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Abstract 

In this report the main subject is gender differences in management and how 

undergraduate students in business administration at the University of Akureyri 

and the University of Iceland experience that difference. What obstacles 

women think they will encounter climbing up the management ladder. Other 

research of the same or related subject from Iceland and other countries will be 

examined with the result in mind. In the beginning of this report the following 

research question was put out:  

 

Do undergraduate students, in business administration at the University of 

Akureyri and the University of Iceland, have different view to female and male 

managers?  

 

In an attempt to get answers to the research question the auother made list of 

questions online with the help of this website www.createsurvey.com and sent 

via email to undergraduate students in business administration at the two 

universities mentioned above. The answers collected show that some difference 

on aspect is between those two universities but most students agree that 

managers appearance is most important. What was interesting to see was that 

more women seemed to know the concept of the „Glass Ceiling“ which 

sponsors the rumor, that this concept is to some extent present. Also more 

women thought that gender is relevant when an individual applying for a 

position and 90,4% of those who answered had experience of manager of both 

gender. 

 

Keywords: Gender, management, manager, management styles and the glass 

ceiling. 
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Útdráttur 

Í þessari skýrslu er fjallað um kynbundna stjórnun og upplifun nemenda í 

viðskiptafræðinámi, við Háskólann á Akureyri og Háskóla Íslands, á þeirri 

stjórnun. Einnig verður greint frá þeim hindrunum sem konur telji sig mæta við 

að komast til valda í fyrirtækjum. Jafnframt verða rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á tengdu efni bæði hérlendis og erlendis skoðaðar með hliðsjón af 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Í upphafi var sett fram rannsóknarspurningin:  

 

Er munur á viðhorfi nemenda í viðskiptafræðinámi, við Háskólann á Akureyri 

og Háskóla Íslands, til kven- og karlstjórnenda? 

 

Til að leita svara við rannsóknarspuningunni var settur upp spurningalisti á 

vefsíðunni www.createsurvey.com og sendur með tölvupósti á skráða 

nemendur í viðskiptafræðinámi við þessa tvo háskóla sem nefndir eru hér að 

ofan. Niðurstöður þeirrar vinnu leiddi í ljós að einhver munur er á viðhorfi 

nemenda milli skóla en þó voru flestir sammála um að framkoma stjórnenda, 

hvort sem um var að ræða kven- eða karlstjórnendur, skipti þau hvað mestu 

máli. Áhugavert var að sjá fleiri konur kannast við hugtakið „Glerþakið“ en 

karlar og styrkir það stoðir undir því að þessi hindrun sé að einhverju leyti til 

staðar. Einnig telja fleiri konur að kyn skipti máli þegar einstaklingur sækir um 

stjórnunarstöðu og 90,4% þeirra sem svöruðu höfðu reynslu af stjórnendum af 

báðum kynjum. 

 

Lykilorð: Kyn, stjórnun, stjórnendur, stjórnunarstílar og glerþak 
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Inngangur 

Verkefni þetta er lokaverkefni mitt við Háskólann á Akureyri til B.Sc. gráðu 

við Viðskipta- og raunvísindadeild skólans. 

 

Þegar seta kvenna í framkvæmdastjórastöðum og stjórnum fyrirtækja eru 

skoðaðar er bitinn þeirra heldur smár. Árið 2008 voru konur ekki nema 19% 

framkvæmdastjóra virkra fyrirtækja á Íslandi og 23% stjórnarmanna, sama ár. 

Þessar tölur hafa lítið sem ekkert breyst frá árinu 1999 en þá voru konur 15% 

framkvæmdastjóra og 22% stjórnarmanna virkra fyrirtækja. Þegar tölur eru 

skoðaðar með hliðsjón af menntun, eru konur á Íslandi í miklum meirihluta 

brautskráðra nemenda á háskóla- og doktorsstigi. 

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar bæði hér á landi og erlendis til að skoða 

afhverju þessi munur stafar. Hvernig það standi á því að ekki séu fleiri konur í 

stjórnum og framkvæmdastöðum fyrirtækja. Algengustu skýringarnar sem 

nefndar hafa verið eru meðal annars fjölskyldan, ábyrgð, kynferði og það 

tengslanet sem æðstu stjórnendur hafa í hendi sér. 

 

Með hliðsjón af því sem nefnt hefur verið hér að ofan kom upp 

rannsóknarspurning sem leitast verður við að svara í verkefninu:  

 

Er munur á viðhorfi nemenda, í viðskiptafræðinámi við Háskólann á Akureyri 

og Háskóla Íslands, til kven- og karlstjórnenda? 

 

Skýrsluhöfundi fannst áhugahvert að skoða viðhorf nemenda í þessum tveim 

skólum til stjórnenda af hvoru kyni fyrir sig. Áhugavert að sjá hvort munur 

væri á nemendum sem búsettir væru á landsbyggðinni og aftur þeim sem 

búsettir væru á Höfuðborgarsvæðinu. 

 

Í verkefni þessu verður fyrst fjallað um stjórnun og þróun hennar sem 

fræðigrein. Stjórnun hefur verið til svo lengi sem við vitum en upphafstími 

greinarinar sem fræðigrein hófst í raun ekki fyrr en á seinni hluta sautjándu 

aldar og hefur talist sem fræðigrein síðan. Því næst verður fjallað um hlutverk 
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stjórnenda innan skipulagsheilda, en það hefur tekið miklum breytingum 

undanfarin ár og áratugi. Að því loknu verður fjallað um stjórnunarstíla og 

hvernig þeir geta verið breytilegir milli manna. Einnig verður fjallað 

sérstaklega um sex stjórnunarstíla Daniel Golman og gerð stuttlega grein fyrir 

hverjum og einum. Kaflinn sem kemur þar á eftir fjallar um glerþakið, hvernig 

þessi ósýnilega hindrun dregur úr krafti kvenna til að sækja um 

stjórnunarstöður hjá skipulagsheildum. Í lok fræðilega hlutans verður svo 

fjallað um fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðfangsefninu og því 

tengdu bæði hérlendis og erlendis, þetta er ekki bara „vandamál“ á Íslandi 

heldur í kringum okkur líka. 

 

Í framhaldi af fræðilega hlutanum verður fjallað um rannsóknina sem 

skýrsluhöfundur gerði. Gert verður grein fyrir aðferð, framkvæmd og úrvinnsla 

hennar og þátttakendum sem rannsóknin var lögð fyrir. Allt verður þetta svo 

skoðað út frá tilgangi, svörun og annmarka rannsóknarinnar. Því næst koma 

niðurstöður rannsóknarinnar sem verða greindar, skoðaðar og bornar saman við 

aðrar rannsóknir með aðstoð Excel töflureikni. Að lokum eru niðurstöðurnar 

dregnar saman og rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í upphafi 

svarað. 
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2. Stjórnun og þróun fræðinnar 
Stjórnun hefur verið til í mörg þúsund ár eða allt frá því að maðurinn hóf 

samvinnu og samstarf sín á milli. Til þess að reisa Egypsku pýramídanna fyrir 

rúmlega 4000 árum síðan, sem tók um 20 ár að reisa, þurfti hvorki meira né 

minna en hundrað þúsund menn. Þó svo þessi byggingaháttur sé okkur ennþá 

svo fjarri í dag, þá er það augljóst að til þess að ljúka þessu verki, eins og öllum 

öðrum verkum, þarf einhver að stjórna framkvæmdinni. Það þarf einhvern til 

að skipuleggja verkframkvæmdina, leiðbeina um hvernig á að gera hlutina, 

segja starfsfólkinu til og síðast en ekki síst að hvetja það áfram til að ljúka 

verkinu (Robbins og Coulter, 2007, bls. 28). 

 

Robbins og Coulter tala um að tveir atburðir hafi verið upphaf þess að litið var 

á stjórnun útfrá fræðilegu sjónarhorni. Fyrri atburðurinn sem þeir nefna er 

vísindaleg rannsókn Adam Smith á sérhæfingu starfa, þar sem hann greindi 

ferli framleiðslunnar niður í öreindir og komst að þeirri niðurstöðu að ef hver 

starfsmaður yrði þjálfaður sérstaklega í ákveðið starf framleiðslunnar væri 

hægt að auka framleiðslugetuna talsvert. Síðari atburðurinn sem þeir félagar 

nefna var iðnbyltingin. Á þeim tíma voru vélar og tæki fyrirtækjanna að taka 

við af framleiðslu heimilanna en til þess að þessi stóru fyrirtæki myndu halda 

lífi þurfti einhvern til að stjórna þeim en það var ekki raun fyrr en snemma á 

20. öldinni sem byrjað var að þróa kenningar um stjórnun þessara fyrirtækja 

(Robbins og Coulter, 2007, bls. 28-29). 
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Þróun stjórnunar að mati fræðimanna fer eftir bakgrunni hvers og eins hvernig 

þeir horfa og sjá þróunina fyrir sér. Flestir eru þó þeirrar skoðunar að fyrstu 

fræðimenn stjórnunarfræðinnar hafi sett fram klassískar kenningar. Í bók þeirra 

Daft og Marcic er hægt að sjá hvernig klassískar aðferðir til stjórnunar færast 

stig frá stigi yfir í lærdómsfyrirtæki svokölluð. Eins og sést á mynd 1 hér að 

neðan, þá er tímabil klassískra kenninga frá síðasta hluta 19. aldar eða 1890 til 

1940, samskiptakenningar frá 1930 og fram til 1990, aðgerðarrannsóknir á 

svipuðum tíma eða frá um 1939 og fram til 1990, altæk gæðastjórnun ríkir frá 

1970 og til ársins 2000 og það síðasta er lærdómsfyrirtæki sem er frá síðasta 

hluta 20. aldar eða frá því um 1990 og til dagsins í dag (Daft og Marcic, 2001, 

bls. 22). 

 

Mynd 1: Þróun stjórnunarfræðinnar (Daft og Marcic, 2001, bls. 22) 

 

Fyrstu ár fræðinnar tóku mið af klassískri stjórnun. Þar á meðal var Taylor og 

hans kenningar um vísindalega stjórnun. Frank og Lilian Gilbreth með 

rannsóknir sínar sem leituðust við að auka framleiðslugetu með færri 

handtökum. Skrifstofuveldi Max Weber tóku á stjórnun á fyrirtækinu í heild 

ekki eingöngu á framleiðslustjórnuninni líkt og hjá þeim félögum Taylor, og 

Frank og Gilbreth. Hugmynd Weber um skrifstofuveldið byggði á mjög skýru 

stigveldi, föstum reglum og ópersónulegum samskiptum. Allar þessar 

kenningar áttu það þó sameiginlegt að skoða og leitast við að ná bestu 

mögulegu framleiðslu út úr skipulagsheildinni (Daft og Marcic, 2001, bls. 25). 

Klassískar kenningar frá 1890 til 1940

Samskiptakenningar frá 1930 til 1990

Aðgerðarrannsóknir frá 1939 til 1990

Altæk gæðastjórnun frá 1970 til 2000

Lærdómsfyrirtæki frá 1990 – dagsins í dag
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Á fyrri hluta 20. aldarinnar undir lok klassíska kenninga fara fræðimenn að 

horfa á stjórnun út frá mannlegum tengslum innan fyrirtækja. Þar eru fremst í 

flokki Chester Bernard og Mary Parker Follett með rannsóknir sínar um 

skilningin á mannlegri hegðun, framkomu og þörfum á vinnustað og hvernig 

þessi þættir hefðu áhrif á afkastagetu skipulagsheilda (Daft og Marcic, 2001, 

bls. 27). Hawthorne rannsóknin svonefnda er mörkuð sem upphaf samskipta 

kenningar. Maslow og kenning hans um fimm þrepa þarfapýramídann tóku á 

svipuðum gildum, þar leit Maslow á hvernig stjórnendur gætu uppfyllt þarfir 

starfsfólks stig af stigi til að ná bestu mögulegu framlegð. Mannauðsstjórnun 

fjallar á dýpri hátt um mannlega hegðun, þar sem talað er um að ekki eingöngu 

þurfi að uppfylla frumþarfirnar heldur þurfi að mæta öðrum og hærri þörfum til 

að starfsfólk njóti sín og nýti hæfileika sína til fulls (Daft og Marcic, 2001, bls 

28-31). 

