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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á sýn nokkurra íslenskra stjórnenda á því hvers 

vegna konur eru í minnihluta í framkvæmdastjórnum á Íslandi. Engin lög gilda um 

kynjahlutföll í framkvæmdastjórnum þrátt fyrir að sett hafi verið lög árið 2013 um 

kynjahluföll í stjórnum stórra fyrirtækja. Lögin eru verkfæri stjórnvalda til að jafna stöðu 

kvenna og karla í stjórnum fyrirtækja. Konur og karlar hafa ólíkar skoðanir á því hvort rétt sé 

að setja slík lög. Með rannsókninni var leitað svara við rannsóknarspurningu og gögnum var 

safnað frá stjórnendum í íslensku atvinnulífi ásamt því að skoða fjöldann allan af greinum og 

rannsóknum sem komu viðfangsefninu við. Viðmælendur voru fimm talsins, af báðum 

kynjum, og sitja í stjórnum íslenskra fyrirtækja.  
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Formáli  

Þessi rannsókn er 12 ECTS eininga B.Sc. lokaverkefni við viðskiptadeild Háskólans í 

Reykjavík. Leiðbeinandi minn var Auður Arna Arnarsdóttir lektor í viðskiptadeild og vil ég 

þakka henni kærlega fyrir faglega leiðsögn. Sérstakar þakkir vil ég færa þátttakendum 

rannsóknarinnar, án þeirra hefði vinnan við verkefnið ekki verið framkvæmanlegt. Ástæðan 

fyrir vali á þessu viðfangsefni var að höfundur hefur mikinn áhuga á réttindabaráttu kvenna, 

jafnréttismálum og breytingum sem hafa orðið á þessum málum í kjölfar aukinnar umræðu í 

samfélaginu. Viðfangsefni ritgerðarinnar er: Hver er sýn stjórnarmeðlima á lágu hlutfalli 

kvenna í framkvæmdastjórnum fyrirtækja á Íslandi? Hverjar eru hindranir og styðjandi 

þættir? 

Ég vil þakka fjölskyldu minni og öllum þeim lásu yfir verkefnið mitt kærlega fyrir 

góðan skilning á meðan verkefnið var unnið og hjálpsemi í minn garð. Einnig vil ég þakka 

Önnu Sigríði Bragadóttur kærlega fyrir góðan yfirlestur og leiðbeiningar.  

 

 

 

Reykjavík, 21. maí 2018 

 

 

 

 

Arna Jónsdóttir 
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Inngangur 
Ríkjandi spurning í samfélaginu í dag er hvers vegna kynjahlutfall sé ekki jafnara í 

framkvæmdastjórnum fyrirtækja á heimsvísu. (Velferðaráðuneytið, 2015). Fræðin hafa lengi 

velt fyrir sér hvað styðji við  jafnað kynjahlutfall og hvað hindri það að kynjahlutfallið sé 

jafnara. Í þessari ritgerð verður gert grein fyrir fjórum meginþáttum hindrana sem konur 

verða fyrir á leið í framkvæmdastjórn.  

Fyrsti þátturinn er einstaklingurinn. Togað er í einstaklinginn úr ólíkum áttum og 

hann talinn sinna tveimur hlutverkum, fjölskylduhlutverki og vinnuhlutverki 

(Northouse,2013). Einstaklingurinn reynir að samtvinna þessa þætti eftir bestu getu en erfitt 

getur verið að finna hinn gullna milliveg. Því getur reynslan minnkað ef of mikill tími fer í 

fjölskyldulífið. Stjórnendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir og því er stjórnunarstíll ólíkur. 

Strákar taka upp prik og nota það sem sverð eða byssu, stelpur nota það sem töfrasprota svo 

dæmi sé tekið (Ingrid Kuhlman, 2004). Því má horfa á þennan ólíka stjórnendastíl sem 

hindrun, jafnt fyrir konur sem karla. Persónuleiki einstaklinga er ólíkur, og stjórnunarstíll 

byggir á ólíkum persónuleikaeinnkennum sem sumir hafa en aðrir ekki. Vegna þessa þarf 

einstaklingurinn að huga að því hvort hann hafi það sem þarf til þess að starfa í 

framkvæmdastjórn. 

Annar þáttur væri mannleg færni. Hér verður skoðað hvort fyrritæki séu að vinna 

nægilega mikið í því að vera meðvituð um staðalímyndir og áhrifaþætti, einnig hver 

mannlega færnin er að vinna með þessa þætti og draga úr þeim. Staðalímyndir kynjanna gefa 

til kynna að konur hafi ekki eins mikla leiðtogahæfileika og karlar (Davies, Spencer og 

Steele, 2005). Mannlega færnin kemur hér inn sem áhrifaþáttur í því að útrýma slæmum 

staðalímyndun og gera fólk meðvitaðara um vandamálið eins og það er í dag. 

Þriðji þátturinn er fyrirtækið sjálft og þar verður fjallað um hvort fyrirtækin séu 

nægilega dugleg að rækta kynin jafn og þétt, eða er karlkyns stjórnandi frekar að vinna með 

karlkyns framkvæmdastjórn og öfugt.  Hér ber að nefna Me Too herferðina. Eru karlar 

hræddari við að vinna með konum í kjölfar umræðu um Me Too? Hér þarf að gæta þess að 

ræktað sé samband við báða aðila, óháð kyni. Ef bæði kyn fá ekki jafna möguleika myndast 

kerfisleg villa innan fyrirtækis sem þarf að laga. Fyrirtækið þarf einnig að gæta að 

ráðningarferli sínu. Sá sem er ráðinn þarf að hafa þekkinguna, burðina og getuna til þess að 

sinna starfinu (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Gæta þarf þess að 

bæði kyn hafi jafnan aðgang að öllu innan fyrirtækis. 
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Fjórði þátturinn er samfélagið og kaflinn fjallar um það hvernig samfélagið sendir 

fólki ímynd og veitir því tækifæri til að stjórna. Samfélagið gefur merki um hversu jafnt á að 

gera kynjunum undir höfði. Hér ber að huga að hindrunum og hvatningu. Samfélagið sem við 

búum í á Íslandi hefur til að mynda sett fæðingarorlofslög og kynjakvótalög. Árið 2000 voru 

lög um fæðingar- og foreldraorlof sett með það að markmiði að báðir foreldrar gætu sinnt 

barni sínu umönnum og foreldrum gert kleift að samræma vinnu og fjölskyldulíf (Lög um 

fæðingar og foreldraorlof nr. 95/2000). Er kerfið að toga viðkomandi niður til að vera heima 

með því að setja fæðingarorlofslög og vegna þess komist konur ekki yfir hindrunina að 

framkvæmdastjórn því þær skortir reynslu? Eða er samfélagið að gera gott með því að kerfið 

setji reglur um þessi málefni og um leið að hvetja föður til þess að taka fæðingarorlof? Einnig 

var árið 1961 sérstakt í kvennabaráttu þar sem lagasetning um launajöfnuð kvenna og karla 

var sett á laggirnar og 15 árum seinna voru sett lög um jafnrétti kynjanna (lög nr. 60/1961; 

lög nr. 78/1976). Þó Ísland standi mörgum öðrum þjóðum framar er almenningur ekki 

sammála um að hér ríki jafnvægi á vinnumarkaði (Schwab o.fl., 2017; Velferðarráðuneytið 

2017). Gripið var til aðgerða og voru kynjakvótalög sett til þess að bregðast við þessu og tóku 

þau gildi 1.september 2013 (þingskjal nr. 752/2010) eftir að fyrirtæki höfðu fengið þriggja 

ára aðlögunartíma. Lögin segja að lágmarkshlutfall hvors kyns í stjórn fyrirtækja skuli vera 

orðið 40% að lágmarki árið 2013 og verður farið nánar út í þau síðar (Velferðarráðuneytið, 

2013). Síðan lögin voru sett hefur ýmislegt breyst í stjórnum fyrirtækja. Löggjöfin taldi að 

ein afleiðing lagasetningar yrði að kynjahlutfall myndi lika breytast í framkvæmdastjórnum, í 

kjölfar breytingar í stjórnum en sú virðist þróunin ekki vera (Velferðaráðuneytið, 2015). Því 

geta verið ólíkar skoðanir um hvort þessir þættir séu hindranir eða hvatning og sá þáttur 

byggist á samfélaginu sem við búum í.  

 
Mynd 1: Hringrás hindranna 

 

 

Mannleg 
færni

FyrirtækiðSamfélagið

Einstaklingurinn
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Hindranir eru því af ýmsum toga og í ritgerðinni verður rýnt í þessa meginþætti og fjallað um 

undirflokka hvers flokks fyrir sig. Þessir fjórir þættir myna eins konar hringrás og vinna 

saman sem hindranahringur sem er hægt að nota til þess að greina þá þætti sem eru 

áhrifamestir. Því þrátt fyrir að margt hafi áunnist í átt að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði 

hér á landi síðustu áratugi er lágt hlutfall kvenna í framkvæmdastjórn fyrirtækja á Íslandi 

(Velferðarráðuneytið, 2015; Velferðarráðuneytið, 2017). 

Seinni hluti ritgerðar byggir svo á djúpviðtölum sem tekin voru við einstaklinga sem 

sitja í stjórn fyrirtækja á Íslandi. Viðtalsramminn var saminn með það að leiðarljósi að 

rannsaka hvernig þessi hindranahringur (mynd 1) gæti tengst því að konur eru í minnihluta í 

framkvæmdastjórn fyrirtækja. Gögnin voru svo túlkuð og gert verður grein fyrir því í 

kaflanum um niðurstöður og svör viðmælenda tekin saman og kynnt.  

Höfundur hefur frá unga aldri haft mikinn áhuga á jafnréttisbaraáttu og hvað veldur 

því að konur og karlar eru ekki í jöfnum hlutföllum í framkvæmdastjórnum. Þetta er 

sérstakalega áhugavert eftir að lögin voru sett þar sem þau eru áhrifarík í stjórnum fyrirtækja 

því þau gilda þar. Hins vegar hafa áhrif laganna ekki skilað sér í framkvæmdastjórnir 

(Hagstofan, 2017). 

Hindranir kvenna til æðstu stjórnunarstarfa 
Íslenskar konur eru virkar í atvinnuþátttöku, menntun og almennt duglegar. Þrátt fyrir það eru 

þær ekki áberandi í stjórnenda- og leiðtogastörfum á Íslandi. Hlutverk kvenna í 

stjórnunarstöðum á vinnumarkaði er ekki stórt (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét 

Þorvaldsdóttir, 2012).  Þessar hindranir hafa verið lifandi hugtak í leiðtogafræðum lengi og 

gengið undir ýmsum nöfnum. Vísað hefur verið í glerþakið, völundarhúsið en í grunninn er 

þetta hindranagreining sem er lýsing á hindrunum sem einstaklingar verða fyrir á leið sinni 

upp í framkvæmdastjórn (Zeng, 2010). Konur mæta þessum hindrunum þegar þær sækjast 

eftir því að auka ábyrgð eða sækja um stjórnendastöður innan fyrirtækja. Þessu hefur verið 

líkt við gler vegna þess að maður sér ekki hindrunina nema að standa undir glerþakinu og 

kemst ekki áfram nema yfirstíga hindrunina. Í skýrslu Catalyst (2006) kemur fram að erfitt sé 

fyrir konur að yfirstíga hindranir til framkvæmdastjórnar þar sem þær eru ósýnilegar og 

samfélagið sé ekki meðvitað um þessar hindranir.  

