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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er aðalviðfangsefnið kvenstjórnendur í fjármálageiranum. Þar sem konur eru 

meirihluti allra starfsmanna í fjármálageiranum kom það höfundi á óvart að þær eru í miklum 

minnihluta í æðstu stjórnunarstörfum. Leitast var við að svara af hverju svo er og einnig var 

skoðað hvort hindranir virðist vera í vegi kvenna í átt að æðstu stjórnunarstöðum. Tekin voru 

fimm djúpviðtöl við millistjórnendur í fjármálageiranum, þrjár konur og tvo karla. Stuðst var 

við eigindlega rannsóknaraðferð við úrvinnslu gagna. Niðurstöður leiddu í ljós að 

viðmælendur töldu helstu ástæður þess að konur eru í miklum minnihluta æðstu 

stjórnunarstarfa í fjármálageiranum vera annars vegar þá að þær sinni frekar störfum sem 

þarfnast lægra menntunarstigs og minni reynslu og hins vegar að ýmsar hindranir væru í vegi 

kvenna. Flestir viðmælendurnir voru sammála um að stærsta hindrun kvenna væru þær 

sjálfar. Kvenkyns viðmælendurnir höfðu orðið varir við ýmis ljón í vegi sínum. Sem dæmi 

má nefna útilokun frá samskiptum, staðalímyndir, fjölskyldulífið og glerþakið. Ekki er þó öll 

von úti fyrir konur sem hafa áhuga á að komast í æðstu stjórnunarstörf en viðmælendur töldu 

tengslanet, markþjálfun og handleiðslu geta skipt sköpum fyrir einstaklinga sem vilja klífa 

upp metorðastigann. 

 
Efnisorð: Kvenstjórnendur, fjármálafyrirtæki, jafnrétti, glerþakið.  



	  

	  

Formáli 
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1.   Inngangur 

Íslendingar hafa lengi verið þekktir fyrir jafnréttisbaráttu sína og hafa þeir verið fyrirmynd 

fyrir aðrar þjóðir. Samt sem áður gefa rannsóknir til kynna að hér á landi sé einstaklingum 

enn mismunað sökum kyns. Hér, sem og annars staðar, er mun algengara að karlar sinni 

æðstu stjórnunarstöðum og hafa ýmsar kenningar verið settar fram af hverju svo sé 

(Northouse, 2012; Hagstofa Íslands, 2016). Samkvæmt einni kenningu er glerþak á milli 

kvenna og æðstu stjórnunarstarfa. Glerþakið vísar til þess að þar sé ósýnileg hindrun sem 

konur lenda á. Ekki eru þó allir hlynntir þessari samlíkingu þar sem hún gefur til kynna að 

einungis sé hindrun fyrir konur þegar þær sækjast eftir ákveðnum stöðum. Því hefur 

hindrunum kvenna seinna meir verið líkt við völundarhús þar sem þær eru umkringdar 

veggjum (Eagly og Carli, 2007). Ef þessar hindranir eru fjarlægðar er hægt að tryggja að 

konur og karlar fái sömu tækifæri og hafa rannsóknir sýnt að fjölbreytileiki innan fyrirtækja 

skili sér í betri arðsemi (Hunt, Layton og Prince, 2014). Önnur kenning segir að konur sæki 

sér síður hagnýta menntun og reynslu fyrir stjórnunarstörf og reyni síður að koma sér á 

framfæri (Northouse, 2012). Þeir sem sinna fjölskyldulífinu eru ólíklegri til að vilja komast í 

æðstu stjórnunarstöður og algengt er að konur sinni því í meira mæli en karlar (McKinsey & 

Company, 2016). Hér á Íslandi hafa konur einnig upplifað að hindranir séu í vegi þeirra í átt 

að stjórnunarstörfum, eins og staðalímyndir og fjölskyldulíf.  

Í fjármálageiranum eru konur um 60% allra starfsmanna en einungis um 8% æðstu stjórnenda 

(Þingskjal 701 - 21. mál, 2015; Þórður Snær Júlíusson, 2015a). Þessi staðreynd vakti áhuga 

höfundar á að kanna upplifun stjórnenda í fjármálageiranum frekar. Í þessari rannsókn voru 

tekin djúpviðtöl við fimm millistjórnendur úr ólíkum fjármálafyrirtækjum, þrjár konur og tvo 

karla. Markmiðið var að varpa ljósi á upplifun millistjórnenda á hindrunum kvenna og kanna 

hvort viðhorf og reynsla væru ólík milli kynja. Í kjölfarið voru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar settar fram: 

1.   Af hverju eru konur í miklum minnihluta æðstu stjórnunarstarfa í 

fjármálafyrirækjum en í meirihluta allra starfsmanna? 

2.   Eru hindranir í vegi kvenna í átt að æðstu stjórnunarstöðum? 

Áður hafa rannsóknir verið gerðar um hindranir kvenna á Íslandi en þar var yfirleitt rætt 

einungis annað kynið en sjaldnast við bæði. Einnig voru viðmælendurnir yfirleitt æðstu 
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stjórnendur. Gera má ráð fyrir að þeir hafi nú þegar komist yfir hugsanlegar hindranir og því 

var ákveðið að ræða við millistjórnendur.  

Í upphafi þessarar ritgerðar er fræðilegur kafli þar sem fyrst er almenn umfjöllun um 

stjórnendur og leiðtoga og rætt um hvort kvenstjórnendur séu frábrugðnir karlstjórnendum. 

Síðan er fjallað um konur í forystu og þær hindranir sem þær eiga til að mæta. Farið er nánar 

út í staðalímyndir, kynbundnar væntingar, hegðun kynjanna á vinnustaðnum og glerþakið. 

Þar á eftir er fjallað um hvað sé hægt að gera til að auka jafnrétti á vinnustöðum og takast á 

við hindranir. Þá verður sérstaklega farið yfir markþjálfun (e. coaching), handleiðara (e. 

mentor) og tengslanet (e. network). Undir lok fræðilega kaflans er fjallað um fjármálageirann 

sem er oft talinn vera karllægur. Þegar því er lokið er sagt frá rannsókninni sjálfri, 

niðurstöðum og umræðum. Í rannsókn sem þessari eru ýmsar takmarkanir. Sem dæmi má 

nefna að viðhorf viðmælanda endurspegla ekki endilega viðhorf almennings enda var það 

ekki markmiðið, heldur frekar að safna upplýsingum. 
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2.   Stjórnendur og leiðtogar 

Á hverjum degi standa stjórnendur frammi fyrir áskorunum og þurfa að leysa mörg 

vandamál. Til að skipulagsheild sé sem best er mikilvægt að hafa góða stjórnendur (Daft og 

Marcic, 2013). Fjögur helstu hlutverk stjórnenda í nútíma skipulagsheildum eru að gera 

áætlanir, skipuleggja, leiðbeina og stýra (Hitt, Black og Porter, 2012). Stjórnandinn gerir 

áætlanir með því að meta framtíðaraðstæður og tekur í kjölfarið ákvarðanir um næstu 

aðgerðir. Í skipulagningu eru auðlindir skipulagsheildarinnar samþættar kerfisbundið svo 

hægt sé að ljúka við verkefni á skilvirkan hátt. Skipulagningin er mikilvæg í rekstri 

skipulagsheilda því óvissuþættir eru margir og stjórnandinn þarf að vera undirbúinn undir 

óvæntar uppákomur. Stjórnandinn þarf einnig að leiða og hvetja hópinn áfram til að ná 

markmiðum skipulagsheildarinnar (Hitt o.fl., 2012).  

Mintzberg (1998) gerði rannsókn meðal stjórnenda og komst að því að þó þeir segi að 

helstu hlutverk þeirra séu að gera áætlanir, skipuleggja, leiðbeina og stýra þá er það ekki 

alltaf raunin. Stjórnendur þurfa oft að halda mörgum boltum á lofti. Helmingur verkefna 

stjórnendanna sem rannsakaðir voru varði í minna en 9 mínútur og einungis 10% verkefna 

stóðu yfir í meira en klukkutíma svo algengt er að þeir þurfi að vaða úr einu í annað. Frá því 

að þeir komu á morgnana og þar til þeir fóru heim á kvöldin voru þeir sífellt að fá 

símhringingar og tölvupósta sem héldu þeim uppteknum. Niðurstöður rannsóknar Rosemary 

Stewart sem gerð var á níunda áratug seinustu aldar sýna fram á það sama, að stjórnendur fá 

mikið áreiti og þurfa að geta farið frá einu verkefni yfir í annað. Í þeirri rannsókn var fylgst 

með 160 stjórnendum og atferli þeirra. Þeir unnu einungis í hálftíma annan hvern dag án þess 

að fá truflun. Það er því góður kostur fyrir stjórnanda að eiga auðvelt með að vinna undir 

pressu og áreiti (eins og vísað er til í Mintzberg, 1998). Í rannsókn Hudson, Christensen, 

Kellogg og Erickson (2002) töldu stjórnendur að það væri hluti af þeirra starfslýsingu að 

takast á við truflun og áreiti. 

Forysta (e. leadership) er skilgreind samkvæmt orðabók sem vald eða geta til að leiða 

annað fólk (Lerner’s Dictionary, e.d.). Ekki eru þó allir fræðimenn sammála um hvað forysta 

sé. Hughes, Ginnett og Curphy (2012) segja að það eitt sé víst, að forysta sé ferli en ekki 

staða. Í bókinni Leaders eat last segir Sinek (2014) að leiðtogar setji sína hagsmuni til hliðar 

til að verja aðra. Þeir fórna sér til að bjarga öðrum en leggja aldrei aðra í sölurnar til að bjarga 

sjálfum sér. Daft og Marcic (2013) segja frá grein Yukl og í henni stendur að þrír þættir séu 

mikilvægari en aðrir fyrir leiðtoga og það eru fólk, áhrif og markmið. Forysta á sér stað 

meðal fólks, hefur áhrif á umhverfið og á stóran þátt í því að einstaklingar ná markmiðum 
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sínum. Daft og Marcic (2013) segja einnig frá því sem George skrifaði árið 2006 um leiðtoga 

sem hann kallaði sanna leiðtoga (e. authentic leaders). Það sem einkennir sanna leiðtoga er að 

þeir leiða með hjartanu jafnt sem höfðinu, vinna að markmiðum með ástríðu, byggja á 

sönnum gildum, viðurkenna mistök sín strax og mynda sterk sambönd við aðra. Þeir sýna 

einnig mikinn sjálfsaga sem hjálpar þeim að taka góðar ákvarðanir í stað þess að taka áhættu 

sem stofnar öðrum í hættu (eins og vísað er til í Daft og Marcic, 2013). Northouse (2012) 

segir að sannir leiðtogar séu tiltölulega nýtt fyrirbæri en eftir atburði eins og bankakreppuna, 

þar sem mikil hræðsla myndaðist meðal almennings, lítur fólk til þeirra sem hafa eiginleikana 

sem George telur einkenna sanna leiðtoga. 

Margir velta því fyrir sér hvort munur sé á stjórnendum og leiðtogum. Daft og Marcic 

(2013) segja að stjórnendur og leiðtogar hafi mismunandi eiginleika sem koma sér vel fyrir 

skipulagsheildir. Stjórnendur stuðla að skilvirkni og stöðuleika til að ná settum markmiðum. 

Þeir leysa vandamál og halda sig við tíma- og fjárhagsáætlanir. Leiðtogar hvetja til 

nýsköpunar og stuðla að breytingum. Þeir veita fólki innblástur til að sigrast á hindrunum og 

ná markmiðum. Bæði stjórnun og forysta eru mikilvæg fyrir skipulagsheildir og annar af 

þeim þáttum  kemur ekki í staðinn fyrir hinn (Daft og Marcic, 2013; Kotter, 1990). Hughes 

o.fl. (2012) segja að forysta sé ekki einungis list heldur einnig vísindi. Þeir segja einnig að 

„[...] forysta og stjórnun séu náskyld en aðgreind hlutverk sem skarast á“ (Hughes o.fl., bls. 9, 

2012).  

Bennis telur eftirfarandi sjö þætti (sjá töflu 1) vera dæmi um greinarmun á hegðun og 

aðgerðum stjórnenda og leiðtoga (eins og vísað er til í Hughes o.fl., 2012).  

 
Tafla 1: Munur á stjórnendum og leiðtogum 

Stjórnendur Leiðtogar 

Hafa umsjón Hvetja til nýsköpunar 

Viðhalda Þróa 

Stýra Veita innblástur 

Hafa skammtímasýn Hafa langtímasýn 

Spyrja hvernig og hvenær Spyrja hvað og hvers vegna 

Líkja eftir Eru frumlegir 

Sætta sig við óbreytt ástand Storka óbreyttu ástandi 
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Þegar á heildina er litið þá huga leiðtogar að framtíðinni í flestu sem þeir gera og eru sífellt 

að finna leiðir til að bæta núverandi ástand. Stjórnendur leggja frekar áherslu á að láta hjólin 

snúast og mæta þeim kröfum sem ætlast er til af þeim. Þeir eru síður frumkvöðlar og taka 

færri áhættur. Þeir velja frekar leiðir sem eru áhættulitlar og þeir vita að skila árangri. Ibrahim 

og Cordes (1996) segja þó helsta muninn á stjórnendum og leiðtogum birtast í hvernig þeir 

öðlast vald sitt. Þeir segja að stjórnandinn fái vald sitt afhent með stjórnunarstöðunni en 

leiðtogar þurfi að vinna sér það inn á eigin spýtur. 

2.1   Eru kvenstjórnendur frábrugðnir karlstjórnendum? 

Eftir því sem kvenstjórnendur hafa orðið meira áberandi hefur rannsóknum á stjórnunarstíl 

þeirra fjölgað. Fræðimenn hafa ólíkar skoðanir á hvort munur sé á milli kynjanna þegar horft 

er á stjórnunarhætti. Lyness og Thompson (1997) töldu vera mun á kvenstjórnendum og 

karlstjórnendum en sögðu að þeir væru meira líkir en ólíkir. Dobbins, Platz og fleiri 

fræðimenn fundu ekki mun á stjórnunarháttum kvenna og karla. Þeir halda því fram að kyn 

hafi lítið sem ekkert með stjórnunarstíl og árangur að gera (eins og vísað er til í Northouse, 

2012). Margar rannsóknir benda þó til þess að munur sé á stjórnunarstíl kvenna og karla. 

Talið er að kvenstjórnendur beiti frekar umbreytingaforystu (e. transformational leadership), 

geri breytingar, séu hvetjandi, dreifi valdi og vitneskju. Það eykur bæði skilvirkni og 

sjálfsmat fylgjenda. Karlstjórnendur beita aftur á móti framkvæmdarforystu (e. transactional 

leadership), einblína á árangur og gera færri breytingar (Eagly og Carli, 2007; Bass og 

Avolio, 1994; Eagly, Johannesen-Schmidt og van Engen, 2003; Rosener, 1990).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskum kvenstjórnendum og kvenleiðtogum. 

Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2008) gerði eigindlega rannsókn og tók djúpviðtöl við átta 

kvenstjórnendur sem sinntu eða höfðu sinnt starfi forstjóra eða framkvæmdastjóra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að konur sem eru árangursríkar í starfi hafi lagað 

sig að karllægri menningu sem algeng er í fyrirtækjum og að þær hafi haldið ótrauðar áfram 

þrátt fyrir fordóma sem þær kunna að verða fyrir. Árelía segir að líklegt sé að kvenleiðtogar 

þurfi að leggja harðar að sér en karlar til að vera farsælir leiðtogar vegna staðalímyndar 

hlutverksins. Nánar verður fjallað um það síðar. Það eru ekki gerðar sömu kröfur til kynjanna 

og konur þurfa að vera meðvitaðar um það, ætli þær að ná árangri (Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir, 2008). Í mastersritgerð Lísbetar Hannesdóttur (2015) voru tekin viðtöl við 

sex kvenkyns framkvæmdastjóra og millistjórnendur. Þar var niðurstaðan önnur en í 

rannsókn Árelíu, þar sem viðmælendur höfðu ekki aðlagað sig að karllægri menningu. 

Konurnar héldu áfram að vera þær sjálfar þó þær væru oft og tíðum frábrugðnar 
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staðalímyndinni. Margrét Sæmundsdóttir (2009) rannsakaði kvenstjórnendur og stjórnarhætti 

fyrirtækja á Íslandi. Þátttakendur voru 236 talsins og alls tók 101 fyrirtæki þátt. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar segir að algengara sé að kvenstjórnendur vinni verkefni sjálfir 

en karlar eru líklegri til að dreifa þeim á undirmenn. Hennar túlkun á niðurstöðum var sú að 

að konur vinni frekar verkefni sjálfar en að deila þeim til þess að sýna getu sína og ábyrgð.  

3.   Konur í forystu 

Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er 81% samanborið við 87,5% karla og er ein sú mesta í 

heiminum (Hagstofa Íslands, 2015). Á Íslandi eru karlmenn í miklum meirihluta í æðstu 

stjórnunarstöðum fyrirtækja. Hlutfall kvenna í hlutverki framkvæmdastjóra fyrirtækja með 

fleiri en 50 starfsmenn er 21,9% og hlutfall þeirra í stjórnum fyrirtækja er 25,9% (Hagstofa 

Íslands, 2016). Samkvæmt könnun KPMG frá árinu 2013 eru konur í forystu yngri og hafa 

meiri menntun að baki en karlar í sömu stöðum. Algengast er að þær séu menntaðar í 

viðskiptafræði, hagfræði og lögfræði (eins og vísað er til í Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl., 

2015).  

Í könnun Guðbjargar L. Rafnsdóttur o.fl. (2015) sem lögð var fyrir 

framkvæmdastjórnir í 250 stærstu fyrirtækjum landsins kom í ljós að rúmlega helmingur 

svarenda töldu að of fáar konur sæki um stjórnunarstöður. Önnur svör voru þó ólík á milli 

kynja. Karlkyns viðmælendur töldu ekki vera nægilegan fjölda hæfra kvenna til að sinna 

stjórnunarstöðum. Kvenkyns viðmælendur voru líklegri til að segja „[...] að atvinnulífinu sé 

stjórnað af körlum sem beri ekki traust til kvenna [og] að ráðningar í stjórnunarstöður fari í 

gegnum óformleg tengslanet“ (Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl., 2015, bls. 17). Auk þess álitu 

karlkyns viðmælendur frekar en kvenkyns viðmælendur að konur ráði verr við álagið sem 

fylgir því að sinna stjórnunarstöðum en það er, eins og áður hefur komið fram, mikilvægur 

eiginleiki stjórnenda (Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl., 2015; Mintzberg, 1998; Hudson o.fl., 

2002). Ójöfn kynjahlutföll æðstu stjórnenda eru ekki bundin við Ísland og hafa margir reynt 

að útskýra þennan ójöfnuð.  

 

3.1   Staðalímyndir og kynbundnar væntingar 

Við hugsum enn um öfluga karla sem fædda leiðtoga en öflugar konur sem 

undantekningu. - Margaret Atwood 
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Margar skilgreiningar eru til á staðalímyndum en yfirleitt eru þrjú meginatriði mest áberandi. 

Í fyrsta lagi eru staðalímyndir notaðar sem hjálpartæki til að útskýra þætti eða atburði. Í öðru 

lagi geta  staðalímyndir sparað orku og í  þriðja lagi eru staðalímyndir sameiginlegar skoðanir 

hluta almennings (McGarty, Yzerbyt og Spears, 2002). Samkvæmt orðabók Jafnréttisstofu 

eru staðalímyndir skilgreindar sem fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvaða eiginleika 

einstaklingar sem tilheyra ákveðnum hópum hafi (Jafnréttisstofa, e.d.). Staðalímyndir eru 

notaðar óspart þegar meta á konur og eins og fjallað var um hér á undan hafa íslenskir 

kvenleiðtogar orðið varir við það (Catalyst, 2004; Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2008). Í 

skýrslu Catalyst (2005) segir að fólk noti gjarnan staðalímyndir til þess að stytta sér leið og 

átta sig fyrr á aðstæðum en það sparar bæði tíma og orku. Catalyst er skipulagsheild sem gerir 

aðallega rannsóknir á konum og körlum á vinnustaðnum (Catalyst, 2012). Samkvæmt annarri 

rannsókn frá Catalyst (2004) telur hátt hlutfall kvenna staðalímyndir minnka líkurnar á að 

þær verði æðstu stjórnendur fyrirtækja (Catalyst, 2004). Samkvæmt skýrslu Catalyst (2005) 

drögum við oft falskar ályktanir þegar við notum staðalímyndir okkur til einföldunar því fólk 

er jafn ólíkt og það er margt. Aftur á móti styðjumst við sjaldan við staðalímyndir af ásettu 

ráði heldur einungis vegna vana. Hegðunin er ómeðvituð og gerir það að verkum að erfiðara 

er að fást við vandamálið (Catalyst, 2005). Samkvæmt rannsókn von Hippel, Issa, Ma og 

Stokes (2011) eru staðalímyndir enn ógn  við konur á vinnumarkaðinum. 

Í bókinni Sex differences in social behavior segir Eagly að staðalímynd kvenna sé 

yfirleitt tengd við velferð annarra og að konur séu miskunnsamar, góðar, örlátar og 

hjálpsamar. Aftur á móti er litið svo á að karlar séu metnaðarfullir, sjálfstæðir, ríkjandi og 

sjálfsöruggir. Staðalímynd karla er líkari staðalímynd stjórnenda svo algengt er að 

stjórnendahlutverkið sé talið hlutverk karlmanns (eins og vísað er til í Duehr og Bono, 2006).  

Sandberg (2013) segir í bók sinni Stígum fram frá óbirtri rannsókn sem Frank Flynn 

og Cameron Anderson framkvæmdu til að sýna fram á þessi ólíku viðhorf og væntingar til 

kynjanna. Þátttakendur könnunarinnar voru nemendur og þeim var skipt upp í tvo hópa. 

Annar hópurinn fékk sögu af farsælum frumkvöðli sem ber nafnið Heidi Roizen og hinn 

hópurinn fékk sömu sögu nema nafninu breytt í Howard Roizen. Þegar álit hópanna tveggja 

voru borin saman kom í ljós að nemendur töldu einstaklingana vera jafnhæfa. Aftur á móti 

fannst þeim Howard vera mun ákjósanlegri vinnufélagi. Heidi var talin vera sjálfselsk og illa 

liðin. Það sem þessi rannsókn gefur til kynna er að við byggjum mat á fólki á staðalímyndum. 

Heidi hagaði sér ekki í samræmi við staðalímyndina af henni svo nemendunum líkaði illa við 

hana. Howard hagaði sér í samræmi við það sem ætlast var til af honum og nemendunum 

líkaði vel við hann (eins og vísað er til í Sandberg, 2013).  
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 Almenn trú er að algengara sé að konur upplifi kulnun í starfi heldur en karlar og taldi 

Wilcox það vera varasamt að draga þá ályktun um konur. Hann taldi að sú ályktun gæti 

einnig verið skaðleg körlum þar sem karlar sem upplifa kulnun í starfi geta verið hunsaðir og 

þá ekki fengið viðeigandi aðstoð (eins og vísað er til í Purvanova og Muros, 2010). 

Purvanova og Muros (2010) könnuðu hvort annað kynið væri líklegra en hitt til að kulna í 

starfi og studdust við 183 rannsóknir um kulnun. Þau komust að því að konur upplifa frekar 

kulnun í starfi en karlar. Það reyndist þó munur á milli kynja á ástæðum kulnunar. Á meðal 

kvenna var algengara að þær upplifðu kulnun í starfi vegna tilfinningaþrots (e. emotional 

exhaustion) en algengara meðal karla að upplifa hlutgervingu (e. depersonalization). Því er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að huga að báðum kynjum þegar um kulnun er að ræða.  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að aðlaðandi fólk þénar meira en þeir sem eru 

óaðlaðandi (Wong og Penner, 2016; French, 2002; Frieze, Olson og Russell, 1991). Ekki er 

alveg ljóst hvort útlitið skipti meira máli fyrir konur eða karla þegar kemur að launum því 

rannsóknir hafa verið misvísandi. Wong og Penner (2016) segja frá rannsóknum sem meðal 

annars hafa sýnt að mikilvægara er fyrir konur að vera snyrtilegar á vinnustaðnum en fyrir 

karla. Þó nokkuð eldri rannsókn (Frieze o.fl., 1991) gaf aðrar niðurstöður. Þar kom í ljós að 

karlar þénuðu meira á því að vera aðlaðandi heldur en konur. Fyrir hverja einingu á fimm 

punkta skala sem karlar urðu meira aðlaðandi hækkuðu laun þeirra að meðaltali um 2600 dali 

en kvenna um 2150 dali. Allar þessar rannsóknir sýna hins vegar fram á að útlit einstaklinga 

hefur áhrif á laun þeirra. 

 

3.2   Hegðun kvenna og karla á vinnustaðnum 

Eagly nefndi hjálpsemi eða fórnfýsi (e. altruism) vera einn af þeim eiginleikum sem konur 

eiga að hafa samkvæmt staðalímyndinni. Þegar konur eru hjálpsamar eða fórnfúsar haga þær 

sér eins og ætlast er til af þeim (Duehr og Bono, 2006). Heilman og Chen (2005) rannsökuðu 

hvaða viðbrögð konur og karlar fá þegar þau eru hjálpsöm á vinnustaðnum. Þær lögðu fram 

tvær tilgátur. Sú fyrri var að hjálpsöm hegðun myndi hafa jákvæð áhrif á álit og mat annarra á 

körlum en álit annarra á konum myndi ekki breytast. Seinni tilgátan var sú að ef karlar og 

konur voru ekki hjálpsöm hefði það neikvæð áhrif á álit og mat annarra á konum en hefði 

engin áhrif á álit og mat annarra á körlum. Tvær tilraunir voru framkvæmdar og studdu 

niðurstöður þeirra beggja tilgáturnar. Samkvæmt þeim er hjálpsemi kvenna dæmd á mun 

neikvæðari hátt en hjálpsemi karla. Þegar konur eru hjálpsamar gera þær það sem ætlast er til 

af þeim og fá enga viðurkenningu fyrir þá hegðun. Þegar karlar eru hjálpsamir fara þeir fram 
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úr væntingum fólks og fá lof fyrir. Þetta segir okkur að ef konur uppfylla ekki væntingar 

annarra um að þær séu hjálpsamar eru þær dæmdar á neikvæðan hátt fyrir það en ekki karlar. 

Konur þurfa að vera hjálpsamar til að álit annarra á þeim sé það sama og á óhjálpsömum 

körlum (Heilman og Chen, 2005; Sandberg og Grant, 2015). 

Northouse (2012) sagði að almennt sæktu konur síður í stjórnunarstöður en karlar. 

Crampton og Mishra (1999) töldu að samfélagsmótun dragi úr metnaði kvenna til að komast í 

þær stöður. Samfélagsmótunin ýtir konum frekar í aðrar stöður og það styrkir staðalímyndina 

sem fyrir er. Fyrir konur er mikilvægt að vera þrautseigar svo þær nái að klífa upp 

metorðastigann (Crampton og Mishra, 1999).  

Samkvæmt Fels (2004) sýna rannsóknir að í æsku hafa stelpur almennt skýr markmið 

og metnað til að ná þeim án þess að skammast sín fyrir það. Þegar þær eldast er algengt að 

þær verða hlédrægar þegar þeim er hrósað fyrir velgengnina. Sumir telja þessa hegðun vera 

vegna hógværðar kvenna en aðrir telja svo ekki vera. Margar konur hafa tjáð sig um að þær 

eigi það til að óttast það að fá viðurkenningu. Óttinn er þó minni þegar þær eru í samkeppni 

við aðrar konur heldur en menn (Fels, 2004). Í rannsókn Hewlett og Luce (2005) taldi um 

helmingur karla sig vera metnaðarfulla samanborið við þriðjung kvenna. Yngri konur voru 

líklegri til að telja sig vera metnaðarfullar en þær eldri. Ef konur missa metnað getur skapast 

vítahringur sem endar á því að þær fá síðri verkefni og það minnkar metnað þeirra enn frekar 

(Hewlett og Luce, 2005). Til að kanna þessar niðurstöður frekar notuðust Hewlett og Luce 

(2005) við rýnihóp til að fá hugsanlegar skýringar. Þar kom í ljós að þær konur sem höfðu 

komist í stjórnunarstöður mættu glerþaki sem þeim fannst lamandi og þar með minnkaði 

metnaður þeirra fyrir því að komast enn hærra. Þetta getur leitt til þess að yngri konur fái 

síðri fyrirmyndir (Hewlett og Luce, 2005). Rannsókn Hall og Donaghue (2013) gaf til kynna, 

líkt og eldri rannsóknir, að álit almennings á metnaðarfullum konum er neikvætt nema þær 

hafi augljósa kvenlega eiginleika sem ætlast er til að þær hafi. Rannsókn Ely, Stone og 

Ammerman (2014) var ekki í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem ekki fannst marktækur 

munur á metnaði kvenna og karla að komast í æðstu stjórnunarstöður. 

 

3.3   Glerþakið og aðrar hindranir 

Jafnrétti hefur aukist á vinnustöðum en þrátt fyrir það sjá konur markmið sín í fjarska. Leiðin 

til að ná þeim er bæði löng og ströng (Daft og Marcic, 2013). Rannsóknir hafa margoft sýnt 

fram á að karlar fái hærri laun og fyrr stöðuhækkanir en konur (Eagly og Carli, 2007). 

Myndlíkingin um glerþakið kom fyrst til sögunnar árið 1986 þar sem Hymowitz og 
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Schellhardt sögðu að jafnvel þær fáu konur sem klifðu upp metorðastigann kæmust ekki yfir 

ákveðinn þröskuld vegna ósýnilegrar hindrunar. Æðstu stjórnunarstöðurnar voru rétt handan 

við hornið en þær komust ekki í gegnum glerþakið sem þar var (eins og vísað er til í Eagly og 

Carli, 2007). Þegar konur komast í hærri stöður lenda þær á sömu hindrunum og karlar ásamt 

fleiri og stærri hindrunum. Þær hindranir tengjast frekar menningu og karlar upplifa þær 

síður. Helstu hindranirnar sem konur mæta frekar en karlar eru útilokun frá óformlegum 

samskiptum innan fyrirtækisins, staðalímyndir, of fáar fyrirmyndir og karllæg 

fyrirtækjamenning (Catalyst, 2004).  

