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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í BS námi höfundar við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands og telst til 12 ECTS eininga.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að kanna hvort skipulagsheildir eins og 

Vindáshlíð hafi aukið hæfni og færni kvenna til frekari atvinnuþátttöku á Íslandi. Enn 

fremur verður skoðað hvaða hvati sé til staðar sem fær konur til að starfa í 

skipulagsheildum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni eins og Vindáshlíð.  

Vindáshlíð er kristilegar sumarbúðir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni og 

hafa verið starfræktar og stjórnað af konum frá stofnun árið 1949.   

Miklar breytingar virðast hafa átt sér stað á vinnumarkaði Íslands síðustu 50 

árin og breytt viðhorf gagnvart atvinnuþátttöku kvenna hefur átt sér stað í 

samfélaginu. Skipulagsheildir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni áttu samkvæmt 

hagfræðilegum kenningum ekki að geta gengið upp í rekstri í efnahagslegu samfélagi. 

Með tímanum hafa þær þó sannað að svo sé ekki og hafa sumar af þessum 

skipulagsheildum náð góðum árangri. Hvatning á íslenskum vinnumarkaði virðist hafa 

þróast í það að snúa meira að innri hvatningu frekar en ytri hvatningu.  

Markmið ritgerðarinnar er að skilgreina fræðin og þau hugtök sem liggja að 

baki því efni sem ritgerðin fjallar um. Gert verður grein fyrir eigindlegri rannsókn sem 

var framkvæmd af höfundi og þeim rannsóknarspurningum sem voru lagðar fram af 

rannsakanda verður svarað í þessari ritgerð.  

Niðurstaða höfundar er að skipulagsheildir eins og Vindáshlíð hafi veitt konum 

vettvang til að öðlast færni sem þær síðan nýttu sér til aukinnar atvinnuþátttöku. 

Niðurstaða höfundar er einnig sú að það sé innri hvatning sem fái konur til að starfa 

fyrir Vindáshlíð. Hvatning eins og trúarleg hvatning, sjálfsþekking, velvilji og fleira. 
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Formáli 

Upphaf ritgerðarinnar má rekja til samtals sem höfundur átti við samstarfskonur sínar í 

ágúst síðastliðnum. Höfundur vann þá að mestu leyti allt sumarið 2010 sem ráðskona í 

sumarbúðunum Vindáshlíð og hefur unnið þar næstum hvert ár í mismunandi stöðum 

síðan hún var 15 ára gömul. Rætt var um vinnustaðinn, Vindáshlíð, hversu 

skemmtilegt það væri að vinna þar og hversu frábært það væri að vinna einungis með 

konum. Eftir þetta samtal fór höfundur að velta því fyrir sér hvað það væri við þennan 

vinnustað sem gerði það að verkum að það væri svona afskaplega skemmtilegt að 

vinna þar. Hvort það væri þessi trúarlega hvatning og sú huglæga tilfinning að vera að 

kannski bæta heiminn sem fær mann til að vinna þarna ár eftir ár oft í sjálfboðavinnu. 

Hvort það væri vegna þess að einungis konur ynnu þar eða hvort það væri eitthvað allt 

annað.  

Með frekari skoðun á öðru tengdu efni þá vaknaði áhugi hjá höfundi um 

skipulagsheildir eins og Vindáshlíð. Hvort þessar heildir hefðu jafnvel gefið konum 

leið til að taka þátt í vinnumarkaðnum án þess að vera dæmdar fyrir það. Hvort þær 

fengu þar með uppfyllta þrá um að gera eitthvað annað en stunda heimilisstörf og 

barnauppeldi á þeim árum sem Vindáshlíð var stofnuð og árin eftir þar sem hún 

mótast. Spurning vaknaði hjá höfundi hvort þessar heildir gæfu konum tækifæri á að 

fá óformlega menntun og færni í einhverju sem skilaði sér í aukinni atvinnuþátttöku 

þeirra. Höfundur endaði því með tvær rannsóknarspurningar.   

Höfundur vill þakka samstarfsfólki sínu í Vindáshlíð sumarið 2010 fyrir 

hugmynd að áhugaverðu efni, þakka viðmælendum fyrir þátttökuna, þakka 

leiðbeinanda fyrir hjálpina og þakka innilega fjölskyldu og vinum sem hjálpuðu með 

yfirlestur og stuðning í ritgerðarskrifunum. 

 

Reykjavík, janúar 2011 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verða sumarbúðirnar Vindáshlíð skoðaðar. Þetta eru kristilegar 

sumarbúðir fyrir ungar stúlkur, reknar af KFUM og KFUK á Íslandi og starfræktar 

eingöngu af konum.  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort Vindáshlíð hafi gefið konum stað 

og tækifæri til að móta hæfni og færni á vissum sviðum. Einnig hvort þessi aukna 

hæfni og færni hafi síðan leitt til aukinnar atvinnuþátttöku þeirra. Markmiðið er líka 

að skoða í hverju þessi færni liggur. Rannsakandi vill enn fremur skoða hvað hvetur 

konur til að starfa í Vindáshlíð áratugum saman oft í sjálfboðavinnu og í hverju 

hvatningin liggur. Einnig hvort skipulagsheildir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni 

eigi þátt í jafnréttisbaráttu kvenna.  

Til þess að ná markmiði rannsóknarinnar eru eftirfarandi rannsóknarspurningar 

settar fram. 

 Hvort skipulagsheildir eins og Vindáshlíð hafi veitt konum vettvang til að 

öðlast færni sem þær síðan nýttu sér til aukinnar atvinnuþátttöku á 

vinnumarkaði? 

 Hver er hvatning kvenna sem hafa tekið þátt í starfi Vindáshlíðar? 

Rannsóknin er eigindleg í formi viðtala. Höfundur þessarar ritgerðar sá um að 

taka viðtölin, innslátt og úrvinnslu viðtalanna. Einnig var það hlutur höfundar að vinna 

úr þeim rannsóknum og gögnum sem lágu þegar fyrir um þetta efni til að svara þeim 

spurningum sem lagt var upp með.  

 Í byrjun ritgerðarinnar eru kynnt þau fræði sem tengjast rannsókninni. 

Almennt verður fjallað um atvinnuþátttöku og jafnrétti kvenna á Íslandi. Næst tekur 

við umfjöllun um skipulagsheildir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni. Þar eru 

skipulagsheildir af þessu tagi betur útskýrðar og settar í samhengi við fræðin. Kaflinn 

þar á eftir fjallar síðan um hvatningu, ýmsar hvatakenningar og þætti tengda 

hvatningu.  

Kristilegt starf verður skoðað og þá fyrst Þjóðkirkjan á Íslandi og síðan félagið 

KFUM og KFUK á Íslandi. Skipulagsheildinni Vindáshlíð verða gerð betri skil og því 

starfi sem tengist henni og er á hennar vegum. Gert verður grein fyrir eigindlegri 

rannsókn sem höfundur þessarar ritgerðar framkvæmdi. Fimm viðtöl voru tekin til að 

fá dýpri skilning á efninu. Þá verður farið nánar í aðferðafræðina og framkvæmd 

viðtalanna ásamt greiningu á þeim.  Í lokin verða niðurstöður settar fram ásamt 

umræðu um þær. 
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2 Almennt um konur og vinnumarkaðinn 

2.1 Atvinnuþátttaka 

Konur hafa alltaf unnið hvort sem þær hafa fengið borgað fyrir þá vinnu eða ekki og 

hvort sem það hefur verið innan heimilisins eða fyrir utan það. Þessi vinna hefur 

hinsvegar ekki alltaf verið tekin gild þegar talað er um atvinnuþátttöku í gegnum 

tíðina.  

Árið 1945 þá voru einungis 35% af konum á Íslandi á vinnumarkaðinum og 

meirihluti þeirra kvenna ógiftar. Talan sýnir ágætlega hvert hið almenna álit  í 

þjóðfélaginu var á þeim tíma um atvinnuþátttöku kvenna. Konur áttu að giftast og 

helga sig heimilinu. Árið 1960 til 1980 átti sér stað mikil breyting á atvinnuþátttöku 

kvenna því talan tvöfaldaðist. Talan fór úr 34% árið 1960 í 65% 1981 og þá var 

atvinnuþátttaka giftra kvenna skyndilega mun meiri en þeirra ógiftu. Atvinnuþátttaka 

kvenna hélt áfram að aukast og í kringum árið 2003 var hlutfallið um 78% 

(Hagtíðindi, 2004). Á þriðja ársfjórðungi 2010 var atvinnuþátttaka karla 84,1% en 

kvenna 78,6% (Hagtíðindi, 2010). Hlutfall kvenna í fullu starfi fer stöðugt vaxandi  

Árið 2009 samkvæmt Hagstofu Íslands (2010a) skiptist kynjahlutfallið á 

vinnumarkaði á Íslandi í 47,4% eru konur og karlar eru um 52,6%. Þetta er ekki mikill 

munur frá árinu 1991 þar sem starfshlutfall kvenna var um 45,6% og starfshlutfall 

karla var um 54,4%, en þó einhver munur (Hagstofa Íslands, 2010a). Starfshlutfallið 

virðist hafa jafnast meira út. Það virðist því hafa hækkað um 1,8% hjá konum og 

lækkað um 1,8% hjá körlum á þessum síðustu 18 árum. Með þessum tölum frá 

Hagstofu Íslands (2010a) má því áætla að hægt og rólega gæti starfshlutfall karla og 

kvenna jafnast út með tímanum á vinnumarkaðnum.  

Könnun á vegum OECD 2008 (e. The Organisation for European Co-operation 

and Development) sýndi fram á að það megi rekja mikla aukningu hagvaxtar á síðustu 

fimmtán árum í OECD ríkjunum til aukinnar þátttöku kvenna í atvinnulífinu. Konur 

mynda stóran hluta af vinnuafli sem er í boði á Íslandi og eru þannig mikilvæg auðlind 

fyrir landið. Því miður þá virðast þær samt vera vannýttasta auðlindin sem mannkynið 

hefur yfir að ráða (OECD, 2008). 

Atvinnuþátttaka kvenna í vestrænum samfélögum hefur breyst mikið í gegnum 

síðustu áratugi en það má enn greina að vinnumarkaðurinn er kynjabundinn. Það er 

talað um lárétta og lóðrétta skiptingu vinnumarkaðarins. Með láréttri er átt við að 
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kynin gegna ólíkum störfum og með lóðréttri þá gegna konur síður stjórnunarstörfum 

en karlar og eru því í lægri þrepum vinnumarkaðarins (Vinnueftirlitið, 2004) 

(Landshagir, 2010). Í gegnum árin hafa konur verið í miklum meirihluta í 

atvinnugreinum eins og heilbrigðis- og félagsþjónustu, fjármálaþjónustu og 

fræðslustarfsemi (Ísland í tölum, 2010). 

2.2 Jafnrétti og hlutverk 

Jafnrétti kvenna og karla í samfélaginu er oft umtalað án þess þó að fólk geri sér grein 

fyrir hversu mikil breyting og þróun hefur átt sér stað síðustu áratugina. Frá árinu 

1976 hafa verið virk jafnréttislög hér á landi en það er ekki þar með sagt að jafnrétti 

hafi verið á milli karla og kvenna síðan þá. Eins og Katrín Thoroddsen (1960) sagði 

þegar hún var spurð út í kvenréttindabaráttuna: „Hún er enn á frumstigi og henni lýkur 

aldrei frekar en öðrum frelsisatriðum, þau eru eilíf.“ 

Upphaf baráttu kvenna um réttindi sín hófst við lok nítjándu aldar á Íslandi. 

Konur fengu fullan kosningarétt árið 1920 og sú öld sem kom á eftir skilaði miklum 

breytingum. Breytingum eins og að fólk leitaði meira í höfuðborgina, iðnvæðing átti 

sér stað og aukin velmegun og lýðræðisþróun breytti hugsunarhætti Íslendinga. 

Millistríðsárin, 1914-1944, gerðu konum kleift að leita á nýjar slóðir. Margar konur 

fóru að verða óheftari, æfðu íþróttir, keyrðu bíla og lifðu lífinu almennt eins og ungir 

karlmenn. Sumar konur notuðu tækifærið og leituðu eftir því að taka þátt í 

vinnumarkaðinum. Með stríðinu var það jafnvel nauðsynlegt að konur gegndu 

karlmannsstarfi. Þegar því lauk stóðu konur uppi með reynslu og forsmekk að öðruvísi 

lífi. Það gerði það eflaust að verkum að sumar konur vildu ekki snúa aftur í gamla 

einfalda heiminn þar sem þær áttu að sjá um barnauppeldi og heimili (Tickner, 2001).  

