taka mið af sjónarhornum og stöðu beggja kynja 

(Mehra og Rao Gupta, 2006). Aðferð kynjasamþættingar miðar að því að draga úr kerfislægum 

 
1 Sjá: Butler, J. (1999). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. New York: Routledge. 
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valdamismun kynjanna, þ.e. yfirráðum karla og undirskipun kvenna (Sainsbury og Bergqvist, 

2009). Í 2. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008) segir að 

kynjasamþætting er það „að skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á stefnumótunarferli þannig 

að sjónarhorn kynjajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra 

sem alla jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu.“ Með kynjasamþættingu er reynt að jafna 

hlutföll kynja í starfi, t.d. með því að auglýsa sérstaklega eftir konum þar sem yfirgnæfandi 

meirihluti eru karlar og öfugt (Mehra og Rao Gupta, 2006). Árangur næst þó eingöngu ef 

stjórnvöld, atvinnurekendur og aðrir beita sértækum aðferðum þar sem hagsmunir beggja kynja 

eru hafðir að leiðarljósi (Woodward, 2003). Leggi valdhafar samfélagsins ekki sitt af mörkum 

verður jafnrétti ekki að veruleika. Ferlið getur oft á tíðum reynst erfitt, bæði fyrir stjórnendur 

og starfsfólk, sem hugsanlega töldu jöfnuð ríkja á sínum vinnustað (Bergljót Þrastardóttir og 

Tryggvi Hallgrímsson, 2009).  

   Stofnunum í Svíþjóð hefur tekist vel að innleiða kynjasamþættingu og rekja má velgengnina 

m.a. til þess að ábyrgðin hefur verið færð í hendur þeirra sem sinna opinberri stefnumótun 

(Daly, 2005). Staða beggja kynja skiptir máli á öllum sviðum og ef annað kynið er í veikari 

stöðu er reynt að koma á jafnvægi. Markmiðið er því að jafna hlutföll kvenna og karla í 

ákveðnum starfsstéttum, stjórnmálaflokkum og á ýmsum öðrum sviðum. Fæðingarorlofi er 

t.a.m. þannig háttað að báðum foreldrum gefst kostur á að nýta sér það. Fyrirkomulagið hefur 

leitt af sér að karlar eru meira heima við en áður og konur geta þ.a.l. haldið fyrr út á 

vinnumarkaðinn og aflað tekna fyrir heimilið (Sainsbury og Bergqvist, 2009).  

   Mikilvægt er að hafa í huga að jafnvel þó kynjasamþætting hefur komið sér einkar vel í 

Svíþjóð og haft jákvæð áhrif á jöfnuð kynjanna er enn langt í land. Enn eru margar stéttir ýmist 

kvenna- eða karlastéttir, skortur er á konum í stjórnunarstöðu og laun þeirra almennt lægri 

(Sainsbury og Bergqvist, 2009). Kynjasamþætting hefur t.a.m. verið rannsökuð þar í landi í 

tengslum við björgunarstörf (sjúkraflutninga, björgunarsveitir, slökkvilið o.s.frv.) og ljóst er að 

upplifun kvenna og karla af þeim er mismunandi (Callerstig, Harrison og Lindholm, 2008). Frá 

upphafi hefur björgunarstörfum í Svíþjóð, sér í lagi slökkviliðsstörfum, nær eingöngu verið 

sinnt af körlum líkt og annars staðar í heiminum (Grip, Engström, Krekula og Karlsson, 2016). 

Því hefur verið haldið fram að konur þurfi að aðlagast starfi innan slíkra stofnana á annan hátt 

en karlar. Í því felst að á sama tíma og þær styðja jöfnuð kynjanna þróa þær með sér einkenni 

karlmanns. Þær fara að haga sér, hugsa og líta út eins og þeir (Callerstig o.fl., 2008).  

   Einstaklingar, réttur þeirra til jafnræðis og það ranglæti sem þeir upplifa skipta miklu máli 

þegar kynjasamþætting er annars vegar en þó er megináhersla lögð á kerfi sem slík og almenn 

gildi innan þeirra. Þar skapast ójöfnuður og því nauðsynlegt að grípa inn í. Stofnanamenningu 



 

5 
 

er gert að breytast, ásamt formgerð og ferlum, sér í lagi hvað stefnumótun varðar (Daly, 2005). 

Sú tilhneiging að horfa nær eingöngu til bágrar stöðu kvenna á því að heyra sögunni til (Bergljót 

Þrastardóttir og Tryggvi Hallgrímsson, 2009). Staðreyndin er vissulega sú að sökum 

samfélagslegrar stöðu þeirra víðs vegar um heiminn eru konur berskjaldaðri en karlar á 

erfiðleikatímum, t.d. á tímum hamfara. Þær líða efnislegan skort í meira mæli en karlar og þær 

konur sem sjá ekki eingöngu um heimilið eru almennt á lægri launum. Í þessu samhengi er 

tilgangur kynjasamþættingar þó að líta ekki á konur sem bjargarlaus fórnarlömb, t.d. þegar 

staðið er frammi fyrir lífsógnandi aðstæðum eins og slysum eða hamförum. Tilgangurinn er að 

sýna fram á að birtingarmynd varnarleysis kynjanna er mismunandi, jafnt sem aðferðir þeirra 

til að komast af og hæfni til þess (Callerstig o.fl., 2008). 

   Kynjasamþætting er ekki laus við gagnrýni en orðið sjálft er talið háð túlkun þeirra sem nýta 

þessa aðferð (Crușmac, 2015). Markmiðið er að nýta hana á sviði mannréttinda, efnahagsmála 

og vopnaðra átaka og eins til að vinna á fátækt og ofbeldi gegn konum (Mehra og Rao Gupta, 

2006). Innleiða ætti aðferðina m.a. við ráðningu, gerð stefnumótunar og áætlanagerðar en oft 

reynist erfitt að gera grein fyrir því hvar hennar er mest þörf. Eins hefur aðferðin verið gagnrýnd 

fyrir að taka of mikið mið af reynslu og þolraunum kvenna, þrátt fyrir áherslu á jöfnuð (Daly, 

2005). Svíþjóð er ofarlega á alþjóðlegum listum fyrir góðan árangur í kynjamálum en þar er 

kynjajafnrétti notað til þess að mæla árangur, ekki það hvernig tekist hefur að innleiða 

kynjasamþættingu (Andersson, 2018). Ekki er unnið eftir ákveðinni tímalínu og markmiðin oft 

óljós (Crușmac, 2015). Því reynist erfitt að greina hvaða árangur kynjasamþætting ber í raun og 

veru. Því hefur verið haldið fram að öðru en henni sé að þakka fyrir það hversu framarlega 

Svíþjóð stendur í jafnréttismálum. Talið er að árangurinn megi rekja til þess að Svíþjóð er 

fyrirmynd á sviði velferðar (Andersson, 2018). Sylvia Walby hefur skrifað mikið um 

kynjasamþættingu og velti m.a. upp þeirri spurningu hvort fullu jafnrétti kynjanna verði 

nokkurn tíma náð. Konur og karlar eru ólík að mörgu leyti og ekki víst, þegar upp er staðið, að 

mismunandi eiginleikar þeirra verði metnir jafnt (Walby, 2005).  