Glerþakið hefur oft þótt misvísandi þar sem það gefur til kynna að þegar konur ætli að 

komast yfir ákveðinn þröskuld mæta þær hindrun sem karlar mæta ekki. Það er ekki raunin 

þar sem mörg ljón eru í veginum á leiðinni upp metorðastigann; ljón sem karlar mæta ekki. 

Það mætti þá heldur líkja þessu við völundarhús (e. labyrinth) þar sem konur eru umkringdar 

veggjum (Eagly og Carli, 2007). Á leiðinni upp metorðastigann fækkar konum því ofar sem 

farið er vegna ýmissa hindrana á leiðinni. Leiðin í gegnum völundarhúsið er hvorki einföld né 

auðveld heldur með ýmsum beygjum og snúningum sem krefjast mikillar þrautseigju. 

Beygjurnar eða hindranirnar geta verið af ýmsum toga, til dæmis misrétti í launum, færri 

tækifæri til stöðuhækkana og auknar kröfur til þátttöku í fjölskyldulífi (Eagly og Carli, 2007). 

Þegar glerþök eða völundarhús koma í veg fyrir að konur komist til æðstu stjórnunarstarfa ná 

skipulagsheildir ekki að nýta hæfileika þeirra til fulls og er það mikill missir fyrir samfélagið 

(Bass og Avolio, 1994).  

3.3.1   Fjölskyldulífið og kynbundin verkaskipting 

Í bókinni Stígum fram fjallar Sandberg (2013) um jafnvægi milli fjölskyldu og starfsferils. 

Hún segir frá því að margar konur telji að þær þurfi að velja á milli fjölskyldu eða starfsferils 

því það sé nánast ómögulegt að sinna hvoru tveggja en karlar upplifa ekki að þeir þurfi að 

velja. Sennett (2006) segir frá könnun sem hún gerði meðal samnemenda sinna í Princeton og 

voru þátttakendur tæplega 600 talsins. Þar kom í ljós að 62% kvenna gerðu ráð fyrir að 

togstreita yrði milli fjölskyldu og starfsferils en aðeins 33% karla. Af þátttakendum ætluðu 

57% kvenna að vinna í hlutastarfi á meðan börn þeirra yxu úr grasi en einungis 13% karla. 

Konur voru mun líklegri til að taka hlé á sínum starfsferli til að sinna fjölskyldumálum. Þær 

konur sem áttu mæður sem höfðu tekið sér hlé til að sinna fjölskyldunni voru mun líklegri til 

að gera hið sama. Þegar leitað var útskýringa á þessum mun á milli kynjanna var algengt að 

karlarnir teldu það vera hlutverk feðra að sjá fyrir tekjum heimilisins (Sennett, 2006). Hins 
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vegar segir í skýrslu McKinsey & Company (2016) að karlar og konur hafi jafnmiklar 

áhyggjur af því að halda jafnvægi milli fjölskyldu og ferils.  

 Kolbeinn Stefánsson (2008) rannsakaði viðhorf Íslendinga til kynbundinnar 

verkaskiptingar. Flestum þátttakendum fannst að konur ættu að minnka við sig vinnu í kjölfar 

barneigna og þar reynist ekki vera mikill munur á afstöðu kynjanna. Kolbeinn skoðaði 

afstöðu þátttakenda til þess hvort það væri vilji kvenna að sinna frekar heimilinu og börnum 

en að vera í launuðu starfi. Um 65% þátttakenda töldu það vera raunina og konur voru 

líklegri til að hafa þá skoðun. Rúmlega 80% þátttakenda töldu að karlar ættu að auka þátttöku 

sína í heimilisstörfum. Konur hafa aukið þátttöku sína á vinnumarkaði en á sama tíma hafa 

karlar ekki aukið til jafns þátttöku sína í heimilisverkum á móti. Þunginn af 

heimilisverkunum hvílir því enn meira á konum og það getur haft neikvæð áhrif á framgöngu 

þeirra í atvinnulífinu (Kolbeinn Stefánsson, 2008). 

Samkvæmt Kolbeini Stefánssyni (2008) hafa rannsóknir sýnt fram á að algengt er að 

fjármunum sé skipt ójafnt innan fjölskyldunnar. Stærri hluti tekna karla fer í þá sjálfa en 

tekjur kvenna renna frekar til fjölskyldunnar. Sá sem aflar teknanna hefur oftar en ekki 

ákvörðunarvald heimilisins og er því mikilvægt fyrir konur að afla tekna til að vera til jafns 

við karla. Þóra Kristín Þórisdóttir og Kolbeinn Stefánsson (2010) könnuðu verkaskiptingu 

kynjanna á Íslandi fyrir og eftir bankahrunið 2008. Þau komust að því að eftir bankahrunið 

var verkaskiptingin jafnari á milli kynjanna og karlar vörðu meiri tíma í heimilisstörf en áður. 

Þegar þessi rannsókn var gerð var verkaskiptingin þó ekki jöfn en uppeldi og umönnun barna 

féll mun oftar í hlut kvenna.  

4.   Aðferðir til að auka jafnrétti á vinnustöðum 

Jafnréttislög á Íslandi tóku gildi 18. mars 2008 og er markmið þeirra að karlar og konur fái 

jöfn tækifæri. Allir einstaklingar eiga að hafa jafna möguleika á að njóta eigin dugnaðar og fá 

að þroska hæfileika sína óháð kyni. Til að ná þessu markmiði þarf að grípa til ýmissa aðgerða 

svo sem að útrýma ómálefnalegum launamun, gæta jafnréttissjónarmiða, styrkja stöðu 

kvenna í samfélaginu og skapa jafnvægi milli einkalífs og vinnu (10/2008). Til eru ýmis tól 

og tæki sem hægt er að nota við stjórnun mannauðs til að stuðla að jafnrétti innan 

skipulagsheilda.  

Mannauðsstjórnun er ákveðin nálgun við stjórnun mannauðs (Torrington, 2008). 

Honum er stjórnað á annan hátt en öðrum eignum skipulagsheildar. Mannauðurinn er 

óefnislegur og í raun á starfsfólkið sjálft mannauðinn. Þegar starfsmaður yfirgefur 
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skipulagsheild þá missir hún þá fjárfestingu sem varið var í þann starfsmann. Fjárfestingin er 

oft í formi þjálfunar og starfsþróunar sem getur verið bæði tímafrek og kostnaðarsöm 

(Bohlander, 2013). 

4.1   Jafnréttisstefna og launamunur kynjanna  

Samkvæmt skýrslu Sigurðs Snævarr (2015) sem gefin var út af velferðarráðuneytinu 

var óútskýrður launamunur kynjanna 5,7-7,6% á árunum 2008-2013. Launamunurinn var 

mestur í fjármálastarfsemi eða um 37% en hann hafði lækkað úr 43% frá árinu 2008. 

Launamunur á reglulegum launum hjá stjórnendum á almennum vinnumarkaði var 18% árið 

2014 en 28% árið 2008 (Sigurður Snævarr, 2015). Jafnlaunavottun er ein aðgerð til að ráðast 

á þennan vanda og fjármálafyrirtæki hafa nýtt sér hana. Skipulagsheildir verða þá að standast 

kröfustaðal um að starfsfólki sé ekki mismunað í launum vegna ómálefnalegra ástæða. 

Skipulagsheildir þurfa að hafa skýra mannauðssýn og fara eftir ákveðnum ferlum þegar 

ákveða á laun (Velferðarráðuneyti, 2012; (Arion Banki, 2015); Stefán Árni Pálsson, 2015).  

Samkvæmt jafnréttislögum skulu skipulagsheildir með fleiri en 25 starfsmönnum setja 

sér jafnréttisáætlun eða jafnréttisstefnu. Í stefnunni eiga að vera jafnréttismarkmið og áætlun 

um hvernig þeim skuli náð. Markmiðin eiga til dæmis að varða launajafnrétti, laus störf, 

endurmenntun, jafnvægi milli atvinnu- og einkalífs, kynbundna áreitni og kynferðislega 

áreitni (10/2008). Í meistararitgerð Nesaule (2016) var kannað hvort jafnréttisstefna 

fyrirtækja á Íslandi hefði jákvæð áhrif á upplifun starfsmanna á jafnrétti, fjölbreytileika, 

trausti og réttlæti. Í rannsókninni fundust engin tengsl á milli skynjunar starfsmanna á 

jafnrétti, fjölbreytileika, trausti og réttlæti og hvort það var jafnréttisstefna innan 

fyrirtækisins. Þó fundust marktæk tengsl á milli skynjunar starfsmanna á jafnrétti og stefnu 

um fjölbreytni innan fyrirtækisins. Því má segja að jafnréttisstefna ein og sér breyti ekki 

skynjun starfsmanna heldur gæti þurft að grípa til frekari aðgerða til að hafa áhrif.  

 

4.2   Leiðir til að takast á við hindranir 

Eins og áður hefur komið fram hafa rannsóknir sýnt fram á ýmsar hindranir á ferli kvenna. 

Hér verður fjallað um þrjár aðferðir sem sem geta hjálpað konum til að komast yfir hindranir 

og ná sínum markmiðum. 

4.2.1   Markþjálfun 

Markþjálfun (e. coaching) getur verið af ýmsum toga en algengt er að markþjálfi vinni með 

einum skjólstæðingi í einu. Markþjálfinn aðstoðar skjólstæðinginn til dæmis við það að setja 

sér markmið og leysa ýmis vandamál sem hafa eða geta komið upp hjá honum. Hann veitir 
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skjólstæðingnum endurgjöf og hvetur hann áfram til að ná settum markmiðum (Olivero, Bane 

og Kopelman, 1997). Góð markþjálfun hefur skilað fyrirtækjum ágætum árangri þar sem 

algengt er að afköst þeirra sem hljóta hana stóraukist (Olivero o.fl., 1997; Baron og Morin, 

2010).  

Upp úr 1980 voru tvær nálganir algengar þegar horft var á konur í atvinnulífinu. 

Annars vegar var það svokallaða „ameríska leiðin“ sem snérist um að líta fram hjá kyni 

einstaklinga og koma jafnt fram við alla. Hins vegar var það „evrópska leiðin“ þar sem 

konum var kennt að þekkja og styrkja sína sérstöðu og jafnframt nýta sér staðalímyndina sem 

karlar höfðu á konum í atvinnulífinu (Leimon, Moscovici og Goodier, 2010). Þegar Leimon 

o.fl. (2010) hófu markþjálfun fyrir konur í viðskiptalífinu völdu þær fyrst „amerísku leiðina“ 

og lögðu áherslu á að ekki væri gerður greinarmunur á þjálfun karls eða konu. Því meira sem 

þær þjálfuðu háttsettar konur með þeirri aðferð fór að myndast skýrt mynstur. Þær áttuðu sig 

á að algengt var að hæfileikum kvenna væri sóað á vinnustaðnum þegar sérstaða þeirra var 

ekki nýtt. En með réttri markþjálfun geta konur fengið skýrari mynd af þeim 

leiðtogahæfileikum sem í þeim býr og lært að nýta sér þá til að komast í stjórnunarstöður 

(Leimon o.fl., 2010; Vinnicombe og Singh, 2002).  

4.2.2   Handleiðarar 

Handleiðarar (e. mentors) eru einstaklingar sem veita handleiðslu, leiðbeina, gefa ráð, hvetja 

og þjálfa aðila sem eru styttra komnir á sínum ferli (á Íslandi er orðið mentor sjaldnast þýtt en 

í þessari ritgerð verður notast við orðið handleiðari). Samskiptin þurfa ekki að fara formlega 

fram heldur geta þau verið hluti af daglegu lífi einstaklinganna (Bohlander, 2013). Óformleg 

sambönd geta til dæmis verið þegar stjórnandi gefur starfsmanni ráð varðandi ákvarðanatöku. 

Ýmsar skipulagsheildir hafa komið á fót formlegum handleiðarasamböndum (e. mentor 

relationship). Þá fá starfsmenn handleiðara sem miðlar sinni visku til þeirra og báðir aðilar 

geta hagnast á því (Dessler, 2015). Luecke segir að góðir handleiðarar séu tilbúnir til að verja 

tíma og vinnu í sambandið, setja miklar kröfur og aðstoða starfsmennina við að ná sínum 

markmiðum (eins og vísað er til í Dessler, 2015). Rannsókn Erdem og Aytemur (2008) leiddi 

í ljós að traust er stór þáttur í sambandinu og að ábyrgðin liggi helst hjá handleiðaranum.  

Ragins segir að handleiðarar geti hjálpað konum að komast í gegnum glerþakið og 

yfir aðrar hindranir sem í vegi þeirra eru (eins og vísað er til í Konrad, Prasad og Pringle, 

2006). Algengt er að konur þurfi að komast yfir fleiri hindranir til að finna sér handleiðara  

(Linehan og Scullion, 2008; Ragins og Cotton, 1991). Þar sem karlar eru oftar í æðstu 

stjórnunarstöðum er algengara að þeir handleiði konur en öfugt. Það getur verið áhættusamt 
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fyrir karlkyns handleiðara sem leiðbeina konum að sinna þeim á sama hátt og körlum. Þegar 

handleiðari og starfsmaður eru ekki af sama kyni er því gott að setja mörk varðandi nánd og 

vera sammála um að sambandið sé einungis faglegt. Handleiðarasambönd sem þessi hafa 

verið árangursríkust meðal kvenna sem starfa í karllægum geirum (Ramaswami, Dreher, 

Bretz og Wiethoff, 2010; Clawson og Kram, 1984).  

4.2.3   Tengslanet 

Til að byggja upp og viðhalda góðu tengslaneti þarf að vera til ferli til að mynda tengsl við 

annað fólk, fyrirtæki og væntanlega viðskiptavini sem gagnast báðum aðilum. Sambönd 

innan tengslanets eru oft fjölbreyttari og tímabundnari en sambönd við handleiðara og geta 

verið misformleg (Bohlander, 2013). Bæði kynin geta notið góðs af því að vera í óformlegu 

tengslaneti. Hér áður fyrr voru tengslanet oft eingöngu fyrir karlmenn þar sem þeir voru í 

meirihluta stjórnunarstaða innan skipulagsheilda. Karlar hafa einnig átt auðveldara með að 

mynda tengslanet sín á milli í gegnum félagslíf, svo sem íþróttir og klúbba þar sem konur 

hafa oft ekki aðgang. Nú þegar konum í stjórnunarstöðum fjölgar eru blönduð tengslanet og 

tengslanet kvenna að verða algengari (Powell, 2003; Petersen, Saporta og Seidel, 2000).  

