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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BS-prófs við Viðskiptafræðideild á 

Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Ásta Dís Óladóttir dósent við háskólann er leiðbeinandi 

verkefnisins og vil ég þakka henni fyrir gott samstarf og þolinmæði við skrifin sem og í 

öðrum námskeiðum. Mín nánasta fjölskylda var mér til mikils stuðnings á lokaskrefunum 

og vil ég þakka þeim fyrir það. Ég verð einnig að nýta tækifærið og þakka vinkonu minni 

henni Petrínu sérstaklega fyrir allan þann stuðning sem hún veitti mér. Hún var ávallt mér 

við hlið í gegnum allt námið og er ég henni afar þakklát fyrir það. 
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Útdráttur 

Konur hafa verið þýðingarmiklir þátttakendur í sögu sjávarútvegsins og hafa í tíma og 

ótíma staðið og stutt við íslenskar útgerðir. Úr þeim gögnum og rannsóknum sem til eru 

um sjávarútveginn sjáum við aftur og aftur að konur eru í miklum minnihluta í 

stjórnunarstöðum og að greininni sé lýst sem karllægri atvinnugrein. Í þessari ritgerð 

verður fjallað um kenningar, hugtök, sögu og fyrri rannsóknir á sviði kynjajafnréttis og 

sjávarútvegs. Samkvæmt nýrri rannsókn kemur í ljós að í einungis 16,5% 

sjávarútvegsfyrirtækja starfa konur sem æðsti stjórnandi. Ljóst að því ofar sem farið er í 

skipuriti fyrirtækjanna fækkar hlutfalli kvenna. Þetta leiðir til þess að mikilvægar 

ákvarðanir eru teknar af körlum og konurnar verða meira útilokaðar. Stafar þetta af 

áratuga löngum staðalímyndum innan greinarinnar sem hefur áhrif á starfsframa kvenna. 

Skortur tengslanets og sýnileika kvenfyrirmynda veldur því einnig að erfitt er fyrir konur 

að ná í æðstu stjórnendastöður í íslenskum sjávarútvegi. 
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1 Inngangur  

Íslenskt náttúrufar og auðug fiskimið hafa stuðlað að velsæld þjóðarinnar og mótað 

hagþróun Íslands í áratugi (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Takmarkaðar auðlindir hafsins 

hafa kallað á gífurlega breytingu í auðlindastjórnun og mikil þróun hefur átt sér stað í 

öllum hliðum greinarinnar (Ágúst Einarsson og Ásta Dís Óladóttir, 2021). Í íslenskum 

sjávarútvegi leynast samt miklir framtíðarmöguleikar. Tryggja þarf áframhaldandi 

fæðuöryggi fyrir íbúa jarðar og sjávarútvegur spilar þar stórt hlutverk (Ágúst Einarsson og 

Ásta Dís Óladóttir, 2021). Nútíma áskoranir kalla á nútíma hugsun og lausnir. 

Sjávarútvegurinn þarf sífellt að reyna að standa í straumi nútímans. 

Bylting hefur átt sér stað síðustu áratugi sem snýr að baráttu kvenna um aukið jafnrétti. 

Konur um allan heim hafa barist fyrir réttindum sínum með það að markmiði að fá sömu 

tækifæri og karlar. Margt hefur gengið vel og konur færast nær markmiðum sínum með 

árunum. Þessi umræða á ekki síst heima innan veggja sjávarútvegsins, fiskeldi og þeim 

störfum sem snúa að nýtingu alls kyns sjávarfangs. Það segir sig sjálft að fjölbreytileiki í 

stjórnum íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja helst í hendur við framtíðarsýn og markmið 

greinarinnar. Í lögum um stjórn fiskveiða (nr. 116/2006) er fjallað um hvert mikilvægi 

sjálfbærni, umhverfis, hagkvæmni og trausts samfélags er. Jafnrétti kynjanna snertir alla 

þessa þætti og er það hagur allra að vinna markvisst að því að bæta stöðu minnihlutahópa 

innan greinarinnar. 

Ein af áskorunum sjávarútvegsins er að jafna hlutfall kvenna og karla í æðstu 

stjórnunarstöðum fyrirtækja. Sjávarútvegurinn hefur lengi verið hugsaður sem afar 

karllæg atvinnugrein og reynst hefur erfitt að jafna kynjahlutfallið (Ásta Dís Óladóttir og 

Guðfinna Pétursdóttir, 2018). Markmið þessarar ritgerðar er að auka þekkingu á 

málefnum kvenna í sjávarútvegi. 

Skortur hefur verið á rannsóknum um stöðu kynjanna í sjávarútvegi hér á landi og erfitt 

getur verið að afla nægilegra tölulegra upplýsinga til þess að niðurstöður verða 

marktækar. Félag kvenna í sjávarútvegi (KIS) hefur nú gefið út nýja rannsókn sem snýr að 

því að rannsaka stöðu kvenna í greininni. Sambærileg rannsókn var einnig gefin út af 

félaginu fyrir rúmum 5 árum. Notast verður við rannsóknir félagsins í niðurstöðukafla og 
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niðurstöður bornar saman við fræðilega kafla. Í þessari ritgerð verður staða kvenna í 

íslenskum sjávarútvegi skoðuð og sérstök áhersla verður lögð á konur og 

stjórnendastöður. Þess vegna hefur höfundur lagt fram tvær rannsóknarspurningar í 

upphafi sem verður rammi þessarar ritgerðar. 

Ø Hverjar eru helstu hindranir kvenna í æðstu stjórnendastöður íslenskra 
sjávarútvegsfyrirækja? 

Ø Hafa einhverjar framfarir orðið á stöðu kvenna í íslenskum sjávarútvegi frá 
árinu 2017? 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Afurðir hafsins eru gríðarlega verðmætar enda hafa þær veitt íbúum jarðar aukið 

fæðuöryggi frá ómunatíð. Sjávarútvegurinn er eitt af mikilvægustu atvinnugreinum 

íslensku þjóðarinnar og gegnir veigamiklu hlutverki fyrir íslenskt samfélag (Huginn Freyr 

Þorsteinsson, 2021). Hlutur kvenna í greininni hefur verið ómissandi en minna hefur verið 

rannsakað um stöðu þeirra. 

Til þess að gera sér grein fyrir stöðu kvenna í íslenskum sjávarútvegi er mikilvægt að 

átta sig fyrst á þeirri þróun sem hefur átt sér stað undanfarin ár. Konur hafa verið 

þýðingarmiklir þátttakendur í sögu sjávarútvegsins og hafa í tíma og ótíma staðið og stutt 

við íslenskar útgerðir, allt frá því að vera hægri hönd og eiginkonur sjómanna yfir í 

frumkvöðla og leiðtoga. 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu undirstöðuatriði viðfangsefnisins. Fjallað verður 

um kenningar, hugtök, sögu og fyrri rannsóknir á sviði kynjajafnréttis og sjávarútvegs. 

Kaflinn hefst á stuttri samantekt um íslenskan sjávarútveg. Því næst verður fjallað um 

helstu kenningar og hugtök um kynjaðan vinnumarkað. Að lokum verður fjallað um stöðu 

kvenna innan greinarinnar hérlendis.  
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2.1 Mikilvægi sjávarútvegs 
Íslandsmið eru auðug af margs kyns fiski og nýting hvers kyns sjávarfangs hefur frá 

örófi alda verið ríkur þáttur í sögu íslensku þjóðarinnar (Jón Þ. Þór, 2002). 

Sjávarútvegurinn er einn mikilvægasti grunnatvinnuvegur þjóðarinnar og hefur Ísland 

verið ein þeirra þjóða í heiminum sem hefur treyst hvað mest á greinina (Heiðrún Lind 

Marteinsdóttir, 2020). Samspil margra þátta hafa komið Íslandi í fremstu röð á 

alþjóðavettvangi en þar má helst nefna varkára nýtingarstefnu, aflamarkskerfi í 

fiskveiðum, frjálsa verðmyndun á innlendum fiskmörkuðum, vel rekin fyrirtæki og öflugt 

samstarf sjávarútvegs og tækni- og þekkingarfyrirtækja (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Tilkoma slíkra framfara kom ekki á einni nóttu heldur byggja þær á áratuga reynslu 

íslensku þjóðarinnar, ástríðu og vel unnum störfum allra þeirra sem hafa tekið þátt í 

mótun atvinnugreinarinnar. Íslendingar stunduðu þó ekki sjávarútveg í stórum stíl fyrr en 

í lok 19. aldar og varð ekki aðal atvinnuvegur þjóðarinnar fyrr en á 20. öld þegar langt 

skeið framfara og velmegnunar hófst (Ágúst Einarsson, 2016). 

Útflutningsverðmæti sjávarafurða árið 2021 voru um 293 milljarðar króna og er það 

rúmlega 8% aukning í krónum frá því á árinu 2020 (Radarinn, 2022a). Samkvæmt 

bráðabirgðatölum Hagstofunnar var heildaraflamagn íslenskra skipa árið 2021 um 1.154 

þúsund tonn sem voru að verðmæti um 162 milljarðar króna við fyrstu sölu (Hagstofa 

Íslands, 2022). Botnfisktegundirnar þorskur, ýsa, karfi og ufsi hafa verið Íslendingum afar 

kær í gegnum tíðina ásamt uppsjávartegundunum loðnu, síld og makríl. Í sjávarafurðum 

geta legið gríðarleg verðmæti líkt og kemur hér fram að ofan. Nauðsynlegt er að 

Íslendingar nýti þá miklu reynslu og þekkingu sem hefur skapast til þess að auka verðmæti 

hvers einasta sjávarfangs. Það er ljóst að aukin verðmætasköpun í sjávarútvegi getur ekki 

komið úr meiri afla þar sem hefðbundnir nytjastofnar eru fullnýttir og þarf þá að grípa til 

annarra ráða (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Betri nýting hráefna, aukin framleiðni og 

aukin nýsköpun almennt hefur orðið sérstaða íslensks sjávarútvegs þar sem samstarf 

rannsókna- og vísindasamfélags og fyrirtækja í stoð- og hliðargreinum hafa skipt sköpun 

(Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Í kjölfar tækninnar og aukinnar sjálfvirknivæðingar síðustu áratuga hefur orðið 

breyting á vinnuaflsþörf mismunandi starfsgreina sjávarútvegsins á Íslandi (Huginn Freyr 

Þorsteinsson, 2021). Sjálfvirknivæðingin hefur kallað á aukna áherslu á tækni-, 
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nýsköpunar-, þjónustu og vísindastörf innan greinarinnar og þar af leiðandi minnkar 

þörfin í veiðar og vinnslu. Í dag er hugvitið að skipta meira og meira máli og hér hafa konur 

svo sannarlega tækifæri til þess að skara fram úr. Nú starfa sem dæmi fjölmörg fyrirtæki 

við það eitt að nýta þær hliðarafurðir sem falla til við vinnslu sjávarafurðanna. Einnig hafa 

hefðbundin störf við flæðilínu fækkað talsvert eftir tilkomu nýrra tækja og róbóta í 

vinnslunni. 

