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FORMÁLI 
Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt, Lísbetar Hannesdóttur, nemanda við Háskólann í 

Bifröst, í forystu og stjórnun. Verkefnið er 30 einingar af 90 eininga meistaranámi. 

Leiðbeinandi verkefnisins er Jón Snorri Snorrason en hann ásamt fleiri aðilum innan 

skólans og hagsmunaaðilum stefna nú að því að þróa nýtt leiðtogalíkan sem mun 

kallast Norræna Leiðtogalíkanið eða The nordic leadership model.  

 

Til að klára megi nám sem þetta liggja margir aðilar að baki sem vert er að færa 

þakkir. Í fyrstu vil ég þakka sambýlismanni mínum fyrir allan þann stuðning og styrk 

sem hann hefur veitt mér til að ég geti sótt þetta nám. Það er ómetanlegt að eiga að 

manneskju sem hefur trú á manni í einu og öllu. Einnig vil ég þakka samnemendum 

mínum fyrir frábæran tíma í skólanum en nýjir vinir og ný tengsl eru ómetanlegur 

þáttur af ferlinu. Þá vil ég þakka vinnuveitendum mínum fyrir stuðning og 

sveigjanleika í því ferli að vinna meistararitgerð og syni mínum fyrir að veita mér 

innblástur og stöðuga áminningu um að vera honum góð fyrirmynd svo ekki sé 

minnst á skilning á því að móðirin þurfi að sinna náminu. Að lokum vil ég þakka 

leiðbeinanda mínum Jóni Snorra Snorrasyni fyrir handleiðslu í gegnum ferlið og að 

sýna verki mínu áhuga, Úlfari Haukssyni fyrir að lesa yfir og gef mér ráð og svo 

þeim konum sem að verkefninu komu en samtals eru þetta 106 konur sem tóku sér 

tíma til að leggja mér lið. Þakkir til ykkar.  
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ÚTDRÁTTUR 
Verkefni þetta fjallar um farveg íslenskra kvenstjórnenda og viðhorf þeirra til ýmissa 

málefna, svo sem kynjakvóta og tengslaneta. Staða kvenna á Íslandi hefur í raun 

aldrei verið betri, hér finnst eitt mesta jafnrétti í heimi, konur eru í meirihluta þeirra 

sem sækja háskólanám og hlutfall þeirra á atvinnumarkaði er hærra en annars staðar í 

heiminum. Í raun má segja að staða kvenna sé í sögulegu hámarki. Þrátt fyrir það 

hallar verulega á hlut kvenna í stjórnunarstöðum og í stjórnum fyrirtækja þrátt fyrir 

að þar hafi verið sett lög um kynjakvóta.  

Markmið verkefnisins er að sjá hvað þær konur sem hafa náð árangri eiga 

sameiginlegt og bera saman við aðrar konur á Norðurlöndunum. Aðilar innan 

Háskólans á Bifröst taka nú þátt í samstarfsverkefni þar sem markmiðið er að finna 

það sem einkennir stjórnarhætti Norðurlandaþjóðanna svo hægt sé að þróa 

leiðtogalíkan sem má nota í stjórnunartengdri kennslu við háskólann.  

Niðurstöður verkefnisins sýna að konurnar eiga margt sameiginlegt, eru vel 

upplýstar um stöðu kynjanna og taka stefnumiðaðar ákvarðanir á vegferð sinni til 

árangurs. Þær eru markmiðasæknar, ákveðnar og vilja öðlast jafnrétti kynjanna í 

stjórnunarstöðum. Engin ein leið er réttari eða betri en önnur en ljóst að konur hugsa 

stefnumiðað um barneignir og nám. Erlendar rannsóknir sýna að karlmenn hefja feril 

sinn ofar en konur og komast því hraðar upp metorðastigann á kostnað kvenna. Því er 

mikilvægt í framtíðinni að huga að uppbyggingu frama beggja kynja á námsárum og 

fyrstu árum á atvinnumarkaði. 
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ABSTRACT 
This thesis is about Icelandic women’s path to success and their opinions about 

gender quotas in corporate boars and about social networks. Iceland has one of the 

most equality in the world, women now have more seats at universities than men do 

and their participation in the market place is higher than you find in other countries. 

You could say that it has never before been so good to be a woman. Despite that, 

women have a long way to go when it comes to getting as many seats at corporate 

boards or get senior management positions despite gender quotas by law. 

The purpose of this thesis is to see what the women, who have already gotten 

senior management positions or are on their way there, have in common so it can be 

used to compare with women from the Nordic countries. A group withing Bifröst 

University and their stakeholders are now creating a leadership model to demonstrate 

what it is in the management of Nordic companies that makes them successful. The 

findings will be used to create that model and use it while teaching management in 

the university. 

The conclusion of this thesis is that the women have many things in common, 

they are highly educated about the genders status and make strategic decisions on 

their way to success. They are goal oriented, determined and are willing to fight for 

gender equality in corporate boards. Even though no one way of doing things is the 

right way, women are obviously thinking strategicly about childbirth and the timing 

of higher education. Results from other researches show that men get ahead early on, 

while studying and in their first corporate positions while women get left behind. 

Therefor it is highly important that in the future women and men are helped equally 

enough so that doesn’t happen. 
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1. INNGANGUR 
Ljóst er að miklu hefur verið áorkað í jafnréttismálum kvenna á Íslandi. Konur eru til 

að mynda í meirihluta þeirra sem stunda nám við háskóla landsins en ein og hálf kona 

stundar nú nám á hlut hvers karlmanns (The world economic forum, 2013). Einnig 

eru konur í miklum meirihluta þeirra sem stunda viðskiptatengt nám samkvæmt 

yfirliti sem Jafnréttisstofa (2014) tók saman. Þrátt fyrir að konur séu fleiri í námi 

sækir enn á brattann á atvinnumarkaði. Samkvæmt kjarakönnun Bandalags 

háskólamanna (2014) er launamunur kynjanna þegar tekið er tillit til vinnustunda, 

starfshlutfalls, menntunar og aldurs um 9%. Það er einnig lægra hlutfall kvenna í 

stjórnunarstöðum og eru þær síður stjórnarmeðlimir þrátt fyrir lög um að 40% 

stjórnar eigi að vera konur. Lög þessi voru sett í september 2013 og náðu til 

hlutafélaga og einkahlutafélaga með 50 starfsmenn eða fleiri á ársgrundvelli (Samtök 

atvinnulífsins, 2014). 

Þrátt fyrir að konur eigi enn nokkuð langt í land með að ná stöðu karlmanna er 

alltaf þó nokkur fjöldi kvenna sem nær árangri á atvinnumarkaði. Um 20% 

famkvæmdastjóra íslenskra fyrirtækja eru konur en fjöldi kvenstjórnenda lækkar eftir 

því sem fyrirtækin eru stærri og starfsmenn fleiri (OECD, 2015). Þó má ekki gleyma 

að fjöldinn er í sögulegu hámarki ásamt því að staða kvenna á Íslandi er með því 

betra sem gerist í heiminum. Kynjajafnrétti er mest á Íslandi  (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012) og þátttaka kvenna í atvinnulífinu var 

tæp 80% árið 2014 sem er einnig hæsta hlutfall í heiminum (OECD, 2015). Þessar 

tölulegu staðreyndir gefa því fullt tilefni til að fjalla um þær íslensku konur sem náð 

hafa árangri sem stjórnendur í þeim tilgangi að læra af þeim og sjá hvað þær eiga 

sameiginlegt m.t.t. tímasetninga og viðhorfa. 

 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar verða notaðar í rannsókn þessari: 

• Hvað eiga þær konur sem náð hafa árangri á atvinnumarkaði sameiginlegt?  

• Hvaða leið hafa konurnar valið sér til að komast hjá þeim hindrunum sem 

standa þeim í vegi á leið til stjórnunarstarfa?  

• Er til ein leið sem er betri en önnur? 

• Hvernig getur leið íslenskra kvenna í stjórnunarstöður nýst Nordic Leadership 

Model? 
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Þó nokkuð hefur verið skrifað um konur og stjórnunarstörf, hverjir stjórnarhættir 

þeirra eru og hvaða hindrunum þær mæta á vegi sínum. Hér verður hins vegar lögð 

áhersla á tímasetningu þeirra hindrana sem oft eru taldar standa í vegi þeirra, þ.e. 

hjónaband og barneignir en einnig tímasetningu þeirra þátta sem ættu að vera konum 

til framdráttar, svo sem menntun, fjölskyldutengsl og tengslanet.  

Markmið rannsóknar er að bæta við þá þekkingu sem nú þegar er til um 

kvenstjórnendur á Íslandi og nota þær upplýsingar fyrir Norræna forystulíkanið (e. 

Nordic Leadership Model). Norræna Forystulíkanið er kenning sem nú er í þróun þar 

sem markmiðið er að taka saman þá þætti sem einkenna stjórnarhætti 

Norðurlandaþjóðanna. 

 

 

1.1. UPPBYGGING RITGERÐAR 
Í upphafi verður fjallað um Norræna Forystulíkanið (e. The Nordic Leadership 

Model), hverjir vinna að því og afhverju. Þá verður gerð yfirlitsrannsókn um stöðu 

kvenna á atvinnumarkaði með áherslu á stjórnunarstöður. Í fræðilegum kafla verður 

fjallað bæði um íslenska og erlenda kvenstjórnendur og þá sérstaklega konur frá 

Norðurlöndunum. Þá verður fjallað um helstu áhrifaþætti á framgöngu kvenna á 

atvinnumarkaði, líkt og barneignir, menntun, fjölskyldutengsl, tengslanet og 

kynjakvóta. Að því loknu verður fjallað um hindranir á vegi kvenna á leið þeirra til 

stjórnunarstarfa og að lokum um mögulegar lausnir. Í næsta kafla verður aðferðafræði 

rannsóknarinnar útskýrð og fjallað um spurningalistana sem notaðir voru. Að lokum 

má sjá niðurstöður rannsóknarinnar og hvernig þær tengjast umfjöllunum í 

fræðilegum kafla ritgerðarinnar ásamt lokaorðum og umræðum um niðurstöðurnar. 

Spurningalisti sem sendur var út til 101 kvenna ásamt spurningalista kvennanna sem 

tóku þátt í viðtalinu má sjá í viðaukum 1 og 2 og hér að ofan má sjá 

rannsóknaspurningarnar.  
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2. NORRÆNA FORYSTULÍKANIÐ 
Fullyrða má að markmið fyrirtækja sé undantekningalaust að ná árangri til lengri 

tíma. Það getur hins vegar reynst erfitt að koma auga á hvað það er nákvæmlega sem 

veldur því að eitt fyrirtæki nái árangri umfram annað og það sem meira er, hvert 

hlutverk stjórnenda er í því ferli. Háskólinn á Bifröst vinnur um þessar mundir að því 

verkefni að “draga fram helstu þætti í stjórnun fyrirtækja sem tryggja árangur þeirra 

til lengri tíma í hinu norræna velferðarsamfélagi með háum launakostnaði, háum 

sköttum, löngum fríum, umfangsmiklu regluverki og öllu öðru sem almennt setur 

þungar byrðar á atvinnulífið.” Að þessu vinnur hópur fólks sem gengur undir nafninu 

Íslenska atvinnulífasakademían. Þar á meðal er hópur innan Háskólans á Bifröst, 

Vilhjálmur Egilsson, rektor, og Sigurður Ragnarsson, sviðstjóri viðskiptasviðs ásamt 

aðilum sem vinna hjá ráðgjafafyrirtækinu Capahouse, Bjarni Snæbjörn Jónsson, 

Flemming Videriksen og Bjarne Kartberg. Verður þar notuð reynsla stjórnenda frá 

Norðurlöndum þar sem talið er að kjarni stjórnarhátta einkennist af samskiptahæfni 

og skýrri framtíðarsýn (The Nordic Leadership Model, e.d.). 

 Háskólinn á Bifröst leggur áherslu á sjálfbæra stjórnun og þjónandi forystu í 

stjórnarháttum sínum og þykir skólinn tilvalinn til að taka þátt í slíku verkefni. 

Markmið verkefnisins er að hanna námsleið fyrir framtíðarstjórnendur frá 

Norðurlöndunum, Bandaríkjunum og Bretlandi. Verður þá Norræna forystulíkanið 

ein af meginstoðum í stjórnunarnámi við Háskólann á Bifröst. Þeir sem taka þátt í 

verkefninu munu ganga undir nafninu Íslenska atvinnulífsakademían eins og áður 

segir og hafa það allir að leiðarljósi að gera verkefnið að veruleika (Norræna 

forystulíkanið, e.d.).    
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3. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 
 

3.1.  BAKGRUNNUR KVENSTJÓRNENDA 
Konum hefur ávallt reynst erfitt að komast í æðstu stjórnunarstöður og í raun ekki 

langt síðan slíkt var þeim nánast ógerningur. Fræðimenn fóru að gefa því gaum að 

þarna úti væru konur sem vildu ólmar komast í áhrifastöður og tóku eftir að þær náðu 

nánast aldrei í æðstu stjórnunarstöður. Var þá í því samhengi fjallað um um 

steypuveggin (e. The Concrete Wall) en merking hans var að það væri algjör hindrun 

í vegi kvenna. Konur sem þóttu hæfar og sóttust eftir æðstu stöðum komust ekki 

þangað hvað svo sem þær reyndu. Fljótlega tók það þó breytingum og 

kvenstjórnendum fjölgaði. Töluverð fyrirstaða var þó enn til staðar og aðeins örfáar 

sem náðu upp í æðstu stöður. Var þá fjallað um glerþakið (e. The Glass Ceiling). Með 

þeirri samlíkingu er átt við að konur þurfi að brjóta sér leið með miklum erfiðum og 

horfði álengdar á karlmennina njóta velgengni upp um glerþak. Í dag er notast við 

orðið völundarhús (e. The Labyrinth). Konur eru búnar að átta sig á hvaða leiðir þær 

geta farið til að ná á sama stað og karlmenn en til þess þurfa þær að fara mikið lengri 

og flóknari leið en karlmaður í sömu stöðu þarf að ganga í gegnum (Eagly og Carli, 

2007). 

 Nokkuð hefur borið á  í jáfnréttisumræðunni að brátt komi betri tímar, að 

staða kvenna sé vissulega ekki nægilega góð eins og er en að hún verði það von 

bráðar. Hins vegar sýna rannsóknir að framtíðin sé hugsanlega ekki jafn björt  og 

menn þorðu að vona. Til að mynda birti Catalyst niðurstöður rannsókar á 4100 

nemendum sem útskrifuðust með MBA gráðu á árunum 1996-2007. Þar kemur fram 

að undanfarinn áratugur átti að vera áratugur breytinga þar sem konur myndu 

virkilega fara að láta til sín taka og fyrirtæki áttu að vinna staðfastlega að því að 

minnka muninn milli kynjanna. Hins vegar sýna niðurstöður að karlmenn ná fyrr 

árangri en konur og hefja starfsferil sinn því með meiri ábyrgð. Það tekur konur þó 

nokkurn tíma að ná þeirri stöðu sem karlmenn byrja í og hafa því karlmenn forskot. 

Margir vilja meina að barneignir sé ein helsta fyrirstaða kvenna á leið þeirra til 

árangurs en samkvæmt þessari rannsókn þótti það ekki skipta máli þar sem ekki var 

marktækur munur milli karla né kvenna sem áttu börn. Þær konur sem náðu fyrr 

árangri en aðrar hófu nám sitt þegar þær höfðu þá þegar verið komnar í stöðu 
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millistjórnanda. Mikill munur er á fyrsta starfi kvenna og karla og er talið að það hafi 

mikið með framvindu mála að gera. Það að karlmenn komist ofar í sínum fyrstu 

skrefum á atvinnumarkaði gefur þeim aukna möguleika á góðri leiðsögn reyndari 

yfirmanna í byrjun starfslferils. Konur byrja í lægri þrepum fyrirtækja og eiga þar 

með erfiðara uppdráttar en karlmenn. Þær eru einnig líklegri til að hætta í störfum 

sínum vegna óánægju með næsta yfirmann sem gefur tilgátunni um að þær fái verri 

leiðsögn í byrjun starfsferilsins byr undir báða vængi. Fyrir vikið þurfa konur, oftar 

en karlmenn, að byrja upp á nýtt á því að byggja upp sinn starfsferil (Carter og Silva, 

2010). 

Ungum konum reynist oftast best að fá handleiðslu eldri kvenna sem eru 

þegar orðnar æðstu stjórnendur. Hins vegar getur handleiðslan reynst eldri konum 

erfið þar sem mikið bil getur verið milli þekkingar og reynslu þeirra kvenna sem eru 

æðstu stjórnendur og þeirra sem eru að taka sín fyrstu skref á atvinnumarkaði. Vill 

það gerast vegna ónægrar þjálfunar í upphafi starfsferils kvenna (Sinclear, 2005). 

Nánast óhjákvæmilegt er að velta fyrir sér hverju aukin þátttaka kvenna skilar 

fyrirtækjum. Hafa kvenstjórnendur eitthvað framyfir karlmenn eða snýst þetta 

eingöngu um jafnrétti og að kynferði skipti endanlega ekki máli? Rannsóknir sýna að 

kvenlegir þættir skipta skipulagsheildir miklu máli (Powell o.fl. 2002; Catalyst, 

2007). Kvenlegir þættir teljast til að mynda skilningur, samúð og tilfinninganæmni en 

þá er það spurning hverju það skilar sér raunverulega til rekstrarafkomu fyrirtækja og 

hvort þessir þættir skipti rauverulega máli. Það má velta fyrir sér að ef fjölgun 

kvenstjórnenda hefur ekki áhrif á rekstrarafkomu fyrirtækisins og það muni reynast 

núverandi stjórnendum erfitt að jafna kynjahlutfallið, snýst það þá um siðferðilega 

skyldu fyrirtækja að taka þátt í slíkum breytingum? Þó nokkrar rannsóknir sýna fram 

á að fyrirtæki með kvenstjórnendur nái frekar árangri en þau fyrirtæki sem ekki hafa 

kvenmenn í æðstu stjórnarstöðum (Catalyst, 2007). Þar fyrir utan hlýtur hverskonar 

jafnrétti að hafa jákvæð áhrif innan fyrirtækja.  

Nú þegar konur eru orðnar sýnilegri sem stjórnendur er nauðsynlegt að athuga 

hvernig þeim gengur að vinna samhliða karlmönnum. Það er gífurlega mikilvægt að 

konur fái að stjórna sem konur í stað þess að leggja áherslu á að líkjast karlmönnum 

til að rugga ekki bátnum (Wajcman, 1998). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur (2008) hafa konur á Íslandi enn tilhneygingu til að 

leggja sig fram um að líkjast karlmönnum og reyna að falla í hópinn. Þá vilja þær 

meina að svo lengi sem þær eru “einar af strákunum” séu engin eða færri vandamál.  
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3.2.  ÍSLENSKIR KVENSTJÓRNENDUR 
Líkt og fram kemur hér að ofan þurfa íslenskar konur að hafa fyrir því að falla í 

hópinn innan fyrirtækja og stjórnenda þeirra. Einnig þurfa þær að hafa mikið fyrir því 

að komast í þær stöður sem þær eru í núna. Að þeirra mati þurftu þær að leggja mun 

meira á sig en karlmenn í sömu stöðu (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2008). Þetta 

samræmist öðrum rannsóknum sem sýna að konur þurfi að vinna meira og leggja 

mun harðar að sér en karlmenn (Eagly og Carli, 2007; Singh, Terjesen og 

Vinnicombe, 2008) en í rannsókn Eagly og Carli segja þær að það komi nokkuð á 

óvart að nokkur kona skuli sækjast í að ná slíkum árangri þar sem vinnan er svo 

mikil.  

Íslenskar konur hafa samt sem áður lagt þetta erfiði á sig og mælist nú staða 

kynjajafnréttis á Íslandi mesti í heimi og það fjórða árið í röð (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). Þátttaka kvenna í atvinnulífinu var tæp 

80% árið 2014 á Íslandi sem er hæsta hlutfall í heimi (OECD, 2015) en þrátt fyrir það 

er hlutfall kvenkyns framkvæmdastjóra aðeins 20% að meðaltali. Þetta hlutfall fer 

hnignandi eftir því sem fyrirtækið stækkar og starfsmönnum fjölgar, t.a.m. eru aðeins 

11% framkvæmdastjóra fyrirtækja með yfir 250 manns konur. Svipaða sögu er að 

segja um konur sem stjórnarformenn. 

