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Útdráttur 

Eigindleg rannsókn var framkvæmd  með það að markmiði að komast að því hvaða leiðir 

væru mögulegar til að fjölga konum í framkvæmdastjórnum fyrirtækja á Íslandi. Leitast 

var við að afla vitneskju sem gæti nýst stjórnendum sem vilja auka jafnrétti kynjanna á 

sínum vinnustöðum. 

Gagnaöflun fór fram með viðtölum við fimm stjórnendur sem stjórna eða hafa 

starfað við stjórnun á Íslandi og hafa beitt sér fyrir því að jafna hlut kynjanna innan 

þeirra fyrirtækja sem þeir stjórnuðu. Var hentugleikaúrtak notað við val á viðmælendum 

og leitast við að finna fólk sem er þekkt fyrir að hafa tekið ákvarðanir sem hafa stuðlað 

að auknu jafnrétti innan þeirra fyrirtækja. 

Helstu niðurstöður sýna að ákvörðunin um að jafna hlut kynjanna innan fyrirtækja og 

þar af leiðandi fjölga þeim innan framkvæmdastjórna fyrirtækja verður að koma frá 

æðsta stjórnanda, þ.e. framkvæmdastjóra eða forstjóra og er það sá aðili sem verður að 

beita sér fyrir breytingunni. Stjórnandi fyrirtækisins verður að gera sér grein fyrir kostum 

aukins fjölbreytileika framkvæmdastjórna og taka ákvarðanir sem leiða til fjölgunar 

kvenna á vinnustaðnum og í stjórnum. Karlkyns viðmælendurnir töldu að fjölgun kvenna 

í stjórnum fyrirtækja, sem náðst hefur með lögum um kynjakvóta í stjórnum, myndi gera 

það að verkum að konum fjölgaði í framkvæmdastjórnum þar sem að stjórnarkonurnar 

myndu þrýsta á að fleiri kvenmenn yrðu ráðnir í framkvæmdastjórnunarstöður. 

Konurnar sem rætt var við töldu að þróunin væri of hæg, kynjakvótarnir í stjórnum væru 

ekki að virka á þann veg að konum fjölgaði í framkvæmdastjórnum í kjölfarið og því 

þyrfti að bæta um betur og setja einnig á kynjakvóta fyrir framkvæmdastjórnir. Einnig 

voru flestir sammála um að það þyrfti að jafna fæðingarorlofið enn frekar og fá karla til 

að taka sitt orlof til að konur eigi greiðari leið aftur út á vinnumarkaðinn að orlofi loknu. 



 

6 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur ................................................................................................................... 8 

1.1 Um fjölbreytni í framkvæmdastjórnum .............................................................. 8 

1.2 Uppsetning og markmið ................................................................................... 10 

2 Staða jafnréttismála á Íslandi .................................................................................. 11 

2.1 Hlutfall kvenna í stjórnum og framkvæmdastjórnum á Íslandi ........................ 11 

2.2 Jafnlaunabaráttan ............................................................................................. 12 

2.3 Jafnlaunavottun ................................................................................................ 13 

2.4 Fæðingarorlof karla og kvenna ......................................................................... 14 

3 Staða jafnréttismála í alþjóðlegu samhengi ............................................................ 16 

3.1 Hlutfall kvenna í stjórnum og framkvæmdastjórnum ...................................... 16 

3.2 Global Gender Gap vísitalan ............................................................................. 16 

3.3 Launamunur kynjanna ...................................................................................... 18 

3.4 Lög um kynjakvóta í stjórnum ........................................................................... 18 

3.5 Gullpils í stjórnum fyrirtækja ............................................................................ 20 

4 Kenningar um stöðu kvenna á vinnumarkaði .......................................................... 21 

4.1 Glerþakið ........................................................................................................... 21 

4.2 Glerrúllustiginn ................................................................................................. 22 

4.3 Glerbrúnin ......................................................................................................... 22 

4.4 Krítískur massi ................................................................................................... 23 

4.5 Lagnakenningin ................................................................................................. 24 

5 Hindranir í vegi kvenna ............................................................................................ 25 

5.1 Karlar þurfa að taka þátt ................................................................................... 25 

5.2 Staðalímyndir og áhrif þeirra ............................................................................ 25 

5.3 Tvöfalda byrðin ................................................................................................. 26 

5.4 Ímynd hins „ákjósanlega starfsmanns“ ............................................................ 26 

5.5 Skortur á stuðningi og neikvæð áhrif á sjálfsmynd kvenna .............................. 26 

5.6 Kvenleiðtogar eru óvinsælli .............................................................................. 28 

5.7 Kynbundin skipting á stjórnunarstörfum .......................................................... 29 

5.8 Skortur á kvenleiðtogafræðum ......................................................................... 29 

5.9 Konur þurfa bara að vera duglegri .................................................................... 30 

5.10 Barneignir og fjölskylduábyrgð ......................................................................... 31 

6 Lausnir ..................................................................................................................... 33 

6.1 Orðræða og myndlíkingar ................................................................................. 33 



 

7 

6.2 Breytt vinnumenning ........................................................................................ 33 

6.3 Ábyrgð stjórnenda ............................................................................................ 34 

7 Aðferð og framkvæmd rannsóknar ......................................................................... 35 

7.1 Markmið ............................................................................................................ 35 

7.2 Rannsóknaraðferð............................................................................................. 35 

7.3 Fyrirbærafræði .................................................................................................. 36 

7.4 Framkvæmd rannsóknar ................................................................................... 37 

7.5 Þátttakendur rannsóknar .................................................................................. 38 

7.6 Afmörkun rannsóknar og greining gagna ......................................................... 38 

7.7 Annmarkar rannsóknarinnar ............................................................................. 39 

8 Niðurstöður gagnagreiningar .................................................................................. 40 

8.1 Mikilvægi fjölbreytni ......................................................................................... 40 

8.2 Grundvallarmannréttindi .................................................................................. 41 

8.3 Breytt menning ................................................................................................. 42 

8.4 Vilji til að breyta ................................................................................................ 43 

8.5 Hindranir ........................................................................................................... 45 

8.6 Breytingar eru áskorun ..................................................................................... 47 

8.7 Lausnir ............................................................................................................... 48 

8.8 Mikilvægi leiðbeinenda ..................................................................................... 50 

8.9 Aukin fræðsla .................................................................................................... 51 

8.10 Jafnari fjölskylduábyrgð .................................................................................... 52 

8.11 Jafnlaunavottun ................................................................................................ 54 

8.12 Lög um kynjakvóta í stjórnum ........................................................................... 54 

9 Umræða og lokaorð ................................................................................................. 57 

9.1 Framtíðarrannsóknir ......................................................................................... 60 

Heimildaskrá ................................................................................................................. 61 

 
 



 

8 

1  Inngangur  

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig hægt sé að fjölga konum í 

framkvæmdastjórnum. Íslendingar eru mjög framarlega í jafnréttismálum en þrátt fyrir 

það eru mjög fáar konur í ábyrgðarstöðum í samfélaginu í samanburði við karla. Verður 

sjónum hér helst beint að framkvæmdastjórnum fyrirtækja en þar lenda konur á ýmsum 

hindrunum þar sem konur virðast síður fá stöðuhækkanir upp í efstu stöður. 

Til að rökstyðja hvers vegna ætti að fjölga konum í framkvæmdastjórnum verður hér 

á eftir meðal annars farið yfir mikilvægi fjölbreytni á vinnustöðum. Hafa ber í huga að 

rannsóknirnar sem eru notaðar til grundvallar í fræðilega yfirlitinu taka flestar mið af 

stöðunni í Evrópu eða Norður Ameríku. Með fjölbreytni í þessu tilviki er átt við blöndu 

kvenna og karla á vinnustöðum og er ekki tekið tillit til kynþátta, trúarbragða eða 

annarra þátta.  

1.1 Um fjölbreytni í framkvæmdastjórnum 
Almennt virðist vera sannfæring fyrir því að jöfn kynjahlutföll séu góð fyrir fyrirtæki. Af 

þeim 233 fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókn McKinsey höfðu 43% búið til 

viðskiptalíkan til að auka hlut kynjanna sem almennt var vel tekið af starfsfólki. Aðspurð 

hvers vegna fyrirtæki ættu að forgangsraða í þágu jafnréttis var algengasta ástæðan: 

„betri hagnaður“, því næst kom „sanngirni“ og var „jákvæð ímynd fyrirtækisins“ hin 

þriðja (Devillard o.fl., 2016).  

Rannsókn Herring (2009) á hvort fjölbreytileiki væri fyrirtækjum í hag, gaf til kynna að 

aukinn fjölbreytileiki leiddi til bættra sölutalna, fleiri viðskiptavina, aukinnar 

markaðshlutdeildar og aukins hagnaðar. Þessar niðurstöður sýna að fjölbreyttur 

mannauður hefur jákvæð áhrif á reksturinn. Talið er að fjölbreytni skapi meiri verðmæti 

heldur en einsleitni þar sem að nýsköpun og vöxtur verður frekar í hópi fólks með ólíkar 

skoðanir og bakgrunn og vinnur í sameiningu að því að skapa eitthvað (Herring, 2009). 

Könnun Pitts á fjölbreytileika á vinnustöðum sýndi að fjölbreytileiki hefur jákvæð áhrif 

bæði á starfsánægju og frammistöðu í starfi (Pitts, 2009). Simons, Pelled og Smith 
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(1999) komust einnig að því að með því að notast við fjölbreytilegan hóp fólks þá urðu 

ákvarðanir betri og leiddi það til bættrar fjárhagslegrar frammistöðu. 

Ráðgjafafyrirtækið McKinsey & Company hefur frá árinu 2007 gefið út árlegar 

skýrslur undir nafninu Women Matter og Women in the workplace þar sem kafað er 

ofan í stöðu kvenna á atvinnumarkaði og komið með tillögur sem eiga að stuðla að 

auknu jafnrétti innan skipulagsheilda (Desvaux o.fl., 2017). Í skýrslu McKinsey frá 2010 

kemur fram að fyrirtæki sem eru rekin af bæði konum og körlum nái betri árangri í 

rekstri en fyrirtæki sem stjórnað er eingöngu af körlum. Þar kemur fram að fyrirtæki 

með blandaða framkvæmdastjórn séu að meðaltali rekin með 56% meiri hagnaði en 

fyrirtæki þar sem einungis karlar sitja við stjórnvölinn (Desvaux, Devillard og Sancier-

Sultan, 2010).  

Af þessu má sjá að rannsakendur eru sammála um að fjölbreytni í 

framkvæmdastjórnum geti haft jákvæð áhrif á afkomu fyrirtækja og almennt sýna 

niðurstöður að aðkoma kvenna að stjórnun hefur jákvæð og verðmæt áhrif á stjórnirnar 

(Adams og Ferreira, 2009). Sýnt hefur verið fram á að hægt sé að auka kynjahlutfallið 

innan stjórna án þess að minnka virði hluthafanna og að fjárfestar kunni vel að meta 

framlag kvenkyns stjórnenda (Campbell og Mínguez-Vera, 2008). 

Dworkin og fleiri segja að þrátt fyrir að rannsóknir sýni að fyrirtæki hagnist á því að 

hafa konur við stjórnarborðið þá vanti enn upp á að kvenkyns leiðtogar séu ráðnir til 

starfa (Dworkin, Maurer og Schipani, 2012). Rannsókn sem var gerð af Pepperdine 

háskólanum sýndi að fyrirtæki sem ráða konur í framkvæmdastjórastöður væru að fá 

18% til 69% aukinn hagnað miðað við önnur Fortune 500 fyrirtæki í sama geira (Adler, 

2010). 

Niðurstöður greiningar McKinsey frá 2010 sýna að fyrirtæki með hærra hlutfall 

kvenna í stjórnunarstöðum séu þau sem standi sig best. Ákveðin leiðtogahegðun, sem 

sést frekar meðal kvenna en karla, hefur jákvæð áhrif á frammistöðu fyrirtækisins. 

Greiningin sýndi að fjölbreytni í leiðtogastílum gæti skipt sköpum um að fyrirtæki nái 

árangri (Desvaux, Devillard og Sancier-Sultan, 2010). 

Þar sem fjölmargar rannsóknir styðja þá fullyrðingu að vera kvenna í 

framkvæmdastjórnum hafi jákvæð áhrif á fyrirtæki og skipulagsheildir þá situr eftir sú 

spurning hvers vegna staða kvenna við stjórnunarstörf í atvinnulífinu sé ekki jafnari en 
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hún er í dag. Vissulega hefur staðan lagast talsvert á síðustu áratugum en mjög langt er í 

land þar til við getum farið að tala um jafnvægi á atvinnumarkaði. 

1.2 Uppsetning og markmið 
Hér á eftir verður fjallað um stöðu kvenna í atvinnulífinu og hvaða leiðir séu færar til að 

fjölga konum í framkvæmdastjórnum fyrirtækja. Ritgerðin skiptist í níu kafla og 

undirkafla þeirra ásamt inngangi og heimildaskrá. Fræðilegt yfirlit ritgerðarinnar hefst í 

öðrum kafla þar sem verður fjallað um stöðuna í jafnréttismálum á Íslandi og í þriðja 

kafla er farið yfir stöðu jafnréttismála í alþjóðlegu samhengi. Fjórði kafli fjallar um helstu 

kenningar um stöðu kvenna á vinnumarkaði og í fimmta kafla verður farið yfir helstu 

hindranir sem standa í vegi kvenna sem vilja ná framgangi í atvinnulífinu. Í sjötta kafla 

verður farið yfir mögulegar lausnir sem fræðimenn hafa fjallað um og hvað sé hægt að 

gera til að greiða veg kvenna að framkvæmdastjórnum. Sjöundi kafli snýr að 

aðferðafræðinni og er farið  yfir framkvæmd og afmörkun rannsóknar. Þar er greint frá 

gagnaöflun, þátttakendum, greiningu og helstu annmörkum rannsóknarinnar. Í áttunda 

kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum sem komu út úr greiningu viðtalanna. Að lokum er 

umræðukafli þar sem niðurstöður rannsóknarinnar verða skoðaðar í samanburði við 

fræðin, komið er með tillögur af frekari rannsóknum og rannsóknarspurningu svarað. 

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að svara spurningunni: 

Hvernig er hægt að fjölga konum í framkvæmdastjórnum? 
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2 Staða jafnréttismála á Íslandi 

Hér fyrir neðan verður sjónum beint að Íslandi og verður byrjað á að skoða 

menntunarstig kvenna og hvar þær standa í æðstu stöðum íslenskra fyrirtækja. Því næst 

verður farið yfir sögu jafnlaunabaráttunnar, þá verður fjallað um jafnlaunavottunina og 

svo verður farið yfir fæðingarorlof karla og kvenna. 

2.1 Hlutfall kvenna í stjórnum og framkvæmdastjórnum á Íslandi 
Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (nr. 33/1944) er ritað í 65. grein:  Allir skulu vera jafnir 

fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 

Ennfremur er tekið fram: Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.  

Ísland hefur oft verið nefnt sem fyrirmynd í jafnrétti kynjanna og þrátt fyrir að orðin 

hér að ofan séu rituð í stjórnarskrá okkar þá vantar enn mikið upp á að jafnrétti sé náð 

nú 73 árum síðar. Hér hafa margir múrar verið brotnir, hér var fyrsti kvenkyns forsetinn, 

fyrsti kvenkyns samkynhneigði forsætisráðherrann og svo mætti lengi telja. Það mætti 

því telja að við hefðum ærna ástæðu til að fagna þessum árangri. Þrátt fyrir góðan 

árangur á mörgum sviðum þá ríkir ekki jafnvægi á stöðu kynjanna innan íslenskra 

fyrirtækja og eru konur í miklum minnihluta stjórnenda.  

Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár og er sú hæsta 

meðal OECD landana (OECD, e.d.). Atvinnuþátttakan hefur aldrei mælst hærri og var 

80% árið 2016 og eru konur 47% vinnuaflsins  (Hagstofa, 2017b). Konur eru mun fleiri en 

karlar í flestum menntastofnunum landsins en árið 2016 voru 13.419 nemendur skráðir í 

Háskóla Íslands og þar af voru konur 65,9% og meðal útskriftarnema voru 68,2% konur 

(Háskóli Íslands, 2016). Þrátt fyrir mikinn fjölda kvenna í viðskiptafræðideildum 

háskólanna hafa konur ekki skilað sér í sama hlutfalli í stjórnunar- og ábyrgðarstöður í 

samfélaginu. Árið 2016 var hlutfall kvenna í stöðu stjórnarformanna 23,9% og í lok árs 

2016 var hlutfall kvenna í framkvæmdastjórastöðum 22,1% og hefur verið að hækka 

lítillega allt frá 1999 þegar mælingar hófust (Hagstofa, 2017a).  
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Efnahagskreppan í Evrópu 2008 varpaði ljósi á einsleitni stjórna og æðstu stjórnunar í 

fyrirtækjum og hefur umræðan aukist um hvernig sé hægt að fjölga konum í 

framkvæmdastjórnunarstöðum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2013). Þegar skoðað er 

hverjir það eru sem stýra fjármagni á Íslandi þá blasir við að konum virðist síður vera 

treyst til þeirra starfa. Vefmiðillinn Kjarninn hefur síðastliðin ár gert úttekt á stöðu 

kvenna á meðal æðstu stjórnenda lífeyrissjóða, viðskiptabanka, lánafyrirtækja, skráðra 

félaga, félaga á leið á markað, orkufyrirtækja, greiðslustofnana, óskráðra 

tryggingafélaga, Kauphallar og lánasjóða. Náði úttektin til æðsta stjórnanda hvers sjóðs 

eða fyrirtækis. Úttektin sem var framkvæmd í febrúar 2017 sýndi að æðstu stjórnendur í 

ofangreindum fyrirtækjum eru 88 talsins. Þar af eru 80 karlar og átta konur sem þýðir að 

aðeins níu prósent þeirra sem stýra fjármagni á Íslandi eru konur en 91% eru karlar. 

Úttektin náði til 17 stjórnenda lífeyrissjóða sem sumir stýra fleiri en einum sjóði. Af 

þessum 17 eru einungis tvær konur. Níu stærstu sjóðirnir stýra um 80% af fjármagninu 

sem til staðar er í íslenska lífeyrissjóðakerfinu og er þeim öllum stjórnað af körlum. 

Þessu til viðbótar þá er engin kona forstjóri skráðs félags í Kauphöllinni (Kjarninn, 2017).  

2.2 Jafnlaunabaráttan 
Árið 1961 voru samþykkt lög á Alþingi sem áttu að tryggja launajafnrétti hér á landi. 

Laun kvenna skyldu samkvæmt þessu frumvarpi vera hækkuð í þrepum næstu sex árin 

og átti fullu launajafnrétti kynjanna að vera náð árið 1967. Í frumvarpinu grundvallaðist 

sú regla um sömu laun fyrir sams konar störf en gallinn var, að talið var of flókið að meta 

verðmæti starfsgreina og að greiða sömu laun fyrir sambærileg eða jafn verðmæt störf. 

Átti því eftir að reynast erfiðara að útrýma launamuninum en vonast var til í upphafi  

(Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, 2013). 

