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Útdráttur 

Á Íslandi líkt og annars staðar í heiminum flokkast mörg störf sem annað hvort 

„kvennastörf“ eða „karlastörf“. Það er vísun í að konur eða karlar eru í meirihluta í 

tiltekinni starfsstétt og „kvennastörf“ oft talin henta konum betur en körlum og öfugt. 

Stjórnun er dæmi um mjög „karllægt“ starf en stjórnunarstörf geta verið mjög fjölbreytt. 

 Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er að skoða kynjahlutföll meðalmannauðsstjóra 

og fjármálastjóra á árunum 2000-2016 í 21 fjölmennu fyrirtæki á Íslandi. Markmið 

verkefnisins er að skoða hvort munur sé á kynjahlutföllum í þessum tveimur tegundum 

stjórnunarstarfa og hvort kynjahlutföllin hafi breyst síðan um aldamótin 2000. Einnig er 

stuðst við ítarlegt fræðilegt yfirlit, þá sérstaklega í kynjafræði, sem tilraun til að draga 

ályktanir um niðurstöður rannsóknarinnar. Þessi tilteknu stjórnunarstörf urðu fyrir 

valinu vegna þess að þau eru að mati rannsakanda þau stjórnunarstörf sem helst eru 

tengd við annað hvort konur eða karla. 

 Höfundur notast við megindlega innihaldsgreiningu sem fól í sér að taka saman 

tölfræðilegar upplýsingar, magnbinda og setja upp í töflur og línurit. Listar Frjálsrar 

verslunar yfir fjölmennustu fyrirtækin árin 2014, 2015 og 2016 voru notaðir til að velja 

úrtakið en það var vegna þess að stærri fyrirtæki eru líklegri til að vera með sérstaka 

aðila yfir mannauðsmálum og fjármálum. 

Helstu niðurstöður benda til þess að töluverður munur sé á kynjahlutföllum í 

stöðu mannauðsstjóra og stöðu fjármálastjóra hér á landi. Konur eru í meirihluta í stöðu 

mannauðsstjóra og karlar eru í afgerandi meirihluta í stöðu fjármálastjóra. 

Kynjahlutföllin hafa ekki breyst mikið síðan um aldamótin en þó aðeins. Konum hefur 

fækkað örlítið í fjármálastjórnun og fjölgað jafnt og þétt í stöðu mannauðsstjóra. Hægt 

er að draga þá ályktun að fjármálastjórnun sé svokallað „karlastarf“ og 

mannauðsstjórnun „kvennastarf“.  
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1  Inngangur  

Um allan heim eru konur í minnihluta í framkvæmdastjórnum og æðstu 

stjórnunarstöðum fyrirtækja (Unnur Dóra Einarsdóttir, dr. Erla S. Kristjánsdóttir og Þóra 

H. Christiansen, 2017). Þrátt fyrir að Ísland sé það land þar sem ríkir mest jafnrétti 

samkvæmt The global gender report þá er hlutur kvenna í stjórnunarstöðum hér á landi 

mjög lítill (Samans og Zahidi, 2016), sérstaklega í stærri fyrirtækjum. Hlutfall kynjanna er 

þó aðeins jafnara í stöðum millistjórnenda heldur en í æðstu stjórnunarstöðum. Í um 

30% fyrirtækja eru kynjahlutföll millistjórnenda jöfn en í 41% fyrirtækja eru karlar 

meirihluti millistjórnenda. Konur upplifa að í vegi þeirra séu ósýnilegar hindranir sem 

komi í veg fyrir framgang þeirra upp í æðstu stjórnunarstöður (Unnur Dóra o.fl., 2017). 

Vinnumarkaðurinn á Íslandi er mjög kynjaskiptur, þ.e. sum störf flokkast frekar 

sem „karlastörf“ og önnur sem „kvennastörf“ (Sigurður Snævarr, 2015; Katrín 

Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Hlutur kvenna í stjórnendastöðum hefur 

hægt og rólega verið að aukast hér á landi (Hagstofa, 2017a) en spyrja má þó hvort þessi 

aukning sé að eiga sér stað í öllum stjórnunarstöðum eða hvort þeim sé hugsanlega 

aðeins að fjölga í stöðum sem gætu þótt „kvenlægari“ en aðrar. Störfin 

mannauðsstjórnun og fjármálastjórnun eru heldur ólík þrátt fyrir að vera bæði 

stjórnunarstörf. Tilfinning rannsakanda er sú að mannauðsstjórnun sé talin „kvenlæg“ 

og fjármálastjórnun „karllæg“. Í þesssari ritgerð er fjallað um eðli þessara starfa og 

niðurstöðum rannsóknar birtar til að gefa vísbendingar um kynjahlutföll meðal 

mannauðsstjóra og fjármálastjóra hér á landi frá aldamótum.  

1.1 Markmið rannsóknar 

Viðfangsefni lokaverkefnisins er að skoða kynjahlutföll mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra í 21 fyrirtæki á Íslandi frá 2000-2016 og bera þau saman. Teknir eru fyrir 

æðstu yfirmenn starfsmannamála og þeir flokkaðir sem mannauðsstjórar í þessari 

rannsókn þó svo að sumir þeirra beri heitið starfsmannastjóri. Einnig er stuðst við 

fræðilegt yfirlit til að álykta um niðurstöður rannsóknarinnar. Viðfangsefnið varð fyrir 

valinu eftir samtal við leiðbeinanda ritgerðarinnar. Rannsakandi hafði lýst yfir áhuga á 

stöðu kynjanna á vinnumarkaði og leiðbeinandinn kom með þessa hugmynd sem 
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rannsakanda leist vel á. Í mannauðsstjórnunarnáminu eru konur í augljósum meirihluta 

nemenda og var tilfinningin sú, fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, að konur væru í 

meirihluta í mannauðsstjórnun fyrirtækja þrátt fyrir að konur séu í minnihluta í 

stjórnunarstöðum almennt. Tilfinningin var einnig sú að fjármálastjórnun þætti heldur 

„karllæg“ og í raun „karllægasta“ stjórnunarstarfið. Því þótti rannsakanda áhugavert að 

bera saman kynjahlutföllin í þessum tveimur stjórnunarstöðum. Markmiðið er tvíþætt. 

Annars vegar að sjá hvort munur sé á kynjahlutföllum í fjármálastjórnun og 

mannauðsstjórnun í íslenskum fyrirtækjum. Hins vegar að sjá hvort hlutföllin hafi breyst 

síðan um aldamót.  

Úrtakið var valið úr listum Frjálsrar verslunar frá árinu 2014 til 2016 yfir 

fjölmennustu fyrirtækin en aðeins voru tekin fyrir fyrirtæki á almennum vinnumarkaði. 

Ástæðan fyrir því að fyrirtækin í úrtakinu eru meðal fjölmennustu fyrirtækja á Íslandi er 

sú að eftir því sem fyrirtæki eru stærri því líklegri eru þau til að vera með sérstakan 

yfirmann mannauðsmála og annan yfir fjármálum. Ein helsta ástæða þess að fyrirtæki á 

almennum vinnumarkaði eru tekin fyrir í þessari rannsókn er sú áhersla sem lögð hefur 

verið á faglegar ráðningar á opinberum vinnumarkaði (Arney Einarsdóttir, Ásta 

Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir og Anna K. Georgsdóttir, 2012). Að mati rannsakanda er 

líklegra að ráðningar á almennum vinnumarkaði endurspegli betur viðhorf sem birtast í 

íslensku samfélagi. 

Tengsl rannsakanda við viðfangsefnið hafði ekki áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar þar sem um er að ræða samantekt á tölfræði og rannsakandi hefur þar 

engin áhrif. Sú staðreynd að rannsakandi er kona og hefur brennandi áhuga á 

jafnréttismálum stýrði hins vegar vali rannsakanda á viðfangsefni og gæti haft áhrif á 

ályktanir sem rannsakandi hefur dregið út frá gögnunum og fræðilegu yfirliti.  

1.2 Rannsóknarspurningar 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig eru kynjahlutföllin meðal mannauðsstjóra og fjármálastjóra í 21 

fjölmennu fyrirtæki á almennum vinnumarkaði á Íslandi?  

2. Hvað getur skýrt kynjahlutföllin eins og þau eru? 

3. Hefur orðið breyting á þessum hlutföllum síðan um aldamót? Hvers vegna? 
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1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin er þannig upp sett að hún hefst á inngangi þar sem efnið er lauslega kynnt, 

gerð eru skil á tilgangi rannsóknarinnar, rannsóknarspurningum og að lokum 

uppbyggingu ritgerðarinnar. Annar kaflinn er fræðilegt yfirlit. Í fræðilega yfirlitinu er 

umfjöllun um skipulag fyrirtækja, mannauðsstjórnun og fjármálastjórnun. Síðan færist 

umfjöllunin yfir í hlut kvenna í stjórnunarstöðum og hindranir sem konur mæta á 

starfsvettvangi. Þriðji kaflinn lýsir aðferðafræði rannsóknarinnar og framkvæmd. Fjórði 

kaflinn fer yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar sem eru síðan ræddar og settar í 

samhengi við fræðilega yfirlitið í fimmta kafla ritgerðarinnar þar sem fer fram 

samantekt, umræða og ályktanir höfundar. Sjötti kaflinn inniheldur síðan lokaorð 

höfundar og í kjölfarið kemur heimildaskrá og viðauki. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla er farið yfir skipulag fyrirtækja og hvernig það hefur þróast í gegnum árin. 

Síðan er fjallað stuttlega um hvað mannauðsstjórnun og fjármálastjórnun fela í sér. Eftir 

það er umfjöllun um hlut kvenna í stjórnunarstöðum og hlutur þeirra í 

mannauðsstjórnun sérstaklega tekinn fyrir. Að lokum leitast höfundur við að varpa fram 

líklegum útskýringum á kynjaskiptum vinnumarkaði og lágu hlutfalli kvenna í 

stjórnunarstöðum í gegnum tíðina. 

2.1 Skipulag fyrirtækja 

Við verðum fyrir áhrifum fyrirtækja og stofnana á hverjum degi og það er ómögulegt 

fyrir okkur að taka þeim sem sjálfsögðum hlut. Starfsemi þeirra er svo yfirgripsmikil að 

hún snertir okkur öll á einhvern hátt í okkar daglega lífi. Um leið og nýr einstaklingur 

fæðist er hann settur á skrá hjá hinu opinbera. Þegar hann vex úr grasi hefst síðan 

skólagangan og að henni lokinni tekur oftar en ekki við vinna. Það er því staðreynd að 

flest okkar sem búum í þróuðu landi eyðum stórum hluta lífsins innan veggja einhvers 

konar fyrirtækja eða stofnanna (Daft, 2010).      

 Skipulag fyrirtækis ákvarðar aðgengi þess að auðlindum, getu og þekkingu (Foss, 

Lyngsie og Zahra, 2015) og snýr að þeim aðferðum og fyrirkomulagi sem notast er við til 

að fyrirtæki nái markmiðum sínum (Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 

2012). Það skilgreinir sérhæfingu starfa og hvernig verkefnum er úthlutað, hvaða 

starfsmenn heyra undir hvern og hvernig sóst er eftir að samræma starfsemina, bæði á 

formlegan og óformlegan hátt. Einnig skilgreinir það hvernig samskiptum starfsmanna af 

ólíkum valdastigum er háttað og hvernig ákvarðanavaldi er úthlutað (Einar Svansson og 

Runólfur Smári Steinþórsson, 2012; Pereira-Moliner, Pertusa-Ortega, López-Gamero og 

Molina-Azorín, 2016; Kribikova, 2016). Það getur samtímis ýtt undir sveigjanleika og 

sköpunargleði og verið í eðli sínu nokkuð formfast og sérhæft (Pereira-Moliner o.fl., 

2016). 

Skipulag fyrirtækis er einn af mikilvægustu þáttunum í því að ákvarða árangur 

fyrirtækisins og það er mikilvægt að þættir eins og stefna, fyrirtækjamenning, ferli 

o.s.frv. vinni hver með öðrum til að tryggja góða frammistöðu. Lélegt skipulag getur leitt 
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til ringulreiðar, lélegrar ákvarðanatöku, skorts á samhæfingu og lélegs upplýsingaflæðis 

sem getur leitt til streitu og ágreinings milli stjórnenda. Yfirstjórnin ætti ekki að horfa 

fram hjá slíkum vandamálum þar sem þau leiða oftar en ekki til lakari frammistöðu 

fyrirtækisins (Kribikova, 2016).        

Fyrsta skrefið í átt að skilningi á fyrirtækjum er að skoða víddir sem lýsa 

einstökum hönnunareiginleikum þeirra. Víddirnar samkvæmt Daft (2010) eru 

uppbygging (e. structure), valdaskipting, fyrirkomulag starfsmannamála (e. personnel 

ratios), sérhæfing starfa, formbinding (e. formalization), miðstýring og fagmennska. 

Hann talar um þessar víddir sem uppbyggingarvíddir (e. structural dimensions) og eru 

þær eins lýsandi fyrir fyrirtæki og líkamlegir eiginleikar og persónuleiki eru fyrir fólk. Þá 

nefna Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson (2012) þar að auki þætti eins og 

umbunar- og hvatningakerfið, upplýsingakerfið, framleiðslukerfið, eftirlitskerfið, 

fyrirtækjamenninguna og hvernig tengslum við önnur fyrirtæki sem og aðila í 

samfélaginu er háttað sem þætti sem hægt er að skilgreina fyrirtæki út frá (Einar 

Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012). Daft (2010) aðgreinir hins vegar 

uppbyggingarvíddir og samhengisvíddir (e. contextual dimensions) og talar um 

samhengisvíddir sem einkennandi fyrir fyrirtækið í heild sinni, svo sem stærð, markmið, 

ytra umhverfi og tækni. Þær lýsa þeim þáttum sem hafa áhrif á og móta 

uppbyggingarvíddirnar. Það er nauðsynlegt að skoða báðar tegundir vídda til að ná 

fullum skilningi á fyrirtæki þar sem þessar víddir virka saman og hafa áhrif hver á aðra. 

 Skipulag og kerfi sem virka vel fyrir eina tegund fyrirtækja geta verið handónýt 

fyrir aðra. Allir þættir fyrirtækja eru háðir hver öðrum og ef fyrirtæki vilja ná árangri er 

mikilvægt að uppbygging þeirra eða skipulag henti fyrir það ytra starfsumhverfi sem það 

lifir og þrífst í. Það er ekki til nein „besta leið“ að skipulagi fyrirtækja heldur er það háð 

aðstæðum hverju sinni hvað hentar best (Daft, 2010). Þáttum sem hafa áhrif á skipulag 

fyrirtækja er hægt að skipta í ytri og innri þætti. Ytri þættir eru til dæmis varanlegar 

breytingar, tækniþróun, aukning á fjölbreytni og lýðfræðilegar breytingar. Innri 

áhrifaþættir eru til að mynda starfsmannafjöldi, tækni sem notast er við, 

stjórnendastílar og samskipti innan fyrirtækisins (Kribikova, 2016). Fræðikenningum um 

drifkrafta í þróun skipulags fyrirtækja er hægt að stilla upp á tvo andstæða póla. Sumar 

fjalla um stefnumiðað starf og segja að stjórnendur séu helstu áhrifavaldarnir í þróun á 

nýju skipulagi en aðrar nefna að þróunin verði helst vegna utanaðkomandi áhrifa og tala 



 

15 

jafnvel um eiginlegt náttúruval í umhverfi skipulagsheildar eða fyrirtækis. Sumir 

fræðimenn horfa vissulega á þróunina út frá báðum pólum en flestir einblína því miður 

aðeins á annan (Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012). Mikilvægt er að 

fyrirtæki hafi bjargir til að bregðast við breytingum og aðlagast nýjum aðstæðum ef þau 

vilja yfir höfuð lifa af í hörðum heimi viðskiptanna. Fyrirtæki þurfa bæði að aðlaga 

skipulag sitt að nýjum rekstrarformum og aðgerðum sínum í takt við síbreytilegt 

umhverfi (Král og Králová, 2016). Einnig hefur vöxtur fyrirtækja mikil áhrif á þróun og 

breytingar í skipulagi sem og þættir líkt og fjölgun framleiðsluvara eða viðskiptavina og 

fjölgun starfsmanna (Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012). Král og 

Králová (2016) skilgreina fjórar breytur sem helstu áhrifavalda skipulagsins. Þeir eru 

stefna (e. strategy), ferli, fólk og menning. Breytingar á einum þætti geta orsakað 

breytingar á öðrum og á skipulagi fyrirtækisins í heild sinni. 

Stjórnandi er sá sem ber ábyrgð á heilu fyrirtæki eða einhverjum hluta þess. 

Stjórnendur þurfa að vita margt og þá sérstaklega hafa þekkingu á einhverju ákveðnu 

málefni sem þeir þurfa að taka ákvarðanir út frá (Daft, 2010). Hugmyndir okkar um starf 

stjórnandans hefur ekki þróast mikið í gegnum árin. Í grundvallaratriðum er hlutverk 

hans að skipuleggja, samhæfa starfsemi, gera áætlanir, skipa fyrir og stýra. Stjórnendur 

þurfa vissulega að takast á við önnur og fjölbreyttari mál en áður, en starfið hefur þó 

ekki breyst í grundvallaratriðum (Mintzberg, 2011). Það er enginn barnaleikur fyrir 

fyrirtæki að ná árangri þar sem ólíkir einstaklingar hafa ólíkar væntingar til fyrirtækja. 

Viðskiptavinir hugsa mest um gæði vöru og þjónustu og sanngjarna verðlagningu á 

meðan starfsfólkið vill vera ánægt í starfi, að vinnuaðstæður séu góðar og launin 

sanngjörn. Það er verkefni stjórnenda að finna jafnvægi á milli þarfa og væntinga ólíkra 

hagsmunaaðila (Daft, 2010) sem og að draga fram það besta í starfsfólkinu svo það geti 

vitað betur, tekið betri ákvarðanir og unnið betur (Mintzberg, 2011).     

2.1.1 Þróun skipulags fyrirtækja og aðferða stjórnenda 

Skipulag fyrirtækja og stjórnunaraðferðir hafa gengið í gegnum miklar breytingar í 

áranna rás sem viðbrögð við breytingum í samfélaginu (Daft, 2010). Á tímum 

iðnbyltingarinnar á seinasta fjórðungi átjándu aldar fóru að birtast verksmiðjur og 

stórfyrirtæki líkt og við þekkjum í dag (Evans, Pane Haden, Clayton og Novicevic, 2013). 

Mikil gróðatækifæri spruttu upp úr tækniframförum sem áttu sér stað á þessum tíma, 
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mikil aukning varð á framleiðslu og fyrirtæki gátu farið að lækka verð sín í samkeppni við 

aðra (Harley, 2012). Tilkoma verksmiðjunnar í iðnbyltingunni skapaði vandamál sem 

fyrirtæki fyrri tíma höfðu ekki staðið frammi fyrir. Starfsemin fór nú fram á mun stærri 

skala en áður og starfsfólki fjölgaði. Þetta leiddi til þess að fólk fór að hugsa út í hvernig 

hægt væri að hanna og stjórna vinnu sem myndi leiða til aukinnar framleiðni og meiri 

skilvirkni (Daft, 2010; Landy og Conte, 2013).      

 Út frá iðnbyltingunni reis elsta hugmyndafræðin (e. school of thought) í 

stjórnunarfræðum. Hún kom fram á árunum 1885-1940 og er kölluð Klassíska 

stjórnunarhreyfingin (e. the classical management movement). Hún var tilraun til að 

veita rökréttan og vísindalegan grunn fyrir stjórnun í fyrirtækjum (Pindur, Rogers og Pan, 

1995). Hið klassíska sjónarhorn þar sem áherslan var á að láta fyrirtæki ganga eins og vel 

smurðar vélar er tengt þróun stigveldis og fyrirtækjum sem byggðu á skrifræði. Þetta 

sjónarhorn markar grunninn að mörgum stjórnunarkenningum og aðferðum dagsins í 

dag (Daft, 2010; Landy og Conte, 2013).       

 Megnið af tuttugustu öldinni var hið klassíska sjónarhorn ríkjandi. Hlutverk 

stjórnenda var að viðhalda stöðugleika í umhverfi sem var álitið fyrirsjáanlegt og 

reglusamt, sem virkaði nokkuð vel á tímum iðnbyltingarinnar (e. Industrial Age). Á þeim 

tímum var vöxtur helsta mælitækið sem notað var fyrir velgengni fyrirtækja og með 

tímanum urðu fyrirtæki stærri og flóknari, skrifræði jókst og innra skipulag varð sífellt 

flóknara og lóðréttara. Leiðtogamennska byggði á meginreglum um góða stjórnun sem 

einkenndist af einræði þar sem samskipti voru aðallega í gegnum formleg minnisblöð, 

skýrslur og bréf. Öll áætlanagerð og hugsunarvinna var framkvæmd af stjórnendum og 

sinntu almennir starfsmenn verkavinnu í skiptum fyrir laun og önnur hlunnindi (Daft, 

2010). Þrátt fyrir að hugtakið skrifræði hafi öðlast nokkuð neikvæða ímynd í fyrirtækjum 

í dag, þá má ekki gleyma að það virkaði mjög vel fyrir þarfir fyrirtækja á tímum 

iðnbyltingarinnar. Helsta vandamálið við klassíska sjónarmiðið er hins vegar að það 

tekur ekki tillit til félagslegs samhengis og mannlegra þarfa (Daft, 2010).     

Stigveldi og skrifræði sem þróaðist í iðnbyltingunni einkenndi nálganir á skipulagi 

fyrirtækja og virkni fram til byrjunar níunda áratugs síðustu aldar. Það var í raun ekki fyrr 

en síðustu áratugi sem þessar aðferðir fóru að skapa vandamál. Aukin samkeppni, 

sérstaklega á alþjóðlegum grundvelli, breytti leikvanginum og var orðið ljóst að fyrirtæki 

þurftu að finna betri aðferðir (Daft, 2010). Þar sem leikvangurinn tekur sífelldum 
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breytingum er nauðsynlegt að stjórnendur séu bæði meðvitaðir um og opnir fyrir að 

innleiða hin ýmsu tól sem stjórnunarkenningar hafa upp á að bjóða þegar það á við, ef 

þeir vilja halda samkeppnisforskoti (Pindur o.fl., 1995).  