 
2.3 Konur á karlavinnustöðum 
Líkt og fram hefur komið er markmiðið með kynjasamþættingu að bæta stöðu beggja kynja. Á 

þeim vinnustöðum þar sem konur eru í miklum minnihluta er því hægt að nýta 

kynjasamþættingu til þess að leiðrétta þann ójöfnuð (Mehra og Rao Gupta, 2006). Vinnustaður 

fellur undir hugtakið kvenna- eða karlavinnustaður ef meirihluti starfsfólks, nánar tiltekið tveir 

þriðju, eru af sama kyni (Forsætisráðuneytið, 2004). Slökkvilið er dæmi um starfsgrein sem frá 

upphafi hefur nær eingöngu verið sinnt af körlum. Í iðnvæddum ríkjum er hún í raun karllægasta 
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starfsgreinin (Perrott, 2019). Félagslegi þátturinn er mjög stór hluti þess að tilheyra slökkviliði. 

Mikil áhersla er lögð á góð og fagleg vinnubrögð einstaklinga en einnig á samvinnu og 

samstöðu innan liðsins. Konum hefur hægt og rólega fjölgað í starfinu og karlkyns 

samstarfsaðilar taka því misvel. Sumir hafa mikla ánægju af því að starfa með hæfum konum 

en viðhorf annarra getur verið mjög neikvætt. Þó konur geti sinnt líkamlega erfiðum störfum 

jafn vel og karlar líta sumir þeirra svo á að þær hafi truflandi áhrif á stigveldið sem ríkir innan 

stöðvanna. Margir karlar líta einnig á vakfélaga sem aðra fjölskyldu sína. Þeir þekkja hvern 

annan í bak og fyrir, hæðast hver að öðrum og halda uppi ákveðnum karlhverfum húmor eða 

stríðni. Í raun öðlast vaktmeðlimir samþykki ef þeir þola þessa hæðni (Hall, Hockey og 

Robinson, 2007). Karlarnir líta á niðurlægingu og stríðni sem hópefli og leið til þess að greina 

hvort einstaklingur eigi í raun heima meðal hópsins (Archer, 1999). Sumir telja konur hafa 

truflandi áhrif á þetta andrúmsloft (Hall, Hockey og Robinson, 2007) og má gera ráð fyrir að 

átt sé við þær konur sem neita að taka upp þessa hegðun og þola hana ekki. 

Sjúkraflutningakonur og -karlar upplifa miklar tilfinningar í sínu starfi, líkt og annað 

heilbrigðisstarfsfólk. Upp koma tilfelli sem draga fram neikvæðar tilfinningar, eins og reiði eða 

sorg, og húmor hjálpar fólki að komast í gegnum slík tilfelli eða áföll (Van Wormer og Boes, 

1997).  

   Rannsókn á konum innan slökkviliðs í Bandaríkjunum varpar ljósi á hvers vegna upplifun 

kvenna innan slökkviliða, jafnt sem annarra karlavinnustaða, getur verið slæm. Konurnar 

greindu frá því að vinnufélagar þeirra útilokuðu þær á margan hátt. Þær voru ekki virtar viðlits, 

fengu enga leiðsögn eða ábendingar og skortur var á stuðningi, svo eitthvað sé nefnt. Karlkyns 

samstarfsaðilar þeirra sögðu þeim að þær ættu ekkert erindi í starfið og reyndu á þann hátt að 

fæla þær burt. Þrátt fyrir að konurnar hafi verið hæfar til þess að sinna starfinu og fengu tækifæri 

til að sanna sig öðluðust þær aldrei samþykki karlanna (Yoder og Berendsen, 2001).   

   Margir fræðimenn eru þeirrar skoðunar að konur þurfi að uppfylla ákveðið skilyrði til þess að 

öðlast samþykki meðal karla og njóta sömu réttinda og þeir. Skilyrðið felst í því að hin kvenlega 

hlið víkur fyrir því sem er talin karlmannlegri hegðun. Takist þeim ekki að uppfylla þessa kröfu 

þurfa þær gjarnan að hætta í starfi eða venjast útilokun, einangrun og jafnvel sætta sig við að fá 

aldrei stöðuhækkun (Martin og Barnard, 2013). Sumum tekst hins vegar að vanrækja eða afneita 

kvenleika sínum og kjósa að umgangast ekki aðrar konur (Powell, Bagilhole og Dainty, 2006). 

Þær tengja betur við karla, hafa svipuð áhugamál og telja sig komast lengra í starfi ef þær fara 

eftir karllægum gildum og viðmiðum (Martin og Barnard, 2013). Vert er að nefna að 

frjálslyndur femínismi hefur verið gagnrýndur fyrir að gera svipaðar kröfur. Með honum er 

konum gert að mæta kröfum karla, ætli þær að standa jafnfætis þeim (Walby, 2005).  



 

7 
 

   Abigail Powell og Katherine Sang (2015) gerðu rannsókn á upplifun kvenkyns verkfræðinga 

en sú atvinnugrein er mjög karllæg, þar sem yfirgnæfandi meirihluti starfsmanna eru karlar. 

Rannsóknin leiddi í ljós að konurnar upplifðu kynjamisrétti dulbúið sem húmor. Engu að síður 

litu þær svo á að þær ættu ekki að móðgast, ekki frekar en karlarnir. Til þess að öðlast samþykki 

karlkyns samstarfsfélaga urðu þær að geta tekið gríni, að eigin sögn. Rannsóknin leiddi enn 

fremur í ljós að konurnar upplifðu mikla útilokun, t.d. varðandi tækifæri til að mynda tengslanet 

og koma hugmyndum sínum á framfæri í starfi. Ein þeirra lýsti því hvernig litið var fram hjá 

henni þegar hún hóf fyrst störf. Hún stóð ein á báti og fékk enga aðstoð við að kynnast 

verkefnum eða starfsvenjum, ólíkt öðrum nýliðum (Powell og Sang, 2015). Önnur rannsókn 

var gerð á upplifun kvenna á karlavinnustöðum og niðurstöður hennar ríma við rannsókn Powell 

og Sang (2015). Þær upplifðu ólíkar birtingarmyndir kynferðislegs ofbeldis og þurftu að hlusta 

á lítillækkandi sögur og brandara á kostnað kvenna, svo dæmi séu tekin. Kynjamisrétti á 

vinnustað hefur ýmsar neikvæðar afleiðingar í för með sér, svo sem slæma andlega líðan og 

óánægju í starfi meðal kvenna. Staðreyndin er sú að þurfi konur að líða kynjamisrétti verður 

upplifunin sú að þær tilheyri ekki hópnum. Með því að uppræta kynjamisrétti má koma í veg 

fyrir það og útkoman verður aukin starfsánægja og betri andleg líðan (Rubin, Subasic, 

Giacomini og Paolini, 2019).  