 

Nokkrum árum eftir að kenningar um mannleg tengls komu fram eða eftir 

Seinni heimstyrjöldina komu upp á borðið aðgerðarrannsóknir. 

Aðgerðarrannsóknir leitast við að nota stærðfræðilegar aðferðir og aðferðir 

skyldar stærðfræði til að leysa flókin verkefni í skipulagningu og rekstri 

skipulagsheilda. Markmið aðferðarinnar var að ná sem bestri efnislegri 

framlegð á vöru og þjónustu (Daft og Marcic, 2001, bls. 32). 

 

Altæk gæðastjórnun vísar til þess að fyrirtæki hafi það að markmiði að afhenda 

gæða vöru og þjónustu til viðskiptavina sinna. Það þarf að virkja þátttöku 

starfsfólks og ábyrgð þeirra svo hægt sé að grípa inn í framleiðsluferlið hvar 

sem er í ferlinu, til að hægt sé að laga það sem miður fer og bæta það sem hægt 

er að bæta (Daft og Marcic, 2001, bls. 32). 

 

Allt frá síðasta áratug síðustu aldar og fram til dagsins í dag eru 

skipulagsheildir að þróa starfssemi sína og reyna að mæta stöðugum 

breytingum í rekstri fyrirtækja, viðmiðum og ekki síst áherslum á stjórnun. 

Lærdómsfyrirtæki eða þekkingarfyrirtæki eins og þau eru nefnd líka, einkenna 

þessa þróun. Áður en þessi þróun átti sér stað voru mörg hver fyrirtæki 

stöðnuð, vinnan var einhæf, markmiðið var að halda stöðugleika á markaði og 
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ná fram bestu framleiðslugetu og afköstum. Breytingarnar fela margt í sér, 

fyrirtæki nútímas eru að hnattvæðast sem leiðir til þess að vinnan verður 

fjölbreyttari, fleiri störf í boði og tölvutæknin er nýtt í mjög auknum mæli. 

Markmið fyrirtækja er að vera í stakk búið til að takast á við og bregðast við 

hvers konar breytingum, ekki eingöngu að halda í stöðugleikann. Daft og 

Marcic nefna það í bók sinni að þarfir starfsfólks og viðskiptavina er betur 

sinnt og áherslan á hagnað virtist ekki eins mikilvæg á þeim tíma, þó annað 

hafi komið í ljós nú síðustu ár. Stjórnandinn er ekki einvaldur, hann dreifir 

valdinu og starfsfólk fær meiri ábyrgð og frelsi til ákvarðanatöku, þar sem 

hópur fólks hjálpast að til að ná þeim markmiðum sem sett eru fram. Hópstarf 

er talið vera áhrifameira þar sem sérhæfing hvers og eins starfsmanns nýtur sín 

betur. Þannig nýtist þekking mannauðsins mun betur en þegar vinnan er 

einstaklingsmiðuð. Þegar starfsfólk vinnur náið saman er talið líklegra að hægt 

séð að komast hjá samkeppni og árekstrum milli samstarfmanna (Daft og 

Marcic, 2001, bls. 14). 

 

2.1. Hlutverk stjórnenda 
Henry Mintzberg lýsir hlutverki stjórnenda á þennan hátt í einni bók sinni, „Ef 

þú spyrð stjórnendur hvað þeir gerðu, myndu þeir líklega segja þér að þeir 

gerðu áætlanir, skipuleggja, samhæfa og sinna eftirliti. En horfðu á hvað þeir 

gera. Láttu það ekki koma þér á óvart ef þú getur ekki tengt það sem þú sérð 

við þessi fjögur orð“ (Mintzberg, 1989, bls. 9). Mintzberg telur jafnframt að 

munurinn á stjórnenda og leiðtoga vera tiltölulega lítinn þar sem hann segir að 

þessi hlutverk skarist. Hann telur að hvor fyrir sig þurfi að hafa hæfileika hvors 

annars, þ.e. leiðtogi þarf hæfileika stjórnandans og stjórnandinn þarf hæfileika 

leiðtogans (Mintzberg, 1975). 

 

Skilgreining Bennis og Nanus á leiðtoga og aftur stjórnanda er þessi, 

„Stjórnandi er sá sem gerir hlutina rétt en leiðtogi er sá sem gerir réttu hlutina“ 

(Bennis og Nanus, 2003, bls. 20). Sá sem hefur umsjón með verkum annara og 

skipuleggur til þess eins að ná makmiðum heildarinnar er stjórnandi. 

Markmiðin eru að aðstoða aðra til að vinna sína vinnu og skila henni á 
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viðunandi hátt en ekki persónulegur ávinningur (Robbins og Coulter, 2007, bls. 

5). 

 

Bennis og Nanus tala um fjóra þætti eða leiðir sem stjórnandi verður að tileinka 

sér ætli hann sér að ná árangri og skilgreining þeirra á stjórnunarhæfileika er 

„eitthvað sem allir geta lært, hægt sé að kenna öllum og ekki hægt að neita 

neinum um“ (Bennis og Nanus, 2003, bls. 25). 

 

Fyrsta leiðin sem þeir nefna er, athygli í gegnum framtíðarsýn. 

Leiðtogi sem er áhrifamikill verður að hafa skýra mynd af markmiðum sínum. 

Þannig að undirmenn hans viti upp á hár að hverju er stefnt. Framtíðarsýn sem 

er skýr, ýtir undir sjálfstraust starfsmanna til að vinna nauðsynleg verkefni sem 

leiðir það að endanlegum markmiðum (Bennis og Nanus, 2003, bls. 24-28, 80-

101). 

 

Leið tvö sem þeir nefna er, tilgangur í gegnum samskipti. 

Það er ekki nóg að hafa flotta framtíðarsýn, leiðtogar verða að geta selt 

hugmyndir sýnar með samskiptum við undirmenn þannig að þeir búi til 

sameiginleg markmið. Sannfæring leiðtogans verður aldrei mikilvægari en 

þegar sýnin kallar á miklar breytingar eða jafnvel fórnir (Bennis og Nanus, 

2003, bls. 31-40, 102-140). 

 

Þriðja leiðin er, traust í gegnum stöðu. 

Leiðtogar verða að vera trúverðugir með því að sýna stöðugt að þeir eru 

skuldbundnir markmiðum sínum, til að starfsmenn sjái að leiðtoginn er í 

verkefninu til lengri tíma. Sé leiðtoganum treyst þá verður hann sýnilegri og 

staða hans verður skýr (Bennis og Nanus, 2003, bls. 41-45, 141-174). 

 

Fjórða og síðasta leiðin er, trú á sjálfan sig. 

Árangursríkur leiðtogi verður að geta nýtt sér eigin gáfur og orku til fullnustu 

og fullkomlega skuldbundinn án þess að líta út fyrir að vera montinn. Svo lengi 

sem þeir eru vissir um eigin getu og eru bjartsýnir á að þeir geti náð 

markmiðum sínum hvetja þeir undirmenn sína í leiðinni til að nýta eigin gáfur. 

Í umhverfi stöðugra breytinga verða fyrirtæki að vera tilbúin til að takast á við 
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breytingarnar og með því að skapa lærdómsfyrirtæki nýtast hæfileikar og 

reynsla starfsmanna best (Bennis og Nanus, 2003, bls. 52-72, 175-200). 

 

Góður leiðtogi hvetur undirmenn sína, skapar vinnuumhverfi þar sem 

undirmenn hafa þann kost að breyta áformum í veruleika og sér til þess að því 

sé viðhaldið. Þeir nota vald sitt til að hvetja undirmenn sína til að taka þátt í því 

að breyta fyrirtækinu en gefa valdið ekki frá sér, einnig hvetja þeir undirmenn 

sína til að læra og þroskast. Það er í höndum leiðtogans að skapa 

vinnuumhverfi sem er hvetjandi þar sem hver starfsmaður fær að njóta sín, 

þannig verður vinnan skemmtileg, fjölbreytt og umfram allt ekki þreytandi 

rútínuvinna (Bennis og Nanus, 2003, bls. 200-204). 

 

2.1.1. Daniel Goleman 

Daniel Goleman telur að tilfinningagreind sé stór partur af velgengni 

einstaklinga og gefi forskot í vinnunni og í daglegum samskiptum við aðra 

einstaklinga. Það er mikilvægur þáttur til að ná árangri í stjórnun því gáfur eru 

að hans sögn taldar sem sjálfsagður hlutur. Goleman telur að 

tilfinningagreindin spili stærra hlutverk til að öðlast starfsframa en faglegir 

eiginleikar (Goleman, 2000b, bls. 45). 

 

Tilfinningagreind leggur leiðina, opnar tækifæri og skapar forsendur  fyrir 

sjálfstyrkingu og þjálfun leiðtogans. Tilfinningagreindin hefur þann eiginleika 

að hún getur skilið, endurkastað, samtvinnað og skynjað eigin tilfinningar og 

annarra einstaklinga. Goleman skiptir tilfinningagreindinni niður í fjóra þætti. 

Fyrsti þátturinn er sjálfsvitund (Self-Awareness) sem skilur og greinir eigin 

tilfinningar og sveiflur. Næst er það sjálfstjórn (Self-Management) sem gerir 

stjórnendum kleift að stjórna skapi sínu, aðgerðum og hugsunum og gefur 

honum því tækifæri á að hugsa áður en hann framkvæmir aðgerðina. 

Félagsvitund (Social-Awareness), stjórnandinn þarf að hafa vilja og áhuga til 

að ná settum markmiðum, samkennd er eiginleiki til að virða og skilja 

tilfinningar annarra. Fjórði og síðasti þátturinn er félagsfærni (Social-Skill) hún 

tekur á tengslum og hvernig stjórnendum tekst að bæta og efla félagslegt 
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tengslanet jafnt innan sem utan skipulagsheildarinnar (Goleman, 2000a, bls. 

80). 

 

2.1.2. Henry Mintzberg 

Henry Mintzberg setti fram kenningu um tíu hlutverk stjórnenda og hvernig 

hægt væri að skipta þessum hlutverkum í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn er 

samskiptahlutverk, annar flokkurinn er upplýsingahlutverk og þriðji flokkurinn 

er ákvarðanahlutverk. 

 
Mynd 2: Hlutverk stjórnenda (Mintzberg, 1989, bls. 17) 

 

Eins og sést á mynd 2 hér að ofan, þá er stjórnandinn fyrirmynd, leiðtogi og 

tengiliður í samskiptahlutverkinu. Þrátt fyrir að þær skyldur sem tilheyra 

samskiptahlutverkinu séu oft minna mikilvægar, fela í sér lítil samskipti og 

jafnvel engar stórar ákvarðanir má alls ekki hunsa þann þátt því hann er 

mikilvægur undirstöðuþáttur fyrir næstu tvo flokka. Í upplýsingahlutverkinu 

eru stjórnendur rýnandi, talsmaður og útlistandi. Stjórnendur geta með engu 

móti vitað allt frekar en hver annar. En með hjálp frá samskiptahlutverkinu 

aflar hann sér upplýsinga frá öðrum stjórnendum eða fær aðstoð frá sérfræðingi 

til að veita upplýsingar. Síðasti flokkurinn er ákvörðunarhlutverkið, þar  eru 

stjórnendur frumkvöðlar, þeir ráðstafa auðlindum fyrirtækisins, eru 

samningsmenn og úrlausnaraðili fyrir skipulagsheildina. Upplýsingahlutverkið 

aðstoðar stjórnendur til að afla upplýsinga og vitneskju til að geta tekið 

ákvarðanir (Mintzberg, 1989, bls. 15-19). 