Samkvæmt skýrslu McKinsey & Company (2016) hafa karlar greiðara aðgengi að 

háttsettum stjórnendum heldur en konur en bæði kyn telja slík samskipti vera lykilþátt í 

velgengni. Um 51% kvenna eiga samskipti við háttsettan stjórnanda vikulega samanborið við 

62% karla. Þegar konur voru spurðar út í tengslanet sitt sögðu 27% kvenna það samanstanda 

mestmegnis af konum, 27% sögðu það samanstanda mestmegnis af körlum og 46% sögðu að 

kynjaskiptingin væri nokkuð jöfn. Þegar karlar voru spurðir að því sama sögðu 9% karla 

tengslanet sitt samanstanda mestmegnis af konum, 37% karla sögðu það samanstanda 

mestmegnis af körlum og 55% sögðu það hafa jafnt kynjahlutfall (McKinsey & Company, 

2016). Í meistararitgerð sinni gerði Erla Hjördís Gunnarsdóttir (2016) eigindlega rannsókn á 

tengslaneti íslenskra stjórnenda og bentu niðurstöður til þess að tengslanetaheimurinn sé 

frekar karllægur en kvenlægur vegna minni stjórnunarreynslu kvenna. Karlviðmælendur voru 

duglegri að viðhalda tengslanetinu og byggja það upp (Erla Hjördís Gunnarsdóttir, 2016).  

5.   Karllægur fjármálageiri 

Fjármálafyrirtæki hafa stóru hlutverki að gegna innan hagkerfisins (Samtök 

fjármálafyrirtækja, e.d.). Slík fyrirtæki geta fengið starfsleyfi sem viðskiptabankar, 

sparisjóðir, lánafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlun og/eða rekstrarfélög 

verðbréfasjóða (Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002). Það sem einkennir starfsemi 
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fjármálafyrirtækja er að hún er bundin þátttöku á fjármálamarkaði. Undir þetta falla meðal 

annars vátryggingafélög og lífeyrissjóðir auk framangreindra fyrirtækja (Samtök 

fjármálafyrirtækja, e.d.).  

Bankahrunið árið 2008 hafði mikil áhrif á landið í heild sinni og sérstaklega 

fjármálageirann (Guðni Th. Jóhannesson, 2012). Þann 9. október 2008 voru þrír stærstu 

bankar landsins komnir í þrot og ríkið tók þá yfir. Neyðarlög voru sett á sem heimiluðu 

Fjármálaeftirlitinu að taka yfir rekstur bankanna. Mikil óvissa ríkti í samfélaginu, 

bankareikningar margra voru frystir og yfir 80% fyrirtækja landsins beittu einhvers konar 

samdráttaraðgerðum (Arney Einarsdóttir, Katrín Ólafsdóttir og Auður Arna Arnardóttir, 

2011; Guðni Th. Jóhannesson, 2012; Ingimundur Friðriksson, 2009). Ýmsir starfsmenn og 

stjórnendur í fjármálageiranum hlutu dóma og sumir hverjir fangelsisvist (Guðni Th. 

Jóhannesson, 2012); Ingimundur Friðriksson, 2009; Þórður Snær Júlíusson, 2015b). Í kjölfar 

hrunsins voru ýmsar reglur og höft sett á sem takmörkuðu aðgerðir bankanna. Síðar fóru 

fjármálafyrirtæki að vinna í því að öðlast aftur traust viðskiptavina sem þeir misstu í hruninu 

(Guðni Th. Jóhannesson, 2012; Ingimundur Friðriksson, 2009; Seðlabankinn, e.d.). Eins og 

áður segir fóru karlar í kjölfar hrunsins að taka virkari þátt í heimilisstörfum og verkaskipting 

varð jafnari (Þóra Kristín Þórisdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010). 

Algengt hefur verið að ákveðnir geirar hafi verið kynjaðir og hefur fjármálageirinn 

þótt karllægur (Oliver Wyman, 2014). Ákveðið mynstur er í störfum kynjanna í geiranum. 

Karlar eru oftar í stjórnunarstöðum og konur eru í lægri stöðum sem eiga það til að vera talin 

kvennastörf (Crompton og Harris, 1998). Í skýrslu Katrínar Ólafsdóttur og Steinunnar 

Rögnvaldsdóttur (2015) kemur fram að kynjaskiptur vinnumarkaður hafi mikil áhrif á 

launamun kynjanna ásamt því að óréttlæti sé í því að konur og karlar hafi ekki sama aðgengi 

að störfum þar sem þau eru talin henta öðru kyninu betur en hinu. Að jafnaði eru lægri laun 

innan kvennastétta en karlastétta (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Í 

vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands var hlutfall kvenna í fjármálageiranum 60% og 

hafði það lítið breyst frá árinu 2008 (Þingskjal 701 - 21. mál, 2015). Kjarninn gerði úttekt 

sem náði til 87 æðstu stjórnenda fjármálafyrirtækja og samkvæmt henni voru einungis sjö 

stjórnendur konur en 80 voru karlar. Það gerir hlutfall kvenna í æðstu stjórnunarstöðum 8% 

en hlutfall karla 92% (Þórður Snær Júlíusson, 2015a). Hér er greinilegt að þegar litið er á 

æðstu stjórnunarstöður hallar verulega á konur þrátt fyrir að þær séu í meirihluta þegar litið er 

til allra starfsmanna fjármálafyrirtækja.  
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6.   Markmið og rannsóknarspurningar 

Eins og áður hefur verið fjallað um þá minnkar hlutfall kvenna því ofar sem farið er upp 

metorðastigann innan skipulagsheilda. Karlar eru í miklum meirihluta þegar horft er á æðstu 

stjórnunarstöður, bæði á Íslandi og í öðrum löndum. Í fjármálafyrirtækjum á Íslandi eru 

kynjahlutföll enn ójafnari en á heildarmarkaðinum. Konur eru þar um 60% starfsmanna en 

þegar litið er á æðstu stjórnendur gegna konur því hlutverki í um 8% tilvika. 

Rannsóknarspurningarnar í þessari rannsókn eru tvær. Sú fyrri er: Af hverju eru konur í 

miklum minnihluta æðstu stjórnunarstarfa í fjármálafyrirækjum en í meirihluta allra 

starfsmanna? Seinni rannsóknarspurningin er: Eru hindranir í vegi kvenna í átt að æðstu 

stjórnunarstöðum? 

Til að leita svara við þessum spurningum var rætt var við karla og konur sem eru 

millistjórnendur í fjármálafyrirtækjum. Viðmælendur voru spurðir út í sína eigin vegferð að 

því hlutverki sem þau gegna nú. Þeir voru einnig spurðir út í mögulegar hindranir þeirra og 

kvenna almennt til að komast í hærri stjórnunarstöðu og hvaða ástæður þau telji að liggi að 

baki kynjahallanum í æðstu stjórnunarstöðum í fjármálafyrirtækjum. Markmið þessarar 

rannsóknar er að varpa ljósi á skoðanir millistjórnenda á þessu máli og kanna hvort ólík 

viðhorf og reynsla séu á milli kynja. 

 

7.   Aðferð 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research method) 

og þótti sú aðferð henta betur en megindleg (e. quantitative research method) til þess að 

skyggnast inn í hugarheim millistjórnenda. Eigindlegar rannsóknir eru taldar vera betri þegar 

rannsakendur vilja kafa djúpt í viðfangsefnið og eru þá þátttakendur fáir. Niðurstöðunum er 

þá lýst í orðum og notast er við litla sem enga tölfræði. Rannsakandi verður þó að hafa í huga 

áhrif eigin skoðana og viðhorfa á rannsóknina (Esterberg, 2002; Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013).  

Í þessari rannsókn voru tekin djúpviðtöl (e. in-depth interviews) sem er ein útgáfa af 

eigindlegri rannsókn og átti rannsakandi samræður við þátttakendur. Í djúpviðtölum hefur 

rannsakandi ákveðið umræðuefnið fyrirfram og leitast er við að ná dýpt í viðtalið sem getur 

ýmist verið staðlað, hálfstaðlað eða óstaðlað (Helga Jónsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn voru 

viðtölin hálfstöðluð. Við vinnslu á niðurstöðum var notast við fyrirbærafræði (e. 
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phenomenology) þar sem leitað var eftir þemum sem lýsa viðhorfi og upplifun þátttakenda 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 

7.1   Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við fimm stjórnendur úr þremur fjármálafyrirtækjum, þrjár konur og tvo 

karla. Fyrirtækin voru úr mismunandi hlutum fjármálageirans og af mismunandi stærð. Ekki 

var rætt við æðstu stjórnendur, þar sem gera má ráð fyrir að þeir séu aðilar sem þegar hafa 

komist yfir hugsanlegar hindranir að stjórnunarstöðunni. Þátttakendur voru millistjórnendur í 

eignastýringu, áhættustýringu, markaðsviðskiptum og á mannauðssviði. Þeir voru valdir eftir 

hentugleik og notaði rannsakandi tengslanet sitt til að nálgast þá. Aldur þátttakenda var á 

bilinu 30 ára – 54 ára, flestir voru giftir og áttu börn og allir höfðu þeir lokið háskólanámi. 

Kvenkyns þátttakendur höfðu allir lokið framhaldsnámi á háskólastigi en karlkyns 

þátttakendur höfðu lokið grunnnámi.  

Nú verður gerð grein fyrir þátttakendum. Til að gæta trúnaðar hefur nöfnum þeirra 

verið breytt en aðrar upplýsingar eru réttar.  

Karen er á aldursbilinu 35 – 39 ára og starfar í fyrirtæki A. Hún er gift og á börn. 

Karen hefur lokið framhaldsnámi á háskólastigi.  

Barði er á aldursbilinu 35 – 39 ára og starfar í fyrirtæki A. Hann er giftur og á börn. 

Barði hefur lokið grunnnámi á háskólastigi. 

Helga er á aldursbilinu 35 – 39 ára og starfar í fyrirtæki B. Hún er einhleyp og 

barnlaus. Helga hefur lokið framhaldsnámi á háskólastigi. 

Finnur er á aldursbilinu 50 – 54 ára og starfar í fyrirtæki B. Hann er giftur og á börn. 

Finnur hefur lokið grunnnámi á háskólastigi. 

Andrea er á aldursbilinu 30 – 35 ára og starfar sem forstöðumaður í fyrirtæki C. Hún 

er gift og á börn. Andrea hefur lokið framhaldsnámi á háskólastigi.  

 

7.2   Framkvæmd 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í október 2016 og var þá útbúinn viðtalsrammi. Eftir að 

viðtalsramminn var fullmótaður setti rannsakandi sig í samband við hugsanlega þátttakendur 

með tölvupósti. Með hjálp tengslanets rannsakanda var yfirleitt auðvelt að fá viðtal með 

þátttakendum. Rannsakandi setti sig í samband við þá stjórnendur í fjármálafyrirtækjum sem 

hann þekkti og þeir komu með tillögur að mögulegum viðmælendum. Af þeim sjö sem 

rannsakandi setti sig í samband við voru fimm tilbúnir til að taka þátt. Viðtölin fóru fram 2. 
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til 10. nóvember á vinnustöðum þátttakenda að undanskildu viðtalinu við Andreu sem fór 

fram á heimili hennar. Viðtölin voru mislöng, allt frá um 40 mínútum upp í 71 mínútu. Öll 

viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki með góðfúslegu leyfi þátttakenda og með 

þeim skilyrðum að nafnleyndar yrði gætt og að ekki væri hægt að rekja svörin með neinum 

hætti. Í viðtölunum studdist rannsakandi við viðtalsrammann sem samanstóð mestmegnis af 

opnum eða hálfopnum spurningum (sjá viðauka 1). Viðtölin voru sveigjanleg og var 

þátttakanda frjálst að fara út fyrir efnið. Rannsakandi spurði þá nánar út í það sem hann taldi 

vera áhugavert eða spennandi málefni hverju sinni. Í upphafi viðtals fór rannsakandi yfir hver 

tilgangur viðtalsins væri og þá var þátttakandi beðinn um að segja frá sér og sínum 

bakgrunni. Næst var farið út í stjórnandastarfið sjálft og áskoranir tengdar því. Þar á eftir var 

fjallað um handleiðarasambönd og tengslanet. Þegar leið á viðtalið var þátttakandi spurður út 

í starf maka, börn og verkaskiptingu heimilisins ef það átti við. Að því loknu var þátttakandi 

spurður út í löngun sína til að komast í æðstu stjórnunarstöðu og hvort hann teldi að kynin 

sæktust jafn mikið eftir því. Síðan var farið út í hindranir þátttakenda og kvenna að æðstu 

stjórnunarstöðum og hvað gæti hjálpað þeim. Ef þátttakandi átti í erfiðleikum með að átta sig 

á hverslags hindranir var verið að spyrja um voru lesin upp sex stikkorð og þeir spurðir út í 

hvort þeir teldu að einhverjar af þeim hindrunum væru til staðar fyrir konur. Eftir það 

þátttakendum greint frá kynjahlutföllum innan fjármálageirans, annars vegar hlutfallið yfir 

geirann í heild sinni og hins vegar yfir æðstu stjórnunarstöður og leitað var svara við því hvað 

þátttakendur teldu að ylli þessum mismun. Einnig voru þeir spurðir út í hvað hægt væri að 

gera, svo fyrirtæki gætu jafnað kynjahlutföllin í æðstu stjórnunarstöðum. Að lokum var 

þátttakendum gefinn kostur á að koma einhverju á framfæri sem ekki hafði verið spurt um í 

viðtalinu. Ef það vantaði frekari upplýsingar um bakgrunn þátttakanda var endað á að fara 

yfir þau mál. 

 

7.3   Greining gagnanna 

Í upphafi úrvinnslu gagnanna voru þau öll rituð upp orðrétt og voru þau samtals um 36 

þúsund orð eða tæpar 70 blaðsíður. Því næst las rannsakandi hvert viðtal fyrir sig áður en 

formleg greining hófst. Eins og áður hefur komið fram var notast við fyrirbærafræði við 

greininguna. Í annarri yfirferð las rannsakandi hvert viðtal og leitaði eftir þemum. Ef eitthvað 

atriði kom oft fyrir eða viðmælandi lagði áherslu á það var það flokkað sem þema. Í fyrstu 

voru þemun 19 talsins en síðar voru mörg þeirra sameinuð svo eftir stóðu þrjú yfirþemu með 
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hvert um sig eitt til þrjú undirþemu. Fyrsta yfirþemað er kallað aðsókn kvenna í 

stjórnunarstöður og undirþemað er kvennastöður í fjármálafyrirækjum. Annað yfirþemað  

er kallað hindranir og undirþemun eru staðalímyndir og fjölskyldulífið. Þriðja og síðasta 

yfirþemað er kallað styðjandi þættir og undirþemun eru markþjálfun og handleiðsla, 

tengslanet og kynjakvótinn og aðgerðir fyrirtækja. 

8.   Niðurstöður 

Í þessum kafla er farið yfir það sem fram kom í viðtölunum. Kaflanum er skipt upp eftir 

fyrrnefndum þemum og því eru yfirkaflarnir þrír og undirkaflarnir sex talsins. 