Fiskeldi hefur einnig verið að ryðja sig til rúms hér á landi og áætluð 

útflutningsverðmæti fiskeldisafurða árið 2021 voru rúmir 36 milljarðar króna. Fiskeldi 

hérlendis hefur aldrei áður verið meira og er talið að eldi gæti vaxið í stórum stíl á 

skömmum tíma, ólíkt veiðum á villtum fiski (Radarinn, 2022b). Hröð fólksfjölgun í 

heiminum ýtir undir aukna eftirspurn próteins sem erfitt verður að mæta með 

hefðbundnum veiðum og er því fiskeldi hvort sem það er á landi eða sjó mjög 

eftirsóttarvert (Radarinn, 2022b). Þróunin hér á landi hefur verið mikil en talið er að 

fiskeldi í sjó er eitt helsta vaxtatækifæri í matvælaútflutningi til næstu ára. Fyrst um sinn 

var fiskeldi ekki talinn raunhæfur kostur við íslenskar aðstæður en reynslan sýnir annað 

og eru nú til dæmis starfandi laxeldisfyrirtæki á Vestfjörðum og Austfjörðum með góðum 

árangri (Árni M. Mathiesen o.fl., 2021). Íslensku laxeldisfyrirtækin eru mörg hver í eigu 

norskra fyrirtækja en þekking, reynsla og fjárfesting Norðmanna hefur hjálpað 

Íslendingum að komast á þann stað sem fiskeldið er í dag (Árni M. Mathiesen o.fl., 2021; 

Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Í skýrslu Íslenska sjávarklasans var þróun íslensks fiskeldis skipt niður í þrjú mismunandi 

þroskaskeið. Fyrsta skeiðið var þróunarskeið þegar Íslendingar fóru af miklum ákafa í 

uppbyggingu fiskeldis sem endaði í fjöldagjaldþrotum vegna mikillar fjármagnsþörf. Það 

gaf samt Íslendingum mikla reynslu og þekkingu sem leiddi til þekkingarskeiðs. Upp úr 

árinu 2010 hófu íslenskir frumkvöðlar að reyna við fiskeldið á ný og innkoma Norskra 

fjárfesta greip inn í. Nýjasta skeiðið er að ryðja sér til rúms í dag og er það skeiði sjálfbærs 

vaxtar „þar sem tækifæri eru til að byggja upp öfluga, sjálfbæra og arðbæra 

matvælaframleiðslu“ (Árni M. Mathiesen o.fl., 2021). 

Mikið hefur verið rætt um þær afleiðingar sem fiskeldi hefur á lífríkið og umhverfið og 

hafa áhrif slysasleppinga í sjókvíaeldi valdið miklum áhyggjum. Strangt eftirlit er með 

staðsetningum fiskeldis og hefur Hafrannsóknarstofnun á undanförnum árum metið 
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burðarþol flestra fjarða þar sem fiskeldi er heimilt (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Umhverfisþættir sem skoðaðir eru áður en fiskeldi er leyft á Íslandi eru meðal annars áhrif 

á villta stofna laxfiska, áhrif á náttúruverndarsvæði, loftgæði, kolefnisspor og lífrænt álag 

á hafsbotni (Árni M. Mathiesen o.fl., 2021; Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið, 2017). 

Ekki eru sömu forsendur notaðar þegar rætt er um fiskeldi á landi. Í landeldi er ekki hætta 

á slysasleppingum ásamt því að laxalús og botnmengun fjarða er ekki vandamál (Árni M. 

Mathiesen o.fl., 2021). Landeldi er hins vegar háð greiðum aðgangi að landrými, vatni og 

orku og er framleiðslukostnaður í landeldi enn mun hærri en í sjókvíaeldi (Árni M. 

Mathiesen o.fl., 2021). 

Samhliða fækkun starfa í veiðum og vinnslu hefur störfum í stoðgreinum og 

hliðargreinum sjávarútvegsins fjölgað (Huginn Freyr Þorsteinsson, 2021). Þessi fyrirtæki 

starfa á margvíslegum sviðum, sem dæmi við framleiðslu umbúða, kælitækni, 

tæknibúnaðar, tæknilausna, fiskveiðistjórnunar, rannsóknarvinnu, eftirlits og ýmsu öðru 

(Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Fyrirtækin spanna alla virðiskeðjuna og fer þeim fjölgandi 

með árunum. 

Um 8.000 manns hafa starfað hér á landi í veiðum og fiskvinnslu og um 400 manns í 

fiskeldi á undanförnum árum (Radarinn, e.d.-a, e.d.-b). Störfum fer fækkandi í veiðum og 

vinnslu en á móti fjölgar störfum við fiskeldi eins og sjá má á mynd 1 og 2. Líkt og komið 

hefur fram hér að ofan hefur störfum í veiðum og vinnslu fækkað meðal annars vegna 

tæknivæðingar, samþjöppun og hagræðingar (Radarinn, e.d.-a). Á sama tíma hefur orðið 

tæp þreföldun á störfum í fiskeldi samhliða auknum umsvifum greinarinnar (Radarinn, 

e.d.-b). 

Mynd 1 Fjöldi launafólks í fiskveiðum og -vinnslu 
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Skýring: Fjöldi samkvæmt staðgreiðsluskrá í þúsundum (Radarinn, e.d.-a). 

Mynd 2 Fjöldi launafólks í fiskeldi 

 

Skýring: Fjöldi samkvæmt staðgreiðsluskrá (Radarinn, e.d.-b). 

Það er óhætt að segja að sjávarútvegurinn býður upp á fjöldann allan af tækifærum. 

Nú hafa konur meiri möguleika á að vinna, þróa, stjórna og hafa skoðanir í sjávarútvegi. 

Nánar verður fjallað um hver staða og hlutverk kvenna er innan greinarinnar í næstu 

köflum. 
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2.2 Störf kvenna í sjávarútvegi, alþjóðlegt sjónarhorn 
Oft er litið á sjávarútveginn sem starfsemi karlmanna, sérstaklega þar sem um er að ræða 

báta, búnað og langa fjarveru á sjó. En raunin er sú að sjávarútvegurinn er að miklu leyti 

studdur af konum þar sem þær gegna mikilvægu hlutverki, ekki aðeins í vinnslu og sölu 

heldur einnig sem fjárhagslegur- og skipulagslegur stuðningur við fiskveiðarnar (Siles o.fl., 

2019). Ekki er hægt að alhæfa og segja að störf kvenna séu nákvæmlega eins í öllum 

löndum enda er velgengi og efnahagur þjóða eins fjölbreyttur og löndin eru mörg. 

Í þeim löndum þar sem sjávarútvegurinn er stór iðngrein eru konur í ríkjandi meirihluta 

þeirra starfsmanna sem vinna við vinnslu afurðanna en karlar skipa áhafnir skipanna. 

Konurnar starfa meðal annars við það að skera, frysta og pakka afurðunum og talið er að 

hlutfall kvenna í vinnslunni séu rúm 85% á heimsvísu og 56% í Evrópu (Monfort, 2015).  

Ekki eru allar þjóðir auðugar og er staðreyndin sú að meirihluti veiðifólks og fiskræktara 

á heimsvísu lifa við fátækt. Fólkið stendur frammi fyrir stórum áskorunum líkt og skort á 

landi, mikilli skuldsetningu, slæmu aðgengi að heilbrigðisþjónustu, menntun og fjármagni. 

Konur eru þar viðkvæmastar og bera þungan af þessum áskorunum (WWF-UK, 2012). Í 

minni sjávarbyggðum stjórna yfirleitt konur starfsemi á landi, svo sem netagerð, vinnslu 

og markaðssetningu fisksins, en karlar stunda veiðarnar og uppskeru fisksins (WWF-UK, 

2012). 

Konur eru sagðar vera áreiðanlegar, einlægar, nákvæmar, sveigjanlegar, samkvæmar 

og gæða hnitmiðaðar í störfum sínum innan sjávarútvegsins. Þrátt fyrir það fá konur ekki 

sömu tækifæri til að sitja fundi með karlkyns samstarfsmönnum sínum eða öðrum 

hagsmunaaðilum til að tala fyrir réttindum sínum og verja hagsmuni sína. Í flestum 

löndum eru stefnur og ákvarðanir teknar af körlum sem gera lítið úr skoðunum og 

hagsmunum kvenna (Monfort, 2015). Ljóst er að störf kvenna í sjávarútveginum hafa 

verið vannýtt og störf þeirra ekki nægilega sýnileg hvar sem er í heiminum. Talið er að eitt 

af ástæðunum fyrir að störf kvenna séu minna viðurkennd sé vegna ósýnileika þeirra, 

bæði innan og utan samfélagsins. Konur hafa einnig ekki stjórn á launum sínum og fá ekki 

tækifæri til þess að gegna stjórnunarstörfum. Helstu hindranir þeirra í slíkar stöður virðast 

vera að konum sé ekki treyst til þess að gegna slíkum stöðum og að þær hafa ekki nægan 

tíma til þess vegna fjölskyldulífs eða af öðrum ástæðum (WWF-UK, 2012). Viðvarandi 

kynjamisrétti í sjávarútvegi takmarkar efnahagslega valdeflingu kvenna og eykur því 
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einnig hættu á kynbundnu ofbeldi sem hefur neikvæð áhrif á möguleika kvenna til að 

dafna og leggja sitt af mörkum til öflugs hagkerfis (Siles o.fl., 2019). 

Ýmsar stofnanir á heimsvísu hafa lagt áherslu á jafnrétti kynjanna í markmiðum og 

viðmiðunarreglunum sínum. Stofnanir á borð við Matvæla- og landbúnaðarstofnun 

Sameinuðu þjóðanna (FAO) og United States Agency for International Development 

(USAID) ásamt öðrum baráttufélögum kvenna á heimsvísu, stór sem smá, hafa tekið þátt 

í slíkum aðgerðum og aflað upplýsinga sérstaklega um störf kvenna í sjávarútvegi. 

Rannsóknir víða um heim benda samt á að skortur sé á megindlegum og eigindlegum 

rannsóknum um stöðu kynjanna í atvinnugreininni og erfitt sé að gera sér grein fyrir 

hlutverkum kvenna þar sem gögn og upplýsingar eru takmarkaðar (Monfort, 2015; Siles 

o.fl., 2019). Flestir eru sammála því að atvinnugreinin stendur frammi fyrir stórri áskorun 

í gagnaöflun og rannsóknarvinnu til þess hægt sé að afla frekari þekkingar sem stuðlar að 

jafnrétti kynjanna, öflugri fiskveiðistjórnun og betri auðlindastjórnun. 

Úr þeim gögnum og rannsóknum sem til eru sjáum við aftur og aftur að konur eru í 

miklum minnihluta í stjórnunarstöðum og að greininni sé lýst sem karllægri atvinnugrein. 

Það sama á við hér á landi þar sem kynjaskiptingin er mjög áberandi, einna helst þegar 

hlutfall kvenna í ábyrgðar- og stjórnunarstöðum eru skoðaðar. Þrátt fyrir það að konur 

séu um helmingur vinnuafls greinarinnar eru þær í miklum minni hluta æðstu stjórnenda 

í íslenskum fyrirtækjum og athugavert er að skoða hvað veldur slíkum kynjahalla. 
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2.3 Kynjaður vinnumarkaður 
Í atvinnulífinu eru konur um allan heim í minnihluta stjórnunarstaða, stjórnarsetu, 

eignarhlut og framkvæmdastjórn. Af öllum fyrirtækjum á Íslandi árið 2020 voru 26,5% 

konur stjórnarmenn, 24,3% stjórnarformenn og 23,4% framkvæmdastjórar (Hagstofa 

Íslands, 2021; Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). „Þó svo að Ísland 

mælist hæst í könnunum Alþjóðaefnahagsráðsins og að íslenskar konur séu mjög virkar á 

vinnumarkaði þá er staða þeirra allt önnur og óviðunandi þegar kemur að 

stjórnunarstöðum í íslensku atvinnulífi“ lýstu rannsakendur nýrrar rannsóknar um 

hlutverk kvenna í æðstu stjórnunarstöðum hér á landi (Háskóli Íslands, 2020). Í upphafi 

árs 2022 var einungis ein kona forstjóri af þeim 19 félögum sem skráð eru í Kauphöll 

Íslands. Flestir eru sammála því að þetta er ákaflega ábótavant. Einungis 8,1% forstjóra 

500 stærstu fyrirtækja Bandaríkjanna eru konur samkvæmt nýjasta lista tímaritsins 

Fortune (Hinchliffe, 2021). Það er nýtt met í sögu listans og hafa aldrei verið jafn hátt 

hlutfall kvenna á listanum. Hlutföllin líta ekki betur út í sjávarútveginum en eingöngu 

fjórar konur eru í forsvari 100 stærstu sjávarútvegsfyrirtækja heims (Ásta Dís Óladóttir, 

munnleg heimild, 22. mars 2022). Þessar staðreyndir ásamt mörgum öðrum sýnir okkur 

hvað samfélagið okkar á langt í land þegar kemur að jöfnum hlutföllum karla og kvenna í 

stjórnendastöðum og grípa þarf til aðgerða. 