 

  

Samskiptahlutaverk

•Fyrirmynd
•Leiðtogi
•Tengiliður

Upplýsingahlutverk

•Rýnandi
•Talsmaður
•Útlistandi

Ákvarðanahlutverk

•Frumkvöðull
•Ráðstafa 
auðlindum

•Samningsmaður
•Úrlausnaraðili
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3. Stjórnunarstílar 
3.1. Aðstæðubundin stjórnun 

Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir við hvaða stjórnunaraðferð henti best, en 

Hersey og Blanchard hafa trú á því að stjórnendur geti breytt sínum 

stjórnunarstíl við breyttar aðstæður. Aðstæðubundin stjórnun tengir saman 

verkefnaþroska starfsmanna og stjórnuarstíl stjórnenda. Verkefnaþroski 

starfsmanna saman stendur af því hversu viljugir þeir eru að vinna verkefnið og 

hversu vel starfsmenn ráða við þau. Eitt lykilatriði í aðstæðubundinni stjórnun 

er samspil stjórnandans við að leiðbeina starfsmönnum sínum, hversu vel hann 

les vilja starfsmannsins til að vinna verkið og hvernig hann styður félagslega 

við starfsfólk sitt (Hersey og Blanghard, 1993, bls. 184-185). 

 

Hersey og Blanghard skipta stjórnunaraðferðum í fjóra flokka og þeir eru: 

Felandi stjórnun, hvetjandi stjórnun, veitandi stjórnun og stýrandi stjórnun, 

þetta má sjá betur á mynd 3 hér að neðan. 

 

 
Mynd 3: Aðstæðubundin stjórnun (Hersey og Blanghard, 1993, bls. 186) 

 

Þegar starfsmaður er með lítinn áhuga og/eða verkefnaþroski er lítill, þarf 

stjórnandinn að beita stýrandi stjórnun með því að gefa skýr fyrirmæli. 

Stjórnunarstíll sem þessi hentar einkar vel fyrir nýráðna starfsmenn eða þegar 

viðkomandi er að takast á við nýtt og óþekkt verkefni sem hann hefur ekki 

tekist á við áður. Samskipti einkennast af hreinum boðskiptum frá stjórnanda til 

starfsmanns. Eftir því sem áhugi starfsmanns tekur að aukast og 

 

Veitandi stjórnun 

 

Hvetjandi stjórnun 
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verkefnaþroskinn er lítill eða örlítið vaxandi beitir stjórnandinn hvetjandi 

stjórnun. Með slíkum stjórnunaraðferðum veitir stjórnandinn upplýsingar, 

útskýrir, spyr og hvetur starfsmannin áfram. Stjórnandinn verður að passa það 

að skipta sér ekki of mikið af starfsmanninum því það gæti haft neikvæð áhrif á 

vinnuframlag starfsmannsins. Samskiptin einkennast af gagnkvæmi milli 

stjórnanda og starfsmanns. Við aukin stuðning, hvatningu og uppörvun 

stjórnandans eykst verkefnaþroskinn í mikinn en skortir áhuga á að takast á við 

verkefnið, stjórnandinn beitir þá veitandi stjórnun. Stjórnandinn verður að sýna 

skilning á efasemdum með því að ræða lausnir á verkefninu við starfsmanninn 

þannig að viðkomandi starfsmaður hræðist ekki að gera mistök. Þegar bæði 

áhuginn og verkefnaþroski starfsmanns er orðin mikill þá beitir stjórnandinn 

felandi stjórnun. Í slíkri stjórnun felur stjórnandinn starfsmanninum það val að 

vinna á eigin forsendum en fylgist þó með álengdar (Hersey og Blanghard, 

1993, bls. 185-206). 

 

Rannsóknir þeirra Hersey og Blanghard hafa leitt það í ljós að svo virðist sem 

flestir stjórnendur séu með einn megin eða grundvallar stjórnunarstíl eða 

stjórnunaraðferð. Það er sú aðferð eða stíll sem stjórnandinn notar í flestum 

tilfellum en hann getur haft einn til tvo aðra sem hann grípur til eftir þörfum. 

Til þess að stjórnandinn hafi þann kost að beita fleiri en einum megin 

stjórnunarstíl, þá verður hann að skoða, læra og æfa aðra stíla. Lykilatriðið er 

þó að vilji stjórnandans verður að vera til staðar til að hann geti beitt 

mismunandi stílum/aðferðum eftir því hvernig aðstæður breytast (Hersey og 

Blanghard, 1993, bls. 292). 

 

3.2. Almennt 
Stjórnunarstílar samanstanda af grundvallarsýn, eiginleikum, skoðunum og 

hæfni stjórnenda. Stjórnunarstíll er sú aðferð sem stjórnandi notar til að hafa 

áhrif á starfsfólk, störf þeirra og viðleitni til að setja markmið og ná þessum 

markmiðum. Sá stjórnuarstíllin sem hver stjórnandi velur sér er oft 

ómeðvitaður (Buchanan og Huczynski, 2004, bls. 716-717). 
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Buchanan og Huczynski nefna það að stjórnunarstílar og aðferðir sem sýna 

umhyggju, lýðræðis og þátttöku séu aðferðir sem skila hvað mestum árangri. 

Stjórnunarstílar geta verið mjúkir og harðir. Mjúkir stjórnunarstílar eða 

jákvæðir, ganga út á það að stjórna með umbun og gagnrýna á jákvæðan hátt. 

Harðir stjórnunarstílar eða neikvæðir, ganga út á það að stjórna með refsingum 

og hótunum til að halda starfsfólki á tánum (Buchanan og Huczynski, 2004, 

bls. 716-717). 

 

Leiðtogahæfileikar spyrja ekki bara um hæfni mannsins heldur leikur 

persónuleiki hvers og eins stórt hlutverk í að móta einstaklinginn og gera 

viðkomandi að góðum leiðtoga. Þar spilar sem dæmi ákefð, heiðarleiki, 

hógværð og hugrekki mikið inn í. Góður leiðtogi er sá sem hugsar um 

hagsmuni annara ekki bara sjálfs síns. Starfsfólk hefur líka oft mikil áhrif á 

stjórnendur og gerir þá að betri stjórnendum fyrir vikið rétt eins og gagnkvæm 

áhrif, stjórnendur hafa mikil áhrif á starfsfólk sitt. Stundum er talað um að 

stjórnendur séu „þjónar“ fyrir sitt starfsfólk innan fyrirtækja og segja má að 

lykillinn að því að vera virtur og góður stjórnandi er að þjóna sínu starfsfólki 

vel (Daft, 1999, bls. 41). 

 

Í nútíma samfélagi, með örum og stöðugum breytingum er ekki hægt að ganga 

úr skugga um að stjórnendur fyrirtækja séu hæfir til að takast á við þær 

aðstæður sem geta komið upp. Sayles kemur inn á það að svo virðist sem 

vinsælir stjórnunarstílar skili ekki lengur sama árangri og þeir gerðu áður. 

Skýringarnar sem settar hafa verið fram eru meðal annars yfirtökur fyrirtækja, 

starfsmenn eru latari og stjórnendur hrokafyllri. Talið er þó að stærsta 

skýringin sé sú að stjórnendur hafi misskilið starf sitt eða starfstitil, með því til 

dæmis að sýna ekki umhyggju sem skyldi (Sayles, 1999, bls. 17). 

 

Engin einn stjórnunarstíll virðist vera betri en annar, þó ýmislegt leiði í ljós að 

stjórnunaraðferðir sem tengjast árangurs- eða lýðræðisstjórnun skila betri 

árangri. Talið er að aukin þátttaka starfsfólks í skipulagningu og ákvarðanatöku 

ásamt því að það er hvatt til að nýta sér þekkingu sína í starfi hafi hvað mest 

áhrif á að slíkir stjórnunarstílar skili betri árangri (Buchanan og Huczynski, 

2004, bls. 739).  
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Góður stjórnandi notar ávallt fleiri en einn stjórnunarstíl samtímis. Sagt hefur 

verið að þetta sé svipað og velja sér golfkylfu, þó þú notir eina kylfu í hverju 

höggi þá notar þú margar á meðan á leiknum stendur (Goleman, 2000a, bls. 

87). 

 

3.3. Stjórnunarstílar Daniel Goleman 
Daniel Goleman setti fram kenningu um stjórnunarstíla sem hann flokkaði 

niður í sex undirflokka sem hann taldi hafa áhrif á fjárhagslega frammistöðu 

skipulagsheilda og starfandi frammistöðu fyrirtækja. Kenningar Goleman eru 

byggðar á rannsóknum Hay og Mcber sem lögð var fyrir fjölda stjórnenda 

fyrirtækja um allan heim (Goleman, 2000a, bls. 87). 

 

Stjórnunarstílar Goleman skiptast í eftirfarandi sex flokka: Árangursstjórnun, 

félagsleg stjórnun, leiðtogastjórnun, lýðræðisstjórnun, þjálfun og 

þvingunarstjórnun. Þvingunar- og leiðtogastjórnun hafa þann ókost að geta 

dregið úr samheldni starfsmanna og sveigjanleika stjórnanda en að sjálfsögðu 

hafa þessir tveir stjórnunarstílar sýna kosti líka. Hinir fjórir stjórnunarstílarnir 

hafa það sameiginlegt að þeir ýta frekar undir árangur, samheldni starfsmanna 

og sveigjanleika stjórnanda (Goleman, 2000a, bls. 80). 

 

3.3.1. Árangursstjórnun 

Stjórnandi sem kýs sér árangursstjórnun sem sinn stjórnunarstíl gerir mjög 

miklar kröfur til starfsfólks síns bæði með vinnuframlag og gæða í starfi. 

Stjórnandinn hefur ákveðna hugmynd um hvernig hann vill að hlutirnir séu 

unnir og vill að starfsfólk sitt fylgi sér og sínu fordæmi og vinni sitt starf í ljósi 

þess. Einkunarorð á borð við, fylgið mínu fordæmi. Stjórnandi sem kýs sér 

þennan stíl getur náð mjög langt í starfi sínu og frábærum árangri því það er 

ekki eingögnu gerðar kröfur til starfsfólks heldur líka stjórnenda 

skipulagsheildarinnar. Þessi stíll hentar eingöngu þegar að um hæfan og 

samhentan hóp einstaklinga er að ræða að öðru leyti virkar hann ekki innan 

fyrirtækisins (Buchanan og Huczynski, 2004, bls. 738). 
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3.3.2. Félagsleg stjórnun 

Stjórnandi sem aðhyllist félagslega stjórnun hefur það að markmiði að hvetja 

starfsfólk sitt til dáða til að efla samstöðu og gerir sitt besta til að koma á 

tilfinningatrausti milli stjórnanda og starfsmanna. Einkunarorð á borð við, fólk 

í fyrirrúmi. Stjórnunarstíll sem lítur að félagslegri stjórnun hentar best til að 

bæta liðsandann í skipulagsheildum einnig virkar hann vel til að hvetja 

starfsfólk áfram sem er undir miklu álagi. Leiðtoga- og félagslegri stjórnun er 

mjög gott að blanda saman enda eiga þeir báðir það sameiginlegt að hvetja 

starfsfólk sitt áfram (Buchanan og Huczynski, 2004, bls. 738). 

 

3.3.3. Leiðtogastjórnun 

Stjórnandi sem velur sér leiðtogastjórnun er hvetjandi og hvetur starfsfólk sitt 

til dáða með framtíðarsýn heildarinnar að leiðarljósi. Einkunarorð á borð við, 

fylgið mér. Hvatningin og jákvæðnin sem stjórnandinn lætur í té, leiðir til betri 

starfsanda, bætt vinnuframlag og starfsfólkinu finnst það skipta máli. 

Leiðtogastjórnun hentar best þegar breytingar hafa átt sér stað eða eru í 

sjónmáli og kalla á ný og skýr markmið. Talið er að stjórnunarstíll sem þessi 

skili besta heildarárangri (Buchanan og Huczynski, 2004, bls. 738). 

 

3.3.4. Lýðræðisstjórnun 

Lýðræðisstjórnun skapar samstöðu innan skipulagsheildarinnar bæði með 

þátttöku starfsfólks til ákvörðunartöku og umhyggju fyrir þeim. Hér byggist 

mikið á því að stjórnandinn hafi starfsfólk sitt með í ráðum og spyrji það álits. 