Árið 1975, á kvennaári Sameinuðu þjóðanna, var kvennafrídagurinn fyrst haldinn og 

lögðu þá konur um allt land niður vinnu til að sýna fram á mikilvægi vinnuframlags 

kvenna fyrir samfélagið. Efst í huga þessara kvenna var skortur á virðingu, valdaleysi, 

vanmat á störfum kvenna og launamisrétti. Hjól atvinnulífsins og nánast þjóðlífsins alls 

stöðvuðust þennan dag. Konurnar söfnuðust saman og sýndu að samstaðan er sterkasta 

vopnið. Vakti þessi atburður gríðarlega mikla athygli um allan heim. Áratugi seinna 

héldu konur upp á daginn með þvi að leggja niður störf og tóku um 25 þúsund konur 



 

13 

þátt í kröfugöngu þann dag (Kynbundnum launamun mótmælt á kvennafrídeginum, 

2016).  

Fyrstu almennu lögin er vörðuðu jafnrétti kynjanna voru sett árið 1976 en þau kváðu 

á um sömu laun og sömu kjör karla og kvenna fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf 

(Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, 2013). Í þessum lögum var áhersla lögð á jafna 

stöðu kynjanna og mismunun á vinnumarkaði bönnuð. Talið var að lögin myndu eiga 

þátt í að breyta ríkandi viðhorfum og flýta fyrir því að jafnrétti kynjanna næðist í reynd 

(Maj Britt Hjördís Briem, 2016). 

2.3 Jafnlaunavottun 
Jafnlaunastaðall Staðlaráðs Íslands var gefinn út í desember 2012. Útgáfa staðalsins var 

talin marka tímamót í jafnréttisbaráttunni, ekki aðeins á Íslandi heldur í heiminum 

öllum. Markmið staðalsins var skýrt; að auðvelda atvinnurekendum að stuðla að og 

viðhalda launajafnrétti kynjanna á þeirra vinnustað. Fyrirtækin sem uppfylltu kröfur 

staðalsins gátu ennfremur fengið vottun um að karlar og konur sem þar störfuðu, nytu 

jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.  Stéttarfélagið VR tók af 

skarið og hleypti strax af stokkunum Jafnlaunavottun VR sem byggði á og uppfyllti 

staðalinn (Er jafnrétti á þínum vinnustað?, 2013). 

Forsenda þess að fyrirtæki eða stofnanir innleiði staðalinn eru meðal annars að þau 

ákveði launaviðmið, móti sér launastefnu og flokki störf samkvæmt ákveðinni 

starfaflokkun. Einnig þarf fyrirtækið að gera launagreiningu, sem er kerfisbundin úttekt 

á launum og kjörum starfsmanna í þeim tilgangi að komast að því hvort um kynbundinn 

launamun sé að ræða. Staðallinn kveður á um að þegar einstaklingur er ráðinn til starfa 

hjá fyrirtæki, sem starfar samkvæmt staðlinum, þá beri að greiða honum laun í 

samræmi við skilgreint verðmæti starfsins. Það er hægt að umbuna starfsfólki, til dæmis 

vegna menntunar sem nýtist í starfi eða álags, og þannig geta tveir starfsmenn í 

sambærilegum störfum verið með mismunandi laun. Slíkt verður þó að byggja á 

skilgreindum umbunar- og álagsviðmiðum fyrirtækisins og vera innan þeirra mælikvarða 

sem fyrirtækið hefur sett sér. Staðallinn gerir einnig þær kröfur að fyrirtæki bregðist 

tafarlaust við ef í ljós kemur launamunur milli kynjanna sem er ekki hægt að réttlæta 

samkvæmt umbunarviðmiðum fyrirtækisins og leiðrétti launamuninn (Er jafnrétti á 

þínum vinnustað?, 2013). 
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Vorið 2017 samþykkti Alþingi lög sem kveða á um að fyrirtæki með 25 starfsmenn 

eða fleiri þurfi að fara í gegnum jafnlaunavottun og taka lögin gildi þann 1. janúar 2018 

(Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, 

með síðari breytingum (jafnlaunavottun)). Er Ísland þar með fyrsta landið í heiminum 

sem bindur jafnlaunavottun í lög.  

Nýlegar fréttir af jafnlaunamálum gefa til kynna að þróunin sé að fara í ranga átt. Í 

október 2017 var tekið viðtal við Ragnar Þór Ingólfsson formann stéttarfélagsins VR sem 

segir að það sjáist ekki mælanlegur árangur af átaki stéttarfélagsins til að jafna 

launamun kynjanna. Jafnlaunastaðallinn hafi því miður ekki náð þeim árangri sem 

vonast var eftir heldur hefur kynbundinn launamunur aukist meðal félagsmanna VR. 

Árið 2014 var kynbundinn launamunur meðal félagsmanna VR kominn niður í 8,5% en í 

launakönnun sem var gerð í maí 2017 var launamunurinn kominn upp í 11% og hefur 

vaxið um 1% frá síðasta ári (Kristín Sigurðardóttir, 2017). Ber þó að hafa í huga að 

mælingar á launamun eru ónákvæmar og geta breytingar á milli ára talist til 

mælingaskekkja. 

2.4 Fæðingarorlof karla og kvenna 
Árið 2000 voru sett á lög um fæðingarorlof karla og var Ísland síðast allra 

Norðurlandanna til að lögfesta sjálfstæðan rétt feðra til fæðingarorlofs. Voru þetta 

tímamótalög þar sem þau tryggðu feðrum lengsta sjálfstæða rétt sem þá þekktist og 

þóttu þau henta vel til að ná markmiðunum; að tryggja börnum umönnun beggja 

foreldra og gera foreldrum kleift að samþætta vinnu og einkalíf. Í grófum dráttum var 

orlofið lengt í áföngum úr 6 mánuðum í 9 og skipt milli foreldra þannig að móðir hafði 3 

mánuði, faðir 3 mánuði (frá og með 2003) og gátu síðan foreldrar ákveðið sjálfir hvernig 

3 mánuðum var skipt. Var hægt að dreifa þessum 9 mánuðum yfir 18 mánaða tímabil og 

voru greiðslur tekjutengdar svo foreldrar sem höfðu verið virkir á atvinnumarkaði fengu 

80% launa á meðan á orlofi stóð. Ekki var sett neitt þak á greiðslur en hins vegar var 

lágmarksgreiðsla. Hvert metið var slegið af íslenskum feðrum bæði í nýtingu á 

sjálfstæðum rétti sínum og nýtingu á hlutfalli heildarfjölda daga. Feður fóru að taka 

aukinn þátt í umönnun barna sinna og minnkaði bilið milli móður og föður hvað lengd 

vinnutíma varðar. Hrunið í október 2008 olli því að nauðsynlegt þótti að skera niður 

ríkisútgjöld og þar á meðal útgjöld Fæðingarorlofssjóðs. Voru upphæðir til foreldra 
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lækkaðar þrívegis og árið 2009 var þakið á greiðslum lækkað í 300.000 kr. og foreldrar 

með yfir 200.000 kr. í mánaðarlaun fengu 75% af launum umfram þá upphæð (Guðný 

Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2014). 

Samkvæmt tölum frá Fæðingarorlofssjóði eru færri feður að taka fæðingarorlof en 

áður og þeir sem gera það taka orlof í færri daga en áður. Er talið að ákvörðun 

stjórnvalda um að skerða hámarksgreiðslur úr Fæðingarorlofssjóði eftir hrun hafi haft 

mikil áhrif á töku feðra á fæðingarorlofi. Árið 2008, áður en skerðingin varð, tóku um 

90% karla fæðingarorlof en hlutfallið hefur farið hratt niður og mældist lægst árið 2016 

þegar hlutfallið fór niður í 74%. Ári áður nýttu um 80% feðra orlofsrétt sinn og hefur því 

lækkað hratt á milli ára. Einnig taka feður sífellt færri daga í fæðingarorlof, fyrir hrun 

tóku þeir 101 dag að meðaltali en árið 2016 tóku þeir 75 daga að meðaltali. Árið 2008 

tóku aðeins um 22% feðra styttra orlof en þrjá mánuði en  í dag er staðan sú að um 

helmingur feðra sem taka fæðingarorlof taka minna en þeir eiga rétt á (Þórunn Elísabet 

Bogadóttir, 2017).   

Orlofsdagafjöldi mæðra hefur verið sá sami frá 2014 og rétt sveiflast um örfáa daga á 

tímabilinu 2007-2016 og taka mæður að meðaltali 182 daga í fæðingarorlof. 96% 

mæðra taka meira orlof en þá þrjá mánuði sem þær einar eiga rétt á og aðeins 1% tekur 

minna. Langflest barna undir eins árs eru ekki í dagvistun og tölur frá 

Fæðingarorlofssjóði sýna að mæðurnar axla meginábyrgð á umönnun barna þar til 

dagvistunarúrræði taka við. Talið er að fæðingarorlofskerfið og stefna stjórnvalda í 

dagvistunarmálum geri það að verkum að meginábyrgð á umönnun barna lendir á 

mæðrum. Getur það haft neikvæð áhrif á atvinnuþátttöku, starfsþróunarmöguleika og 

tækifæri kvenna (Þórunn Elísabet Bogadóttir, 2017).   
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3 Staða jafnréttismála í alþjóðlegu samhengi 

Hér fyrir neðan verður fjallað um stöðu kvenna í alþjóðlegu samhengi. Verður augum 

helst beint að Evrópu og Bandaríkjunum. Verður fjallað um stöðu kvenna innan bæði 

stjórna og framkvæmdastjórna, um Gender Gap vísitöluna sem mælir kynjajafnrétti um 

allan heim og um launamun kynjanna. Í lokin verður farið yfir lög um kynjakvóta í 

stjórnum og myndlíkinguna um „gullnu pilsin“. 

3.1 Hlutfall kvenna í stjórnum og framkvæmdastjórnum 
Á árunum 2011-2015 var gerð rannsókn sem kannaði hlutfall kvenna í stjórnum hjá 

STOXX 600 fyrirtækjum en STOXX Europe 600 vísitalan nær yfir stór, meðalstór og smá 

fyrirtæki í sautján Evrópulöndum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að konur eru um 

fjórðungur allra stjórnarmanna í stórum evrópskum fyrirtækjum. Bendir margt til þess 

að kynjakvótar séu lykilatriði til að auka fjölbreytni innan stjórna. Af 12 stærstu 

mörkuðum Evrópu eru fimm sem hafa lögbundna kynjakvóta á stjórnir en það eru 

Belgía, Frakkland, Þýskaland, Ítalía og Noregur (De Pril og Roberts, 2016). 

Þrátt fyrir að þróunin hafi verið í átt að auknu kynjajafnvægi innan stjórna í Evrópu er 

hlutfall kvenkyns stjórnarformanna og forstjóra enn mjög lágt. Í árslok 2014 voru 21 

kona forstjórar meðal STOXX 600 fyrirtækja sem samsvarar um 3,5% ef miðað er við 

heiminn allan. Enn fremur hefur kvenstjórnarformönnum STOXX 600 fyrirtækja fjölgað 

úr 2% árið 2011 og upp í 4% árið 2015. Þessi lítilsháttar hækkun á fjölda kvenforstjóra og 

stjórnarformanna sýnir að fjölgun kvenna í stjórnum fyrirtækja er ekki að hafa þau áhrif 

að konum fjölgi einnig í framkvæmdastjórnum (De Pril og Roberts, 2016). 

Fortune 500 er árleg skrá yfir 500 stærstu fyrirtæki Bandaríkjanna en S&P 500 er 

vísitala 500 opinberra fyrirtækja sem eru valdir af nefnd. Helsti munurinn er sá að 

Fortune 500 er skrá sem felur í sér bæði hlutafélög og einkafyrirtæki en S&P 500 er 

vísitala sem snýr aðeins að stórum hlutafélögum sem eru á markaði (What is the 

difference between the S&P 500 and the Fortune 500?, 2015). Staða kvenforstjóra 

fyrirtækja innan S&P 500 vísitölunnar er örlítið betri en STOXX 600 með 26 kvenforstjóra 
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eða 5,2%. Á lista Fortune 500 fyrir árið 2017 voru alls 64 konur skráðar sem forstjórar 

(Catalyst, 2017b). 

3.2 Global Gender Gap vísitalan 
Alþjóðaefnahagsráðið (e. World Economic Forum) hefur frá 2006 gefið út skýrslu til að 

mæla jafnrétti kynjanna í heiminum. Mælingarnar ná til stöðu kynjajafnréttis á fjórum 

sviðum en þau eru heilbrigði, efnahagslíf, stjórnmál og menntun. Samkvæmt mælingum 

Alþjóðaefnahagsráðsins mælist hvergi í heiminum meiri jöfnuður milli kynjanna en á 

Íslandi en níunda árið í röð trónir Ísland á toppi listans (World Economic Forum, 2017). 

Vestræn ríki á borð við Bandaríkin standa sum mjög aftarlega í jafnrétti kynjanna ef 

miðað er við Global Gender Gap vísitöluna 2017. Hæsta mögulega vísitalan er 1 og þýðir 

það að landið hafi náð að jafna bilið milli kynjanna í öllum fjórum flokkunum. Enn hefur 

ekkert land náð viðmiðunum. Ísland er í fyrsta sæti með töluna 0,878 en Bandaríkin eru 

með 0,718 sem er talsvert lægra en lönd sem talin eru ekki jafn þróuð á borð við 

Nicaragua og Rwanda (World Economic Forum, 2017).  

Ein af meginniðurstöðum skýrslunnar frá 2017 er að eftir hægfara framfarir síðustu 

tíu ára þar sem kynjabilið hefur minnkað á heimsvísu, sýna niðurstöður ársins 2017 

bakslag. Á öllum sviðum, hvort sem horft er til menntunar, heilbrigðis, stjórnmála eða 

efnahagslífs hefur kynjabilið aukist (World Economic Forum, 2017) og miðað við þær 

niðurstöður hefur biðin eftir jafnrétti lengst umtalsvert.   

Tafla 1 Staða Íslands síðan vísitalan var fyrst mæld árið 2006 (World Economic Forum, 2006-2017). 

Ár Stig Sæti 
2006 0,7813 4 
2007 0,7836 4 
2008 0,7999 4 
2009 0,8276 1 
2010 0,8496 1 
2011 0,853 1 
2012 0,864 1 
2013 0,8731 1 
2014 0,8594 1 
2015 0,881 1 
2016 0,874 1 
2017 0,878 1 

 



 

18 

3.3 Launamunur kynjanna 
Konur fá að meðalagi um 4% og allt að 36% lægri laun en karlar og eykst launabilið enn á 

milli launahæsta fólksins. Sem dæmi voru 10% tekjulægstu konurnar í Evrópu árið 2010, 

að meðaltali með um 100 evrum lægri mánaðarlaun en sambærilegur hópur karla. 

Munurinn á 10% tekjuhæstu einstaklingunum var sá að tekjuhæstu konurnar voru að 

meðaltali með um 700 evru lægri mánaðarlaun en sambærilegur hópur karla 

(International Labour Organization, 2014). 

Að meðaltali vinna konur innan Evrópusambandsins sér inn 16,3% lægri laun en 

karlar á hverja klukkustund. Niðurstöður úr rannsókn European Women on Boards frá 

2016 bentu til þess að mikill munur var á launum kven- og karlkyns forstjóra þar sem 

miðgildi þóknunar fyrir karla árið 2015 var 2,55 milljónir evra. Miðgildi launa kvenna var 

hins vegar 1,95 milljón evra. Það gefur til kynna að kvenkyns forstjórum STOXX 600 

fyrirtækja hafi verið greitt um það bil 23% minna að meðaltali en karlkyns forstjórum 

(De Pril og Roberts, 2016). 

Niðurstöður sem komu út úr launakönnunum SFR stéttafélags og Starfsmannafélags 

Reykjavíkur sem voru gefnar út í október 2017 sýndu einnig að kynbundinn launamunur 

fer hækkandi. Árið 2013 var kynbundinn launamunur í lágmarki eða 7% og hafði þá 

lækkað nokkuð hratt frá hruni. Hefur hann aukist aftur og mælist nú 13% hjá félögum í 

SFR þegar tekið hafði verið tillit til þeirra þátta sem helst hafa áhrif á laun (vinnutíma, 

mannaforráð, vaktavinnu o.fl.) og er orðinn sambærilegur því sem var fyrir hrun. Sýndu 

niðurstöður könnunarinnar að mikill munur er á aukagreiðslum og hlunnindum milli 

kynja og fá mun fleiri karlar en konur slíkar greiðslur. Þóttu þessar niðurstöður sýna að 

ástæðu fyrir kynbundnum launamun mætti finna í launasetningu innan stofnananna 

sjálfra (SFR, 2017). 

Samkvæmt Global Gender Gap vísitölunni þá er þróunin í launajafnréttismálum að 

fara í öfuga átt. Árið 2016 var talið að konur þyrftu að bíða í 170 ár eftir launajafnrétti en 

nýjustu niðurstöður, sýna að ef ástandið batnar ekki, gætu konur í heiminum þurft að 

bíða í 217 ár til viðbótar eftir að launajafnrétti verði náð (World Economic Forum, 2017). 

3.4 Lög um kynjakvóta í stjórnum 
Norðmenn voru fyrstir til að innleiða kynjakvóta í stjórnum hlutfélaga árið 2008 (Lov om 

allmennaksjelskaper nr. 120/2003). Alþingi Íslands fylgdi fljótlega á eftir og var samþykkt 
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frumvarp til laga um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga og einkahlutafélaga (Lög um 

breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög nr. 23/2010) í byrjun árs 

2010. Tóku lögin gildi þann 1. september 2013.  

Árið 2010 voru á Íslandi samþykkt lög um stjórnir fyrirtæka með fleiri en 50 

starfsmenn, sem kveða á um að hlutfall hvors kyns skuli ekki fara undir 40% ef um fleiri 

stjórnarmenn en þrjá er að ræða og tóku þau lög gildi í september 2013 (Lög nr. 

13/2010 um hlutafélög). Í árslok 2016 var staðan á Íslandi sú að konur voru 25,9% 

stjórnarmanna fyrirtækja sem eru skráð í hlutafélagaskrá. Á árunum 1999-2006 var 

hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja á bilinu 21,3% til 22,3, það hækkaði upp í 25,9% 

árið 2015 en stendur nú í stað milli ára. Árið 2016 voru konur 32,3% stjórnarmanna í 

fyrirtækjum sem töldu 50 launþega eða fleiri en lækkaði örlítið frá árinu áður þar sem 

þær voru 32,7% en hæst fór hlutfallið árið 2014 þar sem konurnar voru 33,2%. Til 

samanburðar þá var hlutfall þeirra í stjórnum stærri fyrirtækja 12,7% árið 2007 og 9,5% 

árið 1999 (Hagstofa, 2017a). Virðast lög um kynjakvóta í stjórnum ekki vera að virka sem 

skyldi en íslensku lögin eru frábrugðin þeim norsku að því leyti að engin raunveruleg 

refsiákvæði eru tilgreind í þeim íslensku (Þórdís Sif Sigurðardóttir, 2011). 

Í gegnum tíðina hafa stjórnir á Vesturlöndum yfirleitt verið samsettar af hvítum 

miðaldra karlmönnum, með svipaðan bakgrunn, sem líður vel hver með öðrum og ráða 

helst inn nýja menn sem líkjast þeim sjálfum. Talið er að meiri áhætta fylgi því að ráða 

konur. Þær hafi annan stíl og geri hlutina öðruvísi svo ef eitthvað fer úrskeðis þá er 

líklegra að allir taki eftir því (Top job, 2011). Bæði íslensk og norsk stjórnvöld komust að 

þeirri niðurstöðu að ekki væri hjá því komist að setja lög um kynjasamsetningu stjórna til 

að stuðla að auknu jafnrétti (Magnús Þór Torfason o.fl., 2017). 