Ýmislegt hefur verið ritað um það hvernig hægt sé að draga úr þessum kynjamismun í 

hinum ýmsum greinum. Það eru hindranir í veginum, rótgrónar hugmyndir líkt og 

staðalímyndir, glerþak, ráðningarferlið, fjölskyldulíf og margt fleira getur staðið í vegi 

kvenna til þess að skara fram úr í atvinnulífinu og ná að starfa sem stjórnendur fyrirtækja 

og stofnanna. 

2.3.1 Staðalímyndir 

Ein af þeim hindrunum sem konur standa frammi fyrir hér á landi líkt og annars staðar 

eru áhrif staðalímynda (e. stereotypes) á tækifæri þeirra. Walter Lippmann skilgreindi 

fyrst hugtakið árið 1922. Hann lýsti því hvernig einstaklingar einfalda veruleikann og hafa 

skakka ímynd sem byggist ekki á persónulegri reynslu, heldur eiga þær rætur að rekja í 

menningu samfélagsins (Albu o.fl., 2011). Hugtakið staðalímynd hefur einnig verið 

skilgreint sem fyrir fram ákveðin hugmynd um útlit og/eða eiginleika fólks sem tilheyrir 

ákveðnum hópi eða stétt innan samfélagsins, eins og hvernig það á að hegða sér og hvaða 
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störf eru við hæfi þess (Björk Þorgeirsdóttir og Þórður Kristinsson, 2021). Algengar 

staðalímyndir kynjanna er sem dæmi að stelpur leika sér með dúkkur og strákar með bíla. 

Þessar samfélagslegu hugmyndir um hegðun og hlutverk kvenna hafa áhrif á jafnrétti 

kynjanna og kynjaskiptan vinnumarkað. Staðalímyndir geta birst í mismunandi mynd og 

getur því verið erfitt að átta sig á uppruna þeirra (Hilton og von Hippel, 1996). Það virðist 

vera að slíkar hugmyndir geta myndast allt frá ungum aldri og þess vegna getur 

vandamálið verið einstaklega rótgróið innan samfélagsins (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). Staðalímyndir geta einnig stuðlað að því að konur velja náms- og 

starfsgreinar sem eru dæmigerðar fyrir þeirra kyn (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015; Kurtz-Costes o.fl., 2014). Ástæðan fyrir því er talin að konur leita í 

þær greinar þar sem kvenfyrirmyndir eru sýnilegar og nú þegar til staðar. Fyrirmyndirnar 

geta veitt konum hvatningu og aukna öryggistilfinningu. Konur geta einnig kosið að vinna 

með öðrum konum í kvenlægum greinum af því að störf þeirra eru almennt meira 

viðurkennd í þeim greinum (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

 Staðalímyndir birtast einnig innan fyrirtækja og stofnanna. Líkt og kom fram hér að 

ofan hefur sjávarútvegurinn oftar en ekki verið tengdur við störf karlmanna, sérstaklega 

þar sem um er að ræða báta, búnað og langa fjarveru á sjó. Sumir gætu hugsað að 

karllægir eiginleikar henta betur í störf greinarinnar en þá þarf að skoða betur hvers vegna 

slíku sé haldið fram þar sem þær hugmyndir geta oftar en ekki átt uppruna sinn í 

staðalímyndir. 

Ákveðnar væntingar eru gerðar til þeirra einstaklinga sem starfa við æðstu 

stjórnendastöður fyrirtækja og stofnanna. Þær væntingar hafa oft og tíðum verið svipaðar 

þeim staðalímyndum sem karlar standa frammi fyrir, sem dæmi að karlar eru með meira 

sjálfstraust en konur (Baker, 2014). Það hefur þó margoft verið sannað að konur og karlar 

séu jafn hæf til þess gegna stjórnunarstöðum, en í dag eru konur langt frá því að standa í 

sömu hlutföllum og karlar í slíkum stöðum (Baker, 2014). Þess vegna hafa margir velt því 

fyrir sér hvað stendur í vegi kvenna í æðstu stjórnendastöður. Hugtak sem kemur þá oft 

upp er hugtakið glerþak (e. glass ceiling). Hugtakið táknar þær ósýnilegu hindranir sem 

konur standa frammi fyrir þegar þær reyna að vinna sig upp valdastiga fyrirtækja og 

stofnanna (Collinson o.fl., 2017). Hugtakið kom fyrst fram árið 1986 í tímaritinu Wall 
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Street Journal og hefur síðan þá náð miklum vinsældum og viðurkenningu á meðal 

fræðimanna (Collinson o.fl., 2017). 

Forystukonur í íslensku atvinnulífi voru spurðar hvers vegna konur fengu síður tækifæri 

til þess að komast í æðri stjórnunarstöður í nýlegri rannsókn Ástu Dísar Óladóttur o.fl. 

(2019). Í niðurstöðum rannsóknarinnar nefndu þátttakendur að meðal annars „mætti 

rekja það til gamalla viðhorfa um styrk karla, valdastöðu þeirra og ríkjandi viðhorf um að 

karlar séu sterkari og betri en konur“ (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019). Nokkrir nefndu einnig 

að karlar væru með hærra sjálfsmat en konur. Þessar niðurstöður sýna afgerandi hlutverk 

staðalímynda og hversu rótgrónar þær hugmyndir eru í samfélaginu okkar. Helstu 

niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu einnig að langflestir þátttakendur nefndu 

kynjakvóta og tengslanet þegar kom að því að brjóta upp kynjahallann í íslensku 

atvinnulífi, ásamt breyttu viðhorfi og hugarfari (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019). 

Önnur íslensk rannsókn kom út sama ár þar sem þrír mikilvægir þættir voru taldir hafa 

áhrif á stöðu kynjanna í íslensku atvinnulífi, en það var ólík fjölskylduábyrgð, staðalmyndir 

kynjanna og frami kvenna í fyrirtækjum (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2019). Í þeirri rannsókn 

var fenginn hópur fólks til þess að skoða hvaða þættir gætu stuðlað að jafnari stöðu 

kynjanna í íslensku atvinnulífi. Í lokin settu rannsakendur fram heildar áhrifarit og sýndu 

ýmis keðjuverkandi áhrif út frá því. Í töflu 1 má sjá þá þætti sem stuðla að því að 

staðalímyndir um kyn, karlmennsku og kvenleika fjari út og afleiðingarnar af þeirri 

breytingu úr niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar var meðal annars nefnt að auka þurfti 

valdeflingu kvenna og að fjölga þurfi fyrirmyndum bæði karla og kvenna (Snjólfur Ólafsson 

o.fl., 2019). 
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Tafla 1: Þættir sem stuðla að staðalímyndir um kyn, karlmennsku og kvenleika fjari út og afleiðingarnar af 
þeirri breytingu 

 

Skýring. Helstu efnisatriði staðalímynda dregin saman í töflu út frá niðurstöðum rannsóknarinnar (Snjólfur 
Ólafsson o.fl., 2019). 

2.3.2 Tengslanet 

Önnur skýring á því hvers vegna konur ná ekki ofar í valdastiga atvinnulífsins er að þær 

skorti tengslanet. Ýmsar rannsóknir gefa til kynna að öflugt tengslanet sé eitt af 

mikilvægustu atriðunum sem stuðla að frama í starfi (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). Margir stjórnendur telja að konur vanti tengsl fyrir utan fyrirtækið 

sem þær starfa hjá sem gæti gagnast þeim í starfi stjórnanda (Forsætisráðuneytið, 2004). 

Hér er oftast átt við kunningjaskap, fjölskyldutengsl og/eða vinskap við aðra stjórnendur 

og áhrifafólk í íslensku atvinnulífi. 

Talið er að karlar í stjórnunarstörfum séu líklegri til að velja karla með svipaðan 

bakgrunn og þeir sjálfir í ábyrgðarstörf og hefur það verið skýrt með hugtakinu 

homosocial reproduction. Hugtakið í raun lýsir því hvernig karlar í valdamiklum stöðum 

ráða eftirmyndir sínar til starfa (Kanter, 1977). Daily og Dalton (1995) lýstu því þannig að 

forstjórar, sem eru aðallega karlmenn, eru líklegri til að leiða stjórnir sem eru svipaðar og 

þeir sjálfir, af svipuðu kyni, sem og aldri, bakgrunni og reynslu. Þar sem karlar eru í 

meirihluta þeirra sem taka ákvarðanir um ráðningu forstjóra þá er möguleiki kvenna 

takmarkaður og öflugt tengslanet karla getur skýrt þetta að hluta (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 

2019). Talið er að karlar eru einnig líklegri til að hygla karlmönnum frekar en konum og 

þar af leiðandi fá þær ekki sömu tækifæri og karlar (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019). 

Einnig er talið að stofnun og stuðningur við baráttufélög kvenna efli rödd og sýnileika 

þeirra. Baráttufélög geta hjálpað konum að efla tengslanet sín á milli, kynnast öðrum 

konum, hjálpast að og hvetja hvor aðra áfram. Baráttufélög geta einnig aukið möguleika 
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og samheldi kvenna í átt að betra aðgengi að auðlindum, fjármagni, tækni og búnaði (Siles 

o.fl., 2019). Slík félög eru til hérlendis og hægt er að nefna þar meðal annars Félag kvenna 

í atvinnulífinu (FKA). FKA eru félagasamtök fyrir konur sem eru stjórnendur og leiðtogar í 

íslensku atvinnulífi og er það öflugt tengslanet kvenna úr öllum greinum atvinnulífsins 

(FKA, e.d.). Félag kvenna í sjávarútveg (KIS) er hins vegar eitt þeirra félaga sem hafa 

einblínt á að efla tengslanet, sýnileika og þekkingu þeirra kvenna sem starfa í sjávarútvegi 

(Ólöf Skaftadóttir, 2022). Í KIS má finna fjölda kvenna sem starfa í mismunandi greinum 

sjávarútvegsins og eiga þær það sameiginlegt að hafa brennandi áhuga á öllu því sem við 

kemur hafinu (Ólöf Skaftadóttir, 2022). KIS hefur einnig lagt áherslu á rannsóknir og 

úrræði fyrir konur sem starfa í greininni. 

Þá hafa fræðimenn einnig velt því fyrir sér hvort að ráðningaferli nýrra starfsmanna 

skipti hér þá einhverju máli. Því miður hefur verið sýnt fram á það að misrétti í garð 

kvenna á sér stað við ráðningar nýrra starfsmanna, hvort sem það er af ásettu ráði eða 

vegna fordóma (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Skoðað hefur verið 

hvort að faglegt og opið ráðningarferli stuðli frekar að auknum tækifærum fyrir 

kvenstjórnendur fram yfir ráðningar sem byggðar eru á tengslaneti og vinskap. 

Í rannsókn Þóru H. Christiansen o.fl. (2021) um upplifun kvenna af ráðningarferli í 

forstjórastól skráðra félaga á Íslandi kom þar í ljós óánægja stjórnarkvenna um ríkjandi 

ráðningarvenjur hér á landi. Konurnar sem tóku þátt upplifðu að ferlið væri mjög lokað 

og útilokandi fyrir konur. Margar töldu að ferlið væri óformlegt og ófaglegt þar sem það 

væri byggt á kunningjatengslum og oftast væri starfið ekki auglýst, meira væri leitað bak 

við tjöldin (Þóra H. Christiansen o.fl., 2021). Reynsla kvennanna sýndi að opið og formlegt 

ráðningaferli var hentugra konum. Einnig kom skýrt fram að konurnar upplifðu að 

nauðsynlegt væri að stjórnir í heild öxluðu ábyrgð á því að tryggja jafnrétti og 

fjölbreytileika, að of mikið væri treyst á tengslanet stjórnarmanna og lista frá 

ráðningarstofum sem sinna stjórnendaleit. Þær kölluðu stjórnir sem heild til ábyrgðar og 

töldu nauðsyn á faglegri vinnubrögðum við ráðningar, bættum stjórnarháttum og meiri 

áherslu á stöðugri þjálfun og framgangi bæði kvenna og karla innan félaganna (Þóra H. 