Einkunnarorð á borð við, hvað finnst þér? Stíll sem þessi byggist mikið á 

samskiptum bæði á milli yfirmanns og starfsmanns en einnig hjá starfsfólki sín 

á milli. Eitt af markmiðum lýðræðisstjórnunar er liðsvinna sem sýnir það að 

allir innan skipulagsheildarinnar geta haft áhrif á stefnu fyrirtækisins og hvert 

það er að fara. Lýðræðisstjórnun hentar mjög vel þegar bæta á samstöðu og 

nýta þá þekkingu og reynslu sem starfsfólkið býr að (Buchanan og Huczynski, 

2004, bls. 738). 
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3.3.5. Þjálfunarstjórnun 

Þjálfun sem stjórnunarstíll hefur það að markmiði að þjálfa starfsmann upp í 

ákveðið starf. Einnig getur þetta átt við þegar verið er að sýna viðkomandi 

starfsmanni nýja aðferð við að vinna starfið hvort sem hún er einfaldari eða 

kennir starfsmanninum að vinna hraðar. Einkunnarorð á borð við, reyndu þetta. 

Stjórnunarstíll sem hefur þjálfun að leiðarljósi hentar vel til að aðstoða 

starfsfólk til að ná betri árangri og efla styrkleika sinn (Buchanan og 

Huczynski, 2004, bls. 738). 

 

3.3.6. Þvingunarstjórnun 

Þvingunarstjórnun krefst undirgefni starfsfólks við stjórnandann sinn. Til að 

nota þennan stíl þarf stjórnandinn að vera mjög ákveðinn, hafa trú á því sem 

hann er að gera og geta sagt starfsmönnum sínum að gera einsog hann segir 

þeim að gera. Einkunnarorð á borð við, gerðu einsog ég segi þér. 

Stjórnunarstíll sem þessi hentar best við þvingaðar aðstæður hvort sem það á 

við um erfiða starfsmenn eða um verulegt neyðarástand sé að ræða innan 

skipulagsheildarinnar (Buchanan og Huczynski, 2004, bls. 738). 

 

Skýrsluhöfundur ákvað að notast við ofangreinda stjórnunarstíla Daniel 

Goleman‘s í spurningakönnun sinni. Útfærði spurningu þar sem hver 

stjórnunarstíll er skilgreindur í nokkrum lýsandi orðum og þátttakendur 

svöruðu með því að merkja við, kona, karl eða bæði kynin eftir því sem þeim 

fannst eiga best við í hvert skipti. Skýrsluhöfundur ákvað að skilgreina þá með 

nokkrum orðum, til að auðvelda þátttakendum að skilja við hvað var átt hverju 

sinni. Skýrsluhöfundi fannst áhugvert að skoða hvort munur væri á hvernig 

konur og karlar svöruðu. 
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4. Konur og karlar sem stjórnendur 
Á árum áður var ekkert sjálfsagðara en að stjórnendur væru karlar, það var ekki 

fyrr en á seinni hluta 20. aldar að farið var að telja það sem eðlilegan hlut að 

konur stjórnuðu í stórum fyrirtækjum. Um áratug síðar voru konur fyrst teknar 

með í stjórnunarkönnunum en margir eru sammála um það að í framtíðinni eigi 

sjónarmið kvenna eftir að vera meira og meira áberandi (Buchanan og 

Huczynski, 2004, bls. 724) (Daft, 1999, bls. 304). 

 

“Ef við lítum á hinn dæmigerða forstjóra hér á landi þá er hann karlmaður á 

aldrinum 36-50 ára. Hann klæðist jakkafötum í vinnunni og eyðir um 250 

þúsund krónum í fatnað á ári. Hann er vel menntaður, með háskólapróf eða 

framhaldsnám úr háskóla og vinnur óhemju mikið, jafnvel um og yfir 60 

klukkustundir á viku og gerir ekki mikinn greinarmun á virkum dögum og 

helgum. Hann ekur gjarnan um á jeppa. Hann hefur helst dálæti á Davíð 

Oddsyni sem leiðtoga utan fyrirtækjarekstrar. Honum þykir Össur vel rekið 

fyrirtæki og Þórólfur Árnason og Brynjólfur Bjarnason dæmi um hæfustu 

stjórnendur fyrirtækja þessa lands. Hann telur sig dreifa ábyrgð í starfi. Hann 

telur sig hafa náð langt á færni og reynslu sinni. Honum þykir verst að vera 

undir álagi í starfi og sárnar einnig áhrifin á fjölskyldulífið. Hann reynir að 

sinna fjölskyldunni í frítíma sínum og stefnir að því að hætta að vinna um 

sextugt” (Jón G. Hauksson, 2003, bls. 59). 

 

Hinn harði og virti  karlstjórnandi var talinn hinn eðlilegi stjórnandi og allt til 

ársins 1980 voru aðeins gefnar út bækur um það hvernig konur væru langt frá 

„norminu“, eins og stjórnunarstíll karla væri sá eini rétti (Sinclair, 1999, bls. 

54-55). 

 

Það er löngu orðið ljóst að konur eru langt á eftir körlum þegar kemur að æðstu 

stjórnunarstöðum fyrirtækja, en hvers vegna? Þetta hefur verið rannsóknarefni 

margra vísindamanna en engin ein skýring eða niðurstaða komið í ljós. Munur 

á stjórnunarstíl karla og kvenna hefur verið skoðað allt frá blautu barnsbeini og 

fram á uppvaxtar ár þeirra. Stúlkur læra að tileinka sér samkennd á meðan 

strákar einbeita sér að því að öðlast meiri virðingu. Þegar þeir hugsa um stöðu 

sína er það yfirleitt útfrá hugsun þeirra um valdastigann og nota því oft aðferðir 
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til að brjóta aðra niður á þann hátt að þeir virki fróðari og með meira 

sjálfsöryggi. En konur sem hugsa á þennan hátt og nota sömu aðferð er litið á 

sem frekjur (Huczynski og Buchanan, 2001, bls.711). 

 

Talið var lengi að til þess að konur næðu árangri í æðstu stjórnunarstöðum 

fyrirtækja þyrftu þær að hafa leiðtogaeiginleika karlmanns. Þó er það ekki 

endilega raunin. Þær konur sem ruddu brautina og komast hafa í æðstu 

stjórnunarstöður hafa margar hverjar farið eftir hefðum karlamanna og 

hegðunarreglum þeirra en hafa þó notað sínar eigin aðferðir nú síðari ár 

(Kuhlman, 2004, bls. 64). 

 

Svo virðist sem stjórnunaraðferðir karla hafi skilað þeim í æðstu stöður og á 

toppinn á meðan stjórnunaraðferðir kvenna virðist ekki vera að skila þeim 

nema í millistjórnendastöður fyrirtækja. Kannski væri best fyrir þær að taka 

upp hegðun, hefðir og stjórnunaraðferðir karla til að ná viðunandi árangri. 

Mögulega gæti verið betra fyrir þær að blanda aðferðum sínum og aðferðum 

karla saman. Starfsfólk sér yfirleitt karlstjórnandann fyrir sér sem mjög 

ákveðinn og farsælan leiðtoga fyrir liðsheildina en að sama skapi finnst þeim 

hann ekki taka nægilega mikið tillit til annarra. Á móti kemur að það hefur að 

einhverju leyti einkennt kvenstjórnendur þ.e. að taka tillit til annara og einnig 

tilbúnar að hlusta á aðra (Buchanan og Huczynski, 2004, bls. 728-729).  

 

Fyrirtækjamenning getur haft áhrif á það hvað eðlilegt sé innan fyrirtækja og 

hvað sé ekki æskilegt. Fyrirtækjamenning getur verið kynjaskipt og hallar því 

stundum á annað kynið. Svo virðist sem konur þurfi oftar en ekki að gjalda 

þess hve menningin getur orðið sterk. Ef fyrirtækjamenninginn hallar meira á 

karlana í fyrirtækinu getur verið erfitt fyrir konur að vera með sínar skoðanir 

og koma þeim á framfæri (Morgan, 1997, bls. 191-192). 

 

4.1. Staðalímynd 
Samkvæmt Mullins er staðalímynd í raun einfölduð mynd af einstaklingum. 

Þegar stjórnunarhættir eru skoðaðir með tilliti til kyns eru þeir oft skoðaðir 

einnig með tillit til staðlaðar ímyndar, til að draga fólk í dilka. Dregnir eru 



16 
 

saman almennir eiginleikar og alhæft yfir á stærri hópa til að auðvelda 

greiningu. Staðalímynd kvenna sem starfsmenn hafa skapað hafa haft vissa 

fordóma í för með sér gagnvart konum. Mullins talar um að því hafi verið 

haldið fram að giftar konur og konur sem giftast á starfsferli sínum sé ekki góð 

fjárfesting fyrir fyrirtækið þar sem það leiðir oft til barneigna í kjölfarið og þær 

mæta því seint og illa aftur til starfa. Mullins telur þetta vera rangt en hann 

bendir á að tveir þriðju hluti kvenna sem fara í fæðingarorlof eru komnar á 

vinnumarkað aðeins níu mánuðum eftir barnsburð. Því er gott að varast að 

horfa á staðlaðar ímyndir þegar teknar eru ákvarðanir (Mullins, 1999, bls. 398). 

 

4.2. Konum stjórnað af körlum 
Sumar konur virðast hræðast karlstjórnendur og er talið að megi rekja það til 

strangs uppeldis feðra þeirra, en það hefur verið nefnt sem einn af 

áhrifavöldum þess að kona njóti sín ekki á vinnustað og komi ekki skoðunum 

sínum á framfæri á eðlilegan hátt. Á vinnustaðnum er það stjórnandinn sem 

hefur með það að segja hvort konan haldi sinni vinnu eður ei og getur orðið til 

þess að konan yfirfæri þá hugsun sem hún hefur frá æsku sinni yfir á vald 

yfirmanns síns. Til þess að konur geti notið sín í vinnunni og komið sínu til 

skila, getur karlstjórnandinn reynt að skilja tilfinningar konunnar og skapað 

betri aðstæður til að þeim líði vel á vinnustaðnum (Hite, 2000, bls. 91). 

 

4.3. Körlum stjórnað af konum 
Fyrir suma karla getur það verið mjög ógnvekjandi að vera stjórnað af konu. 

Þeim finnst þeir lítillækkaðir ef kona er ráðin til að vera þeirra yfirmaður, þeim 

finnst eðlilegra að þeir fái stöðuhækkun frekar en konur. Karlar grípa stundum 

til þeirra ráða að lítillækka eða tala niður til stjórnandans sem í þessu tilfelli er 

kona, hvort sem hann baktalar hana í hópi annarra karlmanna á vinnustaðnum 

eða beint við konuna, en þó aldrei fyrir framan alla. Hægt er að yfirfæra þessa 

hegðun á barnæsku og minningar þeirra frá þeim árum, þar sem móðir 

karlmannsins og kennarar í skólum voru ávallt að segja þeim fyrir verkum, 

hvað átti að gera og hvað væri bannað. Viðhorfi karla til kvenstjórnenda sem 

líst er hér að ofan eru taldar vera á undanhaldi í okkar nútíma samfélagi (Hite, 

2000, 147).  
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5. Glerþakið 
Mikið hefur breyst og unnist í baráttum kvenna til að öðlast jafnan rétt og 

karlar í að komast á toppinn í stjórnunarstöðum skipulagsheilda. Sú hugsun að 

karlinn eigi að sjá um að afla tekna fyrir heimilið og konan sjái um heimilið og 

allt sem því lítur, virðist vera mjög erfitt að breyta. Sem betur fer þá er þessi 

hugsun að breytast og baráttan skilað miklu, margar konur sitja nú í hæstu 

stöðum fyrirtækja eða eru stjórnendur í minni og stærri fyrirtækjum. Besta 

stjórnunarsamsetning innan skipulagsheilda er að blanda saman konum og 

körlum, en einnig hefur það sýnt sig að hún skili mjög góðum árangri. Slík 

blanda gerir skipulagsheildinni kleypt að nýta hugsjónir og kosti hjá báðum 

kynjum (Wirth, 2001, bls. V). 

 

Glerþakið er orðatiltæki sem kom fyrst til sögunnar í Bandaríkjunum í kringum 

1970, en er í dag alþjóðlegt hugtak. Samkvæmt skilgreiningu Wirth á 

„glerþakinu“ þá er þetta ósýnileg og óáþreifanleg hindrun sem er byggð á 

viðhorfum og fordómum til kvenna innan skipulagsheildarinnar og þeirra getu í 

stjórnunarstöðum, sem hindrar þær til að sitja í stólum æðstu stjórnenda 

fyrirtækja. Konur eiga auðvelt með að komast í stjórnunarstöður, þar til þessi 

óáþreifanlega og ósýnilega hindrun verður á vegi þeirra (Wirth, 2001, bls. 1). 