Á níunda áratugnum kom því fram ný menning innan fyrirtækja þar sem áhersla 

var lögð á sveigjanleika og lærdóm, hröð viðbrögð til viðskiptavina, valdeflingu 

starfsmanna og vörugæði. Á þessum tímum fór stigveldið að verða flatara, fyrirtæki 

gerðu tilraunir til teymisvinnu og þátttökustjórnun tók að ryðja sér til rúms (Daft, 2010). 

Þetta eru í raun þær áherslur sem við sjáum helst í stjórnun og skipulagi í dag. Til að 

skilja nútímastjórnun er mikilvægt að skilja sögu stjórnunar svo hægt sé að byggja ofan á 

þá þekkingu og þróa enn betri aðferðir (Pindur o.fl., 1995).  

2.1.2 Skipulag fyrirtækja á 21. öldinni 

Hægt er að deila um hvort samkeppnisumhverfi 21. aldarinnar sé óstöðugra en það var 

á árum áður. Það er þó víst að hin gömlu tól skipulags, svo sem stigveldi og 

langtímaáætlanir, virka ekki vel í umhverfi fyrirtækja í dag (Felin og Powell, 2016). Flestir 

virðast sammála um að nýjar skipulagsgerðir séu að líta dagsins ljós en ekki eru allir á 

sama máli hvort um sé að ræða hreina umbyltingu eða hægfara þróun. Sú hugmynd sem 

komið hefur fram um að nýtt skipulagsform sé að þróast samhliða þeim gömlu er í raun 

á skjön við þá hugmynd að um byltingarkenndar breytingar sé að ræða (Einar Svansson 

og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012). Síðustu ár hafa stærri fyrirtæki í síauknum mæli 

farið að herma eftir ákveðnum þáttum í skipulagi sem áður tíðkaðist aðeins í minni 

fyrirtækjum með því að búa til litlar undirdeildir. Útvistun birgðakeðjunnar (e. supply 

chain) hefur einnig orðið til þess að lítil og meðalstór fyrirtæki eru byrjuð að vinna áður 

órjúfanlegan hluta af starfsemi margra stærri fyrirtækja (Mankin, 2009). Að vissu leyti 

bera fyrirtæki enn merki formlegs skrifræðis nálgunarinnar sem birtist á 19. öld (Daft, 

2010) en tækniframfarir, óstöðugt umhverfi, meiri pressa hvað varðar frammistöðu og 

aukin samkeppni kallar á öðruvísi skipulag (Kribikova, 2016).    

 Í lok 20. aldar umbylti internettækni samkeppnisumhverfinu á mörgum 

markaðssviðum og kynnti til sögunnar nýjar áskoranir fyrir fyrirtæki (Felin og Powell, 

2016). Dínamíska umhverfið sem fyrirtæki þrífast í nú til dags skapar áskoranir sem 

þarfnast mun meiri aðlögunarhæfni og sveigjanleika en áður fyrir flest fyrirtæki (Daft, 

2010). Í óstöðugum atvinnugreinum þurfa fyrirtæki að hanna ferli, stefnur og skipulag 
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sem ýtir undir hæfni til að bregðast við óvæntum aðstæðum í breytilegu 

samkeppnisumhverfi. Lífslíkur fyrirtækja sem ekki hafa burði til að bregðast við röskun í 

umhverfinu eru litlar (Felin og Powell, 2016). Því hafa fyrirtæki og stjórnendur þurft að 

breyta hugsanagangi sínum og þróa nýjar stjórnunaraðferðir og skipulag. Áskoranir sem 

hafa haft mikil áhrif á skipulag fyrirtækja eru til dæmis hnattvæðing, hörð samkeppni, 

þörfin fyrir hröð viðbrögð, aukinn fjölbreytileiki, siðferðisleg álitamál og stafræni 

vinnustaðurinn, (Daft, 2010). Auk þess Internetið og aðrar framfarir í samskipta- og 

upplýsingatækni (Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012), aukin tengsl á 

milli fyrirtækja, aukin menntun starfsmanna, auknar væntingar þeirra til lífsgæða og 

aukin áhersla á þekkingu og upplýsingavinnu sem aðalstarfsemi (Daft, 2010).   

Margir stjórnendur hafa síðustu áratugi byrjað að átta sig á að kröfurnar til 

fyrirtækja eru farnar að verða meiri en aðeins að standa sig fjárhagslega. Í dag eru einnig 

settar félagslegar kröfur á fyrirtæki. Sumar þeirra hafa verið settar af ríkisstjórn í formi 

laga og aðrar af aðgerðarsinnum og neytendum sem hafa í dag mun meiri aðgang að 

upplýsingum um fyrirtæki en áður og geta sniðgengið þau ef þau eru talin siðlaus að 

einhverju leyti. Starfsfólk hefur einnig aukið kröfur sínar á fyrirtæki en það kýs að starfa 

hjá fyrirtæki sem talið er standa sig vel á siðferðislegum og félagslegum grundvelli 

(Santos, Pache og Birkholz, 2015). Fyrirtæki hafa einnig þurft að bregðast við kröfum 

samfélagsins um að minnka kolefnisfótspor sitt og í kjölfarið þurft að breyta ýmsum 

ferlum (Pérez-Valls, Céspedes-Lorente, Martínez-del-Río og Antolín-López, 2017). 

Í niðurstöðum rannsóknar sem kallast INNFORM-rannsóknin fékkst ekki staðfest 

að fyrirtæki væru farin að breyta stjórnunarháttum sínum og skipulagi umtalsvert hvað 

varðar grundvallaratriði. Niðurstöðurnar leiddu hins vegar í ljós að líklegast væru ný 

skipulagsform að birtast sem viðbót við þau form sem fyrir voru. Einnig fékkst staðfest 

að skipulag fyrirtækja í öllum þeim löndum sem skoðuð voru hafa tekið svipuðum 

breytingum en löndin sem rannsóknin tók fyrir voru Bandaríkin, Japan og nokkur 

evrópsk lönd. Töluverður munur var samt sem áður á skipulagi fyrirtækja á milli landa og 

heimshluta og einnig var hraði breytinganna mjög misjafn (Einar Svansson og Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2012).  

Það sem virðist þó vera að gerast um allan heim, þó mishratt, er að mörg 

fyrirtæki eru að skipta úr ströngu lóðréttu stigveldi til sveiganlegra og dreifstýrðara 
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skipulags sem leggur áherslu á lárétta samvinnu, aðlögunarhæfni og betra 

upplýsingaflæði (Daft, 2010). Mjög miðstýrð fyrirtæki safna saman öllu ákvörðunarvaldi 

á toppnum sem ýtir undir lóðrétt samskipti og dregur úr láréttum. Miðstýring er því talin 

hindra árangursríka miðlun þekkingar og halda aftur af samvinnu á milli deilda og á 

sama tíma hafa neikvæð áhrif á samkeppnishæfni (Strese, Meurer, Flatten og Brettel, 

2016). Dreifstýring (e. decentralized structures) ýtir hins vegar undir hæfni fyrirtækja til 

að koma auga á tækifæri og uppgötva nýja hluti og er það styrkt með formbindingu 

(Foss, Lyngsie og Zahra, 2015) þar sem formbinding hjálpar til við að auka samskipti á 

milli deilda og leiðir þannig til nánari samskipta (Strese o.fl., 2016). Dreifstýring gefur 

stjórnendum nægt sjálfstæði og svigrúm til að koma auga á tækifæri og formbinding 

gerir þeim kleift að staðla og samræma aðgerðir og ferli (Foss, Lyngsie og Zahra, 2015). 

Niðurstöður INNFORM-rannsóknarinnar styðja við þessa þróun í átt að meiri 

dreifstýringu. Rannsóknin leiddi í ljós að stærri fyrirtæki hafa smám saman aukið 

valddreifingu, fækkað lögum í stjórnskipulagi og byrjað að nýta nýja tækni til að auka 

boðskipti og þverfaglega teymisvinnu á milli deilda (Einar Svansson og Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2012). Jafnvel þótt starfinu sé skipt niður í deildir eða aðgerðir þá leitast 

flest fyrirtæki í dag við að gera starfsemina láréttari og samhæfðari og láta til að mynda 

teymi af fólki af ólíkum sviðum starfa saman að verkefnum. Eftir því sem fyrirtæki þurfa 

að geta brugðist hraðar við breytingum í hinu ytra umhverfi eru skilin á milli deilda og 

fyrirtækja að verða óljósari. Í dag eru fyrirtæki því í auknum mæli í samstarfi við 

samkeppnisaðila, sér og hinu fyrirtækinu til framdráttar (Daft, 2010).   

 Til að bregðast við tækniframförum og breyttu umhverfi hafa fyrirtæki þurft að 

skapa nýja færni og eiginleika hjá starfsfólki sínu. Þetta hefur leitt til aukinnar áherslu á 

að bæta ferli mannauðsstjórnunar og blanda saman formlegum og óformlegum 

starfsháttum. Nauðsynlegt er orðið fyrir fyrirtæki að stuðla að nýsköpun í gegnum bætt 

ferli mannauðsstjórnunar sem þýðir að nú hafa starfsmannamál færst ofar í 

forgangsröðun (Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012). 

Mannauðssérfræðingar geta notað færni sína í þróun mannauðs og verkefnastjórnun til 

að hjálpa fyrirtækjum að hámarka möguleika sína hvað varðar stærð og tækniþróun 

með því að endurhanna skipulag fyrirtækisins (Mankin, 2009). Stjórnendur í dag standa 

einnig frammi fyrir mikilli pressu frá stjórnvöldum og almenningi að viðhalda 

siðferðislegri og faglegri starfssemi. Efnahagshrunið árið 2008 skapaði óáreiðanleika á 
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ófyrirsjáanlegan máta en það hafði áhrif á stjórnendur í öllum tegundum fyrirtækja og 

iðngreina um allan heim (Daft, 2010) 

Fyrirtæki verður að geta orðið sér úti um viðeigandi og áreiðanlegar upplýsingar 

til að geta gripið markaðstækifæri. Margir hafa áttað sig á að forstjórar fyrirtækja eru 

heldur illa staðsettir til að hafa auga á hraðri þróun ferla, vöru, samfélagsmiðla eða vita 

hvað viðskiptavinir vilja. Aðrir einstaklingar, bæði innan og utan fyrirtækisins svo sem 

vísindamenn, sölumenn, viðskiptavinir, framlínustjórnendur og fleiri hafa mun meiri 

aðgang að upplýsingum og þekkingu, sérhæfðari þjálfun og betri yfirsýn yfir hreyfingu á 

markaði. Því er fyrsta áskorunin að hanna skipulag fyrirtækja sem nær að fanga það sem 

er nú þegar til staðar svo sem reynslu, þekkingu og færni og safna því öllu saman fyrir 

sameiginlega ákvarðanatöku (Felin og Powell, 2016). Í dag er markmiðið því að vel 

upplýst og valdeflt starfsfólkið taki þátt í að þróa stefnur fyrirtækja og eru fyrirtækin 

opin fyrir að deila sínum bestu hugmyndum með samkeppnisaðilum til að finna í 

sameiningu bestu leiðirnar til að læra og aðlagast umhverfinu (Daft, 2010). Það er 

mikilvægt að skipulagið ýti undir lærdóm, samnýtingu og samansöfnun þekkingar ýmissa 

einstaklinga til að hægt sé að taka vel upplýstar ákvarðanir (Felin og Powell, 2016). 

Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson (2012) gerðu rannsókn á 200 

stærstu íslensku fyrirtækjunum á árunum 2004-2007 um þróun á ferlum, skipulagi og 

umfangi í starfsemi. Rannsóknina unnu þeir út frá INNFORM rannsókninni sem nefnd var 

hér að ofan. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort ný skipulagsform væru að 

þróast samhliða eldri eða hvort ný form væru að taka yfir þau gömlu. Niðurstöðurnar 

gefa til kynna að skipulag stórra fyrirtækja hér á landi hafi breyst á þessu tímabili og 

svipi mjög til skipulags fyrirtækja út í heimi. Aukin áhersla á mannauðsstjórnun var 

mesta breytingin af þeim þáttum sem mældir voru. Hafa ber þó í huga að INNFORM-

rannsóknin var gerð um áratugi fyrr heldur en rannsóknin hér á landi, þó svo að notast 

hafi verið við sama mælitæki. Auk þess er rannsóknin á Íslandi aðeins gerð yfir þriggja 

ára tímabil en sú erlenda yfir fimm ára tímabil. Aukin áhersla á mannauðsstjórnun hefur 

eflaust orðið vegna tæknibreytinga á níunda áratugnum en hér á landi voru fyrirtæki að 

stækka mjög ört á árunum 2004-2007. Það sem gerist einnig hér á landi sem virðist ólíkt 

þróuninni í Evrópu er að valddreifing virðist minnka og valdaþrepum fjölga lítillega. Hins 

vegar er aukin áhersla hjá íslensku fyrirtækjunum á verkefnaskipulag og meiri 
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umboðsveitingu í daglegri starfsemi. Áherslan á stjórnskipulag sem byggist á vörum eða 

þjónustu, sem kalla má afurðaskipulag, eykst á þessum árum frá 80% upp í 90% og er því 

algengasta skipulagsformið en þess má geta að fyrirtæki geta stuðst við margar tegundir 

skipulags hverju sinni (Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012). 

 Ef skipulag fyrirtækis er lélegt þá skiptir háþróuð tækni, nægar 

markaðsupplýsingar og hæft starfsfólk litlu máli. Ef fyrirtæki á 21. öldinni vilja ná árangri 

þurfa þau að skapa aðstæður fyrir innleiðingu þekkingarstjórnunar, hafa 

lærdómsumhverfi og byggja upp sveigjanlegt skipulag sem gerir breytingaferli auðveld. 

Þekking fyrirtækja á sínu innra og ytra umhverfi sem og getan til að vinna með 

sérfræðingi í fyrirtækjaþróun mun ákvarða getu þeirra til að halda samkeppnishæfni 

sinni á þessari öld (Kribikova, 2016). John P. Kotter (2012) telur að á komandi árum muni 

fyrirtæki standa frammi fyrir að þurfa að draga enn meira úr kostnaði, bæta vörugæði 

og þjónustu, finna ný tækifæri fyrir vöxt og auka framleiðni.  

2.2 Frá starfsmannastjórnun til mannauðsstjórnunar 

Áður fyrr starfaði meginþorri starfsmanna í fyrirtækjum eingöngu við verkavinnu (e. 

manual labour) sem krafðist lítillar hæfni, gáfna eða reynslu og var starfsmannaþjálfun 

bæði ódýr og fljótleg í framkvæmd. Yfirleitt var ekki mikið mál að finna fólk til að sinna 

störfunum og ekki voru mikil höft á því þegar átti að reka fólk sem stóðst ekki væntingar 

eða sem stjórnendum líkaði ekki af öðrum ástæðum. Ástandið er enn svona í sumum 

atvinnugreinum og sumstaðar í heiminum, þó aðallega annars staðar en í vestrænum 

löndum (Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2014). Flest stærri fyrirtæki hafa í dag 

sérstaka mannauðsdeild sem sér um að stjórna sambandi fyrirtækisins við starfsmenn 

sína á skilvirkan og árangursríkan hátt. Það er ekkert nýtt við tilvist slíkra deilda heldur 

hafa stjórnendur sem sérhæfa sig í stjórnun á fólki verið til staðar í fyrirtækjum í æðstu 

stöðum í margar aldir. Í gegnum árin hefur eðli starfsins hins vegar þróast mikið, sem og 

starfsheiti, og er það í raun enn að taka breytingum. Breytingarnar hafa ekki verið á þá 

leið að verkefnin séu að breytast heldur hafa fleiri verkefni bæst ofan á þau sem fyrir 

voru (Kramar, 2014; Torrington o.fl., 2014).    

 Mannauðsstjórnun á rætur sínar að rekja til 19. aldar þegar Lord Shaftesbury og 

Robert Owen gagnrýndu misnotkun vinnuafls af hendi verksmiðjueigenda. Gagnrýni 

þeirra leiddi til þess að fyrstu starfsmannastjórarnir voru ráðnir til að gæta hagsmuna 
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starfsmanna en slík hagsmunagæsla á enn við í dag  (Torrington o.fl., 2014). Einskonar 

bylting varð í starfsmannamálum í Bandaríkjunum á fjórða áratug síðustu aldar en sú 

bylting er kölluð velferðarkapítalismi. Á þeim tíma spruttu upp hugmyndir um að 

fyrirtæki bæru sjálf ábyrgð á velferð og öryggi starfsmanna sinna en áður hafði það 

aðeins verið í höndum ríkisins eða stéttarfélaga. Vinnuveitendur fóru að bjóða upp á 

sjúkratryggingar og eftirlaun fyrir starfsmenn sína og fóru að leggja ríkari áherslu á 

aðgerðir sem miðuðu að því að halda í gott starfsfólk. Þetta var upphafið á því sem við 

köllum mannauðsstjórnun en þó með töluvert öðru sniði en við þekkjum í dag 

(Beardwell og Claydon, 2010). Fljótlega beindist athygli starfsmannastjóra þó frá því að 

snúast aðeins um hagsmunagæslu og velferð yfir í stefnumiðaðar aðgerðir til að ná 

markmiðum fyrirtækisins og öðluðust þeir meiri ábyrgð hvað varðar mönnun, þjálfun og 

skipulag. Með innblæstri frá mönnum eins og Taylor og Fayol fóru starfsmannastjórar að 

horfa með greinandi augum á stjórnunarferla og fóru að skoða hvernig hægt væri að 

nýta vinnuaflið og skipulag fyrirtækis til að hámarka skilvirkni (Torrington o.fl., 2014).  

Hugtakið mannauðsstjórnun kom fyrst fram sem stjórnunarhugtak á sjötta 

áratug síðustu aldar (Kramar og Syed, 2012). Mannauðsstjórnun vísar í mun nútímalegri 

nálgun á stjórnun á fólki heldur en hin hefðbundna starfsmannastjórnun og er hægt að 

segja að hún hafi tvo þætti fram yfir hana. Í fyrsta lagi er hún mun stefnumiðaðri í þeim 

skilningi að mannauðsstefnur eru hannaðar til að styrkja hver aðra og viðskiptastefnu 

fyrirtækisins. Í öðru lagi skapa vel hannaðar og vel innleiddar mannauðsstefnur gott 

andrúmsloft þar sem starfsmenn finna fyrir hvatningu og skuldbindingu til að vinna að 

markmiðum fyrirtækisins með stjórnendum (Beardwell og Claydon, 2010).  

 Í lok sjöunda áratugar síðustu aldar varð ákveðin áherslubreyting meðal 

starfsmannastjóra í Bandaríkjunum. Í stað þess að sjá aðallega um óbreytta starfsmenn 

(e. rank and file employee) fyrir hönd stjórnenda, fóru þeir að huga að stjórnuninni 

sjálfri og samþættingu stjórnunaraðgerða. Þetta tímabil einkenndist af þróun 

starfsframa og tækifæra innan fyrirtækja fyrir persónulegan vöxt. Þetta er enn hluti af 

verkefnum mannauðsráðgjafa í dag þar sem stór hluti af tíma og auðlindum er 

tileinkaður ráðningum, þróun og að halda í starfsfólk sem nýtist fyrirtækinu (Torrington 

o.fl., 2014).   
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Megnið af tuttugustu öldinni var hugtakið mannauður mikið notað af félagsfræðingum 

sem andstæða við hugtakið náttúrulegar auðlindir (e. natural resources) (Torrington 

o.fl., 2014). Það var þó ekki fyrr en upp úr 1980 að mannauðsstjórnun fór að njóta 

mikilla vinsælda meðal fræðimanna og sérfræðinga, að miklu leyti sem afleiðing 

efnahagskreppu á þeim árum og tækniframfara (Beardwell og Claydon, 2010). Á þeim 

tíma fóru fólki að bjóðast námskeið í mannauðsstjórnun sem hluti af MBA-námi (e. MBA 

programmes) í leiðandi bandarískum viðskiptaháskólum. Fljótlega tók 

mannauðsstjórnun við af starfsmannastjórnun og er nú stunduð nánast alls staðar í 

heiminum (Torrington o.fl., 2014).  

Mannauðsstjórnun vísar til samansafns stefna sem unnið er eftir til að 

skipuleggja vinnu í ráðningarsambandi og samstilla stjórnun á vinnu og stjórnun á því 

fólki sem sinnir vinnunni (Beardwell og Claydon, 2010). Þrátt fyrir að fólk greini á um 

hversu mikill munur sé á hefðbundinni starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun þá 

leikur enginn vafi á því að mannauðsstjórnun síðustu tvo áratugi tuttugustu aldarinnar 

endurspeglar eitthvað nýtt og mjög ólíkt hinni yfirráðandi starfsmannastjórnun fyrri ára. 

Eitt mikilvægt atriði í því samhengi er að starfsmannastjórnun sé í grunninn miðuð út frá 

vinnuafli en mannauðsstjórnun auðlindamiðuð. Sumir tala þó ennþá um 

starfsmannastjórnun þrátt fyrir að um sé að ræða stefnumiðaða stjórnun sem aðrir 

myndu kalla mannauðsstjórnun (Torrington o.fl., 2014).      

Mannauðsstjórnun hefur þó tekið miklum breytingum síðan hún kom fyrst fram 

á sjónarsviðið og eitt af því sem helst greinir mannauðsstjórnun frá hefðbundnum 

nálgunum um starfsmannastjórnun er sú hugmynd að hún sé mikilvæg fyrir árangur 

fyrirtækisins og hefur bæði stefnumiðaðar og aðgerðamiðaðar víddir (Beardwell og 

Claydon, 2010). Á síðari hluta áttunda áratugarins kom stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

fyrst fram, sem tilraun til að stýra mannauðnum í sífellt skipulagslausara, 

ófyrirsjáanlegra og breytilegra umhverfi. Þetta er mun sértækari nálgun á stjórnun á 

fólki og nær yfir allar þær mannauðsaðferðir sem miða að því að bæta árangur 

fyrirtækisins (Kramar, 2014) með því að finna skilvirkari aðferðir til að ná markmiðum 

(Torrington o.fl., 2014). Stefnumiðuð mannauðsstjórnun tengir mannauðsstefnur og 

aðgerðir við frammistöðu fyrirtækisins og árangur, þá sérstaklega fjárhags- og 

markaðsárangur (Kramar, 2014) en flestar rannsóknir á sambandi mannauðsstjórnunar 
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og frammistöðu leitast við að útskýra á hvaða hátt mannauðsstjórnunarkerfi efla 

frammistöðu fyrirtækja (Lu, Chen, Huang og Chien, 2015).   

