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Formáli	

Þessi	 rannsókn	er	 12	ECTS	eininga	 lokaverkefni	 til	 BS	prófs	 í	 viðskiptafræði	 við	

Háskóla	 Íslands.	Undirbúningur	BS	 ritgerðarinnar	 í	 viðskiptafræði	með	 stjórnun	

og	 forystu	 sem	 undirgrein	 var	 langur	 enda	margt	 áhugavert	 sem	 hægt	 var	 að	

skrifa	 um.	 Viðfangsefni	 hennar	 er	 að	 öðlast	 innsýn	 í	 stjórnunarstíla	 kynjanna.	

Ástæðan	fyrir	vali	þessa	viðfangsefnis	er	að	stjórnunarstílar	eru	áhugaverðir	að	

mínu	mati	og	er	mikilvæg	fyrirtækjum.	Margar	 rannsóknir	hafa	verið	gerðar	og	

greinar	hafa	verið	skrifaðar	um	mun	á	stjórnunarstíl	karla	og	kvenna.	Einnig	um	

hvað	 góður	 stjórnandi	 þarf	 að	 gera	 og	 hvort	 að	 ákveðnir	 stjórnunarstílar	 séu	

betri	en	aðrir.	Góð	stjórnun	er	mér	ofarlega	í	huga	og	tel	ég	hana	mikilvæga	fyrir	

einstaklinga	 sem	 eru	 að	 taka	 mikilvæga	 ákvörðun	 fyrir	 framtíð	 fyrirtækja.	

Rannsóknin	er	unnin	undir	handleiðslu	Þórðar	Sverrissonar,	aðjúnkt	við	Háskóla	

Íslands,	 færi	 ég	 honum	 bestu	 þakkir	 fyrir	 faglega	 og	 góða	 handleiðslu,	

ábendingar	 og	 hvatningu.	 Ég	 vil	 einnig	 þakka	 kennurum,	 fjölskyldu,	

samnemendum	 og	 vinum	 fyrir	 stuðninginn	 sem	 þeir	 hafa	 veitt	 í	 gegnum	

háskólanámið.	 Að	 lokum	 vil	 ég	 þakka	 þeim	 viðmælendum	 sem	 veittu	

rannsakanda	viðtal	og	þeim	sem	þátt	tóku	í	megindlegu	rannsókninni	sem	send	

var	út	á	 Internetinu	 í	byrjun	apríl,	án	þeirra	hefði	þessi	 rannsókn	ekki	orðið	að	

veruleika.	
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Útdráttur	

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	kanna	hvort	munur	væri	á	stjórnunarstíl	kynjanna.	

Viðfangsefnið	var	nálgast	á	þann	hátt	að	fræðilegar	greinar	voru	skoðaðar	og	stjórnun	

almennt.	 Við	 skoðun	 komu	 í	 ljós	margir	mismunandi	 stjórnunarstílar	 sem	 ýmist	 þóttu	

karllægir	eða	kvenlægir.	Stjórnun	hefur	breyst	mikið	 í	 gegnum	tíðina.	Sérstaklega	eftir	

að	konur	komu	út	á	vinnumarkaðinn	og	byrjuðu	að	vinna	í	stjórnunarstöðum.	Höfundur	

byrjaði	 rannsókn	á	því	 að	 taka	eigindleg	viðtöl	 við	 fjóra	 stjórnendur.	Út	 frá	eigindlegu	

rannsókninni	var	síðan	gerð	megindleg	rannsókn	en	þátttakendur	hennar	voru	um	170	

talsins	 og	 voru	 undirmenn	 allsstaðar	 að.	Notaður	 var	 spurningalisti	 en	 listinn	 var	mat	

undirmanna	 á	 stjórnendum	 sínum	 og	 með	 honum	 var	 hægt	 að	 sjá	 mun	 á	 einstaka	

atriðum	á	milli	kynja	 í	stjórnun.	Meginniðurstöður	rannsóknar	 leiddu	í	 ljós	að	munur	á	

stjórnunarstíl	karla	og	kvenna	var	ekki	mikill,	þó	eru	einhver	atriði	sem	munar	einhverju	

á.	Að	taka	tillit	til	tilfinninga	undirmanna	og	hrósa	þeim	eru	atriði	sem	munar	mest	á,	en	

þar	skoruðu	konur	talsvert	hærra	og	hægt	að	segja	að	þær	taki	fremur	tillit	til	tilfinninga	

heldur	en	karlar.	Stór	hluti	svarenda	rannsóknarinnar	töldu	einnig	að	karlar	sýndu	ekki	

jafn	mikinn	skilning	og	konur.	Sömuleiðis	kom	fram	í	niðurstöðunum	að	ákvarðanataka	

hjá	 konum	 taki	 lengri	 tíma	 því	 þær	 horfa	meira	 á	 smáatriði	 en	 karlar	 eiga	 það	 til	 að	

gleyma	þeim.	
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Abstract	

The	aim	of	 this	 study	was	 to	 investigate	whether	 there	was	a	difference	between	the	

two	 genders	 management.	 To	 approach	 the	 subject,	 the	 author	 studied	 academic	

articles,	theory’s	and	management	 in	general.	 In	the	studies	the	author	 learned	about	

different	 types	 of	 management	 styles	 that	 are	 generally	 considered	 either	 male	

dominant	or	female	dominant.	Clearly,	management	has	changed	a	lot	over	the	years.	

Especially	after	women	entered	the	 labor	market	and	started	working	 in	management	

positions.	The	author	began	to	conduct	qualitative	research	were	four	interviews	were	

taken	with	different	managers	in	different	sectors.	Based	on	the	qualitative	research,	a	

quantitative	 research	 was	 conducted,	 about	 170	 people	 participated	 in	 the	 study.	 A	

questionnaire	was	used,	the	 list	was	a	subordinate´s	assessment	of	 its	managers,	so	 it	

was	possible	to	see	the	difference	between	genders	in	management.	The	main	findings	

of	the	study	revealed	that	there	was	not	much	difference	in	the	management	styles	of	

men	and	women,	but	there	were	some	things	in	which	you	could	see	a	difference.	One	

of	 them	 was,	 taking	 into	 account	 the	 feelings	 of	 subordinates,	 but	 women	 scored	

significantly	 higher	 than	 men	 in	 that	 category	 and	 seem	 to	 be	 more	 aware	 of	 their	

subordinates’	feelings.	It	was	found	that	many	respondants	felt	that	men	do	not	show	

the	 same	understanding	 as	women.	 Likewise,	 the	 results	 show	 that	 female	managers	

seem	to	show	more	attention	to	details	which	male	managers	would	look	past.	
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1	 Inngangur	

Ritgerð	þessi	er	uppbyggð	þannig	að	á	eftir	inngangi	kemur	fræðilegi	kaflinn	en	hann	ber	

titilinn	 stjórnun	 og	 stjórnunarstarfið.	 Undir	 honum	 eru	 nokkrir	 undirkaflar	 þar	 sem	

fjallað	verður	um	þróun	stjórnunar,	skoðaður	verður	munurinn	á	stjórnanda	og	leiðtoga.	

Fyrri	 rannsóknir	 á	 fræðasviðinu	 verða	 skoðaðar	 tengdar	 stjórnunarstílum	 og	

tilfinningagreind	 verður	 gerð	 skil.	 Sjónum	verður	 beint	 að	 sex	 stjórnunarstílum	Daniel	

Goleman	 sem	 og	 valdakenningum,	 farið	 verður	 yfir	 hvort	 hægt	 sé	 að	 læra	 stjórnun,	

einnig	 verða	 kynbundnir	 stjórnunarstílar	 skoðaðir,	 síðan	 verður	 fjallað	 um	 konur	 í	

stjórnunarstöðum	og	að	lokum	staðalímyndir.		

Í	 aðferðafræðikaflanum	er	 rannsókn	kynnt,	 farið	verður	yfir	hvaða	aðferðir	eru	

notaðar	en	notast	var	bæði	við	eigindlega	og	megindlega	rannsókn.	Spurningalistunum	

verða	 gerð	 skil	 og	 þátttakendur	 verða	 kynntir,	 farið	 verður	 í	 gagnaöflun,	 síðan	

framkvæmd	 og	 greiningu	 gagnanna.	 Að	 lokum	 eru	 niðurstöður	 úr	 hvorri	 rannsókn	

kynntar	þar	sem	farið	verður	yfir	túlkun	viðtala	og	útkomu	spurningakönnunar.	

Því	 næst	 kemur	 umræða	 þar	 sem	 niðurstöður	 úr	 báðum	 rannsóknum	 eru	

kynntar	í	lokaniðurstöður	og	þær	dregnar	saman	og	endar	á	lokaorðum.	

Vonast	 er	 til	 að	 rannsókn	 þessi	 muni	 nýtast	 þeim	 sem	 vilja	 auka	 skilning	 á	

stjórnendum	 og	 til	 að	 gera	 stjórnendur	 meðvitaðri	 um	 framkomu	 og	 mikilvægi	

undirmanna	 sinna.	 Til	 að	 ná	 fram	 markmiðum	 ritgerðarinnar	 var	 sett	 fram	

rannsóknarspurning	sem	fræðileg	umfjöllun	og	rannsókn	byggist	á.	

	

Rannsóknarspurning:	

Er	munur	á	stjórnunarstíl	kynjanna?	
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2	 Stjórnun	og	stjórnunarstarfið	

Stjórnun	(e.	management)	er	mikilvægt	hjálpartæki	fyrir	fyrirtæki	til	að	innleiða	stefnur	

og	ná	settum	markmiðum.	Þeir	sem	stjórna	eru	kallaðir	stjórnendur	(e.	managers)	og	er	

það	 þeirra	 hlutverk	 að	 skipuleggja	 og	 hámarka	 hagnað	 fyrirtækisins.	 Skynsemi,	

tilfinningagreind,	 hæfni	 í	 mannlegum	 samskiptum	 og	 þekking	 eru	 allt	 mikilvægir	

eiginleikar	sem	góður	stjórnandi	þarf	að	hafa.	Að	ná	vel	til	undirmanna,	dreifa	ábyrgð	og	

taka	tillit	til	starfsmanna	er	einnig	allt	mikilvægt.	Stjórnendur	eru	þó	jafn	mismunandi	og	

þeir	eru	margir,	þeir	hafa	það	þó	sameiginlegt	að	hafa	áhrif	á	frammistöðu	fyrirtækisins	

(Drucker,	1974).	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 þróun	 stjórnunar	 og	munurinn	 á	 stjórnanda	 og	

leiðtoga	 verður	 skoðaður.	 Farið	 verður	 yfir	 fyrri	 rannsóknir	 á	 fræðasviðinu	 og	

tilfinningagreind	 verður	 gerð	 skil.	 Þar	 næst	 verður	 farið	 í	 sex	 stjórnunarstíla	 Daniel	

Goleman	 sem	 og	 valdakenningar.	 Í	 kjölfarið	 verður	 skoðað	 hvort	 hægt	 sé	 að	 læra	

stjórnun	 og	 á	 eftir	 því	 verður	 fjallað	 um	 kynbundinn	 stjórnunarstíl,	 konur	 í	

stjórnunarstöðu	og	að	lokum	staðalímyndir.	

	

2.1 	Þróun	stjórnunar	
Stjórnun	mannauðs	nær	aftur	til	forn	Egypta.	Mikinn	skilning	og	gáfur	þurftu	til	að	reisa	

egypsku	 pýramídana	 og	 það	 einungis	 með	mannafla.	 Til	 að	 koma	 pýramídunum	 upp	

þurfti	 mikla	 skipulagningu	 og	 góða	 stjórnun	 og	 því	 hægt	 að	 segja	 að	 stjórnun	 og	

stjórnunartækni	á	 sér	 langa	 sögu	og	ekki	einungis	 tengt	20.	öldinni	 (Pratt	og	Bennett,	

1985).	

Um	 aldamótin	 1900	 var	 stjórnun	 fyrst	 skilgreind	 sem	 fræðigrein.	 Frá	 1900	 til	

dagsins	 í	 dag	 hafa	 orðið	 miklar	 breytingar	 í	 stjórnun	 (Combe,	 2014).	 Stjórnun	 sem	

þekkist	í	dag	kemur	fyrst	fram	þegar	fyrirtæki	voru	að	vaxa	og	þurfti	stjórnun	til	að	koma	

á	skipulagi	(Kotter,	1990).	

Fræðimenn	 komust	 að	 því	 að	 til	 að	 ná	 árangri	 þurftu	 stjórnendur	 að	 sýna	

undirmönnum	sínum	áhuga	og	stjórna	í	samstarfi	við	starfsmenn.	Með	aukinni	athygli,	

hvatningu	og	hrósi	 þá	breyttustu	 vinnubrögð	 til	 hins	betra	og	 starfsandi	 í	 fyrirtækjum	
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varð	 góður.	 Þegar	 stjórnendur	 setja	 sig	 í	 spor	undirmanna,	 þá	 sjá	þeir	 betur	þarfir	 og	

langanir	undirmanna	og	því	er	möguleiki	á	að	vinna	markvissara	 (Kotler	P.,	Armstrong	

G.,	Wong	V.	og	Saunders	J.,	2008).	

Í	bókinni	The	Halo	Effect	(Rosenzweig,	P.,	2014)	kemur	hinsvegar	fram	að	það	er	

talin	blekking	þegar	tveir	hlutir	eru	tengdir	en	ekki	er	vitað	hver	veldur	hverjum.	Leiðir	

starfsánægja	starfsmanna	til	betri	frammistöðu?	Gögnin	benda	til	þess	að	það	sé	yfirleitt	

á	hinn	bóginn	–	velgengni	fyrirtækisins	hefur	sterkari	áhrif	á	ánægju	starfsmanna.	

Stjórnun	 hefur	 þróast	 mikið	 síðustu	 ár	 og	 í	 dag	 er	 stjórnun	 talin	 nauðsynleg	

fyrirtækjum	til	að	ná	markmiðum	og	til	að	skapa	samkeppnisforskot	(Doherty,	Tony	og	

Horne,	2002).	

Margar	 rannsóknir	 sýna	 fram	 á	 að	 ákveðnir	 þættir	 eins	 og	 sterk	

fyrirtækjamenning	eða	góð	stjórnun	leiði	til	betri	frammistöðu	fyrirtækja.	Þar	sem	fylgni	

þessara	þátta	er	mikil	eru	áhrif	af	hverjum	og	einum	þætti	minni	heldur	en	áður	hefur	

verið	 talið,	 samblanda	 af	 þessu	 þáttum	 er	 það	 sem	 gerir	 fyrirtæki	 árangursrík	

(Rosenzweig,	P.,	2014).	

Konur	 hafa	 einnig	 verið	 að	 stíga	 upp	 í	 stjórnunarstöður	 síðastliðna	 áratugi	 en	

áður	 fyrr	 tíðkaðist	 það	 ekki	 að	 konur	 væru	 í	 stjórnunarstöðu	 (Bruckmüller	 og	

Branscombe,	 2011).	 Hér	 á	 Íslandi	 voru	 sett	 kynjakvótalög	 í	 stjórnun	 fyrirtækja	 og	 eru	

konur	nú	að	stíga	upp	sem	stjórnendur	í	stórum	fyrirtækjum	(Lög	um	breytingar	á	lögum	

um	hlutafélög	og	lögum	um	einkahlutafélög	nr.13/2010).	

2.2 	Leiðtogi	eða	stjórnandi	
Leiðtogi	 (e.	 leader)	 og	 stjórnandi	 (e.	 manager)	 er	 ekki	 það	 sama.	 Leiðtogar	 og	

stjórnendur	eru	ólíkar	týpur,	en	hver	er	munurinn	á	þeim?	Ekki	eru	allir	sammála	hver	

munurinn	er,	Peter	F.	Drucker	sagði	eitt	sinn:	Stjórnendur	gera	hlutina	rétt,	en	leiðtogar	

gera	 réttu	 hlutina.	 Til	 að	 útskýra	 muninn	 verður	 farið	 yfir	 ólíka	 hegðun	 hjá	 bæði	

stjórnanda	og	leiðtoga.	Stjórnandi	og	leiðtogi	hafa	mismunandi	hlutverkum	að	gegna	og	

eru	bæði	nauðsynleg	ef	ná	á	árangri	í	dag.	Samkvæmt	Kotter	snýst	góð	stjórnun	um	að	

ná	fram	skipulagi	og	samfellu	varðandi	rekstrarþætti	skipulagsheilda	aftur	á	móti	snúist	

forysta	um	að	ráða	við	breytingar.	Þannig	að	stefnumiðaðar	breytingar	eru	 lykilatriði	 í	

forystu	(Kotter,	1996).	
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2.2.1 Leiðtogi	

Ekki	eru	allir	sammála	því	hvernig	 leiðtogi	er	skilgreint	en	ljóst	er	að	eftirsóknarvert	er	

að	 vera	 leiðtogi,	 það	 er	 talinn	 kostur	 að	 búa	 yfir	 leiðtogahæfileikum	 og	 í	 dag	 er	

eftirspurn	eftir	leiðtogum.	Leiðtogi	skarar	fram	úr,	hann	starfar	þó	ekki	einn	heldur	leiðir	

hann	 fólk	með	 sér	 til	 að	ná	markmiðum	heildarinnar	 saman.	Greina	má	 leiðtoga	 í	 tvo	

flokka	en	það	eru	þeir	 sem	eru	skipaðir	 leiðtogar	vegna	stöðu	 innan	 fyrirtækis	eða	þá	

sem	fá	það	hlutverk	vegna	 leiðtogahæfileika	sinna	ekki	vegna	stöðu	 (Bowditch,	 J.L.	og	

Buono,	A.F.A.,	2005).	Leiðtogi	hefur	áhrif	á	 fólk	og	 fólk	 fylgir	honum	og	vinnur	það	að	

markmiðum	með	 frjálsum	vilja.	 Ekki	 er	 það	 endilega	 sjálfgefið	 að	manneskja	 sem	er	 í	

stjórnandastöðu	nái	að	verða	leiðtogi	vegna	starfstitils.	Leiðtogi	þarf	að	hafa	fylgjendur	

sem	kjósa	það	sjálfir.	Leiðtogi	er	maður	fólksins	og	hefur	persónutöfra	og	útgeislun	sem	

aðrir	hrífast	að	og	 fólk	 treystir	honum.	Ýmislegt	þarf	að	hafa	 í	huga	en	það	eru	meðal	

annars	 persónulegir	 eiginleikar,	 geta,	 hegðunarmynstur,	 völd	 og	 samskipti	 á	 milli	

leiðtoga	 og	 fylgjenda.	 Leiðtogi	 hefur	 persónuleg	 áhrif	 og	 tengsl,	 hann	 er	 hvetjandi	 og	

lætur	gott	af	 sér	 leiða.	Hann	spyr	sig	spurninganna	hvað	og	hversvegna?	 (Buchana,	D.	

Og	Huczynski	A.,	2010).	Viðskiptaumhverfið	í	dag	breytist	hratt	og	er	samkeppnin	mikil,	

leiðtogi	 sér	 um	 að	 setja	 nýjar	 stefnur,	 hann	 fagnar	 breytingum	 og	 leitar	 leiða	 til	 að	

aðlaga	 fyrirtækið	 að	 þeim.	 Leiðtogi	 skapar	 heild	 og	 er	 hluti	 af	 henni.	 Leiðtogi	 sýndir	

fordæmi	með	hegðun	og	 gengur	 framar	 stjórnanda.	 Leiðtogar	 leiða	 alloft	 breytingar	 í	

fyrirtæki	og	ná	til	einstaklinga	varðandi	metnað	og	tilgang.	

2.2.2 Stjórnandi	
Hlutverk	 stjórnanda	 er	 ekki	 að	 leiða	 fólk	 áfram,	 starfið	 getur	 þó	 krafist	 þess	 að	

stjórnandi	þurfi	að	sýna	leiðtogahæfileika.	Hvað	þarf	til	að	vera	góður	stjórnandi?	Flokka	

má	eftirfarandi	þætti	í	fimm	starfssvið	en	það	eru	1.	Hæfni	í	áætlanagerð	2.	Hæfni	til	að	

skipuleggja	3.	Hæfni	til	að	hafa	eftirlit.	4.	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.	5.	Hæfni	í	að	

nýta	 þekkingu.	 Stjórnandi	 býr	 til	 reglurnar	 og	 er	 haus	 fyrirtækisins	 (Kotter,	 1996).	