Árið 2011 fóru fram umræður á Evrópuþinginu þar sem rætt var hvort kynjakvóti í 

stjórnum fyrirtækja gæti verið æskilegur til að auka hlut kvenna í æðstu stjórnum. 

Samkvæmt ályktun Evrópuþingsins á hlutfall kvenna í æðstu stjórnunarstöðum 

fyrirtækja Evrópusambandsins að vera komið í 40% fyrir árið 2020. Kom fram í 

ályktuninni að ef markmiðið næðist ekki þá yrði mögulega gripið til lagasetningar 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012).   

Ef horft er á heiminn allan hafa evrópsk lönd mikið forskot í jafnrétti kynjanna innan 

stjórna með Noreg, Frakkland og Svíþjóð í fararbroddi (Catalyst, 2017a). Í löndum þar 
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sem lög um kynjakvóta í stjórnum voru samþykkt á árunum 2011-2015 hefur í mörgum 

tilvikum orðið mikil fjölgun kvenna í stjórnum (Viviane Reding, 2011).  

3.5 Gullpils í stjórnum fyrirtækja 
Áður en lög um kynjakvóta í stjórnum voru samþykkt heyrðust ýmsar gagnrýnisraddir 

eins og að fjölgun kvenna væri ekki æskileg því það gæti ógnað stöðugleikanum sem 

stjórnir hefðu mótað í sínu vinnuferli. Í skýrslu iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins kom 

fram hjá karlkyns viðmælendum að samheldni liðsheildarinnar skipti miklu máli og því 

mætti ekki rugga bátnum að óþörfu (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2005). Í Noregi 

töldu gagnrýnendur að lögin væru ólýðræðislegt inngrip stjórnvalda í stjórnun 

einkafyrirtækja og gætu þau leitt til verri rekstrarafkomu þar sem kyn frekar en 

hæfileikar myndi ráða hverjir sætu í stjórnum (Teigen, 2011). Gagnrýnendur hafa einnig 

sagt að mögulega hafi konur ekki áhuga á að sitja í stjórnum og því gætu kynjakvótar 

leitt til þess að fáar konur sitji í mörgum stjórnum og myndi þannig hóp valdakvenna 

sem hefur verið kallaður „gullnu pilsin“ (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét 

Þorvaldsdóttir, 2012).  

Seierstad og Opsahl gerðu rannsókn til að komast að því hvort kynjakvótarnir í Noregi 

gerðu það að verkum að fyrirbærið um „gullnu pilsin“ myndi spretta upp. Niðurstaða 

þeirra var að með jafn stóru inngripi og lagasetningu varð til tímabundinn skortur á 

hæfum konum sem gátu gengið í stjórnarstörfin. Lá því beint við að leita til kvenna sem 

sinntu þegar stjórnarstörfum og hæfni þeirra var vel þekkt. Með því að nota aftur og 

aftur lítinn hóp kvenna sáust dæmi í ætt við gullpilsa umræðuna, þar sem sömu 

konurnar enduðu á því að sitja í mörgum stjórnum. Telja Seierstad og Opsahl að með 

tímanum muni úrval hæfra kvenna verða sýnilegra og þá muni áhrif gullnu pilsanna 

minnka (Seierstad og Opsahl, 2011). Aftur á móti telur Teigen að gullnu pilsin hafi ekki 

sprottið upp í kjölfar lagasetningarinnar í Noregi (Teigen, 2011). 
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4 Kenningar um stöðu kvenna á vinnumarkaði 

Hér verður greint frá helstu kenningum sem hafa verið áberandi í fræðilegri umræðu um 

jafnrétti kynjanna. Þeirra frægasta er myndlíkingin um glerþakið en einnig verður fjallað 

um glerrúllustigann, glerbrúnina, krítískan massa og lagnakenninguna. 

4.1 Glerþakið 
Á síðustu áratugum hefur konum sem starfa sem millistjórnendur fjölgað jafnt og þétt 

en hins vegar hefur sú aukning ekki skilað sér í framkvæmdastjórnir (Dreher, 2003.) 

Myndlíkingin um glerþakið, sem var fyrst notuð af Hymowith og Schellhardt í grein í The 

Wall Street Journal árið 1986, lýsir ákveðnum hindrunum í stjórnskipulaginu, rétt fyrir 

neðan efsta stjórnarlag skipulagsheildarinnar, sem kemur í veg fyrir eða dregur úr 

líkunum á því að konur komist upp í hóp æðstu stjórnenda (Dreher, 2003.) Glerþakið 

táknar hina ósýnilegu hindrun milli kvenna og framkvæmdastjórnar sem kemur í veg 

fyrir að þær nái á toppinn í viðskiptalífinu án tillits til frammistöðu þeirra eða verðleika 

(Federal Glass Ceiling Commission, 1995).  

Tilvist glerþaksins getur komið í veg fyrir að fyrirtæki eða skipulagsheildir nái fullum 

árangri. Dreher (2003) nefnir þrjár ástæður fyrir mikilvægi þess að rjúfa glerþakið. Í 

fyrsta lagi ef lægra settir kvenstjórnendur upplifa að líkur þeirra á að ná í toppstöður séu 

minni sökum kyns þeirra þá eru líkur á að þær gefist upp og missi hvatninguna til að 

keppast um æðstu stöður. Sú trú að þrautseigja þeirra og vinnuframlag dugi ekki til 

getur leitt til minnkandi vinnuframlags kvenna og haft neikvæð áhrif á framleiðni 

fyrirtækisins. Í öðru lagi er skortur á fjölbreytileika innan æðstu stjórna áhyggjuefni, þar 

sem meðlimir framkvæmdastjórna eru oft mjög einsleitur hópur, en það er talið auka 

líkurnar á slæmum og dýrkeyptum ákvarðanatökum. Þriðja ástæðan er sú að undir 

þröngum vinnumarkaðsaðstæðum (e. tight labor market conditions) geta kynlægar 

hindranir minnkað framboðið af eftirsóttu, hæfu starfsfólki (Dreher, 2003). 

Til að fjölga konum í framkvæmdastjórnum og brjótast í gegnum glerþakið er 

nauðsynlegt að byrja á toppnum. Nauðsynlegt er að forstjórinn haldi uppi umræðunni 

um fjölbreytni í gegnum öll lög fyrirtækisins. Jöfnun kynjahlutfallsins í yfirstjórn og í 



 

22 

gegnum allt fyrirtækið er langtímaverkefni sem hefur áhrif á alla starfsmenn. Forstjóri 

með sterka framtíðarsýn og skuldbindingu til að halda stefnunni getur tryggt að 

fyrirtækið geti valið sína framtíðarleiðtoga úr stærri hóp hæfileikafólks en áður (Federal 

Glass Ceiling, 1995). 

4.2 Glerrúllustiginn 
Cristine L. Williams kom með myndlíkinguna um glerrúllustigann til móts við 

glerþakshugtakið en hún segir að karlar í kvenlægum stéttum væru taldir hæfari og betri 

leiðtogar heldur en konur. Þetta leiðir til þess að karlar eiga betri möguleika á að komast 

í hærra launuð störf og yfirmannsstöður. Yfirmenn, samstarfsmenn, viðskiptavinir og 

mennirnir sjálfir ýta undir þessi karllægu forréttindi. Samkvæmt rannsóknum hennar 

geta karlar í kvenlægum starfsstéttum t.d. hjúkrunarfræðingar, leik- og 

grunnskólakennarar ferðast með svokölluðum glerrúllustiga sem fleytir þeim upp í efri 

stöður í auknum mæli og á skemmri tíma en kvenkyns samstarfsfélögum þeirra 

(Williams, 2013). 

Sem dæmi um glerrúllustiga á Íslandi má nefna að í félagi grunnskólakennara og 

leikskólakennara á Íslandi, sem eru stærstu kvennastéttir landsins, sitja menn í 

formannssætum og skammt er síðan formaður félags hjúkrunarfræðinga var einnig karl. 

Mögulega gæti það verið herkænskubragð að fá karlmenn til forystu þar sem karlar sem 

starfa á þessum vettvangi fá mikla athygli í samfélaginu og því gæti þetta verið viðleitni 

til að þoka málunum áfram í kjarabaráttu og til að auka virðingu fyrir stéttinni. Þetta 

gæti samt stuðlað að því að hugmyndir um að karlar séu hæfari en konur til 

stjórnunarstarfa festist enn frekar í sessi (Erla Björg Gunnarsdóttir, 2014).  

4.3 Glerbrúnin 
Myndlíkingin um glerbrúnina er byggð á rannsóknum Ryan og Haslam og samkvæmt 

henni eru auknar líkur á að konur séu ráðnar, umfram karla, í stjórnunarstöður innan 

fyrirtækja sem eru að ganga í gegnum erfiðleika. Í slíkum aðstæðum er áhættan mikil og 

eru miklar líkur á að konunum verði kennt um erfiðleika fyrirtækisins ef þeim mistekst 

að snúa fyrirtækinu til betri vegar. Meiri líkur eru á að konur taki við áhættusömum 

stöðum heldur en karlar þar sem konur sjá stöðuna sem tækifæri til að sanna hæfileika 

sína. Einnig fá þær mun sjaldnar stöðuhækkanir í æðstu stöður og væru því líklegri til að 
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þiggja stöðuna þrátt fyrir áhættuna. Fyrirtæki sem hafa átt í erfiðleikum fá oft mikla 

athygli og eru því stjórnendur undir mikilli pressu þar sem vel er fylgst með árangrinum 

(Ryan og Haslam, 2007.) 

Glerbrúnin er dæmi um hindranir í karllægu starfsumhverfi þar sem að konur þurfa 

að vera enn hæfari heldur en karlmenn til þess að ná árangri. Rannsóknir benda til þess 

að þegar konur brjótast gegnum glerþakið þá eru leiðtogatækifærin samt sem áður 

takmörkuð, hugmyndin um glerbrúnina minnir á það að konur eru frekar útilokaðar frá 

tryggari stjórnunarstörfum. Þegar konur komast  í leiðtogastöður eru glerbrúnir auknar 

fyrirstöður sem þær þurfa að yfIrstíga (Ryan og Haslam, 2007). 

Skömmu eftir fjármálahrunið á Íslandi var tekið viðtal við Michell Ryan, sem er annar 

höfundur hugtaksins um glerbrúnina og var viðtalið birt í Financial Times þann 6. 

nóvember 2008. Þar varaði Ryan við þeim fyrirætlunum íslenska ríkisins að skipa konur í 

ábyrgðarstöður eftir hrunið til að slökkva eldana sem karlmennirnir höfðu skilið eftir sig. 

Slíkt væri eitt skýrasta dæmið um glerbrúnina. Ef konur væru settar í störf 

slökkviliðsmanna þá væru auknar líkur á að eitthvað fari illa og ef svo færi þá væru 

konurnar í sviðsljósinu. Þar með gæti fallið álitið á konum í stjórnunarstöðum og gæti 

leitt til frekari hindrana á framgangi kvenna (Stacy, 2008).  

4.4 Krítískur massi 
Rannsóknir, meðal annars frá Catalyst (2017a), hafa sýnt að nauðsynlegt er að hafa þrjár 

konur eða fleiri í stjórnum til að skapa krítískan massa kvenna, sem getur leitt til betri 

fjárhagslegrar frammistöðu. Hugmyndin um krítískan massa er byggð á rannsóknum 

Kanter sem skoðaði gengi kvenna á vinnustöðum þar sem konur voru táknmyndir 

minnihlutahópa og höfðu lítil sem engin áhrif. Samkvæmt kenningu Kanter þá ætti 

framlag og áhrif minnihlutahópa að aukast ef jafnvægi yrði náð eða þegar hlutfall 

minnihlutahópsins væri komið upp í 30% (Tochia, Calabro og Huse, 2011). 

Mögulega nægja þrjár konur í stjórn til að uppfylla þetta jafnvægi um krítískan massa 

þrátt fyrir að ná ekki 30 prósentum. Hugsunin er sú að með þrjár konur í stjórnum þá 

verði rödd kvenna meira áberandi og leiði frekar til breyttra viðhorfa og starfshátta 

innan stjórnanna (Tochia, Calabro og Huse, 2011). Þrjár konur eða fleiri geta breytt 

andrúmsloftinu innan stjórnarinnar og eykur fjöldi þeirra líkurnar á að raddir þeirra og 
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hugmyndir heyrist. Rannsóknir sýna að um 20,1% stjórna hafa að minnsta kosti þrjár 

konur (Catalyst, 2017a). 

4.5 Lagnakenningin  
Samkvæmt lagnakenningunni á aukinn fjöldi kvenna í karllægum starfsgreinum að leiða 

af sér aukið jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Lagnakenningin (e. pipeline theory) 

fjallar um flæði einstaklinga frá háskólanámi og í starf í tiltekinni starfsgrein. Talið hefur 

verið að ástæðan fyrir að konur séu í minnihluta í ákveðnum karllægum greinum sé 

skortur af kvenfólki sem lærir fagið. Með því að fjölga konum sem læra fagið þá leiðir 

það ósjálfrátt til aukningar kvenna í fagstéttinni. Með mikilli fjölgun kvenna (krítískum 

massa) mun karllægt vinnuumhverfi breytast og leiða af sér meira jafnrétti í launum og 

tækifærum á stöðuhækkunum (Schweitzer o.fl., 2011). 

Margar rannsóknir sem hafa skoðað lagnakenninguna hafa skoðað flæði kvenna inn í 

karllægar starfsgreinar og tekið eftir „leka í lögnunum“ þar sem konur komast í pípurnar 

en hverfi svo snögglega úr starfssviðinu af ýmsum ástæðum s.s. persónulegri 

forgangsröðun, einangrunartilfinningu, skorti á stuðningi og sjálfstrausti (Schweitzer 

o.fl., 2011). Mariani lagði til að lagnirnar sjálfar væru mögulega „kynjaðar“ þar sem 

karlmenn og konur hefja starfsferil sinn undir mismunandi kringumstæðum og eru ólík á 

vegu sem mun hafa áhrif á framtíðarstarfsferil þeirra (Mariani, 2008).  

Ef konur sem útskrifast úr háskóla og eru á leið út á vinnumarkaðinn eða út í 

„lagnirnar“ eru ennþá með lægri væntingar til launa og stöðuhækkana heldur en 

karlkyns jafningjar þeirra, þá má búast við því að kynjabilið í launum og stöðuhækkunum 

haldi sér, þrátt fyrir mikla aukningu kvenna í karllægum greinum (Schweitzer o.fl., 2011). 

Samkvæmt greiningu McKinsey mun aukning á vel menntuðum konum ekki nægja til 

þess að loka kynjabilinu í æðstu stjórnunarstöðum. Í ljósi sögunnar er líklegt að ef 

fyrirtæki breyta ekki gömlum venjum og reglum sem notaðar eru til grundvallar 

stöðuhækkunum, þá mun aukningin á háskólamenntuðum konum hafa lítil áhrif á 

fulltrúa kvenna í framkvæmdastjórnum (Desvaux, Devillard og Sancier-Sultan, 2010). 
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5 Hindranir í vegi kvenna  

5.1 Karlar þurfa að taka þátt 
Fyrirtæki um allan heim eru farin að vinna að því að auka hlut kvenna innan 

framkvæmdastjórna en þrátt fyrir það þá er þróunin mjög hæg. McKinsey rannsókn frá 

2017 segir að ástæðan sé að fyrirtækin átti sig ekki á vandamálunum ef þau vita ekki af 

þeim. Það sem við er átt, er að fjöldi starfsfólks telur að ef það sér kvenleiðtoga þá eigi 

konur nægilega marga fulltrúa, jafnvel þó konurnar séu örfáar. Þar sem að flestir eru 

vanir því að hafa fjölda karla í framkvæmdastjórnum þá finnst fólki ekki nægilega mikil 

þörf á breytingum. Þar að auki skilja margir karlar ekki þær áskoranir sem konur standa 

fyrir og telja að vinnustaðurinn sé að standa sig vel í jafnréttismálum. Konur eru hins 

vegar líklegri til að telja að vinnustaðurinn geti gert betur. Sumir karlar telja jafnvel að 

aukin hlutdeild kvenna muni koma niður á þeim. Þess vegna beita karlar sér minna fyrir 

málinu og það er erfitt að ná jafnrétti ef þeir taka ekki þátt (Thomas o.fl., 2017). 

5.2 Staðalímyndir og áhrif þeirra 
Þegar horft er á gamlar staðalímyndir þá sjást karlmenn oft í hlutverki fyrirvinnu á 

meðan konur eru í hlutverki umönnunaraðila. Þessar staðalímyndir eru enn taldar vera 

helsta skýringin á ójöfnuði í forystuhlutverkum og fela í sér að konur þurfa að takast á 

við fleiri vandamál og hindranir á leiðinni á toppinn en karlar (Dreher, 2003). Þegar 

konur komast í leiðtogastöður, margfaldast áskoranirnar. Útivinnandi konur eru í 

sífelldri togstreitu þar sem þær eru yfirleitt partur af karllægri menningu, iðnaði, 

stjórnmálaástandi og sögu. Í þessu samhengi hefur verið búin til staðalímynd um störf 

kvenna sem gerir konum erfitt að þróast áfram í starfi (Bierema, 2016).  

Ein af lífseigustu staðalímyndunum er að kvenstjórnendur skorti skuldbindinguna og 

áræðnina sem nauðsynleg er til að komast af í efstu stöðum. Þær sjái sig ekki í 

leiðtogahlutverkum og trúi ekki að þær eigi heima þar (Evans, 2014). Sérstaklega virðast 

kynjastaðalímyndir vera ríkjandi í karllægum atvinnugreinum. Í slíkum greinum eru 

konur oft útilokaðar frá tengslanetum fyrirtækja og öðrum tækifærum sem eru 

nauðsynleg til að ná velgengni í starfi (Dreher, 2003). 
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5.3 Tvöfalda byrðin 
Breytingar á framkvæmdastjórnum gerast mjög hægt þrátt fyrir að umræðan um skort á 

konum í framkvæmdastöðum sé sífellt að verða háværari. Konur standa enn frammi 

fyrir mörgum hindrunum á leið þeirra í toppstöður. Þær helstu sem nefndar voru í úttekt 

McKinsey árið 2010 voru „tvöfalda byrðin“ sem er samþætting vinnu og einkalífs en hún 

var talin einstaklega erfið sérstaklega með tilliti til hinnar aðalhindrunarinnar sem var 

„hvar sem er, hvenær sem er“ frammistöðulíkanið (Desvaux, Devillard og Sancier-Sultan, 

2010). 

Konurnar í rannsókn McKinsey störfuðu sem framkvæmdastjórar um allan heim og 

nefndu flestar að tvöfalda byrðin og erfiðleikar við að samræma hana við kröfur 

framkvæmdastjórastarfsins væri helsta hindunin. Ríkjandi líkanið í viðskiptalífinu setur 

kröfu um að stjórnandi sé ávallt til taks og landfræðilega hreyfanlegur (hvar sem er, 

hvenær sem er). Bæði konur og karlar hafa nefnt þessar hindranir sem þær stærstu sem 

standa í vegi fyrir framgangi kvenna í starfi. Að auki nefna konur þriðju hindrunina sem 

er tregða kvenna til að koma sjálfum sér á framfæri (Desvaux, Devillard og Sancier-

Sultan, 2010). 