Velferðaráðuneytið, Jafréttisstofa og Hagstofa Íslands gefa út yfirlit yfir stöðu 

kynjanna á hverju ári. Í yfirliti frá 2014 má sjá hvernig dreifing er eftir áhrifastöðum í 

hlutfalli við karlmenn en tölur sem gefnar eru upp eru frá 2012. Þar má sjá að eftir 

því sem fyrirtækin stækka því ólíklegra er að konur séu framkvæmdastjórar eða 

stjórnarformenn. Jafnvægið er nokkuð meira í hlutfalli stjórnarmanna (Jafnréttisstofa, 

2014). Vert er að minna á það að lög hafa verið sett um hlutfall kynjanna í stjórnum 

íslenskra fyrirtækja með 50 starfsmenn eða fleiri. Samkvæmt þeim lögum á hlutfall 

hvors kyns að vera 40% (Samtök atvinnulífsins, 2014). Því er ljóst að nokkuð langt er 

í land til að jafna stöðu kynjanna þegar kemur að forystu þeirra innan fyrirtækja. 

 

 Á mynd 1 má sjá hlutfall kvenna í forystu fyrirtækja eftir stærð þeirra. Líkt 

og sjá má fer framkvæmdastjórum og stjórnarformönnum fækkandi eftir stærð 

fyrirtækis en fjöldi stjórnarmanna fer vaxandi. 
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Mynd	  1	  –	  Hlutfall	  kvenna	  í	  forystu	  

Á mynd 2 má sjá hlutfall kvenna sem framkvæmdastjórar á árunum 2010-2015. Um 

er að ræða 300 stærstu fyrirtæki landsins en Credit Info vann greiningu í tilefni 100 

ára kosningaréttar kvenna (Credit Info, 2015). Í rannsókninni má sjá að töluvert fleiri 

konur eru meðstjórnendur heldur en framkvæmdastjórar. 

 

 
Mynd	  2	  –	  Hlutfall	  kynja	  í	  framkvædastjórn	  

 

Ef skoðuð eru laun kynjanna (mynd 3), þ.e. þeirra sem eru fullvinnandi er hægt að sjá 

að mismunur milli kynja er mestur þegar kemur að stjórnendastörfum. Vissulega eru 
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þar hæstu launin en það verður að teljast merkilegt að mesti munurinn sé þar en eins 

og sjá má er mesta muninn að finna við sérfræðistörf, hvort sem það séu 

stjórnunarstörf, sérfræðistörf eða störf sérhæfðra tækna og sérmenntaðs starfsfólks. 

Þetta gæti sagt okkur að því meiri sem menntunin er að baki starfanna, því meiri sé 

launamunurinn.  

 
Mynd	  3	  –	  Launamunur	  kynja	  eftir	  starfsgrein	  

 

Líkt og sést á mynd 1 með fjölda kvenna sem stjórnendur eru til samanburðar fjöldi 

kvenna sem situr í stjórn. Hlutfall kvenna hækkar eftir því sem fyrirtækin eru stærri 

og starfsmenn fleiri. Nú eru um 44% 300 stærstu fyrirtækja á Íslandi með blandaðar 

stjórnir og 55% 100 stærstu fyrirtækjanna. Frjáls Verslun hefur safnað þessum 

upplýsingum frá 2006 og hefur þar sést að fjöldi kvenna innan hverrar stjórnar fjölgar 

með árunum. Þar má aðallega sjá fjölgun hjá stærstu fyrirtækjunum og má því gera 

ráð fyrir að stærstu fyrirtækin leiði þróunina (Vísir, 2011). 

 Fjölgun kvenna í stjórnum hefur ekki leitt til fjölgun kvenna í 

stjórnunarstöðum og er sömu sögu að segja af Norðmönnum. Nokkuð jöfn staða er 

milli kynja en 43% stjórnarmeðlima eru konur en aðeins 5% kvenna eru 

stjórnarformenn. Þá eru aðeins 2% kvenna forstjórar (Teigen, 2011). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Margrétar Sæmundsdóttur (2009) mælist jákvætt samband 

milli fjölda kvenstjórnenda og fjölbreytni í stjórn fyrirtækja en fylgnin var þó ekki 

tölfræðilega marktæk. Þannig voru kvenstjórnendur ekki fleiri í þeim fyrirtækjum þar 

sem konur voru í stjórnum og þar sem fleiri konur voru í stjórnendastöðum sátu ekki 
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fleiri konur í stjórn. Margrét bendir á að konur séu líklegri til þess að vera í stjórn 

fyrirtækja þar sem æðstu stjórnendur eru færri.  

 Nú má leiða hugann að því hvaða áhrif það hefur á fyrirtæki að hafa 

kvenmenn í stjórnunarstöðum. Líkt og kemur fram að ofan skipta kvenlegir þættir 

fyrirtæki sífellt meira máli en kynin eru óumdeilanlega ólík þó stjórnarhættir séu ekki 

endilega mjög ólíkir. Þó eru viss atriði sem skilja kynin að en samkvæmt 

niðurstöðum Margrétar Sæmundsdóttur (2009) eru konur síður líklegar til að deila 

verkefnum og velja frekar setja ábyrgðina á sig sjálfar. Ekki kom fram hvers vegna 

það væri en hún nefnir að hugsanlega geti það verið hluti af því að konum finnst þær 

þurfa að sanna sig og gera það með því að axla frekari ábyrgð. Getur þetta orðið til 

þess að draga úr liðsvinnu innan fyrirtækisins og ber því að varast. Þrátt fyrir það 

leitast bæði kynin eftir því að sinna undirmönnum sínum með umhyggju og hafa 

hagsmuni þeirra að leiðarljósi. 

Fram kemur í rannsókn Inga Rúnars Eðvarðssonar og Guðmundar Kristjáns 

Óskarssonar (2009) að konur noti frekar hvetjandi og veitandi stjórnun á meðan 

karlmenn noti felandi stjórnun. Greininni fylgdi eftirfarandi mynd þar sem 

stjórnunarhættir eru útskýrðir í stuttu máli. 

 

 
Mynd	  4	  –	  Tegundir	  stjórnunaraðferða	  skv.	  Hersey	  og	  Blanchard	  

 

Myndin sýnir aðstæðubundna stjórnun og er hugmynd Pauls Herseys og Kenneth 

Blanchards (1988). Þar má sjá svipaða niðurstöðu og hjá Margréti, að karlmenn séu 

frekar líklegri til að útdeila verkefnum og treysta starfsmönnum til að vinna á eigin 

forsendum. Hins vegar eru karlmenn einnig líklegri til að beita stýrandi stjórnun en 

aðeins fundust svör um stýrandi stjórnun hjá karlmönnum í rannsókn þeirra. 

Rannsóknin sýndi hins vegar ekki fram á að marktækur munur væri milli 
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stjórnunaraðferða og rekstrarárangurs en líkt og höfundar benda á skiluðu flest 

fyrirtæki rekstrarafgangi árið 2006. Jafnvel mætti sjá fyrir sér þessa töflu sem ás, 

þannig að stýrandi stjórnun sé til vinstri, þá fylgi hvetjandi og veitandi stjórnun og sú 

felandi lengst til hægri. Þá viðist það vera svo að karlmenn séu á sitt hvorum 

endanum en að konur séu í miðjunni.  

Á vef Stjórnunar (e.d.) er fjallað um karla og konur sem stjórnendur þar sem 

umfjöllunarefni er það sama og nefnt er hér að ofan þó stjórnunarstílar séu nefndir 

öðrum nöfnum. Þar kemur fram að samkvæmt rannsóknum sé innsæi kvenna þeim til 

framdráttar, að þær geti metið stöður út frá tilfinningu í stað tölfræðilegra gagna 

eingöngu. Aðrar rannsóknir fjalla hins vegar um þennan eiginleika kvenna sem galla 

eða að það aftri þeim til aukins trausts innan fyrirtækja. Það sem greinin fjallar þó um 

í grunninn er að í raun sé ekki hægt að finna kynjabundinn mun á stjórnunarstíl 

heldur sé frekar um að ræða einstaklingsbundinn mun.   

 

3.3.  ERLENDIR KVENSTJÓRNENDUR 
Hlutfall kvenna í stjórnunarstöðum að meðaltali í heiminum var 21% árið 1976, 46% 

árið 1999 (Powell o.fl., 2002). Í dag er það svipað en mjög misjafn er hvert hlutfallið 

er í hverju landi (Ilo, 2015). 

Þegar litið er til æðstu stjórnenda (e. senior managers) eru konur 24% þeirra. 

Nokkur munur er þó á milli landa en til að mynda eru 51% æðstu stjórnenda í Kína 

konur á meðan aðeins 7% þeirra eru konur í Japan. Norðurlöndin fylgja meðaltalinu 

en þar eru 24% konur (Catalyst, 2013). 

Ef skoðuð er staða kvenna á erlendum markaði má til að mynda skoða lista 

Fortune 500 sem gefur árlega út upptalningu á forstjórum 500 stærstu fyrirtækja 

Bandaríkjanna. Þar má sjá að aðeins 4,8% af þeim lista eru konur. Þetta hljómar ekki 

mikið en er þó sögulega há tala en blaðið hefur haldið úti talningu síðan árið 1998. Þá 

var ein kona á þessum lista (Fortune, 2014). Á mynd 5 má sjá sögulega þróun fjölda 

kvenna á lista Fortune frá árinu 2003. 
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Mynd	  5	  –	  Fjöldi	  kvenforstjóra	  á	  lista	  	  500	  stærstu	  fyrirtækja	  BNA	  

 

Á heimasíðu Fortune (2015) má einnig sjá umfjöllun rannsókna sem gerð er á vegum 

Pew Research Center (2015) en rannsókn þeirra fjallaði um ástæður þess að konur 

væru síður æðstu stjórnendur fyrirtækja. Þar má sjá að stærsti hluti svarenda telja að 

konur og karlar hafi jafna hæfileika til að vera leiðtogar en þrátt fyrir það sýna 

niðurstöður að flestir telji karlmenn frekar tilbúna til að meta áhættu og stjórna 

fyrirtækjum í t.d. tækni- og olíuiðnaði og fjármálafyrirtækjum. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var sú að Bandaríkin væru einfaldlega ekki tilbúin til aukinnar 

þátttöku kvenna sem æðstu stjórnendur.  

Verður hér þó lögð áhersla á kvenstjórnendur frá Norðurlöndunum þar sem 

markmið Norræna leiðtogalíkansins er að finna það sem Norðurlöndin eiga 

sameiginlegt í stjórnarháttum sínum. Haldin er úti talning um skandinavískar konur 

en sú talning nær til Íslands, Danmerkur, Svíþjóðar, Noregs og Finnlands. Í grein 

Wall Street Journal kemur fram að aðeins 3% af forstjórum í 145 stærstu 

fyrirtækjunum eru konur á móti 5% í Bandaríkjunum líkt og segir hér að ofan (The 

Wall Street Journal, 2014). Í sömu grein er einnig fjallað um kynjakvóta stjórna líkt 

og má finna á Íslandi en til að mynda hefur Noregur sama kvóta þó enn sé ekki búið 

að uppfylla þær kröfur. Þá er einnig minnst á að svo virðist sem kynjakvóti stjórna 

hafi ekki þau áhrif að konur nái forstjórastöðum stærstu fyrirtækjanna. Einnig hafa 

Finnar notað aðferðir við að minnka kynjamun í stjórnum fyrirtækja. Þessar þjóðir 

bjóða einnig upp á góð kjör í daggæslu barna ásamt fæðingarorlofi til að dreifa 

ábyrgð beggja foreldra og er gert í þeim tilgangi að hvetja konur til að taka þátt í 

atvinnulífinu og minnka mun kynjanna (The Wall Street Journal, 2014). 
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3.4.  BARNEIGNIR OG HJÓNABAND 
Þegar litið er til hjúskaparstöðu og stjórnunarstarfa má sjá ýmislegt fróðlegt. 

Dominici, Fried og Zeger (2009) gerðu athugun einmitt á þessu. Þar kemur til dæmis 

fram að í akademísku umhverfi séu konur seinni til að fá fastráðningu og að konur 

sem sækja um fastráðningu séu helmingi líklegri til að vera einhleypar en karlmenn. 

Einnig er sagt frá annari rannsókn þar sem niðurstöður sýndu að konur sem væru 

giftar og ættu börn væru líklegri til að hætta störfum en þær sem eru einhleypar. Þvert 

á móti eru karlmenn sem eru giftir og eiga börn líklegri til að fá stöðuhækkanir. Eins 

kom fram að leið kvenna til valda getur oft verið erfið og tekið langan tíma, þær fá 

ekki sama meðbyr innan fyrirtækja líkt og karlmenn fá og eins hafa þær ekki aðgang 

að tengslanetum karlmannsstjórnenda. 

 Barneignir hafa alltaf verið einhver stærsta hindrun stjórnenda við ráðningar. 

Nú er ólöglegt að spyrja umsækjendur út í fyrirhugaðar barneignir en þrátt fyrir það 

telja stjórnendur að barneignir hafi neikvæð áhrif  á að kona verði í raun fyrir valinu. 

Í grein Eagly og Carli (2007) er sagt frá ummælum nokkurra stjórnenda en til að 

mynda vildu sumir ekki hleypa konum of mikið að þar sem þær gætu tekið upp á því 

að segja upp störfum sínum í kjölfar barneigna til að sjá um fjölskyldu sína. 

Stjórnendur virðar hræðast tilhugsunina að missa starfsmann og vilja frekar ráða inn 

karlmann sem vinnur ævilangt í stað þess að ráða kvenmann sem hættir síðan, jafnvel 

þó að kvenmaðurinn væri hæfari í starfið í upphafi. 

 Hér á Íslandi hefur mikið verið í umræðu hvernig koma megi í veg fyrir að 

það séu einungis konur sem detta tímabundið af atvinnumarkaði þegar kemur að 

barneignum. Nú er það þannig að fæðingarorlof er samtals 9 mánuðir, þ.e. móðirin 

hefur rétt á þremur mánuðum og faðirinn líka en svo eru þrír mánuðir sem foreldrar 

geta skipt jafnt á milli sín (Fæðingarorlofssjóður, e.d.). Rætt hefur verið um að lengja 

tíma fæðingarorlofs upp í allt að einu ári líkt og þekkist á Norðurlöndunum en þó eru 

ekki allir sammála því. Samkvæmt útreikningi Fæðingarorlofssjóðs (Vísir, 2015) nýta 

um 80% feðra sér greiðslur úr sjóðnum og er talið að ekki allir hafi tök á að nýta sér 

sjóðinn þar sem um greiðsluþak er að ræða. Hafa því komið upp vangaveltur að áður 

en til lengingar komi þurfi að hækka hámarksgreiðslur sjóðsins. Gæti þetta verið 

mikilvægt skref í átt að jafnrétti og að konur séu síður álitlegar í stjórnunarstöður 

vegna barneigna þar sem karlmaðurinn dettur til jafns út af atvinnumarkaði við 

barneignir.  
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3.5.  MENNTUN 
Rogoff (2003) fjallar um eðlishyggju og líffræðilegan mun kynjanna. Líffræðilegur 

munur kynjanna er til að mynda sá að konur eru þær sem ganga með og fæða börn og 

eðlishyggjan gerir ráð fyrir að líffræðilegum mun sé ekki hægt að breyta. Því gerir 

hugmyndafræðin ekki ráð fyrir að hægt sé að stuðla að jafnrétti í til dæmis menntun. 

Hún segir að það sé í raun undir samfélaginu komið hvernig það bregst við þessum 

mun. Sem dæmi er hægt að búa til fæðingarorlof sem gengur jafnt á kynin líkt og má 

finna í lögum nr. 95/2000 á Íslandi. Það eitt og sér er þó ekki nóg,  

 

Líkt og áður hefur komið fram eru konur í meirihluta nemenda í háskólum landsins 

en eins og sjá má á launum og hlutfalli kvenna í stjórnunarstöðum hefur það ekki 

áhrif þegar út í atvinnulífið er komið. Það má velta fyrir sér hvað veldur þessu og 

hversu langt aftur vandamálið nær. Árið 2004 var skrifuð skýrsla sem nefnd var 

Efnahagsleg völd kvenna (2004) og er þar fjallað um staðalímyndir og hvernig þær 

geti haft áhrif á námsval. Er þar jafnframt fjallað um að ein leið til að bæta úr því sé 

að vinna gegn kynbundnu námsvali. Þrátt fyrir að í lögum nr. 96/2000 standi að kynin 

skuli vera jafn virk í samfélaginu, innan fjölskyldunnar og á vettvangi atvinnulífsins 

þá virðist námsvalið komið til vegna áhrifa samfélagsins.  

 Nýrri skýrsla sem gefin var út af Háskóla Íslands (Guðbjörg o.fl., 2015) sýnir 

menntun íslenskra stjórnenda. Þar sést vel að konur eru líklegri til að hafa 

framhaldsmenntun en 92% íslenskra kvenstjórnenda af því úrtaki var með 

framhaldsmenntun en 77% karlmanna. Einnig er vert að skoða hvers konar nám um 

ræðir en konur eru líklegri til að hafa framhaldspróf í hag- og viðskiptafræðum, 

lögfræði og hug- og félagsvísindum. Karlar eru hins vegar líklegri til að hafa próf í 

verk- og raunvísindum. Á mynd 6 má sjá niðurstöður rannsóknarinnar varðandi 

námsval karla og kvenna. 
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Mynd	  6	  –	  Hlutfall	  framhaldsmenntunar	  eftir	  kynjum	  

 

3.6.  FJÖLSKYLDA 
Nú er ljóst að ákveðinn hópur kvenna hefur náð árangri og lagt á sig það erfiði sem 

fylgir því að verða æðstu stjórnendur. Eitt markmið þessarar rannsóknar er að komast 

að því hvað íslenskir kvenstjórnendur eiga sameiginlegt og er því áhugavert að skoða 

fjölskyldulíf og kringumstæður kvenna þegar þær voru ungar. Samkvæmt erlendum 

rannsóknum er talið að uppeldi og aðstæður í barnæsku hafi þar mest áhrif. Þessar 

konur eiga það sameiginlega að búa yfir miklum viljastyrk og hafa lagt mikla vinnu á 

sig líkt og áður hefur komið fram en það sem þær eiga einnig sameiginlegt er að hafa 

litið upp til föður síns í æsku og að feður þeirra hafi frekar verið fyrirmynd þeirra en 

mæður. Jafnframt áttu þessar konur heimavinnandi mæður og sáu því á heimilum 

sínum miklar andstæður (Sinclair, 1998).   

 Sífellt færri konur telja það að stofna fjölskyldu séu þeirra mesta hindrun í að 

ná æðstu stjórnunarstöðum og samkvæmt nýrri rannsókn sem gefin var úr af 

McKinsey & Co (Los Angeles Times, 2015) telja jafn margar konur og karlar að 

fjölskyldulífið aftri þeim á leið sinni í æðstu stjórnunarstöður.  

 

3.7.  TENGSLANET 
Tengslanet geta verið formleg eða óformleg. Formleg tengslanet eru þau tengsl sem 

finnast í atvinnulífinu og er tilgangur þeirra að efla samskipti við þá sem hafa áhrif á 

afkomu fyrirtækis eða jafnvel persónulegs starfsframa. Óformleg tengslanet eru þau 

sem myndast við félagsstörf eða í gegnum vini, kunningja eða fjölskyldu (Singh og 

Vinnicombe, 2006). Margar konur eru í óformlegum tengslanetum líkt og 

saumaklúbbum, mömmuhópum eða vinkonuhópum en formleg tengslanet geta verið 
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konum mikilvæg þegar út í atvinnulífið er komið. Konur upplifa sig oft útundan og 

að þær hafi ekki aðgang að tengslanetum karla. Algengt er að minnihlutahópar myndi 

slík tengsl og eru konur í atvinnulífinu einn þessara hópa. Meðal stórra formlegra 

hópa er  FKA eða Félag kvenna í atvinnurekstri. Félagið var stofnað árið 1999 af 

konum sem allar voru eigendur fyrirtækja. Í dag eru 1100 konur skráðar í félagið en 

meðlimir þess eru ýmist í eigin rekstri eða starfa sem stjórnendur. Hlutverk félagsins 

er að efla konur í atvinnurekstri, auka sýnileika þeirra og efla samstarf (FKA, e.d.). 