Stjórnandi	leysir	vandamál	eða	ógnanir	með	því	að	segja	hver	á	að	gera	hvaða	starf	til	að	

allt	gangi	upp.	Stjórnandi	leitast	eftir	að	geta	stjórnað	fólkinu	og	hafa	yfirsjón	yfir	öllum.	

Stjórnandi	hefur	undirmenn,	en	hann	felur	þeim	að	vinna	ákveðin	verkefni	fyrir	tilsettan	

tíma	gegn	umbun,	sem	er	í	flestum	tilfellum	laun.	Hann	hefur	vald	og	ábyrgð	til	að	taka	

ákvarðanir	og	reynir	að	feta	í	fótspor	annarra	góða	leiðtoga.	Hann	gegnir	eftirlitsstarfi	og	
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lagfærir	mistök	starfsmanna.	Stjórnandi	spyr	sig	hvernig	og	hvenær?	Stjórnandi	leysir	úr	

vandamálum	og	gerir	hlutina	rétt.	John	Kotter	segir	að	stjórnendur	í	stórum	fyrirtækjum	

þurfi	 að	 fara	 eftir	 lykilþáttum	 í	 rekstri	 fyrirtækis	 eins	 og	 framlegð	 og	 gæði	 vöru	 eða	

þjónustu	(Kotter,	2996).	

Tafla	1.	Stjórnandi	og	leiðtogi	

Stjórnandi	 Leiðtogi	

Sér	um	að	skipuleggja	og	gerir	fjárhagsáætlanir	 Setur	stefnuna	

Skipuleggur	störf	og	hlutverk	starfsmanna	 Fær	fólk	til	að	ganga	í	sömu	átt	

Gegna	eftirlitshlutverki	og	lagfæra	mistök	 Hvetur	starfsmenn	áfram	

Formleg	áhrif	 Persónuleg	áhrif	og	tengsl	

Hermir	eftir	 Nýsköpun	

													(Kotter,	1996).	

Til	 að	 þarfir	 viðskiptavina,	 starfsmanna	 og	 hagsmunaaðila	 fyrirtækja	 séu	 uppfyllt	 er	

mikilvægt	að	stjórnendur	og	leiðtogar	sinni	störfum	sínum	vel.	Viðskiptaumhverfið	í	dag	

er	fljótt	að	breytast	og	þurfa	fyrirtæki	að	bregðast	skjótt	við	og	aðlagast.	Mismunandi	er	

hvort	það	þurfi	að	leggja	meiri	áherslu	á	stjórnun	eða	leiðtogamennsku	en	það	fer	eftir	

verkefnum	 og	 kringumstæðum	 hverju	 sinni.	 Stjórnandi	 og	 leiðtogi	 vinna	 að	 því	 að	

hámarka	 hagnað	 og	 ná	 árangri	 saman	 en	 með	 mismunandi	 leiðum	 (Kotter,	 1990).	

Samkvæmt	 Kotter	 snýst	 stjórnun	 um	 að	 verkefnum	 fyrirtækja	 sé	 stýrt	 og	

leiðtogamennska	 snýst	um	að	 sjá	um	breytingar.	Hlutverk	 leiðtoga	og	 stjórnanda	eiga	

það	 til	 að	 skarast	 og	 því	 er	 munur	 á	 milli	 þeirra	 ekki	 alltaf	 greinilegur.	 Með	 því	 að	

sameina	krafta	beggja	verður	til	árangursrík	forysta	og	möguleiki	verður	að	ná	árangri	í	

því	fjölbreytta	umhverfi	sem	er	í	dag	(Kotter,	1996).	

2.3 	Fyrri	rannsóknir	á	fræðasviðinu	
Kynbundinn	stjórnunarstíll	hefur	lítið	verið	rannsakaður	hér	á	Íslandi	miðað	við	erlendis.	

Ingi	Rúnar	Eðvarðsson	og	Guðmundur	Kristján	Óskarsson	könnuðu	þó	á	árunum	2004	og	

2007	 hvernig	 aðferðir	 og	 stíla	 stjórnendur	 á	 Íslandi	 notuðu.	 Niðurstöður	 rannsókna	

leiddu	í	 ljós	að	stjórnendur	nota	mikið	lýðræðislega	stjórnunaraðferð	og	blanda	saman	

ólíkum	 stjórnunarstílum.	 Mikið	 var	 um	 liðsheild	 og	 samvinnu	 hjá	 fyrirtækjum	 og	

sérstaklega	í	stærri	fyrirtækjum.	Einnig	kom	fram	að	stjórnendur	með	háskólamenntun	
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beittu	 ólíkum	 stjórnunaraðferðum	 en	 aðrir	 (Ingi	 Rúnar	 Eðvarðsson	 og	 Guðmundur	

Kristján	Óskarsson,	2009).	

Margrét	Sæmundsdóttir	 rannsakaði	árið	2009	hvort	að	 fyrirtæki	með	blandaða	

stjórn	væru	sennilegri	til	að	hagnast	meira	en	fyrirtæki	með	einungis	annað	kyn	í	stjórn.	

Skoðuð	voru	101	fyrirtæki	og	kom	í	ljós	að	fyrirtæki	með	blandaða	stjórn	skiluðu	meiri	

arðsemi	(Margrét	Sæmundsdóttir,	2009).	

Judy	 Rosener	 (1990)	 komst	 að	 því	 í	 rannsókn	 sinni	 að	 karlar	 nota	 skipanir	 en	

konur	 gagnvirka	 stjórnun	 þar	 sem	 þær	 hvetja	 alla	 til	 þátttöku,	 dreifa	 upplýsingum	og	

valdi.	 Flestar	 konur	 voru	 sammála	þessu	mati,	 að	 starfsmenn	 fái	 að	 taka	 sem	mestan	

þátt	 í	ákvarðanatöku	 fyrirtækisins.	Þær	konur	sem	tóku	þátt	 í	 könnuninni	höfðu	orð	á	

því	að	stjórnunarstíll	þeirra	væri	ómeðvitaður	og	kæmi	náttúrulega	til	þeirra.	Möguleiki	

er	 að	 rekja	 það	 einhverja	 áratugi	 aftur	 þegar	 körlum	 og	 konum	 voru	 gefin	 ákveðin	

skilaboð	um	hvað	var	ætlast	til	af	þeim.	Þá	fengu	konur	það	hlutverk	að	sjá	um	heimilið	

og	 börnin,	 seinna	meir	 þróaðist	 það	 í	 hjúkrunarfræðinga,	 kennara	 og	 að	 vinna	 í	 þágu	

samfélagsins.	 Í	 þeim	 verkefnum	 og	 störfum	 var	ætlast	 til	 að	 konur	 væru	 góðar,	með	

góðan	 skilning	 og	 stuðningsríkar.	 Á	 meðan	 ætlast	 var	 af	 körlum	 að	 vera	 hraustir	 og	

sterkir,	 með	 keppniskap	 og	 að	 stjórna.	 Því	 er	 ekki	 að	 ástæðulausu	 sem	 munur	 er	 á	

kynjum	í	dag	sem	sjá	má	í	mismunandi	stjórnunarstílum.	

Eagly	 kannaði	 árið	 1990	 kynbundna	 hegðun	 en	 í	 ljós	 kom	 að	 þegar	 karlar	 og	

konur	sinna	sömu	stjórnunarstöðu	 innan	fyrirtækis	þá	er	munurinn	minni	á	mili	kynja.	

Þar	 sem	 hegðun	 stjórnenda	 í	 fyrirtækinu	 er	 sett	 skýrt	 fram	 sem	 og	 stjórnendur	 hafa	

verið	 valdir	 sérstaklega	 í	 stöðuna	 vegna	 fyrirfram	 ákveðna	 forsendna	 (Eagly,	 A.H.	 og	

Johnson,	B.T.,	1990).	Þó	svo	að	aðilar	hegði	sér	eins	þá	er	alltaf	rými	til	að	framkvæma	

verkefni	 á	 sinn	eigin	hátt.	Því	 er	 sagt	að	valfrjálsu	þættir	hegðunar	er	 sennilegri	 til	 að	

vera	 öðruvísi	 á	milli	 kynja	 (Eagly	 A.H.,	 Johannesen-Schmidt,	M.C.	 og	 van	 Engen,	M.L.,	

2003).	

Samkvæmt	niðurstöðum	 rannsóknar	 Eagly	 og	 Johannesen-Schmidt	 (2001)	 voru	

konur	hærra	en	karlar	 í	þremur	atriðum	þegar	kom	að	stjórnun.	 Í	 fyrsta	 lagi	eru	konur	

líkegri	til	að	vekja	stolt	og	virðingu	starfsmanna,	í	öðru	lagi	eru	þær	taldar	bjartsýnari	og	

í	þriðja	lagi	er	líklegra	að	þær	leiðbeini	og	taki	meira	tillit	til	þarfa	starfsmanna	(Eagly	og	

Johannesen-Schmidt,	 2001).	 Karlar	 voru	 hærri	 í	 öðrum	 þremur	 þáttum	 sem	 voru	 að	

beina	athygli	að	vandamálum	og	mistökum	starfsmanna,	að	leysa	ekki	vandamál	fyrr	en	
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þau	eru	orðin	alvarleg	og	einnig	að	vera	ekki	sýnilegir	þegar	starfsmenn	þurfa	mest	að	

ná	í	þá	til	dæmis	á	erfiðum	tímum.	Þessi	rannsókn	gefur	til	kynna	að	karlar	beiti	fremur	

aðferðum	sem	túlka	má	árangursminni	(Eagly	og	Johannesen-Schmidt,	2001).	Ástæðan	

fyrir	því	gæti	verið	að	í	gegnum	tíðina	hafa	konur	oft	þurft	að	gera	betur	en	karlmenn	til	

að	komast	í	sömu	stöðu	og	þarf	árangurinn	því	að	vera	meiri.		

Zenger	Folkman	kannaði	skilvirkni	á	milli	kynja	í	stjórnunarstarfi.	Skilvirkni	hjá	konum	

var	54,5%	en	51,8%	hjá	körlum	(Sherwin,	2014).	Í	ljós	kom	að	skilvirkni	kvenna	jókst	með	

aldrinum	en	ástæðan	fyrir	því	var	að	konur	hafa	þurft	að	standa	sig	betur	í	gegnum	árin	

heldur	 en	 karlar	 og	 því	 hafa	 þær	 barist	 meira	 fyrir	 viðurkenningu	 og	 orðið	 um	 leið	

skilvirkari.	

2.4 	Tilfinningagreind	
Tilfinningagreind	 er	 hæfni	 til	 að	 skynja	 og	 viðurkenna	 tilfinningar.	 Tilfinningagreind	 er	

það	 sem	 einkennir	 góðan	 leiðtoga	 og	 eru	 blanda	 af	 getu,	 hæfileikum	 og	 færni	 hans.	

Samkvæmd	Goleman	er	möguleiki	að	þróa	tilfinningagreind	en	henni	er	lýst	hér	í	fimm	

þáttum:	 sjálfsvitund	 (e.	 self-awareness)	 að	 þekkja	 eigin	 tilfinningar,	 hvatir	 og	 þarfir,	

sjálfstemprun	(e.	self-regulation)	er	að	hvetja	sjálfan	sig	áfram	og	möguleikann	að	geta	

hamið	 sig	 og	 öskra	 ekki	 á	 undirmenn,	 áhugahvöt	 (e.	motivation)	 felur	 í	 sér	 að	 þekkja	

annarra	manna	tilfinningar,	samhyggð	(e.	empathy)	er	þegar	tekið	er	tillit	til	tilfinninga	

starfsmanna	 við	 ákvarðanatöku	 og	 félagsleg	 færni	 (e.	 social	 skills)	 er	 að	 vera	 fær	 í	

samskiptum	og	ná	að	stýra	fólki	 (Goleman,	1995).	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	það	að	

90%	af	frammistöðu	leiðtoga	má	rekja	til	tilfinningagreindar	(Goleman,	D.,	Boyatzis	R.	og	

McKee,	A.,	2002).	Einnig	segir	hann	að	tilfinningagreind	aukist	með	árunum.	

2.5 	Stjórnunarstílar		
Til	eru	margir	mismunandi	stjórnunarstílar	og	eru	þeir	notaðir	í	mismunandi	aðstæðum.	

Hér	verða	sex	stjórnunarstílar	Daniel	Goleman	skoðaðir	og	bornir	saman.	Stjórnunarstíll	

er	 skilgreindur	 sem	 leið	 yfirmanna	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á	 starfsmenn.	 Skipta	 má	

stjórnunarstílum	upp	í	jákvæðan	og	neikvæðan	stíl.	Þar	sem	jákvæðir	snúast	um	það	að	

umbuna	 starfsmönnum	og	gagnrýna	á	uppbyggilegan	hátt.	Á	meðan	neikvæðir	 snúast	

um	að	refsa	og	hóta	starfsmönnum.	Ekki	er	hægt	að	segja	 til	um	hvaða	stjórnunarstíll	

henti	best	en	sýnt	hefur	verið	fram	á	það	að	stjórnunarstílar	sem	einblína	á	umhyggju,	

þátttöku	allra	starfsmanna	og	ríkjandi	lýðræði	séu	þeir	sem	gefa	góðan	árangur,	þar	má	
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nefna	árangurs-	og	lýðræðisstjórnunarstíl.	Góður	leiðtogi	hugsar	um	hagsmuni	annarra	

framar	sínum	(Daft,	1999).	

Sex	 stjórnunarstílar	 Daniel	 Goleman	 setti	 hann	 fram	 eftir	 rannsóknum	 Hay	 og	

McBer	sem	framkvæmdar	voru	á	stjórnendum	allsstaðar	að	úr	heiminum	(Buchanan	og	

Huczynski,	2004).	Þessir	 stílar	eru	þvingunarstjórnun	 (e.	 coercive),	 leiðtogastjórnun	 (e.	

authoritative),	 félagsleg	 stjórnun	 (e.	 affiliative),	 lýðræðisstjórnun	 (e.	 democratic),	

árangursstjórnun	(e.	pacesetting)	og	þjálfun	(e.	coaching).	Góðir	stjórnendur	nota	fleiri	

en	 einn	 stíl	 og	 breyta	 um	 stíl	 þegar	 þess	 þarf.	 Samkvæmt	 Goleman	 búa	 allir	 góðir	

leiðtogar	 yfir	 mikilli	 tilfinningagreind	 sem	 þeir	 nota	 til	 að	 hafa	 áhrif	 (Daft,	 1999;	

Buchanan	og	Huczynski,	2004).	

	

Þvingunarstjórnun	

Í	þvingunarstjórnun	er	stjórnandi	ákveðinn	og	segir	starfsmönnum	sínum	fyrir	verkum.	

Stjórnandinn	hvetur	með	hótunum	og	aga.	Þessi	 stjórnun	hentar	 í	 erfiðum	aðstæðum	

eins	og	eftir	hrun	eða	þegar	starfsmaður	stendur	ekki	undir	væntingum	og	er	honum	þá	

refsað	 (Buchanan	 og	 Huczynski,	 2004).	 Möguleiki	 er	 að	 beita	 þvingunarstjórnun	 á	

fyrirtæki	sem	háð	eru	fyrirtækinu	(Daft,	1999).	

	

Leiðtogastjórnun	

Leiðtogastjórnun	er	góð	þegar	innleiða	á	nýja	stefnu.	Starfsmenn	eru	hvattir	áfram	og	er	

framtíðarsýn	fyrirtækisins	höfð	að	leiðarljósi.	Starfsmönnum	líður	betur	því	það	er	hvatt	

áfram.	 Leiðtogi	 leiðir	 hóp	 áfram	 án	 þess	 að	 skipa	 fyrir,	 þannig	 að	 starfsmenn	 fylgja.	

Skilar	 það	 góðum	heildarárangri	 og	 í	 aukinni	 virðingu	meðal	 starfsmanna	 (Daft,	 1999;	

Buchanan	og	Huczynski,	2004).		

	

Félagsleg	stjórnun	

Í	félagslegri	stjórnun	eru	tilfinningar	aðalatriði	og	er	fólkið	haft	í	fyrirrúmi.	Aðalatriðið	er	

að	fólk	sé	ánægt	 í	vinnunni.	Starfsmenn	eru	hvattir	áfram	og	hentar	þessi	stjórnun	því	

vel	 þegar	 bæta	 þarf	 andrúmsloftið	 í	 fyrirtækinu.	 Starfsmenn	 er	 einnig	 hvattir	 til	 að	

standa	saman.	Þessi	stjórnun	skilar	fyrirtækinu	aukinni	arðsemi	(Buchanan	og	Huczynski,	

2004).	
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Lýðræðisstjórnun	

Þar	taka	starfsmenn	þátt	 í	ákvörðunum	og	eru	spurðir	álits.	Stjórnendur	byrja	á	því	að	

spyrja	alla	starfsmenn	hvað	þeir	vilja	gera	og	greiða	svo	atkvæði	um	það.	Liðsvinna	er	

höfð	í	fyrirrúmi	og	er	þessi	stjórnun	góð	í	opnu	vinnurými.	Það	hafa	allir	áhrif	á	stefnu	

fyrirtækisins	 og	 eykur	 það	 sjálfstraust	 og	 áhuga	 starfsmanna.	 Samskipti	 á	 milli	

stjórnenda	 og	 starfsmanna	 er	 góð	 og	 hentar	 þessi	 stjórnun	 því	 vel	 þegar	 auka	 á	

samstöðu	 innan	 fyrirtækis.	 Lýðræðisstjórnun	 er	mjög	 vinsæl	 í	 fyrirtækjum	 í	 dag	 (Daft,	

1999).	 Samkvæmt	 stjórnendum	 auðveldar	 það	 þeim	 ákvarðanatöku	 að	 vera	 með	

lýðræðisstjórnun,	 vegna	 þess	 að	 þeir	 leyfa	 starfsmönnum	 að	 vera	 partur	 af	

ákvarðanatökunni	(Buchanan	og	Huczynski,	2004).	

	

Árangursstjórnun	

Upphaf	 árangursstjórnununar	 var	 þannig	 að	 stjórnendur	 höfðu	 áhyggjur	 af	 því	 að	

framleiðnin	væri	ekki	eins	mikil	og	hún	hugsast	gæti.	Starfsmaður	vinnur	eftir	fyrirfram	

ákveðnum	stöðlum	og	miklar	kröfur	eru	gerðar.	Þessi	stjórnun	virkar	einungis	þegar	um	

samlyndan	hóp	er	að	ræða.	Markmið	árangursstjórnunar	er	að	þétta	hópinn	sem	vinnur	

að	 því	 að	 auka	 framleiðni	 fyrirtækis.	 Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 það	 að	 fyrirtæki	 sem	

innleiða	árangursstjórnun	eru	með	betri	framleiðni.	Einnig	er	starfsmannaveltan	minni	í	

fyrirtækjum	(Buchanan	og	Huczynski,	2004).	

	

Þjálfun	

Starfsmenn	eru	hvattir	áfram	með	því	að	veita	þeim	tækifæri	til	faglegrar	þróunar	og	er	

áhersla	 lögð	 á	 að	 læra.	 Þegar	 starfsmaður	 nær	 að	 vera	 góður	 í	 einhverju	 lætur	

stjórnandinn	 hann	 þá	 kenna	 hinum,	 þjálfar	 fólk	 til	 að	 gera	 hluti	 hraðar	 og	 skilvirkari.	