Það var meðal annars innan trúfélaga í Evrópu sem konur fóru að segja álit sitt 

og tala opinskátt. Ensk kona snemma á 15. öld spurði: „Bara af því að ég er kona, 

verð ég þá að trúa því að ég megi ekki segja þér frá góðmennsku Guðs ...? “ (Walters, 

2005).  

Undir merkjum femínisma risu konur upp en femínisminn á meðal annars rætur 

sínar að rekja í kristindóminn. Á sautjándu öld reyndu sumar konur að koma verkum 

sínum á framfæri en mættu mótlæti karlasamfélagsins sem þá var ríkjandi. Kirkjunnar 

menn álitu þetta slæma þróun og reyndu að halda þeim niðri. Þetta gekk stundum svo 

langt að fjöldi kvenna var dæmdur til dauða fyrir galdra og margar iðulega kenndar 
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við skottulækningar. Það var síðan innan skottulækninga, sem og einstakra trúarhópa 

innan kristninnar, að konur náðu að blómstra og rækta hæfileika sína. Þar gátu þær 

hjálpað öðrum og lært ýmislegt. Þetta var eflaust þeirra leið til að fá útrás, tjá sig og 

láta hlusta á sig. En eins og áður þá var þeim haldið niðri og ekki leyft að opinbera 

verk sín fyrr en síðar og þá eingöngu ef þau væru í Guðs nafni. Kirkjan og 

femínsiminn virðast því eiga langa sögu saman (Walters, 2005) (Apetrei, 2010). 

Miklar samfélagslegar breytingar hafa átt sér stað á vinnumarkaðinum seinustu 

áratugi og konur eru í auknum mæli farnar að leita réttars síns um atvinnuþátttöku. Í 

gegnum tíðina hafa hlutverkin verið kynjatengd. Talað var um karla- og 

kvennahlutverk og þeim fylgdu viss gildi. Það voru kvenlæg gildi sem fylgdu 

kvennahlutverkinu og karllæg gildi sem fylgdu karlahlutverkinu. Í dag virðast þessi 

hlutverkaskilgreining oftast ekki við lýði og horft er meira á gildi einstaklingsins. Það 

er hvort einstaklingur hafi að bera kvenlæg eða karlæg gildi eða bæði í bland (Tickner, 

2001).  

Með auknu jafnrétti kvenna var farið að taka meira mark á vissum sérkennum 

þeirra og þeim gefið meira gildi, til dæmis umhyggju og næmni. Þessum sérkennum 

var hrósað og þjóðfélagið fór frekar að horfa á kvenlæg og karllæg gildi heldur en 

hlutverkaskiptingu kynjanna. Kvenlæg gildi voru talin jafn nauðsynleg og mikilvæg 

og karllæg gildi. Karlar gátu haft kvenlæg gildi og öfugt (Tickner, 2001) (Apetrei, 

2010). Setning femínistans og heimspekingsins Simone de Beauvoir (1949) lýsir 

þessu vel: „Við fæðumst ekki sem konur, heldur verðum við konur“. Það er samfélagið 

í heild sem virðist móta okkur frekar en kynið sjálft sem við fæðumst í (Tickner, 

2001) (Apetrei, 2010).  

Sandra L. Bem (1974) var með þeim fyrstu til að þróa kynhlutverka skrá (e. Bem 

Sex-Role Inventory), þar sem karlmennska og kvenleiki eru tvær sjálfstæðar víddir. 

Með þessu kom möguleikinn um að skilgreina persónueiginleika einstaklings hvort 

sem þeir væru karlmannlegir, kvenlegir eða jafnvel tvíkynja. Niðurstaðan frá þessari 

rannsókn (Bem, 1974) var sú að orð eins og fóstra, hlýja, samúð o.fl. lýstu kvenleika 

og karlmennsku var lýst með orðum eins og ákveðni, leiðtogahæfileiki og sjálfstæði.  

Þrátt fyrir allar þessar breytingar og þróun og hvað konur eru í raun komnar langt 

í jafnréttisbaráttunni á svona stuttum tíma þá er því miður enn kynjamunur úti á 

vinnumarkaðinum. Enn er til staðar launamunur á milli kvenna og karla. Karlar vinna 
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lengur en konur og það er enn í dag meira á ábyrgð kvenna að sjá um heimilið og 

fjölskylduna heldur en karla (Landshagir, 2010).  

Þessi verkaskipting sem hefur myndast í gegnum tíðina á milli karla og kvenna er 

jafnvel tilkomin frá sjálfsmynd einstaklingsins. Það að kona sæki stundum í hið 

svokallaða kvennahlutverk sprettur líklega upp af þörf hennar til að fóstra og sýna 

samúð. Það er allavega greinilegt að konur virðast hafa þörf fyrir að tjá sig og kannski 

hafa þær fyrst og fremst þörf fyrir að skilgreina sjálfsmynd sína út frá vinnu utan 

heimilisins (Þorgerður Einarsdóttir, 2004).  Það er það sem konur virðast hafa verið að 

gera í gegnum seinustu áratugina meðal annars með störfum sínum í ýmsum 

skipulagsheildum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni (Powell og Steinberg, 2006). 
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3 Skipulagsheildir ekki reknar í hagnaðarskyni 

Undanfarna áratugi þá hafa hagfræðingar farið að rannsaka og skoða betur hegðun 

einstaklingsins og fjöldans í samhengi við fræðin. Viljinn til að greina betur 

skipulagsheildir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni, t.d. kirkjur, samtök, félög, 

pólitíska flokka, hefur aukist (Hansmann, 1987).  

Fræðimenn fóru að greina að óeigingirni og frumkvöðlastarfsemi sem er ekki 

rekin í hagnaðarskyni gæti ekki verið útskýrð innan hefðbundins hagfræðilegs ramma. 

Áður fyrr, eða fram að 1950, voru hin hefðbundnu góðgerðarstörf við lýði. Sú 

góðgerðarstarfsemi fékk meirihluta innkomu sinnar í framlögum. Í kringum 1965 varð 

hinsvegar áberandi breyting á þessum geira. Breyting varð í skipulagi og stjórnun, 

þessar starfsemir fóru að fara inn á heilsusviðið og bjóða upp á ýmislegt sem spítalar 

buðu ekki upp á. Skipulagsheildir sem snéru að góðgerðastarfsemi fóru að geta verið 

gróðvænlegar og voru ekki lengur háðar framlögum annarra (Hansmann, 1987).  

Þegar talað er um skipulagsheildir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni þá halda 

eflaust flestir að þeirra markmið sé ekki að vinna sér inn pening. Það er ekki alveg 

rétt. Margar svona heildir eru með ýmiskonar starfsemi í gangi. Þetta getur jafnvel 

verið tekjuaflandi starfsemi og líkst öðrum skipulagsheildum sem eru reknar í 

hagnaðarskyni. Þessar heildir liggja samt ekki inn á sviði einkageirans og heldur ekki 

hjá ríkisgeiranum. Þær liggja einhvers staðar á milli í hinum svokallaða þriðja geira 

(Anheier og Wolfgang, 1990).  

Þegar talað er um þriðja geirann þá er átt við að skipulagsheildir sem flokkast 

undir hann grundvallist frekar á gildum sem eru félagsleg heldur en efnahagsleg. 

Kjarni þriðja geirans samanstendur af velferðarstofnunum, trúartengdum 

skipulagsheildum, verkalýðsfélögum, samfélagslegum heildum, kosningaskrifstofum, 

lista- og menningastofnunum og fleiri álíka stofnunum og heildum sem eru ekki 

reknar í hagnaðarskyni (Hansmann, 1987). 

Skipulagsheildir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni hafa langa sögu tengda 

kirkjunni og jafnréttisbaráttu kvenna og eru oftar en ekki góðgerðarsamtök.  

Góðgerðarstarfsemi er eitt af því sem kirkjan er þekkt fyrir og mikið tengd við í 

gegnum söguna. Þessar tegundir af skipulagsheildum opnuðu nýjar leiðir fyrir konur. 

Störf eins og hjúkrun, félagsstarf, kennsla og fleiri álíka sem voru oft talin undir 
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„hjálpsamar starfsgreinar“ virðast hafa notið góðs gengis ef konur sátu og störfuðu í 

stjórnum frekar en karlmenn (Powell og Steinberg, 2006).  

Það sem aðskilur þær líka frá skipulagsheildum í einkageiranum er að þær 

deila ekki út hagnaði til eigenda þeirra og ólíkt skipulagsheildum í ríkisgeiranum þá 

eru þær ekki beint undir stjórn pólitískra áhrifa og hafa það sjálfstæði að geta ákveðið 

sína eigin framtíð. Skipulagsheildir sem þessar finnast um allan heim (Hudson, 1999).  

 Þegar það eru settar hömlur um að dreifa ekki hagnaði á meðal eigenda þá er 

hvatinn til tekjuaukningar tekinn frá stjórnendunum. Það sem gerist er að allar tekjur 

skipulagsheildarinnar verða að fara í að bjóða upp á þjónustu eða að bæta sjálfa 

skipulagsheildina. Þessar tekjur verða að nýtast þeim tilgangi sem skipulagsheildin er 

grundvölluð á og stendur fyrir (Hansmann, 2006).  

 Markmið skipulagsheilda af þessu tagi er oft erfitt að greina og mæla, 

sérstaklega fyrir gefandann. Almenningsþjónusta sem þessi kemur ekki í formi magns 

sem hægt er að telja. Það þarf að finna leið til að mæla velgengni til að sjá hvort 

skipulagsheildir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni séu að nálgast markmið sín 

(Hudson, 1999).   

Þegar skipulagsheild sem er ekki rekin í hagnaðarskyni er grundvölluð af 

sterkum málstað þá hefur það veruleg áhrif á allt sem viðkemur skipulagsheildinni. 

Stjórnarmeðlimir bjóða fram tíma sinn því þeir styðja málstaðinn, starfsmenn vinna 

oft langa vinnutíma fyrir engin auka fjárhagsleg verðlaun, og stofnendur gefa oft 

peninga til að sína stuðning sinn við málstaðinn og fleira í þeim dúr. Það sem þessar 

heildir hafa samt allar sameiginlegt er að það er einhver hvati sem heldur þeim 

gangandi þ.e. þær standa fyrir einhvern málstað. Þær eru stofnaðar og reknar af fólki 

sem trúir að breytinga sé þörf og sem vilja gera eitthvað í því með hjálp annarra. Fólk 

vill bæta heiminn sem það lifir í og það er þessi innri hvati sem fær fólk til að starfa í 

skipulagsheildum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni árum saman (Hudson, 1999). 
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4 Hvatning 

Hugtakið hvatning er þannig skilgreint í orðabók:  Meðvituð aðgerð annað hvort á 

eða innra með persónu til að hrinda af stað ákveðinni hegðun. Til að einfalda þetta þá 

er kannski hægt að segja að þetta sé hegðun til að ná ákveðnum markmiðum. Til að ná 

árangri þá þarf að framkvæma. Síðan er það bara mismunandi hvaða leiðir eru notaðar 

til að hvetja og viðhalda hvatningu.  

Það sem virkar fyrir einn virkar ekki endilega fyrir alla hina. Einstaklingar eru 

mismunandi en samt sem áður að sumu leyti mjög líkir. Ef að við vitum ekki hvað 

hvetur fólk áfram í starfi hvernig getum við þá komist til móts við það? Ætti það að 

vera peningur, meiri peningur eða er það að standa fyrir einhvern málstað nóg? Það er 

þetta samband væntinga og orkunnar sem lagt er fram sem mynda andlegan samning á 

milli starfsmanns og vinnuveitanda. Við bjóðumst til að gefa eitthvað af okkur sjálfum 

í staðinn fyrir eitthvað sem okkur er gefið á móti. Hvatning á sér stað þegar þessi 

samningur er í jafnvægi (Handy, 1990).  

Hvatning getur komið í ýmsu formi. Nokkrir fræðimenn hafa lagt fram 

kenningar um hvernig þarfir einstaklings skiptast niður og þá á móti er hægt að sjá 

hvað hvetur okkur áfram á næsta stig þarfa. 

Abraham Maslow (1943) taldi að þarfir fólks skiptist í stigveldi sem hann 

kallaði þarfapýramída. Okkar grunnþarfir eru líkamlegar og ef þær eru uppfylltar þá 

leitum við öryggis. Síðan að vera hluti af einhverju finna kærleika ef að það tekst þá 

leitar einstaklingurinn eftir virðingu sem eykur sjálfsöryggi. Að lokum leitar 

einstaklingurinn að sjálfsþekkingu, sjálfsbirtingu og að verða besta manneskja sem 

það getur orðið. Hér á eftir sýnir Mynd 1 hvernig þessi skipting Maslow á þörfum 

einstaklingsins raðast upp í pýramídanum.  
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Mynd 1: Þarfapýramídi Maslows (Maslow, 1943). 