Undir félaginu starfa ýmsar nefndir en ein þeirra er nefndin Ungar athafnakonur, þar 

er saman kominn hópur kvenna sem er undir 30 ára og eru jafnvel enn í námi eða 

komnar í stjórnunarstöður. Nefndin hefur þá tengsl við FKA og færast konur þangað 

þegar við á. Eins og staðan er í dag þjónar félagið aðallega Höfuðborgarsvæðinu en 

þó er til FKA Norðurland en enginn meðlimur Ungra athafnakvenna er búsettur á 

Norðurlandi.  

Mikilvægi tengslaneta hefur verið rannsakað en rannsóknir sýna að viðhorf 

kvenna til tengslaneta sé jákvætt. Með þeim telja þær að þær nái frekar árangri og 

geti eflt hæfni sína og getu. Einnig telja þær tengslanet auka sýnileika sinn og þannig 

fái þær frekar stuðning, leiðsögn og uppörvun frá öðrum konum. Þá telja þær einnig 

að tengslanet hafi jákvæð áhrif á starfsframa þeirra (Singh og Vinnicombe, 2006; 

Valgerður Jóhannsdóttir). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þeir sem taka þátt í  

tengslanetum séu líklegri til að fá stöðuhækkanir (Wellington, 2001). 

 

3.8. KYNJAKVÓTAR 
Norðmenn voru fyrstir til að setja lög um kynjahlutföll stjórna en aðeins 6% 

stjórnarmanna árið 2002 voru konur (Niskanen, 2011). Það tók svo sannarlega tíma 

að ná því í gegn en þó hafði konum í stjórnum fjölgað og voru um 24% 

stjórnarmanna árið 2005 en þá staðfestu stjórnvöld að ef takmarkinu, sem var 40%, 

yrði ekki náð fyrir árið 2007 myndi ríkið nota sektir. Takmarkinu var náð árið 2009 

en líkt og vonast var eftir, að konum í framkvæmdastjórnum landsins myndu fjölga, 

hefur ekki gengið eins vel og ekki heldur í þeim félögum sem lögin ná ekki til 

(Teigen, 2011).  

Eðlilega hafa verið skiptar skoðanir vegna þessa fyrirkomulags og jafnvel 

ekki skrítið. Markmið kvótans er meðal annars að auka fjölbreytni í stjórninni og á 

það að hafa þau áhrif að ný sjónarhorn líti dagsins ljós. Hins vegar er fjöldi 

kvenstjórnenda lítill líkt og komið hefur fram og því erfitt fyrir fyrirtæki að velja 
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konu inn í stjórn þar sem úrvalið er jafnan af skornum skammti. Ekki það að konur 

sem bjóða sig fram séu fáar heldur virðist vera tregða til að taka slaginn vegna 

hræðslu við að þekking þeirra og reynsla sé ekki fullnægjandi fyrir áherslu hvers 

starfsárs innan stjórnar. Það eru þá jafnvel fáar konur sem hafa reynsluna og 

mögulegt að hver kona sitji í mörgum stjórnum. Þar með hefur áherslan á fjölbreytni 

fallið um sjálft sig eða hvað? 

Þetta sýndi sig með nýju fyrirkomulagi í Noregi en Ahren og Dittmar (2012) 

komust að því að konurnar sem fóru í stjórnir áttu ekki margt sameiginlegt með 

karlmönnunum. Konurnar voru yngri og höfðu meiri menntun en höfðu þó ekki nærri 

því jafn mikla reynslu af atvinnulífinu. Veltu þeir því fyrir sér hvort kynjakvótinn 

væri þess virði fyrir hluthafa fyrirtækisins. Líkt og kemur fram um tengslanet kvenna 

eiga þær enn erfitt með að sameinast félagslegum tengslanetum karlmanna. Sealy 

(2010) benti á að konur skorti sýnileika, þ.e. að þær eru ekki teknar inn í myndina í 

samfélagi stjórnenda. Þar með er erfitt að búast við öðru en að framganga þeirra sé 

erfið. Rannsókn Sealy leiddi meðal annars í ljós að konur telja í upphafi ferils síns að 

vinnusemi þeirra og menntun myndu færa þeim velgengni en að síðar hafi þær áttað 

sig á að tengslanetið sé þar mun mikilvægara. 

Íslendingar fylgdu á eftir Norðmönnum en árið 2010 samþykkti Alþingi lög 

um kynjakvóta sem áttu að taka gildi í september 2013. Lög 13/2010 segja að í 

stjórnum opinberra hlutafélaga og hlutafélaga sem hafa fleiri en 50 starfsmenn að 

jafnaði á ársgrundvelli skuli hafa í stjórnum sínum 40% hlutfall af öðru kyninu. Þá er 

tekið fram að hlutfall skuli vera eins í varastjórn og að yfir heildina ætti hlutfall að 

vera sem jafnast.  

Þessi lög hafa verið í gildi í tvö ár og líkt og hjá Norðmönnum, tvö ár eftir 

lagasetningu, er enn langt í land. Stjórnum hefur ekki enn tekist að uppfylla kvótann 

og virðast láta hann ganga fyrst í gegn í varastjórn þar sem hlutfall þar er mikið nær 

kvótanum líkt og sjá má á myndum 7 og 8 hér fyrir neðan (Credit. 
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Mynd	  7	  –	  Hlutfall	  kynjanna	  í	  stjórnum	  fyrirtækja	  á	  Íslandi	  

 

 
Mynd	  8	  –	  Hlutfall	  kynjanna	  í	  varastjórn	  fyrirtækja	  á	  Íslandi	  

 

Líkt og segir hér að ofan eru konur sem stjórnarmenn ólíkar karlmönnum, þær hafa 

minni reynslu og karlmenn virðast óttast þau áhrif sem það kann að hafa á gengi 

stjórnarinnar. Félag kvenna í atvinnurekstri (FKA) hafa það að markmiði að auka 

sýnileika kvenna og gerðu samning árið 2009 við Samtök atvinnulífsins, Credit Info 
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og Viðskiptaráð um að hjálpa til við að ná markmiðum lagasetningarinnar. Inni á 

heimasíðu FKA má finna lista yfir konur sem bjóða sig fram í stjórnir fyrirtækja en 

því miður sést að árangur þessa samnings er heldur dræmur.  
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4. HINDRANIR 
Þegar talað er um kynjakvóta í stjórnum og einnig þegar spurt er hvort kynjakvótar 

eigi við í fleiri tilfellum eða á öðrum þrepum stjórnunar, svo sem í framkvæmdastjórn 

eða millistjórn, þarf að skoða hversu margar konur á móti körlum sækjast í raun eftir 

slíkum stöðum. Samkvæmt rannsókn McKinsey & Co (Los Angeles Times, 2015) 

eru færri konur en karlar sem virkilega sækjast eftir æðstu stjórnunarstöðum. Gerð 

var rannsókn í 118 fyrirtækjum eða hjá 30.000 starfsmönnum um fyrirætlanir þeirra 

og metnað í starfi. Meðal stjórnenda sögðust aðeins 60% kvenna vilja ná æðstu 

stjórnunarstöðum á móti 72% karlmanna. Niðurstöðurnar sýndu ekki fram á að 

fjölskyldulíf eða barneignir skyldu kynin þar að og í raun var sami fjöldi hjá konum 

og körlum sem sögðu að ástæðan fyrir að vilja ekki æðstu stjónunarstöðuna væri 

vegna þess að það myndi bitna á fjölskyldunni. Það sem þótti áhugavert við 

niðurstöður rannsóknarinnar var að konur sem áttu börn voru 15% líklegri til að 

stefna á æðstu stjórnunarstöðurnar en þær sem ekki áttu börn. 

 Svipaða sögu er að segja af rannsókn Háksóla íslands (Guðbjörg o.fl., 2015) 

en þar var helmingur kvenna og helmingur karla sammála þeirri staðhæfingu um að 

of fáar konur sækjast eftir stjórnunarstöðum. Mun fleiri karlmenn eru sammála því að 

atvinnulífinu sé stjórnað af karlmönnum sem bera ekki traust til kvenstjórnenda og 

einnig kom þar fram að 73% karlsvarenda töldu ráðningar í stjórnunarstöður fara of 

oft fram í gegnum óformleg tengslanet. Þá er einnig hátt hlutfall svarenda sem eru 

sammála því að ráðningar kvenstjórnenda eru ekki settar í forgang. Þær staðhæfingar 

sem fengu minnsta fylgið voru að ekki væri nægur fjöldi kvenna til að manna 

stjórnunarstöður og að konur myndu síður ráða við álagið sem fylgir 

stjórnunarstöðum. Í sömu rannsókn má sjá yfirlit um hvers konar stjórnunarstöður 

konur fylla til móts við karlmenn. Þar má sjá, líkt og í öðrum rannsóknum, að mun 

fleiri karlmenn eru forstjórar eða framkvæmdastjórar fyrirtækja en konur eru hins 

vegar mun fleiri í stjórnunarstöðum sem heyra undir fjármál eða mannauðsmál. Má 

tengja það við þau kvenlegu eðli eða staðalímyndur um konur og hvar þeirra 

hæfileikar liggja. 

 Í rannsókn sem birt var í Harvard Business Review (2012) var einmitt fjallað 

um þessar staðalímyndir og að konur væru frekar metnar til að nýtast í þjónustu við 

viðskiptavini og í mannauðsmálum. Gerð var rannsókn sem náði til 7280 yfirmanna 

árið 2011. Í niðursöðum kom fram að þegar konur fá tækifærin eru þær engu síðri en 
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karlmennirnir og þar með segja rannsakendur að það sé óþarfi að tengja eina stöðu 

við annað kynið þar sem bæði kynin geta náð árangri á því sviði sem þau fá tækifæri.  

Nokkuð áhugaverðar niðurstöður komu út úr rannsókn Martin, Mishra, Swaab 

og Galinsky (2015) og birtar í grein hjá McKinsey & Co. en forsagan af þeirri 

rannsókn var að rannsakendur voru að reyna að sjá afhverju karlmenn væru betri í 

stærðfræði en konur. Við athugun mátti sjá að mismikill munur var eftir löndum sem 

vakti umhugsun um af hverju það stæði. Það kom í ljós að sjá mátti mun milli 

námsárangurs kynjanna eftir því hversu langt löndin hefðu náð í jafnrétti. Rannsóknin 

náði til 250.000 15 ára nemenda í 40 löndum. Til að mynda er þar fjallað um Ísland 

og að þar séu kvennemendur jafnir og/eða ofar en karlnemendur í námsárangri ásamt 

því að vera með mesta jafnrétti í heimi. Í framhaldinu af þessari niðurstöðu tóku aðrir 

rannsakendur einnig fyrir íþróttir en til að mynda í kvenfótbolta hefur FIFA lagt mat 

á styrkleika hvers liðs og má þar einnig sjá línuleg tengsl milli styrkleika liðs og 

stöðu landsins í jafnrétti. Þetta þýðir að eftir því sem konur í hverju landi hafa meiri 

völd og styrk því meiri árangri ná þær.  

 Í sömu grein frá McKinsey & Co. var fjallað um samningagerð og mun milli 

kynjanna, var þar fjallað um tilraun þar sem konum og körlum var sagt að fyrir 

tiltekið atriði gætu þau fengið milli þrjá til tíu dollara. Öllum var boðið þrír dollarar 

en karlmenn voru sjö sinnum líklegri til að biðja um meiri pening þrátt fyrir að hvergi 

hafi komið fram að hægt væri að biðja um það (Small, Gelfand, Babcock og 

Gettman, 2007). Önnur tilraun var þannig að þeir sviðsettu ráðningaviðtal með annars 

vegar konu og hins vegar karlmanni. Bæði kynin svöruðu sömu spurningum á sama 

hátt en þar var spurt um ágæti þeirra í starfi og þau fóru með texta um hversu miklum 

árangri þau hefðu náð hjá fyrrum vinnuveitanda og sögðu jákvæða hluti um sjálf sig. 

Fyrir aftan glerið voru karlar og konur að fylgjast með. Karlarnir álitu karlmanninn 

ákveðinn og kröftugan en kvenmanninn stjórnsaman og hrokafullan þrátt fyrir að 

viðtalið hafi farið nákvæmlega eins fram en þó var ekki sami hópur af körlum sem 

fylgdust með. Það sem þótti áhugaverðast var að niðurstöður kvennana hljómuðu 

nákvæmlega eins, þær skynjuðu kosti karlmannsins en hroka kvennana (Rudman og 

Glick, 2001). Varðandi samningagerð, launakröfur og ráðningar þá eru kynin ólík, 

karlmenn eru óhræddari við að nota tengslanet sín og eru frakkari við að sækja um og 

því þurfa fyrirtæki sem vilja taka þátt í að jafna hlutföll kynjanna á vinnustað sínum 

að huga að þessu. Í grein sem birt var á vefsíðu HR Morning sem fjallar um 

mannauðsmál mátti finna áhugaverða punkta um hvernig stjórnendur geta hagað 
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ráðningum og auglýsingum þannig að það gleymist ekki ákveðinn hópur eða að 

hópur umsækjenda verði ekki of einsleitinn. Meðal ráðlegginga var að nota bæði 

karllæg og kvenlæg orð í auglýsingunni og notast ekki einungis við samfélagsmiðla 

þar sem karlmenn nýta sér slíkar auglýsingar frekar (HR Morning, 2015).  
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5. HVER ER LAUSNIN? 
Það er eðlilegt að maður spyrji sig hver lausnin er. Líkt og sjá má í lesningu hér að 

framan er staða kvenna ekki nægilega góð. Hindranirnar vantar ekki og miðað við að 

Ísland sé fremst í flokki að jafna stöðu kynjanna ætti staðan að vera betri. Í skýrslu 

International Labour Organization (ILO, 2015) kemur fram hverjar helstu hindranir 

kvenna eru og má sjá þær í töflunni hér að neðan: 

 

 
Tafla	  1	  –	  Listi	  ILO	  yfir	  helstu	  hindranir	  kvenna	  

 

ILO fjallar ítarlega um stöðu kynjanna og kemur einnig með tillögu að lausnum. 

Lausnina telja þeir koma frá fyrirtækjum og stjórnendum. Þó að kvótar séu góð lausn 

á vissum tímapunkti þá er það ekki framtíðarlausn. Konur vilja ekki sérmeðferðir 

heldur vilja þær lausnir sem hentar því að vera kona, oft með fjölskyldu og aðrar 

skuldbindingar. Þá er einnig aukning í því að karlmenn vilja aukinn tíma með 

fjölskyldum sínum og þarfnast einnig sömu lausna. Það eykst að horft er til  

mikilvægi uppbyggingar vinnumarkaðarins og koma þar fram lausnir sem snúa að 

mannauðsmálum.  

 Þar er fyrst fjallað um ráðningar, að starfsauglýsingar þurfi að miða að báðum 

kynjum og spurningar í viðtölum eiga að vera eins fyrir konur og karla og ef spurt er 
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út í framtíðarplön með hjónabönd eða barneignir ætti að spurja bæði kynin. 

 Þá er minnst á verkefni þeirra sem eru nýbyrjuð á hverjum vinnustað. 

Rannsóknir sýna að þetta gæti verið fyrsti valdurinn að mismun karla og kvenna og 

því er gífurlega mikilvægt að konur og karlar, sem koma með jafna menntun inn á 

vinnustaðinn séu að fá jöfn tækifæri til að sanna sig. Misræmi getur myndast ef 

aðeins karlar eða aðeins konur fá viss tækifæri. 

 Vegna þess að konur vilja geta einbeitt sér að fjölskyldunni til jafns við 

vinnuna eiga þær oft til að taka að sér hliðarverkefni fyrirtækja og virðast þannig 

festast þar og kemur í veg fyrir frekari þróun innan vinnustaðarins.  

 Mörg fyrirtæki bjóða upp á námskeið eða ýmis tækifæri til að þróast í starfi. 

Fyrirtækin þurfa að hafa þessa möguleika jafn aðgengilega fyrir karla og konur og ef 

að konur eru ekki að nýta sér þessa möguleika þarf að komast að því af hverju það 

standi og sjá hvort ekki megi gera eitthvað til að laga það. 

 Sífellt fleiri tengslanet og fyrirtæki einnig bjóða upp á “mentor” prógrömm 

eða “sponsoship” prógrömm þar sem eldri og reyndari aðili innan fyrirtækisins gefur 

þeim yngri leiðsögn og hjálp til við að komast áfram innan fyrirtækisins. Þarna skiptir 

gífurlega máli að bæði karlar og konur séu í hópi eldri einstaklinganna og að bæði 

karlar og konur komist jafnt að í slíkum prógrömmum. 

 Tengslanet eru, líkt og fjallað hefur verið um, mjög mikilvæg til að auka 

tengsl innan vinnustaða og oft utan þeirra líka en hins vegar hefur konum reynst erfitt 

að komast að í tengslanetum karlmanna og þá sér í lagi eldri karlmann. 
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6. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 
Rannsókn þessi snýr að konum og hvaða leiðir þær hafa farið til að komast í æðstu 

stjórnunarstöður, má því segja að um feminísk fræði sé að ræða. Til eru margar 

skilgreiningar á hvað feminismi er en í stuttu máli er hægt að segja að feminismi sé 

sú hugmynd að kynin séu ekki jöfn og að til staðar sé vilji til að vinna að leiðréttingu 

þess. Félagsfræðiorðabók skilgreinir feminsima sem “kenningakerfi sem lítur svo á 

að konur búi við kerfisbundið misrétti í nútímasamfélögum og berst fyrir jöfnum 

tækifærum karla og kvenna” (Abercrombie, Hill og Turner, 1994. bls. 161).  

 

6.1.  HÖNNUN Á RANNSÓKN OG FRÆÐILEG NÁLGUN 
Líkt og segir í lýsingu á viðfangsefni í fyrsta kafla kviknaði hugmyndin að 

þessari rannsókn þegar höfundur sjálfur fór í stjórnunartengt nám, bæði í grunnnámi 

og framhaldsnámi. Vissulega velta margir fyrir sér þegar nám er valið, hvaða 

möguleika það færi viðkomandi að námi loknu. En hvað ef möguleikunum eru settar 

skorður eftir kynferði? Hvaða merkingu hefur það að vera kona og ætla sér að verða 

stjórnandi?  

Það sem einkennir feminískar rannsóknir er að þær fjalla ekki bara um konur 

og ójöfnuð þeirra í samfélaginu heldur miðast þær einnig að því að rannsóknirnar hafi 

áhrif, að þær séu gerðar með það í huga að þær leiði til breytinga og bæti líf þeirra 

eða möguleika á einhvern hátt (DeVault, 1999; Reinharz, 1992). 

Rannsókn þessi miðar að því að sýna fram á að konur geta, jafn sem 

karlmenn, orðið æðstu stjórnendur. Femínískar rannsóknir fjalla um konur og eru 

fyrir konur að því leiti að jafna stöðu þeirra, þetta verður að teljast mjög jákvæður 

eiginleiki rannsókna. Hins vegar getur reynst mjög erfitt að sanna eða meta hvaða 

áhrif rannsóknir hafa. Markmið þeirra geta vel verið að hreyfa við ákveðnum gildum 

eða ná fram breytingum en lítið hefur verið skrifað um eftirmála þeirra (Rannveig 

Traustadóttir, 2013. bls. 317-318). 

Í rannsóknum er yfirleitt lögð áhersla á hlutleysi rannsakanda en í femínískum 

fræðum er litið svo á að reynsla og innsýn rannsakanda komi sér vel. Femínískar 

rannsóknir eiga, líkt og í þessu tilfelli, oft rætur sínar í reynslu rannsakanda. 

(Reinharz, 1992).  