Skýringar  á hindrunum hafa því verið fjölmargar í fræðunum. Í megindráttum má 

flokka þær sem: einstaklingsbundna þætti, viðhorf gagnvart öðrum eða kerfisbundna þætti. 

Hér verður fjallað stuttlega um þau meginþemu sem fjalla undir þessa flokka. 
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Einstaklingurinn 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim þáttum sem snúa að einstaklingnum. Togað er í 

einstaklinginn úr ólíkum áttum og hann gegnir ólíkum hlutverkum. Þegar sótt er um í 

framkvæmdastjórn þarf að huga að hvort einstaklingurinn sem ætlar að sækja um hafi 

menntunina sem þarf til þess að geta gegnt hlutverkinu, hvort einstaklingurinn hafi reynsluna 

sem þarf og hvað gæti hindrað hann að komast í framkvæmdastjórn. Nú verður gert stuttlega 

grein fyrir þeim meginþáttum er snúa að einstaklingnum. Því einstaklingar á leið upp í 

framkvæmdastjórn eru jafn ólíkir og þeir eru margir. 

Mismunur kynjanna í leiðtogastörfum 

Minna en fjórðungur kvenna á alþjóðlegum vinnumarkaði gegnir stjórnunarstöðum (Gipson, 

Pfaff, Mendelsohn, Catenacci og Burke, 2017). Margar ólíkar rannsóknir eru til um hvers 

vegna konur standa ekki jafnar körlum í stjórnendastöðum. Í bókinni Leadership (2013) voru 

nefndar margar tilgátur sem hafa verið lagðar fram þegar leitast var eftir að skýra mismun 

kynjanna í leiðtogastöfum.  Hér verður farið yfir þessi atvik með útskýringu á mynd 2. Á 

henni segir að þrjár meginskýringar geti verið á þessum mismun. Hér að neðan verður gert 

stuttlega grein fyrir mannfjölda, muninum á konum og körlum og að lokum fordómum. 

Fyrsta skýringin segir að mikill munur sé á fjárfestingum kvenna og karla í mannauði. Önnur 

fjallar um kynjamuninn og sú þriðja nefnir fordóma, hvernig þeir geta haft mismunandi áhrif 

og geta verið ólíkir eftir því um hvort kyn ræðir.  

 

Mynd 2: Stjórnendagreining 

Stjórnandagreining

Mannfjöldi
Menntun

Vinnureynsla
Reynslumöguleikar
Heimavinnandi	  áhrif

Fordómar
Staðalímyndir

Áhrif	  samfélagsins
Togað	  úr	  báðum	  

áttum

Munur	  milli	  kynja
Stíll

Persónuleiki
Uppeldi
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Mannfjöldi og fjárfestingar 

Samkvæmt USA rannsókn eru konur í minnihluta miðað við karla þegar kemur að menntun, 

þjálfun og starfsreynslu (Eagly og Carli, 2003; Eagly og Carli 2007). Innlendar rannsóknir 

sýna að konur eru í minnihluta í stjórnendastöðum og fái minni þjálfun og starfsreynslu en 

karlar (Velferðarráðuneytið, 2015). Því má segja að alhæfingargildið sé sannreynt. Þar sem 

að konum hefur fjölgað mjög í háskólum er líklegt að þetta lagist á komandi árum þegar þær 

hasla sér völl á vinnumarkaði, sækja sér starfsreynslu og þjálfun (Northouse, 2013). Konur 

hafa nú minni starfsreynslu og atvinnuþátttöku en karlar, sem er aðallega rakið til óhóflegrar 

ábyrgðar kvenna við umönnun barna og við að sinna heimilisstörfum (Eagly & Carli, 2007). 

Dæmi sem oft voru tekin um kynjamisrétti í reynslu eru að konur eru líklegri en karlmenn til 

að hætta störfum sínum. Engar ítarlegar rannsóknir benda til þess hverjar gætu verið ástæður 

þess en meðganga og móðurhlutverkið eru talin hafa áhrif (Eagly & Carli, 2003). Það er 

stuðningur við hugmyndirnar um að konur fái minni menntun en karlar, þær hætta störfum 

sínum og menntun oftar en karlar vegna fjölskyldulífs. Þær hafa því haft minni starfsreynslu 

og þess vegna færri störf til umráða en karlar, aðallega vegna þess að konur gegna meiri 

fjölskylduábyrgð en karlar. Að lokum fá konur minni formlega þjálfun og hafa því færri 

þróunartækifæri á vinnustað en karlar (Northouse, 2013).  

Munurinn á konum og körlum  

Konur og karlar sýna ólíka hegðun þegar kemur að stjórnun. Sálfræðilegir þættir, 

umhverfisþættir og ólíkur persónuleiki spila veigamikið hlutverk í þessum ólíka stíl 

(Northouse, 2013). Þrátt fyrir að konur og karlar séu ólíkir einstaklingar, með ólíka hegðun 

og sýni ólíka forystuhæfileika, ættu þessir ólíku þættir ekki að hafa verri áhrif á konur en 

karla (Eagly & Carly, 2007; Vecchio, 2002). Ásamt því eru væntingar samfélagsins ólíkar til 

kynjanna. Stelpur frá unga aldri alast upp við það að þær eigi að vera samvinnufúsar og 

rólegar meðan strákar mega vera háværir og fyrirferðamiklir (Northouse, 2013).Strákar taka 

upp prik og nota það sem sverð eða byssu, stelpur nota það sem töfrasprota svo dæmi sé nefnt 

(Ingrid Kuhlman, 2004). 

Samtímaleg nálgun á kyni og forystu felur í sér spurningar sem hafa bein áhrif á 

forystu, árangur, og skilvirkni (Northouse, 2013). Konur og karlar taka hindrunum á ólíkan 

hátt og þessar hindranir ættu að skiptast jafnt á bæði kynin en ekki einungis skapa vandræði 

fyrir konur. Leiðtogastíll á að geta hentað einkennum beggja kynja.  Það ætti að gefa báðum 

kynjum tækifæri til að sýna sinn besta leiðtogastíl og leiðtogastíllinn ætti að henta konum 

sem körlum jafn vel. Hegðun sem hentar best í leiðtogafærni ætti að vera hegðun sem bæði 

kyn eru vön (Northouse, 2013). Önnur hindrun í framgangi kvenna snýst um að gert er ráð 
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fyrir kynjamun þegar kemur að skuldbindingum í atvinnu og þegar fólk er hvatt til þess að 

verða leiðtogar er hugsað út frá því að konur og karlar séu ólík. Þá skapast ójafnrétti í garð 

beggja kynja en í okkar samfélagi í dag virðist þetta vera verra í garð kvenna en karla 

(Hagstofan, 2017).  

  Hins vegar sýna konur sama stig auðkenningar og skuldbindingar við launað 

atvinnuhlutverk eins og karlmenn gera. Í rannsókninni Karlar og jafnrétti kemur fram að bæði 

konur og karlar sjá hlutverk sitt sem starfsmenn og annað hlutverk þeirra sem foreldrar og 

samstarfsaðilar (Velferðarráðuneytið 2013). En konur skuldbinda sig meira gagnvart 

fjölskyldulífinu, og karlar vinnunni, þó þau sjái sig bæði í báðum hlutverkum. Einnig bendir 

rannsóknin til þess að konur séu ólíklegri en karlar til að stuðla að þemum í forystuhlutverki 

(Karlar og jafnrétti, Bowles & McGlinn, 2005). Þrátt fyrir þetta eru konur ekki síður 

árangursríkar í forystu, eða í skuldbindingum til vinnu, og eru frekar hvattar til leiðtoga-

hlutverks en karlar.  

Fordómar 

Ein áberandi skýring á misrétti kynjanna er vegna fordóma (Northouse, 2013). Fordómar sem 

verða til vegna staðalímynda, varnarleysis og viðbragða við ólíkri pressu til kynjanna 

(Henrietta Moore, 1988). Kynskynjun getur verið sérstaklega skaðleg í ákvarðanatökuferli 

við val á leiðtoga, fólk vill frekar svipaða aðila og telur bestu ákvarðanirnar vera þær sem eru 

líkastar fyrri ákvörðunum. Þessi tilfinning getur myndast útfrá fordómum. Fordómar hafa 

skaðleg áhrif á skynjun og mat á konum (McKinsey & Company, 2016). Kona getur hentað 

vel í starf en sá sem ræður í starfið hefur aðra tilfinningu í undimeðvitund vegna þess að 

viðkomandi er kona. Þetta getur haft slæm áhrif á ákvarðanatöku þegar ráðning í starfið fer 

fram. Breytingarnar sem þarf til að sigrast á þessum vandamálum innan stofnana og 

samfélagsins  koma aðeins fram þegar samfélagið er mjög ósátt við þessa lúmsku fordóma og 

gerð er grein fyrir vandamálinu, því ekki er hægt að finna lausnir við vandamáli sem ekki er 

til. Skref eitt er því að gera sér grein fyrir vandamálinu og það er á jákvæðri leið í okkar 

samfélagi í dag. Gerðar staðalímyndir kvenna sem samningamenn og karla sem stjórnendur 

eru einkum skaðlegar konum í forystu en ekki körlum (Northouse, 2013). Ósamræmi kvenna 

í hlutverki kynjanna og forystuhlutverki leiðir til fordóma á móti kvenkyns leiðtogum sem 

meta og skynja meira neikvætt en karlkyns hliðstæða þeirra. Þessi hlutdrægni er sérstaklega 

skaðleg í óuppbyggðu ákvarðanatökuferli sem oft er til staðar þegar leiðtogar eru valdir. 

Kynbundnar staðalímyndir og fordómar af kynþætti geta komið í veg fyrir að konur fái þau 

tækifæri sem þær eiga skilið (Eagly og Carli, 2007)  
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Stjórnunarstíll kvenna og karla  

Konur og karlar geta sýnt ólíkan stjórnunarstíl undir ákveðnum kringumstæðum. Báðir 

stjórnunarstílar hafa kosti og galla og best væri að stjórnendastíll myndi byggja á kostum 

karla- og kvennastílsins (Ingrid Kuhlman, 2004). Stjórnendur fyrirtækis geta verið mjög 

ólíkir, en það sem er líkt með öllum stjórnendum er að þeir eru áhrifamiklir í ákvarðanatöku 

og hafa áhrif á velgengni fyrirtækis (Drucker, 1988). Einstaklingarnir geta því verið ólíkir og 

afleiðingarnar eru þær að konur sýna annars konar hegðun en karlar á vinnumarkaðnum. 

Samkvæmt rannsókn fræðimannanna Eagly og Johannessen (2000) byggir algengur 

stjórnendarstíll kvenna á samráði og dreifðri ákvarðanatöku en karla af skipunum, stjórn, 

földum tilfinningum og notkun formlegs valds. Í skýrslunni er fjallað um hvort karlar séu 

náttúrulegir leiðtogar og komist að þeirri niðurstöðu að karlmenn eru sálrænt frekar 

undirbúnir fyrir forystu vegna þess að forfeður  kepptu við aðra um aðgang að frjósömum 

konum. Forfeður kvenna voru færari að endurskapa og lifa af ef þeir myndu þróa sérstöðu 

fyrir maka sem gætu veitt fjármagn til að styðja konur og börn þeirra. Forystustíll kvenkyns 

stjórnenda hefur þróast og tekið breytingum á meðan leiðtogastíll karlkyns stjórnenda hefur 

tekið litlum breytingum (Snæbjörnsson og Edvardsson, 2013).  