Einnig	 til	 að	 styrkja	 starfsmenn	 á	 sviðum	 sem	 þeir	 eru	 ekki	 góðir	 í.	 Hentar	 einnig	 vel	

þegar	 nýta	 á	 styrkleika	 starfsmanna	 og	 hjálpar	 þessi	 stjórnunarstíll	 við	 að	 ná	 betri	

árangri.	Markmið	þjálfunar	er	að	byggja	upp	gott	lið	sem	nær	góðum	árangri	(Buchanan	

og	Huczynski,	2004).	
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2.6		 Valdakenningar	
Til	 að	 ná	 árangri	 sem	 stjórnandi	 eða	 leiðtogi	 þarf	 að	 geta	 haft	 áhrif	 á	 aðra.	 Skilgreint	

hefur	 verið	 vald	 á	marga	máta,	 Kurt	 Lewin	 skilgreindi	 vald	 sem	möguleika	 til	 að	beita	

þrýstingi	gegn	öðrum	(Bruins,	1999).	Stjórnendur	hafa	áhrif	á	aðra	með	valdi	en	ýmsar	

valdakenningar	eru	til	en	French	og	Raven	(1959)	komu	með	þá	kenningu	að	vald	væri	

mismunandi	 og	 skiptist	 niður	 í	 fimm	 flokka.	 Í	 kenningunni	má	 skilgreina	 áhrif	 sem	 afl	

sem	 einn	 aðili	 beitir	 annan	 aðila	 í	 von	 um	 að	 hann	 nái	 að	 breyta	 hegðunarmynstri	

viðkomandi,	 sem	 getur	 verið	 breyttar	 þarfir,	 markmið,	 hegðun,	 skoðun	 eða	 viðhorf.	

Líkan	French	og	Raven	snýr	að	því	að	sjá	hve	mikið	eftirlit	þarf	til	að	áhrif	valdsins	ganga	

upp	og	gerir	það	ráð	fyrir	fimm	tegundum	valds	(Stanford,	H.J.,	Oates,	B.	og	Flores,	D.,	

1995).	 Þau	 eru	 þvingunarvald	 (e.	 coercive	 Power),	 verðlaunavald	 (e.	 reward	 power),	

stöðuvald	 (e.	 position	 power),	 sérfræðivald	 (e.	 expert	 Power)	 og	 lögmætt	 vald	 (e.	

legitimate	power)	(Bass,	2008;	Bruins,	1999;	Nesler	o.fl.,	1999).	

	

Þvingunarvald	

Með	þvingunarvaldi	 er	 refsað	með	því	 að	 lækka	 stöðu	 viðkomandi,	 færa	 til	 í	 starfi	 og	

segja	 honum	upp.	Valdþegi	 skynjar	 þá	 að	 valdhafi	 geti	 umbunað	og	 refsað	 en	 ekki	 er	

líklegt	að	gildi	og	skoðanir	viðkomandi	muni	breytast	varanlega.	

	

Verðlaunavald	

Valdþegi	trúir	að	ef	hann	hlýðir	þá	fái	hann	umbun	í	stað	refsingar.	Með	umbun	er	átt	

við	 launa-	og	stöðuhækkun.	Eftir	því	sem	umbunin	verður	meiri	því	mun	meira	verður	

verðlaunavaldið,	en	þá	fær	valdhafi	sínu	framgengt	með	því	að	setja	honum	úrslitakosti.	

	

Stöðuvald	

Þar	öðlast	einstaklingur	vald	með	góðri	stöðu	innan	fyrirtækisins	og	er	valdþegi	heillaður	

af	valdhafa	og	vill	 líkjast	honum.	Dæmi	má	nefna	um	dómara	 í	dómssal	eða	dómara	 í	

kappleik.	Valdhafi	getur	haft	áhrif	á	valdþega,	 jafnvel	þótt	valdþegi	sé	ekki	meðvitaður	

um	það.	
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Sérfræðivald	

Sérfræðivald	 verður	 til	 þegar	 að	 aðili	 hefur	 sérfræðiþekkingu	 án	 þess	 að	 vera	 í	

valdastöðu,	þ.e.	valdhafi	hefur	yfirburða	þekkingu	eða	reynslu	sem	valdþegi	hefur	ekki.	

Líklegastur	árangur	er	þegar	treysta	þarf	á	sérfræðiþekkingu	vegna	mikilvægi	verkefnis	

(Asherman,	2001).	

	

Lögmætt	vald	

Þá	 getur	 valdhafi	 beitt	 valdi	 útaf	 stöðu	 sinni,	 þ.e.	 hefur	 lögmætan	 rétt	 til	 að	 beita	

áhrifum	og	valdþegi	telur	fyrirmæli	vera	gild	vegna	starfsheitis	og	samþykkir	því	valdið.	

Þá	skiptir	máli	að	valdþegar	 líti	á	valdhafa	sem	fyrirmynd.	Valdþegar	þóknast	valdhafa	

og	 vilja	 fá	 athygli	 og	 jákvæð	viðbrögð.	Algengast	 er	 að	 lögmætt	 vald	 sé	út	 frá	 stöðu	 í	

skipuriti	(Morgan,	2006).	

	

Líkan	 þetta	 er	 notað	 til	 að	 útskýra	 mun	 á	 stjórnunarstíl	 kynja,	 sagt	 er	 að	 konur	 séu	

líklegri	 til	 að	 nota	 vald	 sem	 byggist	 á	 persónueiginleikum	 og	 tengslum	 en	 karlar	með	

þvingunum	eða	 stöðu	 innan	 fyrirtækisins	 (Stanford,	 1995).	 Skipta	má	 fimm	 tegundum	

valds	í	tvo	hluta,	þar	sem	stöðuvald,	þvingunarvald	og	verðlaunavald	eru	byggð	á	stöðu	

sem	viðkomandi	sinnir	t.d.	stöðu	í	skipuriti.	Á	meðan	sérfræðingsvald	og	 lögmætt	vald	

eru	talin	persónulegri	völd.	Vald	er	ekki	 talinn	vera	eiginleiki	aðila	heldur	byggir	það	á	

félagslegum	 tengslum.	 Má	 því	 segja	 að	 tveir	 aðilar	 geti	 haft	 vald	 yfir	 hvor	 öðrum	

(Casciaro	og	Piskorski,	2005).	

2.7 	Er	hægt	að	læra	stjórnun	
Stjórnun	 (e.	mangament),	 forysta	 (e.	 leadership)	og	 leiðtogahæfni	 (e.	 leadership	skills)	

hafa	verið	mikið	rannsökuð,	í	byrjun	20.aldar	hófust	rannsóknir	fyrir	alvöru.	Rannsóknir	í	

mannfræði	 hafa	 komist	 að	 því	 að	 forysta	 kemur	 allsstaðar	 við	 þar	 sem	 fólk	 kemur	

saman,	sama	frá	hvaða	menningarheimi	fólk	er.	Út	frá	rannsóknum	fyrri	ára	hefur	komið	

í	 ljós	 að	 hægt	 sé	 að	 greina	 hvernig	megináherslur	 leiðtogahæfni	 séu	 en	 þær	 eru:	 að	

leiðtogahæfni	 sé	 erfð,	 að	 hegðun	 leiðtogans	 skipti	 máli,	 að	 leiðtogahæfni	 ráðist	 af	

aðstæðum	og	að	 lokum	samblanda	hugmynda	síðustu	ára.	Fyrstu	40	árin	þegar	byrjað	

var	að	rannsaka	leiðtogahæfni	var	talið	að	hún	væri	erfð.	Samkvæmt	því	var	ekki	hægt	

að	læra	að	vera	leiðtogi.	Allt	kom	fyrir	ekki,	samræmi	í	rannsóknum	var	lítið	og	ekki	var	
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hægt	 að	 skýra	með	 neinum	þætti	 að	 hæfni	 væri	 erfð.	Út	 frá	 því	 var	 byrjað	 að	 kanna	

hegðun	leiðtoga	í	staðin	fyrir	að	horfa	til	innri	eiginleika.	Þar	kom	í	ljós	að	leiðtogar	þurfa	

að	 leggja	áherslu	á	verkefni	og	starfsmenn	til	að	árangur	náist	og	einnig	kom	 í	 ljós	að	

þátttökustjórnun	 skilaði	 betri	 árangri	 en	 aðrar	 tegundir	 af	 stjórnun.	 Niðurstöður	

rannsókna	 voru	 enn	mismunandi.	Næst	 komust	 fræðimenn	 af	 því	 að	 aðstæður	 skiptu	

sköpum	fyrir	árangur	 leiðtoga.	Þá	voru	áhrif	á	skilvirkni	 leiðtogans	skoðuð,	en	það	var	

gert	 með	 því	 að	 skoða	 aðstæður	 eins	 og	 stærð	 fyrirtækja,	 starfsmannafjölda	 og	

bakgrunn	þeirra	einnig	var	eðli	starfsins	haft	að	leiðarljósi.	Í	dag	eru	flestir	sammála	því	

að	 allt	 hefur	 þetta	 áhrif	 á	 leiðtogahæfni.	 Félagslyndi	 og	 tilfinningalegt	 jafnvægi	 skýrir	

aðeins	20%	-	45%	af	hæfni	leiðtoga	sem	þýðir	að	55%	-	80%	af	hæfni	leiðtogans	er	skýrt	

með	öðrum	þáttum,	þar	má	nefna	menning	fyrirtækja,	starfsmannafjölda	og	bakgrunn	

þeirra	sem	og	eðli	verkefna.	Erfitt	getur	þó	verið	að	sjá	hvort	persónueinkennin	ráðist	af	

erfðum	 eða	 uppeldi.	 Því	 gefa	 þessar	 rannsóknir	 í	 ljós	 að	 sumir	 séu	 fæddir	 til	 að	 vera	

góðir	leiðtogar	en	einnig	að	hægt	sé	að	læra	það	(Edersheim,	2007).	

Stjórnun	getur	verið	flókin	og	mismunandi,	það	reynir	á	stjórnendur	þegar	kemur	

að	 því	 að	 þurfa	 að	 taka	 á	 erfiðum	 starfsmannamálum.	 Því	 getur	 það	 talist	 góður	

mælikvarði	 að	 skoða	 meðhöndlun	 stjórnenda	 á	 slíkum	málum,	 þótt	 það	 sé	 vissulega	

huglægt	 mat.	 Því	 er	 möguleiki	 að	 mæla	 það	 hvernig	 starfsmönnum	 líður	 undir	

ákveðnum	 stjórnanda	 (Drucker,	 2007).	 Drucker	 sagði	 eitt	 sinn	 að	 eitt	 væri	 að	 læra	

stjórnun	 en	 annað	 er	 að	 geta	 beitt	 henni	 í	 starfi	 og	 hefur	 það	 reynst	mörgum	 erfitt.	

Stjórnun	 snýst	um	að	breyta	kunnáttu	 í	 framleiðslu	og	hafa	áherslur	 stjórnanda	mikið	

um	það	að	segja	(Edersheim,	2007).	Fyrirtæki	hafa	verið	gagnrýnd	því	þau	eyða	hvorki	

tíma	né	pening	 í	þjálfun	stjórnenda.	Slík	þjálfun	hefur	nýst	vel	en	talið	er	að	 í	um	39%	

tilfella	þá	gera	 fyrirtæki	 ráð	 fyrir	því	að	stjórnendur	kunni	að	nota	stjórnunarhæfileika	

sína	og	séu	hæfir	 í	stjórnunarstöðuna.	Einungis	er	menntun	stjórnenda	skoðuð	en	ekki	

hversu	fær	stjórnandi	hann	er	(Longenecker	og	Fink,	2006).	
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2.8 	Kynbundinn	stjórnunarstíll	
Margar	 rannsóknir	 hafa	 verið	 gerðar	 til	 að	 finna	 svör	 við	 spurningunni:	 Er	 munur	 á	

stjórnunarstíl	kynjanna?	en	svör	þeirra	hafa	verið	mismunandi.	Til	að	byrja	með	var	ekki	

sýnilegur	munur	á	milli	kynja,	þegar	konur	voru	að	koma	í	stjórnunarstöðu	fyrst	um	sinn	

þá	tóku	þær	upp	stjórnunarstíl	sem	kenndur	er	við	karla	(Frjáls	verslun,	5	tbl.	2004).	

Fyrir	 um	 50	 árum	 síðan	 var	 kynbundinn	 stjórnunarstíll	 óþekktur	 en	 aukin	

hlutdeild	kvenna	 í	atvinnulífinu	síðustu	áratugi	hefur	 leitt	 til	þess	að	nýtt	sjónarmið	er	

komið	inn	í	stjórnun	og	kvenlægur	stjórnunarstíll	komið	sömuleiðis	inn.	

Árið	 1980	 voru	enn	 gefnar	út	 bækur	um	það	að	eðlilegur	 stjórnandi	 væri	 strangur	og	

virtur	karlmaður	og	að	konur	væru	langt	frá	því	að	geta	sinnt	því	starfi	(Sinclair,	1999).	

Snaebjornsson	og	Edvardsson	(2013)	segja	að	stjórnunarstíll	kvenna	hefur	þróast	

talsvert	síðastliðin	ár	á	meðan	stjórnunarstíll	karla	hefur	lítið	breyst.	

Sýnt	hefur	verið	fram	á	það	að	lítill	munur	er	á	persónueinkennum	á	milli	kynja,	

má	þar	nefna	siðferði,	tengsl	við	góða	stjórnarhætti	og	félagslyndi	(Eagly	og	Carli,	2007).	

Landhelgisgæsla	 Bandaríkjanna	 gerði	 rannsókn	 sem	 sneri	 að	 uppruna	

stjórnunarstíla,	en	í	henni	kom	í	ljós	að	stjórnunarstíll	karla	myndast	út	frá	kappleikjum	

sem	þeir	stunda	á	uppvaxtarárunum	þar	sem	leikirnir	snúast	um	samkeppni	og	að	vinna.	

Stjórnunarstíll	kvenna	myndast	hinsvegar	út	frá	mömmuleik	þar	sem	hlutverkaleikur	og	

umhyggja	 er	 höfð	 í	 fyrirrúmi,	 þar	 sem	 enginn	 tapar	 eða	 vinnur	 (Frjáls	 verslun,	 5	 tbl.	

2004).	

Sinclair	(1999)	talaði	um	að	hinn	sígildi	karlkyns	stjórnandi	væri	harður,	strangur,	

ákveðinn	og	tæki	málin	oft	í	sínar	hendur.	Þá	má	segja	að	konur	hafi	frekar	áhyggjur	af	

áliti	starfsmanna	og	heildarinnar	í	sinn	garð	og	bera	umhyggju	til	starfsmanna	sinna,	en	

það	hefur	einnig	verið	notað	gegn	þeim	og	 sagt	að	þær	geti	ekki	 stjórnað	með	harðri	

hendi	 eins	 og	 karlar	 (Sinclair,	 1999).	 Konur	 eru	 oft	 sagðar	 vera	 lýðræðislegri	 og	 taki	

beinan	þátt	í	stjórnun	en	karlmenn	eru	meira	á	hliðarlínunni	og	stjórna	á	formlegan	hátt	

(Snaebjornsson	og	Edvardsson,	2013).		
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Í	viðtali	Eddu	Hermannsdóttur	og	Ragnhildar	Steinunnar	Jónsdóttur	við	Árna	Hauksson	

kemur	 fram	að	 hann	 telji	 að	 þegar	 konur	 fá	 að	 ráða	 að	 þá	 gerast	 hlutirnir	 hægar,	 en	

aftur	á	móti	eru	hlutir	undirbúnir	af	meiri	samviskusemi	og	vandvirkni	og	 líklegri	 til	að	

vera	 betri	 til	 lengri	 tíma.	 Karlarnir	 flýta	 sér	 meira	 og	 eru	 djarfari	 að	 taka	 stærri	

ákvarðanir	 og	 ef	 þær	 ganga	 ekki	 upp,	 þá	 er	 voðinn	 vís	 (Edda	 Hermannsdóttir	 og	

Ragnhildur	Steinunn	Jónsdóttir,	bls.	78,	2017).	

Þó	 hafa	 báðir	 stjórnunarstílar	 kosti	 og	 galla	 og	 væri	 því	 best	 að	 nýta	 sér	 kosti	

beggja	stílanna	í	bland	(Frjáls	verslun,	5	tbl.	2004).	Munur	á	einstaklingum	er	þó	meiri	en	

á	milli	kynja,	en	það	eru	önnur	atriði	hafa	einnig	áhrif	en	það	eru	t.d.	menntun,	hæfni,	

stjórnunarstíll	næsta	yfirmanns,	atvinnugeiri	og	aðstæður	að	hverju	sinni	(Frjáls	verslun,	

5	 tbl.	 2004).	 Í	 bókinni	 Forystuþjóð	 (Edda	 og	 Ragnhildur,	 bls.	 16,	 2017)	 nefnir	 Vigdís	

Finnbogadóttir	fyrrverandi	forseti	Íslands	að	ekkert	bendir	til	að	konur	og	karlar	hafi	ekki	

sömu	eiginleika	til	stjórnunarstarfa”.	

Konur	þurfa	oft	að	standa	sig	betur	og	vera	hæfari	í	starfi	en	karlar	til	að	fá	sömu	

viðurkenningu	 (Eagly	 og	 Carli,	 2007).	 Stjórnendur	 sem	 ekki	 eru	 menntaðir	 í	 stjórnun	

sýna	oft	meiri	kynjamun	í	starfi	frekar	en	aðrir	(Eagly	og	Johnson,	1990).	

Tafla	2	Stjórnunarstíll	kynjanna	

Stjórnunarstíll	karla	 Stjórnunarstíll	kvenna	

Skipa	og	stjórna	 Hafa	samskipti	og	samráð	

Áhersla	á	verkefni	 Áhersla	á	fólk	

Fela	tilfinningar	 Ræða	tilfinningar	

Afla	upplýsinga	 Skiptast	á	upplýsingum	

Ákvarðanataka	að	ofan	 Dreifð	ákvarðanataka	

Nota	formlegt	vald	 Nota	persónulegt	vald	

Stjórna	með	umbun	og	refsingu	 Stjórna	með	umboði	til	athafna	

Áhersla	á	einstaklingsframlag	 Áhersla	á	dreift	vald	og	upplýsingamiðlun	

Áhersla	á	útkomuna	í	ákvarðanatökuferlinu	 Áhersla	á	ákvarðanatökuferlið	sjálft	

					(Frjáls	versun,	5	tbl.	2004).	
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2.9		 	 Konur	í	stjórnunarstöðum	
Miklar	 breytingar	 hafa	 átt	 sér	 stað	 í	 þjóðfélaginu	 en	 helst	má	 nefna	 það	 þegar	 konur	

komu	út	á	vinnumarkaðinn	fyrst	um	sinn,	en	þátttaka	kvenna	í	atvinnulífinu	hefur	aukist	

mikið	 síðustu	 áratugi.	 Áður	 fyrr	 var	 hlutverk	 kvenna	 að	 sinna	 heimili	 og	 börnum	 og	

hlutverk	 karla	 að	 vinna	 og	 sjá	 fyrir	 launum.	 Menntun	 kvenna	 hefur	 aukist	 verulega	

síðustu	 áratugi	 en	 fram	kom	 í	 viðtali	 við	Vigdísi	 Finnbogadóttur	 þar	 sem	hún	 segir	 að	

„Lykillinn	 að	 jafnrétti	 er	 menntun”	 (Edda	 og	 Ragnhildur,	 bls.	 16,	 2017).	 Í	 lok	 níunda	

áratugarins	 byrjaði	 þátttaka	 kvenna	 á	 vinnumarkaði	 að	 aukast	 gríðarlega	 og	 var	

hlutfallslega	 meiri	 en	 hjá	 körlum	 í	 öllum	 heimshlutum	 nema	 Afríku	 (Lim,	 2002).	 Árið	

1960	 voru	34%	kvenna	á	 vinnumarkaði	 á	 Íslandi.	 Talan	 var	 komin	upp	 í	 79%	40	árum	

seinna	(Hagstofa	Íslands,	2017c).	Árið	2016	var	talan	komin	upp	í	79,6,	samanborið	við	

87,6%	 hjá	 körlum	 (Hagstofa	 Íslands,	 2017b).	 Þrátt	 fyrir	 aukina	 menntun	 kvenna	 og	

atvinnuþátttöku	þá	eru	konur	í	minnihluta	í	stjórnunarstöðum.	Ekki	bera	fyrirtæki	ein	þá	

ábyrgð	 en	 menningarlegir	 og	 félagslegir	 þætti	 skipta	 einnig	 sköpum.	 Þó	 hefur	 verið	

innleiddur	 kynjakvóti	 í	 stjórnum	hlutafélaga	 og	 einkahlutafélaga,	 auk	 lífeyrissjóða	 árið	

2010	 en	 tóku	 lögin	 í	 gildi	 2013.	 Kynjakvótinn	 er	 tilkominn	 vegna	 mismunar	 í	

kynjahlutfalli	og	er	kvótinn	til	að	rétta	hlut	kvenna	gagnvart	körlum	í	stjórnun	fyrirtækja.	

