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English summary 

Management has changed dramatically over the last few decades, 

with different emphases and changes in modern society. Women’s 

participation in the job market has increased and therefore the 

number of women in the management position has also increased. 

But what are the changes that this development has caused. Do men 

and women have a different or similar approach to management? 

Gender difference is a controversial phenomenon, and many have 

tackled the subject. Weather there is a difference in management 

between the genders, the key is to gather information for further 

knowledge.  

The present study examines the management styles of upper and 

middle managers in KB bank, using a questionnaire method of 

gathering data. The questionnaire is a self evaluation of 

management styles and will be used to examine the gender 

difference in management within the bank. 

The primary conclusion of this research is that there are more 

similarities than differenced in management between men and 

women, there are however a few things that differ. The study found 

that women managers tend to delegate less than their men 

counterparts. Other conclusions of the study showed that women 

believe they compliment their employees more, and feel more 

empathy towards them than men.    
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Útdráttur 

Stjórnun hefur mikið breyst undanfarna áratugi, með breyttu 

þjóðfélagi og breyttum áherslum. Atvinnuþátttaka kvenna hefur 

aukist og þar af leiðandi hefur fjöldi þeirra kvenna sem vinna við 

stjórnunarstöður aukist. En hvaða breytingar hefur þessi þróun haft 

í för með sér? Stjórna konur og karlar eins eða er grundvallarmunur 

á stjórnunarháttum kynjanna? Kynjabundin stjórnun er mjög 

umdeilt fyrirbæri og margar kenningar sem fjalla um það. Það er þó 

víst að hvort sem einhvern mun er að finna á stjórnunarháttum 

kynjanna er þekking lykilatriðið.   

Í þessari rannsókn var lagður fyrir spurningarlisti fyrir alla 

stjórnendur og millistjórnendur innan viðskiptabankasviðs KB 

banka. Listinn var sjálfsmat stjórnenda á stjórnunarstíl sínum og 

með honum er hægt að greina hvort að kynjamunur eigi sér stað 

innan bankans.  

Helstu rannsóknarniðurstöður voru þær að stjórnun karla og kvenna 

er í stórum dráttum eins, þó eru nokkur atriði sem munar miklu á. 

Útdeiling verkefna er það atriði sem munar hvað mestu á, svo virðist 

sem konur eigi almennt erfiðara með að deila út verkefnum til 

undirmanna sinna heldur en karlar. Að sama skapi kom fram í 

rannsókninni að konur telja sig frekar hrósa undirmönnum sínum og 

finna frekar til samkenndar með þeim.  
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