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Formáli	

Verkefni	þetta	er	12	ETCS	eininga	lokaverkefni	í	BS	í	viðskiptafræði	við	Félagsvísindasvið	

Háskóla	Íslands.	Markmið	verkefnisins	er	að	skoða	hvort	konur	séu	ólíkegri	en	karlar	til	að	

sækja	um	æðstu	stjórnunarstöður	og	viðhorf	starfsfólks	á	íslenskum	ráðningaskrifstofum	

til	málefnisins.		

Málefnið	er	mér	hugleikið	sem	jafnréttismál	á	þann	hátt	að	allir	hafi	jöfn	tækifæri	burt	

séð	frá	kyni,	kynþætti	eða	annars	konar	breytum.	Að	vinna	þetta	verkefni	hefur	því	verið	

einstaklega	fræðandi	og	góð	reynsla	sem	ég	mun	búa	að	alla	ævi.	

Ég	vil	þakka	viðmælendum	mínum	fyrir	að	gefa	sér	tíma	í	þessa	rannsókn	og	gera	mér	

þannig	 kleift	 að	 vinna	 þetta	 verkefni,	 án	 þeirra	 hefði	 þessi	 rannsókn	 ekki	 orðið	 að	

veruleika.	 Einnig	 vil	 ég	 þakka	 leiðbeinanda	mínum	 Ástu	 Dís	 Óladóttir,	 lektor,	 fyrst	 og	

fremst	 fyrir	hugmynd	að	viðfangsefni	en	einnig	 fyrir	 stuðning,	 faglega	 ráðgjöf	og	góða	

leiðsögn.	Í	 lokin	vil	ég	þakka	Margréti	Rós	Einarsdóttur	systir	minni	fyrir	þolinmæði	við	

yfirferð,	Haraldi	Reynissyni	fyrir	góða	leiðsögn,	mínum	nánustu	fyrir	þolinmæði	á	meðan	

skrifum	stóð	og	skólasystrum	og	vinkonum	fyrir	árin	í	viðskiptafræði,	án	þeirra	væri	ég	

ekki	að	ljúka	þess	námi.
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Útdráttur	

Tilgangur	rannsóknar	er	að		kanna	hvort	konur	séu	almennt	ólíklegri		til	að	sækjast	eftir	

stjórnunarstöðum	 en	 karlar	 í	 íslensku	 atvinnulífi	 og	 hvert	 viðhorf	 starfsmanna	 á	

ráðningaskrifstofum	 sé	 til	málefnisins.	 Er	 samfélagið	 ástæðan	 fyrir	miklum	minnihluta	

kvenna	í	stjórnunarstöðum	eða	eru	konur	einfaldlega	ekki	að	sækja	um?			

Notast	var	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	við	öflun	gagna,	tekin	voru	tvö	djúpviðtöl	

við	starfsfólk	á	tveimur	ráðningaskrifstofum.	Í	fyrra	viðtalinu	var	einn	viðmælandi	en	í	því	

seinna	voru	viðmælendur	tveir.	Viðtölin	voru	tekin	upp	og	afrituð	orðrétt.	Ákveðin	voru	

sjö	megin	þemu	og	niðurstöður	greindar	út	frá	þeim.		

Þar	 sem	 einungis	 voru	 tekin	 tvö	 viðtöl	 fyrir	 rannsóknina	 er	 erfitt	 að	 alhæfa	 út	 frá	

niðurstöðum,	en	þær	þeirra	benda	til	þess	að	umhverfi	kvenna	á	vinnumarkaði	hafi	bæst	

til	muna	frá	því	sem	þekktist	hér	á	landi	áður	fyrr.	Þrátt	fyrir	það	séu	konur	ólíklegri	til	

þess	að	sækja	um	stjórnunarstöður	stjórnunarstöður	en	karlar.	Einnig	gefa	niðurstöður	til	

kynna	 að	 ástæður	 þess	 að	 konur	 sæki	 ekki	 um	 séu	 margþættar,	 en	 þar	 spilar	 inn	 í	

barneignir,	fjölskyldulíf,	fullkomnunarárátta	og	fleira.	Viðmælendur	voru	þó	allir	sammála	

að	 aukið	 jafnvægi	 milli	 kynja	 í	 stjórnunarstöðum	 væri	 eftirsóknarvert	 en	 tæki	 líklega	

töluverðan	tíma	að	ná	fram.	
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1 	Inngangur	

Mikill	kynjamunur	er	ríkjandi	í	æðstu	stjórnendastöðum	fyrirtækja	út	um	allan	heim,	en	

konur	 uppfylla	 minna	 en	 einn	 fjórðung	 þessara	 starfa	 (Gipson,	 Pfaff,	 Mendelsohn,	

Catenacci	og	Burke,	2017).	Í	byrjun	árs	2017	var	mikil	umræða	um	þann	kynjamun	sem	

virðist	ríkja	í	æðstu	stjórnunarstöðum	í	fyrirtækjum	á	Íslandi.	Bæði	Kreditinfo	og	Kjarninn	

fjölluðu	um	málefnið	og	birtu	 samantektir	um	 íslenska	atvinnumarkaðinn	með	sláandi	

niðurstöðum.	Svo	virðist	vera	sem	ástandið	sé	svipað	um	allan	heim	en	hér	á	landi	eru	

konur	aðeins	níu	prósent	þeirra	sem	gegna	framkvæmdastjórstöðu	í	stórum	fyrirtækjum	

(Haraldur	 Guðmundsson,	 2017).	 	 Þessar	 tölur	 endurspegla	 ekki	 hversu	 framarlega	

Íslendingar	eru	í	jafnréttis	baráttu	kynjanna,	en	Ísland	er	mjög	ofarlega	á	listum	yfir	þau	

lönd	sem	búa	við	hvað	mest	jafnrétti	(World	economic	forum,	2016).	

Tilgangur	 rannsóknar	 er	 að	 komast	 að	 því	 hvort	 konur	 sæki	 síður	 um	 æðstu	

stjórnunarstöður	 innan	 fyrirtækja	 á	 Íslandi.	 Til	 þess	 að	 kanna	 aðstæður	 á	

vinnumarkaðinum	var	ákveðið	að	 ræða	við	þrjá	aðila	 sem	sjá	um	 ráðningar	á	 tveimur	

stærstu	 ráðningaskrifstofum	 landsins.	 Einnig	 er	 reynt	 að	 varpa	 ljósi	 á	 hvaða	 ástæður	

þessir	aðilar	telja	liggja	að	baki.		

Notast	var	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	þar	sem	tekin	voru	tvö	óstöðluð	viðtöl	

við	þrjá	starfsmenn	á	ráðningaskrifstofum.	Viðtölin	voru	síðan	þemagreind	og	niðurstöður	

túlkaðar	út	frá	þeim	þemum	sem	urðu	fyrir	valinu.	

Í	fræðilega	kafla	ritgerðar	er	farið	yfir	helstu	hugtök	sem	eiga	við,	talað	er	um	þann	

mismun	sem	konur	hafa	lifað	við	og	gera	enn	í	dag,	en	einnig	hvernig	samfélagið	er	að	

þróast	til	hins	betra.	Farið	er	yfir	núverandi	ástand	á	íslenskum	atvinnumarkaði	og	skoðuð	

fyrirliggjandi	tölfræðigögn	um	kynjamun	á	markaðinum.	Þau	17	fyrirtæki	sem	skráð	eru	í	

kauphöllinni	eru	tekin	sérstaklega	fyrir	og	hlutfall	kvenna	í	stjórnendastöðum	innan	þeirra	

skoðað	 nánar.	 Í	 framhaldi	 er	 talað	 um	 ástæður	 þess	 að	 konur	 sæki	 ekki	 um	 æðri	

stjórnunarstöður	þrátt	fyrir	að	hafa	þá	hæfni	sem	til	þarf.	Eftir	fræðilega	hlutann	er	farið	

yfir	 aðferðafræðilegt	 ferli	 rannsóknar,	 og	 því	 næst	 er	 gerð	 grein	 fyrir	 niðurstöðum	

rannsóknar.	Þar	á	eftir	koma	umræður	þar	sem	helstu	niðurstöður	eru	dregnar	saman	og	
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tengd	 við	 fræðin.	 Að	 lokum	 er	 farið	 yfir	 framlög	 og	 takmarkanir	 rannsóknar	 ásamt	

lokaorðum.	
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2 	Fræðileg	umfjöllun	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 hugtakið	 stjórnun	 og	 sögu	 þess,	 kynjamismun	 í	

atvinnulífinu	og	umhverfi	íslenskra	kvenna	á	atvinnumarkaði.	Fjallað	verður	um	kenningar	

sem	varpa	ákveðnu	ljósi	á	þann	kynjamismun	sem	er	ríkjandi	í	íslensku	atvinnulífi	

2.1 Stjórnun	
Skilgreina	 má	 hugtakið	 stjórnun	 sem	 skipulagsferli	 og	 samræmingu	 á	 starfsemi	 og	

starfsfólki	í	þeim	tilgangi	að	ráðstafa	markvisst	þeim	auðlindum	sem	standa	til	boða	og	ná	

þannig	 settum	markmiðum	skipulagsheildarinnar	 (Jones	og	George,	2013).	 Samkvæmt	

viðskiptaorðabókinni	 er	 stjórnun	 skilgreind	 sem	 það	 skipulag	 og	 sú	 samræming	 á	

starfseminni	 innan	 fyrirtækis	 sem	notuð	er	 til	 að	ná	þeim	markmiðum	 sem	 fyrirtækið	

stendur	fyrir	(BusinessDictionary,	e.d.).	Stjórnendur	eru	síðan	þeir	aðilar	sem	hafa	völd	til	

að	 taka	 ákvarðanir	 þegar	 kemur	 að	markmiðum,	 skipulagi	 og	 samræmingu	 (Jones	 og	

George,	2013).	Stjórnandi	skipuleggur	og	hefur	yfirumsjón	með	starfi	innan	fyrirtækisins	

í	þeim	tilgangi	að	ná	settum	markmiðum	(Robbins	og	Coulter,	2016).	

Stjórnun	er	ekki	nýtt	fyrirbæri	og	hefur	fylgt	mannkyninu	 í	gegnum	tíðina.	Hugtakið	

stjórnun	kom	fyrst	fram	um	aldarmótin	1900	á	þeim	tíma	sem	iðnbyltingin	síðari	átti	sér	

stað.	Frá	og	með	þeim	tíma	hafa	margar	stjórnunar	kenningar	og	nálganir	sprottið	upp	

(Jones	 og	 George,	 2013).	 Hin	 klassíska	 nálgun	 (e.	 Classical	 approach)	 einkenndi	

stjórnunarfræðin	fyrst	um	sinn.	Á	þeim	tíma	voru	menn	á	borð	við	Frederick	Taylor	og	

Max	Weber	aðalega	að	rannsaka	samband	á	milli	starfa,	starfsmanna	og	stjórnenda,	með	

því	að	finna	leiðir	til	að	tryggja	hámarksarð	hvers	og	eins	starfsmanns	og	hámarkshagnað	

vinnuveitanda.	 Seinna	meir	 komu	 fram	nálganir	eins	og	atferlisnálgunin	 (e.	Behavioral	

approach)	þar	sem	Elton	Mayo	og	Mary	P.	Follett	voru	áberandi.	Mary	þótti	brautryðjandi	

í	þessum	fræðum	þar	sem	hún	var	fyrst	til	að	taka	tillit	til	mannlegu	hliðarinnar	og	leggja	

áherslu	á	valdeflingu,	lýðræðislega	stjórnunarhætti	og	teymisvinnu.	Elton	Mayo	stjórnaði	

síðan	hinni	frægu	Hawthorne	rannsókn	þar	sem	rannsakað	var	hvort	starfsumhverfi	hefði	

áhrif	á	framleiðni	starfsmanna.	Rannsóknin	fólst	 í	því	að	skoða	tvo	hópa	 í	mismunandi	

aðstæðum,	annar	hópurinn	vann	við	óbreytta	lýsingu	en	hinn	hópurinn	vann	við	aðstæður	
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þar	sem	lýsingu	var	kerfisbundið	breytt.	Niðurstaðan	var	sú	að	framleiðni	hópsins	sem	

vann	við	óbreyttar	aðstæður	hélst	sú	sama	á	meðan	framleiðni	hópsins	þar	sem	lýsingu	

var	kerfisbundið	breytt,	 jókst	hvort	sem	vinnuaðstæður	þeirra	voru	bættar	eða	skertar	

með	lýsingu,	og	jafnvel	þó	að	lýsing	hefði	verið	sett	aftur	í	upprunlegt	horf.	Framleiðni	

starfsfólksins	jókst	sem	sagt	samhliða	öllum	breytingum	á	vinnuaðstæðum.	Þannig	er	oft	

talað	um	Hawthorne	áhrifin	þegar	vísað	er	í	þessa	rannsókn.	Á	árunum	1940–1990	var	

svo	kerfinálgunin	(e.	System	approach)	áberandi	en	þær	kenningar	sem	eiga	við	í	dag	í	

flestum	nútíma	fyrirtækjum	falla	undir	aðstæðubundna	nálgun	(e.	Contingency	approach)	

og	fjalla	þær	að	mestu	leyti	um	leiðtogahæfni,	mannauðsstjórnun	og	breytingastjórnun	

(Jones	og	George,	2013).		

Í	flestum	fyrirtækjum	í	dag	má	skipta	stjórnendum	upp	í	nokkur	stig,	efst	er	forstjóri,	

næst	 kemur	 framkvæmdastjórn,	 þar	 á	 eftir	 koma	 millistjórnendur	 og	 í	 lokin	 koma	

framlínustjórnendur.	Hvert	og	eitt	stig	hefur	mismunandi	ábyrgð	og	gegnir	mismunandi	

hlutverkum.	Fyrirtæki	setja	oft	fram	það	sem	kallast	skipurit	til	að	sýna	fram	á	hvernig	

stjórnun	er	háttað	innan	fyrirtækisins	(Jones	og	George,	2013).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Þegar	talað	er	um	æðstu	stjórnendur	er	átt	við	forstjóra	og	framkvæmdastjórn.	Forstjóri	

er	 sá	 aðili	 innan	 fyritækis	 sem	 ber	 hvað	 mesta	 ábyrgð	 og	 sá	 sem	 hefur	 lokorðið	 í	

ákvarðanatöku.	Forstjórar	sjá	yfirleitt	um	tengsl	við	hluthafa	og	eru	talsmenn	fyrirtækisins	

út	 á	 við,	 þeir	 sjá	 einnig	 um	 stefnumótun	 og	 innleiðingu	 á	 stefnu	 ásamt	 öðrum	

stjórnendum.	 Framkvæmdastjórn	 fyrirtækja	 samanstendur	 yfirleitt	 af	 forstjóra	 og	

yfirmönnum	deilda	innan	fyrirtækisins.	Hlutverk	framkvæmdastjórnar	er	að	sjáum	tengsl	

Forstjóri

Framkvæmdastjórn

Millistjórnendur

Framlínustjórnendur

Mynd	1.	Stjórnunarstig	(Jones	og	George,	2013).		
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innan	 fyrirtækis,	 ákveða	 markmið	 fyrirtækis,	 stjórna	 því	 hvernig	 deildir	 og	 stoðsvið	

fyrirtækisins	 vinna	 saman,	 sjá	 til	 að	 stefnu	 sem	 framfylgt	 og	 hafa	 yfirumsjón	 með	

millistjórnendum	(Jones,	2013).	Það	er	oft	talað	um	að	stjórnendur	hafi	fjögur	grundvallar	

hlutverk	í	sínu	starfi	en	þau	eru	áætlanagerð,	að	skipuleggja,	að	vera	leiðtogi	og	síðast	en	

ekki	síst	að	stjórna.	Áætlanagerð	felst	í	því	að	ákveða	viðeigandi	markmið	fyrir	fyrirtækið	

og	 finna	hvaða	 leiðir	eru	bestar	og	hvaða	auðlindir	eru	nauðsynlegar	 til	 að	ná	 settum	

markmiðum.	 Einnig	 þurfa	 stjórnendur	 að	 skipuleggja	 hlutverk	 starfsfólks	 innan	

fyrirtækisins,	 dreifa	 verkefnum	 og	 ábyrgð,	 og	 mynda	 teymi	 eða	 hópa	 innan	

starfsmannahópsins.	Eitt	mikilvægasta	verkefnið	þeirra	er	svo	að	leiða	aðra	starfsmenn	

fyrirtækisins,	 en	 góður	 leiðtogi	 hvetur	 starfsmenn	 áfram	 og	 er	 góð	 fyrirmynd	 sem	

sameinar	fólk	í	vinnu.	Að	lokum	þurfa	stjórnendur	að	stjórna	hópnum,	en	í	því	felst	að	

setja	skýr	mörk,	mæla	og	meta	vinnu	og	sjá	til	þess	að	markmiðum	fyrirtækisins	sé	náð	

(Jones	og	George,	 2013).	 Stjórnun	á	 sér	 ekki	 bara	 stað	 innan	 skipulagsheilda	heldur	 á	

ýmsum	 öðrum	 stöðum	 í	 samfélaginu	 til	 dæmis	 í	 íþróttum,	 skólum,	 stjórnmálum	 og	 á	

heimilum	(Jones	og	George,	2013).	