Þó	 einkum	 þannig	 að	 konum	 fjölgi	 í	 efstu	 stjórnendastöðum	 (Jón	 Snorri	 Snorrason,	

2012).	 Samkvæmt	 Hagstofu	 Íslands	 (2017a)	 skiptist	 kynjahlutfall	 framkvæmdastjóra	

starfandi	fyrirtækja	árið	2015	þannig	að	78,1%	karlar	og	21,9%	konur.	Eins	og	sjá	má	á	

mynd	1	þá	er	mismunurinn	gríðarlegur.	

	

	

Mynd	1	Kynjahlutfall	starfandi	fyrirtækja	árið	2015	

78.1

21.9

karlar konur
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Þegar	50	stærstu	fyrirtæki	á	Íslandi	eru	skoðuð	þá	má	sjá	að	einungis	sex	konur	eru	efstu	

stjórnendur	 af	 50	 eða	 um	12%.	Á	meðal	 10	 stærstu	 fyrirtækja	 á	 landinu	 eru	 einungis	

tvær	konur	í	efstu	stöðu.	Framkvæmd	var	könnun	í	febrúar	2017	en	þar	kom	í	ljós	að	í	

88	fyrirtækjum	landsins	sem	stýra	peningum	að	þá	eru	80	karlar	í	æðstu	stjórn	en	átta	

konur.	Sem	gefur	að	91%	þeirra	eru	karlar.	Þórður	Snær	Júlíusson	nefnir	 í	Forystuþjóð	

(Edda	 og	 Ragnhildur,	 bls.	 114,	 2017)	 að	 konur	 séu	 helmingurinn	 af	 þjóðinni	 og	 hann	

telur	 að	 það	 þurfi	 að	 endurspeglast	 í	 valdastöðum	þjóðfélagsins,	 ekki	 einungis	 í	 efstu	

stöðum	heldur	einnig	í	þeim	sem	stýra	fjármagni.	Af	100	störfum	eru	aðeins	átta	konur	

sem	fara	með	fé	árið	2016.	Það	er	merki	um	að	það	sé	langt	í	land	og	ennþá	eigi	eftir	að	

rétta	hlut	kvenna.	Nú	hafa	kynjakvótalögin	verið	í	gildi	í	um	fjögur	ár	og	gaman	væri	að	

bera	þessar	tölur	saman	aftur	eftir	5-10	ár	og	sjá	hvort	hlutfall	kvenna	hafi	aukist	meira	

(Keldan,	e.d.).	

2.9.1		 Staðalímyndir	
Staðalímyndir	 er	 skilgreint	 samkvæmt	 Jafnréttisstofu	 „Staðalímyndir	 eru	 fyrirfram	

ákveðnar	hugmyndir	um	útlit	og/eða	eiginleika	 fólks	 sem	tilheyrir	ákveðnum	hópi	eða	

stétt	innan	samfélagsins,	eins	og	hvernig	það	á	að	hegða	sér	og	hvaða	störf	eru	við	hæfi	

þess.	Sumar	staðalímyndir	hafa	neikvæð	áhrif	á	 jafnrétti	kynjanna	og	samkvæmt	1.	gr.	

Jafnréttislaga	10/2008	á	að	vinna	gegn	þeim”	(Janfréttisstofa,	e.d.).	Bæði	geta	þær	verið	

sannar	og	ósannar,	staðhæfingar	eru	oft	settar	í	óviðeigandi	samhengi	sem	gerir	það	að	

verkum	 að	 staðalímyndir	 verða	 oft	 neikvæðar.	 Ómeðvitað	 er	 fólk	 flokkað	 í	 hópa,	má	

meðal	annars	nefna	kyn	og	út	frá	því	verða	til	kvenlæg	-	og	karllæg	gildi	sem	fólk	fer	að	

haga	 sér	 eftir	 út	 frá	 viðmiðum	 samfélagsins	 (Moore,	 1988).	 Oft	 er	 sagt	 að	 karlar	 og	

konur	 séu	 ólíkar	 persónur	 og	 því	 með	 ólík	 persónueinkenni.	 Það	 sem	 telst	 til	

persónueinkenna	karla	er	til	dæmis	sjálfsöryggi,	metnaður,	athygli,	að	hafa	áhrif	á	aðra,	

áræðni	 og	 áhersla	 á	 verkefni.	 Til	 persónueinkenna	 kvenna	 má	 nefna	 samkennd,	

hjálpsemi,	 tilbúin	 til	 að	 aðstoða	 og	 blíðleiki	 (Eagly	 &	 Johannesen-Schmidt,	 2001).	 Í	

nútíma	samfélagi	er	fólk	meðvitað	um	að	ekki	sé	hægt	að	flokka	alla	undir	sama	hattinn	

út	frá	kyni.	Staðalímynd	er	þó	oft	ómeðvituð	og	eru	hindranir	sem	konur	lenda	í	á	leið	

sinni	 upp	 valdastigann	 raknar	 til	 staðalímynda.	 Staðalímynd	 stjórnanda	 er	 tengd	 við	

karla	frekar	en	konur	(Duehr	og	Bono,	2006).	
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3	 Rannsókn	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 hvaða	 rannsóknaraðferðir	 voru	 notaðar	 við	 gerð	

rannsóknar.	 Mögulegt	 er	 að	 nota	 tvær	 mismunandi	 rannsóknaraðferðir	 þegar	

vísindalegum	 upplýsingum	 er	 safnað.	 Það	 eru	 megindlegar	 rannsóknaraðferðir	 (e.	

quantitative	 research	 methods)	 og	 eigindlegar	 rannsóknaraðferðir	 (e.	 qualitative	

research	methods)	(Adamson,	2005).	Rannsóknaraðferðir	eru	afar	ólíkar	en	útiloka	ekki	

hvora	 aðra	og	með	því	 að	nota	þær	báðar	 saman	þá	er	 stundum	möguleiki	 að	öðlast	

nýrrar	þekkingar.	Kostir	og	gallar	fylgja	báðum	rannsóknaraðferðum	en	hafa	þær	vaxið	

gífurlega	síðastliðna	áratugi.	Þegar	aðferðirnar	eru	notaðar	samtímis	er	að	jafnaði	talað	

um	blandaðar	aðferðir	(e.	mixed	methods)	og	er	það	gert	til	að	ná	að	skilja	aðferðirnar	

betur	en	það	væri	gert	með	þeim	einni	og	sér	(Hennink,	Hutter	og	Bailey,	2011).	

Rannsókn	 sem	 rannsakandi	 gerði	 var	 bæði	 megindleg	 og	 eigindleg	

rannsóknaraðferð	 eða	 blönduð	 rannsóknaraðferð,	 en	 hér	 verður	 farið	 yfir	 báðar	

aðferðir.	Fjallað	verður	um	einkenni	þessara	rannsóknaraðferða	og	kosti	og	galla	þeirra	

við	öflun	upplýsinga	á	viðfangsefninu.		

Í	 megindlegri	 rannsóknaraðferð	 er	 gögnum	 safnað	 og	 er	 úrvinnsla	 töluleg	 en	

eigindleg	 rannsóknaraðferð	 er	 til	 að	 nálgast	 dýpri	 skilning	 og	 fá	 nýjar	 upplýsingar	

(Hennink	o.fl.,	2011).	

	

3.1 	Eigindleg	rannsóknaraðferð	
Rýnihópar,	viðtöl	og	þátttökuathuganir	eru	algengar	aðferðir	sem	notaðar	eru	við	gerð	

eigindlegra	 rannsókna	 sem	 þessa.	 Eigindlegar	 rannsóknaraðferðir	 hafa	 mikið	 verið	

notaðar	 þegar	 greina	 á	 viðhorf,	 hegðun	 og	 reynslu	 fólks.	 Einstaklingsviðtöl	 eru	 viðtöl	

sem	tekin	eru	við	einn	einstakling	í	einu	og	er	góð	aðferð	til	að	skilja	betur	viðhorf	fólks	

til	 ákveðins	 málefnis.	 Einstaklingsviðtölum	 er	 gjarnan	 beitt	 jafnhliða	 annars	 konar	

rannsóknaraðferð	 eins	 og	 rýnihópum	 eða	 megindlegri	 spurningakönnun.	 Flokka	 má	

viðtöl	í	opin,	hálfopin	og	lokuð	viðtöl	(Hennink	o.fl.,	2011).	

	 Gögn	úr	viðtölum	eru	alloft	notuð	til	að	byggja	upp	spurningalista	sem	lagður	er	

fyrir	 úrtak.	 Þátttakendur	 veita	 huglæga	 upplifun	 sína	 og	 er	 markmið	 eigindlegra	

rannsókna	 að	 öðlast	 skilning	 á	 reynslu	 og	 að	 þátttakandi	 lýsi	 upplifun	 sinni	 og	 þeim	

aðstæðum	 þar	 sem	 upplifunin	 á	 sér	 stað	 (Sigurlína	 Davíðsdóttir,	 2003).	 Ekki	 fást	
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tölfræðileg	gögn	úr	viðtölum	þar	sem	tilgangur	þeirra	er	að	dýpka	skilning	(Hennink	o.fl.,	

2011).	 Úrtök	 eigindlegra	 rannsókna	 eru	 töluvert	 minni	 en	 í	 megindlegum	 þar	 sem	

upplýsingar	úr	 viðtali	 geta	 verið	 talsvert	miklar	 (Davidson,	Wieland,	 Flanagan	og	Sells,	

2007).	 Ekki	 er	 möguleiki	 að	 álykta	 útfrá	 niðurstöðum	 sem	 fást	 með	 eigindlegum	

rannsóknum	yfir	á	stærri	hóp,	einungis	betri	 innsýn	 í	viðfangsefnið	 (Taylor	og	Bogdan,	

1998).		

	

3.1.1 Gerð	spurningalista		
Í	eigindlegu	aðferðinni	var	ákveðið	að	notast	við	hálfopin	viðtöl	með	það	að	markmiði	

að	 geta	 kafað	 dýpra	 í	 viðfangsefnið.	 Gerður	 var	 spurningalisti	 sem	 notaður	 var	 í	

viðtölunum	 fjórum.	 Spurningalistinn	 var	 saminn	 til	 að	 kanna	 hvernig	 stjórnendur	

brugðust	 við	 og	 hegða	 sér	 á	 vinnustað	 gagnvart	 undirmönnum	 sínum,	 en	 framvinda	

viðtalsins	réði	röð	spurninganna.	

Byrjað	var	á	því	að	biðja	viðkomandi	að	lýsa	því	 í	stuttu	máli	hvernig	stjórnandi	

viðkomandi	væri.	Síðan	var	farið	í	það	að	spyrja	hvernig	viðkomandi	myndi	bregðast	við	í	

ákveðnum	 aðstæðum.	 Spurt	 var	 um	 tengingu	 á	milli	 viðkomandi	 og	 undirmanna,	 t.d.	

hvort	 viðkomandi	 hrósi.	 Endað	 var	 á	 því	 að	 spyrja	 að	 bakgrunnsspurningum	 aldur	 og	

menntun,	 einnig	 var	 spurt	 hvernig	 viðkomandi	 fékk	 starfið.	 Hvort	 viðkomandi	 hefði	

unnið	sig	upp	í	fyrirtækinu	eða	sótt	um	starfið.	Að	lokum	var	viðmælandi	spurður	hvort	

það	væri	eitthvað	fleira	sem	hann	vildi	koma	á	framfæri	(Viðauki	1).	

Aðal	ástæða	viðtalanna	var	undirbúningur	að	megindlegu	 rannsókninni.	Það	er	

hlutverk	rannsakanda	að	túlka	upplýsingar	úr	viðtölum	í	niðurstöður	(Taylor	og	Bogdan,	

1998).	

	

3.1.2 Þátttakendur	og	gagnaöflun	
Í	rannsókn	þessari	var	notast	við	hálf	opin	viðtöl.	Það	sem	skipti	máli	þegar	kom	að	vali	á	

þátttakendum	 rannsóknarinnar	 var	 að	 þau	 þurftu	 að	 vera	 stjórnendur.	 Viðtölin	 voru	

tekin	til	að	öðlast	dýpri	skilning	á	viðfangsefninu.	
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Karlkyns	stjórnandi	1	er	34	ára	karlmaður	með	fjögurra	ára	reynslu	sem	stjórnandi.	Hann	

er	 með	 BA	 gráðu	 í	 lögfræði	 og	 rekstrarhagfræði	 með	 áherslu	 á	 stærðfræði,	

meistaragráðu	í	fjármálum	og	hagfræði.	Hann	vann	sig	upp	í	fyrirtækinu.	

	

Kvenkyns	stjórnandi	1	er	47	ára	kvenmaður	með	22	ára	reynslu	að	baki	sem	stjórnandi.	

Hún	 er	 með	 BS	 gráðu	 í	 viðskiptafræði,	 löggildingarpróf	 í	 lögbréfamiðlun,	 hefur	 lokið	

tryggingaskólanum	og	fl.	Henni	var	boðin	stjórnunarstaðan	utanfrá.	

	

Karlkyns	stjórnandi	2	er	56	ára	karlmaður	með	20	ára	reynslu	sem	stjórnandi.	Hann	er	

með	 BS	 og	 meistaragráðu	 í	 byggingarverkfræði.	 Honum	 var	 boðin	 stjórnunarstaðan	

innan	fyrirtækisins.	

	

Kvenkyns	stjórnandi	2	er	33	ára	kvenmaður	með	sex	ára	reynslu	sem	stjórnandi.	Hún	er	

með	BS	gráðu	í	viðskiptafræði	og	hefur	tekið	PMD	stjórnenda	nám	og	fjölda	námskeiða	

á	 sviði	 stjórnunar	 og	 leiðtogafræða.	Hún	 sótti	 um	 stjórnunarstöðuna	 og	 fór	 í	 gegnum	

umsóknarferli.	

3.1.3 Framkvæmd	og	markmið	
Rannsóknin	hófst	í	byrjun	árs	2017,	tekin	voru	hálf	opin	viðtöl	við	fjóra	einstaklinga.	Öll	

áttu	 þau	 það	 sameiginlegt	 að	 vera	 stjórnendur.	 Haft	 var	 samband	 við	 rannsakendur	 í	

gegnum	 tölvupóst,	 með	 beiðni	 um	 að	 fá	 að	 taka	 viðtal	 við	 viðkomandi,	 sem	 var	

samþykkt	og	tími	fundinn	fyrir	viðtalið.	Viðtölin	tóku	öll	í	kringum	hálftíma	og	voru	tekin	

á	 vinnustað	 viðkomandi,	 seinasta	 viðtalið	 var	 þó	 tekið	 í	 gegnum	 síma.	 Tekið	 var	 vel	 á	

móti	 rannsakanda	 á	 öllum	 vinnustöðum	 þar	 sem	 yfirvegaður	 stjórnandi	 tók	 á	móti	 á	

rannsakanda.	Ætlunin	með	viðtalinu	var	að	rannsaka	hegðun	stjórnenda	og	skoða	hvort	

munur	 væri	 á	 kynjunum.	 Einnig	 var	 það	 haft	 að	 leiðarljósi	 að	 fá	 svör	 við	 þeim	

spurningum	sem	nota	mætti	við	gerð	spurningalistans	fyrir	megindlegu	rannsóknina.		

3.1.4 Niðurstöður	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 niðurstöður	 rannsóknar.	 Í	 byrjun	 viðtalanna	 voru	

viðmælendur	beðnir	um	að	lýsa	sjálfum	sér	sem	stjórnanda.	

Karlkyns	stjórnandi	1	telur	sig	vera	leiðtoga	frekar	en	stjórnanda,	hann	segir	að	

bestur	 árangur	 náist	 þegar	 allir	 ná	 vel	 saman,	 hann	 telur	 fyrirtækjamenningu	 í	
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fyrirtækinnu	 vera	 góð	 og	 það	 séu	 flestir	 sem	 koma	 að	 ákvarðanatöku,	 hann	 telur	 að	

hann	myndi	hafa	annan	stjórnunarstíl	ef	hann	væri	að	vinna	í	öðru	fyrirtæki.	

Kvenkyns	stjórnandi	1	talaði	um	gildi	sín	sem	stjórnanda,	en	hún	taldi	það	vera	

mikilvægt	að	vera	dugleg	að	tala	við	hvort	annað,	þá	að	gagnrýna	og	hrósa	hvort	öðru.	

Hún	er	heiðarleg,	er	samkvæm	sjálfum	sér	og	er	dugleg	að	segja	sína	skoðun.	Hún	telur	

sig	vera	jafningja	undirmanna	sinna,	skipulögð,	yfirveguð	og	heldur	ró	sinni.	Hún	er	alltaf	

með	opna	hurð	og	vill	að	fólk	geti	talað	við	hana	hvenær	sem	er,	einnig	segir	hún	að	hún	

láti	eins	við	alla.	Hún	er	dugleg	að	setja	sér	markmið	og	temur	sér	að	byrja	á	erfiðum	

verkefnum	fyrst	og	er	ekki	með	frestunaráráttu.	Hún	gerir	miklar	kröfur	til	sjálfs	sín	og	

þess	vegna	til	annarra	líka.		

Karlkyns	 stjórnandi	 2	 segist	 vera	 rólegur,	 yfirvegaður	 og	 að	 hann	 treysti	

starfsmönnum	sínum	mjög	vel.	Hann	er	 kröfuharður	en	 samt	 sanngjarn,	hann	er	með	

mikinn	 metnað	 og	 hann	 leggur	 sig	 fram	 við	 að	 kynnast	 sem	 flestum	 undirmönnum	

sínum	og	situr	t.d.	alltaf	hjá	mismunandi	fólki	í	mat.	

Kvenkyns	 stjórnandi	 2	 segist	 vera	 smámunasöm,	 einblínir	 á	 að	 finna	

sameiginlegar	lausnir,	dreifir	ábyrgð,	trónar	ekki	yfir	og	sér	sig	og	starfsmenn	sína	sem	

eina	heild.	

Karlkyns	stjórnendurnir	voru	báðir	sammála	því	að	þeir	mættu	vera	duglegri	í	að	

hrósa	en	kvenkyns	stjórnandi	1	taldi	sig	vera	mjög	gjörn	á	að	hrósa	á	meðan	kvenkyns	

stjórnandi	2	taldi	sig	hrósa	en	sagði	einnig	að	hún	mætti	vera	duglegri.	Þau	eru	öll	vel	

tengd	undirmönnum	sínum,	bera	umhyggju	til	þeirra	og	taka	tillit	til	tilfinninga.	Þau	telja	

sig	öll	falla	inn	í	hópinn	og	vera	partur	af	heildinni.	Það	skipti	karlkyns	stjórnendur	minna	

máli	að	undirmönnum	þeirra	 líki	við	sig	og	höfðu	ekki	áhyggjur	af	áliti	 starfsmanna	en	

það	 skipti	 hinsvegar	 kvenkyns	 stjórnandan	 1	 miklu	 máli	 og	 vildi	 hún	 koma	 vel	 fyrir,	

einnig	hafði	hún	miklar	áhyggjur	af	áliti	starfsmanna	í	sinn	garð,	en	kvenkyns	stjórnandi	

2	segir	að	fyrirtækið	sé	eins	og	fjölskylda	og	hafi	hún	því	ekki	áhyggjur	af	áliti	þeirra,	en	

beri	virðingu	fyrir	skoðunum	þeirra.	Þau	segjast	öll	 leita	til	undirmanna	ef	þau	eru	ekki	

viss	með	eitthvað	og	telja	sig	ekki	vera	sá	aðili	sem	alltaf	er	með	bestu	svörin	þrátt	fyrir	

að	 vera	 í	 efstu	 stöðu.	 Karlkyns	 stjórnandi	 1	 nefndi	 einmitt	 að	 áður	 fyrri	 væri	 efsti	

stjórnandi	sá	sem	vissi	best	en	í	dag	er	það	ekki	svoleiðis.	Þau	telja	sig	einnig	öll	stjórna	

með	því	að	gefa	 leiðsögn	frekar	en	með	skipunum.	Þar	sem	þau	tala	um	eigum	við	að	
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gera	þetta	ekki	þú	skalt	gera	þetta.	Þegar	þau	voru	spurð	hvernig	þau	myndu	bregaðst	

við	 ef	 undirmaður	myndi	 gera	mistök	 þá	 voru	 þau	 sammála	 því	 að	 þau	myndu	 finna	

ástæðuna	fyrir	því,	reyna	að	skilja	og	finna	lausn,	vinna	úr	þeim	á	jákvæðan	hátt	og	læra	

af	 mistökunum.	 Þau	 voru	 öll	 sammála	 því	 að	 þau	 ættu	 auðvelt	 með	 að	 deila	 út	

verkefnum	en	karlkyns	stjórnandi	2	hafði	orð	á	því	að	hann	hefði	ekki	verið	það	í	byrjun	

og	að	það	hafi	tekið	nokkur	ár,	hann	hefði	lært	hvernig	hann	ætti	að	vera	sem	stjórnandi	

og	sagði	að	hlutverk	stjórnanda	væri	að	átta	sig	á	því	hvað	máttur	fólksins	er	góður	og	

að	betri	árangur	fáist	með	því	að	virkja	fleiri.	