Frederick Irving Herzberg (1959) einfaldaði kenningu Maslow (1943) um 

þarfapýramídann og kallast sú kenning tveggjaþáttakenningin. Hann skipti þörfum í 

tvær sortir: heilsu- og hvatningarþætti. Heilsuþættir eins og matur, öryggi, stundum 

peningar o.fl. eru mikilvægir einungis þegar þeir fallar undir það sem telst við hæfi. 

Eftir það eru þeir frekar að minnka hvatann. Hvatningarþættir eru hinsvegar 

sjálfsþekking, tækifæri til nýsköpunar og áhrif. Það er aldrei hægt að hafa nóg af þeim 

samkvæmt Herzberg (1959).  

David C. McClellands (1958) skoðaði og greindi frekar hugtak Henry Murray 

(1938) um þörf einstaklingsins fyrir að afreka. Að einstaklingurinn hafi þörf fyrir 

þýðingarmikil afrek, að öðlast sérkunnáttu, stjórnun eða háan staðal. Þetta er mest 

megnis innri hvatning og það er mismunandi hver drifkraftur fólks er í starfi.  

Hvatning getur skipt miklu máli fyrir skipulagsheildir og þá sérstaklega fyrir 

þær sem eru þjónustufyrirtæki. Þegar hæft starfsfólk nýtur góðrar hvatningar þá getur 

það skapað jákvæða ímynd fyrir fyrirtækið og þá vöru eða þjónustu sem það býður 

upp á. Gefandi starf þarf ekki alltaf að snúast um að fá hæstu launin (Arbeit og Sasser, 

1976).  

Þegar það vantar keppnis hagnaðarhvata á háu stigi eins og tekjur þá eru 

aðgerðir atvinnurekanda eflaust drifnar áfram af hvata sem er ekki fjárhagslegur. Þar 

má nefna stolt, atvinnumennsku, samsömun við markmið skipulagsheildarinnar og 

fleira í þeim dúr (Hansmann, 2006).  

Sjálfsbirting

Viðurkenningarþörf

Félagsþörf

Öryggisþörf

Líkamlegar grunnþarfir



  

- 14 - 

Það er hægt að skipta hvatningu í tvennt, innri og ytri. Þegar hvatning kemur frá 

okkur þ.e. þegar við viljum gera eitthvað á eigin forsendum, þá er það innri hvatning. 

Hinsvegar er ytri hvatning aðrir þættir en manneskjan sjálf sem fá hana til að gera 

eitthvað t.d. peningar. Það getur margt haft áhrif á hvaðan hvatning kemur jafnvel 

tímasetning atviksins (Reiss, 2000).   

Samkvæmt könnun sem var gerð af Guðmundi Óskarssyni og Inga Eðvarðssyni 

(2009) þá virðast konur beita öðrum stjórnunaraðferðum en karlar. Kvenstjórnendur 

velja frekar að hafa hvetjandi stjórnun. Þessi könnun er byggð á hugmynd Paul Hersey 

og Ken Blanchard (1969) um aðstæðubundna stjórnun. Þeir telja að stjórnandi verði 

að velja stjórnunaraðferð sem henti aðstæðum hverju sinni þ.e. áhuga og hæfni 

starfsmanns til að leysa verkefni. Þeir aðgreina fjórar stjórnunaraðferðir en þær eru 

stýrandi, hvetjandi, veitandi og felandi.  

Með hvetjandi stjórnun er átt við að lítill eða miðlungsmikill verkefnaþroski sé til 

staðar en að mikill áhugi starfsmanns sé til staðar. Einnig að stjórnandi veiti 

upplýsingar, útskýri, spyrji og hvetji til dáða. Karlar leita frekar í að beita felandi 

stjórnun sem er mikill verkefnaþroski, mikill áhugi starfsmanns og að stjórnandi færi 

starfsmanni vald til að vinna á eigin forsendum og fylgist með álengdar.  
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5 Kristilegt starf 

5.1 Þjóðkirkjan á Íslandi 

Þjóðkirkjan er trúfélag þar sem allir landsmenn geta verið félagsmenn. Guðsþjónustur 

og aðrar helgar athafnir svo sem skírn, ferming, brúðkaup og útför er sú þjónusta  sem 

þjóðkirkjan býður upp á. Félagið er tengt flestum heimilum á Íslandi og býður upp á 

margskonar félagslega þjónustu. Þjóðkirkjan hefur þau markmið að stuðla að kristnu 

siðgæði, veita leiðsögn og stuðning, umburðarlyndi, virðingu fyrir manngildinu og 

lotningu fyrir lífi. Engin stofnun er jafn víðtæk mannræktarhreyfing og með jafn mikla 

tengingu við heimili og stofnanir samfélagsins á Íslandi (Þjóðkirkjan, e.d.).  

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands (2010b) þá er um 80% af íslensku þjóðinni 

skráð í þjóðkirkjuna. Af þeim sem eru skráðir í þjóðkirkjuna þá eru 50,1% konur og  

49,9% karlar (Hagstofa Íslands, 2010b). Það eru því fleiri konur skráðar í þjóðkirkjuna 

á Íslandi í dag heldur en karlmenn. 

Kirkjan og jafnréttisbarátta kvenna hafa staðið hönd í hönd í gegnum tíðina. 

Kannski hefur sú þróun að konur séu í meirihluta í þjóðkirkjunni hjálpað til við 

jafnréttisbaráttu kvenna. Það að konur séu svona mikill hluti af félagi sem er jafn stórt 

og í tengslum við svo margt í samfélaginu gæti hafa haft áhrif.  

Konum fer fjölgandi í hópi þjónandi presta en þær voru um 18% árið 1997 og um 

25% árið 2004 (Hagtíðindi, 2004) og árið 2007 um 28% (Hagstofa Íslands, 2010a). 

Þessi breyting og þróun er mjög merkileg þar sem prestaembættið hefur alltaf verið 

ráðandi karlastarf og eflaust óhugsandi áður fyrr að konur myndu gegna því síðar. En 

á móti er það kannski ekki skrýtið að konur leiti eftir þessu starfi þar sem þetta er 

hvetjandi starf sem snýst meðal annars um að sýna samúð og umhyggju sem hægt er 

að flokka sem kvenlæg gildi.   

5.2 KFUM og KFUK á Íslandi 

Félagið heitir Kristilegt félag ungra manna og kvenna á Íslandi, skammstafað KFUM 

og KFUK og var stofnað árið 1899. Þetta félag stendur á sama grunni og evangelísk-

lútherska þjóðkirkjan á Íslandi. Félagið er frjálst og sjálfstætt frá kirkjunni en vill 

starfa innan kirkjunnar og með kirkjunni (KFUM og KFUK á Íslandi, e.d.a).  

Starfið sem þessi samtök standa fyrir er fjölbreytt. Vetrarstarfið samanstendur af 

umfangsmiklu barna- og unglingastarfi. Um 40 deildir eru starfrækar á Íslandi í dag og 
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halda að minnsta kosti einn fund á viku. Sumarstarfið samanstendur síðan af 

sumarbúðum sem eru reknar á fimm stöðum á landinu ásamt leikjanámskeiðum sem 

haldin eru í Reykjavík og Kópavogi. Mikilvægur þáttur af félagsstarfinu er ekki síður 

fullorðinsstarfið. Þar eru samkomur vikulega og eru jafnan haldnir fræðilegir og 

uppbyggilegir fundir, ýmis námskeið eru sett á vegum samtakanna, mismunandi 

tegundir af helgarsamverum í sumarbúðum félagsins t.d. mæðgna- og feðgahelgi og 

margt fleira bjóða samtökin upp á bæði á sumrin og veturnar. KFUM og KFUK á 

Íslandi rekur einnig kristilegan einkaleikskóla, Vinagarð, sem er staðsettur í 

Laugardalnum í Reykjavík (KFUM og KFUK á Íslandi, e.d.a).  

Erlent samstarf er stór hluti af starfi félagsins. Þátttaka í norrænu samstarfi 

KFUM og KFUK félaga hefur verið hjá félaginu á Íslandi um langt skeið. Konur í 

KFUK hafa til að mynda tekið þátt í heimsþingi KFUK á vegum heimssambands 

KFUK (e. World YWCA) (KFUM og KFUK, e.d.b).  

Þetta er æskulýðshreyfing sem er ætlað að vekja trú á Krist og kalla til þjónustu 

í ríki hans. Markmið hennar er að efla trúarlíf og siðferðiskennd og hlynna að 

andlegri, líkamlegri og félagslegri velferð einstaklingsins. Merki félagsins er 

þríhyrningur og hliðar hans eiga að tákna líkama, sál og anda. Þetta merki er til að 

setja markmið félagsins meira áberandi upp og til að sýna þessi mikilvægu tengsl á 

milli þessara þátta. Einkunnarorðin sem félagsmenn skulu fara eftir er aðferð Jesú 

Krists: Að mæta hverri manneskju af umhyggju, kærleika og virðingu (KFUM og 

KFUK á Íslandi, e.d.c).  

 

Mynd 2: Merki KFUM og KFUK á Íslandi (KFUM og KFUK á Íslandi, e.d.a).  

5.3 Vindáshlíð 

Kristilegt félag ungra kvenna á Íslandi, KFUK, var stofnað 29. apríl í 

Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg árið 1899. Árið 1947 hófst sumarstarf KFUK í 

Vindáshlíð í tjöldum. Tveim árum seinna, árið 1949 var fyrsti skálinn í Vindáshlíð 

reistur ásamt því að fyrsta stjórn sumarstarfs KFUK í Reykjavík var skipuð. 

Vindáshlíð er sumarbúðir og sjálfstæð starfsgrein í starfi KFUM og KFUK á Íslandi 

(KFUM og KFUK á Íslandi, e.d.d). 
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Sumarbúðirnar eru eitt af því sem félagið býður upp á í sumarstarfi sínu. 

Sumarbúðirnar Vindáshlíð og starfsemi þeirra hefur aðsetur í Kjós. Markmið 

Vindáshlíðar er að boða ungum stúlkum kristna trú, að stuðla að viðhaldi og 

uppbyggingu á húseignum, umhverfi og skógrækt staðarins og að vekja áhuga á 

útiveru og náttúru Vindáshlíðar (KFUM og KFUK á Íslandi, e.d.e).  

 Þetta er vinnustaður þar sem stjórnin skal samanstanda af sjö konum  

samkvæmt 5. grein laga KFUM og KFUK um sumarbúðirnar Vindáshlíð. Einnig hafa 

einungis atkvæðisrétt þær konur sem eru félagar í KFUM og KFUK á Íslandi (KFUM 

og KFUK á Íslandi, e.d.e). Þetta er í stuttu máli skipulagsheild sem er ekki rekin í 

hagnaðarskyni og er starfrekin af konum fyrir ungar stúlkur og aðrar konur, eða 

Hlíðarmeyjar (Hlíðarmeyjar eru stúlkur og konur sem hafa gist í Vindáshlíð í þrjár 

nætur samfleytt). Það eru gerðar kröfur um trú og í siðareglum KFUM og KFUK 

þriðja lið stendur: Starfsfólk skal leitast við að bera fagnaðarerindi Krists vitni í orði 

og verki. (KFUM og KFUK á Íslandi, e.d.f). 

Þessar reglur og kröfur lýsa sér vel í tveimur orðum sem eru einkunnarorð 

hlíðarmeyja: Vertu Trú. Þetta eru hvatningarorð ætluð konum og stúlkum. Mætti túlka 

þau á tvo vegu og jafnvel fleiri en fyrst og fremst sem trúarlega hvatningu þ.e. að þær 

eigi að halda áfram að trúa og sýna það í verki. Í öðru lagi gæti þetta verið 

sjálfsþekkingarhvatning. Að þær eigi að vera trúar sjálfum sér. Þessi 

sjálfsþekkingarhvatning kemur einnig fram í 67. sögn  í Tómasarguðspjalli „Jesús 

sagði: Sá sem veit allt en þekkir ekki sjálfan sig skortir allt“. Þessum einkunnarorðum 

er beint til hlíðarmeyja sem hvatning út í hversdagslífið þar sem reynir mest á hverja 

og eina.  
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6 Eigindleg rannsókn 

6.1 Rannsóknaraðferð og gagnasöfnun 

Þessi ritgerð fjallar um grunnrannsókn sem var unnin til að fá svar við fræðilegum 

spurningum sem rannsakandi lagði fram í upphafi rannsóknar. Skoðuð var kenning 

sem rannsakandi lagði fram í gegnum afleiðslu. Þetta er leitandi rannsóknaraðferð þar 

sem rannsakandi telur sig þurfa meiri upplýsingar áður en lengra er haldið (Cooper og 

Schindler, 2008). 