2.1.1 Hausaveiðar	

Hausaveiðar	(e.	Headhunting)	nefnist	aðferð	sem	notuð	hefur	verið	til	að	finna	og	ráða	

ákjósanlega	 stjórnendur.	 Samkvæmt	 Orðabanka	 íslenskrar	 málstöðvar	 er	 hugtakið	

skilgreint	sem	„Starfsemi	sem	felst	í	því	að	næla	í	stjórnendur	frá	einu	fyrirtæki	og	ráða	

þá	til	starfa	hjá	öðru,	oft	keppinauti“	(orðabók.is,	e.d.).	Hausaveiðar	er	sem	sagt	leið	fyrir	

fyrirtæki	 til	 sækjast	 eftir	 að	 ráða	hæfileikaríka	einstaklinga	 sem	oftast	 starfa	nú	þegar	

annars	staðar	í	stað	þess	að	auglýsa	lausar	stöður	opinberlega.	Fyrirtæki	hafa	þá	ákveðna	

einstaklinga	 í	huga	sem	þau	hafa	áhuga	á,	 ráðningaskrifstofur	eru	 síðan	 ráðnar	 í	þeim	

tilgangi	 að	 hafa	 samband	 við	 einstaklingana.	 Í	mörgum	 tilfellum	er	 eftirsóknarverðum	

aðilum	boðin	betri	samningur	hjá	nýja	fyrirtækinu	til	þess	að	vinna	þá	yfir	(Shors,	1997).	

Hausaveiðar	 hafa	 verið	 að	 aukast	 hérlendis	 á	 síðustu	 árum,	 hinu	opinbera	 er	 skylt	 að	

auglýsa	allar	lausar	stöður,	en	einkafyrirtæki	hafa	verið	að	tileinka	sér	hausaveiðar	til	að	

nálgast	hæfa	einstaklinga.	Hagvangur	er	ein	stærsta	ráðningaskristofa	Íslands,	en	aðeins	

30%	þeirra	starfa	sem	Hagvangur	kemur	að	eru	auglýstar	stöður	(Þorsteinn	Ásgrímsson,	

2013).		
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2.2 Kynjamunur			
Hingað	til	hefur	Ísland	verið	talið	frekar	framarlega	í	baráttu	um	réttindi	kvenna,	hvort	

sem	það	snýr	að	kosningarétti,	launajafnrétti	eða	kynbundu	ofbeldi.	Ísland	trónir	ofarlega	

og	 jafnvel	efst	á	ýmsum	listum	yfir	þau	 lönd	þar	sem	kynjajafnrétti	er	sem	mest	og	til	

dæmis	má	þess	geta	að	Ísland	er	efst	á	slíkum	lista	sem	er	útbúinn	af	World	Economic	

Forum	en	sá	listi	telur	144	lönd	í	heildina	(World	economic	forum,	2016).	Til	marks	um	

framsækni	Íslendinga	í	baráttu	fyrir	jafnrétti	kynjanna	fengu	íslenskar	konur	kosningarétt	

til	Alþingis	árið	1915	og	hefur	barátta	 íslenskra	kvenna	verið	 fyrirmynd	fyrir	konur	alls	

staðar	 um	 heiminn	 (Kvennasögusafn	 Íslands,	 e.d.).	 Einnig	 má	 nefna	 Vigdísi	

Finnbogadóttur,	sem	var	fyrst	kvenna	í	heiminum	til	að	vera	lýðræðislega	kosin	forseti,	

en	hún	gengdi	embætti	hér	á	landi	frá	árinu	1980	til	1996	(Forseti	Íslands,	e.d.).		Þrátt	fyrir	

góðan	árangur	í	þessum	málum,	er	enn	þann	dag	í	dag	langt	í	land,	og	svo	virðist	vera	að	

konur	 mæti	 töluvert	 fleiri	 hindrunum	 og	 meiri	 mótþróa	 en	 karlar	 á	 leið	 sinni	 upp	

metorðastigann	í	atvinnulífinu.		

Það	var	ekki	fyrr	en	árið	1880	sem	öllum	börnum,	bæði	stelpum	og	strákum	var	skylt	

að	ganga	 í	 skóla	 samkvæmt	 lögum	hérlendis.	 Fyrir	þann	 tíma	voru	það	að	mestu	 leyti	

strákar	 sem	 fengu	 tækifæri	 til	 að	mennta	 sig	 (Forsætisráðuneytið,	 e.d.).	 Margt	 hefur	

breyst	á	þessum	137	árum	síðan	stúlkum	var	skylt	að	ganga	í	skóla,	en	í	dag	er	töluverður	

meirihluti	útskriftanema	bæði	í	menntaskólum	og	háskólum	kvenfólk	(Hagstofa	Íslands,	

2015).	Að	sama	skapi	sitja	nú	30	konur	á	Alþingi	á	þessu	kjörtímabili	en	þær	hafa	aldrei	

verið	 fleiri	 í	 sögu	 Alþingis	 á	 Íslandi	 (Þórður	 Snær	 Júlíusson,	 2017).	 Konum	 fer	 þó	 ekki	

fjölgandi	á	öllum	sviðum	atvinnulífsins,	en	í	dag	er	engin	kona	sem	gegnir	starfi	forstjóra	

í	 öllum	þeim	17	 fyrirtækjum	 sem	 skráð	 eru	 í	 íslensku	 kauphöllinni.	 Einnig	 eru	 konur	 í	

minnihluta	í	öllum	þeim	17	framkvæmdastjórnum	sem	eru	starfandi	í	þessum	fyrirtækjum	

og	í	þremur	þeirra	er	enga	konu	að	finna	(Þórður	Snær	Júlíusson,	2017).	Íslendingar	hafa	

þó	 verið	 og	 eru	 framarlega	 í	 baráttunni	 um	 launajafnrétti	 kynjanna	 þrátt	 fyrir	 að	

jafnréttinu	hafi	ekki	enn	verið	náð	að	fullu.		

Árið	2015	var	rannsóknarverkefni	unnið	af	aðgerðahópi	stjórnvalda	og	samtaka	aðila	

vinnumarkaðarins	 um	 launajafnrétti	 á	 íslenskum	 vinnumarkaði.	 Rannsóknin	 fólst	 í	 að	

skoða	 hvaða	 áhrif	 ýmsar	 breytur	 hafa	 á	 laun	 Íslendinga	 og	meðal	 annars	 hvaða	 áhrif	

breytan	 kyn	 hefur.	 Skoðað	 var	 tímabilið	 2008	 til	 2013	 og	 sýndu	 niðurstöður	 að	
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kynbundinn	launamunur	hafi	verið	7,6%	á	vinnumarkaðinum	á	þessu	tímabili.	Hlutfallið	

fór	þó	minnkandi	með	árunum,	árið	2008	mældist	launamunurinn	7,8%	en	árið	2013	var	

hann	 kominn	 niður	 í	 5,7%.	 Í	 ljós	 kom	 að	 þennan	 mun	 má	 að	 mörgu	 leyti	 rekja	 til	

verkaskiptingar	kynja	á	vinnumarkaði,	þar	má	nefna	sem	dæmi	mikinn	meirihluta	karla	í	

vel	launuðum	stjórnunarstöðum	(Velferðarráðuneytið,	2015).		

Á	síðustu	árum	hefur	umræðan	um	kynbundið	ofbeldi	aukist	töluvert	hér	á	landi	og	

hefur	hún	verið	nokkuð	áberandi.	Sameinuðu	þjóðirnar	skilgreina	kynbundið	ofbeldi	sem	

,,ofbeldi	á	grundvelli	kynferðis	sem	leiðir	til,	eða	gæti	leitt	til,	líkamlegs,	kynferðislegs	eða	

sálræns	skaða	eða	þjáninga	kvenna,	einnig	hótun	um	slíkt,	þvingun	eða	handahófskennda	

sviptingu	frelsis,	bæði	í	einkalífi	og	á	opinberum	vettvangi.“	(Reykjavíkurborg,	e.d.).	Eitt	

af	 hlutverkum	 Jafnréttisstofu	 Íslands	 er	 að	 vinna	 gegn	 kynbundu	 ofbeldi	 samkvæmt	

lögum	um	jöfn	réttindi	kvenna	og	karla.	Stjórnendum	er	gerð	sú	krafa	að	gera	ákveðnar	

ráðstafanir	sem	eiga	að	koma	í	veg	fyrir	að	starfsmenn	verði	fyrir	kyndbundu	ofbeldi	á	

einhvern	hátt	(Jafnréttisstofa,	e.d.).	

Ímynd	 stjórnandans	 í	 nútíma	 samfélagi	 hefur	 hingað	 til	 verið	 frekar	 karllæg	og	 svo	

virðist	vera	að	fólk	tengi	frekar	karlmannlega	eiginleika	og	hegðun	við	hlutverkið	heldur	

en	kvenlega.	Rannsóknir	hafa	meðal	annars	sýnt	fram	á	að	þegar	við	hugsum	um	leiðtoga	

þá	hugsum	við	ósjálfrátt	um	karlmann.	Þessi	hugsunarháttur	erfiðar	töluvert	fyrir	þeim	

konum	sem	sækjast	eftir	stjórnunarstöðum	þar	sem	þær	passa	oft	ekki	inn	í	þá	ímynd	sem	

fólk	hefur	fyrirfram	um	stjórnanda	eða	leiðtoga	(Gipson,	Pfaff,	Mendelsohn,	Catenacci	og	

Burke,	2017).	Svo	virðist	vera	að	konur	séu	oftar	tengdar	við	störf	sem	tengjast	umönnun,	

en	rannsóknir	sína	að	konur	eru	líklegri	til	að	fá	stjórnunarstöðu	þar	sem	umönnun	á	við	

eins	 og	 innan	 skóla-	 og	 heilbrigðiskerfisins	 á	 meðan	 karlar	 eru	 líklegri	 til	 að	 stjórna	

peningum	og	vera	hátt	settir	í	stórum	einkareknum	fyrirtækjum.	Aðrar	rannsóknir	hafa	

sýnt	fram	á	að	þegar	fyrirtæki	eru	í	vanda	stödd	og	þarfnast	breytinga	þá	eru	konur	oftar	

ráðnar	inn	til	að	reyna	koma	hlutunum	í	rétt	horf,		á	meðan	karlar	eru	frekar	ráðnir	inn	

þegar	allt	gengur	vel	(Gipson,	Pfaff,	Mendelsohn,	Catenacci	og	Burke,	2017).		

Leiðin	upp	hinn	svokallaða	metorðastiga	virðist	vera	 töluvert	erfiðari	 fyrir	konur	en	

karla	 og	 hafa	 ýmsar	 kenningar	 sprottið	 fram	 í	 gegnum	 tíðina	 til	 að	 varpa	 ljósi	 á	 þá	

umræðu.	
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2.2.1		Glerþakið	

Glerþakið	(e.	The	glass	ceiling)	er	ein	þekktasta	kenningin	sem	snýr	að	misrétti	milli	karla	

og	 kvenna	 á	 vinnustöðum.	 Samkvæmt	 Zeng	 (2011)	 kom	 kenningin	 fram	 á	 níunda	

áratugnum,	 hún	 fjallar	 um	 þær	 hindranir	 sem	 konur	 ásamt	 öðrum	minnihlutahópum	

mæta	 þegar	 þær	 sækjast	 eftir	 að	 komast	 í	 stjórnunarstöður.	Með	 lögum	 hefur	 verið	

komið	í	veg	fyrir	ýmsar	formlegar	hindranir,	til	dæmis	hafa	verið	sett	fram	lög	um	jafnan	

rétt	kynja	til	launahækkana	og	til	jafnra	launa.	Þær	hindranir	sem	Glerþakið	vísa	í	byggja	

hins	vegar	á	ákveðnu	viðhorfi	sem	viðgengst	hjá	hátt	settum	og	valdamiklum	aðilum	innan	

atvinnulífsins	(Zeng,	2011).	Því	lengra	sem	fólk	nær	á	ferlinum	og	því	meiri	völd	sem	fylgja,	

því	fleiri	hindranir	verða	á	vegi	þeirra.	Þar	eru	karlar	engin	undantekning,	en	samkvæmt	

kenningunni	um	Glerþakið	 eru	þessar	hindrandir	 töluvert	 fleiri	 fyrir	 konur,	 einfaldlega	

vegna	 þess	 að	 þær	 eru	 konur	 (Baxter	 og	 Wright,	 2000).	 Kenningin	 lýsir	 því	 hvernig	

Glerþakið	stendur	fyrir	ósýnileg	mörk	eða	þak	sem	konur	standa	frammi	fyrir	á	ákveðnum	

stað	 á	 leið	 sinni	 upp	 metorðastigann.	 Konur	 eiga	 því	 einungis	 möguleika	 á	 að	 fá	

stöðuhækkanir	upp	að	þessum	ákveðnu	mörkum	(Zeng,	2011).		

Gerðar	hafa	verið	langtíma	rannsóknir	þar	sem	fylgt	var	eftir	jafn	hæfum	einstaklingum	

af	sitthvoru	kyni,	það	er	að	segja	tveir	einstaklingar	sem	hafa	útskrifast	úr	sama	skóla	eða	

úr	sama	námi.	Þær	rannsóknir	sýna	að	með	tímanum	verður	minna	úr	þeim	ávinningi	sem	

konur	 fá	 í	 starfi	 sínu	 heldur	 en	 karlmenn.	 Hvorki	 munur	 á	 hæfni,	 tækifærum	 eða	

starfsferli,	né	munur	á	þeim	truflunum	sem	hafa	orðið	á	vegi	einstaklinga	á	ferlinum	til	

dæmis	 eins	 og	 barneignir	 eða	 veikindi	 geta	 útskýrt	 þennan	 mun	 fyllilega	 (Lynnes	 og	

Thompson,	1997).	Svipuð	rannsókn	var	gerð	 í	Svíþjóð	á	sænsku	fyrirtæki	sem	starfar	á	

landsvísu.	Þar	var	fylgst	með	tíu	einstaklingum,	fimm	konum	og	fimm	körlum	í	tvö	ár	sem	

öll	 voru	nýliðar	 innan	 fyrirtækisins.	Allir	 einstaklingarnir	 höfðu	 svipaðan	bakgrunn	auk	

þess	að	hafa	mikin	metnað	og	áhuga	á	að	vinna	sig	upp	innan	fyrirtækisins.	Niðurstaðan	

var	sú	að	í	lokin	voru	allir	þeir	fimm	karlkyns	þátttakendur	sem	fylgst	var	með	komnir	í	

einhverja	 stjórnunarstöðu	 innan	 fyrirtækisins	 en	 engin	 af	 kvenkyns	 þátttakendunum	

(Kimmel,	2000).		

Konur	sem	hafa	komist	það	langt	á	ferlinum	að	ná	fram	hjá	Glerþakinu	upplifa	einnig	

kynbundnar	 hindranir,	 en	 rannsóknir	 á	 skekktu	 kynjahlutfalli	 í	 stjórnum	 hafa	 sýnt	 að	

konur	eru	sjaldnar	viðurkenndar	fyrir	afrek	sín	og	eins	eru	þær	einangraðar	frá	upplýsinga-	
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og	 tengslanetum	 í	 þeim	 geira	 sem	 þær	 starfa	 (Lynnes	 og	 Thompson,	 1997).	 Ýmsar	

ástæður	 geta	 verið	 fyrir	 tilveru	Glerþaksins	 til	 dæmis	 vanþekking	 stjórnenda	 eða	 ílla	

skipulagt	 ráðningarferli	 og	 eitt	 af	 því	 sem	 styrkir	Glerþakið	 hvað	 mest	 og	 heldur	 því	

stöðugu	er	vilji	karla	til	að	halda	vinnuumhverfinu	karllægu	(Kimmel,	2000).	Annað	sem	

veldur	því	að	konur	eiga	erfiðara	uppdráttar	yfirhöfuð	er	til	dæmis	samfélagsleg	ímynd	á	

konum	og	hvernig	þær	eiga	að	vera.	Það	er	ekki	langt	síðan	eða	í	lok	nítjándu	aldar	sem	

konum	 var	 einungis	 ætlað	 að	 sjá	 um	 heimilið	 og	 það	 sem	 því	 fylgir	 og	 áttu	 engan	

möguleika	á	starfsferli	á	atvinnumarkaði.	Því	miður	virðist	svo	vera	að	samfélagið	sé	enn	

þá	að	útrýma	ákveðnum	þáttum	sem	fylgja	gömlum	staðalímyndum	(Forsætisráðuneytið,	

e.d.).	