5.4 Ímynd hins „ákjósanlega starfsmanns“ 
Ein af þeim hindrunum sem konur standa frammi fyrir er ímynd hins ákjósanlega 

starfsmanns. Ímynd hins ákjósanlega starfsmanns er í raun af manni sem er helgaður 

vinnu sinni, forgangsraðar starfi fram yfir fjölskyldu, heilsu og eigin þarfir (Reid, 2015). 

Þessi ímynd hins ákjósanlega starfsmanns er óheppileg fyrir konur þar sem hún brýtur í 

bága við þær félagslegu væntingar um að konur séu hinn ákjósanlegi umönnunaraðili á 

heimilinu (Cha, 2013). Framganga kvenna í starfi getur þýtt lengri vinnutíma, óraunhæf 

loforð og að lífið sé skipulagt í kringum vinnuna (Kelly, Ammons, & Moen, 2010). 

5.5 Skortur á stuðningi og neikvæð áhrif á sjálfsmynd kvenna 
Kynjastaðalímyndir og skortur á stuðningi hafa áhrif á sjálfsmynd kvenna og hugsjónir. 

Powell (2011) telur að ósamræmi milli væntinga til leiðtoga og þeirra væntinga sem 

gerðar eru til kvenna geti gert að verkum að konur forðist að sækjast í stjórnunarstöður 

og fylgi frekar algengum staðalímyndum.  
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Staðalímyndir um kvenleiðtoga eru gjarnan mjög neikvæðar. Konur sem reyna að ná 

langt í starfi eru oft séðar sem frávik á norminu og litnar hornauga. Einnig dalar trú 

kvenna á að þær muni komast upp í efstu stöður eftir því sem tímanum líður enda sýna 

rannsóknir að bæði konur og karlar velja frekar karlskyns leiðtoga (Bierema, 2016; 

Powell, 2011). Enn er of algengt að fólk sé fast í ákveðnum hugmyndum þegar kemur að 

því að ráða í störf og koma með rök á borð við að: það vita allir að kona getur ekki sinnt 

þessu starfi (Joanna Barsh og Lareina Yee, 2011). 

Algengt er að konur fái stöðuhækkanir sem byggjast nær eingöngu á fyrri afrekum 

þeirra á meðan karlmenn fái stöðuhækkun byggða á framtíðarmöguleikum þeirra 

(Bierema, 2016; Joanna Barsh og Lareina Yee, 2011). Konur sjá því að karlmenn fá fleiri 

tækifæri heldur en þær en fyrir hverjar 100 konur sem fá stöðuhækkun eru 130 karlar 

sem fá stöðuhækkun (Devillard o.fl., 2016). 

Konur eru oft hikandi við að bjóða sig fram til að fá stöðuhækkun. Fáar konur hafa 

kvenkyns fyrirmyndir svo þær þurfa oft að hafa gott ímyndunarafl til að sjá sig í þessari 

stöðu. Efnilegir ungir menn fá oft stuðning og leiðsögn frá eldri samstarfsfélögum en 

það eru fáar konur sem geta hjálpað þeim yngri og ef eldri menn sýna yngri konum 

stuðning getur það misskilist. Menn græða einnig á tengslamyndun sem á sér stað eftir 

vinnu til dæmis með spjalli um íþróttir. Konur hafa mögulega síður áhuga á slíku eða 

þær eru einfaldlega útilokaðar (Top Job, 2011). 

Samkvæmt rannsókn McKinsey frá 2017 þá eru konur 18% ólíklegri til að fá fyrstu 

stöðuhækkun heldur en karlar og hefur það mikil áhrif á fólkið sem kemst í lagnirnar því 

ef hlutfallið væri jafnt þá myndi konum í framkvæmdastjórnum fjölga um meira en 

helming. Munurinn er ekki af því konur vilja ekki komast áfram. Rannsóknin sýndi að 

konur vildu alveg jafn mikið fá stöðuhækkun og mennirnir en talið er að ein ástæðan 

fyrir þessum mikla mun sé að konur fá mun síður ráð frá sínum yfirmönnum eða 

leiðbeinendum um hvernig á að komast áfram. Slíkur stuðningur sé mjög mikilvægur þar 

sem þeir starfsmenn sem fá hann eru líklegri til að segjast hafa fengið stöðuhækkun 

innan tveggja ára (Thomas o.fl., 2017). 

Konur sem upplifa snemma hindranir vegna kyns, missa frekar trúna á að þær geti 

haft áhrif á eigin framtíð og á meðan námi stendur fer sjálfstraust þeirra minnkandi. 

Ennfremur benda kenningar um félagsleg yfirráð til þess að forskotið sem menn hafa 
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fram yfir konur sé réttlætanlegt þar sem það er félagslega samþykkt að karlar hafi hærri 

stöðu og meiri völd en konur og þar af leiðandi „kerfislægt forskot“ á konur. Þar af 

leiðandi hafa konur lægri væntingar til launa og framgangs í starfi heldur en karlmenn 

(Schweitzer o.fl., 2011).  

5.6 Kvenleiðtogar eru óvinsælli 
Catalyst (2007) telur staðalímyndir kynjanna vera eina helstu hindrunina í vegi kvenna 

sem vilja komast áfram í æðstu stjórnunarstöður þar sem þær standa oft fyrir 

takmörkuðum og óhagstæðum valkostum, sama hvernig þær kjósa að stjórna. Catalyst 

kallaði þetta „the double bind of leadership“ sem gæti íslenskast sem tvíeggja sverð 

forystunnar, þar sem konur eru dæmdar af gjörðum sínum en einnig af því sem þær 

gera ekki (e. damned if you do, doomed if you don´t).  

Rannsókn Catalyst (2007) á kvenleiðtogum kom auga á fleiri hindranir sem konur í 

forystu þurfa að yfirstíga. Fyrsta er sú skynjun að konur geta aldrei gert það rétta. Þær 

eru taldar of mjúkar ef þær standa undir kvenlægum væntingum til þeirra en of harðar 

ef þær taka upp karllægari hegðun. Einnig er hærri þröskuldur á hæfni fyrir lægri 

umbun. Það þýðir að þær þurfa að standast meiri kröfur en karlkyns samstarfsmenn 

þeirra en fá minna fyrir afburðarframmistöðu. Þriðja vandamálið er að sjá konur sem 

hæfa en óviðkunnanlega stjórnendur. Þetta á sérstaklega við í tilfellum þar sem konur 

sýna hegðun sem er talin hefðbundin fyrir karla en ekki konur svo sem sjálfsöryggi og 

ákveðni (Catalyst, 2007.)  

Árið 2003 var gerð tilraun sem fólst í því að kanna afstöðu til karla og kvenna á 

vinnumarkaði. Hófst tilraunin með dæmisögu af frumkvöðli að nafni Heidi Roizen og var 

sagt frá því hvernig hún náði árangri sem áhættufjárfestir með því að nota sinn „opna 

persónuleika… og stórt faglegt og persónulegt tengslanet, sem í voru meðal annars 

öflugir stjórnendur innan tæknigeirans“ (Sheryl Sandberg, 2013). Rannsakendur létu 

helming nemenda lesa sögu Heidi en hinn helminginn létu þeir lesa sömu sögu en 

breyttu aðeins nafni „Heidi“ í „Howard“. Þar næst voru nemendurnir spurðir um viðhorf 

sín til Heidi og Howards. Voru þau bæði talin jafnhæf, sem var skiljanlegt í ljósi þess að 

þau höfðu bæði afrekað það sama, en það sem var áhugaverðast var að þrátt fyrir að 

nemendurnir báru virðingu fyrir bæði Heidi og Howard þá virtist þeim Howard vera 

meira aðlaðandi samstarfsmaður. Aftur á móti töldu fleiri að Heidi væri sjálfselsk og ekki 
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sú manngerð sem þau vildu vinna fyrir eða ráða í vinnu. Þótti þessi tilraun sanna að 

velgengni er sett í jákvætt samhengi við karla en neikvætt samhengi við konur. Þegar 

kona nær miklum árangri líkar fólki síður við hana (Sheryl Sandberg, 2013). Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að fólk dæmir konur mun harðar en karla og því þarf fólk að 

hafa þetta í huga svo það geti brugðist við. 

5.7 Kynbundin skipting á stjórnunarstörfum 
Á meðan glerþakið er til staðar þá mun fjölbreytni í yfirstjórnum vera heldur minni 

heldur en í neðri lögum fyrirtækja. Þar af leiðandi eru hinar eftirsóttu og vel launuðu 

yfirmannastöður aðallega setnar af körlum á meðan konur eru oftar í 

millistjórnendastöðum. Konur eru líklegri til að vera í stuðningsdeildum eins og 

mannauðs,- lögfræði- eða fjármáladeild frekar en í framlínustörfum (Dreher, 2003). 

Þessi kynbundna skipting á stjórnunarstörfum er í samræmi við þær staðalímyndir 

sem segja að konur og karlar séu hæfari í ákveðin störf. Þetta mynstur er áhyggjuefni 

þar sem vísbendingar eru um að „mjúk“ störf og tilfinningatengd vinna séu minna metin 

af skipulagsheildum heldur en „harðari“ framleiðslustörf sem eru oft skilgreind sem 

kjarnastarfsemi. Mjúku störfin hafa oft í för með sér mannleg átök og mikla streitu og 

leiða þau síður til frekari starfsþróunar og stöðuhækkana upp í stjórnunarstöður (Ryan 

og Haslam, 2007). Ef raunin er sú að streituvaldandi störf geri það að verkum að konur 

eru til hópa stressaðri heldur en menn þá getur það leitt til þess að konum sé haldið frá 

stjórnunarstöðum og notuð sú afsökun að þær eru of tilfinningasamar, ekki nógu harðar 

af sér og henti því síður í leiðtogastörf (Ryan og Haslam, 2007). 

5.8 Skortur á kvenleiðtogafræðum 
Leiðtogarannsóknir hafa lengi einkennst af líkingum um hinn ákjósanlega leiðtoga sem 

er einstaklingur sem hefur karlmannlega eiginleika og er yfirleitt alltaf karlkyns. Þegar 

konur komast í forystustöður standa þær fyrir misrétti, misræmi og atvinnutengdri 

aðgreiningu. Kvenleiðtogar eru jafnvel taldir vera á rangri hillu en hins vegar hafa 

fjölmiðlar og fræðimenn mikinn áhuga á að fylgjast með þeim (Bierema, 2016).  

Áður fyrr voru örfáar konur teknar inn í hefðbundnar leiðtogarannsóknir og svo 

jafnvel teknar gjarnar út til að skekkja ekki niðurstöðurnar. Flest leiðtogafræði ganga út 

frá karlkyns forystu og hinum „ákjósanlega starfsmanni“ og takmarkast við þá ályktun að 
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leiðtogar séu hvítir, vestrænir og karlkyns (Bierema, 2016.) Leiðtogafræði er snúa að 

konum eiga til að líta á ákveðna leiðtogahæfileika sem kvenlega þar sem áhersla er lögð 

á stíl og einkenni kvenna, sérstaklega í viðskiptum. Þessi einsleitu gögn hafa búið til 

staðlaðar og einstaklingsmiðaðar túlkanir af kvenleiðtogum (Bierema, 2016). 

Staðalímyndir geta verið sterkar í menningunni eins og  „konur eru umönnunaraðilar 

af náttúrunnar hendi og ættu því að bera þungann af uppeldinu“ eða „karlar eiga að 

vera í stöðum yfir konum.“ Eðlishyggju hugmyndir gera ráð fyrir að hlutirnir séu stöðugir 

og tengdir líffræði. Þegar við segjum „kvenkyns leiðtogum er umhugað um starfsfólk 

sitt,“ þá erum við að gefa í skyn að allar konur séu með sömu persónueinkenni sem eru 

óbreytileg og að allar konur séu eins. Alhæfingar geta skaðað konur meira heldur en 

karla þar sem þær eru yfirleitt notaðar í samanburði við karllæg norm og geta sett 

óeðlilega kröfu á hvernig konur eigi að haga sér innan fyrirtækja (Prentice & Miller, 

2005). Það er því nauðsynlegt að efla rannsóknir á kvenleiðtogum til að fá breiðari sýn 

og brjóta á bak gamlar mýtur um kvenforystu.  

5.9 Konur þurfa bara að vera duglegri 
Bókin Lean In, eftir Sheryl Sandberg (2013) forstjóra Facebook hefur vakið mikla athygli 

um allan heim þar sem Sandberg sendir konum þau skilaboð að til þess að ná framgangi 

í starfi og viðskiptum þá þurfi þær að haga sér eins og menn. Hún segir að konur þurfi að 

„stíga fram“ með því að biðja um hærri laun, með því að semja eins og menn og með því 

að krefjast þess að mennirnir þeirra sinni heimilinu á móti þeim. 

Þeir sem gagnrýna bók Sandberg hafa bent á að þær hugmyndir sem birtast í bókinni 

um femínisma taki mið af kynjajafnrétti innan núverandi kerfis. Hún bendir ekki á að 

mögulega þurfi að breyta kerfinu sem gengur út frá forréttindum hvíta feðraveldisins. 

Sandberg gefur til kynna að karlmenn vilji endilega hleypa konum að borðinu ef þær 

hafa hugrekki til að „stíga fram“. Með því er hægt að telja að Sandberg finnist 

vandamálið frekar vera kvennanna heldur en að kerfið sem þær starfi innan sé þeim 

fjandsamlegt (Hooks, 2013). Þær þurfi bara að vera duglegri að taka pláss.  

Flestir kannast við að hafa heyrt í umræðunni um ójöfn kynjahlutföll á vinnumarkaði, 

að konur þurfi bara að vera duglegri að sækja um áhrifastöður. Íslenski 

öfgafeministahópurinn KÞBAVD (Konur þurfa bara að vera duglegri) var stofnaður 
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sumarið 2017 til höfuðs þeirri orðræðu að konur séu ekki nógu duglegar og geti því 

sjálfum sér kennt um ójafnréttið sem þær búa við (KÞBAVD, ed.). 

Margt sem er skrifað og rætt um kvenleiðtoga, þar á meðal Lean In, alhæfir um 

konur. Cimirotić o.fl. segja að konur eiga það til að vera ekki jafn metnaðargjarnar og 

karlar, ekki jafn góðar að markaðsetja sig, ekki nógu ákveðnar í framkomu og forðist 

frekar kappsamar aðstæður í starfi. Persónueinkenni sem eru talin karllæg eins og 

áhættusækni og sýnileg völd eru talin styðja við framgang karla á leið sinni að 

stjórnunarstöðum. Þar af leiðandi séu eðlislæg persónueinkenni kvenna frekar hindrandi 

í framvindu starfsferils (Cimirotić o.fl., 2017).  

5.10 Barneignir og fjölskylduábyrgð 
Ein af stærstu hindrunum sem gerir konum erfiðara að fikra sig upp í starfi er sú 

líffræðilega staðreynd að aðeins konur geta gengið með börn. Nýburar eru yfirleitt háðir 

móður sinni fyrstu mánuðina og mæður eru því líklegri til að vera heima til að sjá um 

börnin. Þrátt fyrir að það sé munur á því að ganga með barn og að annast það nokkrum 

mánuðum eftir barnsburð, þá lítur meirihluti kvenna á umönnun barna og heimilisstörf 

sem aðalábyrgð þeirra. Sum störf gera kröfur um ferðalög og annað sem gerir það 

erfiðara fyrir konur að sameina vinnu með barnauppeldi og öðrum heimilisstörfum 

(Cimirotić o.fl., 2017). Kynbundinn munur á væntingum um laun- og starfsferil getur 

einnig leitt til kynbundins munar á forgangsröðun starfsferilsins. Sýnt hefur verið fram á 

að konur, umfram karlmenn, leggi frekar áherslu á fjölskylduvæna vinnustaði, tækifæri á 

persónulegri þróun og skemmtilegt vinnuumhverfi (Schweitzer o.fl., 2011). 

Hewlett (2002) gerði rannsókn árið 2001 á bandarískum framakonum og komst hún 

að því að um 33% af framakonum á aldrinum 41 og 55 ára áttu ekki börn. Hins vegar 

voru aðeins um 25% af karlmönnunum í rannsókninni barnlausir og því má geta sér þess 

til að menn þurfi síður að velja á milli starfs og barneigna. Miðað við þessar niðurstöður 

virðist ljóst að barneignir hafa neikvæð áhrif á starfsframa kvenna. Samtvinning vinnu og 

fjölskyldu er erfiðari fyrir kvenkyns stjórnendur en karla. Þar af leiðandi velur stór hluti 

kvenna að taka ábyrgð á fjölskyldu og heimili fram yfir frama í vinnu (Hewlett, 2002). 

Sett hefur verið fram sú tilgáta að starfsval kynjanna væri tengt hugmyndunum um 

„alpha“ og „beta“ starfsferla. Alpha starfsferill, sem er yfirleitt stundaður af körlum, er 

mjög vinnumiðaður, með tiltölulega minni áherslu á fjölskyldu og samfélagið. Í gegnum 
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tíðina hafa menn sem fyrirvinnur gert starfsferilinn að forgangsatriði og ekki hugað að 

samböndum fyrr en þeir hafa náð árangri í starfi. Beta starfsferill er hins vegar mest 

sóttur af konum sem er umhugað um jafnvægi og þar er starfið jafnvel í öðru sæti. 

Kvenlægari starfsferlar einkennast af málamiðlunum og aðlögunum þar sem þær þurfa 

að samtvinna sambönd og störf sín (Schweitzer o.fl., 2011). 
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6 Lausnir 

6.1 Orðræða og myndlíkingar 
Til að hjálpa konum að komast til æðstu metorða þarf að breyta því hvernig við tölum 

um kvenleiðtoga og framgang kvenna í starfi. Of algengt er að fjallað sé um framgang 

kvenna sem frávik sem teiknar upp neikvæða kynjaða mynd. Orðræða getur verið notuð 

af ríkjandi hópum, í þessu tilfelli miðaldra karlmönnum, til að halda völdum, með því að 

segja að konur séu lélegir og óæskilegir leiðtogar. Með orðræðu er hægt að halda 

konum frá því að vilja taka að sér leiðtogastörf þar sem þær fælast frá við að heyra að 

kvenleiðtogar séu: fáir, táknrænir (e. token), dreifðir, lélegir, öðruvísi og svo framvegis. 

Konur fá ráðleggingar á borð við „þú getur ekki fengið allt“ og „ekki vera of 

tilfinningasöm.“ Konur eru oft sakaðar um að „sofa hjá til að komast á toppinn“, kallaðar 

„kvótauppfylling“ og ætlast til að þær sæki kaffið (Bierema, 2016). 

Umræðan um starfsferil kvenna er stundum á þann veg að þar séu beygjur og 

hindranir, tekið útsýnisleiðina eða farið í gegnum völundarhúsið á meðan starfsferill 

karla fer yfirleitt upp í beinni línu. Aðrar neikvæðar myndlíkingar eru til dæmis þær sem 

nefndar hafa verið hér að ofan; glerþakið, glerbrúnin og glerrúllustiginn. Neikvæð 

orðræða og myndlíkingar um kvenleiðtoga og starfsþróun þeirra eykur á vanda kvenna 

þar sem þær eru sífellt bornar saman við karllægt gildi og eru taldar minna virði 

(Bierema, 2016). Æskilegt væri að finna fleiri jákvæðar myndlíkingar um 

kvenstjórnendur og það þarf að hætta að tala um kvenleiðtoga sem frávik (Servon og 

Visser, 2011). 