Rannsakandi ákvað að nálgast viðfangsefnið með eigindlegri rannsóknaraðferð 

frekar en megindlegri. Ástæðan fyrir því er að þegar verið er að kanna álit og 

tilfinningar fólks til einhvers þá hefur reynst best að nota eigindlega aðferð. 

Sérstaklega þegar rannsóknarspurningin er leitandi. Með eigindlegri aðferð þá er 

leitast eftir að sjá veruleikann út frá sjónarhorni viðmælenda. En með megindlegri 

aðferð þá er oftast verið að mæla og magnbinda niðurstöður sem yfirleitt eru settar yfir 

á tölulegt form (Cooper og Schindler, 2008). 

 Rannsakandi byrjaði á að skoða gögn sem aðrir höfðu safnað til að byggja upp 

tilgátur sínar og síðan voru hálf-opin viðtöl tekin við fimm aðila. Viðtalsramminn var 

saminn út frá rannsóknarspurningunum og með þau hugtök og fræði sem áður hafa 

verið rædd til hliðsjónar og var gerður til þess að fá fram skoðun viðmælendanna á 

efninu.  Helstu takmarkanir viðtala er að það er ekki víst að hægt sé að afla allra þeirra 

upplýsinga sem rannsakandi þarf.  

 Með hálf-opnum viðtölum er átt við viðtöl þar sem rannsakandi er búin að búa 

til vissan ramma um hvað hann vilji spyrja en að viðtalið sjálft sé í spjallformi. Hálf-

opin spurningalisti er samsettur úr lykilatriðum af því sem rannsakandi vill að komi 

fram á meðan á viðtalinu stendur og punktar til að leiða viðmælandann áfram í 

umræðunni. Með hálf-opnum viðtölum er auðveldara fyrir viðmælendur að koma með 

sitt álit og jafnvel eitthvað nýtt sem rannsakandi hafði ekki gert ráð fyrir.  

 Viðmælendur voru valdir í svokallað matsúrtak. Rannsakandi hafði sett vissan 

ramma til að mynda tengingu við efni ritgerðarinnar og þeirra rannsóknarspurninga 

sem rannsakandi lagði fram. Viðmælendur voru valdir eftir því hversu vel rannsakandi 

taldi þá vera lýsandi fyrir þýðið. Viðmælendurnir þurftu að vera konur sem að tengjast 
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kirkjunni og félaginu KFUM og KFUK á Íslandi og hafa unnið eða tengst starfi 

sumarbúðanna Vindáshlíð.  

Í gegnum tengslanet rannsakanda fundust þessar fimm konur sem féllu innan 

ramma rannsakandans. Rannsakandi hafði samband við viðmælendur í gegnum síma 

eða tölvupóst til að leita eftir samþykki á viðtali og hentugum tíma.   

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki með leyfi viðmælenda og síðan slegin 

upp orðrétt í textaform. Skrifaði textinn var síðan skoðaður og greindur frekar. Opnir  

kóðar voru notaðir til að aðgreina út mikilvæga hluta. Samþætting sem felur í sér að 

draga saman megininnihald var í framhaldi gerð á þessum opnu kóðum. Túlkun var 

síðan beitt að lokinni samþættingu og niðurstaða og svör fengust út frá þessari 

rannsóknarvinnu.  

6.2 Takmarkanir 

Gagnasöfnun af þessu tagi nýtist vel til þess að fá innsýn þessara aðila á 

viðfangsefninu. Með viðtölum næst betur að fanga upplifun og skoðun einstaklingsins 

en á móti er erfitt að færa þessi svör og niðurstöður yfir á stærri heild. Það þyrfti því 

að búa til stærra úrtak og leggja fyrir staðlaðan spurningalista.  

 Spurningarnar sem rannsakandi lagði fyrir komu ekki alltaf í sömu röð og 

stundum skildu viðmælendur ekki alltaf nógu vel spurningarnar og því þurfti að spyrja 

ítar spurninga til að fá samræmi á milli viðmælenda. Viðmælendur og rannsakandi 

gátu því farið eilítið út fyrir efnið og gat tekið smátíma að komast aftur á rétt ról.  

 Það hefði ef til vill styrkt rannsóknina að fá viðtöl við fleiri viðmælendur úr 

stoðgreinum og aðra sem kæmu með mótrök. Ef til vill einhvern sem kæmi með aðra 

hlið á málinu til að mynda karlmann sem tengdist viðfangsefninu. Því gefa 

upplýsingarnar sem fengust úr viðtölunum ekki neina lýsingu á því hvort karlmenn 

skynji málið á einhvern annan hátt en konur. 

6.3 Þátttakendur 

Fyrsti viðmælandinn var Kristín M Möller (KM) fædd 1926 sem er fulltrúi eldri 

kynslóðarinnar. Hún er fulltrúi þeirra kvenna sem stofnuðu og byggðu upp Vindáshlíð 

í kringum 1949 í þessari rannsókn. KM var í fyrsta flokknum og systir hennar, Helga 

Magnúsdóttir, var starfskona og formaður stjórnar Vindáshlíðar frá árinu 1949 til 
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1974. KM vann sem starfsstúlka frá stofnun Vindáshlíðar og í gegnum árin ásamt því 

að sitja í stjórn KFUK í um 25 ár. Enn í dag fylgist hún með starfinu í Vindáshlíð.  

 Annar viðmælandinn var Gyða Karlsdóttir (GK) sem í dag er 

framkvæmdastjóri KFUM og KFUK á Íslandi, fædd 1960. GK starfaði heilu sumrin í 

Vindáshlíð á árunum 1978 til 1982 ásamt því að taka nokkra vikuflokka sem 

forstöðukona í gegnum árin og gerir það enn í dag. GK sat í stjórn Vindáshlíðar á 

árunum 1980 til 1990 og var ritstjóri bókarinnar Hér andar Guðs Blær sem fjallar um 

sögu sumarstarfs KFUK.  

 Þriðji viðmælandinn var Guðrún Edda Gunnarsdóttir (GEG) prestur í 

Þingeyrarkalli, fædd 1946 . GEG tengist Vindáshlíð frá barnsaldri og vann þar í mörg 

ár ásamt því að sitja í stjórn Vindáshlíðar frá 1984 til 1996 og var ein af þremur 

konum í ritnefnd bókarinnar Hér andar Guðs Blær. GEG hafði mikil áhrif á þróun 

vatnsmála í hlíðinni vegna menntunnar sinnar í náttúrufræði og mörgum öðrum 

stórum verkefnum þar. 

 Fjórði viðmælandinn var Petrína Mjöll Jóhannesdóttir (PMJ) prestur í 

Grensáskirkju, fædd 1966 . PMJ var starfsstúlka í Vindáshlíð þegar hún var yngri og 

sat í stjórn Vindáshlíðar í fjögur ár. Enn í dag er hún fengin til að leggja Vindáshlíð lið 

með ýmsum hætti.  

 Fimmti viðmælandinn var Ragnheiður Sverrisdóttir (RS) djákni, fædd 1954. 

RS er í dag verkefnisstjóri á Biskupsstofu og hefur starfað í söfnuðum og hjá 

æskulýðssamtökum kirkjunnar. RS hefur tengst Vindáshlíð frá 7 ára aldri allt frá því 

að hafa verið í flokki og að vinna þar heilu sumrin frá 1971 til 1975.  Árið 1980 var 

hún síðan forstöðukona heilt sumar og hefur síðan þá alltaf tekið einn og einn flokk 

ásamt því að leggja starfinu lið á ýmsan hátt.  

 Þessar konur tengjast og starfa á vegum Vindáshlíðar á mismunandi tímum í 

gegnum sögu Vindáshlíðar. Saman spanna þær tengingu við starfið alveg frá upphafi 

og til dagsins í dag. Þær hafa af eigin reynslu og í gegnum tengslanet sitt aflað 

mikillar þekkingar á þróun Vindáshlíðar og þeim konum sem hafa starfað þar. Þess 

vegna fannst rannsakanda tilvalið að tala við þær og fá þeirra álit á viðfangsefninu.  

 Viðtölin voru að meðaltali klukkutíma löng og voru annað hvort tekin á 

heimili þeirra eða á vinnustöðum á virkum degi yfir miðjan daginn. Þær voru 

sjálboðaliðar í þessari rannsókn.  
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6.4 Greining gagna 

Rannsakandi notaði kóða til að greina og vinna svör viðmælenda. Kóðarnir voru 

valdir með rannsóknarspurningarnar til hliðsjónar: • Hvort skipulagsheildir eins og 

Vindáshlíð hafi veitt konum vettvang til að öðlast færni sem þær síðan nýttu sér til 

aukinnar atvinnuþátttöku á vinnumarkaði? • Hver er hvatning kvenna sem hafa tekið 

þátt í starfi Vindáshlíðar? 

 Fimm kóðar voru valdir af rannsakanda og þeir eru: Atvinnuþátttaka – Jafnrétti 

– Gildi og einkenni – Hæfni og færni – Hvatning. Fyrsti kóðinn, atvinnuþátttaka, var 

valinn til að sjá hvað þessum konum fyndist um þátttöku kvenna á vinnumarkaði og til 

að skoða atvinnuþátttöku þeirra sjálfra. Kóði tvö snýr að jafnrétti og þá aðallega hvort 

að jafnrétti sé til staðar og hvernig þessu var háttað áður fyrr að þeirra áliti. Einnig 

skoðaði rannsakandi hvernig jafnrétti er í sumarbúðum í dag. Þriðji kóðinn, gildi og 

einkenni, var settur fram af rannsakanda til að greina hvað gerir Vindáshlíð 

frábrugðna öðrum vinnustöðum, álíka og ólíkum og til að greina hvaða gildi séu til 

staðar hjá þeim konum sem hafa starfað eða tengst Vindáshlíð. Fjórði kóðinn, hæfni 

og færni, snýr að því að rannsakandi vildi vita hvort það væri viss hæfni eða færni sem 

konur hefðu tileinkað sér eða þjálfað betur með því að starfa og tengjast Vindáshlíð. 

Hvort að þær hefðu lært eitthvað gagnlegt sem þær gætu síðan nýtt sér áfram í sínu 

starfi og lífi fyrir utan Hlíðina. Fimmti kóðinn, hvatning, er til að sjá hvað hvetji þær 

konur sem koma að Vindáshlíð áfram. Hvort það sé annar hvati en trúarleg hvatning 

og hver sá hvati sé ef svo er. 

Í köflunum hér að neðan verða svör viðmælendanna sett í samhengi við 

fyrrgreinda kóða rannsakanda og unnið að endanlegri niðurstöðu.  

6.4.1 Atvinnuþátttaka 

Þegar rannsakandi fór að spyrja um atvinnuþátttöku kvenna á Íslandi þá fannst þeim 

öllum sjálfsagt að vissu leyti að konur væru líka á vinnumarkaðnum. Einnig voru þær 

sammála um að ýmis störf sem hafa áður verið talin kvennastörf vera meira metin nú 

til dags en áður.  

PMJ segir: „Ég held að konur séu að vinna jafn mikið og allt það en ég er ekki viss 

um að þeirra störf séu metin eins að verðleikum“. 

Samkvæmt KM þá var þetta allt sjálfboðavinna fyrstu árin. RS tekur það fram 

að þessi sjálboðavinna og starf almennt innan Vindáshlíðar geti hjálpað konum að fá 
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vinnu annars staðar ef þær taki þetta skýrt fram á atvinnuumsóknum, a.m.k. í dag 

frekar en áður. 

Það kom fram að það væri oft erfitt að þurfa að velja á milli fjölskyldu- og 

heimilisstarfa og starfa á vinnumarkaðnum. Konur eru með þessa þörf fyrir að vinna 

og eins og staðan er í dag þá sé það auðveldara fyrir þær að gera bæði.   

GK segir: „Bæði fundið frelsi til að vera með börnunum mínum en jafnframt líka haft 

þessa þörf fyrir að vinna úti“. 

 Viðmælendum fannst öllum frekar líklegt að flestar starfsstúlkur og 

stjórnarkonur Vindáshlíðar hefðu verið ógiftar og frekar ungar fyrstu árin. Að konur 

með fjölskyldu hafi hreinlega ekki haft tímann til að geta farið frá og gert það sem 

þurfti og þarf að gera.   

 GEG segir: „Mjög margar sem eru ekki giftar og hafa þá tíma til þess að fara frá“.  