	 Til	 eru	 ýmsar	 fleiri	 kenningar	 sem	 fjalla	 um	 misræmi	 þegar	 kemur	 að	 konum	 á	

vinnumarkaði.	 Þar	má	 nefna	 kenningar	 eins	 og	 glerrúllustiginn	 (e.	 Glass	 escalator)	 og	

glerbrúnin	(e.	Glass	cliff)	sem	fjalla	einnig	um	ósýnileg	mörk	eða	hindranir	sem	verða	á	

vegi	 kvenna	 upp	 metorðastigann,	 eða	 límgólfið	 sem	 fjallar	 um	 þann	 mun	 sem	 er	 á	

stöðuhækkunum	sem	konur	fá	miðað	við	karla.	Samkvæmt	kenningunni	um	límgólfið	er	

algengara	 að	 konur	 fái	 láréttar	 stöðuhækkanir	 eða	 séu	 færðar	 úr	 einni	 stöðu	 í	 aðra	

svipaða	stöðu	og	hækka	því	ekki	í	tign	eða	komast	í	valdameiri	stöðu	á	meðan	karlar	fá	

oftar	 lóðréttar	 stöðuhækkanir	 og	 komast	 því	 hraðar	 upp	 metorðastigann	 (Andersen,	

2011).	

2.3 Umhverfi	kvenna	á	íslenskum	vinnumarkaði	
Raunveruleikinn	á	Íslandi	í	dag	er	sá	að	konur	eru	í	miklum	minnihluta	í	stjórnunarstöðum	

innan	fyrirtækja	af	öllum	stærðargráðum	(Þórður,	Snær	Júlíusson,	2017).		Þrátt	fyrir	það	

eru	konur	helmingur	allra	einstaklinga	í	samfélaginu	eða	nákvæmlega	49,4%	þjóðarinnar	

eða	167.330	talsins	og	því	helmingur	alls	vinnuafls	(Hagstofa	Íslands,	2017a).		Sama	ástand	

ríkir	í	stærstu	efnahagsríkjum	heims	eins	og	til	að	mynda	í	Bandaríkjunum	þar	sem	karlar	

eru	einnig	í	miklum	meirihluta	í	stjórnunarstöðum	þrátt	fyrir	að	konur	séu	þar	eins	og	í	

flestum	 öðrum	 löndum	 helmingur	 alls	 vinnuafls.	 Ef	 alþjóðlegur	 atvinnumarkaður	 er	

skoðaður	 eru	 konur	 með	 minni	 hlutdeild	 en	 fjórðungur	 þeirra	 sem	 gegna	

stjórnunarstöðum	(Gipson,	Pfaff,	Mendelsohn,	Catenacci	og	Burke,	2017).	Konur	eru	sem	

sagt	í	miklum	minnihluta	í	stjórnunarstöðum	út	um	allan	heim	þrátt	fyrir	að	það	hafi	verið	

margsannað	að	fyrirtæki	með	fjölbreytta	stjórn	og	framkvæmdastjórn	eru	líklegri	til	að	ná	
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langt	þar	sem	fjölbreytni	er	lykilinn	að	gróða	og	velgengni	(Llopis,	2011).	Konur	eru	ekki	

einungis	 í	minnihluta	þegar	það	kemur	að	stjórnun	fyrirtækja,	þær	eru	einnig	 í	miklum	

minnihluta	í	stjórnmálum.	Hins	vegar	er	staðan	á	Alþingi	Íslands	mjög	góð	en	30	af	þeim	

63	þingmönnum	sem	sitja	á	þingi	á	þessu	kjörtímabili	eru	konur	og	er	þetta	í	fyrsta	skipti	

sem	svo	margar	konur	ná	inn	á	þing.	Þrátt	fyrir	þessa	niðurstöðu	eru	bara	fjórar	konur	

sem	gegna	ráðherraembætti	af	þeim	11	ráðherrum	sem	sitja	í	núverandi	ríkistjórn	og	enn	

virðist	mikið	misrétti	ríkja	á	milli	kynja	innan	flokka	(Nína	Hjördís	Þorkelsdóttir,	2016).	Til	

að	 mynda	 hafa	 þrjár	 konur	 sem	 starfað	 hafa	 sem	 formenn	 Landssambands	

Sjálfstæðiskvenna	 nýverið	 sagt	 sig	 úr	 Sjálfstæðisflokknum	 vegna	 feðraveldis	 sem	 þar	

virðist	ríkja	(Þórunn	Elísabet	Bogadóttir,	2016).		

	 Samkvæmt	nýjum	tölum	Creditinfo	og	eins	og	sjá	má	á	mynd	3	er	mikill	minnihluti	

þeirra	sem	gegna	starfi	forstjóra	hérlendis	kvenkyns.	Í	stærstu	fyrirtækjum	landsins	eða	

þeim	 fyrirtækjum	 sem	 eiga	 eignir	 umfram	 einn	 milljarð	 króna	 eru	 konur	

framkvæmdastjórar	í	aðeins	níu	prósent	tilvika	og	aðeins	12%	í	þeim	fyrirtækjum	sem	eiga	

eignir	á	bilinu	200	milljónir	til	milljarð,	en	það	er	sá	hópur	sem	flokkast	undir	meðalstór	

fyrirtæki.	Í	dag	eru		857	fyrirtæki	sem	falla	undir	flokkinn	stór	fyrirtæki	og	1.866	fyrirtæki	

sem	 flokkast	 undir	 meðalstór	 fyrirtæki.	 Í	 þeim	 857	 fyrirtækjum	 sem	 teljast	 til	 stórra	

fyrirtækja	 eru	 konur	 framkvæmdastjórar	 í	 aðeins	 77	 þeirra,	 og	 í	 þeim	 sem	 teljast	 til	

meðalstórra	fyrirtækja	eru	konur	forstjórar	í	aðeins	234	fyrirtækjum	af	1.866.	Þessar	tölur	

hafa	ekki	breyst	mikið	á	milli	ára,	hlutfall	kvenna	í	stórum	fyrirtækjum	hefur	minnkað	um	

eitt	 prósent	 frá	 árinu	 2014	 á	meðan	hlutfall	 kvenna	 í	meðalstórum	 fyrirtækjum	hefur	

staðið	í	stað	Á	myndinni	2.	má	sjá	breytingu	á	fjölda	kvenna	í	starfi	stjórnarformanns,	í	

stjórnum	 fyrirtækja	 og	 í	 starfi	 framkvæmdastjóra	 í	 íslenskum	 fyrirtækjum	 af	 öllum	

stærðargráðum	á	árunum	2014	til	2016.	Eins	og	sjá	má	hefur	breytingin	verið	sáralítil	á	

milli	ára.	
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Mynd	2.	Hlutfall	kvenna	sem	starfa	sem	stjórnarformenn,	í	stjórnum	fyrirtækja	og	sem	
framkvæmdastjórar	á	árunum	2014-2016	(Gunnar	Gunnarsson	munnleg	heimild,	19.	apríl	
2017).		

Konur	eru	aðeins	framkvæmdastjórar	í	rúmlega	20%	af	öllum	skráðum	fyrirtækjum	og	ef	

allir	 flokkarnir	 eru	 skoðaðir	 eru	 karlar	 alltaf	 í	 70%	meirihluta	 sem	 er	 gríðarlega	mikill	

meirihluti	 (Gunnar	Gunnarsson	munnleg	 heimild,	 19.	 apríl	 2017).	 Kynjaskekkjan	 virðst	

vera	mest	í	framkvæmdastjórnum	fyrirtækja	og	minnst	í	stjórnum	fyrirtækja	(Guðbjörg	

Linda	 Rafnsdóttir,	 Laufey	 Axelsdóttir,	 Sunna	 Diðriksdóttir	 og	 Þorgerður	 Einarsdóttir,	

2015).	 Kjarninn	 hefur	 síðustu	 fjögur	 ár	 gert	 samantekt	 um	 stjórnendur	 í	

fjármálafyrirtækjum	 á	 Íslandi.	 Í	 þeirri	 samantekt	 skoðar	 Kjarninn	 æðstu	 stjórnendur	

viðskiptabanka,	 sparisjóða,	 lífeyrissjóða,	 verbréfafyrirtækja	 og	miðlana,	 framtakssjóða,	

orkufyrirtækja,	 greiðslustofnanna,	 kauphallarinnar	 og	 lánasjóða.	 Í	 umfjöllun	 Kjarnans	

segir,	,,Glerþakið	sem	heldur	konum	frá	stjórnun	peninga	á	Íslandi	er	hnausþykkt	og	fáar	

sprungur	 sjáanlegar.’’	 Litlar	 sem	engar	 breytingar	 hafa	 verið	 á	 hlutföllum	 kvenna	 sem	

starfa	sem	stjórnendur	fjármálafyrirtækja	á	síðustu	árum,	og	eins	og	staðan	er	í	dag	eru	

níu	af	hverju	tíu	stjórnendum	í	fjármálageiranum	karlar	(Þórður	Snær	Júlíusson,	2017).	

Árið	2014	þegar	Kjarninn	gerði	þessa	samantekt	í	fyrsta	skipti	voru	93%	stjórnenda	karlar	

en	þá	voru	störfin	88	en	ári	síðar	hafði	störfunum	fækkað	um	eitt	og	voru	því	87	talsins.	

Hlutfallið	hafði	þá	lagast	lítillega,	eða	þannig	að	92%	voru	karlar	en	átta	prósent	konur.	Í	

dag	eru	störfin	aftur	orðin	88,	og	eru	karlar	stjórnendur	í	80	af	þessum	störfum	en	konur	

í	 átta.	 Hlutfallið	 er	 því	 þannig	 að	 91%	 stjórnenda	 í	 fjármálageiranum	 eru	 karlkyns	 en	
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aðeins	 9%	 kvenna.	 Hlutfallið	 hefur	 því	 lítið	 sem	 ekkert	 breyst	 á	 þessum	 fjórum	 árum	

(Þórður	Snær	Júlíusson,	2017).			

	 Tvær	 stórar	 ráðningar	 voru	 gerðar	 í	 janúar	 2017	 í	 fjármálageiranum,	 Lilja	 Björk	

Einarsdóttir	var	ráðin	sem	bankastjóri	Landsbankans	sem	gerir	það	að	verkum	að	konur	

verða	 í	 meirihluta	 bankastjóra	 íslensku	 viðskiptabankanna	 en	 Birna	 Einarsdóttir	 er	

bankastjóri	 Íslandsbanka	 og	 Höskuldur	 H.	 Ólafsson	 stýrir	 Arion	 banka.	 Ásta	 Sigríður	

Fjeldsted	 var	 síðan	 ráðin	 sem	 framkvæmdastjóri	 Viðskiptaráðs	 Íslands,	 báðar	 þessar	

stöður	eru	stórar	innan	íslenska	fjármálamarkaðarins.	Þrátt	fyrir	þessar	stóru	ráðningar	

breytast	tölurnar	lítið	og	er	því	augljóst	að	langt	er	í	land	og	mikið	sem	þarf	til	að	ná	fram	

jafnvægi	á	milli	kynjanna	á	þessum	markaði	sem	og	annars	staðar	í	atvinnulífinu	(Haraldur	

Guðmundsson,	2017).		

Í	 dag	eru	17	 íslensk	 fyrirtæki	 skráð	 í	 kauphöllinni,	 fyrirtækin	má	 sjá	 í	 töflu	1	 ásamt	

forstjórum	og	fjölda	kvenna	í	framkvæmdastjórnum	(Nasdaq,	2017).		

Tafla	1:	Fyrirtæki	skráð	í	íslensku	kauphöllina	(Nasdaq,	2017).		

Fyrirtæki	 Forstjóri	 Fjöldi	einstaklinga	í	

framkvæmdastjórnum	

Fjöldi	kvenna	í	

framkvæmdastjórnum	

Eik	Fasteignafélag	 Garðar	H.	Friðjónsson	 3	 0	

Eimskip	 Gylfi	Sigfússon	 5	 0	

Fjarskipti	 Stefán	Sigurðsson	 4	 1	

Hagar	 Finnur	Árnason	 5	 1	

Hb	Grandi	 Vilhjálmur	Vilhjálmsson	 4	 0	

Icelandair	group	 Björgólfur	Jóhannsson	 3	 1	

Marel	 Árni	Oddur	Þórðarson	 11	 1	

Nýherji	 Finnur	Oddason	 5	 1	

N1	 Eggert	þór	Kristófersson	 4	 1	

Reginn	 Helgi	S.	Gunnarsson	 7	 2	

Reitir	 Guðjón	Auðunsson	 4	 1	

Síminn	 Orri	Hauksson	 4	 1	
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Sjóvá	 Hermann	Björnsson	 5	 2	

Skeljungur	 Valgeir	M.	Baldursson	 5	 2	

Tryggingarmiðstöðin	 Sigurður	Viðarsson	 5	 1	

VÍS	 Jakob	Sigurðsson	 6	 2	

Össur	 Jón	Sigurðsson	 6	 1	

	

Frá	 og	 með	 ágúst	 2016	 er	 ekki	 ein	 kona	 sem	 gegnir	 starfi	 forstjóra	 innan	 þessara	

fyrirtækja.	 Lengi	 vel	 eða	 frá	 því	 að	 kauphöllinni	 var	 komið	 aftur	 af	 stað	 eftir	

efnahagshrunið	2008	var	Sigrún	Ragna	Ólafsdóttir	eina	konan	sem	gengdi	forstjórastöðu	

í	 skráðu	 fyrirtæki,	 en	 hún	 starfaði	 sem	 forstjóri	 VÍS.	 Í	 ágúst	 2016	 var	 henni	 sagt	 upp	

störfum	og	við	starfinu	tók	Jakob	Sigurðsson.	Í	dag	eru	því	einungis	karlmenn	sem	gegna	

stöðu	 forstjóra	 í	öllum	þeim	17	 fyrirtækjum	sem	eru	skráð	 í	kauphöllina	og	að	auki	er	

forstjóri	kauphallarinnar	karl	en	Páll	Harðarson	gegnir	því	starfi	(Þórður	Snær	Júlíusson,	

2017).	Við	nánari	skoðun	á	framkvæmdastjórnum	þessara	fyrirtækja	og	eins	og	sjá	má	á	

mynd	4	eru	konur	einnig	í	miklum	minnihluta	í	framkvæmdastjórnum	þeirra.	

	

Mynd	3.	Hlutfall	kvenna	í	framkvæmdastjórnum	skráðra	fyrirtækja	(Nasdaq,	2017).	
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Af	þessum	17	fyrirtækjum	eru	konur	í	miklum	minnihluta	í	öllum	framkvæmdastjórnum	

og	í	þremur	þeirra	er	engin	kona.	Í	kauphöllinni	eru	mörg	stærstu	fyrirtæki	landsins	og	

sameiginlegt	markaðsvirði	þeirra	er	tæplega	eitt	þúsund	milljarðar	króna	(Þórður	Snær	

Júlíusson,	2017).	Svo	virðist	vera	að	hvort	sem	það	eru	stór	fyrirtæki,	meðalstór	fyrirtæki,	

fyrirtæki	 í	 fjármálageiranum	eða	fyrirtæki	sem	skráð	eru	 í	 íslensku	kauphöllinni	þá	eru	

karlar	í	miklum	meirihluta	í	stjórnunarstöðum	hvert	sem	litið	er.		

Þrátt	fyrir	allar	þessar	staðreyndir	um	mikinn	minnihluta	kvenna	í	stjórnunarstöðum	í	

íslensku	 atvinnulífi	 eru	 konur	 í	 miklum	 meirihluta	 af	 brautskráðum	 nemendum	 frá	

háskólum	hérlendis	og	hafa	verið	það	í	nokkurn	tíma.	Það	á	líka	við	um	greinar	eins	og	

viðskiptafræði	og	önnur	stjórnunarfræði.	Á	myndinni	4.	má	sjá	tölur	frá	árunum	2004–

2013	um	mun	kynja	í	brautskráningu	á	háskólastigi	og	doktorstigi.	

	

	

Mynd	4.	Brautskráningar	á	Háskólastigi	og	doktorsstigi	eftir	kyni	(Hagstofa	Íslands,	2013).	