Christiansen o.fl., 2021). Þá var einnig nefnt að svokölluð arftakaáætlun (e. succession 

planning) gæti verið innleidd í fyrirtækin til þess að stuðla að fjölbreytileika starfsmanna 

í stjórnum og framkvæmdastjórnum. 
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Hugtakið arftakaáætlun lýsir þeirri starfsemi innan fyrirtækja sem varðar skipulagningu 

og undirbúning á breytingu lykilstjórnanda (Garman og Glawe, 2004). Áætlunin og fyrir 

fram skipulagningin gengur út á það að fyrirtæki undirbúa núverandi stjórnendur til þess 

að taka við hlutverki lykilstjórnanda. Undirbúningurinn getur falist í frekari þjálfun og 

stuðning við stjórnendur. Með áætluninni er verið að ákveða fyrir fram hvaða stjórnendur 

eru líklegir til þess að taka við og hægt er þá að huga að kynja og fjölbreytileika hópsins. 

Áætlunin getur verið mikilvæg fyrir fyrirtæki þar sem þau þurfa sífellt að huga að þróun 

nýrra stjórnarhátta og búa sig undir framtíðina (Greer og Virick, 2008). Hér geta fyrirtæki 

einbeitt sér að því að vinna með styrkleika kvenna sem gætu nýst fyrirtækinu í framtíðinni. 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að tilnefning kvenna sem arftaka hafi jákvæð tengsl 

við stjórnun fjölbreytileika innan fyrirtækja og stofnanna (Virick og Greer, 2012). Enn 

fremur benda rannsóknir til þess að tilnefning kvenna sem arftaka tengist frammistöðu 

starfandi stjórnenda á jákvæðan hátt (Virick og Greer, 2012). 

Við ákvörðun á arftökum í efstu stjórnendastöður er mikilvægt að fyrirtæki hugi ekki 

aðeins að því hvort að umsækjandinn uppfyllir starfskröfur heldur einnig hvort þeir geti 

bætt við og aukið gildi núverandi leiðtogahóps. Það er gert með því að tryggja meiri 

kynjafjölbreytni í hópi mögulegra arftaka (Baker, 2014). 

2.3.3 Kynjakvóti 

Kynjakvóti hefur lengi verið rætt sem ein af þeim leiðum sem hægt er að fara til þess að 

jafna stöðu kynjanna í atvinnulífinu og stjórnendastöðum. Kynjakvóti er tæki eða aðferð 

sem víða hefur verið stuðst við til að rétta hlut kvenna gagnvart körlum í stjórnmálum og 

vísar til sértækra aðgerða í jafnréttismálum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

(Rósa Erlingsdóttir, 2003). Ísland er annað landið á eftir Noregi sem setti á lög um 

kynjakvóta í stjórnir fyrirtækja. Félögum með fleiri er 50 starfsmenn er skylt að tryggja 

hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40% (Jafnréttisstofa, e.d.). Kvenstjórnendur og 

leiðtogar hér á landi telja að kynjakvóti er eitt af þeim tólum sem hjálpar konum að öðlast 

brautargengi sem æðstu stjórnendur í fyrirtækjum á Íslandi (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019). 

Miklar umræður og rökdeilur hafa skapast um kynjakvóta og tilgang hans. Ljóst er að 

ekki eru allir sammála um hvort að slíkar aðferðir ætti að að binda í lögum. Hægt er að 

líta á reynslu Norðmanna. Í kjölfar fyrsta lögbundna kynjakvótans árið 2003 í Noregi komu 

upp mikil pólitískt átök, gífurleg opinber umræða og fjölmiðlaathygli (Storvik og Teigen, 
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2010). Storvik og Teigen (2010) tóku saman helstu rök þeirra sem voru hlynntir og 

andsnúnir kvótafrumvarpinu í Noregi og skipti þeim röksemdum í þrjá megin flokka sem 

snertu; réttlæti, færni og lýðræði. Í skýrslu þeirra um kynjakvótalöggjöfina í Noregi kom 

fram að konur töldu þær hafa rétt á því að sitja jafnt við karlmenn í stjórnum fyrirtækja í 

jafnari hlutföllum og að með kynjakvóta væri hægt að takast á við þær ósýnilegu hindranir 

sem konur standa frammi fyrir. Andstæðingar kynjakvótans töldu aftur á móti að með 

slíkum aðgerðum væri verið að loka á rétt eigenda fyrirtækja til þess að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir við val stjórnenda ásamt því að það gæti leitt til þess að ekki væri þá hægt að 

velja hæfasta einstaklinginn í starfið hverju sinni (Storvik og Teigen, 2010). 

Árið 2012 gáfu Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir (2012) út 

rannsókn þar sem viðhorf til kynjakvóta og kynjajöfnuðar í æðstu stjórnum fyrirtækja var 

skoðað ásamt því að leita skýringa á því hvað heldur konum frá stjórnum fyrirtækja. 

Niðurstöðurnar sýndu að þótt almenningur og stjórnendur töldu að fjölga þurfi konum í 

æðstu stjórnendastöðum fyrirtækja væri mikill munur á viðhorfum kynjanna til 

kynjakvótalaganna. Í sömu rannsókn kom fram, líkt og í mörgum öðrum rannsóknum og 

umræðum, að andmælingar kvótakerfisins vísi til þess að með lögunum sé hugsanlega 

verið að sniðganga hæfileika fólks og með lögunum felist of neikvæð þvingunaraðgerð 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). Önnur algeng viðhorf 

meðal andstæðinga laganna eru að kynjakvótinn skemmi fyrir þeim konum sem þegar 

hafa haslað sér völl í stjórnum fyrirtækja (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét 

Þorvaldsdóttir, 2012). 

Önnur rannsókn kom út árið 2021 þar sem markmiðið var að kanna hvernig hægt væri 

að útrýma kynjamismun og tryggja jöfn tækifæri karla og kvenna í æðstu stjórnunarstöður 

(Oladottir o.fl., 2021). Niðurstöður leiddu í ljós að helstu aðferðir sem þátttakendur 

nefndu voru að settur yrði kynjakvóti á æðstu stjórnendastöður, að framkvæma þurfti 

jafnréttisstefnu innan stjórna fyrirtækja og að leiðandi fjárfestar innleiði einnig 

jafnréttisstefnu innan eignarstefnu sinnar. Í 60% tilfella voru þátttakendur könnuninnar 

hlynnt kvótakerfi en nokkrir töldu að kvótalöggjöfin væri ekki óskaúrræði, en án kvótans 

yrði engin breyting (Oladottir o.fl., 2021). Þátttakendur töldu að með kvótalöggjöf myndi 

það jafna hlutfall kvenna í forstjórastöðum (Oladottir o.fl., 2021). Þessar niðurstöður 

samsvara öðrum rannsóknum. Kynjakvótar einir og sér tryggja samt ekki jafnrétti heldur 
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gæti það verið samspil margra þátta enda veltur kynjakvótinn mikið á ákvörðunum 

stjórnvalda og hversu vel þau fylgja þeim eftir (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). 

Niðurstöður rannsóknarinnar 2021 sýndu einnig að hægt væri að fara aðrar leiðir. 

Niðurstöður gáfu til kynna að hlutverk fjárfesta í jafnréttismálum þarf að vera mun skýrara 

(Oladottir o.fl., 2021). Lífeyrissjóðirnir eru stærstu fjárfestar á íslenskum markaði og eiga 

stóran hlut og jafnvel ráðandi hlut í skráðum félögum. Niðurstöður benda til þess að 

fjárfestar og eigendur eiga að geta beitt sér harðar í þessum málefnum (Oladottir o.fl., 

2021). Ásta Dís Óladóttir dósent, ein af rannsakendum rannsóknarinnar lýsti því þannig í 

viðtali stuttu eftir útgáfu rannsóknarinnar; „þeir [lífeyrissjóðirnir] gætu sett í sína 

fjárfestingarstefnu að þeir fjárfesti í fyrirtækjum þar sem kynjahlutföll eru tiltölulega jöfn 

og það yrði þá sett í eigendastefnu“ (Rakel Sveinsdóttir, 2020). 

Síðasta leiðin sem lögð var fram í rannsókninni var að stjórnir taki ákvörðun um 

jafnrétti. Að framkvæmdastjórnir þurfi að sýna jafnrétti í verki með ákveðnum 

kynjahlutföllum og að það ýti undir tækifæri kvenna (Rakel Sveinsdóttir, 2020). 
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2.4 Karllæg atvinnugrein  
Kynjaskiptingin er víða innan sjávarútvegsins og áhugavert er að skoða við hvaða störf og 

stöður konur sinna hér á landi. Sífellt fleiri vísbendingar benda til þess að bæta þarf stöðu 

kvenna í sjávarútvegi á Íslandi. Í upphafi 20. aldar var gjarnan litið niður á þær konur sem 

voru til sjós en þegar fiskvinnsla varð stóriðja Íslendinga á sömu öld átti það sér fyrst og 

fremst stað vegna mikillar atvinnuþátttöku kvenna, einkum í fiskvinnsluhúsum (Ágúst 

Einarsson, 2016). Talið er að konur eru enn þann dag í dag um 70% starfsfólks 

fiskvinnsluhúsa þar sem þær vinna fyrst og fremst við flæðilínu, við snyrtingu og útskurð 

á fiski, við skoðun og eftirlit (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2017). Það hefur samt ýmislegt 

breyst í vinnslunni á síðustu árum, tækniframfarir og sjálfvirknivæðingin hefur valdið því 

að störfum við flæðilínu hefur fækkað og breyttar áherslur hafa tekið við.  

Konur eru ekki nema 16,6% af æðstu stjórnendum hjá íslenskum 

sjávarútvegsfyrirtækjum (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). Þegar skipurit 

sjávarútvegsfyrirtækjanna eru skoðuð fara konunum fækkandi því ofar sem farið er í 

skipuritinu. Þetta leiðir til þess að mikilvægar ákvarðanir eru teknar af körlum og konurnar 

verða meira útilokaðar. Hér liggur helsti munur milli kynjanna, í stjórnunarstöðum, þar 

sem konur eru í miklum minnihluta og er það að jafnaði ein stærsta áskorunin til þessa í 

jafnréttisbaráttu greinarinnar. 

2.4.1 Upplifun kvenna 

Líkt og komið hefur verið fram hér að ofan er mikill skortur á rannsóknum innan 

greinarinnar og erfitt getur verið að finna gögn um hlutverk kvenna í stjórnum 

greinarinnar. Árið 2018 gáfu hins vegar Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir út 

rannsókn sem gefur okkur betri mynd af hver upplifun kvennanna er í dag. Rannsóknin 

var byggð á upplifun kvenna sem sitja í stjórnum íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja þar sem 

tekin voru viðtöl við níu konur. Fyrirtækin sem þær störfuðu fyrir voru af mismunandi 

stærð og var menntun og bakgrunnur kvennanna einnig mismunandi. Konurnar áttu það 

sameiginlegt að hafa mikla reynslu sem stjórnarmenn og höfðu áralanga reynslu af 

sjávarútveginum (Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 2018). Í þessum kafla verða 

niðurstöður þessarar rannsóknarinnar skoðaðar frekar ítarlega þar sem hún er ein af þeim 

fáu rannsóknum sem gefnar hafa verið út á síðustu árum sem gefa jafn góða mynd af 

upplifun og sjónarhóli kvenna (Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 2018). Hafa 
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þarf í huga að rannsóknin er takmörkuð þar sem einungis er rætt við níu konur og því er 

ekki hægt að alhæfa niðurstöður, skoðanir annarra kvenna gæti verið öðruvísi (Ásta Dís 

Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 2018). 

Í niðurstöðukafla var mikið rætt um hlutverk tengslanets innan greinarinnar. 