 Stefnumiðaða nálgunin hefur þó sína vankanta. Til að mynda tekur hún hvorki til 

greina ytri öfl sem geta haft áhrif á árangur né áhrif ólíkra hagsmuna mismunandi 

hagsmunaaðila og metur árangur aðeins út frá fjárhagslegum ávinningi. Það getur verið 

snúið fyrir mannauðsstjóra að sýna fram á hvernig mannauðsstjórnunin hefur áhrif á 

fjárhagslega útkomu og bætir virði fyrirtækisins. Einnig eiga þeir að sjá um hagsmuni 

bæði launagreiðenda og starfsmanna á sama tíma sem getur reynst krefjandi að finna 

jafnvægi á (Kramar, 2014). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli 

mannauðsstjórnunaraðgerða og fjárhagslegs hagnaðar (Kramar, 2014) en það er þó 

erfitt að mæla hvort efnahagslegur ávinningur sé afleiðing mannauðsstjórnunaraðgerða 

eða ekki. Þetta er einnig spurning um orsakasamhengi. Gengur fyrirtæki vel fjárhagslega 

út af góðri mannauðsstjórnun eða hafa fyrirtæki efni á að fjárfesta í góðri 

mannauðsstjórnun út af góðu fjárhagslegu gengi (Beardwell og Claydon, 2010)? Það 

verður því að vara sig á að fullyrða ekki um þessi tengsl (Torrington o.fl., 2014).   

Árangursrík mannauðsstjórnun er lykilatriði í að tryggja innleiðingu nýrra aðferða 

og nýs skipulags. Á meðan stjórnskipulag fyrirtækja heldur áfram að fletjast út og verða 

láréttara verður góð mannauðsstjórnun sífellt mikilvægari (Gómez-Mejía o.fl., 2012). 

Með nýjum kröfum á vinnuaflið hafa stjórnendur þurft að taka upp nýjar aðferðir til að 

stjórna (Torrington o.fl., 2014) og hefur valdefling starfsmanna tekið við af beinni 

stjórnun á fólki á síðustu árum (Beardwell og Claydon, 2010). Því sérhæfðari sem störfin 

verða, því erfiðara er að finna einstaklinga með réttu færnina, hæfnina, eiginleikana og 

reynsluna til að takast á við þau. Mikil samkeppni er um hæfasta fólkið og því er orðið 

mun erfiðara að halda í gott starfsfólk. Þetta hefur kallað á betri aðferðir við 

ráðningarferli, þróun starfsmanna, frammistöðustjórnun, starfsmannasamskipti (e. 

employee relations) og að halda í starfsmenn (Gómez-Mejía o.fl., 2012).  

 Ein helsta áskorun mannauðsstjórnenda í nútímafyrirtækjum er aukinn 

fjölbreytileiki. Mikið af stefnumiðaðri mannauðsstjórnun gengur út frá því að starfsfólkið 

sé einsleitt og tekur því innri breytileika á milli starfsfólks ekki til greina (Lu o.fl., 2015). 

Ólíkt stefnumiðuðu nálguninni þá eru fyrirtæki farin að leggja aukna áherslu á virði 

annars konar útkomu aðgerða heldur en einungis beinan fjárhagslegan ávinning, svo 

sem á sambönd, einstaklinga eða hópa og einnig á umhverfið. Aðferðir og áherslur 
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stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar og hinnar hefðbundnu starfsmannastjórnunar eru 

þó enn notaðar, aðrar áherslur hafa einfaldlega bæst við (Kramar, 2014). Í dag er aukin 

áhersla á heildræna nálgun sem tekur til greina ólíka hagsmuni ólíkra hagsmunaaðila svo 

sem viðskiptavina, hluthafa, samfélagsins, starfsmanna o.s.frv. Þessi hugmyndafræði 

byggir á að „bestu aðferðirnar“ við mannauðsstjórnun séu þær sem leiða til góðrar 

frammistöðu og mikillar skuldbindingar starfsmanna sem gagnast öllum, óháð samhengi 

(Beardwell og Claydon, 2010). Við erum að sjá hugarfarsbreytingu í átt að meiri 

samvinnu og þátttöku starfsmanna sem eru einkennandi þættir nútíma 

mannauðsstjórnunar  (Torrington o.fl., 2014).      

 Það er þó mikilvægt að gera sér grein fyrir að þó svo að mannauðsstjórnun sé í 

dag alþjóðlegt fyrirbæri þá er eðli þess og umfang mjög misjafnt eftir löndum. Löndin 

hafa til að mynda ólíkar reglugerðir og geta viðskiptastefnur og skipulag fyrirtækja farið 

mjög eftir menningu landsins (Kramar og Syed, 2012). Þetta þróunaryfirlit á að mestu 

leyti við um vestrænar þjóðir og þá helst Bandaríkin. 

2.2.1 Hlutverk mannauðsstjóra 

Hugtakið mannauður hefur víða fengið viðurkenningu á síðustu árum þar sem það tjáir 

þá trú að starfsfólk sé mikilvæg auðlind sem ekkert getur komið í staðin fyrir í sumum 

tilfellum. Því er góð mannauðsstjórnun mikilvæg (Gómez-Mejía, Balkin og Cardy, 2012). 

Kjarni fyrirtækja er ekki skipulagið, stefnur eða aðgerðir, heldur eru þau samsett af fólki 

og samböndum þeirra á milli. Nýlega hefur áherslan á mannauðsstjórnun aukist og 

stjórnendur farnir að átta sig á mikilvægi hennar og snúast flestar nýlegar nálganir 

hennar um að valdefla starfsfólk til að ná markmiðum fyrirtækisins (Daft, 2010).  

 Það er ekki auðvelt að skilgreina hugtakið mannauðsstjórnun vegna þess að það 

hefur oft verið notað á tvo ólíka vegu. Annars vegar er það notað almennt til að lýsa 

kjarnastarfsemi stjórnunar (e. the body of management activities) en þegar hugtakið er 

notað á þennan hátt er það í raun ekkert annað en nútímalegra og tilkomumeira nafn á 

fyrirbæri sem áður var þekkt sem starfsmannastjórnun. Hins vegar hefur það einnig 

verið notað til að tilgreina sérstaka aðferð við stjórnun á fólki sem er vel aðgreinanleg 

frá starfsmannastjórnun. Mannauðsstjórnun er mun meira en uppfærður starfstitill. Hún 

felur í sér sérstaka heimspeki um hvernig á að sjá um starfsmannamál sem á að knýja 

fram skilvirkari starfshætti í nútíma fyrirtækjum heldur en hin hefðbundna 
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starfsmannastjórnun (Torrington o.fl., 2014). Hlutverkum mannauðsstjórnunar er oft 

skipt í tvennt. Annars vegar eru ráðningar og stjórnun auðlindarinnar, sem er 

starfsfólkið. Hins vegar snýst hún um sálfræðilegu hliðina sem tengist virkjun 

starfsmanna, þróun þeirra og frammistöðustjórnun (Di Fruscia, 2013). 

 Mannauðsstjórnun snýst um að hámarka frammistöðu starfsmanna (Kramar og 

Syed, 2012) og mannauðsstefna (e. human resource strategy) skilgreinir hvernig 

fyrirtæki nýtir mannauðinn til að auka samkeppnisforskot sitt gagnvart 

samkeppnisaðilum (Gómez-Mejía o.fl., 2012). Mannauðsstjórnun leggur sitt af mörkum 

fyrir frammistöðu fyrirtækja með því að þróa aðferðir til að auka framleiðni, minnka 

starfsmannaveltu, þróa betri og ódýrari þjálfunar- og ráðningaraðferðir og hefur 

jákvæða félagslega útkomu. Þetta hjálpar fyrirtækjum við að spara peninga og auka 

hagnað (Kramar, 2014). Í samkeppnisumhverfi þar sem starfsmannavelta er mikil, leitast 

fyrirtæki eftir að innleiða árangursrík mannauðsstjórnunarkerfi (Lu o.fl., 2015). 

 Mannauðsstjórar standa frammi fyrir ýmsum áskorunum svo sem að sanna eða 

útskýra hvernig mannauðurinn hefur áhrif á frammistöðu fyrirtækis og útskýra hvernig 

fyrirtæki geta nýtt sér mannauðsinngrip til að takast á við breytingar líkt og fjölbreyttara 

vinnuafl, alþjóðavæðingu, tæknibreytingar, náttúruhamfarir, niðurskurð, lagabreytingar 

og breytingar á vinnu- og fjölskylduhlutverkum. Þeir standa einnig frammi fyrir 

breytingum innan fyrirtækisins svo sem aukinni dreifstýringu, niðurskurði, 

samkeppnisþáttum, breyttu skipulagi, tilkomu sjálfstýrandi vinnuteyma, 

vinnustaðamenningu, tækni og útvistun starfsemi (Gómez-Mejía o.fl., 2012). 

 Almennt séð sjá mannauðsstjórar um starfsmannamálin. Í minni fyrirtækjum þar 

sem enginn sérstakur mannauðsstjóri eða starfsmannastjóri er til staðar sjá stundum 

fjármálastjórar, framkvæmdarstjórar, forstjórar eða aðrir lykilstarfsmenn um þau mál 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Þrátt fyrir að það sé nokkuð auðvelt að gera lista yfir 

verkefni mannauðsstjóra þá eru ýmsar ólíkar skilgreiningar á hugtakinu 

mannauðsstjórnun og er það oft notað á ólíka vegu (Beardwell og Claydon, 2010). Einnig 

sinna mannauðssérfræðingar ekki allir sömu verkefnum heldur eru verkefnin 

fjölbreytileg og oft skipt á milli sérfræðinga innan sviðsins (Di Fruscia, 2013) en það  fer 

eftir skipulagi fyrirtækisins hvernig best er að haga mannauðsstjórnunarmálum  

(Gómez-Mejía, Balkin og Cardy, 2012). Það eru ekki allir sammála um hver aðaltilgangur 

mannauðsstjórnunar sé og að hvaða þáttum mannauðssérfræðingar ættu helst að beina 
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kröftum sínum (Beardwell og Claydon, 2010) en Torrington o.fl. (2014) tala um að fjögur 

markmið séu grunnurinn fyrir allri mannauðsstarfsemi. Þessi markmið snúast um 

mönnun starfa, frammistöðu, breytingastjórnun og stjórnun.  

2.2.1.1 Mönnunarmarkmið 

Það er hlutverk mannauðsstjóra að sjá til þess að fyrirtæki og stofnanir séu vel 

mannaðar (Torrington o.fl., 2014). Þegar nýir starfsmenn eru ráðnir inn er gott að 

fyrirtækið viti hvaða þekkingu og hæfni vantar (Kramar og Syed, 2012; Gómez-Mejía 

o.fl., 2012; Steward og Brown, 2009; Torrington o.fl., 2014). Mannauðsstjórinn hefur 

yfirumsjón með ráðningaferlinu en það felur í sér að auglýsa lausar stöður, taka við 

umsóknum, taka viðtöl og ráða hæfasta fólkið (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990; Steward 

og Brown, 2009). Einnig gæti hann haft það hlutverk að valdefla næstu yfirmenn til að 

taka ákvarðanir um ráðningar (Steward og Brown, 2009). Hann sér um 

samningaviðræður fyrir hönd vinnuveitanda (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990) og upplýsir 

starfsfólk um stefnur, vinnuskyldur, vinnuaðstæður, laun, tækifæri til stöðuhækkana og 

fríðindi (Steward, 2009). Einnig raðar hann fólki í launaflokka og sér um að halda 

launakostnaði í lágmarki með hagræðingu í starfsmannahaldi og góðri nýtingu á 

mannauðnum. Hann sér um tilfærslur í starfi og uppsagnir (Gerður G. Óskarsdóttir, 

1990) og í sumum tilfellum stuðning við fólk sem hefur verið sagt upp, t.d. með aðstoð 

við atvinnuleit (Gómez-Mejía o.fl., 2012). Til að fá til sín besta starfsfólkið og halda í það 

er mikilvægt að fyrirtækið sé samkeppnishæft á vinnumarkaði. Þetta felur í sér að gera 

störfin eins aðlaðandi og mögulegt er með samkeppnishæfum launum, aðlaðandi 

tækifærum til starfsþróunar og þjálfunar og tryggja að reynslan við að starfa hjá 

fyrirtækinu sé gefandi (Torrington o.fl., 2014). 

2.2.1.2 Frammistöðumarkmið 

Eitt af því mikilvægasta sem mannauðsstjórar gera er að tryggja að starfsfólk finni fyrir 

hvatningu og skuldbindingu við fyrirtækið til að hámarka frammistöðu þeirra. Til þess er 

til að mynda hægt að nota umbunarkerfi eða hafa starfsmannaþróun og þjálfun á þann 

hátt sem hámarkar viðleitni starfsmanna og heldur athygli þeirra á 

frammistöðumarkmið (Torrington o.fl., 2014). Hægt er að fylgjast með frammistöðu 

starfsmanna með óformlegri upplýsingaöflun hjá yfirmönnum deilda eða með formlegu 

frammistöðumati sem er tengt starfsáætlun (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). 
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Frammistöðumat hefur ýmis markmið og er sérsniðið að þörfum sérstakra 

starfsmannahópa. Mannauðsstjórar sjá einnig um að ákvarða hvers konar þjálfunar er 

þörf, hverjir þurfa þjálfun og hvernig best sé að framkvæma hana (Gómez-Mejía o.fl., 

2012). Þeir hafa umsjón með starfsþjálfun nýliða og sjá um öll inngrip og fræðslu tengda 

starfsmannaþróun (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Slík inngrip eru nauðsynleg til að þróa 

getu fyrirtækis og byggja upp bæði þekkingu og hæfni (Kramar og Syed, 2012).  

 Það er í höndum mannauðsstjóra að skapa hvetjandi vinnuumhverfi og 

fyrirtækjamenningu (Steward og Brown, 2009; Gómez-Mejía o.fl., 2012). 

Fyrirtækjamenning snýr að sameiginlegum normum og hugsun innan fyrirtækis. 

Hugsunin er ómeðvituð en hún stýrir því hvernig samskipti fara fram innan fyrirtækisins. 

Fyrirtækjamenning samanstendur af bæði skrifuðum og óskrifuðum reglum sem nýir 

starfsmenn þurfa að framfylgja ef þeir vilja vera samþykktir af hópnum (Gómez-Mejía 

o.fl., 2012). Mannauðsstjórnunarinngrip eru áhrifaríkust þegar þau skapa umhverfi þar 

sem ákjósanleg hegðun sprettur fram ósjálfrátt frekar en þegar hegðun er tilkomin 

vegna verðlauna eða viðurlaga. Bein hvatning getur í raun verið mjög kostnaðarsöm fyrir 

fyrirtæki og jafnvel ýtt undir að starfsmenn hegði sér eingöngu eins og til er ætlast þegar 

þeir búast við ákveðinni umbun. Því er mikið árangursríkara að skapa gott 

vinnuumhverfi sem hvetur starfsfólk til ákjósanlegrar hegðunar (Guerci, Radaelli, Siletti, 

Cirealla og Shani, 2015). Þetta er til dæmis gert með því að passa upp á að starfsfólk 

upplifi jafnrétti á vinnustaðnum (Lu o.fl., 2015) og með því að valdefla starfsfólkið 

(Torrington o.fl., 2014). Mannauðsstjórar verða að setja upp nákvæmar starfslýsingar og 

verklýsingar svo að starfsfólkið viti hvers ætlast er til af því og hversu sveigjanlegt starfið 

þeirra er (Gómez-Mejía o.fl., 2012). 

2.2.1.3 Breytingastjórnunarmarkmið 

Mannauðsstjórar spila mikilvægt hlutverk í að stýra breytingum á árangursríkan hátt 

vegna þess hve náin tengsl þeir hafa við starfsfólk og stjórnendur (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011). Alla jafna eru breytingar ekki í fyrirsjáanlegar 

heldur verða þær oft og nánast stöðugt og er hrint af stað jafn mikið af ríkri þörf fyrir 

nýsköpun sem og pressu frá umhverfinu. Breytingar birtast í ólíkum formum. Stundum 

snúa þær aðeins að skipulagi en stundum er leitast eftir að breyta 

fyrirtækjamenningunni til að breyta viðhorfi, skaðlegum normum eða hugmyndafræði. 
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Lykilaðgerðir eru mannanir eða þróun nauðsynlegrar leiðtogahæfni hjá fólki til að leiða 

breytingar (Torrington o.fl., 2014). Mannnauðsdeildin er oft í lykilhlutverki við að takast 

á við hindranir í breytingaferlinu, fást við ný gildi og breytta fyrirtækjamenningu og eyða 

óvissu meðal starfsmanna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011). 

Fólk styður það sem það tekur þátt í að skapa og því er mikilvægt að fá starfsfólkið 

snemma með í ferlið (Torrington o.fl., 2014). Þó er nauðsynlegt að hafa í huga að hraðar 

breytingar auka líkurnar á að starfsfólk finni fyrir streitu. Bæði fyrirtækið og 

starfsmaðurinn líða fyrir það ef starfsmaður upplifir of mikla streitu og því er mikilvægt 

að mannauðsstjórar vinni markvisst að því að koma í veg fyrir eða draga úr streitu 

starfsmanna sinna í breytingaferli (Gómez-Mejía o.fl., 2012). 

2.2.1.4 Stjórnunarmarkmið 

Þessi tegund markmiða er grundvöllurinn fyrir því að önnur markmið náist. Að hluta til 

snúa þau að því að starfsemi fyrirtækisins gangi hnökralaust fyrir sig með því að halda 

nákvæm og víðtæk gögn um alla starfsmenn svo sem skilyrði þeirra og skilmála fyrir því 

að þeir séu í starfinu sem og skýrslur um frammistöðuárangur, mætingu, þjálfun 

(Torrington o.fl., 2014), yfirvinnu, orlofstöku og afleysingar (Gerður G. Óskarsdóttir, 

1990). Þessi gögn hjálpa einnig til við að fylgja eftir lagalegum skyldum svo sem lögum 

um lágmarkskjör og hvíldartíma (Torrington o.fl., 2014; Steward og Brown, 2009). 

Mannauðsstjórinn viðheldur starfsmannaskrá, sér um launagreiðslur og passar upp á 

öryggismál og heilbrigðisþjónustu sem og að veita starfsmönnum persónulega ráðgjöf 

og aðstoð (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Hann sér um krefjandi starfsmannamál svo 

sem brottrekstra, agamál, ágreiningsmál (Steward og Brown, 2009; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1990) og vinnur að því að koma í veg fyrir að slík mál komi upp (Torrington 

o.fl., 2014). Þá sér hann einnig um hvernig samskiptum er háttað á milli fólks af ýmsum 

stigum (Gómez-Mejía o.fl., 2012) og starfar oft sem milliliður á milli stjórnenda og 

starfsmanna með því að svara spurningum og túlka og búa til samninga (Steward og 

Brown, 2009). Hann starfar náið með yfirmönnum deilda eða sviða og aðstoðar þá með 

starfsmannamál (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Einnig aðstoðar hann stundum 

stjórnendur og gefur þeim ráð varðandi stefnumótun í málum sem snerta til að mynda 

jöfn tækifæri á vinnumarkaði og kynferðislega áreitni (Steward og Brown, 2009).  
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Mikil þróun í starfsmannamálum hefur leitt til þess að verkefni mannauðsstjórnunar eru 

orðin flóknari en áður og er nauðsynlegt að hafa yfirsýn yfir öll þessi markmið til að ná 

að stjórna sambandinu á milli fyrirtækisins og fólksins á skilvirkan og faglegan máta. Það 

verður að hafa í huga að stjórnun á fólki er aldrei hægt að setja á herðar eins 

einstaklings heldur verða allir stjórnendur að deila ábyrgðinni (Torrington o.fl., 2014). 

Skortur á stuðningi frá forstjóra, millistjórnendum eða framlínustjórnendum getur 

hindrað eða takmarkað innleiðingu mannauðsstjórnunarstefnu (Kramar, 2014). Allt 

bendir til að mannauðsstjórar muni mæta enn fleiri áskorunum og tækifærum í 

framtíðinni og starfið eigi því eftir að þróast enn fremur (Kramar og Syed, 2012).  

2.2.2 Mannauðsstjórnun á Íslandi 

Flest fyrirtæki á Íslandi með yfir 70 manns á launaskrá hafa starfsmann sem sér um 

mannauðsmál. Um 92% íslenskra fyrirtækja eru með starfsmannastefnu, 83% þeirra í 

skriflegu formi og eru vísbendingar um að leitast sé við að fylgja þeim eftir. Þetta 

endurspeglast í þátttöku mannauðsstjóra í framkvæmdarstjórn en staða Íslands er 

nokkuð góð á því sviði (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir og Anna 

K. Georgsdóttir, 2012). Í meistaraverkefni Steinars Sigurjónssonar (2016) kom þó í ljós 

að um 7,5% fyrirtækja með yfir 100 manns á launaskrá eru ekki með neinn starfsmann 

yfir mannauðsmálum.  