Frá	 árum	 2004	 til	 2007	 voru	 konur	 í	 meirihluta	 hvað	 varðar	 brautskráningar	 á	

háskólastigi	og	doktorstigi.	Enn	þann	dag	í	dag	er	bilið	breitt	á	milli	kynja,	en	árið	2015	

voru	rúm	40%	kvenna	á	aldrinum	25–64	ára	með	háskólamenntun	en	aðeins	31%	karla	á	

sama	 aldri	 höfðu	 háskólamenntun	 (Hagstofa	 Íslands,	 2017b).	 Í	 dag	 eru	 66%	nemenda	

Háskóla	Íslands	konur	en	aðeins	34%	karlar	(Haraldur	Guðmundsson,	2017).		
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2.3.1 Kynjakvóti	

Þann	4.	mars	2010	samþykkti	Alþingi	frumvarp	til	laga	um	kynjakvóta	í	stjórnum	íslenskra	

fyrirtækja	sem	síðan	tók	gildi	í	september	2013.	Öðru	máli	gengdi	um	opinber	hlutafélög,	

en	 hjá	 þeim	 tóku	 lögin	 strax	 gildi	 árið	 2010.	 Samkvæmt	 lögunum	 á	 kynjahlutfallið	 í	

stjórnum	fyrirtækja	með	fleiri	en	50	starfsmenn	að	vera	að	minnsta	kosti	40%.	Þessi	lögum	

áttu	að	auka	vægi	kvenna	í	stjórnum	fyrirtækja	á	Íslandi,	en	einnig	var	vonast	eftir	að	með	

breytingum	í	stjórnum	myndi	fjöldi	kvenna	í	framkvæmdastjórnum	og	öðrum	almennum	

stjórnunarstöðum	einnig	aukst.	Ísland	var	annað	landið	í	heiminum	á	eftir	Noregi	til	að	

setja	 fram	slík	 lög	um	kynjakvóta	 fyrirtækja.	Aðeins	um	helmingur	 fyrirtækja	sem	falla	

undir	 þessa	 löggjöf	 uppfylltu	 skilyrði	 þeirra	 í	 lok	 árs	 2013	 en	 þá	 voru	 konur	 um	 31%	

stjórnarmanna,	 árið	 2015	 var	 hlutfallið	 síðan	 komið	 niður	 í	 25,9%	 (Guðbjörg	 Linda	

Rafnsdóttir	og	Margrét	Þorvaldsdóttir,	2012).	Talsvert	fleiri	konur	en	karlar	virðast	vera	á	

því	máli	að	kynjakvóti	sé	rétt	leið	til	að	koma	á	kynjajafnrétti	innan	stjórna	fyrirtækja	eða	

um	77%	kvenna	á	móti	42%	karla.	Bæði	kynin	eru	hins	vegar	talsvert	minna	hlynnt	því	að	

kynjakvóti	 sé	 rétt	 leið	 til	 að	 jafna	út	kynjamuninn	 í	 framkvæmdastjórnum	en	þar	voru	

aðeins	um	62%	kvenna	og	20%	karla	(Guðbjörg	Linda	Rafnsdóttir	o.fl.,	2015).	Samkvæmt	

skýrslu	 McKinsey	 (2010)	 kemur	 meðal	 annars	 fram	 að	 þau	 fyrirtæki	 sem	 eru	 með	

fjöldbreyttar	stjórnir	með	blöndu	af	báðum	kynjum	hagnast	allt	að	56%	meira	en	fyrirtæki	

sem	 eru	 einungis	 með	 karlmenn	 í	 stjórn	 og	 því	 ættu	 öll	 fyrirtæki	 að	 sækjast	 eftir	

fjölbreyttni	og	jöfnu	kynjahlutfalli	þrátt	fyrir	að	kynjakvóti	sé	ekki	endilega	besta	leiðin.		

2.4 Umsækjendur	stjórnunarstarfa				
Samvæmt	skýrslu	Samál	(2016)	eru	færri	konur	sem	sækja	um	stjórnunarstöður	en	karlar.	

Í	 mörgum	 tilfellum	 eru	 konur	 aðeins	 um	 20%	 þeirra	 sem	 sækja	 um	 æðstu	

stjórnunarstöður	ásamt	öðrum	almennum	stjórnunarstöðum.	Þetta	veldur	því	að	hægt	er	

að	velja	úr	töluvert	færri	konum	en	körlum	þegar	ráðið	er	í	þessi	störf	(Samál,	2016).	Svo	

virðist	vera	sem	að	meirihluti	kvenna	sæki	einungis	um	störf	ef	þær	uppfylla	allar	kröfur	

sem	koma	 fram,	en	karlar	 sækja	um	þrátt	 fyrir	að	uppfylla	aðeins	um	60%	af	því	 sem	

krafist	er	(Mohr,	2014).	Eins	og	Mohr	gefur	til	kynna	er	þetta	ákveðin	fullkomnunarárátta	

sem	kemur	 í	 veg	 fyrir	 að	 konur	 sæki	 um.	 Fullkomnunaráráttan	 sem	um	 ræðir	 er	mun	

algengari	 hjá	 konum	 og	 hefur	 oft	 meiri	 áhrif	 á	 þær	 og	 þeirra	 feril	 en	 karla	 (Kay	 og		

Shipman,	2014).		
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	 Gerð	var	könnun	meðal	Bandaríkjamanna	þar	sem	spurt	var	af	hverju	fólk	ákvað	að	

sækja	ekki	um	störf.	Sá	svarmöguleiki	sem	var	minnst	valinn	var	,,ég	hélt	að	ég	gæti	ekki	

sinnt	starfinu	vel’’,	en	sá	sem	var	algengastur	var	,,ég	hélt	að	ég	yrði	ekki	ráðin	þar	sem	

ég	uppfyllti	 ekki	þær	kröfur	 sem	settar	voru’’.	Niðurstöðurnar	 sýna	að	 fólki	 finnst	það	

frekar	þurfa	uppfylla	þær	kröfur	sem	settar	eru	til	að	sækja	um	starf	heldur	en	að	vera	

viss	að	um	geta	sinnt	því	starfi	vel	sem	um	ræðir.	Þarna	er	fólk	ekki	bara	að	vanmeta	sjálft	

sig	heldur	einnig	að	misskilja	ráðningaferlið.	Það	er	svo	margt	sem	er	eftirsóknarverðara	

heldur	en	þær	kröfur	sem	eru	settar	fram,	til	að	mynda	ákveðnir	persónueiginleikar	sem	

ekki	er	hægt	að	sýna	fram	á	nema	mætt	sé	í	viðtal	(Mohr,	2014).	Sýnt	hefur	verið	fram	á	

að	þegar	karlar	eru	ráðnir	eða	þeim	gefin	stöðuhækkun	er	það	oft	vegna	þess	að	þeir	sýna	

fram	á	möguleika	til	hæfnis	á	meðan	konur	eru	frekar	ráðnar	og	fá	frekar	stöðuhækkun	

vegna	reynslu	og/eða	ferilskráar.	Munurinn	á	hegðun	kvenna	og	karla	má	rekja	aftur	til	

uppeldis,	oft	eru	gerðar	töluvert	meiri	væntingar	til	stelpna	en	stráka	á	svo	marga	vegu.	

Skólakerfið	er	einnig	partur	af	þessu	vandamáli,	en	þar	er	gert	ráð	fyrir	að	stelpur	séu	

þægar	og	fylgi	þeim	reglum	sem	settar	eru	fyrir.	Góðan	árangur	stelpna	í	skóla	má	líka	

rekja	til	þessarar	hegðunar	en	þegar	komið	er	út	á	vinnumarkaðinn	er	umhverfið	annað	

(Mohr,	2014).		

	 Sheryl	Sandberg	sem	er	ein	af	stjórnendum	Facebook	og	vel	þekkt	framakona	heldur	

því	fram	að	konur	eiga	sjálfar	stóran	þátt	í	því	að	ferilinn	þeirra	nær	ekki	þeim	hæðum	

sem	 þær	 sækjast	 eftir.	 Sandberg	 bendir	 á	 að	 konur	 séu	 oft	 hlédrægar,	 sitja	 aftast	 á	

fundum	og	láta	lítið	fyrir	sér	fara.	Þær	eru	einnig	ekki	jafn	duglegar	að	sækjast	eftir	launa-	

og	stöðuhækkunum	ólíkt	körlum	og	eiga	það	oft	til	að	vanmeta	sjálfan	sig	töluvert	meira	

en	karlar	gera.	Konur	hafna	einnig	stöðum	eða	sækjast	ekki	eftir	þeim	vegna	þess	að	þær	

vilja	eiga	möguleik	á	að	eignast	börn	í	náinni	framtíð.	Ein	mikilvægasta	ákvörðun	kvenna	

þegar	það	kemur	að	þeirra	ferli	á	vinnumarkaðinum	er	hverjum	þær	kjósa	að	giftast	eða	

svo	vil	Sandberg	meina.	Til	að	ná	langt	þurfa	konur	að	hafa	einhvern	til	að	koma	á	móts	

við	sig,	til	að	vera	til	staðar	ef	þær	ætla	sér	einnig	að	halda	uppi	heimili	og	eignast	börn	

(Sanberg,	2013).	Fjölskylduaðstæður	er	eitt	af	því	sem	getur	spilað	stórt	hlutverk	í	ferli	

kvenna	á	vinnumarkaðinum.	Barneignir	krefjast	þess	að	konur	þurfa	að	vera	lengur	frá	

vinnu	 af	 þeim	 sökum	 en	 karlar.	 Samkvæmt	 rannsókn	 sem	 unnin	 var	 af	 Þorgerði	

Einarsdóttir	og	Guðbjörgu	Lindu	Rafnsdóttir	ásamt	öðrum	í	samvinnu	við	jafnréttisstofu	

er	mikill	munur	á	fjölskylduaðstæðum	hjá	kynjunum	í	íslenskum	fyrirtækjum.	Karlar	eiga	
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í	 fleiri	 tilfellum	 maka	 sem	 vinnur	 minna	 og	 er	 því	 meira	 til	 staðar	 fyrir	 heimilið	 en	

algengara	 er	 að	 konurnar	 sem	 gegna	 mikilvægum	 stjórnunarstöðum	 séu	 einhleypar	

(Guðbjörg	Linda	Rafnsdóttir	o.fl.,	2015).	Í	þessari	sömu	skýrslu	kemur	einnig	fram	að	þeir	

karlar	sem	eru	í	stjórnendastöðum	eiga	að	meðaltali	fleiri	börn	og	vinni	fleiri	tíma	á	viku	

en	konur	sem	sinna	sömu	störfum.	Eins	kom	fram	að	hinn	dæmigerði	íslenski	kvenkyns	

stjórnandi	á	að	meðaltali	tvö	börn	og	vinnur	um	41-50	klukkustundir	á	viku	á	meðan	hinn	

dæmisgerði	 íslenski	 karlkyns	 stjórnandi	 á	 að	meðaltali	 þrjú	 börn	 en	 vinnur	 um	 51–60	

klukkustundir	á	viku.	Þetta	sýnir	fram	á	að	karlar	eigi	oft	meiri	möguleika	á	að	sinna	feril	

sínum	ásamt	því	að	eiga	fjölskyldu	þar	sem	þeir	geta	unnið	fleiri	tíma	og	átt	fleiri	börn	en	

konur	sem	gegna	sama	starfi	(Guðbjörg	Linda	Rafnsdóttir	o.fl.,	2015).		

Í	felstum	tilfellum	í	númtíma	samfélagi	eru	fyrirtæki	að	leita	að	þeim	einstakling	sem	

er	hvað	hæfastur	í	það	starf	sem	verið	er	að	ráða	í,	burt	séð	frá	kyni	eða	öðrum	breytum.	

Eins	og	Martin	kemur	 inn	á	er	markmið	ráðningarferla	 í	 felstum	tilvikum	að	ráða	þann	

einstakling	sem	er	hæfastur	úr	þeim	umsækjendahópi	sem	um	er	að	ræða.	Mikilvægt	er	

að	hafa	góðan	tíma	fyrir	ráðningaferli	og	vera	með	á	hreinu	hverju	er	leitast	eftir	(Martin,	

2016).	

	 Staðreyndin	 er	 samt	 sú	 að	 aðgengið	 hefur	 batnað	 og	 fer	 batnandi	 fyrir	 konur	 á	

vinnumarkaði.	Sífellt	fleiri	sterkar	kvenn	fyrirmyndir	koma	fram	á	sjónarsviðið	og	gegna	

störfum	 sem	 æðstu	 stjórnendur	 í	 stórum	 fyrirtækjum,	 konur	 eru	 í	 meirihluta	 í	

útskriftarhópum	í	skólum	um	allan	heim	og	lög	hafa	verið	sett	um	kynjakvóta	í	stjórnum	

fyrirtækja.	Hvað	er	það	þá	sem	veldur	því	að	konur	eru	enn	þá	í	þessum	mikla	minnihluta	

þegar	 kemur	 að	 æðstu	 stjórnunarstöðum,	 hér	 að	 neðan	 verður	 farið	 nánar	 yfir	 ferli	

rannsóknar.
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3 Aðferðafræði	

Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	þá	aðferðafræði	sem	notuð	var	við	framkvæmd	þessarar	

rannsóknar.	Rannsóknin	byggir	á	eigindlegri	aðferðafræði	sem	verður	kynnt	nánar	ásamt	

helstu	 hugtökum.	 Farið	 verður	 nánar	 yfir	 markmið	 rannsóknar,	 val	 á	 þátttakendum,	

aðferðafræði		gagnaöflunar	og	greiningu	gagna.	

3.1 Rannsóknaraðferð	
Notast	 var	 við	 eigindlega	 rannsóknaraðferð	 (e.	 Qualitative	methodology)	 til	 að	 fá	 álit	

starfsmanna	á	ráðningaskrifstofum	á	því	hvort	munur	sé	á	milli	fjölda	kvenna	og	karla	sem	

sækja	 um	 stöður	 í	 framkvæmdastjórn	 eða	 sem	 framkvæmdastjóri	 innan	 fyrirtækja	 á	

Íslandi.	Markmið	 rannsóknar	 er	 að	 skoða	 hvort	 konur	 séu	 ólíklegri	 til	 að	 sækjast	 eftir	

þessum	æðstu	 stöðum	 innan	 fyrirtækja	og	hvaða	ástæður	virðast	 liggja	þar	á	bak	við.	

Ástæða	þess	að	notast	var	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	er	sú	að	með	þeirri	aðferð	er	

hægt	 að	 fanga	 upplifun	 viðmælenda	 sem	 best	 og	 fá	 skýra	mynd	 af	 þeirra	 upplifun	 á	

málefninu.	Eigindleg	rannsóknaraðferð	 felst	 í	því	að	skoða	hvernig	viðmælandi	upplifir	

það	sem	rannsaka	á	að	hverju	sinni.	Með	þessari	aðferð	er	lögð	áhersla	á	að	rannsakandi	

öðlist	skiling	á	upplifun	viðmælenda	á	málefninu	ásamt	því	að	fylgjast	með	hegðun	og	

tilfinningum	þeirra	á	meðan	á	viðtali	stendur	(Hennink,	M.,	Hutter,	I.,	og	Bailey,	A.,	2010).	

Til	 eru	 nokkrar	 aðferðir	 til	 að	 framkvæma	 eigindlega	 rannsókn	 og	 í	 þessari	 rannsókn	

verður	notast	við	djúpviðtöl.	Mikilvægt	er	að	rannsakandi	beiti	virkri	hlustun	á	meðan	á	

viðtalinu	stendur	 til	þess	að	meðtaka	upplýsingarnar	eins	vel	og	hægt	er.	Virk	hlustun	

byggir	á	þeirri	færni	að	geta	skilið	og	meðtekið	tilfinningar	viðmælanda	ásamt	því	að	geta	

endurtekið	 með	 eigin	 orðum	 það	 sem	 viðmælandi	 segir	 (Sigríður	 Halldórsdóttir	 og	

Kristján	Kristjánsson,	2003).	Viðfangsefni	viðtals	er	ákveðið	fyrirfram	en	áherslur	ráðast	

einnig	að	einhverju	leyti	þegar	viðtalið	á	sér	stað.	Sérstök	aðferðafræði	er	síðan	höfð	til	

hliðsjónar	þegar	þeim	gögnum	sem	aflað	hefur	verið	eru	greind	(Sigríður	Halldórsdóttir,	

2013).	
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3.2 Þátttakendur	

Við	val	á	þátttakendum	var	leitast	við	að	hafa	samband	við	fólk	sem	hefur	mikla	og	góða	

reynslu	 í	 ráðningum	 á	 stjórnendum.	 Til	 að	 byrja	með	 var	 kynningarbréf	 sem	 sjá	má	 í	

viðauka	1	sent	með	tölvupósti	á	tilvonandi	viðmælendur	og	þeim	kynnt	rannsóknarefni	

og	markmið	rannsóknar.	Haft	var	samband	við	þrjá	aðila,	en	þeir	voru	tilbúnir	að	taka	þátt	

í	rannsókninni	og	því	óþarfi	að	hafa	samband	við	fleiri.	Útbúinn	var	spurningalisti	sem	sjá	

má	 í	 viðauka	 2,	 listinn	 saman	 stóð	 af	 20	 spurningum	 og	 var	 notaður	 við	 framkvæmd	

rannsóknar.	Notast	var	við	hentugleikaúrtak	í	gegnum	tengslanet	rannsakanda	við	val	á	

þátttakendum	sem	höfðu	reynslu	af	ráðningum	í	stöður	stjórnenda.		Tekin	voru	tvö	viðtöl	

við	þrjá	viðmælendur,	en	í	öðru	viðtalinu	voru	viðmælendurnir	tveir.	Hér	á	eftir	verður	

vitnað	í	viðmælanda	hjá	fyrirtæki	eitt	sem	viðmælanda	A	og	viðmælendur	hjá	fyrirtæki	

tvö	 sem	 viðmælendur	 B	 og	 C.	 Í	 fyrra	 viðtalinu	 var	 viðmælandi	 kvenkyns	 en	 í	 seinna	

viðtalinu	voru	viðmælendur	bæði	kvenkyns	og	karlkyns,	en	viðmælendurnir	voru	allir	á	

aldursbilinu	 40	 til	 64	 ára.	 Viðmælendur	 starfa	 allir	 á	 ráðningaskrifstofum,	 tveir	 þeirra	

gegna	stöðu	í	framkvæmdastjórn	ásamt	því	að	starfa	í	ráðningum	en	þriðji	viðmælandinn	

fæst	nánast	eingöngu	við	ráðningar	í	stjórnunarstöður.	Starfsaldur	þeirra	í	ráðningum	er	

allt	frá	13	árum	og	upp	í		34	ár	og	hafa	þau	því	öll	mikla	og	góða	reynslu	á	þessu	sviði.	