 

8.1   Aðsókn kvenna í stjórnunarstöður 

Allir viðmælendurnir töldu það líklegt að þeir myndu sækjast eftir því að komast í æðstu 

stjórnunarstöður að undanskildum Finni, hann sagðist vera sáttur á þeim góða stað sem hann 

væri. Viðmælendurnir voru síðan spurðir hvort þeir teldu kynin sækjast jafnt eftir því að 

komast í æðstu stjórnunarstöður. Karen og Finnur töldu konur hafa sama metnað og karlar til 

að komast í hærri stjórnunarstöður en Ásta, Andrea og Barði töldu karla hafa meiri áhuga á 

því. Ásta og Andrea töldu það þó vera að breytast. Þær upplifðu sem konur væru farnar að 

hafa meiri áhuga á stjórnunarstöðum en áður fyrr. Andrea taldi að í raun væri vandamálið 

tvíþætt. Í fyrsta lagi væru til konur sem hefðu áhuga á að fara í stjórnunarstöður en sökum 

hefða samfélagsins hefðu þær ekki hagað náms- og starfsferlinum sínum þannig að þær 

teldust hæfar í þau störf. Hins vegar væri hópur fólks sem hefði engan áhuga á þeirri ábyrgð 

og álagi sem fylgir stjórnunarstörfum. Í þeim hópi væru fleiri konur en karlar. Hún telur að 

þær konur sem hafa áhuga á stjórnunarstörfum muni sækja sér þá menntun og reynslu sem 

þær þurfa og að lokum muni það vandamál leysast. Hún segir að það að fleiri konur en karlar 

hafa ekki áhuga á stjórnunarstöðum sé í raun ekki vandamál heldur einungis líffræðilegur 

munur á körlum og konum. Hún sagði einnig: 

Ég held að hormónalega séð þá hugsum við meira um afleiðingar þess sem að 
við erum að gera og við gerum okkur betur grein fyrir ábyrgðinni sem við 
erum að taka heldur en karlar. Nú er ég gjörsamlega að tala um meðaltöl, það 
er auðvitað alls konar fólk innan beggja kynja sem eru bara allt öðruvísi heldur 
en meðaltalið. En að meðaltali þá eru karlmenn meira þannig að þeir segja 
bara „já“ og díla við afleiðingarnar seinna, þú veist, eins og svona að sækjast 
eftir svona störfum… og ég held að karlmenn líka, nú er ég aftur að tala um að 
meðaltali, líta stærra á sig. Þeir halda að þeir séu mikilvægara unit og eru með 
meira sjálfsöryggi, að meðaltali, og finnst þeir svona kannski eiga meira skilið 
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launahækkanir og einhverjar stöður á meðan að konur segja: „Nei, æ þessi 
getur örugglega gert þetta betur en ég.“ Við erum alltaf svolítið að draga meira 
úr okkur. [...] Við erum að hugsa um allar afleiðingar og þá er maður einhvern 
veginn löngu búinn að loka á að gera þetta einhvern tímann. Karlar bara 
stökkva og hugsa um afleiðingarnar seinna. Þetta er eðlislegt og þetta er 
hormónatengt. Við erum með meiri umhyggjuhormón í okkur, við setjum 
aðrar fram fyrir okkur, það er bara í okkur. 

Andrea sagðist vera mjög meðvituð um þá ábyrgð sem hún tekur að sér og hún taldi 

karlmenn ekki hugsa jafn mikið út í það. Hún sagði að til þess að geta borið gífurlega ábyrgð 

sé nauðsynlegt að hafa ákveðið kæruleysi til að fara ekki yfir um. Hún taldi konur hafa minna 

kæruleysi en karla. Andrea hélt því fram að kynjahlutföll í æðstu stjórnunarstöðum gætu 

aldrei orðið alveg jöfn en munurinn færi minnkandi með hverri kynslóð sem tæki við. Ásta 

taldi að fjölskyldulífið og minni löngun til að taka ábyrgð ættu sinn þátt í því að konur sækist 

síður í stjórnunarstörf en karlar að því leyti að konur vilji eyða meiri tíma heima fyrir. Barði 

taldi ástæðuna vera vegna þess að stjórnunarhlutverkið er ekki jafn spennandi í augum 

kvenna og karla: 

Þetta er ákveðin kreðsa, það er ógeðslega mikið af körlum í þessum stöðum 
svo það lítur ekkert út fyrir að vera spennandi. Þetta lítur út, sennilega, jafn 
spennandi eins og fyrir mig að fara í saumaklúbb. Núna er þetta samt að 
opnast og þetta er að verða sterkari félög. Félag kvenna í atvinnurekstri er að 
gera þetta attractive og eitthvað venue fyrir konur. Af því bara, let’s face it þá 
eru bara áhugamálin alveg svart og hvítt, held ég sko. Þannig ég held að það 
þurfi að breyta einhvern veginn umgjörðinni því ég myndi aldrei nenna fara í 
saumaklúbb nema prjónum yrði skipt út fyrir byssur, kökum fyrir steikur og 
kannski skipta út nokkrum kellingum fyrir karla. [...] En það er bara svolítið 
erfitt að breyta umhverfinu af því þetta er saumaklúbburinn þinn. Þú ætlar ekki 
að hafa steikur og ekki hafa karla. En ég er ekkert að segja að það sé 
samantekið ráð bara að hleypa ekki konum í stjórnunarstöður. Mér finnst samt 
ákveðin hræsni fólgin í því að vera tala um ójafnrétti í þessu en ekki fókusa á 
að fjölga körlum í hjúkkustétt eða hvaða kvenlægu stétt sem það kann að vera. 
Þú veist, ef þetta er jafnrétti þá er það both ways. Það er ekkert persónulegt 
metnaðarmál mitt að jafna kynjahlutföll í neinni stétt. Ég held bara að fólk 
verður bara að sækja það sem því langar að sækja, ég trúi því. Þú veist, konur 
hafa að mínu mati jöfn tækifæri. 

Barði taldi að kynjahlutföllin í æðstu stjórnunarstörfunum jafnist ekki út fyrr en konur fari að 

hafa meiri áhuga á að sinna þeim störfum. Hann sagði að konur verði að trúa því að þær geti 

þetta og vinna markvisst að því. 
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8.1.1   Kvennastöður í fjármálafyrirtækjum 

Þegar viðmælendur voru spurðir af hverju þeir teldu að 8% æðstu stjórnenda í 

fjármálafyrirtækjum væru konur en þær væru 60% allra starfsmanna var algengt svar að 

konur væru oftar í „kvennastöðum“ í fjármálafyrirtækjum. Það sem einkenndi kvennastöður 

var að þær krefjast lægra menntunarstigs og minni reynslu. Karen sagði: 

Það er mikil kynjaskekkja milli deilda og mjög stór hluti kvenna í 
fjármálageiranum eru starfsmenn í til dæmis útibúum í viðskiptabönkunum. 
Það er lægra menntunarstig til dæmis þannig þetta eru kannski ekki endilega 
konur sem komast í æðstu stjórnunarstöður og hafa minni möguleika á því. 
Almennt séð er hærra menntunarstig í sérfræðistörfunum í 
fjárfestingarbankanum þannig það er kannski svona beinni leið inn í 
stjórnunarstöður. Þú þarft að skilja fjármálakerfið og hafa yfirsýn yfir 
fjármálamarkaðinn. Þannig að lægra hlutfall af konum eru með hátt 
menntunarstig og það er ákveðin forsenda til þess að þú getir unnið þig upp. 
Ég held að við þurfum að byrja svolítið á því að ná konunum inn í 
sérfræðistörfin en það er bara að taka allt of langan tíma. Það var smá bakslag 
eftir hrun og það þarf að vinna það upp.  

Ásta talaði einnig um konudeildir og karladeildir. Hún sagði að kynin eigi það til að raðast 

upp eftir áhugasviði og þar er ákveðið mynstur á milli kynja: „Ef maður skoðar hópinn sem 

fer í eignarstýringarkúrsa í háskólanum þá eru það 90% karlar.“ Finnur talaði um að konur 

séu meira í bakvinnslustörfum en karlar í framlínustörfunum. Hann áttar sig ekki á af hverju 

svo sé. Hann segist vera sjálfur að reyna að jafna kynjahlutföllinn í sinni deild en það eigi það 

til að vera erfitt: 

Ég er að ráða manneskju inn til mín núna og ég þarf aðila með reynslu. Því 
miður þá eru engar konur sem uppfylla categoriuna þó að mitt fyrsta val sé að 
reyna að finna konu. Það er reynslan sem skiptir máli sem ég þarf að fá og því 
miður eru engar konur með þessa reynslu. Þannig ég held líka að konur þurfi 
að fjárfesta í sjálfri sér í þessu, ef þær vilja fara í tiltekin störf þá þarf að 
fjárfesta í því. Það þarf að fara einhverja vegferð, vegna þess að ég myndi 
aldrei ráða manneskju af því hún er karlmaður eða af því hún er kona. Ég horfi 
á gæðin og reynsluna það er það sem ég er að horfa á. [...] Ég vil meina að það 
séu engar hindranir fyrir konur – eða ég horfi ekki á það þannig. Þetta er fyrst 
og fremst að fólk velji einhverja vegferð og fjárfesti í sér til framtíðar, þá á 
ekkert að hindra, það er bara þannig. 

Karen sagðist vilja sjá fleiri konur á tekjusviðunum sérstaklega í fjárfestingabönkunum þar 

sem það eru enn miklar karlastéttir. Hún sagði að fleiri konur hefðu verið komnar inn á þessi 

svið en að þeim hafi fækkað töluvert í hruninu: 

Það var alveg kominn góður hópur af konum sem voru miðlarar og allt þetta. 
Það var meira að segja einhver félagsskapur fyrir konur í þessum störfum. Ég 
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held að það sé verið að endurvekja hann sem betur fer, þannig ég held að það 
sé mjög jákvætt. Ég held að konur þurfi að styðja hvora aðra í þessu og þær 
þurfi að mynda með sér tengslanet. Tengslanet er ofboðslega mikilvægt til að 
komast áfram í þessum störfum. Það þekkja allir alla í þessum geira svo ég 
held að það sé mjög mikilvægt að þær standi saman og hjálpi hvorri annari.  

Þegar Karen var spurð af hverju hún héldi að þeim hafi fækkað í hruninu svaraði hún: 

Ég veit það ekki, það fór náttúrulega bara mikið af fólki úr bankageiranum. 
Kannski voru þær að einhverju leyti með minni starfsaldur, það er örugglega 
eitthvað af skýringunni. Ég veit ekki hvort konur séu viðkvæmari að það sé 
talað illa um vinnustaðinn. Ég held að mörgum konum hafi líka bara ekki liðið 
vel í þessu umhverfi. Margar konur fóru út úr til dæmis verðbréfamiðluninni, 
þær sem urðu eftir voru helst í gjaldeyrismiðluninni... kannski því það voru 
fleiri konur þar, það gæti alveg skipt máli. 

Karen sagði að menningin í verðbréfamiðluninni væri mjög karllæg og því væri mikilvægt að 

hlúa að þeim konum sem eru efnilegar og passa að þeim líði vel.  

 

8.2   Hindranir 

Viðmælendurnir voru spurðir út í bæði hindranir í átt að stjórnunarstöðum, bæði sínar og 

kvenna almennt, og töldu flestir að manneskjan sjálf væri stærsta hindrunin. Finnur og Barði 

sögðust ekki sjá neinar hindranir fyrir konur. Karen taldi aftur á móti glerþakið hindra sig á 

leiðinni að æðstu stjórnunarstöðu og sagði að það væri erfitt að komast fyrst að borðinu. Hún 

sagði að það væri snúið að koma auga á margar hindranirnar og að karlar væru oft blindir 

fyrir þeim. Hún nefndi sem dæmi að sökum sterkrar félagsmótunar gerir fólk almennt ríkari 

kröfur til kvenna en karla, að konur þurfi að hafa meira fyrir því að sanna sig til að öðlast 

virðinguna og tækifærin til að vinna sig upp í stjórnunarstöðu: 

…þetta er ekki alveg einfalt. Maður heldur það kannski þegar maður er aðeins 
yngri að hérna... maður leggur hart að sér og gerir hlutina vel að þá nái maður 
árangri. En þú veist, það er ákveðin tregða til að breyta hlutunum. Það er mjög 
auðvelt að ná „x“ langt en til að komast yfir einhvern hjalla þá virðist vera 
gerðar eða maður upplifir að það séu gerðar meiri kröfur til kvenna heldur en 
karla. 

Hægt er að draga þá ályktun að Karen upplifi sem hindranirnar í vegi kvenna séu fáar í byrjun 

ferilsins en að þær aukist því ofar sem farið er upp metorðastigann. Hún segir að á ákveðnum 

stað á ferlinum sé glerþak sem hindrar konur í að komast í æðstu stjórnunarstöður. Ásta taldi 

sig aftur á móti hafa alveg jafna möguleika og karlmenn. Hún sagðist þó vera meðvituð um 
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að það væri ekki alltaf raunin fyrir allar konur. Þegar hún var spurð út í hindranir kvenna í 

fjármálageiranum sagði hún: 

Ég held að það sé oft og tíðum þær sjálfar… bara að hafa trú á sér og láta þetta 
ekki trufla sig of mikið. Jú það er munur, kannanir sýna að það er munur á 
milli kynjanna, tala nú ekki um launalega og algjörlega líka bara að… allavega 
líður konum þannig og þær svara því þannig að þær fái síður einhver ákveðin 
störf, en þú veist… ég held oft og tíðum að þetta sé einhver innri barátta, 
eitthvað sem maður lætur sjálfur stoppa sig. 

Hún tók fram að á vinnustaðnum hennar væri mikil áhersla lögð á að allir fái jöfn tækifæri 

óháð kyni. Hún taldi líklegt að sjónarmið hennar væri annað ef hún ynni á öðrum vinnustað 

þar sem minni áhersla væri lögð á jafnrétti. Bæði Ásta og Karen töldu ekki vera fleiri 

hindranir fyrir konur í fjármálageiranum en annars staðar. Andrea og Barði töluðu um að 

konur ættu það til að vera hræddari en karlar við að taka erfiðar ákvarðanir og að kýla á 

hlutina. Barði sagði: 

Mér finnst almennt að strákar eru frekar til í að taka sénsinn og segja bara: 
„Fokk it, kýlum á það“ og síðan heppnast það bara furðulega oft. Ég held að 
konur eigi erfiðara með að taka bara „leap of faith“. 