3.0 Niðurstöður eigindlegrar frumrannsóknar 
3.1 Framkvæmd viðtalsrannsóknar  
Í viðtalsrannsókn var rætt við sjö einstaklinga sem starfa hjá S.A. og viðtölin voru tekin í janúar 

til apríl 2020. Tekin voru tvö rýnihópaviðtöl og annar hópurinn samanstóð af þremur konum en 

hinn af þremur körlum. Tekið var eitt einkaviðtal við stjórnanda hjá slökkviliðinu. Viðtölin voru 

hálf-formgerð (semi-structured) þar sem rannsakandi reyndi að halda sig til hlés og leyfði 

viðmælendum (meðrannsakendum) sínum töluvert að stjórna umræðunni. Rannsakandi var þó 

virk í umræðum með því að koma viðmælendum af stað og varpa fram opnum spurningum af 

og til (Adams, 2015). Öll viðtölin voru afrituð, lesin yfir og stuðst var við orðræðugreiningu (e. 

discourse analysis) til þess að öðlast sem bestan skilning á upplifun, skoðunum og reynslu 

beggja hópa. Með orðræðugreiningu er hægt að öðlast góðan skilning á samskiptum og 

menningu (Shaw og Bailey, 2009). Með aðferðinni er m.a. hægt að greina hvort og hvernig 

ójöfnuður, misbeiting valds, yfirráð o.fl. viðgengst, bæði í töluðu máli og rituðum texta 

(Sriwimon og Zilli, 2017). Tungumál eru ekki bara orð heldur verkfæri sem geta haft mikil áhrif 

á félagslega sjálfsmynd (e. social identity) og samskipti fólks. Aðstæður fólks og sú menning 
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sem það tilheyrir skiptir miklu máli þegar lögð er merking í það sem sagt er eða skrifað. 

Sambandið milli tungumáls og samhengis þess sem notar það er rannsakað með 

orðræðugreiningu (Paltridge, 2012). Líkt og áður hefur komið fram eru nöfn viðmælenda 

tilbúningur.  

3.2 Kynjasamþætting og fjölgun kvenna hjá Slökkviliði Akureyrar    
Á Íslandi er hlutfall kvenna í slökkviliðum hæst hjá S.A. (Guðrún Hilmarsdóttir, munnleg 

heimild, 28. apríl 2020). Á þeim tíma er rýnihópaviðtölin fóru fram störfuðu þar 30 

einstaklingar, ýmist í fullu starfi, hlutastarfi eða tímavinnu. Þrjár konur störfuðu sem 

slökkviliðs- og sjúkraflutningakonur og ein á skrifstofu. Rétt er að taka fram að í dag hefur bæst 

í þennan hóp sökum þess að heimsfaraldur, COVID-19, gengur yfir. Hefðbundið skipulag gerir 

ráð fyrir því að hluti starfsfólks gangi eingöngu dagvaktir á þeim tímum þegar sem mest álag 

er í sjúkraflutningum. Til að koma í veg fyrir að smit hjá einum einstaklingi myndi valda stórri 

hópsýkingu varð að breyta þessu fyrirkomulagi. Allir voru settir á samskonar vaktakerfi og 

hverri vakt síðan skipt upp í smærri hópa. Starfsfólki á hverri vakt var fjölgað svo hægt væri að 

ráða við sem flest verkefni án aðstoðar frá frívöktum (Hafsteinn, munnleg heimild, 28. apríl 

2020).  

   Hafsteinn er einn af þeim sem er í stjórnunarstöðu hjá S.A. Hann sagði umræðuna um hvort 

konur eigi heima í slökkviliðum eiga sér langa sögu. Viðbrögð annarra við því þegar 

slökkviliðsstjórinn ákvað að auglýsa eingöngu eftir konum árið 2018 voru því misjöfn. 

Samfélagið var jákvætt gagnvart þessari ákvörðun en innan starfsstéttarinnar bar á efasemdum. 

Símtöl bárust frá einstaklingum sem reyndu að fá slökkviliðsstjórann til að skipta um skoðun 

og töldu þetta vera mikil mistök. ,,Menn höfðu áhyggjur fyrir okkar hönd“ sagði Hafsteinn og 

hló. Innan slökkviliðsins voru viðbrögðin heldur jákvæð frá upphafi en ,,það voru svona 

einhverjir sem höfðu áhyggjur og ræddu þetta aðeins . . . en það var ekki beint neikvæði héðan“. 

Sumir stjórnendur áttu erfitt með að taka afstöðu varðandi ákvörðun slökkviliðsstjórans.  

   Í samræmi við jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar vinnur S.A. að kynjasamþættingu. Hafsteinn 

sagði að stjórnendur innan stöðvarinnar hafi mikið velt því fyrir sér hvernig best væri að ná til 

kvenna og fá þær til þess að sækja um starf hjá þeim. Lögfræðingur benti á að auglýsa mætti 

sérstaklega eða eingöngu eftir því kyni sem hallar á. ,,Þaðan kviknaði þessi hugmynd að gera 

þetta . . . við bara auglýstum þetta sérstaklega, að það væru eingöngu teknar gildar umsóknir 

frá konum“. Fyrirmynd þeirra var sænsk slökkvistöð sem réði inn 15-20 konur í einu og voru 

þær allar settar saman á vakt. Markmiðið var að þær fengju stuðning hver frá annarri og upplifðu 

sig ekki sem minnihlutahóp. Hjá S.A. hafa konurnar yfirleitt unnið tvær saman á vakt. ,,Það er 
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auðvitað erfitt fyrir okkur að gera þetta, þetta er tæplega 30 manna vakt [á sænsku 

slökkvistöðinni] og við höfum verið með svona þrjár til fjórar konur hérna á hverjum tíma núna 

undanfarin ár“.------------ ---------------------------------------------------------------------------------- 

  Áður en konurnar þrjár hófu störf áttu hópamyndanir og baktal sér stað meðal starfsmanna, að 

sögn Hafsteins. Gerðar voru ákveðnar breytingar og í dag er ástandið gjörólíkt. Hafsteinn er því 

ekki viss hvort betri starfsandi sé afleiðing þeirra breytinga eða inngöngu kvennanna. ,,Mín sýn 

á starfshópinn og vinnustaðinn er sú að það hefur breyst svolítið sko mórallinn og hvað menn 

leyfa sér að gera og tala um við vinnufélagana, ekki bara konurnar, heldur líka á milli karlanna“. 