 

Ætla mætti að af allri þeirri fræðslu sem hefur átt sér stað síðustu ár og áratugi 

um að konur og karlar séu jöfn á vinnumarkaði ætti að sýna það að bæði kynin 

eigi jafna möguleika á að sinna hvaða starfi sem er innan fyrirtækja. Fræðslan 

hefur augljóslega ekki skilað þeim árangri sem ætlast var til, það getum við séð 

bara með því að skoða í kringum okkur. Enn þann dag í dag eru konur ráðnar í 

ábyrgðaminni stöður frekar en karlar og launin í samanburði við það. Einnig 

kemur það fyrir að konur séu flokkaðar eftir kyni og því ekki hluti af 

skipulagsheildinni og stafar það að hluta til af fordómum og viðhorfum 

stjórnenda. Svo lengi sem stjórnendur haga sér svona og hugsa á þennan hátt 

verður erfitt fyrir konur að ná jafnrétti í þessari baráttu (Wirth, 2001, bls. 25).  

 

Samkvæmt Wirth má nefna að árið 1995 töldu 39% allra karlamanna í 

Bandaríkjunum að almennt hafi konur fengið starf sitt eingöngu af þeirri 
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ástæðu að þær væru konur. En eins og Wirth kemur einnig inn á þá hefur þessi 

prósenta lækkað töluvert frá árinu 1972 en þá var hlutfallið 64% karla. Hlutfall 

kvenna sem héldu það sama er mun lægra eða 46% árið 1972 en ekki nema 

25% árið 1995, sem er þó alltof hátt (Wirth, 2001, bls. 1-2). 

 

Konur hafa í síauknum mæli verið ráðnar í störf sem litið var á hér áður fyrr 

sem karlamanns verk, þar sem þær hafa lagt mikið upp úr því að mennta sig og 

standa því vel á vígi af því leitinu til. Þetta hefur leitt til þess að konum á 

vinnumarkaði hafi fjölgað mikið síðustu ár og áratugi. Árið 2001 samkvæmt 

Wirth voru konur yfir 40% af vinnuafli í heiminum og eru smám saman að 

færast upp á við í stöðuhækkunarstiga skipulagsheilda þó nær hlutfall kvenna í 

stjórnunarstöðum ekki yfir 20% á sama tíma. Wirth nefnir einnig að kannanir 

hafa sýnt að af stærstu og valdamestu fyrirtækjum um allan heim eru konur 

eingögnu 2-3% af stjórnendum þeirra (Wirth, 2001, bls. 25). 

 

Engin ástæða er fyrir því að konur geti ekki á einhvern hátt gengt æðstu 

stjórnunarstöðum fyrirtækja. Þær skortir ekki menntunina hvað þá áhugann til 

að láta drauma sýna rætast en stöðvast á þessari ósýnilegu hindrun. Það versta 

við glerþakið og áhrifin frá því eru að konur trúa því að þessi hindrun sé fyrir 

hendi. Þær horfa í gegnum glerið og vita nákvæmlega hversu langt þær geta 

náð en virðast ekki finna leiðina til að brjótast í gegn. Þetta leiðir til þess að 

þær eru ólíklegri til að sækja um háttsettar stöður því þær eru ólíklegri til að fá 

starfið og með þessum hugsunarhætti viðhalda þær hindruninni (Powell og 

Graves, 2003, bls. 195) (Wirth, 2001, bls 25). 

 

Það virðist vera tiltölulega auðvelt fyrir konur að fá stöður til að stjórna 

mannauð en ekki það ábyrðamiklar að þær geti haft áhrif á framtíðarstefnu 

skipulagsheildarinnar. Þetta eru oft á tíðum deildir sem starfa ekki undir eða 

með aðalstjórnendum skipulagsheildarinnar og gerir þeim þá mun erfiðara að 

vinna sig upp valdapýramídann.  
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Mynd 4: Glerþakið í starfapýramída skipulagsheilda (Wirth, 2001, bls. 26) 

 

Pýramídinn er í raun byggður upp þannig að hann er þrískipur, á botninum eru 

eins konar stuðningsstörf sem eru til stuðnings við önnur störf og konur eru þar 

í meirihluta. Í miðjunni eru almennar stjórnunarstöður sem leita svo upp á við 

og á endanum á toppinn, í þessu þrepi eru karlar í meirihluta. Einhverra hluta 

vegna birtist svo þetta ósýnilega glerþak rétt við hvirfilinn á pýramídanum sem 

eingöngu karlmennirnir komast í gegnum (Wirth, 2001, bls. 25-26). 

 

Stjórnendur og eigendur fyrirtækja virðast hræðast það að fá konur í toppstöður 

vegna stöðu þeirra inn á heimilinu og því sem þar þarf að sinna og telja þær því 

ekki hafa nægilegan mikinn tíma til að sinna starfi sínu á þann hátt sem ætlast 

er til af þeim. Til eru dæmi sem benda til þess að konur sem fá tækifæri á 

stjórnunarstöðu hafa frestað eða jafnvel hætt við barneignir og aðrar 

skuldbindingar (Wirth, 2001, bls 47). 

 

Glerþakið er ekki eingöngu fyrir hendi á vinnumarkaðinum. Konur verða 

einnig varar við þessa hindrun í pólitískusamhengi, í mörgum löndum eru 

konur í miklum minnihluta þó munurinn sé ekki neitt í líkindum við það sem 

við sjáum á vinnumarkaðinum. Þegar konur eru spurðar að hvað þær telji vera 

raunverulegu ástæðuna fyrir því að þær komist ekki á toppinn á 

 

Stuðningsstörf 
(mest konur) 

Glerþakið 

Konur Karlar 
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valdapýramídanum nefna þær helst reynsluleysi, fjölskyldan og 

fyrirtækjamenningu (Wirth, 2001, bls. 47-53). 

 

Hindranir sem talið er að haldi glerþakinu uppi geta verið raktar til 

vinnuumhverfis, fyrirtækjamenningar, óformlegra kerfa og þær aðferðir sem 

fyrirtækið hefur til hliðsjónar þegar velja á þá einstaklinga sem komast inn í 

tengslanet stjórnenda (Jorunn og Folkenborg, 2002, bls. 43). 

 

Í grein sem var birt í Psychological Review eftir Eagly og Karau árið 2002, 

benda þeir á að konur virðast mæta hroka og hleypidóm á tvenna vegu þegar 

stjórnunarhæfileikar þeirra eru skoðaðir. Í fyrsta lagi var það lægra mat á 

stjórnunarhæfileikum þeirra frekar en karla einnig var persónuleiki þeirra og 

staðalímynd kvenna dregin í efa og talin henta verr við stjórnun. Í öðru lagi 

væri stjórnunarleg hegðun kvenna dregin niður frekar en karla. Þegar konum 

tekst að brjótast í gegnum þessa ósýnilegu hindrun, eru þær oft taldar of 

kvenlegar eða of karlmannlegar (Eagly og Karau, 2002). 

 

Peter York gerði könnun árið 1998 á konum sem höfðu brotið sér leið í 

gegnum glerþakið. Niðurstöður könnunarinnar sýndu afar athyglisverða 

útkomu og í raun henti öllum þeim kenningum sem telja að þessi hindrun sé til 

staðar út um gluggann. Þegar konurnar voru spurðar um hvernig þeim hefði til 

tekist að brjóta sér leið í gegnum glerþakið, sögðu þær einfaldlega að þær 

hefðu enga trú á því að þetta væri til. Þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar útfrá 

því að sjá hvað þær ættu sameiginlegt kom í ljós að þær höfðu þróað með sér, 

hjálp og hvatningu frá foreldrum, trú á sjálfa sig og að þeim gæti tekist allt 

burtséð frá kynferði þeirra. Einnig kom það í ljós að þær hefðu ekki trú á 

hlutverkaleikjum þar sem þær þyrftu að setja sig í spor karla til að ná árangri. 

Þær viðurkenndu þó að þær hafi þurft að vera athafnasamar snemma á 

starfsferlinum og koma sér upp góðum tengslum (York, 1999). 
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6. Fyrri athuganir 
6.1. Innlendar athuganir 

Átta aðildarfélög með samtals 2.336 fyrirtæki og 56.100 ársverk eru innan 

Samtaka atvinnulífsins. Ef skoðaður er hlutur kvenna í stjórnunarstörfum innan 

samtakanna og aðildarfélaga þess hefur hann aukist síðastliðin ár en ekkert 

miðað við hlut karla. Fulltrúaráð samtakana skipa 100 manns og sitja í því níu 

konur, þar af sitja þrjár konur sem stjórnarmenn en stjórnarmenn eru alls 21 og 

tvær konur í framkvæmdastjórn sem telur sjö manns. Stjórnir þessara átta 

aðildarsamtaka innan Samtaka atvinnulífsins eru skipaðar átta konum á móti 73 

körlum en stjórnir þriggja félaga eru eingögnu skipaðar karlmönnum (Hagstofa 

Íslands, 2009).  

 

Árið 2007 voru 13.349 starfandi fyrirtæki hér á landinu, fjölgun um 54% frá 

árinu 1999. Á sama tímabili hefur kynjaskipting stjórnarmanna og 

stjórnarformanna hjá starfandi fyrirtækjum verið nánast sú sama, konur sitja 

einungis í 22% stöðugilda, á meðan karlar sitja í 78% stöðugilda í hvorum hóp 

fyrir sig. Konur í framkvæmdastjórastöðum á sama tímabili hafa hins vegar 

aukist um 4% eða í 19% stöðugilda en þá aukningu má rekja til nýrra 

fyrirtækja. Fyrirtæki sem hafa 50 starfsmenn eða fleiri eru, níu af hverjum tíu 

æðstu stjórnendum, karlmenn. Í sömu stöðugildum er hlutfall kvenna hæst í 

fyrirtækjum með 10 starfsmenn eða færri (Hagstofa Íslands, 2009). 

 

Niðurstöður rannsóknar Margrétar Sæmundsdóttur, Konur og stjórnunarhættir 

fyrirtækja á Íslandi, sem var birt í Bifröst Journal of Social Sceience: 

 

„Niðurstöðurnar benda til þess að lítill munur sé á stjórnunarstíl kynjanna 

nema hvað varðar einstaka þætti sem snúa að undirmönnum þeirra. 

Karlmenn virðast vera mun duglegri að dreifa verkefnum í stað þess að 

vinna þau sjálfir. Á móti virðast kynin bæði leitast við að sýna undirmönnum 

sínum umhyggju sem talinn er góður kostur“ (Margrét Sæmundsdóttir, 

2009). 
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Hugsanleg ástæða þess að konur deili síður með sér verkefnum gæti verið þær 

séu að reyna að sanna sig með því að sýna ábyrgð og ná árangri. Konur sem 

svöruðu um viðhorf sitt til stjórnarhátta fyrirtækja virtust vera sammála um að 

þær upplifðu ekki sömu tækifæri og karlmenn til að ná árangri, í það minnsta 

ekki í öllum tilvikum og virtust einnig reka sig mun oftar á ósýnilegu 

hindrunina sem felst í glerþakinu svokallaða. Svör karlstjórnendanna virðast 

renna stoðum undir þetta því fleiri karlmenn sögðust sitja í stjórn þrátt fyrir að 

hafa ekki mikla reynslu sem stjórnandi og ekki meira menntaðir (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2009). Þetta er þó alls ekki tæmandi listi yfir rannsóknir sem 

hafa verið gerðar hér á landi um efni tengt þessu. 

 

6.2. Erlendar athuganir 
Judy B. Rosner gerði rannsókn sem fjármögnuð var af International Woman‘s 

Forum (IWF) árið 1990. Sendur var spurningalisti til allra meðlima IWF og 

þátttakendur beðnir að nefna einn karlmann sem væri í samskonar starfi og 

þátttakandinn og sami spurningalisti sendur til þeirra. Niðurstöður rannsóknar 

Rosner leiddu í ljós að konur og karlar væru með mismunandi stjórnunarstíla. 