Tengslanetið virtist skipta miklu máli að mati kvennanna. Þær sem fæddust inn í greinina 

töluðu um það hvernig það hafi gefið þeim ákveðið forskot og að líklega hefðu þær ekki 

verið í sömu stöðu í dag án fjölskyldutengsla. Sumar töluðu einnig um það hvað það hefði 

skipt þær miklu máli í upphafi starfsferilsins, að tengslanetið hefði haft áhrif á það hvort 

hlustað væri á þær í upphafi eða ekki. Þetta eru frekar afgerandi niðurstöður og er þeim 

meðal annars lýst svona í niðurstöðukafla rannsóknarinnar: 

Það skiptir máli hvort þú sért tengdur eða ekki, að hafa réttu tengslin í 
atvinnugreininni því þeir sem eru tengdir eru líklegri til að komast inn í 
greinina, fá sæti í stjórn, forstjóra- stöður og fleira samkæmt nær öllum 
viðmælendum. (Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 2018, bls. 9) 

Konurnar voru sammála því að greinin væri enn mjög karllæg og að staðalímyndir og 

verkaskipting virðist hafa áhrif á stöður einstaklinga innan hennar. Þær nefndu það 

hvernig almennar staðalímyndir um að konur eru á landi og karlar eru út á sjó eru enn til 

staðar. Niðurstöðurnar sýndu að sjávarútvegurinn á sér sterka sögu og hefðir sem ef til 

vill er erfitt að breyta, en konurnar voru einnig sammála því að hlutirnir væru að breytast 

til hins betra. Breytingarnar væru samt að eiga sér stað allt of hægt (Ásta Dís Óladóttir og 

Guðfinna Pétursdóttir, 2018). 

Konurnar ræddu hindranir og áskoranir. Þær töldu hindranir og áskoranir vera 

mismunandi milli kynjanna en það einskorðaðist aðallega í upphafi. Þær útskýrðu hvernig 

í upphafi hafi þær mögulega þurft að vinna örlítið hraðar og meira miðað við karlana. 

Einnig var talað um það hvernig meiri kröfur voru gerðar til kvenna til þess að mennta sig 

(Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 2018).  

Konurnar einblíndu á mikilvægi fjölbreytileika í stjórnum og í æðstu stjórnunarstöðum. 

Þær nefndu það að fjölbreytileikinn er blanda af kynjunum, mismunandi aldri, uppruna, 

menntun og reynslu, að allir þessir þættir stuðla að betri stjórnarháttum. Þær töldu að 

það vanti fleiri konur í forstjórastóla og framkvæmdastjórastöður. En á sama tíma hafi 

þeim fjölgað og hefur það breytt heilmiklu (Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 

2018). 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu mjög mismunandi skoðanir um kynjakvóta. Sumar 

töldu hann nauðsynlegan en aðrar ekki. Allar voru þær því sammála að kynjakvóti ætti 

bara að vera tímabundin aðgerð og að í framtíðinni ætti ekki að vera þörf á slíkum 

aðgerðum. Helstu áhyggjur þeirra varðandi kynjakvótann var hvort að þær konur sem 

komu inn eftir að löggjöfin var sett á, hvort þær hefðu að einhverju leiti misst 

trúverðugleika sinn. Þær vildu vera í stjórnum fyrirtækjanna vegna hæfileika síns en ekki 

vegna þess að fyrirtækin þurftu svo nauðsynlega að uppfylla skilyrði um hlutföll kynjanna 

(Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 2018). 

Flestar höfðu þær upplifað einhverja fordóma innan greinarinnar en þá aðallega fyrr á 

starfsferlinum og skýringin á því gæti mögulega verið sú að skortur er á konum í greininni 

sem eru þar af miklum áhuga. Konurnar komu samt með ólík sjónarhorn og skoðanir og 

ákvörðunartakan breytist til hins betra (Ásta Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 

2018). 

Síðast en ekki síst sýndu niðurstöðurnar að konurnar voru samt býsna jákvæðar. Þær 

sögðu frá því hvernig konur sem sáu um heimilin hér áður fyrr og aðstoðuðu á 

vinnumarkaði þegar þess þurfti, hafi í raun verið miklar og mikilvægar fyrirmyndir fyrir 

næstu kynslóðir. Þetta sýnir hversu mikilvægt er að hafa góðar fyrirmyndir og samkvæmt 

konunum væri ekki skortur á þeim. Almennt voru konurnar jákvæðar og lýstu yfir ánægju 

í starfi sínu. Þær töldu að sú þróun sem hefur verið, þótt að hún gangi hægt, sé til hins 

betra og voru bjartsýnar um framtíðina. Þær nefndu það einnig að þær fundu ekki fyrir 

fordómum eða fyrirlitningu í því starfi sem þær eru í dag, að borin væri virðing fyrir þeim. 

Sumar nefndu það hvernig það væri mikilvægt að hafa áhuga og viljastyrkinn til þess að 

ná langt í greininni, að konur þurfa að vera djarfar og óhræddari við að mynda tengsl (Ásta 

Dís Óladóttir og Guðfinna Pétursdóttir, 2018). 

2.4.2 Fyrirmyndir 

Óhjákvæmilegt er að skrifa kafla um störf kvenna í sjávarútvegi án þess að fjalla um þá 

jákvæðu þróun sem hefur átt sér stað. Sjávarútvegurinn á sínar frábæru kvenfyrirmyndir 

og metnaðarfullu konur sem starfa þar við hin ýmsu störf. Sem fáein dæmi er hægt að 

nefna Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur, framkvæmdastjóra Samtaka fyrirtækja í 

sjávarútvegi, Erlu Ósk Pétursdóttir, framkvæmdastjóra Marine collagen, Heiðu Kristín 

Helgadóttir, framkvæmdastjóra Niceland Seafood, Guðbjörgu Matthíasdóttur, eigandi 
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Ísfélags Vestmannaeyja, Agnesi Guðmundsdóttur, markaðsstjóra Icelandic Asia og 

formann Félag kvenna í sjávarútvegi og svo lengi mætti telja. Fjölmargar konur hafa verið 

framúrskarandi fyrirmyndir og ljóst er að konur hafa fulla getu til þess að takast á við þau 

stóru verkefni sem fram undan eru í íslenskum sjávarútvegi. 

Hér er líka hægt að nefna Félag kvenna í sjávarútvegi (KIS). KIS var stofnað árið 2013 af 

hópi kvenna sem fann fyrir þörf á aukinni tengingu, samstarfi og eflingu kvenna í greininni. 

Eitt af meginmarkmiðum þeirra er að gera konur sýnilegri bæði innan sjávarútvegsins og 

utan hans ásamt því að fá fleiri konur til liðs við sjávarútveginn (Konur í sjávarútvegi, e.d.). 

Þetta er svo sannarlega skref í rétta átt og hefur félagið staðið að ýmsum viðburðum og 

staðið að því að afla meiri gagna um stöðu kvenna í greininni. „Okkur finnst mikilvægt að 

það séu til töluleg gögn um konur í sjávarútvegi. Þá er líka hægt að sjá frekar hvað þurfi 

að gera, hvar við þurfum að sækja á.“ lýsir Agnes Guðmundsdóttir formaður KIS í viðtali 

um nýjustu rannsókn þeirra (Gunnlaugur Snær Ólafsson, 2021). 
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3 Aðferðafræði 

Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða og rýna í núverandi þekkingu á viðfangsefninu og 

nýta síðan þá þekkingu til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru 

fram í upphafi. Fyrirliggjandi gögn voru notuð við túlkun niðurstaðanna þar sem 

rannsóknir Félags kvenna í sjávarútvegi (KIS) voru teknar fyrir (Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri, 2017, 2021). Markmið rannsóknanna var að kortleggja stöðu 

kvenna í sjávarútvegi og kanna viðhorf til þeirra innan greinarinnar ásamt því að leggja 

áherslu á öflun tölulegra gagna um viðfangsefnið (Rannsóknamiðstöð Háskólans á 

Akureyri, 2017, 2021) Kosið var að nota rannsóknir KIS þar sem þær gefa góða mynd á 

hvernig staða kvenna í greininni er í dag og hægt er að skoða samanburð milli áranna 2017 

og 2021. Í rannsóknum KIS var stuðst við megindlega aðferðafræði þar sem unnið var úr 

tölfræðiupplýsingum. Það voru sendir út spurningalistar á öll fyrirtæki og stofnanir á 

Íslandi sem flokkuðust undir sjávarútveg, spurningarnar voru bæði opnar og lokaðar. Þar 

sem rannsóknirnar voru viðamiklar gefa þær betra alhæfingargild en höfundur sótti 

niðurstöður rannsóknanna af heimasíðu KIS. 

Fyrri rannsóknin kom út árið 2017 og var hún framkvæmd af Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri og Gallup að beiðni KIS (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 

2017). Árið 2021 var rannsóknin síðan endurtekin. KIS fékk þá Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri til þess að framkvæma rannsóknina ásamt Ástu Dís Óladóttur dósent 

við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Til þess að niðurstöður væru sem nákvæmastar voru ekki einungis skoðuð störf kvenna 

í veiðum og vinnslu heldur einnig þau fyrirtæki sem starfa við afleidd störf sem þjónusta 

sjávarútveginn (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). Þetta gaf nákvæmari 

niðurstöður og tók einnig tillit til þeirra breytinga og þróunar sem hefur verið í íslenskum 

sjávarútvegi síðustu ár. Úrtak rannsóknanna var þýðisúrtak þar sem spurningalistinn var 

sendur á öll fyrirtæki, stofnanir eða deildir sem flokkuðust undir sjávarútveg og hefðu 

nægar aflaheimildir til að standa undir að minnsta kosti einu stöðugildi á ársgrundvelli, 

sjá má flokkun vinnustaðanna á mynd 3 (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 
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Hér eftir verður notast við orðið vinnustaðir sem samheiti yfir fyrirtæki, stofnanir og 

deildir. Notast var við sömu skilgreiningu þýðisins árið 2017 og 2021.  

Mynd 3: Flokkun vinnustaða í sjávarútvegi.  

 

Skýring. Starfsflokkar sem miðað var við í rannsókninni og þær starfstegundir sem undir þá falla 
(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021) 

Þátttakendur voru spurðir bakgrunnsspurninga til þess að auðvelda vinnslu gagnanna. 

Í rannsókninni 2017 voru lagðar fyrir tólf bakgrunnsspurningar en átta spurningar árið 

2021 (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017, 2021). Bakgrunnsbreyturnar 

flokkuðust meðal annars eftir tegund, starfsemi, staðsetningu, ársveltu, fjölda 

starfsmanna, fjölda kvenna í fullu starfi og eignarhaldi vinnustaðanna (Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri, 2021). 

Úrtakið samanstóð af 449 vinnustöðum árið 2017 og alls tóku 201 fyrirtæki þátt. Eitt 

af bakgrunnsbreytunum var hvort að vinnustaðirnir flokkuðust undir 

sjávarútvegsfyrirtæki eða stoðfyrirtæki. Af þeim vinnustöðum sem tóku þátt voru 68,7% 

þeirra sem flokkuðust undir sjávarútvegsfyrirtæki, þar að segja þeir vinnustaðir sem eru 

blámerkt á mynd 1. Sömuleiðis flokkuðust 31,3% vinnustaðanna undir stoðfyrirtæki sem 

eru gul, græn og brúnmerkt á mynd 1 (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). 

Úrtakið samanstóð af 422 vinnustöðum árið 2021 og alls tóku 185 vinnustaðir þátt. Af 

þeim vinnustöðum sem tóku þátt voru 49,2% þeirra sem flokkuðust undir 
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sjávarútvegsfyrirtæki og 50,8% vinnustaðanna flokkuðust undir stoðfyrirtæki 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Að mestu leyti var sami spurningalisti notaður milli ára svo hægt væri að bera saman 

niðurstöður og sjá breytingar og þróun stöðu kvenna í greininni. Hver vinnustaður fékk 

tækifæri á að svara könnuninni einu sinni og var hún send á forstjóra/framkvæmdastjóra 

vinnustaðanna. Ef netföng þeirra voru ekki aðgengileg var sent á 

mannauðsstjóra/deildarstjóra (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). Í 

nóvember 2016 var spurningalisti sendur út sem samanstóð af 16 spurningum og 

eingöngu var notast við lokaðar spurningar (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 

2017). Árið 2021 voru spurningarnar 39 í heildina og spurningarnar sendar á þátttakendur 

í september, notast var bæði við lokaðar og opnar spurningar þar sem þátttakendur fengu 

tækifæri til þess að skrifa svarið niður á þann hátt sem þeir kusu (Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri, 2021). 