6.2 Breytt vinnumenning 
Bæði konur og karlar eru sammála um þá hæfileika sem einkenna flesta leiðtoga sem ná 

á toppinn. Góðir leiðtogar, hvort sem það eru konur eða karlar, hlusta á starfsfólk sitt og 

veita þeim kraft, skapa framtíðarsýn og fá aðra til að fylgja henni, eru ábyrgir fyrir 

hagsmunaaðilum fyrirtækisins, þróa sig og aðra, gefa öðrum hrós og fagna afrekum. 

Góðir leiðtogar eru sjálfsöruggir, hæfir og með persónutöfra. Nauðsynlegt er að 

fyrirtæki séu opnari fyrir fjölbreyttari tegundum leiðtoga (Evans, 2014). 
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Powell (2011) nefndi nokkrar leiðir til þess að jafna leiðtogahallann og leyfa 

leiðtogum að vera árangursríkir, þvert á kyn. Þar á meðal var nefnt að takast á við 

fordóma gagnvart leiðtogum á grundvelli kyns, að meta leiðtoga eftir árangri verkefna, 

að þróa hæfileikafólk sem hefur möguleika á að komast í leiðtogastöður og að búa til 

aðstæður þar sem bæði kynin hafa tækifæri á að ná langt. 

Til að breyta menningunni verða fyrirtæki og skipulagsheildir að breyta hegðun sinni 

gagnvart kvenleiðtogum, þau verða að samþykkja leiðtoga sem passa ekki innan 

ímyndarinnar um hinn ákjósanlega starfsmann og ýta undir sýnileika kvenna í 

forystuhlutverkum (Servon og Visser, 2011).  

Kelly og fleiri (2010) telja að hægt sé að breyta þessari ímynd hins ákjósanlega 

starfsmanns með því að skora á væntingar um langa vinnudaga og sólarhrings 

aðgengileika. Stungið er upp á því að minnka kröfuna um langa viðveru og að ný ímynd 

hins ákjósanlega starfsmanns sé af manneskju sem er dæmd af því hversu vel honum 

eða henni tekst að ná markmiðum sínum. 

6.3 Ábyrgð stjórnenda 
Til að fjölga konum í framkvæmdastjórnum og öðrum stjórnunarstöðum þarf oft að 

breyta viðhorfum og menningu innan fyrirtækja. Bierema (2016) telur að hluti af því að 

breyta menningu innan fyrirtækja sé að gera einhvern ábyrgan fyrir því að gæta þess að 

konur séu ráðnar, þær fái stuðning og þeim sé veitt stöðuhækkanir. Framkvæmdastjórar 

eða forstjórar ættu að vera metnir af því hvernig þeir stuðla að auknu jafnrétti meðal 

æðstu stjórnenda. Áður en ráðist er í nýráðningar er nauðsynlegt er að spyrja spurninga 

eins og: hvar eru konurnar? og finna leiðir til að bæta kynjajafnvægið. Einnig þurfa 

stjórnendur að  gera sér grein fyrir því að konur eru oft dæmdar harkalegar en karlkyns 

jafningjar þeirra og því þarf að vera meðvitund um að sýna sanngirni (Bierema, 2016).  

Vinnuveitendur þurfa að búa til umhverfi sem styður við konur. Framakonur sem vilja 

bæði fjölskyldu og velgengni í starfi vita að hefðbundið starfsumhverfi er í mörgum 

tilvikum ekki nægilega gott. Það þarf að styðja við þær með því að gefa þeim 

sveigjanleika í starfi, leyfa þeim að fara í orlof vitandi að starfið bíður þeirra og mögulega 

gefa þeim tíma til að aðlaga vinnu og fjölskyldulíf með því að leyfa þeim að minnka við 

sig vinnu tímabundið (Hewlett, 2002). 
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7 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Þessum kafla er ætlað að skýra aðferðafræðina sem liggur að baki rannsókninni. Skiptist 

hann í umfjöllun um markmið rannsóknarinnar, rannsóknaraðferð, framkvæmd 

rannsóknar, þátttakendur og greiningu gagna. Að lokum verður farið yfir annmarka 

rannsóknarinnar. 

7.1 Markmið 
Í þessari rannsókn verður leitað svara við meginspurningunni: Hvernig er hægt að fjölga 

konum í framkvæmdastjórnum á Íslandi? Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að fá sýn 

stjórnenda á stöðu kynjanna innan fyrirtækja á Íslandi, öðlast skilning á þeim hindrunum 

sem verða á vegi kvenna sem eru að sækjast eftir frama og finna út hvaða lausnir eru í 

stöðunni sem gætu bætt stöðu kynjanna. Vonast var til þess að með því að tala við fólk 

sem hefði beitt sér fyrir jafnrétti kynjanna innan sinna fyrirtækja, væri hægt að finna 

lausnir sem auðvelduðu fyrirtækjum að auka hlutdeild kvenna innan þeirra veggja. 

Þannig er hægt að miðla þekkingu þessa fólks á jafnréttisbaráttu innan fyrirtækja og 

geta þessar upplýsingar nýst öðrum fyrirtækjum sem vilja gera betur í jafnréttismálum.   

7.2 Rannsóknaraðferð 
Helstu rannsóknir innan félagsvísindanna skiptast í eigindlegar rannsóknir (e. 

qualitative) og megindlegar rannsóknir (e. quantitative). Rannsóknir einar og sér hafa 

oft litla þýðingu en með því að horfa á þær í samhengi niðurstaðna fyrri rannsókna geta 

þær fært okkur aukna þekkingu á ákveðnum sviðum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Þegar notast er við megindlegar aðferðir verður rannsakandi að vita hvaða spurninga 

hann ætlar að spyrja. Megindlegar aðferðir geta sýnt fram á almenn mynstur í gögnum 

en með megindlegum aðferðum fæst m.a. samanburður og heildarmynd. Helstu 

aðferðir megindlegra rannsókna eru tilraunir og spurningalistar sem eru lagðir fyrir úrtak 

þess hóps sem ætlunin er að alhæfa um. Megindlegar aðferðir bjóða upp á að farið sé 

yfir víðara svið en eigindlegra og hægt er að draga ályktanir um stóran hóp út frá öðrum 

minni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  
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 Eigindlegar aðferðir eru betur fallnar til að sýna fram á einstaklingsbundin mynstur. 

Þær gera rannsakanda kleift að kafa djúpt ofan í efnið og skoða það í kjölinn. 

Aðferðafræðin er hentug þegar rannsakandi veit ekki fyrirfram hvaða spurninga er rétt 

að spyrja. Þá er notast við eigindlegar aðferðir, til dæmis viðtöl við einstaklinga, 

rýnihópa, vettvangsrannsóknir eða með því að notast við fyrirliggjandi gögn og skjöl. 

Hægt er að hafa ýmsar skoðanir á efninu og spyrja um það í spurningalista en ef ekki er 

vitað nákvæmlega að hverju er verið að leita þá gæti reynst erfitt að finna réttu 

spurningarnar  (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Eigindlegar rannsóknir snúast um að upplifa raunveruleika fólks út frá þeirra eigin 

viðmiðum og skilja þann raunveruleika sem þau upplifa. Eigindleg aðferðarfræði byggir á 

aðleiðslu. Rannsakendur þróa hugmyndir, innsýn og skilning út frá mynstri í gögnunum 

og setja fram kenningu í samræmi við það. Þetta er ólíkt megindlegri aðferðarfræði sem 

byggir á afleiðslu en þá er leitast við að sanna kenningu sem sett er fram við upphaf 

rannsóknar (Taylor og Bogdan, 1998).  

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn mælitækið og verður því að eyða 

miklum tíma yfir rannsóknargögnunum, fá þau til að lifa með sér og vera meðvitaður um 

eigin viðhorf og fyrirframgefnar hugmyndir um viðfangið sem er til rannsóknar. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru margar, sem dæmi má nefna þátttökuathuganir, 

klínískar rannsóknir, vettvangsrannsóknir, grunduð kenning og fyrirbærafræði sem 

rannsóknaraðferð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sú síðastnefnda er aðferðin sem kosið 

var að notast við í þessari rannsókn. 

7.3 Fyrirbærafræði 
Fyrirbærafræði (e. phenomenology) er bæði ein af höfuðstefnum heimspekinnar á 20. 

öldinni og þekkt rannsóknaraðferð. Fyrirbærafræðileg rannsókn getur veitt mikilvægar 

upplýsingar sem rannsakandi á erfitt með að fá með öðrum hætti en tilgangur hennar er 

að reyna að skilja reynslu þátttakenda með því að sjá lífið með þeirra augum. 

Rannsakandinn þarf að muna að þátttakendur eru fáir og tilgangur 

rannsóknaraðferðarinnar er ekki að alhæfa heldur aðeins að fá aukinn skilning og 

þekkingu á fyrirbærinu sem slíku. Mannlega reynslu er ekki hægt að mæla né gera 

tilraunir með, það er aðeins hægt að reyna að skilja hana. Þátttakendur eru alltaf fáir í 

fyrirbærafræði en þessi aðferð er í sífelldri þróun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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7.4 Framkvæmd rannsóknar 
Við framkvæmd rannsókna er nauðsynlegt að velja þá aðferðarfræði sem er best til þess 

fallin að svara spurningum rannsakandans og hjálpa honum að ná markmiðum 

rannsóknarinnar (Merriam, 2009). Ákveðið var að notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð en rannsakandi taldi að sú aðferð hentaði vel til þess að fá innsýn inn í 

heim þessara stjórnenda og heyra þeirra skoðun á jafnréttismálum og hvernig væri hægt 

að jafna kynjahlutföll innan framkvæmdastjórna.  

Viðtöl eru vinsælasta form gagnaöflunar í eigindlegum aðferðum. Form viðtala getur 

verið breytilegt og allt frá því að rannsakandi sé með fyrirfram tilbúinn spurningalista 

fyrir viðtalið og yfir í frjálslegar samræður þar sem undirbúningur er enginn (Merriam, 

2009). Merriam lýsir opnum viðtölum sem samtali eða samræðum sem hefjast með 

opnunarspurningu rannsakanda þar sem reynt er að ná því fram sem viðmælandi telur 

mikilvægast. Mikilvægt er að rannsakandi hafi töluverða reynslu til að geta haldið utan 

um slíkan sveigjanleika í viðtölum. Lokuð viðtöl eru munnleg útgáfa af skriflegri könnun 

þar sem aðeins eru unnið með tilbúnar spurningar og er lítið svigrúm til að fá aukinn 

skilning á sýn viðmælanda. Hálf opin viðtöl eru viðtöl þar sem spurningarammi er hafður 

til hliðsjónar og henta þau vel þegar rannsakandi hefur ákveðnar hugmyndir um hvað 

það er sem hann vill ræða við viðmælanda. Í slíkum viðtölum fara umræðurnar milli 

þátttakanda og rannsakanda fram innan þess spurningaramma. Einn kostur þessarar 

aðferðar er sá að innan hennar fæst sá sveigjanleiki að geta rætt atriði sem rannsakanda 

hafði ekki dottið í hug áður og getur röð spurninga verið breytileg. Einnig veitir 

spurningaramminn ákveðið aðhald og tryggir að allir viðmælendur fari yfir ákveðin 

atriði. Mikilvægt er að það sé gott samband á milli þátttakanda og rannsakanda og 

veltur árangursríkt viðtal á því og þeirri kunnáttu rannsakandans að geta spurt góðra 

spurninga (Merriam, 2009).  

Rannsakandi notaðist við tilbúinn viðtalsramma með opnum spurningum sem voru 

notaðar til að stýra viðtalinu en lögð var áhersla á að viðmælendur myndu fá svigrúm til 

að tala frá hjartanu. Eigindlegir rannsakendur sýna viðmælendum sínum samhug og 

setja sig í spor þeirra til að skilja betur hvernig fólk sér hlutina (Taylor og Bogdan, 1998). 

Í rannsókninni var notast  við hálfopin viðtöl, en það þýðir að þá fara viðtölin fram augliti 
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til auglitis, og er reynt að skilja og sjá sýn viðmælanda á lífið, upplifanir eða aðstæður 

með hans eigin augum.  

Byrjað var á að kynna rannsóknina fyrir viðmælendum. Tilgangur rannsóknarinnar var 

útskýrður og hvers vegna þau hafi verið valin sem viðmælendur. Viðtölin fóru fram á 

vinnustöðum viðmælenda en margir telja að best sé að rannsaka félagsleg fyrirbæri í 

þeirra eigin umhverfi til að rjúfa ekki tengingu þeirra. Best sé því að flytjast inn í 

menninguna eða stofnunina sem verið er að skoða og verða hluti af umhverfinu 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Rannsakandinn er þá búinn að útbúa viðtalsramma með 

opnum spurningum sem hann notar til að stýra viðtalinu og fá fram sögu viðmælandans 

(Taylor og Bogdan, 1998). Það er mikilvægt að rannsakandi fari inn í viðtölin með opnum 

huga og sé sveigjanlegur. Hann verður að reyna að skilja skoðanir viðmælenda út frá 

sjónarhorni þeirra og því hvernig viðmælendurnir skilja og túlka ákveðna hegðun, hluti 

eða atburði (Taylor og Bogdan, 1998). Útbúinn var viðtalsrammi og stuðst var við hann 

upp að ákveðnu marki en viðmælendur fengu þó nokkuð frelsi í svörum sem réði í raun 

stefnu viðtala. 

7.5 Þátttakendur rannsóknar 
Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga sem allir hafa mikla reynslu af stjórnun fyrirtækja 

og hafa beitt sér í jafnréttismálum. Skilyrðið sem höfundur setti var að einstaklingarnir 

sem rætt yrði við hefðu gert eitthvað eftirtektarvert til að jafna hlut kynjanna á sínum 

vinnustað eða væru sterkir talsmenn fyrir jafnrétti kynjanna. 

Þessir einstaklingar voru Magnús Geir Þórðarsson útvarpsstjóri, Bjarni Bjarnason 

forstjóri Orkuveitunnar, Rannveig Rist forstjóri Rio Tinto Alcan, Guðrún Ragnarsdóttir 

ráðgjafi hjá Strategíu og fyrrum framkvæmdastjóri LÍN og Snorri Olsen tollstjóri. Ekki var 

lögð sérstök áhersla á nafnleynd í viðtölunum þar sem flest þessi fyrirtæki eða 

einstaklingar eru þekkt fyrir baráttu sína í jafnréttismálum og því gæti verið auðvelt að 

rekja svörin beint til þeirra. Hér á eftir verða þau aðeins nefnd viðmælendur. 

7.6 Afmörkun rannsóknar og greining gagna 
Rannsóknin afmarkast fyrst og fremst af rannsóknarspurningu, spurningaramma 

höfundar og þeirri upplifun viðmælenda sem tóku þátt í rannsókninni. Ákveðið var að 

tala fyrst og fremst við fólk sem var eða hefur verið í stjórnunarstöðum og hefur 
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meðvitað tekið ákvarðanir er lúta að auknu jafnvægi milli kynjanna innan fyrirtækja. Ekki 

var talin þörf á að tala við stjórnendur sem voru ekki þekktir fyrir jafnréttismál. Þar af 

leiðandi eru viðmælendur þekktir jafnréttissinnar. 

Þegar afritun viðtalanna var lokið voru gögnin greind með aðferðum 

fyrirbærafræðinnar og við túlkun rannsóknargagnanna var notast við kerfisbundna 

kóðun til að vinna með og móta túlkunina. Viðtölin voru ítrekað lesin í leit að þemum 

sem voru svo aðgreind með litum en rannsakandi þarf að gefa sér góðan tíma í að lesa 

gögnin aftur og aftur uns hann kemur auga á mynstur sem verða svo að þemum. Reynt 

var að koma auga á þemu sem vörpuðu ljósi á rannsóknarspurninguna eða fjölluðu um 

þær hindranir sem stæðu konum fyrir þrifum þegar þær sóttust eftir auknum 

starfsframa.  

Við nánari greiningu var þess gætt að nota bæði innsýn og innsæi við túlkunina en 

þar sem niðurstöðurnar byggja alltaf á túlkun rannsakanda verður rannsakandi að gæta 

þess að leggja til hliðar allar fyrirfram skoðanir eða fordóma sem gætu haft áhrif á 

viðfangsefnið (Taylor og Bogdan, 1998). 

7.7 Annmarkar rannsóknarinnar 
Eðli eigindlegra rannsóknaraðferða gerir það að verkum að erfitt er að segja til um 

áreiðanleika athugunarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla einungis 

upplifun og reynslu fimm einstaklinga sem allir hafa starfað í þágu jafnréttis kynjanna og 

því ekki hægt að alhæfa út frá þeim niðurstöðum enda megintilgangur rannsóknarinnar 

að öðlast dýpri skilning á upplifun þessara einstaklinga á viðfangsefninu. Hins vegar er 

hægt að nota þessar upplýsingar sem vísbendingar um hvernig jafnréttissinnað fólk er 

að upplifa stöðuna á Íslandi og hver staða kynjanna innan vinnustaða er í dag. 

Þar sem rannsakandinn sjálfur er aðaltækið í eigindlegum rannsóknaraðferðum er 

alltaf möguleiki á að hans eigin viðhorf og skoðanir geti litað niðurstöður. Þar sem 

rannsakandi er mjög áhugasamur um jafnréttismál þá má leiða líkur að því að hans 

hugmyndir um jafnrétti kynjanna gætu haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Höfundur gætti þess að nálgast rannsóknina með opnum huga, leggja til hliðar eigin 

fyrirfram mótaðar hugmyndir og hafa meðvitund um að láta eigin viðhorf hafa sem 

minnst áhrif á spurningar eða greiningu gagna.  
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8 Niðurstöður gagnagreiningar 

Hér fyrir neðan verður farið yfir helstu þemu og niðurstöður gagnagreiningar.  

8.1 Mikilvægi fjölbreytni 
Viðmælendur eru allir sammála um ágæti þess að hafa sem fjölbreyttastan hóp í 

stjórnendateymum. Þar sem konur eru um helmingur mannkyns þá er eðlilegt að 

vinnustaðir endurspegli það hlutfall. Flestir viðmælendur voru sammála um að betri 

rekstur fylgi oft í kjölfar þess að jafna kynin þar sem fjölbreytnin eykst sem leiðir til betri 

ákvarðana. 

Áberandi er að innan verslunar- og þjónustugeirans vantar mikið upp á að fjölga 

konum meðal stjórnenda, sérstaklega meðal verslana sem selja byggingarvörur. Þar sem 

konur eru stór hluti kaupenda þá ætti þeirra hlutdeild innan stjórnunar að vera meiri og 

ef þær eru ekki á meðal kaupenda þá eru þær samt oft að taka stóran þátt í 

ákvörðunum. Eins og einn viðmælandi sagði:  

Konur eru svo stór þáttur í allri þessari hringiðu að ef þú ætlar ekki að 
endurspegla það viðhorf í þínu stjórnendateymi þá ertu bara að missa dálítið 
stóran hluta af því að skilja kúnnahópinn þinn. 