Konur eru talsvert minna áberandi en karlar í helstu leiðtogastörfum. Hindranirnar 

sem konur upplifa í forystuferðinni hafa verið kallaðar forystuvölundarhúsið (Eagly og Carli, 

2007). Ef þessar hindranir væru teknar burt myndi það stuðla að jafnrétti og fjölbreytileika 

sem hefur verið tengd við arðsemi fyrirtækja (Eagly og Carli, 2007). Konur þykja einnit biðja 

um lægri þætti í samningaviðræðum en karlar (Northouse, 2013). 

Kynbundinn launamunur 

Launamunur kynjanna hefur farið batnandi síðustu ár en er þó enn vandamál. Vandamálið 

byggist á mörgum ólíkum þáttum. Sem dæmi má nefna þá vinna karlar almennt lengri 

vinnudag en konur ásamt því að vera í störfum sem eru metin til hærri launa í samfélaginu. 

Konur vinna styttri vinnudag og aðalástæðan þar er fjölskyldan, barneignir og heimilisstörf 

(Velferðaráðuneytið 2015). Í könnun á kynbundnum launamun er tekið tillit til þessara þátta, 

einnig er litið á menntun, aldur og starfsaldur (Hagstofan, 2017). Samkvæmt flestum 

rannsóknum er launamunurinn á bilinu 7-18% milli karla og kvenna. Þessi þáttur er kallaður 

kynbundinn launamunur (Hagstofan, 2017). Mat margra atvinnurekanda er að konur séu 

ótryggara vinnuafl því þær sinni frekar en karlar börnum og heimili og séu þar af leiðandi 

fjarverandi og geti síður unnið yfirvinnu. Síðustu ár hefur þetta þó minnkað en kynbundinn 

launamunur er engu að síður víða samkvæmt könnunum (Schwab o.fl.,2017)  



 15 

Viðhorf gagnvart öðrum 
Viðhorf gagnvart öðrum er lykilhugtak í hindranagreiningu (Northouse, 2013). Sem dæmi má 

nefna undirkaflann hér að neðan, staðalímyndir. Þær geta verið af tveimur gerðum. 

Staðalímyndin sem sá sem tekur í atvinnuviðtöl hefur myndað sér og sú staðalímynd sem sá 

sem kemur í ráðningarviðtal sér fyrir sér að myndi henta í starfið. Því má segja að viðhorf 

gagnvart öðrum sé sterkur þáttur í hindranahringnum innan fyrirtækja. Fyrirtæki þurfa að 

huga að því að ráða alltaf hæfasta einstaklinginn og passa að gera báðum kynjum jafnt undir 

höfði frá því að einstaklingar hefja störf hjá þeim. Í rannsókn Guðbjargar Lindu og Margrétar 

(2012) kom fram að margir stjórnarmenn töldu konur líklegri til þess að komast ofar í skipurit 

fyrirtækja í kjölfar aukinnar menntunar kvenna. Ef horft er til mannauðsstjórnunar þarf 

fyrirtækið að huga að hvernig er horft á þeirra fyrirtæki og jafnframt passa viðhorf 

fyrirtækisins til starfsmanna.  

Staðalímyndir 

Staðalímyndir má túlka á jákvæðan og neikvæðan hátt (Hogg og Vaughan, 2008; Brigham, 

1971). Margar skilgreiningar eru til á staðalímyndum en flestar útskýringar byggja á þremur 

megin atriðum (McGarty, Yzerbyt og Spears, 2002). Sú fyrsta byggir á því að staðalímyndir 

séu hjálpartæki til þess að útskýra. Önnur er að staðalímyndir geta sparað orku og sú síðasta 

segir að skoðanir fólks myndist á staðalíyndum (McGarty, Yzerbyt og Spears, 2002). Í 

skýrslu Catalyst (2005) kemur fram að staðalímyndir séu verkfæri sem fólk treystir á til þess 

að spara sér orku og tíma.  Í sömu skýrslu kemur fram að erfitt sé að eiga við staðalímyndir 

sem við gerum okkur ekki grein fyrir að séu í hugsunum okkar. Einnig kemur fram að konur 

eru betri er karlar að sýna stuðning og umbun. Staðalímyndir halda fram að konur hafi ekki 

þá leiðtogahæfileika sem karlar hafa (Davies, Spencer og Steele, 2005). Þegar börn alast upp 

eru það foreldrar, fyrirmyndir og aðrir áhrifaríkir aðilar í lífi hvers barns sem hafa áhrif á 

hvernig barnið þróast sem einstaklingur og mynda staðalímyndir þess að stóru leyti. Þegar 

þessir einstaklingar þroskast og koma út á vinnumarkaðinn skipta þessar staðalímyndir miklu 

máli. Powell og Butterfield hafa gert þrjár rannsóknir frá árunum 1976 til 1999. Meginefni 

rannsóknanna er að skoða hvort staðalímyndir hafa haft áhrif á það hvort reynt sé frekar að fá 

konur til þess að stjórna í skipulagsheildum eða karla. Þessar rannsóknir fóru fram undir lok 

síðustu aldar og niðurstöður úr hverri rannsókn sýna að staðalímyndir hafa enn áhrif en ekki 

eins mikil og áður, sem sagt áhrif staðalímynda hafa farið minnkandi milli áratuga undanfarið 

Í rannsókninni Boys will be boys (2017) kom í ljós að móðurhlutverkið spilar stóran þátt í 

myndun á staðalímyndum barna, sama gildir um föðurhlutverkið. Þessar staðalímyndir 
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byggja á huglægum hugsunum sem börn skynja gagnvart foreldrum sínu. Rannsókn 

Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur og Margrétar Þorvaldsdóttur (2012) fjallaði um hvað héldi 

konum frá æðstu stjórnunarstöðum. Þeirra niðurstöður voru að 78% kvenna telja það vera 

áhrif staðalímynda, hefða og venjur um það hvað konum finnst best og hvað körlum finnst 

best, en einungis 45% karla töldu staðalímyndir vera ástæðuna. 

Í sömu rannsókn kemur fram að íhaldsamar staðalímyndir séu ein af nokkrum 

hindrunum sem konur hafa þurft að takast á við á leið sinni upp í framkvæmdastjórn. Þessar 

íhaldsömu staðalímyndir byggja á því að konur eigi að sýna meiri ábyrgð en karlar á 

heimilinu og uppeldi barna og þar af leiðandi sé erfiðara fyrir þær að vera lengur að heiman 

en karla. Þrátt fyrir þessar hindranir töldu viðmælendur í rannsókninni að æskilegast væri að 

fjölgun kvenna gerðist „af sjálfu sér“ fremur en með lagasetningu og flestir virtust trúa að það 

væri einungis tímaspursmál hvenær konur yrðu orðnar jafn margar og karlar. Þó voru fleiri 

karlar á þessu máli en konur (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012).  

Kerfið 

Skoski heimspekingurinn, Adam Smith, sem gjarnan er nefndur faðir hagfræðinnar, ritaði um 

ósýnilegu höndina í bók sinni Auðlegð þjóðanna. Þar færir hann rök fyrir því að hagkerfið nái 

náttúrulegu jafnvægi sökum lögmálsins um framboð og eftirspurn og að afskipti yfirvalda 

skuli haldið í lágmarki. Þó má aldrei gera lítið úr áhrifum stjórnvalda á framþróun 

vinnumarkaðar í átt til jafnréttis og því er vert að skoða áhrifamiklar ákvarðanir í 

lagasetningu (Þorvaldur Gylfason, 2000). 

Fæðingarorlof 

Vísbendingar eru um að konur gegna meiri ábyrgð á börnunum, sem verður til þess að þær 

þurfi að fórna vinnu fyrir barnauppeldi (Coulter , Dickman og Maradiegue, 2009). 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna tók upp málefni kvenna vegna ójafnvægi kynja á 

vinnumarkði árið 1975 (Egill Ásgústson, 2012 ). Útfrá þessari vinnu var ákveðið að konur 

myndu leggja niður störf og safnast saman á Lækjartorgi til að mótmæla ... , þann 24.október 

1975 (Kvennafrí, 2016). Þetta var í fyrsta skipti sem konur gerðu slík mótmæli og þau höfðu 

þau áhrif að atvinnulífið fór á hliðina þennan dag (Kvennafrí, 2016). Þetta var upphafið á 

góðri baráttu sem enn fer fram í dag, baráttu kvenna til aukinna réttinda á atvinnumarkaði 

sem með tímanum hefur leitt af sér breytingar til hins betra.  

Árið 2000 voru lög um fæðingar- og foreldraorlof sett með það að markmiði að báðir 

foreldrar gætu sinnt barni sínu og gera foreldrum kleift að samræma vinnu og fjölskyldulíf. 

(Lög um fæðingarorlof nr. 95/2000). Lögin eiga að stuðla að góðri samræmingu atvinnu og 
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fjölskyldulífs. Stuttu eftir að þau voru sett var nýting feðra góð á fæðingarorlofi en þetta 

hefur dafnað síðustu ár. Barn á rétt á að þekkja báða foreldra sína (Barnalög nr. 76/2003 og 

greinargerð) og því ættu báðir foreldrar að sinna uppeldi barnsins. Því betra sem 

samkomulagið er milli foreldra því minna ættu báðir aðilar að missa úr vinnu. Enn eru þó 

meiri líkur á því að konur hætti í sínum vinnum til að geta átt fleiri stundir með fjölskyldu 

sinni (Hewlett og Luce, 2005). Stjórnendur fyrirtækja ættu þó að hvetja nýbakaða feður til 

þess að nýta sér fæðingarorlof sitt og vera duglegir að taka veikindafrí vegna barna sinna á 

móti mæðrum. (Reykjavíkurborg, 2011). Því má segja að kerfið hafi verið að samþætta 

fjölskyldu- og atvinnulíf og tryggja börnum umhyggju beggja foreldra með því að setja lögin 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Kynjakvótalögin 

Kvótalöggjöf í Evrópu er tiltölulega ný af nálinni og var Noregur fyrsta landið sem setti 

kynjakvótalög á stjórnir í sínu landi (Teigen, 2012). Á eftir þeim fylgdu sjö lönd og voru það 

Spánn árið 2007, Ísland árið 2010 og Frakkland, Holland, Belgía, Ítalía og Malasía árið 2011.  

 Aðdragandi laganna í Noregi var langur. Undir lok síðustu aldar voru konur þar 

einungis um 5% stjórnarmanna í fyrirtækjum. Árið 2003 kynnti norska þingið kynjakvótalög 

sem þekktust ekki annars staðar. Þau fóru fram á að í stjórnum hlutafélaga og félögum í eigu 

ríkis og sveitarfélaga þyrftu að vera að minnsta kosti 40% af hvoru kyni. Lögin voru útfærð 

og tóku gildi á árunum á eftir og árið 2009 voru konur orðnar 40% stjórnarmanna (Teigen, 

2012). Á Spáni voru kynjakvótalögin kynnt í framhaldi af bættri velferðarstefnu sem fylgdi 

nýrri ríkisstjórn árið 2004 (Teigen, 2012). Þau lög náðu samþykki árið 2007.  

