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Formáli	

Ritgerð	 þessi	 er	 12	 eininga	 lokaverkefni	 til	 BS	 prófs	 í	 viðskiptafræði.	 Leiðbeinandi	 við	

skrif	hennar	er	Árelía	Eydís	Guðmundsdóttir	og	ég	vil	nýta	tækifærið	til	að	þakka	henni	

kærlega	 fyrir	 góðan	 stuðning,	 ráð	 og	 hugmyndir.	 Ég	 vil	 einnig	 þakka	 þeim	 sem	 sýndu	

verkefninu	áhuga	og	komu	að	vinnslu	þess	á	einn	eða	annan	hátt.	Þá	ber	sérstaklega	að	

nefna	 viðmælendur	 mína	 þrjá	 Þórdísi	 Lóu	 Þórhallsdóttur,	 Rannveigu	 Rist	 og	 Birnu	

Einarsdóttur	sem	gáfu	sér	ekki	einungis	tíma	til	að	tala	við	mig	heldur	veittu	mér	einnig	

gífurlegan	 innblástur.	Mig	 langar	einnig	að	þakka	öllum	kvenfyrirmyndunum	í	 lífi	mínu	

því	þær	eru	mér	afar	mikilvægar.	
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Útdráttur	

Fyrirmyndir	hafa	margvísleg	áhrif	á	líf	flestra.	Þegar	við	erum	ung	er	okkur	gjarnt	að	líta	

upp	 til	 foreldra	og	 fjölskyldu	og	 lærum	við	 af	 þeim	ákveðin	hegðunarmunstur.	 Seinna	

meir	 spila	 fyrirmyndir	 öðruvísi	 hlutverk	 í	 tilveru	 okkar	 og	 geta	 veitt	 innblástur	 til	 að	

hugsa	út	fyrir	kassann,	yfirstíga	hindranir	og	þora.		

Konur	eru	í	minnihluta	þegar	kemur	að	stjórnunarstöðum	í	 íslensku	atvinnulífi	þrátt	

fyrir	 að	 vera	 í	 miklum	meirihluta	 í	 stjórnunarnámi	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Efni	 ritgerðar	

þessarar	er	mikilvægi	kvenfyrirmynda	fyrir	stjórnendur.	Gerð	var	tvíþætt	rannsókn	á	efni	

ritgerðarinnar.	 Megindlegur	 spurningalisti	 leiddi	 í	 ljós	 að	 viðskiptafræðinemar	 við	

Háskóla	Íslands	ættu	sér	flestir	fyrirmyndir	og	þættu	þær	mikilvægar.	Þeir	voru	sammála	

því	 að	 kvenfyrirmyndir	 í	 stjórnunarstöðum	 hefðu	 margvísleg	 jákvæð	 áhrif	 á	

kvenstjórnendur.	Einnig	virtust	þeir	viðskiptafræðinemar	sem	eiga	sér	fyrirmyndir	hafa	

meiri	 trú	 á	 sjálfum	 sér	 og	 eigin	 getu	 og	 tækifærum.	 Seinni	 hluti	 rannsóknarinnar	 var	

eigindlegur	 þar	 sem	 þrjú	 djúpviðtöl	 voru	 tekin	 við	 kvenforstjóra	 úr	 mismunandi	

atvinnugreinum.	 Sá	 hluti	 leiddi	 í	 ljós	 að	 kvenstjórnendunum	 virtist	 einnig	 þykja	

kvenfyrirmyndir	 mikilvægar.	 Þær	 bentu	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 geta	 samsamað	 sig		

fyrirmyndum	 í	 stjórnun	 og	 þar	 spili	 kyn	 mikilvægt	 hlutverk.	 Þær	 hafi	 sjálfar	 átt	 sér	

fyrirmyndir	 og	 reyni	 nú	 að	 vera	 góðar	 fyrirmyndir	 fyrir	 aðra.	 Þær	 telja	 að	 konur	 í	

stjórnunarstöðum	eigi	að	vera	meðvitaðar	og	taka	ábyrgð	á	stöðu	sinni	sem	fyrirmyndir.	

Það	sé	þeirra	að	riðja	veginn	fyrir	komandi	kvenstjórnendur	og	sjá	til	þess	að	hann	verði	

greiðfarnari	þegar	þær	hafa	farið	yfir	en	hann	var	þegar	þær	komu	að	honum.		
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1 Inngangur		

Þegar	ég	var	að	útskrifast	úr	menntaskóla	stóð	ég	á	þeim	krossgötum	að	vita	ekki	hvert	

ég	 stefndi	 eða	 hvaða	 starfsvettvangur	 myndi	 henta	 mér	 og	 mínum	 styrkleikum	 í	

framtíðinni.	Allt	það	sem	mér	fannst	bjóðast	var	einhvern	veginn	ekki	fyrir	mig.	Óvæntur	

áhrifaþáttur	 opnaði	 augu	mín	 á	 endanum	 fyrir	 valmöguleika	 sem	mér	 hafði	 ekki	 þótt	

aðgengilegur	 áður.	 Það	 var	 fyrsti	 kvenstjórnandinn	 sem	 ég	 kynntist,	 Kristín	 Sif	

Sigurðardóttir,	framkvæmdastýra	Atlantik.	Starfið	hennar	Kristínar	var	starf	sem	ég	gæti	

hugsað	mér	að	sinna	 í	 framtíðinni	en	það	var	 starf	 sem	hafði	ekki	hvarflað	að	mér	að	

dreyma	um	að	sækjast	eftir	áður.	Ég	sá	sjálfa	mig	fyrir	mér	 í	henni	og	hún	var	einhver	

sem	 ég	 gat	 hugsað	mér	 að	 taka	mér	 til	 fyrirmyndar	 þegar	 ég	myndi	 þróa	minn	 eigin	

starfsferil	 í	 framtíðinni.	 Þetta	 atvik	 vakti	 einnig	 áhuga	 minn	 á	 því	 að	 kanna	 hvort	

kvenfyrirmyndir	hafi	slík	áhrif	á	fleiri	en	mig.	Það	veitti	mér	innblástur	til	að	skrifa	þessa	

ritgerð	og	kanna	þar	með	hvort	kvenfyrirmyndir	spili	hlutverk	 í	því	að	opna	augu	fólks	

fyrir	 því	 að	 konur	 geti	 vissulega	 verið	 stjórnendur	 þó	 hlutverkið	 virðist	 stundum	 vera	

eyrnamerkt	körlum.	

Áhrif	fyrirmynda	á	stjórnendur	virðast	 lítið	hafa	verið	rannsökuð	og	því	má	segja	að	

ritgerð	 þessi	 snerti	 að	 vissu	 leyti	 á	 nýju	 rannsóknarefni.	 Efni	 þessarar	 ritgerðar	 er	

kvenfyrirmyndir	 í	 stjórnunarstöðum	 og	 mikilvægi	 þeirra	 fyrir	 stjórnendur.	 Markmið	

rannsóknarinnar	er	að	svara	rannsóknarspurningunni	„eru	kvenfyrirmyndir	stjórnendum	

mikilvægar?”.	 Megintilgátan	 er	 hvort	 kvenfyrirmyndir	 séu	 í	 raun	 stjórnendum	

mikilvægar.	Undirtilgáturnar	 eru,	 í	 fyrsta	 lagi,	 hvort	 það	 geti	 verið	 að	 kvenfyrirmyndir	

stuðli	 að	 fjölgun	 kvenna	 í	 stjórnunarstöðum.	 Í	 öðru	 lagi,	 hvort	 kvenfyrirmyndir	 hafi	

einhverskonar	áhrif	á	það	hversu	hátt	kvenstjórnendur	stefni	og	hversu	mikla	 trú	þær	

hafa	 á	 sjálfri	 sér.	 Seinasta	 tilgátan	 er	 hvort	 kvenfyrirmyndir	 í	 stjórnunarstöðum	 fækki	

hindrunum	 í	 vegi	 kvenstjórnenda	 og	 hafi	 áhrif	 á	 kynjabundnar	 staðalímyndir	 um	

stjórnendur.	

Ritgerðin	 hefst	 á	 fræðilegri	 yfirferð.	 Þar	 er	 fjallað	 stuttlega	 um	 stjórnun,	

kvenstjórnendur	 og	 stöðu	 þeirra	 í	 íslensku	 atvinnulífi.	 Farið	 er	 yfir	 kynjabundnar	

staðalímyndir	 og	 kynjahlutverk	 og	 áhrif	 þessara	 þátta	 á	 kvenstjórnendur	 og	
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stjórnunarhætti	 kynjanna.	 Því	 næst	 er	 fjallað	 um	 fyrirmyndir.	 Kynnt	 er	 félagslega	

lærdómskenning	 Alberts	 Bandura	 en	 hún	 leitast	 við	 að	 útskýra	 áhrif	 og	 hlutverk	

fyrirmynda	 fyrir	 þá	 sem	 taka	 þær	 sér	 til	 fyrirmyndar.	 Einnig	 er	 snert	 á	 fyrirmyndum	 í	

starfi	og	mikilvægi	kyns	fyrir	samsvörun	einstaklinga	með	fyrirmyndum.	Að	lokum	er	svo	

rannsókn	 verkefnisins	 kynnt	 og	 niðurstöður	 hennar	 auk	 umræðu.	 Framkvæmd	 var	

tvíþætt	 rannsókn,	 megindleg	 og	 eigindleg,	 þar	 sem	 leitast	 var	 eftir	 því	 að	 kanna	

mikilvægi	 og	 áhrif	 kvenfyrirmynda	 á	 viðskiptafræðinema	 og	 kvenstjórnendur.	 Framlag	

rannsóknarinnar	 er	 að	 leggja	 að	 einhverju	 leyti	 nýja	 áherslu	 á	 kvenfyrirmyndir	 sem	

áhrifaþátt	 á	 starfsþróun	 og	 velgengni	 stjórnenda	 til	 viðbótar	 við	 rannsóknir	 á	 slíkum	

áhrifaþáttum	sem	þegar	hafa	verið	gerðar.	
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2 Fræðileg	yfirferð	

2.1 Stjórnun	
Stjórnendur	vinna	margvísleg	störf	og	gegna	ýmsum	hlutverkum	innan	skipulagsheilda.	

Þau	 lykilorð	 sem	 hægt	 er	 að	 tengja	 við	 störf	 stjórnenda	 eru	 áætlanagerð,	 skipulag,	

samræming	 og	 stýring	 en	 þessi	 orð	 útskýra	 þó	 ekki	 nákvæmlega	 hvað	 það	 er	 sem	

stjórnendur	gera.	Stjórnendur	eru	forstjórar,	vaktstjórar,	fótboltaþjálfarar	og	í	raun	allir	

sem	 sinna	 starfi	 sem	 veitir	 þeim	 einhverskonar	 formlegt	 yfirvald	 (e.	 formal	 authority)	

yfir	 skipulagsheild.	 Það	 er	 þetta	 formlega	 yfirvald	 sem	 gefur	 einstaklingnum	 stöðu	 (e.	

status)	sem	leiðir	til	ýmiskonar	mannlegra	samskipta	(e.	interpersonal	relations)	og	veitir	

stjórnandanum	aðgang	 að	 upplýsingum.	 Þessar	 upplýsingar	 gera	 stjórnandanum	kleift	

að	taka	ákvarðanir	og	setja	stefnu	fyrir	skipulagsheildina.	Henry	Mintzberg	skipti	starfi	

stjórnandans	 niður	 í	 10	 mismunandi	 hlutverk	 eða	 skipulögð	 hegðunarmunstur	 sem	

stjórnendur	sinna.	Þessum	hlutverkum	skipti	hann	svo	í	þrjú	yfirhlutverk	sem	leiða	hvert	

af	 öðru.	 Fyrstu	 hlutverkin	 tengjast	 mannlegum	 samskiptum	 (e.	 interpersonal	 roles),	

næstu	þrjú	upplýsingaflæði	(e.	informational	roles)	og	seinustu	fjögur	ákvarðanatöku	(e.	

decisional	roles).	Skiptingu	hlutverkanna	má	sjá	á	mynd	1	sem	er	mynd	Mintzbergs	þýdd	

yfir	á	íslensku	af	höfundi	(Mintzberg,	1973).	

	

Mynd	1:	Hlutverk	stjórnanda	(e.	the	Manager´s	Roles)	

Heimild:	Mintzberg,	1973	
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Stjórnendur	þurfa	sífellt	að	laga	sig	að	breytilegu	umhverfi	þar	sem	óvissa	er	mikil	og	

kallar	 það	 eftir	 nýjum	 leiðtogaháttum.	 Á	 níunda	 áratugnum	 kom	 fram	 kenningin	 um	

umbreytingaforystu	sem	þótti	skilgreina	þá	kosti	leiðtoga	sem	þyrfti	til	að	uppfylla	þessa	

þörf.	 Stjórnendum	 sem	 beita	 umbreytingaforystu	 er	 umhugað	 um	 velferð	 þeirra	 sem	

fyrir	 þá	 starfa	 og	 leitast	 eftir	 því	 að	 upphefja	 þá	 frá	 eigin	 hagsmunum	 og	 veita	 þeim	

innblástur	 (Árelía	 Eydís	 Guðmundsdóttir,	 2016;	 Bass,	 1999).	 Kenning	 þessi	 lagði	 nýja	

áherslu	 á	 tilfinningalegu	 hlið	 stjórnunarstarfa	 umfram	 það	 hagnýta	 hlutverk	 sem	

stjórnendur	 sinna.	 Þessa	 hlið	 segja	 höfundar	 kenningarinnar	 vera	 mikilvæga	 fyrir	

stjórnendur	 að	hafa	 í	 huga	 til	 að	ná	auknum	árangri	 enda	hafi	 þættir	 eins	og	að	geta	

hrifið	fólk	með	sér,	verið	töfrandi	og	búa	yfir	hæfni	til	að	sannfæra	fólk	um	framtíðina	

mikil	áhrif.	Þeir	stjórnendur	sem	ná	að	nýta	sér	þessa	þætti	kallast	umbreytingaleiðtogar	

(Árelía	Eydís	Guðmundsdóttir,	2016;	Bass,	1998).	

Önnur	 kenning	 sem	 hefur	 sett	mark	 sitt	 á	 starf	 stjórnenda	 er	 kenningin	 um	 sanna	

leiðtogahæfni.	Kenningin	er	byggð	 í	kringum	hugtakið	um	það	að	vera	„sannur”	sem	á	

rætur	sínar	að	rekja	til	grískrar	heimspeki	(Árelía	Eydís	Guðmundsdóttir	2016;	Avalio	og	

Gardner	2005).	Vísar	kenningin	til	sjálfsins	þar	sem	það	að	„vera	sjálfum	sér	sannur”	er	

lykillinn	að	 sannri	 leiðtogahæfni.	 Það	er	þá	einstaklingurinn	 sjálfur	og	þeir	þættir	 sem	

hann	móta	eins	og	gildi,	 lífsreynsla,	tilfinningar	og	hugsanir	sem	gera	hann	að	sönnum	

leiðtoga.	Þá	segir	kenningin	það	vera	árangursríkt	fyrir	stjórnendur	að	vinna	markvisst	í	

sjálfinu	til	að	ná	meiri	árangri.	Þetta	geta	stjórnendur	gert	með	ræktun	sjálfsþekkingar,	

sjálfsaga	og	notkun	fyrirmynda	og	eiga	þessir	þættir	að	hafa	smitáhrif	á	fylgjendur	þeirra	

sem	 styrkjast	 undir	 leiðsögn	 sannra	 leiðtoga	 (Árelía	 Eydís	 Guðmundsdóttir,	 2016;	

Walumbwa,	 Avolio,	 Gardner	 og	 Peterson	 2008;	 Avolio,	 Garnder,	 Luthans,	 May	 og	

Walumbwa	2004;	Avalio	og	Garnder	2005).		

2.2 Kvenstjórnendur	
Samkvæmt	 rannsókninni	 Kynjajafnrétti	 við	 stjórn	 atvinnulífsins	 er	 hinn	 dæmigerði	

íslenski	 kvenkyns	 stjórnandi	 44,9	 ára	 með	 framhaldspróf	 á	 háskólastigi	 sem	 er	 þá	

yfirleitt	 af	 viðskipta-	 eða	 hagfræðisviði.	 Hún	 er	 gift	 eða	 í	 sambúð,	 á	 að	meðaltali	 tvö	

börn	 og	 vinnur	 um	 41-50	 klst.	 á	 viku	 (Guðbjörg	 Linda	 Rafnsdóttir,	 Laufey	 Axelsdóttir,	

Sunna	Diðriksdóttir	og	Þorgerður	Einarsdóttir,	2015).	
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Ísland	 státar	 sig	 af	 því	 að	 vera	 með	minnsta	 kynjabilið	 af	 144	 löndum	 samkvæmt	

skýrslu	 Alþjóðaefnahagsráðsins	 (e.	World	 Economic	 Forum)	 fyrir	 árið	 2016.	 Þrátt	 fyrir	

það	skipa	konur	aðeins	38%	stöður	stjórnunar,	 löggjafar	og	háttsettra	embættismanna	

(World	Economy	Forum,	2016).		

Það	 má	 því	 segja	 að	 þótt	 kynjabil	 Íslendinga	 þyki	 til	 fyrirmyndar,	 sérstaklega	 til	

samanburðar	 við	 önnur	 ríki,	 þá	 sé	 enn	 langt	 í	 land	 þegar	 kemur	 að	 hæstu	

stjórnunarstöðum	 og	 stjórnarsetu	 en	 þar	 skipa	 konur	 enn	 minnihluta.	 Raunar	 skipa	

konur	 minnihluta	 framkvæmdastjóra,	 stjórnarformanna	 og	 stjórnarmanna	 í	 öllum	

atvinnugreinum	nema	einni,	 félagasamtökum	og	annarri	 starfsemi	samkvæmt	tölfræði	

Hagstofunnar	frá	árinu	2015	eins	og	sjá	má	á	töflu	1.	Lítil	breyting	átti	sér	stað	á	árunum	

2008-2015	en	árið	2008	voru	aðeins	19,1%	framkvæmdastjóra,	22,1%	stjórnarformanna	

og	 22,9%	 stjórnarmanna	 konur.	 Árið	 2015	 hafði	 þeim	 svo	 fjölgað	 í	 21,9%	

framkvæmdastjóra,	 24,1%	 stjórnarformanna	 og	 25,9%	 stjórnarmanna.	 Hvað	 varðar	

félagasamtök	 og	 aðra	 þjónustustarfsemi	 hefur	 konum	 í	 framkvæmdastjórastöðum	

fjölgað	úr	59,4%	í	63,3%	en	það	er	eini	flokkurinn	þar	sem	hlutfall	kvenna	er	hærra	en	

karla.	 Á	 sama	 tíma	 hefur	 hlutfall	 kvenstjórnarformanna	 lækkað	 úr	 57%	 í	 56,7%	 og	

kvenstjórnarmanna	 hækkað	 úr	 53,9%	 í	 56,8%	 í	 þeim	 atvinnugreinum.	 Fjölgun	

kvenframkvæmdastjóra	var	mest	í	greinum	vatnsveitu,	fráveitu,	meðhöndlunar	úrgangs	

og	 afmengunar	 en	 þar	 fjölgaði	 konum	 úr	 8,3%	 í	 16,7%.	 Það	 var	 hins	 vegar	 í	 grein	

fjármála-	 og	 vátryggingastarfsemi	 þar	 sem	 kvenstjórnarformönnum	 fjölgaði	 mest,	 úr	

11,3%	í	19%	og	kvenstjórnarmönnum	einnig	úr	15,6%	í	24,9%.	Hægt	er	að	sjá	yfirlit	yfir	

kyn	 framkvæmdastjóra	 eftir	 atvinnugreinum	 árið	 2008	 og	 2015	 í	 töflu	 1	 og	 tölfræði	

Hagstofunnar	í	heild	sinni	í	viðauka	1	(Hagstofan,	2017).	
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Tafla	1:	Kyn	framkvæmdastjóra	fyrirtækja	eftir	atvinnugreinum	2008	og	2015	

Heimild:	Hagstofan	(2017)	
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2.3 Konur	í	námi	í	stjórnun	
Þegar	litið	er	á	kynjahlutfall	nemenda	í	Viðskiptafræðideild	Háskóla	Íslands	þá	er	óhætt	

að	 segja	 að	 hún	 endurspegli	 ekki	 stöðu	 á	 vinnumarkaði.	 Í	 grunnnámi	

Viðskiptafræðideildar	eru	skráðir	806	einstaklingar.	Af	þeim	eru	423	konur,	eða	52,48%.	