GK segir: „Þessar konur sem að tóku að sér að vera í fyrstu stjórninni 1949 þær voru 

á aldrinum 17 til 32 ára“. „Kannski erfiðara fyrir þær að taka svona stórt verkefni að 

sér eins og að vera í stjórn Vindáslíðar og því kannski ekki tilviljun að þær sem að 

voru formenn Vindáshlíðar voru einhleypar konur“. 

KM segir: „Þær voru fastar þessar konur alveg vikum og mánuðum saman“. 

En það má ekki gleymast að það voru líka giftar konur sem unnu jafnmikla 

vinnu fyrir Vindáshlíð en þá virtist það hafa verið af því að eiginmennirnir voru sjálfir 

að vinna út á landi. Þeir voru á sama tíma að vinna í öðrum sumarbúðum á vegum 

KFUM og KFUK á Íslandi það er að segja Vatnaskógui sem eru sumarbúðir fyrir 

drengi, 

 Þegar rannsakandi spyr nánar út í hvað fyrrverandi starfsmenn gætu hafa 

starfað við eftir vinnu sína í Vindáshlíð þá svarar GEG að þær gætu hafa leitað í störf 

sem tengjast kennslu eða umönnun barna. PMJ tekur hins vegar fram að konur vinni 

og geti tekið að sér öll störf. RS telur að þessar konur hafi farið út í meira kristilegt 

starf og gætu jafnvel hafa haft beinlínis atvinnu sína af trúnni. Þær eru allavega allar 

sammála um að þessi tegund af vinnu hafi áhrif á frekara starfsval.  

 GEG segir: „Það setur mark sitt á þann sem hefur verið þar“. 

 Viðmælendurnir eru sammála um að Vindáshlíð hafi gefið konum gríðarlegt 

tækifæri til að gera svo margt annað skemmtilegt en að vinna inni á hefðbundnum 

vinnustað og að þessi óhefðbundni vinnustaður hafi jafnvel skilað leiðtogum á 
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vinnumarkaðinn. Það að konur gátu komist út af heimilinu og tekið þátt í svona 

verkefni hafi verið ómissandi þáttur í þróun atvinnuþátttöku kvenna.  

 GK og GEG taka það fram að þessi fræðsla og námskeið sem séu í boði fyrir 

starfsstúlkurnar á vorin fyrir sumarstarfið séu mjög gagnleg og fræðandi. Ekki má 

heldur gleyma sjálfri reynslunni og fræðslunni sem kemur af starfinu sjálfu. Allt þetta 

nýtist í því sem að þær taki sér fyrir hendur seinna.  

GK segir: „Þátttaka í svona félagsstarfi hefur í sér fólgið mikið óformlegt nám“. 

PMJ tekur fram að það sé erfitt að standa á hliðarlínunni og ekki taka þátt í 

þeim störfum sem þarf að leysa og vinna í Vindáshlíð og þetta skili sér eflaust þegar 

þær snúi sér að atvinnuþátttöku á vinnumarkaðnum almennt.  

PMJ segir: „Skiptir máli að þú sért virk í stjórnum og takir þátt í alls konar starfi. Það 

gerir þig virkari út á við ekki bara í þínu litla félagsstarfi heldur líka alls staðar þar 

sem þú ert. Þú verður meira meðvituð um umhverfi þitt og að þú getir haft áhrif á 

það“. 

 Konur hafa í gegnum tíðina afmarkað sitt svið á þeim ráðandi kvenlægu 

gildum sem þær eru kenndar við. Konur eru ráðandi í störfum eins og hjúkrun, 

umhyggju, fóstrun og fleira í þeim dúr. Viðmælendur eru því sammála og styðja það 

álit að Vindáshlíð hafi eflaust skilað fleiri starfsstúlkum út á almennan vinnumarkað 

sem leiti í þess háttar störf og að konur séu ráðandi í þriðja geiranum.  

 RS segir: „Þær voru svona með sinn afmarkaða geira“. 

6.4.2 Jafnrétti 

Eldra viðmótið virðist vera að ef konurnar voru giftar, sem var eðlilegra að þeirra 

mati, þá hafi eiginmennirnir leyft konunum að vinna.  

KM segir: „Hann tók upp á því að þau skiptu sér að hann vann í Vatnaskógi og hún 

vann í Vindáshlíð“. 

GEG segir: „Þær voru voða mikið, þessar konur, ógiftar eða giftar mönnum sem að 

eru mjög skilningsríkir gagnvart starfinu“ „Hann lét stjórnina um að taka 

ákvarðanir“. 

En þegar talað var við yngri kynslóðirnar þá voru þær sammála því að þetta 

viðhorf hafi verið við lýði en voru ósáttar við það og streittust jafnvel á móti því.  
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RS segir: „Hún þakkaði manninum mínum sérstaklega fyrir að leyfa mér að vera í 

Vindáshlíð og það fannst mér og honum sjálfum skrýtið. Þetta var alveg frjálst val“ 

„Þær hafa ekki litið á sig jafnfætis karlmönnunum“. 

Það virðist vera viss togstreita í eldri kynslóðinni með jafnrétti þ.e. hjá þeim 

sem stofnuðu Vindáshlíð og störfuðu þar fyrstu árin. Þær telja sig vera miklar 

jafnréttiskonur og að jafnrétti hafi verið til staðar frá því að þær muni og að kristin trú 

kalli á jafnrétti.  

KM segir: „Nýja testamentið okkar er fullt af frásögum um konur þar sem þær eru að 

leggja lið og frelsarinn kallar þær alveg jafnt eins og kallana“. 

GEG segir: „Ég vona að það hafi nú frekar hjálpað, kristin trú á að leggja ávöxt að 

jafnrétti, jafnan rétt karla og kvenna, jafna stöðu karla og kvenna í hjónabandi, þau 

eru jöfn“. 

En á móti þá eru þær staðfastar í því að viss hlutverk karla og kvenna séu enn 

til staðar og það eigi að halda því við.  

KM segir: „Það var aldrei gerður nokkur munur á kynjunum, en maður hafði sín 

ákveðnu störf“ „ Það eru hefðbundin karla og kvennastörf enn í dag“. 

GEG segir: „Þetta eru stúlkur sem taka sig saman um að fara eflaust af því að það 

passaði ekki að stúlkur og piltar færu saman í einhverja svona útilegu á þessum 

kristilega grundvelli“. 

RS segir: „Hún kom í stjórn og hann er nú svo góður í verklegum þáttum sko“ „Þær 

eru að blanda saman einhverju skátastarfi og húsmæðraskóla“. 

Sú kynslóð sem tekur við af þeirri eldri upplifði mikla umbrotatíma á Íslandi 

varðandi kvennabaráttuna. 

GK segir: „Ég er 15 ára og fer í strætó úr Laugarnesinu niður í bæ til að taka þátt í 

kvennafrídeginum og ég er 20 ára þegar ég kýs Vigdísi Finnbogadóttur sem forseta 

Íslands. Ég er mjög þakklát fyrir að alast upp á þessum tíma“. 

GEG segir: „Það var nú engin framtíð í því að fara í guðfræði, það var ekkert farið að 

vígja konur“. 

Viðmælendur voru sammála um að þrátt fyrir viðhorfið sem var áður, um að 

konur ættu að vera giftar og vera heima að sjá um fjölskylduna, þá hafi þær samt í 

gegnum Vindáshlíð unnið ótrúleg störf og ekki látið neitt stoppa sig. 
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GK segir: „Þær voru að keyra trukka yfir laxá og þær keyptu sér gallabuxur sem 

tíðkaðist ekki þá“.   

GEG segir: „Enginn svo þung og erfið störf held ég sem að konur ráði ekki við 

líkamlega“. 

PMJ segir: „Ég hef aldrei velt því fyrir hvort ég sé að fara inn á karla vettvang hins 

vegar finnur maður fyrir því bara í hefðum og venjum og maður rekur sig á að þetta 

er mikill karlavettvangur og kirkjan er íhaldssöm í eðli sínu og það tekur langan tíma 

að breyta viðhorfum. En ég hef aldrei látið það stoppa mig“. 

GK tekur fram að kristilegar sumarbúðir KFUM og KFUK á Íslandi séu að 

þróast í átt að kynjajafnrétti en að enn sé til staðar þessi undirliggjandi kynjaskipting. 

Vindáshlíð og Vatnaskógur eru ennþá kynjaskipt hvað varðar stjórnina en hinar þrjár 

sumarbúðirnar Kaldársel, Ölver og Hólavatn, eru með bæði karla og konur í stjórnum. 

Í sjálfri stjórn félagsins KFUM og KFUK á Íslandi er jafnt hlutfall karla og kvenna og 

finnst GK það mjög gott og vonar að það breytist ekki. GK segir rannsakanda eilítið 

frá starfi heimssambands KFUK þar sem konur eru að vinna mjög mikla 

kvennabaráttu og hvernig verið sé að reyna að skapa atvinnutækifæri fyrir konur.  

Kirkjan virðist vera þó nokkuð íhaldssöm þegar kemur að jafnrétti í stöðum 

innan kirkjunnar. Eins og PMJ segir þá eru séu konur mikil uppistaða í 

sóknarnefndum en ekki endilega ráðandi. Það eru oftast karlmenn sem séu formenn 

sóknarinnar.  

Viðmælendum fannst mjög mikilvægt að kristilegur boðskapur kæmi jafnt frá 

konum og körlum sem sagt ekki bara karlkyns prestum.  

GK segir: „Þær setja þennan boðskap kannski í ramma sem að svona ná til stelpna 

eða kvenna í rauninni“. 

 Þessi yngri kynslóð Vindáshlíðar sem ólst upp þegar kvennabaráttan fór af stað 

er sammála um að konur þurfi ávallt að vera vakandi fyrir jafnrétti. En að Vindáshlíð 

með því að vera einungis kvennavinnustaður hafi boðið upp á vinnustað þar sem 

konur fengu að njóta sín í algeru jafnrétti. 

RS segir: „Það voru ekki týpísk kvennahlutverk í Vindáshlíð og það er kannski stærsta 

jafnréttið. Það voru bara störf og þau voru unnin af konum“.  

Rannsakandi spurði hvort það væri ekki ósanngjarnt að bjóða ekki upp á að 

karlmenn sitji í stjórn Vindáshlíðar og sömuleiðis að drengjum væri ekki boðið upp á 
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að fara í flokk í Vindáshlíð. Viðmælendur voru allar sammála um að þetta byggist 

mest upp á hefðum og venjum og að karlarnir sjálfir sækist ekki í þennan vinnustað. 

GK segir: „Hefðin er sterk. Þetta er merktur kvennastaður að mörgu leyti þannig að 

það er kannski þess vegna sem þeir herja ekki á staðinn“. 

RS segir: „Leiðbeiningar eldri sem er að koma inn í dag en þetta er ekki 

sambærilegt“. 

Þegar rannsakandi vildi fá frekara álit á því hvort viðmælendur héldu að 

ástæðan fyrir fjarveru karlmanna í stjórn Vindáshlíðar sé að konurnar hafi ekki þorað 

að gefa þeim brot af ákvarðanavaldi sínu af hræðslu við að missa það allt til þeirra. 

Viðmælendurnir voru ekki vissir um svarið en hölluðust frekar að því að þetta hefði 

aldrei snúist um að hafa völd og að þeim hafi ekki dottið í hug að þetta væri stórt skref 

í átt að jafnrétti. 

RS segir: „Ég hugsa að þær hafi mjög lítið hugsað um völd af því þær voru svo 

undirgefnar“. 

Nokkrar viðmælenda koma inn á það að karlar gætu komið með eitthvað nýtt 

og skemmtilegt og að það eigi ekkert endilega að halda í þessa hefð að karlar starfi 

ekki í Vindáshlíð. Einnig tekur PMJ fram að Vindáshlíð sé svolítið eftir á þegar kemur 

að þessu því Vatnaskógur hafi verið eilítið á undan í því að bjóða upp á alls konar 

starf fyrir bæði karlar og konur. Sumar af viðmælendunum eru sammála að það mætti 

útvíkka þá starfsemi, sem sagt starf fyrir bæði kynin.  

PMJ segir: „Það er ekkert heilagt í því að það séu bara konur“ „Það er soldið 

klassískt og þær eru mjög ríkar svona venjur í sumarbúðunum“. 

Viðtalið leiddist þá í áttina að sumarbúðunum Vatnaskógi þar sem bæði karlar 

og konur starfa en einungis karlmenn sitja í stjórn. Þar eru kynjaskipt störf, stelpur 

vinna í eldhúsinu og þrifum á meðan strákar starfa sem foringjar/leiðtogar og eru í 

stjórnunarstöðum. Viðmælendur voru flestar sammála um að þetta væri ekki gott og 

þyrfti að breytast. Eldri kynslóðinni fannst ekkert að þessu og vitnaði í hefðina og 

venjurnar sem hafa skapast.  