Á Íslandi voru málin svipuð, konur voru í miklum minnihluta í stjórnum fyrirtækja og 

fór þá af stað ferli um að setja upp kynjakvótalög (Teigen, 2012; Velferðarráðuneytið, 2013). 

Lögin hér á landi áttu ekki einungis við um hlutafélög eins og í Noregi heldur einnig um 

einkahlutafélög sem höfðu fleiri en 50 starfsmenn (Teigen, 2012; Velferðarráðuneytið, 2013; 

þingskjal nr. 752/2010). Lögin fengu samþykki árið 2010 og höfðu fyrirtæki þá rúmlega þrjú 

ár til að bregðast við og laga sig að settum reglum þar sem lögin tóku gildi 1. september 2013 

(þingskjal nr. 752/2010). Í annarri grein laganna segir að í hlutafélögum þurfi stjórn að vera 

að minnsta kosti skipuð þremur mönnum og þarf hvort kyn að eiga fulltrúa í stjórninni. Ef 

stjórnarmenn eru fleiri en þrír skal hlutfall hvors kyns ekki fara undir 40%. Í þriðju grein 

laganna er tekið fram að kynjahlutfalls skuli vera gætt þegar framkvæmdastjóri er ráðinn og 

hlutafélagaskrá skuli tilkynnt hver séu kynjahlutföll meðal framkvæmdastjóra (þingskjal nr. 

752/2010). Í skýrslu Velferðarráðuneytisins (2013) segir að í greinargerð sem fylgdi lögunum 

komi fram að lögin hafi verið sett með það að leiðarljósi að jafna hlutföll kynjanna í 
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áhrifastöðum í fyrirtækjum landsins. Talið var mikilvægt sé að stjórnir endurspegli 

samfélagið, séu fjölbreyttar hvað varðar aldur og bakgrunn og samanstandi af báðum kynjum. 

Þegar sú skýrsla var gerð stefndi þróunin í rétta átt en þó höfðu markmiðin ekki enn náðst um 

að það væri að minnsta kosti 40% af hvoru kyni í stjórnum hlutafélaga og einkahlutafélaga 

með 50 eða fleiri starfsmenn (Velferðarráðuneytið, 2013). Margrét Sæmundsdóttir (2009) 

rannsakaði íslensk fyrirtæki og niðurstöður hennar sýndu að ef konur og karlar sitja í stjórn 

hefður það jákvæð áhrif á efnahag fyrirtækisins.  

Til eru ólíkar rannsóknir um áhrif kynjakvótalaganna. Margar þeirra sýna fram á að 

með breyttri kynjasamsetningu í stjórnum fyrirtækja verði kynjasamsetning í 

framkvæmdastjórnum einnig jafnari. Þó skal hafa hugfast að ýmsar breytistærðir geta haft 

áhrif á árangur og því er erfitt að segja til um hverjar þeirra hafi meiri áhrif en aðrar. (Bolsø, 

Bjørkhaug og Sørensen, 2013; Jón Snorri Snorrason, 2012; Storvik og Teigen, 2010). 

Samkvæmt rannsóknum Catalyst ættu lögin að stuðla að auknum kvenn stjórnendum í 

framkvæmdastjórn þrátt fyrir að gilda ekki um þann hóp. Catalyst rannsóknir benda á að með 

fleiri konum í stjórnum aukist hlutfall kvenna í öðrum stjórnendastöðum. Stjórnarkonur verða 

fyrirmyndir annarra kvenna og hafa því áhrif á jafnréttismál hjá fyrirtækjum (Foust-

Cummings, 2013). Þrátt fyrir tímann sem hefur liðið frá settum lögum benda fræðimennirnir 

Storvik og Teigen (2010) á að ekki sé hægt að segja til um áhrif laganna fyrren eftir lengri 

tíma frá setningu kynjakvótalaganna. 

Staðan í dag 
Samkvæmt Hagstofunni (2017) eru stjórnir í flestum stórum fyrirtækjum með áberandi 40/60% 

kynjahlutföll sem endurspegla hlutföllin í lögunum. Þrátt fyrir að lögin gildi einungis um 

stjórnir áttu þau að hafa þær afleiðingar að jafnara kynjahlutfall myndaðist í framkvæmda-

stjórnum. Í skýrslu Hagstofunnar (2017) kemur fram að skráð fyrirtæki með 1-99 starfsmenn 

eru með undir 30% konur í stjórnendastöðum árið 2017. Áberandi er að hlutfall 

framkvæmdastjóra er sérstaklega lágt, eða undir 21%. Ef skoðaður er mannfjöldi eftir kyni og 

aldri árið 2017 eru konur 167.316 talsins og karlar 171.033. Vinnumarkaðinn árið 2017 skipaði 

92.000 konur og 106.800 karla, sem gerir 46% konur og 54% karlar. Hvorki fæðingartölurnar 

né þátttaka kvenna í atvinnulífinu útskýra þennan halla í stjórnunarstöðum (Hagstofan, 2017). 

Ef skoðaðar eru brautskráningar á háskólastigi frá árunum 2016-2017 eru konur yfir meirihluta 

í öllum deildum nema í raunvísindum og verkfræði. Grunnmenntun, starfs- og framhalds- 

menntun er jafnari milli kynjanna en háskólamenntun. Tæplega helmingur kvenna á aldrinum 

25-64 ára voru með háskólamenntun árið 2016 en einungis þriðjungur karla á sama aldri. Ef 



 19 

horft er á búsetu voru 56% kvenna og 43% karla á höfuðborgarsvæðinu með háskólamenntun 

en 41% kvenna og 20% karla utan höfuðborgarsvæðisins. Þá voru 39% karla og 26% kvenna 

á höfuðborgarsvæðinu með starfs- og framhaldsmenntun en 47% karla og 29% kvenna utan 

höfuðborgarsvæðisins. Hlutfall karla og kvenna sem voru eingöngu með grunnmenntun var um 

helmingi hærra utan höfuðborgarsvæðisins en innan þess (Hagstofan, 2017). 

Á fjórða ársfjórðungi ársins 2017 voru að jafnaði 199.600 manns á aldrinum 16–74 ára 

á vinnumarkaði. Af starfandi konum voru 63,1% í fullu starfi á fjórða ársfjórðungi 2017 og af 

starfandi körlum voru 83,6% í fullu starfi. Miðað við fæðingartölur má sjá að fleiri karlmenn 

voru í fullu starfi en konur í lok árs 2017. Í vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands er allt 

starfandi fólk spurt hversu margar stundir það vinni að jafnaði í venjulegri viku og miðast 

þessar tölur við það. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja hefur hækkað síðastliðin ár en 

breytingin er mjög hægfara (Schwab o.fl., 2017). 

Tækifæri kvenna á að gegna stöðu millistjórnenda virðist hafa aukist síðustu ár en 

ekki kemur oft fyrir að þær sinni æðstu stjórnendarstöðu (Eagly og Karau, 2002; Eagly og 

Carli, 2007). Jafnt íslenskar og aðrar norrænar rannsóknir leiða í ljós að kynskiptur 

vinnumarkaður sé ein helsta skýringin á launamun karla og kvenna. Í skýrslu 

Velferðaráðuneytisins 2015 kemur fram að nefnd Sameinuðu þjóðanna um afnám misréttis 

gagnvart konum hefur gert athugasemdir við þá stöðu á íslenskum vinnumarkaði að fleiri 

konur en karlar vinna í hlutastörfum og hafi staðalímyndir og hefðbundnar hugmyndir um 

kynhlutverk og fjölskylduábyrgð kvenna þar mikil áhrif og séu til þess fallnar að veikja stöðu 

kvenna á íslenskum vinnumarkaði (Velferðarráðuneytið, 2015). Niðurstöður norrænnar 

skýrslu sem unnin var af NIKK (Norræna upplýsingasetrinu um kyn) benda einnig til þess að 

ábyrgð á fjölskyldu og börnum sé aðalástæða þess að konur á íslenskum vinnumarkaði vinna 

hlutastörf. Margt hefur áunnist í þróun í átt að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði hér á landi 

síðustu áratugi. Þar sem atvinnuþátttaka er mikil og atvinnuleysi fremur lítið er stór hluti 

Íslendinga starfandi á vinnumarkaði. Karlar eru fleiri en konur, aðallega sökum þess að fleiri 

konur en karlar eru utan vinnumarkaðar. Þetta er þó að breytast og kynskiptur vinnumarkaður 

stuðlar að jöfnun í forystu fyrirtækja. Nú eru þessir þættir að breytast og nýlegar vísbendingar 

um jöfnuð í uppeldi kvenna og karla á leikskólum og í heimilisstörfum ætti að skila sér á 

næstu árum (Eagly & Carli, 2007; Schwab o.fl., 2017). 

Rannsóknarspurning 
Rannsóknarspurningin í þessari ritgerð er lögð fram út frá lögunum sem voru sett árið 2013 

og kveða á um kynjakvóta í stjórnum opinberra hlutafélaga, almennra hlutafélaga og 
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einkahlutafélaga með 50 starfsmenn eða fleiri á ársgrundvelli. Eftir að lögin voru sett hefur 

ástandið batnað í stjórnum þeirra félaga sem lögin gilda um. Hins vegar hefur þetta ekki 

skilað sér í framkvæmdastjórnir. Talað var við ólíka stjórnendur og safnað upplýsingum um 

mögulegar orsakir stöðunnar eins og hún er nú um stundir.  

Rannsóknarspurningin er því:  Hver er sýn stjórnarmeðlima á lágu hlutfalli 

kvenna í framkvæmdastjórnum fyrirtækja á Íslandi? Hverjar eru hindranir og 

styðjandi þættir?  

Aðferð 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Þeir þættir sem fjallað 

verður um eru þátttakendur, framkvæmd, mælitæki og úrvinnsluaðferðir. Rannsóknaraðferðin 

var eigindleg og tekin voru djúpviðtöl. Valið var að beyta eigindlegri rannsóknaraðferð í von 

um að fá skýrar upplýsingar beint frá viðmælendum. Í kjölfar eigindlegrar rannsóknar fær 

höfundur skýrari mynd af sjónarhornum viðmælenda.  

Þátttakendur 
Viðtöl voru tekin við fimm einstaklinga veturinn 2018; þrjár konur og tvo karla. Viðtölin 

fjölluðu um muninn á konum og körlum, áhrif á stöðuna nú í dag og kynjakvótalögin.  

Fyllstu nafnleyndar var gætt í rannsóknarferlinu og lengd viðtala var frá 46 mínútum upp í 67 

mínútur. Þau voru tekin upp og greind samkvæmt viðmiðum grundaðrar kenningar (e. 

Grounded Theory) (Corbin og Strauss, 2008). Reiknað er með að kenning verði til í 

rannsóknaferlinu, samtímis sem verið er að safna gögnum og greina gögnin. Viðmælendur 

eiga það sameiginlegt að stýra fyrirtækjum á Íslandi og sitja sömuleiðis allir í stjórn íslenskra 

fyrirtækja. Þrátt fyrir að þetta séu sameiginlegir þættir, höfðu þátttakendur mjög ólíkan 

bakgrunn og höfðu gegnt þessum störfum í ólíkum fyrirtækjum. Allir þáttakendur eru 45-65 

ára, hafa háskólamenntun og eiga börn. Nafnleyndar var gætt í rannsókninni og því verða 

þátttakendur kynntir undir dulnefni, allar aðrar upplýsingar um þátttakendur eru réttar.  