Þegar	 þau	 voru	 spurð	 hvað	 þau	 telji	 að	 skilji	 að	 karlkyns-	 og	 kvenkyns	

stjórnendur	þá	sagði	karlkyns	stjórnandi	1	að	munurinn	væri	að	minnka	á	milli	kynjanna,	

konur	þurfa	ekki	að	vera	harðar	og	sýna	hörku	eins	og	áður	fyrr	þegar	þær	voru	 í	 ríku	

karlaumhverfi	 til	að	sýna	að	þær	ættu	heima	 í	stjórnunarstöðu.	Hann	telur	það	ekkert	

með	kyn	að	gera	og	að	það	sé	menntun	sem	skiptir	máli	hvernig	maður	vinnur	hlutina.	

Kvenkyns	stjórnandn	1	svaraði	að	hún	teldi	konur	vera	tengdari	fólkinu,	að	þær	

væru	duglegri	að	setja	sig	í	spor	annarra,	höfðu	meiri	umhyggju	gagnvart	undirmönnum	

sínum	og	almennt	mannlegri.	

Karlkyns	stjórnandi	2	taldi	að	konur	væru	varkárari,	þær	velta	fyrir	sér	smáatriðum	

og	 oft	 lengi	 að	 taka	 ákvarðanir,	 en	 hann	 telur	 að	 karlar	 séu	 öfugt	 við	 þetta	 og	missi	

kannski	oft	af	smáatriðum.	Einnig	talar	hann	af	reynslu	að	best	væri	að	hafa	blandaðan	

vinnustað.	

	 Kvenkyns	 stjórnandi	 2	 svaraði	 að	 hún	 teldi	 konur	 taka	 meira	 inná	 sig	

tilfinningamál,	konur	eigi	erfiðara	með	að	hrista	af	sér	erfiðari	áskoranir	og	að	það	sitji	

lengur	í	konum	en	körlum.	

3.2 	Megindleg	rannsóknaraðferð	
Notast	 er	 við	 megindlega	 rannsókn	 þegar	 tölulegum	 gögnum	 er	 safnað	 saman,	 t.d.	

þegar	 spurningalisti	 er	 lagður	 fyrir.	 Hentar	 hún	 vel	 svo	 yfirsýn	 náist	 yfir	 ákveðið	 svið,	

tengdu	 viðhorfi	 eða	 hegðunarmynstri.	 Síma-,	 net-,	 póst-,	 vettvangs-	 og	

heimsóknarkönnun	eru	allt	megindlegar	rannsóknaraðferðir	(Taylor	og	Bogdan,	1998).		

Auðvelt	er	að	nálgast	fólk	með	því	að	setja	fyrir	könnun	á	Internetinu.	Stór	hluti	

kannana	 fer	 einmitt	 fram	þar.	 Það	 er	 engin	 furða	 enda	 flestir	 nettengdir	 allan	 daginn	

hvort	sem	það	er	heima,	í	vinnu	eða	í	skóla.	Könnun	þessi	var	einmitt	send	á	Internetinu.	
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Kostir	 megindlegra	 rannsókna	 eru	 að	 aðferðin	 nær	 til	 fleiri	 þátttakenda.	 Hægt	 er	 að	

vinna	úr	upplýsingum	tölfræðilega	og	hægt	að	sýna	fram	á	samband	milli	breyta.	Einnig	

er	möguleiki	að	bera	saman	við	niðurstöður	eldri	rannsókna	(Field,	A.,	2013).	

Ókostir	 megindlegra	 rannsókna	 eru	 að	 tengsl	 geta	 verið	 takmörkuð	 við	

þátttakendur	og	möguleiki	er	að	missa	af	minnihlutahópum.	Einnig	er	ekki	hægt	að	kafa	

jafn	 djúpt	 í	 viðfangsefnið	 eins	 og	 mögulegt	 er	 í	 eigindlegum	 rannsóknum	 (Sigurlína,	

2003).	

3.2.1 Gerð	spurningalista	
Spurningalistinn	 sem	 lagður	 var	 fyrir	 innihélt	 23	 spurningar	 sem	 skiptust	 niður	 í	

almennar	 spurningar	 og	 síðan	 bakgrunnsbreytur.	 Í	 almennu	 spurningunum	 var	 leitast	

við	 því	 að	 fá	 svör	 við	 því	 hver	 upplifun	 undirmanna	 væri	 á	 hegðun	 yfirmanns.	

Rannsakandi	 notaði	 17	 spurningar,	 sem	 mældar	 voru	 á	 5	 stiga	 Likert	 kvarða,	 með	

valmöguleikum	 frá	Mjög	 sammála	 til	Mjög	ósammála	 til	 að	 athuga	hve	 sammála	 eða	

ósammála	 svarendur	 voru	 fullyrðingum	 um	 hegðun	 stjórnenda.	 Stuðst	 var	 við	

spurningalista	 sem	Gallup	 útbjó	 fyrir	 fyrirtæki	 til	 að	 skoða	 stöðu	 stjórnanda	 gagnvart	

undirmönnum	sínu,	einnig	bætti	rannsakandi	við	spurningum	sem	honum	fannst	henta.	

Almennu	spurningarnar	voru	eftirfarandi:	Fjórar	spurningar	tengdust	því	hvernig	

stjórnandi	stjórnaði,	fimm	spurningar	könnuðu	hvernig	stjórnandi	væri	við	starfsmenn,	

þrjár	 spurningar	 könnuðu	hvernig	andrúmsloftið	 væri	 á	 vinnustað	og	 fimm	spurningar	

könnuðu	 hvernig	 svarendur	 litu	 á	 stjórnanda	 sinn.	 Ein	 spurning	 kannaði	 síðan	 hvort	

stjórnandi	væri	partur	af	hópnum	eða	yfir	aðra	hafinn.	Að	lokum	var	ein	opin	spurning	

þar	 sem	 þátttakandi	 var	 spurður	 hvort	 hann	 teldi	 að	 væri	munur	 á	milli	 karlkyns-	 og	

kvenkyns	stjórnenda	og	voru	beðnir	um	að	útskýra	á	hvaða	hátt	ef	svarið	var	já.	

Í	 könnuninni	 voru	 einnig	 bakgrunnsbreytur	 þar	 sem	 spurt	 var	 um	 kyn,	 aldur,	

menntun	og	kyn	yfirmanns.	Spurningarnar	skiptust	allar	 í	annað	hvort	nafnbreytur	eða	

skalabreytur.	 Nafnbreytur	 með	 annað	 hvort	 tveimur	 stökum	 eða	 sjö	 eða	 fleiri.	 Og	

skalabreytur	með	kvarðann	1-5.	

Þegar	spurningalistinn	var	tilbúinn	var	hann	forprófaður,	en	það	var	gert	með	því	

að	senda	á	nokkra	aðila	til	að	taka	könnunina.	Voru	þeir	beðnir	um	að	skoða	hvað	mætti	

betur	fara	og	athuga	hvort	eitthvað	væri	óskýrt	eða	villandi.	Listinn	var	síðan	lagaður	og	

sendur	út.	Sjá	má	spurningalistann	í	viðauka	aftast	(Viðauki	2).	
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3.2.2 Þátttakendur	

Þýði	rannsóknarinnar	var	fólk	á	vinnumarkaðinum	og	úrtakið	voru	einstaklingar	sem	eru	

undirmenn.	Rannsakandi	notaði	hentugleikaúrtak	og	var	könnunin	send	á	rafrænu	formi	

af	 Google	 Docs	 á	 Facebook	 þann	 7.	 apríl	 2017,	 lokað	 var	 fyrir	 svörun	 12.	 apríl	 2017.	

Þátttakendur	svöruðu	könnuninni	sjálfviljugir	og	án	endurgjalds.	Alls	bárust	173	gild	svör	

og	skiptist	kynjahlutfallið	þannig	að	51,4%	voru	karlar,	47,9%	konur	og	0,6%	annað	en	sá	

aðili	hefur	ekki	viljað	skilgreina	sig	eftir	kyni.	Flestir	þátttakendur	voru	á	aldrinum	21-25	

ára	eða	28,3%	næstflestir	voru	á	aldrinum	41-45	ára	(19,7%).	13,3%	voru	á	aldrinum	46-

50	ára	og	12,1%	á	aldrinum	36-40	ára.	Samanlagt	voru	90,1%	þátttakendur	á	aldrinum	

21-55	ára	en	aðrir	þátttakendur	ýmist	eldri	eða	yngri.	Þátttakendur	höfðu	 flestir	 lokið	

grunnnámi	 í	háskóla	eða	32,9%,	næsflestir	höfðu	 lokið	stúdentsprófi	 (24,9%)	og	24,3%	

þátttakenda	höfðu	lokið	meistaranámi	í	háskóla.		

3.2.3 Gagnaöflun	og	framkvæmd	

Í	upphafi	voru	fengin	hrágögn,	svokölluð	raw	data,	sem	verða	til	þegar	gögn	eru	flutt	úr	

vefkönnunarforriti	yfir	 í	 IBM	SPSS	Statistic.	Gagnaskráin	var	 lagfærð	áður	en	unnið	var	

með	 gögnin.	 Skilgreint	 var	 hvort	 breyturnar	 voru	 nafnbreytur	 (e.	 nominal)	 eða	

skalabreytur	 (e.	 scale).	 Þar	 sem	 allar	 spurningarnar	 í	 könnuninni	 voru	merktar	 áskilið,	

þ.e.	 að	 það	 þyrfti	 að	 svara	 öllum	 spurningunum	 þá	 þurfti	 ekki	 að	 henda	 út	 neinum	

svörum	og	var	því	hægt	að	vinna	strax	með	skjalið.	

3.2.4 Greining	gagna	og	úrvinnsla	
Spurningakönnun	 var	 send	 í	 gegnum	 vefsíðu	 Google	 Docs,	 en	 síðan	 er	 þægileg	 og	

auðvelt	 er	 að	 færa	 gögn	 á	 milli.	 Þegar	 svör	 höfðu	 borist	 þá	 lokaði	 rannsakandi	 fyrir	

frekari	svörun	og	gögn	voru	færð	yfir	í	forritið	Microsoft	Excel	og	úrvinnsla	hófst.	Gögn	

voru	 síðan	 flutt	 yfir	 í	 IBM	 SPSS	 Statistics	 til	 að	 rýna	 frekar	 í	 gögnin	 og	 fá	 nákvæma	

útlistun	á	niðurstöðunum.	Rannsakandi	kannaði	 spurningarnar	 í	 t-prófi	 tveggja	óháðra	

úrtaka	 (e.	 2	 independent	 sample	 t-test).	 Þátttakendur	 voru	 173	 alls	 og	 svöruðu	 þeir	

öllum	spurningunum	og	er	því	sama	tíðni	 í	öllum	svörum.	Farið	verður	svo	 í	nákvæma	

niðurstöðu	þar	sem	skoðuð	verða	svör	þátttakenda	m.a.	út	frá	kyni	yfirmanns.	
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3.2.5 Niðurstöður	

Í	 þessum	 kafla	 verða	 niðurstöður	 megindlegu	 rannsóknar	 kynntar.	 Ransókn	 var	

framkvæmd	með	það	markmið	að	fá	svar	við	rannsóknarpurningunni	sem	sett	var	fram	í	

byrjun	 ritgerðar.	Ekki	 fengust	marktækar	niðurstöður	úr	þessari	 könnun	þegar	kannað	

var	hvort	tengsl	væru	á	milli	kynja	yfirmanns	og	spurninga	þar	sem	p-gildið	var	hærra	en	

0,05	 í	 flest	öllum	spurningum	en	má	ætla	að	úrtakið	hafi	verið	of	 lítið	en	 rannsakandi	

mun	engu	að	síður	túlka	niðurstöðurnar.	

Í	þessum	hluta	er	gert	grein	 fyrir	 ítarlegum	niðurstöðum	úr	rannsókninni.	Farið	

verður	 í	 nákvæma	 lýsingu	 á	 hverri	 spurningu	 og	 niðurstöður	 verða	 túlkaðar	 úr	

tölfræðiprófum	 sem	 voru	 framkvæmd.	 Einnig	 verður	 gert	 grein	 fyrir	 þeim	

bakgrunnsbreytum	sem	voru	kyn,	aldur,	menntun	og	kyn	yfirmanns.	

Spurningarnar	voru	allar	keyrðar	í	SPSS	Statistic	forritinu	og	unnið	var	með	t-próf	

tveggja	óháðra	úrtaka.	Kannað	var	hvort	marktækur	munur	væri	á	tveimur	meðaltölum	

það	 er	 á	 milli	 karla	 og	 kvenna.	 Þar	 sem	 allar	 spurningarnar	 nema	 tvær	 eru	 á	

jafnbilskvarða	 þá	 voru	 þær	 allar	 keyrðar	 í	 gegnum	 t-próf	 þar	 sem	 notaðar	 eru	 tvær	

breytur	ein	nafnbreyta	sem	er	óháða	breytan	sem	er	kyn	yfirmanns	og	ein	jafnbilsbreyta	

sem	er	háða	breytan	sem	er	þá	spurningin	sjálf.	

Niðurstöður	úr	 spurningakönnuninni	eru	 túlkaðar	á	þann	veg	að	 sjá	má	mun	á	

milli	kynja	í	stjórnun	þegar	kemur	að	ýmsum	persónueiginleikum.	

Allar	spurningarnar	eru	á	Likert	kvarða	nema	opna	spurningin	og	var	kvarðinn	frá	

mjög	 sammála	 til	 mjög	 ósammála,	 þar	 sem	 5	 var	 mjög	 sammála	 og	 1	 var	 mjög	

ósammála.	Meðaltölin	á	milli	kynja	yfirmanns	voru	því	skoðuð	í	öllum	spurningunum	og	

því	hærra	sem	meðaltalið	var	því	meira	sammála	voru	svarendur	spurningunni.	

	 	Spurningunum	hafa	verið	skipt	niður	þar	sem	þeim	spurningum	sem	sagðar	eru	

tengdar	kvenlægri	 stjórnun	eru	 túlkaðar	saman	og	sama	með	karllæga	stjórnun.	Þá	er	

kannað	hvort	konur	eða	karlar	skori	hærra	í	þeim	spurningum	og	athugað	þannig	hvort	

konur	séu	með	kvenlægan	stíl	eða	hvort	það	sé	einhver	munur	á	milli	kynjanna.	Einnig	

voru	nokkrar	 aðrar	 spurningar	 sem	voru	ekki	 beint	 tengdar	öðru	hvoru	 kyninu	heldur	

einungis	til	að	skoða	hvort	munur	væri	á	milli	kynja.	
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Það	 sem	 sagt	 er	 einkenna	 kvenlægan	 stjórnunarstíl	 er	 að	 þær	 bera	 umhyggju	 til	

starfsmanna	 sinna,	 eru	 lýðræðislegar	og	 taka	beinan	þátt	 í	 stjórnun.	Þær	 stjórna	með	

leiðsögn	 frekar	 en	 skipunum.	 Áherslan	 er	 á	 fólk	 og	 að	 skiptast	 á	 upplýsingum	 og	

upplýsingamiðlun.	 Þær	 hafa	 samskipti	 og	 samráð.	 Þær	 nota	 persónulegt	 vald,	 ræða	

tilfinningar	og	stjórna	með	umboði	til	athafna.	Ákvarðanataka	er	dreifð	og	er	áhersla	á	

ákvarðanatökuferlið	 sjálft.	 Því	 voru	 spurningarnar	 XX	 er	 gjarn	 á	 að	 hrósa,	 XX	 stjórnar	

með	leiðsögn,	XX	dreifir	valdi	og	ábyrgð,	XX	tekur	tillit	til	tilfinninga,	Ég	get	leitað	til	XX	

þegar	ég	þarf	á	því	að	halda,	XX	veitir	góða	og	uppbyggilega	endurgjöf,	XX	sýnir	mér	og	

mínum	 verkefnum	 áhuga	 og	 XX	 stuðlar	 að	 góðum	 starfsanda	 og	 góðu	 andrúmslofti	 á	

vinnustað	skoðaðar.	Þar	kom	í	ljós	að	konur	skoruðu	hærra	í	öllum	spurningunum.	

	

Hér	að	neðan	verður	gert	ítarlega	grein	fyrir	hverri	og	einni	spurning.	Mismunandi	er	við	

hvað	 spurningarnar	 eru	 bornar	 við,	 en	 allar	 spurningar	 voru	 bornar	 saman	 við	 kyn	

yfirmanns	og	síðan	aldur,	kyn	eða	menntun.	

	

	

Mynd	2	XX	er	gjarn	á	að	hrósa	

Í	mynd	2	er	spurningin	XX	er	gjarn	á	að	hrósa	skoðuð	út	frá	aldri	þátttakenda	og	má	sjá	

að	 meðaltölin	 eru	 frekar	 svipuð,	 en	 allir	 eru	 yfir	 3	 í	 meðaltali	 nema	 þeir	 sem	 eru	 á	

aldrinum	51-55	ára	sem	þýðir	að	flestir	eru	meira	sammála	en	ekki	að	yfirmaður	þeirra	

sé	 gjarn	 á	 að	 hrósa.	 Meðaltalið	 á	 milli	 kynja	 var	 einmitt	 þannig	 að	 karlar	 voru	 með	

meðaltal	uppá	3,4048	en	konur	3,7528.	
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Tafla	1	XX	Stjórnar	með	leiðsögn	

		 Fjöldi	svara	 Meðaltal	 Staðalfrávik	
Karl	 84	 3,5714	 0,85427	
Kona	 89	 3,7978	 0,93152	
	

Spurningin	XX	stjórnar	með	leiðsögn	var	könnuð	í	t-prófi	en	þar	mátti	sjá	að	konur	voru	

hærri	en	karlar	en	meðaltal	beggja	kynja	var	á	bilinu	3,5-4	en	það	er	 frá	hvorki	né	og	

sammála	en	þó	er	það	nær	sammála.	Meðaltal	kvenkyns	stjórnenda	var	3,7978	en	hjá	

karlkyns	stjórnendum	var	það	3,5714.	

Tafla	2	XX	Dreifir	valdi	og	ábyrgð	

		 Fjöldi	svara	 Meðaltal	 Staðalfrávik	
Grunnskólapróf	 11	 3,6364	 0,80904	
Stúdentspróf	 43	 3,6977	 1,12408	
Iðnmenntun	 13	 3,5385	 1,1266	
Sveinspróf	 6	 3,3333	 1,21106	
Grunnnám	í	háskóla	 57	 3,7544	 0,98707	
Meistaranám	í	háskóla	 42	 4,1429	 0,56618	
Annað	 1	 3,0000	 		
	
Spurningin	XX	dreifir	valdi	og	ábyrgð	var	borin	saman	við	menntun	þátttakenda	en	það	

var	 gert	 til	 að	 athuga	 hvort	 stjórnendur	 bæru	meira	 traust	 til	 þeirra	 sem	 væru	meira	

menntaðir.	 Í	 ljós	 kom	 að	 þeir	 sem	eru	með	meistaragráðu	 í	 háskóla	 voru	með	 hæsta	

meðaltalið	og	því	mest	sammála	en	meðtalið	var	4,1429	einnig	má	nefna	að	þeir	 sem	

eru	með	meistaragráðu	svöruðu	minnst	hvorki	né	það	var	því	enginn	sem	var	ósammála	

eða	 mjög	 ósammála.	 Allir	 aðrir	 svöruðu	 á	 bilinu	 mjög	 ósammála	 og	 mjög	 sammála,	

nema	þeir	sem	eru	með	sveinspróf	en	þar	var	sammála	hæsta	svarið.		