Hann sagði starfsfólkið bera virðingu fyrir hvert öðru, sérstaklega í þeim skilningi að baktal á 

sér ekki stað.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Nýverið auglýsti stöðin eftir slökkviliðs- og sjúkraflutningafólki til sumarafleysinga 

(Slökkvilið Akureyrar, 2020). Hafsteinn sagði að markmið og stefna þeirra er að fjölga konum. 

,,Það er erfitt að velja á milli einhverra sem teljast jafn hæfir og tikka í sömu boxin en þá vegur 

það meira að vera kona heldur en eitthvað svona sem skiptir minna máli“.  

3.3 Upplifun kvenna innan Slökkviliðs Akureyrar 
Agnes, Helga og Unnur hafa allar unnið skemur en tvö ár sem slökkviliðs- og 

sjúkraflutningakonur. Þær töluðu um hversu skemmtilegt þeim finnst að sinna starfinu en ólíkar 

sögur eru af því hvaðan áhuginn kom upphaflega. Helga fór í fornámið (sjúkraflutningaskólann) 

til þess að vera betur undirbúin ef eitthvað kæmi fyrir þegar hún sinnti ónefndu áhugamáli og 

Agnes vildi verða betri í því starfi sem hún sinnti á þeim tíma. Þær eiga því sameiginlegt að 

hafa farið í skólann án þess að stefna á að starfa sem sjúkraflutningakonur. Námið vakti hins 

vegar mikinn áhuga hjá þeim sem varð til þess að báðar sóttu þær um starf hjá S.A. Í fyrstu 

hafði Helga ekki hugsað sér að vinna fullt starf á slökkvistöðinni sökum annríkis en allt breyttist 

þegar hún varð vitni að stórum bruna á Akureyri. ,,Ég var ekki einu sinni á vakt og ég hugsaði 

bara: Ég get ekki hugsað mér að missa af öðru útkalli“. Unnur hefur aftur á móti frá 

unglingsárum haft áhuga á starfinu og lét loks verða af því að sækja um nám við 

sjúkraflutningaskólann.  

   Einróma frásögn kvennanna gaf skýra mynd af því hversu vel var tekið á móti þeim þegar 

þær hófu fyrst störf á slökkvistöðinni. Þær upplifðu sig strax tilheyra hópnum: ,,Bara tekið utan 

um okkur“. Allar greindu frá því hvernig stuðningurinn hófst í raun áður en þær sóttu um þar 

sem þær upplifðu strax mikla hvatningu í sjúkraflutningaskólanum. Nokkrir starfsmenn S.A. 

hvöttu þær eindregið til þess að sækja um eftir námið. Þær ræddu um hversu frábær hópur er 

að vinna á stöðinni og hversu vel þeim líður sem hluti af honum. Agnes minntist þess þegar 
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hópurinn kom saman til að skemmta sér. ,,Þá horfði ég í kringum mig og bara vá hvað þetta er 

geggjaður vinnustaður, það eru bara allir svo sjúklega góðir vinir“.  

   Stuðningurinn er vissulega til staðar innan vinnustaðarins en á öðrum vettvangi er hann það 

ekki alltaf. Konurnar upplifa fordóma frá samfélaginu í starfinu en reglulega finna þær fyrir því 

að fólk efist um að þær geti sinnt því; að þetta sé eingöngu starf fyrir karla. Þá hefur fólk bent 

samstarfsfélögum þeirra á ýmislegt sem konan í hópnum ætti, að þeirra mati, frekar að gera, t.d. 

búa um rúm. Hægt er að líta á það sem fordóma í garð beggja kynja. Karlar eiga að geta sinnt 

slíkum verkum án þess að gefið sé í skyn eða sagt að það sæmi ekki karlmanni. Í einu slíku 

tilfelli svaraði sá karl: ,,hvaa helduru að þetta sé eitthvað kvenmannsverk? Það eiga allir að læra 

að búa um“. Þær upplifa allar mikinn stuðning frá körlunum og segja þá gjarnan rétta 

hjálparhönd í svona aðstæðum. ,,Maður er svo feginn að [þurfa] ekki að svara þessu“. Konurnar 

fá einnig reglulega hrós frá fólki sem eru samt sem áður birtingarmynd fordóma. Það verður 

undrandi á frammistöðu þeirra og hrósar þeim fyrir líkamlegan styrk og fyrir það að vera góðir 

bílstjórar. Þeim þykir undarlegt að þetta skuli koma fólki á óvart en reyna þó að líta á jákvæðu 

hliðarnar. ,,Það er líka bara gaman að sýna fólki að við getum þetta . . . fólki sem heldur að 

konur eigi ekki að vera í þessu . . . við erum að gera þetta og við gerum þetta vel“.  

   Á tímum reynist þeim mjög vel að vera konur, t.d. í útköllum þar sem barnshafandi konur 

eiga í hlut en sér í lagi í útköllum sem viðkoma unglingsstúlkum. Útskýringin er sú að þær 

upplifa að sjúklingum líði betur þegar sá einstaklingur sem ræðir við þær og sinnir þeim skilur 

hvað þær eru að ganga í gegnum. ,,Maður vill alls ekki láta sjúklingunum sínum líða eitthvað 

illa“. Spurðar hvort erfitt sé að vera kona í einhverjum aðstæðum reyndist þeim ekki auðvelt að 

svara. Þær hafa ekki hugsað mikið út í það en telja karlana vera líffræðilega sterkari og því e.t.v. 

margt auðveldara fyrir þá. Helga sagði þó að mestu skiptir að beita líkamanum rétt, finna réttu 

tæknina og reyna ekki óþarflega mikið á sig. Margt er jafn erfitt fyrir konur og karla. Unnur og 

Helga minntust þess þegar þær voru að klippa í sundur bíla, sem var hluti af fornáminu. 

Búnaðurinn er mjög þungur en sá sem kenndi þeim á klippurnar sagði þær ekki síður þungar 

fyrir karlana. Svo virðist sem Unni og Helgu hafi þótt gott að heyra hann viðurkenna þetta, 

hvort sem ástæðan var sú að hann er karlmaður eða einfaldlega reynslumeiri 

einstaklingur. Raunin er sú að allur búnaður sem tengist slökkvibílum er mjög þungur og hinir 

reynslumeiri hafa gefið konunum ýmis ráð til þess að auðvelda verkið.  