CRANET-rannsóknin var fyrst framkvæmd hér á landi árið 2003 en hún snýst um 

að bera saman mannauðsstjórnun í íslenskum fyrirtækjum og stofnunum við nálgun og 

aðferðir í öðrum löndum og greina þróun yfir tíma. Í CRANET-rannsókninni er til að 

mynda skoðað hvar yfirmenn mannauðsdeilda eru staðsettir í skipuriti. Árið 2003 sátu 

58% þeirra í framkvæmdastjórn en þeim hafði fjölgað upp í 72% árið 2006 sem er sama 

hlutfallið og árið 2012 (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). Svipaðar tölur var að sjá í 

meistarverkefni Steinars Sigurjónssonar (2016) en þar tilgreindu 63,3% af heildarfjölda 

þátttakenda að umsjónarmaður mannauðsmála væri í framkvæmdarstjórn. Einnig sátu 

flestir viðmælendur Evgenyia Z. Demireva (2012) í framkvæmdarstjórn, eða fjórir af 

fimm mannauðsstjórum. Flestir umsjónarmenn mannauðsmála eru vel menntaðir, 

konur á miðjum aldri eru í meirihluta og eru þeir yfirleitt titlaðir sem starfsmannastjórar 

eða mannauðsstjórar (Steinar Sigurjónsson, 2016). 
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Mannauðsstjórar þurfa að kljást við mjög fjölbreytt verkefni og þurfa því að hafa góða 

almenna þekkingu á ýmsum sviðum. Þeim mannauðsstjórum sem Evgenyia Z. Demivera 

(2012) ræddi við þótti erfitt að lýsa týpískum vinnudegi og sögðu allir að slíkur dagur 

væri ekki til. Verkefnin sem þeir nefndu voru breytingastjórnun, nýliðamóttaka, fræðsla, 

stefnumótun, ráðningarviðtöl, frammistöðumat, launamál, erfið starfsmannamál, 

kjaramál, frammistöðumat, uppsagnir, starfslokaviðtöl og ráðgjöf við stjórnendur. Þetta 

er í samræmi við rannsókn Steinars Sigurjónssonar (2016) en þar kemur fram að áhersla 

mannauðsstjóra sé mest á fagleg starfslok, uppsagnir og faglegar ráðningar. Á eftir því 

kom ráðgjöf við stjórnendur, fyrirtækjamenning, launavinnsla og launatengd mál en 

einnig var áhersla lögð á starfsþróun, fræðslu, þjálfun, starfsmannaveltu og miðlun 

upplýsinga til starfsmanna. Flestir þátttakendur CRANET-rannsóknarinnar töluðu um að 

þeir eyddu mestum tíma í ráðgjöf við stjórnendur eða 60%. Þróunarverkefni og 

stefnumörkun voru einnig nefnd sem stór verkefni og hafa mannauðsstjórar í auknum 

mæli farið að sinna launavinnslu en árið 2012 var það orðið eitt af þremur stærstu 

verkefnum þeirra. Einnig virðist þróunin vera á þá leið að mannauðsstjórar taki aukin 

þátt í heildarstefnumörkun (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Árið 2012 notuðust um 75% fyrirtækja á Íslandi frekar lítið, mjög lítið eða ekkert 

við frammistöðumat en það er neikvæð þróun frá árinu 2009 þar sem hlutfallið var 68%. 

Það er þó algengara í stærri fyrirtækjum en minni að leitast sé eftir að meta 

frammistöðu og árangur á sviði starfsmannamála (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). Einnig 

virðist lítil áhersla vera lögð á hvatningu eða hvatakerfi en það má líklega rekja til þess 

hversu litla áherslu fyrirtæki leggja á frammistöðumælingar þar sem erfitt er að meta 

hvaða starfsmenn verðskulda hvatningu ef frammistaða er ekki metin (Steinar 

Sigurjónsson, 2016). Algengt er að almennir starfsmenn fari í formlegt mat en ekki 

stjórnendur. Þrátt fyrir að færri fyrirtæki og stofnanir framkvæmi frammistöðumat þá 

virðast þau fyrirtæki sem framkvæma slíkt mat vera að leggja aukna áherslu á að gera 

mat á stjórnendum. Starfsmannasamtöl virðast vera mun algengari en frammistöðumat 

í íslenskum fyrirtækjum og stofnunum en um 89% þátttakenda CRANET-

rannsóknarinnar sögðu að slík samtöl ættu sér stað innan skipulagsheildarinnar (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2012). 
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Þar sem frammistöðumat fer fram er það helst notað í ákvörðanatöku um 

stöðuhækkanir og tilfærslur (47%), starfsþróun og þjálfun (46%) og launamál (42%). Í 

sumum tilfellum er slíkt mat einnig notað til að taka ákvarðanir um uppsagnir, 

áætlanagerð og mannafla. Algengast er að slíkt mat snúist um frammistöðu allra 

starfsmanna en einnig er mat á hegðun algengt. Ekki er algengt að íslensk fyrirtæki 

notist við árangursmat, samanburðarmat eða þvingaða raðdreifingu (Arney Einarsdóttir 

o.fl., 2012). Í rannsókn Steinars Sigurjónssonar (2016) sagði rétt tæplega helmingur 

þátttakenda að fyrirtækið þeirra legði áherslu á frammistöðumat og árangursmælingar. 

 Um 11% þátttökufyrirtækja og stofnana CRANET-rannsóknarinnar voru árið 2012 

ekki með neitt formlegt móttökuferli fyrir nýja starfsmenn en hlutfallið var 18% árið 

2009. Einnig fjölgaði fyrirtækjum sem hafa formlegt móttökuferli fyrir 75-100% 

starfsmanna sinna frá 2009-2012 frá 46% í 58%. 44% þátttakenda voru með formlegt 

þjálfunarferli fyrir nánast alla nýja starfsmenn og 16% eru ekki með neitt slíkt ferli. Það 

virðist þó vanta upp á að formlegt mat fari fram á frammistöðu fyrir og eftir þjálfun en 

það er aðeins framkvæmt í um 4% tilvika (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Staðan virðist nokkuð góð hér á landi hvað varðar notkun greiningaraðferða við 

að bæta mannauðsstjórnun. Helsta aðferðin sem notuð er er regluleg skýrslugerð en 

skipulagsheildir á Íslandi eru ólíklegastar til að notast við ytri samanburð við stöðluð 

viðmið. Notkun tölvuvæddra upplýsingakerfa í launavinnslu, tímaskráningu og vistun 

grunnupplýsinga um starfsmenn er lítið notuð til áætlanagerðar um starfsferla eða til 

frammistöðustjórnunar og þróunar eftirmanna. Það bendir til þess að ekki sé unnið 

markvisst með þá þætti starfsmannamála (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Upplýsingaflæði innan fyrirtækja hefur verið að aukast síðustu ár meðal allra 

starfsmannahópa en vel upplýstir starfsmenn eru líklegri til að upplifa sig sem hluta af 

fyrirtækjaheildinni. Að sama skapi eykur það ánægju starfsfólks í starfi og upplifun þeirra 

af sanngirni. Starfsmenn hafa einnig fengið að taka meiri þátt í greiningu þjálfunarþarfa 

en áður þó svo að stjórnendur hafi enn mest áhrif í þeim efnum (Arney Einarsdóttir o.fl., 

2012). 

Til að sinna verkefnum mannauðsstjóra þarf að búa yfir ýmsum eiginleikum. Í 

meistaraverkefni Evgenyia Z. Demireva (2012) nefndu flestir viðmælendur hennar að 

hæfni í mannlegum samskiptum væri mikilvægust en einnig voru nefndir eiginleikar eins 
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og skipulagshæfni, virk hlustun og skilningur á rekstri og fjármálum. Þá þurfa 

mannauðsstjórar að hafa þekkingu á breytingastjórnun, vinnusálfræði og vinnurétti 

(Evgenyia Z. Demireva, 2012). Líklegt er að á komandi árum verði breytingastjórnun eitt 

af helstu verkefnum mannauðsstjóra og mikilvægt er að efla færni þeirra enn frekar. 

Aðrar áskoranir mannauðsstjóra næstu ára er að halda í hæft starfsfólk án þess að bjóða 

hærri laun, efling starfsánægju, bæting vinnuumhverfis og endurmenntun og þjálfun. 

Einnig telja ýmsir að mannauðsstjórar þurfi að láta rödd sína heyrast þrátt fyrir 

niðurskurð á fjármagni til mannauðsmála (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

2.3 Fjármálastjórnun 

Fyrirtæki getur eingöngu náð árangri þegar því tekst að samhæfa starfsemi allra deilda 

(á eingöngu við um stærri fyrirtæki) og skapa viðeigandi tengsl á milli þeirra. Þá fyrst er 

hægt að ná fram hagkvæmustu dreifingu auðlinda og hámarka gróða (Chaudhary og 

Prasad, 2010). Einn mikilvægur hlekkur í þessu samhengi er fjármálastjórnun. Hjá minni 

fyrirtækjum er fjármálastjórnun oft í höndum framkvæmdarstjóra eða forstjóra en í 

stærri fyrirtækjum er oftast fjármálastjóri yfir fjármáladeild (Gerður G. Óskarsdóttir). 

Verkefni fjármálastjóra eru flest samofin hvert öðru og verkefnum annarra deilda (Atrill, 

2000).  Fjármálastjórnun og mannauðsstjórnun eru tveir þættir fyrirtækjareksturs sem 

eru í eðli sínu mjög ólíkir en samt sem áður vinna þeir saman að markmiðum hvers 

annars. Eins og kom fram í kaflanum hér að ofan þá er kjarni mannauðsstjórnunar að 

þróa mannauðinn og koma rétta einstaklingnum fyrir á réttum stað á réttum tíma. 

Fjármálastjórnun snýst hins vegar um að taka fjárhagslegar ákvarðanir byggðar á 

bókhaldi eftir ítarlega greiningu á fjárfestingum, líkt og ávinningi af 

mannauðsinngripum. Á síðustu árum hefur aukin áhersla verið lögð á að fjárfesta í 

mannauðsaðgerðum en þegar upp koma óvænt vandamál í viðskiptum eru slíkar 

fjárfestingar oft fyrstar til að vera dregnar í efa (Chaudhary og Prasad, 2010).  

 Fjármálastjórnun er nauðsynleg fyrir vöxt fyrirtækja og tilvist þeirra (Arnold, 

2013b). Í grófum dráttum þá felur hún í sér að stjórna fjármálum fyrirtækis (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1990). Hún snýst þó ekki einungis um að hámarka gróða fyrir fyrirtækið 

sjálft eða eigendur, heldur snýst hún um að taka skynsamlegar fjárhagslegar ákvarðanir 

sem hagnast öllum hagsmunaaðilum en þeir eru starfsmenn, stjórnendur, hluthafar, 

samfélagið, viðskiptavinir og lánardrottnar (e. creditors) (Arnold, 2013b). 
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Fjármálastjórar hafa yfirumsjón með tekjuöflun, útborgun, innheimtu, lántöku, 

varðveislu fastra og lausra fjármuna og verðbréfa og ráðstöfun fjár (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1990). 

Á fyrstu árum fjármálastjórnunar var hún álitin vera aukagrein út frá bókhaldi og 

snerist aðallega um að taka saman tölfræði sem var lýsandi um fjárhagsstöðu fyrirtækis. 

Rök voru færð fyrir fjárhagslegum aðgerðum út frá frjálslegum athugunum frekar en 

sérstökum fræðilegum ramma. Síðan þá hefur starfið breyst mikið í eðli sínu og í dag eru 

fjármálastjórar farnir að beita mun strangari og meira greinandi aðferðum í starfi sínu og 

við ákvarðanatöku (Atrill, 2000). Þegar teknar eru ákvarðanir um fjárfestingar er því 

mikilvægt að fjármálastjórar búi yfir góðri greiningarfærni og séu vakandi fyrir ýmsum 

þáttum sem eru kannski ekki mjög augljósir. Þeir þurfa einnig að geta metið hvaða 

fjárfestingar eru ekki að skila sér í virðisaukningu fyrir fyrirtækið og draga fjármagn út úr 

slíkum fjárfestingum (Arnold, 2013a). 

Auðlindir eru oft af skornum skammti og því er mikilvægt að fénu sé rétt 

ráðstafað. Fjármálastjórnun hefur síðustu ár orðið fyrir miklum áhrifum 

hagfræðikenninga um skilvirka úthlutun auðlinda og nota stjórnendur þær sem tól sem 

hjálpar til við ákvarðanatöku. Hagfræðikenningar hafa hjálpað okkur að skilja mikilvægi 

fjármagnsmarkaða fyrir fyrirtæki (e. capital markets), svo sem hlutabréfamarkaða og 

banka. Fjármálastjórar leika mikilvægt hlutverk í samskiptum fyrirtækja við slíka markaði 

(Atrill, 2000). Til að mynda kemur mikið fjármagn frá bönkum og þá er mikilvægt að 

þekkja bankastarfsemi og vita hvað það er sem fær banka til að lána fyrirtækjum. Hæfir 

fjármálastjórnendur með slíka þekkingu geta hjálpað fyrirtækjum í samningaviðræðum 

við banka og öðlast fjármagn sem hentar sjóðstreymismynstrum (e. cash-flow patterns) 

fyrirtækisins (Arnold, 2013a).       

 Fjármáladeildir innan fyrirtækja eiga hlutdeild í nánast öllum 

stjórnunarákvörðunum. Stjórnendur sjá um stefnumótun en hún felur í sér að þróa 

heildstæð markmið fyrirtækisins og móta langtímaáætlanir til að ná þessum 

markmiðum. Þá er nauðsynlegt að skilgreina og meta mögulegar leiðir að  

markmiðunum og velja þá leið sem er best til þess fallin að ná þeim (Atrill, 2000). 

Fjármálastjórar leika þarna stórt hlutverk (Arnold, 2013a, Atrill, 2000 og Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1990). Þeir sjá um að móta og innleiða langtímafjármálaáætlanir sem eru 
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til þess fallnar að hámarka auðæfi (e. wealth) hluthafa (Arnold, 2013a; Atrill, 2000) 

Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Það felur í sér að meta bjargir fyrirtækisins og velja 

markaði og aðgerðir þar sem fyrirtækið getur náð samkeppnisforskoti miðað við 

fyrirliggjandi bjargir (Arnold, 2013a). 

Fjármálastjórar þurfa að skilja á milli vara og markaða sem auka virði fyrirtækisins 

og þeirra sem minnka virðið. Fjármálastjórinn er í lykilstöðu til að meta áhættu 

fjárfestinga og hvaða fjárfestingar muni skila gróða og hann kemur með tillögur um 

hvernig best sé að ráðstafa fénu (Arnold, 2013a). Til að geta tekið viðeigandi 

fjárhagslegar ákvarðanir sem henta fyrirtækinu og leiða til mesta gróða er nauðsynlegt 

fyrir fjármálastjóra að skilja hvernig fjármálamarkaðir virka (Arnold, 2013a; Atrill, 2000). 

Þekking á virði hlutabréfa og hverju fjárfestar eru að leitast eftir er nauðsynleg fyrir 

fjárhagslega ákvarðanatöku og stefnumótun. Árangur fyrirtækis getur legið í gæðum 

samskipta fyrirtækisins við fjármálamarkaði og þar sem fjármálastjórinn er tengiliður í 

þessum samskiptum þurfa fjármálastjórar alltaf að vera vakandi fyrir nýrri þekkingu 

(Arnold, 2013a). Það er lykillinn að því að þeir nái að koma auga á nýjar auðlindir eða 

möguleika og taka ákvarðanir um bestu nýtingu þessara auðlinda (Atrill, 2000). 

Fjármálastjórar sjá einnig um mikið af daglegum rekstri fyrirtækja og aðstoða 

stjórnendur við að passa upp á að daglegar aðgerðir samræmist áætlunum og 

markmiðum fyrirtækisins. Það gera þeir með því að meta fjárfestingarverkefni (e. 

investment projects) og áhættu tengda ákveðnum verkefnum (Atrill, 2000). Í sumum 

tilfellum sjá þeir einnig um skrifstofustörf innan sinnar deildar eða jafnvel fyrirtækisins í 

heild sinni, svo sem tölvumál, rekstrarvörukaup, starfsmannastjórn, launamál, fasteignir, 

gæta hluthafaskrár, hafa yfirumsjón með lögfræðilegum málum og samningamálum 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Þá hafa þeir umsjón með skuldamálum og kröfugerðum 

(e. creditor and debtor management), gjaldþoli og lausafjárstöðu (e. solvency and 

liquidity) auk þess að sinna öðrum verkefnum (Arnold, 2013a). Þeir fylgjast með og 

greina starfshætti og endurskipuleggja ef einhvers staðar er hægt að spara, hafa 

yfirumsjón með fjárhagslegri skýrslugerð, bókhaldi, gerð ársreikninga, gerð 

greiðsluáætlana og kostnaðareftirliti (Gerður G. Óskarsdóttir).  

Áhættustjórnun er að stórum hluta verkefni fjármálastjóra (Arnold, 2013a; Atrill, 

2000) en hún snýst um hvernig fyrirtæki tekur á áhættum sem það stendur frammi fyrir 
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(Atrill, 2000). Áhætta getur risið út frá eðli starfseminnar og/eða út frá hvernig 

starfsemin er fjármögnuð (Atrill, 2000). Fjármálastjórar hafa yfirumsjón með 

fjármagnsflutningum, bæði innanlands og utan, og búa til innlenda og erlenda 

lánasamninga í stórum fyrirtækjum (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Fyrirtæki sem stunda 

viðskipti við erlenda aðila eru oft í mikilli áhættu vegna flökts á gengi. Það getur verið 

erfitt að meta hversu mikill gróðinn muni verða miðað við þeirra eigin gjaldeyri þegar 

samningar eru gerðir og er mikilvægt að lágmarka áhættu slíkra viðskipta með skilningi á 

notkun áhættuvarna (Arnold, 2013a).  

2.4 Hlutur kvenna í stjórnunarstöðum 

Íslenski vinnumarkaðurinn er mjög kynjaskiptur (Velferðarráðuneytið, 2015a). Þegar 

talað er um kynjaskiptan vinnumarkað er hægt að segja að um ræði ýmist lárétta eða 

lóðrétta kynjaskiptingu. Konur og karlar gegna oft ólíkum störfum á vinnumarkaði og 

vísar hugtakið lárétt kynjaskipting í þá áberandi kynjaskiptingu sem til staðar er á milli 

starfsgreina (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Þess má geta að 

hlutur karla hér á landi í svokölluðum „kvennastörfum“ er áberandi minni heldur en hjá 

öðrum norrænum þjóðum (Velferðarráðuneytið, 2015b). Lóðrétta kynjaskiptingin snýr 

hins vegar að ólíkum stöðum innan vinnustaða og starfsgreina og er þá algengt að karlar 

hafi meiri völd en konur og séu í hærri stöðum (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). 

Á Íslandi er enn þann dag í dag launamunur á milli kynjanna (Samans og Zahidi, 

2016; Sigurður Snævarr, 2015) en sá launamunur á rætur sínar að rekja að miklu leyti til 

kynjaskipts vinnumarkaðar (Sigurður Snævarr, 2015; Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). Þrátt fyrir að staðan sé svona á íslenskum vinnumarkaði er 

Ísland eitt þeirra 11 landa sem lokað hefur meira en 80% heildarkynjabilinu (e. gender 

gap) hvað varðar jafnrétti á hinum ýmsu sviðum samfélagsins. Enn fremur þá sat Ísland 

árið 2016 í fyrsta sæti jafnréttislista The Global Gender Gap Report. Þetta er áttunda árið 

í röð sem Ísland vermir fyrsta sætið og hafði það samkvæmt skýrslunni lokað meira en 

87% af heildarkynjabilinu sem hefur verið að lokast hér einna hraðast í heiminum. Hvað 

varðar sömu laun fyrir sambærilega vinnu situr Ísland hins vegar í 11 sæti og aðeins í 29 

sæti hvað varðar hlut kvenna í áhrifastöðum, svo sem í stöðu löggjafa, æðstu 
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embættismanna og stjórnenda fyrirtækja (e. legislators, senior officials and managers) 

þar sem hlutur kvenna er aðeins 38% á móti 62% karla (Samans og Zahidi, 2016). 

Atvinnuþátttaka kvenna hér á landi hefur almennt séð verið mikil en hún er 

áberandi í hefðbundnum „kvennastörfum“ sem oft á tíðum eru lægra launuð en 

hefðbundin „karlastörf“ (Velferðarráðuneytið, 2015c). Um helmingur vinnuafls er konur 

og hafa fleiri konur en karlar háskólagráðu (Margrét Sæmundsdóttir, 2009) en það 

virðist sem kynin hafi ólíkt aðgengi að störfum eftir því hvort þau séu talin „karllæg“ eða 

„kvenlæg“ (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Hlutfall kvenna og 

karla innan ólíkra starfsgreina er mjög skipt og hlutfall kynjanna í stjórnunarstöðum er 

mjög ójafnt (Velferðarráðuneytið, 2015a). Til að mynda sátu konur í um 20% af æðstu 

stjórnunarstöðum í fyrirtækjum hér á landi árið 2012 (Jón Snorri Snorrasson, 2012). Á 

tuttugustu öldinni hefur ástandið fyrir konur batnað mikið á mörgum sviðum en alls 

staðar í heiminum er enn áberandi kynjabil hvað varðar völd og stjórnunarstöður þar 

sem konur eru enn í miklum minnihluta. Jafnvel í starfsgreinum þar sem konur eru í 

miklum meirihluta virðast karlar eiga meiri möguleika á að sinna æðstu 

stjórnunarstöðum (Seghieri, Rojas og Nuti, 2015; Kalysh, Kulik og Perera, 2016).  

 Það er nauðsynlegt að ögra flóknum málefnum sem endurspegla að miklu leyti 

kynjaskiptan vinnumarkað og auka þannig hlut kvenna í ákvörðunartökum fyrirtækja 

(Ryder, 2015). Stjórnvöld hafa verið að skipta sér af þessu málefni síðustu ár en það er 

til að mynda stefna stjórnvalda að koma í veg fyrir að fólki á vinnumarkaði sé mismunað, 

bæði beint og óbeint, á grundvelli kyns eða annarra þátta. Þetta á við öll málefni 

starfsmanna svo sem stöðuhækkanir, stöðubreytingar, ráðningar, starfsþjálfun og fleira 

(Velferðarráðuneytið, 2015a). Sem tilraun til að tryggja jafna meðferð á vinnumarkaði 

hafa verið sett ýmis lög. Þar á meðal ber atvinnurekendum að fara eftir 65. gr. 

stjórnarskrárinnar, nr. 33/1944 en þar er jafnræðisreglunni gerð skil þar sem mjög 

yfirgripsmikið ákvæði segir að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án 

tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 

efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). 