Með því að hafa konur í stjórnendateymum er því aukinn aðgangur að sjónarmiðum 

kvenna sem getur leitt til aukinna sóknarfæra. Konur og karlar eru í grunninn ólík og í því 

felast mikil verðmæti. Almennt telja viðmælendur mikilvægt að ekki sé eingöngu lögð 

áhersla á kyn eða fjölgun kvenna heldur þurfi að auka fjölbreytileikann og fá þar með 

önnur sjónarmið að borðinu. Það sé gott að hafa fjölbreytni í kyni, aldri ásamt menntun 

og að hafa fólk með mismunandi bakgrunn svo sem lögfræðinginn, 

stefnumótunarsérfræðinginn og svo framvegis.  

Þegar kynjakvótar voru settir á stjórnir fyrirtækja urðu ýmsar breytingar á starfi 

stjórna, ekki aðeins breyttust kynjahlutföllin heldur einnig fjölbreytileikinn. Það kom 

fljótt í ljós hversu ákjósanlegt það er að hafa sem fjölbreyttastan hóp í stjórnum og 

minnka þar af leiðandi líkurnar á einsleitnum ákvörðunum. Flestir viðmælendur voru 
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sammála um að með því að auka hlut kvenna í stjórnendateyminu þá fjölgar konum oft 

innan fyrirtækjanna. Einn viðmælandi sagði: 

Þannig að ef þú jafnar kynjahlutföllin eykurðu líkurnar á að þau jafnist innan 
fyrirtækisins yfirleitt. Svo færðu líka fjölbreyttari viðhorf að borðinu, þú færð 
önnur sjónarmið, konur hugsa öðruvísi, eru með annan reynsluheim og það 
verður öðruvísi samtal. Og ég vil líka hafa aldursdreifingu og menntun, helst 
frá mörgum löndum. Þannig eigum við kost á meiri fjölbreytileika, fleiri 
sjónarmiðum og þar með aukum við líkurnar á að taka góðar ákvarðanir. Við 
sjáum fleiri fleti á sama málinu. Mér finnst þetta faglega skipta mjög miklu 
máli. 

Það væri auk þess til bóta að handvirkt breyta fyrirtækjum sem væru í grunninn mjög 

karllæg. Slík fyrirtæki breytast oft ekki nema það sé meðvituð ákvörðun stjórnenda. 

Þegar breytingar eru framundan er oft gott að nýta tækifærið og auka hlut kvenna innan 

fyrirtækisins í leiðinni. Eins og einn viðmælandi sagði:  

Við renndum svolítið blint í sjóinn en ég vildi fyrst og fremst ná í fjölbreyttari 
stjórnendahóp. Karlar á sama aldri eru eðli málsins samkvæmt, íhaldssamir, 
sjá ekki möguleika í breytingum, svona almennt. Það þarf auðvitað að hafa 
blandaðan hóp. Þannig að meðal annars það sem ég var að hugsa um að 
þarna stóð fyrirtækið frammi fyrir miklum breytingum og þú gerir það ekkert 
með 10 sextugum körlum í framkvæmdastjórn. Það er ekki hægt.  

8.2 Grundvallarmannréttindi 
Aðspurðir hvers vegna þau teldu jafnrétti kynjanna vera mikilvægt svöruðu allir 

viðmælendur á sama veg: Jafnrétti væri grundvallarmannréttindi og því væri þetta 

sanngirnismál. Það væri eðlilegt að hafa jafnt hlutfall karla og kvenna þar sem konur eru 

helmingur mannkyns. Það eigi ekki að þurfa að rökræða um jafnrétti kynjanna, það eigi 

að vera sjálfsagt mál. Einn viðmælenda sagði: 

Við lítum á jafnréttindi sem hluta af mannréttindum og að það þurfi ekki að 
skýra það frekar. Jafnréttindi eru hluti af mannréttindum. Sumir fara þá leið 
að segja að það sé gott að fjölga konum í stjórnunarstöðum af því að það 
tryggi betri afkomu. Mér finnst það villuleiðandi, mér finnst það ekki góð 
rök. Við eigum ekki að þurfa að leggja fjárhagslegan mælikvarða á 
mannréttindi. Það er fínt sem auka, að það leiðir til…, megi frekar búast við 
að reksturinn batni en hitt en það er ekki frumorsökin. Við eigum að vinna 
að jafnrétti kynjanna í anda mannréttinda. 
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8.3 Breytt menning 
Þegar starfsmannahópurinn verður blandaðri breytist menning fyrirtækisins ósjálfrátt. 

Viðmælendurnir voru allir sammála því að blandaðir vinnustaðir væru skemmtilegri, 

umræðan yrði öðruvísi og einn nefndi að vináttan væri orðin blandaðri en áður. Einn 

viðmælandi lýsti þessu svo: 

 … það er svo gaman að vinna í blönduðum hópi, það er bara allt annað að 
vera í blönduðum hópi þar sem öll sjónarmið, allar skoðanir eru lagðar fram 
og fólk er ekki hrætt við að leggja fram skoðanir, það verður svo 
skemmtilegur jarðvegur og bara svo miklu skemmtilegra. 

Ýmsar aðrar breytingar fylgdu fjölgun kvenna á vinnustöðum. Einn viðmælandi nefndi 

að líkamsræktaraðstaðan hafi verið löguð að þörfum kvenna, komnir jógatímar og fleira 

sem körlum hefði aldrei dottið í hug. Annar viðmælandi nefndi að hyggja þyrfti frekar að 

því að hafa salernin snyrtileg þar sem oft á tíðum horfi konur til annarra hluta heldur en 

karlmenn. Einn nefnir að þeirra stærsta afrek hafi verið að fá starfsánægjuna til að rjúka 

upp með því að fjölga konum. Í fyrstu hafi verið óttast að aukning kvenna myndi valda 

úlfúð en þær áhyggjur reyndust óþarfar. Raunar varð það svo að með fjölgun kvenna 

batnaði vinnumenningin og vinnuandinn í kjölfarið. Einn viðmælandi sagði: 

 Það eru opnari umræður og það eru miklu fjölbreytilegri sjónarmið sem 
koma fram. Við tökum ákvarðanir sem byggja á staðreyndum og opnum 
umræðum og tilfinningum – vegna þess að tilfinningar eru líka staðreyndir. Í 
karlaheiminum er mjög algengt að flokka í tvennt: staðreyndir, það eru tölur 
og svo eru tilfinningar, látum þær ekki rugla ákvörðuninni hjá okkur. En ef 
við horfum á daglegt líf þá stýrast þær ákvarðanir sem við tökum ekki síst af 
tilfinningum. Kannski meira heldur en af tölum. Af hverju á það að vera 
eitthvað öðruvísi í rekstri? Tilfinning varðandi hvað rétt er að gera fyrir 
viðskiptavininn til að efla þjónustu, sem dæmi. 

Það sem gerist einnig þegar konum er fjölgað er að óviðeigandi tal og hegðun fer 

minnkandi. Einn viðmælandi sagði að kynferðislegt áreiti hefði minnkað til muna og 

bætti við: 

Ef þú hugsar þér fund þar sem eru sex fundarmenn, þrjár konur og þrír 
karlar, að allt sem heitir til dæmis að fara yfir á gráa svæðið, í 
athugasemdum eða bröndurum eða eitthvað svoleiðis, ef einhver reynir 
það… það bara dettur dautt niður. Ég kalla þetta sjálfhreinsibúnað og við 
erum búin að vinna mikið í þessu. 
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Það sem einnig gerist er að gamlar staðalímyndir fá ekki lengur hljómgrunn. Fólk fær 

frekar að njóta sín á eigin forsendum og getur því frekar blómstrað í starfi. Með því að 

vera með góða stefnu í jafnréttismálum og fylgja henni eftir bæði í orði og á borði eru 

meiri líkur á að ná því besta út úr einstaklingnum. Eins og einn viðmælandi sagði: 

 Skemmtilegra í vinnunni. Ég segi það alltaf að blandaður vinnustaður er 
betri vinnustaður. Það er mjög skýr niðurstaða í mínum huga og hjá okkur 
öllum held ég bara.  

8.4 Vilji til að breyta 
Viðmælendurnir eiga það sameiginlegt að hafa meðvitað reynt að jafna hlut kynjanna 

innan þeirra fyrirtækja eða stofnana. Einn viðmælandi nefnir að fyrirtæki sitt sé að reyna 

að fjölga konum í vaktastörfum. Þar séu hlutföllin 80% karlar á móti 20% konum. Sé 

engu líkara en að kynjamunurinn sé innbyggður í kerfið og telur viðmælandi að án 

sértækra aðgerða breytist þetta ekki. Þegar fyrirtæki hafa ákveðið að setja jafnréttismál 

á oddinn þurfa þau að hugsa með sér; hvernig getum við gert konum auðveldara að 

sækja vinnu hjá okkur og fá framgang. Það mun ekki gerast samstundis að konur segi við 

menn sína að þeir þurfi að vera jafn mikið heima til að hugsa um fjölskylduna. Það þarf 

að horfa á samfélagið eins og það er og reyna að hjálpa því að breytast. Eitt af því sem 

stjórnendur fyrirtækja geta gert er að spyrja sig hvort núverandi kerfi sé uppbyggt af 

körlum, fyrir karla. Einn viðmælandi sagði: „Ég kalla þetta gender inequality til að benda 

á að þannig sé þetta í raun.“  

Einn viðmælanda sagði að jafnrétti þurfi að fremja. Við ættum að vilja fremja jafnrétti 

en ekki bara tala um það, vera gerendur en ekki fylgjendur. Annar viðmælandi lýsti 

þessu svo: 

Það er hægt að koma á breytingum en þegar þú ert að brjóta svona einhvern 
múr þá þarftu bara að gera þetta extra. Þannig að ég held að það sé númer 
eitt, tvö og þrjú bara að vilja breyta. Þú veist, það kemur ekki, stjórnin getur 
þrýst á það, og það getur verið einhver undiralda en þetta stendur bara og 
fellur með þessum stjórnanda. 

Tveir viðmælenda nefndu að þegar þeir tóku við starfinu þá þurfti að 

endurskipuleggja allan reksturinn og fara í miklar breytingar. Var ákveðið að líta á þessa 

erfiðleika sem tækifæri og reynt að horfa á alla möguleikana sem voru í stöðunni. Í öðru 

fyrirtækinu var ákveðið að fara í mikla vinnu og voru grunngildi fyrirtækisins 
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endurunnin. Var ákveðið að stórauka hlut kvenna í stjórnunarstöðum og eyða 

kynbundnum launamun. Var í fyrstu ekki vitað hvernig það ætti að gerast en þarna sáu 

þau tækifæri þar sem það þurfti að endurraða í öllu stjórnunarteyminu. Margir af eldri 

stjórendum hurfu á braut og þegar var leitað að nýjum var horft til kvenna, bæði innan 

fyrirtækisins og utan. Viðmælandi lýsti þessu svo: 

Og það gekk mjög hratt og hefur eiginlega breytt þessu fyrirtæki, kannski 
meira en nokkuð annað. Vegna þess að þetta var svo rótgróið karlasamfélag, 
og allt önnur gildi hafa komið fram núna. Þetta hefur komið okkur öllum 
skemmtilega á óvart. Ekki síst karlmönnunum.  

Þegar stendur til að gera breytingar í fyrirtækjum er upplagt að nota það tækifæri til 

að jafna kynjahlutföllin. Í fyrirtækjum sem hafa staðið fyrir miklum breytingum svo sem í 

RÚV og Orkuveitunni var starfsfólki ljóst að mikilla breytinga var þörf þar sem reksturinn 

hafði ekki verið að ganga sem skyldi. Því var andstaða fólks við breytingarnar í lágmarki 

og því var tækifæri til að taka stór skref í að gera fyrirtækin að jafnréttissinnaðri 

vinnustað. Tekin var meðvituð ákvörðun um að bæta inn konum til að jafna 

kynjahlutfallið og tókst það með miklum ágætum. Bæði var hægt að finna hæfar konur 

innan fyrirtækjanna sem og utan.  

Í tilviki RÚV varð einnig aukin meðvitund um að gera konum hærra undir höfði en 

áður með því að sýna meira af sjónvarpsefni sem sýndu líf kvenna og það var farið í að 

telja viðmælendur til að reyna að halda jöfnum hlutföllum viðmælenda. Talning 

viðmælenda skipti miklu máli í að reyna að rétta af kynjahlutfallið sem er konum í óhag. 

Þetta skiptir miklu máli þar sem RÚV er alltaf undir smásjá almennings og sem slíkt í 

fyrirmyndarhlutverki fyrir þjóðina og því þarf að vera meðvitund um að hafa 

jafnréttismál í lagi.   

Einn viðmælandi nefndi að þegar hann tók við stjórn þá hafi verið tíu manna 

framkvæmdastjórn og þar af ein kona. Hafi hann því ákveðið að það væri ekki annað í 

boði en að jafna hlutinn í framkvæmdastjórninni. Til að ná þessum markmiðum þurfti 

viðmælandi að segja upp allri framkvæmdastjórninni og var sett á regla um að það yrði 

að vera jafnvægi í framkvæmdastjórn. Taldi viðmælandi þetta hafa verið rétt skref þar 

sem það hafi verið mikilvægt að hafa jafnvægi á toppnum í fyrirtækinu til að ná jafnvægi 

í fyrirtækinu öllu. Hafði þetta táknræn áhrif og með því að hafa blandaða 
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framkvæmdastjórn þá varð nálgunin í allt annað blandaðri. Var einnig breytt í 

skipulaginu fyrir neðan og meðvitað reynt að jafna hlut karla og kvenna þar.  

Einn viðmælandi taldi að sá gríðarlegi árangur sem hefur náðst sé því að þakka 

hversu ofarlega þetta mál er í huga stjórnenda. Nauðsynlegt væri að halda áfram að 

leggja áherslu á jafnrétti ef því yrði hætt væru góðar líkur á því að þetta myndi lognast 

út af og fara aftur í sama farið: 

Þannig að það er meðvitund um þetta og þetta er að verða partur af 
kúltúrnum en það eru samt enn það sterk öfl í hina áttina að það þarf ennþá 
svona að stýra þessu með handafli.  

8.5 Hindranir  
Ljóst er að enn eimir eftir af gömlum karllægum gildum í samfélaginu. Í einhverjum 

tilvikum er það svo samgróið menningunni að við tökum ekki einu sinni eftir hvað þau 

eru ósanngjörn. Einn viðmælandi segir að þegar horft er á fólk í svipaðri stöðu þá þurfi 

að hafa í huga að kannski séum við að horfa á það út frá karllægu gildismati. 

Nauðsynlegt sé að horfa á þá sem eru að fara á milli starfa innan fyrirtækja og spyrja: 

„Eru karlarnir frekar að þrepast áfram heldur en konur?“ 

Almennt telja viðmælendur að við Íslendingar teljum að við séum komin lengra í 

jafnréttismálum en raunin er. Við áttum fyrsta kvenkyns forsetann, höfum átt marga 

kvenráðherra og fleira en það sé að hluta til vegna þess að þar geta konur kosið konur. 

Þeir sem stjórna fyrirtækjum eru langoftast karlmenn og þeir ráða ekkert endilega 

konur. Konur komist frekar að í gegnum stjórnir en oftast er það stjórnin sem velur 

forstjórann og forstjórinn ræður sína framkvæmdastjóra.  

Þá gætu fjölmiðlar átt sök á því hversu illa konum gengur í stjórnunarstörfum. Einn 

viðmælenda taldi fjölmiðla vera eina ástæðuna fyrir því hvers vegna konur stalda stutt 

við í stjórnunarstöðum. Þar sem konur í stjórnunarstöðum eru mun fáséðari en karlar þá 

er varpað gríðarlega sterku kastljósi á þær og þær alltaf teknar sérstaklega fyrir. Það sé 

mun frekar ráðist á þær persónulega og þær gerðar að skotmarki: 

En ég sé hvað þetta truflar margar og setur í þær rosalegt stress. Líka vegna 
þess að þá fylgjast allir miklu meira með árangrinum eða ekki árangrinum og 
það er fylgst með hverju fótspori, ef þér verður eitthvað á þá er það farið út 
um allt. Ef þú segir eitthvað vitlaust þá er það farið af stað. Það er snúið út úr 
öllu, það er allt reynt. 
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Viðmælendur nefndu það aukna álag sem væri á konum. Sérstaklega á það við í 

stéttum sem eru karllægar og konur eru aðeins nýlega farnar að söðla um. Þær finni fyrir 

aukinni pressu þar sem þær séu í sviðsljósinu fyrir það eitt að vera í minnihluta. Eins og 

einn viðmælandi segir: 

…þannig að það er miklu meira álag að vera eina konan heldur en að vera 
einn af körlunum og það eru ekkert allar sem eiga auðvelt með það. Verða 
mjög þreyttar á því sumar og bregðast við því sem áreiti eða vantrausti. 

Nokkrir viðmælendanna nefndu að það væri auðveldara að fjölga konum í 

stjórnunarstöðum því þar skorti ekki úrvalið af vel menntuðum og góðum 

einstaklingum. Erfiðara sé að fjölga konum í störfum iðnaðarmanna af þeirri einu 

ástæðu að konur skorti í greinina.  

Þær fara bara ekki í iðngreinarnar sem við þurfum á að halda sem eru 
rafvirkjun, vélvirkjun, bifvélavirkjun og múrverk. Þær eru örfáar sko. Þannig 
að þar þarf að breyta einhverju. Það fara of fáir almennt í þessi fög en það 
eru allt of fáar konur. 

Þá tala viðmælendur um að veruleg sé áskorun að fjölga konum í stéttum sem eru 

taldar karllægar. Það sé enn ríkt í konum að skoða ekki einu sinni ákveðnar greinar, þá 

helst iðngreinar og því gengur illa að fjölga konum í þeim stéttum. Einn viðmælandi 

sagði:  

Ég hélt þetta væri miklu auðveldara, hélt þetta væri aðallega það að 
karlarnir, að það væri erfitt að fá þá til að opna dyrnar en það eru í raun 
miklu fleiri erfiðleikar í þessu. 

Sérstaklega væri erfitt að fá konur til vaktavinnu í störfum sem áður hafa verið talin 

karllæg en hafa í raun ekkert með kyn að gera. Jafnvel þrátt fyrir að konur fái mun betri 

laun fyrir þessi störf þá skynja nokkrir viðmælendur tregðu kvenna til að sækja um. 

Einnig sé mikill galli hversu illa tekst að halda konum í slíkum störfum. Einn viðmælandi 

sagði: 

En vandinn er aftur þar að þessar konur, þær endast bara styttra. Af 
einhverjum ástæðum. Er það vaktakerfið eða hvað er það sem veldur? Því að 
konur hverfa frekar burt úr störfum, þetta er ekki bara hjá okkur, þetta er 
líka hjá lögreglunni, þetta er víðar þar sem um er að ræða vaktavinnu. 
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Einn viðmælandi lýsir því að fyrirtækið sé með 12 tíma vaktir sem virðast henta 

konum illa þar sem þær endast síður í slíku kerfi. Ef konur endast illa í þessum 

vaktavinnustörfum þá munu þær ekki þrepast áfram í yfirmannastöður og þá verða 

aðeins karlmenn í yfirmannsstöðunum. Er því fyrirtækið á leiðinni í mikla rýnivinnu þar 

sem skoðað verður hvað sé hægt að gera til að halda konum í þessum störfum og verður 

meðal annars kannað hvort það væri ákjósanlegra fyrir konur að vinna frekar á átta tíma 

vöktum.  