   Konurnar eru í minnihluta innan slökkvistöðvarinnar en umræða þeirra um kynjahlutfall 

bendir til þess að ekki skiptir höfuðmáli fyrir þær að konum sé fjölgað. Þær sögðu 

persónueinkenni skipta meira máli en kyn, varðandi hæfni til þess að sinna starfinu, og eins 

bakgrunnur einstaklinganna. Starfið er mjög lausnamiðað og að þeirra mati er fjölbreytileiki 



 

11 
 

innan hópsins mikill kostur. Helga sagði mikilvægt að jafnræði ríki innan vinnustaðarins og 

Unnur sagði hlutfall kvenna og karla mega vera jafnt. Allar telja þær þó mikilvægast að 

einstaklingar, óháð kyni, passi inn í hópinn. Konurnar gáfu ekki mjög afgerandi svör varðandi 

kynjahlutfallið en skýringin gæti verið sú að þær hafa ekki velt því nógu vel fyrir sér. Jafnvel 

gæti þeim fundist erfitt að segjast vilja fleiri konur, af ótta við að það gæti misskilist, þ.e. að 

ekki sé nógu gott að vinna með körlum. Agnes er þvert á móti sátt við að karlar séu í meirihluta 

á slökkvistöðinni. ,,Það er svo oft rólegra andrúmsloft eða svona minni æsingur og eitthvað 

heldur en hjá konum“. Unnur starfaði á kvennavinnustað í mörg ár og telur konur vera meiri 

tilfinningaverur en karlar. Hún ímyndar sér þó að jafn erfitt sé fyrir karla að vinna bara með 

öðrum körlum. Út frá þessari umræðu sagði Helga að hún upplifir S.A. ólíkan öðrum 

vinnustöðum vegna þess að starfsmenn baktala ekki annað fólk. Hún sagðist ekki vita hvort 

ástæðan sé sú að þetta er karlavinnustaður eða hvort þessi tiltekni vinnustaður sé einfaldlega 

ólíkur öðrum. Konurnar virðast skynja eða upplifa ákveðna togstreitu á kvennavinnustöðum 

sem bendir til þess að þeim þyki það ekki ákjósanlegt starfsumhverfi. Agnes deildi þó sinni 

reynslu af öðrum karlavinnustað og sagðist aldrei hafa orðið vitni af jafn miklu umtali eða heyrt 

jafn margar slúðursögur. Eftir ýmsar vangaveltur voru allar þrjár sammála um að sérkenni 

slökkvistöðvarinnar felist í persónueinkennum. ,,Þetta er samansafn af rosalega góðum 

einstaklingum“.  

   Konurnar sögðu að öll eru þau ólíkir einstaklingar sem sameinast m.a. í gegnum húmorinn, 

sem aldrei er langt undan og er mjög svartur. Ekki er talið rétt að móðgast, jafnvel þegar 

viðfangsefnið er viðkvæmt en það einkennir gjarnan svartan húmor. Öllum virðist þykja 

húmorinn í lagi og taka þátt. Hann virðist enn fremur ekki ýta undir kynjamismunun þar sem 

konunum hefur aldrei verið sagt, í gríni eða ekki, að þeim beri að sinna ákveðnum verkum, t.d. 

að laga til eða vaska upp. Þær segja það vera þessum húmor og einlægni að þakka að rými 

skapast fyrir viðurkenningu mistaka. Í stað þess að beita hörku eða skömmum er mistökum 

tekið eins vel og hægt er. Starfsfólki er bent á hvað hefði mátt fara betur án þess að það upplifi 

niðurlægingu eða skömm. ,,Þú mátt alveg gantast . . . það taka allir gríni og mistökum“. Mikið 

traust ríkir á milli vaktfélaga og því eru konurnar óhræddar við að biðja um aðstoð og láta vita 

ef eitthvað er óljóst. Mikilvægt er að geta leitað til karlanna, sem hafa meiri reynslu. ,,Þeir eru 

líka til í að hjálpa manni með allt, alveg sama hversu lítið eða asnalegt“. Allt bendir þetta til 

þess að karlarnir sýna ekki mótþróa gagnvart inngöngu kvenna og raunverulega vilja fá þær í 

lið með sér. Mörg eru dugleg að hrósa hvert öðru fyrir góða frammistöðu og konurnar sögðu 

mikilvægt að fá athugasemdir um það sem betur mátti fara í útköllum. Þær eru óhræddar við að 

takast á við áskoranir og læra nýja hluti, sem er stór partur af starfinu. ,,Maður getur þetta allt“.  
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3.4 Upplifun karla af fjölgun kvenna innan Slökkviliðs Akureyrar 
Aron, Björn og Halldór hafa allir unnið lengur en 10 ár hjá S.A. og samanlagt í hartnær hálfa 

öld. Mikil reynsla liggur því að baki og þeir hafa upplifað ólík tímabil á stöðinni. 

Hrútastemningin, eins og Halldór orðaði það, hvarf þegar konum fjölgaði innan vinnustaðarins. 

Áður var mikill metingur á milli karla sem sýndu hver öðrum dónaskap. Í dag er raunin önnur 

og andrúmsloftið hefur gjörbreyst. ,,Þetta er svona mannlegra umhverfi held ég“, sagði Björn 

og bætti við hversu gott það er að hafa konu sér við hlið þegar ákveðin mál eru annars vegar. 

Sumum sjúklingum þykir betra að fá meðferð frá konu og vinnan snýst vissulega um að þeim 

líði sem best. Aron bætti við þetta og sagði starfsfólkið einfaldlega veita almenningi þjónustu 

og vill gera það vel. ,,Með því að blanda saman [konum og körlum] að þá eykuru auðvitað gæði 

þjónustunnar“. Eftir að konum fjölgaði á stöðinni hefur hið ,,dóminerandi“ andrúmsloft 

hreinsast ásamt því að karllæg viðmið eru ekki lengur ríkjandi. ,,Það er kannski svolítið erfitt 

að lýsa stemningunni en hún verður allt öðruvísi“. Mikilvægt er jafnframt að borin sé virðing 

fyrir samstarfsfólki. Aron sagði konur og karla vera tvo ólíka hópa, að eðlisfari, og innan 

slökkvistöðvarinnar bera þeir virðingu fyrir hvor öðrum. Hér gætir áhrifa eðlishyggjunnar ef 

litið er á konur og karla sem gagnstæða hópa. Mögulega var merking orðanna þó önnur, t.d. sú 

staðreynd að konur og karlar geta ekki deilt búningsklefa, vinnufatnaður gæti hentað kynjunum 

misvel o.s.frv. Þessar ástæður hafa verið nefndar fyrir því hvers vegna erfitt er að ráða inn konur 

í slökkviliðsstörf. Á sumum stöðum er aðeins einn búningsklefi og allur fatnaður og búnaður er 

sniðinn fyrir karla. Þessi atriði er þó hægt að laga til þess að jafna stöðu kvenna og karla (Grip, 