Þó eru gerðar undantekningar þegar mismunandi meðferð á vinnumarkaði er 

nauðsynleg, hægt er að færa fyrir henni málefnaleg rök og ekki er gengið lengra en 

nauðsynlegt er (Velferðarráðuneytið, 2015a). 
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Jafnframt hafa verið sett lög um jöfn kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja á Íslandi en 

engin slík lög er að finna um hlutfall kynjanna í stjórnendastöðum (Jón Snorri Snorrason, 

2012; Jafnréttisþing, 2015). Þessi lög voru þó sett með það markmið í huga að konum 

myndi einnig fjölga í æðstu stjórnendastöðum (Jón Snorri Snorrason, 2012). Þetta var 

gert í mars 2010 sem svar við því hversu hægt hafði gengið að auka hlut kvenna í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu og gilda lögin um öll þau fyrirtæki sem hafa 50 

starfsmenn eða fleiri (Jafnréttisþing, 2015). Þar er meðal annars að finna ákvæði með 

þeirri tillögu að gætt sé að kynjahlutföllum við ráðningu framkvæmdarstjóra og þegar 

hlutafélög eru skráð ber fyrirtækjum að gefa upplýsingar um kynjahlutföll meðal 

framkvæmdarstjóra (Jón Snorri Snorrason, 2012). Í Noregi voru sett sambærileg lög árið 

2003 sem leiddu til aukningar kvenna í stjórnum fyrirtækja frá 4% árið 2002 í 40% árið 

2012. Í Noregi sæta fyrirtæki viðurlögum ef þau fara ekki eftir lögunum en slíkt ákvæði 

er ekki að finna í íslensku lögunum. Konum hefur í kjölfar innleiðingar kynjakvóta fjölgað 

í stjórnum fyrirtækja hér á landi en þó hefur lagasetningin ekki haft þau áhrif að konum 

hafi fjölgað í framkvæmdarstjórastöðum (Jafnréttisþing, 2015). Fjölgun kvenna í 

framkvæmdarstjórastöðum varð í raun hægari í kjölfar lagasetningarinnar árið 2010 og 

fram til ársins 2016 heldur en á sambærilegu tímabili fram til ársins 2010. Frá árinu 2001 

og fram til ársins 2016 hefur hlutfall kvenna þó smám saman hækkað í 

framkvæmdarstjórastöðum og hækkaði á þessu tímabili frá 16,6% upp í 22,1% eins og 

sjá má á mynd 1 (Hagstofa, 2017a). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Hlutfall kvenna í framkvæmdastjórn.  
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Það er mikilvægt að fyrirtæki fari eftir lögum, til að mynda með því að gera 

aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir varðandi samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs 

(Velferðarráðuneytið, 2015a). Í 21. gr. laga nr. 10/2008 um jafnan rétt og jafna stöðu 

kvenna og karla segir að atvinnurekendur skuli gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera 

fólki kleift að samræma fjölskylduábyrgð og starfsskyldur sínar, þ.á m. með auknum 

sveigjanleika þegar fólk snýr til baka til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof (Lög um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Talið er að þessi lög hjálpi til við 

að auka tækifæri kvenna á vinnumarkaði (Velferðarráðuneytið, 2015a). Í 18. gr. laga um 

vinnumarkað kemur að auki fram að atvinnurekendur skuli stuðla að því að störf flokkist 

ekki sem „kvenna- og karlastörf“ og að sérstök áhersla skuli lögð á að jafna hlut 

kynjanna í áhrifa- og stjórnunarstöðum. Þá er einnig ólöglegt að birta auglýsingar öðru 

kyninu til minnkunar eða lítilsvirðingar sem stríða gegn jafnri stöðu og rétti kynjanna á 

nokkurn hátt (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). 

Of mikil einsleitni stjórnenda er talin vera hættuleg (Jafnréttisþing, 2015). Það er 

því ekki aðeins „rétti hluturinn að gera“ að stuðla að jafnrétti kynjanna í 

stjórnunarstöðum, heldur er það einnig það gáfulegasta í stöðunni. Sífellt fleiri 

vísbendingar birtast um að það sé fyrirtækjum og samfélögum til hagsbóta að nýta 

hæfileika og færni bæði kvenna og karla. Talið er að bestu fyrirtækin séu þau sem fanga 

fjölbreytileikann með því að ráða og veita konum stöðuhækkanir í leiðtogahlutverk 

(Moreno og McLean, 2016). Vísbendingar sem styðja við þessar hugmyndir eru þó 

óljósar og líklega fer það eftir samhengi hvaða áhrif aukning kvenna í stjórnunarstöðum 

hefur í raun og veru. Óháð því hvort það að jafna kynjahlutföll stjórnenda stuðli að 

efnahagslegum ávinningi eða ekki, þá getur það haft jákvæð áhrif á orðspor fyrirtækisins 

(Kalysh, Kulik og Perera, 2016). Þrátt fyrir að þróunin gangi hægt þá draga konur í æðstu 

stjórnunarstöðum að sér athygli og verða að nýjum fyrirmyndum fyrir aðrar konur 

(Ryder, 2015). Til að þessar fyrirmyndir verði til þarf að gefa konum tækifæri á að nýta 

hæfileika sína að fullu og að þær fái að blómstra í annars karllægu umhverfi. 

2.4.1 Konur í mannauðsstjórnun 

Á fyrri hluta tuttugustu aldar kom Frederic Taylor fram með þá hugmynd að konur væru 

hæfari til að sinna ýmsum þáttum starfsmannamála í fyrirtækjum þar sem þær hefðu 

eiginleika eins og samkennd, væru góðar í að hlusta og gætu eflt skuldbindingu 
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starfsmanna. Þá talaði Elton Mayo um náttúrulega eiginleika kvenna til að hafa umsjón 

yfir fólki og hvetja það á sama tíma, líkt og móðir sem getur bæði hvatt og stýrt börnum 

(Di Fruscia, 2013). Konur fóru þó ekki að ryðja sér rúms innan mannauðsdeilda í 

Bandaríkjunum fyrr en í kringum 1960. Þá fjölgaði lagagerðum um velferð starfsmanna 

sem skapaði fleiri störf í starfsmannamálum. Þessi skyndilega aukning á eftirspurn eftir 

fólki til að sinna þessum málum bauð upp á ný tækifæri fyrir konur þar sem ekki var nóg 

framboð af körlum til að sinna þeim (Pichler, Simpson og Stroh, 2008).  

Þrátt fyrir mikla fjölgun kvenna í starfsmannadeildum á sjöunda áratugnum var 

stjórnunin nánast eingöngu í höndum karla. Konur voru þá aðallega í hlutastarfi og 

sinntu lægra settum störfum (Lucas, D’Enbeau og Heiden, 2016) eins og ritarastörfum á 

starfsmannasviðinu en karlar þóttu síðri til slíkrar vinnu. Einnig var eðli starfsins að hluta 

til þjónustustarf (e. service work) sem var talið „kvenlægt“ í eðli sínu en fyrstu konurnar 

sem ráðnar voru í starfsmannadeildirnar höfðu margar áður verið félagsráðgjafar 

(Pichler o.fl., 2008). Til að leggja áherslu á hversu sterk sú hefð var að hafa karl yfir 

starfsmannamálum er hægt að vitna í að yfirleitt var talað um yfirmenn 

starfsmannadeilda sem starfsmannakarla (e. personnel men). Föðurleg samskipti voru 

notuð til að sannfæra komandi kynslóðir um að samþykkja stofnanalífið og styrkja 

karlmennskuímyndina sem hið besta skipulagsform sem ekki væri hægt að véfengja. 

Horft var á kappgjarna starfsmannakarlinn sem föðurímynd sem vissi alltaf hvað væri 

best fyrir fyrirtækið og starfsmennina (Lucas o.fl., 2016). Upp úr 1990 var farið að tala 

um mannauðssérfræðinga og fór starfið að snúast um að skapa hollustu meðal 

starfsmanna. Í kringum 1990 sinntu konur um helmingi allra mannauðsstjórnunarstarfa í 

Bandaríkjunum og ekki var lengur sérstaklega auglýst eftir körlum til að sinna slíkum 

störfum, þess í stað var óskað eftir einstaklingum eða sérfræðingum með reynslu  (Lucas 

o.fl., 2016).  

Hlutur kvenna í mannauðsstjórnun hefur aukist meira en í nokkru öðru 

stjórnunarstarfi (Pichler o.fl., 2008) og er mannauðsstjórnun því talin vera kjörin leið 

fyrir konur að komast í efri stjórnunarstöður innan fyrirtækja. Árið 2010 var áætlað að 

um 72% fólks sem starfaði í mannauðsmálum í vestrænum samfélögum væru konur (Di 

Fruscia, 2013) en þá var orðið algengast að horfa á mannauðsstjóra sem 

umönnunaraðila (e. nurturer). Samkvæmt þessari sýn á mannauðsstjórnun er það 
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hlutverk mannauðsstjóra að hlusta og tala við starfsfólk, gefa reglulega endurgjöf og 

viðurkenningu, vinna að jákvæðum samskiptum á vinnustaðnum og skapa 

vinnuumhverfi sem hvetur til samvinnu og samræðna. Þessi umönnunar (e. nurturing) 

nálgun á stjórnun og samskipti við starfsfólk er mjög „kvenlæg“ í eðli sínu (Lucas, o.fl., 

2016) sem endurspeglast í rannsókn mannfræðingsins Di Fruscia (2013). Hún tók viðtöl 

við 62 mannauðsstjóra og 44 af þessum 62 nefndu að mannauðsstjórnun væri 

„kvennastarf“, án þess að hafa verið spurðir út í það sérstaklega (Di Fruscia, 2013).  

Viðmælendur Di Fruscia töluðu um að það væri eitthvað „kvenlægt“ við það 

hvernig við hugsum um mannauðinn og störf tengd honum. Besta leiðin til að hugsa um 

það er sú að þetta er ekki aðeins „kvennastarf“ (e. women’s job) heldur einnig 

„kvenlægt“ starf (e. female job) en mannauðsstjórar hafa stundum verið kallaðir mæður 

fyrirtækisins (Di Fruscia, 2013). Þá eru ákveðin hlutverk mannauðssérfræðinga 

beintengd því að styrkja þátttöku starfsmanna, svo sem þjálfun og þróun og eru þessi 

verkefni talin þarfnast mikilla „kvenlægra“ samfélagslegra (e. communal) eiginleika 

(Pichler o.fl., 2008) sem og hæfileika til að geta veitt fólki stuðning á sama tíma og 

maður lætur það bera ábyrgð á sjálfu sér (Di Fruscia, 2013).  

 Konur eru í miklum meirihluta í lægri stöðum og millistjórnendastöðum í 

mannauðsstjórnun en eru mun færri í efstu stjórnunarlögunum (Pichler o.fl., 2008). Það 

virðist því vera augljóst „glerþak“ í mannauðsdeildum en jafnvel þar sem konur eru í 

meirihluta virðast æðstu stjórnendurnir oftar vera karlar (Di Fruscia, 2013). Miðað við 

hátt hlutfall kvenna í mannauðsdeildum þá mætti ætla að konur ættu auðveldara með 

að brjótast í gegnum glerþakið þar í samanburði við aðrar starfsstéttir þar sem karlar eru 

í meirihluta en það virðist sem æðstu stjórnendastöður séu „karllægar“ þar líkt og á 

öðrum sviðum (Pichler o.fl., 2008). Þó svo að mannauðsmál séu talin „kvenlæg“ af 

mörgum þá samanstendur mannauðsstjórnun bæði af kvenlægum þáttum eins og 

tilfinningum, samskiptahæfni og móðureðli og karllægum þáttum svo sem rökhyggju og 

viðskiptum (Di Fruscia, 2013).  

Kvengerving mannauðsmála í fortíðinni hefur unnið konum í hag og gerir það að 

ýmsu leyti enn í dag. Fræðimenn telja að aukin áhersla á þátttökustjórnun í fyrirtækjum 

ætti að vera konum í hag vegna samskiptahæfninnar sem þátttökustjórnun er talin 

krefjast af stjórnendum. Einn helsti partur þátttökustjórnunar er að valdefla starfsmenn 
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til að vinna sjálfstætt og taka þátt í mikilvægum ákvarðanatökum sem geta haft áhrif á 

frammistöðu fyrirtækisins. Þessi tegund stjórnunar leggur mikla áherslu á „kvenlæga“ 

þætti svo sem að styðja við og rækta starfsmenn (Pichler o.fl., 2008). Samskiptin hafa 

færst frá hinni karllægu aðgerð að skipa og stjórna í kvenlægari umönnunaraðgerðir eins 

og að veita andlegan stuðning, skapa jákvætt vinnusamband, byggja samfélag (e. 

facilitate community) og skapa umræður (Lucas o.fl., 2016).  

Sumir kvenlægir eiginleikar og hegðun hafa þó verið tengdir við stjórnun síðan í 

kringum 1970. Tengslahæfni (e. relational skills) og samvinnufærni eru eiginleikar 

tengdir við konur og góða leiðtogahæfni. Þetta eru þættir sem bæði konur og karlar 

geta haft og ættu að tileinka sér (Di Fruscia, 2013). Til að auka þátttöku starfsmanna er 

nauðsynlegt fyrir stjórnendur að tileinka sér nýjan stjórnunarstíl sem leggur áherslu á 

tengsl fram yfir stigveldi. Ýmsir fræðimenn hafa haldið því fram að konur séu hæfari í að 

stjórna í slíku skipulagi út af félagsmótun sem hefur gert þær hæfari í samskiptum 

(Pichler o.fl., 2008). Það virðist þó vera tilhneiging mannauðssérfræðinga að þeir vilja 

ekki tengja starfið við að vera „kvenlægt“. Fyrir viðmælendum Di Fruscia þýddi það að 

tala um mannauðsstjórnun sem kvenkyns starfsgrein óbeint að hún tengdist mæðrun (e. 

mothering), blíðu, tilfinningum, umhyggju og mýkt sem eru allt þættir sem stangast á við 

þætti sem eru taldir tengjast velgengni í viðskiptalífinu. Mannauðsstjórar eru oft taldir 

óæðri öðrum stjórnendum og er mannauðsdeildin oft sú deild sem fær minnst að taka 

þátt í stefnumótun og ákvarðanatöku en sumir telja að til að bæta skynjun fólks á stöðu 

mannauðsstjóra þurfi að gera hana karllægari (Di Fruscia, 2013). 

2.5 Hindranir sem konur mæta á starfsvettvangi 

2.5.1 Skaðlegar staðalímyndir 

Flokkun eftir kyni (e. sex) er viðurkennd alls staðar í heiminum (la Fontain, 1981) og 

þrátt fyrir að í dag séu mörg kyn viðurkennd, þá er tilhneiging fólks að hugsa um hin tvö 

ríkjandi kyn, karla og konur (Jenkins og Short, 2017). Þegar fólk er flokkað eftir kyni er 

oftast farið eftir sjáanlegum þáttum líkt og líffræðilegum einkennum eða kynfærum. Í 

öllum samfélögum heimsins fela hugtökin karl og kona í sér mikið meira en aðeins 

líkamleg einkenni. Fjöldinn allur af tilfinningalegum, sálfræðilegum og 

hegðunartengdum þáttum hefur oft verið tengdur við líffræðilegu einkennin og hafa 

líffræðilegu einkennin því verið notuð til að alhæfa um fólk og búa til staðalímyndir um 
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kynin (La Fontain, 1981). Staðalímyndir geta innihaldið jákvæðar og neikvæðar 

alhæfingar um hópa af fólki en fólk notfærir sér þær til að stytta sér leið í að ákvarða 

hegðun og getu annarra án þess að einstaklingarnir hafi sýnt þessa tilteknu hegðun eða 

getu (Karsten, Maznevski og Schneider, 2010). Út frá þessum staðalímyndum metur fólk 

að sumt sé „kvenlegt“ og annað „karlmannlegt“ og að konur og karlar séu í eðli sínu ólík. 

Þessar hugmyndir um ólíkt eðli kynjanna hafa oft verið notaðar til að réttlæta ójafnrétti í 

samfélaginu og mæta bæði karlar og konur takmörkunum sökum staðalímynda (La 

Fontain, 1981). 

Menning þjóðar getur komið í veg fyrir að komið sé eins fram við konur og karla 

á vinnustað sem og annars staðar en hefðbundin kynhlutverk eru mjög misrótgróin í 

menningu landa (Moreno og McLean, 2016). Menning felur í sér sameiginlega siði fólks, 

skoðanir og norm. Hún stýrir hugsunum einstaklinga og hegðun þeirra og skapar þannig 

sameiginlega sýn á hið félagslega umhverfi en kvenleiki og karlmennska eru afurð 

menningar. Menningin á mjög stóran þátt í sýn fólks á konur á vinnumarkaði og hvar 

styrkur fólks liggur eftir kyni (Worthley, MacNab, Brislin, Ito og Rose, 2009). 

Félagsmótun styrkir það ferli að hugsa í kynjuðum staðalímyndum (e. gender 

stereotyping) en í gegnum hana er fólki kennt samfélagsleg norm og væntingar. Á 

faglegum vettvangi hafa staðalímyndir skaðleg áhrif, sérstaklega á konur (Skelly og 

Johnson, 2011). Rætur kynjaskipts vinnumarkaðar liggja í staðalímyndum um kynin og 

sögulega mótuðum kynhlutverkum. Staðalímyndir og hugmyndir um hlutverk kynjanna 

hafa haft áhrif á áhugasvið fólks, kynjað námsval, fordóma, ábyrgðartilfinningu og 

matsaðferðir fyrirtækja (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

Samkvæmt Félagslegu hlutverkakenningunni (e. social role theory) ætlumst við 

til að hegðun einstaklinga og hugsanir séu í samræmi við félagsleg hlutverk þeirra en 

þau geta verið háð kyni, efnahagsstöðu eða öðrum breytum. Ef marka má þessa 

kenningu þá eru þeir sem taldir eru líklegri til að uppfylla þær félagslegu væntingar sem 

fylgja leiðtogastöðum valdir fram yfir þá sem virðast ekki líklegir til að uppfylla þær 

(Skelly og Johnson, 2011). Kynjahlutföll stjórnenda í fyrirtækjum endurspegla þessi 

viðhorf um að konur séu ekki jafnhæfar körlum til að sinna stjórnunarstöðum (Kalysh, 

Kulik og Perera, 2016) og eru staðalímyndir því hindranir fyrir konur í æðstu 

stjórnendastöðum (Karsten, Maznevski og Schneider, 2010). 



 

44 

Kröfur til stjórnunarstarfsins hafa verið sterk tæknileg færni og samskiptafærni 

auk sömu eiginleika og oft eru tengdir við karlmennsku. Rannsóknir gefa til kynna að 

konur séu ólíklegri til að vera álitnar búa yfir þessum „karlmannlegu“ eiginleikum og 

samkvæmt Félagslegu hlutverkakenningunni eiga þær undir högg að sækja vegna 

félagslega kynjahlutverks síns þegar kemur að stjórnunarstöðum (Skelly og Johnson, 

2011). Kynjaðar staðalímyndir skapa vandamál þegar þeir sem sjá um ákvarðanatöku 

telja að eiginleikar sem konur búa yfir og eiginleikar sem þarf til að sinna hefðbundnum 

„karlastörfum“ passi ekki saman (Kalysh, Kulik og Perera, 2016). 

Fólk sem hefur ákvarðanavald innan fyrirtækja á það til að finnast konur óhæfari 

en karlar til að sinna stjórnendastöðum en eiginleikar sem oft eru tengdir við karla eru 

álitnir skilyrði fyrir því að ná árangri í stjórnunarstöðum. Hugmyndirnar um konur sem 

góðar, hlýjar, umhyggjusamar og hjálpsamar og karla sem harða, ákveðna, sjálfstæða og 

árangursmiðaða eru rótgrónar í samfélaginu (Kalysh, Kulik og Perera, 2016; Skelly og 

Johnson, 2011; Yannis og Nopdol, 2016). Við ráðningar virðast konur sem hafa 

ákvörðunarvald frekar ná að horfa fram hjá staðalímyndum en þær leitast þó eftir sömu 

eiginleikum hjá fólki í stjórnunarstöðum (Skelly og Johnson, 2011). Konur með mjög 

sterka persónueiginleika (e. personality traits) ná oft að yfirstíga sumar þeirra hindrana 

sem þær standa frammi fyrir í starfsþróun sinni, þá sérstaklega í karllægum 

starfsgreinum. Þær virðast þurfa að vera úthverfari, opnari fyrir reynslu og 

samviskusamari en karlkyns stjórnendur í sömu starfsgreinum til að verða ráðnar. Einnig 

virðast viðkunnanleiki (e. agreeableness) og taugaveiklun (e. neuroticism) hindra konur 

frekar en karla sem vilja komast í stjórnunarstöður innan karllægra starfsgreina (Yannis 

og Nopdol, 2016). 

Fyrirtæki hafa „kvenlæg“ og „karllæg“ gildi og venjur eins og kynjaskipt störf, 

umræður sem staðfesta kynjamun, óbeina viðurkenningu á hegðun og viðhorfum karla, 

skipulag og stjórnarhætti sem ýta undir að fyrirtæki sé „karllægt“ (Lucas o.fl., 2016). 

Skipulag fyrirtækis getur þannig ýtt undir staðalímyndir og hefðbundin kynhlutverk og 

komið í veg fyrir að konur séu ráðnar í æðstu stöður fyrirtækja þar sem fólk í 

ákvörðunarhlutverkum er líklegra til að byggja ráðningar og stöðuhækkanir að hluta til 

út frá kyni (Moreno og McLean, 2016; Kalysh, Kulik og Perera, 2016). Með öðrum orðum 

þá ýtir skipulagið undir „glerþakið“, „glerlyftuna“ og „glerbjargið“ sem heldur aftur af 
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starfsframaþróun kvenna (Lucas o.fl., 2016).  

Hægt er að líkja leið kvenna í starfsferli við völundarhús þar sem það skýrir 

hversu flókið ferlið getur verið og lýsir fjölda hindrana sem konur mæta í gegnum feril 

sinn (Karsten, Maznevski og Schneider, 2010). „Glerþakið“ er myndlíking fyrir þær 

ósýnilegu hindranir sem konur rekast á þegar þær sækjast eftir stjórnunarstöðum 

(Karsten, Maznevski og Schneider, 2010; Skelly og Johnson, 2011; Margrét 

Sæmundsdóttir, 2009; Pichler o.fl., 2008; Hristic, Nesic og Dudiak, 2011) en hún hefur 

verið notuð í samhengi við ósýnilegar hindranir ýmissa minnihlutahópa (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2009). Konur geta séð möguleikann á stöðuhækkun en vegna 

ósýnilegra hindrana geta þær ekki nálgast hana (Hristic, Nesic og Dudiak, 2011). 