Rannsakandi	og	viðmælendur	þekktust	ekki	að	neinu	leyti	fyrir	framkvæmd	rannsóknar.		

3.3 Hálfstöðluð	viðtöl	

Djúpviðtöl	eru	 í	 raun	samtal	með	 tilgangi	og	 leið	 til	að	afla	upplýsinga	beint	 frá	 fyrstu	

hendi,	 þau	 eru	 ekki	 leiðandi	 sem	 er	 nauðsynlegt	 þar	 sem	 ekki	 er	 verið	 að	 leita	 að	

ákveðnum	svörum	heldur	upplifun	hvers	og	eins	(Merriam,	2009).	Með	djúpviðtölum	er	

leitast	eftir	að	sjá	málefnið	út	frá	sjónarhorni	viðmælenda	og	þeim	gefið	tækifæri	til	að	

tjá	skoðanir	sínar	og	hugmyndir	um	málefnið	með	sínum	eigin	orðum	(Esterberg,	2002).	

Huga	þarf	að	siðferði	þegar	tekin	eru	slík	viðtöl	og	fara	varlega	ef	um	er	að	ræða	viðkvæmt	

málefni	á	einhvern	hátt	(Hennink,	M.,	Hutter,	I.,	og	Bailey,	A.,	2010).	

Hálfstöðluð	 viðtöl	 er	 algengasta	 tegund	 viðtala	 í	 eigindlegum	 rannsóknum.	Viðtölin	

fara	þannig	fram	að	fyrirfram	ákveðinn	spurningarammi	stýrir	viðtalinu	en	spurningar	eru	

opnar	 og	 geta	 því	 leitt	 af	 sér	 aðrar	 spurningar.	 Einnig	 gerir	 þessi	 tegund	 viðtala	

rannsakanda	kleift	að	breyta	röðinni	á	spurningum	milli	viðtala	eftir	því	sem	umræðurnar	
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þróast	 (Sigríður	 Halldórsdóttir	 og	 Kristján	 Kristjánsson,	 2003).	 Með	 hálfstöðluðum	

viðtölum	 er	 viðmælanda	 því	 gert	 kleift	 að	 stjórna	 framgang	 viðtalsins	 með	 eigin	

hugleiðingum	 og	 gefið	 svigrúm	 til	 að	 svara	 spurningum	 eftir	 sínu	 höfði.	 Þessi	 tegund	

viðtala	er	mjög	hentug	fyrir	eigindlegar	rannsóknir	þar	sem	opnar	spurningar	bjóða	upp	á	

meiri	 dýpt	 í	 svörum	 sem	 getur	 styrkt	 greiningu	 á	 niðurstöðum	 töluvert	 (Sigríður	

Halldórsdóttir	og	Kristján	Kristjánsson,	2003).	Mikilvægt	er	að	rannsakandi	hlusti	vel	þegar	

tekin	eru	hálfstöðluð	viðtöl	þar	sem	viðmælandi	á	að	leiða	viðtalið	og	því	getur	það	þróast	

í	óvæntar	áttir	(Esterberg,	2002).	Spurningar	viðtalsins	eru	samdar	með	það	að	markmiði	

að	fá	svar	við	þeirri	rannsóknarspurningu	sem	ákveðin	hefur	verið	fyrirfram.			

3.4 Gagnaöflun	og	framkvæmd	rannsóknar		

Eins	og	fram	hefur	komið	var	notast	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	til	að	afla	upplýsinga	

um	 viðfangsefnið.	 Tekin	 voru	 tvö	 hálfstöðluð	 viðtöl	 við	 þrjá	 starfsmenn	 á	

ráðningaskrifstofum	til	að	fá	álit	þeirra	á	því	hvort	að	munur	sé	á	fjölda	kvenna	og	karla	

sem	sækja	um	æðstu	stjórnunarstöður	innan	fyrirtækja	á	Íslandi.	Eftir	að	viðmælendur	

höfðu	 samþykkt	 að	 taka	þátt	 í	 rannsókninni	 var	 ákveðinn	 staður	og	 tími	 fyrir	 viðtölin.	

Viðtölin	fóru	fram	á	tímabilinu	27.-29.	mars	2017	á	vinnustöðum	viðmælenda	á	tíma	sem	

þeir	sjálfir	völdu.	Það	er	gert	til	þess	að	viðmælendur	séu	í	kunnugu	umhverfi	á	meðan	

viðtalið	stendur	yfir	og	þannig	reynt	að	tryggja	vellíðan	þeirra.	Viðtölin	voru	á	bilinu	30-

50	 mínútur.	 Notast	 var	 við	 spurningarlista	 með	 20	 opnum	 spuringum	 sem	 gerir	

rannsakanda	 kleift	 að	 bæta	 við	 spurningum	 og	 leyfir	 viðtalinu	 að	 stjórnast	 af	 þeim	

umræðum	sem	myndast	á	milli	rannsakanda	og	viðmælenda.	Viðtölin	voru	hljóðrituð	með	

samþykki	viðmælenda	 til	 að	auðvelda	úrvinnslu	gagna	og	 síðan	afrituð	orðrétt	 í	 tölvu.	

Farið	var	með	öll	gögn	sem	trúnaðargögn	og	þeim	eytt	eftir	úrvinnslu.	Til	að	mynda	hefur	

nöfnum	verið	breytt	ásamt	nöfnum	þeirra	fyrirtækja	sem	þau	starfa	hjá.		

Áður	en	upptökur	á	viðtölum	hófust	var	beðið	um	leyfi	til	að	taka	upp	það	sem	fram	

fór,	 síðan	 kynnti	 viðmælandi	 sig	 ásamt	 því	 að	 greina	 frá	 rannsóknarspurningunni	 og	

markmið	verkefnisins.	Viðtölin	hófust	á	örfáum	bakgrunnsspurningum	og	 stuttu	 spjalli	

áður	en	farið	var	út	í	að	spyrja	um	upplifun	viðmælenda.	Notast	var	við	spurningaramma	

í	 gegnum	 viðtölin	 til	 að	 reyna	 nálgst	 þær	 upplýsingar	 sem	 afla	 þurfti	 til	 að	 svara	

rannsóknarspurningunni.	Þær	umræður	sem	mynduðust	út	frá	spurningunum	réðu	síðan	

ferðinni,	en	upp	komu	einhverjar	auka	spurningar	inn	á	milli.	Eftir	að	lokið	var	við	að	taka	
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upp	bæði	viðtölin	voru	þau	afrituð	orðrétt	í	tölvu.	Í	næsta	kafla	hér	að	neðan	er	greint	frá	

niðurstöðum	rannsóknar.	



	

29	

4 Niðurstöður		

Í	þessum	kafla	verður	gerð	grein	fyrir	niðurstöðum	rannsóknar	sem	fengust	úr	tveimur	

djúpviðtölum	 sem	 tekin	 voru	 við	 þrjá	 einstaklinga	 sem	 starfa	 á	 íslenskum	

ráðningaskrifstofum.	 Unnið	 var	 úr	 niðurstöðum	 með	 rannsóknarspurninguna	 til	

hliðsjónar:	 Eru	 konur	 ólíklegri	 en	 karlar	 til	 þess	 að	 sækjast	 eftir	 stjórnunarstöðum	 í	

íslensku	atvinnulífi?	Rannsakandi	hefur	dregið	saman	sjö	megin	þemu	úr	þeim	viðtölum	

sem	 tekin	 voru,	 og	 eru	 þau	 eftirfarandi;	 „Breyttur	 hugsunarháttur“,	 „Headhunt“,	

„Margþættar	 ástæður“,	 „Fullkomnunarárátta	 kvenna“,	 „Hæfasti	 einstaklingurinn“,	

„Glerþakið“	 og	 „Kynjakvóti“.	 Hér	 fyrir	 neðan	 verða	 niðurstöður	 greindar	 út	 frá	 þeim	

þemum	sem	valin	voru.			

4.1 Breyttur	hugsunarháttur	
Allir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 um	 það	 að	 staða	 kvenna	 hefur	 gjörbreyst	 á	

vinnumarkaði	 frá	 því	 sem	 þekktist	 hér	 áður	 fyrr.	 Einnig	 voru	 þeir	 sammála	 um	 að	 sá	

hugsunarháttur	að	sækjast	einungis	eftir	að	ráða	karlmenn	væri	úreltur	og	í	dag	sé	það	

algengara	að	 fyrirtæki	 sækist	 frekar	eftir	 því	 að	 ráða	 konur,	 vegna	þess	 að	 jafna	þurfi	

hlutföll	kynja.	Viðmælandi	A	talaði	um	að	staða	kvenna	væri	allt	önnur	í	dag		hvort	sem	

það	 er	 hjá	 hinu	 opinbera	 eða	 hjá	 einkafyrirtækjum	og	 fyrirstaðan	 væri	 orðin	 lítil	 sem	

engin:	

...	umræðan	er	alls	ekki	neikvæð	gagnvart	 konum	það	er	enginn	 fyrirstaða	
lengur.	Að	hugsa	um	það	ég	fæ	oft	þessa	beiðni	sko	við	viljum	ekki	síður	ráða	
konu	í	starfið	ef	þú	getur	bent	okkur	á	konu	sem	myndi	passa	í	þetta	[...]	mér	
finnst	 bara	 umhverfið	 mjög	 meðvitað	 um	 það.	 Ég	 meina	 ég	 er	 að	 ráða	
stjórnendur,	framkvæmdastjóra	inn	í	stór	fyrirtæki	þar	sem	eru	kannski	fyrir	
fimm	karlar	og	þar	er	bara	mjög	mikil	áskorun	að	finna	konur	sem	vilja	koma	
inn	 í	umhverfið	og	þar	eru	bara	eigendur	og	stjórnandi,	æðsti	stjórnandinn	
bara	 mjög	 meðvitaður	 um	 það	 að	 það	 sé	 bara	 mjög	 hollt	 og	 gott	 og	
nauðsynlegt	að	fá	líka	þekkingu	kvenna...	

Viðmælandi	C	var	sammála	um	að	ástand	kvenna	á	atvinnumarkaði	hefur	batnað	mikið	

og	að	umræðan	í	dag	er	mjög	jákvæð	gagnvart	konum:	

...	umræðan	er	alls	staðar	við	verðum	að	fjölga	konum	í	stjórnun	en	sko	okkar	
hlutverk	sko,	þú	veist	það	er	rosalega	erfitt	fyrir	okkur	að	því	viðskiptavinur	er	
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eitthvað	sem	að	er	að	leita	fyrir	sjálfan	sig	sko	það	sem	hann	telur	best	fyrir	
sig.	Þannig	við	erum	kannski	 í	 svolítið	erfiðari	stöðu	þú	veist	 já	þú	þarft	að	
jafna	kynjahlutföll,	þú	veist	auðvitað	vilja	þau	það	en	svo	þora	þeir	ekki	að	
taka	áhættuna	...	

Viðmælandi	C	talaði	um	að	algengt	væri	að	fyrirtæki	sóttust	sérstaklega	eftir	að	ráða	

konu	en	að	lokum	væri	karl	ráðinn	í	starfið	vegna	þess	að	hæfasti	einstaklingurinn	í	

þeim	hópi	sem	sótti	um	var	karlmaður:	

...	já,	en	þegar	þú	ert	með	svona	stórar	stöður	þá	þarftu	oft	að	vekja	einhvern	
áhuga,	að	auglýsa	er	ekki	nóg	til	að	[...]	þú	fáir	góðan	hóp.	Þú	getur	ekki	bara	
treyst	auglýsingunni	og	þá	[...]	ertu	að	leita	í	gagnagrunnum	og	bara	þú	veist	
fylgjast	með	hvað	er	að	gerast	og	hverjir	eru	og	lætur	þá	vita	af	auglýsingunni.	
Í	miklu	fleiri	tilfellum	í	dag	þá	erum	við	beðin	um:	getur	þú	ekki	fundið	konu	
[...]	því	við	erum	með	svo	mikið	af	körlum	[...],	en	þegar	á	kannski	hólminn	er	
komið	á	ákvörðunartökuna	þá	kannski	er	karlinn	valinn	...	

	

4.2 Headhunt	eða	hausaveiðar		
Viðmælendur	töluðu	um	að	ráðningarferli	hefði	breyst	töluvert	 í	takt	við	breytingar	og	

þróun	á	samfélaginu.	Í	dag	er	algengara	að	störf	eins	og	stöður	í	framkvæmdastjórn	eða	

forstjórastöður	séu	ekki	auglýstar	opinberlega,	en	áður	fyrr	voru	meirihluti	starfa	auglýst.	

Viðmælandi	B	sagði:	

...	en	það	hefur	aukist,	ég	meina	ég	hef	alveg	skoðað	tölfræði	um	það	að	það	
hefur	alveg	aukist.	Uuu	sem	sagt	 leit	þar	 sem	störf	eru	ekki	auglýst	heldur	
erum	við	bara	beðin	um	að	leita,	það	hefur	aukist	töluvert...	

Hið	opinbera	ber	skylda	til	að	auglýsa	öll	laus	störf	en	einkageirinn	virðist	hafa	farið	meira	

út	 í	 það	 sem	 kallast	 hausaveiðar.	 Þá	 er	 átt	 við	 að	 fyrirtæki	 sækjast	 eftir	 einhverjum	

ákveðnum	 einstakling	 eða	 einstaklingum	 og	 starfa	 þá	 í	 flestum	 tilvikum	 með	

ráðningaskrifstofum	til	þess	að	ná	til	þessara	einstaklinga.	Viðmælandi	C	taldi	upp	þær	

stjórnunarstöður	sem	hann	er	búinn	að	ráða	í	á	árinu	og	voru	þær	níu	talsins	en	aðeins	

fjórar	þeirra	voru	auglýstar	opinberlega.	Hann	talaði	einnig	um	að	hausaveiðar	þýðir	ekki	

að	fyrirtæki	sé	endilega	á	eftir	einhverjum	einum	einstaklingi,	það	eru	oftast	nokkrir	sem	

eru	til	umhugsunar	og	oftast	fleiri	en	einn	sem	fer	í	viðtal.	Þegar	viðmælandi	A	var	spurður	

hvort	 að	 algengt	 væri	 að	 fyrirtæki	 hefðu	einhvern	 ákveðinn	 í	 huga	 sem	þeir	 vildu	 fá	 í	

starfið	sagði	hann:		
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...	Það	kemur	alveg	fyrir	og	þá	geta	þau	ekki	sjálf,	nálgast	viðkomandi.	Bæði	
vegna	þess	að	þau	vilja	ekki	fá	höfnunina	beint	til	sín,	vilja	þá	nota	einhvern	
annan	og	svo	er	það	líka	þannig	að	við	eigum	kannski	eigum	auðveldara	að	
upp	á	trúnað	að	gera	að	ræða	við	viðkomandi	áður	en	hann	fer	síðan	og	þá	er	
ég	að	tala	um	einstaklinginn	þegar	ég	segi	hann	sko	að	þá	er	hann	að	svona	
máta	sig	inn	í	það	án	þess	að	þurfa	fara	í	einhverjar	viðræður	og	vilja	svo	draga	
sig	til	baka	...	