Andrea segir að útilokun frá samskiptum geti verið ákveðin hindrun fyrir konur og að það sé 

eina hindrunin sem hún hafi upplifað á sínum ferli. Hún segir að það eigi til að gleymast að 

hafa konur með í ákvarðanatökum og að þær þurfi að hafa augun opin fyrir því. Á gamla 

vinnustaðnum hennar var einungis ein kona í stjórn og þá var algengt að það gleymdist að 

láta hana vita hvenær stjórnarfundir væru. Andrea nefnir líka að það þyki oft ekki viðeigandi 

þegar einstaklingar af sitt hvoru kyninu eyði tíma saman en það þætti eðlilegra ef þau væru af 

sama kyni: 

… við höfum flestar haft karlkyns yfirmann og þá er einhvern veginn ekki við 
hæfi að við förum tvö ein og fáum okkur bjór saman en ef að ég væri 
karlmaður þá hefði ég alveg getað farið með honum […] og ef ég myndi 
hringja í karlkyns yfirmann minn og spyrja: „Eigum við ekki að byrja bara 
daginn í ræktinni og svo förum við þarna…“ það væri alltaf aðeins 
óviðeigandi… af því að við erum af sitt hvoru kyninu. Og af því að þessir 
gömlu yfirmenn eru fleiri karlmenn heldur en kvenmenn þurfum við að passa 
að þetta gerist ekki alltaf […] og það er rosa oft svona: „Við strákarnir ætlum 
að…“  

Andreu finnst mikilvægt að hafa hópefli fyrir alla samstarfsfélagana svo allir kynnist 

innbyrðis en ekki einungis karlarnir. Hún telur að þetta muni jafnast út með tímanum þegar 

fleiri konur eru komnar í stjórnunarstörf.  
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8.2.1   Staðalímyndir 

Viðmælendurnir voru ekki spurðir sérstaklega út í upplifun þeirra af staðalímyndum en þegar 

rætt var um hindranir komu þær oft til tals. Karen sagði: „Það er eitthvað í umhverfinu sem 

gerir það að verkum að við treystum frekar karlmönnum en kvenmönnum þó þeir hafi litla 

reynslu.“ Hún sagði einnig að fólk ætti auðveldara með að sjá karla í stjórnunarstarfi en 

konur. Hún sagði að þessar staðalímyndir væru ómeðvitaðar og að fæstir vilji mismuna vegna 

þeirra en einhverra hluta vegna geri fólk aðrar kröfur til kvenna en karla. Ásta upplifði þetta á 

svipaðan hátt: 

Það hafa einhvern veginn alltaf verið karlar að sinna stjórnendastörfum svo þú 
sérð það fyrir þér að þeir séu áfram í þessum störfum. Þannig kannski býr bara 
kúltúrinn svolítið til að þetta sé svona karlalegt starf […] ég held að bæði geti 
ráðandinn hugsað: „Já ókei, það hefur alltaf verið karlmaður í þessu starfi“ og 
fundist þetta vera dálítið karlmannslegt starf en ég held að ekki síður horfi 
umsækjandinn á starfið þannig. 

Ásta sagði hins vegar að þessi hugsun væri sjaldgæf en taldi þó að staðalímyndum væri enn 

ekki útrýmt. Finnur sagði að konur vantaði hugsanlega fleiri fyrirmyndir í bankageiranum þar 

sem staðalímynd stjórnanda í fjármálafyrirtæki gæti í hugum sumra verið karllæg: 

Kannski er einmitt þessi staðalímynd þegar maður horfir á fjármálageirann… 
gæti verið að fólk hugsi um svona „bankaspaða“ eða hvað sem maður kallar 
það… að þetta séu einhverjir stráklingar með bindi og einhverjir töffarar. Ég 
vona að svo sé ekki og ef það er, þá breytist það nú… en kannski er þetta að 
einhverju leyti í huga fólks… svona staðalímyndir. 

Andreu fannst staðalímynd stjórnanda í fjármálafyrirtæki hafa lagast þar sem 

kvenstjórnendum hefur fjölgað en hún benti þó á að ómeðvitaðir hlutir eiga það til að breytast 

hægt svo það gæti tekið dágóðan tíma að útrýma staðalímyndunum alveg. Andrea segir að 

vinkonur sínar sem vinni í stórum fyrirtækjum erlendis upplifi oft fordóma gagnvart kyni sínu 

og að það sé litið niður á þær því þær séu konur. Hún sagði að margar hverjar hafi þurft að: 

„[...] breyta sér svolítið í karlmenn,“ klæðast drögtum og setja hárið upp. Andrea segist ekki 

vera hrifin af því að konur breyti sér í karlmenn heldur vill hún að þær haldi í sín einkenni:  

Ég geri oft í því að vera með slegið hár í vinnunni, ljóshærð með slegið hár. 
Mér finnst það bara fínt þegar fólk vanmetur mig þegar ég mæti inn á fund því 
það vanmetur mig ekki þegar ég er er farin út… maður verður bara svolítið að 
embrace-a það. 
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Þarna hljómar eins og Andrea sé að vitna í þá staðalímynd að ljóshærðar konur séu ekki 

klárar og að hún hafi gaman af því að afsanna þá staðhæfingarvillu.  

 

8.2.2   Fjölskyldulífið 

Þegar rætt var við viðmælendur um hvernig verkaskiptingu heimilisins væri háttað töldu 

flestir hana skiptast nokkuð jafnt á milli þeirra sjálfra og makans. Á álagstímum hjá þeim var 

algengt að maki tæki meiri ábyrgð á heimilinu og öfugt. Barði sagði að verkaskiptingin á 

hans heimili ætti það til að stjórnast af hagsveiflum: 

Fyrir hrun, þegar allt var geðbilað, þá var ég minna til staðar en eftir hrun þá 
komu bara mörg ár basically, þangað til að ég byrjaði hérna, þar sem ég var að 
hjálpa með fyrirtækið hennar og svona hafði miklu meiri tíma. Það var enginn 
fókus á að skila einhverri arðsemi fyrstu árin, allir voru bara brenndir og 
hræddir og einhvern veginn inni í skel. Þannig þá gafst miklu meiri tími og þá 
var ég að sækja börnin og hún var að vinna á milljón í þessu fyrirtæki og þú 
veist, þá snérist allt við. En núna er það pínu að shift-ast til baka, eftir því sem 
að hagkerfið fer meira á ferð og flug. 

Andrea sagði að þó að verkaskiptingin á hennar heimili væri alveg jöfn þá hafi hún örlítið 

„gamaldags hugsunarhátt“ á verkaskiptingunni: 

Ég er svolítið fyrir það að karlinn sé bara betri í ákveðnum hlutum en konan 
en það er auðvitað mismunandi milli fólks. Mér finnst rosalega fínt að hann 
hengi svona upp hluti og þú veist… ef það er sprungin pera þá get ég alveg 
farið og náð í peru og skipt um en þá svona einhvern veginn finnst mér að 
hann eigi að gera það. Það er svona gömul verkaskipting hvað eitthvað 
svoleiðis varðar… Hann er líka miklu sterkari en ég þannig að allt svona sem 
krefst krafta eða eitthvað svoleiðis þá bara finnst mér bara fínt að hann sjái um 
það […] Þannig ég er með smá gamaldags hugsunarhátt en við verðum líka að 
muna það að við erum ólík kynin, ólík innan kynja auðvitað líka, en mér finnst 
bara allt í lagi að sumt gerir karlinn betur og sumt gerir konan betur. 

Karen sagði að fjölskyldulífið eigi það til að hindra konur þar sem gerðar eru frekari kröfur til 

kvenna en karla hvað heimilisverkin snertir: 

Þú veist, ég held að almennt taki konur meiri ábyrgð á heimilum þó að það sé 
jafnt hjá mér. Þegar ég horfi á vinkonur mínar… mér finnst þær almennt bera 
miklu meiri ábyrgð á heimilunum heldur en þú veist… Sérstaklega þegar 
börnin eru lítil, þá einhvern veginn lendir þetta meira á þeim. Það eru líka bara 
gerðar kröfur á að við séum umhyggjusamar og svona… Maður hefur oft heyrt 
með launamuninn, svona það sem út af stendur, að það er bara af því að konur 
eru ekki með svona „vinnukarakter“ þær eru með svona „heimakarakter.“ […] 
að þær velja að hætta fyrr á daginn og fara heim að hugsa um börnin og svona. 
Ég held að það sé ekkert alltaf þannig að þær velji það. Ég held að þetta sé 
bara líka umhverfið sem gerir meiri kröfur til okkar sem foreldris. Ég held að 
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þetta sé líka svolítið algengt hjá konum sem vinna mikið og eru í 
stjórnunarstöðum, að vera stöðugt með þetta „mömmu-samviskubit.“ Það er 
líka tala um að móðurhjartað sé kalt - þú hefur aldrei heyrt talað svona um 
karlmann […] Það eru bara ekki gerðar sömu kröfur að þeir séu jafn virkir í 
uppeldi barna og hérna, allt þetta. 

Karen sagði einnig frá því að það hafi vakið athygli á leikskólanum hversu oft maður hennar 

hafi sótt barn sitt. Leikskólakennurunum hafi þótt það sérstakt hversu virkur faðirinn var í 

barnaumsjánni þar sem það féll oftar í hlut mæðra. Ásta vill meina að það sé löngun kvenna 

til að sinna fjölskyldulífinu frekar en að ábyrgðin lendi á þeim: 

Oft vill konan bara vera meira heima með krökkunum […] og er ekki til í að 
vera í þessu ábyrgðarmikla starfi með vinnuna kannski í hausnum allan daginn 
eftir að hún kemur heim og vill geta kúplað sig út eða haft meiri sveigjanleika 
eða svoleiðis. 

Barði og Finnur tóku báðir fæðingarorlof þegar það bauðst, sem var þó mun styttra en hjá 

makanum. Þegar þeir tóku orlofið var ekki algengt að karlmenn tækju fæðingarorlof. Þegar 

Finnur kom aftur í vinnuna eftir orlofið upplifði hann það „eins og að koma úr sumarfríi“ og 

það hefði ekki haft mikil áhrif á hans störf. Karen taldi það mikilvægt fyrir jafnréttisbaráttu 

að karlar taki fæðingarorlof:  

Ég held að það myndi hjálpa ofboðslega til ef karlar færu að taka meiri ábyrgð 
á heimilinu, að þeir tækju sér fæðingarorlof og væru virkari. Þannig að ég held 
að þetta sé mikil afturför að karlmenn séu farnir að minnka það verulega að 
taka fæðingarorlof. Það er orðið mjög sjaldgæft til dæmis hjá okkur að 
karlmenn fari í fæðingarorlof og það er yfirleitt mjög stutt ef þeir fara, þeir 
fara ekki í þrjá mánuði, það er kannski mánuður í besta falli […] Ég held að 
það ýti undir þessa upplifun á okkur sem svona „heimakarakterinn“ ef að við 
förum í burtu í kannski ár af vinnustaðnum. Mín reynsla er sú að þegar konur 
koma til baka þá eru svo hraðar breytingar og mikið að gerast að þetta er 
yfirleitt ekki sami vinnustaðurinn og þú fórst frá.  

Karen sagði að þegar konur komi aftur á vinnustaðinn eftir að hafa verið í ár í burtu þá þurfi 

þær að byrja aftur á að sanna sig þar sem það gætu verið komnir nýjir stjórnendur og 

starfsmenn. Það er mun auðveldara fyrir karlmenn að koma aftur úr orlofinu þar sem þeir eru 

yfirleitt frá vinnu í mun styttri tíma. Þegar Karen var spurð hvaða ástæður hún telji að liggi að 

baki því að karlar taki mun styttra fæðingarorlof sagði hún að það væri yfirleitt fjárhagslegt 

atriði. Þar sem algengara er að konur séu á lægri launum sé það fjárhagslegra hagstæðara að 

þær fari frá vinnu í lengri tíma.  
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8.3   Styðjandi þættir  

Viðmælendurnir töldu reynslu sína og persónulega eiginleika eiga stóran þátt í því að þeir séu 

í þeirri stöðu sem þeir eru í, í dag. Finnur sagði að fjölbreytt reynsla hans hafi komið honum 

langt og það hversu auðvelt hann ætti með að fá fólk í lið með sér. Hann taldi að fagmennska 

og færni í mannlegum samskiptum væru eiginleikarnir sem leiddu hann að því starfi sem 

hann gegnir í dag. Barði lagði áherslu á að koma alltaf til dyranna eins og hann væri klæddur 

og að vera hreinskilinn í samskiptum. Með það að leiðarljósi náði hann að byggja upp gott 

traust meðal viðskiptavina, samstarfsmanna og yfirmanna. Til að komast í enn æðri stöðu 

taldi Barði að mikilvægt væri að halda rétt á spilunum, vera skynsamur og þolinmóður þar 

sem góðir hlutir gerðust hægt. Karen sagði að hún hafi alltaf verið metnaðarfull í sínu starfi 

og haft gaman af vinnunni. Hún taldi sig einnig hafa drifkraft sem hafi komið að góðum 

notum þar sem hún sagðist oft hafa þurft að „berjast fyrir sínu“ í þessum karllæga geira. 

Andrea taldi einnig að drifkraftur væri eiginleiki sem hafi hjálpað henni að koma sér á 

framfæri og að hún tvínóni aldrei við neitt. Hún sagðist hafa mikið frumkvæði og sé „góð í að 

reka hlutina áfram.“  

 Þegar viðmælendurnir voru spurðir hvað þeir teldu að gæti helst hjálpað konum í 

fjármálageiranum til að komast í hærri stjórnunarstöðu taldi Finnur að þær þyrftu „bara að 

gera hlutina vel,“ að það hafi sýnt sig að það væri allt sem þyrfti. Hann sagði einnig að: 

„þetta snúist bara um eigin verðleika hjá hverjum og einum,“ yfirmaður hans væri kona sem 

hefði sýnt það í verki að hún ætti það starf skilið. Andrea sagði: 

Hættum að stoppa okkur sjálfar! Þetta snýst um að trúa á sjálfa sig og vera viss 
um að þetta sé það sem mann langar að gera. Ekki fara að sækjast í einhverjar 
stjórnunarstöður ef þú hefur ekki, þú veist, áhuga. Þetta er alltaf spurning um 
áhuga. [...] Það eiga ekki allir að vilja vera í stjórnunarstöðum, þú veist, hvort 
sem þú ert kona eða karl þá getum við ekki öll verið stjórnendur [...] og það 
eru ekki allir jafn góðir í því heldur. Maður sér ógrynnin öll af karlmönnum og 
kvenmönnum sem áttu aldrei að vera stjórnendur og hafa bara ekki 
tilfinningagreindina til þess þó þau séu bráðklár. [...] En maður þarf að skoða 
svolítið snemma hvað það er sem mann langar að gera, mennta sig „rétt“ og 
láta síðan ekkert stoppa sig. Ef mann langar það þá getur maður það ef maður 
hefur trú á sér. 

Bæði Ásta og Barði töldu mikilvægast að konur hefðu trú á sjálfum sér og þá gætu þær 

komist í þá stöðu sem þær vilja. Ásta nefndi það sama og Andrea, það er að konur þyrftu að 

velja sér hagnýtt nám sem gæti hjálpað þeim að komast í stjórnunarstöður. Hún bætti síðan 

við að það væri mikilvægt fyrir þær að byggja upp fjölbreytta starfsreynslu sem nýttist í 

starfi.  
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8.3.1   Markþjálfun og handleiðsla 

Þegar viðtalið var tekið voru Ásta og Finnur í leiðtogaþjálfun hjá fyrirtækinu sínu þar sem 

þeim var úthlutaður bæði markþjálfi og handleiðari. Finnur hafði þá einungis hitt 

markþjálfann tvisvar sinnum og formlega handleiðarann einu sinni svo honum fannst of 

snemmt að meta hvort það hefði skilað árangri. Ásta hafði áður haft markþjálfa og fannst það 

hjálplegt. Hún sagði: 

Mér fannst það hjálpa mér að því leyti að þá var ég að vinna með ákveðin 
markmið og þetta var svolítið bara samtal við sjálfan sig. Markþjálfinn var 
ekkert endilega að koma með neitt rosalega mikið input í það sem maður er að 
gera nema það að leiða mann áfram með réttu spurningunum þannig að mér 
fannst það hjálpa heilmikið. Þannig að maður var sjálfur svolítið að grafa ofan 
í sjálfan sig og fá speglun á það frá markþjálfanum þar sem oft er erfitt að 
spegla öll málefni við til dæmis hópinn. 