Viðmælandi Aldur Ár í stjórn Staða í stjórn  

Agnar 60-65 ára 0-5 ár Stjórnarformaður 

Baldur 60-65 ára 5-10 ár Stjórnarmeðlimur 

Karen 55-60 ára 5-10 ár Stjórnarmeðlimur 

Þóra 45-50 ára 0-5 ár Stjórnarmeðlimur  

Elín 55-60 ára 5-10 ár Stjórnarformaður 
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Framkvæmd 

Viðtalsrammi var saminn með það að leiðarljósi að svara rannsóknarspurningu rannsakanda. 

Sent var kynningarbréf og óskað eftir viðtali við móttakendur. Sendur var póstur til 30 karla 

og 30 kvenna. Áberandi var að einungis kvenmenn svöruðu fyrstu vikuna. Sendur var 

ítrekunarpóstur eftir dræm svör og fengu allir þann póst nema þeir fjórir sem höfðu staðfest 

þátttöku sína með tölvupósti til rannsakanda. Þegar farið var af stað í viðtöl bað rannsakandi 

viðmælendur að benda sér á karlkyns stjórnenda og þeir karlkynsstjórnendur svöruðu fljótt og 

veittu viðtal. Viðtölin urðu því fimm talsins í kjölfar snjóboltaaðferðar.  

Þessi rannsókn er eigindleg, byggð á hálfopnum djúpviðtölum. Með hálfopnum 

viðtölum var hægt að spurja spurningarnar í ólíkri röð og auðveldara að meta aðstæður hverju 

sinni og bæta við innskots spurningum ef átti við. 

Fjögur viðtöl voru tekin í persónu og eitt símleiðis. Viðtalið hófst á bakgrunns- 

spurningum (sjá viðauka 1) en meginspurningarnar miðuðu að ráðningum, stjórnum, 

kynjajafnrétti og persónulegri sýn og upplifun. Einkennandi fyrir viðtölin í heild sinni var 

traust og í öllum þeirra kom fram setning líkt og „þetta er nú eitthvað sem ég vil ekki að þú 

hafir eftir mér“ og „ég ætti ekki að vera segja“ sem gefur til kynna að traust hafi myndast 

milli rannsakanda og viðmælanda sem var markmiðið.  

Í eigindlegum rannsóknum geta skekkjur mynast í tengslum við rannsakandan sjálfan, 

útfrá væntingum og viðhorfum rannsakanda. Til þess að rannsóknin yrði sem réttmætust og 

áreiðanlegust hafði rannsakandi það í huga í gegnum allt ferlið eftir bestu getu.  

Mælitæki 
Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni og auka skilning á efninu er mikilvægt að 

finna einstaklinga sem eru í þeim aðstæðum sem á að rannsaka. Lykilatriði var svo að fá 

upplýsingar beint frá þessum einstaklingum. Djúpviðtöl þóttu þá góður kostur. Þegar 

djúpviðtölin voru tekin hafði rannsakandi lesið sér til um efnið og hannaði út frá því 

spurningarlista sem seinna var svo samþykktur af leiðbeinanda. Þegar djúpviðtölin voru tekin 

var leitast við að ná fram upplýsingum og þurfti þá traust að ríkja. Þetta var gert með því að 

hafa viðtalið hálfstaðlað. Þegar unnið var úr viðtölunum var notast við fyrirbærafræði (e. 17 

phenomenology) og út frá viðtölum urðu eftir þemu sem lýsa viðhorfi og upplifun 

þátttakenda. 

Úrvinnsluaðferðir 
Úrvinnsla gagna hófst með því að hlusta á hvert viðtal fyrir sig. Viðtölin voru því næst 

skrifuð upp orðrétt og voru þau samtals í kringum 30 þúsund orð. Þessi viðtöl voru svo 
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flokkuð og einblínt var á meginþemu rannsóknarinnar. Notast var við fyrirbærafræði við 

greininguna, þar sem byrjað var að skrifa allt upp, greina úr aðalatriði og að lokum finna 

lykilþemu og undirþemu. Þemun voru fundin með því að merkja þau atriði sem kæmu til 

greina og þau sem komu oftast fyrir í  öllum viðtölum voru notuð sem aðalþemu. Í fyrstu 

yfirferð voru þemun fjórtán talsins. Þau voru svo flokkuð í aðalþemu og undirþemu og mörg 

sameinuð. Að lokum stóð rannsakandi eftir með þrjú aðalþemu sem voru leiðandi í gegnum 

viðtölin og undirþemun fimm talsins. Fyrsta yfirþemað var „munur milli kynja,“ og 

undirþemun: „skortur á reynslu” og ,,aðsókn kynja í stöður.“ Annað yfirþemað var „áhrif á 

stöðu kynja í fyrirtækjum“ og þrjú undirþemu: „staðalímyndir“, „uppeldi“ og „tengslanet“. 

Loks var þriðja yfirþemað „áhrif kynjakvótans“. Þessi þemu eru svo túlkuð og útskýrð eftir 

bestu getu höfundar með tilvitnun í viðtölin sem tekin voru, ýmist með beinni tilvitnun eða 

óbeinni tilvitnun.  

Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar með það að markmiði að fá 

svör við rannsóknarspurningunni: Hver er sýn stjórnarmeðlima á lágu hlutfalli kvenna í 

framkvæmdastjórnum fyrirtækja á Íslandi? Hverjar eru hindranir og styðjandi þættir? Greint 

verður frá niðurstöðum viðtalanna sem ákveðið var að nota. Um er að ræða fimm viðtöl sem 

uppfylltu þau skilyrði sem þurfti til að geta svarað rannsóknarspurningunni.  

Munur milli kynja 

Allir viðmælendur fundu mun á því á einn eða annan hátt að vinna með konum annars vegar 

og körlum hins vegar. Rannsakandi túlkaði þó að viðmælendum þætti konur og karlar sýna 

ólík vinnubrögð. Hér ber að nefna Agnar. Hann sagði:  

 

Í menntaskóla vann ég í miklum meirihluta með strákum, en ef þetta voru verkefni 
sem giltu mikið man ég að ég bað stundum stelpunar að vera með mér því þær voru 
svo góðar að setja upp verkefnin og kunnu námsefnið oftast betur en ég. Mér fannst 
þó smá munur á því að vinna með stelpum, þær voru alltaf að komast að samkomu-
lagi, á meðan að karlar eru meira að drífa sig að taka ákvörðun. Þetta á alls ekki alltaf 
við en ég hef fundið fyrir þessu þegar ég vinn með konum í stjórnum fyrirtækja. 

 

Þóra var á þeirri skoðun að hún fyndi mun á því að vinna með körlum annars vegar og konum 

hins vegar en annað kynið væri ekki endilega betra að vinna með. Hún sagði þó að verkefnin 

væru yfirleitt skipulagðari með stelpum en strákum. Elín var á sama máli og Þóra varðandi 
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skipulag, hún sagði karla óskipulagðari en konur og talaði í framhaldinu um að sér þætti oft 

erfiðara að vinna með konum en körlum. Hún sagði:  

Þær slúðra og tala bak við hvor aðra á meðan menn koma sér strax að efninu og 
vinna þá vinnu sem á að gera hverju sinni. Konur eiga það til að brjóta niður ef 
einhver er að skara fram úr í stað þess að samgleðjast og styðja við bakið á hvor 
annari eins og karlmenn gera frekar. Mér finnst þetta líka stundum verða til vegna 
hróss, ef konur hrósa konum túlka þær oft hrósið falskt á meðan karlar hrósa 
minna en meina hrósið þegar þeir segja það.  

Þessi frásögn líkist svipuðu atviki og Agnar hafði lent í á vinnustað. Agnar sagði: ,,Konur eru 

oft og tíðum með meira vesen, geta ekki unnið með ákveðinni annarri konu, en þetta heyrðist 

ekki frá karli“. Hann talaði í framhaldinu um ákvarðanir kvenna og sagði: ,,Mér finnst konur 

stundum óvissar með ákvarðanir sínar því þær eru hræddar um hvað öðrum finnst“. Hann 

sagði jafnframt að hann túlkaði stundum meiri metnað frá konum því þær væru harðari við 

sig en karlar. Hann sagði: 

Ég hef nokkuð oft heyrt konu vinna vinnuna sína og segja ég get ekki gert þetta ég 
er í of mörgum stjórnum, því hún vill gera allt sitt svo vel. Karlmaður gerir það ekki, 
hann tekur allt að sér og skilar ekki sínu jafn vel alltaf.  

Baldur taldi konur ekki vera nógu góðar að taka ákvarðanir og sagði: ,,Ég upplifi mun þegar 

ég vinn með konum eða körlum. Konur eru alltof mjúkar og aumar, þær þurfa að vera betri að 

taka snöggar ákvarðanir“. Karen var á öðru máli varðandi ákvarðanatöku kvenna. Hún taldi 

þær skipulagðar og góðar að taka ákvarðanir og sagði: ,,Konur hafa ákveðin element sem ég 

tel að geri þær ekki síður hæfar til stjórnendastarfa”. Baldur sagði ákvarðanatöku kvenna 

endurspegla traust og þeirra ákvarðanir væru áreiðanlegar og traustar. 

Konur eru hógværari öllu jöfnu og segja manni frá öllu 100% eins og það er, karlar 
gera það ekki. Konur eru óöruggar þegar kemur að samningaviðræðum og þora ekki 
að segja nákvæmlega það sem þær sækjast eftir, vilja að þú komir með tilboð áður. 
En karlar vilja gera tilboðið.  

Skortur á reynslu 

Þrír viðmælendur nefndu að karlkyns umsækjendur hefðu víðtækari reynslu á 

vinnumarkaðnum en konur. Það gæfi körlum verulegt forskot á konur í stjórnunarstöður og 

önnur störf. Þóra var bjartsýn á að breytingar á þessu væru að eiga sér stað þar sem fleiri 

konur afla sér nú reynslu í atvinnulífinu en taldi að það tæki langan tíma að leiðrétta þetta. 

Elínu þótti karlar vera „grimmari“ en konur að vinna sig upp og sækja sér ýmsa reynslu og 

hafði orðið vör við það í sínu fyrirtæki. Það að konur taki yfirleitt lengri fæðingarorlof en 
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karlar hefur þær afleiðingar að karlar fá enn meira forskot í reynslu, að mati Elínar, og þar af 

leiðandi enda konur með minni starfsreynslu. Þóra sagði: 

[Ég held að] ástæður þess að við erum ekki komin lengra í dag er vegna þess að það 
er of mikið af karlmönnum millistjórnendur sem gerir það að verkum að þeir fá 
meiri reynslu og síðan vinna þeir sig upp þaðan í æðstu stjórnendastörfin - einnig 
held ég að gömul fortíð og feðraveldið hafi áhrif. 

Viðmælendum þótti algengt að sömu konurnar sætu í mörgum stjórnum á Íslandi og töldu 

það vera vegna þess að fáar konur hefðu þá reynslu sem þyrfti til. Karen sagði þó að á 

seinustu árum hefði orðið mikil breyting og nú væri ekki skortur á reynslumiklum konum í 

samfélaginu til að sitja í stjórnum.  

Aðsókn kynja í stöður 

Í kjölfar aukinnar umræðu nefndi meira en helmingur viðmælenda að aðsókn kvenna hefði 

aukist í framkvæmdastjórn. Elín sagði: 

Aðsókn hefur aukist hjá konum en það er því það er alltaf verið að hvetja þær til 
þess. Það þarf líka að hvetja þá sem ráða í starfið til þess að ráða konur jafnt og 
karla og taka þess staðalímynd úr hausnum á þeim sem tekur viðtalið.  