Viðmælendur	 töluðu	einnig	um	að	 stöðuhækkanir	 innan	 fyrirtækja	 væri	 auk	þess	 stór	

ástæða	fyrir	því	að	minnihluti	starfa	sé	auglýst,	þar	sem	algengt	er	að	fólk	innan	fyrirtækis	

sem	hefur	reynslu	og	þekkingu	á	fyrirtækinu	séu	frekar	færð	upp	um	stöðu	í	stað	þess	að	

ráða	inn	einstaklinga	sem	þekkja	lítið	sem	ekkert	til	fyrirtækisins	og	starfsemi	þess.		

4.3 Margþættar	ástæður		
Allir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 að	 konur	 virtust	 vera	 í	 töluverðum	 minnihluta	

umsækjenda	í	æðstu	stöður.	Viðmælendur	B	og	C	töluðu	þó	um	að	í	þeirra	starfi	væri	lítið	

hugsað	út	í	kyn,	þar	sem	verið	er	að	leita	að	hæfasta	einstaklingnum.	Þegar	rannsakandi	

spurði	 hvaða	 ástæður	 viðmælendur	 töldu	 liggja	 að	 bak	 hversu	 fáar	 konur	 gegna	

stjórnunarstörfum	í	fyrirtækjum	voru	allir	sammála	um	að	margþættar	ástæður	væri	um	

að	ræða	en	ekki	bara	eina.	Viðmælandi	A	sagði:	

...	sko	veistu	ég	held	að	þetta	hafi	í	sjálfu	sér	ekkert	með	eitthvað	[...]	ákveðið	
að	gera	þetta	æxlast	þannig	að	þú	veist	hlutum	eða	fé	fylgir	einhver	einhver	
hérna	eign	og	það	getur	verið	að	þetta	sé	kannski	sýnilegt	í	augnablikinu	að	
það	eru	engar	konur	og	það	er	vegna	þess	að	þær	eru	kannski	ekki	í	forsvari	
fyrir	sterkustu	eignaraðilana.	Þú	veist	menn	vilja	oft	setja	bara	sitt	fólk	inn	þú	
veist	hluthafarnir	sjálfir	vilja	komast	sjálfir	inn	sko	þannig	ég	held	að	þetta	sé	
svolítið	sérstakt	sko	af	því	að	konur	voru	komnar	þarna	og	svo	allt	í	einu	snýst	
þetta	svona	við.	Þetta	er	svo	áberandi	núna	líka	því	umræðan	er,	en	ég	held	
að	þetta	hafi	ekkert	með	sko	konur	að	gera	eða	karla	að	gera	[...]	það	þykir	
bara	svo	eðlilegt	í	dag	og	þess	vegna	segi	ég	sko	ég	held	við	verðum	líka	að	
passa	okkur	að	gera	ekki	eitthvað	rosalega	mítu	úr	þessu	að	þetta	sé	eitthvað	
ægilegt	mál	...	

Viðmælandi	B	velti	þeirri	spurningu	einnig	upp	hvort	að	konur	fái	mögulega	færri	tækifæri	

fyrr	á	ferlinum	og	það	sé	mögulega	ástæða	fyrir	svo	miklum	minnihuta	kvenna	í	þessum	

stöðum:	

...	ég	velti	aðeins	fyrir	mér	þessum	tækifærum	fyrr	á	ferlinum,	að	hérna	að	
hvort	 að	 konurnar	 séu	 kannski	 ekki	 að	 fá	 jöfn	 tækifæri	 að	 því	 að	 öðlast	
reynsluna	 til	 þess	 síðan	 að	 eiga	 einhverja	 möguleika	 þegar	 komið	 er	 á	
þennnan	stað	[...]	snýst	svolítið	um	þú	veist	að	því	að	ef	við	erum	að	tala	um	
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forstjórastöðu	og	þá	alla	jafna	ertu	búinn	að	vera	stjórnandi	einhvers	staðar	
annars	staðar	áður	og	hvar	færðu	það	tækifæri.	Því	þú	þarft	einhvers	staðar	
að	 fá	 fyrsta	 tækifærið	 og	 vaxa	 síðan	 í	 kjölfarið	 [...]	 þú	 færð	 það	 ekki	 sem	
sérfræðingur	í	einu	fyrirtæki	yfir	í	stjórnanda	í	öðru.	Þú	yfirleitt	ferð	þá	yfir	i	
fyrstu	 stjórnunarstöðuna	 úr	 sérfræðistöðu	 og	 það	 er	 kannski	 svolítið	 eru	
konur	og	karlar	jafnar	þar?	eða	eru	þau	jöfn	þar	til	þess	að	fá	að	öðlast	þessa	
reynslu	og	hæfni	fyrir	stjórnendastöður?	...	

Viðmælandi	B	talaði	einnig	um	að	barneignir	gætu	möguleg	verið	ein	af	mörgum	

ástæðum:	

...	en	það	getur	verið	einhver	viðhorf	í	samfélaginu	eða	viðhorf	hjá	konunum	
sjálfum	eða	hjá	báðum	kynjum	að	vilja,	þú	veist	þessi	togstreita	að	þú	veist	
velja	á	milli	fjölskyldunnar	og	vinnunnar	og	vilja	einhvern	career	en	vilja	líka	
helga	sig	fjölskyldunni	og	fara	þess	vegna	ekki,	velja	ekki	að	fara	í	þau	störf	
sem	að	krefst	þess	að	þær	séu	mikið	frá	heimili	þú	veist	þetta	er	bara	kenning	
en	ég	hef	ekkert	fyrir	mér	ég	hugsa	að	þetta	sé,	það	eru	pottþétt	fjölþættar	
skýringar	á	þessu	...	

Viðmælandi	C	bætti	við	í	kjölfarið	að	veltan	á	stjórnendum	fyrirtækja	er	mjög	lítil	og	

því	getur	tekið	mjög	langan	tíma	að	breyta	hlutföllunum:	

...	já,	það	sem	að	gerist	oft	í	kjölfar	svona	þá	hérna	að	hérna	þá	finnst	mér	oft	
sko	ekki	endilega	vera	sko	þú	veist	að	[...]	umræðan	er	rosalega	holl	og	góð	
og	það	bara	verður	að	vera	en	en	hérna	þetta	er	svona	sko	en	þú	veist	þetta	
gerist	á	svo	 löngum	tíma	þú	veist	allavegana	maður	svona	einhvern	veginn	
sko	ég	þetta	er	svona	blaut	tuska	en	svo	gerist	ekkert	í	kjölfarið	því	það	eru	
bara	engar	stöður	lausar	...	

4.4 Fullkomnunarárátta	kvenna	
Þegar	viðmælendur	voru	spurðir	út	í	hvaða	ástæður	þeir	töldu	liggja	að	baki	því	að	konur	

sæki	ekki	um	störf	sem	þær	eru	hæfar	til	að	gegna	nefndu	þau	helst	fullkomnunaráráttu	

sem	virtist	vera	algengari	hjá	konum	en	körlum	og	hógværð.	Viðmælendur	voru	þó	einnig	

allir	sammála	um	að	þetta	á	ekki	bara	við	um	konur.	Viðmælandi	A	talaði	mikið	um	þessa	

fullkomunaráráttu	sem	konur	virðast	hafa:		

...	Þegar	maður	ræðir	þetta	þá	eru	konur	alltaf	að	segja	manni	að	þær	séu	til	
og	þær	eru	meira	að	segja	að	gefa	það	út	opinberlega,	en	svo	þegar	á	hólminn	
er	kominn,	þegar	þær	fara	að	máta	sig	inn	í	einhverja	starfslýsingu	að	þá	er	
eins	og	að	þær	þurfi	sko	að	geta	þetta	allt	saman	í	sínum	eigin	huga	hundrað	
prósent	ef	þær	geta	bara	sko	nánast	nítíu	prósent	að	þá	sækja	þær	ekkert	
endilega	um	...	
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Viðmælandi	A	bætti	einnig	við	að	konur	virtust	vera	óröruggari	en	karlar	ef	þær	

hefðu	ekki	reynslu	á	sviðinu	eða	þekktu	ekki	nógu	vel	til.	Karlar	væru	meira	tilbúnir	

að	stökkva	út	í	djúpulaugina	og	virðast	því	mun	áhættusæknari	en	konur:		

...	maður	finnur	samt	fyrir	því	að	konur	eru	svona	einhvern	veginn	þannig	að	
ef	þær	hafa	ekki	gert	þessa	hluti	áður,	ef	að	þær	telja	að	þær	séu	ekki	alveg	
hundrað	prósent	vissar	um	að	það	þetta	eigi	við	þær	eða	að	þær	séu	tilbúnar	
hreinlega	bara	til	að	hella	sér	út	í	þetta	þá	sækja	þær	ekki	um	...	

Þegar	viðmælandi	A	var	spurður	út	í	hvaða	ástæður	konur	gæfu	fyrir	því	að	hafa	ekki	

sótt	um	stöður	sem	þær	væru	hæfar	til	að	gegna	svaraði	hún:	

...	þær	hafa	oft	komið	með	þessa	sem	sagt	ástæðu:	mér	fannst	ég	ekki	sko	
geta	merkt	við	allt	mér	fannst	ég	ekki	geta	séð	mig	í	öllum	þessum	hlutverkum	
og	svo	er	þetta	kannski	það	að	að	ef	að	starfseminn	er	þess	eðlis	að	þær	sjá	
sig	ekki	kannski	hafa	áhuga	það	er	mjög	eðlileg	skýring	að	að	einhver	segjum	
bara	að	fyrirtæki	sem	er	með	vélbúnað	að	það	hentar	ekkert	bæði	köllum	og	
konur	sko	þú	veist	þetta	eru	kannski	bara	áhugamál	viðkomandi	að	fara	inn	í	
slíkt	umhverfi	þannig	að	það	eru	svona	og	þessar	skýringar	eiga	allar	rétt	á	
sér...	

Viðmælendur	B	og	C	voru	sammála	um	að	þetta	væri	ekki	endilega	eitthvað	sem	væri	

bundið	konum,	heldur	persónuleika	fólks.	Svo	virðist	vera	sem	að	ákveðnar	týpur	séu	

ekki	að	sækja	um	vegna	hógværðar.	Viðmælandi	B	sagði:	„svona	samt	kannski	eitthvað	

form	af	hógværð	en	ég	veit	ekki	alveg	þú	veist	hvort	að	það	séu	bara	konur,	það	er	fullt	

af	fólki	sem	er	svona.“	Þau	voru	þó	sammála	um	að	hugsunarháttur	kvenna	virðist	oft	

vera	sá	að	það	séu	margir	aðrir	hæfir	sem	eru	líklegri	til	að	fá	starfið	og	því	sækja	þær	

ekki	um.		

4.5 Hæfasti	einstaklingurinn	
Allir	viðmælendur	voru	sammála	að	þegar	öllu	er	á	botninn	hvolft	þá	snýst	þetta	um	að	

finna	þá	manneskju	sem	er	hæfust	til	að	gegna	því	starfi	sem	um	ræðir,	þá	skiptir	engu	

máli	af	hvoru	kyni	sú	manneskja	er.	Viðmælandi	C	líkti	umsóknarferlinu	við	kapphlaup	og	

það	væri	algengt	að	í	lokin	tæki	einn	einstaklingur	forystuna	algjörlega	upp	á	sína	eigin	

spýtur	og	því	 væri	augljóst	hver	er	hæfastur.	Viðmælandi	A	kom	 inn	á	að	 stjórnendur	

þurfa	að	vera	meðvitaðir	um	ástandið:	

...	við	eigum	að	gæta	þess	að	það	sé	ekki	einhver	mismunun	í	gangi,	við	erum	
alltaf	að	leita	af	þeim	aðila	sem	getur	lang	best	unnið	hvert	starf.	Ef	við	höfum	
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það	að	leiðarljósi	þá	erum	við	ekki	að	horfa	á	karl	eða	konu	við	erum	bara	að	
horfa	á	þann	einstakling,	ég	held	að	að	sko	ég	ég	segi	að	það	er	ekki	gott	að	
vera	með	of	miklar,	sem	sagt	kvaðir	þú	veist	af	því	að	þetta	þarf	náttúrulega	
að	fá	að	gera	sig	svolítið	sjálft	en	en	bara	þú	þarft	að	vera	meðvituð	um	það	
og	ef	þetta	er	ef	að	þessu	er	haldið	á	lofti	bara	alveg	markvisst	bæði	í	bara	
byrjun	 skóla	 þú	 veist	 að	 kynin	 eru	 bara	 jöfn	 og	 svo	 erum	 við	 öll	 bara	
mismunandi	einstaklingar	...	

Viðmælendur	B	og	C	komu	aðeins	inn	á	áhrif	barneigna	á	feril	kvenna,	en	þau	voru	

bæði	nýlega	búin	að	koma	að	ráðningarferli	þar	sem	hæfasti	einstaklingurinn	var	

ólétt	kona.	Í	öðru	tilvikinu	var	kona	ráðin	sem	var	komin	fimm	mánuði	á	leið	og	í	því	

seinna	var	einstaklingurinn	á	leið	í	árs	fæðingar	orlof.	Viðmælandi	B	sagði	

...	já	ég	meina	ég	var	nú	bara	í	síðustu	viku	að	vinna	í	ráðningaferli	þar	sem	
kona	komin	fimm	mánuði	á	leið	var	ráðin	en	þetta	ooog	það	var	bara	mjög	
klár	og	hrein	og	klár	afstaða	yfirmannsins	þar	að	þetta	eigi	ekki	að	hafa	áhrif	
á	möguleika	kvenna	til	þess	að	en	það	eru	alls	ekki	allir	þar	...	

Viðmælandi	C	lýsti	ferlinu	sem	hann	kom	að	en	í	því	tilfelli	var	um	að	ræða	stöðu	

sem	losnaði	óvænt,	sá	aðili	sem	allir	voru	sammála	um	að	væri	hæfastur	 í	þessa	

stöðu	var	kona	sem	gengdi	nú	þegar	öðru	starfi	innan	fyritækisins,	sú	kona	var	ólétt	

og	ætlaði	 í	 árs	 fæðingarorlof.	Aðspurður	hvað	 fyrirtækið	ætti	 að	gera	 í	 stöðunni	

ráðlagði	hann	fyritækinu	að	ráða	konuna	þrátt	fyrir	þetta.	Hann	talaði	um	að	þó	að	

starfsmaðurinn	yrði	heilt	ár	 í	burtu	ætti	það	ekki	hafa	mikil	 áhrif	á	 fyrirtækið	og	

þegar	hún	kemur	 til	 baka	 verður	hún	besti	 kosturinn	 til	 að	 gegna	þessari	 stöðu.	

Hann	talaði	þó	einnig	um	að	þetta	skapar	alls	konar	vandræði,	þetta	setur	til	dæmis	

þrjú	störf	í	óvissu.	Viðmælendur	nefndu	að	ýmis	fyrirtæki	eru	með	það	sem	stefnu	

að	 meðganga	 og	 fæðingarorlof	 eigi	 ekki	 að	 hafa	 áhrif	 á	 frama	 kvenna	 innan	

fyrirtækisins,	svo	eru	einnig	lítil	fyrirtæki	sem	hreinlega	hafa	ekki	efni	á	því	að	ráða	

starfsmenn	sem	eru	á	leið	í	fæðingarorlof.	Allir	viðmælendur	tóku	það	oft	fram	að	í	

lokin	snýst	þetta	allt	um	að	finna	þann	einstakling	sem	er	hæfastur	í	starfið.		

4.6 Kynjakvótinn	
Allir	viðmælendur		voru	sammála	því		að	kynjakvótinn	sem	var	settur	á	stjórnir	fyrirtækja	

árið	2008	var	nauðsynlegur	til	að	ýta	undir	vitundarvakningu	stjórnenda	í	þessum	málum.		

Þegar	spurt	var	um	viðhorf	viðmælenda	á	kynjakvótanum	svaraði	viðmælandi		A:				
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...sko	á	meðan	við	erum	að	fara	í	gegnum	svona	breytingar	eins	og	[...]	búin	
að	vera	að	fara	í	gegnum	að	þá	held	ég	að	það	hafi	orðið	til	góða	eða	til	bóta,	
ég	var	alls	ekki	hlynnt	þessu	mér	fannst	þetta	alveg	ömurleg	niðurlæging	fyrir	
konur	haha.	Þú	veist	hvers	vegna	í	ósköpunum	en	en	þú	veist	alltaf	þegar	þú	
ert	að	fara	í	svona	róttækar	breytingar	þá	held	ég	að	þessi	opinberi	stuðningur	
þú	veist	hann	er	hann	er	talsvert	nauðsynlegur	[...]	þú	veist	staða	kvenna	er	
allt	önnur	í	dag	hvort	sem	það	er	hjá	hinu	opinbera	eða	hjá	einkafyrirtækjum	
í	dag	og	sko	við	höfum	stundum	sagt	að	þolimæði	þrautir	vinnur	þú	veist	þetta	
þetta	tekur	svona	ákveðinn	tíma	nú	finnst	mér	við	algjörlega	vera	búin	að	að	
með	þessum	kynjakvóta	þó	að	það	sé	ekki	æskilegt	að	hafa	einhvern	kvóta	en	
en	það	er	þrýstingur	sem	verður	til	þess	að	þú	þarft	að	hugsa	öðruvísi	og	og	
bara	fara	út	fyrir	þitt	box	og	þetta	hefur	allt	haft	svo	góð	áhrif	...	