Tafla	3	XX	tekur	tillit	til	tilfinninga	

		 Fjöldi	svara	 Meðaltal	 Staðalfrávik	
Karl	 89	 3,6966	 0,95827	
Kona	 83	 4,1205	 0,78705	
	
Könnuð	voru	svör	eftir	kyni	þátttakenda	við	spurningunni	XX	tekur	tillit	til	tilfinninga	en	

þar	kom	í	ljós	að	konur	voru	meira	sammála	spurningunni	heldur	en	karlar.	Konur	voru	

með	meðaltalið	4,1205	en	karlar	3,6966.	
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Tafla	4	Ég	get	leitað	til	XX	þegar	ég	þarf	á	því	að	halda	

		 Fjöldi	svara	 Meðaltal	 Staðalfrávik	
Karl	 89	 4,1573	 0,94025	
Kona	 83	 4,3855	 0,8239	
	
Einnig	var	skoðaður	munurinn	á	milli	kynja	þátttakenda	 í	spurningunni	ég	get	 leitað	til	

XX	þegar	ég	þarf	á	því	að	halda	en	þar	voru	meðaltölin	frekar	há	hjá	báðum	kynjum,	en	

meðaltöl	svarenda	voru	á	bilinu	sammála	og	mjög	sammála.	Hjá	körlum	var	meðaltalið	

4,1573	en	konum	4,3855.	

Tafla	5	XX	veitir	góða	og	uppbyggilega	endurgjöf	

		 Fjöldi	svara	 Meðaltal	 Staðalfrávik	
Karl	 89	 3,6629	 0,89117	
Kona	 83	 3,8193	 0,91258	
	
Í	 töflu	 5	 má	 sjá	 kyn	 þátttakenda	 borin	 saman	 við	 spurninguna	 XX	 veitir	 góða	 og	

uppbyggilega	 endurgjöf.	 Þar	má	 sjá	 að	 konur	 svara	 hærra	 og	 eru	með	meðaltal	 uppá	

3,8193	en	karlar	3,6629.	

	

	

Mynd	3	XX	sýnir	mér	og	mínum	verkefnum	áhuga	

Þegar	menntun	var	borin	saman	við	XX	sýnir	mér	og	mínum	verkefnum	áhuga	kom	í	ljós	

að	þeir	sem	eru	minnst	menntaðir	eða	með	grunnskólapróf	voru	hæstir	í	meðaltali	en	á	

eftir	 þeim	 komu	 þeir	 sem	 voru	 með	 meistaragráðu	 í	 háskóla	 en	 hvorugir	 hóparnir	

svöruðu	ekki	lægra	en	hvorki	né	í	þeirri	spurningu.	
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Tafla	6	XX	stuðlar	að	góðum	starfsanda	og	góðu	andrúmslofti	á	vinnustað	

		 Fjöldi	svara	 Meðaltal	 Staðalfrávik	
Karl	 84	 3,7143	 1,02465	
Kona	 89	 3,8427	 1,01016	
	
Skoðað	var	út	 frá	kyni	yfirmanns	hvort	yfirmaður	 stuðli	að	góðum	starfsanda	og	góðu	

andrúmslofti	á	vinnustað	en	þar	voru	konur	hærri	og	með	meðaltalið	3,8427	en	karlar	

3,7143.	

	

Það	sem	sagt	er	einkenna	karllægan	stjórnunarstíl	er	að	þeir	stjórna	á	formlegan	hátt,	

áherslan	 er	 á	 útkomuna	 og	 ákvarðanatakan	 er	 að	 ofan,	 þ.e.	 ekki	 dreifð.	 Þeir	 skipa,	

stjórna	og	fela	tilfinningar.	Áhersla	er	á	verkefni	og	formlegt	vald.	Þeir	keppast	og	nota	

samkeppni	á	vinustað.	Því	voru	spurningarnar	XX	stjórnar	með	því	að	gefa	skipanir	og	

samkeppni	er	á	mínum	vinnustað	á	milli	starfsmanna	skoðaðar.	

	

Tafla	7	XX	stjórnar	með	því	að	gefa	skipanir	

		 Fjöldi	svara	 Meðaltal	 Staðalfrávik	
Karl	 84	 2,8571	 1,04297	
Kona	 89	 2,7865	 1,18199	
	
Til	að	skoða	hvort	kynið	væri	líklegra	til	að	gefa	skipanir	var	spurningin	XX	stjórnar	með	

því	að	gefa	skipanir	keyrt	 í	gegnum	t-próf	með	kyni	yfirmanns.	Þar	kom	 í	 ljós	að	bæði	

kyn	voru	með	svipað	meðaltal	og	bæði	frekar	lágt	en	karlar	voru	með	2,8571	og	konur	

2,7865	 en	 það	 er	 á	milli	 ósammála	 og	 hvorki	 né	 en	 er	 það	 nær	 hvorki	 né	 heldur	 en	

ósammála.	
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Mynd	4	Samkeppni	er	á	mínum	vinnustað	á	milli	starfsmanna	

Samkvæmt	 dreifigreiningu	 spurningarinnar	 Samkeppni	 er	 á	 mínum	 vinnustað	 á	 milli	

starfsmanna	má	sjá	að	ekki	er	mikið	um	samkeppni	á	vinnustöðum.	Hæsta	meðaltalið	er	

4	 og	 það	 er	 hjá	 þeim	 sem	 eru	 annað	menntaðir	 en	 það	 sem	 gefið	 var	 upp,	 það	 var	

einungis	ein	manneskja	og	er	4	því	einungis	svar	eins	aðila.	Sjá	mátti	að	meðaltalið	hjá	

öllum	öðrum	var	í	kringum	3	en	það	er	greint	sem	hvorki	né.	

	
Þær	spurningar	sem	voru	ekki	tengdar	við	einn	stjórnunarstíl	frekar	en	annan	mátti	sjá	

að	konur	skoruðu	hærra	í	spurningunum	XX	setur	skýr	markmið	um	árangur,	XX	er	góð	

fyrirmynd	og	ég	treysti	XX	vel	sem	stjórnanda.	

	

	

Mynd	5	XX	setur	skýr	markmið	um	árangur	

Sjá	má	á	meðaltalinu	út	frá	menntun	þátttakenda	í	XX	setur	skýr	markmið	um	árangur	

að	 allir	 eru	 yfir	 meðaltalinu	 3,5	 en	 þeir	 sem	 eru	 iðnmenntaðir	 voru	 með	 lægsta	
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meðaltalið	 eða	 um	 3,5385	 en	 hæsta	 meðaltalið	 mældist	 hjá	 þeim	 sem	 voru	 með	

grunnskólapróf	eða	4,1818.	

Tafla	8	XX	er	góð	fyrirmynd	

		 Fjöldi	svara	 Meðaltal	 Staðalfrávik	
Grunnskólapróf	 11	 3,9091	 0,83121	
Stúdentspróf	 43	 3,814	 0,93238	
Iðnmenntun	 13	 3,3846	 1,1209	
Sveinspróf	 6	 3,5000	 0,83666	
Grunnnám	í	háskóla	 57	 3,7895	 1,01307	
Meistaranám	í	háskóla	 42	 4,0238	 0,97501	
Annað	 1	 3,0000	 		
	
Þegar	skoðað	var	hvort	þátttakendur	litu	á	yfirmann	sinn	sem	góða	fyrirmynd	kom	í	ljós	

að	þeir	sem	eru	með	sveinspróf	voru	minnst	sammála	því	að	þeim	fyndist	yfirmaður	sinn	

vera	góð	fyrirmynd,	meðaltalið	var	þó	ekki	lágt	en	það	var	3,5	sem	er	á	bilinu	hvorki	né	

og	 sammála,	 en	hæst	 var	meðaltalið	hjá	þeim	sem	voru	með	meistaragráðu	 í	háskóla	

eða	4,0238.	

	

	

Mynd	6	Ég	treysti	XX	vel	sem	stjórnanda	

Ég	treysti	XX	vel	sem	stjórnanda	var	skoðuð	út	frá	kyni	þátttakenda	en	þar	kom	í	ljós	að	

nánast	var	jafnt	á	milli	kynja	en	meðaltal	hjá	körlum	var	4,0449	en	hjá	konum	4,0843.	
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Mynd	7	XX	er	sjáanlegur	og	aðgengilegur	á	vinnustað	

Spurningin	XX	er	sjáanlegur	og	aðgengilegur	á	vinnustað	var	skoðuð	og	mátti	sjá	að	allir	

hópar	voru	með	meðaltalið	4	eða	hærra	en	hæsta	meðaltalið	var	4,6364	hjá	þeim	sem	

höfðu	lokið	grunnskólaprófi.	

	

Kynin	voru	svo	nánast	jöfn	í	þessum	spurningum	XX	kemur	eins	fram	við	alla	starfsmenn,	

XX	er	í	góðum	tengslum	við	undirmenn	og	XX	er	sterkur	faglegur	leiðtogi.	

Tafla	9	XX	kemur	eins	fram	við	alla	starfsmenn	

		 Fjöldi	svara	 Meðaltal	 Staðalfrávik	
Karl	 89	 3,5056	 1,16895	
Kona	 83	 3,6506	 1,19382	
	
Spurningin	XX	kemur	eins	fram	við	alla	starfsmenn	var	skoðuð	út	frá	kyni	til	að	sjá	hvort	

kynin	 upplifðu	 einhverja	 mismunun	 vegna	 kyns,	 en	 þar	 kom	 í	 ljós	 að	 konur	 skoruðu	

örlítið	hærra	í	meðaltali	eða	3,6506	en	karlar	voru	3,5056.	Það	er	á	bilinu	hvorki	né	og	

sammála.	

Tafla	10	XX	er	í	góðum	tengslum	við	undirmenn	

		 Fjöldi	svara	 Meðaltal	 Staðalfrávik	
Karl	 84	 4,0595	 0,96131	
Kona	 89	 4,0562	 0,98118	
	
Skoðað	var	út	frá	kyni	yfirmanns	hvort	það	hafði	einhver	áhrif	á	hvort	yfirmaður	væri	í	

góðum	tengslum	við	undirmenn,	en	meðaltalið	var	tiltölulega	hátt	hjá	báðum	kynjum	og	

nánast	jafnt	á	milli	kynja,	en	það	var	4,0595	hjá	körlum	og	4,0562	hjá	konum.	
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Tafla	11	XX	er	sterkur	faglegur	leiðtogi	

		 Fjöldi	svara	 Meðaltal	 Staðalfrávik	
Grunnskólapróf	 11	 3,8182	 0,87386	
Stúdentspróf	 43	 3,9535	 0,84384	
Iðnmenntun	 13	 3,3846	 1,3253	
Sveinspróf	 6	 3,5000	 1,22474	
Grunnnám	í	háskóla	 57	 3,6491	 1,09367	
Meistaranám	í	háskóla	 42	 3,881	 0,86115	
Annað	 1	 2,0000	 		
	
Þegar	spurt	var	um	hvort	XX	væri	sterkur	faglegur	leiðtogi	voru	allir	á	bilinu	3-4	sem	er	á	

milli	hvorki	né	og	sammála,	nema	aðili	sem	er	menntaður	annað	en	það	sem	gefið	var	

upp	í	spurningakönnuninni	en	hann	svaraði	2	sem	er	ósammála.	

	

Mynd	8	Er	XX	partur	af	heildinni	eða	yfir	aðra	hafinn	

Í	spurningunni	er	XX	partur	af	heildinni	eða	yfir	aðra	hafinn	var	1	skilgreint	sem	partur	af	

heildinni	og	2	skilgreint	sem	yfir	aðra	hafinn,	en	þar	var	meðaltalið	hjá	konum	1,2921	og	

hjá	körlum	1,4762.	Sem	gefur	það	að	bæði	kyn	voru	nær	því	að	vera	partur	af	heildinni	

þó	konur	hafi	verið	örlítið	nær.	

	

Að	lokum	voru	viðmælendur	spurðir	hvort	þeir	töldu	að	það	væri	munur	á	stjórnunarstíl	

kynjanna,	 ef	 svarið	 var	 já	 þá	 voru	 þeir	 beðnir	 um	 að	 útskýra	 á	 hvaða	 hátt,	 en	margir	

slepptu	 því	 einmitt	 að	 svara	 spurningunni	 sem	 gefur	 til	 kynna	 að	 þeir	 telji	 að	 ekki	 sé	

munur.	Spurningin	var	opin	og	voru	svörin	mörg	og	mismunandi.	

Nokkrir	 þátttakendur	 töldu	 það	 fara	 eftir	 stöðugildi	 frekar	 en	 kyni	 eða	 færi	

einfaldlega	eftir	persónuleika.	Einnig	var	þátttakandi	sem	benti	á	að	það	gæti	stafað	af	

ólíkum	 starfsgreinum.	 Einn	 sagði	 líka	 að	 hans	 stjórnendur	 hafi	 einfaldlega	 verið	 eins	

mismunandi	og	þeir	voru	margir.	

1.48
1.29

0

1

2

Karl Kona



	

42	

Tekið	var	saman	hvað	þátttakendur	höfðu	að	segja	um	konur	og	síðan	um	karla.	Margt	

mismunandi	kom	í	ljós	og	má	meðal	annars	nefna	að	þeir	töldu	að	konur	væru	gjarnan	

skipulagðari	 og	 stjórna	 með	 leiðsögn.	 Þær	 eru	 mýkri	 í	 viðurvist,	 taka	 meira	 tillit	 til	

tilfinninga	starfsmanna	og	eru	skilningsríkari	hvað	varðar	persónuleg	málefni.	Konur	eru	

sagðar	hlusta	meira	og	taka	tillit	til	ólíkra	þátta,	eru	mannlegri	og	elskulegri.	Þær	huga	

meira	 að	 líðan	 starfsmanna	 sinna,	 reyna	oftar	 að	 gera	öllum	 til	 geðs	og	halda	 góðum	

félagslegum	 tengslum	 við	 starfsmenn.	 Þær	 eru	 sveigjanlegri	 og	 tilfinningasamari	 í	

stjórnun.	 Þær	 eru	 betri	 í	mannlegum	 samskiptum	og	 láta	 sig	meira	 varða	 viðkvæmari	

málefni,	einnig	aðgengilegri	ef	mann	langar	að	leita	til	hennar.	

Konur	eru	sífellt	að	reyna	að	sanna	sig	sem	stjórnendur	með	því	að	sýna	hörku	í	

stað	nærgætni	 gagnvart	 undirmönnum	og	ekki	 jafn	harðar	 í	 að	ná	 árangri.	 Sagt	 er	 að	

konur	fari	meira	í	kringum	hlutina	og	velta	hlutunum	of	lengi	fyrir	sér.	Talið	er	að	konur	

séu	 almennt	 nákvæmari	 og	 horfi	 frekar	 á	 smáatriði.	 Einnig	 er	 sagt	 að	 konum	 vanti	

ákveðið	 sjálfstraust,	 sterkari	 sjálfsmynd	 og	 að	 þær	 séu	 ekki	 alltaf	 tilbúnar	 að	 taka	 á	

erfiðum	málum.	Kvenkyns	stjórnendur	eru	of	gjarnar	á	fundi	og	fara	stundum	of	mikið	í	

regluverk	 og	 þora	 síður	 að	 taka	 sénsinn	 og	 fara	 meira	 eftir	 settum	 starfsreglum.	

Kvenkyns	stjórnendur	eru	ferkantaðri	en	karlkyns	stjórnendur	og	eru	mjög	uppteknar	á	

að	það	sé	ekki	hægt	að	hanka	þær	á	neinu.	Kvenkyns	stjórnendum	skortir	skilning	á	að	

hlutir	kosti	og	að	reka	fyrirtæki	er	ekki	það	sama	og	að	vera	í	heimilisbókhaldinu.	Fara	

meira	í	kringum	hlutina	og	vilja	ekki	móðga	neinn.	

Það	 sem	nefnt	 var	um	karlkyns	 stjórnendur	 var	að	þeim	skortir	betra	 innsæi	á	

samskipti	 og	 sýna	 oft	 ekki	 jafn	 mikinn	 skilning.	 Þeir	 eru	 afslappaðri	 og	 kærulausari.	

Munurinn	er	aðallega	á	hlustun	og	eftirfylgni,	karlkyns	stjórnendur	hlusta	minna	og	taka	

minna	 mark	 á	 skoðunum.	 Sýna	 oft	 meiri	 tilfinningasemi	 og	 taka	 stundum	 gagnrýni	

persónulega.	Karlar	sína	meiri	nærgætni	við	undirmenn.	Karlar	 leyfa	sér	meira	svigrúm	

og	hafa	meira	vald.	Þeir	eru	berorðari,	setja	skýrari	markmið	um	árangur	og	stjórna	með	

því	 að	 segja	 fyrir	 verkum,	 en	 dreifa	 ábyrgð	 meira	 samt	 sem	 áður.	 Karlar	 eru	

sjálfsöruggari	með	stöðu	sína	sem	stjórnandi.	Karlar	vilja	vera	valdameiri	og	skipa	meira	

fyrir,	 í	 staðin	 fyrir	 að	 vera	 leiðtogi	 og	 skipta	 niður	 verkum.	 Karlkyns	 stjórnendur	 eru	

gjarnari	á	að	drífa	hlutina	af	og	eru	skýrari	og	betri	stjórnendur.	Karlar	eru	meira	hreinir	

og	 beinir	 og	 gera	 hlutina	 á	 einfaldari	 hátt	 og	 flækja	 hlutina	minna	 en	 konur.	 Karlkyns	

stjórnendur	þora	meira	að	fara	á	ytri	mörk	afslátta	á	vinnutíma	og	verkefna	skilum.	Þeir	
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eru	líklegri	til	að	vera	ekki	of	smámunasamir,	dvelja	ekki	of	lengi	við	hlutina	sem	skipta	

litlu	máli	og	jafnvel	með	opnari	huga	og	meira	tilbúnir	að	fara	út	fyrir	boxið.	Karlmenn	

láta	meira	 í	sér	heyra	og	vilja	 frekar	ráða	sjálfir.	Einnig	er	sagt	að	þeir	eiga	auðveldara	

með	að	 taka	ákvörðun	og	 standa	með	henni.	Karlmenn	horfa	á	 stærri	mynd	og	 tækla	

frekar	aðalatriði	og	á	skemmri	tíma.	

Einnig	voru	nokkrir	sem	töldu	vera	munur	en	voru	ekki	viss	hvar	sá	munur	lægi	

eða	 sögðu	að	erfitt	 væri	 að	útskýra	hann.	Einnig	 var	aðili	 sem	kom	með	það	að	hann	

teldi	það	 fara	eftir	 vinnustöðum	og	 taldi	hann	það	gott	 að	hafa	 karlkyns	 stjórnanda	á	

kvennavinnustað	 og	 að	 kvenkyns	 stjórnandi	 myndi	 koma	 ákveðnu	 jafnvægi	 á	

karlavinnustað.	Einnig	var	einn	sem	hafði	orð	á	því	að	blandað	teymi	vinnur	best	saman.		

Eins	og	sjá	má	á	þessum	svörum	þá	er	upplifun	manna	mismunandi	og	ekki	hægt	

að	 alhæfa.	 Margir	 punktar	 voru	 nefndir	 um	 konur	 sem	 talið	 er	 til	 kvenlægs	

stjórnunarstíls	 og	 sömuleiðis	 voru	 atriði	 nefnd	 um	 karlana	 sem	 talið	 er	 til	 karllægs	

stjórnunarstíls.	