Þau	 kjörsvið	 sem	 boðið	 er	 uppá	 í	 grunnnámi	 eru	 markaðsfræði	 og	 alþjóðaviðskipti,	

fjármál,	 reikningshald	 og	 stjórnun,	 eða	 stjórnun	 og	 forysta	 sem	 er	 gamla	 heitið	 á	 því	

kjörsviði.	Auk	þess	eru	nemar	sem	ekki	hafa	enn	valið	sér	kjörsvið.	Á	kjörsviði	stjórnunar	

eru	samtals	121	nemandi,	eða	15,01%	af	nemendum	í	grunnnámi	við	deildina.	Þar	af	eru	

76	eða	62,81%	konur,	en	aðeins	45	nemendur	eða	37,19%	eru	karlar.	Það	eru	því	fleiri	

konur	en	karlar	 að	 sérhæfa	 sig	 í	 stjórnun	 í	 grunnnámi	 við	Viðskiptafræðideild	Háskóla	

Íslands.	Markaðsfræði	 og	 alþjóðaviðskipti	 er	 vinsælasta	 kjörsviðið	meðal	 beggja	 kynja	

með	samtals	267	nemendur	eða	33,37%	nemenda	í	grunnnámi	við	deildina.	Stjórnun	er	

annað	 vinsælasta	 kjörsviðið	 á	 meðal	 kvenna	 en	 það	 þriðja	 vinsælasta	 meðal	 karla.	

Hlutfall	 þeirra	 kvenna	 sem	stunda	grunnám	við	 viðskiptafræðideild	Háskóla	 Íslands	og	

eru	 skráðar	 á	 kjörsvið	 stjórnunar	 er	 17,97%	 á	meðan	 hlutfall	 karla	 er	 aðeins	 11,75%	

(Nemendaskrá,	munnleg	heimild,	16.	mars	2017).	

	

Mynd	2:	Fjöldi	nemenda	í	grunnámi	við	Viðskiptafræðideild	Háskóla	Íslands	eftir	kyni	og	kjörsviðum		

Heimild:	Nemendaskrá	Háskóla	Íslands	(munnleg	heimild,	16.	mars	2017)	
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Sömu	 sögu	 er	 að	 segja	 af	 nemendum	 í	 framhaldsnámi	 við	 Viðskiptafræðideild	

Háskóla	Íslands	en	þar	eru	konur	einnig	í	miklum	meirihluta,	samtals	317,	rétt	tæplega	

70%	af	452	nemendum.	Boðið	er	upp	á	8	námsleiðir	en	þrjár	þeirra	hafa	að	gera	með	

stjórnun;	 mannauðsstjórnun,	 verkefnastjórnun	 og	 stjórnun	 og	 stefnumótun.	 Þá	 eru	

konur	 í	 meirihluta	 á	 öllum	 þessum	 námsleiðum	 en	 munurinn	 er	 mest	 afgerandi	 í	

mannauðsstjórnun	 þar	 sem	 konur	 skipa	 87,6%.	 Ef	 lagður	 er	 saman	 nemendafjöldi	 við	

þær	þrjár	námsleiðir	 sem	 tengjast	 stjórnun	eru	það	 samtals	231	nemandi	 sem	stunda	

framhaldsnám	á	 stjórnunartengdum	námsleiðum	en	af	þeim	eru	185	konur,	eða	80%.	

Vinsælustu	námsleiðirnar	meðal	kvenna	eru:	mannauðsstjórnun	33,44%,	markaðsfræði	

og	 alþjóðaviðskipti	 14,2%	 og	 verkefnastjórnun	 12,93%.	 Meðal	 karla	 eru	 vinsælustu	

brautirnar:	reikningshald	og	endurskoðun	22,86%,	fjármál	fyrirtækja	16,43%	og	stjórnun	

og	stefnumótun	16,43%.	Ef	litið	er	á	kynin	í	sitthvoru	lagi	þá	eru	58,36%	þeirra	kvenna	

sem	stunda	framhaldsnám	við	deildina	skráðar	á	námsleiðir	tengdar	stjórnun	en	aðeins	

32,86%	karla.	Það	má	því	segja	að	konur	í	stjórnunarnámi	séu	í	miklum	meirihluta	bæði	

yfir	heildina	og	þegar	litið	er	á	kynin	í	sitthvoru	lagi	(Nemendaskrá,	2017).	

	

Mynd	3:	Fjöldi	nemenda	í	framhaldsnámi	við	Viðskiptafræðideild	Háskóla	Íslands	eftir	kyni	og	
námsleiðum		

Heimild:	Nemendaskrá	Háskóla	Íslands	(2017)	
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3 Staðalímyndir	og	stjórnunarstörf	

Staðalímynd	er	 samkvæmt	skilgreiningu	orðabókar,	 „hugmynd	sem	algengt	er	að	gera	

sér	 innan	 tiltekins	hóps	um	annan	hóp,	 ríki	 o.s.frv.	 (oft	 grundvöllur	 fordóma)”	 (Snara,	

2017).	 Þessi	 skilgreining	 útskýrir	 samband	 staðalímynda	 og	 fordóma	 en	 staðalímyndir	

þurfa	í	raun	ekki	alltaf	að	tengjast	þeim.	Til	eru	fjölmargar	aðrar	skilgreiningar	en	þegar	

hugtakið	 er	 brotið	 niður	 þá	 er	 skilgreining	 David	 Schneiders	 „staðalímyndir	 eru	

eiginleikar	sem	eru	túlkaðir	til	að	vera	tengdir	við	tiltekna	hópa	eða	flokka	fólks.	Þessir	

eiginleikar	 geta	 þá	 verið	 vænt	 hegðun,	 líkamsburðir,	 hlutverk,	 viðhorf	 og	 raunar	

hverskonar	aðrir	eiginleikar”	(Schneider,	2005).	

Við	notum	staðalímyndir	til	að	gefa	okkur	að	ákveðnar	forsendur	eigi	við	um	ákveðna	

hópa	 fólks	 til	 að	 spara	 okkur	 tímann	 sem	 tæki	 að	 komast	 að	 því	 sanna	 um	 einstaka	

manneskjur.	Þetta	gerum	við	 í	von	um	að	einfalda	samskipti	okkar	en	þó	það	geri	það	

vissulega	 þá	 hefur	 það	 einnig	 ýmsa	 neikvæða	 fylgifiska	 í	 för	með	 sér.	 Fyrst	 er	 það	 sú	

staðreynd	að	við	höfum	gjarnan	rangt	fyrir	okkur	þegar	við	styðjumst	við	staðalímyndir	

af	fólki.	Manneskjur	eru	flóknar	og	mismunandi	eins	og	þær	eru	margar.	Því	er	ólíklegt	

að	hver	og	ein	þeirra	passi	nákvæmlega	í	þau	box	sem	hugur	manns	flokkar	þær	í	og	búi	

yfir	öllum	þeim	einkennum	sem	maður	hefur	sett	þar	með	henni.	Okkur	er	einnig	gjarnt	

að	styðjast	ósjálfrátt	við	staðalímyndir.	Það	boðar	ekki	gott	enda	eigum	við	þá	erfitt	með	

að	dæma	á	milli	þess	sem	við	vitum	fyrir	víst	um	manneskjuna	og	þess	sem	við	höfum	

gefið	 okkur	 um	 hana	 byggt	 á	 staðalímyndum.	 Við	 byggjum	 svo	 mat	 okkar	 á	 henni	 á	

fyrirframgefnum	forsendum	tengdum	staðalímyndum	sem	leiðir	okkur	að	því	að	dæma	

fólk	ranglega	(Catalyst,	2005).	

Við	 bregðumst	 einnig	 við	 fólki	 á	 máta	 sem	 fær	 það	 til	 að	 staðfesta	 staðalímyndir	

okkar	um	það.	Dæmi	um	það	er	þegar	 kona	 fer	 í	 starfsviðtal	og	 sá	 sem	 tekur	 viðtalið	

hefur	ekki	 trú	á	því	að	kona	geti	sinnt	starfinu	sem	hún	er	að	sækja	um.	Þá	er	sá	sem	

tekur	viðtalið,	staðalímynda	sinna	vegna,	líklegur	til	að	spyrja	erfiðari	spurninga	sem	ýtir	

henni	 í	átt	að	því	að	svara	og	hegða	sér	á	þá	vegu	sem	staðfestir	staðalímyndina.	Ekki	

vegna	þess	að	staðalímyndin	eigi	við	um	hana,	heldur	vegna	þess	að	hann	gerði	henni	

erfitt	 fyrir	 að	 svara	 skýrt	 og	 sýna	 hvað	 í	 henni	 býr.	 Í	 þessu	 dæmi	 hefði	 fyrirtækið	

mögulega	misst	af	góðum	starfsmanni	fyrir	sakir	staðalímynda	aðilans	sem	tók	viðtalið	

(Catalyst,	2005).	
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3.1 Kynjahlutverk	
Við	byrjum	mjög	snemma	að	flokka	hluti	í	annað	hvort	„það	sem	stelpur	gera”	eða	„það	

sem	 strákar	 gera”.	 Þessi	 þróun	 fer	 fram	 innan	 fjölskyldunnar,	 á	 leikskólum,	 í	

grunnskólum	og	meðal	vina.	Þetta	köllum	við	kynjahlutverk	og	ein	birtingarmynd	þeirra	

er	 það	 hvernig	 við	 ímyndum	 okkur	 fólk	 í	 mismunandi	 störfum.	 Ef	 maður	 hugsar	 sér	

bifvélavirkja	er	líklegt	að	maður	geri	ráð	fyrir	að	einstaklingurinn	sé	karlkyns.	Ef	maður	

svo	 hugsar	 sér	 hjúkrunarfræðing	 er	 einstaklingurinn	 sem	 kemur	 upp	 í	 hugann	 líklega	

kvenkyns.	Hlutverkið	„leiðtogi”	flokkast	sjaldan	undir	„það	sem	stelpur	gera”	sem	gerir	

það	að	verkum	að	 flestum	þykir	 starf	 stjórnanda	og	 leiðtoga	vera	karlmannsstarf.	Það	

veldur	 ekki	 einungis	 því	 að	 fólk	 á	 erfiðara	 með	 að	 sjá	 fyrir	 sér	 konu	 en	 karl	 í	

stjórnunarstöðu	heldur	hefur	einnig	áhrif	á	túlkun	kvenna	á	eigin	möguleikum.	Það	er,	

vegna	 kynjahlutverka	 eiga	 konur	 oft	 sjálfar	 erfitt	 með	 að	 sjá	 sjálfa	 sig	 fyrir	 sér	 í	

stjórnunarstöðum.	Auk	þess	verða	konur	gjarnan	fyrir	mótlæti	af	hendi	þeirra	sem	finnst	

þær	ekki	passa	í	slíkar	stöður,	eða	réttara	sagt,	 í	staðalímyndir	sínar	af	slíkum	stöðum.	

Þetta	veldur	því	einnig	að	konur	líta	oft	ekki	á	sig	sem	stjórnanda	þrátt	fyrir	að	þær	sinni	

stjórnunarstörfum.	(Sinclair,	1998).	

3.2 Kynjabundnar	staðalímyndir	stjórnenda	
David	Schneider	segir	það	fara	eftir	einsleitni	hópa	hversu	nákvæmar	staðalímyndirnar	

um	þá	eru.	Því	fjölbreyttari	sem	hópurinn	er,	því	ólíklegra	að	staðalímyndin	eigi	við	um	

alla	 meðlimi	 hans.	 Það	 gefur	 því	 að	 skilja	 að	 staðalímyndir	 sem	 eiga	 að	 eiga	 við	 um	

helming	mannkyns	séu	 líklega	óáreiðanlegri	en	aðrar	þar	 sem	ótal	aðrir	þættir	en	kyn	

hafa	áhrif	 á	einkenni	og	eiginleika	 fólks.	Það	er	okkur	þó	eðlislægt	að	 flokka	 fólk	eftir	

aldri,	 kynþætti	 og	 kyni	 sem	 Schneider	 segir	 vera	 sjálfvirka	 frumstæða	 auðkenningu	 á	

fólki.	Sú	auðkenning	sé	þó	ekki	hliðstæð	myndun	staðalímynda	og	því	sé	tilhneiging	fólks	

til	 að	 byggja	 staðalímyndir	 á	 þessari	 flokkun	 ekki	 endilega	 sjálfvirk.	 Fólk	 flokkar	 því	

annað	 fólk	 eftir	 kyni	 sjálfvirkt	 en	 aðrir	 utanaðkomandi	 þættir	 hafi	 áhrif	 á	 það	 hvaða	

eiginleika	við	tengjum	við	einstaklinga	kyni	þeirra	vegna	(Schneider,	2005).	

Staðalímyndir	 takmarka	 þróun	 kvenna	 í	 stjórnunarstöðum	þar	 sem	 að	 staðalímynd	

kvenna	nær	gjarnan	ekki	yfir	þá	eiginleika	sem	stjórnendur	eiga	að	hafa.	Það	gerir	hins	

vegar	staðalímynd	karla.	Þegar	litið	er	á	orð	sem	tengd	eru	hvorri	staðalímynd	fyrir	sig	

þá	er	staðalímynd	kvenna	gjarnan	tengd	orðum	eins	og:	ástúðleg,	þakklát,	tilfinningarík,	
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vinaleg,	 viðkvæm	 og	 hlý.	 Á	 sama	 tíma	 er	 staðalímynd	 karla	 tengd	 við	 orðin:	 ráðandi,	

metnaðarfullur,	ögrandi,	skynsamur,	sjálfsöruggur	og	kröftugur.	Þetta	eru	þau	orð	sem	

fólk	á	auðvelt	með	að	tengja	við	stjórnendur	(Shneider,	2005).		

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 það	 sé	 ríkara	 í	 konum	 en	 körlum	 að	 sjá	 fyrir	 sér	

staðalímynd	stjórnenda	karlkyns	á	meðan	karlmenn	eru	 líklegri	 til	að	sjá	hana	fyrir	sér	

kynlausa	 (Cames,	 Vinnicombe	 og	 Singh	 2001).	 Þessi	 ímynd	 getur	 valdið	 því	 að	 konur	

myndi	 ósjálfrátt	 hjá	 sér	 hugmyndir	 um	 að	 þær	 séu	 ekki	 hæfar	 til	 að	 sinna	

stjórnunarstöðum	 kyns	 síns	 vegna.	 Ef	 sú	 ímynd	 sem	 þær	 hafa	 sjálfar	 af	 góðum	

stjórnenda	er	karlkyns	eru	líkur	á	því	að	þær	dragi	sig	til	baka	úr	samkeppninni	þrátt	fyrir	

að	hafa	sjálfar	alla	burði,	menntun,	leiðtogahæfni	og	færni	til	að	verða	góðir	stjórnendur	

(Vinnicombe	og	Singh,	2002).	

3.3 Staðalímyndir	og	stjórnunarhættir	
Sérfræðingum	 kemur	 ekki	 saman	 um	 hvort	 það	 sé	 í	 raun	 munur	 á	 kynjunum	 þegar	

kemur	að	stjórnunarháttum.	Á	meðan	sumir	segja	að	það	sé	greinilegur	munur,	þá	vilja	

aðrir	meina	að	svo	framarlega	sem	þeir	stjórnendur	sem	bornir	eru	saman	sinni	sömu	

stöðu	þá	sé	ekki	kynjabundinn	munur	á	stjórnunarháttum	þeirra.	Samkvæmt	bók	Alice	

Eagly	og	Lindu	Carli	má	segja	að	báðar	kenningarnar	séu	að	einhverju	 leyti	réttar.	Þær	

segja	kynin	vera	ólík	á	ýmsa	vegu	og	hafa	sín	einkenni	og	eiginleika	sem	þykja	áberandi	

fyrir	 hvort	 kyn	 fyrir	 sig	 og	 eru	 tengd	 staðalímyndum	 þeirra.	 Eins	 og	 á	 við	 um	 aðrar	

staðalímyndir	 þá	 búa	 hvorki	 allir	 aðilar	 af	 hvoru	 kyni	 yfir	 þeim	 eiginleikum	 sem	þykja	

einkennandi	fyrir	kyn	þeirra	né	einskorðast	eiginleikarnir	við	hvort	kyn	fyrir	sig.	Að	þessu	

leyti	segja	Eagly	og	Carli	stjórnendur	ólíka	eftir	kyni	en	það	séu	þó	aðrir	þættir	sem	hafi	

jafnvel	meiri	áhrif	á	stjórnunarhætti	þeirra.	Það	er,	að	þrátt	fyrir	að	kyn	einstaklinga	fái	

oft	að	vera	í	sviðsljósinu	þegar	rætt	er	um	stjórnendur	þá	megi	ekki	gleyma	að	það	eru	

yfirleitt	 ótal	 aðrir	 þættir	 sem	 stjórnendur	 eiga	 sameiginlega	 þrátt	 fyrir	 að	 kyn	 þeirra	

greini	þá	að.	Þar	má	sem	dæmi	nefna	menntun	en	líklegt	er	að	þeir	sem	sækjast	eftir	og	

skipa	ákveðnar	stjórnunarstöður	hafi	samanburðahæfa	menntun.	Einnig	hafa	þeir	þurft	

að	standast	sömu	kröfur	til	þess	að	komast	í	starfið	sem	þeir	sinna	og	hafa	líklega	verið	

valdir	 eftir	 sömu	 stöðlum.	 Hlutverkið	 sjálft	 hefur	 einnig	 áhrif	 enda	 hegðar	 fólk	 sér	 á	

ákveðin	máta	þegar	það	tilheyrir	ákveðnum	hlutverkum	(Eagly	og	Carli,	2007).	

	



	

21	

Það	 er	 því	 líklegt	 að	 þó	 svo	 að	 einhver	 kynjabundin	 einkenni	 aðskilji	 kynin	 sem	

stjórnendur	þá	eigi	þau	í	raun	miklu	meira	sameiginlegt	en	greinir	þau	að	og	því	ætti	að	

vera	 hægt	 að	 gera	 ráð	 fyrir	 að	 kvenkyns	 og	 karlkyns	 stjórnendur	 stjórni	 á	

samanburðarhæfan	máta	 svo	 framarlega	 sem	þau	 sinna	 sömu	 eða	 samanburðarhæfri	

stöðu	(Eagly	og	Carli,	2007).	