Þóra og Karen voru á sama máli og töldu líklegar ástæður fyrir því að aðsókn hefði aukist í 

stjórnendastöður vera aukin umræða. Þóra sagði: ,,Ekki einungis aukin umræða hjá ungum 

konum heldur einnig hjá þeim sem taka viðtölin, ráðningarviðtöl eru orðin mun opnari en þau 

voru áður”. Karen sagði að hún upplifði mun á ráðningarviðtölum nú til dags og áður, núna 

vita konur t.d. hvað þær mega segja og hvað ekki varðandi fæðingarorlof, á meðan það var 

frekar falin umræða áður en samfélagið opnaði umræðuna um kynjajafnrétti. Allir 

viðmælendur voru spurðir hvort þeir upplifðu ólíka aðsókn kynjanna í millistjórnendastöður 

og stjórnendastöður.  

 

Í millistjórnendastöður 

Þóra taldi konur sækja meira í millistjórnendastöðu en karlar og talaði um að konur héldust 

lengur í millistjórnendastöðum en karlar. Hún sagði: ,,Karlar ætla ofar en millistjórnendastig í 

skipuritinu en margar konur stoppa í millistjórnendastöðum, þegar þær loksins fá 

millistjórnendastöðu vilja þær ekki taka risk á því að missa sína stöðu þrátt fyrir að eiga von á 

annarri stöðu”.  Elín og Baldur voru sammála um að karlar væru grimmari í að vinna sig upp 

hjá fyrirtækjum. Baldur talaði um að karlar væru kröfuharðari að fá tækifærið sem 

millistjórnendur ef þeir hefðu unnið hjá fyrirtæki í ákveðinn tíma. Elín sagði: 

 



 25 

Mér finnst karlar vera grimmari í að vinna sig upp hjá fyrirtækjum, allavega þeim 
sem ég hef starfað hjá. En ef horft er á umsóknir eru kvennaumsóknir fleiri en karla. 
Konur virðast vanmeta sig og telja sig ekki hafa nægilega reynslu til að sækja um 
millistjórnendastörf. Ég veit ekki hvort það sé út af fæðingarorlofi eða hvað veldur 
því að konur eru með minni reynslu og hafa þar af leiðandi minni trú á sér.  

Agnar taldi umsóknirnar kvenna hafa aukist þrátt fyrir að karlar væru grimmari að vinna sig 

upp hjá fyrirtækjum sem hann hefur starfað hjá. Hann sagði: 

Sérstaklega ungar konur sem koma í sumarvinnu hjá mér, þær hika ekki við að 
sækja um millistjórnendastarf þegar þær koma á vinnumarkaðinn, og eru mjög lengi 
í því starfi, en sækjast ekki í hækkun eftir það.  

Í æðstu stjórnendastöður 

Elín og Agnar voru jafnframt sammála um að konur og karlar sækist jafnt eftir 

stjórnendastöðum. Elín taldi að þeir sem tækju ráðningarviðtölin þyrftu þó að endurhugsa 

spurningarnar og spyrja að því sama, hún tók sem dæmi fæðingarorlof og fleira.  Agnar 

sagði: 

Ég hef nokkuð oft heyrt konur vinna vinnuna sína og segja ég get ekki gert þetta ég 
er í of mörgum stjórnum, því hún vill gera allt sitt svo vel. Karlmaður gerir það ekki, 
hann tekur allt að sér og skilar ekki sínu jafn vel alltaf. Þetta er sú upplifun sem ég 
fæ á þeim stöðum sem ég hef unnið. 

Þóra var ósammála og sagði karla sækjast frekar eftir stjórnendastöðum, sérstaklega ef þeir 

hefðu unnið hjá fyrirtækinu þar sem ráða átti nýjan stjórnenda. Um sama málefni segir Karen: 

„Ég hef heyrt að konur og karlar sæki ekki jafnt um stjórnendastöður en á bágt með að trúa 

að það eigi við í dag. Fyrir um það bil 10 árum hefði ég trúað því, en tel það ólíklegt í dag“.  

Baldur var sammála Elínu og Agnari um það að karlar væru oft og tíðum framsæknari bæði í 

millistjórnendastöðum og stjórnendastöðum. Hann sagði:  

Karlar hafa oft og tíðum verið framagjarnari, það er að segja tranað sér meira fram, 
en konur sækja oft um en koma svo ekki nógu vel út úr atvinnuviðtölum því þær 
hafa ekki nógu mikla trú á sér, finnst mér, eða það vantar reynsluna.  

Karen taldi konur og karla sækjast jafnt eftir millistjórnendastöðum.  

Áhrif á stöðu kynja í fyrirtækjum 

Allir viðmælendur höfðu ólíka skoðun á því hvað það væri sem hefði áhrif á misjafna stöðu 

kynjanna á vinnumarkaði. Í þessum kafla verða dregin saman aðalatriðin úr svörum 

viðmælenda. Áberandi var að allir viðmælendur nefndu að það ætti að ráða hæfasta 

einstaklinginn og uppeldi hefði áhrif á hvernig staðan er nú.  Í framhaldi af umræðu um áhrif 

á stöðu kynjanna voru viðmælendur spurðir til hvaða lykilbreytna þeir litu þegar ákvörðun 
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væri tekin um stjórnanda í nýja stöðu. Agnar og Karen voru sammála um að kyn væri ekki 

breyta sem horft væri til en Karen, Elín og Baldur nefndu öll að kyn væri áhrifaþáttur í 

ráðningum. Agnar sagði: 

[Ég] horfi til hæfni einstaklinga fyrst og síðast. Ég hef aldrei horft á kyn sem 
ákveðna breytu. En nú segi ég eins og maður á ekki að segja að stundum er maður 
búinn að ákveða út frá hinum, sem eiga að vinna með þessum sem á að ráða, hvort 
kynið hentar betur. Ef þetta er starf þar sem þarf að taka snöggar ákvarðanir myndi 
ég eflaust taka karl frekar en konu. Finnst konur stundum óvissar með ákvarðanir 
sínar. 

Karen var á sama máli og sagðist ekki horfa á kyn sem lykilbreytu og nefndi mikilvægi þess 

að viðkomandi hefði faglega þekkingu og myndi falla inn í hópinn sem vinna ætti með ráðna 

einstaklingnum. Í framhaldinu túlkar rannsakandi ákveðna þversögn í svörum Karenar. Hún 

talar um að kyn sé ekki lykilbreyta en segir svo: ,,Myndi alltaf byrja á því að leita að hæfri 

konu en ef karlmaður er hæfari yrði hann ráðinn”. Þá túlkar rannsakandi að Karen horfi á kyn 

sem lykilbreytu þar sem hún talar um að benda á konu bara vegna þess að hún sé kona. Tekur 

þó fram að einungis ef karlmaðurinn sé hæfari ráði það úrslitum og að alltaf eigi að ráða 

hæfasta einstaklinginn. Þóra er talsmaður þess að hægt sé að hafa áhrif á stöðuna með því að 

benda á konur í stjórnendastöður. Hún var spurð hvernig hún vildi hafa stöðuna og sagði: 

Ég vil hafa stöðuna jafna, ég vil ekki þurfa benda endalaust á konur eins og ég er að 
gera í dag, ég vil að ég geti bara bent á hæfustu manneskjuna óháð kyni en þær 
virðast þurfa á ábendingunni að halda frekar en karlar. Ef þetta gæti mögulega haft 
áhrif og jafnað stöðuna finnst mér þess virði að benda á konu frekar en karl ef báðir 
einstaklingar eru jafnhæfir. 

Elín var á sama máli og Þóra. Hún vildi ráða hæfasta einstaklinginn en jafnframt frekar benda 

á konu en karl ef báðir aðilar væru alveg jafnir. Þegar hún var spurð um þá lykilþætti sem hún 

horfði á þegar ráðið er í nýja stjórnendastöðu svaraði hún: ,,Reynsla, aldur, perónuleiki og 

kyn.  Ég leitast bara eftir þeim sem hentar best í starfið og þá kemur fólkið sem á að vinna 

með sterkt inn”. Í framhaldinu nefndu nokkrir viðmælendur að staðalímyndir hefðu áhrif á 

atvinnuviðtöl.  

Staðalímyndir 

Staðalímyndir geta haft miklar afleiðingar. Það sem gerir staðalímyndir sterkar er að þær hafa 

oftast áhrif án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Í viðtölunum nefndu allir 

viðmælendur staðalímyndir en á ólíkan hátt. Baldur, Elín og Þóra nefndu þetta öll í svari sínu 

þegar spurt var um ástæður þess að staðan væri eins og hún er nú á tímum. Því má túlka frá 

svörum allra viðmælenda að staðalímyndir séu hindrun að fullkomnu jafnvægi kynjanna. 
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Baldur var spurður hvort hann upplifði mun milli kynjanna þegar hann tekur fólk í 

ráðningarviðtöl. Baldur svaraði: 

[Ég] upplifi ákveðinn mun milli kynjanna en get þó ekki greint af hverju þessi 
munur sé né hvaða afleiðingar verða í kjölfarið. Tel þennan mun vera vegna 
persónuleika og ólíkra fyrirmynda sem hvort kyn elst upp með. Að mínu mati eru 
konur ekki nógu ákveðnar og karlar kannski stundum of kokkí. Ég get ómögulega 
greint hvað er persónuleiki og hvað er vegna kyns. Ég myndi segja að þessi munur 
sé út af ólíkum persónuleikum og ætli staðalímyndir frá ungum aldri hafi ekki haft 
áhrif á það og rótgróin menning. 

Eins og áður kom fram talaði Elín um að staðalímyndir hefðu áhrif á þá sem koma í 

ráðningarviðtal því sá sem ræður í stöðuna sé búinn að ákveða hvort kynið hentar betur áður 

en viðtalið hefst.  Hún telur því vandamálið ekki einungis liggja hjá konum. Hún taldi aðsókn 

kvenna í stjórnendastöður hafa aukist í kjölfar aukinnar hvatningar frá samfélaginu. Elín 

sagði: ,,Það þarf líka að hvetja þá sem ráða í starfið til þess að ráða konur jafnt og karla og 

taka þessa staðalímynd úr hausnum á þeim sem taka viðtalið. Ég tel vandann liggja jafnt á 

báðum hliðum ráðningarferilsins, það er að segja umsækjenda og þeim sem tekur 

ráðningarviðtalið”.  Jafnframt taldi hún staðalímyndir hafa mestu áhrifin á það að konur eru í 

minnihluta í æðstu stjórnendastöðum og að staðalímyndir byggi að miklu leyti á 

móðurhlutverkinu og gömlu feðraveldi. Hún sagði: 

Ég held að staðalímyndir hafi mestu áhrifin og móðurhlutverkið helst. Litlar stelpur 
sjá mömmu sína sem mömmu en pabba sinn sem vinnandi mann sem verður að 
vinna fyrir hinum, eða það er mitt uppeldi, en ég held það sé að breytast í dag.  