RS segir: „Slæm fyrirmynd fyrir strákana að konurnar væru í eldhúsinu og 

skúringunum og karlarnir í öðru“. 

Einnig nefna tvær að álit foreldra á því hverjir séu með stelpurnar þeirra í viku 

hafi eflaust áhrif þ.e. að það sé góð tilfinning og öryggi að þetta séu bara konur sem 
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starfi í Vindáshlíð. Aðallega vegna kynferðisofbeldis á Íslandi og að karlmenn séu í 

meirihluta gerenda í því. Samkvæmt PMJ þarf þetta að vera góður og öruggur staður 

sem foreldrar vilji senda börnin sín á. 

Viðmælendurnir eru allar sammála um að þetta hafi verið konurnar sjálfar sem 

kröfðust þessa jafnréttis að boða trú. Ef það hefði ekki verið fyrir þessa brautryðjenda 

konur þá hefði eflaust ekkert orðið úr Vindáshlíð. 

GEG segir: „Mér finnst ekki að þetta hafi verið hvatning eða frumkvæði karlmanna að 

þær hafi farið að gera þetta heldur þær sjálfar“. 

GK segir: „Hún fór að hitta séra Friðrik og spurði hvernig er það þurfa ekki líka 

ungar stúlkur að trúa á Guð? Það var svona upphafið af því að KFUK var stofnað 

það er þetta frumkvæði og þessi brautryðjandi María sem fór af stað sem olli því“. 

6.4.3 Gildi og einkenni 

Vindáshlíð er samkvæmt öllum viðmælendum merkur staður í þeirra huga og annarra 

kvenna sem þær þekkja til m.a. að því leiti að þetta er staður þar sem bara konur vinna 

og sitja í stjórn. 

GK segir: „Það eru bara stelpur og konur þarna og við gerum þetta bara eins og við 

viljum, algerlega á kvennaforsendum“. 

Það er þetta kristilega hugarfar og þessi boðskapur sem einkennir starfið í huga 

viðmælenda. Þessi sterki kærleikur til starfsins einkennir konur sem koma að 

Vindáshlíð.  

GEG segir: „Það eru allt önnur gildi á vinnustað eins og Vindáshlíð þar sem maður 

er þarna í kristnu umhverfi og maður miðar starfið við það það er allt annað heldur 

en að vinna á vinnustað með konum þar sem er ekki slíkt bakland“. 

Eldri kynslóðar viðmælendur taka fram að það hafi verið reynt að velja 

starfsstúlkur sem gætu sýnt trú sína í verki, orði og fordæmi. Það sé aðal einkenni 

kvenna sem tengjast og starfa í Vindáshlíð. Því eru konurnar sem komu á eftir 

sammála og virðast þær hafa reynt að halda í þau gildi. 

PMJ segir: „Þetta er kvennavinnustaður og það sem mér finnst kannski mest öðruvísi 

við hann er að hann er auðvitað byggður svo mikið á hugsjóna starfinu“. 
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RS segir: „Það er mjög mikilvægt að sýna umhyggju því ég held að þú munir 

andrúmsloftið meira heldur en hugvekjur og svona því það er þessi kærleikur og 

svona sem við viljum miðla“. 

Vindáshlíð er út á landi og þangað næst hvorki sjónvarp né útvarp. Frá morgni 

til kvölds er mikil rútína sem allir eru uppteknir við að fylgja, jafnt ungar sem aldnar. 

Starfið á því til að einangrast frá umheiminum. Viðmælendur eru sammála um að 

þetta geri starfið mjög sérstakt og frábrugðið öðrum vinnustöðum og þær eru allar 

mjög sammála um að þessu ætti ekki að breyta því það sé gott fyrir alla að taka pásu, 

njóta náttúrunnar og fá frið. 

GEG segir: „Þegar maður kemur upp í Vindáshlíð til að vera þar þá er maður alveg 

komin í bara svona lokaðan heim og það er ekkert annars staðar og þetta er bara 

heimur út af fyrir sig“. 

PMJ segir: „Vindáshlíð er dásamlegt athvarf í síbreytilegum heimi. Hér er ég komin,  

hér er gott að vera“. 

RS segir: „Þarna er lifað einhverju andlegu lífi“. 

GEG kemur að því ásamt mörgum hinna að þessi vinna í Vindáshlíð hafi verið 

hluti af kristilegu samfélagi þar sem mikil vináttu- og fjölskyldubönd mynduðust. Það 

öryggi að þekkja og tengjast þeim sem unnið var með með væri mikils virði og 

einkenndi Vindáshlíð.  

GEG segir: „Maður vann nánast í svona ákveðnu öryggi fyrir því að við værum allar 

vinkonur eða allir vinir“ „Þetta voru vinkonur, þetta voru fjölskyldubönd þarna í 

grunninn og aðrir tengdust því og þetta gat orðið eins og ein fjölskylda“. 

PMJ segir: „Það er mikið til í því að staldra og bara biðja saman, ef þú biður með 

fólki þá myndast eitthvað andrúmsloft sem að er svona græðandi og gefandi“. 

Viðmælendum fannst mikilvægt að Vindáshlíð bjóði upp á einhverja góða 

blöndu af því sem að henti stúlkum og konum.  

RS segir: „Stelpur saman er allt öðruvísi en þegar strákarnir koma inn og það 

einhvern veginn að eiga þennan stað þar sem eru bara stelpur og bara konur er 

rosalega gaman og það verður hömlulausara fyrir konurnar“. 

GK fer aðeins inn á það sem hún hefur tekið eftir frá rekstrarlegu sjónarmiði 

sínu sem framkvæmdastjóri að karlmenn séu dáldið djarfari að mörgu leyti og að þeir 
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séu sneggri að taka ákvarðanir. Hins vegar séu konur eilítið viðkvæmari fyrir skuldum 

og vilji hafa allt öruggt, það einkennir þær varkárni.  

RS segir: „Af því að þær eru konur þá hafði verið minni áhætta tekin. Vatnaskógur 

hefur byggt miklu meira og þeir eru með miklu fjölbreyttara starf“. 

Viðmælendur nefna mjög mikið í gegnum viðtölin að það einkenni konur 

mikil ábyrgðartilfinning yfir því sem þær taka sér fyrir höndum. Fyrir þeim fylgi 

þessari ábyrgð mikið sjálfstæði. 

GEG segir: „Þær gengu í þetta sjálfar, þær fengu ekkert sérstakt leyfi, þær fóru bara 

að fara sjálfar og byggðu þetta upp sjálfar alveg“. 

PMJ segir: „Meiri meðvitund í Vindáshlíð fyrir því að þú þarft að leggja þitt af 

mörkum til að gera það sem þarf að gera“. 

Gildin eru öðruvísi að mati GK á karla og kvennavinnustöðum. Það virðist 

vera meiri mýkt í kringum Vindáshlíð en meiri agi og harka í Vatnaskógi en hún 

meinar það ekki í neikvæðum skilningi. GK telur að það geti verið erfitt fyrir konur að 

njóta sín í blandaðri stjórn hvað þetta varðar. 

GK segir: „Konur njóti sín betur í svona kvennastjórnum, ég veit ekki hvort við erum 

aldar upp í að bera virðingu fyrir köllum og þannig einhvern veginn þaggast niður í 

okkur í slíku umhverfi, en í kvennastjórn þá eru bara einhvern veginn allar á sama 

jafningja grundvelli. Einhver kraftur sem fylgir því sko, frelsi til að láta allt flakka“ 

„Það er þetta vald sem birtist oft í stóru“. 

RS segir: „Minni spenna. Ég held það sé ekki harður heimur í Vindáshlíð að þetta 

mjúka hafi verið meira svona ráðandi. Mikil nánd“. 

PMJ tekur hins vegar fram að þegar maður vinni með börn þá séu önnur gildi 

til staðar almennt til að mynda þurfi að sýna umhyggju.   

RS telur ofsalega auðmýkt hafi einkennt konur við stofnun Vindáshlíðar og að 

þær hafi verið uppteknar af hinu auðmjúka, hinum undirgefnu stöðum og því að með 

þróun jafnréttis og aukinni umræðu um það og gildi kvenna þá hafi konur áttað sig á 

að þær geti verið auðmjúkar án þess að vera að biðjast afsökunar á sjálfri sér. 

RS segir: „Ekki af valdi né krafti þetta sko lýsir konum svo rosalega“ „Hætta að segja 

alltaf ónýtir þjónar erum við í staðinn fyrir að segja verðugur er verkamaður launa 

sinna“. 
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RS vitnar þarna í einkunnarorð KFUK „Ekki með valdi né krafti heldur fyrir 

anda minn segir Drottinn“. Þar sem áhersla virðist hafa verið lögð á að konur fari 

frekar hljóðlátari leiðir í að leggja sitt af mörkum í að boða kristna trú. RS telur að það 

sé hægt að vera auðmjúkur en ekki undirgefin. Þetta álit stangast á við það hvernig 

KM lýsir þeim konum sem byrjuðu starfið.  

 KM segir: „Þær voru ráðríkar“. 

Hver og ein nefnir orðið gleði þegar talað er um gildi og einkenni Vindáshlíðar 

og að það sem standi upp úr séu góðar minningar sem vekja gleði tilfinningu hjá þeim. 

 GEG segir: „Það er mjög mikilvægt að það haldist í Vindáshlíð þessi gleði“. 

6.4.4 Hæfni og færni 

Viðmælendur voru nokkuð vissar um að allar konur og stúlkur sem hafa komið að 

Vindáshlíð hefðu haft gagn af því. Þegar rannsakandi spurði frekar út hvað það gæti 

þá nákvæmlega verið sem þær hefðu lært þar þá komu mismunandi svör. En þær voru 

þó allar sammála um að gagnlegast væri eflaust að standa fyrir framan hóp af fólki og 

tala. Að það hefði reynst þeim best og eitthvað sem þær hefðu ekki getað lært annars 

staðar jafn vel.  

GK segir: „Þegar maður var komin í háskóla og maður átti að vera með fyrirlestra að 

þá var maður miklu vanari að koma fram og tala“. 

RS segir: „Þetta að koma fram og þessi félagslega færni að koma fram er náttúrulega 

mikið mál“. 

 KM nefnir að það að fá að vera þarna í friði og fá tækifæri til að þjálfast upp í 

að tala fyrir framan aðra geti gefið konum mikla djörfung. Þær eru ekki hræddar við 

að koma fram.  

KM segir: „Þetta starf gefur ekki síst þessum ungu stúlkum djörfung til að koma fram 

og taka þátt og þar er Vindáshlíð alveg ómetanlegur starfsvettvangur“. 

Annað sem allir viðmælendurnir voru sammála um var það að þær lærðu mikið 

um stjórnun. Að vera með svona stóran hóp af stelpum,  67 til 80 stelpur, í burtu frá 

öllu og öllum hafi svo sannarlega skilað sér í leiðtogahæfileikum hjá sumum konum. 

GK segir: „Það er held ég eitt sem að Vindáshlíð skilar okkur og það eru konur sem 

eru þjálfaðar í því að stýra hópi, að stjórna“. 

GEG segir: „Ég held að það skili pottþétt leiðtoga týpum“. 
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Að kynna sér efni og undirbúa sig fyrir hinar ýmsu helgistundir var eitt af því 

sem KM nefndi að væri gagnlegt. Það að þú verður að vera tilbúin með gott efni og 

standa frammi fyrir aðra og kynna. Það sé mjög gagnlegt að kunna. Viðmælendur 

voru sammála um að konur sem starfa í Vindáshlíð fái þor og getu til að standa fyrir 

því sem þær trúa og gera og standi trúar við það sem þær gera.  

KM segir: „Alveg sama hvort þú átt að taka að þér að matreiða eða matreiða 

guðsorð. Það verður að þjálfa sig í hvort tveggja.“. 

GEG segir: „Það er eitt af því sem að er mjög sterkt í Vindáshlíð og það er að þú 

verður að geta staðið og haldið þínu. Að geta staðið til enda við það sem að á að 

gera“. 

Þessi mikla ábyrgðartilfinning er eitt sem stendur ofarlega í hugum 

viðmælenda. Það að stúlkur og konur læri að bera mikla og oft þunga ábyrgð upp í 

Vindáshlíð og að það sé eitthvað sem þær taki tvímælalaust með sér frá starfinu og 

gagnist þeim. PMJ talar um þetta einstaklingsframtak og hvað það skiptir miklu máli 

og að þær eflaust finni og hafi fundið fyrir því.   