	 	



	

22	

4 Fyrirmyndir	

Fyrirmyndir	 eru	 einstaklingar	 sem	 sýna	 hegðun,	 fordæmi	 eða	 árangur	 sem	 aðrir	

einstaklingar,	 sérstaklega	þeir	 sem	yngri	eru,	 leitast	eftir	að	 líkja	eftir.	 Fyrirmyndir	eru	

fólki	mjög	mikilvægar	hvort	 sem	það	er	meðvitað	um	það	eða	ekki.	Allt	 frá	því	að	við	

erum	 mjög	 ung	 þá	 lærum	 við	 og	 þróumst	 með	 því	 að	 herma	 eftir	 hegðun	 annara.	

Fyrirmyndir	geta	verið	nánar	þeim	sem	líta	upp	til	þeirra	eða	ekki.	Að	sama	skapi	geta	

þær	bæði	verið	úr	þeirra	nánasta	umhverfi	eða	ekki	og	átt	einhverskonar	samband	eða	

regluleg	samskipti	við	þær	eða	ekki.	Fyrirmyndir	þurfa	 í	 raun	ekki	að	þekkja	þann	sem	

lítur	 á	 þær	 sem	 slíkar	 og	 þurfa	 heldur	 ekki	 að	 gefa	 leyfi	 til	 þess	 að	 vera	 nýttar	 sem	

fyrirmyndir.	 Fyrstu	 fyrirmyndir	hvers	og	eins	eru	oft	 foreldrarnir	en	auk	þeirra	 leynast	

margar	aðrar	fyrirmyndir	í	manns	nánasta	umhverfi.	Fólk	getur	litið	upp	til	ömmu	sinnar	

og	 afa,	 systkina	 sinna	 eða	 annarra	 skyldmenna.	 Líka	 til	 þeirra	 sem	 þjálfuðu	 það	 í	

íþróttum	þegar	þau	voru	yngri,	til	kennara	á	mismunandi	stigum	skólagöngu	sinnar	eða	

yfirmanna	og	stjórnenda	úr	vinnuumhverfi	sínu.	Fólk	getur	einnig	litið	upp	til	fólks	sem	

það	 þekkir	 ekki	 og	 hefur	 jafnvel	 aldrei	 hitt,	 eins	 og	 frægra	 einstaklinga	 og	 jafnvel	

skáldaðra	persóna	úr	sjónvarpi	eða	bókum	(Singh,	Vinnicombe	og	James,	2006).	

Fyrirmyndir	eru	oft	einstaklingar	sem	fólk	getur	samsvarað	sig	við.	Það	getur	verið	á	

grundvelli	þess	að	þær	séu	af	sama	kynþætti,	trúarbrögðum	eða	kyni.	Það	getur	einnig	

verið	vegna	þess	að	þeir	hafi	svipaðan	persónuleika	eða	starfi	á	samanburðarhæfu	sviði	

og	sá	sem	lítur	upp	til	þeirra.	Vonin	um	að	geta	afrekað	það	sama	og	fyrirmyndin	sem	

fólk	 lítur	 upp	 til	 er	 oft	 ein	 stærsta	 ástæða	 þess	 að	 fólk	 lítur	 á	 einstaklinginn	 sem	

fyrirmynd	(Lockwood	og	Kunda,	1997).	Fyrirmyndir	veita	þeim	sem	líta	á	þær	sem	slíkar	

hvatningu,	 innblástur	 og	 eru	 tákngervingar	 möguleika.	 Þær	 losa	 okkur	 við	 óvissu	 þar	

sem	þær	sanna	fyrir	okkur	að	það	sem	þær	hafa	afrekað	er	mögulegt,	og	fyrst	að	þær	

gátu	gert	það	þá	getum	við	það	líka	(Chung,	2000).		

4.1 Félagslega	lærdómskenningin	
Félagslega	 lærdómskenning	Alberts	Bandura	 (e.	 Social	 learning	 theory)	 leitast	eftir	því	

að	útskýra	hvernig	fyrirmyndir	virka.	Ef	fólk	myndi	einungis	læra	af	mistökum	sínum	og	

ekki	af	fordæmi	annarra	þá	væri	heimurinn	talsvert	hættulegri	staður.	Þá	væri	líka	erfitt	

að	 byggja	 upp	 samfélag	 og	 kenna	 fólki	 hæfni	 eins	 og	 að	 synda,	 keyra	 eða	 félagslega	

hegðun.	Maðurinn	prófar	sig	því	ekki	einungis	áfram	heldur	nýtir	sér	 fordæmi	annarra	
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og	 fylgir	 því	 sem	 öðrum	 reynist	 árangursríkt.	 Hegðunarmynstur	 eins	 og	 tungumál,	

fjölskylduvenjur,	 starfshæfni	 og	 námslegir,	 trúarlegir	 og	 pólitískir	 siðir	 í	menningu	 eru	

því	 kenndir	með	því	 að	 sýna	 fordæmi.	 Fólk	 lærir	hegðun	 frá	 fyrirmyndum	með	því	 að	

fylgjast	 með	 því	 sem	 þær	 gera	 og	 skrá	 hjá	 sér	 hverskonar	 niðurstöður	 fyrirmyndin	

uppskar.	 Það	 reynir	 svo	 sjálft	 að	 leika	 hegðunina	 eftir	 með	 von	 um	 samskonar	

niðurstöðu.	Við	lærum	hvað	við	eigum	að	gera	og	hvernig	við	eigum	að	haga	okkur	að	

miklu	leyti	með	því	að	fylgjast	með	og	herma	eftir	fyrirmyndum	(Bandura,	1977).	

Bandura	 skipti	því	að	 læra	af	 fyrirmyndum	niður	 í	 fjögur	 stig.	 Fyrsta	 stigið	er	þegar	

maður	veitir	hegðuninni	athygli.	Til	þess	að	við	getum	 lært	af	henni	þá	verður	hún	að	

grípa	athygli	okkar	en	við	upplifum	margvíslega	hegðun	á	hverjum	degi	 sem	gerir	það	

ekki	og	við	lærum	því	ekkert	af.	Næsta	skrefið	er	varðveisla	en	það	lýsir	hversu	vel	við	

munum	eftir	hegðuninni.	Endurtekning	lýsir	svo	hæfni	okkar	til	þess	að	leika	hegðunina	

eftir	 en	 ef	 okkur	 er	 ómögulegt	 að	 endurtaka	 hegðunina	 er	 ólíklegt	 að	 við	 lærum	 af	

henni.	 Seinasta	 þrepið	 er	 svo	 hvatning	 en	 það	 lýsir	 vilja	 okkar	 til	 þess	 að	 endurtaka	

hegðunina.	Þar	spilar	 inn	í	hverskonar	niðurstöðu	við	sjáum	fyrir	okkur	að	hljóta	af	því	

að	endurtaka	hegðunina	(Bandura,	1977).	

4.2 Fyrirmyndir	í	starfi	
Þegar	 einstaklingar	 eldast	 þá	 líta	 þeir	 oft	 út	 fyrir	 sitt	 nánasta	 umhverfi	 í	 leit	 að	

fyrirmyndum.	 Þegar	 starfsferlar	 þeirra	 byrja	 svo	 að	 þróast	 er	 algengt	 að	 þeir	 eignist	

fyrirmyndir	úr	atvinnulífinu.	Ástæður	þess	að	fólk	lítur	upp	til	ákveðinna	einstaklinga	og	

líti	 á	 þá	 sem	 fyrirmyndir	 geta	 verið	 margvíslegar.	 Oft	 lítur	 fólk	 á	 einstaklinga	 sem	

fyrirmyndir	sem	hafa	komist	yfir	einhverskonar	hindranir	á	vegi	sínum	sem	líkjast	þeim	

hindrunum	 sem	 það	 gæti	 sjálft	 séð	 fyrir	 sér	 að	 þurfa	 að	 takast	 á	 við.	 Fólk	 styðst	 við	

fordæmi	fyrirmynda	til	að	hegða	sér	á	viðeigandi	máta	í	starfi	sínu	og	innan	fyrirtækis	og	

þeirrar	 menningar	 sem	 þar	 viðgengst.	 Það	 hjálpar	 svo	 einstaklingnum	 að	 skapa	 sína	

eigin	 faglegu	 sjálfsmynd.	 Snemma	 á	 starfsferli	 sínum	 er	 fólk	 líklegt	 til	 að	 styðjast	 við	

fyrirmyndir	sem	starfa	náið	sér	til	að	skapa	eigin	auðkenni	í	starfi.	Það	leitar	svo	frekar	til	

leiðbeinenda	eða	æðri	stjórnenda	þegar	líða	tekur	á	ferilinn	til	að	fá	viðurkenningu	á	því	

auðkenni	 sem	 það	 hefur	 byggt	 upp	 (Gibson,	 2003).	 Nýir	 stjórnendur	 herma	 oft	 eftir	

hegðun	og	 starfsþróun	 fyrirmynda	 sinna	 (Schein,	1968;	Hill,	 1992).	Þeir	 líta	oft	upp	 til	
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leiðtoga	á	mismunandi	sviðum	sem	sýna	mismunandi	kosti,	einkenni,	viðhorf	og	hegðun	

sem	veitir	þeim	innblástur	(Chung,	2000;	Scarnati,	2002).	

4.3 Kyn	og	fyrirmyndir	
Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	einstaklingar	leita	í	fyrirmyndir	sem	þeir	geta	samsvarað	

sig	við.	Það	virðist	þó	lítið	hafa	verið	skoðað	sérstaklega	hvort	kyn	sé	mikilvægur	þáttur	í	

þessari	samsvörun.	Þrátt	fyrir	það	erum	við	 líklegri	til	að	vera	borin	saman	við	aðila	af	

sama	kyni	og	við	sjálf	og	þar	að	leiðandi	er	líklegt	að	við	byrjum	að	samsvara	okkur	sjálf	

við	aðila	af	sama	kyni	(Lockwood,	2006).	Amanda	Sinclair	segir	áhrifin	byrja	snemma	og	

að	 viðurkenna	 þurfi	 hlutverk	 fyrirmynda	 snemma	 á	 lífsleiðinni	 sem	 hafa	 áhrif	 á	

sjálfsmynd	og	þá	sérstaklega	hvað	varðar	konur.	Sjái	þær	aðrar	konur	brjótast	undan	oki	

staðalímynda	snemma	á	lífsleiðinni	eru	þær	líklegri	til	að	stíga	út	fyrir	þær	samfélagslegu	

staðalímyndir	sem	tengdar	eru	kyni	þeirra.	

Ef	 okkur	 eru,	 þegar	 við	 erum	 ung,	 aðeins	 sýndir	 karlmenn	 í	 tilgerðum	
forystuhlutverkum,	þá	byrjum	við	að	tengja	karlmennsku	við	forystu.	Ef	við	
erum	 konur,	 munu	 flestar	 okkar,	 meðvitað	 eða	 ómeðvitað,	 beina	 sjónum	
okkar	annað	(Sinclair,	1998).	

Í	 inngangi	 að	 rannsókn	 sinni	 á	 áhrifum	 fyrirmynda	 á	 menntaskólanema	 segir	

Penelope	 Lockwood	 konur	 hafa	 enn	 meiri	 ávinning	 af	 fyrirmyndum	 af	 sama	 kyni	 en	

karlar	gera.	Ástæða	þess	sé	sú	að	þær	verði	 fyrir	meira	mótlæti	sökum	kynjabundinna	

staðalímynda	og	hafi	því	meiri	þörf	fyrir	að	sjá	að	„einhver	eins	og	þær	sjálfar	geti	gert	

þetta”.	Auk	þess	líti	konur	á	aðrar	konur	sem	hafa	yfirstigið	hindranir	á	vegferð	sinni	að	

stjórnunarstöðum	sem	fyrirmyndir	og	þær	gefa	þeim	von	um	að	það	sé	í	raun	hægt	að	

komast	þangað	sem	maður	ætlar	sér	(Lockwood,	2006).		

Fyrirmyndir	eru	oft	sagðar	vera	lykillinn	af	árangursríkri	þróun	ungra	og	upprennandi	

stjórnenda	 (Vinnicombe	 og	 Singh,	 2002).	 Þar	 sem	 konur	 eru	 enn	 í	 minnihluta	

stjórnunarstarfa	eru	 fáar	kvenfyrirmyndir	sem	konur	sem	stefna	á	starfsferil	 í	 stjórnun	

geta	 litið	 upp	 til	 og	 samsvarað	 sig	 við.	 Rannsókn	 Lockwood	 sýndi	 fram	 á	 að	 kyn	

fyrirmynda	 skipti	máli	 uppá	mikilvægi	 og	 áhrif	 fyrirmynda.	 Konur	 virtust	 samsvara	 sér	

betur	 við	 aðrar	 konur	 og	 hafa	 meiri	 ávinning	 af	 kvenkyns	 fyrirmyndum	 en	 karlar	 af	

karlkyns	fyrirmyndum	(Lockwood,	2006).	
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Það	má	segja	að	konur	sem	starfa	í	greinum	þar	sem	kynjabundnar	hindranir	eru	til	

staðar	taki	sérstakan	innblástur	af	kvenfyrirmyndum	sem	hafa	yfirstigið	hindranir	í	vegi	

sínum.	 Þessi	 innblástur	 er	 sá	 ávinningur	 sem	 þær	 hefðu	 annars	 ekki	 fengið	 frá	

fyrirmyndum	 af	 hinu	 kyninu.	 Sömu	 sögu	má	 svo	 segja	 um	 karlmenn	 en	 stöðu	 sinnar	

vegna	hefur	þessi	samsvörun	oft	minni	áhrif	á	þá.	Það	er	vegna	þess	að	karlar	eru	oft	í	

meirihluta	stjórnunarstaða	og	þurfa	þeir	því	minna	að	reiða	sig	á	 fyrirmyndir	 til	að	sjá	

sjálfa	 sig	 fyrir	 sér	 í	þeim	hlutverkum.	Á	meðan	konur	eru	 líklegar	 til	 að	efast	um	eigin	

tækifæri	eða	hæfni	þá	ýtir	umhverfið	undir	að	karlar	samsvari	sig	við	starf	stjórnandans.	

Á	eftir	kynjabundnum	staðalímyndum	stjórnenda	metur	Catalyst	aðra	stærstu	hindrun	í	

vegi	kvenstjórnenda	vera	skort	á	kvenfyrirmyndum	(Catalyst,	2005).		
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5 Kvenfyrirmyndir	í	stjórnunarstöðum	

Til	 þess	 að	 rannsaka	 efni	 ritgerðarinnar	 og	 leitast	 eftir	 því	 að	 finna	 svar	 við	

rannsóknarspurningunni	 „eru	 kvenfyrirmyndir	 stjórnendum	 mikilvægar?”	 var	 gerð	

tvíþætt	 rannsókn.	Rannsóknin	miðaði	 að	því	 að	 kanna	 skoðanir	ólíkra	hópa	á	 áhrif	 og	

mikilvægi	kvenfyrirmynda	fyrir	stjórnendur.	Eftir	mikla	undirbúningsvinnu	í	aðdraganda	

þessara	 skrifa	 komst	 höfundur	 að	 því	 að	 fyrirmyndir	 stjórnenda	 virðast	 hafa	 verið	

takmarkað	 rannsakaðar.	 Því	 má	 í	 raun	 segja	 að	 um	 nýja	 áherslu	 sé	 hér	 að	 ræða	 þó	

vissulega	 hafi	 talsvert	 verið	 skrifað	 áður	 um	 hindranir	 og	 aðra	 áhrifaþætti	 á	 þróun	

stjórnenda.		

5.1 Rannsóknaraðferð	
Rannsókn	þessi	var	gerð	í	tveimur	hlutum.	Fyrri	hluti	rannsóknarinnar	var	megindlegur	

og	snéri	að	framtíðarstjórnendum	þar	sem	viðskiptafræðinemar	við	Háskóla	Íslands	voru	

fengnir	 til	þess	að	svara	spurningalista	um	fyrirmyndir	 í	 stjórnunarstöðum.	Seinni	hluti	

rannsóknarinnar	 var	 eigindlegur	 þar	 sem	 tekin	 voru	 viðtöl	 við	 þrjá	 kvenstjórnendur	 í	

samanburðarhæfum	 stöðum	 í	mismunandi	 atvinnugreinum.	Byrjað	 var	 á	 því	 að	 leggja	

spurningalistann	 fyrir	 en	 viðtölin	 voru	 byggð	 á	 þeim	 niðurstöðum	 sem	 komu	 upp	 úr	

þeim	 hluta	 rannsóknarinnar.	 Hér	 er	 fjallað	 um	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 fyrst	 í	

sitthvoru	lagi	en	þær	eru	síðan	bornar	saman	í	umræðu	kaflanum	sem	á	eftir	kemur.	

Í	töflu	2	má	sjá	útlistun	á	helstu	einkennum	beggja	rannsóknaraðferða,	megindlegra	

og	 eigindlegra.	Megindleg	 rannsóknaraðferð	 (e.	 quantitative)	 er	 þegar	 spurningalistar	

eru	 notaðir	 sem	 mælitæki	 og	 eru	 lagðir	 fyrir	 úrtak	 fólks	 til	 að	 komast	 að	 tölulegum	

niðurstöðum.	 Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 fá	 samanburðarhæf	 svör	 þar	 sem	

breytum	 sem	 taka	 tölulegt	 gildi	 er	 lýst	 með	 magni.	 Í	 megindlegum	 rannsóknum	 er	

nákvæmni	og	trúverðugleiki	mikilvægur	og	einnig	er	mikilvægt	að	leitast	eftir	því	að	hafa	

spurningar	 hnitmiðaðar.	 Rannsóknarefnið	 verður	 að	 vera	 mælanlegt	 og	 skilgreint	 en	

notast	er	við	fjölvalsspurningar	(e.	multiple	choice)	til	að	komast	að	niðurstöðu.	Þessar	

spurningar	 eru	 oft	 settar	 upp	 á	 ákveðnum	 skala	 en	 í	 þessari	 rannsókn	 er	 notast	 við	

svokallaðan	 Likert	 kvarða	 en	 þar	 eru	 fimm	 svarmöguleikar	 í	 boði	 og	 einn	 þeirra	 er	

hlutlaus.	Dæmi	um	slíkan	kvarða	eru	svarmöguleikarnir:	mjög	sammála,	sammála,	hvorki	

né,	 ósammála	 og	 mjög	 ósammála.	 Einnig	 var	 notast	 í	 nokkrum	 spurninganna	 við	

nafnkvarða	 eða	 tvíkostakvarða	 þar	 sem	 engin	 tengsl	 eru	 á	 milli	 tveggja	 gilda	 og	
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þátttakandi	velur	annan	hvorn	valmöguleikanna.	Þessi	kvarði	er	notaður	þegar	merkt	er	

við	 „já”	 eða	 „nei”,	 „karl”	 eða	 „kona”	 eða	 „grunnnám”	 eða	 „framhaldsnám”.	 Ein	

spurninganna	 var	 svo	 opin	 spurning	 þar	 sem	að	 þátttakendur	 gátu	 fyllt	 inn	 eigið	 svar	

(Flick,	2011).	