Viðmælendur	B	og	C	voru	sammála	að	þegar	horft	er	til	baka	þá	var	þetta	nauðsynleg	

aðgerð	til	þess	að	ná	fram	nauðsynlegri	menningarbreytingu	á	þessu	sviði.	Viðmælandi	C	

talaði	um	að	fólk	vissi	í	raun	alveg	upp	á	sig	sökina	og	var	meðvitað	um	hæfni	kvenna	til	

að	gegna	stöðum	í	stjórnum	en	samt	var	lítið	sem	ekkert	um	konur.	Hann	kom	einnig	inn	

á	að	í	dag	væri	í	raun	engin	með	eða	á	móti	þessum	kvóta,	hann	er	bara	til	staðar	og	fólk	

vinnur	með	það	eins	og	hvert	annað	vandamál	sem	þarf	að	leysa,	flest	fyrirtæki	eru	mjög	

meðvituð	um	þessi	 lög.	Viðmælendur	voru	síðan	spurðir	hvaða	álit	þeir	hefðu	á	þeirri	

hugmynd	að	setja	kynjakvóta	einnig	á	framkvæmdastjórnir	fyrirtækja.	Allir	viðmælendur	

voru	 sammála	 að	 það	 væri	 ekki	 hentugur	 valkostur	 til	 auka	 hlutfall	 kvenna	 í	

stjórnunarstöðum	innan	fyrirtækja.	Viðmælandi	C	talaði	um	að	það	væri	alltof	auðvelt	

fyrir	 stjórnendur	 að	 finna	 sér	 leið	 fram	 hjá	 kerfinu	 ef	 settur	 yrði	 kynjakvóti	 á	

framkvæmdastjórnir.	 Hann	 sagði	 að	 í	 stað	 þess	 að	 skipta	 út	 fólki	 til	 að	 jafna	 hlutfföll	

myndu	stjórnendur	bæta	inn	fleiri	stöðum	í	framkvæmdastjórnina	og	ráða	konur	í	þær	

stöður,	eða	færa	stöður	sem	konur	gengdu	nú	þegar	upp	í	framkvæmdastjórn.	Hann	talaði	

um	að	þessar	stöður	yrðu	því	bara	eins	konar	punt	og	það	starfsfólk	sem	þeim	gengdi	

hefði	í	raun	ekkert	að	segja,	þar	sem	þeir	sem	fyrir	væru	hefðu	allt	vald.	Hann	taldi	einnig	

að	 þetta	 yrði	 ekki	 að	 góðu	 fyrir	 neinn	 þar	 sem	 óhæfir	 einstaklingar	 gætu	 endað	 í	

framkvæmdastjórnum	ef	þessari	 leið	yrði	beitt.	Viðmælandi	B	kom	 inn	á	hversu	ólíkar	

stöður	 þetta	 eru	 sem	 um	 ræðir	 og	 því	 myndi	 kynjakvóti	 ekki	 virka	 eins	 á	

framkvæmdastjórnir	og	hann	gerði	á	stjórnir	fyrirtækja:	

...	þetta	náttúrulega	eru	ólík	störf	ef	þú	ert	að	stýra	tilteknum	deildum	en	þú	
ert	 ekki	 að	 ráða	 þau	 í	 framkvæmdastjórn	 þú	 ert	 að	 ráða	 þau	 til	 að	 stýra	
tilteknu	starfi	eða	tilteknu	sviði	og	þá	vill	maður	hæfasta	einstaklinginn	til	að	
stýra	því	og	síðan	er	það	forstjórans	að	láta	framkvæmdastjórnina	virka	sko	
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[...]	 já	 ég	 held	 að	 það	 sé	 og	 það	 er	 líka	 bara	 hlutverk	 stjórna	 og	
framkvæmdastjórna	 eru	 gjörólík,	 hlutverk	 stjórna	 er	 sameignlega	 að	 hafa	
einhverja	ábyrgð	og	eitthvað	eftirlitshlutverk	og	hefur	svolítið	hlutverk	sem	
heild	 en	 framkvæmdastjórn	og	 auðvitað	hefur	 framkvæmdastjórn	hlutverk	
sem	heild	en	öðruvísi	en	samt	er	megin	kannski	þunginn	í	starfinu	er	að	stýra	
einingunni	sem	þú	ert	yfir	...		

Viðmælendur	voru	allir	 sammála	því	að	það	ætti	 frekar	að	 leggja	áherslu	á	að	 fá	 fleiri	

konur	til	að	sækja	um	í	stað	þess	að	setja	á	kynjakvóta	á	framkvæmdastjórnir.	

4.7 Glerþakið	
Í	 lokin	voru	allir	viðmælendur	spurðir	hvort	þeir	hefðu	 lent	 í	einhverjum	kynbundnum	

hindrunum	 á	 leið	 sinni	 þangað	 sem	 þau	 eru	 í	 dag,	 eða	 í	 því	 sem	 kallast	 Glerþakið.		

Viðmælendur	voru	allir	sammála	um	að	þau	hefðu	ekki	verið	mikið	vör	við	slíkt.	Annar	

kvenkyns	viðmælendanna	talaði	um	að	hún	hefði	aðalega	upplifað	mótlæti	hér	áður	fyrr	

þegar	hún	var	að	byrja	sinn	feril.	Hún	talaði	um	að	hún	fékk	ekki	einhver	ákveðin	störf	því	

að	menn	töldu	hana	ekki	nógu	sterka	til	að	gegna	þeim	og	töldu	karlmann	frekar	passa	í	

starfið.	Þá	talaði	hún	einnig	um	að	hún	hefði	ekki	látið	þetta	snerta	sig	og	að	það	væri	

vinna	að	leita	sér	af	vinnu	og	fá	tækifæri.	Önnur	þeirra	talaði	um	að	stundum	þyrfti	hún	

að	tileinka	sér	annað	viðhorf	til	hlutanna.	Hún	nefndi	sem	dæmi	að	þegar	strákarnir	væru	

ekki	að	einbeita	sér	að	vinnu	og	til	dæmis	að	spila	pool	á	skrifstofunni	þá	þyrfti	hún	að	

leggja	sitt	líka	til	hliðar	og	fara	að	spila	pool	líka.	
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5 Umræður	

Markmið	 rannsóknar	 var	 að	 skoða	hvort	 konur	 séu	ólíklegri	 en	 karlar	 til	 að	 sækja	um	

stjórnunarstöður	innan	fyrirtækja	á	íslenskum	markaði.	Rannsóknarspurningin	sem	lögð	

var	fram	í	upphafi	var	erftirfarandi:	Eru	konur	ólíklegri	en	karlar	til	þess	að	sækjast	eftir	

stjórnunarstöðum	í	íslensku	atvinnulífi?		

Í	þessum	kafla	verður	rannsóknarspurningunni	svarað	og	farið	yfir	þær	niðurstöður	sem	

túlkaðar	 hafa	 verið	 út	 frá	 völdum	 þemum	 og	 þær	 tengdar	 við	 fræðilega	 umfjöllun	

verkefnis.	

5.1 Umræður	um	niðurstöður	
Allir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	konur	væru	 í	minnihluta	þeirra	sem	sækja	um	

æðstu	stjórnunarstöður,	en	það	væri	ekkert	nýtt.	Hlutfallið	 jafnast	hins	vegar	út	þegar	

skoðaðar	eru	millistjórnendastöður,	þar	eiga	konur	það	til	að	vera	í	meirihluta	þeirra	sem	

sækja	um.	Niðurstöður	viðmælenda	samræmast	því	 sem	fram	kemur	 í	 fræðilega	hluta	

verkefnis	en	samkvæmt	skýrslu	frá	Samál	(2016)	eru	konur	aðeins	um	20%	þeirra	sem	

sækja	um	stjórnunarstöður	þrátt	fyrir	að	vera	hæfar	og	uppfylla	allar	kröfur.	Karlar	sækja	

hins	 vegar	 um	 þrátt	 fyrir	 að	 uppfylla	 aðeins	 60%	 krafna,	 sem	 veldur	 því	 að	 í	 flestum	

tilvikum	er	úr	fleiri	karlmönnum	að	velja	og	úr	því	verður	karlmaður	oftar	ráðinn.	Staða	

kvenna	á	vinnumarkaði	hefur	breyst	til	hins	betra	um	allan	heim	og	staða	íslenskra	kvenna	

er	með	 þeim	 bestu	 í	 heiminum	 hvort	 sem	 um	 er	 að	 ræða	 hjá	 hinu	 opinbera	 eða	 hjá	

einkafyrirtækjum.	Viðmælendur	 voru	 sammála	um	að	viðhorf	 til	 kvenna	væri	 einungis	

jákvætt	 og	 fyrirstaðan	orðin	 lítil	 sem	engin.	Hér	 áður	 fyrr	 var	 oft	 einungis	 leitast	 eftir	

karlmanni	í	ákveðin	störf	en	í	dag	kemur	það	oftar	fyrir	að	leitast	sé	eftir	að	ráða	konur	og	

þá	einmitt	til	að	jafna	hlutföllin.	Þrátt	fyrir	þessar	breytingar	er	langt	í	land	svo	jafnvægi	

náist.	 Samkvæmt	 nýjum	 tölum	 Creditinfo	 eru	 konur	 framkvæmdastjórar	 í	 aðeins	 níu	

prósent	tilfella	í	stórum	fyrirtækjum	á	íslenskum	markaði.	

Hausaveiðar	er	ákveðin	aðferð	til	að	ráða	stjórnendur	og	hefur	verið	að	aukast	töluvert	

á	 síðustu	 árum.	 Fyrirtæki	 auglýsa	 þá	 ekki	 stöður	 heldur	 sækjast	 eftir	 ákveðnum	

einstaklingum	sem	oftast	eru	þegar	með	starf	hjá	öðru	fyrirtæki.	Viðmælendur	töluðu	allir	

um	að	Hausaveiðar	hefðu	aukist	í	þeirra	starfi	frá	því	sem	áður	var.	Einn	viðmælenda	sagði	

þó	að	í	flestum	tilfellum	sem	fyrirtæki	notast	við	Hausaveiðar	væri	einungis	bara	verið	að	
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sækjast	eftir	einum	ákveðnum	einstaklingi	heldur	væri	leitast	eftir	því	að	fá	nokkra	í	viðtal	

í	flestum	tilvikum.	Rannsakandi	veltir	því	fyrir	sér	hvort	að	Hausaveiðar	geti	haft	áhrif	á	

minnihluta	kvenna	í	stjórnunarstöðum.	Það	er	staðreynd	að	karlar	eru	í	miklum	meirihluta	

í	þessum	stöðum	og	eru	því	oftar	að	 ráða	 inn	einstaklinga	 í	 lausar	stöður	og	því	veltir	

rannsakandi	því	einnig	fyrir	sér	hvort	að	karl	sé	líklegri	til	að	ráða	frekar	karl	en	konu.	

Fræðin	tala	um	tvenns	konar	hindranir	sem	verða	á	vegi	kvenna	upp	metorðastigann,	

annars	vegar	ósýnilegar	hindranir	eins	og	Glerþakið,	Glerrúllustiginn	og	Límgólfið	og	hins	

vegar	þær	hindranir	sem	eru	sýnilegar	eins	og	barneignir,	fæðingarorlof	og	staðalímyndir	

í	samfélaginu.	Þegar	viðmælendur	voru	spurðir	um	ástæðu	þess	að	konur	eru	í	svo	miklum	

minnihuta	í	stjórnunarstöðum	voru	allir	viðmælendur	sammála	um	að	ekki	væri	um	að	

ræða	eina	ákveðna	ástæðu	heldur	væru	þær	margþættar	og	mismunandi.	Límgólfið	fjallar	

um	 láréttar	 stöðuhækkanir	 kvenna,	 þar	 sem	 konum	er	 frekar	 veitt	 stöðuhækkun	 sem	

hækkar	 þær	 ekki	 um	 valdaþrep	 á	 meðan	 algengara	 er	 að	 karlar	 fái	 lóðréttar	

stöðuhækkanir.	Einn	viðmælandanna	velti	því	fyrir	sér	hvort	konur	og	karlar	væru	að	fá	

sömu	tækifærin	fyrr	á	ferlinum	innan	fyrirtækja.	Þar	sem	í	flestum	tilvikum	fer	fólk	ekki	úr	

sérfræðistöðu	í	einu	fyrirtæki	yfir	í	stjórnunarstöðu	í	öðru,	heldur	fær	fólk	tækifæri	innan	

þess	 fyrirtækis	 sem	 það	 starfar	 hjá	 og	 fær	 þannig	 reynslu	 til	 að	 vinna	 sig	 upp	 í	

stjórnunarstöðu.	Allir	viðmælendur	voru	sammála	því	að	umræðan	um	að	fjölga	konum	í	

stjórnun	sé	holl	og	góð	fyrir	samfélagið	en	einn	viðmælandanna	talaði	um	að	ferlið	að	ná	

jafnvægi,	mun	taka	langan	tíma.	Í	dag	er	mikill	meirihluti	stjórnenda	karlar	og	þar	sem	það	

er	ekki	mikil	velta	í	stjórnunarstöðum	er	líklega	erfiðara	að	ná	fram	jafnvægi	en	ætla	má.	

Þegar	viðmælendur	voru	spurðir	hvers	vegna	konur	virðast	ekki	sækja	um	þrátt	fyrir	

að	 vera	 hæfar	 til	 að	 gegna	 stjórnunarstöðum	 nefndi	 einn	 viðmælanda	 ákveðna	

fullkomnunaráráttu	 sem	 konur	 virðast	 frekar	 hafa	 og	 sækja	 því	 ekki	 um	 án	 þess	 að	

uppfylla	allar	kröfur.	Líkt	og	greint	var	frá	hér	að	framan	þá	benda	niðurstöður	Mohr	frá	

árinu	2014	til	þess	að	karlar	séu	meira	vissir	um	eigið	ágæti	og	sækja	um	stöður	þrátt	fyrir	

þeir	 uppfylli	 aðeins	 60%	þeirra	 krafna	 sem	ætlast	 er	 til,	 á	meðan	 konur	 eru	 ekki	 eins	

öruggar	 og	 sækja	 oft	 ekki	 um	 nema	 að	 þær	 uppfylli	 allar	 kröfur	 100%.	 Viðmælendur	

töluðu	um	að	ákveðið	form	af	hógværð	væri	önnur	ástæða	þess	að	konur	sæki	ekki	um,	

en	hún	ætti	ekki	bara	við	um	konur.	Svo	virðist	vera	sem	að	fólk	sæki	ekki	um	starf	þar	

sem	 þau	 telji	 að	 það	 séu	 aðrir	 hæfir	 einstaklingar	 sem	 eru	 líklegri	 til	 að	 fá	 stöðuna.	



	

39	

Viðmælendur	komu	einnig	inn	á	barneignir	og	fjölskyldulíf,	einhverjar	konur	virðast	ekki	

sækja	um	vegna	þess	að	þær	sjá	fram	á	barneignir	í	nánustu	framtíð.	Viðmælendur	töluðu	

um	að	á	ákveðnum	vinnustöðum	væri	það	skýr	stefna	að	barneignir	ættu	ekki	að	hafa	

áhrif	á	starfsferil	kvenna,	en	flest	fyrirtæki	væru	alls	komin	á	þann	stað.	Eins	og	áður	hefur	

komið	fram	fjallar	Sandberg	um	í	bók	sinni	Lean	back	að	konur	dragi	úr	sínum	eigin	ferli	

með	því	að	vera	baka	til	og	sækjast	ekki	eftir	stöðuhækkunum,	en	rannsakandi	veltir	því	

fyrir	sér	hvort	barneignir	geti	verið	að	hafa	áhrif	á	að	konur	sækist	ekki	eftir	æðri	stöðum.	

Viðmælendur	koma	einnig	inn	á	að	áhugamál	liggja	á	mismunandi	stöðum	og	því	hafa	alls	

ekki	allir	áhuga	á	stjórnunarstöðum.	Mögulega	eru	fleiri	karlar	en	konur	sem	hafa	áhuga	

á	stjórnun	og	því	er	ástandið	á	vinnumarkaðinum	eins	og	það	er	í	dag,	en	það	er	erfitt	að	

segja	til	um.	