 

6.2.  RANNSÓKNARAÐFERÐ 
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Þær tvær aðferðir sem yfirleitt er talað um við gerð rannsókna eru megindlegar- (e. 

quantitative) og eigindlegar (e. qualitative) rannsóknaraðferðir. Þær eru ólíkar að 

mörgu leiti og henta við mismunandi aðstæður en geta í mörgum tilfellum stutt hvor 

aðra.  

 

6.2.1 Megindlegar rannsóknaraðferðir 

Megindlegar rannsóknaraðferðir eru staðlaðar og miðast ýmist að því að nýta 

fyrirliggjandi gögn til upplýsingaöflunar eða að afla sínar eigin með tölfræðilegri 

greiningu. Megindlegar rannsóknaraðferðir byggjast í grunninn á tölulegum 

staðreyndum eða því sem er hægt að telja eða mæla á einhvern hátt. Búið er að 

ákveða fyrirfram hvað eigi að skoða og er unnið að því að afla gagna, hvort sem það 

eru fyrirliggjandi gögn eða frumgögn (Neuman, 2005). 

Hér var ákveðið að nota bæði fyrirliggjandi gögn ásamt því að afla eigin gagna. Þegar 

aflað er eigin gagna í rannsókn þarf rannsakandi fyrst að gera yfirlitsrannsókn til að 

sjá hvað sé til um rannsóknarefnið. Með yfirlitsrannsókn fær rannsakandi betri innsýn 

í málefnið ásamt því að gefa honum hugmyndir að rannsóknaspurningum. Þá sér 

hann einnig hvað hann vill skoða betur og hvaða upplýsingar vanti hugsanlega í þá 

flóru sem til er þá þegar. Rannsakandi byrjar þá á að búa sér til rannsóknarspurningu 

og tilgátur varðandi efnið sem er til rannsóknar. Til að mynda var hér ákveðið að 

fjalla um leið kvenna til stjórnunarstarfa. Þá er unninn spurningalisti sem ýmist er 

alveg lokaður þar sem svarendur geta aðeins svarað með því að haka við 

fyrirframákveðin svör eða hann er hafður hálfopinn þar sem svarandinn getur svarað 

með eigin orðum ef hann langar til. Niðurstöður megindlegra rannsókna eru 

tölfræðilegar og hægt að reikna út frá þeim fylgni- og marktektarstuðla. Kostir 

megindlegra rannsóknaaðferða er að úrtakið getur verið stórt og fljótlegt er að útbúa 

lista sem dreifður er á stóra hópa og verða niðurstöður því áreiðanlegri. Gallar 

aðferðarinnar er að ekki fást niðurstöður um viðhorf og rannsakandi nær ekki sömu 

dýpt og með eigindlegum rannsóknum. Niðurstöður megindlegra rannsókna segja 

hvort tilgátu rannsóknarinnar sé hafnað eða hvort hún standi og kallast það afleiðsla 

þegar rannsókn er unnin á þennan veg (Malhotra, 2009, bls. 181; Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). 

 

6.2.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknaaðferðir henta vel þegar leitast er eftir dýpri skilning en 
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megindlegar rannsóknir gefa. Eigindlegar rannsóknaraðferðir gefa þannig betri mynd 

af mannlegum fyrirbærum líkt og þegar skoðuð eru viðhorf eða skoðanir (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Þannig fær rannsakandi innsýn í hugarheim þátttakenda og 

upplifir frekar það sem sagt er en þegar um megindlegar rannsóknir er að ræða 

(Helga Jónsdóttir, 2013. bls. 137-138). Viðtöl eru ákveðin samskipti þar sem 

sameiginlegur skilningur myndast hjá rannsakanda og þátttakanda (Denzin og 

Lincoln, 2011). Í viðtölum er mikilvægt að veita góða hlustun ásamt því að sýna 

þátttakendum virðingu og traust og tala við þá með einlægni og heiðarleika að 

leiðarljósi (Kvale og Brinkman, 2009; Seidman, 2006). Kostir eigindlegra rannsókna 

er að mögulega öðlast rannsakandinn skilning á viðfangsefninu sem ekki fæst með 

tölum þar sem viðhorf og tilfinningar eru hlutir sem erfitt er að skilja með hlutföllum 

og útreikningum. Mögulega koma fram nýjar hugmyndir í viðtölum að öðrum 

rannsóknarefnum eða gefur tilefni til að kafa dýpra í ákveðinn hluta rannsóknar. Oft 

getur reynst erfitt að rannsaka minnihlutahópa og litlar upplýsingar til um þá og geta 

þá viðtöl náð að fanga upplýsingar sem erfitt er að nálgast í gagnagrunnum eða 

annars staðar. Gallar viðtalsrannsókna eru að mikil nálægð er við viðmælandann sem 

getur haft þau áhrif að viðmælandi sýni ekki sitt rétta andlit og reyni að láta hlutina 

líta betur út en þeir eru ásamt því að rannsakandi þarf að varast hlutdrægni. Að taka 

viðtöl tekur einnig mikinn tíma ásamt því að geta haft í för með sér ýmsan kostnað. 

Sértaklega getur reynst erfitt að taka viðtöl ef um stóran hóp er að ræða eða hann 

dreifður víðs vegar um landið eða jafnvel heiminn.  

 

Með kostum og göllum hvorrar aðferðar er hægt að ná fram góðum árangri með að 

nota báðar aðferðir. Í þessu verkefni er í senn verið að rannsaka hlutföll og fylgni 

milli breyta en samt sem áður þykir nauðsynlegt að ná ákveðinni dýpt í viðhorfum til 

ákveðinna áhrifa á leið kvenna til stjónunarstarfa. Þá þykja rannsóknaspurningar þess 

eðlis að gott er að nota báðar aðferðir við að svara þeim. Með megindlegu 

aðferðunum verður hægt að styðja við eða hrekja eldri kenningar en í kjölfar 

eigindlegra rannsókna er hægt að sníða nýjar kenningar eða nota til að styðja við eldri 

kenningar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Helga Jónsdóttir, 2013).  

 

6.3.  ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR 
Í rannsókninni er fjallað um kvenstjórnendur sem hafa nú þegar náð æðstu 

stjórnendastöðum eða stefna á það. Markmiðið er að hafa uppi á konum á öllum aldri, 
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í hinum ýmsu starfsgreinum. Fyrir megindlega hluta rannsóknarinnar verður notast 

við lista Frjálsrar verslunar yfir 100 áhrifamestu konur landsins, þar voru konur 

valdar sem þóttu hafa erindi í rannsóknina ásamt lista FKA yfir konur sem nú þegar 

sitja eða bjóða sig fram í að sitja í stjórnum fyrirtækja. Alls var spurningalisti, sem sjá 

má í viðauka 1, sendur á 186 konur.  

Fyrir eigindlega hlutann voru sex konur beðnar um að taka þátt sem allar koma úr sitt 

hvorum geiranum. Þær voru spurðar opnum spurningum sem sjá má í viðauka 2. 

 

6.4.  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR 
Í upphafi verður gerð yfirlitsrannsókn þar sem lesnar verða greinar og rannsóknir sem 

hafa að geyma upplýsingar um viðfangsefni verkefnisins. Um er að ræða megindlega 

rannsóknaaðferð þar sem gögnum hefur verið safnað saman með tölfræðilegum 

útreikningum með því markmiði að staðhæfa ákveðnar ályktanir eða tilgátur innan 

fræðigreinarinnar. Er það þá nefnt afleiðsla (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Slík rannsókn mun gefa rannsakanda greinagóða mynd af núverandi stöðu kvenna í 

stjórnunarstöðum og gefa rannsakanda hugmyndir að spurningum til að vinna 

rannsókn uppúr.  

Í kjölfarið verður unnin könnun sem send er á þátttakendur og úr þeim unnin 

tölfræðileg greining sem síðan er borin saman við niðurstöður eigindlegrar 

rannsóknar. Þar verða tekin viðtöl við sex konur sem eiga erindi í rannsóknina. 

Eigindlegar rannsóknaaðferðir henta vel þegar leitast er eftir dýpri skilning en 

megindlegar rannsóknir gefa. Eigindlegar rannsóknaraðferðir gefa þannig betri mynd 

af mannlegum fyrirbærum  líkt og þegar skoðuð eru viðhorf eða skoðanir (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Í kjölfarið er hægt að sníða kenningar eða styðja við eldri 

kenningar sem er þá nefnt aðleiðsla. Markmið er að hafa upp á viðmælendum sem 

hafa innsýn í viðfangsefnið, þýði er þekkt en það eru konur í æðstu stjórnunarstöðum.  

Úrtak rannsóknar er tekið á tvennan hátt. Fyrir megindlegu rannsóknina verður 

notast við lista 100 áhrifamestu konur landsins sem Frjáls verslun gefur út árlega 

ásamt lista FKA yfir konur sem eru í eða gefa kost á sér í stjórnir fyrirtækja. Fyrir 

eigindlegu rannsóknina verður haft upp á fimm konum sem vilja taka frekari þátt í 

rannsókninni. Haft verður sérstaklega samband við þær og þær valdar með tilliti til 

þess að ná sem mestri dreifingu hvað varðar í hvaða geira þær starfa, á hvaða 

vettvangi og hvar á landinu.  

 



 

  

36 

 

6.5.  GREINING GAGNA 
Megindlega rannsóknin var send út í Google forms sem er forrit sem Google býður 

upp á. Konurnar svöruðu þar spurningum og sendu inn en forritiði setur svörin 

sjálfkrafa upp í tíðnitöflur og einnig í myndræna framsetningu. Einnig gefur það upp 

excel skrá yfir svörin sem hægt er að flytja yfir í SPSS og nota það til að bera saman 

svör kvenna og fá fram svokallaðar krosstöflur. Þá er hægt að sjá fylgnina milli 

tveggja breyta, þ.e. hvernig ein breytan hefur áhrif á hina. Notast var við SPSS við 

fylgnireikninga og niðurstöður skrifaðar eftir þemum sem ákveðin voru í upphafi 

rannsóknar. Þar var leitast við að skoða breytur sem geta varpað ljósi á 

rannsóknaspurningar verkefnisins.  

 Þegar búið var að skrifa niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar var hafist 

við að greina niðurstöður viðtalanna og flétta þær saman við þær megindlegu til að ná 

meiri dýpt í niðurstöðum og hvernig útskýra mætti niðurstöður þeirra. Þar með sést 

hvernig nota má báðar aðferðir til að ná fram skýrari og dýpri niðurstöðum en þegar 

aðeins er notuð önnur aðferðin.  
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7. NIÐURSTÖÐUR 
Spurningalisti var sendur á 186 konur og 101 kona svaraði, sem gerir 54% svörun. 

Könnunin var send út 17. september 2015 og var opin í 10 daga, þakkir og áminning 

voru sendar út á 6. degi. Tíðnitöflur má smá í viðauka 5. Viðtölin fóru fram frá 30. 

september til 18. október. Hér á eftir kemur kynning á konunum sem tóku þátt í 

spurningakönnuninni og viðtölunum og svör þeirra greind og tengd við umfjallanir í 

fræðilegum kafla.  

 

7.1.  KYNNING Á KONUNUM 
Viðtölin voru nafnlaus en konunum gefinn bókstafur sem þær verða nefndar eftir. 

Hér má sjá töflu með bókstaf, aldri, stöðu og geira. 

 

 
Tafla	  2	  –	  Listi	  yfir	  þátttakendur	  úr	  viðtölum	  

 

Aldursdreifing var mjög góð í hópi kvenna úr spurningakönnuninni og má sjá hana 

hér á mynd 9. Af konunum voru 77% giftar, 10% í sambúð og 13% einhleypar. 

Konurnar voru spurðar hvort þær ættu börn og var algengast að þær ættu tvö eða þrjú 

börn en 40% kvennanna eiga tvö og 43% þeirra þrjú.  

 



 

  

38 

 

 
Mynd	  9	  –	  Aldursdreifing	  kvenna	  úr	  spurningakönnun	  

 

Á mynd 10 og 11 má sjá annars vegar hversu lengi konurnar höfðu unnið á núverandi 

vinnustað og hins vegar hversu lengi þær hafa starfað sem stjórnendur samtals. 

 

 
Mynd	  10	  –	  Árafjöldi	  á	  núverandi	  vinnustað	  

 

 
Mynd	  11	  –	  Árafjöldi	  sem	  stjórnandi	  
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Konurnar voru spurðar hvort annað foreldri þeirra sé, eða hafi verið, stjórnandi og 

einnig hvort aðrir í fjölskyldunni hafi verið stjórnendur. Í yfir 65% tilfella áttu konur 

bæði foreldri eða aðra fjölskyldumeðlimi sem eru eða hafa verið stjórnendur.  

 

Konurnar sem tóku þátt í viðtölunum áttu ekki allar foreldra sem höfðu verið 

stjórnendur en nefndu allar að mikið hafi verið um fyrirmyndir í kringum þær og 

foreldrar hvatt þær til að fara í nám. Þær áttu það sameiginlegt að horfa til beggja 

foreldra og draga fram þá þætti sem einkenndu hvort um sig. Kona C nefndi að móðir 

sín hafi verið henni fyrirmynd, hún hafi stofnað fyrirtæki þegar hún var 54 ára gömul 

og hafi þegar hún sjálf varð fullorðin áttað sig á hversu mikið mál það hefur verið á 

sínum tíma. Kona A sagði frá að hvorugir foreldra hennar hafi farið í háskóla en að 

móðir hennar og systkina hennar hafi lagt áhersu á að systkinin myndu ná sér í 

menntun og að það hafi verið sterkur áhrifaþáttur. 

 

Konurnar í spurningakönnuninni voru spurðar hvort þær vildu frekar líkjast öðru 

foreldri sínu frekar í æsku. Niðurstöður má sjá á mynd hér fyrir neðan en þær má 

tengja við aðrar rannsóknir (sjá kafla 3.6.) sem gerðar hafa verið, þ.e. að 

kvenstjórnendur eru líklegri til að hafa litið upp til feðra sinna í æsku. Eins og segir 

hér að ofan þá voru mæður þeirra kvenna mikill áhrifaþáttur og áttu þær sér sjálfar 

starfsframa eða hvöttu dætur sínar í því að ná markmiðum sínum. 

 

 
Mynd	  12	  –	  Fyrirmyndir	  í	  æsku	  

 

Það er áhugavert að athuga hvort konur sem eiga foreldra sem stjórnendur séu líklegri 
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til að hafa litið upp til foreldra sinn frekar en þær sem ekki eiga foreldra sem 

stjórnendur. Borin voru saman svör kvenna um hvort þær hefðu frekar vilja líkjast 

móður eða föður í æsku og spurningunni um hvort foreldrar þeirra hafi verið 

stjórnendur. Konur sem eiga foreldra sem stjórnendur eru líklegri til að hafa litið upp 

til beggja foreldra en konur sem ekki eiga foreldra sem stjórnendur eru líklegri til að 

hafa horft upp til hvorugs foreldris. Getur þetta gefið til kynna hversu mikilvægar 

fyrirmyndir eru fyrir konur en aðeins um 13% kvenna leit upp til hvorugs foreldris 

síns. Þessar niðurstöður samræmast rannsóknum um fyrirmyndir kvenstjórnenda 

(Sinclair, 1998). 

 

 
Tafla	  3	  –	  Foreldrar	  sem	  stjórnendur	  og	  fyrirmyndir	  í	  æsku	  

 

7.2.  BARNEIGNIR 
Líkt og sést á meðfylgjandi mynd voru flestar konur á þrítugsaldri við upphaf 

barneigna eða milli 21 og 30 ára. Rétt undir 20% kvennanna voru eldri en 30 ára og 

10% yngri.  

 

 
Mynd	  13	  –	  Aldur	  kvenna	  við	  upphaf	  barneigna	  
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Hvað varðar viðhorf til tímasetninga þá var allur gangur á hvort konum úr 

spurningakönnuninni þótti tímasetning barneigna skipta máli og þá á hvaða stað á 

ferlinum ætti að byrja. Yngri konum þótti mikilvægara að eignast börn sín fyrr en 

síðar og eldri konum þótti mikilvægara að eignast börn sín seinna. Hér má sjá hvort 

konum þótti tímasetning barneigna skipta máli en jafn stórt hlutfall kvenna svaraði 

spurningunni játandi og neitandi.  

 

 
Mynd	  14	  –	  Viðhorf	  til	  tímasetninga	  barneigna	  

 

Líkt og segir í kafla 3.4 er ólöglegt að spyrja umsækjendur í starfsviðtölum út í 

fyrirhugaðar barneignir en samt sem áður nefndu nokkrar konur að gott væri að geta 

sagt við ráðningar að þær séu hættar barneignum. Þá telja þær að þær séu álitlegri til 

að fá þau störf sem í boði eru. Þetta samræmist rannsókn Eagly og Carli (2007) að 

stjórnendur hafa látið hafa eftir sér að þeir vilji helst ekki hleypa konum of mikið að 

þar sem þær eru líklegri til að segja upp störfum sínum ef eða þegar þær fara í 

barneignir. Konurnar í spurningakönnuninni áttu kost á að tilgreina á hvaða hátt 

tímasetning barneigna skiptir mál. Meðal annars komu eftirfarandi svör fram:  

 
Það getur skipt máli. Ef konur eignast börn snemma (áður en þær verða stjórnendur) getur 

það verið þeim til framdráttar því þá er talið að þær séu mögulega "búnar" með barneignir. 

Aldurinn þegar fólk er oftast að komast í sína fyrstu stjórnendastöðu, ca. 27-32, er akkúrat 

mesti barneignaaldurinn. 

 
Staðreyndin er sú að það er auðveldara að fá betra starf, þ.á.m. stjórnendastarf ef maður er 

hættur að eiga börn og fyrirtækið veit að það mun ekki missa mann í barneignarleyfi. Þ.a.l. 
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myndi ég telja að það væri betra bara að klára málið fyrr en seinna og geta þá sagt að maður 

sé hættur. 

 

Þá hefur fæðingarorlof haft mikið að segja og voru svör nokkurra kvenna á þá leið að 

það sem skiptir mestu máli varðandi kvenstjórnendur og barneignir er ekki endilega 

hvenær barneignir hefjist heldur hversu mörg börn þær eignist og þá hversu langt 

fæðingarorlof þær taki í hvert sinn.  

Í grein sem birtist á Vísi (2015) kemur fram að aðeins 80% karla nýti sér 

sjóðinn og talið er að ástæða þess séu hámarksgreiðslur sjóðsins. Þá er talið að byrja 

þurfi á að hækka hámarksgreiðslur áður en farið er út í lengingu orlofsins. Nokkrar 

konur nefndu mikilvægi feðra í þessum skilningi. Voru svör kvenna á þá leið að feður 

skipta verulega miklu máli og ef konur eiga menn sem taka jafnan þátt í orlofi vegna 

barneigna væri þetta ekki vandamál eða réttara sagt, jafn mikið vandamál fyrir bæði 

kynin. Þá þyrftu að vera jafnir möguleikar fyrir kynin að fara í fæðingarorlof án þess 

að tekjur heimilisins lækki úr hófi. 

Kona C nefndi að það ætti ekki að vera munur á milli kvenna og karla, hún 

upplifði að í kringum hana væri stelpur jafn mikið að hugsa um feril sinn og 

strákarnir. Hún sagði einnig að mikilvægast væri að fylgja eigin hjarta, að ekki sé til 

nein formúla á þessu. Þær konur sem eignast börn og jafnvel í námi séu að gera það 

virkilega vel. Kona B sagðist vera talsmaður þess að eignast börn í námi. Henni þótti 

það mun betri kostur en að byrja á atvinnumarkaði og fara stax í fæðingarorlof. Hún 

nefndi í því samhengi að í námi sé mun frjálsara flæði, öll umgjörð væri þægilegri í 

skóla og að hafa á sama tíma börn í leikskóla og þess háttar. Kona A á þrjú börn og 

sagði að hún hafi aldrei þurft að hugsa sérstaklega um tímasetninguna, henni finnst 

enginn tími réttari en annar og aldrei hugsað barneignir út frá verkefnastöðu. Hún 

telur að það sé hugsanlega ekki þannig alls staðar, hún vinni á mjög blönduðum 

vinnustað, þ.e. hvað varðar kynjahlutföll. Hún nefndi að það væri kannski erfitt að 

vera kona í karlaveldi og bætti við: 

 
Hef heyrt utan frá mér í karlaveldi, þá er öðruvísi, þá var erfitt að taka ákvörðunina. Það er 

aldrei réttur tími, meira bara að hugsa um ramma, eftir fimmtugt er maður ekkert að eignast 

börn. 