8.6 Breytingar eru áskorun 
Í fyrirtækjum þar sem vinnumenningin er mjög karllæg þarf að fá fólk til að átta sig á 

kostum þess að auka jafnrétti kynjanna. Einhverjum getur þótt óöryggi í því að vinna 

með fólki sem hugsar öðruvísi, það sé einfaldara að finna fólk sem líkist manni sjálfum. 

Hvort það sé kyn, viðhorf eða annað. Einn viðmælenda útskýrir þetta svo: 

Ég sagði stundum í gamni til að sjokkera fólk að æðstu stjórnendur séu upp 
til hópa samkynhneigðir. Þeir hneigjast að eigin kyni þegar kemur að því að 
velja fólk í kringum sig. 

Enn er að finna fyrirtæki á landinu sem eru mjög karllæg. Líklega er það ekki 

meðvituð stefna þessara fyrirtækja að hafa bara karla í framkvæmdastjórn heldur er það 

menningin sem er karllæg. Í slíkri menningu er það enn meiri áskorun að breytast. Það á 

að vera hægt að breyta öllum vinnustöðum og gera þá að stöðum þar sem bæði kynin fá 

að vinna að verkefnum þar sem hæfileikar þeirra fá að njóta sín. Það eina sem þarf til að 

breytast er að einhver ákveði það og þá er mögulegt að breytast mjög hratt. Eins og einn 

viðmælandi segir: „Yfirburðir karla í þessum geira eru ekki náttúrulögmál og væntanlega 

ekki í neinum öðrum geira heldur“. 

Flest fólk segist vera fylgjandi jafnrétti en hins vegar eru mun færri sem eru tilbúnir 

að beita sér fyrir auknum hlut kvenna innan fyrirtækja. Mögulega er það af því 

fyrirtækjunum gengur vel og því sé áhættusamt að rugga bátnum að óþörfu. Einn 

viðmælandi sagðist furða sig á viðbrögðum manna sem væru ekki tilbúnir að stíga 

skrefið og jafna kynjahlutföllin innan þeirra fyrirtækja: 

Að sjálfsögðu er ég hlynntur jafnrétti kynjanna segja menn, að sjálfsögðu. En 
ég get ekki farið hraðar en heimurinn. Af hverju ekki? Ja, bara.. þetta er að 
gerast. Nei! Það er bara rangt. Það ert þú sem ræður því. Það gerist ekki 
nema þú og þínir líkar geri það. Og þú hefur fullt umboð til þess. 
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Ýmislegt bendir til þess að atvinnulífið hafi orðið heldur karllægara eftir hrun heldur 

en áður. Þegar verið er að ráða þá standa karlar þéttar saman, þeir horfi frekar til 

tengslanetsins, þá skipti máli í hvaða liði aðilinn er og umræðan um karlana væri oft 

tengd hópum. Hins vegar stæðu konurnar frekar í sviðsljósinu, þær væru frekar greindar 

út frá hvernig þær væru sem einstaklingar. Báðar konurnar tóku eftir því að 

karlahóparnir þjöppuðu sér betur saman fyrst eftir hrun og það gæti verið ókostur að 

konur væru ekki eins mikið að hlúa hvor að annarri sem hópur. Einn viðmælandi sagði: 

 Svo er líka annað sem rætt er í kvennakreðsum að eftir hrun þá urðu konur 
sýnilegri en núna þegar uppgangurinn er aftur að þá er farið að ýta þeim til 
hliðar. Og karlmenn farnir að stíga fram aftur. Konurnar eru fínar til að þrífa 
til eftir partýið en nú ætla þeir að fara aftur að skemmta sér og þá er þeim 
ekki boðið með í dansinn. Hvort að þetta sé einhver tilfinning sem er ekkert 
á rökum reist það veit maður ekki en við finnum það samt og tölurnar eru 
aðeins að sýna það því kynjahlutfallið fór upp í stjórnum en svo er það aftur 
aðeins að fara niður. 

8.7 Lausnir 
Eitt fyrirtækið fékk til sín kynjafræðing sem greindi allt fyrirtækið og skilaði inn skýrslu 

sem leiddi í ljós mynd sem var næstum ósýnileg þar sem hún byggir á gömlu hefðum 

sem flestir eru vanir. Varpaði skýrslan mynd á hversu karllægt fyrirtækið var, allt frá 

nöfnum fundarherbergja að dónalegum dagatölum á verkstæðum. Það var því hægt að 

fara í vinnu til að leiðrétta þetta og gætt þess að sýna bæði konum og körlum virðingu. 

Horft er alvarlegum augum á það ef farið er yfir strikið í hegðun og allt áreiti gagnvart 

konum er tekið fyrir.  

Almennt telja viðmælendurnir að fyrsta skrefið til að jafna kynjahlutföllin innan 

fyrirtækja sé að æðsti stjórnandi taki meðvitaða ákvörðun um að jafna hlut kynjanna. 

Staðan getur verið á báða bóga, að fyrir séu of margar konur og það vanti fleiri karlmenn 

en oftast er staðan sú að það þarf að fjölga konum. Ein leiðin er að fjölga í 

framkvæmdastjórn eða næsta stjórnendalagi fyrir neðan til að jafna kynjahlutföllin. Ef 

skipulagið er orðið of flatt eða næsta stjórnendalag er orðið of breitt þá sé hægt er vera 

með langtímaáætlun og hafa alltaf það kyn sem vantar upp á í pípunum. Hægt er að 

hafa í huga að þegar staða opnast innan fyrirtækisins að ráða það kyn sem vanti upp á 

og hafa viðmælendurnir allir unnið markvisst að því að hafa sem jöfnust kynjahlutföll og 

unnt er. Þetta sé líka gert á kvenlægari vinnustöðum svo sem í skrifstofustörfum þar 
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sem konur eru oft í miklum meirihluta. Þar sé frekar ráðið inn karl þar sem talið er 

heppilegast fyrir starfið að kynjahlutföllin séu sem jöfnust.  

Allir viðmælendur eru sammála um að ein leiðin sé að gera forstjóra eða 

framkvæmdastjóra ábyrgan fyrir því að jafna hlut kynjanna gagnvart stjórn. Það ætti 

alveg að vera hægt að gera þá kröfu að framkvæmdastjóri fjölgi konum í 

framkvæmdastjórn alveg eins og að gera kröfu um að ná fjárhagslegum markmiðum. 

Þessa kröfu gera stjórnir hins vegar ekki. Forstjórar hafa fullt umboð til að fjölga konum 

en fæstir beita sér sérstaklega fyrir því. Þeir aðilar sem hafa þegar uppgötvað kosti þess 

að jafna hlut kynjanna innan síns fyrirtækis séu of fáir að mati viðmælenda og það næst 

enginn alvöru árangur með þeim litla hópi. Það þurfi að ná til stóra hópsins sem telur 

allt vera í góðu hjá sér þrátt fyrir hrópandi kynjahalla og gagnrýni frá samfélaginu. Það 

þarf að virkja karlmennina til að berjast fyrir þessu. „He for she“ var skref í þessa átt en 

það hefur lítið farið fyrir því upp á síðkastið. Nauðsynlegt er að hafa sem breiðasta 

fylkingu alls konar fólks sem berst með mismunandi aðferðum fyrir jafnrétti. 

Báðar konurnar nefna að ein lausnin gæti verið að tala við verðbréfaþingið og gera 

eitt af skilyrðum skráðra félaga á markaði að fyrirtækið standi sig í jafnréttismálum. Rétt 

eins og kröfur er lúta að öryggis- og umhverfismálum eða samfélagslegri ábyrgð. Sumir 

séu því miður ekki tilbúnir að breytast á eigin forsendum og því þurfi að setja einhver lög 

eða hvatakerfi til að ná til þessara aðila. Að það sé ein af kröfunum að kynjahlutföll séu 

sem jöfnust. Einn viðmælandi segir: 

Það eru engir hvatar í þessum málum, það er bara metnaður einstakra 
stjórnenda, þú færð engan afslátt neins staðar þannig að þeir sem eru ekki 
búnir að kaupa að þetta sé eitthvað sniðugt, þeir kaupa þetta ekki. Þeir sem 
sjá ekki að þú ert betur sett með því að hafa umhverfismál, öryggismál og 
jafnréttismál í lagi, þeir eru ekki að fara að gera það, þú þarft að ná til þeirra 
sem sjá ekki ljósið.  

Einn viðmælenda segir að besta leiðin til að ná til karlmanna er að spyrja: Áttu 

dóttur? Og svo spyrja hvort þeir vilji að hún eigi minni möguleika og strákurinn ef þeir 

eiga bæði. Einn karlkyns viðmælendanna sagði einmitt að ein ástæðan fyrir því að hann 

hugsaði um þessi mál væri hugsanlega af því hann ætti tvær dætur:  

Svo lendi ég í þeim ósköpum að eignast tvö börn og það eru báðar stelpur. 
Bæði börnin mín. Og auðvitað fer maður að velta fyrir sér eiga þær ekki að fá 
sömu tækifæri og einhverjir strákar? Þú veist, þannig að auðvitað, það gæti 
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vel verið að ef ég hefði komið úr einhverju öðru umhverfi, hefði ég bara 
eignast stráka sem væru brjálaðir í fótbolta, að maður hugsaði einhvern 
veginn öðruvísi, ég skal ekkert útiloka það. En þannig að ég held að þetta 
umhverfi mótar okkur. 

Ein leiðin til að fjölga konum er að þjálfa markvisst upp konur sem geta fengið 

stöðuhækkanir og komist í stjórnunarstöður. Þetta sé hægt með því að ráða inn konur í 

lægri stöður með það í huga að þær geti vaxið innan fyrirtækisins. Einnig er hægt að 

leita að hæfum konum utan frá en það getur oft reynst erfitt að finna hæfar konur í störf 

sem hafa áður verið talin karllæg og því lítil reynsla hjá konum af störfunum. Þær konur 

sem sanna sig í slíkum störfum verða oft eftirsóttar og getur jafnvel orðið barátta um 

þær.  

Í mörgum fyrirtækjum sitja eldri karlmenn sem nálgast eftirlaun og þá er gott að nýta 

tækifærið og hafa konur tilbúnar til að koma inn þegar staðan opnast. Það er ekki alltaf 

auðvelt á sviðum þar sem fáar konur eru með menntun og enn færri með reynslu en 

með því að taka meðvitaða ákvörðun um að bæta við konum þá er það hægt. Það gæti 

tekið lengri tíma og þarf að sýna þolinmæði því það er konum líka erfitt að brjóta múra 

og ekki allar konur sem treysta sér í það.  

Einn viðmælandi sagði að það væri allt hægt ef viljinn væri fyrir hendi: 

…ég hef verið stjórnandi hjá opinberri stofnun þar sem voru miklu fleiri 
konur störfuðu heldur en karlmenn og maður þurfti þá bara að hafa meira 
fyrir því að finna hæfan karlmann til að koma inn en þú veist, stundum þarf 
maður bara að gefa smá afslátt, af kröfunum, það er erfiðara í opinbera 
geiranum en í einkageiranum er það miklu auðveldara. 

8.8 Mikilvægi leiðbeinenda 
Bestu yfirmennirnir eru þeir sem styðja við starfsfólk sitt. Mikilvægt er að stjórnendur 

styðji við sína næstráðendur sem svo styðji við sína undirmenn og svo koll af kolli. 

Erlendis þekkist það frekar að fólk er á ákveðinni braut þar sem verið er að þjálfa það 

upp sem framtíðarstjórnanda. Það er vel hægt hérna á Íslandi en það þarf að byrja 

umræðuna um jöfn kynjahlutföll strax. Í fyrirtækjum þar sem verkefnin eru sérhæfð þá 

er líklegt að stjórnendur séu ráðnir úr hópi starfsmanna. Þá er ekki raunhæft að leita út 

fyrir fyrirtækið ef ætlunin er að fjölga konum í stjórnendahópnum. Í þeim tilvikum er 

nauðsynlegt að hugsa um öll lög fyrirtækisins og tryggja að kynjahlutföllin séu nokkuð 
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jöfn í millistjórnendahópnum svo að þegar kemur að því að velja í yfirstjórnina að þá sé 

úr sambærilegum hópi að velja.  

Telja nokkrir viðmælenda að nauðsynlegt sé að bæta leiðbeinendakerfið (e. 

mentoring). Staðgenglafyrirkomulag er meira notað erlendis en á Íslandi en þá er kona 

fengin til að vera staðgengill fyrir karl og öfugt. Þetta sendir skýr skilaboð um að bæði 

kynin séu hæf og getur haft góð áhrif þar sem að þá er verið að auka fjölbreytnina og 

ekki alltaf verið að þjálfa upp einsleitan hóp.  

Nauðsynlegt er að það sé meðvitund um að ætlunin sé að þjálfa konur upp í 

stjórnendastöður og handvelja þær snemma sem sýna möguleika á að verða 

framtíðarleiðtogar. Það þarf að gæta þess að konurnar séu studdar, þær fái leiðsögn og 

hvatningu. Það þarf að gefa konum tækifæri fyrr, það þarf að leyfa þeim að þróast, að 

reyna sig í einhverjum stjórnunarstöðum og leyfa þeim svo að þrepast áfram. Það sé 

erfitt fyrir konur að komast upp í efstu stöður og þess vegna er talað um glerþakið. Það 

vantar að það sé verið að toga konurnar upp og styðja við þær.  

Og ég held að það skipti rosalega miklu máli og það er verið farið að gera 
það miklu meira eins og til dæmis Íslandsbanki er búinn að vera með virka 
stefnu um það að vera svona fóstra eða mentor kerfi fyrir sína stjórnendur 
og ef þú gerir það og bíður báðum kynjum upp á það, ertu að breikka dálítið 
þennan hóp sem verið er að velja úr. 

8.9 Aukin fræðsla 
Nokkrir viðmælendanna nefndu að það þurfi að byrja fyrr að fræða börn um jafnrétti. 

Það sé of seint að tala við unglinga um þessi mál heldur þurfi að byrja strax í 

leikskólunum. Það þurfi að ráðast á staðalímyndir og kynna börnin fyrir nýjum 

hugmyndum og leyfa þeim að prófa nýja hluti. Efla þarf smíða- og tæknikennslu í 

landinu, leyfa börnum að prófa að vinna með rafmagn og litla vélavinnu. Fólk í dag 

kynnist þessu ekki og hefur því ekki áhuga á að læra eða starfa við iðnaðarstörf.  

Fyrirtæki geta kynnt ýmis iðnaðarstörf og hvatt konur til að fara í nám tengt 

orkustörfum. Orkuveitan hefur verið að bjóða nemendum Árbæjarskóla á námskeið þar 

sem stelpur koma saman í hóp og strákar fara saman og fá þau að kynnast störfum sem 

eru unnin þar. Fá þau meðal annars að kynnast rafvirkjun, vélvirkun, pípulagningum, 

rafeindum og suðu. Þetta fá börnin metið til eininga í skólanum og hefur þessari nýjung 
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verið vel tekið. Bæði af nemendum, foreldrum og starfsfólki sem hefur gaman af því að 

fá að kynna ungt fólk fyrir starfi sínu.  

8.10 Jafnari fjölskylduábyrgð 
Viðmælendur voru allir sammála því að það þurfi að jafna ábyrgð foreldra á heimilinu. 

Eitt af þessum stóru atriðum er fæðingarorlofið og leiðin aftur inn á vinnumarkaðinn. 

Nauðsynlegt er að hafa góðan dagvisturnar valkost fyrir foreldra svo þeir geti farið aftur 

út á vinnumarkaðinn eftir 9 mánaða fæðingarorlof. Eins og staðan er í dag þá er 

dagvistunarkerfið ótraustvekjandi og því taka margir foreldrar, í flestum tilvikum 

mæður, lengra fæðingarorlof heldur en þeir eiga rétt á. Nauðsynlegt er að brúa bilið 

milli fæðingarorlofs og leikskóla því ef það er bil þar á milli þá er líklegra að það lendi á 

þeim aðila sem er búinn að vera meira heima með barninu fyrstu mánuðina. Þannig 

getur tímabilið lengst frá níu mánuðum og upp í allt að 18 mánuði.  

Eftir hrun féllu greiðslur úr fæðingarorlofssjóði niður í það lága tölu að margar 

fjölskyldur gátu ekki leyft tekjuhærri aðilanum að taka langt fæðingarorlof sem í 

langflestum tilvikum voru feðurnir. Þar sem mæðurnar eru líffræðilega bundnari þá 

mynda þær oft sterkari tengsl við barnið sem verður einnig til þess að þær vilja síður 

fara frá barninu. Kerfið þarf að þrýsta á karla að þeir taki fæðingarorlof en einnig má 

kerfið ekki vera með of lágar greiðslur og gera feðrum ókleift að eyða tíma með börnum 

sínum. Ef kerfið hvetur ekki til þess að karlar taki fæðingarorlof þá leiðir það til þess að 

þeir taka það síður og það leiðir til aukinnar skekkju í launum milli karla og kvenna. Einn 

viðmælandi sagði: 

Ef það er þannig að konur taka lengra fæðingarorlof en karlar þá er hætt á 
að þær verði, ef maður lítur kalt á þetta, að þær verði verðminni starfsmenn 
heldur en karlar af því að þegar þú ræður starfsmann þá eru meiri líkur á að 
konan verði meira fjarverandi á næstu árum. 

Meðan það er ennþá kynbundinn launamunur þá leiðir það til þess að konur séu 

almennt lengur í fæðingarorlofi en karlar. Á meðan launin sem greidd eru út í 

fæðingarorlofi eru svo langt frá útborguðum launum þá fara heimilin ósjálfrátt að horfa 

á það. Hvort það sé skynsamlegra að karlinn eða konan fari að vinna ræðst að einhverju 

leyti af því hver launin eru. Það er mun erfiðara fyrir konur að ná framgangi ef þær eiga 

lítil börn og erlendis kjósa konur yfirleitt að koma sér á framfæri áður en þær eignast 
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börn. Of algengt er að fjölskyldumynstrið hafi áhrif á það eftir hverju fólk sækist í 

vinnunni. Mun algengara er að konur setji þarfir fjölskyldunnar í forgang og það hafi 

áhrif á það hvort þær sækist eftir auknum frama í vinnunni. Þegar konur koma til baka í 

vinnu eftir fæðingarorlof eiga þær til að biðja um að fá að koma í hlutastarf. Mun 

sjaldgæfara er að karlmenn biðji um að koma aftur í hlutastarf en samt hafa þeir yfirleitt 

ekki verið í nema 1-3 mánuði í fæðingarorlofi. Einn viðmælenda sagði: 

Kannski eigum við ekkert að láta það trufla okkur sko. En þegar maður heyrir 
konu sem er að vinna hjá okkur sem segir: Heyrðu ég þarf að fara heim kl. 16 
af því maðurinn minn þarf að fá að vinna áfram í sinni vinnu, það skiptir svo 
miklu að hann fái framgang. Ég man ekki nokkurn tímann eftir að hafa heyrt 
karlmann segja: Ég ætla að fara heim kl. 16 af því konan mín þarf að fá að 
vinna einhversstaðar áfram. 