Nokkrum	sinnum	í	gegnum	viðtölin	nefndu	viðmælendur	að	í	þeirra	starfi	snýst	allt	um	

að	ráða	þann	einstakling	sem	hæfastur	er	úr	hópi	umsækjanda	í	það	starf	sem	verið	er	að	

ráða	í.	Þegar	um	hæfasta	einstaklinginn	er	að	ræða	skiptir	engu	máli	hvort	viðkomandi	sé	

karl	 eða	 kona,	 ungur	 eða	 gamall,	 á	 leiðinni	 úr	 eða	 að	 fara	 í	 fæðingarorlof.	 Einn	

viðmælandanna	líkti	umsóknarferlinu	við	kapphlaup	og	talaði	um	að	oft	tæki	einn	aðili	

langt	fram	úr	öðrum	og	endar	því	sem	augljós	kostur	og	þá	væri	ekkert	annað	í	stöðunni	

en	að	ráða	þann	einstakling.				

Viðmælendur	voru	spurðir	út	í	álit	á	kynjakvóta	sem	settur	var	á	stjórnir	fyrirtækja	árið	

2008.	 Allir	 voru	 sammála	 um	 að	 hann	 væri	 nauðsynlegur	 til	 að	 ná	 fram	 ákveðinni	

menningarbreytingu	og	að	hann	hefði	einungis	haft	góð	áhrif	hingað	til.	Einn	viðmælandi	

talaði	um	að	fyrst	um	sinn	hafi	hann	ekki	verið	hrifin	af	þessum	kvóta	en	sér	í	dag	að	til	

þess	að	ráðast	 í	svona	róttækar	breytingar	er	opinber	stuðningur	nauðsynlegur.	Annar	

viðmælandi	talaði	um	að	stjórnir	vissu	upp	á	sig	sökina	og	væru	meðvituð	um	að	það	væri	

mikið	 af	 hæfum	 konum	 á	markaðinum,	 og	 að	 kvótinn	 væri	 nauðsynlegur	 til	 að	 koma	

breytingunni	af	stað.		

Í	dag	eru	flest	fyrirtæki	mjög	meðvituð	um	málefnið	og	vinna	með	það	eins	og	hvert	

annað	verkefni.	Tölurnar	sýna	að	síðan	að	kynjakvótinn	var	settur	á	hefur	fjöldi	kvenna	í	

stjórnum	aukist	töluvert.	Eftir	að	kvótinn	var	settur	á	stjórnir	hefur	myndast	umræða	um	

að	setja	sambærilegan	kvóta	á	framkvæmdastjórnir	fyrirtækja	til	þess	að	ná	jafnvægi	þar.	

Viðmælendur	 voru	 þó	 ekki	 á	 því	 að	 kvóti	 væri	 rétta	 leiðin	 til	 að	 ná	 fram	 jafnvægi	 í	
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framkvæmdastjórnum.	 Einn	 viðmælendanna	 kom	 inn	 á	 að	 það	 væri	 of	 auðvelt	 fyrir	

stjórnir	að	komast	fram	hjá	því,	í	stað	þess	að	ráða	konur	inn	í	núverandi	stöður	myndu	

þau	bæta	við	stöðum	í	framkvæmdastjórnina	sem	konur	gengdu	nú	þegar	eða	til	að	ráða	

konur	í.	Þær	stöður	sem	yrði	bætt	við	myndu	líklega	enda	með	lítið	sem	ekkert	vald.	Á	

meðan	stjórnir	 fyrirtækja	eru	yfirleitt	aðeins	þrír	 til	 fimm	einstaklingar	og	því	erfitt	að	

bæta	endalaust	við	sem	gerir	það	erfitt	fyrir	fyrirtæki	að	fara	fram	hjá	lögunum	á	einn	eða	

annan	hátt.	Einn	viðmælendanna	kom	einnig	inn	á	það	að	gegna	starfi	í	stjórn	fyrirtækja	

er	 mjög	 ólíkt	 því	 að	 gegna	 starfi	 í	 framkvæmdastjórn	 fyrirtækja.	 Þegar	 ráðið	 er	 í	

framkvæmdastjórnir	 er	 verið	 að	 ráða	 einstakling	 til	 að	 starfa	 yfir	 ákveðnu	 sviði	 innan	

fyrirtækis	og	því	þarf	sá	einstaklingur	að	hafa	hæfni	á	því	sviði.		

Ein	 algengasta	 kenningin	 um	 hindranir	 kvenna	 á	 vinnumarkað	 er	 Glerþakið,	 en	

kenningin	segir	að	ein	helsta	ástæða	þess	að	konur	séu	í	svo	miklum	minnihluta	í	æðstu	

stjórnunarstöðum	séu	hindranir	sem	byggja	á	ákveðnu	viðhorfi	sem	viðgengst	hjá	þeim	

aðilum	sem	eru	háttsettir	og	með	hvað	mest	völd	innan	atvinnulífsins.	Kenningin	kemur	

einnig	inn	á	að	hindranir	kvenna	upp	metorðstigann	séu	töluvert	fleiri	en	hjá	körlum	og	

að	ástæðan	sé	einungis	sú	að	þær	eru	konur	 (Zeng,	2011).	 Í	 lok	viðtala	voru	kvenkyns	

viðmælendur	 spurðir,	 hvort	 þær	 hefðu	 orðið	 fyrir	 einhverjum	 hindrunum	 á	 leið	 sinni	

þangað	 sem	 þær	 eru	 í	 dag	 og	 hvort	 þær	 hefðu	 orðið	 varar	 við	Glerþakið.	 Þær	 voru	

sammála	um	að	Glerþakið	hefði	ekki	verið	á	þeirra	vegi,	þær	töluðu	þó	um	einhverjar	

hindranir	en	ekkert	sem	hafði	haft	mikil	áhrif.		

Áhugavert	væri	að	kanna	nánar	upplifun	kvenna	sem	gegna	stjórnunarstöðum	og	hvað	

álit	 þeirra	 er	 á	 þeim	 ósýnilegu	 hindrunum	 sem	 virðast	 verða	 á	 vegi	 kvenna	 upp	

metorðastigann.	Auk	þess	væri	fróðlegt	að	skoða	hvort	barneignir	séu	að	koma	í	veg	fyrir	

að	 konur	 í	 millistjórnendastöðum	 sækist	 eftir	 hærri	 stöðum,	 vegna	 hræðslu	 um	 að	

barneignir	 og	 fæðingarorlof	 eigi	 eftir	 að	 trufla	 getu	 þeirra	 í	 starfi.	 Jafnframt	 væri	

áhugavert	að	kanna	álit	ungra	kvenna	á	stöðunni	og	hvaða	skoðanir	þær	hafa	á	málefninu.		

5.2 Framlag	
Framlag	 rannsóknarinnar	 er	 aukin	 skilningur	 á	 ástæðum	 þess	 að	 konur	 eru	 í	 miklum	

minnihluta	 æðstu	 stjórnunarstaða	 í	 íslensku	 atvinnulífi.	 Lögð	 var	 áhersla	 á	 upplifun	

starfsfólks	 á	 ráðningaskrifstofum	 á	 málefninu.	 Ljósi	 er	 varpað	 á	 gríðarlegan	 mun	 á	

kynjahlutföllum	 og	 ástandinu	 á	 íslenskum	 vinnumarkaði.	 Rannsakandi	 vonast	 til	 að	



	

41	

niðurstöður	 rannsóknar	 geti	 nýst	 samfélaginu	 í	 heild,	 en	 að	 mestu	 leyti	 konum	 á	

vinnumarkaði	 og	 hvatt	 þær	 til	 að	 sækjast	 eftir	 því	 sem	 þær	 vilja.	 Auk	 þess	 vonast	

rannsakandi	að	fyrirtæki	geti	notað	niðurstöður	til	að	endurskipuleggja	sín	ráðningarferli	

og	setja	sér	stefnu	sem	segir	til	um	jafnrétti	og	jafnvægi	kynja	á	vinnustað	ásamt	því	að	

setja	stefnu	sem	segir	til	um	að	barneignir	og	fæðingarorlof	eigi	ekki	að	koma	í	veg	fyrir	

stöðuhækkanir	hvort	sem	um	ræðir	karla	eða	konur.		

5.3 Takmarkanir		
Segja	má	að	helstu	takmarkanir	rannsóknarinnar	séu	fáir	viðmælendur	en	álit	þeirra	sem	

tekin	voru	viðtöl	við	endurspegla	ekki	endilega	upplifun	annarra	starfsmanna	eða	annarra	

í	samfélaginu.	Því	er	ekki	hægt	að	alhæfa	út	frá	niðurstöðum	rannsóknar	né	yfirfæra	á	

upplifun	 allra	 starfsmanna	 á	 íslenskum	 ráðningaskrifstofum.	 Ef	 tekin	 hefðu	 verið	 fleiri	

viðtöl	hefðu	niðurstöður	mögulega	verið	marktækari	auk	þess	sem	þær	hefðu	getað	orðið	

allt	aðrar.	Einnig	getur	upplifun	og	álit	stjórnenda	á	málefninu	verið	önnur	en	þeirra	sem	

starfa	einungis	við	ráðningar.	
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6 Lokaorð		

Ef	umhverfið	á	íslenskum	atvinnumarkaði	er	skoðað	má	sjá	að	karlar	eru	í	yfirgnæfandi	

meirihluta	í	stjórnunarstöðum	í	íslenskum	fyrirtækjum	af	öllum	stærðargráðum.	Í	þessu	

verkefni	var	farið	yfir	hvað	stjórnun	er	og	hvaða	hlutverki	stjórnendur	gegna,	ásamt	því	

var	farið	yfir	kenningar	sem	snerta	viðfangsefnið	og	fyrirliggjandi	tölfræði	um	íslenskan	

atvinnumarkað	tekin	saman.	

Markmið	rannsóknar	var	að	athuga	hvort	konur	séu	ólíklegri	en	karlar	til	að	sækjast	

eftir	æðstu	stjórnunarstöðum	og	varpa	ljósi	á	þær	ástæður	sem	virðast	liggja	þar	að	baki.	

Rannsóknarspurning	verkefnis	var:	Eru	konur	ólíklegri	en	karlar	til	þess	að	sækjast	eftir	

stjórnunarstöðum	í	íslensku	atvinnulífi?	Spurningin	var	skoðuð	út	frá	viðhorfi	starfsmanna	

á	ráðningaskrifstofum.	Megin	niðurstöður	sýna	fram	á	að	konur	eru	ólíklegri	en	karlar	til	

að	sækjast	eftir	æðri	stjórnunarstöðum	og	ástæður	þess	séu	margþættar	og	flóknar.		

Fróðlegt	væri	að	skoða	viðfangsefnið	út	frá	öðrum	sjónarhornum	til	dæmis	út	frá	konum	

sem	 gegna	 nú	 þegar	 stjórnunarstöðum	 eða	 álit	 karla	 í	 stjórnunarstöðum.	 Einnig	 væri	

áhugavert	að	skoða	nánar	áhrif	barneigna	á	feril	kvenna	og	hvort	konur	láta	barneignir	

koma	í	veg	fyrir	það	að	sækjast	eftir	stöðuhækkunum.	Þar	sem	miklar	breytingar	hafa	átt	

sér	stað	í	samfélaginu	sem	hefur	breytt	stöðu	kvenna	töluvert	væri	auk	þess	áhugavert	

að	skoða	viðhorf	ungs	fólks	til	málefnisins.	

	 Það	mun	líklega	taka	langan	tíma	að	ná	fram	jafnvægi	á	markaðinum	þar	sem	ekki	

er	mikið	um	starfsmannaveltu	í	þeim	stöðum	sem	um	ræðir.	Ef	fólk	er	meðvitað	um	

stöðuna	og	opið	fyrir	breytingum	mun	það	takast	á	endanum.		
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Viðauki	1	-	Kynningarbréf	

	

Sæl	xxx		

	

Ég	heiti	 Íris	 Einarsdóttir	og	er	nemi	 við	Viðskiptafræðideild	Háskóla	 Íslands.	 Ég	 stefni	 á	 að	

útskrifast	í	vor	og	er	nú	að	vinna	að	lokaverkefni	mínu	við	deildina.	Mér	þætti	vænt	um	ef	þú	

sæir	þér	fært	að	taka	þátt	í	rannsókn	undirritaðar	sem	snýr	að	því	hvort	konur	séu	ólíklegri	til	

að	 sækja	 um	 stjórnunarstöður	 en	 karlar.	 Að	 taka	 þátt	 í	 rannsókninni	 felst	 í	 að	 veita	

undirritaðari	viðtal	þar	sem	þú	segir	frá	þinni	upplifun	á	málefninu.	Leiðbeinandi	í	verkefninu	

er	Ásta	Dís	Óladóttir,	lektor	við	Háskóla	Íslands			

	

Viðtalið	færi	fram	þar	sem	viðmælandi	óskar	og	það	yrði	hljóðritað	ef	þú	heimilar	það,	til	að	

auðvelda	 rannsakanda	að	vinna	úr	þeim	upplýsingu	 fram	koma	 í	 viðtalinu.	Viðtalið	 verður	

meðhöndlað	sem	trúnaðargögn,	og	ef	þú	villt	verður	nöfnum	viðkomandi	breytt	þannig	að	

ekki	verður	hægt	að	rekja	niðurstöður	rannsóknarinnar	til	þátttakenda.	Á	meðan	á	verkefna	

vinnu	stendur	verða	gögn	geymd	á	öruggum	stað	og	síðan	eytt	að	verkefni	loknu	eða	eigi	síður	

en	í	júní	2017.		

	

Með	bestu	kveðju	og	von	um	jákvæð	svör,	

	

Íris	Einarsdóttir		

ire6@hi.is	

Gsm:	690-3129	
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Viðauki	2	-	Viðtalsrammi		

	

Bakgrunnsspurningar:	

Aldur	?	
	
Hverstu	lengi	hefur	þú	starfað	i	ráðningum	?	
	

1. Er	algengt	að	þú	sjáir	um	viðtöl	þegar	ráða	þarf	í	æðstu	stöður	í	fyrirtækjum,	þ.e.	í	
stöður	framkvæmdastjóra/forstjóra?	

2. Hversu	hátt	hlutfall	stöðu	forstjóra/framkvæmdastjóra	er	auglýst,	svona	c.a?	

3. Hefur	það	aukist	að	verið	sé	að	headhunta	í	ákveðin	stjórnendastörf	á	Íslandi?	

4. Er	munur	á	milli	fjölda	kvenna	og	fjölda	karla	sem	sækjast	eftir	stöðu	
framkvæmastjóra/forstjóra	?	

5. En	stöðum	næstráðenda/	millistjórnenda	í	fyrirtækjum?	

6. Hefur	þú	þurft	að	benda	umsækjendum	á	að	sækja	frekar	um	aðra	‘’stærri’’	stöðu	
sem	er	í	boði?	
-	Ef	svo	hvor	kyninu	hefur	þú	oftar	þurfa	að	benda	á	aðrar	stærri	stöður	?	

7. Hefur	þú	þurft	að	sannfæra	einstaklinga	að	þeir	séu	nógu	hæfir	fyrir	ákveðnar	
stöður?	 
-	Hvort	kynið	er	algegngara	að	þú	þurfir	að	sannfæra	?	

8. Hefur	þú	þurft	að	hvetja	konur	til	að	sækja	um	auglýst	störf	forstjóra	eða	
framkvæmdastjóra?	

9. Afhverju	segjast	konur	ekki	hafa	sótt	um/eða	vilja	ekki	þessar	stærri	stöður	?	

10. Upplifir	þú	mun	á	milli	kynja	í	viðtölum	?	Geturu	lýst	þessum	mun?	
-	Afhverju	heldur	þú	að	sá	munur	sé?	

11. Hvaða	ástæður	telur	þú	vera	að	baki	þess	að	færri	konur	eru	í	æðstu	
stjórnendarstöðum	fyrirtækja	miðað	við	karla	?	(sbr	að	engin	kona	er	forstjóri	í	
skráðu	félagi	í	Kauphöllinni)	

12. Telur	þú	bæði	kynin	jafn	hæf	til	að	gegna	stjórnunarstöðum	?	

13. Hafa	konur	meiri	eða	minni	menntun	en	karlar	að	þínu	mati?	

14. Hafa	konur	meiri	eða	minni	reynslu	en	karlar	að	þínu	mati?	
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15. Finnst	þér	aðsókn	kvenna	í	stjórnunarstöður	hafa	aukist	eða	minnkað	á	
undanförnum	árum?	

16. Ert	þú	á	þeirri	skoðun	að	kynjakvóti	eigi	rétt	á	sér	varðandi	stjórnunarstöður?	

17. Ef	svo	er,	skiptir	máli	hvort	það	er	í	skráðum	félögum,	opinberum	stofnunum	eða	í	
fyrirtækjum	á	markaði?	

18. Fannst	þú	fyrir	einhverjum	hindrunum	á	vegi	þínum	hingað	þar	sem	þú	ert	í	dag	?	

	