 

Vildi hún þarna meina að konur þurfa að huga að barneignum á meðan það er kostur 

fyrir þær líkamlega. Varðandi tímasetningu sagði hún að bæði hefði sína kosti og 
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galla en var þó frekar fylgjandi því að bíða með það þar til út á atvinnumarkað væri 

komið. Nefndi hún þar að með barneignum verði konur svefnvana, álagið eykst og 

praktíski hlutinn af lífinu verði svo stór. Sjálf hóf hún barneignir um þrítugt og 

sagðist fegin því að hafa ekki lagt í barneignir fyrr.  

 
Ég var fegin að hafa ekki lagt í barneignir fyrr. Ég hafði alltaf ætlað að fara í 

stjórnunarstöðu, fegin að hafa komist á fyrstu þrep í stjórnun áður en ég hafði eignast börn. 

Erfitt að segja til um hvort það sé það rétta. Ábyrgðin í stjórnunarstöðum reynir á á öðruvísi 

hátt. Þegar maður er yngri er maður áræðnari og gott að vera þá barnlaus. 

 

Kona E hóf barneignir 26 ára og eignaðist sitt annað barn 29 ára. Henni þótti ekki 

endilega skipta máli hvenær út í barneignir er farið en nefndi að það gæti skipt 

vinnuveitendur máli: 

 
Auðvitað eru vinnuveitendur að velta fyrir sér hvort viðkomandi verði mikið fjarverandi eða 

ekki og hérna en ég hef ekki fundið fyrir því í mínu starfi að það sé eitthvað vandamál. 

 

Svörin gefa til kynna að aldur skipti ekki öllu, þ.e. hvort farið er í barneignir annað 

hvort snemma eða seint en að það skipti máli að vera stefnumiðaður í þessu. Þá sést 

að konur leggja til að annað hvort sé farið í barneignir snemma eða seint og hugað að 

því hversu mörg börn þær eignist og hversu langur tími líði á milli barna. Yfir 80% 

kvennanna eiga tvö eða þrjú börn og því er það ekki hindrun sem slík en að vera 

stefnumiðaður gæti skipt máli. Þá er ljóst að karlmenn fá nokkuð forskot í upphafi 

ferils síns (Carter og Silva, 2010) líkt og fjallað var um í kaflanum um bakgrunn 

kvenstjórnenda og má velta fyrir sér hvort bareignir henti síður á því tímabili kvenna 

á atvinnumarkaðinum. 

 

7.3.  MENNTUN 
Mun meiri dreifing er í aldri framhaldsnáms en grunnnáms og greinilegt að margar 

konur kjósa að láta nokkurn tíma líða milli menntunar. Rúm 60% kvennanna hófu 

framhaldsnám sitt á aldrinum 21-30 ára, að meðaltali liðu 8,8 ár frá upphafi 

grunnnáms til upphafs framhaldsnáms sem gerir 5,8 ár frá lokum grunnnáms til 

upphafs framhaldsnáms sé gert ráð fyrir þremur árum í grunnnám. Algengast var að 

þrjú ár liðu milli upphafs grunn- og framhaldsnáms en 60% kvennanna létu sjö eða 

færri ár líða þar á milli. 
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Um 60% kvennanna í spurningakönnuninni hófu framhaldsnám sitt fyrir 30 ára líkt 

og áður segir en þó voru 25% kvennanna 36 ára eða eldri. Lítil fylgni var milli þess 

hversu lengi þær höfðu starfað sem stjórnendur og á hvaða aldri þær hófu 

framhaldsnám sitt en það var skoðað til að sjá hvort tengsl væru milli tímasetnina og 

möguleika til að sitja lengi á atvinnumarkaði sem stjórnandi. Þó mátti sjá að af þeim 

sem lengst höfðu starfað sem stjórnendur hófu framhaldsnám sitt þegar þær voru 36 

ára eða eldri eða um 53%. Því er ekki hægt að gera ráð fyrir að því fyrr sem konur 

hefji framhaldsnám sitt verði þær sem lengst á atvinnumarkaði sem stjórnendur. Hins 

vegar má sjá á töflunni hér fyrir neðan að þær konur sem hafa verið stjórnendur í 16 

ár eða lengur hófu nám sitt annað hvort snemma eða seint. Rúm 33% kvenna hófu 

framhaldsnám á aldrinum 21-25 ára og líkt og áður kom fram 53% á aldrinum 36 eða 

eldri. Þetta helst í hendur við viðhorf kvennanna um að annað hvort sé betra að fara 

fyrr í nám til að komast sem fyrst á atvinnumarkað eða afla sér reynslu fyrst og halda 

svo í nám. Þær konur sem svöruðu spurningunni á hvaða hátt tímasetning 

framhaldsnáms skipti máli fyrir konur voru tvisvar sinnum líklegri til að svara því að 

betra væri að hefja framhaldsnám sitt fyrr en síðar. Þær konur sem höfðu verið lengst 

stjórnendur voru þær einu sem vildu meina að betra væri að fara í framhaldsnám eftir 

að hafa fengið reynslu. Þær konur sem höfðu verið stjórnendur í eitt til fimm ár voru 

líklegastar til að svara að því fyrr sem konur fara í framhaldsnám því betra.  

 

 
Tafla	  4	  –	  Aldur	  framhaldsnáms	  og	  lengd	  í	  stjórnunarstarfi	  

 

Konurnar sem tóku þátt í viðtölunum tóku flestar nokkur ár á milli grunn- og 

framhaldsnáms og þótti það flestum kostur. Konur E og C fóru þó ekki í 

framhaldsnám en C tók fram að hún hafi tekið hina ýmsu kúrsa og námskeið. Hún 

telur að engin formúla sé hin rétta. Kona B nefndi þann kost að með því að taka pásu 

sé hún líklegri til að ákveða framhaldsnám út frá áhuga í stað skyldurækni þó að hún 
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telji einnig að það sé kostur að vera búinn snemma. Kona A kláraði B.S. nám sitt 

strax eftir menntaskóla og á þeim tíma fannst henni hún komin með nóg og þótti 

námið bæði þurrt og leiðinlegt. Ferðinni var haldið erlendis þar sem hún vann í smá 

tíma og fór þar í M.S. nám sitt. Eftir á að hyggja þótti henni þetta góður kostur, þarna 

náði hún sér í reynslu áður en hún fór í framhaldsnám en nefndi þó að mikilvægt væri 

að taka ekki of langa pásu. 

 
Það var rosalga gott (að taka pásu) og hentaði mér á þessum tíma. En sko, ég er ekki viss 

um að ef ég hefði tekið þrjú ár og ætlað svo að taka masterinn og farið kannski út á 

atvinnumarkaðinn, þá er ég ekkert endilega viss um að ég hefði endilega hætt því. Því að 

það fylgir því soltið mikill svona munaður að byrja að vinna. Maður hefur miklu meiri 

pening milli handanna og það er svona annað álag sem fylgir manni þegar maður er að 

vinna. 

 

Kona D horfði, líkt og hinar, á það þannig að betra væri að vera með reynslu fyrir 

framhaldsnámið og framhaldsnámið nýttist þannig betur. Einnig nefndi hún að betra 

sé að vera með börn í háskóla í stað þess þegar út á atvinnumarkað er komið. 

 

Líffræðilegur munur kynjanna er sá að konan er sú sem þarf að ganga með og fæða 

barnið og eina leiðin til að það sé ekki áhrifavaldur er sá að karlmenn taki jafnan þátt 

í því sem barneignir hafa áhrif á. Þá hefur einnig verið velt upp hvort líffræðilegur 

munur kynjanna hafi áhrif á námsval. Það er þá jafnvel eitthvað sem myndast í 

samfélaginu og viðhorfum þess hvaða nám verður fyrir valinu. Hins vegar er ekki 

hægt að líta fram hjá þeirri staðreynt að ein og hálf kona situr nú á háskólabekk á hlut 

hvers karlmanns (The world economic forum, 2013) og á það líka við um það nám 

sem flestir stjórnendur hafa sem bakgrunn, þ.e. hagfræði og viðskiptafræði (Guðbjörg 

o.fl., 2015). Frekari umfjöllun má finna í kafla 3.5.  

Konurnar voru spurðar hvort kynferði þeirra hafi haft áhrif á námsval þeirra 

en samkvæmt skýrslunni Efnahagsleg völd kvenna (2014) er því velt upp hvort 

staðalímyndir hafi þar áhrif. Aðeins kona C talaði um að kynferði hennar hafi haft 

nokkur áhrif. Nefndi hún að þetta hafi verið í kringum 1980 og hún hefði þurft að 

fara erlendis til að klára nám sitt en hafi þá orðið ástfangin og leyfði hlutunum að fara 

aðra leið. Í grunninn lærði hún arkitektúr sem tengist í raun ekki starfi hennar í dag. 

Samt sem áður nefndi hún að hún er mjög skapandi í eðli sínu og sköpunin og 

arkitektúrinn var í raun ágætis val svona seinna meir. Arkítektinn var á sínum tíma 
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praktískt val fyrir konu C og á hún það sameiginlegt með konum B og D. Fyrir konu 

D sagði hún: 

 
Nei, það var bara einhver ótrúlega órómantísk praktík sem réði því sem var bara svona já 

þetta er í boði hér og þetta var ótrúlega fjölbreytt, ég notaði kannski svona útilokunanar, ég 

var alltaf á leiðinni í læknisfræði og svo bara missti ég einhvern veginn áhugann á því og 

langaði bara að fara að sinna barninu mínu og eiga fjölskyldu og eitthvað. 

 

Kona A sagði að kynferði hafði ekki haft nein áhrif og sömu sögu er að segja af 

konum B og E. Kona B valdi til að byrja með verkfræði þar sem það þótti vera 

praktísk leið til að komast á atvinnumarkað en skipti yfir í hagfræði þar sem það 

höfðaði betur til áhugasviðs hennar. Á þeim tímapunkti hugsaði hún aldrei út í 

kynferði sitt en nefndi þó að það hafi komið seinna meir. Hún ætlar sé líkt og áður 

segir að fara fljótlega í framhaldsnám og þykir þá spennandi tilhugsun að fara 

erlendis og það hafi verið vinsælt til að fá víðari sýn en að úrvalið hér heima sé orðið 

svo mikið. Kona E hefur BA gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði blandað með 

viðskiptafræði sem verður að segjast svolítið öðruvísi fyrir konu sem gegnt hefur 

stjórnunarstöðu innan bankageirans. 

 

7.4.  FJÖLSKYLDAN 
Konurnar í viðtölunum voru spurðar hvernig þær upplifa að kvenstjórnendum gangi 

að samræma störf sín og heimili. Þær nefndu allar að það væri allur gangur á því, 

almennt þó vel en að samfélagið væri enn helsta ástæðan fyrir því að konur taka alla 

jafna meira á sig. Kona C lagði helst áherslu á hvort hjón væri samheldin, hún sér í 

kringum sig að pör séu að taka ákvörðun um að svona eigi þetta að vera, þ.e. að báðir 

aðilar eigi sinn feril. Þá nefnir hún að það sé tilhneyging í samfélaginu að finnast það 

eðlilegra að konan fari fyrr heim til að ná í börnin á leikskólann. 

 
Það kannski segir það enginn en þetta er svona þetta ósagða í umhverfinu okkar.  

 

Henni þykir himinn og haf á milli íslenskra og erlendra heimila. 

 
Þetta gerist ekki erlendis. Svona gera konur og svona gera karlar og þetta eru hlutverkin. 

Það er samfélagsmyndin, gerir ekki ráð fyrir að báðir aðilar séu úti að vinna, ekki í 

leikskólum eða skólakerfinu.  
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Þetta getur þá orðið til þess að konur velji það að vera heima fyrstu ár barnsins og við 

það detti þær út. Hún telur þetta þó vera að breytast meira í heiminum en við gerum 

okkur grein fyrir, tæknin sé að opna dyr sem leiðir af sér umbreytingu í hvernig 

fyrirtækin hugsa um hlutina og þetta gamla, 9-5 vinnutíminn sé að riðlast.  

 
Þarna á eftir að verða breyting, fjölskyldunni til frama. 

 

Kona A nefndi einnig að konur almennt taki ósjálfrátt á sig miklu meiri ábyrgð 

gagnvart heimilinu og þannig væru hlutirnir kannski þyngri fyrir konur. Kona E tók í 

sama streng og sagði: 

 
Maðurinn minn hefur líka verið í miklum störfum og það hefur kannski hallað meira á mig 

með það að sinna þessum verkefnum sem tengjast börnunum. 

 

Konu D fannst konum almennt ganga vel að samræma störf og heimili en væru þó 

fyrr tilbúnar að láta vinnuna víkja en að þurfi kannski ekki að þýða að þetta sé 

auðveldara fyrir annað kynið.  

 
Ef maður er á markaðnum er þetta bara tough. Ekki erfiðara fyrir konur. Er bara svo 

sannfærð um að þetta sé ekki hindrun.  

 

Hún upplifir frekar að stelpur og konur séu að afþakka stöður, ekki út af hindrunum, 

heldur af því að þær sjálfar séu ekki tilbúnar að sleppa hinu og það sé bara þeirra 

gildismat. Það samræmist niðurstöðum rannsóknar sem Mickinsey & Co. (Los 

Angeles Times, 2015) gáfu út, þ.e. að fjölskyldan sé jafn mikil hindrun fyrir konur og 

karla og sífelt fleiri kjósi að sækjast hreinlega ekki eftir æðstu stjórnunarstöðum en 

kjósa þess í stað að vinna við minna álag og leggja áherslu á fjölskyldulíf. Nefnir 

kona D þarna að:  

 
Okkur býðst alveg að taka þessi skref og við þurfum að velja og það er bara flott. Sama 

hvað maður velur, þá er það bara flott.  

 

Konu B finnst þetta ganga misjafnlega eftir því á hvernig vinnustað þær vinna á, því 

fleiri sem kvenstjórnendur eru, því meiri skilningur sé á þessu og að fjölskyldulífið sé 
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bara hluti af dæminu. Hún hefur unnið bæði á karlastað og kvennastað og segir að á 

karlastöðum sé erfitt að fá skilning og segir þetta vera að batna en þó sé enn langt í 

land á mörgum stöðum. Þá upplifir hún vinnustað sinn í dag sem mun betra umhverfi, 

þar sé forstjórinn kvenmaður og mikil áhersla lögð á jafnrétti. Hún nefnir að þar sé 

karl og kona með tvö börn alveg jöfn og vill meina að hugarfarsbreyting hafi orðið 

hjá þeim körlum sem vinna þar.  

 

7.5.  TENGSLANET 
Augljóst var að konum þótti tengslanet skipta miklu máli, um 85% kvennanna úr 

spurningakönnuninni svöruðu að tengslanet skipta máli og um 78% kvenna taka þátt í 

skipulögðum tengslanetum. Spurt var hvort þeim þótti tengslanet skipta kvenmenn 

almennt meira máli en karlmenn til að sjá hvort megi sjá kynslóðabil í svörum 

kvenna eða hvort mikilvægi tenslaneta aukist eða minnki með aldri. Munur eftir 

aldursdreifingu var ekki marktækur en hins vegar mátti sjá að aðeins elstu konurnar 

voru líklegri til að svara spurningunni játandi en neitandi.  

 

 
Tafla	  5	  –	  Aldursbil	  og	  viðhorf	  til	  tengslaneta	  

 

Konurnar voru á sama máli um áhrif tengslaneta á velgengni. Allar hafa þeir ræktað 

tengsl bæði innan skipulagðra og óskipulagðra tengslaneta en voru ekki endilega á 

því að tengslanet myndu færa þeim stöðuhækkanir eða störf sí svona, þ.e. að vegna 

ákveðinna tengslaneta myndu þær verða valdar umfram aðra. Kona A tekur ekki þátt 

í faglegum tengslanetum en var eiginlega viss um það og sagði að þau gætu haft góð 

áhrif. Síðar nefndi hún að hún hafi fengið núverandi starf sitt í gegnum tengsanet. 

Kona D sagði að hún sjálf hafði ekki upplifað það og nefndi að á stöðum líkt og 

Akureyri hefðu tengslanet ekkert að segja en í Reykjavík væri það á allt öðru leveli. 

Þá nefndi hún fyrst og fremst þann styrk að geta heyrt í öðrum konum og fengið 

leiðsögn en ekki að það veitti henni forgang í störf eða framgang í starfi. Kona B 

stundar skipulögð tengslanet og sagði það mjög hvetjandi. Kona B er yngsti 
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viðmælandi viðtalanna og með tengslanetum fannst henni hún fá nokkurs konar 

forskrift af því hvað aðrir eru að gera og fá góð ráð. Hún segir að gott sé að heyra frá 

öðrum konum og að samskipti við konur séu hvetjandi á annan hátt en við karlmenn. 

Kona C hafði mikla trú á tengslanetum og sagði þau tvímælalaust skipta máli, sama 

hvar þau eiga sér ættir og rætur, að ef maður ræktar þau þá bera þau ávöxt en að það 

sé algjörlega undir manni sjálfum komið. 

 

7.6.  RÁÐNINGAR 
Konurnar úr spurningakönnuninni voru spurðar hvernig þær hefðu fengið það starf 

sem þær eru í núna og var dreifingin þar mikil, mest var þó um að staðan hafi verið 

auglýst eða að valið var svarið “annað” og skrifað við að þær eigi sjálfar þau 

fyrirtæki sem þær starfa hjá eða að haft hafi verið samband við þær annaðhvort af 

fyrirtækinu sjálfu eða ráðningafyrirtæki. 

 Kona E sagði að hún hafi sjaldan þurft að sækja um starf, að það hafi 

eiginlega alltaf æxlast þannig að þegar hún vinni sín störf vel fái hún ný tækifæri. Þá 

nefndi hún að starfsþróun skipti miklu máli innan fyrirtækja. Hún talaði einnig um að 

konur sækja síður um störf en karlmenn, konur þurfi að vita að þær geti valdið 

starfinu en karlmenn séu frakkari við að sækja um þó þeir eigi ekki erindi í starfið. Þá 

telur hún að sjálfstraustið skipti þarna miklu máli. Konur A og B fengu báðar störf sín 

í gegnum tengslanet þannig að vinnustaðurinn hafði þær í huga við ráðningu en báðar 

fóru í gegnum ráðningaferli þó að staðan hafi ekki sérstaklega verið auglýst. Kona A 

sagði að á sínum vinnustað væri bæði vera að ráða karla og konur og margar konur 

sem hafa tengsl inn á við. Kona B nefndi að tengslaneta ráðningar væru algengar og 

að konur þurfi þess vegna að koma sér í tengslnet. Hún vinnur innan bankageirs líkt 

og áður hefur komið fram og þar sér hún að vandamálin liggji kannski í hvernig megi 

nálgast bæði kynin fyrir sömu stöðuna.  

 
Það þarf að hugsa þetta, eins og í verðbréfamiðlun, þá vantar konur og þá hvernig má 

nálgast þessar konur. Hvernig er hægt að fá þær hingað, nú eru þetta karlmenn og vinir 

þeirra koma og sækja um og eru frakkari við að nota tengslanetin. óhikað nota þau betur. 

 

Kona D fór í gegnum það sem hún kallaði eðlilegt ferli. Staðan var auglýst, 

ráðningaskrifstofa sá um ráðningu, þrjár umferðir af viðtölum þar sem hún talaði 

bæði við karla og konur. Konu D finnst ráðningaferlið gott eins og það er þegar það 
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er formlegt. Hún segist hafa tilfinningu fyrir að karlmenn séu frekar tilbúnir til að 

þiggja stöður í gegnum tengslanet, þeir séu til í að taka slaginn. Þá er hún sammála 

konu E um að gildi kynjanna séu ólík og konur vilji hafa þetta öruggt og ekki taka 

sénsa á að þiggja vinnu sem þær ráða hugsanlega ekki við. Þetta samræmist því að 

nauðsynlegt sé fyrir fyrirtæki að skoða aðferðir sem þau nota við ráðningar (HR 

Morning, 2015). Að lokum segist kona C kannski ekki rétta manneskjan til að svara 

spurningunni þar sem hún þróaði sitt eigið fyrirtæki. 