	
	
Bakgrunnsbreytur	

Í	heildina	voru	173	sem	svöruðu	spurningakönnuninni	og	sjá	má	á	bakgrunnsbreytum	að	

kynjahlutverkið	 skiptist	 þannig	 að	 47,9%	 voru	 konur,	 51,4%	 karlar	 og	 0,6%	 annað	 en	

álykta	má	að	sá	einstaklingur	vilji	ekki	skilgreina	sig	eftir	kyni,	sjá	mynd	9.	

	

	

Mynd	9	Kyn	

51.447.9

0.6

karl kona annað
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Aldursdreifing	var	á	nokkuð	breiðu	bili	en	þeir	sem	voru	20	ára	og	yngri	voru	5,8%,	21-25	

ára	voru	28,3%,	26-30	ára	5,2%,	31-35	ára	7,5%,	36-40	ára	12,1%,	41-45	ára	19,7%,	46-

50	ára	13,3%,	51-55	ára	4,0%,	56-60	ára	3,5%,	61-65	ára	0,6%,	sjá	mynd	10.	

	

Mynd	10	Aldur	

Flestir	svarenda	höfðu	lokið	grunnnámi	í	háskóla	eða	32,9%,	næst	komu	þeir	sem	höfðu	

lokið	stúdentsprófi	eða	24,9%	á	eftir	því	meistaranámi	í	háskóla	24,3%,	þeir	sem	höfðu	

lokið	iðnmenntun	voru	7,5%,	grunnskólapróf	6,4%,	sveinspróf	3,5%	og	annað	1,2%,	sjá	

mynd	11.	

	

Mynd	11	Menntun	

	

	

5.8

28.3

5.2
7.512.1

19.7

13.3

4

3.5 0.600

20	ára	og	yngri 21	- 25	ára 26	- 30	ára 31	- 35	ára

36	- 40	ára 41	- 45	ára 46	- 50	ára 51	- 55	ára

56	- 60	ára 61	- 65	ára 65	- 70	ára 70	ára	og	eldri

6.4

24.9

7.5

3.5

32.9

24.3

1.2

Grunnskólapróf Stúdentspróf Iðnmenntun

Sveinspróf Grunnnám	í	háskóla Meistaranám	í	háskóla

Annað



	

45	

	

	

	

Spurt	 var	um	kyn	yfirmanns	en	kynjahlutfallið	 skiptist	þannig	að	51,4%	 svarenda	voru	

með	konu	sem	yfirmann	og	48,6%	með	karlmann	sem	yfirmann,	sjá	mynd	12.	

	

Mynd	12	Kyn	yfirmanns	

48.6
51.4

karl kona
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	4		 Umræða		

Rannsóknin	beindist	að	því	að	fá	innsýn	í	stjórnunarstíl	kynjanna.	Möguleg	ástæða	fyrir	

því	að	færri	konur	eru	í	stjórnunarstöðum	er	að	þær	eru	í	sögulegu	samhengi	ekki	búnar	

að	 vera	 jafn	 lengi	 á	 vinnumarkaðnum,	 eitt	 sinn	 voru	 þær	 heimavinnandi	 og	 hlutskipti	

þeirra	var	ekki	að	afla	tekna	fyrir	heimilið.	Þar	sem	það	hefur	tíðkast	að	karlmenn	séu	

stjórnendur	þá	hefur	reynst	erfiðara	fyrir	kvenmenn	að	komast	í	efstu	stjórnunarstöðu	

(Rosener,	 1990).	 Þetta	hefur	þó	 verið	 að	breytast	 síðustu	 áratugi.	 Í	 dag	má	ennþá	 sjá	

gífurlegan	mun	á	milli	kynja	í	stjórnunarstöðum,	eins	og	áður	kom	fram	þá	eru	einungis	

sex	konur	í	efstu	stjórnunarstöðu	í	50	stærstu	fyrirtækjum	á	Íslandi	(Keldan,	e.d.).	Með	

tilkomu	kynjakvótalaganna	mun	þetta	vonandi	breytast,	því	 fjölbreytni	er	góð.	Konur	 í	

stjórnunarstöðu	 í	dag	eru	þó	miklu	betur	 staddar	heldur	en	kynsystur	 sínar	á	áttunda	

áratuginum,	en	þá	voru	bækur	ennþá	skrifaðar	um	það	að	karlmenn	gætu	einungis	verið	

stjórnendur	og	að	 konur	 væru	 langt	 frá	því	 að	geta	 verið	 í	 slíku	 starfi	 (Sinclair,	 1999).	

Þegar	 konur	 byrjuðu	 að	 koma	 inn	 stjórnunarstöður	 breyttist	 allt,	 stíllinn	 breyttist.	 Þó	

ekki	til	að	byrja	með	en	fyrst	um	sinn	tóku	konur	upp	stjórnunarstíl	karla,	stjórnunarstíll	

kvenna	hefur	þróast	talsvert	síðastliðin	ár	á	meðan	stjórnunarstíll	karla	hefur	lítið	breyst	

(Snaebjornsson	 og	 Edvardsson,	 2013).	 Þó	 hafa	margir	 karlmenn	 tekið	 upp	 ýmsa	 kosti	

sem	 finna	má	 í	 stjórnunarstíl	 kvenna.	 Fræðimenn	 komust	 að	 því	 að	 til	 að	 ná	 árangri	

þurfa	 stjórnendur	 að	 sýna	 undirmönnum	 sínum	 áhuga	 og	 stjórna	 í	 samstarfi	 við	

starfsmenn.	Með	 aukinni	 athygli,	 hvatningu	 og	 hrósi	 þá	 breyttust	 vinnubrögð	 til	 hins	

betra	og	starfsandi	 í	 fyrirtækjum	varð	betri	 (Kotler	o.fl.,	2008).	Þessir	fyrrnefndu	kostir	

eru	hlutir	sem	tengdir	eru	við	stjórnunarstíl	kvenna.	

Kom	 það	 höfundi	 á	 óvart	 hversu	 mikið	 efni	 var	 til	 um	 mismunandi	

stjórnunarstíla,	 hversu	 margar	 bækur,	 rit	 og	 rannsóknir	 hafa	 verið	 gerðar.	 Rekja	 má	

þróunina	til	aukinnar	menntunar	kvenna,	en	í	dag	eru	stjórnendur	meira	menntaðir	og	

oft	með	áralanga	reynslu	af	stjórnun.	Ástæðan	fyrir	því	að	stjórnendur	og	þá	sérstaklega	

konur	séu	að	mennta	sig	meira	er	til	að	vera	örugggari	með	sjálfa	sig	og	til	að	standa	sig	

betur.	 Í	gegnum	tíðina	og	allt	 fram	til	dagsins	 í	dag	hafa	konur	oft	þurft	að	hafa	meira	

fyrir	hlutunum	einungis	vegna	kyns.	Því	eiga	konur	það	til	að	undirbúa	sig	betur	og	því	
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mennta	 sig	 meira	 en	 karlar.	 Rannsóknarspurningunni	 er	 munur	 á	 stjórnunarstíl	

kynjanna?	 var	 svarað	 með	 spurningalistanum	 sem	 lagður	 var	 fyrir	 undirmenn	 og	

viðtölum	sem	tekin	voru	við	stjórnendur.	Rannsókn	leiddi	í	ljós	að	ekki	mikinn	mun	væri	

að	 finna	 á	 milli	 stjórnunarstíla	 kynja	 en	 það	 má	 meðal	 annars	 sjá	 á	 svörum	 þeirra	

stjórnenda	sem	tekið	var	viðtal	við.	Áhugavert	var	að	sjá	að	stjórnendur	 töldu	sig	allir	

frekar	 vera	 leiðtoga	 heldur	 en	 stjórnandi	 og	 töldu	 sig	 stjórna	með	 leiðsögn	 frekar	 en	

skipunum.	Þetta	er	eflaust	breyting	sem	á	sér	stað	í	dag	og	það	sem	koma	skal.	Þrír	af	

fjórum	stjórnendum	voru	sammála	því	að	þeir	mættu	vera	duglegri	í	að	hrósa,	þetta	er	

eitthvað	sem	flestir	mættu	taka	til	sín.	Það	verður	þó	að	eiga	rétt	á	sér	til	að	vera	ekki	

innantómt.	Þegar	stjórnendurnir	voru	spurðir	hver	þeir	 teldu	að	munurinn	væri	á	milli	

stjórnunarstíl	kynja	kom	ekki	mikið	upp,	en	nefnt	var	að	konur	væru	tengdari	fólkinu	og	

taka	meira	inná	sig	tilfinningamál.	

Lýðræðisstjórnun	 er	 mikið	 notuð	 í	 dag	 af	 íslenskum	 stjórnendum.	 Þegar	 svör	

spurningalistans	 voru	 skoðuð	 mátti	 sjá	 að	 konur	 skoruðu	 hærra	 í	 öllum	 spurningum	

tengdum	kvenlægri	stjórnun,	ýmsar	ástæður	geta	þó	verið	fyrir	því.	Þó	konur	hafi	skorað	

hærra	í	spurningunum	þá	voru	karlar	ekki	langt	frá	meðaltali	kvenna	og	má	því	segja	að	

munurinn	 sé	 ekki	 mikill	 á	 milli	 kynja.	 Þó	 kom	 fram	 í	 skriflegu	 spurningunni	 mörg	

athyglisverð	svör	en	þar	kom	 í	 ljós	 reynsla	 fólks	og	mátti	sjá	á	svörum	þátttakenda	að	

fólk	teldi	oft	að	mikill	munur	væri	á	milli	kynja.	

Í	rannsókn	Inga	Rúnars	og	Guðmundar	Kristjáns	sem	þeir	framkvæmdu	árin	2004	

og	2007,	má	sjá	að	hún	er	nokkuð	lík	því	sem	höfundur	komst	að,	en	í	rannsókn	þeirra	

kom	 í	 ljós	 að	 stjórnendur	 nota	 mikið	 lýðræðislegan	 stjórnunarstíl	 sem	 og	 blöndu	 af	

ólíkum	stílum.		

Ekki	 er	 margt	 sem	 kemur	 rannsakanda	 á	 óvart	 hvað	 varðar	 niðurstöður	

rannsóknarinnar,	en	þó	voru	nokkur	atriði	sem	viðmælendur	bentu	á	sem	rannsakandi	

hafði	ekki	 leitt	hugann	að	áður.	Þar	má	nefna	eitt	svar	þátttakanda	„þegar	konur	eru	 í	

stjórnunarstöðu	 þá	 láta	 þær	 eins	 og	 þær	 séu	 í	 heimilisbókhaldinu	 en	 ekki	 að	 stjórna	

fyrirtæki”	 það	má	 velta	 því	 fyrir	 sér	 hvort	 að	 eitthvað	 sé	 til	 í	 því,	 að	 konur	 hugsi	 um	

fyrirtækið	 sem	 sína	 eigin	 fjármuni	 og	 ná	 ekki	 að	 gera	 greinarmun	 á	 fyrirtæki	 og	

heimilishaldi.	 Eins	 og	 áður	 kom	 fram	 að	 þá	 var	 nefnt	 að	 karlmenn	 væru	 lausari	 á	

vinnutíma	og	eru	óhræddari	við	að	eyða	peningum	fyrirtækisins.	Einnig	má	nefna	annað	

svar	 þátttakanda	 að	 körlum	 skorti	 betra	 innsæi	 á	 samskipti	 en	 að	 sjálfsögðu	 er	 það	
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persónubundið	og	eins	er	það	persónubundið	með	konur	og	heimilisbókhaldið	hér	að	

framan.	Það	kom	hinsvegar	rannsakanda	á	óvart	að	það	hafi	verið	nefnt	að	konum	vanti	

sjálfstraust	og	að	karlar	séu	skýrari	og	betri	stjórnendur.	Ástæðan	fyrir	því	að	höfundur	

telur	þátttakendur	í	spurningakönnuninni	hafa	svarað	svona	er	þeirra	eigin	reynsla	sem	

og	mögulegar	staðalímyndir	sem	myndast	hafa	í	gegnum	tíðina	til	kynjanna,	erfitt	er	að	

segja	hvort	það	hafi	verið	en	margir	tóku	það	fram	í	sínum	svörum	að	þetta	var	þeirra	

reynsla	og	töldu	þeir	sig	sjá	mun	á	milli	kynja.	

Rannsakanda	 sýnist	 að	munur	á	 stjórnunarstílum	kynjanna	 í	 dag	 sé	mun	minni	

heldur	en	áður	fyrr.	Sjá	má	að	lýðræðisstjórnun	hefur	verið	að	koma	sterk	inn	síðastliðin	

ár	 og	 er	 orðin	 vinsæl	meðal	 fyrirtækja	 í	 dag	og	 talið	 er	 að	það	muni	 halda	 áfram	um	

ókomin	 ár.	 Það	 hefur	 komið	 fram	 að	 lýðræðisstjórnun	 auki	 sjálfstraust	 og	 áhuga	

starfsmanna.	 Stjórnendur	 tala	 um	 að	 nota	 lýðræðissstjórnun	 auðveldi	 þeim	

ákvarðanatöku	með	því	að	leyfa	starfsmönnum	að	taka	þátt	í	henni.	

Helsta	 niðurstaða	 rannsakanda	 er	 því	 að	 ekki	 má	 finna	 mikin	 mun	 á	 milli	

íslenskra	 stjórnenda	 þegar	 kemur	 að	 stjórnendastöðu.	 Rannsakandi	 hafði	 það	 á	

tilfinningunni	 að	 þátttakendur	 spurningakannaninar	 og	 þeir	 stjórnendur	 sem	 veittu	

viðtal	 væru	 ekki	 alveg	 sammála.	Margir	 þátttakendur	 spurningakannaninar	 voru	með	

sterka	 skoðun	 sem	mátti	 sjá	 á	 svörum	 í	 opnu	 spurningunni.	 Á	meðan	 stjórnendunum	

sjálfum	 fannst	 ekki	 vera	mikill	 munur	 á	 stjórnendum	 almennt.	 Það	 fer	 vissulega	 eftir	

vinnustað	en	rannsakandi	telur	að	möguleiki	gæti	verið	að	undirmenn	væru	að	upplifa	

stjórnendur	og	stjórnunarhætti	þeirra	öðruvísi	heldur	en	stjórnendur	halda	að	þeir	séu.	

Rannsakandi	 telur	 þó	 að	 stjórnunarstarfinu	 sé	 vel	 sinnt	 hér	 á	 landi	 fyrir	 utan	

hlutfallaskiptingu	kynjanna,	sem	mun	vonandi	taka	breytingum	á	næstu	árum.	

4.1 	Takmarkanir	rannsóknar	
Ýmsar	takmarkanir	voru	á	rannsókninni	en	þær	komu	í	ljós	þegar	rannsakandi	byrjaði	að	

skoða	niðurstöður.	Við	úrvinnslu	gagna	vaknaði	upp	 sú	 spurning	hvort	niðurstöðurnar	

væru	áreiðanlegar	þar	sem	um	sjálfsmat	var	að	ræða	í	megindlegu	rannsókninni	sem	og	

ekki	marktækar	niðurstöður	úr	SPSS	Statistic.	Þegar	einstaklingar	eru	kannaðir	þá	svara	

þeir	oft	þannig	að	það	 líti	sem	best	út	 fyrir	sig	 frekar	en	að	segja	allan	sannleikann	og	

sumir	 eiga	 erfitt	með	 að	 viðurkenna	 eitthvað	 sem	 ekki	 lítur	 vel	 út.	 Sjálfsmat	 þessara	

einstaklinga	gæti	því	einungis	gefið	ákveðin	merki	um	stjórnunarstíl	en	ekki	er	hægt	að	
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svara	því	með	fullri	vissu,	niðurstöðurnar	eru	þó	marktækar	engu	að	síður	(Domino	og	

Domino,	2006).	

		 Enn	 fremur	 getur	 verið	 að	 svörin	 hjá	 þeim	 stjórnendum	 sem	 voru	 tilbúnir	 til	

viðtals	 voru	mörg	 svipuð	 því	 þeir	 eru	með	 svipaðan	 stjórnunarstíl	 og	 tilbúnir	 að	 gera	

hluti	fyrir	aðra	en	það	voru	þónokkrir	sem	höfnuðu	viðtölum	eða	svöruðu	ekki	pósti	um	

boð	 til	 viðtals.	 Því	 er	 ekki	 hægt	 að	 segja	 að	 svör	 þátttakenda	 sem	 tóku	 þátt	 í	

rannsókninni	endurspegli	heildina.	

Eftir	að	svör	bárust	úr	spurningakönnuninni	sem	send	var	til	undirmanna,	kom	í	

ljós	margt	áhugavert	úr	opnu	spurningunni	þar	sem	spurt	var	um	hvort	þátttakandi	teldi	

að	væri	munur	á	stjórnunarstíl	kynjanna,	mörg	góð	svör	komu	sem	gaman	hefði	verið	að	

kanna	betur	og	 fá	svar	 frá	 fjöldanum.	Opnu	spurningarnar	voru	til	að	 fá	víðari	svör	og	

meiri	reynslu	frá	fólki	sem	rannsakandi	sannarlega	fékk.		

Síðasta	takmörkun	var	í	spurningalistanum	sem	þátttakendur	svöruðu,	en	þar	var	

ekki	spurt	hvað	yfirmaður	væri	gamall	en	það	hefði	verið	gaman	að	vita	aldur	stjórnenda	

og	 skoða	hvort	 það	 væri	munur	 á	milli	 kynslóða.	 Þó	hefði	 þessi	 spurning	 líklega	 verið	

erfið	fyrir	einhverja	að	svara.	

4.2 	Tillögur	
Áhugavert	 væri	 að	 halda	 áfram	 með	 þessa	 rannsókn	 og	 stækka	 þýðið,	 jafnvel	 væri	

möguleiki	að	taka	rannsóknina	einnig	í	öðrum	löndum	til	að	sjá	hvar	Ísland	stæði	í	þeim	

samanburði.	 Einnig	 væri	 áhugavert	 að	 skoða	 fleiri	 áhrifaþætti	 stjórnunar	 og	

stjórnunarstíla.	

Í	framhaldi	af	þessari	rannsókn	þar	sem	kom	í	ljós	að	ekki	væri	að	finna	mikinn	mun	

á	 stjórnun	 kynja	 væri	 fróðlegt	 að	 rannsaka	 afhverju	 hlutfallaskipting	 kynjanna	 í	 stjórn	

fyrirtækja	 er	 svona	 mikil.	 Finna	 þarf	 lausn	 á	 því	 annað	 en	 að	 setja	 lög,	 breyta	 þarf	

áherslum	en	ekki	bíða	og	sjá	hvort	eitthvað	breytist	að	sjálfu	sér.	
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5	Lokaorð	

Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 var	 að	 kanna	 hvort	 munur	 væri	 á	 stjórnunarstíl	 karla	 og	

kvenna.	 Hér	 að	 framan	 hefur	 verið	 greint	 frá	 helstu	 þáttum	 stjórnunar	 og	

stjórnunarstíla.	Þegar	meginniðurstöður	rannsóknar	eru	skoðaðar	má	segja	að	þær	gefi	

ákveðnar	 vísbendingar	 um	 stjórnunarstíl	 kynja.	 Viðmælendur	 veittu	 innsýn	 í	 starf	 sitt	

sem	stjórnendur	og	þær	helstu	áherslur	sem	þeir	setja	sér	og	vinna	eftir.	Einnig	er	hægt	

að	sjá	út	frá	spurningakönnuninni	hvernig	undirmenn	sáu	sinn	yfirmann	og	hvernig	þau	

upplifðu	stjórnun	hans.	

Í	niðurstöðum	kom	fram	að	munurinn	liggur	aðallega	í	mannlega	þættinum.	Sjá	

má	 á	 þeim	 stjórnendum	 sem	 tekið	 var	 viðtal	 við	 að	 þeir	 eru	 með	 frekar	 svipaðan	

stjórnunarstíl	 og	 bera	 almennt	mikla	 umhyggju	 til	 starfsmanna	 sinna.	 Áhersla	 þessara	

stjórnenda	er	að	vera	í	miklum	samskiptum	við	starfsmenn	sína.	