Karlar lýstu sínum stjórnunarstíl á þann hátt að í ljós kom að þeir notuðu 

svokallaðan „transactional“ stjórnunarstíl. Þeir horfðu á samband stjórnanda og 

starfsmanns frá sjónarhorni viðskipta þar sem umbun er veitt fyrir vinnuna en 

refsing sé notuð ef frammistaða starfsmanns sé ekki viðunandi. Konur lýstu 

sínum stjórnunarstíl sem „transformational“, þar sem stjórnandinn hvetur 

starfsmenn sína um að vera meðvitað um starfsumhverfi sitt og starf með það 

að hugarfari að bæta hvoru tveggja. Rosner nefnir þetta gagnvirkan 

stjórnunarstíl, stjórnandinn reynir með markvissum hætti að ýta undir 

sjálfstraust og þroska starfsfólks síns. Með því að ná að samtvinna áhuga á 

verkefnum, valddreifingu og samvinnu eykst sjálfstraust og trú starfsmanns á 

sjálfum sér og að hans framlag til fyrirtækisins skipti máli. Þetta skilar sér svo 

á jákvæðan hátt og hvetjandi til starfsmanns, stjórnenda og fyrirtækisins í heild 

(Rosener, 1990). 
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7. Rannsókn 
7.1. Eigindlegar rannsóknir 

Er samkvæmt McMillan hefð sem byggir á heimspekilegum hugtökum og á 

fjölbreyttum rannsóknaraðferðum sem tengjast með einum eða öðrum hætti. 

Eigindlegar rannsóknir beinast að því að afla djúpra upplýsinga um afmörkuð 

fyrirbæir og skoða þau frá margvíslegum sjónarhornum. Einnig eru rannsóknir 

að þessu tagi vísindalegar, kerfisbundnar og hárnákvæmar sem gera ráð fyrir 

huglægni bæði rannsakanda og þátttakenda. Rannsóknir sem þessar henta vel 

þegar markmið rannsóknar er að öðlast skilning á sjónarmiðum þátttakenda og 

margvíslegri og flókinni huglægri þekkingu. Við framsetningu á niðurstöðum 

eru orð og líkön fremur notuð og markmiðið er að gefa sanna lýsingu á 

fyrirbærinu sem rannsakað er og endurspegla flókna hegðun og atferli fólks. 

Hugtakið eigindlegt vísar til þess að hægt er að nálgast viðfangsefni með 

margvíslegum aðferðum (McMillan, 2008, bls. 271-275). 

 

7.2. Megindlegar rannsóknir 
Samkvæmt McMillan byggja þær á tölum, mælingum og afleiddum rökum, að 

hafa stjórn á tilraunum. Í rannsóknum sem þessum er gerður greinarmunur á, 

rannsóknum sem ekki eru byggðar á tilraunum, þar sem rannsakandinn hefur 

engin bein áhrif á það sem hefur verið valið til að rannsaka. Slíkt 

rannsóknarsnið getur aðeins útskýrt samband á milli tveggja eða fleiri þátta. 

Rannsóknir sem ekki eru byggðar á tilraunum er hægt að flokka í fjóra 

undirflokka, lýsandi rannsóknir, samanburðarrannsóknir, fylgnirannsóknir og 

samanburðarrannsóknir sem leita orsakatengsla. Einnig eru til megindlegar 

rannsóknir sem byggja á tilraunum, þar hefur rannsakandinn stjórn á einum eða 

fleiri þáttum sem geta haft áhrif á hegðun þess sem er rannsakað. Einnig er 

hægt að hagræða breytum og sjá viðbrögð. Markmiðið með að hagræða 

breytum er að athuga hvort einn hlutur orsaki annan. Megindlegar rannsóknir 

eru oft gerðar með fyrirfram ákveðnum spurningum eða spurningalista, síðan 

væri valið hæfilegt úrtak úr þýðinu og niðurstöður túlkaðar tölfræðilega með 

töflum og gröfum (McMillan, 2008, bls. 10-12, 272). 
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7.3. Aðferð, framkvæmd og úrvinnsla 
Skýrsluhöfundur ákvað að notast við megindlegar rannsóknaraðferðir þar sem 

lagður var fram fyrirfram ákveðinn spurningalista (sjá viðauka I) með 12 

spurningum ásamt 4 bakgrunnsspurningum fyrir úrtakið. Ákveðið var að setja 

spurningalistann upp á tölvutæku formi og var vefsíðan www.createsurvey.com 

notuð við uppsetningu og söfnun gagnanna.  

 

Ása Guðmundsdóttir skrifstofustjóri Viðskipta- og raunvísindasvið Háskólans 

á Akureyri og Kristín Jónasdóttir skrifstofustjóri nemendaskrár Háskóla Íslands 

sendu vefpóst á alla þá nemendur sem skráðir voru í viðskiptafræðinám við 

hvorn skóla fyrir sig skólaárið 2009–2010. Í vefpóstinum var hlekkur á 

könnunina og beiðni um að taka þátt í könnun þessari. Greining gagnanna fór 

fram í Excel töflureikni. Þar voru keyrðar saman upplýsingar, lesið út úr þeim 

og leitast við að svara rannsóknaspurningunni. 

 

7.4. Þátttakendur 
Með hjálp skrifstofustjóra viðskipta- og raunvísindasvið Háskólans á Akureyri 

og skrifstofustjóra nemendasrkáningar við Háskóla Íslands, var skráðum 

nemendum í viðskiptafræði skólaárið 2009–2010 sendur vefpóstur. Í 

vefpóstinum voru þau beðin um að taka þátt í að svara könnun sem væri hluti 

af BS–verkefni höfundar, meðfylgjandi var hlekkur inn á vefsíðu sem hýsir 

kannanir.  

 

Skráði nemendur í viðskiptafræðinámi við Háskóla Íslands og þeir sem fengu 

sendan vefpóst eru 1337 alls, af þeim svöruðu 104 nemendur könnuninni eða 

um 7,78% svörun. Skráðir nemendur í viðskiptafræðinám við Háskólann á 

Akureyri og þeir sem fengu sendna vefpóst eru 322 alls, af þeim svöruðu 42 

nemendur könnuninni eða um 13,04% svörun. Úrtakið í heildina var 1659 

nemendur og svarhlutfallið var 8,80%. Skipting svarenda eftir kyni er þannig 

að 98 konur og 48 karlar svöruðu könnuninni. 
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8. Niðurstöður rannsóknar 
Áður en helstu niðurstöður eru settar fram og greindar er vissara að skoða 

bakgrunn þátttakenda. 

 

8.1. Upplýsingar um þátttakendur 
Stærsti hópurinn sem svaraði var á aldursbilinu 21 – 30 ára eða 40,4%, en þar á 

eftir komu hóparnir 31 – 40 ára og 41 – 50 ára eða 26,7% eins og sjá má á 

mynd 5. 

 
Mynd 5: Aldursdreifing þátttakenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7%

40,4%

26,7% 26,7%

5,5%

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%

20 ára og 
yngri

21 - 30 
ára

31 - 40 
ára

41 - 50 
ára

51 árs 
eða eldri

Hvert er aldursbil þitt?

Hvert er aldursbil þitt?



26 
 

Á mynd 6 má sjá skiptingu kynja í svörun, 67,1% eða 98 svarenda voru 

kvenkyns en ekki nema 32,9% eða 48 svarenda karlmenn. 

 
Mynd 6: Kynskipting þátttakenda 

 

Þátttakendur voru spurðir í hvaða háskóla viðkomandi stundar 

viðskiptafræðinám sitt, Háskólanum á Akureyri eða Háskóla Íslands. Af þeim 

146 þátttakendum sem svöruðu könnuninni voru 104 eða 71,2% af þeim sem 

stunda nám sitt við Háskóla Íslands en ekki nema 42 eða 28,8% sem stunda 

nám sitt við Háskólann á Akureyri. Þetta má einnig sjá á mynd 7 hér að neðan. 

 
Mynd 7: Skipting þátttakenda í skóla 
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Skiptin kynjanna eftir því í hvaða skóla þau stunduðu sitt nám var sem hér 

segir. Konurnar sem svöruðu skiptust þannig að 70,4% eða 69 þeirra stunda sitt 

nám við Háskóla Íslands en 29,6% eða 29 þeirra stunda sitt nám við Háskólann 

á Akureyri. Karlarnir sem svöruðu skiputst þannig að 72,9% eða 35 þeirra sem 

svöruðu stunda sitt nám við Háskóla Íslands en ekki nema 27,1% eða 13 þeirra 

stunda sitt nám við Háskólann á Akureyri. 

 

Þátttakendur voru að lokum spurðir um í hvaða póstnúmerabili viðkomandi 

byggi, til þess að reyna að sjá og finna út hvort munur væri á nemendum á 

landsbyggðinni (póstnúmer 300-900) og aftur þeim sem búa á stór 

höfuðborgarsvæðinu (póstnúmer 100-299). Felstir þeirra sem svöruðu sögðust 

búa á stór höfuðborgarsvæðinu eða í póstnúmerabili 100 – 299, en 117 

svarenda búa á því svæði eða um 80,1% þátttakenda. Á eftir því kom 

póstnúmerabilið 500-699, en 19 svarenda eða um 13% svarenda búa á því 

svæði. Mynd 8 sýnir þessa skiptingu eftir þeim valmöguleikum sem í boði 

voru. 

 
Mynd 8: Búseta þátttakenda eftir póstnúmeri 
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8.2. Glerþakið 
Niðurstöðurnar verða skoðaðar bæði út frá heildinni, þ.e. öllum þátttakendum 

og einnig hvort og þá hvernig þær skiptast ólíkt eftir kyni svarenda. 

 

Þátttakendur voru fyrst spurðir að því hvort þeir könnuðustu við hugtakið 

„Glerþakið“, svörunin skiptist nokkuð jafnt eða tæplega helmingur svarenda 

eða 45,9% sögðust kannast við hugtakið en 54,1% sögðust ekki kannast við 

hugtakið.  

 

Áhugavert var að sjá hvernig þessi svörun skiptist niður á kynin en mynd 9 

sýnir skiptinguna hjá konum sem svöruðu og mynd 10 sýnir skiptinguna hjá 

körlum sem svöruðu. 

 
Mynd 9: Konur og glerþakið 
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dýpra og skoða hvort þær höfðu reynslu af „Glerþakinu“ og þá hvernig en það 
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Mynd 10: Karlar og glerþakið 

 

Mynd 10 hér að ofan sýnir svörun karla við spurningunni um „Glerþakið“. 

Mikill meirihluti karla, 64,6% eða 35 af þeim 48 sem svöruðu, þekktu ekki til 

hugtaksins, ekki nema 35,4% eða 13 þeirra sem svöruðu þekktu til hugtaksins. 

 

8.3. Stjórnunarstílar Daniel Goleman‘s 
Þátttakendur voru spurðir um sex stjórnunarstíla Daniel Goleman‘s sem greint 

er frá framar í þessu verkefni. Stutt lýsing var á hverjum stíl fyrir sig og þrír 

valmöguleikar við hvern, kona, karl eða bæði kona og karl. Viðkomandi átti að 

merkja við einn valmöguleika eftir því sem viðkomandi fannst passa best 

hverju sinni. Bæði kynin virtust vera nokkuð sammála um hvernig 

stjórnunarstílarnir áttu við sitthvort kynið eða bæði hverju sinni, því taldi 

skýrsluhöfundur óþarfi að sýna svörun á milli kynjanna.  
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Fyrsti stjórnunarstíllin var árangursstjórnun meirihluti svarenda eða 65,8% 

þeirra sem svöruðu fannst þetta eiga best við bæði kynin. Mynd 11 sýnir 

skiptinguna samkvæmt niðurstöðunum. 

 
Mynd 11: Árangursstjórnun 

 

Annar stjórnunarstíllinn sem þátttakendur voru spurðir um var félagsleg 

stjórnun, hvort kynið eða bæði væru meira hvetjandi og efldi samstöðu. 