Við greiningu gagnanna var vinnustöðunum einnig skipt í bakgrunnsbreyturnar veiðar 

og vinnsla, þjónusta, hafnir og aðföng og annað eins og sjá má í töflu 2 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017, 2021). 

Tafla 2: Flokkun vinnustaða eftir meginstarfsemi þeirra 

 

Skýring. Upplýsingar um flokkun þátttakenda eftir vinnustöðum dregið saman í eina töflu 
(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017, 2021)  

Starfsemi
vinnustaða

Skýring
Hlutfall
þátttakenda
2017

Hlutfall
þátttakenda
2021

Þjónusta, hafnir og 
aðföng

Aðföng og búnaður, 
hafnir og þjónusta

42,30% 37,30%

Veiðar og vinnsla

Fullvinnsla, veiðar, veiðar 
og vinnsla, veiðar minni, 
vinnsla og sala, vinnsla, 
vinnsla og sala og 
þurrkun hliðarafurða

27,90% 29,20%

Annað

Fiskeldi og fóður, 
fiskmarkaðir, líftækni, 
menntun og innviðir, 
samtök og sölufyrirtæki

29,90% 33,50%

Samtals 100%
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsókna KIS. Kaflinn hefst á yfirferð 

niðurstaða úr rannsókn þeirra frá 2017 (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). 

Því næst verður fjallað um nýjustu rannsókn þeirra frá 2021 (Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri, 2021). Að lokum verða rannsóknirnar bornar saman og kannað 

hvort munur sé á milli ára. 

4.1 Niðurstöður 2017 
Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður frá árinu 2017. Fyrst voru störf kvenna 

og karla í sjávarútvegi skoðuð. Niðurstöður sýndu að einungis 15% vinnustaðanna merktu 

við að kona gegndi stöðu æðsta stjórnanda en á móti voru 64,4% vinnustaðanna með karl 

meðal æðstu stjórnenda. Í 36,7% tilfella var engin kona á meðal æðstu stjórnenda. Karlar 

voru í meirihluta framkvæmdastjóra og í störfum á borð við véla og vélgæslufólk, tækna 

og sérmenntað starfsfólk og iðnaðarmenn og iðnverkafólk. Konur voru hins vegar í 

meirihluta skrifstofustarfa eða í 56,8% hlutfalli á móti 22% hlutfalli karlmanna í sömu 

starfsgrein. Munur á milli kynjanna fer svo minnkandi í störfum millistjórnenda, 

sérfræðinga og þjónustu- og sölustarfa. Hægt er að sjá á mynd 4 hvernig hlutfall kvenna 

og karla skiptust niður á hvern starfsflokk fyrir sig (Rannsóknamiðstöð Háskólans á 

Akureyri, 2017). 

Mynd 4 Samanburður á hvaða störfum konur og karlar sinna á vinnustaðnum 2017 

 

Skýring. Spurt var um hvaða störfum karlar og konur sinntu hjá vinnustaðnum og beðið var um að merkja 
við alla þá svarmöguleika sem áttu við. Hlutföllin lýsa þar af leiðandi hlutfalli vinnustaða sem 
höfðu konur og karla í hverju starfi fyrir sig (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). 

20,0%

2,2%

4,9%

17,3%

56,8%

14,6%

28,6%

41,6%

16,2%

15,1%

34,6%

30,4%

27,2%

27,7%

22,0%

33,5%

37,7%

50,3%

61,8%

64,4%

Ósérhæfð störf

Véla og vélgæslufólk

Iðnaðarmenn og iðverkafólk

Þjónustu og sölu störf

Skrifstofustörf

Tækni og sérmenntað starfsfólk

Sérfræðingar

Millistjórnendur

Framkvæmdarstjóri

Æðsti stjórnandi

Karl Kona



33 

Þegar störf kvenna eru skoðuð sérstaklega með tilliti til bakgrunnsbreyta var líklegra 

að konur voru meðal æðstu stjórnenda á minni vinnustöðum, fjölskyldufyrirtækjum, 

stoðfyrirtækjum og í flokknum veiðar og vinnsla. Líklegra var að konur væru meðal æðstu 

stjórnenda, framkvæmdastjóra og millistjórnenda í flokknum veiðar og vinnsla eins og sjá 

má í töflu 3. Jafnframt sýndu niðurstöðurnar að í 42% sjávarútvegsfyrirtækja var engin 

kona á meðal æðstu stjórnenda, miðað við 20% stoðfyrirtækja (Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri, 2017). 

Tafla 3: Konur í stjórnunarstöðum eftir bakgrunnsbreytum 

 

Skýring. „Þar sem prósentur eru feitletraðar og litaðar með bláu er marktækum munur á milli hópa“ 
(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). 

Í 34,2% tilfella var engin kona á meðal eigenda vinnustaðanna. Marktæk tengsl voru 

við fjórar bakgrunnsbreytur, þar að segja að konur voru líklegri til þess að vera meðal 

eigenda í flokknum veiðar og vinnsla ásamt minni fyrirtækjum, fjölskyldufyrirtækjum og 

þar sem fleiri konur voru fastráðnar (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). 

Í 37,7% tilfella var engin kona á meðal stjórnarmanna vinnustaðanna. Aftur voru 

marktæk tengsl við fjórar bakgrunnsbreytur. Konur voru líklegri til þess að vera meðal 

stjórnarmanna í flokknum veiðar og vinnsla, fjölskyldufyrirtækjum og þar sem fleiri konur 
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voru fastráðnar. Framkvæmdastjórar voru einnig líklegri til að segja að engin kona væri 

meðal stjórnarmanna en aðrir (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). 

Þessar niðurstöður sýna áberandi mun á milli kynjanna og hlutverk þeirra innan í 

greinarinnar. Fleiri karlar störfuðu í öllum starfsgreinunum nema við skrifstofustörf þar 

sem konurnar voru í meirihluta. Niðurstöður sýna að hlutfall kvenna fer lækkandi því ofar 

sem farið er í valdastiga vinnustaðanna. Konur eru í miklum minni hluta æðsta stjórnanda, 

framkvæmdastjóra, eigenda og stjórnarformanna. Þetta bendir því til þess að konur eru í 

minnihluta þeirra starfsmanna sem ábyrgjast rekstur vinnustaðanna, stjórna fjármagni og 

taka þýðingarmiklar ákvarðanir. Einnig er vert að taka fram að algengara var að konur 

sætu í stjórnum og æðstu stjórnendastöðum fjölskyldufyrirtækja. Þetta gæti mögulega 

skýrst vegna sterkari tengsla kvenna innan fjölskyldufyrirtækja og þar af leiðandi hærra 

hlutfalls þeirra í stjórnunarstöðum.  

í 71% tilfella voru þátttakendur sammála því að í sjávarútvegi skiptir tengslanet miklu 

máli upp á að ná frama í starfi og í 55,6% tilfella voru þátttakendur sammála því að 

tengslanet skipti miklu máli upp á að ná frama í starfi innan vinnustaðarins. Tvær 

bakgrunnsbreytur höfðu marktæk tengsl þar sem konur og einstaklingar 40 ára og yngri 

voru líklegri til að vera mjög sammála því að tengslanet skipti máli upp á starfsframa innan 

vinnustaðarins (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). Hægt er að túlka þessar 

niðurstöður sem svo að tengslanet skiptir miklu máli í sjávarútvegi til þess að ná frama í 

starfi. 

Sömuleiðis var spurt um sveigjanlega vinnutíma en 66,2% voru mjög eða frekar 

sammála því að vinnutími starfsmanna væri sveigjanlegur hjá vinnustaðnum. Vinnustaðir 

sem unnu við veiðar og vinnslu voru ólíklegri til þess að vera sammála fullyrðingunni um 

sveigjanlegan vinnutíma. Sveigjanleiki í starfi var líklegri á meðal háskólamenntaðs fólks 

og yngri en 40 ára (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). 

Því næst var spurt um ráðningar nýrra starfsmanna í stjórnunarstörf og störf 

sérfræðinga. Um helmingur þátttakenda eða 49,3% töldu sig alltaf eða oftast ráða í 

stjórnunarstörf í gegnum almenna umsókn. Einnig var kannað hversu oft þátttakendur 

notuðu tengslanet til ráðningar nýrra stjórnunarstarfa en 7,9% töldu það alltaf eiga við, 

21,6% oftast, 46,8% stundum, 12,9% sjaldan og 10,8% aldrei. Í 42% tilfella töldu 
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þátttakendur sig aldrei ráða í gegnum ráðningastofu (Rannsóknamiðstöð Háskólans á 

Akureyri, 2017). 

Þegar ráðningar í sérfræðistörf voru skoðaðar sýndu helstu niðurstöður að 41,1% 

vinnustaðanna töldu sig alltaf eða oftast ráða í sérfræðistörf í gegnum almenna umsókn. 

Í 25,0% tilfella sögðust vinnustaðirnir alltaf eða oftast ráða í gegnum tengslanet, 49,2% 

svöruðu stundum og 25,8% svöruðu sjaldan eða aldrei (Rannsóknamiðstöð Háskólans á 

Akureyri, 2017). Hægt er að sjá ítarlega sundurliðun á ráðningum starfsmanna í 

stjórnunarstöður á mynd 5 og í sérfræðistörf á mynd 6. 

Niðurstöður sýndu að þátttakendur voru líklegastir til þess að vera sammála því að 

ráðið væri í gegnum almenna umsókn og þar næst með tengslaneti. Einnig var stór hluti 

þátttakenda sem sögðust stundum ráða starfsmenn sem starfað hafa hjá vinnustaðnum 

fyrir eða 57,6% (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). Þetta gæti mögulega 

bent til þess að í sjávarútveginum séu möguleikar til þess að þróast í starfi innan veggja 

vinnustaðanna eða greinarinnar. Þetta sýnir ekki hvort það sé auðvelt eða erfitt að að 

komast inn í greinina en að vinnustaðirnir eru líklegir til þess að ráða núverandi 

starfsmenn. 

Mynd 5: Mismunandi leiðir vinnustaðanna við ráðningar stjórnunarstarfa 2017 

 

Skýring. Þátttakendur voru spurði hvort það væri alltaf, oftast, stundum, sjaldan eða aldrei notast við 
eftirfarandi leiðir þegar ráðið er í stjórnunarstörf á vinnustaðnum (Rannsóknamiðstöð Háskólans 
á Akureyri, 2017) 
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Mynd 6: Mismunandi leiðir vinnustaðanna við ráðningar sérfræðistarfa 2017 

 

 

Skýring. Þátttakendur voru spurði hvort það væri alltaf, oftast, stundum, sjaldan eða aldrei notast við 
eftirfarandi leiðir þegar ráðið er í sérfræði störf á vinnustaðnum (Rannsóknamiðstöð Háskólans á 
Akureyri, 2017) 

Þekking og hæfni kvenna innan greinarinnar var skoðuð í samanburði við þekkingu og 

hæfni karla. Í heildina voru 42,3% ósammála því að karlar búa yfir meiri þekkingu en konur 

og 38% voru hlutlausir. Einnig voru 53,1% ósammála því að karlar búa yfir meiri hæfni en 

konur og 42% voru hlutlausir (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). Hér er því 

nokkuð hátt hlutfall þátttakenda sem telja sig vera hlutlaus gagnvart þessum 

staðreyndum. Niðurstöður sýndu að 70% þátttakenda töldu að þörf væri á fleiri konum í 

sjávarútveg og 71,5% töldu að þær ættu að hafa meiri áhrif en þær hafa nú í sjávarútvegi 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). 