Engström, Krekula og Karlsson, 2016). ----------------------------------------------------------------- 

   Halldór rifjaði upp þegar hann, ásamt öðrum, hóf fyrst störf hjá S.A. ,,Þegar við vorum ungir 

þá var tekið hérna á móti okkur og bara helvítis harka og djöfulsins drullusokkar . . . vertu ekki 

með þennan aumingjaskap. En eftir að dömurnar fóru að tínast hérna inn aðeins að þá svona, 

alla vega fyrir mig, maður svona endurskoðaði sitt sjálf. Maður tekur bara allt öðruvísi á 

mörgum hlutum og sérstaklega nýliðum“. Halldór útskýrði ekki nánar hvað hann átti við með 

endurskoðuninni og hvers vegna hún breyttist þegar konum fjölgaði. Björn horfði einnig aftur 

til upphafsins þegar einungis mátti bjóða vaktfélögum góðan dag og vinna sín störf svo þegjandi 

og hljóðalaust. Nú heyrir slíkt andrúmsloft sögunni til og ,,þetta er orðið á svona miklu meiri 

jafningjagrundvelli, allt saman sko“. Hann bætti við að í dag er ekki einungis nóg að herða sig 

upp heldur er ríkari áhersla lögð á t.d. útsjónarsemi og lausnamiðun.  

   Þeir sögðu fordóma ríkja í samfélaginu í garð kvenna sem sinna þessu starfi, bæði meðal 

kvenna og karla. ,,Það er auðvitað ekkert bara í þessari vinnu, . . . menn hafa talið að konur geti 

ekki sinnt ákveðnum starfsgreinum en þær hafa nú heldur betur sannað sig hér finnst mér . . . 
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þetta er náttúrulega ákveðinn múr að brjóta“. Fordóma er þó ekki eingöngu að finna úti í 

samfélaginu, heldur einnig í öðrum slökkviliðum á landinu. Þeir sögðu algengt að konum sé 

hafnað, sérstaklega á smærri stöðum, eingöngu vegna kynferðis. Sama hugsun ríkir því ekki 

innan allra starfsstöðva á landinu og þeir voru sammála um að þar liggi vanþekking að baki. 

Þeir hafa einnig heyrt frá öðrum konum í gegnum tíðina að þær treysti sér ekki í þetta starf, það 

sé of erfitt. Þeir sögðu þetta vera að breytast hægt og rólega og að konur eigi sannarlega heima 

í þessu starfi. Þeir voru allir sammála um að það er ekkert sem þeir geta sem konurnar geta ekki. 

Halldór benti einnig á mikilvægi þess að sýna gott viðmót. ,,Ég held [það sé] einhugur um það 

bara að halda þeim hérna inni og bara láta þeim líða vel“. Aron sagði nauðsynlegt að 

betrumbæta búningsaðstöðu kvenna innan stöðvarinnar og að fjölgun þeirra myndi hafa í för 

með sér aukið fjármagn til þess. Björn sagði mikilvægt að þegar konur eru í minnihluta taki 

stjórnendur skrefið og reyni að jafna hlutföll kynjanna, sem Akureyrarbær gerir (Akureyrarbær, 

2016). 

   Líkt og fram kom reyndist starfsumhverfið erfitt þegar einungis karlar unnu hjá S.A. Karlarnir 

styðja bersýnilega fjölgun kvenna innan stöðvarinnar en gefa samt í skyn að fjölgunin megi 

ekki verða of mikil. Halldór talaði um hversu erfitt starfsumhverfið getur reynst þegar nánast 

eingöngu konur starfa saman. Ef einn karlmaður bætist síðan í hópinn verður andrúmsloftið 

annað. Hann virðist því vera þeirrar skoðunar að starfsumhverfi er jafn erfitt hvort sem þar 

vinna eingöngu konur eða karlar og sagði hlutföllin mega vera jöfn. Aron setti þetta í stærra 

samhengi og ímyndaði sér samfélag þar sem konur og karlar eru algerlega aðskildir hópar. 

,,Þetta yrði held ég brenglað samfélag sko á einhverjum tímapunkti“. Hann heimfærði þetta 

aftur yfir á stöðina og sagði með bros á vör: ,,Það væri ljótt ef þeir færu að auglýsa hérna [eftir] 

karlmönnum . . . það væri svolítið gaman að sjá það gerast“ og hinir hlógu. Allar breytingar eru 

erfiðar og hér má áætla að von sé fyrir því að konum fjölgi, en að þeim fjölgi hægt. Í framhaldinu 

ræddu þeir um hversu óhræddar konurnar á stöðinni eru við að prófa nýja hluti og sögðu þær 

fyllilega standast allar kröfur. Þeir sögðu það skipta mestu máli. ,,Það skiptir engu máli hvað 

þær eru margar því þær gera sömu hluti og við“. Eftir ýmsar vangaveltur og heldur óljós svör 

um kynjahlutfallið spurði Aron hina: ,,Við erum mjög stoltir af kvenkosti okkar, getum við ekki 

sagt það?“ Þeir svöruðu því játandi og svo sagði Halldór: ,,En ekki segja þeim það“ og allir 

hlógu. Þarna skein í gegn húmorinn og stríðnin sem einkennir gjarnan menningu á 

slökkvistöðvum.  
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4.0 Umræður og greining  
Óhætt er að segja að orðræðan, bæði á meðal kvenna sem karla, um konur hjá S.A. er mjög 

jákvæð. Karlarnir tala ekki eingöngu vel um konurnar heldur tala þær einnig vel um sig sjálfar. 

Ber það merki um hvatningu, stuðning og góðar móttökur frá öðrum starfsmönnum þar sem 

notkun tungumáls hefur áhrif á félagslega sjálfsmynd og samskipti fólks (Paltridge, 2012). 

Innan slökkvistöðvarinnar virðist tungumálið notað á uppbyggilegan og gagnrýninn hátt til þess 

að styrkja einstaklinga í starfi. Körlunum þykir mikilvægt að konur hafi trú á sér og sæki um 

þessi störf ef áhuginn er til staðar. Upplifun þeirra er sú að margar konur efist um getu sína til 

að sinna starfinu og eru því stoltir af sínum samstarfskonum. Fordóma gætir í samfélaginu 

gagnvart slökkviliðs- og sjúkraflutningakonum og ætla má að sú orðræða eigi þátt í því að fáar 

konur sækja um starfið. Konurnar hjá S.A. upplifa mikla hvatningu, traust og stuðning frá 

körlunum en það endurspeglar ekki þær rannsóknir sem fjallað er um í kafla 2.3. Í þeim 

rannsóknum kemur fram að konur í karlastörfum upplifa oft útilokun, einangrun og að þeim sé 

sýnd lítilsvirðing (Yoder og Berendsen, 2001). Konurnar hjá S.A. virðast einnig hafa öðlast 

samþykki karlanna án þess að þurfa að berjast fyrir viðurkenningu, ólíkt því sem einkennir 

menningu slökkvistöðva annars staðar í heiminum, samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa 

verið.  