 

7.7.  HINDRANIR 
Konurnar voru spurðar um álit þeirra á steypuveggnum, glerþakinu og 

völundarhúsinu og segja frá hvar þeim finnist konur staddar í dag. Þær áttu það allar 

sameiginlegt að konum standi fáar hindranir í vegi. Í raun mátti greina mjög mikla 

jákvæðni frá konunum en gott er að hafa i huga að þetta eru allt konur sem hafa nú 

þegar náð árangri í því sem þær hafa gert og hafa komist yfir vegginn, upp yfir þakið 

og út um völundarhúsið. Kona C talaði um að konur ættu að huga meira að því að 

byggja sína eigin kastala og að þær hafi allt sem þær þurfi, það eina sem hver kona 

þarf að gera er að taka ákvörðun og hver sú sem ákvörðunin er þá er ekkert að því. 

Hún tók sem dæmi að japanskar húsmæður séu farnar að “treida online” og eru farnar 

að hafa miklu meiri tekjur til heimilisins en karlmennirnir, að það sé bara spurning 

um að horfa út fyrir boxið. Sjálf fór kona C út fyrir boxið og bjó til sinn eigin kastala 

með fyrirtæki sínu. Kona A hafði áhyggur af því að konur taki of mikið til sín þegar 

þær eru gagnrýndar og mun meira en karlmenn gera. Hún taldi að heilt yfir væru 

konur enn í glerhúsinu. 

 Kona D vill meina að hindranir séu eitthvað sem gerist í okkar eigin höfðum. 

 
Mér finnst ég sjá að þær konur sem taka sama slagi og karlar eru að ná því. Konurnar eru 

kannski frekar dæmdar ef þær skilja mennina eftir með fjölskylduna en enginn segir neitt ef 

karlinn vinnur í London og kemur heim um helgar. 

 

Þá tók hún sem dæmi að ef maður fer á kassa í Bónus og spyr um verð á einu epli og 

svarið er 300kr. er viðkomandi ekki að fara að svara til baka að hann sé tilbúinn til að 

borga 400kr. fyrir það og á hún þar við um launahugmyndir kvenna. Hún segir að allt 

of algengt sé að konur séu tilbúnar til að þiggja þau laun sem í boði eru og láta ekki 

reyna á samningaviðræður. Kona B lagði áherslu á tengslanetin: 
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Erum að ná langt með kynjakvótanum og gleðilegt hvað þetta gengur vel, en aðal baráttan 

er að komast inn í þennan hring, þeir eru með þessi tengslanet og konur hafa verið að 

komast inní þennan hring og nú er lög til að hjálpa okkur sem er alveg leiðinlegt en það 

kannski þurfti bara og svo vonandi að þetta smiti annars staðar í fyrirtækni.  

 

Þá nefndi hún að í tæknifyrirtækjum eins og Marel og Össur væru fáir 

kvenstjórnendur og þótti það afar leiðinlegt. Henni finnst konur á góðri leið en að þær 

þurfi að vera óhræddar við að taka slaginn. Kona E kom því að að það að vera 

kvenstjórnandi er ekki eins á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Hún telur mun 

erfiðara að vera kvenmaður í atvinnulífinu á Akureyri heldur en í Reykjavík. 

 
Það erfiðara að vera kvenmaður í atvinnulífinu á Akureyri heldur en í Reykjavík, ég er viss 

um það. Það er miklu fastheldara samfélag hérna, meira svona, já, það eru ekkert rosalega 

mörg störf og hérna líka það að þetta eru ákveðnar grúppur sem halda saman og þá 

sérstaklega karlmenn sem þekkjast og tengjast.  

 

Samkvæmt rannsóknum eru konur staddar í völundarhúsinu, þær þurfa ennþá að fara 

lengri leiðir en karlmenn til að komast á áfangastað (Eagly og Carli, 2007) en svo 

virðist vera að konur sem hafa komist í gegn sjái það með öðrum augum. Fjallað 

hefur verið um að undanfarinn áratugur hafi átt að vera tíminn sem breytingar áttu að 

eiga sér stað og fyrirtæki vinni staðfastlega að því að minnka kynjamun og eru þær 

konur sem tóku þátt í viðtalinu jafnvel að upplifa nákvæmlega það á meðan 

rannsóknir sýna að slíkt hafi ekki gengið eftir (Catalyst, 2013). 

Þegar lokið var við að tala um að hvar konur væru staddar barst umræðan að 

því hverjar hinar raunverulegu hindranir væru fyrir konur. Allar voru sammála um að 

hver kona væri sín eigin hindrun en að samfélagið bæri líka ábyrgð. Kona A sagði í 

því samhengi að áróður komi frá samfélaginu en að karlmenn taki honum öðruvísi.  

 
Karlmenn taka áróðrinum öðruvísi. konur eiga að stunda hreyfingu, nýklipptar, í 

samkomum, með flottar vinnur, börnum ganga vel og hjónabandið líka. Þetta er áróður til 

kvenna og það er pottþétt eitthvað sem margar láta leiðast útí. Konur þurfa að ákveða hvað 

þær ætla að taka þátt í . 

 

Kona B nefnir hvernig samskiptin eru ólík og að nauðsynlegt sé að karlmenn vilji 

taka slaginn með konunum. 
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Hvernig við tölum til hvors annars, þetta er ekki áþreifanlegt, þetta er lúmskt. Ekkert 

stórkostlega alvegarlegt, karlmenn geta tekist á en öðruvísi hvernig þeir takast á við konur. 

Ekki vera svona tilfinninga, eins og við séum alltaf að taka allt á tilfinningum, við getum 

alveg tekið þetta á rökræðunni bara. 

 

Þegar búið er að ræða hverjar hindranirnar eru er eðlilegt að velta fyrir sér hver eða 

hverjir eigi að greiða úr þessum hindrunum. Heilt yfir voru svör kvennanna svipuð, 

að þær sjálfar og æðstu stjórnendur ættu að leiða breytinguna. Kona A sagði að konur 

yrðu að hugsa um sig. 

 
Mér finnst að konur ættu að hugsa sig soltið um, þú veist, hvað hérna, ætla ég endilega að 

þurfa að vera með þú veist ittala í öllu húinu mínu og ætla ég að vera í crossfit og vera líka 

að hlaupa 800km á viku og þú veist, allt þetta.Við þurfum að ákveða hvort við ætlum að 

fara með í þennan pakka. 

 

Þá leggur hún áherslu á að þetta komi mikið með uppeldinu og segir að konur eigi til 

að mynd að “geta prumpað eins og pabbar sínir”, að líffræðilegi munurinn eigi að 

vera eini munurinn sem við finnum fyrir. Kona D tekur í sama streng og leggur 

áherslu á að efla unga fólkið, ýta undir rétt gildi og vera góðar fyrirmyndir. Henni 

þykir það einfölduð mynd að kúltúrinn styðji við kynbundinn launamun og að konur 

þurfi að halda áfram og standa á sínu. Þá segir hún að kynjamuninn megi minnka 

með eðlilegum stjórnarháttum með jafnréttissjónarmiði, það séu stjórnendur sem taka 

þau skref. Kona B er sammála því að þetta þurfi að koma frá stjórnendum og dáist 

hún að því innan síns vinnustaðar. Hún segir að lítið þýði að hafa ákveðinn aðila eða 

nefnd til að sjá um jafnrétti ef það kemur ekki frá stjórnendum. Kona E trúir því að 

þær sem virkilega hafa áhuga og metnað komist þangað sem þær vilja og þykir að 

mörgu leiti ósanngjarnt að hafa kynjakvótann þar sem helmingur og helmingur sé 

ekki endilega þverskurður af hópnum sem sækist eftir því að komast að. Hún nefnir 

þó að hún sé sammála því að kynjablöndun sé best af öllu og að það þurfi að vinna 

með sameiningu, bæði konur og karlar. Kona C vinnur við að hjálpa fólki út um allan 

heim við að finna það sem það hefur nú þegar til að koma sér á framfæri en sér þó að 

þarna er fólk sem hefur ekki sjálfstraust í að gera það sem það langar að gera. Hún 

telur að fyrirmyndir þurfi að vera fleiri til þess að konur hafi meiri trú á sjálfum sér. 
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7.8.  SAMKEPPNI MILLI KVENNA  
Oft er talað um að konur séu konum verstar og þeim gangi illa að vinna saman. 

Konurnar voru sammála þessu að mörgu leiti en alls ekki öllu. Flestar sögðu að þegar 

kona hefur náð vissum árangri og kominn á ákveðinn aldur hætti hún að keppast við 

aðrar konur og sé tilbúin að leiðbeina öðrum og efla. Sinclear (2005) fjallaði um að 

það væri mikilvægt fyrir konur að fá handleiðslu eldri kvenna sem komnar væru með 

reynslu og eru ekki lengur að reyna að klifra upp stigann að árangri.  

 Kona B nefndi þetta varðandi tengslanetin að það hafi hjálpað henni mikið að 

geta talað við eldri konur sem hafa þá reynst henni sem nokkurs konar forskrift en 

það er líkt og fram kom í rannsókn Sinclear (2005), að konum reynist best að fá 

handleiðslu eldri kvenna. 

 
Maður hefur alveg kynnst báðum týpum, meira að þær greiði leið annara þegar þær eru 

komnar af stað þá vilja þær fá konur með sér en þegar konur eru yngri eru þær kannski ekki 

tilbúnar, finnst þær frekar vera í keppni. Maður heyrir kannski að ein kona sé kannski að 

berjast um sæti þessarar einu konu í stjórn en ekki um hin sætin í stjórninni.  

 

Kona C segir að konur detti meira í að hugsa um útlitið og finni fyrir þrýstingi frá 

samfélaginu en segir að þetta sé fáránlegt þar sem það sé enginn að segja konum að 

gera þetta, þetta sé bara í hausnum á þeim. Þá bætir hún við: 

 
Er ekki að gera lítið úr þessu glerþaki, við höldum að við þurfum að berjast upp um 

glerþakið, þær sem ná árangri var kannski ekkert með barningi og þær náðu sínu á sínum 

forsendum. Barningurinn er ekkert alltaf leiðin, en að halda áfram er leið og að stoppa ekki. 

Heldur finna það sem skiptir mann mestu máli og leyfa þeirri baráttu að vera í vegi, dafna 

og halda áfram þó að eitthvað gangi ekki upp.  

 

Líkt og kom fram í kaflanum um hindranir þá virðast konur vera dómharðari á aðrar 

konur líkt og karlmenn eru. Konur virðast ekki geta horft á kynin með sömu augum 

og þær líta á karlmenn. Kona E segir: 

 
Ég hef alveg upplifað að konur beri minni virðingu fyrir kvenstjórnendum. Karlmenn bera 

jafnvel meiri virðingu fyrir kvenstjórnendum heldur en konurnar í kring. Ég veit ekki hvað 

það er, öfund eða gömul gildi.  

 

Kona A segir svipaða sögu, henni finnst ótrúlegt hvað konur sem eru ákveðnar séu 
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stimplaðar frekjur á meðan karlmenn eru með bein í nefinu. Konur þurfa einnig að 

gjalda fyrir útlitið, töskuna, klippinguna og annað á meðan karlmenn mæta í sömu 

jakkafötunum aftur og aftur en enginn segir neitt.  

 
Gagnrýnin kemur frá konum, ekki margir karlmenn sem setja út á að konan sé ekki í nýjustu 

tísku. 

 

Kona D finnur fyrir að það fari eftir hversu öflugar konurnar eru en líkt og fram hefur 

komið reynist konum best að fá handleiðslu eldri kvenna og getur það hjálpað þeim í 

upphafi starfsferils þegar hvað mest reynir á (Carter og Silva, 2010; Sinclear, 2005). 

 
Það fer eftir hversu öflugar konur þetta eru. Þær öflugustu og reyndusutu eru helst til í að 

hjálpa og vera hvetjandi. magnað hvað maður finnur í kringum sig, alvöru leiðtogar. Oftast 

er hitt ótti og óöryggi, konur þurfa að hugsa ok ég kannski tapa þessum slag en það kemur 

eitthvað í staðinn. Þetta fer líka eftir menntunarstigi.  

 

Hún nefnir að þetta sé ekkert endilega ólíkt hjá karlmönnum en þeir taka málin oftar 

bara á hnefanum og gleyma því svo, þeir séu með meira sjálfstraust og eru tilbúnari 

að miðla og hjálpa. Þá segir hún að það sem ýtir undir óæskilega hegðun sé ótti. 

 Konu C þykir þetta einstaklingsbundið en hún sér að algengara sé erlendis að 

ein kona “sponsori” eða styðji aðrar konur upp metorðastigann og þá ekki endilega 

kona að styðja konur heldur líka karlmenn þegar þeir hafa áttað sig á kostum 

blöndunar og að viðhorf beggja kynja skipti máli. Þó segir hún að vissulega sé til 

staðar að aðrir hugsi að þeir hafi komið sér á þann stað sem þeir eru og enginn hafi 

hjálpað þeim og þá ætli þeir ekki heldur að hjálpa öðrum. Að lokum talaði hún um 

hvað kynin upplifa mis mikinn stuðning heima fyrir. 

 
Samkeppni kvenna og karla, konur eru, athyglisvert að hlusta á einn forstjóra hér á landi að 

lýsa því þegar hann var með karl í viðtali og svo konu í stjórnunarstöðu, karlinn, þá fann 

hann fyrir ósýnilegri stuðningahendi sem gæti jafnvel verið konan að hvetja karlinn, konan 

hvetur karlinn til að fara og sækja um ákveðin laun og þannig en fann ekki fyrir því hjá 

konunni. Konur sem allar eru stjórnendur að hlusta á þetta mundu allar eftir því að hafa stutt 

karlana sína alla leið en mundu ekki eftir því að hafa fengið þennan stuðning frá 

karlmönnum sínum. Spurning af hverju þetta sé svona.  

 

7.9.  KYNJAKVÓTAR 
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Afstaða til kynjakvóta er mjög jákvæð samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunar 

en 80% kvenna svöruðu að afstaða þeirra væri annað hvort jákvæð eða mjög jákvæð. 

Aðeins tvö prósent kvenna telja kynjakvóta mjög neikvæða.  

 

 
Mynd	  15	  –	  Afstaða	  til	  kynjakvóta	  

 

Um 80% kvennanna myndu taka þátt í stjórnarstörfum á þeim forsendum að 

kvenmann vantaði í stjórn. Skoðað var viðhorf kvenna m.t.t. árafjölda sem stjórnandi 

til að sjá hvort lengd í starfi hafi áhrif á viðhorf og sjá enn frekar hvað þær eiga 

sameiginlegt. Konur sem hafa verið stjórnendur í eitt til fimm ár eða 16 ár eða lengur 

svöruðu allar játandi en konur sem hafa verið stjórnendur í sex til 15 ár voru líklegri 

til að svara neitandi. Þá má sjá að konurnar sem hafa unnið styst sem stjórnendur vilja 

síður taka þátt í stjórnarstörfum á þeim forsendum að kvenmann vanti í stjórn vegna 

kynjakvóta. Á myndinni hér að neðan má sjá skiptinguna samkvæmt SPSS. Talan 9 

táknar fjölda þeirra sem ekki svöruðu. 

 

 
Tafla	  6	  –	  Viðhorf	  til	  þátttöku	  í	  stjórnum	  og	  lengd	  stjórnunarstarfa	  
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Konum í spurningakönnuninni bauðst að gefa svar ef þeim fannst að kynjakvótar ættu 

við í fleiri tilfellum en í stjórnum. Flest svörin voru á þá leið að þeim finndist að 

kvótar ættu við í fleiri þrepum stjórnunar, til að mynda hjá millistjórnendum: 
 

Spurning með að leggja meiri áherslu á kynjakvóta meðal millistjórnenda í fyrirtækjum. 

Stjórnirnar eru orðnar rétt samsettar en svo eru meira og minna allir stjórnendur karlmenn. 

Þarna er sláandi munur á milli. 

 

Þá voru einnig svör um að kvótar ættu að vera í fjölmiðlum, hjá hinu opinbera og í 

stjórnmálum. Margar skrifuðu um að kynjakvótar væru nauðsynlegt tól til að breyta 

viðhorfum sem virðast vera ríkjandi í samfélaginu og má sjá nokkur svaranna hér: 

 
Því miður held ég að kynjakvótar séu nauðsynlegt tól til að brjótast í gegnum glerþakið á 

öllum sviðum. Hinsvegar er líka mikilvægt hvernig við spilum úr þeim, þ.e. að við sýnum 

fram á að þetta hefði alltaf átt að vera svona vegna þess einfaldlega að það er betra fyrir 

fyrirtæki og þjóðfélagið í heild (ekki eins og mér skilst að hafi gerst í Noregi þar sem 

dætur og eiginkonur eru víst oft settar í stjórn til að uppfylla kynjakvóta en sitja svo úti í 

horni og þegja). 

 

Ég tel að kynjakvótar séu mjög sjaldan réttlætanlegir en þó mögulega nauðsynlegir 

tímabundið til að snúa hefðum eða venjum við. Það er þó nokkurs konar plástur á 

vandamálið en leysir ekki rót vandans sem liggur væntanlega í menningu, uppeldi og 

viðhorfi beggja kynja. 

 
Kynjakvóta þarf að beita ef engin breyting er á kynjaskiptingu í tilteknum geira eða á 

tilteknum sviðum þrátt fyrir tilraunir til að breyta því. Hins vegar er það einn síðasti 

kosturinn eftir að búið er að fara í gegnum aðrar aðferðir við að jafna kynjasamsetningu. 

Kynjakvótar mega ekki verða til þess að minna hæfir einstaklingar verði fyrir valinu 

heldur setja þeir einfaldlega meiri pressu á þá sem velja í störf og hlutverk að leita lengra 

við val á einstaklingi. Valið getur tekið meiri tíma og þarfnast meiri undirbúnings. 

 

Ég tel mikilvægt að kvótar séu settir til að koma af stað breytingum með hraðari hætti. 

Kvótar geta verið tímabundnir. Konur ættu ekki að hafa minnimáttarkend eða að hafa 

áhyggjur af því að vera ráðnar inn vegna þess þar sem þær hafa helling fram að færa og 

eru í raun ekki ráðnar inn nema að hafa þekkingu og eða reynslu líka. 

 

Kona A sagðist ekki vita hvað henni finndist um þennan kvóta, hún sér afhverju það 
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er verið að setja þetta inn en sagðist vilja hafa það þannig að færasti starfsmaðurinn 

ætti að taka við hlutverkunum.  

 
Konum líður kannski ekkert endilega vel með að vita að þær séu eina konan sem sótti um. 

Karlar eru kannski oft duglegri að draga sig fram og hika minna við. Vonandi tekst þetta. 

 

 

Kona B sagði að sér finndist hugmyndin góð en að lagalega séð væri það vonlaust. Þá 

taldi hún að þetta form ætti að duga þar sem það er stjónin sem leggur línurnar innan 

fyrirtækjanna og það ætti að skila sér niður á við. Miðað við árangur kvótans innan 

stjórna en ekki í öðrum stigum stjórnunar sagði hún: 

 
Þegar ég heyrði þessa hugmynd fyrst fannst mér hún frábær, afhverju að stoppa við stjórnir 

þú veist, afhverju ekki fara með þetta lengra en svo skilst mér að lagalega séð sé það bara 

erfitt og hálf vonlaust sko. Maður hefði haldið, þú veist, að það ætti að duga að með stjórn 

sem er með konur og karla og þau ráða forstjóra fyrirtækis og stjórna áherslum innan 

fyrirtækisins, þau ráða línunni þó þau ráði ekki ráðningunum en geta haft svo mikil áhrif 

hvernig þetta er í fyrirtækinu svo að þetta er pínu sérstakt og pínu bagalegt að það sé ekki að 

skila sér þarna niður sko.  