Í	 seinni	 hluta	 þessarar	 rannsóknar	 var	 notast	 við	 eigindlega	 aðferðafræði	 (e.	

quantative	 research).	 Öfugt	 við	 megindlega	 aðferðafræði	 byggir	 sú	 eigindlega	 á	

persónulegum	upplifunum	og	sjónarhorni	viðmælenda	sem	tekin	eru	viðtöl	við.	Notast	

var	 við	 hálfopin	 djúp	 viðtöl	 þar	 sem	 viðtalsspurningar	 voru	 undirbúnar	 fyrirfram	 og	

hafðar	 til	 stuðnings	 í	 viðtalinu	 sjálfu.	 Við	 gerð	 viðtalsramma	 er	 rannsóknarspurningin	

brotin	upp	 í	meginþemu	 sem	viðtalsspurningarnar	 eru	 svo	byggðar	 á.	Hálf	 opin	 viðtöl	

hafa	 það	 yfir	 opin	 viðtöl	 að	 þar	 eru	 hægt	 að	 byggja	 viðtalsrammann	 á	

rannsóknarspurningu	 og	 fyrirfram	 ákveðnum	 áherslum.	 Það	 þótti	 henta	 þessari	

rannsókn	vel	þar	sem	rannsóknarspurningin	er	tilgreind	fyrirfram	og	markmið	viðtalanna	

var	að	komast	að	viðhorfi	viðmælanda	gagnvart	henni		(Flick,	2011).	

Tafla	2:	Einkenni	eigindlegrar	og	megindlegrar	rannsóknaraðferðar	

Heimild:		Dr.	Erla	S.	Kristjánsdóttir	(munnleg	heimild,	20.	október	2014).	

	 Áhersla	 Gögn	 Verkfæri	 Úrtak	 Uppsetning	 Markmið	 Niðurstöður	

Megindleg	 Magn	 Tölur	
Prófun,	
athugun,	

spurningalisti	

Stórt,	
handahófskennt	

Fyrirfram	
ákveðin	 Alhæfing	 Nákvæmar,	

tölulegar	

Eigindleg	 Gæði	 Orð	

Rannsakandi,	
viðtöl,	

athugun,	skjöl,	
viðtalsrammi	

Lítið,	
óhandahófskennt	 Sveigjanleg	 Djúpskilningur	

Alhliða,	
ríkulegur,	
lýsandi	

skilningur	

	

Til	þess	að	rannsaka	efni	þessarar	ritgerðar	þótti	henta	vel	að	nýta	bæði	megindlega	

og	eigindlega	rannsóknaraðferð.	Ástæða	þess	er	sú	að	áhugavert	þótti	að	meta	viðhorf	

mismunandi	hópa	til	rannsóknarefnisins	og	hentaði	hvor	aðferð	sitthvorum	hópnum	vel.	

Við	mat	á	viðhorfi	viðskiptafræðinema	var	gott	að	nýta	megindlega	aðferð	þar	sem	hún	

er	auðveld	 í	 framkvæmd	og	býður	uppá	að	 safna	miklum	 fjölda	 svara	á	 stuttum	tíma.	

Einnig	er	auðvelt	að	gera	samanburð	og	gott	að	hafa	 tölulegar	niðurstöður	 til	að	bera	

saman	við	þær	niðurstöður	sem	komu	úr	eigindlega	partinum.	Ástæða	þess	að	eigindleg	

viðtöl	eru	einnig	mikilvægur	hluti	þessarar	rannsóknar	er	sú	að	efnið	er	fremur	huglægt.	
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Þó	svo	að	hægt	sé	að	setja	upp	kvarða	og	láta	fólk	meta	mikilvægi	þá	er	erfitt	að	gera	

grein	fyrir	persónulegu	mati	og	upplifunum	fólks	án	þess	að	heyra	frásagnir	þeirra.	Því	

þótti	 áhugavert	 að	 taka	 viðtöl	 þar	 sem	 þau	 bjóða	 upp	 á	 tækifæri	 til	 að	 komast	 að	

persónulegum	 skoðunum	 og	 upplifunum	 viðmælenda	 til	 viðbótar	 við	 þær	 tölulegu	

niðurstöður	sem	komu	út	úr	fyrri	hluta	rannsóknarinnar.	

5.2 Framkvæmd	rannsóknar	
Í	 samráði	 við	 leiðbeinanda	 var	 ákveðið	 að	 byrja	 á	 því	 að	 framkvæma	 megindlega	

rannsókn.	Fyrsta	skrefið	var	þá	að	velja	þátttakendur	en	eftir	að	sú	ákvörðun	hafði	verið	

tekin	var	útbúinn	spurningalisti.	Spurningalistann	sem	lagður	var	fyrir	í	þessari	rannsókn	

má	 finna	 í	 viðauka	 2.	 Listinn	 telur	 7	 bakgrunnsspurningar	 um	 þátttakendur	 og	 20	

almennar	spurningar	tengdar	efni	rannsóknarinnar.	Fyrstu	6	þeirra	fjalla	um	fyrirmyndir,	

mikilvægi	 þeirra	 og	 áhrif	 á	 þátttakendur.	 Næstu	 5	 spurningarnar	 tengjast	 sjálfstrausti	

þátttakenda	og	stefnu	þeirra	og	næstu	5	þar	á	eftir	fjalla	um	stjórnun.	Að	lokum	fjalla	4	

spurningar	um	áhrif	kvenfyrirmynda	á	stjórnendur	og	voru	þær	byggðar	á	þeim	tilgátum	

sem	 lagðar	 voru	 upp	 fyrir	 þessa	 rannsókn	 og	 settar	 upp	 sem	 staðhæfingar	 sem	

þátttakendur	tóku	afstöðu	til.	Í	lokin	var	þátttakendum	boðið	að	skilja	eftir	netfang	til	að	

fá	 að	 fylgjast	 með	 útkomu	 rannsóknarinnar.	 Þegar	 spurningalistinn	 var	 tilbúinn	 og	

yfirfarinn	af	leiðbeinanda	var	hann	settur	upp	á	Google	Forms.	Ákveðið	var	að	nota	það	

vefforrit	þar	 sem	auðvelt	er	að	vinna	á	það	og	höfundur	þekkti	 til	þess.	Könnunin	var	

síðan	lögð	fyrir	bæði	í	kennslustundum	í	Háskóla	Íslands	og	á	netinu.	Við	úrvinnslu	gagna	

var	notast	við	Microsoft	Excel.	

Þegar	 niðurstöður	megindlega	 hluta	 rannsókarinnar	 lágu	 fyrir	 var	 hafist	 handa	 við	

eigindlega	 hluta	 hennar.	 Fyrst	 voru	 viðmælendur	 valdir	 og	 þeim	 boðið	 að	 taka	 þátt	 í	

rannsókninni	með	kynningarbréfi	sem	sent	var	í	tölvupósti.	Bréfið	má	finna	í	viðauka	3.	

Þrjár	þeirra	sem	haft	var	samband	við	svöruðu	 játandi	og	mælti	höfundur	sér	mót	við	

þær	 og	 fékk	 að	 taka	 við	 þær	 viðtöl.	 Settur	 var	 upp	 viðtalsrammi	 til	 að	 styðjast	 við	 í	

viðtölunum.	 Viðtalsrammann	má	 finna	 í	 viðauka	 4	 en	 hann	 telur	 20	 spurningar.	 Þær	

fyrstu	 eru	 fremur	 almennar	 og	 snúa	 að	 bakgrunni	 viðmælenda	 og	 vegferð	 þeirra	 að	

starfinu	sem	þær	sinna	í	dag.	Spurt	var	út	í	þeirra	eigin	fyrirmyndir	og	áhrif	fyrirmynda	á	

starfsferil	 viðmælenda.	 Einnig	 var	 spurt	 um	 skoðanir	 þeirra	 á	 kynjabundnum	

staðalímyndum	stjórnenda	og	hlutverki	kyns	í	þróun	og	árangri	stjórnenda.	Því	næst	var	



	

29	

spurt	út	í	viðhorf	þeirra	til	kvenfyrirmynda	og	hvaða	áhrif	þær	teldu	þær	hafa.	Að	lokum	

voru	 viðmælendur	 spurðar	 hvort	 þær	 teldu	 sig	 sjálfar	 vera	 fyrirmyndir	 og	 hvort	 þær	

hefðu	einhverju	við	að	bæta.	Viðtölin	tóku	um	hálfa	til	eina	klukkustund	hvert	og	voru	

tekin	upp	á	hljóðupptöku.	

5.3 Þátttakendur	megindlegrar	rannsóknar	
Eftir	að	hafa	borið	kennsl	á	það	hvernig	hlutfall	kvenna	af	þeim	nemendum	sem	leggja	

stund	 á	 stjórnun	 í	 Háskóla	 Íslands	 samræmist	 ekki	 hlut	 kvenstjórnenda	 í	 atvinnulífinu	

þótti	 áhugavert	 að	 rannsaka	 viðhorf	 viðskipafræðinema	 til	 fyrirmynda	 í	

stjórnunarstöðum.	 Því	 var	 ákveðið	 að	 spurningalisti	 megindlegu	 rannsóknarinnar	 yrði	

lagður	 fyrir	 viðskiptafræðinema.	 Könnunin	 var	 lögð	 bæði	 fyrir	 grunnnáms-	 og	

framhaldsnámsnema	af	báðum	kynjum.	Allir	þátttakendur	voru	sjálfboðaliðar	en	fengið	

var	 leyfi	 til	 að	 leggja	 könnunina	 fyrir	 á	 skólatíma	 í	 4	 mismunandi	 kennslustundum:	

Framtíðarvinnumarkaðurinn,	 Stjórnun	 og	 skipulagsheildir,	 Fjármál	 II	 og	 Tölfræði	 B.	

Ástæða	 þess	 að	 þessir	 tímar	 urðu	 fyrir	 valinu	 var	 sú	 að	 þetta	 eru	 þeir	 tímar	 sem	

höfundur	 lagði	 stund	 á	 þá	 önn	 sem	 þessi	 ritgerð	 var	 skrifuð.	 Úrtakið	 flokkast	 sem	

hentugleikaúrtak	 (e.	 convenience	 sampling)	 en	 það	 er	 úrtak	 sem	 valið	 er	 sökum	

hentugleika	 og	 aðgengileika	 (Flick,	 2011).	 Spurningalistanum	 var	 einnig	 deilt	 til	 hópa	

viðskiptafræðinema	á	netinu	til	að	ná	til	sem	flestra	utan	kennslustunda.		

Úrtakið	 taldi	 alla	 nemendur	 við	 Viðskiptafræðideild	 Háskóla	 Íslands,	 samtals	 806	 í	

grunnnámi	og	452	í	framhaldsnámi.	Það	gerir	1258	nemendur	í	heildina	en	heildarsvör	

voru	209.	Það	voru	því	16,61%	úrtaksins	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni.	Á	mynd	4	má	sjá	

kynjaskiptingu	 þátttakenda	 en	meirihluti	 var	 kvenkyns	 eða	 71,3%	 heildarþátttakenda.	

Það	 er	 því	 hærra	 en	 hlutfall	 kvenna	 í	 viðskiptafræðideildinni	 en	 þar	 eru	 konur	 740	 af	

1258	eða	58,8%	nemenda.		
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Mynd	4:	Kyn	þátttakenda	í	megindlegri	rannsókn	

Stærsti	 aldurshópurinn	 var	 á	 bilinu	 21-25	 ára	 eða	 115	 sem	 samsvarar	 55%	

þátttakenda	 eins	 og	 sjá	 má	 á	 mynd	 5.	 Einnig	 var	 meirihlutinn	 í	 grunnnámi	 eða	 145,	

69,4%	 þátttakenda,	 sjá	mynd	 6.	 Af	 nemendum	 Viðskiptafræðideildarinnar	 eru	 806	 af	

1258	 í	 grunnnámi.	 Þegar	 heildafjöldi	 nemenda	 á	 hvoru	 námsstigi	 er	 tekinn	 inn	 í	

reikninginn	 var	 hærra	 hlutfall	 framhaldsnema	 sem	 svaraði	 eða	 17,99%	 af	 öllum	

framhaldsnemum	miðað	við	14,16%	allra	grunnnema.	

	

Mynd	5:	Aldur	þátttakenda	í	megindlegri	rannsókn	
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Mynd	6:	Námsstig	þátttakenda	í	megindlegri	rannsókn	

5.4 Þátttakendur	eigindlegrar	rannsóknar	
Fyrsta	skrefið	í	framkvæmd	eigindlega	hluta	rannsóknarinnar	var	að	velta	fyrir	sér	hverjir	

viðmælendurnir	 skyldu	 vera	 en	 áhugavert	 þótti	 að	 ræða	 við	 kvenstjórnendur	 í	

atvinnulífinu.	 Höfundur	 nýtti	 sér	 eigið	 tengslanet	 og	 leitaði	 þar	 eftir	 uppástungum	 að	

merkilegum	konum	í	stjórnunarstöðum	sem	áhugavert	væri	að	taka	viðtöl	við.	Ekki	stóð	

á	 svörum	 og	 bárust	 í	 heildina	 yfir	 30	 uppástungur	 að	 kvenstjórnendum	 víðsvegar	 úr	

atvinnulífinu.	Ákveðið	var	að	velja	konur	í	forstjórastöðum	í	fjölbreyttum	fyrirtækjum	til	

þess	 að	 hafa	 samband	 við.	 Í	 töflu	 3	 má	 sjá	 upplýsingar	 um	 nöfn,	 aldur	 og	 stöðu	

viðmælenda.	

Tafla	3:	Viðmælendur	í	eigindlegri	rannsókn	

Viðmælandi	 Aldur	 Starf	 Fyrirtæki	 Fjöldi	
starfsmanna	

Þórdís	Lóa	Þórhallsdóttir	 51	árs	 Forstjóri	 Grayline	 300	
Rannveig	Rist	 	56	ára	 Forstjóri	 Rio	Tinto	á	Íslandi	 400	
Birna	Einarsdóttir	 	55	ára	 Bankastjóri	 Íslandsbanki	 950	

5.4.1 Þórdís	Lóa	Þórhallsdóttir	
Þórdís	 Lóa	 Þórhallsdóttir,	 eða	 Lóa	 eins	 og	 hún	 er	 gjarnan	 kölluð	 er	 starfandi	 forstjóri	

ferðaþjónustufyrirtækisins	 Grayline.	 Hún	 er	 menntaður	 félagsráðgjafi	 en	 lærði	 einnig	

framleiðslu	 á	 sjónvarpsefni.	 Fyrstu	 kynni	 hennar	 af	 stjórnunarstörfum	voru	þegar	 hún	

var	ráðin	til	að	stýra	öldrunarþjónustu	Reykjavíkurborgar.	Upp	úr	því	þróaðist	hún	í	starfi	
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og	vann	sig	upp	í	að	stýra	allri	velferðarþjónustu	borgarinnar.	Hún	kláraði	framhaldsnám	

í	viðskiptafræði	og	var	eigandi	og	stjórnandi	Pizza	Hut	í	Finnlandi	á	tímabili.	Eftir	það	var	

hún	mikið	í	eigin	fjárfestingum,	nýsköpun	og	framleiðslu	á	sjónvarpsþáttum	og	var	síðan	

haustið	2016	fengin	til	að	taka	við	starfinu	sem	hún	sinnir	í	dag.	

5.4.2 Rannveig	Rist	

Rannveig	 Rist	 er	 forstjóri	 Rio	 Tinto	 á	 Íslandi	 til	 yfir	 20	 ára	 en	 hún	 hefur	 unnið	 hjá	

fyrirtækinu	 í	 yfir	 26	 ár.	 Hún	 hefur	 mátað	 ýmis	 hlutverk	 á	 þessu	 tímabili	 allt	 frá	

gæðastjórnun	til	steypuskálastjórnunar	til	samskipta	fyrirtækisins	út	á	við.	Óhætt	er	að	

segja	 að	 Rannveig	 sé	 mikill	 brautryðjandi	 fyrir	 konur	 bæði	 í	 sinni	 atvinnugrein	 og	 í	

stjórnun	enda	er	hún	 fyrsta	konan	sem	varð	 forstjóri	hjá	 stóru	 fyrirtæki	á	 Íslandi.	Auk	

þess	var	hún	fyrsta	konan	til	að	sinna	yfirmannsstöðu	á	íslenska	togaraflotanum	og	varð	

stjórnarformaður	hjá	 íslensku	stórfyrirtæki	þegar	hún	tók	við	Landssímanum.	Rannveig	

er	 vélstjóri	 og	 verkfræðingur	 að	 mennt,	 með	 sveinspróf	 í	 vélvirkjun	 og	 hefur	 lokið	

framhaldsnámi	í	viðskiptafræði.	

5.4.3 Birna	Einarsdóttir	

Birna	 Einarsdóttir	 er	 einnig	 mikill	 brautryðjandi	 en	 hún	 er	 fyrsta	 konan	 til	 að	 verða	

bankastjóri	á	 Íslandi.	Hún	hefur	unnið	 í	bankageiranum	síðan	hún	var	25	ára	gömul	og	

unnið	 sig	 upp	 í	 starfi.	 Upprunalega	 var	 hún	 ráðin	 sem	markaðsstjóri	 Iðnaðarbankans	

sem	síðan	sameinaðist	þremur	öðrum	bönkum	árið	1990	og	úr	varð	Íslandsbanki.	Hefur	

Birna	komið	víða	við	hjá	 Íslandsbanka	sem	gæðastjóri,	útibússtjóri	og	hefur	hún	einnig	

verið	 mikið	 í	 sölu	 og	 markaðsmálum.	 Auk	 þess	 er	 Birna	 með	 framhaldspróf	 í	

viðskiptafræði	og	starfaði	hjá	Royal	Bank	of	Scotland	í	sex	ár	af	starfsferli	sínum.	

5.5 Niðurstöður	megindlegrar	rannsóknar	
Grunnbreytur	rannsóknarinnar	eru	aldur	þátttakenda,	kyn	þeirra,	námsstig	og	námsleið	

eða	 kjörsvið.	 Spurningar	 tengdar	 fyrirmyndum	 verða	 greindar	 með	 breytur	 kyns	 og	

námsstigs	til	hliðsjónar.	Þar	sem	kyn	spilar	stórt	hlutverk	í	rannsókninni	þótti	áhugavert	

að	skoða	mun	milli	kynjanna.	Auk	þess	þótti	líklegt	að	aldur	og	reynsla	af	vinnumarkaði	

skilaði	ólíkum	sjónarhornum	og	því	er	einnig	skoðaður	munurinn	á	milli	námsstiga	sem	

mögulega	endurspeglar	þessa	þætti.	Sömu	breytur	eru	svo	notaðar	í	hlutanum	um	áhrif	

fyrirmynda	 en	 litið	 var	 á	 heildarsvör	 þátttakenda	 án	 tillits	 til	 sérstakra	 breyta	 þegar	
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spurningarnar	sem	varða	kvenfyrirmyndir	í	stjórnunarstöðum	voru	teknar	til	greiningar.	

Ekki	 verða	 allar	 niðurstöður	 settar	 upp	 hér	 sökum	 umfangs	 spurningalistans	 en	 farið	

verður	 yfir	 niðurstöður	 þeirra	 spurninga	 sem	 sýndu	 mun	 á	 milli	 breyta	 og	 þóttu	

mikilvægar	fyrir	rannsóknina.	

5.5.1 Fyrirmyndir	

Mikill	 meirihluti	 þátttakenda	 eða	 83,7%	 sögðust	 eiga	 sér	 fyrirmynd.	 Á	 mynd	 7	 sést	

hvernig	hlutfallið	var	hæst	á	meðal	karla	í	framhaldsnámi,	90%	en	lægst	meðal	kvenna	í	

grunnnámi,	 81,05%.	 Þátttakendur	 svöruðu	 langflestir	 að	 þeir	 ættu	 frekar	 margar	

mismunandi	 fyrirmyndir,	 frekar	 en	 bara	 eina	 sérstaka.	 Í	 heildina	 sögðust	 93,1%	 eiga	

margar	mismunandi	fyrirmyndir	en	hlutfallið	var	hæst	á	meðal	kvenna	í	framhaldsnámi	

og	 sögðust	 allar	 þær	 sem	áttu	 sér	 yfir	 höfuð	 fyrirmyndir	 eiga	 fleiri	 en	eina	 fyrirmynd.	