Spurningakönnun	 leiddi	 einnig	 í	 ljós	 að	 ekki	 væri	mikill	munur	 á	milli	 kynja	 þó	

konur	hafi	skorað	hærra	í	þeim	þáttum	sem	tengdir	eru	kvenlægri	stjórnun.	

Fjallað	hefur	verið	um	og	sýnt	fram	á	hvað	góður	stjórnandi	þarf	að	hafa.	Þegar	

konur	voru	að	koma	í	stjórnunarstöðu	fyrst	um	sinn	þá	tóku	þær	upp	stjórnunarstíl	karla	

en	með	árunum	þróuðu	þær	með	sér	sinn	eigin	stíl	og	í	dag	má	sjá	að	margt	sem	talist	er	

til	góðra	stjórnenda	er	tengt	stjórnunarstíl	kvenna	og	má	þar	nefna	umhyggja,	traust	og	

lýðræði.	Konur	hafa	oft	þurft	að	leggja	meira	á	sig	til	að	ná	sama	árangri	og	karlar.	Konur	

nota	ákveðin	persónueinkenni	sem	áður	fyrr	var	talið	að	væri	óhentugt	fyrir	stjórnendur	

(Rosener,	1990).	Því	má	segja	að	blanda	af	báðum	stjórnunarstílum	sé	best	og	eitthvað	

sem	 stjórnendur	 framtíðarinnar	ættu	 að	hafa	hugfast.	Mikilvægt	 er	 fyrir	 fyrirtækið	 að	

hafa	 góðan	 stjórnanda	 sem	 er	 einnig	 leiðtogi	 og	 hvetur	 starfsmenn	 áfram	 og	 nær	

árangri.	 Ávinningur	 þess	 að	 hvetja	 starfsmenn	 áfram	 getur	 skipt	miklu	 fyrir	 fyrirtækið	

þar	sem	ánægður	starfsmaður	afkastar	meira	en	óánægður.	

	



	

51	

Heimildaskrá	

	
Adamson,	J.	(2005).	Combined	qualitative	and	quantitative	design.	Í	Bowling	A.	og	

	 Ebrahim	S.	(ritsjórar),	Handbook	of	health	research	methods:	Investigation,	

	 measurement	and	analysis	(230-245).	Maidenhead:	Open	University	Press.	

	

Asherman,	I.G.	og	Asherman,	S.V.	(2001).	The	Negotiation	Sourcebook	(3.	útgáfa).	HRD	

	 Press,	Inc.	Sótt	af	http://www.hrdpress.com	

	

Bass,	B.	M.	(2008).	The	Bass	Handbook	of	Leadership	-	Theory,	Research	&	Managerial	

	 Applications	(4.	útgáfa).	New	York:	Free	Press	-	A	Division	of	Simon	&	Schuster	

	 Inc.	Sótt	af	

	 http://www.google.com/books?hl=is&lr=&id=UTZ2npL2HHgC&oi=fnd&pg=PR17

	 &dq=Bass%27+handbook+of+leadership&ots=g2NbGavqya&sig=P9mVTIlZgGJWy

	 s9bu_3Yk3E2RGc#v=onepage&q&f=false	

	

Bowditch,	J.L.	og	Buono,	A.F.A.	(2005).	Primer	on	organizational	behavior.	Sixth	edition.

	 New	Jersey:	Wiley.	

Bruckmüller,	S.	og	Branscombe,	N.R.	(2011).	How	women	end	up	on	the	“Glass	Cliff”.	

	 Harward	Business	Review.	Sótt	af	https://hbr.org/2011/01/how-women-end-up-

	 on-the-glass-cliff	

	

Bruins,	J.	(1999).	Social	Power	and	Influence	Tactics:	A	Theoretical	Introduction.

	 Journal	of	Social	Issues,	55(1),	7-14.		

	

Buchanan,	D.	og	Huczynski,	A.	(2010).	Organizational	Behaviour.	Seventh	edition.	

	 Bretland:	Prentice	Hall.	

	

	

	



	

52	

Casciaro,	T.	og	Piskorski,	M.	(2005).	Power	Imbalance,	Mutual	Dependence	and	Notes	

	 Constraint	Absorption:	A	Closer	Look	at	Resource	Dependence	Theory	

	 Administrative	Science	Quarterly,	50(3),	501-501.	Sótt	af	http://www-

	 2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/Resource%20dependence.pdf	

	

Combe,	C.	(2014).	Introduction	to	management.	London:	SAGE.	

	

Daft,	R.L.	(1999).	Leadership	Theory	and	Practice.	USA:	The	Dryden	Press	

	

Davidson,	L.,	Wieland,	M.,	Flanagan,	E.H.	og	Sells,	D.	(2007).	Handbook	of	Research

	 	Methods	in	Abnormal	and	Clinical	Psychology.	California:	Sage	publications	Inc.	

	

Doherty,	T.	L.	og	Horne,	T.	(2002).	Managing	Public	Services:	Implementing	

	 Changes.	United	States	of	America:	Ruthledge.	

	

Domino,	G.	og	Domino,	M.L.	(2006).	Psychological	Testing:	an	introduction.	Cambridge	

	 University:	Press.	

	

Drucker,	P.	F.	(1974).	Management:	tasks,	responsibilities,	practices.	London:	

	 Butterworth-Heinemann	

	

Drucker,	P.F.	(2007).	The	Effective	Executive.	USA:	Elsevier.	

	

Duehr,	E.	E.	og	Bono,	J.	E.	(2006).	Men,	Women,	And	Managers:	Are	Stereotypes	Finally	

	 Changing?	Personnel	Psychology,	59(4),	815-846.	doi:10.1111/J.1744-

	 6570.2006.00055.X	

	

Eagly,	A.H.	og	Carli,	L.L.	(2007).	Through	the	labyrinth:	The	truth	about	how	women	

	 become	leaders.	Boston	MA:	Harvard	Business	School	Press.		

	

	



	

53	

Eagly,	A.	H.	og	Johannesen-Schmidt,	M.	C.	(2001).	The	leadership	styles	of	women	and	

	 men.	The	Journal	of	Social	Issues,	57(4),	781-798.	Sótt	af	

	 https://is.muni.cz/el/1421/jaro2009/PSB_516/6390561/the_leadership_styles_o

	 f_women_and_men.pdf	

	

Eagly,	A.	H.,	Johannesen-Schmidt,	M.C.	og	van	Engen,	M.	L.	(2003).	Transformational,	

	 transactional,	and	laissez-faire	leadership	styles:	A	metaanalysis	comparing	

	 women	and	men.	Psychological	Bulletin,	129(4),	569-591.	doi:	10.1037/0033-

	 2909.129.4.569	

	

Eagly,	A.	H.	og	Johnson,	B.	T.	(1990).	Gender	and	Leadership	Styles:	A	MetaAnalysis.	

	 American	Psychological	Association,	108(2),	233-256.	Sótt	af	

	 http://digitalcommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=ch

	 ip_docs	

	

Edda	Hermannsdóttir	og	Ragnhildur	Steinunn	Jónsdóttir.	(2017).	Forystuþjóð.	Reykjavík:	

	 Drakó	Films.	

	

Edersheim,	E.H.	(2007).	The	definitive	Drucker:	Challenges	for	Tomorrow’s	Executives	–	

	 Final	Advice	from	the	Father	of	Modern	Management.	McGrawHill:	New	York.	

	

Field,	A.	(2013).	Discovering	statistic	using	SPSS	(4.útg.).	Los	Angeles:	Sage.	

	

French,	J.R.P.	og	Raven,	B.	(1959).	The	bases	of	social	power.	Sótt	af	

	 https://www.researchgate.net/publication/215915730_The_bases_of_social_po

	 wer	

	

Goleman,	D.	(1995).	Emotional	Intelligence.	New	York:	Bantam	Books.		

	

Goleman,	D.,	Boyatzis	R.	og	McKee,	A.	(2002,	2.	ágúst).	Primal	Leadership	–	Realizing	the	

	 Power		of	Emotional	Intelligence	–	Tapping	into	Your	Team’s	Emotional	



	

54	

Intelligence.	(2002	4.ágúst).	New	York:	Bantam	Books.	Sótt	af	

	 http://hbswk.hbs.edu/archive/2875.html	

	

Hagstofa	Íslands.	(2017a).	Konur	og	karlar:	Áhrifastöður,	Framkvæmdastjóri	starfandi	

	 fyrirtækja	2015	[tafla].	Sótt	af	

	 http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__felagsmal__jafnrettis

	 mal__1_kklykiltolur/HEI11104.px/table/tableViewLayout1/?rxid=bc321b72-

	 bbbf-4b4b-85e7-104c407ca903	

	

Hagstofa	Íslands.	(2017b).	Konur	og	karlar:	Vinnumarkaður,	atvinnuþátttaka	16-74,

	 2016	[tafla].	Sótt	af	

	 http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__felagsmal__jafnrettis

	 mal__1_kklykiltolur/HEI11103.px/table/tableViewLayout1/?rxid=00441224-

	 0b8f-4343-a816-4f59a8a11c66	

	

Hagstofa	Íslands.	(2017c).	Vinnumarkaður:	Atvinnuþátttaka,	atvinnuleysi	1991-2016	

	 [tafla].	Sótt	af	

	 http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__vinnumarkadur__3_%

	 C3%81rst%C3%B6lur/VIN01002.px/table/tableViewLayout1/?rxid=39bb13b4-

	 be0c-4a00-a454-28fe0dea7e48	

	

Hennink	M.,	Hutter	I.	og	Bailey	A.	(2011).	Qualitative	research	methods.	London:	SAGE.		

	

Ingi	Rúnar	Eðvarðsson	og	Guðmundur	Kristján	Óskarsson.	(2009).	Íslenskir	stjórnendur:	

	 Einkenni,	stjórnunaraðferðir	og	árangur.	Bifröst	Journal	of	Social	Science,	3,	45

	 -65.	Sótt	af	

	 http://www.academia.edu/23488623/%C3%8Dslenskir_stj%C3%B3rnendur_Eink

	 enni_stj%C3%B3rnunara%C3%B0fer%C3%B0ir_og_%C3%A1rangur	

	

Ingrid	Kuhlman	(2004).	Hafa	karlmenn	og	konur	mismunandi	stjórnunarstíl?	Frjáls	

	 verslun,	(5).	



	

55	

	

Jafnréttisstofa.	(e.d).	Orðabók.	Sótt	af	 	 	 	 	 	

	 	http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37	

	

Jón	Snorri	Snorrason.	(2012).	Yfirlit	um	stöðu	og	áhrif	jafnari	kynjahlutfalla	við	

	 stjórnun	og	í	stjórnum	fyrirtækja.	Stjórnmál	og	stjórnsýsla	–	Veftímarit,	1(8),	93-

	 107.	Sótt	af	http://www.irpa.is/article/view/1165	

	

Keldan.	(e.d.).	Keldan	300.	Sótt	af	https://www.keldan.is/market/keldan300		

	

Kotler,	Philip.,	Armstrong,	Gary.,	Wong,	Veronica.	og	Saunders,	John.	(2008).	Principles	

	 of	marketing.	Ítalía:	Rotolito	Lombarda.	

	

Kotter,	J.P.	(1990).	What	Leaders	Really	Do.	Harvard	Business	Review,	68(3),	103-	111.	

	 Sótt	af	https://hbr.org/	

	

Kotter,	J.	P.	(1996).	Leading	Change.	Boston:	Harvard	Buisness	School	Press.	

	

Lim,	L.	L.	(2002).	Labour-Force	Participation.	Sótt	af	http://women.govt.nz/work-

	 skills/paid-and-unpaid-work/labour-force-participation		

	

Longenecker,	C.O.	og	Fink,	L.S.	(2006).	Closing	the	management	skills	gap:	a	call	for	

	 action.	Development	and	Learning	in	Organizations:	An	International	Journal,	

	 20(1),	16-19.	doi:	10.1108/14777280610637092	

	

Lög	um	breytingu	á	lögum	um	hlutafélög	og	lögum	um	einkahlutafélög	nr.	13/2010.	

	

Margrét	Sæmundsdóttir.	(2009).	Konur	og	stjórnhættir	fyrirtækja	á	Íslandi.	Bifröst	

	 Journal	of	Social	Science,	(3),	5-26.		

	



	

56	

Moore,	H.	L.	(1988).	Feminism	and	Anthropology.	(2.	útgáfa).	Minneapolis:	University	of	

	 Minnesota	Press.	

	

Morgan,	G.	(2006).	Images	of	Organization.	Thousand	Oaks:	Sage	Publications,	Inc.		

	

Nesler,	M.	S.,	Aguinis,	H.,	Quigley,	B.	M.,	Lee,	S.	J.	og	Tedeschi,	J.	T.	(1999).	The	

	 Development	and	Validation	of	a	Scale	Measuring	Global	Social	Power	Based	on	

	 French	and	Raven's	Power	Taxonomy.	Journal	of	Applied	Social	Psychology,	

	 29(4),	750-771.		

	

Pratt,	K.J.	og	Bennett,	S.G.	(1985).	Elements	og	Personnel	Management.	Bretland:	Van	

	 Norstrand	Reinhold	Co.	Ltd	

	

Rosener,	J.B.	(1990).	Ways	women	lead.	Harvard	Business	Review,	68(6),	119-225.	Sótt	

	 af	web.ebscohost.com	(hbr.org).	

	

Rosenzweig,	P.	(2014).	The	Halo	effect.	London:	Simon	and	Schuster.	

	

Sherwin,	B.	(2014,	24.	janúar).	Why	women	are	more	effective	leaders	than	men.	Sótt	af	

	 http://www.businessinsider.com/study-women-are-better-leaders-2014-1?IR=T	

	

Sigurlína	Davíðsdóttir	(2003).	Eigindlegar	og	megindlegar	rannsóknaraðferðir?	Í	Sigríður	

	 Halldórsdóttir	og	Kristján	Kristjánsson	(ritstjórar),	Handbók	í	aðferðafræði	og	

	 rannsóknum	í	heilbrigðisvísindum.	Akureyri:	Háskólinn	á	Akureyri.		

	

Sinclair,	A.	(1999).	Doing	Leadership	Differently.	Melbourne:	Melbourne	University	

	 Press.	

	

Snaebjornsson,	I.	M.	og	Edvardssson,	I.	R.	(2013).	Gender,	Nationality	and	Leadership	

	 style:	A	literature	Review.	International	Journal	of	Business	and	Management,	

	 18,	89-103.		



	

57	

	

Stanford,	H.J.,	Oates,	B.	og	Flores,	D.	(1995).	Women’s	Leadership	styles:	a	Heuristic	

	 Analysis.	Women	in	Management	Review,	10(2),	9-16.		

	

Taylor,	S.	og	Bogdan,	R.	(1998).	Introduction	to	qualitative	research	methods:	A	

	 guidebook	and	resource.	New	York,	NY:	John	Wiley	&	Sons.	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

 
 
 
 



	

58	

	
Viðauki	1	

	
Hvernig	myndiru	lýsa	þér	sem	stjórnanda?	

Treystiru	undirmönnum	þínum?	Eða	áttu	það	til	að	taka	málin	í	þínar	hendur?	

Hvernig	bregstu	við	ef	starfsmaður	klárar	ekki	mikilvæg	verkefni	á	tilsettum	tíma?	

Ertu	gjörn/gjarn	á	að	hrósa?	

Áttu	auðvelt	með	að	útdeila	verkefnum?	

Hvernig	hvetur	þú	fólk	áfram?	

Ef	þú	ert	ekki	viss	með	eitthvað,	leitaru	til	undirmanna	eða	finnur	þú	út	úr	því	sjálf/ur?	

Áttu	auðvelt	með	að	taka	ákvarðanir?	

Stjórnaru	með	því	að	gefa	skipanir?	

Hvernig	bregstu	við	ef	undirmönnum	þínum	mistekst?	

Berðu	umhyggju	til	undirmanna	þinna?	Ertu	í	góðum	tengslum	við	undirmenn?	

Tekuru	tillit	til	tilfinninga	undirmanna	þinna?	

Hefuru	áhyggjur	af	áliti	starfsmanna	og	heildarinnar	í	þinn	garð?	

Stjórnaru	með	harðri	hendi?	

Ertu	yfir	aðra	hafin/n	eða	ertu	partur	af	heildinni?	

Hvað	heldur	þú	að	skilji	að	karlkyns-	og	kvenkyns	stjórnendur,	hver	er	munur	á	milli	

þeirra?
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Viðauki	2	

	

Kæri	þátttakandi	

	

Spurningalisti	 þessi	 er	 hluti	 af	 BS	 verkefninu	mínu	 í	 viðskiptafræði	 við	Háskóla	 Íslands	

sem	 snýr	 að	 því	 að	 kanna	 hvort	 munur	 sé	 í	 stjórnun	 á	milli	 kynja	 og	 er	 unnin	 undir	

leiðsögn	Þórðar	Sverrissonar.	Þátttaka	þín	er	mér	mikilvæg	og	könnunin	tekur	innan	við	

5	mínútur.	Svör	verða	ekki	rakin	til	einstakra	þátttakenda.	Kærar	þakkir	fyrir	að	gefa	þér	

tíma	til	að	svara	þessum	spurningalista.	

	

Nína	Ingólfsdóttir,	nii1@hi.is	

	
	
	
XX	er	sjáanlegur	og	aðgengilegur	á	vinnustað*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
XX	er	í	góðum	tengslum	við	undirmenn*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	
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Samkeppni	er	á	mínum	vinnustað	á	milli	starfsmanna*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
XX	kemur	eins	fram	við	alla	starfsmenn*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
XX	tekur	tillit	til	tilfinninga*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
XX	setur	skýr	markmið	um	árangur*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	
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o Mjög	ósammála	

	
XX	sýnir	mér	og	mínum	verkefnum	áhuga*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
XX	er	sterkur	faglegur	leiðtogi*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
XX	stuðlar	að	góðum	starfsanda	og	góðu	andrúmslofti	á	vinnustað*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
XX	er	góð	fyrirmynd	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	
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o Mjög	ósammála	

	
Ég	treysti	XX	vel	sem	stjórnanda*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
Ég	get	leitað	til	XX	þegar	ég	þarf	á	því	að	halda*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
XX	er	gjarn	á	að	hrósa*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
XX	stjórnar	með	því	að	gefa	skipanir*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	
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o Mjög	ósammála	

	
XX	stjórnar	með	leiðsögn*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
XX	dreifir	valdi	og	ábyrgð*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
XX	veitir	góða	og	uppbyggilega	endurgjöf*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	

o Mjög	ósammála	

	
Er	XX	partur	af	heildinni	eða	yfir	aðra	hafinn*	

o Mjög	sammála	

o Sammála	

o Hvorki	né	

o Ósammála	
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o Mjög	ósammála	

	
Telur	 þú	 að	 það	 sé	 munur	 á	 milli	 karlkyns-	 og	 kvenkyns	 stjórnenda,	 ef	 svarið	 er	 nei	

máttu	fara	yfir	í	næstu	spurningu	ef	svarið	er	já	á	hvaða	hátt?*	

	
_______________________________________________________________________	
	
Hvert	er	kyn	þitt?*	

o Karl	

o Kona	

o Annað	

	
Hver	er	aldur	þinn?*	

o 20	ára	og	yngri	

o 21	–	25	ára	

o 26	–	30	ára	

o 31	–	35	ára	

o 36	–	40	ára	

o 41	–	45	ára	

o 46	–	50	ára	

o 51	–	55	ára	

o 56	–	60	ára	

o 61	–	65	ára	

o 66	–	70	ára	

o 71	árs	og	eldri	

	
	
	
	
	
	
	



	

65	

	
	
	
Hver	er	menntun	þín?*	

o Grunnskólapróf	

o Stúdentspróf	

o Iðnmenntun	

o Sveinspróf	

o Grunnnám	í	háskóla	

o Meistaranám	í	háskóla	

o Annað	_________________.	

	
Hvers	kyns	er	yfirmaður	þinn?*	

o Karl	

o Kona	

	

	

Svar	 þitt	 hefur	 verið	 móttekið	 og	 skráð.	 Þakka	 þér	 kærlega	 fyrir	 þátttökuna.	

Kær	kveðja,	Nína	Ingólfsdóttir	