 

Í stjórnum fyrirtækja sagði kona B einnig að það þyrfti að taka tillit til aldurs eins og 

til kynja. Henni þótti það geta verið fyrirtækinu til framdráttar að hafa mis mikla 

reynslu innan stjórna og þá mögulega aukinn drifkraft, þá nefndi hún að 

fjölbreytileikinn myndi hjálpa fyrirtækjum sem myndi hafa til lengri tíma litið jákvæð 

áhrif á rekstrarafkomu fyrirtækjanna. 

 Kona C sagði að með fjölbreyttninni fengist aukin rekstrarafkoma, að það 

myndi gerast þegar skilningurinn verður meiri á hvoru öðru því að þá fengist það 

besta úr starfsfólkinu. Rannsóknir sýna að kvenlegir þættir skipti skipulagsheildir 

miklu máli og þónokkrar rannsóknir sýna fram á aukna rekstrarafkomu með jafnara 

kynjahlutfalli (Powell o.fl., 2002; Catalyst, 2007) og var kona C sammála því en 

benti á að ekki væri nóg að ráða hvaða konu sem er: 

 
Til lengri tíma litið, þar sem jöfnuður er meiri, er betri rekstrarafkoma. Ekki það að bara 

með að ráða konur sé málið dautt. 

 

Nú er það ljóst að lögin um kynjakvóta hafa verið sett í stjórnir fyrirtækja líkt og 
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fjallað er um í kafla 3 og eðlilegt að velta fyrir sér hvort slík lagasetning myndi ganga 

annars staðar. Konurnar áttu það sameiginlegt að vilja ekki fara þá leið og fannst það 

eðlilegra að stjórnir legðu þá línu innan fyrirtækjanna í stað þvingana. Afleiðing 

slíkra aðgerða gæti kostað uppsagnir og aðrar erfiðar ákvarðanir sem er ekki góður 

kostur. Betri kostur væri ef til vill ákveðið hvatningakerfi líkt og kona D minntist á. 

 

Með framgöngu kvenna gætu karlmenn upplifað að þeim standi ógn af fjölgun 

kvenstjórnenda. Kvenstjórnendur hafa verið lítill hluti stjórnenda frá upphafi en hafa 

þó nú náð sögulegu hámarki. Spurt var hvort konurnar hefði einhvern tímann 

upplifað eða heyrt af því að karlmönnum stæði ógn af fjölgun kvenstjórnenda. Kona 

D hafði sjálf ekki upplifað slíkt en heyrt sögur af því og séð karlmenn skrifa pistla um 

að halda þurfi aftur af þeirri hreyfingu. Hún sagði að mikilvægt væri að geta hlegið af 

þessum hóp þar sem þetta sé hverfandi hópur. Kona B hafði svipaða sögu að segja en 

hún hafði séð niðurstöður rannsókna þar sem viss aldurshópur vildi draga úr völdum 

kvenna.  

 
Það eru ákveðnir karlar, það má alveg segja þetta. Karlar sem hafa svona, hafa setið í 

stjórnum og hafa verið í mörgum stjórnarstörfum og nú er verið að gagnrýna allt þetta form, 

það er verið að gagnrýna að einn karlmaður sitji bara í sex stjórnum og við viljum bara fá 

fleiri konur þarna inn og viljum. Auðvitað er verið að hrista upp í íhaldsama kerfinu. Þannig 

að það er kannski ekkert skrítið að þeim finnist kannski ágangur kvenna soltið mikill.  

 

Kona C tekur í sama streng og finnst þeir fara í vörn líkt og verið sé að taka eitthvað 

af þeim og að það sé eðlilegt þar sem hlutirnir hafa verið eins í svo langan tíma.  Þá 

nefnir hún að miklu máli skipti að tala um fjölbreytileikann sem jöfnun og að með 

karllægum- og kvenlægum gildum verði til góðir stjórnunarhættir. Hún vidi einnig 

meina að hún hafi upplifað jákvætt viðhorf líka, þegar karlmenn hafi áttað sig á stóru 

myndinni og sjá að það í raun einfaldi líf þeirra líka. 

 Kona E telur þetta aðallega vera hjá körlum á aldri 50+ og hefur heyrt það í 

umræðunni en hefur einnig heyrt jákvæðni. Henni finnst vera í kringum stærri 

fyrirtæki að vitundin fyrir að blandan sé svarið sé að aukast. 

 

7.10. VELGENGNI 
Nú þegar konurnar höfðu farið yfir á hvaða tímapunkti þær fóru í nám og út í 

barneignir og farið yfir ýmis viðhorf varðandi tengslanet, kynjakvóta og samskipti 
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voru þær spurðar út í hvað þeim fannst hafa hvað mest áhrif á velgengni þeirra, hvort 

þær hefðu viljað gera eitthvað öðruvísi og hvort þær upplifi á einhvern hátt að vera 

ekki “norm”. 

 Varðandi velgengni nefndi A að maður skapar sína eigin velgengni, maður 

þurfi að vera samkvæmur sjálfum sér en ekki í einhverjum hlutverkaleik. Kona E 

nefnir vinnusemi og áhugi á því sem maður er að gera, maður þurfti að hafa áhuga á 

fólki og vera í góðum samskiptum þar sem maður gerir aldrei neitt einn. Kona C 

nefnir tengslin: 

 
Svei mér þá að það sem hefur gefið mér viðskiptatækifærin sem ég hef fengið upp í 

hendurnar, örugglega 80% tilfella sem er í gegnum einn eða annan, einhver segir frá mér 

eða gefur mér eitthvað til baka.  

 

Svo bætir hún við, your network is your net worth. Kona A svaraði á álíka máta og 

nefndi að sér þætti leiðinlegt þegar konur eða bara hver sem er hafi komist eitthvert 

fyrir hluti sem hún myndi ekki telja fram sem kosti. 

  

Þá voru konurnar spurðar að því hvort þær hefðu gert eitthvað öðruvísi þegar þær 

horfa til baka. Konur D og A nefndu báðar að þær hefðu viljað haga námi sínu á anna 

hátt og konur D, A og E nefndu að það væri svo margt smátt sem þær sæju núna eftir 

á að þær hefðu viljað gera öðruvísi en áttu það þó sameiginlegt að vera ekki að velta 

sér of mikið upp úr því. Svar konu C var nokkuð ólíkt en hún hefði viljað átta sig fyrr 

á að bara það að vera hún sé nóg. 

 
Hefði viljað átta mig á því fyrr að ég væri í raun og veru alveg nóg. Að það að það sem ég 

er og get og kann, allt þetta, eiginleikar mínir, hæfileikar og veikleikar. Ef ég hefði áttað 

mig á honum á þessum forsendum fyrr, þá hefði það getað gert mér einfaldara fyrir. En 

maður kann minna að meta góðu hlutni ef maður hefur ekki haft pínu fyrir þeim.  

 

Konurnar voru spurðar hvort þær upplifðu að vera ekki norm, sem kvenstjórnendur á 

framabraut. Svörin voru nokkuð skemmtileg og komu margar skemmtilegar sögur í 

kjölfarið, kona C nefndi t.d. að hún hafi aldrei verið normal og þetta snúist allt um 

hvernig maður horfir á glasið, þá hvort það sé hálf tómt eða hálf fullt. Konur A og B 

nefndu báðar kynslóðaskiptin, kona A sagði frá því að þegar hún hafi hætt í 

barneignafríi og maður hennar tekið við hafi amma hennar haft miklar áhyggjur af 
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því að faðirinn gæti ekki séð um barnið einsamall. Kona B nefndi að hún finndi 

aðeins fyrir að vera að brjóta norm þegar hún talar við kynslóðir fyrir ofan sig, þá 

finni hún fyrir að fólk verði hissa á að hún kjósi að ala upp börnin sín ásamt því að 

vera í annasömu starfi. Kona D nefndi að henni finndist hún ekki vera að brjóta norm 

með að vera kvenstjórnandi en hugsanlega að vera kvenstjórnandi með stóra 

fjölskyldu en hún á fimm börn. Kona E nefndi helst að það væri erfiðara að vera 

kvenmaður í atvinnulífinu á Akureyri, það séu fá störf í boði og samfélagið 

fastheldara en í Reykjavík.  

 

Í lok viðtals gafst konum kostur á að nefna eitthvað sem ekki hafði verið farið yfir í 

rannsókninni og má segja að upp hafi komið áhugaverður umræður í kjölfarið. Meðal 

annars var rætt um konur þyrftu ekki að vera að stressa sig yfir þessari umræðu og 

það gætti fyrir ákveðinni ró hjá þeim varðandi konur og þá ákvörðun að fara þessa 

leið, að stefna á toppinn.  Kona A sagðist vonast til að ungum stúlkum sé sýnt að vera 

ekki að velta sér of mikið upp úr þessu og kasta sér bara út í djúpu laugina. Konu D 

fannst merkilegast hvað hún sér það aftur og aftur að með konur þá er þetta 

endanlega þeirra val, sumar eru ekki tilbúnar að sleppa því að sækja börnin á 

leikskólann eða sleppa foreldrakaffinu og sama hvert valið er þá er það gott val. Kona 

E nefndi að hún vilji bara að konur haldi áfram á sínum verðleikum og nota ekki það 

að vera kona til að komast áfram. Hún sagði: 

 
Ég vil ekki vera “konan”, ég vil vera einhver sem hefur eitthvað fram að færa. Þetta getur 

breyst í eitthvað neikvætt, við viljum hreyfiafl.   
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8. SAMANTEKT OG SVÖR VIÐ RANNSÓKNAR- 

SPURNINGUM 
 

8.1. HVAÐ EIGA KONURNAR SAMEIGINLEGT? 
Það var ánægjulegt að sjá aldursdreifingu svarenda en hún var mjög mikil í 

spurningakönnuninni og eins var reynt að hafa hana eins dreifða og hægt var í 

viðtölunum. Einnig var mikil dreifing á hversu mörg ár konurnar hefðu verið 

stjórnendur sem er einnig ánægjulegt þar sem gott er að sjá svör ólíkra kvenna og 

gefur þá jafnvel nákvæmari mynd á hvað þær eiga sameiginlegt og hvað ekki.  

Það sem konurnar eiga sameiginlegt er að vera mjög raunsæjar og vel upplýstar 

um stöðu kvenna á Íslandi. Allar höfðu þær myndað sér skoðun á málefnum sem 

tekin voru fyrir. Þær höfðu flestar sterkar fyrirmyndir í æsku og voru líklegri til að 

líta upp til föður síns en móður sem samræmist eldri rannsóknum. Það var enginn 

sérstakur aldur sem þær áttu sameiginlegan við upphaf barneigna en áttu það þó 

sameiginlegt að hafa skoðun á því og greinilegt að þær hafi leitt hugann að því hvort 

betra sé að fara út í barneignir áður eða eftir að út á atvinnumarkað er komið. Mátti 

greina stefnumiðaða hugsun vegna bæði barneigna og náms. Flestar konurnar voru 

með framhaldsmenntun og algengast að láta ekki meira en 4 ár frá lokum grunnnáms 

til upphafs framhaldsnáms. 

Konunum gengur alla jafna vel að samræma störf og heimili og eiga það 

sameiginlegt að hafa tekið ákvörðun um að svona sé þetta og þá fylgja aðrir á 

heimilinu. Þær eiga það einnig sameiginlegt að nefna samfélagið sem helstu ógn við 

að ekki gangi nógu vel þar sem konur virðast oftast taka á sig meiri ábyrgð gagnvart 

börnunum. Þær eru vel meðvitaðar um þetta og ljóst að þær vinna sig í gegnum það 

með jákvæðni. 

Tengslanetin eru greinilega mjög mikilvæg en bæði konur í spurningakönnuninni 

og í viðtölum segja að þau skipti mjög miklu máli. Þá eru þær sammála um að með 

tengslum geti góðir hlutir gerst og það fáist styrkur í samskiptum við aðra sem eru í 

sömu sporum eða til að fá leiðsögn eldri og reyndari kvenna. Þær eiga það líka 

sameiginlegt að vera raunsæjar og nota tengslanet hvorki til forskots né framgangs.  

Það var allur gangur á viðhorfum til ráðninga og er algengast að konur hafi farið í 

gegnum ráðningastofur eða búið til sinn eiginn rekstur. Eitthvað var um tengslaneta 

ráðningar og eins kosningar en margar konur sem svöruðu spurningakönnuninni eru 
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konur úr stjórnmálum. Einnig svöruðu nokkrar að um “head-hunt” hafi verið að ræða 

en þá var haft samband við viðkomandi og jafnvel nokkra aðra og unnið úr 

ráðningum þannig. Þær nefndu flestar að karlmenn væru frakkari við að notast við 

tengslnet þegar sótt er um störf og þeir séu einnig frakkari við að sækja um störf sem 

þeir jafnvel hafa ekki erindi í. Þá voru einnig ræddar launakröfur kvenna og 

mikilvægi þess að konur læri að semja og geti verðlagt sig jafn hátt og karlmennirnir.   

Varðandi hindranir nefndu konur helst að þær sjálfar væru hindrunin og það sem 

fram fer í kollinum á þeim. Þar voru einnig nefnd samskipti kynjanna en þær upplifa 

að karlmenn geti frekar tekist á, gagnrýnt og leiðbeint án þess að það sé persónulegt 

og konur þurfi að geta tekið þessa slagi með þeim en á móti kæmi að karlmenn væru 

tilbúnir til að takast á við konur á álíka máta og þeir gera við menn. Einnig kom fram 

að langt væri í land með hlutföll kynjanna og vonuðust þær að kynjakvótinn myndi 

hjálpa til. Þá kom fram að lengst væri í land hjá fyrirtækjum líkt og Marel og Össur 

sem væru ennþá með lágt hlutfall kvenna í stjórnum og sem stjórnendur.  

Samkeppni milli kvenna er greinilega málefni sem þarf að skoða betur en allar 

konurnar áttu sögur af því að konur beri ekki virðingu fyrir öðrum konum eða væru 

ekki tilbúnar að hjálpa til með framgang annarra kvenna. Rannsóknir styðja þetta líkt 

og fjallað var um í kaflanum um hindranir en þar kom fram að kvenmenn eru  líklegri 

til að gagnrýna aðra kvenmenn fyrir sama talsmáta í starfsviðtölum og karlmenn nota 

og var þar fjallað um það þegar umsækjendur lýsa kostum sínum.  

Almennt var viðhorf til kynjakvóta mjög jákvætt, konur styðja lögin en vilja þó 

að farið sé varlega með þau. Flestar kvennanna í spurningakönnuninni myndu taka 

þátt í stjórnum á þeim forsendum að kvenmann vantaði í stjórn en konurnar í 

viðtölunum fóru varlega í að svara þeirri spurningu. Þá fór það eftir hvert starfið væri 

og hvort þær gætu örugglega sinnt því á jafn góðan máta og annar karlmaður hefði 

gert, svipar þetta til umfjöllunarinnar um að konur taki ekki neitt að sér nema með 

vissu um að geta valdið starfinu.  

Áhrif á velgengni var kannski það sem helst var fiskað eftir í þessu verkefni þar 

sem verið er að skoða vegferð kvennanna og hvort hægt sé að benda á eitthvað 

haldbært sem gerði þeim kleift að ná árangri. Það var því miður ekki margt um svör 

þar en þó það að konur þurfi að hafa trú á sér, halda alltaf áfram og vinna við að 

styrkja tengslanet sín. Þær töldu styrk sinn í skipulag- og samskiptahæfni ásamt því 

að vera stefnumiðaðar sem samræmist því sem lagt er upp með í nýja líkaninu, The 

Nordic Leadership Model en þar er talið að kjarni stjórnarhátta einkennist af 
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samskiptahæfni og skýrri framtíðarsýn. 

 

8.2. LEIÐ KVENNANNA FRAMHJÁ HINDRUNUM 
Þá er yfirferðinni um það sem konur eiga sameiginlegt lokið og vert að huga að því 

hvaða leið þær hafa farið til að komast hjá hindrunum og hvort ein leið sé betri en 

önnur á leið til árangurs.  

 Varðandi það að komast framhjá hindrunum þá má segja að það hafi verið 

staðfesta kvennnana, þær létu ekki segjast að þær væru á einhvern hátt síðri en 

karlmenn og voru ákafar í að nota tengslanetin sín. Einnig hafa þær valið að fylgjast 

vel með karlmönnunum og sjá hvernig þeir gera sitt. Í framtíðinni sjá þær nýja tíma 

og leggja áherslu á mikilvægi uppeldis, þ.e. að þau börn sem alast upp núna sé kennt 

að enginn munur sé á milli kynja nema sá líkamlegi. 

 

8.3. EIN LEIÐ BETRI EN ÖNNUR? 
 Það er kannski ekki hægt að segja að ein leið sé réttust varðandi tímasetningar 

og ákvarðanir en þó er alveg á hreinu að allar þessar konur hugsa stefnumiðað, eru 

vel upplýstar og eru tilbúnar að berjast áfram.  

 

8.4. HAGNÝTT GILDI RANNSÓKNAR Í TENGSLUM VIÐ NORÐLENSKA 

LEIÐTOGALÍKANIÐ 
Rannsókn þessi getur nýst Nordic Leadership Model á þann hátt að þekkja viðhorf 

kvenna á Íslandi á leið sinni til stjórnunarstarfa til samanburðar við aðrar konur á 

Norðurlöndunum. Draga má þá ályktun að mikilvægasta niðurstaða þessarar 

rannsóknar er að konur vilja vera jafnar körlum og þær vilja komast að í stjórnum 

fyrirtækja sem þýðir að nú þarf að greiða veg þessara kvenna með hagsmuni 

fyrirtækja í fyrirrúmi þar sem það er stjórnarinnar að leysa mál líðandi stundar fyrir 

hvert fyrirtæki. Það á eftir að koma í ljós á næstu árum hver áhrif kynjakvótanna er 

og verður þá helst horft til Norðmanna og Íslendinga. Það ætti því að vera hvetjandi 

fyrir fyrirtæki að hleypa komum að í störf og vera meðvituð um framgang kvenna 

jafnt sem karla til þess að tryggja að reynsla og þekking hvers tilvonandi 

stjórnarmanns sé jöfn.   
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9. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  
Líkt og fram kemur hjá Eagly og Carli þá er það í raun afar merkilegt að konur vilji 

yfir höfuð sækjast í að verða æðstu stjórnendur. Það er eiginlega með ólíkindum að 

nokkur kona sé tilbúin að vinna harðar en jafningi hennar vegna þess eins að hún er 

kona. Þó var jákvætt að konurnar sem tóku þátt í þessu verkefni lögðu áherslu á að 

vera þær sjálfar en ekki að fara í þann leik að vera “einar af strákunum” líkt og kom 

fram í rannsókn Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur (2009). Konurnar fögnuðu því 

frekar að vera öðruvísi og átta sig á mikilvægi beggja kynja og fyrir hvað þau standa. 

Líkt og konur taka tillit til síns sjálfrar og karlmanna þá er það vonandi svo að 

karlmenn geti einnig tekið tillit til kvenna og metið eiginleika þeirra. 

Það virðist vera svo að konur þurfi að vera mjög stefnumarkandi á leið sinni 

til stjórnunarstarfa. Það er ekki nokkur vafi á því að barneignir eru stór þáttur í leið 

kvenna til stjórnunarstarfa og svo virðist sem flestar konur hafi þurft að hugsa út í 

barneignirnar út frá framanum. Þær hafa ýmist klárað barneignir áður en hafist er 

handa við að fara út á atvinnumarkað og geta sagt að þær hafi lokið barneign eða náð 

sér í stjórnunarreynslu áður en út í barneignir er farið. Þannig virðast konur þurfa að 

hugsa út í þetta þrátt fyrir að óskandi væri að þetta væri ekki „deal breaker“ þar sem 

það þarf jú eina konu og einn karl til að búa til barn. Einnig kom fram sú athugasemd 

að karlmenn þyrftu að vera meiri þátttakendur í barneignum, þ.e. að þeir myndu nýta 

fæðingarorlofið sitt og þar með detta þeir af atvinnumarkaði til jafns við konur. 

Þannig að í stað þess að konur fresti sínum barneignum eða hagi þeim eftir framanum 

að það sé jafn algengt að konur og karlar detti út í smá tíma. 