Helmingur úrtaksins, 50% eða 73 þátttakendur fannst hann eiga best við konur 

en 43,2% eða 63 þátttakenda þótti hann eiga jafnvel, við bæði konur og karla 

en ekki nema 6,9% eða rétt 10 af þeim sem svöruðu þótti þessi stíll eiga best 

við karla. Mynd 12 sýnir niðurstöðurnar og skiptinguna nánar. 

 
Mynd 12: Félagsleg stjórnun 
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Þriðja spurningin um stjórnunarstíla var um leiðtogastjórnun, hvort hvetjandi 

og jákvæðni ætti betur við annað hvort kynið eða bæði. Þátttakendur voru á eitt 

sáttir með að sá stíll ætti best við bæði kynin eða 64,4% voru á því máli eða um 

94 þeirra sem svöruðu, þetta má einnig sjá á mynd 13. 

 
Mynd 13: Leiðtogastjórnun 
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Spurningin um lýðræðisstjórnun, hvort kynið eða bæði, væri meira fyrir að 

hafa starfsfólk með í ákvarðanatökum. Þátttakendur voru nokkuð sammála um 

niðurstöðurnar, hvort sem þær voru skoðaðar útfrá kyni þátttakenda eða 

heildinni. Rúmlega helmingur svarenda voru sammála um að þessi aðfer ætti 

vel við bæði kynin. Athyglisvert var að sjá að bæði kynin töldu þetta eiga best 

við bæði kynin og því næst við konur. Þetta má sjá nánar á mynd 14 hér að 

neðan. 

 
Mynd 14: Lýðræðisstjórnun 

 

Því næst var spurt um þjálfun, hvort kynið þjálfaði frekar starfsmann upp í 

ákveðið starf. Þar var mikill meirihluti þátttakenda sem fannst þessi stíll eiga 

jafnvel við bæði kynin eða 80,3% þeirra sem svöruðu, sjá á mynd 15. 
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Mynd 15: Þjálfun 

Síðasti stílinn sem spurt var um þvingunarstjórnun, sem vísar til þess að 

starfsmenn eigi að gera eins og stjórnandinn segi þeim að gera. Þar voru 

þátttakendur mjög sammála um að slík stjórnun ætti betur við karla og eða 

bæði kynin. Af þeim sem svöruðu voru 43,2% sem sögðu að það ætti betur við 

karla og 45,2% sem sögðu að þessi stíll ætti jafnvel við bæði kynin, eins og sjá 

má á mynd 16. 

 
Mynd 16: Þvingunarstjórnun 
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8.4. Viðhorf til kven- og karlstjórnenda 
Þátttakendur voru spurðir, í sitthvorri spurningunni, um viðhorf sitt til 

stjórnenda af báðum kynjum. Þar sem átta atriði voru gefin upp og hver og einn 

átti að raða eftir mikilvægi þar sem talan einn var mikilvægasti þátturinn, talan 

tveir næst mikilvægast og svo koll af kolli upp í töluna átta. Niðurstöðurnar úr 

þessari spurningu voru skoðaðar útfrá kyni þátttakenda og útfrá því í hvaða 

skóla þátttakendur stunda nám sitt. Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar útfrá því 

í hvaða skóla svarendur stunda viðskiptafræðinám sitt, óhátt kyni eða öðrum 

breytum, kemur fram munur á milli skóla.  

 

Mynd 17 sýnir efstu fjóra þættina á viðhorfi nemenda við HÍ til 

kvenstjórnenda. Nemendurnir töldu framkomu vera mikilvægast, sjálfsöryggi 

og/eða skrapgerð kom númer tvö, í þriðja sæti var klæðnaður og/eða 

sjálfsöryggi og í fjórða sæti var nýting á tækni. 

 
Mynd 17: Viðhorf nemenda við HÍ til kvenstjórnenda 
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Mynd 18 sýnir efstu fjóra þættina á viðhorfi nemenda við HA til 

kvenstjórnenda. Nemendur HA, líkt og nemendur við HÍ, töldu framkomu vera 

það mikilvægasta, í öðru sæti var sjálfsöryggi og/eða stjórnunarhæfileikar, þar 

á eftir var nýting á tækni og/eða skapgerð og í fjórða sæti var klæðnaður og/eða 

kyn. 

 
Mynd 18: Viðhorf nemenda við HA til kvenstjórnenda 

 

Mynd 19 sýnir efstu fjóra þættina á viðhorfi nemenda við HÍ til karlstjórnenda. 

Mikilvægasta atriðið var framkoma, annað mikilvægast var sjálfsöryggi, því 

næst skapgerð og síðast var það nýting á tækni og/eða annað. 

 
Mynd 19: Viðhorf nemenda við HÍ til karlstjórnenda 
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Mynd 20 sýnir svo aftur fjóra efstu þættina á viðhorfi nemenda við HA til 

karlstjórnenda. Þar var framkoma einnig mikilvægasta atriðið, í öðru sæti voru 

svo stjórnunarhæfileikar, nýting á tækni í því þriðja og síðast klæðnaður. 

 
Mynd 20: Viðhorf nemenda við HA til karlstjórnenda 

 

Þegar sömu niðurstöður eru skoðaðar útfrá kyni þátttakenda kom misjöfn röð. 

Mynd 21 sýnir efst fjóra þættina á viðhorfi til kvenstjórnenda eftir því hvernig 

konur svöruðu spurningunni. 

 
Mynd 21: Viðhorf kvenna á kvenstjórnendum 
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Mynd 22 sýnir svo sömu niðurstöðu nema útfrá því hvernig karlar svöruðu 

spurningunni, um viðhorf sitt á kvenstjórnendum. 

 
Mynd 22: Viðhorf karla á kvenstjórnendum 

 

Mynd 23 sýnir fjóra efstu þættina á viðhorfi til karlstjórnenda eftir því hvernig 

þeir röðuðst við svörun kvenna. Áhugavert var að sjá að það er munur á svörun 

kvenna á viðhorfi til kvenstjórnenda og aftur karlstjórnenda. Skapgerð kemst til 

dæmis ekki í einn af fjórum efstu þáttunum á viðhorfi þeirra til karlstjórnenda. 

 
Mynd 23: Viðhorf kvenna á karlstjórnendum 
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sömu þættirnir í sömu röð, sem sitja í fjórum efstu sætunum hjá þeim og nánast 

sama stigatala. 

 
Mynd 24: Viðhorf karla á karlstjórnendum 
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8.5. Aðrar niðurstöður 
Þátttakendur voru spurðir um hvort samskipti og/eða verkefnaskipting væri 

öðruvísi eftir því hvort yfirmaðurinn væri kona  og karl. Niðurstöðurnar voru 

mjög svipaðar hvort sem þær voru skoðaðar útfrá kyni eða heildar úrtakinu. 

Mynd 25 sýnir hvernig niðurstöðurnar eru miðað við heildar úrtakið og að 

yfirmaður sé kona. 

 
Mynd 25: Samskipti og/eða verkefnaskipting, yfirmaður kona 

 

Mynd 26 sýnir aftur sömu niðurstöður nema miðað við að yfirmaðurinn sé karl. 

 
Mynd 26: Samskipti og/eða verkefnaskipting, yfirmaður karl 
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Spurning 5 í könnunni hljóðaði þannig, hvort kyn skipti máli þegar 

einsktalingur sækir um stjórnunarstöðu. Meirihluti kvenna sem svöruðu töldu 

það vera mjög mikilvægt eða mikilvægt eins og sést á mynd 27 hér að neðan. 

 
Mynd 27: Kyn skiptir máli, svörun kvenna 

 

Meirihluti karla sem svöruðu voru á allt öðru máli, þar sem þeir segja að kyn sé 

ekki mikilvægt eða alls ekki mikilvæg þegar einstaklingur sækir um 

stjórnunarstöðu, þetta má sjá á mynd 28 hér að neðan. 

 
Mynd 28: Kyn skiptir máli, svörun karla 
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Þegar þátttakendur voru spurðir um hvort viðkomandi hefði reynslu af 

stjórnuanrstöðum var rétt rúmlega helmingurinn sem svaraði játandi eða um 

52,1% og því um 47,9% þátttakenda sem ekki höfðu reynslu við slík störf. 

Mörg störf komu fram sem þátttakendur höfðu reynslu af s.s. forstöðumaður, 

rekstraraðili, starfsmannastjórnun, vaktstjóri, innheimtu, verslunarstjóri, 

deildarstjóri, framkvæmdastjóri, gæðastjóri og margt fleira. 

 

Í framhaldi af þeirri spurningu voru þátttakendur spurðir um hversu líklegt eða 

ólíklegt væri að viðkomandi myndi sækja um stjórnunarstöðu í framtíðinni 

annars vegar og hversu líklegt eða ólíklegt væri að viðkomandi myndi sækja 

um starf yfirstjórnanda í framtíðinni hins vegar. Mynd 29 sýnir niðurstöðurnar 

úr fyrri spurningunni, um stjórnunarstöðu, útfrá heildar svörun. 

 
Mynd 29: Sækja um stjórnunarstöðu í framtíðinni 
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Mjög svipaða niðurstöðu var að sjá þegar þátttakendur voru spurðir um hvort 

þeir myndu sækja um starf yfirstjórnenda í framtíðinni, þó voru heldur fleiri 

sem töldu það ólíklegra eða töldu sig ekki vita það. Mynd 30 sýnir 

niðurstöðurnar miðað við forsendur og hér að ofan. 

 
Mynd 30: Sækja um starf yfirstjórnanda í framtíðinni 

 

Áhugavert var að sjá niðurstöðurnar úr því hvort viðkomandi taldi sig ætla að 

stofna sitt eigið fyrirtæki í framtíðinni. 44,5% þeirra sem svöruðu sögðu já, 

46,6% svöruðu nei og 8,9% sögðust eiga fyrirtæki nú þegar. Mynd 31 sýnir 

útkomuna í prósentum miðað við svörun kynjanna. 

 
Mynd 31: Stofna þitt eigið fyrirtæki í framtíðinni 
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Síðasta spurningin var svo hvort þátttakendur hefðu reynslu af 

kvenstjórnendum, karlstjórnendum, stjórnendum af báðum kynjum eða hefðu 

ekki reynslu. Mikill meirihluti þeirra sem svöruðu höfðu reynslu af 

stjórnendum af báðum kynjum og það sama kom út ef niðurstöðurnar voru 

skoðaðar eftir kyni. Engin þátttakendi svaraði því að viðkomandi hefði enga 

reynslu sem skýrsluhöfundi fannst áhugvert að sjá. En 90,4% þeirra sem 

svöruðu sögðust hafa reynslu af báðum kynjum, þar af 89 konur af þeim 98 

sem svöruðu og 43 karlar af þeim 48 sem svöruðu. Mynd 32 sýnir skiptinguna 

útfrá heildarúrtakinu. 

 
Mynd 32: Hefur þú reynslu af...? 
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9. Umræða 
Niðurstöður rannsóknarinnar komu að vissu leyti á óvart þótt vissir hlutar 

hennar hafi verið fyrirsjáanlegir. Skýrsluhöfundur taldi að meiri munur myndi 

finnast á stjórnunarháttum kynjanna og að viðhorf milli skóla væri breiðara, 

flestar spurningar sýndu svipaðar niðurstöður milli kynja og skóla. 

Skýrsluhöfundur er þó á þeirri skoðun að munur sé á stjórnunaraðferðum 

kvenna og karla og viss um að með dýpri, víðtækari og stærri rannsókn myndi 

koma fram meiri munur á milli kynjanna og í hvaða skóla þau stunda nám.  

 

Hugmyndin með verkefninu var einnig að athuga hvort munur væri á viðhorfi 

nemenda til stjórnenda af hvoru kyni fyrir sig. Einnig fannst skýrsluhöfundi 

áhugavert að skoða hvort viðhorf nemenda væri misjafnt eftir búsetu þeirra. En 

þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar og greindar taldi skýrsluhöfundur ekki 

marktækt að skoða þann mun þar sem að um 80,1% þeirra sem svöruðu voru 

búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða í póstnúmerabili 100-299. 

 

Helstu vankantar  þessarar rannsóknar er hversu smá í sniðum hún er. Úrtakið 

eru nemendur í viðskiptafræðinámi við eingöngu tvo háskóla hér á landi. 