Lögð var áhersla á að kanna viðhorf til kvenna í sjávarútvegi. Þátttakendur voru spurðir 

að því hvort markvisst væri verið að efla þekkingu kvenna. Í 34,6% tilfella voru 

þátttakenda mjög eða frekar sammála þeirri staðreynd, 52,3% svöruðu hvorki né og 

13,1% voru mjög eða frekar ósammála. Einnig voru þátttakendur spurðir hvort markvisst 

væri unnið að því að efla hæfni kvenna. 40,3% þátttakenda voru mjög eða frekar sammála 

því, 47,3% svöruðu hvorki né og 12,4% voru mjög eða frekar ósammála. Aftur sýna 

niðurstöður hér hátt hlutfall þátttakenda sem taka ekki sterka afstöðu til þessara 

staðreynda (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). 
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Tækifæri kvenna til starfsframa voru einnig skoðuð. Þátttakendur voru spurðir að því 

hvort karlar og konur fengu sömu tækifæri til starfsframa. Niðurstöður leiddu þar í ljós að 

73,3% voru því mjög eða frekar sammála. Því næst var kannað hvort hvort að konur og 

karlar sækjast eftir ólíkum tegundum starfa hjá vinnustaðnum. Í 60,9% tilfella voru 

þátttakendur sammála þeirri staðreynd (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017). 

Að lokum sýndu niðurstöður að 51,7% þátttakenda voru mjög eða frekar sammála því 

að karlar og konur sækja á ólíkan hátt eftir starfsframa og 42,5% þátttakenda voru 

sammála því að konur sækja síður eftir stjórnunarstörfum en karlar (Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri, 2017). 
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4.2 Niðurstöður 2021 
Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður ársins 2021. Niðurstöður 

rannsóknarinnar árið 2021 sýndu svipaðar niðurstöður og árið 2017 en nánar verður 

fjallað um það í næsta kafla.  

Niðurstöður leiddu í ljós að í einungis 16,5% vinnustaðanna höfðu starfandi konu sem 

æðsta stjórnanda. Aftur á móti voru karlar fjölmennastir meðal æðstu stjórnenda eða 

68,4% vinnustaðanna höfðu karl sem æðsta stjórnanda. Út frá niðurstöðunum er ljóst að 

því ofar sem farið er í valdastiga vinnustaðanna fækkar hlutfalli kvenna. Karlar eru 

fjölmennari í stöðum æðstu stjórnenda, framkvæmdastjóra og millistjórnenda. Konur 

voru í lægri hlutföllum í öllum starfstitlum nema skrifstofustörfum þar sem þær voru í 

65,2% vinnustaða líkt og sjá má á mynd 7 (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 

2021).  

Mynd 7: Samanburður á hvaða störfum konur og karlar sinna á vinnustaðnum 2021 

 

Skýring. Spurt var um hvaða störfum karlar og konur sinntu hjá vinnustaðnum og beðið var um að merkja 
við alla þá svarmöguleika sem áttu við. Hlutföllin lýsa þar af leiðandi hlutfalli vinnustaða sem 
höfðu konur og karla í hverju starfi fyrir sig (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Af öllum þátttakendum voru 39% þeirra með enga konu meðal æðstu stjórnenda. 

Þegar bakgrunnsbreytur voru bornar saman við svör þátttakanda kom í ljós að líklegra var 

að engin kona starfaði sem æðsti stjórnandi í sjávarútvegsfyrirtækjunum en í 

stoðfyrirtækjunum. Þeir vinnustaðir sem voru með hærra hlutfall kvenna sem æðstu 
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stjórnendur voru fjölskyldufyrirtæki, veltuminni vinnustaðir og þeir vinnustaðir sem 

flokkuðust undir annað (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Svipaðar niðurstöður komu í ljós þegar hlutfall kvenna meðal stjórnarmanna og 

eiganda vinnustaðanna voru teknar saman. Í 34,3% tilvika var engin kona á meðal 

stjórnarmanna og 28,3% tilvika var engin kona meðal eiganda. Aftur sýndu niðurstöður 

að hærra hlutfall kvenna voru í fjölskyldufyrirtækjum fram yfir aðra vinnustaði 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Spurt var um afstöðu til sveigjanleika í starfi og sýndu niðurstöður að sveigjanleiki var 

mun minni í sjávarútvegsfyrirtækjum en stoðfyrirtækjum ásamt því að vera minni í 

veiðum og vinnslu. Í heildina töldu 69,1% þátttakenda vera frekar eða mjög sammála 

þeirri afstöðu að á vinnustaðnum væri vinnutími starfsmanna sveigjanlegur 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Þessar niðurstöður sýna áberandi mun á milli kynjanna og hlutverk þeirra innan 

greinarinnar. Karlarnir starfa við valdameiri störf og konurnar eru í minnihluta allra 

starfsgreinanna nema við skrifstofustörf. Tengsl voru á milli þess hvort vinnustaðurinn 

væri fjölskyldufyrirtæki eða ekki. Fleiri konur störfuðu í fjölskyldufyrirtækjum og á minni 

vinnustöðum. 

Í kjölfar Covid-19 heimsfaraldurs færðust fjölmörg störf á vinnumarkaðinum yfir í 

fjarvinnu. Ef aðstæður leyfðu voru starfsmenn starfandi heima við og meiri áhersla var 

lögð á fjarvinnu, fjarskiptabúnað og vinnuaðstöður heima við. Rannsakendur spurðu því í 

kjölfarið hvort fjarvinnan var komin til að vera innan vinnustaðarins. Niðurstöður sýndu 

að um þriðjungur var hlutlaus og að álíka margir töldu það hafa mikil eða lítil áhrif 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). Niðurstöður voru því frekar jafnt 

dreifðar. Þegar bakgrunnsbreytur voru skoðaðar sást að vinnustaðir með færri 

starfsmenn og minni veltu ásamt stoðfyrirtækjum voru líklegri til þess að telja að fjarvinna 

sé komin til þess að vera (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Í fræðilega hluta rannsóknarinnar var spurt um tengingu tengslanets og starfsframa í 

greininni. Þátttakendur rannsóknarinnar voru beðnir um að taka afstöðu til þess hvort að 

tengslanet skipti máli til að ná frama í starfi hjá vinnustaðnum. Í 42,3% tilfella töldu 

þátttakendur sig vera mjög sammála eða frekar sammála þeirri staðreynd líkt og má sjá í 

töflu 4 (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021).  
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Tafla 4: Afstaða til þess hvort tengslanet skipti máli til að ná frama í starfi 

 

Skýring. Upplýsingar um fjölda fyrirtækja sem svöruðu og hlutföll þeirra á miðað við heildarþátttöku 
(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021) 

Sjálfvirknivæðingin hefur spilað mikilvægan þátt í þróun sjávarútvegs á Íslandi. 

Þátttakendur voru spurðir hvort sjálfvirknivæðing í sjávarútvegi hefði haft meiri áhrif á 

stöðu kvenna en karla. Í 85,6% tilfella svöruðu þátttakendur því neitandi. Þeir 

þátttakendur sem svöruðu játandi fengu næst þann valmöguleika á að svara opinni 

spurningu þar sem þeir gátu útskýrt hvernig sjálfvirknivæðing hefði meiri áhrif á störf 

kvenna frekar en karla. Þegar svörin voru skoðuð vísa mörg þeirra í hvernig vélar hafa 

tekið við af hefðbundnum kvennastörfunum, svo sem störf við við flæðilínu, við snyrtingu 

og útskurð á fiski. Þá er einnig talað um að þessi störf séu horfin og þar af leiðandi störfum 

kvenna fækkað. Einnig var nefnt að meiri sjálfvirkni í skrifstofustörfum og bókhaldi hafi 

leitt til færri starfa og þar af leiðandi fækkað hefðbundnum kvennastörfum 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Þessar niðurstöður eru mjög áhugaverðar. Þeir þátttakendur sem svöruðu játandi gáfu 

svipuð svör og var einskonar rauður þráður í gegnum svör þeirra. Þrátt fyrir það var mikill 

meirihluta þátttakenda ósammála staðreyndinni. Minnstu vinnustaðirnir og 

sjávarútvegsfyrirtæki voru líklegri til að telja sjálfvirknivæðinguna áhrifameiri á störf 

kvenna (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Ráðningarferlið var tekið fyrir í rannsókninni og spurt var út í hvaða leiðir vinnustaðirnir 

nota til þess að ráða í stjórnunarstörf. Almennast var að þátttakendur töldu sig alltaf eða 

oftast ráða í gegnum almenna umsókn, eða í 45,9% tilvika. Þar á eftir kom með tengslaneti 

eða í 27,1% hlutfalli eins og sjá má á töflu 5 (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 

2021). 
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Tafla 5: Mismunandi leiðir vinnustaðanna við ráðningar stjórnunarstarfa 

 

Skýring. Upplýsingar voru sóttar í kaflanum ráðningar í stjórnunarstöður og teknar saman í eina töflu 
(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Líkt og í fyrri rannsókninni var lögð áhersla á að kanna viðhorf til kvenna í sjávarútvegi. 

Niðurstöður sýndu að meirihluti þátttakenda eða 58,1% var mjög eða frekar sammála því 

að unnið væri markvisst að því að efla þekkingu og hæfni kvenna á vinnustaðnum. Í 37,4% 

tilfella voru þátttakendur hvorki sammála né ósammála þeirri fullyrðingu. Þegar 

bakgrunnsbreytur voru skoðaðar voru stoðfyrirtæki og konur líklegri til þess að vera 

sammála því að markvisst væri unnið að því að efla þekkingu og hæfni kvenna á 

vinnustaðnum. Einnig var skoðuð hver þekking og hæfni kvenna væri innan greinarinnar 

samanborið við karla. Í heildina voru 46,3% ósammaála því að karlar búa yfir meiri 

þekkingu en konur, 15,6% voru sammála þeirri staðreynd. Í 52,8% tilfella voru 

þátttakendur ósammála því að karlar búa yfir meiri hæfni en konur en 40,3% voru hvorki 

sammála né ósammála því (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Tækifæri kvenna til starfsframa voru einnig skoðuð. Þátttakendur voru spurðir að því 

hvort karlar og konur fengu sömu tækifæri til starfsframa. Niðurstöður leiddu þar í ljós að 

83,2% voru því mjög eða frekar sammála. Því næst var kannað hvort að markvisst væri 

unnið að því að jafna stöðu kvenna og karla. Í 57% tilfella voru þátttakenda mjög eða 

frekar sammála því, 36,5% svöruðu hvorki né og 6,4% voru því mjög eða frekar ósammála 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 

Einnig voru þátttakendur spurðir hvort markvisst væri unnið að því að efla hæfni 

kvenna. Í 40,3% tilfella voru þátttakendur mjög eða frekar sammála því, 47,3% svöruðu 

hvorki né og 12,4% voru mjög eða frekar ósammála. Niðurstöður sýndu að 67,4% 

Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Aldrei

Almenn Umsókn 14,6% 31,3% 27,8% 13,9% 12,5%

Gegnum ráðningastofu 0,2% 15,6% 22,4% 19,7% 40,1%

Gegnum tengslanet 4,2% 22,9% 50,7% 10,4% 11,8%

Í framhaldi af fyrra starfi 1,4% 16,9% 54,9% 14,1% 12,7%

Í framhaldi af starfsnámi 0,7% 4,3% 42,4% 23,0% 29,5%

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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þátttakenda töldu að þörf væri á fleiri konum í sjávarútveg og 31,4% töldu að þær ættu 

að hafa meiri áhrif en þær hafa nú á vinnustaðnum (Rannsóknamiðstöð Háskólans á 

Akureyri, 2021). 