Ásta hafði einnig bæði haft formlegan handleiðara og óformlegan en hún taldi yfirmann sinn 

gegna síðara hlutverkinu. Henni finnst hún græða heilmikið á óformlega sambandinu þar sem 

yfirmaður hennar getur oft verið ráðagóður. Um formlega handleiðarann hafði hún þetta að 

segja: 

Þegar ég valdi mér mentor í leiðtogaprógraminu þá valdi ég mér einhvern sem 
var ólíkur mér. Hann hafði allt aðra styrkleika en ég svo mér fannst það hjálpa 
mér þannig. Þetta var samt ekkert rosa langt, þannig að þetta var engin bylting 
í mínu lífi eða svoleiðis. Ég held samt að þetta geti alveg verið gagnlegt. Ég 
get alveg sett mig í spor einhverra sem eru kannski ungir að stíga upp í 
stjórnandahlutverk... þá held ég að þetta geti verið gríðarlega gagnlegt að hafa 
mentor... og svona einhvern sem leiðir mann ekki áfram beint heldur svona 
hjálpar manni að fara sjálfur veginn. 

Ásta sagði að það væri mjög gott að fá allan þennan stuðning frá fyrirtækinu og að hún hafi 

reynt að vera meðvituð um að hjálpa sínum undirmönnum að vaxa og blómstra í starfi. Í 

fyrstu sagðist Barði ekki hafa haft handleiðara en síðar taldi hann fyrrum yfirmenn sína vera 

óformlega handleiðara sína. Þeir kenndu honum allt sem hann kann og honum fannst 

stuðningur þeirra gríðarlega hjálplegur. Andreu fannst hana alltaf hafa vantað handleiðara þar 

sem hún hafi oftast verið í stöðum þar sem hún er ein á sínu sérfræðisviði. Hún rifjaði þó upp 

að hún hafi fengið gríðarlegan stuðning frá fyrrum yfirmanni: 

Á gamla vinnustaðnum átti ég yfirmann sem vissi ekkert um það sem ég var 
að gera en hún var samt einn besti stuðningur sem ég hef á ævi minni vitað. 
Hún hafði svo óbilaða trú á mér og það var alveg brilljant hvernig hún studdi 
mig... þannig að, jú, ætli ég geti ekki sagt að ég eigi mér mentor í því hvernig 
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eigi að vera góður stjórnandi. [...] Hún var rosalega einbeitt í því að koma mér 
áfram í fyrirtækinu og gefa mér kredit fyrir það sem ég átti kredit skilið. Ég 
held að það sé það mikilvægasta, að vita hvenær þú ert með hæfileikaríkt 
starfsfólk undir þér og nýta krafta þeirra. 

Andrea sagði einnig að yfirmaður hennar hafi verið ofboðslega einbeittur að koma henni 

áfram og hún sagðist læra eitthvað af hverjum og einum, ekki síst af slæmum stjórnendum, 

því þá viti hún hvað hún eigi ekki að gera.  

 

8.3.2   Tengslanet er lykillinn að öllu 

„Sterkt tengslanet er eina asset-ið sem skiptir einhverju máli“ sagði Barði þegar hann var 

spurður út í mikilvægi tengslanets. Hann sagði að tengslanetið hans samanstæði mestmegnis 

af núverandi og fyrrverandi samstarfsmönnum, gömlum skólabræðrum og vinum. Barði taldi 

að kynjahlutföllin væru mjög ójöfn, að í tengslaneti hans væru mest karlar. Hann sagði að 

kostur tengslanets væri að það dreifði upplýsingum um mann og öfugt. Hann sagði einnig: 

Hvort sem þú sért í skóla, framhaldsskóla eða háskóla, eða ert að byrja að 
vinna þá verður þú að búa til sterkt tengslanet. Ef þú kemst hjá því að brenna 
brýr þá er það frábært, annars er þetta bara lykillinn að öllu held ég. 

Karen sagði að tengslanetið hennar samanstæði mestmegnis af konum. Hún er í félagsskap 

með konum úr atvinnulífinu. Hún sagði að í hópnum sé rætt um allt milli himins og jarðar en 

að undanförnu væru jafnréttismálin ofarlega á baugi í takt við umræðuna í samfélaginu. Hún 

nefndi meðal annars að konunum þyki vera bakslag á Íslandi í þeim málum og hlutirnir gangi 

hægt fyrir sig. Í hópnum eru konur sem hafa náð miklum árangri og hún komi alltaf 

endurnærð út af fundum. Hún sagði að það væri oft „eins og að fá vítamínsprautu“ að hitta 

þessar konur og ræða málin. Hún taldi sig vera mun meðvitaðri um mikilvægi tengslanets í 

dag en hún var fyrir tíu árum og sagði: 

Ég var mjög lítið meðvituð um þetta þá og spáði mjög lítið í þessu þegar ég 
var í háskólanámi. En eftir að maður kemur út á vinnumarkaðinn þá sér maður 
hversu mikilvægt þetta er og sérstaklega þegar maður er í svona karlageira... 
þá er enn mikilvægara að styðja við þær konur sem eru til staðar og hlúa að 
þeim.  

Henni finnst gott að leita ráða í tengslanetið sitt og gaman að fylgjast með konum sem eru að 

ná árangri. Finnur taldi sig hafa sterkt tengslanet sem samanstóð af fleiri körlum en konum. 

Hann taldi ástæðuna vera hversu fáar konur væru í stjórnunarstöðum í fjármálafyrirtækjum. 

Ásta taldi sig ekki byggja tengslanetið sitt nógu markvisst upp. Hún taldi tengslanet samt sem 

áður geta hjálpað konum í atvinnulífinu að koma sér á framfæri. Hún sagði að þátttaka í ýmis 
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konar starfsemi þar sem maður kynnist ólíku fólki úr atvinnulífinu oft vera gott færi til að 

koma sér í hærri stjórnunarstörf.  

Andrea sagðist hafa nýtt sér tengslanet sitt nýlega þegar hún var að velja á milli starfa. 

Hún sagði að hún hefði þá getað leitað sér mikilla upplýsinga hjá kunningjum varðandi 

vinnustaðina og hugsanlega samstarfsmenn. Í ljósi fjármálahrunsins taldi hún það vera 

mikilvægt að vita með hverjum hún væri að vinna því hún væri að hluta til ábyrg fyrir ýmsu 

sem gæti farið úrskeiðis. Þá væri gott að hafa faglega og heiðarlega samstarfsmenn og vita 

hverjir væru að sigla skipinu með henni. Andrea sagði einnig: 

Erlendis eru tengslanetin oft mjög skipulögð því þau hafa ekki sama litla 
svæðið eins og við á Íslandi. Hér þekkjast allir og þó það sé ekkert endilega að 
redda þér störfum þá getur það kannski hjálpað þér að komast með annan 
fótinn inn... fá kannski viðtal eða eitthvað slíkt. [...] Persónulega vil ég ekki 
horfa á þetta sem klíkumyndun eða svoleiðis. En ef ég get fengið einhverja 
manneskju sem ég treysti innan vinnusamfélagsins til að gefa einhverjum 
meðmæli þá er það oft miklu meira virði heldur en að lesa einhverja umsókn.  

Þegar Andrea var spurð út í kynhjahlutfallið í tengslanetinu svaraði hún: „Það er sirka jafnt, 

fleiri karlmenn hjá eldri kynslóðinni en það jafnast út hjá jafnöldrum eða í kring.“ Af öllum 

viðmælendunum var Andrea sú eina sem taldi tengslanetið sitt samanstanda af jafn mörgum 

konum og körlum. Karlarnir töldu tengslanetið sitt samanstanda af fleiri körlum og konurnar 

töldu það vera öfugt hjá sér. Þegar Ásta var spurð hvers vegna svo væri sagði hún: 

Einhvern veginn er maður meira að bonda við konur, kannski vegna þess að 
við höfum meira sameiginlegt eða maður getur farið meira út í eitthvað 
persónulegt, svipuð áhugamál og eitthvað svoleiðis. [...] Bara eins og stelpur 
eignast frekar stelpuvinkonur og strákar frekar strákavini. Ég held að kynin 
séu bara meira að bonda. 

Barði nefndi líka að þegar kynin vinna saman þá eru umræðurnar mun persónulegri og 

frjálslegri. Ef ein kona myndi allt í einu koma inn í karlahóp myndu umræðurnar breytast og 

ekki vera jafn frjálslegar. Karen taldi að það væri alltaf gott að blanda hópum saman því þá 

væri meiri áhersla á verkefnin. 

8.3.3   Kynjakvótar og aðgerðir fyrirtækja 

Misjafnar skoðanir voru á því hvort inngrip fyrirtækja eða ríkisins ætti að vera mögulegt hvað 

framgöngu kvenna í æðstu stjórnunarstöður varðar. Ástu langaði helst að kynjahlutföllin 

myndu jafnast af sjálfu sér af því að konur hefðu áhuga á því að fara í stjórnunarstörf en ekki 

vegna þess að lög og reglur yrðu sett. Henni fannst kynjakvótinn vera örlítið vafasamur og 

velti því fyrir sér hvort þetta væri ekki ójafnrétti gagnvart körlum. Ásta sagðist ekki vilja hafa 
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neinn meiri möguleika á því að komast inn í stjórn eða ákveðið starf vegna þess að hún væri 

kona. Henni fannst þó í lagi ef um væri að ræða tvo jafnhæfa einstaklinga að það kyn sem 

hallaði á væri valið til að stuðla að blöndun. Hún var hlynntari því að hvetja konur til þess að 

sækja um tiltekin störf og styðja þær á þann hátt en að setja lög og reglur. Karen hafði aðra 

sýn á kynjakvótann: 

Ég held að kvótinn varðandi hlutfall kvenna í stjórnum hafi breytt heilmiklu. 
Ég held að hann hafi gert það að verkum að það er mun faglegra valið inn í 
stjórnir og gerðar miklu meiri kröfur til stjórnarmanna, bæði kvenna og karla. 
Það er ekki bara verið að velja einhvern dúdda því hann er svo fínn strákur 
sko, það er virkilega farið að spá í hvernig stjórnir eru samsettar og allt þetta. 
En eina sem maður saknar svolítið er að mér finnst pressan ekki skila sér inn í 
fyrirtækin, að semsagt að stjórnir séu virkilega að beita sér í því hvernig að 
hérna, hvernig stjórnandahópurinn lítur út og annað slíkt. Þannig það er 
eitthvað sem mér finnst svolítið vanta.  

Hún segir að hún hafi einnig heyrt konur tala um að nota kynjakvóta við val inn í 

framkvæmdarstjórnir en telur það vera of flókið. Hún fagnar þó umræðunni og finnst hún 

vera þörf. Karen taldi að það vantaði ákveðna meðvitund hjá bæði stjórnum fyrirtækja og 

forstjórum varðandi mikilvægi þess að hafa fjölbreytni í æðsta stjórnendalaginu. Hún sagði 

einnig: 

Oft ert þú með konur í stjórnendastöðum sem eiga fullt erindi þarna inn. 
Maður verður að huga að starfsþróuninni innan fyrirtækisins og hlúa að þeim 
konum sem eru potential til þess að komast langt en það tekur bara ofboðslega 
langan tíma. Það er ekki beint „quick fix“. Það hefur alltaf verið áhersla á að 
ráða inn fólk með reynslu en ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við 
séum byrjuð að ráða inn yngra fólk sem er nýútskrifað úr skóla til þess að 
reyna auka fjölbreytni í hópnum.  

Karen upplifir sem karlar haldi að Íslendingar séu komnir lengra í jafnréttisbaráttu en raunin 

er og að þeir átti sig ekki á því að það sé enn ójafnrétti hér á landi. Þegar Barði, 

samstarfsmaður Karenar, var spurður að því sama, taldi hann fyrirtæki ekki eiga að hafa nein 

inngrip. Hann sagði: 

Af hverju á samfélagið að búa til einverja svona rúllustiga fyrir alla til að 
þurfa ekki að klífa neitt. Það er ekki frjálshyggja, það er ekki get by your own, 
það er ekki sjálfsbjargarviðleitni, það er ekki eigin metnaður. Þetta er einhver 
socialismi, það eiga allir að ná langt, mér finnst þetta ekki meika rassgat sense. 

Aðspurður um kynjakvótann sagðist hann ekki vera hlynntur honum. Hann talaði um 

mótrökin og hafði þetta að segja: 
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Ég er á móti því, mér finnst það rugl. [...] Kannski er kvótinn samt bara 
catalystið sem ýtir við þessu verulega og það verður til þess að það verða fullt 
af konum í stjórnum alls konar fyrirtækja af því að þær þurfa að vera 
helmingur. Þetta verður samt til þess að einhverjar konur verða þarna inni ekki 
útaf eigin verðleikum. En að sama skapi getur þú sagt að það er fullt af körlum 
þarna inni ekki vegna eigin verðleika heldur af því að þeir eru vinir þessa eða 
frændi hins, eða þú veist. Svo kannski er það bara as fair game as any. Mér 
finnst það ekki eiga að þurfa, en kannski þarf það bara. Kannski er bara mín 
skoðun röng, en hún er bara mín.  

Augljóst er að skiptar skoðanir eru hjá viðmælendum varðandi kynjakvótann og aðgerðir 

fyrirtækja, rétt eins og í samfélaginu. Andrea hafði trú á að með tímanum jöfnuðust hlutföllin 

og taldi að fyrirtæki ættu að halda áfram að ráða inn hæfasta einstaklinginn. 

9.   Umræður og lokaorð 

Íslendingar hafa lengi vel verið stoltir af jafnréttinu sem ríkir hér á landi. Árið 1980 var til að 

mynda fyrsti kvenforseti heims þjóðkjörinn á Íslandi og rannsóknir sýna að í dag ríki hér 

mesta jafnrétti í heimi (Schwab o.fl., 2016). Þrátt fyrir það hefur ekki öllu ójafnrétti verið 

útrýmt. Í þessari rannsókn var upplifun millistjórnenda á jafnrétti í fjármálageiranum könnuð 

og var markmiðið að leitast svara við rannsóknarspurningunum sem voru lagðar fyrir í 

upphafi. Eins og áður hefur komið fram var fyrri rannsóknarspurningin: Af hverju eru konur í 

miklum minnihluta æðstu stjórnunarstarfa í fjármálafyrirækjum en í meirihluta allra 

starfsmanna? Sú seinni var: Eru hindranir í vegi kvenna í átt að æðstu stjórnunarstöðum? 