 GK segir: „Þetta starf þjálfar mann í að taka ákvarðanir“. 

PMJ segir: „Það er þessi ábyrgð, það skiptir máli hvað þú gerir, burt séð frá því hvort 

þú sért karl eða kona, og auðvitað skilar það sér í öll störf sem að þú vinnur “. 

GK tekur undir þetta og nefnir líka að margar af þessum konum áður fyrr hafi 

ekki endilega verið með neina menntun þótt sumar hafi verið það. En þrátt fyrir það þá 

hafi þær allar haft gagn af þessari aukamenntun sem kemur með þátttöku í svona 

starfi. Það er þetta óformlega nám sem skilar miklu. RS talar um að þetta hafi verið 

svo mikil þjálfun á alla vegu sem þær hafi fengið. GK telur að þær hafi lært að bjarga 

sér. Það er þessi útsjónarsemi sem þær þjálfast í og að geta bjargað sér með allt. Þetta 

virðist hafa verið meira andleg færni sem þær öðluðust en ekki einhver líkamleg færni. 

GEG segir: „Þær þurftu að bjarga því sem bjarga þurfti og hafa kannski ofan af fyrir 

stelpunum með útsjónarsemi“ „Það gerist náttúrulega ekkert nema maður athugi það“  

„Enginn svo þung og erfið störf þarna sem að konur ráði ekki við líkamlega“. 

PMJ segir: „Þú ferð inn í allt sko. Ekki hægt að standa á hliðarlínunni og segja ég 

geri ekki þetta heldur verðurðu að stíga skrefið“. 
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RS segir: „Maður reyndi að bjarga sér og því myndi ég segja að ég gerði ýmislegt 

þarna sem maður gerði ekkert á öðrum vinnustöðum, þú verður bara einhvern veginn 

að bjarga þér“.  

Annað sem kom fram í viðtölunum var að konur öðlist mikla sjálfsþekkingu 

með því að starfa þarna. Þær eru í burtu frá öllum og verða að leysa verkefnin sjálfar. 

Með því læra þær að þekkja takmörk sín og einnig hvað þær geta mikið sjálfar sem er 

kannski mikilvægast. RS tekur undir þetta og telur að persónan styrkist með því að 

takast á við svona mörg mál. GEG talaði um að það væri auðvitað sjálfsagt að elska 

aðra en maður eigi líka að elska sjálfan sig og starfið í Vindáshlíð hafi kennt 

starfsstúlkunum þessa tengingu. 

KM segir: „Þegar maður er trúr Drottni sínum að þá getur maður ekki verið trúrri 

sjálfum sér“. 

GK segir: „Það skapast líka ákveðin virðing fyrir manneskju, þegar þú færð að heyra 

það á hverjum degi alla morgna svona eitthvað uppbyggilegt fyrir sálina“. 

GEG segir: „Þar hefur þurft á svo ótal mörgum eiginleikum að halda og þar hefur 

eiginlega líka hver fengið að þjóna með þeirri náðargáfu sem henni hefur verið 

gefin“. 

Það er þessi jákvæðni sem virðist fylgja þeim konum sem hafa starfað og 

tengjast Vindáshlíð. GK vitnar í móðir Teresu um að bænin sé eins og blóðið í 

líkamanum. Það sem er að gerast í innra starfi Vindáshlíðar skapi ákveðin blæ og sé 

svo jákvætt. Það eru bænastundir á morgnanna og kvöldin og einnig er sungið við 

flestar stundir, fánasöngur, borðsöngur, kvöldsöngur og fleira. Rannsakandi vildi vita 

hvort þetta væri að skila stúlkum og konum út í þjóðfélagið sem væru jákvæðari og 

gætu betur tekist á við erfiðleika í sínu lífi.  

GK segir: „Þegar þú lendir á ögurstundu í einhverju að þá getur það skipt sköpum 

hvort þú getir til dæmis bara beðið. Ef ég get beðið að þá hef tæki til að takast á við 

minn vanda“. 

Viðmælendur nefna allar að það komi sterkari stúlkur og konur út úr starfinu í 

Vindáshlíð. Þá vegna þess að þær byrji ungar og séu að starfa þar á miklum 

þroskaárum og þurfi að takast á við ýmis störf og ábyrgðir sem aðrar stúlkur sem 

starfa í bænum þekkja ekki. Þær læri að verða sjálfstæðar og sýna frumkvæði 

samkvæmt PMJ.  
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KM segir: „Bara með því að taka þátt í þessu veigamikla starfi þær verða sterkari“.  

 GK segir: „Sumarbúðastarfið það veitir ákveðin svona styrk og kraft“. 

GEG segir: „Það þýddi ekkert að hringja eða hrópa mamma eða pabbi. Það var að 

duga eða drepast í því sem að kom upp á“. 

RS segir: „Ég held að það hafi hjálpað mjög mikið til persónulegs þroska. Þú færð 

ábyrgð þér er treyst og það finnst mér mjög jákvætt“. 

 GEG telur að það sem þær læri og þrói með sér betur séu skipulagshæfileikar. 

Starfið hreinlega feli það í sér m.a. með því að starfa og búa með svona mörgum í svo 

nánu umhverfi. PMJ tekur undir það og tengir einnig við vinnusiðferði sem 

starfsstúlkurnar læra. RS nefnir í því samhengi að konur hafi jafnvel komið úr starfinu 

með meiri praktísk sjónarmið. Þá er átt við raunhæfara mat á hvað hlutir taki langan 

tíma og hverju þarf að ljúka fyrst og fleira í þeim dúr. 

GK segir: „Vertu trú því sem þú tekur að þér“. 

Þetta nána umhverfi skilar einnig umburðarlyndi og umhyggju samkvæmt 

GEG. Væntumþykja er eitthvað GK telur að Vindáshlíð hafi kennt henni og hún getur 

ekki hugsað sér betra veganesti en það. PMJ nefnir einnig að samvinna lærist í svona 

nánu starfsumhverfi og það skipti miklu máli að geta unnið saman. RS tekur undir það 

og telur að þessar konur séu færari að fara inn í ýmisleg félagsstörf og álíka 

vinnustaði. 

GK segir: „Þetta starf hefur mótað mitt lífsviðhorf og það hefur kennt mér að þykja 

vænt um fólk“. 

GEG segir: „Að reyna að koma fram við aðra eins og það sé komið fram við mann 

sjálfan“. 

6.4.5 Hvatning 

Það kemur skýrt fram í viðtölunum við viðmælendur að þær eru hvattar áfram í starfi 

sínu í Vindáshlíð af trúarlegum hvata. Vindáshlíð sjálf er byggð upp á þeirri trú að 

konur vilji boða kristna trú og að sú hvatning sé nóg til að halda starfinu gangandi. 

Rannsakandi vildi vita hvort að það væru aðrir hvatar á bak við það að konur leituðu í 

þetta starf og þessi tengsl við Vindáshlíð. Hvaða hvatning það sé sem heldur þessu 

starfi gangandi öll þessi ár og enn í dag.  
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KM segir: „Þær vita alveg upp á hár af hverju við erum þarna. Við erum þarna af því 

okkur langar að kynnast okkar frelsara og Drottni og það fá þær að gera í 

Vindáshlíð“. 

PMJ segir: „Trúin gefur þessa hvatningu sem önnur hvatning getur ekki gert með 

sama hætti“. 

 PMJ vill meina að það sé ekki bara að þetta er kristinn vinnustaður og hafi þar 

með góð gildi heldur að með þessum kristna boðskap og að allt starfið snúist um það 

að þá sé vinnustaðurinn byggður upp á hugsjónastarfi. Með því kemur inn eitthvað 

annað atriði eða áhrif sem ekki er að finna á hefðbundnum vinnustöðum. Það veldur 

því að fólk leggur meira á sig þrátt fyrir að launin séu ekki efnahagsleg. 

PMJ segir: „Maður finnur að maður er hluti af stærra verkefni og það skiptir máli 

hvað maður er að gera og maður er að vinna að einhverju sem er gott og 

uppbyggjandi og þá leggur maður ýmislegt á sig og það eru laun í sjálfu sér að vinna 

að einhverju góðu og uppbyggilegu“. 

Allar þær konur sem koma að starfinu virðast njóta stuðnings góðra manna. 

KM telur þessa menn vera ómetanlega fyrir starfið.  

GEG segir: „Við fengum mikið af ráðum frá góðum köllum alla tíð“ „Hann hvatti þær 

alveg óskaplega mikið eins og til dæmis til að kaupa trukkinn“. 

KM tekur það sérstaklega fram að hvatning frá öðrum konum sé svo 

ólýsanlega mikilvæg og hafi verið frá upphafi. Einnig það að þær hvetji hvor aðra 

áfram í öllum þeim verkefnum sem koma upp. Hún segir að þessar konur sem koma 

að starfinu hafi þá hugsjón að þær séu að byggja upp fyrir næstu kynslóðir og það 

hvetji þær áfram. Samkvæmt GK þá skapast einhverskonar samkennd sem sé einstök 

fyrir Vindáshlíð. GEG talar um hvað fyrirbænir fyrir starfinu séu mikilvægar og sú 

vitund að það séu margar konur sem báðu fyrir starfinu. Hvatningin kemur jafnvel frá 

konunum sjálfum því þær sjálfar biðji fyrir starfinu. Þegar þær sjá að þær geti tekið að 

sér þetta verkefni og unnið að því og þróað það áfram þá hvetji það þær áfram til 

annarra verkefna. 

 GK segir: „Það er ákveðin styrkur í því að þetta skuli bara vera kvennavinnustaður“. 

GEG segir: „Að hafa tiltrú þessa fólks sem mér þótti svo vænt um fékk mig til að reyna 

og það hafðist“. 
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PMJ segir: „Maður auðvitað vex rosalega því maður uppgötvar já ég get þetta“ „Ég 

held það sé mikið til í því að staldra bara við og biðja saman. Ef þú biður með fólki 

þá myndast eitthvað andrúmsloft sem er svona græðandi og gefandi“. 

RS segir: „Að þetta hvetji konur áfram. Að sjá að þær geta þetta alveg hiklaust. Það 

er styrkjandi held ég“. 

 Staðurinn sjálfur og náttúran í kring virðist kalla á margar konur. Viðmælendur 

sýna staðnum mikinn kærleik og þær vilja meina að þessi einvera og einangrun sem 

sveitin býður upp á gagnist konum. Þær sæki í þessa frið og ró sem Vindáshlíð býður 

upp á fyrir konur.  

 KM segir: „Maður elskar þennan stað og starf alveg hreint“. 

GK segir: „Vindáshlíð er staður þar sem stúlkur fá tækifæri til að þess að eiga svona 

afdrep í náttúrunni þar sem þær gætu notið náttúrunnar og notið þess að vera bara 

saman og þar sem Guð er svo þriðji þátturinn“. 

GEG segir: „Það þykir spennandi að bara komast út úr bænum. Gaman að vera í 

náttúrunni og geta farið í gönguferðir“. 

PMJ telur að rútínan og það að skipta deginum svona niður sé gott fyrir 

einstaklinginn. Að þetta skipulag sem Vindáshlíð hafi sé uppskrift að góðu lífi, 

samkvæmt PMJ.   

Viðmælendur eru sammála um að þetta starf sé mjög gefandi og þegar 

rannsakandi vildi fá nánari útlistun á hvað væri svona gefandi þá komu fram 

mismunandi skoðanir á því. PMJ taldi að það sé gefandi að láta gott af sér leiða. PMJ 

leggur áherslu á að það eigi að efla einstaklinginn þ.e. að í heildinni finnir 

einstaklingurinn að hann skipti máli og að sé hluti af einhverju stærra en hann sjálfur. 

PMJ telur að þetta sé mjög mikil hvatning og RS tekur undir það. Sumar töldu að þetta 

væri jafnvel tækifæri til að breyta heiminum eilítið. RS telur að í byrjun sé hvatning 

jafnvel sú að bjarga heiminum með því að boða trú og sýna kærleika í verki. Það að 

fara óhikað inn í aðstæður með það hugarfar að hér geti maður gert eitthvað gagn 

hvort sem um ræðir karla eða konur.  

GK segir: „Hvatningin sé bæði trúarleg og líka að láta gott af sér leiða. Þeir sem taka 

þátt í starfi Vindáshlíðar þeir trúa því að það hafi eitthvað að segja að vera þarna í 

viku“. 
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PMJ segir: „Þú ert hluti af heild þú ert hluti af einhverjum hópi og það skiptir máli, þitt 

framlag skiptir máli“. 