Lægst	 var	 hlutfallið	 meðal	 karla	 í	 grunnnámi	 en	 88,1%	 þeirra	 sögðust	 eiga	 margar	

mismunandi	fyrirmyndir	frekar	en	eina	sérstaka	fyrirmynd.	Hægt	er	að	sjá	skiptinguna	á	

mynd	8.		

	

Mynd	7:	Svör	þátttakenda	í	megindlegri	rannsókn	við	spurningunni	„átt	þú	þér	einhverja	fyrirmynd?”	
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Mynd	8:	Svör	þátttakenda	í	megindlegri	rannsókn	við	spurningunni	„átt	þú	þér	eina	sérstaka	eða	
margar	mismunandi	fyrirmyndir?”	

Þegar	spurt	var	um	kyn	fyrirmynda	voru	þátttakendur	beðnir	um	að	taka	fram	hvort	

þeir	 ættu	 flestar	 eða	 fleiri	 fyrirmyndir	 af	 sama	 kyni	 og	 þeir	 sjálfir,	 jafn	 margar	

fyrirmyndir	af	hvoru	kyni	eða	 flestar	eða	 fleiri	 fyrirmyndir	af	hinu	kyninu.	Yfir	heildina	

litið	svöruðu	flestir	þátttakendur	að	þeir	ættu	flestar	fyrirmyndir	af	sama	kyni	eða	36%	

þátttakenda	 af	 báðum	 kynjum	 og	 námsstigum.	 Karlar	 í	 grunnnámi	 höfðu	 þar	 hæsta	

hlutfallið	en	45,24%	þeirra	sögðust	eiga	 flestar	 fyrirmyndir	af	sama	kyni	og	þeir	sjálfir.	

Næst	 hæsta	 hlutfallið	 var	 meðal	 kvenna	 í	 grunnnámi	 en	 38,67%	 þeirra	 sögðust	 eiga	

flestar	fyrirmyndir	af	sama	kyni	og	þær	sjálfar.	Helmingur	karla	í	framhaldsnámi	sagðist	

eiga	 jafn	margar	 fyrirmyndir	 af	hvoru	kyni	og	það	gerði	 einnig	 stærstur	hluti	 kvenna	 í	

framhaldsnámi	eða	36,96%.	Aðeins	1,33%	kvenna	 í	grunnnámi	sögðust	eiga	sér	 flestar	

fyrirmyndir	af	hinu	kyninu	en	það	var	eini	hópurinn	sem	merkti	þar	við.	Einnig	sagðist	

enginn	karlanna	í	framhaldsnámi	eiga	sér	fleiri	fyrirmyndir	af	hinu	kyninu	og	því	skiptust	

svör	þeirra	einungis	niður	á	flestar	fyrirmyndir	af	sama	kyni,	12,5%,	fleiri	af	sama	kyni,	

37,5%	og	 jafn	margar	af	hvoru	kyni,	 50%.	Hægt	er	að	 sjá	niðurstöður	 spurningarinnar	

eftir	kyni	og	námsstigi	á	mynd	9.	
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Mynd	9:	Kyn	fyrirmynda	þátttakenda	í	megindlegri	rannsókn	eftir	kyni	og	námsstigi	

Á	 mynd	 10	 sést	 hversu	 sammála	 þátttakendur	 voru	 staðhæfingunni	 „það	 er	

mikilvægt	að	eiga	sér	fyrirmyndir”.	Stærstur	hluti	þátttakenda	var	ýmist	mjög	sammála,	

44%,	 eða	 sammála,	 38,8%,	 staðhæfingunni.	 Stærstur	 hluti	 allra	 hópa	 nema	 karla	 í	

framhaldsnámi	 var	 mjög	 sammála	 en	 stærstur	 hluti	 þeirra,	 50%	 var	 sammála	 henni.	

21,05%	kvenna	 í	 grunnnámi	 svöruðu	hvorki	 né	og	 10%	karla	 í	 framhaldsnámi	 sögðust	

ósammála	 staðhæfingunni.	 Einungis	 4%	 karla	 í	 grunnnámi	 og	 3,77%	 kvenna	 í	

framhaldsnámi	sögðust	vera	mjög	ósammála	staðhæfingunni.		

	

Mynd	10:	Svör	þátttakenda	megindlegrar	rannsóknar	við	spurningunni	„það	er	mikilvægt	að	eiga	sér	
fyrirmyndir”	eftir	kyni	og	námsstigi	
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Þátttakendur	 voru	 spurðir	 hvort	 þeir	ættu	 sér	 fyrirmynd	 sem	 sinnti	 starfi	 sem	þeir	

myndu	vilja	sinna	í	framtíðinni	og	hvort	þeir	ættu	sér	fyrirmyndir	sem	hefðu	veitt	þeim	

innblástur	 við	 námsval.	 Á	 mynd	 11	 má	 sjá	 niðurstöður	 fyrri	 spurningarinnar.	 Hærra	

hlutfall	 karla	 en	 kvenna	 sagðist	 eiga	 fyrirmynd	 sem	 sinnti	 starfi	 sem	 þeir	myndu	 vilja	

sinna	 í	 framtíðinni	 eða	 70%	 karla	 í	 framhaldsnámi	 og	 60%	 karla	 í	 grunnnámi.	 58,95%	

kvenna	 í	 grunnnámi	 svöruðu	 játandi	 og	 50,94%	 kvenna	 í	 framhaldsnámi.	Hvað	 varðar	

innblástur	við	námsval	má	sjá	niðurstöðurnar	á	mynd	12.	Flestir	þátttakendur	svöruðu	

þeirri	 spurningu	 neitandi.	 Vildi	 41,05%	 kvenna	 í	 grunnnámi	 meina	 að	 þær	 ættu	 sér	

fyrirmynd	sem	hefði	veitt	þeim	innblástur	við	námsval.	Hlutfall	kvenna	í	framhaldsnámi	

sem	 svaraði	 játandi	 var	 aðeins	 lægra	 eða	 37,74%.	 Hæst	 var	 hlutfallið	 meðal	 karla	 í	

grunnámi	en	46%	þeirra	svöruðu	játandi	en	einungis	20%	karla	í	framhaldsnámi.	

	

Mynd	11:	Svör	þátttakenda	í	megindlegri	rannsókn	við	spurningunni	„átt	þú	fyrirmynd	sem	er	í	starfi	
sem	þú	myndir	vilja	sinna	í	framtíðinni?”	eftir	kyni	og	námsstigi	

70.00%

60.00%

50.94%

58.95%

30.00%

40.00%

49.06%

41.05%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Karlar	í	framhaldsnámi

Karlar	í	grunnnámi

Konur	í	framhaldsnámi

Konur	í	grunnnámi

Átt	þú	fyrirmynd	sem	er	í	starfi	sem	þú	myndir	vilja	
sinna	í	framtíðinni?

Já Nei



	

37	

	

Mynd	12:	Svör	þátttakenda	í	megindlegri	rannsókn	við	spurningunni	„átt	þú	fyrirmynd	sem	veitti	þér	
innblástur	við	námsval?”	eftir	kyni	og	námsstigi	

5.5.2 Áhrif	fyrirmynda	
Til	að	kanna	sjálfsmat	þátttakenda	voru	þeir	spurðir	spurninga	þar	sem	þeir	mátu	getu	

sína	og	möguleika.	 Til	 að	 kanna	áhrif	 kynja	 á	þessa	þætti	 eru	breyturnar	 sem	hér	eru	

notaðar	við	greiningu	niðurstaða	bæði	fyrir	kyn	og	hvort	viðkomandi	eigi	sér	fyrirmyndir	

eða	ekki.	Á	mynd	14	má	sjá	hversu	sammála	þátttakendur	voru	staðhæfingunni	„ég	ætla	

að	verða	ein/n	af	þeim	bestu	á	mínu	sviði	í	framtíðinni”.	Nær	allir	voru	mjög	sammála,	

sammála	 eða	 svöruðu	 hvorki	 né.	 Aðeins	 0,81%	 kvenna	 sem	 eiga	 sér	 fyrirmyndir	 voru	

ósammála.	 Þegar	 litið	 er	 á	 hlutföll	 hópanna	 sem	 voru	 mjög	 sammála	 má	 sjá	 hærra	

hlutfall	 hjá	þeim	sem	eiga	 sér	 fyrirmyndir	hjá	báðum	kynjum.	Þá	voru	36,29%	kvenna	

sem	eiga	sér	 fyrirmyndir	mjög	sammála	og	20%	kvenna	sem	eiga	sér	ekki	 fyrirmyndir.	

Meðal	 karla	 voru	 47,06%	 þeirra	 sem	 eiga	 sér	 fyrirmyndir	 mjög	 sammála	 en	 33,33%	

þeirra	sem	eiga	sér	ekki	fyrirmyndir.	

20.00%

46.00%

37.74%

41.05%

80.00%

54.00%

62.26%

58.95%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Karlar	í	framhaldsnámi

Karlar	í	grunnnámi

Konur	í	framhaldsnámi

Konur	í	grunnnámi

Átt	þú	fyrirmynd	sem	veitti	þér	innblástur	við	
námsval?

Já Nei



	

38	

	

Mynd	13:	Svör	þátttakenda	megindlegrar	rannsóknar	við	spurningunni	„ég	ætla	að	verða	ein/n	af	þeim	
bestu	á	mínu	sviði	í	framtíðinni”	eftir	kyni	og	hvort	viðkomandi	eigi	sér	fyrirmyndir	eða	ekki	

Mikill	munur	var	á	hlutfalli	þátttakenda	sem	voru	mjög	sammála	staðhæfingunni	„ég	

get	starfað	við	hvað	sem	mig	langar	að	starfa	við	í	framtíðinni”	eftir	því	hvort	þeir	eiga	

sér	 fyrirmyndir	 eða	 ekki.	 Á	meðan	 37,9%	 kvenna	 sem	 eiga	 sér	 fyrirmyndir	 voru	mjög	

sammála	voru	það	aðeins	12%	kvenna	sem	eiga	sér	ekki	fyrirmyndir.	72%	þeirra	voru	þó	

sammála	 staðhæfingunni	 á	 móti	 44,35%	 kvenna	 sem	 eiga	 sér	 fyrirmyndir.	 Meðal	

karlanna	voru	50,98%	þeirra	sem	eiga	sér	fyrirmyndir	mjög	sammála	en	aðeins	11,11%	

þeirra	 sem	 ekki	 eiga	 sér	 fyrirmyndir.	 44,44%	 karla	 sem	 eiga	 sér	 ekki	 fyrirmyndir	 voru	

ósammála	 staðhæfingunni	 en	 það	 voru	 undir	 10%	 allra	 hinna	 hópanna.	 Niðurstöður	

spurningarinnar	má	sjá	á	mynd	15.	
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Mynd	14:	Svör	þátttakenda	megindlegrar	rannsóknar	við	spurningunni	„ég	get	starfað	við	hvað	sem	mig	
langar	að	starfa	við	í	framtíðinni”	eftir	kyni	og	hvort	viðkomandi	eigi	sér	fyrirmyndir	eða	ekki	

5.5.3 Kvenfyrirmyndir	í	stjórnunarstöðum	
Lokaspurningarnar	 fjórar	 voru	 greindar	 út	 frá	 svörum	 þátttakenda	 í	 heild	 sinni	 án	

sundurliðunar	 eftir	 kyni	 eða	 öðrum	 breytum.	 Fyrst	 þeirra	 var	 staðhæfingin	

„kvenfyrirmyndir	 í	 stjórnunarstöðum	 brjóta	 niður	 kynjabundnar	 staðalímyndir	 um	

stjórnendur”.	Niðurstöðurnar	má	sjá	á	mynd	16.	Voru	38%	þátttakenda	mjög	sammála	

þeirri	 staðhæfingu,	 36%	 sammála,	 18%	 svöruðu	 hvorki	 né,	 6%	 voru	 ósammála	 og	 2%	

mjög	ósammála.	
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Mynd	15:	Svör	þátttakenda	megindlegrar	rannsóknar	við	spurningunni	„kvenfyrirmyndir	í	
stjórnunarstöðum	brjóta	niður	kynjabundnar	staðalímyndir	um	stjórnendur”	

Næst	voru	þátttakendur	beðnir	um	að	svara	hversu	sammála	þeir	væru	eftirfarandi	

staðhæfingu	 „kvenfyrirmyndir	 í	 stjórnunarstöðum	 fækka	 hindrunum	 í	 vegi	

kvenstjórnenda	 til	 að	 þróast	 og	 eflast	 í	 starfi”.	 Eins	 og	 sést	 á	 mynd	 17	 voru	 41%	

þátttakenda	mjög	sammála	og	sama	hlutfall	 var	 sammála,	13%	svöruðu	hvorki	né,	3%	

voru	ósammála	og	2%	mjög	ósammála.	

	

Mynd	16:	Svör	þátttakenda	megindlegrar	rannsóknar	við	spurningunni	„kvenfyrirmyndir	í	
stjórnunarstöðum	fækka	hindrunum	í	vegi	kvenstjórnenda	til	að	þróast	og	eflast	í	starfi”	
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Næsta	 staðhæfing	 var	 „framtíðar	 kvenstjórnendur	 stefna	 hærra	 ef	 þær	 eiga	 sér	

kvenfyrirmyndir”	 og	 koma	 svarhlutföllin	 við	 henni	 fram	 á	 mynd	 18.	 Aðeins	 24%	

þátttakenda	var	mjög	sammála	og	26%	sammála.	Stærstur	hluti	svaraði	hvorki	né,	eða	

42%	þátttakenda.	Þá	voru	6%	ósammála	og	2%	mjög	ósammála.	

	

Mynd	17:	Svör	þátttakenda	megindlegrar	rannsóknar	við	spurningunni	„framtíðar	kvenstjórnendur	
stefna	hærra	ef	þær	eiga	sér	kvenfyrirmyndir”	

Seinasta	 staðhæfingin	 var	 svo	 „fleiri	 kvenfyrirmyndir	 stuðla	 að	 fjölgun	 kvenna	 í	

stjórnunarstöðum”	en	henni	voru	flestir	annaðhvort	mjög	sammála	eða	sammála.	Eins	

og	 sést	 á	 mynd	 19	 voru	 39%	mjög	 sammála,	 41%	 sammála,	 16%	 svöruðu	 hvorki	 né,		

einungis	2%	svöruðu	ósammála	og	einnig	2%	mjög	ósammála.	
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Mynd	18:	Svör	þátttakenda	megindlegrar	rannsóknar	við	spurningunni	„fleiri	kvenfyrirmyndir	stuðla	að	
fjölgun	kvenna	í	stjórnunarstöðum”	

5.6 Niðurstöður	eigindlegrar	rannsóknar	
Til	að	greina	viðtölin	var	byrjað	á	því	að	hlusta	á	þau	aftur,	 fyrst	án	þess	að	skrifa	þau	

niður	og	síðan	 í	annað	skiptið	voru	þau	afrituð.	Þá	var	hafin	samþætting	þar	sem	gert	

var	grein	fyrir	meginþemum	sem	síðan	voru	flokkuð	í	yfir	 -og	undirþemu.	Því	næst	var	

þemunum	forgangsraðað	og	loks	var	hægt	að	túlka	niðurstöður	viðtalanna.	Hér	verður	

greint	 frá	 þeim	 þemum	 sem	 borin	 voru	 kennsl	 á.	 Fyrra	 yfirþemað	 er	 vegferð	

kvenstjórnenda	 en	 því	 tilheyra	 fjögur	 undirþemu:	 mikilvægi	 hugarfarsins,	 mæður	 og	

stjórnendur,	 frá	 því	 karlmannlega	 yfir	 í	 það	 kvenlega	 og	 að	 brjóta	 spegilinn.	 Seinna	

yfirþemað	er	 svo	hlutverk	 fyrirmynda.	 Það	 skiptist	 í	 þrjú	 undirþemu:	 eigin	 upplifun	 af	

fyrirmyndum,	ábyrgð	fyrirmynda	og	mikilvægi	sýnileikans.	

5.6.1 Vegferð	kvenstjórnenda	

Rætt	 var	 við	 viðmælendur	 rannsóknarinnar	 um	 þá	 þætti	 sem	 hafa	 haft	 áhrif	 á	

starfsþróun	 þeirra.	 Þá	 var	 bæði	 rætt	 um	 þær	 hindranir	 sem	 urðu	 á	 vegi	 þeirra	 og	 þá	

þætti	sem	studdu	við	bakið	á	þeim.	Auk	persónulegra	einkenna	og	styrkleika	þeirra	var	

borið	kennsl	á	eftirfarandi	þætti	sem	samkvæmt	viðmælendunum	höfðu	afgerandi	áhrif	

á	vegferð	þeirra	að	starfinu	sem	þær	sinna	í	dag.	
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1. Mikilvægi	hugarfarsins	

Eitt	 af	því	 sem	kom	 fram	 í	 viðtölunum	var	mikilvægi	þess	að	hafa	 rétt	hugarfar	þegar	

kemur	að	því	að	fara	nýjar	og	ótroðnar	leiðir.	Í	upphafi	starfsferils	síns	sagðist	Birna	hafa	

verið	 með	 örlítið	 ranga	 sýn	 á	 það	 hvað	 það	 þýddi	 að	 vera	 kona	 að	 sækjast	 eftir	

stjórnunarstarfi:	

Þegar	ég	var	ung	þá	hugsaði	ég	„þetta	verður	svo	auðvelt	fyrir	mig	sem	kona,	
það	vilja	öll	 fyrirtæki	 fjölga	konum	þannig	að	ég	á	eftir	 að	vaða	 í	 vinnu	og	
allir	eiga	eftir	að	berjast	um	að	fá	mig”.	

Hún	áttaði	sig	seinna	meir	á	því	að	þetta	var	ekki	raunin.	Rannveig	áttaði	sig	snemma	

á	hlutskiptum	kvenna	á	 vinnumarkaði	 og	 lagaði	 hún	hugarfar	 sitt	 að	því	 að	það	 ríkti	 í	

raun	 ekki	 jafnrétti.	 Hún	 segir	 það	 hafa	 gefið	 sér	 ákveðið	 forskot	 að	 fagna	 frekar	

sigrunum	heldur	en	að	svekkja	sig	á	ósigrunum.	Hún	áttaði	sig	einnig	á	því	að	það	væru	

ekki	persónulegar	árásir	þegar	 fólk	var	neikvætt	 fyrir	því	að	hún	kæmist	áfram	heldur	

mótþrói	gagnvart	breytingum	og	nýjungum.	Hún	ákvað	að	túlka	áhuga	fólks	á	því	sem	

hún	var	að	gera	frekar	sem	forvitni	heldur	en	einhverskonar	neikvæð	viðbrögð	og	sagði	

það	hafa	auðveldað	sér	til	muna.		

