
Fær Kristín rafvirki starfssystur?

Fjölgun iðnnema og áskoranir í jafnréttismálum í karlabransa

Birna Bragadóttir 

Starfsþróunarstjóri



Orkuveitan er karlavinnustaður

• Saga Orkuveitunnar er saga karla 

• Hlutfall kvenna innan OR 

samstæðunnar hefur að meðaltali 

hækkað um 0,5% milli ára

• Hlutfall kvenna á uppleið, nema í 

hópi iðnaðarmanna, vélfræðinga 

og tæknimenntaðra

• Staðan misjöfn milli eininga og 

eftir störfum

Karlar
70%

Konur
30%
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Kynjaskipting í störfum innan Orkuveitunnar

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Skrifstofufólk

Ósérhæfr starfsfólk

Stjórnendur

Sérfræðingar

Iðnaðarmenn

OR í heild

Karlar Konur
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• Ýmislegt hefur verið reynt: 

• Konum fjölgað í stjórnunarstöðum

• Fræðsla 

• Vinnustaðurinn kynntur fyrir dætrum

• Stjórnunarefling fyrir konur

• Styrkir til náms í karllægum greinum 

• Kynningar fyrir nemendum í háskólum, iðnskólum og 
grunnskólum 

• Stytting á vinnutíma meðal iðnaðarmanna

• Kynjakvótar á sumarstörfin 

• Launajafnrétti

• Áhersla á fjölskylduvænan vinnustað

• Jafnréttisstefna og aðgerðaráætlun 

• Jafnréttisnefnd stofnanavædd

Kynbundið náms- og starfsval 
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Kynjaskipting í störfum innan Orkuveitunnar
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Hvað gerum við þá?
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Rafvirkjar 
• Karlar á miðjum aldri ekki endilega skítugir en í vinnufötum 

með töngina upp úr vasanum og vinna einkum í 
húsarafmagni, í símageiranum og við tölvur. 

Vélvirkjar 
• Þeir eru líka karlar, inni á smiðjugólfi, í bláa gallanum og með 

smurolíu upp á olnboga.

Vélfræðingar
• Hafa svipaða ímynd og vélvirkjarnir en þó iðulega gengið út 

frá því að þeir starfi á sjó en ekki í landi.

Eru staðalmyndirnar til þess fallnar að laða til sín ungar stúlkur og konur 

að námi og störfum?

Staðalmyndir hafa áhrif



8

„Ég hef aðeins verið að hugsa um þetta. Það er einhver bjögun í þessu. Við 
erum að reyna að bjóða kaup í mann sem ábyggilega ágætur. En hann hefur 
ekki lokið sveinsprófi og er þar að leiðandi eins og hver annar sem ekki hefur 
lokið sínu skóla ferli. 

Af hverju sækir til dæmis enginn stelpa eða kona um þetta starf ? Í raun þarf 
bara sæmilega hrausta, skýra og yfirvegaða manneskju í þetta. Ég er viss um 
að einhverstaðar er t.d. stelpa með stúdentspróf, sem vinnur á leikskóla, sem 
er örugglega jafn líkamlega erfitt og þetta, sem mundi hoppa hæð sína yfir 
þessu kaupi sem við erum að bjóða.“

Verkstjóri hjá OR í starfsmannaleit
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Við vildum ekki bíða
-við verðum að eiga þátt í að breyta

• Ímynd iðnaðarstarfa

• Viðhorfi til iðnaðarstarfa

• Viðhorfi til starfsnáms

• Viðhorfi til kvenna í þessum störfum

• Viðhorf grunnskóla til verknáms 
(aukagreinar)

Við hverja þarf að tala?

• Skólakrakka

• Foreldra þeirra

• Kennarana þeirra

• Námsráðgjafana þeirra

• Ráðuneytisfólkið

• Samstarfsfólk í bransanum

• Fólk í starfsgreinaráðum

• Áhrifafólk í verkalýðsfélögum

Kvenrafvirki hjá Orkuveitunni segir 
frá ungum syni sínum:

Þeir voru að læra um iðnaðarmenn. Hann 
vildi náttúrulega hafa stelpu sem rafvirkja, 
hann var að teikna rafvirkja. Fékk það 
verkefni. Þeir voru bara gáttaðir á að 
mamma hans væri rafvirki. Þú veist: Hvað 
er að henni? 
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• Ótal verkefni sem við ætlum að fara í og erum að vinna að 
aðgerðaráætlun 

• Greining á menningu OR með kynjagleraugum 

• Markviss fræðsla til starfsmanna

• Öflun, greining og túlkun kyngreinanlegra gagna efld

• Forstjóri og framkvæmdastjórn á bak við verkefnið 

• IÐNIR

Hvernig er hægt að líta sér nær?

Skiptir máli að karlar 
séu á meðal 
leiðtoganna?
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Iðnir og tækni

Safn verkefna sem hvert og eitt miðar að 
því að fá ungt fólk, sérstaklega konur, til 
að sækja sér iðnmenntun

Átta sig á menningunni

• Ráðist var í greiningu á 
fyrirtækjamenningu OR

• Endurskoðun Jafnréttisáætlunar

Áhrif í samfélaginu

• Orkuveitan tilnefnir fulltrúa í ýmsar 
stjórnir og nefndir

Aðgerðir

• Sumarráðningar ungmenna af báðum 
kynjum til útistarfa

• Iðnnemum boðinn samningur og 
helmingurinn ætlaður konum

• Valgrein hjá 10. bekkingum í 
Árbæjarskóla 2015-2016 Samstarfsaðilar

Menntamálaráðuneytið, Velferðarráðuneytið, Jafnréttisstofa, Samtök 
atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Samorka, Samiðn, önnur verkalýðsfélög, 

tækniskólar, símenntunarmiðstöðvar og fleiri.



• Orkuveitan 

• 45 umsóknir bárust

• 4 frá konum 

• Meðalaldur umsækjenda 28 ár

Auglýst eftir iðnnemum 

4 námssamningar 

ætlaðir konum

4 námssamningar 

ætlaðir körlum

• Orka náttúrunnar  
• 23 umsóknir bárust

• 2 frá konum 

• Meðalaldur umsækjenda 30 ár

• Flestar umsóknir voru frá 
nemendum í rafiðn og 
vélvirkjun/vélfræði 
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Svanbjörg varð fyrir miklu 
kynferðislegu áreiti af hálfu 
samstarfsfélaga á stað þar sem 
hún vann í rúmt hálft ár. 

...

„Ég reyndi að láta þetta á mig 
fá en ég varð mjög óörugg með 
mig og leið ekki vel í vinnunni.“

...

Þetta varð næstum til þess að 
hún hætti alveg í pípulögnum

Við verðum að taka betur 
á móti konum en fyrrum 
vinnustaður Sveinbjargar 
gerði

• Við mættum mótstöðu við að 
auglýsa bara fyrir stelpur þrátt 
fyrir að lögin leyfi okkur það

• Málamiðlun

En erum við þá tilbúin?
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• Kynbundið náms- og starfsval er félagsmótun en ekki náttúrulögmál

• Við getum tekið þátt í að viðhalda ástandinu eða að breyta því

Hvað getum við gert? 
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