RS segir: „Við erum að fást við manneskjuna alla í kristilegri fræðslu í Vindáshlíð. Það 

gerirðu beint og best í svona sólarhingsstarfi þar sem séð er um allar þarfir viðkomandi. 

Þannig hefurðu mjög víðtæk áhrif á persónuna“. 

Að mati viðmælenda er það hvað starfið er skemmtilegt stór ástæða þess að konur 

starfi í Vindáshlíð ár eftir ár. Það er þessi félagsskapur og frelsið til að vinna með 

konum sem getur verið að geri starfið hömlulausara og því hvatning fyrir konur að 

starfa þarna.  

GK segir: „Líka hvatning að það er bara gaman að taka þátt í svona kvennastarfi eins og 

er í Vindáshlíð“. 

GEG segir: „Þetta er gríðarleg vinna en hún var líka mjög gefandi og ánægjulegt að vera 

í þessu með góðu fólki“. 

RS segir: „Aldrei verið skemmtilegri og erfiðari vinna“ „Þetta er sumarvinna og þig 

langar að gera eitthvað skemmtilegt“ „Sú hlið af Vindáshlíð þetta skemmtilega að geta 

leikið og leikið sér“ „Maður sleppti fram af sér beislinu og fíflaðist mikið“. 

Þrátt fyrir þetta mikla frelsti til að vera þú sjálf þá telur RS að það ætti að örva 

stúlkur í því sem þær eru minna hvattar til að gera því þær gætu verið að missa af 

einhverjum áhrifum og að starfið þarna sé of öruggt. Það vanti smá spennu til að 

hvetja þær áfram. RS telur að það mætti bjóða upp á eitthvað meira ögrandi fyrir 

stelpur í Vindáshlíð.  

Þörfin fyrir að mennta sig og forvitnin sem býr í eðli fólks getur líka verið hvati 

og það sýnir sig í Vindáshlíð því þar er sífellt verið að læra eitthvað nýtt samkvæmt 

GK. Allir viðmælendurnir voru síðan sammála um að það sé mjög gefandi að vinna 

með börnum og það að Vindáshlíð sé athvarf fyrir ungar stúlkur. Það eitt og sér sé 

hvatning fyrir þær til að halda áfram að starfa þar.  
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7 Niðurstöður 

Rannsakandi lagði fram tvær rannsóknarspurningar í upphafi ritgerðar. Í þessum kafla 

verður þeim svarað og eru niðurstöður byggðar bæði á viðtölunum sjálfum og 

fyrirliggjandi gögnum í fræðilega hlutanum.  

 Fyrri rannsóknarspurningin var: Hvort skipulagsheildir eins og Vindáshlíð hafi 

veitt konum vettvang til að öðlast færni sem þær síðan nýttu sér til aukinnar 

atvinnuþátttöku á vinnumarkaði? 

 Að mati höfundar þá er svarið já. Það svar er stutt með þeim fræðilegu 

gögnum og þeirri eigindlegu rannsókn sem rannsakandi framkvæmdi.  

 Þessi tenging skipulagsheilda sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni og 

atvinnuþátttaka kvenna er skýr þegar fræðileg gögn eru skoðuð. Eftir 1960 fóru 

skipulagsheildir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni að breytast og stækka og á sama 

tíma jókst atvinnuþátttaka kvenna á íslenskum vinnumarkaði.  

Það virðist líka hafa haft mikil áhrif ef þessar skipulagsheildir stóðu fyrir 

eitthvað og/eða studdu vissan málstað. Þess vegna fannst rannsakanda tilvalið að taka 

fyrir Vindáshlíð til að sjá hvort konur sem hafa starfað þar telji að þær og aðrar hafi 

öðlast hæfni og færni sem nýttist þeim á vinnumarkaðinum.  

Viðmælendur voru sammála um að það væri viss færni sem þær hefðu öðlast 

með því að vinna fyrir skipulagsheild sem ekki sé rekin í hagnaðarskyni og starfrekin 

af konum. Það var síðan mismunandi hæfni og færni sem þær töldu að hefði og gæti 

gagnast konum úti á vinnumarkaðinum. En viðmælendurnir voru þó sammála um að 

Vindáshlíð hefði frá upphafi skilað konum sem væru andlega sterkar og tilbúnar að 

takast á við ýmis verkefni og bera ábyrgð. Einnig að það virðist vera meira andleg 

hæfni og færni sem þessar konur höfðu gagn af frekar en einhver líkamleg færni.  

Konur virðast sækja í félagsleg og heilbrigðis störf hvort sem það er út af 

kvenlægum gildum eins og umhyggju eða vegna þess að þjóðfélagið hefur mótað þær 

þannig og alið upp. Skipulagsheildir eru oftast byggðar upp á málstað sem ýtir undir 

jafnrétti og tengjist samfélaginu. Þar af leiðandi hafa konur eflaust leitað inn í þennan 

þriðja geira, eins og Vindáshlíð, því þar fengu konur að njóta sín og auka 

atvinnuþátttöku sína. 
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Það er því álit rannsakanda að þetta starf sem á sér stað í Vindáshlíð og álíka 

skipulagsheildum hafi tvímælalaust gefið konum sérstaklega tækifæri og vettvang til 

að uppfylla þá þörf að komast að því hvað þær geti, hvað þær vilji, hvort þær vilji 

vinna og við hvað. Eins og KM lýsir þessu best sjálf: „Þetta er alveg ómetanlegt held 

ég fyrir framtíð allra að taka þátt í þessu starfi“.  

Seinni spurning var: Hver er hvatning kvenna sem hafa tekið þátt í starfi 

Vindáshlíðar? 

 Það er innri hvatning sem heldur þessu starfi í Vindáshlíð gangandi. Svarið er í 

rauninni hin trúarlega hvatning. Það að boða kristna trú hvetur þessar konur áfram. 

Það að boðskapur þeirra hafi góð áhrif, auki gleði og góðmennsku í heiminum.  

Í gegnum fræðileg gögn og þau viðtöl sem voru framkvæmd og skoðuð telur 

rannsakandi að það sem hvetji þessar konur áfram sé leitin að sjálfsþekkingu, tækifæri 

til nýsköpunar og það að hafa áhrif. Þetta kallar Herzberg (1959) hvatningarþætti og 

það er samkvæmt kenningum hans aldrei hægt að hafa nóg af þeim. PMJ kemur 

einmitt inn á þetta hvað það sé sérstakt við Vindáshlíð þessi hugsjón sem sé í 

hávegum höfð og að það finnist ekki á hinum hefðbundna vinnustað. 

 Viðmælendurnir nefna ýmis atriði sem hafi hvatt þær áfram í starfi fyrir 

Vindáshlíð öll þessi ár. Atriði eins og hvatning frá öðrum eins og eiginmönnum og 

öðrum konum. Það að verið sé að vinna að einhverju fyrir komandi kynslóðir. 

Eitthvað sem þær telja að sé uppskrift að góðu lífi og sé svo stórt atriði sem verðugt sé 

að vinna að.  

 Það er annar innri hvatningarþáttur sem spilar lykilhlutverk og það er hvað 

konum finnst þetta skemmtilegt. Konum virðist líða betur á kvennavinnustað. Þar 

virðast þær finna visst frelsi  og  því fylgir gleði. Þær leita í að hafa gaman og það er 

hvatning í sjálfu sér.  
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8 Umræða 

Höfundur er sannfærð um að Vindáshlíð og aðrar sambærilegar skipulagsheildir hafi 

gert konum kleift að fá að njóta sín í friði frá karlaveldinu. Að þarna hafi skapast  

vettvangur, hinn svokallaði þriðji geiri, sem karlar sóttust ekkert sérstaklega eftir að 

vera ráðandi í. Það hafi gert konum kleift að starfa og stjórna þar. Eftir millistríðsárin 

hafi konur fundið að þær hefðu meiri þörf til að gera annað en vera heimavinnandi og 

að þær gætu gert það. Það var lykillinn að því að skipulagsheildir sem eru ekki reknar 

í hagnaði hafi fjölgað mikið á árunum sem fylgdu á eftir.  

 Vissulega eru í dag breyttir tímar og starfið í Vindáshlíð hefur breyst mikið frá 

stofnun. Áður fyrr var allt gert í sjálfboðavinnu og konur notuðu sumarfríið sitt í að 

vinna ólaunað mánuðum og vikum saman. Þótt stjórnin sé enn ólaunuð þá sér hún 

ekki lengur ein um rekstur á staðnum heldur er skipaður sérstakur framkvæmdarstjóri 

sem er launaður starfsmaður. Með aukinni atvinnuþátttöku kvenna  minnkaði sá tími 

sem hver og ein gat lagt í starfið. Það virðist vera að konur séu of uppteknar í starfi 

sínu og lífi til að sinna þeim verkum sem þarf að sinna í Hlíðinni í sjálfboðavinnu. Þær 

þurfa að vinna fulla vinnu og sjá um fjölskyldu. Það er of mikið að sjá líka um svona 

stóra skipulagsheild. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort þetta gæti leitt til hnignunar 

á þeim gildum sem Vindáshlíð hefur skapað og viðhaldið í gegnum árin. 

Það kom upp þegar rannsakandi vann í fræðilegum heimildunum að konur séu 

í meirihluta í þjóðkirkjunni og flestum trúfélögum á Íslandi. Ekki í miklum meirihluta 

en þó einhverjum. Rannsakanda fannst það áhugavert og velti fyrir sér hvort það gæti 

hafa hjálpað kvenréttindabaráttu íslenskra kvenna þar sem kirkjan og ríkið fer saman. 

Það gæti verið verðugt rannsóknarefni..  

Rannsakanda fannst  mjög athyglisvert hvað viðmælendur og flestar þær konur 

sem hafa tengst Vindáshlíð telja hana mjög dýrmæta og vilja vernda Hlíðina og gildi 

hennar eins og þær geta. Konur virðast vera mjöga varkárar og íhaldssamar varðandi 

breytingar í Vindáshlíð. Í gegnum samtöl þá komst rannsakandi að því að margar 

konur í stjórnunarstöðum og ábyrgðarstörfum eru konur sem hafa tengst Vindáshlíð 

hvort sem það var í starfi eða sem stúlka í flokki. Það mætti rannsaka og skoða  betur 

hvaða konur Vindáshlíð hefur haft áhrif á.  
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9 Lokaorð 
Í ritgerðinni hefur verið fjallað á fræðilegan hátt um ýmsa þætti sem koma að 

skipulagsheildinni Vindáshlíð ásamt umfjöllun og niðurstöðum úr þeirri eigindlegu 

rannsókn sem höfundur þessarar ritgerðar framkvæmdi.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að það hafi verið og sé jafnvel 

enn góð leið fyrir flestar konur að starfa fyrir fyrirtæki í þriðja geiranum. Ástæðan 

fyrir því virðist vera að þar finnist þeim þær fá frið og tækifæri til þess að þjálfa upp 

ýmsa hæfni og útvíkka starfsreynslu sína á víðara svið. Markmiðið með þessari ritgerð 

var einnig að skoða hvaða hvatning lægi að baki þessu starfi og það virðist vera að 

þær konur sem starfi í og tengjist Vindáshlíð séu hvattar áfram af innri hvata. Það sé 

trú þeirra sem hvetji þær áfram en einnig spili aðrir innri hvataþættir inn í eins og 

sjálfsþekkingarhvöt, það að láta gott af sér leiða o.fl.  

Rannsóknin er takmörkuð á þann hátt að hún náði aðeins til þeirra kvenna sem 

hafa starfað á vegum Vindáshlíðar og þar sem þetta er eigindleg aðferð þá eru þetta 

hlutlæg svör og því aðeins hægt að túlka niðurstöðurnar sem vísbendingar. 

Vísbendingar sem rannsóknin gefur eru hinsvegar sterkar og því er full ástæða til þess 

að líta á þessa rannsókn sem góðan undirbúning fyrir víðtækari rannsókn á hvaða  

hæfni og færni konur öðlist í þriðja geiranum sem gefur þeim tækifæri á að auka 

atvinnuþátttöku sína. Einnig hvaða hvatning liggi á bakvið það að fólk starfi í þriðja 

geiranum árum saman.  

Þar sem ekki hefur verið skrifað mjög mikið um þetta viðfangsefni þá væri 

áhugavert að skoða fleiri sambærilegar skipulagsheildir sem eru ekki reknar í 

hagnaðarskyni og reyna að svara nánar þessum rannsóknarspurningum.  

Höfundur lærði mikið við skrif ritgerðarinnar ásamt því að hafa gaman af að 

kynnast skipulagsheildinni Vindáshlíð enn betur. Höfundur vonast til að ritgerðin 

muni nýtast hverjum þeim sem gæti rekist á hana í ókominni framtíð.  
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