Konur gætu þurft að horfa til stærstu fyrirtækja á landinu og meta hlutfall 

hvers iðnaðar og ákveða í hvaða iðnaði þær ætla að vera þegar þær huga að námsvali. 

Námsval gæti verið eitt mikilvægasta skref kvenna á leið þeirra til stjónunarstarfa en 

konurnar sem rætt var við voru ekki endilega að huga að ákveðnum geira eða 

ákveðnu starfi við val á námi. Þær fóru í svipað nám og aðrar rannsóknir sína að 

konur velji sér í framhaldsnámi en fáar konur leggja í raunvísindatengt nám. Það er 

ekki hægt að líta framhjá því að sú menntun sem karlmenn hafa framyfir konur eru 

verk- og raunvísindi en 35% karlstjórnenda hafa þá menntun að baki á móti 17% 

kvenna. Ef litið er á stærstu fyrirtæki landsins árið 2014 má sjá að mörg þeirra eru í 

þannig iðnaði að verk- og raunvísindanám er ekkert ólíklegur grunnur fyrir 

stjórnendur. Þetta eru fyrirtæki eins og Marel, Promens, Samskip, Samherji, Alcoa og 
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flestir bankar landsins. Þetta er áhugaverð pæling innan menntageirans og hvort hægt 

sé að hvetja konur frekar í raunvísindatengt nám en enn fremur er nauðsynlegt að 

horfa til upphafs starfsferils kvenna. Konur byrja í lægri þrepum fyrirtækja og eiga 

þar með erfitt uppdráttar. Þær eru einnig líklegri til að hætta í störfum sínum vegna 

óánægju með næsta yfirmann sem getur þá þýtt að þær fái verri leiðsögn í byrjun 

starfsferilsins og jafnvel að þær þurfi oftar að byrja upp á nýtt (Carter og Silva, 

2010). Það er spurning hvort konur þurfi að leggja áherslu á tengslanet strax í námi 

og að háskólar landsins vinni markvisst með fyrirtækjum til að styrkja tengslanet 

milli nemenda og stjórnenda.  

 

9.1. FRAMTÍÐAR RANNSÓKNIR 
Skoða mætti nánar upphaf starfsferil kvenna og karla til að sjá hver munurinn er 

m.t.t. tengslaneta og fyrsta starfs eftir háskóla og þá jafnvel launakröfur kynjanna á 

vissum tímapunktum. Rannsakandi telur að um krítískt tímabil sé að ræða frá upphafi 

náms til fyrstu skrefa á atvinnumarkaði og telur að það sé mikilvægt fyrir bæði 

rannsakendur og háskólastofnanir að skoða hvað megi gera til að minnka þann mun. 

Það er vissulega á ábyrgð allra í samfélaginu að skoða hvað það er sem þeir geti gert 

til að leggja málefninu lið. 
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Viðauki 1 - Spurningar fyrir könnun 

 

1. Er, eða hefur annað foreldri þitt verið stjórnandi? 

Já 

Nei 

Ekki viss 

 

2. Eru aðrir fjölskyldumeðlimir en foreldrar þínir stjórnendur? 

Já 

Nei 

Ekki viss 

 

3. Hvort vildir þú frekar líkjast móður þinni eða föður í æsku? 

Móður 

Föður 

Bæði 

Hvorugt 

 

4. Á hvaða aldri hófst þú grunnnám (B.S./B.A.)? 

Ef þú hefur ekki farið í grunnnám skaltu sleppa við að svara þessari spurningu. 

_____ 

 

5. Á hvaða aldri hófst þú framhaldsnám (M.S./M.A.)? 

Ef þú hefur ekki farið í framhaldsnám skaltu sleppa við að svara þessari spurningu. 

_____ 

 

6. Telur þú að tímasetning framhaldsnáms skipti kvenstjórnendur máli? 

Já 

Nei 

Hvorki né 

 

7. Á hvaða hátt telur þú að tímasetning náms skipti máli fyrir kvenstjórnendur? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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8. Telur þú að tímasetning barneigna skipti máli fyrir kvenstjórnendur? 

Já  

Nei 

Hvorki né 

 

9. Á hvaða hátt telur þú tímasetningu barneigna skipta máli fyrir 

kvenstjórnendur? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10. Tekur þú þátt í skipulögðum tengslanetum? 

Já 

Nei 

Gerði það en ekki lengur 

 

11. Telur þú tengslanet skipta konur almennt meira máli en karlmenn? 

Já  

Nei 

 

12. Telur þú skipulögð tengslanet skipta kvenstjórnendur máli? 

Já 

Nei 

Ekki viss 

 

13. Hver er afstaða þín gagnvart kynjakvótum í stjórnum fyrirtækja? 

Mjög jákvæð 

Jákvæð 

Hvorki né 

Neikvæð 

Mjög neikvæð 
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14. Myndir þú taka þátt í stjórnarstörfum ef þú værir þar á þeim forsendum að 

kvenmann vantaði í stjórn vegna kynjakvóta? 

Já 

Nei  

Veit ekki 

 

15. Telur þú að kynjakvótar eigi við í fleiri tilfellum en stjórnarstörfum? Ef svo 

er gefst kostur á að skrifa hvers konar starfsemi. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

16. Hvernig fékkst þú það starf sem þú ert í núna? 

Innanhúsráðning  

Gegnum tengslanet  

Staðan var auglýst  

Annað 

 

17. Ef svarað var "annað" hér á undan gefst þér kostur á að tilgreina hvers 

konar ráðning það var. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

18. Á hvaða aldursbili ert þú? 

30 eða yngri 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

50-55 

56 eða eldri 
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19. Hvrjir eru fjölskylduhagir þínir? 

Einhleyp 

Í sambúð 

Gift 

 

20. Átt þú barn/börn? 

Á ekki barn 

1 

2 

3 

4 eða fleiri 

 

Á hvaða aldri hófst þú barneignir? 

20 eða yngri  

21-25  

26-30  

31-35  

36-40  

41 eða eldri  

 

Hversu lengi hefur þú unnið á núverandi vinnustað?  

Minna en eitt ár  

1-5 ár  

6-10 ár  

11-15 ár  

16 ár eða fleiri  

 

Hversu lengi hefur þú starfað við stjórnunarstörf samtals?  

Minna en ár  

1-5 ár  

6-10 ár  

11-15 ár  

16 ár eða lengur  
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Viðauki 2 - Spurningar fyrir viðtöl 

 

Bakgrunnsspurningar: 

Aldur  

Fjölskylduhagir – fyrirmyndir – foreldrar  

Sambúð – aldur 

Námssaga – aldur 

Barneignir - aldur 

 

Þykir þér aldur skipta máli í því samhengi sem við höfum rætt? Telur þú þessar 

tímasetningar skipti kvenmenn meira máli er karlmenn? 

 

Hvað varð til þess að þú valdir það nám sem þú valdir? Fannstu á einhvern hátt fyrir 

því að kynferði þitt hafði áhrif á valið?  

 

Hvernig gengur kvenstjórnendum að samræma störf sín og heimili? 

 

Upplifir þú að konum þyki á einhvern hátt erfiðara að samræma starf og heimili en 

karlmönnum? 

 

Þykir þér þú að eitthverju leiti vera að brjóta upp normið með að vera í hópi fárra 

kvenstjórnenda? 

 

Þegar talað er um hindranir kvenna eru oft nefndur steypuveggurinn, glerhúsið eða 

völundarhúsið. Hvar telur þú kvenmenn standa í dag? 

 

Hverjar eru hinar raunverulegu hindranir fyrir kvenmenn í dag á leið þeirra til 

stjórnunarstarfa? 

 

Telur þú kvenmenn geta gert eitthvað til að minnka þessar hindranir? Hver eða 

hverjir ættu að vinna að því að minnka þessar hindranir? 

 

Telur þú að kvenstjórnendur greiði leið annarra kvenna eða komi í veg fyrir það á 

einhvern hátt? 
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Er samkeppni milli kvenna á einhvern hátt meiri eða öðruvísi en samkeppni milli 

karla eða karls og konu? 

 

Telur þú að jafnari kynjahlutföll hafi jákvæð áhrif á rekstrarafkomu fyrirtækja? Hefur 

þú tekið eftir slíkum breytingum með fjölgun kvenna í stjórnunarstöður? 

 

Hefur þú fundið fyrir því að karlmönnum standi ógn af fjölgun kvenstjórnenda eða 

finnist það jákvæð breyting? 

 

Hvernig upplifðir þú ráðningaferlið? Var staðan auglýst?  

 

Hvernig telur þú að ráðningaferli stjórnenda tengist kynjunum? Henta ráðningaferli 

eins og þau eru í dag síður konum en körlum?  

 

Hefur þú á einhverjum tímapunkti tekið þátt í skipulögðum tengslanetum? 

 

Fannst þér það hafa áhrif á velgengni þína? Hvernig þá? 

 

Hvaða aðra þætti telur þú helst hafa haft áhrif á velgengni þína?  

 

Telur þú að það sé svipað meðal annarra kvenstjórnenda? 

 

Er eitthvað sem þú hefðir viljað gera öðruvísi þegar þú lítur yfir sögu þína á leið til 

stjórnendastarfa? 

 

Er eitthvað sem þú myndir vilja koma á framfæri sem ekki hefur verið rætt hér? 
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Viðauki 3 – Kynningabréf 

Kæri kvenstjórnandi 

 

Ég heiti Lísbet Hannesdóttir og er nemandi við Háskólann á Bifröst.  

Undanfarnar vikur hef ég unnið að rannsókn fyrir meistaraverkefni mitt sem fjallar 

um leið íslenskra kvenstjórnenda. Því er ætlað að varpa ljósi á hvað íslenskir 

kvenstjórnendur eiga sameiginlegt með tilliti til m.a. tímasetninga, viðhorfa og 

tengslaneta. Ásamt því er rannsóknin liður í að hanna leiðtogalíkan sem kallast 

Norræna leiðtogalíkanið eða The nordic leadership model þar sem niðurstöður 

þessarar rannsóknar verða bornar saman við aðrar rannsóknir frá Norðurlöndunum. 

Rannsókn þessi er send á úrtak íslenskra kvenstjórnenda.  

Mig langar því að biðja þig, kæri íslenski kvenstjórnandi, að svara þessari rannsókn 

sem þú getur nálgast með því að fylgja linknum sem er að finna hér fyrir neðan. Eins 

og gefur að skilja skiptir hvert svar máli. Svörun ætti ekki að taka meira en 5 mínútur. 

Ekki verður skráð nafn þátttakanda, heimilisfang, kennitala eða aðrar rekjanlegar 

upplýsingar. 

 

Óskir þú eftir að nálgast niðurstöður rannsóknarinnar er hægt að hafa samand í 

meðfylgjandi netfang. 

 

Linkur að rannsókn: 

https://docs.google.com/forms/d/1EbFVsswL-MfXFBiJw5b-

CUOIenvr45LJg01lkYIXDyQ/viewform?edit_requested=true 

 

 

Kær kveðja,  

Lísbet Hannesdóttir 

lisbethannesdottir@gmail.com 

s: 8651600 

 

Umsjónarmaður rannsóknarinnar er Jón Snorri Snorrason. Ef óskað er eftir 

upplýsingum frá honum má hafa samband við hann á netfangið jonsnorri@bifrost.is 
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Viðauki 4 – Þakkarbréf 

Kæri íslenski kvenstjórnandi og aðrir sem tóku þátt í rannsókn minni. 

 

Mig langar að þakka fyrir þátttöku í rannsókn minni sem ég sendi út þann 17. 

september síðastliðinn. Svörun var framar öllum vonum og hlakka ég mikið til að 

vinna úr niðurstöðum.  

 

Þeim sem ekki hafa svarað gefst kostur til þess fram til miðnættis 27. september. 

Ennþá gefst kostur á að biðja um niðurstöður rannsóknarinnar en þær verða sendar út 

í lok nóvember. 

Hér má finna slóð að rannsókninni: 

https://docs.google.com/forms/d/1EbFVsswL-MfXFBiJw5b-

CUOIenvr45LJg01lkYIXDyQ/viewform?edit_requested=true 

 

Bestu kveðjur 

Lísbet Hannesdóttir 

lisbethannesdottir@gmail.com 

s: 8651600 

  

Umsjónarmaður rannsóknarinnar er Jón Snorri Snorrason. Ef óskað er eftir 

upplýsingum frá honum má hafa samband við hann á netfangið jonsnorri@bifrost.is 
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Viðauki 5 – Tíðnitöflur 

 

1.	  Er,	  eða	  hefur,	  annað	  foreldri	  þitt	  
verið	  stjórnandi?	  
	  	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	   	  Já	   66	   67,3%	  
	   	  Nei	   32	   31,6%	  
	   	  Ekki	  viss	   1	   1%	  
	   	  Svörun	   99	  

	   	   	   

2.	  Eru	  aðrir	  fjölskyldumeðlimir	  en	  
foreldrar	  þínir	  stjórnendur?	  
	  	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	   	  Já	   64	   65,3%	  
	   	  Nei	   34	   33,7%	  
	   	  Ekki	  viss	   1	   1%	  
	   	  Svörun	   99	  

	   	   	   

3.	  Hvort	  vildir	  þú	  frekar	  líkjast	  föður	  
þínum	  eða	  móður	  í	  æsku?	  
	  	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	   	  Móður	   17	   17,5%	  
	   	  Föður	   28	   27,8%	  
	   	  Bæði	   40	   41,2%	  
	   	  Hvorugt	   13	   13,4%	  
	   	  Svörun	   97	  

	   	   	   

4.	  Á	  hvaða	  aldri	  hófst	  þú	  
grunnnám?	  
Aldur	   Fjöldi	   Hlutfall	  
18-‐19	   2	   3%	  
20-‐21	   45	   57%	  
22-‐23	   13	   16%	  
24-‐25	   8	   9%	  
26-‐27	   1	   1%	  
28-‐29	   5	   6%	  
30	  eða	  eldri	   6	   8%	  
Svörun	   80	  
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5.	  Á	  hvaða	  aldri	  hófst	  þú	  
framhaldsnám?	  
Aldur	   Fjöldi	   Hlutfall	  
22-‐23	   8	   12%	  
24-‐25	   10	   15%	  
26-‐27	   13	   20%	  
28-‐29	   7	   11%	  
30-‐31	   6	   9%	  
32-‐33	   3	   5%	  
34-‐35	   3	   5%	  
36	  eða	  eldri	   17	   24%	  
Svörun	   67	  

	   

6.	  Telur	  þú	  að	  tímasetning	  framhaldsnáms	  
skipti	  kvenstjórnendur	  máli?	  
	  	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	   	   	  Já	   23	   24%	  
	   	   	  Nei	   42	   44%	  
	   	   	  Hvorki	  né	   31	   32%	  
	   	   	  Svörun	   96	  

	   	   	   	   

8.	  Telur	  þú	  að	  tímasetning	  barneigna	  skipti	  máli	  fyrir	  
kvenstjórnendur?	  
Svar	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	   	   	  Já	   36	   36,7%	  
	   	   	  Nei	   35	   35,7%	  
	   	   	  Hvorki	  né	   28	   27,6%	  
	   	   	  Svörun	   99	  

	   	   	   	   

10.	  Tekur	  þú	  þátt	  í	  skipulögðum	  
tengslanetum?	  
Svar	   	  	   Fjöldi	   Hlutfall	  
Já	   	  	   76	   77%	  
Nei	  

	  
17	   18%	  

Gerði	  það	  en	  
ekki	  lengur	   5	   5%	  
Svörun	   	  	   98	  
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11.	  Telur	  þú	  tengslanet	  skipta	  konur	  
almennt	  meira	  máli	  en	  karlmenn?	  
Svar	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	   	   	  Já	   30	   30%	  
	   	   	  Nei	   54	   54%	  
	   	   	  Veit	  ekki	   16	   16%	  
	   	   	  Svörun	   100	  

	   	   	   	   

12.	  Telur	  þú	  skipulögð	  tengslanet	  skipta	  
kvenstjórnendur	  máli?	  
Svar	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	   	   	  Já	   83	   83%	  
	   	   	  Nei	   6	   6%	  
	   	   	  Veit	  ekki	   9	   9%	  
	   	   	  Svörun	   98	  

	   	   	   	   

13.	  Hver	  er	  afstaða	  þín	  gagnvart	  
kynjakvótum	  í	  stjórnum	  fyrirtækja?	  
Svar	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	   	   	  Mjög	  jákvæð	   39	   39%	  
	   	   	  Jákvæð	   40	   41%	  
	   	   	  Hvorki	  ne	   12	   12%	  
	   	   	  Neikvæð	   6	   6%	  
	   	   	  Mjög	  neikvæð	   2	   2%	  
	   	   	  Svörun	   99	  

	   	   	   	   

14.	  Myndir	  þú	  taka	  þátt	  í	  stjórnarstörfum	  
ef	  þú	  værir	  þar	  á	  þeim	  forsendur	  að	  	  
kvenmann	  vantaði	  í	  stjórn	  vegna	  
kynjakvóta?	  
Svar	   Fjöldi	  	   Hlutfall	  

	   	   	  Já	   78	   80%	  
	   	   	  Nei	   7	   7%	  
	   	   	  Veit	  ekki	   13	   13%	  
	   	   	  Svörun	   98	   	  	  
	   	   	   

16.	  Hvernig	  fékkst	  þú	  það	  starf	  sem	  þú	  
ert	  í	  núna?	  
Svar	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	  Innanhúsráðning	   12	   12%	  
	  Gegnum	  tengslanet	   21	   21%	  
	  Staðan	  var	  auglýst	   36	   36%	  
	  Annað	   31	   31%	  
	  Svörun	   100	   	  	  
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18.	  Á	  hvaða	  aldursbili	  ert	  þú?	  
	  Svar	   Fjöldi	   Hlutfall	  

30	  eða	  yngri	   0	   0%	  
31-‐35	   9	   9%	  
36-‐40	   15	   15%	  
41-‐45	   21	   21%	  
46-‐50	   25	   25%	  
51-‐55	   19	   19%	  
56	  eða	  eldrii	   11	   11%	  
Svörun	   100	   	  	  

 

19.	  Hverjir	  eru	  fjölskylduhagir	  þínir?	  
Svar	   Fjöldi	   Hlutfall	  
Einhleyp	   13	   0.13	  
Í	  sambúð	   10	   0.1	  
Gift	   77	   0.77	  
Annað	   0	   0	  
Svörun	   100	   	  	  

 

20.	  Átt	  þú	  
barn/börn?	  

	  Svar	   Fjöldi	   Hlutfall	  
Á	  ekki	  barn	   3	   3%	  
1	   7	   7%	  
2	   39	   39%	  
3	   43	   43%	  
4	  eða	  fleiri	   8	   8%	  
Svörun	   100	   	  	  

 

21.	  Á	  hvaða	  aldri	  hófst	  þú	  
barneignir?	  
Svar	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	  20	  eða	  yngri	   10	   10%	  
	  21-‐25	   35	   36%	  
	  26-‐30	   34	   35%	  
	  31-‐35	   16	   16%	  
	  36-‐40	   2	   2%	  
	  41	  eða	  eldri	   0	   0%	  
	  Svörun	  	   97	   	  	  
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22.	  Hversu	  lengi	  hefur	  þú	  unnið	  á	  
núverandi	  vinnustað?	  
Svar	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	   	  Minna	  en	  1	  ár	   9	   9%	  
	   	  1-‐5	  ár	   51	   50%	  
	   	  6-‐10	  ár	   23	   23%	  
	   	  11-‐15	  ár	   10	   10%	  
	   	  16	  ár	  eða	  fleiri	   8	   8%	  
	   	  Svörun	   101	   	  	  
	   	   

23.	  Hversu	  lengi	  hefur	  þú	  starfað	  við	  
stjórnunarstörf	  samtals?	  
Svar	   Fjöldi	   Hlutfall	  

	   	  Minna	  en	  ár	   2	   2%	  
	   	  1-‐5	  ár	   10	   10%	  
	   	  6-‐10	  ár	   30	   30%	  
	   	  11-‐15	  ár	   24	   24%	  
	   	  16	  ár	  eða	  fleiri	   34	   34%	  
	   	  Svörun	   100	   	  	  
	   	   

 

 