Einnig talaði Elín um að of algengt væri að búið væri að ákveða hvaða kyn hentaði best inn í 

skipulagsheildina áður en ráða ætti næsta stjórnanda. Þessi frásögn gefur til kynna 

ómeðvitaðar staðalímyndir þar sem viðmælandi nefndi einungis lýsingu á staðalímyndum en 

ekki orðið í beinni merkingu. Allir viðmælendur töluðu um slæmar afleiðingar staðalímynda, 

en nefndu ólíkar aðstæður þar sem staðalímyndir hafa mismikil áhrif.  

Uppeldi 

Af viðtölum má túlka að viðmælendur tengi staðalímyndir við uppeldi þar sem málefnin eru 

oft nefnd í svipuðum spurningum. Staðalímyndir væru meðal annars til vegna uppeldis. 

Agnar sagði rannsakanda sögu frá því þegar hann var lítill og talaði um að hann myndi aldrei 

segja það sem sagt var við hann við barnið sitt í dag. Hann telur konur hógværari og segja 

stöðuna eins og hún er en telur karla ekki gera það. Í framhaldinu tengdi hann þráðinn í 

samningaviðræður og sagði: ,,Konur eru óöruggar þegar kemur að samningaviðræðum og 
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þora ekki að segja nákvæmlega það sem þær sækjast eftir, vilja að þú komir með tilboð áður. 

En karlar vilja gera tilboðið. “ Agnar telur þennan mun vera á milli kynjanna vegna uppeldis 

og segir:  

Ég ólst upp við að ég ætti að sjá um að borga og sjá fyrir fjölskyldunni, ég átti bara 
að vinna. Hitt var aukaatriði og ég sé svolítið eftir því í dag að hafa ekki tekið meira 
þátt í uppeldi barnanna minna. Ég er að reyna eins og ég get að passa það í dag að 
sýna þeim að konur og karlar eiga sömu réttindi en það var eitthvað sem mér var 
ekki sýnt og pabbi hefði hlegið að mér ef ég hefði sagt þetta á þeim tíma þegar ég 
var lítill.  

Þrátt fyrir uppeldið sem Agnar fékk sagði hann bæði kynin jafnhæf til stjórnendastöðu svo 

lengi sem uppeldið væri í lagi en taldi það ekki vera raunina. Hann sagði: ,,Uppeldið hjá 

konum er ekki eins og það á að vera alltaf, eða hjá körlum ekki eins og það á að vera, það er 

allavega ekki jafnt hjá báðum kynjum og þess vegna eru kynin ekki jafn hæf til 

stjórnendastöðu nema breyting verði hér á“.  

Þóra telur umsóknir kvenna í stjórnendastöður hafa aukist síðastliðin ár í kjölfar 

breytinga á uppeldi og vegna aukinnar aumræðu. Hún segir að breytingar á uppeldi stuðli 

jafnframt að breytingum á staðalímyndum. Einnig telur hún mun milli kynjanna í 

atvinnuviðtölum vera vegna ólíkra persónuleika og ólíks uppeldis. Þóra útskýrir enn fremur 

að ástæðan fyrir því að samfélagið nú á tímum sé ekki komið lengra sé vegna ólíkra 

persónuleika, staðalímynda, og uppeldis. Hún segir: 

Ég var alltaf sú sem þótti óþekk því ég var með sterkar skoðanir, það hefði frekar 
átt að hrósa mér fyrir það í stað þess að þagga niður í mér. Ég fékk alltaf skammir í 
foreldraviðtölum og þótti óþekk og með læti í skólanum. Í minningunni var ég eina 
stelpan sem lét skoðanir mínar í ljós. Skólasystur mínar höfðu skoðanir og töluðu 
um þær sín á milli en þorðu ekki að segja þær upphátt. Ég var t.d. ein af fáum 
stelpum sem sá alltaf um að halda kynningar og svo framvegis, það voru oftast 
strákanir sem sáu um það þegar átti að koma fram eða tjá sínar skoðanir. Ef 
grunnskólakennslan hefði verið öðruvísi og hvatt alla til þess að segja skoðanir sínar 
í stað þess að þagga niður í mörgum stelpum og segja þeim að vera prúðar er ég viss 
um að staðan væri öðruvísi í dag.  Ég vil þó trúa því að kennsluhættir séu að breytast 
í kjölfar aukinnar umræðu.  

Þóra telur sig geta haft áhrif á stöðuna eins og hún er í dag í móðurhlutverkinu, ekki 

vinnuhlutverkinu. Hún segir: 

Ég hef áhrif á þetta sem mamma, ég þarf miklu meira að hvetja stelpuna en strákinn 
samt fá þau sama uppeldi. Hann tekur sínar ákvarðanir og er ekki hræddur um hvað 
öðrum finnst. Stúlkan er aðeins uppteknari af því hvað öðrum finnst. Aftur á móti 
er stelpan með mun meiri metnað og skipulagðari í öllu sem hún tekur sér fyrir 
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hendur. Ég myndi segja að þetta jafnaðist út hjá hvoru þeirra og þau væri jafn hæf 
til að sinna stjórnendastöðu þrátt fyrir ólíka eiginleika. 

Hún bætir við umræðu um hvernig hún sá mömmu sína alltaf fyrir sér ólíka pabba sínum en 

Þóra upplifði alltaf kostina jafna hjá þeim.  

Allir viðmælendur tóku fram fæðingarorlof með börnum sínum þegar fjallað var um 

lengd þeirra á vinnumarkaðnum. Agnar og Baldur sögðu báðir að þeir sæju eftir því að hafa 

tekið svona lítið fæðingarorlof. Agnar sagði að hlutirnir sem maður reiknaði með að skiptu 

ótrúlega miklu máli reyndust í dag ekki gera það. Baldur var á sama máli og sagði að honum 

hefði liðið eins og enginn annar gæti leyst sín verkefni og þess vegna hafi hann tekið minna 

fæðingarorlof en konan hans. Hann nefndi einnig að honum hafi þótt hann vera að missa af 

tækifærum á meðan á fæðingarorlofinu stóð. Elín, Þóra og Karen tóku allar fæðingarorlof og 

nutu þess. Elín taldi fæðingarorlofið hafa áhrif á stöðuna í dag. Henni þótti konur og karlar 

byggja á sömu reynslu og möguleg ástæða þess væri fæðingarorlof.  

Tengslanet 

Allir viðmælendur töluðu um tengslanet í hindranamynd. Ekki var lögð fram bein spurning út 

í tengslanet en þó nefndu allir viðmælendur tengslanet á einn eða annan hátt. Karen talaði um 

að hún hefði unnið jafnt með báðum kynjum í lok skólagöngu sinnar, með það í huga að 

mynda sér gott tengslanet. Hún sagði:  

Á auðvelt með að vinna með bæði körlum og konum og hef gert það sl. 30 ár.  Í 
viðskiptalífinu hafa karlar haft mikið forskot á okkur konur í gegnum tengslanet 
sem þeir komu sér upp mun fyrr en við konur.  Þetta er þó að breytast og konur 
margar komnar með gott tengslanet.  Hins vegar hafa konur verið óviljugri að nýta 
sér tengslanetið hingað til – talið að eðlilegra sé að þær komist áfram og nái árangri 
á „eigin verðleikum“.  Það er hins vegar vonandi að breytast þ.e. að konur nýti 
tengslanetið.  

Í framhaldinu var Karen beðin að túlka hverjar hún teldi mögulegar ástæður þess vera og 

sagði: 

Þetta er rótgróið í menninguna – feðraveldið er enn mjög svo virkt og passar upp á 
sína.  En við verðum að fá konur til að beita sér og nýta tengslanetið og fá strákana 
í lið með okkur – það verður að koma í veg fyrir að þetta verði „kvennamál“ – þetta 
verður að verða „samfélagslegt mál“ þ.e. betra fyrir alla 

Hún fann sjálf ekki fyrir ákveðnum hindrunum en hefur passað að vera virk í félagslífi sem 

tengist viðskiptalífinu með þátttöku í ýmsum hagsmunasamtökum. Áður fyrr var hún mun 

einangraðari en hefur núna myndað sér gott tengslanet sem auðveldar lífið á allan hátt.  

Baldur og Þóra voru ekki á sama máli um auglýsingahlutfall stjórnendastaðna. Baldur sagði 
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stöðurnar auglýstar jöfnum höndum en þó væri klíka ennþá vandamál sem kæmi mörgum 

alltof langt. Þóra sagði:  

Kannski 30% auglýstar myndi ég segja. Mér finnst að það ætti allaf að auglýsa, 
nema það sé verið að gefa tækifæri innan fyrirtækis. Ég er t.d. stundum beðin um 
að benda á einhvern í stjórnir eða millistjórnanda og það hjálpar þeim einstaklingum 
sem hafa myndað tengslanet við mig, þó það eigi nú kannski ekki að vera svoleiðis. 
En það hefur áhrif án þess að maður geri sér grein fyrir því.  

Áhrif kynjakvótans 
Viðmælendur voru spurðir út í afstöðu sína gagnvart kynjakvótanum sem settur var á stjórnir 

fyrirtækja og tók gildi árið 2013. Allir viðmælendurnir, að undanskildum Agnari, voru 

hlynntir aðgerðinni. Agnar sagði: „[Ég er] á móti lögunum, lög leysa ekki vanda. Umræða 

gerir það. Mér finnst þessi lög ekki réttlát, það á bara hæfasta fólkið að sitja í hverri stjórn“. 

Baldri fannst útfærslan sem valin var ekki ákjósanleg og vildi setja lögin fram á annan hátt. 

Hann sagði: „Ef ég hefði sett lögin hefði ég fyrst haft lög um millistjórnendur og svo í 

framhaldinu eftir aðlögunartíma hefði ég sett lögin um 40% í stjórnum stórra fyrirækja“. 

Aftur á móti var Elín sátt með valið á aðferð: 

[Ég] tel að FKA hafi verið leiðandi í því ferli árin áður og var þetta gert á mjög 
skynsamlegan hátt […] SA og Viðskiptaráð var fengið í ferlið og varð því að 
baráttumáli viðskiptalífsins – en ekki eingöngu kvenna. Enda mættu lögin engri 
fyrirstöðu þegar þau voru sett enda hafði viðskiptalífið haft mörg ár til að koma 
hlutunum í lag – án árangurs. 

Viðmælendur voru með skiptar skoðanir á því hvort kynjakvótinn hafi haft áhrifin sem ætlast 

var til af honum. Agnar sagði: 

Löggjöf er ekki alltaf lausnin finnst mér og mér finnst þetta vera gerast hægt og 
rólega og trúi því að þetta verði orðið betra eftir nokkur ár. En ég veit ekki hvort 
löggjöfin hafi orðið til þess að samfélagið varð svona eða hvað það var sem ýtti við 
okkur en allavega er meiri umræða um þetta málefni en áður var. 

 
Baldur sagði: „Framboð kvenna með stjórnunarreynslu hefur aukist en konur sem 

millistjórnendur eru í svipuðum hlutföllum og áður”. Um sama málefni sagði Karen: 

[Ég] tel að löggjöfin hafi haft úrslitaáhrif. Mikil umræða hafði verið áður en þessi 
lög voru sett en hún dugði ekki til. Umræðan var á meðal kvenna sem höfðu áhuga 
á kynjajafnrétti. Ég trúi að með lögunum hafi þetta komist á allra varir og því myndi 
ég álykta að umræða í samfélaginu hafi orðið til vegna laganna. Aukin umræða 
skilar að mínu mati jafn miklu og lögin gera, það er að segja ekki síður mikilvægt 
að fólk í samfélaginu tali um mikilvægi kynjajafnréttis, eins og það er mikilvægt að 
hafa 40% af konum í stjórnum fyrirtækja. Þróunin hafði verið til óbreytt árum saman 
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en þegar kynjakvótinn kom rauk hlutfallið upp hjá konum í stjórnum fyrirtækja.  
Ítreka – hafði úrslitaáhrif. 