Það hefur áhrif á starfsmöguleika kvenna ef yfirmenn horfa á það að þeir gætu verið 

að missa konuna í margra mánaða fæðingarorlof. Þess vegna er svo mikilvægt að jafna 

fæðingarorlofið svo að það sé ekki bara konurnar sem detta út af markaðnum 

tímabundið vegna barneigna. Einn viðmælandi sagði: 

Því ég held að það sé hægt að nota þetta gegn konum, þegar þú ert með tvo 
jafn hæfa kandidata, að menn geta horft á það að með þessar konur, þær 
fara í fæðingarorlof, þá yrði þetta sama issue á báðum stöðum. 

Hámark greiðslna má þó ekki vera of hátt eins og það var áður en samt nógu hátt til 

að það sé ekki hindrun fyrir karla að fara í fæðingarorlof. Það er ekki hægt að fá karlana 

til að ganga með börnin eða gefa brjóst en það er hægt að jafna aðra þætti. 

Að sama skapi er mikilvægt að foreldrar deili ábyrgðinni og skiptist á að vera heima 

með veiku barni. Of algengt er að mæður taki veikindadaga og feðurnir fái frekar að fara 

í vinnuna. Vinnuveitandi þarf að segja við konurnar að þær þurfi að standa fast á sínu ef 

þær vilja jafnrétti. Það er ekki réttlátt að konan upplifi sig í minna mikilvægu starfi og 

taki því alla veikindadaga. Ef við ætlum að búa í samfélagi þar sem er raunverulegt 

jafnrétti þá verðum við að hafa jafnrétti á heimilinu líka. Fjölskylduábyrgðin þarf að vera 

jafnari og báðum aðilum gert kleift að ná framgangi í starfi. 

Einn viðmælandi nefndi að ein lausnin væri að gefa konum, jafnt sem körlum, aukinn 

sveigjanleika í starfi með því að breyta frá borðtölvum yfir í fartölvur og hafa símana 

tengda. Þetta gerði fólki auðvelda að starfa að heiman eða annarsstaðar frá en það þurfi 

að vera meðvitund um að gera fólki þetta kleift. Þar sem það er óumflýjanlegt að 
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foreldrar þurfi á einhverjum tímapunkti að vera með veik börn þá þurfa vinnustaðir að 

koma til móts við starfsfólkið sitt.  

8.11 Jafnlaunavottun 
Viðmælendur voru spurðir út í jafnlaunavottun og hvort þeir teldu að hún væri ein leið 

til þess að jafna hlut kynjanna. Voru allir sammála um að vottunin væri réttlætismál en 

hún væri þó aðeins tól til að rétta af launamuninn og væri aldrei að fara að gjörbylta 

neinu. Áhugavert var að heyra af reynslunni af því að innleiða jafnlaunavottun en 

vottunin gengur út á að setja upp stjórnkerfi sem á að leiða til þess að jafn verðmæt 

störf séu launuð með sama hætti.  

Einn viðmælenda segir að jafnlaunavottunin segi þó ekkert um hvort það sé allt í lagi 

hjá fyrirtækjum. Þetta mat á því sem getur kallast kynbundin störf, það er ekkert sem 

kemur í veg fyrir að fólk sé með það innprentað að vegna þess að karlmenn séu í 

meirihluta í þessum störfum að þau séu talin mikilvægari af þeirri einu ástæðu. 

Viðmælandi sagði: „Hvernig vita fyrirtæki hvort þau séu að meta þessi störf rétt? 

Hvernig og hvað er rétt mat á einstökum þáttum? Það er enginn sem getur sagt að það 

eigi að meta háskólamenntun mikils eða lítils í starfi“. Þess vegna er lítið mál að meta 

ákveðna þætti í störfum sem eru karllæg mikils og störf þar sem konur eru í meirihluta 

lítið. Þá sé hægt að segja að út frá jafnlaunavottun þá líti þetta mjög vel út. Þetta sýnir í 

raun hversu auðvelt það er að finna réttlætingu á því sem verið er að gera og er 

mikilvægt að hafa þetta í huga.  

8.12 Lög um kynjakvóta í stjórnum 
Viðmælendur eru allir sammála um að lögin um kynjakvóta í stjórnum séu réttmæt en 

áhugavert er að sjá að karlarnir hafa mun meiri trú á því að þau muni leiða til aukins 

jafnréttis í framkvæmdastjórnum. Konurnar segja að þrátt fyrir lögin sé staðan ekki að 

breytast nógu hratt, í raun sé kynjahlutfallið í stjórnum fyrirtækja að lækka þrátt fyrir 

lögin og telja þær að það verði að setja á lög um kynjakvóta í framkvæmdastjórnum.  

Konurnar sem rætt var við voru sammála um að þróunin hér á landi væri of hæg þrátt 

fyrir að við værum í fararbroddi í jafnréttismálum. Lögin um kynjahlutföll í stjórnum 

væru skref í rétta átt en til að ná fram alvöru jafnrétti þá þurfi að setja lög um 

kynjakvóta í framkvæmdastjórnum. Ein konan sagði: 
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Ég held bara að viðhorf í landinu séu ekki komin lengra en það að það verði 
að setja þetta í lög og breyta þessu. Ég er kannski voða óþolinmóð en mér 
finnst breytingar í jafnréttisátt ganga mjög hægt.  

Önnur konan lýsti þessu svo: 

Þannig að þú veist, alveg eins og maður var í sjálfu sér í raun á mótfallinn því 
í upphafi, þegar umræðan byrjaði um að setja, um að lögbinda kynjahlutföll í 
stjórnum, maður vildi ekki vera þessi kona sem var bara valin af því hún var 
kona en ekki karl skilurðu. En svo er maður búinn að sjá það að þetta var 
bara nauðsynlegt.  

Lög um kynjakvóta eru óeðlilegt inngrip en mögulega er það nauðsynlegt til að rétta 

af ójafnvægið þar sem breytingarnar eru að gerast of hægt. Rétt eins og lög voru sett á 

um jöfn laun kynjanna áður, þá eru slík inngrip oft umdeild en fólk er yfirleitt sammála 

eftir á um að þetta hafi verið rétt skref. Flest telja þau að þetta sé eðlileg og skynsamleg 

leið til að leiðrétta þetta kynjaójafnvægi og muni skila okkur betra samfélagi. Þótt þau 

séu flest sammála því að það sé ekki æskilegt að þurfa að setja svona hluti í lög þá sé 

það skárra en hinn kosturinn sem gæti verið að bíða í 100 ár eftir jafnrétti. Einn 

viðmælandi sagði: 

 Það er ekki ideal að setja lög sem að skikka einkafyrirtæki til að vera með 
kynjakvóta í stjórnum. Það er ekki ideal. En það er ennþá minna ideal að það 
sé svona mikil skekkja.  

Annar viðmælandi tók undir þetta: 

Og auðvitað er þetta svekkjandi fyrir karla sem lenda í því að vera einmitt 
uppi á þessum tíma þegar þú ferð í einhverjar svona aðgerðir til að jafna. En 
einhvern veginn þarf að gera þetta og ég held að með tímanum og vonandi 
verður þetta tímabundið ástand. 

Telja karlarnir að það sem muni breyta mestu sé fjölgun kvenna í stjórnum og að 

þegar það sé komið jafnvægi þar þá muni hitt skila sér. Að ef það eru fleiri konur í stjórn 

þá sé líklegra að jafnræði og sanngirni séu höfð í fyrirrúmi þegar ráðinn er nýr forstjóri. 

Kvenforstjórum hafi að vísu ekki fjölgað mikið á síðustu árum en mögulega sé ekki enn 

komin reynsla á nýráðningar forstjóra eftir að konum fjölgaði í stjórnum. Ef konum 

myndi hins vegar ekki fjölga og ef það verður áfram yfirgnæfandi hlutfall karla í 

framkvæmdastjórnum þá mætti kannski hugsa sér einhverja lagasetningu um 

framkvæmdastjórnir þegar fram líða stundir.  



 

56 

Viðmælendur voru spurðir hvað þeim fyndist um að settir yrðu á kynjakvótar á 

framkvæmdastjórnir og var áhugavert að sjá að allir karlarnir voru ekki að sjá að það 

væri mögulegt að koma þeim á. Það inngrip þótti vera of neðarlega inn í fyrirtækið og 

bentu tveir af þremur karlkyns viðmælendum á að hugtakið framkvæmdastjórn væri 

mjög teygjanlegt og því erfitt að skilgreina hvað væri framkvæmdastjórn. Það getur 

verið framkvæmdaráð í fyrirtæki eða þriggja manna framkvæmdastjórn. Það væri einnig 

hægt að bæta konum inn í framkvæmdastjórn án þess að gefa þeim völd né ábyrgð. 

Auðvelt væri því að fara framhjá þessum lögum.  

Öll eru þau sammála um að í dag sé kynjamunurinn það mikill að það getur ekki 

annað verið en að það sé horft framhjá konum. Óskastaðan er að þegar komið er á 

fullkomnu jafnrétti þá sé aðeins horft á hæfasta einstaklinginn. Telja þau að stjórnir eigi 

að setja kröfur á framkvæmdastjóra sína að þessum málum sé sinnt og fylgt eftir. Það 

eigi að vera hægt að setja þá kröfu að framkvæmdastjóri verði að tryggja að það sé 

jafnræði milli kynjanna innan fyrirtæksins. Eins og einn viðmælandi sagði: 

En ég held það sé hæpið að segja að karlar í dag séu 90% hæfari en konur, 
þannig að í svona kerfi sem virkar, að þá myndum við náttúrulega vera með 
svona nokkuð jöfn hlutföll. 
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9 Umræða og lokaorð 

Hvernig er hægt að fjölga konum í framkvæmdastjórnum fyrirtækja? Með þessa 

spurningu að leiðarljósi var rætt við 5 manneskjur sem allar eiga það sameiginlegt að 

hafa lagt sitt lóð á vogarskálarnar í átt til aukins jafnréttis í atvinnulífinu. 

Fjölmargar rannsóknir, svo sem Pitts (2009) og Herring (2009) ásamt greiningum 

McKinsey, sýna að fjölbreytni á vinnustöðum hefur margvíslegar jákvæðar afleiðingar 

svo sem betri frammistöðu í starfi og aukna starfsánægju. Einnig hefur það jákvæð áhrif 

á rekstur fyrirtækja þar sem líklegra sé að vöxtur og nýsköpun eigi sér stað í hópi fólks 

sem kemur úr ólíkum áttum. Þar sem konur og karlar eru í grunninn ólík þá er mikilvægt 

að raddir kvenna fái að heyrast, sérstaklega þar sem konur eru oft helmingur 

viðskiptavina og því er mikilvægt að hafa konur í framkvæmdastjórnum og stjórnum til 

þess að fyrirtæki skilji ólíkar þarfir viðskiptavina sinna. Einnig þarf að gæta að fjölbreytni 

í framkvæmdastjórnum til að hafa sem breiðust sjónarmið en það er mikið áhyggjuefni 

að meðlimir æðstu stjórna eru oft mjög einsleitur hópur og í slíkum hópum geta orðið til 

ákvarðanir sem geta reynst dýrkeyptar. 

Viðmælendurnir tóku undir þessar röksemdir og sögðu allir að það væri skemmtilegra 

að vinna á blönduðum vinnustöðum og að það væru aðeins kostir og engir gallar sem 

fylgdu því að auka hlut kvenna í framkvæmdastjórnum. Með því að fá fjölbreyttari 

sjónarmið að borðinu verða ákvarðanir betri og þá er minni hætta á mistökum.  

Viðmælendur voru sammála um að til að fjölga konum í framkvæmdastjórnum þurfa 

forstjórar eða framkvæmdastjórar að taka ákvörðun um að bæta kynjahlutföllin innan 

síns fyrirtækis og fylgja ákvörðunni eftir með því að innleiða vinnumenningu sem sýnir 

báðum kynjunum virðingu. Ákvörðunin um að breyta sé það sem skiptir mestu máli, að 

láta verkin tala og sýna að fyrirtækinu sé alvara í þessum efnum. Er nauðsynlegt að allir 

sem einn, forstjórar, framkvæmdastjórar og aðilar í atvinnulífinu hafi það í huga að það 

megi aldrei sofna á verðinum og það þurfi alltaf að hafa í huga að jafnrétti sé 

réttlætismál sem þurfi að setja á oddinn, öllu samfélaginu til hagsbóta. 

Almennt töldu viðmælendurnir að það skipti öllu að hafa meðvitund um jafnréttismál 

og mikilvægi þeirra. Það séu svo sterk öfl sem toga okkur í gamla farið að um leið og 
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þegar við teljum okkur vera komin á réttan stað og ætlum að slaka á í þessum efnum þá 

getur þetta sigið aftur til verri vegar. Þess vegna sé gríðarlega mikilvægt að halda 

umræðunni alltaf á lofti og láta verkin tala bæði í orði og á borði. Mikilvægast af öllu sé 

að forstjóri fyrirtækisins geri sér grein fyrir kostum þess að hafa fjölbreyttan hóp 

yfirmanna, taki ákvörðun um að leggja áherslu á jafnréttismál og fylgi því eftir. 

Nauðsynlegt sé að beita sér fyrir því og gera breytingar sem stuðla að auknu jafnrétti 

innan fyrirtækisins. Ekki er nægilegt að hafa meðvitund um kynjahallann ef ekkert er 

aðhafst.  

Í viðtölunum kom einnig fram það sjónarmið að það þurfi að finna konur sem eru 

líklegar til að ná langt og meðvitað þjálfa þær upp sem framtíðarstjórnendur. Einnig þarf 

að hafa meðvitund um hvort karlar séu frekar að þrepast áfram heldur en konur og 

finna þá leiðir til að styðja við konurnar og ýta undir framgang þeirra. Auka þarf 

leiðbeinendakerfi í fyrirtækjum á Íslandi þar sem fólk er markvisst þjálfað upp og gæti 

komið til greina að hafa karla sem staðgengla kvenna og öfugt til að sýna gott fordæmi 

og sýna að bæði kynin geti leyst störfin af hendi. Það þarf að huga að því að dæma ekki 

konur of harkalega þar sem konur eiga til að vera gagnrýndar fyrir að sýna einkenni sem 

eru talin karllæg og eru konur sem ná árangri oft taldar óvinsælli en karlar í sömu stöðu. 

Til að auka hlut kvenna er mikilvægt að ýta undir sjálfstraust þeirra með því að sýna 

þeim stuðning og sýna þeim að vinnuframlag þeirra er mikils metið. Ef konur sjá að 

karlar fá frekar stöðuhækkanir heldur en þær, þá geta þær misst móðinn og það getur 

leitt til þess að þær missa trúna á að þær komist nokkurn tímann í stjórnunarstöður. Það 

getur orðið til þess að þær hætta að leggja sig jafn mikið fram, sem getur haft neikvæð 

áhrif á framleiðni fyrirtækisins. 

Allir voru viðmælendur sammála því að við sem samfélag teljum okkur vera komin 

lengra í jafnréttismálum heldur en raunin er. Ef við viljum ná raunverulegu jafnrétti á 

vinnumarkaði þá verðum við einnig að jafna hlut kynjanna á heimilinu.  Nauðsynlegt er 

að jafna fæðingarorlofið enn frekar og hvetja karlmenn til að nýta sér sinn rétt í auknum 

mæli. Einnig þarf samfélagið að samþykkja að karlar taki sér aukið fæðingarorlof og séu 

heima með veik börn. Enn er of algengt að konur taki á sig flesta veikindadaga og helst 

það í hendur við þá staðreynd að karlarnir eru yfirleitt með hærri tekjur og því mega 

heimilin síður eiga á hættu að karlinn missi starfið vegna fjarveru. Viðmælendur töluðu 
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um að það væri oftar konan sem tæki ábyrgð á veikum börnum og gæti þetta haft áhrif 

seinna þegar ætti að gefa stöðuhækkanir þar sem karlinn væri búinn að vera lítið frá en 

konan jafnvel í nokkur ár ef með er talið fæðingarorlofið. 

Konurnar sem rætt var við sögðust finna fyrir því að andrúmsloftið væri aftur að 

verða karllægara og væri farið að minna á ástandið fyrir hrunið 2008.  Konum væri nú 

frekar haldið til hliðar og nú þegar nýtt partý væri að hefjast væri konum ekki boðið með 

í dansinn. Niðurstöður úr Gender Gap vísitölunni benda líka til þess að það sé að 

hægjast á framgangi kvenna þar sem vísitalan lækkaði í fyrsta skiptið síðan talningar 

hófust.  

Lögin um kynjakvóta í stjórnum hafa ekki verið að sýna þann árangur sem vonast var 

eftir. Konum í stjórnum fyrirtækja hefur fækkað á nýjan leik eftir að hafa fjölgað í kjölfar 

lagasetningarninnar og hefur kvenkyns framkvæmdastjórum lítið sem ekkert fjölgað. 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru allir sammála um að lögin um kynjakvóta í stjórnum 

væri óheppilegt en nauðsynlegt inngrip til að reyna að rétta af þessa skekkju á 

vinnumarkaðnum. Konurnar voru báðar komnar á það mál að einnig þyrfti að koma á 

kynjakvótum til að bæta hlutfall kynjanna innan framkvæmdastjórna. Karlarnir sem rætt 

var við höfðu ekki hugsað út í slíka kvóta og þótti það ef til vill of langt seilst inn í 

fyrirtækin.  

Þrátt fyrir lögbindingu jafnlaunavottunar og fjölda fyrirtækja sem hafa farið í gegnum 

vottunarferlið á síðustu árum þá hefur kynbundinn launamunur kynjanna verið að 

aukast og virðast þessi kynbundni launamunur koma fram í því að karlmönnum frekar 

en konum bjóðast auknir bónusar eða fríðindi. Verður áhugavert að fylgjast með þróun 

jafnlaunavottunarinnar og hvernig fyrirtækjum tekst að innleiða vottunarferlið inn í 

starfsemi sína. 

Í fræðilega kaflanum komu fram mörg rök sem studdu það að fjölgun kvenna í 

framkvæmdastjórnum og stjórnunarstöðum hefði góð áhrif á afkomu fyrirtækja. 

Áhugavert var að heyra skoðun eins viðmælanda sem benti á að þau rök væru 

villuleiðandi því það ætti ekki að setja fjárhagslegan mælikvarða á mannréttindi. Það 

þurfi frekar að hafa í huga að jafnrétti eru mannréttindi og því ættum við að vinna að 

auknu jafnrétti vegna þess að það er sanngjarnt en ekki af því það er gróðavænt. 
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9.1 Framtíðarrannsóknir 
Áhugavert gæti verið að taka viðtöl við stjórnendur fyrirtækja sem hafa ekki verið þekkt 

fyrir að leggja áherslu á jafnrétti og þykja enn frekar karllæg. Líklegt er að þeir sem starfi 

hjá slíkum fyrirtækjum telji að jafnréttið sé á réttri leið og muni á endanum skila sér. 

Gæti verið spennandi að skoða hvers vegna fyrirtækin leggi ekki jafn mikla áherslu á 

þessi mál. Þannig mætti betur skilja muninn og í hverju hans felst. 

Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að konur telji þörf á kynjakvótum 

í framkvæmdastjórnum fyrirtækja en ekki karlar þá gæti verið áhugavert að gera frekari 

rannsókn til að komast að því hvort svo afgerandi mismunur sé á skoðun kynjanna á 

þessu málefni.
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