Glerlyftur og glerbjarg eru myndlíkingar sem dregnar eru af glerþakinu en þær vísa í þá 

gagnrýni og smásjáarskoðun sem konur ganga í gegnum þegar þær eru komnar í 

stjórnunarstöður. Konur sem sækjast eftir stjórnunarstöðum eru oft dæmdar á 

neikvæðan hátt af bæði konum og körlum. Ef þær sýna hefðbundin „kvenkyns“ 

persónueinkenni þykja þær of ljúfar og því ekki hæfar í starfið. Ef þær hins vegar sýna 

„karlmannlegri“ persónueinkenni þykja þær of strangar. Því þurfa konur í 

leiðtogastöðum oft að leggja harðar að sér en karlar til að sanna sig til að byrja með og 

velja á milli hvort þær vilji hljóta virðingu eða að fólki líki við þær (Karsten, Maznevski og 

Schneider, 2010).  

Hægt er að koma í veg fyrir að staðalímyndir skekki mat á umsækjendum með 

því að breyta huglægum ráðningar- og frammistöðumatskerfum og gera þau eins 

hlutlæg og mögulegt er (Pichler o.fl., 2008). Aðrir þættir hafa þó verið nefndir í því 

samhengi að konur séu síður ráðnar í stjórnunarstöður en þeir eru að skortur á sýnileika 

og trausti takmarki aðgengi kvenna að tengslanetum (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). 

Einnig setja mörg fyrirtæki þau skilyrði við val á fólki í stjórnunarstörf að það hafi reynslu 

af stjórnunarstörfum auk menntunar sem gæti nýst í starfi. Sú skoðun virðist útbreidd 

að konur uppfylli ekki þessi skilyrði nema að takmörkuðu leyti og að það standi í vegi 

fyrir því að fleiri konur veljist í stjórnunarstörf (Jón Snorri Snorrason, 2012). 

2.5.2 Hlutverkaárekstur 

Hugtakið kyn er ekki eingöngu notað til að lýsa líffræðilegum eða félagslegum 

einkennum kynjanna. Það er notað til að tákngera valdamun og virðingarröð 
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menningarlegra fyrirbæra og hefur mikil áhrif á stöðu og líf fólks auk þess sem það 

endurspeglar samfélagið (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Það er þó munur á kyni (e. sex) 

og kyngervi (e. gender). Kyn er líffræðilega ákvarðað en kyngervi er ákvarðað af stöðu 

fólks og er mótað eftir samfélagslegum forsendum menningarinnar (West og 

Zimmerman, 2011) en samfélagið kennir fólki að hegða sér á ákveðinn hátt eftir því 

hvaða kyni það tilheyrir (Worthley o.fl., 2009). Kyngervi er kraftmikið 

hugmyndafræðilegt vopn sem framleiðir, endurframleiðir og lögleiðir valkosti og 

takmarkanir sem eru til staðar fyrir kynin. Með því að skilja hvernig kyngervi birtist í 

félagslegum aðstæðum er hægt að skilja samfélagsgerðina og félagsmótunarferlin sem 

viðhalda henni (West og Zimmerman, 2011). 

Staðalímyndir eiga þátt í að móta sjálfsmynd fólks og hugmyndir um hvaða 

hlutverkum því beri að sinna (Damaske og Frech, 2016; Moreno og McLean, 2016). Fólk 

á það til að styrkja ríkjandi staðalímyndir líkt og þær séu reglur (Karsten, Maznevski og 

Schneider, 2010). Kyngervi inniheldur samfélagsleg viðmið um hegðun og gjörðir sem 

teljast „kvenlegar“ eða „karlmannlegar“ og þrátt fyrir að vera persónubundið þá er það 

samfélagsleg afurð. Ætlast er til að kyngervi einstaklinga endurspegli líffræðilegt kyn 

þeirra og að fólk hegði sér á þann hátt sem æxlunareiginleikar þeirra segja til um. Við 

getum þó ráðið því hvort við högum okkur „kvenlega“ eða „karlmannlega“ eftir því sem 

við viljum að aðrir sjái okkur en kynjaskipt störf byggja til að mynda á þessari 

tvískiptingu (West og Zimmerman, 2011). Kynjuð félagsmótun og ólík upplifun hefur 

áhrif á hugsanagang fólks eftir kyni og stýrir væntingum þess og hegðun (Justo, 

DeTienne og Sieger, 2015). Mörg störf eru svo bundin við kyngervi að þegar manneskja 

af kyninu sem er ekki tengt við starfið er nefnd er sagt t.d. kven-læknir, karl-hjúkka 

osfrv. og ef forskeytinu kven- er bætt við starfsheitið er það augljóslega ekki hefðbundið 

starf fyrir konu og öfugt (West og Zimmerman, 2011). 

Það er einstaklingsbundinn munur innan kynja hvaða markmið fólk hefur og 

hvað hvetur það áfram (Baguelin, 2010). Konur finna oft fyrir meiri pressu frá 

samfélaginu að standa sig vel í einkalífinu á meðan karlar finna oft fyrir meiri pressu á 

faglegum vettvangi (Nyberg, Leineweber og Magnusson Hanson, 2015) en talið er að 

konur hafi fleiri tækifæri til að efla sjálfstraustið utan vinnustaðarins en karlmenn 

(Baguelin, 2010). Ánægja fólks með ákveðna þætti og hvaða áherslu það leggur á 
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fjölskyldulíf og vinnu er því bein afurð kynjaðra væntinga samfélagsins (Nyberg o.fl., 

2015). Þá virðist sem ófjárhagsleg hvatning virki betur á konur en karla sem er líklega 

einn þáttur þess að karlar eru oftar í betur launuðum störfum, eða að störf sem teljast 

sem hefðbundin „karlastörf“ séu betur launuð (Baguelin, 2010). Kynjuð skynjun kvenna 

á vinnumarkaðnum, væntingar til atvinnu og væntingar til barneigna mótar starfsval 

þeirra og gerir þær líklegri til að taka að sér ólaunaða vinnu eða hlutastarf. Kynjaðar 

hugmyndir stýra ákvörðunum um atvinnuþátttöku, hjónaband og fjölskyldulíf og leika 

sérstaklega stórt hlutverk þegar stórar breytingar eiga sér stað í lífi fólks og leiða 

staðalímyndir konur ómeðvitað inn í kvenlæg störf (Damaske og Frech, 2016). 

Staðalímyndin um stjórnendur samræmist ekki staðalímyndum um konur en það gæti 

stýrt því að þær samsami sig ekki við slíkar stöður (Karsten, Maznevski og Schneider, 

2010). 

 Femíníska félagsbyggingarkenningin (e. Social Constructionist Feminism Theory) 

og Hlutverkakenningin (e. Role Theory) setja upp kyn sem eitthvað sem er „gert“ eða 

„leikið“ frekar en eitthvað sem „er“. Þessi tilbúnu kynhlutverk hafa svo áhrif á hvernig 

fólk hegðar sér í viðskiptum. Sumir eru þó líklegri til að hegða sér á samkvæmt 

staðalímyndum en aðrir (Justo, DeTienne og Sieger, 2015; West og Zimmerman, 2011). 

Hlutverkasamræmiskenningin (e. the role congruity theory) tekur þessar kenningar 

skrefinu lengra en samkvæmt henni er einstaklingum refsað ef þeir standast ekki 

samfélagslegar væntingar, það er ef þeir hegða sér á einhvern hátt eða sinna stöðum 

sem ekki þykja samræmast líffræðilegum kyneiginleikum þeirra (Skelly og Johnson, 

2011). Það getur einnig átt við ef starf þeirra hindrar það að þeir geti á árangursríkan 

hátt sinnt öðrum hlutverkum, líkt og að sjá um börn og heimili. Þá er mögulegt að langir 

vinnudagar og óhentugir vinnutímar hindri að konur sækist í stjórnunarstörf en 

umhverfið sem fyrirtæki þrífast í nú til dags kallar oft á lengri vinnudaga fyrir 

stjórnendur (Moreno og McLean, 2016).  

Það virðist vera að fjölskylduhagir hafi mikið að segja þegar kemur að  

ákvörðunum kvenna um að sækja um stjórnendastöður. Rannsókn sem Yannis og 

Nupdol (2016) framkvæmdu í Bretlandi sýndu fram á að um 75% karlkyns stjórnenda 

væru giftir og um 76% ættu börn yngri en 16 ára. Kvenkyns stjórnendur virtust þó hafa 

töluvert ólíkari fjölskylduhagi en karlkyns stjórnendur. Aðeins um 57% þeirra voru giftar 
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og voru þær töluvert ólíklegri en karlarnir til að vera í sambandi (Yannis og Nopdol, 

2016). Líklegt er að hugmyndir um konur sem húsmæður og karlinn sem fyrirvinnu hafi 

haft mikil áhrif á þessar niðurstöður (Justo, DeTienne og Sieger, 2015). Þrátt fyrir að 

konur hafi á síðustu áratugum lagt meiri áherslu á starfsferil en áður leggur áberandi 

meirihluti kvenna svipaða áherslu á heimilislífið og starfsferil á meðan meirihluti karla 

leggja meiri áherslu á að þróa starfsferil sinn. Hægt er að draga þá ályktun að karlar horfi 

frekar á vinnuna sína til að uppfylla hlutverk fyrirvinnunnar á meðan konur vilja ekki að 

vinnan trufli hlutverk þeirra sem umönnunaraðila (Baguelin, 2010) og hafa þessar 

hugmyndir því bein áhrif á þátttöku þeirra á vinnumarkaði og starfsval (Damaske og 

Frech, 2016).  

Ósamræmilegur þrýstingur (e. pressures) frá fjölskyldu og vinnu hefur verið 

tengdur við slæma heilsu hjá bæði körlum og konum og hafa ýmsar rannsóknir leitt í ljós 

að togstreita á milli einkalífs og vinnu komi mun oftar upp hjá konum en körlum (Nyberg 

o.fl., 2015). Karlkyns og kvenkyns stjórnendur virðast hafa ákveðna sameiginlega 

vinnutengda streituvalda en þar að auki virðast kvenkyns stjórnendur einnig þjást af 

streitu af völdum mismununar, hlutverkaátaka og ósamræmis á kröfum frá vinnu og 

fjölskyldu (Burke, 2003).  

Hugmyndir um að konur eigi að sjá um börnin eru ráðandi nánast alls staðar í 

heiminum. Sumar konur sem kjósa að yfirgefa vinnumarkaðinn þegar þær verða mæður 

gætu valið að fara ekki aftur út á vinnumarkaðinn eða aðeins í tímabundna vinnu eða 

hlutastarf þar sem þær búast við að þurfa að hætta aftur í náinni framtíð. Það er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir að „valið“ um að vera heima með börn er tekið af 

konum sem hafa lært af samfélaginu frá unga aldri að setja umönnun ofarlega í 

forgangsröðunina. Væntingar kvenna til framtíðar sinnar á vinnumarkaði og áætlanir 

þeirra um að setja barnauppeldi í forgang hefur áhrif á ákvarðanir þeirra um námsval, 

barneignir og hjúskap. Sá tími sem konur taka sér í barneignir og að sjá um ung börn sín 

truflar oft starfsframa kvenna frekar en karla (Damaske og Frech, 2016). 

Þetta endurspeglast vel í meðaldagafjölda sem karlar og konur taka sér í 

fæðingarorlof. Á Íslandi var sjálfstæður réttur feðra til fæðingarorlofs aðeins einn 

mánuður árið 2001 en karlar sem eignuðust barn það árið tóku að meðaltali 39 daga í 

fæðingarorlof á móti 186 dögum sem konur tóku sér að meðaltali. Árið 2002 var 
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sjálfstæður réttur feðra hækkaður í tvo mánuði og jókst þá meðaldagafjöldi sem karlar 

tóku sér í fæðingarorlof í 67 daga en konur tóku það ár 187 daga að meðaltali. Aftur var 

sjálfstæður réttur feðra hækkaður árið 2003 en frá og með því ári hafa konur og karlar 

haft jafnan sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs, þ.e. þrjá mánuði hvort og aðra þrjá til 

viðbótar sem þau mega skipta sjálf á milli sín. Það ár tóku karlar að meðaltali 95 daga í 

fæðingarorlof og konur 183 daga, sem eru nánast tvöfalt fleiri dagar. Þrátt fyrir jafnan 

sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs virðist sem konur taki almennt stærstan hluta af 

sameiginlega orlofinu. Eftir 2003 varð örlítil fjölgun á meðaldagafjölda sem karlar tóku 

sér í fæðingarorlof fram til ársins 2008 en eftir það hefur dögum sem karlar taka sér í 

fæðingarorlof fækkað að meðaltali með hverju árinu allt fram til ársins 2015 en þá tóku 

karlar sér að meðaltali 79 daga í fæðingarorlof en konur 181. Hægt er að sjá þróunina 

frá 2001-2013 á mynd 2 (Hagstofa, 2017b).  

Mynd 2. Meðaldagafjöldi foreldris í fæðingarorlofi eftir fæðingarári barns 2001-2013. 
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2.5.3 Vinnu-lífs inngrip 

Mörg fyrirtæki í Bandaríkjunum hafa sett upp ákveðin vinnu-lífs inngrip (e. Work-life 

practices) til að koma til móts við konur og aðstoða þær við að koma í veg fyrir mikla 

hlutverkaárekstra (Kalysh, Kulik og Perera, 2016; Gómez-Mejía, Balkin og Cardy, 2012; 

Lucas o.fl., 2016). Þrátt fyrir að bæði konur og karlar lendi í hlutverkaárekstrum á milli 

vinnu og fjölskyldulífs og að vinnu-lífs inngrip standi báðum kynjum (öllum kynjum) til 

boða, þá eru inngripin helst nýtt af konum (Kalysh, Kulik og Perera, 2016). Sum þessara 

inngripa hjálpa til við að létta af hluta af fjölskylduábyrgðinni en önnur aðstoða við að 

sinna fjölskyldunni betur til dæmis með sveigjanlegri vinnutíma (Kalysh, Kulik og Perera, 

2016) eða barnagæslu (Stroh, 2008; Kalysh, Kulik og Perera, 2016). Talið er að þau geti 

hjálpað til við að hraða framgangi kvenna í stjórnunarstöðum (Kalysh, Kulik og Perera, 

2016) og jafnvel leitt til samkeppnisforskots (Pichler o.fl., 2008).  

Því miður eru tengslin á milli vinnu-lífs inngripa og hlutskiptis kvenna í 

stjórnendastöðum óljós. Rannsóknir benda til að vinnu-lífs inngrip séu líklegri til að auka 

hlut kvenna í stjórnunarstöðum á vinnustöðum þar sem konur eru í meirihluta. Hins 

vegar benda sömu rannsóknir til þess að inngripin hafi ekki sömu jákvæðu áhrif þar sem 

konur eru í minnihluta á vinnustað. Tilvist vinnu-lífs inngripa í karllægu umhverfi styrkir í 

raun tenginguna á milli kvenna og heimilis og karla og starfsframa sem fær þá sem taka 

ákvarðanir til að hugsa um kvenkyns starfsmenn sem mæður en ekki sem mögulega 

stjórnendur og styrkja þá hugmynd að konur hafi ekki tíma til að sinna 

stjórnunarstörfum (Kalysh, Kulik og Perera, 2016). 

 

Í samfélögum þar sem kynjaójöfnuður er mikill eru hugmyndir um ólík hlutverk kynjanna 

mjög rótgróin í menningunni. Í ríkjum þar sem ríkir meira jafnrétti er viðurkenndara að 

konur taki að sér hefðbundin „karlastörf“ og öfugt (Worthley o.fl., 2009). Hlutverk og 

sjálfskynjun (e. self-perception) kvenna í iðnríkjum hefur verið að breytast mikið síðustu 

ár vegna hnattvæðingar, breytinga í hagkerfinu og félagslegra aðstæðna. Tilvist kvenna í 

störfum sem áður innihéldu eingöngu karlmenn ýtir mjög undir þessar dramatísku 

menningarlegu breytingar (Karsten, Maznevski og Schneider, 2010). Staðalímyndir eru 

styrktar með ótal félagslegum aðferðum svo sem „the spillover effect“, sem vísar í að 

félagsleg kynjahlutverk geta mengað stofnanabundin hlutverk og orðið til þess að fólk 
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ætlast til ólíkra hluta af kvenkyns og karlkyns stjórnendum (Karsten, Maznevski og 

Schneider, 2010). Jafnrétti verður aðeins náð með því að draga í efa þessar ráðandi 

hugmyndir og brjóta upp skaðlegar staðalímyndir (Ingólfur Jóhannesson, Lingard og 

Mills, 2009).  
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3 Aðferðafræði  

Markmið ritgerðarinnar er tvíþætt. Annars vegar að taka saman fræðilega umfjöllun um 

skipulag fyrirtækja, mannauðsstjórnun, fjármálastjórnun og hlut kvenna í 

stjórnunarstöðum. Hins vegar að framkvæma rannsókn til að svara 

rannsóknarspurningum. Í þessum kafla er aðferðinni sem notuð var við framkvæmd 

rannsóknarinnar gerð skil.  

3.1 Megindleg rannsóknaraðferð 

Megindleg aðferðafræði nær yfir margar aðferðir sem eru til þess fallnar að rannsaka 

félagsleg fyrirbæri á kerfisbundinn hátt með notkun tölfræðilegra eða tölulegra gagna. 

Notast er við afleiðslu en það felur í sér að viðfangsefnið er mælt eða talið og svo fer 

fram greining á gögnunum og ályktanir dregnar út frá niðurstöðunum. Megindlegar 

rannsóknir eru byggðar á mælingum eða talningu og eru framkvæmdar á kerfisbundinn 

og stýrðan (e. controlled) hátt og ganga út frá því að rannsóknarefnið sé mælanlegt 

(Roger, 2015). Ef eitthvað er ekki mælanlegt þá er ekki hægt að prufa það (Hagan, BSN 

og A, 2014; Hoe og Hoare, 2013a). Sumt er erfitt að mæla, eins og tilfinningar og 

skoðanir. Megindlegar aðferðir snúa hins vegar að þeim þáttum sem eru 

auðmælanlegir, svo sem þyngd og hæð (Roger, 2015; Hagan, BSN og A, 2014). Í þessari 

rannsókn er tekin saman tölfræði um kynjahlutföll meðal mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra. Þessar breytur eru auðmælanlegar og geta ekki breyst eftir því hvernig 

upplýsinga er aflað. Þess má geta að hugsanlega hafa ekki allir sem flokkast í þessari 

rannsókn sem mannauðsstjórar starfstitilinn mannauðsstjóri. Þegar talað er um 

mannauðsstjóra í þessari ritgerð er verið að tala um æðsta yfirmann starfsmannamála 

en líkt og kemur fram í fræðilega yfirlitinu bera sumir starfstitilinn starfsmannastjóri 

þrátt fyrir að um sé að ræða sambærilegt starf og mannauðsstjórnun. 

Aðferðin sem notuð var í þessari rannsókn er megindleg og kallast 

innihaldsgreining gagna (e. content analysis). Megindlegar aðferðir eru frábrugðnar 

eigindlegum til dæmis að því leyti að rannsakandinn er mun fjarlægari viðfangsefni sínu í 

megindlegum rannsóknum (Kumar, 2011). Innihaldsgreining þarf að uppfylla þrjú 

skilyrði: Greining gagna þarf að vera framkvæmd á kerfisbundinn hátt, bæði hvað varðar 

val á gögnum og meðhöndlun þeirra. Í öðru lagi er nauðsynlegt að rannsakandi haldi 

hlutleysi gagnvart viðfangsefni sínu og að skoðanir rannsakanda liti ekki rannsóknina. Í 
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þriðja lagi er mikilvægt að hún sé magnbundin (Wimmer og Dominic, 2011). Um er að 

ræða kerfisbundna rannsóknaraðferð sem greinir mynstur í fyrirliggjandi gögnum til að 

hægt sé að setja fram tölfræðilegar niðurstöður. Algengast er að innihaldsgreining sé 

notuð í lýsandi rannsóknum (Neuman, 2005) en í þessari rannsókn eru megindlegar 

niðurstöður eingöngu lýsandi. Notast var við augljósa kóðun (e. manifest coding) og 

niðurstöðurnar magnbundnar. Augljós kóðun er notuð þegar ekki fer á milli mála 

hvernig greina skuli tiltekin atriði (Neuman, 2006), líkt og kyn mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra. 

Markmið megindlegra aðferða er að greina gögn, finna út mynstur (e. trends) og 

sambönd (e. relationships) og sannreyna mælingar sem gerðar hafa verið (Roger, 2015). 

Í þessari rannsókn eru kynjahlutföll meðal mannauðsstjóra og fjármálastjóra í íslenskum 

fyrirtækjum á árunum 2000-2016 skoðuð. Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Annars 

vegar að skoða hvort breyting hafi orðið á kynjahlutföllum í stöðu mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra frá aldamótum. Hins vegar að skoða hvort munur sé á kynjahlutföllum í 

þessum stöðum. 

3.2 Þýði og úrtak rannsóknar 

Þýðið í þessari rannsókn eru fjölmenn fyrirtæki á almennum vinnumarkaði á Íslandi. Til 

að velja úrtakið voru listar um fjölmennustu fyrirtækin úr tímaritum Frjálsrar verslunar 

skoðaðir. Síðan var notast við leitarvélina Google til að finna út hvaða fyrirtæki, á 

almennum vinnumarkaði, af fjölmennustu fyrirtækjunum árið 2016 hafa verið starfandi 

frá aldamótum eða lengur. Fyrirtækin á þeim lista sem uppfylltu öll skilyrði voru ekki 

nógu mörg og því var tekið á það ráð að taka einnig fyrir þrjú helstu tryggingarfélög 

landsins.  