Áhugavert væri að gera viðameiri rannsókn sem væri með stærra úrtak og alla 

háskóla í landinu og jafnvel erlenda háskóla. Hægt væri að skoða niðurstöður 

úr fleiri könnunum sem gerðar hafa verið um svipað efni til samanburðar ásamt 

því að þróa rannsóknina og spurningarnar betur. Einnig væri hægt að skoða 

atvinnuþátttöku kynja hér á landi til samanburðar við önnur lönd og skoða 

hvort hún sé að einhverju leiti öðruvísu á milli landa og hvort það hafi einhver 

áhrif á að minni eða meiri munur sé á stjórnun milli þessara landa. 

 

Buchanan og Huczynski benda á að starfsfólk sjái yfirleitt karlstjórnanda fyrir 

sér sem ákveðinn og farsælan leiðtoga fyrir liðsheildina en að sama skapi finnst 

hann ekki nægilega tillitssamur. Sem mótvægi benda þeir á að tillitssemin og 

það að vera tilbúin til að hlusta á aðra hafi að vissu leyti einkennt 

kvenstjórnendur. Hver veit nema að blanda af þessu tvennu gæti því verið hinn 

„fullkomni“ stjórnandi sem er ákveðinn, stjórnar starfsfólki sínu en tekur 

nægilegt tillit til þeirra og er tilbúinn til að hlusta á starfsfólki sitt. 
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10. Niðurstöður 
Markmiðið með þessu verkefni og rannsókninni var að svara 

rannsóknaspurningunni:  

 

Er munur á viðhorfi nemenda í viðskiptafræðinámi, við Háskólann á Akureyri 

og Háskóla Íslands, til kven- og karlstjórnenda? 

 

Niðurstöður höfundar eru þær að það er munur á milli nemenda úr þessum 

tveim háskólum. Ef við skoðum efstu fjóra þættina sem skiptu nemendur í HÍ 

hvað mest máli við kvenstjórnendur þá var framkoma mikilvægast með 45 stig, 

sjálfsöryggi og/eða skapgerð í sæti tvö með 25 stig, í þriðja sæti var klæðnaður 

og/eða sjálfsöryggi með 18 stig og í fjórða sæti var það nýting á tækni með 20 

stig. Fjórir efstu þættirnir hjá nemendum HA skiptist á eftirfarandi hátt 

framkoma var mikilvægast með 24 stig, sjálfsöryggi og/eða 

stjórnunarhæfileikar í öðru sæti með 11 stig, í þriðja sæti var það nýting á 

tækni og/eða skapgerð með 8 stig og í fjórða sæti var það klæðnaður og/eða 

kyn með 5 stig. Ef við skoðum sömu niðurstöður nema viðhorf nemenda á 

karlstjórnendum þá voru fjórir efstu þættirnir hjá nemendum við HÍ 

eftirfarandi, framkoma var í fyrsta sæti með 50 stig, í öðru sæti var það 

sjálfsöryggi með 30 stig, skapgerð var í þriðja sæti með 15 stig og í fjórða sæti 

var nýting á tækni og/eða annað með 21 stig. Skipting nemenda við HA á 

viðhorfi til karlstjórnenda var þannig að framkoma var í fyrsta sæti með 22 

stig, í öðru sæti voru stjórnunarhæfileikar með 13 stig, nýting á tækni var í því 

þriðja með 10 stig og í fjórða sæti var það klæðnaður. Skýrsluhöfundi fannst 

athyglisvert að sjá að við niðurstöður nemenda við HA þá komst kyn í fjórða 

sæti á viðhorfi til kvenstjórnenda en það var ekki í efstu fjórum sætunum á 

viðhorfi þeirra á karlstjórnendum.  

 

Framkoma stjórnenda, hvort sem það eru kven- eða karlstjórnendur, virðast 

skipta nemendur hvað mestu máli óhátt kyni viðkomandi eða í hvaða skóla 

viðkomandi er. Stigin voru allt frá 20 og upp í 72 stig eftir stærð hópa. 

Stigagjöfin var reiknuð þannig að breytan (allir, kyn eða skóli) var valin, hver 

þáttur skoðaður og talið hversu margir þátttakendur settu viðkomandi þátt í 
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hvert sæti/mikilvægi frá einum upp í átta, þar sem einn var mikilvægast, tveir 

næst mikilvægast o.s.frv. En höfundur telur að það gæti verið afar gaman að 

kafa dýpra og skoða þenna mun með stærra úrtak, víðari rannsókn og fleiri 

háskólum 

 

Skýrsluhöfundi fannst athyglisvert að sjá hversu margar konur könnuðust við 

hugtakið „Glerþakið“, 51% kvenna svöruðu þeirri spurningu játandi og 49% 

neitandi. Við sömu spurningu svöruðu 35,4% karla játandi og 64,6% neitandi, 

sem er mikill meirihluti karl þátttakenda. Einnig var áhugavert að sjá að mun 

fleiri karlar eða 75,0% þeirra sem svöruðu höfðu reynslu af stjórnunarstöðu 

og/eða yfirstjórnunarstöðu en ekki nema 40,5% kvenna. Að lokum fannst 

skýrsluhöfundi athyglisvert að helmingur eða 50,0% þeirra kvenna sem 

svöruðu töldu að kyn væri, mjög mikilvægt eða mikilvægt, þegar sótt er um 

stjórnunarstöðu en þar voru karl þátttakendur á allt öðru máli þar sem 70,8% 

þeirra sem svöruðu sögðu að það væri, ekki mikilvægt eða alls ekki mikilvægt. 

Aðeins 5 konur eða rétt um 5,1% þeirra sögðu, veit ekki og aðeins 4 karlar eða 

rétt um 8,3%. 

 

Ef skoðaðar eru niðustöður rannsóknar Margrétar Sæmundsdóttur um Konur 

og stjórnunarhættir fyrirtækja á Íslandi, benda þær til þess munurinn á milli 

stjórnunarstíl kynjanna sé lítll nema einstaka þætti sem snúa að undirmönnum 

þeirra. Niðurstöðurnar benda til þess að karlmenn séu að einhverju leiti 

duglegri við að dreifa verkefnum, ástæða fyrir því að konur deili síður með sér 

verkefnum er mögulega sú að þær haldi að þær þurfi að sanna sig meira og 

sýna ábyrgð og árangur (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). Niðurstöður 

Margrétar eru nokkuð í samræmi við þá fræðilegu umfjöllun sem er að finna í 

verkefninu og niðurstöður rannsóknarinnar. Einhver munur er á 

stjórnendaaðferðum kvenna og karla en fer að einhverju leyti minnkandi. 

Möguleiki er að stjórnendur af báðum kynjum séu að taka upp hegðun hvort frá 

öðru og eru þannig að færast nær hvort öðru þannig að bilið milli kynjanna sé 

að fara minnkandi og færast nær hinum „fullkomna“ stjórnanda. 
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12. Viðauki 
12.1. Viðauki I – Spurningalisti 

Ágæti þátttakendi 

Spurningalisti þessi er hluti af BS ritgerð minni í viðskiptafræði við Háskólann 

á Akureyri. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort munur er á viðhorfi 

nemenda á kven- og karlstjórnendumi, milli Háskólans á Akureyri og Háskóla 

Íslands. Vinsamlegast merktu við viðeigandi svar hverju sinni. 

Með fyrirfram þökk fyrir að gefa þér tíma til að svara þessum spurningalista 

fyrir mig. 

 

Með bestu kveðju 

Sigríður Guðmundsdóttir 

 

1. Kannast þú við hugtakið „Glerþakið“? 

a. Já 

b. Nei 

2. Vinsamlegast merktu við eftirfarandi fullyrðingar eftir því sem þér finnst 

þær eiga best við, konu, karl eða bæði kynin. 

 Kona Karl Bæði kona og 

karl 

Gerir meiri kröfur til 

starfsmanna 

(Árángursstjórnun) 

   

Hvetjandi og eflir 

samstöðu  

(Félagsleg stjórnun) 

   

Hvetjandi og 

jákvæður 

(Leiðtogastjórnun) 

   

Starfsfólk er með í 

ákvörðanatöku 

(Lýðræðisstjónun) 

   

Þjálfa starfsmann í    
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ákveðið starf 

(Þjálfunarstjórnun) 

Gerðu eins og ég segi 

þér að gera 

(Þvingunarstjórnun) 

   

 

3. Telur þú að samskipti og/eða verkefnaskiptin sé öðruvísi á milli 

starfsmanns sem er kona og yfirmanns sem er karl, heldur en starfsmanns 

og yfirmanns af sama kyni? 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Ósammála 

d. Mjög ósammála 

e. Veit ekki 

4. Telur þú að samskipti og/eða verkefnaskipting sé öðruvísi á milli 

starfsmanns sem er karl og yfirmanns sem er kona, heldur en starfsmanns 

og yfirmanns af sama kyni? 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Ósammála 

d. Mjög ósammála 

e. Veit ekki 

5. Telur þú að kyn skipti máli þegar einstaklingur sækir um stjórnunarstöðu? 

a. Mjög mikilvægt 

b. Mikilvægt 

c. Ekki mikilvægt 

d. Alls ekki mikilvægt 

e. Veit ekki 

6. Hefur þú reynslu af stjórnunarstöðu og/eða yfirstjórnunarstöðu? 

a. Já 

b. Nei 

c. Ef já, við hvað 

7. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú, að þú eigir eftir að sækja um 

stjórnunarstöðu í fyrirtæki í framtíðinni? 
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a. Mjög líklegt 

b. Líklegt 

c. Ólíklegt 

d. Mjög ólíklegt 

e. Veit ekki 

8. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú, að þú eigi eftir að sækja um starf 

yfirstjórnanda í fyrirtæki í framtíðinni? 

a. Mjög líklegt 

b. Líklegt 

c. Ólíklegt 

d. Mjög ólíklegt 

e. Veit ekki 

9. Telur þú að þú eigir eftir að stofna þitt eigið fyrirtæki í framtíðinni? 

a. Já 

b. Nei 

c. Á fyrirtæki nú þegar 

10. Hvert er viðhorf þitt til kvenstjórnenda, við fyrstu kynni? Raðið eftirfarandi 

þáttum eftir mikilvægi, þ.e. það sem skiptir þig mestu máli um viðhorf þitt 

er númer 1, næst mikilvægast nr. 2 o.s.frv.) 

                                            1         2         3         4         5        6        7       8 

a. Framkoma 

b. Klæðaburður 

c. Kyn 

d. Nýting á tækni 

e. Sjálfsöryggi 

f. Stjórnunarhæfileikar 

g. Skapgerð 

h. Annað 

11. Hvert er viðhorf þitt til karlstjórnenda, við fyrstu kynni? Raðið eftirfarandi 

þáttum eftir mikilvægi, þ.e. það sem skiptir þig mestu máli um viðhorf þitt 

er númer 1, næst mikilvægast nr. 2 o.s.frv.) 

                                              1         2         3         4         5        6        7      8 

a. Framkoma 

b. Kyn 
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c. Klæðaburður 

d. Nýting á tækni 

e. Sjálfsöryggi 

f. Stjórnunarhæfileikar 

g. Skapgerð 

h. Annað 

12. Hefur þú reynslu á af ...? 

a. Kvenstjórnendum 

b. Karlstjórnendum 

c. Stjórnendum af báðum kynjum 

d. Hef ekki reynslu 

 

Að lokum eru nokkrar bakgrunnsspurningar sem notaðar verða við úrvinnslu á 

gögnunum 

13. Hvert er kyn þitt? 

a. Kona 

b. Karl 

14. Hvert er aldursbil þitt? 

a. 20 ára eða yngri 

b. 21 - 30 ára 

c. 31 - 40 ára 

d. 41 - 50 ára 

e. 51 árs eða eldri 

15. Í hvaða háskóla stundar þú viðskiptafræðinám? 

a. Háskólanum á Akureyri 

b. Háskóla Íslands 

16. Í hvaða póstnúmeri býrð þú? 

a. Fellistika – þátttakendur völdu 

i. 100 – 299 

ii. 300 – 499 

iii. 500 – 699 

iv. 700 – 900  

 

Takk fyrir þátttökuna J  