Allar	þrjár	töluðu	þær	um	að	ekkert	væri	í	raun	ókeypis,	það	þyrfti	að	vinna	fyrir	sínu	

og	það	ætti	 þá	 sérstaklega	 við	um	konur	 sem	oft	 kæmu	ekki	 jafn	 sjálfkrafa	upp	 í	 hug	

þeirra	 sem	 standa	 að	 ráðningum	 og	 stöðuhækkunum	 stjórnenda.	 Þá	 þyrftu	 konur	 að	

vera	 tilbúnar	að	 leggja	 sig	meira	 fram	 til	 að	 sýna	hvað	 í	þeim	býr.	Rannveig	 segir	það	

mikilvægt	 að	 halda	 í	 jákvæðnina	 og	missa	 sig	 ekki	 í	 kvarti	 yfir	 stöðu	 kvenna	 og	 þeirri	

ósanngirni	sem	henni	fylgir.	Þó	óréttlætið	sé	vissulega	til	staðar	og	umtalið	eigi	rétt	á	sér	

þá	bendir	Rannveig	á	það	að	enginn	ráði	neikvæðan	stjórnanda	og	því	sé	mikilvægt	að	

upplifunin	af	manni	sé	jákvæð	svo	maður	komist	áfram	og	geti	þá	breytt	hlutunum.	Hún	

hefur	þá	gjarnan	nýtt	sér	grín	til	að	ávarpa	ójafnrétti	á	milli	kynjanna	og	segir	það	hafa	

nýst	sér	vel	enda	hafi	það	meiri	áhrif	en	neikvæðni	og	að	skammir.	

2. Mæður	og	stjórnendur	

Lóa	 og	 Rannveig	 töluðu	 um	 upplifun	 sína	 af	 mótlæti	 úr	 umhverfi	 sínu	 tengdu	

móðurhlutverkinu.	Lóa	lýsir	því	svo:	
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Þegar	ég	var	ung	með	börn	þá	var	endalaust	verið	að	segja	mér	hvað	ég	ætti	
að	 gera.	 Allir	 voru	 að	 segja	 mér	 „gerðu	 þetta,	 gerðu	 hitt”	 og	 „ætlarðu	 í	
alvörunni	 að	 gera	 þetta”	 og	 þú	 veist,	 ég	 bara	 hlustaði	 ekki	 […]	 Ég	man	 að	
maðurinn	minn,	hann	fékk	aldrei	neitt	svona,	alveg	sama	hvað	hann	ætlaði	
að	gera.	

Rannveig	 segist	 oft	 hafa	 orðið	 vör	 við	 orðræðu	 tengda	móðurhlutverkinu	 en	þegar	

hún	sóttist	eftir	því	að	komast	í	vélskólann	var	hún	spurð	„hvernig	heldur	þú	að	það	sé	

að	vera	komin	sjö	mánuði	á	leið	um	borð	í	togara?”.	Hún	hafi	þá	svarað	fullum	hálsi	og	

komist	 að	 lokum	 inn	 í	 gegnum	 skólanefndina.	 Hún	 talaði	 einnig	 um	 að	 hafa	 upplifað	

mótþróa	úr	sínu	næsta	umhverfi	en	bæði	pabbi	hennar	og	maðurinn	hennar	hafi	staðið	

við	bakið	á	henni.	Bæði	Lóa	og	Rannveig	segja	þetta	mótlæti	hafa	verið	mest	þegar	þær	

hafi	verið	að	vinna	sig	upp	í	þau	störf	sem	þær	sinna	í	dag	en	fólki	hafi	þótt	það	meira	

eðlilegt	eftir	að	þær	komust	þangað.	Lóa	segist	þekkja	margar	konur	sem	hafa	ákveðið	

að	 leggja	 drauma	 sína	 til	 hliðar	 og	 fara	 öruggu	 leiðina	 sökum	 þrýstings	 frá	 fólkinu	 í	

kringum	sig.	Þær	hafi	þá	endað	í	störfum	sem	þær	voru	ekki	ánægðar	með	því	þau	hafi	

átt	að	veita	þeim	meira	öryggi.	Seinna	meir	hafi	þær	svo	ákveðið	að	það	væri	ekki	þess	

virði	 að	 vera	 óhamingjusamur	 í	 starfi	 vegna	 þess	 að	 það	 sé	 öruggara	 en	 að	 prófa	

eitthvað	nýtt.	

3. Frá	því	karlmannlega	í	það	kvenlega	

Lóa,	Rannveig	og	Birna	sögðust	allar	taka	eftir	því	að	þær	væntingar	sem	fólk	hefur	til	

þeirra	 séu	 ólíkar	 þeim	 sem	 gerðar	 eru	 til	 karlmanna	 í	 sömu	 stöðum.	 Birna	 segir	

tilfinningamál	vera	frekar	borin	undir	sig	en	þau	væru	við	karlmenn.	Að	sama	skapi	segir	

Rannveig	fólk	oft	búast	við	öðru	en	það	fái	frá	sér.	Þegar	hún	byrjaði	sem	stjórnandi	hafi	

fólk	búist	við	því	að	hún	væri	smámunasöm	og	vælin	sem	væri	þó	ekki	raunin.	Fólk	hafi	

þá	gert	ráð	fyrir	að	vegna	kyns	hennar	myndi	hún	stjórna	öðruvísi	en	karlar.	Dæmi	Lóu	

var	einkar	áhugavert	en	hún	á	 sögu	af	því	þegar	hún	var	 látin	 taka	persónuleikapróf	 í	

hópefli	á	vinnustað	sem	hún	starfaði	á:	

Sálfræðingurinn	 sagði	 að	 prófíllinn	 minn	 væri	 mjög	 óvanalegur	 fyrir	 unga	
konu,	 ég	 væri	með	prófíl	 eins	 og	 fertugur	 karl	 […]	 hann	 sagði	 við	mig	 „þú	
skalt	vinna	með	þetta,	því	ef	þú	blandar	þessari	ákveðni	og	þessu	sjálfsöryggi	
og	þessum	krafti	til	að	taka	ákvarðanir	við	innsæi	og	mannúð	þá	ertu	orðin	
fínn	stjórnandi”.	
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Birna	 talar	 einnig	 um	 að	 nýta	 það	 „karlmannlega”	 í	 fari	 sínu	 til	 að	 koma	 sér	 á	

framfæri:	

Á	 sínum	 tíma	 voru	 þessar	 konur	 sem	 komust	 áfram	 einhvern	 veginn	
„karlakonur”.	 Það	 er	 fullt	 til	 af	 svoleiðis	 konum	 sem	 eru	 bara	 algjörlega	 í	
karlaheiminum	og	þess	vegna	eru	þær	með.	Svoleiðis	byrjaði	ég.	Ég	 reyndi	
að	komast	inn	með	því	að	vera	svona	hluti	af	karlaheiminum.	Út	af	því	að	ég	
vissi	að	ég	gæti	ekki	breytt	neinu	fyrr	en	ég	væri	komin	þangað	inn	og	til	að	
komast	 inn	 þurfti	 maður	 að	 aðlagast	 að	 þessum	 normum	 sem	 voru.	 Svo	
smám	saman	náði	maður	að	komast	á	stað	þar	sem	að	maður	hefur	frelsið	
til	 að	 vera	 sú	 sem	maður	 er.	 Það	 er	 svo	mikill	 léttir.	 Áður	 fyrr	 urðu	 konur	
bara	að	vera	í	jakkafötunum.	

4. Að	brjóta	spegilinn	

Erfiðleikar	 kvenna	 til	 að	 komast	 í	 stjórnunarstöður	 virðast,	 samkvæmt	 viðmælendum	

þessarar	rannsóknar,	liggja	mikið	í	tilhneigingu	fólks	til	að	ráða	inn	fólk	af	sama	kyni.	Lóa	

lýsir	 þessu	 sem	ákveðinni	menningarlegri	 blindni	 sem	veldur	því	 að	 stjórnendur	 leitist	

eftir	því	að	samsvara	sjálfum	sér	í	þeim	sem	þeir	ráða.	Birna	segir	stjórnendur	oft	leita	

að	einhverjum	sem	þeir	hafi	unnið	með	áður	og	þar	sem	stjórnendur	eru	oftar	en	ekki	

karlar	 umkringdir	 körlum	 þá	 séu	 það	 karlar.	 Rannveig	 lýsir	 þessum	 aðstæðum	 með	

myndlíkingu	um	spegil:	

Þegar	þú	ferð	í	að	ráða	manneskju	þá	ertu	með	ákveðið	hjálpartæki.	Þú	ert	
með	spegil.	Þú	ert	að	 leita	að	sjálfri	þér.	Þegar	þú	 ferð	og	tekur	einhvern	 í	
starfsviðtal,	 þá	 fer	 ég	 til	 dæmis	 að	 leita	 að	 einhverri	 konu	 með	 svipaðan	
grunn,	svipaða	menntun,	svipuð	gildi	og	ég.	Það	eru	meiri	líkur	á	að	ég	ráði	
konu	á	mínum	aldri,	með	mína	háskólamenntun,	einhvern	sem	ég	samsama	
mér	við.	Svo	þegar	það	er	karlmaður	þá	er	líklegra	að	hann	samsami	sér	við	
annan	 karlmann.	 Þetta	 á	held	 ég	 við	um	alla,	 svo	ef	maður	ætlar	 að	 jafna	
þessi	kynjahlutföll	þá	þarf	maður	að	vera	meðvitaður	um	að	gera	það.	Þetta	
gerist	ekki	af	ásetningi	heldur	 treystir	þú	best	því	 sem	þú	þekkir,	 konu.	Þú	
skilur	 hana	 best	 og	 samsamar	 þér	 best	 með	 henni	 svo	 það	 er	 miklu	
auðveldara	fyrir	mig	að	ráða	konu	en	það	er	að	ráða	karla.	

Birna	 hefur	 unnið	 markvisst	 að	 því	 að	 hvetja	 karla	 til	 þess	 að	 ráða	 konur	 í	

stjórnunarstörf	en	það	fellur	ekki	alltaf	í	góðan	jarðveg.	Allar	þrjár	eru	þær	sammála	því	

að	 markmiðið	 ætti	 að	 vera	 að	 jafna	 kynjahlutföllin	 í	 æðstu	 stjórnunarstöðum	 til	 að	

tryggja	fjölbreytni	við	ákvarðanatöku.	Eins	og	Birna	segir:	

Ég	er	búin	að	sjá	það	því	ég	hef	verið	í	framkvæmdastjórnum	þar	sem	hafa	
verið	engar	konur,	bara	karlar	á	sama	aldri,	ég	eina	konan.	Ég	sé	breytinguna	
eftir	því	sem	breiddin	er	meiri	og	það	er	bara	þannig.	Það	eru	teknar	betri	
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ákvarðanir.	 Þær	 taka	 aðeins	 lengri	 tíma	því	 það	eru	 ekki	 allir	 sammála,	 en	
það	er	þannig	sem	þú	átt	að	vilja	hafa	það.	

Rannveig	 segist	 ekki	 halda	 að	 hlutfall	 kvenna	 í	 stjórnunarstöðum	 muni	 jafnast	 af	

sjálfu	sér	heldur	þurfi	að	taka	meðvitaðar	ákvarðanir	um	að	fjölga	konum	eins	og	með	

setningu	 reglugerða	 eða	 kvóta.	 Birna	 talar	 um	 mikilvægi	 fjölbreytninnar	 og	 að	 einn	

daginn	muni	eflaust	þurfa	að	taka	upp	reglur	til	að	passa	upp	á	að	stjórnarmenn	séu	ekki	

allir	 á	 sama	 aldri,	 úr	 sama	 hverfi	 eða	 með	 sömu	 menntun.	 Lóa	 vonar	 að	 komandi	

kynslóðir	muni	láta	í	sér	heyra	og	„mölva	glerþakið	með	látum”.	Þær	eru	því	sammála	að	

það	þurfi	að	brjóta	þennan	kynjaspegil	og	rétta	af	hlutföll	kvenna	í	stjórnunarstöðum	því	

aukin	fjölbreytni	og	jöfn	kynjahlutföll	í	stjórnunarstöðum	sé	af	hinu	góða.		

5.6.2 Hlutverk	fyrirmynda	

Allar	töluðu	þær	Lóa,	Rannveig	og	Birna	um	það	að	fyrirmyndir	væru	mjög	mikilvægar.	

Þær	 eiga	 það	 allar	 sameiginlegt	 að	 hafa	 þróað	 starfsferil	 sinn	 að	 miklu	 leyti	 án	

fyrirmynda	sem	skipuðu	stöðurnar	 sem	þær	áttu	eftir	að	skipa.	Þær	vita	því	hvað	það	

getur	 verið	 mikilvægt	 að	 hafa	 einhvern	 til	 að	 líta	 upp	 til	 og	 sýna	 manni	 að	 það	 sé	

möguleiki	að	stefna	hátt	og	ná	langt.		

1. Eigin	upplifun	af	fyrirmyndum	

Viðmælendurnir	 þrír	 sögðust	 allar	 eiga	 sér	 fyrirmyndir	 og	 að	 fyrirmyndir	 hefðu	 spilað	

mismunandi	 hlutverk	 á	 mismunandi	 stigum	 starfsferils	 þeirra.	 Við	 greiningu	 tók	

höfundur	 eftir	 ákveðnu	munstri	meðal	 þeirra	 þriggja.	 Allar	 tala	 þær	 um	 persónulegar	

fyrirmyndir	 sem	 veittu	 þeim	 innblástur	 sem	börn	 og	 leiðbeinendur	 eða	 yfirmenn	 sem	

voru	fyrirmyndir	þeirra	við	fyrstu	skref	starfsferilsins.	Að	lokum	tala	þær	um	núverandi	

fyrirmyndir	 sem	eru	þá	annars	 vegar	 jafningjar	 í	 svipuðum	stöðum	og	þær	 sjálfar	 eða	

heimsleiðtogar	eða	aðrir	sem	bera	af	í	einhverju	sem	þær	vilja	taka	sér	til	fyrirmyndar.	

Sem	dæmi	um	persónulegar	fyrirmyndir	á	unga	aldri	talar	Rannveig	um	gömul	hjón	sem	

áttu	 stóran	part	 í	 uppeldi	 hennar.	 Þau	 voru	bæði	 góð	 við	hana	og	höfðu	mikil	 áhrif	 á	

æsku	hennar.	Maðurinn	var	sjómaður	og	sagði	henni	sögur	af	sjónum	sem	kveikti	áhuga	

hennar	á	því	að	sigla	eins	og	hann.	Birna	og	Lóa	töluðu	báðar	um	Vigdísi	Finnbogadóttur	

og	sögðu	frá	áhrifum	hennar	á	þeirra	kynslóð	og	þær	sem	á	eftir	henni	komu.	Birna	og	

Lóa	 tala	svo	báðar	um	 leiðbeinendur	sem	veittu	þeim	 innblástur	og	höfðu	trú	á	þeim.	

Lóa	talar	einnig	um	það	hvernig	gamall	prófessor	sem	hún	hafði	í	háskólanum	hafi	verið	
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sá	sem	í	raun	bar	kennsl	á	stjórnunarhæfileika	hennar	og	beindi	henni	í	þá	átt.	Rannveig	

segist	hafa	tekið	til	 fyrirmyndar	togaraskipstjóra	sem	hún	vann	með	um	skeið	en	hann	

hafi	stýrt	mannskapnum	vel	og	á	sama	tíma	tekist	að	vera	einn	af	hópnum.	Hún	hafi	litið	

mikið	 upp	 til	 hans	 og	 þau	 hafi	 rætt	 stjórnun	 saman.	 Birna	 segist	 enn	 þann	 dag	 í	 dag	

muna	nöfnin	á	þeim	fáu	kvenfyrirmyndum	sem	voru	til	staðar	þegar	hún	var	í	námi	enda	

hafi	hún	 litið	mikið	upp	til	þeirra.	 Í	seinni	tíð	tala	þær	um	að	taka	færni	og	frumkvæði	

annara	kvenna	í	samanburðarhæfum	stöðum	og	þær	sinna	sjálfar	til	fyrirmyndar.	Einnig	

töluðu	þær	um	að	líta	upp	til	leiðtoga	úti	í	heimi	og	fyrirmynda	„á	stóra	skalanum”	eins	

og	Lóa	orðaði	það.	

2. Ábyrgð	fyrirmynda	

Birna	segist	leggja	mikið	á	sig	til	að	vera	góð	fyrirmynd	fyrir	ungar	konur.	Hún	tekur	það	

fram	að	um	fáar	kvenfyrirmyndir	sé	að	ræða	í	bankageiranum	og	því	sé	eins	gott	að	þær	

sem	eru	til	staðar	standi	sig.	Einnig	ræðir	hún	reglulega	við	kvenstjórnendur	sem	henni	

þykja	geta	sinnt	skyldu	sinni	sem	fyrirmyndir	betur:	

Ég	 segi	 við	 allar	 konur	 sem	 að	 komast	 eitthvað	 „nú	 þarft	 þú	 að	 fara	 að	
standa	þig,	þú	verður	að	standa	þig.	Nú	ert	þú	orðin	fyrirmynd	og	þú	þarft	að	
gera	þetta.	Þú	verður.	Þú	verður	bara	að	vera	flott	fyrirmynd”.	

	Rannveig	hefur	verið	mikill	brautryðjandi	fyrir	konur	hvar	sem	hún	hefur	komið	við.	

Hún	segist	átta	sig	á	ábyrgðinni	sem	því	fylgir	og	lýsir	henni	svo:	

Það	er	hægt	að	ryðja	 leið	sem	ekki	hefur	verið	farin	áður	þannig	hún	verði	
svo	grýtt	að	hún	sé	verri	en	hún	var.	Það	gerist	ef	þú	kemur	þannig	fram	að	
þú	gerir	alla	brjálaða	yfir	því	að	þú	sért	kona	og	ert	alltaf	með	eitthvað	vesen	
og	 þú	 stendur	 þig	 ekki	 í	 því	 sem	 þú	 ert	 að	 gera.	 Mér	 finnst	 mín	 ábyrgð	
svolítið	 felast	 í	því	að	reyna	að	ryðja	brautina	þannig	hún	verði	greiðfærari	
eftir	að	ég	er	búin	að	fara.	Bæði	það	að	gera	þetta	þannig	að	mér	líði	vel	og	
fólk	 sjái	 það	 að	 þetta	 sé	 eitthvað	manni	 líður	 vel	 í	 og	 geti	 verið	 lengi	 í	 og	
gengið	 vel	 og	 svoleiðis.	 Svo	 líka	 bara	 að	 framkoman	 við	 þá	 sem	að	maður	
mætir	á	veginum	sé	þannig	að	þeim	þyki	þetta	vera	tilhugsun	í	lagi	að	það	sé	
kona	í	þessu.	Það	er	svolítið	ábyrgðin.	

3. Mikilvægi	sýnileikans	

Sýnileiki	 fyrirmynda	 hefur	 tvíþætt	 áhrif	 samkvæmt	 viðmælendum	 rannsóknarinnar.	

Annarsvegar	 breytir	 hann	 hugarfari	 þeirra	 sem	 sjá	 um	 ráðningar	 og	 opnar	 fyrir	 þeim	

möguleikann	á	að	ráða	konur	í	stjórnunarstöður.	Lóa	talar	um	að	viðbrögð	sumra	við	því	
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að	hún	hafi	verið	ráðin	í	forstjórastöðu	hafi	verið	„hey,	má	þetta?”.	Svo	hafi	þeir	áttað	

sig	 á	því	 að	það	væri	 í	 rauninni	ekki	bara	eitt	mengi	 til	 að	 ráða	úr,	heldur	 tvö	og	þau	

væru	bara	jafn	góð.		