   Bæði konurnar og karlarnir töluðu um að starfsandinn hefur tekið breytingum til hins betra, 

sem gefur til kynna að allir eða flestir starfsmenn leggi sig fram í þeim efnum. Húmor 

innan  slökkviliðsins virðist ekki vera notaður sem valdbeiting, heldur frekar til þess að vega 

upp á móti þeim erfiðleikum og áskorunum sem einstaklingar upplifa í starfinu. Eins og fram 

kemur í rannsóknum slökkviliða er húmor notaður sem varnartæki (Hall o.fl., 2007) og upplifun 

kvenna S.A. er sú að hann ýtir ekki undir kynjamismunun. Hvað kynjahlutfall varðar má túlka 

sem svo að sumir karlanna óttist að einhverju leyti mikla fjölgun kvenna. Má vera að það sé 

vegna þess hversu vanir þeir eru að vinna nær eingöngu með körlum. Góðir hlutir gerast hægt 

og e.t.v. tæki tíma að venjast meiriháttar fjölgun kvenna. Konurnar virtust ekki vera mótfallnar 

fjölgun kvenna en að þeirra mati vegur kyn einstaklings ekki jafn þungt og persónuleikinn. 

Ljóst er þó að öllum viðmælendum þykir mikilvægt að blanda saman konum og körlum, bæði 

til þess að ákveðið jafnvægi og fjölbreytni náist en einnig til þess að bæta þjónustu við sjúklinga. 

   Með kynjasamþættingu hefur stjórnendum S.A. tekist að stíga fyrstu skrefin í átt að fjölgun 

kvenna og ljóst að aðferðin hefur skilað góðum árangri og ánægðu starfsfólki. Kynjasamþætting 

á að taka mið af þörfum beggja kynja en svo virðist sem áherslan beinist engu að síður að 

konum. Baráttu kvenna er hvergi nærri lokið og ætlunin hér er ekki að draga úr þeim ójöfnuði 
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sem þær þurfa að sæta. Ætlunin er að minna á að karlar þurfa einnig að eiga við erfiðleika og 

líða þjáningar, oft á annan hátt en konur. Samfélagið ætlast oft til þess að þeir feli tilfinningar 

sínar, hafi áhuga á því sem telst vera ,,karlmannlegt“ o.s.frv. (Cottingham, 2015 og Jakupcak, 

Tull og Roemer, 2005). ------------------------------------------------------------------------------------ 

   Hugmyndir um það sem telst vera ,,karlmannlegt“ og ,,kvenlegt“ (kynímyndir) eru tengdar 

eðlishyggju; hugmyndinni um að konur og karlar séu ólík að eðlisfari (Akurugu, 2019). 

Höfundur þessarar rannsóknar er þeirrar skoðunar að kynímyndir eru samfélagslega mótaðar, 

líkt og margir fræðimenn hafa haldið fram. Án þeirra myndu eflaust margar konur og karlar 

hafa aðra siði, önnur gildi og sýna af sér aðra ,,óhefðbundna“ hegðun. Þær konur sem 

fræðimenn segja vera að eyða burt kvenleika sínum gætu í raun verið að fylgja sínum eigin 

,,innri hvötum“, burtséð frá hömlunum og væntingum samfélagsins. Mannfólkið hefur 

tilhneigingu til þess að flokka alla hluti og auðkenna þá. Einstaklingar ættu að hafa frelsi til 

þess að haga sér eins og þeirra eigin persónubundnu hvatir segja til um, án þess að hegðunin sé 

flokkuð af samfélaginu. Margar konur myndu eflaust sýna af sér hegðun sem telst vera 

,,karlmannleg“ ef samfélagið myndi ekki telja þeim trú frá barnæsku að þær eigi að hafa áhuga 

á ákveðnum hlutum en öðrum ekki. Smátt og smátt er þetta þó að breytast; dregið hefur úr 

kyndbundnum væntingum, verkaskipting kynjanna er að verða jafnari og samfélag og menning 

einkennast af vaxandi fjölbreytni og sveigjanleika varðandi kyngervi, kynímyndir og 

kynhlutverk. Konur mega hafa áhuga á bílum, iðnaðarstörfum, þær mega lyfta þungum hlutum 

og slökkva elda án þess að vera kallaðar strákastelpur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

5.0 Heimildaskrá 

Adams, W. C. (2015). Conducting semi-structured interviews. Í K. E. Newcomer, H. P. Hatry 

og J. S. Wholey (ritstjórar), Handbook of practical program evaluation (bls. 492-505) John 

Wiley & Sons, Ltd.Sótt af 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119171386.ch19 

Akureyrarbær. (2016). Jafnréttisstefna Akureyrarbæjar 2016–2019. 

Akurugu, C. A. (2019). Gender performativity in rural northern ghana: Implications for 

transnational feminist theorising. Feminist Theory, doi:10.1177/1464700119881308 

Andersson, R. (2018). The myth of sweden’s success: A deconstructive reading of the 

discourses in gender mainstreaming texts. European Journal of Women's Studies, 25(4), 455-

469. doi:10.1177/1350506817743531 

Archer, D. (1999). Exploring "bullying" culture in the para-military organisation. International 

Journal of Manpower, 20(1/2), 94-105. Sótt af 

https://search.proquest.com/docview/231903426?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo  

Bergljót Þrastardóttir og Tryggvi Hallgrímsson. (2009). Jöfnum leikinn – kynjasamþætting og 

jafnréttisáætlanir. Akureyri: Jafnréttisstofa. Sótt af 

https://www.jafnretti.is/static/files/Kynjasam%C3%BEaetting_jafnrettisaaetlanir 

_handbok.pdf  

Callerstig, A., Harrison, K. og Lindholm, K. (2008). Gender and the rescue services (genus och 

räddningsjänst) – literature review. Cambridge: Fitting-in. Sótt af http://www.fitting-

in.com/stu/swedishlit.pdf  

Cottingham, M. D. (2015). Learning to "deal" and "de-escalate": How men in nursing manage 

self and patient emotions. Sociological Inquiry, 85(1), 75-99. 

doi:https://doi.org/10.1111/soin.12064 



 