Ástæðan fyrir því að rannsakandi fór þessa leið við að velja úrtakið er sú að því 

fjölmennara sem fyrirtæki er, því líklegra er að í því séu starfandi sérstakir 

fjármálastjórar og mannauðsstjórar. Ástæðan fyrir því að eingöngu voru tekin fyrir 

fyrirtæki á almennum vinnumarkaði er sú að almennt gilda strangari reglur um 

ráðningar í störf hjá hinu opinbera og því þótti rannsakanda kynjahlutföllin á almennum 

vinnumarkaði vera líklegri til að endurspegla samfélagsgerðina og hugmyndir um 

kynbundin hlutverk.  
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Markmiðið var að hafa 20 fyrirtæki í úrtakinu. Það reyndist nokkuð erfitt að fá svör frá 

þessum fyrirtækjum. Þegar búið var að senda ítrekaðar fyrirspurnir í tölvupósti á 23 

fyrirtæki á mánaðar tímabili og einungis þrettán fyrirtæki búin að senda svar til baka, var 

brugðið á það ráð að senda tölvupóst á fimm fyrirtæki til viðbótar. Þetta voru fyrirtæki 

sem voru á lista Frjálsar verslunar árin 2015 eða 2014. Einnig hringdi rannsakandi beint í 

fyrirtækin sem höfðu ekki svarað og spurðist fyrir um hvaða tölvupóstföng væri best að 

senda þessa beiðni um upplýsingar á. Strax fengust fjögur svör til viðbótar fyrir lok 

næsta dags og eftir að rannsakandi hafði sent ítrekun viku síðar höfðu loks 21 fyrirtæki 

svarað.  

Fyrirtækin sem svöruðu og eru í úrtakinu eru Marel, Össur, Eimskipafélag Íslands, 

Samherji, Samskip, Íslandsbanki, Landsbankinn, Norvík, HB Grandi, Actavis á Íslandi, N1, 

Iss-Ísland, Nýherji, Rio Tinto Alcan á Íslandi, Olís, TM, VÍS, Sjóvá, Ístak, Arion banki og 

Húsasmiðjan.   

3.3 Framkvæmd rannsóknar, gagnaöflun og gagnagreining 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 19. apríl til 13. júní en á þeim tíma var tölvupóstur 

sendur á þau 28 fyrirtæki af listum Frjálsrar verslunar um fjölmennustu fyrirtækin á 

árunum 2014, 2015 og 2016, sem uppfylltu öll skilyrði rannsóknarinnar auk þriggja 

tryggingarfélaga. Tölvupóstinn má sjá í viðauka 1 á bls. 98. 

Megindlegar rannsóknir framkalla tölur sem þarf að túlka áður en hægt er að 

draga ályktanir (Roger, 2015). Rannsakandi stimplaði tölurnar handvirkt inn í Excel-skjal 

um leið og nýr tölvupóstur barst með upplýsingum um fyrirtæki. Það er nauðsynlegt að 

vanda til verka þegar tölur eru færðar handvirkt inn og mikilvægt að fara vel yfir og 

athuga hvort allt hefur verið rétt fært inn. Það geta alltaf komið upp villur við allar gerðir 

mælinga, jafnt líkamlegra mælinga svo sem hæðar eða þyngdar sem og annara tegunda 

mælinga í félagsvísindum. Þær geta verið kerfisbundnar eða mannlegar (Roger, 2015). 

Til að lágmarka líkur á villum voru gögnin ekki tvískoðuð heldur var fjórum sinnum farið 

yfir allar upplýsingar, upplýsingar úr töflu bornar saman við tölvupósta og athugað hvort 

jöfnur væru réttar.  

Það er ekki hægt að útiloka villur algerlega en það er hægt að gera ráðstafanir til 

að lágmarka þær. Ein nálgun er að hanna gott mælitæki. Í félagsvísindum þýðir þetta að 

hafa skýra spurningalista og gátlista (e. observational checklists) og tryggja að 
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spurningarnar sem notaðar eru endurspegli eingöngu viðfangsefnið (Roger, 2015). Í 

megindlega hluta þessarar rannsóknar var tölvupóstur sendur út til þeirra fyrirtækja 

sem voru í úrtakinu. Það kom skýrt fram hvaða upplýsingar var verið að biðja um. Það 

styrkir réttmæti rannsóknarinnar en réttmæti snýst um hvort mælitækið mæli í raun og 

veru það sem það á að mæla (Roger, 2015). Einnig er mikilvægt að rannsóknin sé 

áreiðanleg en áreiðanleiki og réttmæti snúast bæði um að lágmarka villur tengdar 

mælingum. Þá felur áreiðanleiki í sér hvort hægt sé að endurtaka rannsóknina á sama 

hátt og fá sömu niðurstöður (Roger, 2015; Hagan, BSN og A, 2014).  

Það er mikilvægt að halda vel utan um gögn eftir að þau hafa verið færð inn, þar 

sem tap á gögnum getur komið niður á rannsókninni (Roger, 2015). Til að koma í veg 

fyrir slík óhöpp voru allar tölur færðar inn í tvö skjöl, eitt Excel-skjal sem vistað var í 

tölvu og Word-skjal á Google Drive. Auk þess bárust allar upplýsingar rannsakanda í 

tölvupósti svo auðvelt hefði verið að sækja þær aftur ef skjölin skyldu tapast eða 

rannsakandi hefði gleymt að vista þau.  

Hægt er að setja megindleg gögn fram í prósentutölum, tíðni eða dreifingu og 

eru þau oft notuð til að draga ályktanir um þýðið í heild sinni (Roger, 2015). Þegar búið 

var að færa inn allar tölur voru prósentutölur reiknaðar út og mynstur fundin út í Excel. 

Rökréttast var í þessari rannsókn að sýna fram á hlutföll í prósentutölum þar sem að 

mati rannsakanda lýsir það niðurstöðunum best. Til að sýna breytingarnar hafa svo verið 

sett upp línurit. Það getur verið gott að setja fram niðurstöður á myndrænan hátt en 

það er þó mikilvægt að horfa á öll gröf eða línurit og meta hvort þau séu skiljanleg. 

Ásarnir sem notaðir eru til að tákna gögnin (e. represent data) geta auðveldlega verið 

misvísandi ef þeir eru mistúlkaðir. Stundum er betra að leggja gögnin fram í vel 

framsettri töflu þar sem töflur geta sýnt mikið af niðurstöðum á nákvæman hátt (Hoare 

og Hoe, 2013b). Þrátt fyrir að niðurstöðurnar úr þessari rannsókn séu nokkuð skýrar og 

að mati rannsakanda ætti ekki að vera auðvelt að misskilja þær sama hvort þær væru 

birtar í töflu, línuriti eða á annan hátt, þá ákvað rannsakandi að birta niðurstöðurnar 

einnig í töflum. Töflurnar fela í sér nákvæmari upplýsingar þar sem í þeim birtast nöfn 

fyrirtækjanna. 
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3.4 Helstu annmarkar rannsóknar 

Það sem helst mætti benda á sem annmarka við þessa rannsókn er stærð úrtaksins. 

Eingöngu voru tekin fyrir 21 fyrirtæki sem er ekki stór hluti af þýðinu sem inniheldur öll 

fyrirtæki á almennum vinnumarkaði. Einnig eru fyrirtækin í úrtakinu meðal fjölmennustu 

fyrirtækjanna en niðurstöðurnar gætu hafa orðið öðruvísi ef tekin hefðu verið fyrir 

fámennari fyrirtæki. Það verður því að varast að alhæfa ekki um þýðið út frá þessari 

rannsókn. Niðurstöðurnar gefa þó ákveðnar vísbendingar um hvernig kynjahlutföllin eru 

í þessum störfum og hvernig þau hafa breyst frá aldamótum. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða birtar niðurstöður megindlega hluta rannsóknarinnar. Í fyrri 

hlutanum eru birtar töflur eftir árum sem lýsa kynjahlutföllunum mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra á hverju ári fyrir sig. Í seinni hlutanum er áhersla á að sýna á myndrænan 

og lýsandi hátt hvernig kynjahlutföllin í þessum stöðum hafa þróast á þessum árum. 

4.1 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2000 

Tafla 1. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 1 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og fjármálastjóra í 

hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2000. Líkt og sjá má 

voru 47% mannauðsstjóra árið 2000 konur og 53% karlar. Hlutfall fjármálastjóra var þó 

öllu ójafnara en 80% fjármálastjóra voru karlar og aðeins 20% konur. Þess má geta að 

Össur var ekki stofnað fyrr en árið 2001 og enginn sinnti stöðu mannauðsstjóra í Ístak 

þetta árið. Engin sérstakur mannauðsstjóri var hjá HB Granda á árunum 2000-2004 né 

2009-2013. Þessi ár sinntu framkvæmdarstjórar hvers sviðs hlutverki mannauðsstjóra og 
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voru þeir allir karlkyns. Því er skráð í töflunum að mannauðsstjóri hjá HB Granda sé 

karlmaður þessi ár. 

4.2 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2001 

Tafla 2. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 2 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og fjármálastjóra í 

hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2001. Það var ekki mikil 

breyting á milli áranna 2000 og 2001. Hlutfall mannauðsstjóra jafnaðist þó út, tíu karlar 

og tíu konur sinntu þeirri stöðu en Ístak hafði enn ekki ráðið inn mannauðsstjóra. Öll 

fyrirtækin höfðu fjármálastjóra og voru hlutföllin svipuð og árið á undan eða 81% karlar 

og 19% konur. 

 

 

4.3 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2002 

Tafla 3. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2002. 
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Í töflu 3 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og fjármálastjóra í 

hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2002. Enn var ekki 

kominn mannauðsstjóri hjá Ístaki svo hlutföllin miða enn við 20 fyrirtæki í stöðu 

mannauðsstjóra. Sjá má að árið 2002 voru ellefu konur sem sinntu stöðu 

mannauðsstjóra á móti níu körlum en það eru 55% konur og 45% karlar. Kynjahlutföll 

fjármálastjóra héldust nákvæmlega eins og árið á undan, 81% karlar og 19% konur. 

  

 

 

 

 

 

 

4.4 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2003 

Tafla 4. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2003. 
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Í töflu 4 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og fjármálastjóra í 

hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2003. Þetta ár var 

Norvík ekki með mannauðsstjóra og enn ekki búið að ráða inn mannauðsstjóra hjá Ístaki 

og því miðast hlutföll mannauðsstjóra aðeins við nítján fyrirtæki þetta árið. Konur voru 

þetta árið orðnar tólf í stöðu mannauðsstjóra eða 63% á móti sjö körlum eða 37%. Í 

stöðu fjármálastjóra voru þrjár konur og átján karlar en það þýðir að 86% fjármálastjóra 

voru karlar það árið en aðeins 14% konur. 

 

 

 

 

 

4.5 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2004 

Tafla 5. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2004. 
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Í töflu 5 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og fjármálastjóra í 

hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2004. Norvík og Ístak 

voru ekki með mannauðsstjóra þetta árið svo enn miðast hlutföllin við 19 fyrirtæki. 

Hlutföllin héldust nákvæmlega þau sömu á milli áranna 2003 og 2004 bæði í stöðu 

mannauðsstjóra og fjármálastjóra. Tólf (63%) konur sinntu stöðu mannauðsstjóra það 

árið á móti sjö (37%) körlum. Þrjár konur sinntu stöðu fjármálastjóra á móti átján körlum 

sem gerir 14% á móti 86%.  

 

 

 

 

 

 



 

62 

4.6 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2005 

Tafla 6. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 6 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og fjármálastjóra í 

hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2005. Öll fyrirtækin 

voru bæði með mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2005. Íslandsbanki var þó bæði 

með karl og konu yfir mannauðsmálum. 60% mannauðsstjóra voru konur og 40% karlar. 

Hlutföll fjármálastjóra héldust óbreytt frá árinu áður eða 14% konur og 86% karlar. 
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4.7 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2006 

Tafla 7. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 7 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og fjármálastjóra í 

hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2006. Öll fyrirtækin 

höfðu bæði fjármálastjóra og mannauðsstjóra árið 2006 en Actavis á Íslandi hafði bæði 

konu og karl yfir mannauðsmálum. Kynjahlutföllin héldust nákvæmlega þau sömu á milli 

2005 og 2006 bæði í stöðu mannauðsstjóra og fjármálastjóra. 60% mannauðsstjóra voru 

konur og 40% karlar og 86% fjármálastjóra voru karlar en aðeins 14% konur. 

 

 

 

 

 

 



 

64 

4.8 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2007 

Tafla 8. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 8 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og fjármálastjóra í 

hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2007. Kynjahlutföllin 

héldust eins á milli ára bæði í stöðu fjármálastjóra og mannauðsstjóra frá árinu 2006. 

Enginn sinnti stöðu fjármálastjóra hjá Vís og enn skiptu karl og kona á milli sín hlutverki 

mannauðsstjóra hjá Actavis á Íslandi. 60% mannauðsstjóra voru konur og 40% karlar og 

85% fjármálastjóra voru karlar og 15% konur. 
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4.9 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2008 

Tafla 9. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 9 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og fjármálastjóra í 

hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2008. Enn sinntu bæði 

kona og karl stöðu mannauðsstjóra í Actavis á Íslandi en að öðru leyti voru öll hin 

fyrirtækin með einn einstakling í hvorri stöðu. Hlutfall kvenna í mannauðsstjórnun fór 

upp í 64% á móti 36% karla og hlutfall kvenna í fjármálastjórnun jókst einnig þetta árið 

og fór upp í 24% á móti 76% karla. 
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4.10 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2009 

Tafla 10. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2009. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 10 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra í hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2009. 

Kona og karl deildu enn stöðu mannauðsstjóra hjá Actavis á Íslandi en í hinum 

fyrirtækjunum var bæði stöðu mannauðsstjóra og fjármálastjóra sinnt af einum aðila. 

Hlutfall kvenna í mannauðsstjórnun var 64% og hlutfall karla 36%. Hlutfall kvenna í 

fjármálastjórnun lækkaði lítillega á milli ára og fór niður í 19% en 81% fjármálastjóra 

voru karlar. 
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4.11 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2010 

Tafla 11. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 11 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra í hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2010. 

Öll fyrirtækin höfðu bæði fjármálastjóra og mannauðsstjóra og Actavis á Íslandi skipti 

enn stöðu mannauðsstjóra á milli karls og konu. Hlutföll mannauðsstjóra héldust 

óbreytt frá árinu áður, 65% konur og 36% karlar. Hlutföll fjármálastjóra breyttust þó 

lítillega en 14% fjármálastjóra það árið voru konur og 86% þeirra voru karlar.  
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4.12 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2011 

Tafla 12. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 12 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra í hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2011. 

Öll fyrirtækin voru með einstakling í stöðu mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2011. 

Þetta ár voru 62% mannauðsstjóra konur og 38% karlar. Hins vegar var aðeins ein kona í 

stöðu fjármálastjóra af 21 en það gerir 5% á móti 95%. 
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4.13 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2012 

Tafla 13. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 13 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra í hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2012. 

Öll fyrirtækin höfðu bæði mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2012. Konur sinntu 67% 

af stöðum mannauðsstjóra en karlar 33%. Enn var aðeins ein kona fjármálastjóri eða 5% 

á móti 95%. 
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4.14 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2013 

Tafla 14. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 14 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra í hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2013. 

Öll fyrirtækin höfðu mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2013. Hlutfall kvenna í 

mannauðsstjórnun jókst í 71% og hlutfall karla minnkaði í 29%. Líkt og árin tvö á undan 

var aðeins ein kona í stöðu fjármálastjóra, eða 5% , en 95% karlar.  
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4.15 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2014 

Tafla 15. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 15 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra í hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2014. 

Öll fyrirtækin höfðu bæði mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2014. 67% 

mannauðsstjóra voru konur og 33% karlar. Ein kona sinnti fjármálastjórnun líkt og árin á 

undan og héldust því hlutföllin 5% á móti 95%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

4.16 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2015 

Tafla 16. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 16 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra í hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2015. 

Öll fyrirtækin höfðu bæði mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2015. 67% 

mannauðsstjóra voru konur og 33% karlar. 10% fjármálastjóra voru konur það árið og 

90% karlar.  
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4.17 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2016 

Tafla 17. Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 17 má sjá hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra í hverju fyrirtæki fyrir sig auk kynjahlutfallanna í hvorri stöðu árið 2016. 

Öll fyrirtækin höfðu bæði mannauðsstjóra og fjármálastjóra árið 2016. Kynjahlutföllinn 

héldust eins frá árinu 2015 til 2016. 67% mannauðsstjóra voru konur og 33% karlar en 

10% fjármálastjóra voru konur það árið og 90% karlar.  
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4.18 Kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra 2000-2016 

Tafla 18. kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra 2000-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 18 sýnir kynjahlutföll mannauðsstjóra og fjármálastjóra eftir árum frá árinu 2000 til 

ársins 2016. Þess má geta að ekki er um að ræða fjölda mannauðsstjóra og 

fjármálastjóra í heildina heldur hvort konur eða karlar sinntu störfum mannauðsstjóra 

og fjármálastjóra á hverju ári fyrir sig. Til að mynda breytast hlutföllin ekki þó svo að 

sama konan hafi sinnt stöðu mannauðsstjóra í sama fyrirtækinu í tíu ár eða ef tíu ólíkar 

konur hefðu sinnt þeirri stöðu á þessum tíu árum.   

Þegar tekið er saman meðaltal yfir öll árin voru konur oftar en karlar í stöðu 

mannauðsstjóra á þessum árum eða 62% á móti 38%. Árið 2000 var eina árið sem karlar 

voru í meirihluta í mannauðsstjórnun en það var þó ekki um mikinn mun að ræða þar 

sem 47% mannauðsstjóra voru konur og 53% karlar. Árið eftir voru kynjahlutföll 

mannauðsstjóra jöfn en eftir það voru konur ávalt í meirihluta. Hæst var hlutfall kvenna 

í mannauðsstjórnun árið 2013 eða 71% á móti 29%. 

Karlar voru í miklum meirihluta í stöðu fjármálastjóra öll árin eða 87% á móti 

13% að meðaltali. Árið 2008 jókst hlutfall kvenkyns fjármálastjóra upp í 24% úr 15% frá 
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árinu áður. Árin 2011-2014 var þó aðeins einn kvenkyns fjármálastjóri í þessu 21 

fyrirtæki og 2015 og 2016 voru þeir tveir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Kynjahlutföll í stöðu mannauðsstjóra 2000-2016 

 

Á mynd 3 sést hvernig kynjahlutföll í stöðu mannauðsstjóra hafa breyst á árunum 2000-

2016. Bláa línan sýnir hlutfall kvenna og sú appelsínugula hlutfall karla. Eins og sjá má 

voru aðeins fleiri karlkyns mannauðsstjórar árið 2000 heldur en kvenkyns eða 53%. 

Hlutur kvenna í mannauðsstjórnun hefur þó aukist hægt en stöðugt síðustu ár og árið 

2016 voru 67% mannauðsstjóra kvenkyns en aðeins 33% karlkyns. Það hefur þó haldist 

stöðugt síðustu þrjú ár.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Kynjahlutföll í stöðu fjármálastjóra 2000-2016 
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Á mynd 4 sést hvernig kynjahlutföll í stöðu fjármálastjóra hafa breyst á árunum 2000-

2016. Bláa línan sýnir hlutfall kvenna og sú appelsínugula hlutfall karla. Það sést 

glögglega að karlar hafa verið í miklum meirihluta í stöðu fjármálastjóra frá aldamótum. 

Konum hefur fækkað lítillega í stöðu fjármálastjóra á árunum 2000-2016 en árið 2008 

varð þó áhugaverð fjölgun kvenna í þessari stöðu eða frá 14% upp í 24%. Sú fjölgun 

entist þó ekki og hefur konum fækkað aftur og frá árinu 2011 til 2014 var aðeins einn 

kvenkyns fjármálastjóri og 2015-2016 aðeins tveir.  

4.19 Helstu niðurstöður 

Það er greinilegur munur á kynjahlutföllum í stöðu fjármálastjóra og mannauðsstjóra 

þar sem fjármálastjórnun er frekar sinnt af körlum og mannauðsstjórnun frekar sinnt af 

konum. Það er þó mun minni munur á kynjahlutföllum mannauðsstjóra heldur en 

fjármálastjóra. Aldrei á umræddu tímabili voru meira en 24% allra fjármálastjóra konur 

og að meðaltali voru 87% fjármálastjóra karlar. Þrátt fyrir að meirihluti mannauðsstjóra í 

þessum fyrirtækjum hafi verið konur þá munaði ekki miklu. Að meðaltali yfir þetta 

tímabil voru 62% mannauðsstjóra konur og aðeins árið 2000 voru karlar í meirihluta í 

mannauðsstjórnun eða 53%. Hlutur kvenna í fjármálastjórnun hefur ekki aukist frá 

aldamótum og hefur í raun minnkað lítillega á þessum árum, frá 20% árið 2000 niður í 

10% árið 2016. Þá hefur hlutur kvenna í mannauðsstjórnun aukist frá aldamótum frá 

47% upp í 67% eða um 20%. 
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5  Umræða 

Í þessum kafla er rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður rannsóknar settar í 

samhengi við fræðilega yfirlitið auk þess sem dregnar verða ályktanir af niðurstöðum. Í 

lok kaflans koma fram vangaveltur rannsakanda og tillögur um framtíðarrannsóknir.   

5.1 Kynjahlutföll í mannauðsstjórnun og fjármálastjórnun frá 
aldamótum 

Fyrir framkvæmd rannsóknarinnar var tilfinning rannsakanda sú að fjármálastjórnun 

væri frekar sinnt af körlum og mannauðsstjórnun frekar af konum í íslenskum 

fyrirtækjum. Niðurstöður sýndu fram á að mikill munur er á kynjahlutföllum í 

mannauðsstjórnun og fjármálastjórnun fyrirtækja hér á landi. Árið 2016 voru 67% 

mannauðsstjóra í úrtakinu konur en það er í samræmi við rannsókn Steinars 

Sigurjónssonar (2016). Hins vegar voru aðeins 10% fjármálastjóra konur eða 2 af 21. 

Hægt er að draga þá ályktun að fjármálastjórnun sé frekar sinnt af körlum í íslenskum 

fyrirtækjum en það er þó mikilvægt að taka til greina að úrtakið er fremur lítið. Einnig 

væru niðurstöðurnar hugsanlega öðruvísi ef um væri að ræða fyrirtæki eða stofnanir á 

opinberum vinnumarkaði eða ef tekin hefðu verið fyrir fámennari fyrirtæki. Einnig væri 

hægt að álykta að mannauðsstjórnun sé hér á landi „kvenlægt“ starf en kynjahlutföllin 

eru þó mun jafnari þar heldur en í fjármálastjórnun.  