Áhugavert var að sjá að flestar niðurstöður bentu til þess að stór hluti þátttakenda voru 

hlutlausir þegar kom að spurningum er snérust um viðhorf til kvenna í sjávarútvegi. Sem 

dæmi voru 36,6% svaranda hvorki sammála né ósammála því að markvisst sé unnið að 

því að jafna stöðu karla og kvenna á vinnustaðnum, 60% svaranda voru hvorki sammála 

né ósammála því að konur ættu að hafa meiri áhrif á vinnustaðnum en þær hafa núna og 

40,4% voru hvorki sammála né ósammála því að á vinnustaðnum búa karlar yfir meiri 

hæfni en konur. Einnig svöruðu 47,8% því þegar spurt var hvort þörf væri á fleiri konum á 

vinnustaðinn en karlar voru almennt meira sammála því (Rannsóknamiðstöð Háskólans á 

Akureyri, 2021). Niðurstöður sýna að mikill fjöldi þátttakenda tóku ekki sterka afstöðu til 

slíkra mála en erfitt getur verið að túlka hvers vegna slíkar niðurstöður komu í ljós. 

Flestir þátttakanda voru sammála því að konur og karlar sækjast eftir ólíkum tegundum 

starfa á vinnustaðnum eða 49,1% þátttakenda. Þátttakendur fengu tækifæri til þess að 

útskýra þá staðreynd í opinni spurningu. Það að karlar sækjast meira eftir að vinna við 

vélstörf, sjómennsku, iðnaðarstörf og tæknistörf almennt var rauður þráður í gegnum öll 

svör þátttakanda. Þátttakendur lýstu því hvernig karlar sækja í hefðbundin karlastörf og 

konur í kvennastörf. Þeir töldu að konur séu líklegri til þess að sækjast í skrifstofustörf og 

minna í líkamlega erfið störf og stjórnunarstörf (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 

2021). Niðurstöður benda til þess að enn séu sterkar staðalímyndir í sjávarútvegi, körlum 

í vil. 

Að lokum voru 57,1% þátttakenda hvorki sammála né ósammála því að konur og karlar 

sækist á ólíkan hátt eftir starfsframa en þátttakendur fengu jafnframt tækifæri til þess að 

svara opinni spurningu um viðfangsefnið. Aftur birtist rauður þráður í gegnum svör 

þátttakenda þar sem flestir lýstu því hvernig konur sækjast ekki jafn mikið eftir þróun í 

starfi, líkt og karlar gera. Einn þátttakendanna lýsti því svona „karlar sækjast fastar eftir 

starfsframa á meðan konur bíða frekar eftir að vera „uppgötvaðar““ (Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri, 2021). Konunum var lýst þannig að þær væru varkárari, meira til 

baka, ólíklegri til þess að sækjast opinberlega eftir starfsframa, sækjast frekar í 
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stressminni störf og vilja hafa sveiganleika til þess að geta sinnt fjölskyldulífinu 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2021). 
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4.3 Samanburður milli ára 
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður ársins 2017 og 2021 bornar saman. 

Rannsóknirnar voru gerðar með rúmu fimm ára millibili og að mestu leyti var sami 

spurningalisti notaður milli ár.  

Í niðurstöðum beggja rannsókna kemur fram að karlar voru mun fjölmennari í hópi 

framkvæmdastjóra, meðal tækni- og sérmenntaðs starfsfólks, við þjónustu og sölustörf 

og sem iðnaðarmenn og iðnverkafólk. Niðurstöðurnar sýndu að konur voru í 16,6% 

hlutfalli æðsta stjórnenda árið 2021 samanborið við 15% árið 2017. Jafnframt sýndu 

niðurstöðurnar að í 39% sjávarútvegsfyrirtækja 2021 var engin kona á meðal æðstu 

stjórnenda og í 42% fyrirtækja árið 2017. Þessar niðurstöður sýna að störfum kvenna í 

sjávarútveginum er svo sannarlega að fjölga ásamt því að fjölgun hefur átt sér stað í öllum 

starfsflokkum. Eftirtektarvert er að störfum kvenna í tækni, sérmenntun og iðnarstörfum 

hefur einnig fjölgað milli ára. Hægt er að sjá störf kvenna borin saman á milli ára á mynd 

9 og störf karla á mynd 9 (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017, 2021). 

Þegar störf karla eru skoðuð hafa þeim einnig fjölgað. Niðurstöðurnar sýndu að karlar 

voru í 64,4% hlutfalli æðsta stjórnenda árið 2021 samanborið við 68,4% árið 2017. Störf 

karla fjölguðu einnig í öllum starfsgreinum nema í störfum framkvæmdastjóra 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017, 2021). 
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Mynd 8: Samanburður á störfum kvenna í sjávarútvegi milli ára 

 

Skýring. Spurt var um hvaða störfum konur sinna hjá vinnustaðnum og beðið var um að merkja við alla þá 
svarmöguleika sem áttu við. Hlutföllin lýsa þar af leiðandi hlutfalli vinnustaða sem höfðu konur í 
hverju starfi fyrir sig (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017, 2021). 

 

Mynd 9: Samanburður á störfum karla í sjávarútvegi milli ára 

 

Skýring. Spurt var um hvaða störfum karlar sinna hjá vinnustaðnum og beðið var um að merkja við alla þá 
svarmöguleika sem áttu við. Hlutföllin lýsa þar af leiðandi hlutfalli vinnustaða sem höfðu karla í 
hverju starfi fyrir sig (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017, 2021). 

Samanburður á fjölda kvenna í fullu starfi fer hækkandi. Vinnustaðir með enga 

starfandi konu í fullu starfi fer fækkandi eða úr 27,3% vinnustaða í 11,8% líkt og sjá má á 

mynd 10. Rúmur helmingur vinnustaðanna eða 46,2% voru með 6 eða fleiri konur í fullu 

starfi árið 2021 miðað við 27,8% árið 2017. Samanburður sýnir einnig að konum fer 
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sérstaklega fjölgandi á stærri vinnustöðum þegar bakgrunnsbreytur eru skoðaðar 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017, 2021). 

Mynd 10: Hlutfall vinnustaða með konur í fullu starfi 

 

Skýring: Samanburður milli árana 2017 og 2021 (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017, 2021) 

Í fræðilega hluta rannsóknanna var viðhorf til kvenna í sjávarútvegi rannsakað. 

Niðurstöður voru mjög svipaðar á milli ára. Í báðum rannsóknum var athyglisvert hversu 

margir þátttakendur tóku ekki sterka afstöðu í þeim hluta rannsóknarinnar. Sem dæmi að 

52,3% þátttakenda árið 2017 svöruðu hvorki né þegar spurt var út í hvort markvisst sé 

unnið að því að efla þekkingu kvenna og 37,4% árið 2021. Einn helsti munurinn í seinni 

kaflanum var að þeim hefur fækkað sem telja að fjölga þyrfti konum á vinnustaðnum. 

Hlutföllin fóru úr 75% árið 2017 í 40% árið 2021 (Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 

2017, 2021). 
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5 Umræða 

Í fræðilega kafla þessarar ritgerðar var fjallað um algeng hugtök og kenningar kynjaðs 

vinnumarkaðar. Vitað var í upphafi að sjávarútvegurinn hér á landi litast af ára langri sögu 

hans. Greininni hefur verið lýst sem karllægri og farið var yfir þær fáu rannsóknir sem 

gefnar hafa verið út um þátttöku kvenna í stjórnendastöðum íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja. Í upphafi var leitast eftir því að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningunum: 

Ø Hverjar eru helstu hindranir kvenna í æðstu stjórnendastöður íslenskra 
sjávarútvegsfyrirækja  

Ø Hafa einhverjar framfarir orðið á stöðu kvenna í íslenskum sjávarútvegi frá 
árinu 2017? 

Niðurstöður rannsókna Félags kvenna í sjávarútvegi sem farið var yfir í niðurstöðukafla 

komu höfundi ekki sérlega á óvart. Niðurstöður benda til þess konum fjölgar í sjávarútvegi 

en þær breytingar gerast hægt. 

Niðurstöður gefa til kynna að staðalímyndir eru enn ein af helstu hindrunum kvenna í 

stjórnendastöður sjávarútvegsfyrirtækja. Störf greinarinnar eru karllæg í huga fólks og 

hægt er að segja að einhverskonar karlamenning hefur skapast innan hennar. 

Þátttakendur rannsóknarinnar lýstu því hvernig karlar sækjast meira í hefðbundin 

karlastörf og konurnar í kvennastörf. 

Ljóst er að skortur tengslanets er einnig eitt af helstu hindrunum kvenna í 

stjórnendastöður. Í niðurstöðum beggja rannsókna er meirihluti þátttakenda sem telja að 

tengslanet skipti máli til að ná frama í starfi í sjávarútvegi og innan vinnustaðarins. Þetta 

er í samræmi við rannsókn Ástu Dísar Óladóttur og Guðfinnu Pétursdóttur (2018). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var hlutfall kvenna í stjórnendastöðum hærra 

hjá fjölskyldufyrirtækjum og minni fyrirtækjum sem hægt væri að túlka sem merki þess 

að tengslanet og fjölskyldutengsl geta hjálpað konum að ná ofar í skipuriti 

sjávarútvegsfyrirtækjanna. 

Frá árinu 2017 hafa störf kvenna fjölgað í öllum starfsgreinum sjávarútvegsins. Í 

niðurstöðum beggja rannsókna sést að líklegra sé að konur starfa sem stjórnendur í 

fjölskyldufyrirtækjum og minni vinnustöðum. Hlutfall kvenna í sjávarútvegi jókst á milli 

áranna 2017 og 2021 en samtímis jókst einnig hlutfall karla samkvæmt niðurstöðum 
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rannsóknanna. Áhugavert væri að skoða þróun fjölda starfa í öllum þeim fyrirtækjum sem 

spanna virðiskeðju sjávarútvegsins líkt og í rannsókn KIS. Erfitt er að nálgast upplýsingar 

sem ná yfir öll fyrirtæki virðiskeðjunnar þar sem opinber gögn taka ekki mið af 

starfsgreininni allri í heild sinni. Þar af leiðandi getur verið erfitt að átta sig á því hvort 

konum sé að fjölga í greininni í samræmi við aukin störf í greininni eða ekki. Vissulega hafa 

samt orðið framfarir frá árinu 2017 en ljóst er að þær eru ekki nærri jafn miklar og 

möguleiki er á. 

Ekki var mikill munur á svörum þátttakenda milli ára þegar viðhorf til kvenna í 

sjávarútvegi var skoðað. Einn helsti munurinn að þeim hefur fækkað sem telja að fjölga 

þurfi konum á vinnustaðnum. Þetta er áhugaverð þróun og erfitt getur verið að átta sig á 

því hvers vegna slík breyting hefur átt sér stað.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var mikill meirihluti þátttakenda ósammála 

því að sjálfvirknivæðingin hefur haft meiri áhrif á störf kvenna en karla sem var á skör við 

hugmyndir höfundar. Ljóst er að í kjölfar aukinnar sjálfvirknivæðingar síðustu ára hefur 

orðið breyting á vinnuaflsþörf í sjávarútvegi, þar á meðal í vinnslunni. Niðurstöður eru því 

mögulega hægt að túlka sem svo að störf kvenna eru að færast í önnur störf frekar en að 

fækka í kjölfar sjálfvirknivæðingar. 
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6  Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að auka þekkingu á málefnum kvenna í sjávarútvegi. 

Fjallað var um hlutverk og stöðu kvenna með sérstakri áherslu á stjórnunarstörf. Ritgerðin 

gaf glögga mynd á helstu rannsóknum um kynjaðan vinnumarkað og voru þær hugmyndir 

settur upp frá sjónarhóli sjávarútvegsfyrirtækja. 

Niðurstöður leiddu í ljós að kynjaskipting í stjórnunarstöðum íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja byggja á sterkum staðalímyndum sem hefur áhrif á starfsframa 

kvenna enn þann dag í dag. Skortur tengslanets og sýnileika kvenfyrirmynda veldur því 

einnig er erfitt fyrir konur að ná í æðstu stjórnendastöður. 

Höfundur vonast til þess að sjávarútvegurinn sameinist og haldi áfram að stuðla að 

auknu jafnrétti innan greinarinnar. Greinin er á góðri leið og gætu frekari rannsóknir og 

aukin sýnileiki kvenna í sjávarútvegi skipt sköpun. 
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