Hin	áhrifin	eru	á	ungar	konur	sem	með	sýnileika	kvenfyrirmynda	geta	séð	sjálfar	sig	

fyrir	sér	í	störfum	sem	þær	hafi	áður	flokkað	sem	karlastörf.	Rannveig	talar	um	hvernig	

hún	 sé	 undantekning	 þar	 sem	 það	 sé	mjög	 óvanalegt	 að	 stelpur	 fái	 hugmynd	 um	 að	

verða	skipstjóri	frá	karlmanni.	Það	séu	meiri	líkur	á	því	að	stelpur	fái	slíkar	hugmyndir	ef	

þær	sjá	konu	gera	það.	Lóa	talar	um	það	hvernig	fólk	er	kynjað	þegar	það	horfir	fram	á	

við.	 Konur	 líta	 frekar	 upp	 til	 kvenna	 og	 karlar	 til	 karla.	 Það	 sé	 þá	 mikilvægt	 að	 hafa	

einhvern	 fyrir	 framan	 sig	 sem	 maður	 getur	 „mátað	 sjálfan	 sig	 í”.	 Birna	 vitnar	 í	

Bandarísku	leikkonuna	Geenu	Davis	sem	sagði	„ef	hún	getur	séð	það	þá	getur	hún	verið	

það”	(e.	if	she	can	see	it	she	can	be	it).	Hún	talar	um	það	að	ef	konur	sjái	alltaf	bara	karla	

á	 ákveðnum	 aldri	 í	 jakkafötum	 í	 stjórnunarstöðum	 eigi	 þær	 erfitt	 með	 að	 setja	 sig	 í	

þeirra	spor.	Hún	talar	einnig	um	mikilvægi	þess	að	láta	sig	dagdreyma,	sérstaklega	þar	

sem	fyrirmyndirnar	eru	ekki	enn	alltaf	til	staðar.	

Ég	man	eftir	nokkrum	tilvikum	þar	sem	allir	voru	kallaðir	inn	í	matsal	og	það	
var	 kynntur	 nýr	 framkvæmdastjóri	 eða	 nýr	 bankastjóri	 og	 ég	 man	 að	 ég	
hugsaði	alltaf	„hvað	ætla	ég	segja	þegar	ég	verð	tilkynnt?	 Í	hverju	ætla	ég	
að	vera	þegar	það	verður	verið	að	tilkynna	mig?”.	Ég	var	alltaf	að	setja	sjálfa	
mig	 þarna.	 Ég	 hugsaði	 aldrei	 „ef”	 bara	 „þegar”.	 Ég	 er	 ekkert	 viss	 um	 að	
margar	konurnar	þarna	inni	hafi	verið	að	gera	það.		

5.7 Kostir	og	gallar	rannsóknar		
Einn	 helsti	 kostur	 þessarar	 rannsóknar	 er	 sá	 að	 notast	 var	 við	 bæði	 megindlega	 og	

eigindlega	aðferð.	Það	bætti	yfirgrip	rannsóknarinnar	og	gaf	tækifæri	til	að	nálgast	efnið	

frá	 fleiri	 en	 einu	 sjónarhorni	 sem	 styrkti	 hana	 til	 muna.	 Á	 móti	 kemur	 að	 það	 er	

tímafrekt	 að	 setja	 upp	 tvær	 rannsóknir	 og	 því	 getur	 verið	 erfiðara	 að	 fara	 í	 smáatriði	

hvorrar	fyrir	sig.		

Ef	 litið	 er	 á	 aðferðirnar	 í	 sitthvoru	 lagi	 hefur	 hvor	 um	 sig	 sína	 kosti	 og	 galla.	 Hvað	

varðar	 megindlega	 rannsóknaraðferð	 eru	 hennar	 helstu	 kostir	 hvað	 hún	 er	 auðveld	 í	

framkvæmd.	Á	 sama	 tíma	 eru	 skoðanir	 þátttakenda	mjög	 viðkvæmar	 fyrir	 hlutdrægni	

sökum	 orðalags,	 uppsetningar	 og	 staðsetningar	 spurninga	 og	 annarra	 utanaðkomandi	

þátta.	 Sem	dæmi	má	nefna	 svokölluð	 staðsetningaráhrif	 (e.	 position	 effect)	 þar	 sem	 í	
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lokuðum	 spurningum	 með	 tveimur	 möguleikum	 er	 líklegra	 að	 þátttakandi	 merki	 við	

seinni	 valkostinn.	 Halo	 áhrifin	 (e.	 halo	 effect)	 valda	 því	 að	 mannshugurinn	 flokkar	

spurningar	 sem	 tengjast	 efnislega	 saman.	 Þá	 þarf	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 dreifa	 slíkum	

spurningum	 svo	 svörin	 litist	 ekki	 hvort	 af	 öðru.	 Einnig	 veldur	 samþykkishneigð	 (e.	

acquiescence)	 því	 að	 þátttakendur	 hafa	 tilhneigingu	 ti	 þess	 að	 svara	 játandi	 þegar	

valmöguleikar	eru	já	eða	nei	(Flick,	2011).	Höfundur	fékk	eina	athugasemd	þar	sem	bent	

var	á	mögulega	hlutdrægni	í	spurningum	könnunarinnar.	Sú	gagnrýni	var	auðvitað	tekin	

til	greina	og	rétt	að	taka	hana	fram	þegar	fjallað	er	um	það	sem	mögulega	betur	mætti	

fara.	Þegar	unnið	er	með	óeiginlega	mælieiningu	eins	og	mikilvægi	getur	verið	erfitt	að	

komast	hjá	því	að	vera	að	einhverju	leyti	hlutdrægur	sem	verður	að	teljast	sem	einn	af	

göllum	þessarar	 rannsóknar.	Hvað	varðar	 kosti	 þá	gaf	 rannsóknin	áhugavert	 yfirlit	 yfir	

skoðanir	 úrtaks	 viðskiptafræðinema	 á	 áhrifum	 fyrirmynda	 á	 stjórnendur.	 Aðgengi	 að	

þátttakendum	var	gott	enda	voru	kennarar	Háskóla	Íslands	sérstaklega	jákvæðir	fyrir	því	

að	 leyfa	 höfundi	 að	 leggja	 könnunina	 fyrir	 á	 kennslutíma	 sem	 veitti	 ómetanlegan	

stuðning	 við	 gagnasöfnun.	 Það	 var	mikill	 kostur	 enda	 hefði	 höfundur	 annars	 þurft	 að	

reiða	 sig	meira	 á	 netið	 við	 söfnun	 svara	 sem	hefði	 boðið	 upp	 á	 óáreiðanlegri	 svör	 og	

mögulega	 skekkju	 í	 niðurstöðum.	 Auk	 þess	 var	 vinnsla	 gagna	 fremur	 einföld	 enda	

auðvelt	að	setja	niðurstöðurnar	upp	í	forritum	á	borð	við	Microsoft	Excel.	

Kostir	eigindlegu	rannsóknarinnar	eru	einnig	margir.	Þar	sem	mörg	hugtakanna	sem	

tengd	 eru	 rannsókninni	 eru	 fremur	 huglæg	 var	 gott	 að	 byggja	 á	 skoðunum	 og	

upplifunum	 viðmælenda.	 Einnig	 voru	 þátttakendurnir	 sjálfir	 miklar	 kjarnakonur	 sem	

höfðu	 frá	 ýmsu	 merkilegu	 að	 segja	 sem	 má	 einnig	 teljast	 sem	 kostur.	 Það	 kom	 því	

heilmikið	áhugavert	efni	úr	viðtölunum	sem	hægt	var	að	vinna	úr.	Segja	má	að	helsta	

takmörkun	 eigindlegu	 rannsóknarinnar	 sé	 sú	 að	 hún	 gefur	 í	 raun	 aðeins	 mynd	 af	

upplifun	þriggja	viðmælenda.	Fleiri	viðtöl	hefðu	gefið	enn	betri	heildarmynd	af	viðhorfi	

kvenstjórnenda	í	æðstu	stjórnunarstöðum.	Það	má	þó	líta	á	það	frekar	sem	tækifæri	en	

galla	 enda	 væri	 áhugavert	 að	 halda	 áfram	 með	 þessa	 rannsókn	 og	 ræða	 við	 fleiri	

kvenstjórnendur.	Einkar	áhugavert	væri	að	tala	við	konur	á	breiðara	aldursbili	og	úr	fleiri	

greinum	atvinnulífsins	auk	þess	að	ræða	við	fólkið	sem	starfar	hjá	þeim	fyrirtækjum	sem	

þær	stjórna.	
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6 Umræður	

Af	megindlega	hluta	 rannsóknarinnar	má	álykta	að	 flestir	viðskiptafræðinemar	eigi	 sér	

fyrirmyndir,	 þá	 frekar	margar	 en	 eina	 sérstaka	og	 flestar	 eða	 fleiri	 þeirra	 eru	 af	 sama	

kyni	og	þeir	sjálfir.	Þeim	þykir	mikilvægt	að	eiga	sér	fyrirmyndir	og	eru	líklegri	til	að	eiga	

sér	fyrirmyndir	sem	sinna	störfum	sem	þeir	geta	ímyndað	sér	að	starfa	við	í	framtíðinni	

heldur	en	fyrirmyndir	sem	veittu	þeim	innblástur	við	námsval.	Viðskiptafræðinemar	sem	

eiga	sér	fyrirmyndir	virðast	einnig	hafa	meiri	trú	á	því	að	þeir	geti	starfað	við	hvað	sem	

þeir	 vilji	 starfa	 við	 í	 framtíðinni	 en	 þeir	 sem	 eiga	 sér	 ekki	 fyrirmyndir.	 Að	 sama	 skapi	

virðast	þeir	sem	eiga	sér	fyrirmyndir	einnig	vera	vissari	um	að	þeir	muni	skara	fram	úr	á	

sínu	 sviði	 í	 framtíðinni.	 Viðskiptafræðinemar	 virðast	 vera	 sammála	 því	 að	

kvenfyrirmyndir	hafi	jákvæð	áhrif	á	stjórnendur	en	flestir	þeirra	eru	sammála	því	að	þeir	

fækki	hindrunum,	brjóti	niður	kynjabundnar	staðalímyndir	og	stuðli	að	fjölgun	kvenna	í	

stjórnunarstöðum.	 Margir	 þeirra	 virðast	 einnig	 vera	 sammála	 því	 að	 framtíðar	

kvenstjórnendur	 stefni	 hærra	 ef	 þeir	 eiga	 sér	 fyrirmyndir	 en	margir	 þeirra	 eru	 einnig	

hlutlausir	gagnvart	því.	

Viðmælendur	eigindlega	hluta	rannsóknarinnar	voru	sammála	um	það	að	fyrirmyndir	

hefðu	 áhrif	 og	 væru	 stjórnendum	mikilvægar.	 Það	 þyrfti	 þó	meira	 til	 enda	 væru	 enn	

margar	 hindranir	 í	 veginum	 sem	 viðhalda	 minnihluta	 kvenna	 í	 stjórnunarstöðum.	

Fyrirmyndirnar	 geti	haft	 áhrif	 á	þessar	hindranir	 sem	og	hugarfar	bæði	þeirra	 sem	sjá	

um	að	ráða	inn	stjórnendur	og	kvenstjórnendur	framtíðarinnar.	Ein	þessara	hindrana	er	

tilhneiging	 stjórnenda	 til	 að	 leita	 að	 sjálfum	 sér	 í	 þeim	 sem	 þeir	 ráða.	 Þetta	 veldur	

ákveðinni	hringrás	þar	sem	karlar	ráða	karla	og	konur	ráða	konur	en	þar	sem	karlar	eru	í	

meirihluta	viðheldur	það	ástand	sér	sökum	þessa	„spegils”	sem	stjórnendur	virðast	nýta	

sér	við	ráðningar.	Til	að	sporna	gegn	þessari	þróun	virðist	vera	mikilvægt	að	ungar	konur	

sjái	 fyrirmyndir	 í	 fleirum	en	öðrum	konum	sem	sinna	einmitt	þeim	störfum	sem	þeim	

hugnast.	Þær	geti	 verið	 sjálfar	brautryðjendur	og	ættu	að	 leyfa	 sér	að	dagdreyma	um	

hlutverk	og	stöður	sem	konur	hafa	 jafnvel	ekki	áður	sinnt.	Einnig	ættu	ungar	konur	að	

hlúa	 að	 tengslanetinu	 sínu	 og	 vera	 tilbúnar	 að	 leggja	 á	 sig	 meiri	 vinnu	 en	 karlkyns	

samstarfsfélagar	 sínir.	 Þegar	 á	 toppinn	 er	 komið	 er	mikilvægt	 að	 þær	 átti	 sig	 á	 eigin	

ábyrgð	 sem	 fyrirmyndir	 annarra	 kvenna	 og	 beiti	 sér	 fyrir	 því	 að	 vegurinn	 verði	

greiðfarnari	fyrir	þá	kvenstjórnendur	sem	á	eftir	þeim	koma.		
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Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 svara	 rannsóknarspurningunni	 „eru	 fyrirmyndir	

kvenstjórnendum	 mikilvægar?”.	 Það	 er	 óhætt	 að	 segja	 að	 samkvæmt	 viðmælendum	

eigindlegu	rannsóknarinnar	og	þátttakendum	megindlegu	rannsóknarinnar	bendi	allt	til	

þess	 að	 sú	 sé	 raunin.	 Undirtilgáturnar	 þrjár	 virðast	 einnig	 eiga	 við	 rök	 að	 styðjast.	

Þátttakendur	megindlegu	og	eigindlegu	rannsóknarinnar	voru	sammála	þeirri	fyrstu,	að	

kvenfyrirmyndir	 stuðli	 að	 fjölgun	kvenna	 í	 stjórnunarstöðum.	Önnur	 tilgátan	var	 sú	að	

kvenfyrirmyndir	hafi	áhrif	á	það	hversu	hátt	kvenstjórnendur	stefni	og	hversu	mikla	trú	

þær	 hafa	 á	 sjálfum	 sér.	 Þátttakendur	megindlegu	 rannsóknarinnar	 virtust	 vera	meira	

hlutlausir	 gagnvart	 þeirri	 staðhæfingu	 en	 þó	 voru	 þeir	 þátttakendur	 sem	 áttu	 sér	

fyrirmyndir	vissari	um	getu	sína	til	að	skara	framúr	á	sínu	sviði	og	geta	starfað	við	hvað	

sem	þeir	vildu.	Viðmælendur	eigindlegu	rannsóknarinnar	 töluðu	um	mikilvægi	þess	að	

geta	 mátað	 sig	 við	 árangur	 einhvers	 annars	 sem	 er	 mögulega	 vísbending	 þess	 að	

einstaklingar	 stefni	 hærra	ef	 þeir	 vita	 að	það	er	mögulegt	 að	uppskera	 árangur.	Hvað	

varðar	 fækkun	 hindrana	 voru	 viðmælendur	 eigindlegu	 rannsóknarinnar	 vissir	 um	 það	

enda	töluðu	þeir	um	getu	kvenstjórnendur	til	að	hafa	mikil	áhrif	þegar	þær	eru	komnar	

efst	á	skipuritið.	Þær	hafa	sjálfar	haft	heilmikil	áhrif	og	sjá	hvernig	þessi	áhrif	skila	sér	í	

greiðara	 aðgengi	 fyrir	 ungar	 konur	 í	 stjórnun.	 Þegar	 spurt	 var	 um	 kynjabundnar	

staðalímyndir	um	stjórnun	voru	þátttakendur	megindlegu	rannsóknarinnar	sammála	því	

að	kvenfyrirmyndir	hefðu	áhrif.	Samkvæmt	viðtölum	eigindlegu	rannsóknarinnar	höfðu	

stjórnendurnir	upplifað	ákveðnar	væntingar	sökum	staðalímynda	sem	þær	hefðu	síðan	

afsannað.	 Einnig	 höfðu	 þær	 orðið	 varar	 við	 að	 viðbrögð	 við	 ráðningum	 sínum	 kæmu	

fram	 í	 auknum	 ráðningum	á	 kvenstjórnendum.	Það	virðist	því	 vera	að	 fordæmi	þeirra	

sýni	þeim	sem	sjá	um	ráðningar	að	konur	séu	í	raun	hæfir	stjórnendur.	Það	má	þá	segja	

að	fordæmi	þeirra	hafi	afsannað	ákveðnar	staðalímyndir	eða	kynjahlutverk.	

Áhugavert	væri	að	taka	efni	rannsóknar	þessarar	lengra	og	rannsaka	áhrif	fyrirmynda	

enn	betur.	Þá	væri	mögulega	hægt	að	kanna	viðhorf	fleiri	stjórnenda,	á	stærra	aldursbili	

og	 í	 fjölbreyttari	 atvinnugreinum.	 Einnig	 væri	 áhugavert	 að	 skoða	 mismunandi	 áhrif	

fyrirmynda	eftir	tengslum	þeirra	sem	líta	á	þá	sem	fyrirmyndir.	Mögulega	er	hér	komið	

efni	fyrir	viðameiri	rannsókn	á	framhaldsstigi	seinna	meir.		
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7 Lokaorð	

Í	 byrjun	 ritgerðarinnar	 var	 sett	 fram	 fræðilegt	 yfirlit.	 Lagðar	 voru	 fram	 kenningar	 um	

stjórnun,	 hlutverk	 stjórnenda	 og	 stöðu	 kvenstjórnenda	 á	 Íslandi.	 Sýnt	 var	 fram	 á	

ósamræmi	 milli	 hlutfalls	 kvenna	 sem	 leggja	 stund	 á	 stjórnun	 við	 Háskóla	 Íslands	 og	

hlutfalli	 kvenstjórnenda	 í	 atvinnulífinu.	 Fjallað	 var	 um	 kyn	 og	 stjórnunarstöður,	

kynjabundnar	 staðalímyndir,	 kynjahlutverk	 og	 kyn	 og	 stjórnunarhætti.	 Því	 næst	 var	

fjallað	um	 fyrirmyndir,	 félagslegu	 lærdómskenninguna,	 fyrirmyndir	 í	 starfi	 og	hlutverki	

kyns	við	samsvörun	með	fyrirmyndum.	

Framkvæmd	 var	 tvíþætt	 rannsókn.	 Fyrst	 megindleg	 og	 síðan	 eigindleg.	 Fyrri	 hluti	

rannsóknarinnar	var	framkvæmdur	í	Háskóla	Íslands	þar	sem	megindlegur	spurningalisti	

var	 lagður	 fyrir	nemendur	 í	 viðskiptafræði.	 Í	 seinni	hlutanum	voru	 svo	eigindleg	viðtöl	

tekin	 við	 þrjá	 kvenforstjóra.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gáfu	 til	 kynna	 að	

kvenfyrirmyndir	 væru	 mikilvægar	 fyrir	 stjórnendur.	 Þær	 virðast	 greiða	 leið	 framtíðar	

kvenstjórnenda	að	tækifærum	í	stjórnun	og	stuðla	að	fækkun	hindrana	sem	í	vegi	þeirra	

verða.	Einnig	virðast	þær	geta	aukið	sjálfstraust	framtíðar	kvenstjórnenda	og	gert	þeim	

kleift	 að	 samsama	 sig	 betur	 einstaklingum	 í	 stjórnunarstöðum.	 Auk	 þess	 virðast	 áhrif	

þeirra	sýna	sig	í	því	að	opna	augu	þeirra	sem	sjá	um	ráðningar	fyrir	möguleikanum	á	því	

að	 ráða	 konur	 í	 stjórnunarstöður	 og	 koma	 þannig	 í	 veg	 fyrir	 að	 karlstjórnendur	 leiti	

einungis	að	karlmönnum	þegar	þeir	ráða	inn	nýja	stjórnendur.		