17 
 

Crușmac, O. (2015). Why gender mainstreaming is not enough? A critique to sylvia walby’s the 

future of feminism. Romanian Journal of Society and Politics, X(I), 102-117. Sótt af 

https://www.researchgate.net/publication/314259692_Why_Gender_Mainstreaming_is_not_E

nough_A_Critique_to_Sylvia_Walby's_The_Future_of_Feminism  

Daly, M. (2005). Gender mainstreaming in theory and practice. Advance Access Publication, 

Sótt af https://www.researchgate.net/publication/249293739_Gender_Mainstreaming_ 

in_Theory_and_Practice  

Forsætisráðuneytið. (2004). Skýrsla nefndar um efnahagsleg völd kvenna. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-

media/media/Efnhasleg_vold_kvenna/EVKskyrsla.pdf 

Grip, L., Engström, L., Krekula, C. og Karlsson, S. (2016). The woman as problem and 

solution—analysis of a gender equality initiative within the swedish rescue services. NORA - 

Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24(2), 95-109. 

doi:10.1080/08038740.2016.1165733 

Hall, A., Hockey, J. og Robinson, V. (2007). Occupational cultures and the embodiment of 

masculinity: Hairdressing, estate agency and firefighting. Gender, Work & Organization, 

14(6), 534-551. doi:10.1111/j.1468-0432.2007.00370.x 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2004). Karlmennska og jafnréttisuppeldi. Reykjavík: 

Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum. 

Jakupcak, M., Tull, M. T. og Roemer, L. (2005). Masculinity, shame, and fear of emotions as 

predictors of men's expressions of anger and hostility. Psychology of Men & Masculinity, 

6(4), 275-284. doi:10.1037/1524-9220.6.4.275 

Martin, P. og Barnard, A. (2013). The experience of women in male-dominated occupations: A 

constructivist grounded theory inquiry. SA Journal of Industrial Psychology, 39(2), 1-12. Sótt 



 

18 
 

af http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2071-

07632013000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

Mehra, R. og Rao Gupta, G. (2006). Gender mainstreaming: Making it happen. International 

Center for Research on Women. Sótt af https://n2r4h9b5.stackpathcdn.com/wp-

content/uploads/2016/10/Gender-Mainstreaming-Making-It-Happen.pdf  

Pakzadian, M. og Tootkaboni, A. A. (2018). The role of gender in conversational dominance: A 

study of EFL learners. Cogent Education, 5(1), 1560602. 

doi:10.1080/2331186X.2018.1560602 

Paltridge, B. (2012). Í K. Hyland (ritstjóri), Discourse analysis: An introduction (2. útgáfa). 

London, UK: Bloomsbury. 

Perrott, T. A. (2019). Doing hot and ‘dirty’ work: Masculinities and occupational identity in 

firefighting. Gender, Work & Organization, 26(10), 1398-1412. doi:10.1111/gwao.12412 

Pope, C. og Mays, N. (1995). Reaching the parts other methods cannot reach: An introduction 

to qualitative methods in health and health services research. BMJ : British Medical Journal, 

311(6996), 42-45. Sótt af https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2550091/  

Powell, A., Bagilhole, B. og Dainty, A. (2006). The problem of women's assimilation into UK 

engineering cultures: Can critical mass work? Equal Opportunities International, 25(8), 688-

699. Sótt af https://search.proquest.com/docview/199539460/fulltextPDF/5BB4FB9951D1 

43F9PQ/1?accountid=49537 

Powell, A. og Sang, K. J. (2015). Everyday experiences of sexism in male-dominated 

professions: A bourdieusian perspective. Sociology, 49(5), 919-936. 

doi:10.1177/0038038515573475 

Ross, L. og Matthews, B. (2010). Í Ross L. (ritstjóri), Research methods : A practical guide for 

the social sciences (1. útgáfa) Harlow : Pearson Longman.  



 

19 
 

Rubin, M., Paolini, S., Subašić, E. og Giacomini, A. (2019). A confirmatory study of the 

relations between workplace sexism, sense of belonging, mental health, and job satisfaction 

among women in male-dominated industries. Journal of Applied Social Psychology, 49(5), 

267-282. doi:10.1111/jasp.12577 

Sainsbury, D. og Bergqvist, C. (2009). The promise and pitfalls of gender mainstreaming: The 

swedish case. International Feminist Journal of Politics, 11(2), 216-234. 

doi:10.1080/14616740902789575 

Shaw, S. E. og Bailey, J. (2009). Discourse analysis: What is it and why is it relevant to family 

practice? Family Practice, 26(5), 413-419. doi:10.1093/fampra/cmp038 

Slökkvilið Akureyrar. (2020). Störf í boði! Sótt af 

https://www.facebook.com/slokkak/posts/2780070758747124?__xts__[0]=68.ARB_ztPspn9

KBV6kh_i5znozIKr5RSrAxNLt7woPkcNHdIu-qBsDmUf3LLxVjiOl5J_5pCXM9jYR-

gr4mWb2rtPU2CvpIwrfsEizglGb0NTDnl1VTy0r2OCdfW98HdE96pookgTr4W2ByQCeV1J

ChrAVSbRKapFDtjiyjY1Q6mpaibrGTeb6ffBGEC2F6Ar9grNBYurYlrkFUomojP8zqMD2b

NBxYeWuqrGxhqCndIXmZdRoc_-

YS23Q10oT5ud7kjylxbn2FuEWi0xznbRp4s4_zncjKU0xQCzzITGG0lRPwTlPPCzLjl2CWE

JRGvhYyoW-fQ8ZJJnj1zJESqqWLvxJLoNr&__tn__=-R  

Sriwimon, L. og Zilli, P. J. (2017). Applying critical discourse analysis as a conceptual 

framework for investigating gender stereotypes in political media discourse. Kasetsart 

Journal of Social Sciences, 38(2), 136-142. doi:10.1016/j.kjss.2016.04.004 

Tyler, M. og Cohen, L. (2010). Spaces that matter: Gender performativity and organizational 

space. Organization Studies, 31(2), 175-198. doi:10.1177/0170840609357381 

Van Wormer, K. og Boes, M. (1997). Humor in the emergency room: A social work 

perspective. Health & Social Work, 22(2), 87-92. doi:10.1093/hsw/22.2.87 

Walby, S. (1990). Theorizing patriarchy. Oxford og Cambridge: Blackwell. 



 

20 
 

Walby, S. (2005). Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice. Politics: 

International Studies in Gender, State & Society, 12(3), 321-343. doi:10.1093/sp/jxi018 

Woodward, A. (2003). European gender mainstreaming: Promises and pitfalls of transformative 

policy. Review of Policy Research, 20(1), 65-88. doi:10.1111/1541-1338.d01-5 

Yoder, J. D. og Berendsen, L. L. (2001). “Outsider within” the firehouse: African american and 

white women firefighters. Psychology of Women Quarterly, 25(1), 27-36. doi:10.1111/1471-

6402.00004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

21 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