Frá aldamótum hafa fjármálastjórar alltaf verið í miklum meirihluta karlar eða að 

meðaltali 87% og hafa hlutföllin haldist nokkuð stöðug á 21. öldinni. Árið 2000 voru 

fjórar konur fjármálastjórar í þessum fyrirtækjum en árið 2016 voru þær aðeins tvær og 

hafa ekki verið fleiri en það síðan 2010. Það er því hægt að draga þá ályktun að konum 

sé ekki að fjölga í stöðu fjármálastjóra í íslenskum fyrirtækjum og að þeim fari jafnvel 

fækkandi. Hlutur kvenna hefur þó verið að aukast nokkuð stöðugt í stöðu 

mannauðsstjóra í þessum sömu fyrirtækjum. Árið 2000 voru 47% mannauðsstjóra konur 

en árið 2016 voru 67% mannauðsstjóra konur. 

Rannsakanda þykir áhugavert að árið 2008 hækkaði hlutfall kvenna í bæði 

mannauðsstjórnun og fjármálastjórnun. Einungis fjölgaði um eina konu í stöðu 

mannauðsstjóra, sem passar við þær stöðugu hægfara breytingar sem hafa verið að eiga 
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sér stað síðan um aldamót. Árið 2007 voru þrjár konur í stöðu fjármálastjóra en árið 

2008 voru þær orðnar fimm. Þeim fækkaði svo hægt og bítandi árin sem fylgdu. 

Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort þetta sé tilviljun eða hvort efnahagshrunið sem reið 

yfir landið það ár hafi haft áhrif á þessa fjölgun kvenna í stjórnunarstöðum, þá 

sérstaklega fjármálastjórnun en hrunið olli skyndilegum óáreiðanleika sem hafði áhrif á 

stjórnarhætti fyrirtækja víðsvegar um heiminn (Daft, 2010). Líklegt er að hrunið hafi leitt 

í ljós að þau karllægu gildi, líkt og áhættusækni, sem höfðu verið ráðandi í íslenskum 

fyrirtækjum fram að hruni, voru ekki að virka sérlega vel. Mögulega fékk hrunið fólk til 

að hugsa og vilja fá kvenlæg gildi inn í stjórnun fyrirtækja en það virðist þó ekki hafa haft 

áhrif til lengri tíma. 

5.2 Skýring kynjahlutfalla 

Fyrirtæki og stofnanir leika stórt hlutverk í lífi flestra Vesturlandabúa (Daft, 2010) og að 

mati rannsakanda endurspeglast samfélagsgerðin að miklu leyti í skipulagi þeirra og 

kynjaskiptum störfum. Í gegnum árin hefur skipulag fyrirtækja verið að breytast í takt við 

breytingar í umhverfinu svo sem hnattvæðingu, tæknivæðingu og hertar lagasetningar 

svo dæmi séu nefnd (Daft, 2010). Þetta hefur skapað umhverfi sem krefst mikillar 

aðlögunarhæfni þar sem aðeins þeir hæfustu lifa af (Li og Liu, 2014; Král og Králová, 

2016).  

Á þriðja áratug síðustu aldar var farið að gefa vinnusálfræði gaum og áhersla á 

réttindi og vellíðan starfsmanna var aukin (Daft, 2010; Landy og Conte, 2013). Þá 

mörkuðu Hawthorne rannsóknirnar einnig tímamót í viðhorfi til starfsfólks en þær 

leiddu í ljós að sambönd við yfirmenn, undirmenn og jafningja höfðu meiri áhrif á 

framleiðni heldur en vinnuaðstæður eða efnahagsleg kjör (Pindur o.fl., 1995). Í kjölfar 

þessarar uppgötvunar urðu rannsóknir um starfsánægju algengari auk þess sem að 

bylting varð í hagsmunamálefnum starfsmanna og mannauðsstjórnun (Daft, 2010). Þrátt 

fyrir að upp að ákveðnu marki beri fyrirtæki enn merki formlega skrifræðisins þá hefur 

stigveldið verið að fletjast út síðan á níunda áratugnum og í auknum mæli hefur verið 

lögð áhersla á teymisvinnu, þátttökustjórnun og valdeflingu starfsmanna (Daft, 2010; 

Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012).  

Þessar breytingar í umhverfi fyrirtækja hafa haft áhrif á störf umsjónarmanna 

mannauðsmála (Pichler o.fl., 2008). Hlutverkum mannauðsstjórnunar er í dag oft skipt í 
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tvennt. Annars vegar eru ráðningar og stjórnun auðlindarinnar, sem er starfsfólkið. Hins 

vegar snýst hún um sálfræðilegu hliðina sem tengist virkjun starfsmanna, þróun þeirra 

og frammistöðustjórnun. Áður fyrr var það sem kallaðist starfsmannastjórnun talið 

„karllægt“ líkt og önnur stjórnunarstörf en með breyttum áherslum hefur starfið orðið 

mun kvenlægara með árunum og konur farið að sinna störfum mannauðsstjóra í 

auknum mæli (Di Fruscia, 2013).  

Á Íslandi er vinnumarkaðurinn mjög kynjaskiptur (Velferðarráðuneytið, 2015a). 

Lárétt kynjaskipting vísar í kynjaskiptingu á milli starfsgreina en lóðrétt kynjaskipting 

vísar í þá staðreynd að konur og karlar sinni oft ólíkum stöðum innan vinnustaða og 

starfsgreina þar sem karlar eru oft hærra settir og hafa meiri völd (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Sú staðreynd að konum hefur verið að fjölga í 

stjórnunarstöðum vísar því í að lóðrétta kynjaskiptingin er smám saman að minnka. Hins 

vegar veltir höfundur því fyrir sér hvort þeim sé einfaldlega að fjölga í ákveðnum 

stjórnunarstöðum, sem hugsanlega þykja henta þeim betur sem konum, en ekki í 

stöðum sem þykja karllægari. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar í þá veru. 

47% mannauðsstjóra árið 2000 voru konur en árið 2016 voru 67% mannauðsstjóra 

konur, sem er 20% hækkun. Á sama tímabili fækkaði konum hins vegar í 

fjármálastjórnun úr 20% í 10%. Til samanburðar hefur konum í framkvæmdastjórnum 

fyrirtækja fjölgað úr 16,1% í 22,1% á sama tímabili, eða um 6% (Hagstofa, 2017a). Ef 

tekið er meðaltal á fjölgun kvenna í mannauðsstjórnun og fækkun kvenna í 

fjármálastjórnun hefur konum í raun fjölgað um 5% í þessum stöðum í heildina sem er 

mjög svipað og fjölgun kvenna í framkvæmdastjórastöðum.  

Fjármálastjórnun og mannauðsstjórnun eru mjög ólík stjórnunarstörf. 

Mannauðsstjórnun snýst fyrst og fremst um að stýra mannauðinum og fjármálastjórnun 

um að taka fjárhagslegar ákvarðanir (Chaudhary og Prasad, 2010). Á Íslandi virðist sem 

áhersla á starfsmannamál sé að aukast og hafa til að mynda um 83% fyrirtækja 

starfsmannastefnu í skriflegu formi og er þátttaka mannauðsstjóra í framkvæmdarstjórn 

fremur mikil en hún fór úr 58% í 72% á árunum 2003-2012 (Arney Einarsdóttir, Ásta 

Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir og Anna K. Georgsdóttir, 2012).  

Eins og kom fram hér að ofan hefur mannauðsstjórnun breyst töluvert í gegnum 

tíðina (Pichler o.fl., 2008). Verkefni mannauðsstjóra eru orðin mun fleiri en áður og talið 
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er að til að sinna þessu starfi þurfi fólk að búa yfir ákveðnum eiginleikum. Í rannsókn 

Evgenyia Z. Demireva (2012) lýstu viðmælendur hennar því yfir að samskiptahæfni væri 

mikilvægust en aðrir mikilvægir eiginleikar væru t.d. virk hlustun, skipulagshæfni og 

skilningur á rekstri og fjármálum.  

Margir eiginleikar, ýmist hegðunartengdir, sálfræðilegir eða tilfinningalegir, hafa 

verið flokkaðir sem annað hvort karlmannlegir eða kvenlegir og notaðir til að alhæfa um 

fólk eftir því af hvaða kyni það er (La Fontain, 1981). Þessar staðalímyndir móta sýn fólks 

á styrkleika kvenna og karla á vinnumarkaði en þær eru styrktar með félagsmótun sem 

kennir fólki samfélagsleg norm og væntingar. Eiginleikar sem tengdir hafa verið við 

stjórnun í gegnum tíðina hafa verið þeir sömu og tengdir hafa verið við karlmennsku. 

Konur eru því síður taldar búa yfir þeim eiginleikum sem til þarf til að sinna 

stjórnunarstörfum (Skelly og Johnson, 2011) sem getur haft áhrif á ákvarðanir þeirra 

sem ráða í slíkar stöður (Kalysh, Kulik og Perera, 2016). Rótgrónar hugmyndir um konur 

sem góðar, hlýjar og umhyggjusamar og karla sem ákveðna, harða, sjálfstæða og 

árangursmiðaða móta að miklu leyti hugmyndir fólks um hvaða störf henti því (Kalysh 

o.fl., 2016; Skelly og Johnson, 2011; Yannis og Nopdol, 2016). 

Hlutur kvenna hefur þó aukist mikið í mannauðsstjórnun síðustu ár, sérstaklega í 

samanburði við önnur stjórnunarstörf. Ýmsir hafa bent á að það sé vegna þess að starfið 

hefur breyst á þann hátt að það sé farið að krefjast kvenlegri eiginleika en áður. Þetta er 

þó ennþá stjórnunarstarf og því talið krefjast blöndu af karlmannlegum og kvenlegum 

eiginleikum (Di Fruscia, 2013), sem gæti skýrt hvers vegna hlutföllin eru mun jafnari í 

stöðu mannauðsstjóra heldur en fjármálastjóra. Mannauðsmálin hafa verið tengd við 

móðurlega eiginleika síðan á fyrri hluta tuttugustu aldar og fór konum því snemma að 

fjölga í starfsmannadeildum þó svo að þær hafi ekki orðið sýnilegar í æðstu stöðum 

starfsmannamála fyrr en nýlega (Pichler o.fl., 2008; Lucas o.fl., 2016). Stjórnunin hefur 

færst frá hinni karllægu aðgerð að skipa og stjórna yfir í kvenlægari umönnunaraðgerðir 

líkt og að byggja samfélag, skapa jákvætt vinnusamband og veita andlegan stuðning 

(Lucas o.fl., 2016).  

Fyrirtæki hafa ýmsar venjur og gildi svo sem kynjaskipt störf, „karllægt“ skipulag 

og stjórnarhætti sem ýta undir staðalímyndir og hefðbundin kynhlutverk. Þetta getur 

komið í veg fyrir að konur séu ráðnar í ákveðnar stöður og karlar aðrar. Þessar venjur og 
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gildi eru oftar en ekki afurð menningar þess lands sem fyrirtækið starfar í og hafa áhrif á 

hvernig komið er fram við fólk af ólíku kyni (Moreno og McLean, 2016). Það hefur t.d. 

sýnt sig að konur þurfa oft að vera úthverfari, opnari fyrir að prufa eitthvað nýttog 

samviskusamari en karlkyns stjórnendur í sömu starfsgreinum til að vera ráðnar í 

stjórnunarstörf (Yannis og Nopdol, 2016). Leið kvenna í stjórnunarstöður hefur oft verið 

líkt við völundarhús til að skýra hversu flókin hún getur reynst en talið er að oftar en 

ekki þurfi konur að yfirstíga margar ósýnilegar hindranir þegar þær leitast við að færa sig 

upp í starfi. Þessar ósýnilegu hindranir hafa einnig oft verið kallaðar glerþakið (Karsten, 

Maznevski og Schneider, 2010).  

Rætur kynjaskipts vinnumarkaðar liggja í sögulega mótuðum kynhlutverkum og 

staðalímyndum um kynin. Það er þó mikilvægt að hafa í huga að hindranir sem konur 

mæta þegar þær sækjast eftir stjórnunarstöðum útskýra aðeins hluta þess af hverju 

konur sinna frekar ákveðnum störfum og karlar öðrum. Staðalímyndir um hlutverk 

kynjanna hafa ekki aðeins áhrif á að konur séu síður ráðnar í ákveðnar stöður heldur 

einnig kynjað námsval, áhugasvið þeirra og ábyrgðartilfinningu (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Ef marka má Hlutverkasamræmiskenninguna þá er 

einstaklingum refsað ef þeir hegða sér ekki samkvæmt samfélagslegum væntingum um 

hvernig einstaklingur af ákveðnu kyni á að hegða sér (Skelly og Johnson, 2011).  

Sjálfsmynd fólks og hugmyndir um hvaða hlutverkum þeim beri að sinna eru að 

hluta til mótaðar af staðalímyndum (Damaske og Frech, 2016) og fólk á það oft til að 

styrkja ríkjandi staðalímyndir líkt og þær séu reglur (Karsten o.fl., 2010). Skynjun kvenna 

á vinnumarkaðnum, væntingar þeirra til atvinnu og væntingar til barneigna mótar 

starfsval þeirra og leiðir konur því ómeðvitað inn í kvenlæg störf (Damaske og Frech, 

2016), þar sem fólk er líklegt til að sækjast eftir störfum sem það samsamar sig við 

(Karsten o.fl., 2010). Sú staðreynd að mannauðsstjórnun hefur verið tengd við kvenlæga 

eiginleika og önnur stjórnunarstörf karllæga, hefur líklega mikið að segja um 

kynjahlutföll í mannauðsstjórnun og fjármálastjórnun þar sem konur eru líklegri til 

sækjast eftir stöðu mannauðsstjóra frekar en fjármálastjóra eða öðrum 

stjórnunarstöðum.   

Við verðum fyrir áhrifum félagsmótunar alla ævi en samfélagið kennir körlum og 

konum að hegða sér á ákveðinn hátt (West og Zimmerman, 2011). Konur finna oft fyrir 
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meiri pressu að standa sig vel í einkalífinu, sinna börnum og hugsa um heimilið á meðan 

karlar finna fyrir meiri pressu að standa sig sem fyrirvinna fyrir heimilið. Þessi pressa og 

væntingar samfélagsins hefur svo áhrif á ánægju fólks með ákveðna þætti í lífinu og þar 

af leiðandi ákvarðanatöku þess (Nyberg o.fl., 2015). Langir vinnudagar sem tengjast oft 

stjórnunarstörfum geta komið í veg fyrir að konur geti sinnt heimili sínu og börnum á 

þann hátt sem þær vilja og ætlast er til af þeim. Það getur komið í veg fyrir að þær 

sækist í slíkar stöður þar sem samfélagið hefur kennt þeim að setja umönnun ofarlega í 

forgangsröðunina (Moreno og McLean, 2016). Því má setja spurningarmerki við um 

hversu mikið val sé í raun og veru að ræða, hjá konum jafnt sem körlum þegar kemur að 

starfsvali.  

Fyrirtæki hafa mörg hver sett upp svokölluð vinnu-lífs inngrip til að koma til móts 

við konur og koma í veg fyrir að vinnan trufli önnur hlutverk þeirra. Þessi inngrip eru til 

þess fallin að hraða framgangi kvenna í stjórnunarstöður (Pichler o.fl., 2008). Hins vegar 

hefur verið bent á að í sumum tilfellum styrki slík inngrip enn fremur hugmyndina um að 

konur hafi ekki tíma til að sinna stjórnunarstörfum (Kalysh, 2016). Einnig hafa lög verið 

sett um lengingu fæðingarorlofs feðra sem leið til að jafna stöðu kynjanna enn fremur 

(Hagstofa, 2017b).  

Mikill munur er á kynjahlutföllum mannauðsstjóra og fjármálastjóra í 

fjölmennum fyrirtækjum hér á landi. Mannauðsstjórnun er frekar sinnt af konum og 

fjármálastjórnun af körlum. Líklegar skýringar á þessu eru menningarlega mótaðar 

staðalímyndir um eiginleika og hlutverk kynjanna sem hafa bæði áhrif á ákvarðanatöku 

fólks við ráðningar í störf sem og starfsval einstaklinga eftir kyni. Því er líklegt að konur 

séu taldar jafnhæfar eða jafnvel hæfari en karlar til að sinna mannauðsstjórnun og 

karlar séu taldir hæfari en konur til að sinna fjármálastjórnun. Einnig er líklegt að konur 

sækist frekar eftir stöðu mannauðsstjóra og karlar eftir stöðu fjármálastjóra. Ísland þykir 

standa framarlega í jafnréttismálum en samt sem áður endurspeglar vinnumarkaðurinn 

það ekki. Þó svo að hlutfall kvenna í stjórnunarstöðum sé hægt og bítandi að aukast þá 

eru konur enn í miklum minnihluta. Ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar er 

þeim að fjölga í ákveðnum stöðum, svo sem í mannauðsstjórnun, frekar en í öðrum 

stjórnunarstöðum, líkt og fjármálastjórnun. 
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5.3 Frekari rannsóknir 

Rannsakanda þóttu niðurstöðurnar áhugaverðar en þær komu þó ekki mikið á óvart. 

Það væri áhugavert að endurtaka rannsóknina með stærra úrtaki eða skoða opinberan 

vinnumarkað til samanburðar og sjá hvort munur sé á kynjahlutföllum í 

mannauðsstjórnun og fjármálastjórnun á opinberum og almennum vinnumarkaði. Þá 

væri sömuleiðis áhugavert að skoða kynjahlutföllin lengra aftur í tímann, þá sérstaklega í 

mannauðsstjórnun þar sem líklega hefur konum fjölgað jafnt og þétt í lengri tíma líkt og 

niðurstöðurnar sýna að hefur gerst frá aldamótum. Einnig væri áhugavert að taka 

djúpviðtöl við stjórnendur fyrirtækja og sjá hvort þeir geti varpað skýrara ljósi á það af 

hverju það virðist vera svona mikill kynjahalli í þessum tveimur stjórnunarstörfum.     
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6  Lokaorð 

Það getur ekki talist annað en jákvætt að konum sé að fjölga í stjórnunarstöðum á 

íslenskum vinnumarkaði. Það má þó spyrja sig að því hvort það sé eingöngu vegna þess 

að ákveðin stjórnunarstörf, sem áður flokkuðust sem „karlastörf“, eru nú tengd við 

eiginleika sem þykja kvenlegir. 

Í þessari ritgerð voru kynntar niðurstöður úr rannsókn sem gaf vísbendingar um 

að konum sé smám saman að fjölga í mannauðsstjórnun. Þegar rannsakandi kafaði ofan 

í fræðin kom í ljós að verkefni mannauðsstjóra hafa verið að breytast með árunum og 

starfið færst frá því að vera „karllægt“ stjórnunarstarf yfir í stjórnunarstarf sem krefst 

eiginleika sem jafnan hafa verið tengdir við konur. Starf fjármálastjóra hefur ekki breyst 

á sama hátt og gefa niðurstöður rannsóknarinnar vísbendingar um að konum sé ekki að 

fjölga í því starfi og jafnvel að þeim fari fækkandi. Rannsakandi dregur þá ályktun að 

fjármálastjórnun þyki henta körlum betur og mannauðsstjórnun sé talin henta konum 

betur. Einnig væri hægt að gera sér í hugarlund að mannauðsstjórnun sé ákveðin leið 

fyrir konur inn í æðstu stöður fyrirtækja. 

Þegar fólk á von á barni er algengt að haldnar séu veislur þeim til heiðurs. Ef 

veisluhaldarar vita hvort von sé á dreng eða stúlku er algengt að skreytt sé í annað hvort 

bláu eða bleiku. Ef skreytt er í bleiku vita allir að verðandi foreldrar eiga von á lítilli 

stúlku og halda rakleiðis í stelpudeildina í Hagkaup. Þar eru keyptir bleikir kjólar og 

dúkkur svo unga stúlkan geti strax farið að undirbúa sig fyrir móðurhlutverkið. Ekki er 

seinna vænna að hefja félagsmótun á börnum fyrr en nokkrum vikum fyrir fæðingu svo 

börnin okkar geti nú lært að hegða sér eins og kyn þeirra segir til um. Félagsmótun hefur 

mikið að segja um hvers konar einstaklingar við verðum þegar við vöxum úr grasi, hvaða 

áhugamál við höfum og hvaða störfum við kjósum að sinna.  

Það er nauðsynlegt að afbyggja hugmyndir um að ákveðin störf séu karlmannleg 

og önnur kvenleg og að fólk eigi að haga sér á ákveðinn hátt eftir kyni. Staðalímyndir 

leika stóran part í skynjun okkar á öðrum einstaklingum og okkur sjálfum. Það er von 

rannsakanda að í framtíðini muni skilin á milli þess hvað sé kvenlegt og hvað sé 

karlmannlegt þurrkast út. Öll störf ættu að vera „kvennastörf“ og „karlastörf“. 
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Viðauki 1 - Tölvupóstur 

Góðan daginn, 

 

Ég er að skrifa lokaritgerð í mastersnámi við mannauðsstjórnun í Háskóla Íslands og 

vantar smá aðstoð frá ykkur. 

 

Hluti af verkefninu snýst um að taka saman kynjahlutföllin á þeim sem eru yfir 

mannauðsmálum og þeim sem eru yfir fjármálum nokkurra fyrirtækja og þið lentuð í 

úrtaki hjá mér. 

 

Ég stefni á að skoða hvernig þetta hefur verið síðan um aldamótin 2000. Ég var því að 

spá hvort þú gætir annað hvort sent mér upplýsingar um það hverjir hafa verið 

mannauðsstjórar (eða sambærileg staða) og hverjir hafa verið fjármálastjórar frá 

aldamótum og þar til núna, eða bent mér á hvar ég gæti nálgast þessar upplýsingar. Ég 

þarf þær sundurliðaðar eftir árum. 

 

Bestu kveðjur og fyrirfram þakkir, 

Ásthildur Embla Friðgeirsdóttir 

 

 