Þegar leitað var svara við fyrri rannsóknarspurningunni töluðu viðmælendur um að 

kvennastöður væru innan fjármálageirans. Þessi kvennastörf eru oft útibússtörf eða 

bakvinnslustörf. Í þau störf er algengt að ekki sé krafist jafnmikillar reynslu og menntunar 

eins og í sérfræðistörfin, sem karlar gegna frekar. Crompton og Harris (1998) fundu svipuð 

mynstur í störfum kynjanna í fjármálageiranum. Sumir viðmælendanna töldu konur ekki 

sækjast jafnmikið í æðstu stjórnunarstöður eins og karla. Þeir töldu annað hvort konur hafa 

minni trú á að þær gætu sinnt slíkum störfum eða einhverja hindrun vera til staðar, líkt og 

staðalímyndir eða fjölskyldulífið. Aðrir viðmælendur voru ósammála og töldu konur og karla 

sækjast jafn mikið eftir stjórnunarstöðum. Í fyrri rannsóknum hefur einnig verið misræmi í 

niðurstöðum þar sem rannsakendur hafa bæði haldið því fram að konur sækist síður í 

stjórnunarstörf og að aðsókn kynjanna sé jöfn (Crampton og Mishra, 1999; Ely o.fl., 2014). 

Crampton og Mishra (1999) töldu ástæðuna fyrir því að konur sækist síður í stjórnunarstörf 

vera vegna þess hvernig samfélagið mótar konur. Það endurspeglar það sem viðmælendur 
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rannsóknarinnar sögðu; að konur treysti sér síður til að sinna stjórnunarstörfum vegna 

samfélagsmótunar þeirra. 

Þegar rætt var um hindranir kvenna voru svörin ólík eftir kynjum. Karlkyns 

viðmælendurnir sáu engar aðrar hindranir fyrir konur en karla á meðan kvenkyns 

viðmælendurnir höfðu orðið varir við hindranir á borð við útilokun frá samskiptum, 

staðalímyndir, fjölskyldulífið og glerþakið. Allir viðmælendurnir voru þó sammála um að 

stærsta hindrun kvenna væru þær sjálfar. Þessar hindranir eru í samræmi við aðrar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið (Eagly og Carli, 2007; Catalyst, 2004; Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 

2008; Catalyst, 2005).  

Einn viðmælandinn upplifði það vera óviðeigandi ef kvenkyns undirmaður og 

karlkyns yfirmaður eyddu tíma ein saman en ekki ef undirmaður og yfirmaður væru af sama 

kyni. Hann taldi að þar sem algengara er að yfirmenn séu karlkyns  þá hefðu karlkyns 

undirmenn forskot á konur en með fjölgandi kvenstjórnendum myndi þetta jafnast út. 

Sandberg (2013) telur þetta vera stóra hindrun fyrir konur þar sem kvenstjórnendum fjölgar 

hægt. Hún segir að samkvæmt rannsóknum forðist meirihluti karlstjórnenda það að eyða tíma 

einir með kvenkyns undirmönnum. Karlstjórnendur hafa tekið upp á því að taka þriðja aðila 

með til að komast hjá því að eyða tíma einir með kvenkyns undirmönnum. Ekki er alltaf 

mögulegt að fá þriðja aðila með svo enn sem komið er getur þetta enn verið ákveðin hindrun 

fyrir konur. 

Viðmælendur töldu staðalímyndir vera tvíþætta hindrun. Annars vegar er 

stjórnendahlutverkið karllægt sem gerir það að verkum að karlmaður er frekar ráðinn til að 

sinna þeirri stöðu og konur eru ólíklegri til að sækja um stjórnunarstöðu þar sem þær upplifa 

sem hún sé frekar starf karlmanns. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Eagly 

(eins og vísað er til í Duehr og Bono, 2006). Hins vegar eru staðalímyndir fyrir bæði konur 

og karla og væntingar til kynjanna eru samkvæmt þeim. Einn viðmælandinn taldi konur þurfa 

að sanna sig meira en karlar til að öðlast sama traust því almennt sé körlum treyst betur en 

konum. Annar kvenkyns viðmælandi taldi að staðalímyndir hafi að mestu leyti horfnar. Samt 

sem áður sagði sami viðmælandi að hann mætti inn á fundi með slegið, ljóst hár og kvenlegur 

í þeirri meiningu að hann gæti verið vanmetinn sökum kvenleika og þurfi að sanna sig á 

fundinum til að vera vel metinn. Þarna gæti legið ómeðvituð staðalímynd en samkvæmt 

Catalyst (2005) eru staðalímyndir sjaldan notaðar af ásettu ráði heldur er um ómeðvitaða 

hegðun að ræða.  

Hjá flestum viðmælendunum skiptust heimilisverk og barnaumsjá nokkuð jafnt á milli 

þeirra og maka en þeir töldu almennt að konur sinni fjölskyldulífinu í meira mæli. Þó voru 
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viðmælendur ekki sammála um hvort það væri val kvenna eða ekki. Í rannsókn Þóru Kristínar 

Þórisdóttur og Kolbeins Stefánssonar (2010) voru karlar duglegri að sinna heimilisverkum 

eftir bankahrunið 2008 heldur en fyrir það. Hjá öðrum karlkyns viðmælandanum reyndist svo 

vera þar sem það hægðist á hagkerfinu í kjölfar bankahrunsins og þá gafst meiri frítími. Hann 

sagði að undanfarið hafi þátttaka hans heima fyrir minnkað þar sem fjármálamarkaðurinn er 

orðinn virkari og þá hafa heimilisverkin frekar lent á konunni hans. Því er varasamt að fagna 

niðurstöðum Þóru og Kolbeins of fljótt þar sem þessi jákvæða þróun gæti verið einungis 

tímabundin og allt gæti færst í sitt gamla horf eftir því sem hagkerfið verður virkara. 

Eins og áður hefur komið fram töldu viðmælendur að stærsta hindrun kvenna væri 

þær sjálfar. Þeir sögðu konur vera ólíklegri til að taka áhættur og hafa trú á sér. Áhugavert 

væri að kanna nánar hvort það finnist líffræðileg skýring á því eða hvort samfélagið móti 

konur á þann hátt. Eins og áður kom fram þá upplifði einn viðmælandinn að körlum væri 

frekar treyst af almenningi en konum. Ef það er raunin, þá gæti það verið hluti af 

útskýringunni á því af hverju konur hafi síður trú á sér. Þegar einn viðmælandinn var spurður 

hvað hann teldi hjálpa konum að komast í æðstu stjórnunarstöður sagði hann: „Hættum að 

stoppa okkur sjálfar.“ Hann gaf þar með til kynna að helsta ástæða þess að konur komist síður 

í stjórnunarstöður sé vegna þess að þær stoppi sig sjálfar en færa má rök fyrir því að 

samfélagið eigi þar stóran þátt að máli. Þetta hefur einnig komið fram í niðurstöðum 

Crampton og Mishra (1999) en þau töldu að mótun samfélagsins ýtti konum að öðru  en 

stjórnunarstörfum. 

 Ekki er þó öll von úti fyrir konur sem hafa áhuga á að komast í æðstu stjórnunarstörf 

en viðmælendur töldu tengslanet, markþjálfun og handleiðslu geta skipt sköpum fyrir þá sem 

vilja klífa upp metorðastigann. Viðmælendur lögðu sérstaklega áherslu á mikilvægi 

tengslanets og sögðu hið óformlega ekki vera síður mikilvægt en það formlega. Allir 

viðmælendurnir höfðu kynjaskekkt tengslanet að undanskildum yngsta viðmælandanum sem 

taldi tengslanetið sitt hafa nokkuð jafnt kynjahlutfall. Einn viðmælandinn taldi ástæðuna fyrir 

kynjaskekktu tengslaneti vera að hluta til vegna þess að kynin nái betur saman og hafi líkari 

áhugamál. Allir viðmælendurnir höfðu góða reynslu af handleiðarasamböndum og fannst það 

gífurlega hjálplegt ef yfirmenn hjálpuðu þeim markvisst að þróast í starfi. Viðmælendur 

sögðu að ef konur hafi trú á sér, velji sér hagnýta menntun og láti ekkert stoppa sig ættu þær 

að komast í þær stöður sem þær vilja. 

 Rannsóknarspurningunum er því hægt að svara á þennan máta: Viðmælendur töldu 

tvær aðalástæður vera fyrir því að konur eru í miklum minnihluta æðstu stjórnunarstarfa í 

fjármálageiranum þrátt fyrir að vera í meirihluta allra starfsmanna.  Annars vegar sinna þær 
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bakvinnslustörfum eða útibússtörfum í meira mæli. Í þeim störfum er farið fram á lægra 

menntunarstig og minni reynslu og því erfiðara að komast í æðri stöðu. Hins vegar töldu 

viðmælendur að ýmsar hindranir væru í vegi kvenna. Viðmælendur tóku fram að þeir teldu 

ekki vera aðrar hindranir fyrir konur í fjármálageiranum en í öðrum geirum. Svar karlkyns 

viðmælandanna við síðari rannsóknarspurningunni, um hvort hindranir væru í vegi kvenna, 

var í raun „nei“ en kvenkyns viðmælandanna „já“. Viðmælendurnir voru þó flestir sammála 

um að stærsta hindrun kvenna væri þær sjálfar. Þær hindranir sem kvenkyns viðmælendurnir 

höfðu orðið varir við voru til dæmis útilokun frá samskiptum, staðalímyndir, fjölskyldulífið 

og glerþakið. 

9.1   Takmarkanir og framtíðarrannsóknir 

Erfitt er að forðast allar takmarkanir í rannsókn sem þessari. Höfundur reyndi eftir bestu getu 

að halda skoðunum sínum á málinu til hliðar en hætta er á að þær hafi haft áhrif á framgang 

rannsóknarinnar. Vegna fárra þátttakenda er ekki æskilegt að draga ályktanir um skoðanir 

karla og kvenna almennt út frá niðurstöðunum. Fyrst og fremst var þessi rannsókn gerð til að 

safna upplýsingum. Viðmælendur voru fimm talsins en með fleiri viðmælendum gætu komið 

fram önnur sjónarhorn á málið. Þá væri hægt að hafa viðmælendur úr fjölbreyttari stöðum í 

fjármálageiranum og kanna hvort upplifun þeirra væri önnur en millistjórnenda. Einn 

viðmælandinn tók það fram að hann væri óöruggur um hvað hann „mætti“ segja varðandi 

þetta umræðuefni þar sem þetta á það til að vera viðkvæmt mál í samfélaginu. Það gæti því 

verið að viðmælendur hafi haldið einhverjum óvinsælum skoðunum sínum út af fyrir sig. 

Annar viðmælandi taldi það vera hræsni hversu oft rannsóknir fjölluðu um konur í 

karlageirum en sjaldan karla í kvennageirum. Áhugavert væri að kanna í 

framtíðarrannsóknum upplifun karla í kvennageirum og bera þær saman við upplifun kvenna 

í karlageirum. Í þessari rannsókn var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt þar sem fengust 

meðal annars upplýsingar um þær hindranir sem konur hafa upplifað á sínum ferli og í 

framhaldi væri hægt að kanna með megindlegri rannsóknaraðferð hvort fleiri konur hafi 

upplifað sömu hindranir. 
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11.  Viðauki 

11.1  Viðtalsrammi 

1)   Viltu segja mér aðeins frá þér og þínum bakgrunni. 

a)   Ef þetta kemur ekki fram, spyrja um þetta: 

i.   Hvaða stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? 

ii.   Hvernig eru fjölskylduhagir þínir? 

2)   Hvaða eiginleikar telur þú að hafi hjálpað þér að komast í þá stöðu sem þú gegnir 

núna innan fyrirtækisins? 

3)   Hvað er mest krefjandi við starfið þitt sem stjórnandi? 

4)   Upplifir þú stuðning frá fyrirtækinu sem stjórnandi? 

5)   Getur þú leitað til einhvers ef þig vantar aðstoð með starfstengdar áskoranir? 

a)   Ef svo er, hvaða stöðu gegnir viðkomandi, er þetta einn eða fleiri? 

b)   Er það formlegt eða óformlegt samband? (mentor) 

6)   Er einhver sem leitar til þín með starfstengdar áskoranir? 

a)   Er það formlegt eða óformlegt samband? (mentor) 

7)   Getur þú sagt mér aðeins frá tengslanetinu þínu.  

a)   Stikkorð: innanhúss tengslanet, utanhúss, formlegt, óformlegt 

b)   Hvort telur þú mikilvægara, formlegt eða óformlegt tengslanet?  

c)   Hefur þú frumkvæði í tengslamyndun? 

d)   Er tengslanetið kynjaskekkt eða eru kynjahlutföllin jöfn? 

e)   Telur þú þig hafa greitt aðgengi að háttsettum stjórnendum í fyrirtækinu? 

8)   Hvernig myndir þú lýsa starfi maka þíns með tilliti til álags í starfi? 

a)   Hvernig hefur það áhrif á þig og þín störf? 

9)   Hvernig er verkaskiptingu í heimilsverkum og barnaumsjá háttað hjá þér og maka? 

a)   Er annar aðilinn með meiri ábyrgð á þeim störfum? 

i.   Stikkorð: veikindi barna, viðtöl í skólanum 

b)   Hefur þú tekið fæðingarorlof, hvað var það langt og hvenær tókstu það? 

i.   En maki? 

10)  Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að þú munir sækjast eftir því að komast í hærri 

stjórnunarstöðu en þú ert í núna?  

11)  Telur þú að konur og karlar sækist jafn mikið eftir því að komast í æðstu 

stjórnunarstöður? 

a)   Ef nei, Af hverju heldurðu að það sé? 
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12)  Hvaða þætti telur þú að gætu helst hindrað þig í að komast í hærri stjórnunarstöðu en 

þú ert í núna? 

a)   Stikkorð: staðalímyndir, of fáar fyrirmyndir, fyrirtækjamenningin, útilokun frá 

óformlegum samskiptum innan fyrirtækisins, fjölskyldulífið, fá tækifæri. 

b)   Hvaða þætti telur þú að gætu helst hjálpað þér að komast í hærri 

stjórnunarstöðu en þú ert í núna? 

13)  Hvaða þætti telur þú að gætu helst hindrað konur í fjármálageiranum í að komast í 

hærri stjórnunarstöðu? 

a)   Hvaða þætti telur þú að gætu helst hjálpað konum í fjármálageiranum í að 

komast í hærri stjórnunarstöðu? 

14)  Nú eru konur um 60% starfsmanna innan fjármálageirans en í æðstu 

stjórnunarstörfum eru konur um 8%. Hverjar telur þú vera helstu ástæður á þessum 

mun? 

15)  Hvað telur þú að fyrirtæki þurfi helst að gera til að kynjahlutföll verði jafnari í æðstu 

stjórnunarstöðum? 

16)  Er eitthvað að lokum sem þig langar að koma á framfæri sem hefur ekki verið spurt 

um í þessu viðtali? (eitthvað sem brennur á þér) 

17)  Bakgrunnsspurningar:  

a)   Menntun 

b)   Aldur 

c)   Fyrri störf 

 