Birna	Einarsdóttir	sagði	að	eitt	sinni	hafi	konur	þurft	að		„klæðast	jakkafötum”	til	að	

komast	 í	 æðstu	 stjórnunarstöður.	 Eftir	 því	 sem	 kvenstjórnendum	 fjölgar	 eiga	 konur	

sífellt	meiri	möguleika	á	því	að	komast	 langt	á	þessum	vettvangi	og	vera	þær	sjálfar	á	

sama	tíma.	Það	mætti	því	jafnvel	segja	að	kvenfyrirmyndir	í	stjórnunarstöðum	sýni	fram	

á	 að	 ekki	 allir	 stjórnendur	 þurfi	 að	 klæðast	 jakkafötum	 og	 brjóti	 þannig	 niður	

kynjabundnar	staðalímyndir	um	stjórnendur.		
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Viðauki	1	-	Tafla	Hagstofunnar	yfir	kyn	framkvæmdastjóra	og	
stjórnarmanna	

Kyn	framkvæmdastjóra	og	stjórnarmanna	fyrirtækja	eftir	
atvinnugreinum	2008	og	2015	

		 2008	 2015	
		 Karlar	 Konur	 Karlar	 Konur	
Framkvæmdastjórar	 80,90%	 19,10%	 78,10%	 21,90%	
A	Landbúnaður,	skógrækt	og	fiskveiðar	 86,20%	 13,80%	 87,30%	 12,70%	
B	Námugröftur	og	vinnsla	hráefna	úr	jörðu	 100,00%	 -	 100,00%	 -	
C	Framleiðsla	 89,10%	 10,90%	 87,70%	 12,30%	
D	Rafmagns-,	gas-	og	hitaveitur	 87,00%	 13,00%	 81,50%	 18,50%	
E	Vatnsveita,	fráveita,	meðhöndlun	úrgangs	og	afmengun	 91,70%	 8,30%	 83,30%	 16,70%	
F	Byggingarstarfsemi	og	mannvirkjagerð	 92,20%	 7,80%	 91,50%	 8,50%	
G	Heild-	og	smásöluverslun,	viðgerðir	á	vélknúnum	ökutækjum	 75,90%	 24,10%	 75,70%	 24,30%	
H	Flutningar	og	geymsla	 88,60%	 11,40%	 90,20%	 9,80%	
I	Rekstur	gististaða	og	veitingarekstur	 68,20%	 31,80%	 67,40%	 32,60%	
J	Upplýsingar	og	fjarskipti	 86,70%	 13,30%	 81,30%	 18,70%	
K	Fjármála-	og	vátryggingastarfsemi	 86,20%	 13,80%	 82,40%	 17,60%	
L	Fasteignaviðskipti	 83,40%	 16,60%	 77,00%	 23,00%	
M	Sérfræðileg,	vísindaleg	og	tæknileg	starfsemi	 78,10%	 21,90%	 72,80%	 27,20%	
N	Leigustarfsemi	og	ýmis	sérhæfð	þjónusta	 80,00%	 20,00%	 76,20%	 23,80%	
P	Fræðslustarfsemi	 57,30%	 42,70%	 56,10%	 43,90%	
Q	Heilbrigðis-	og	félagsþjónusta	 65,40%	 34,60%	 62,20%	 37,80%	
R	Menningar-,	íþrótta-	og	tómstundastarfsemi	 65,20%	 34,80%	 60,70%	 39,30%	
S	Félagasamtök	og	önnur	þjónustustarfsemi	 40,60%	 59,40%	 36,70%	 63,30%	
Stjórnarformenn	 77,90%	 22,10%	 75,90%	 24,10%	
A	Landbúnaður,	skógrækt	og	fiskveiðar	 81,50%	 18,50%	 80,40%	 19,60%	
B	Námugröftur	og	vinnsla	hráefna	úr	jörðu	 92,90%	 7,10%	 94,40%	 5,60%	
C	Framleiðsla	 81,30%	 18,70%	 80,00%	 20,00%	
D	Rafmagns-,	gas-	og	hitaveitur	 100,00%	 -	 88,90%	 11,10%	
E	Vatnsveita,	fráveita,	meðhöndlun	úrgangs	og	afmengun	 94,70%	 5,30%	 92,10%	 7,90%	
F	Byggingarstarfsemi	og	mannvirkjagerð	 86,70%	 13,30%	 87,20%	 12,80%	
G	Heild-	og	smásöluverslun,	viðgerðir	á	vélknúnum	ökutækjum	 70,20%	 29,80%	 71,50%	 28,50%	
H	Flutningar	og	geymsla	 86,00%	 14,00%	 86,80%	 13,20%	
I	Rekstur	gististaða	og	veitingarekstur	 68,70%	 31,30%	 68,80%	 31,20%	
J	Upplýsingar	og	fjarskipti	 88,00%	 12,00%	 81,50%	 18,50%	
K	Fjármála-	og	vátryggingastarfsemi	 88,70%	 11,30%	 81,00%	 19,00%	
L	Fasteignaviðskipti	 81,50%	 18,50%	 74,30%	 25,70%	
M	Sérfræðileg,	vísindaleg	og	tæknileg	starfsemi	 77,70%	 22,30%	 72,30%	 27,70%	
N	Leigustarfsemi	og	ýmis	sérhæfð	þjónusta	 78,40%	 21,60%	 76,40%	 23,60%	
P	Fræðslustarfsemi	 59,90%	 40,10%	 59,40%	 40,60%	
Q	Heilbrigðis-	og	félagsþjónusta	 67,10%	 32,90%	 65,50%	 34,50%	
R	Menningar-,	íþrótta-	og	tómstundastarfsemi	 71,10%	 28,90%	 67,50%	 32,50%	
S	Félagasamtök	og	önnur	þjónustustarfsemi	 43,00%	 57,00%	 43,30%	 56,70%	
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Stjórnarmenn	 77,10%	 22,90%	 74,10%	 25,90%	
A	Landbúnaður,	skógrækt	og	fiskveiðar	 78,90%	 21,10%	 77,80%	 22,20%	
B	Námugröftur	og	vinnsla	hráefna	úr	jörðu	 96,90%	 3,10%	 96,90%	 3,10%	
C	Framleiðsla	 81,00%	 19,00%	 78,00%	 22,00%	
D	Rafmagns-,	gas-	og	hitaveitur	 86,60%	 13,40%	 77,50%	 22,50%	
E	Vatnsveita,	fráveita,	meðhöndlun	úrgangs	og	afmengun	 89,10%	 10,90%	 78,10%	 21,90%	
F	Byggingarstarfsemi	og	mannvirkjagerð	 85,20%	 14,80%	 85,60%	 14,40%	
G	Heild-	og	smásöluverslun,	viðgerðir	á	vélknúnum	ökutækjum	 71,00%	 29,00%	 70,60%	 29,40%	
H	Flutningar	og	geymsla	 84,60%	 15,40%	 84,20%	 15,80%	
I	Rekstur	gististaða	og	veitingarekstur	 69,00%	 31,00%	 67,80%	 32,20%	
J	Upplýsingar	og	fjarskipti	 84,10%	 15,90%	 78,80%	 21,20%	
K	Fjármála-	og	vátryggingastarfsemi	 84,40%	 15,60%	 75,10%	 24,90%	
L	Fasteignaviðskipti	 77,80%	 22,20%	 71,50%	 28,50%	
M	Sérfræðileg,	vísindaleg	og	tæknileg	starfsemi	 76,40%	 23,60%	 71,60%	 28,40%	
N	Leigustarfsemi	og	ýmis	sérhæfð	þjónusta	 77,90%	 22,10%	 75,20%	 24,80%	
P	Fræðslustarfsemi	 62,60%	 37,40%	 58,70%	 41,30%	
Q	Heilbrigðis-	og	félagsþjónusta	 67,00%	 33,00%	 64,30%	 35,70%	

R	Menningar-,	íþrótta-	og	tómstundastarfsemi	 72,50%	 27,50%	 66,60%	 33,40%	
S	Félagasamtök	og	önnur	þjónustustarfsemi	 46,10%	 53,90%	 43,20%	 56,80%	
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Viðauki	2	-	Spurningalisti	fyrir	megindlega	rannsókn	

	

Titill	könnunar:	Fyrirmyndir	í	stjórnunarstöðum	

Formáli:	Góðan	daginn,	

Þessi	spurningalisti	er	hluti	af	BS	ritgerðinni	minni.	Hann	spilar	stórt	hlutverk	í	rannsókn	

minni	 á	 mikilvægi	 fyrirmynda	 fyrir	 stjórnendur.	 Leiðbeinandinn	 minn	 við	 skrif	

ritgerðarinnar	er	Árelía	Eydís	Guðmundsdóttir,	dósent.	Könnunin	er	lögð	fyrir	nemendur	

í	 Viðskiptafræði	 í	 bæði	 grunnnámi	 og	 framhaldsnámi	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Það	 væri	

frábært	ef	þú	sæir	þér	fært	að	svara	þessum	spurningum	og	ef	þú	hefur	áhuga	á	því	að	

vita	 meira	 um	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 þá	 getur	 þú	 skráð	 netfangið	 þitt	 á	

seinustu	síðu	könnunarinnar	og	þá	mun	ég	senda	þér	póst	þegar	ég	verð	búin	að	vinna	

úr	gögnunum.	

	

Takk	kærlega	fyrir	að	taka	þátt	í	þessu	með	mér.	

Kær	kveðja,	

Alma	Dóra	Ríkarðsdóttir	

	

Spurningar:	

¨ Fyrsta	síða:	Almennar	spurningar	

1 Aldur	

à Undir	16	ára		

à 16-20	ára		

à 21-25	ára		

à 26-30	ára	

à 31-35	ára	

à 36-40	ára		

à Yfir	40	ára	
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2 Kyn	

à Kvenkyns	

à Karlkyns	

à Annað	

3 Skóli	

à Háskóli	Íslands	

à Annað	

4 Deild	

à Viðskiptafræðideild	

à Hagfræðideild	

à Annað	

5 Tegund	náms	

à Grunnnám	(BS)	

à Framhaldsnám	

à Annað	

6 Kjörsvið	í	grunnnámi	

à Ég	er	ekki	í	grunnnámi	

à Fjármál	

à Markaðsfræði	og	alþjóðaviðskipti	

à Stjórnun/Stjórnun	og	forysta	

à Reikningshald	

à Annað	

7 Námsleið	ef	þú	ert	í	framhaldsnámi	
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¨ Önnur	síða:	Fyrirmyndir	

1 Átt	þú	þér	einhverja	fyrirmynd?	

à Já		

à Nei		

2 Átt	þú	margar	mismunandi	fyrirmyndir	eða	bara	eina	sérstaka	fyrirmynd?	

à Margar	mismunandi		

à Eina	fyrirmynd		

à Ég	á	mér	engar	fyrirmyndir		

3 Átt	þú		fyrirmynd	sem	veitti	þér	innblástur	við	námsval?	

à Já		

à Nei		

4 Átt	þú	fyrirmynd	sem	er	í	starfi	sem	þú	myndir	vilja	sinna	í	framtíðinni?	

à Já	

à Nei	

5 Átt	þú	fleiri	fyrirmyndir	af	sama	kyni	og	þú	sjálf/ur?	

à Flestar	af	sama	kyni	og	ég	

à Fleiri	af	sama	kyni	og	ég		

à Jafn	margar	af	hvoru	kyni	

à Fleiri	af	hinu	kyninu	

à Flestar	af	hinu	kyninu	

6 Það	er	mikilvægt	að	eiga	sér	fyrirmyndir	

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	
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¨ Þriðja	síða:	Sammála/ósammála	

1 Ég	gæti	orðið	forseti	ef	ég	hefði	áhuga	á	því	 	

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	

2 Ég	get	orðið	forstjóri	ef	ég	hefði	áhuga	á	því	 	

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	

3 Ég	á	mér	háleit	markmið	fyrir	framtíðina	 	

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	

4 Ég	ætla	að	verða	ein/n	af	þeim	bestu	á	mínu	sviði	í	framtíðinni	 	

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	
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5 Ég	get	starfað	við	hvað	sem	mig	langar	að	starfa	við	í	framtíðinni	 	

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	

¨ Fjórða	síða:	Störf	og	stjórnun	

1 Hvert	er	draumastarfið	þitt?	 	

2 Ef	engar	hindranir	væru	til	staðar,	væri	draumastarfið	þitt	þá	það	sama?	 	

à Já	

à Nei	

à Ég	á	mér	ekki	draumastarf	

3 Ég	get	hugsað	mér	að	starfa	sem	stjórnandi	í	framtíðinni	 	

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	

4 Það	er	mikilvægt	að	vera	stjórnunarmenntaður	til	að	starfa	sem	stjórnandi		

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	
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5 Ég	get	orðið	framúrskarandi	stjórnandi	

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	

¨ Fimmta	síða:	Kvenfyrirmyndir	í	stjórnunarstöðum	

1 Kvenfyrirmyndir	í	stjórnunarstöðum	brjóta	niður	kynjabundnar	staðalímyndir	um	
stjórnendur	 	

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	

2 Kvenfyrirmyndir	í	stjórnunarstöðum	fækka	hindrunum	í	vegi	kvenstjórnenda	til	
að	þróast	og	eflast	í	starfi	

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	

3 Framtíðar	kvenstjórnendur	stefna	hærra	ef	þær	eiga	sér	kvenfyrirmyndir	 	

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	
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4 Fleiri	kvenfyrirmyndir	stuðla	að	fjölgun	kvenna	í	stjórnunarstöðum		

à Mjög	sammála	

à Sammála	

à Hvorki	né	

à Ósammála	

à Mjög	ósammála	

¨ Sjötta	síða:	Langar	þig	að	fylgjast	með?	

Takk	kærlega	fyrir	hjálpina!	Ef	þig	langar	að	fá	að	vita	niðurstöðurnar	úr	þessari	könnun	

þá	getur	þú	skráð	netfangið	þitt	hér.	Ég	mun	svo	senda	þeim	sem	skrá	netfangið	sitt	smá	

póst	með	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar.	

1 Netfang	 	
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Viðauki	3	-	Kynningarbréf	til	þátttakenda	í	eigindlegri	rannsókn	

	

Titill:	Eru	fyrirmyndir	kvenstjórnendum	mikilvægar?	

	

Góðan	daginn,	

Ég	 heiti	 Alma	 Dóra	 Ríkarðsdóttir	 og	 ég	 er	 nemandi	 við	 Viðskiptafræðideild	 Háskóla	

Íslands.	Ég	hef	mikinn	áhuga	á	áhrifum	fyrirmynda	á	stjórnendur	og	þá	sérstaklega	konur	

í	 stjórnunarstöðum.	 Því	 ákvað	 ég	 að	 tileinka	 BS	 ritgerðina	mína	 þessu	málefni	 og	 hef	

þegar	 safnað	 mikið	 af	 fræðilegum	 gögnum	 auk	 þess	 að	 leggja	 fyrir	 spurningalista	 til	

viðskiptafræðinema	 upp	 í	 Háskóla	 Íslands.	 Næsta	 skrefið	 er	 svo	 að	 taka	 viðtöl	 við	

kvenstjórnendur	og	ég	var	því	að	velta	því	 fyrir	mér	hvort	ég	mætti	bjóða	þér	að	vera	

einn	af	viðmælendunum	mínum?	

	

Það	væri	mér	ótrúlega	dýrmætt	ef	ég	mætti	taka	viðtal	við	þig	sem	hægt	væri	að	nýta	

við	 skrif	 ritgerðarinnar.	 Viðtalið	 væri	 um	 þinn	 starfsbakgrunn,	 þína	 vegferð	 í	 starfi	 og	

hvort	eða	hvernig	fyrirmyndir	hafa	haft	áhrif	á	hana.	Ef	þú	ert	til	 í	að	taka	þátt	 í	þessu	

með	mér	mun	ég	senda	þér	heildar	viðtalsrammann	sem	ég	mun	styðjast	við	áður	en	

viðtalið	á	sér	stað.	

	

Mig	 langar	 að	 koma	 því	 á	 framfæri	 að	 það	 var	 bent	 á	 þig	 þegar	 ég	 óskaði	 eftir	

uppástungum	að	 kvenstjórnendum	 í	 tengslanetinu	mínu.	 Ég	hef	mikla	 trú	 á	því	 að	þú	

gætir	fært	ritgerðinni	minni	dýrmætt	sjónarhorn	og	ég	vona	innilega	að	þú	sért	tilbúin	

að	taka	þátt	í	þessu	með	mér.	

	

Með	von	um	skjót	svör	og	kærri	kveðju,	

Alma	Dóra	Ríkarðsdóttir	
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Viðauki	4	-	Viðtalsrammi	fyrir	eigindlega	rannsókn	

	

1. Getur	þú	sagt	mér	gróflega	frá	vegferð	þinni	að	starfinu	sem	þú	sinnir	í	dag?	

2. Hverjar	voru	aðalhindranirnar	á	vegi	þínum?	

3. Hvað	var	það	sem	studdi	þig	mest	við	þróun	í	starfi?	

4. Hefur	þig	alltaf	langað	að	verða	stjórnandi?	

5. Hvenær	vissir	þú	að	stjórnun	væri	starf	fyrir	þig?	

6. Var	einhver	sem	veitti	þér	innblástur	við	starfsval	þitt?	

7. Átt	þú	þér	fyrirmyndir?	

8. Átt	þú	þér	fyrirmyndir	á	þínum	starfsvettvangi?	

9. Hvaða	áhrif	hafa	þessar	fyrirmyndir	haft	á	framþróun	þína	í	starfi?		

10. Hvað	myndir	þú	segja	að	þyrfti	til	að	skara	fram	úr?	

11. Hvernig	heldur	þú	að	kyn	spili	inn	í	starfsþróun	og	árangur	stjórnenda?	

12. Að	 hvaða	 leiti	 heldur	 þú	 að	 kyn	 spili	 hlutverk	 í	 því	 hvaða	 og	 hversu	 margar	

hindranir	verða	í	vegi	stjórnenda?	

13. Heldur	 þú	 að	 kynjaðar	 staðalímyndir	 um	 stjórnendur	 hafi	 áhrif	 á	 framþróun	

kvenstjórnenda	í	starfi?	

14. Hvaða	áhrif	hafa	kvenfyrirmyndir	á	stjórnendur?	

15. Myndir	þú	segja	að	þær	væru	þeim	mikilvægar?	Af	hverju/Af	hverju	ekki?	

16. Heldur	 þú	 að	 það	 skipti	 máli	 að	 fyrirmyndirnar	 séu	 af	 sama	 kyni	 og	 maður	

sjálfur?	

17. Af	 hverju	 eru	 fyrirmyndir	 mikilvægar	 (eða	 ekki	 mikilvægar)	 fyrir	 konur	 í	

stjórnunarstöðum?	

18. Voru	fyrirmyndir	þér	mikilvægar	í	þinni	framþróun	í	starfi?	

19. Höfðu	þær	mismikil	áhrif	á	mismunandi	stigum	starfsferils	þíns?	

20. Myndir	þú	segja	að	þú	værir	fyrirmynd	annarra?	

21. Er	eitthvað	sem	ég	hef	ekki	spurt	um	sem	þér	finnst	mikilvægt	að	komi	fram?	