Í framhaldinu var Karen spurð hvort hún taldi aðsókn kvenna hafa aukist eða minnkað í 

stjórnendastöður. Hún taldi að mikil aukning hafi verið undanfarið og sagði: „ [það eru] 

sífellt að koma ungar og öflugar konur fram og ég er viss um að það muni hafa góð áhrif á 

stöðuna í framtíðinni”. Út frá þessari umræðu var þráðurinn settur á áhrif laganna á fyrirtæki 

og einstaklinga. Allir viðmælendur voru sammála um aukna umræðu um kynjahlutföll í 

kjölfar laganna. Þóru þótti þó breytingar vera minni en hún vonaðist eftir. Karen sagði: 

„Áhrifin voru mikil á fyrirtæki. Hlutfall kvenna fór úr sirka 12% í það hlutfall sem það er í 

dag. Tölurnar segja allt um árangurinn”. Elín var tvístíga með áhrif kynjakvótans. Hún taldi 

að kynjakvótinn hefði jákvæð áhrif á fyrirtæki og einstaklinga en bætti við: „Ég tel lögin 

gilda á of fáum stöðum og það þyrfti að grípa til frekari breytinga hjá fleirum en þeim sem 

lögin eiga við um”. Þegar Agnar var spurður út í bein áhrif kynjakvótans svaraði hann: „[Ég] 

átta mig ekki á því hvort þau hafa haft einhver áhrif önnur en að konum hefur fjölgað í 

stjórnum og þá sérstaklega í skráðum félögum [...] og kannski opnað umræðu en ég veit það 

ekki“. Þó hann hafi ekki verið hlynntur setningu laganna taldi hann að umræðan sem 

mögulega hefur skapast í kjölfar kynjakvótalaganna hafi haft þær afleiðingar að fleiri konur 

sækist í stjórnunarstöður.  

Viðmælendur voru sammála um að konur hafi verið duglegri að sækjast eftir 

stjórnunarstöðum eftir að lögin voru sett en ólíkar skoðanir voru um millistjórnendur. Baldur 

sagði: „Það hefur haft áhrif varðandi stjórnir en ekki framkvæmdastjórastöður, þær eru enn 

þá jafn ójafnar. Það hefur aukið umsóknir hjá konum en samt virðist hlutfallið ekki vera að 

breytast finnst mér, allavega ekki hjá fyrirtækinu sem ég vinn hjá“. Í kjölfarið var Baldur 

spurður út í stöðuna á sínum vinnustað og hvaða hlutfall hann taldi ásættanlegt. Hann sagðist 

vera sáttur við hlutfallið 40% kvenmenn og 60% karlmenn á sínum vinnustað og í þeim 

stjórnum sem hann situr. Baldur segir einnig að þetta sé vandamál sem hafi elt samfélagið frá 

fortíð og muni taka tíma að breyta. 

Þóra telur alltof mikið af sama fólkinu í stjórnum fyrirtækja á Íslandi og möguleg 

ástæða þess gæti verið að of sjaldan sé auglýst. Hún telur þó að það sé sama hlutfall hjá 

konum og körlum af sama fólkinu. Agnar var ósammála þessu og sagði: ,,Mér finnst of mikið 

af sömu konunum í stjórnum fyrirtækja en ekki körlum, það er kannski ekki nægilegt 

framboð á konum sem koma til greina sökum minni reynslu”. 

Í framhaldinu voru viðmælendur spurðir hvaða áhrif lögin hafa haft annars vegar í 

stjórnum og hins vegar í framkvæmdastjórnum. Viðmælendur voru á einu máli um að þau 
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hefðu haft áhrif, að undanskildum Agnari, en töluðu um ólíka áhrifaþætti. Baldur sagði: 

„Framboð kvenna með stjórnunarreynslu hefur aukist en konur sem millistjórnendur eru í 

svipuðum hlutföllum og áður.” Um sama málefni sagði Karen: 

[Ég] tel að löggjöfin hafi haft úrslitaáhrif. Sérstök áhrif á stjórnir fyrirtækja. Mikil 
umræða hafði verið áður en þessi lög voru sett en hún dugði ekki til. Umræðan var 
á meðal kvenna sem höfðu áhuga á kynjajafnrétti. Ég trúi að með lögunum hafi þetta 
komist á allra varir og því myndi ég álykta að umræða í samfélaginu hafi orðið til 
vegna laganna. Aukin umræða skilar að mínu mati jafn miklu og lögin gera, það er 
að segja ekki síður mikilvægt að fólk í samfélaginu tali um mikilvægi 
kynjajafnréttis, eins og það er mikilvægt að hafa 40% af konum í stjórnum 
fyrirtækja. Þróunin hafði svo til verið óbreytt árum saman en þegar kynjakvótinn 
kom rauk hlutfallið upp hjá konum í stjórnum fyrirtækja.  Ítreka – hafði úrslitaáhrif. 

Elín og Þóra voru sammála um að þetta hefði haft mikil áhrif varðandi stjórnir því þetta sé í 

lögum en voru ekki vissar með hvaða áhrif eða hvort þetta hefði haft áhrif á framkvæmda-

stjórnir. Þóra útskýrði mál sitt frekar og sagði: 

Körlum þykir ekki kúl lengur að vera bara karlar saman, flestir karlmenn eru farnir 
að gera sér grein fyrir því að þegar bæði kynin vinna saman verður vinnan 
skilvirkari, fjölbreyttari og höfðar til stærri hóps. Ég veit þó ekki hvort það sé að 
skila sér eitthvað ákveðið í framkvæmdastjórnum, er ekki með tölurnar á hreinu þar. 
En þetta hefur klárlega haft mikil áhrif á kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja. Þrátt 
fyrir mikil áhrif vil ég taka fram að mér finnst ekki vera nógu margar konur í 
stjórnendarstöðum á Íslandi. 

Allir viðmælendur voru sammála um að ekki væri nógu margar konur í stjórnendastöðum á 

Íslandi en gáfu óíkar skýringar á stöðunni.  

Umræður 
Aukin umræða um jafnréttismál hefur haft jákvæð áhrif út um allan heim. Ísland stendur hér 

framar en margar aðrar þjóðir. Þrátt fyrir að Ísland sé framarlega í röðinni er hlutfall kvenna í 

framkvæmdastjórnum á Íslandi ekki nema í kringum 20% (Konur og Karlar á Íslandi, 2018)  

Í fræðilega kaflanum var talað um þrjá flokka. Hindranir sem snúa að einstaklingnum, 

sýn annarra og kerfið. Talað var um að konur og karlar séu ólíkir einstaklingar, með ólíka 

hegðun og sýni ólíka forystuhæfileika, en þessir ólíku þættir ættu ekki að hafa verri áhrif á 

konur en karla (Eagly,2001).Þetta varð svo eitt af þremur meginþemum viðtalanna. Þá var 

talað um mun milli kynjanna og ólíkar skoðanir þeirra. Einnig töldu allir viðmælendur að 

ólíkt væri að vinna með konum og körlum. Þemu viðtalanna sem snúa að einstaklingnum 

voru skortur á reynslu og aðsókn kynja í stöður. 
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 Einnig var kafli um sýn annarra í fræðilega kaflanum, með undirkaflanum 

staðalímyndir. Sá kafli endurspeglar þau atriði sem hafa áhrif á stöðu kynja innan fyrirtækja 

og var meginþema í viðtölunum. Í skýrslu Catalyst (2005) kemur fram að staðalímyndir séu 

verkfæri sem fólk treystir á til þess að spara sér orku og tíma.  Í sömu skýrslu kemur fram að 

erfitt sé að eiga við staðalímyndir sem við gerum okkur ekki grein fyrir að séu í hugsunum 

okkar. Allir viðmælendur voru sammála um þetta, og töluðu sérstaklega um að staðalímyndir 

hefðu mikil áhrif án þess að fólk gerði sér grein fyrir því. Einnig komu viðmælendur inn á 

uppeldi og tengslanet í viðtölunum og er sá kafli því hlutur af sýn annarra. 

Þriðji þátturinn í fræðilega hlutanum sneri að kerfinu og því að það setti reglur um 

fæðingarorlof og kynjakvótalög. Þessir þættir urðu einnig meginþema viðtalanna og flokkast 

sem áhrif kynjakvótans. Árið 2000 voru lög um fæðingar- og foreldraorlof sett með það 

markmið að báðir foreldrar ættu þess kost að sinna barni sínu og gera foreldrum kleift að 

samræma vinnu og fjölskyldulíf. (Fæðingarorlofslög nr. 95/2000). Þrátt fyrir þessi lög töldu 

allir viðmælendur að mæður tækju frekar fæðingarorlof en feður. Þó tóku allir viðmælendur 

fæðingarorlof með sínum börnum, en mislangt. Kerfið notaði svo lögin sem verkfæri 

stjórnvalda til þess að jafna stöðu kynja í stjórnum fyrirtækja. Það endurspegla tölurnar í 

stjórnum hjá þeim fyrirtækjum sem lögin gilda um en skilar sér ekki í framkvæmdastjórnir. 

Lögin áttu að hafa „trickle down” áhrif, en það hefur ekki skilað sér í tölum hjá konum í 

framkvæmdastjórn. Viðmælendur voru með skiptar skoðanir á því hvort kynjakvótinn hefði 

haft þau áhrif sem ætlast var til af honum. Einnig nefndu allir að alltaf ætti að ráða hæfasta 

einstaklinginn. Nokkur dæmi voru um þversagnir í viðtölunum, þá aðallega þegar rætt var um 

hvaða breytur viðmælendur notuðu í atvinnuviðtölum. Þá sagðist einn viðmælendi ekki horfa 

á kyn sem breytu en talaði svo um að ef ráða ætti nýjan stjórnanda væri líklegra að 

viðkomandi myndi benda á konu en karl vegna stöðunnar nú. Allir nema einn voru með 

lögunum og það má túlka úr svörum Agnars að hann hafi verið minnst jafnréttissinnaður. 

Því má segja að mat rannsakanda sé að góð tenging hafi verið milli viðmælenda og 

þeirra þátta  sem fjallað var um í fræðilega kafla ritgerðarinnar, að frátöldum köflum um 

tengslanet og uppeldi, þeir komu einungis fram í viðtölum en var ekki gerð grein fyrir í 

fræðilega kaflanum. Áberandi var að allir viðmælendur töluðu um þeirra tíma í 

fæðingarorlofi þegar spurt var um lengd á vinnumarkaði. Engin spurning mældi beint 

fæðingarorlof en allir viðmælendur töluðu um það sem sterkan áhrifaþátt  í starfsreynslu. 

Sama gildir um reynslu og að ráða hæfasta einstaklinginn. Rannsakandi túlkaði þetta svo að 

líta mætti á þversögn þegar talað var um að ráða hæfasta einstaklinginn. Viðmælendur, sem 

vildu benda frekar á konu en karl, nefndu allir að þeir myndu þó ráða hæfasta einstaklinginn 
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ef kostir og gallar væru nákvæmlega þeir sömu. Það er afar ólíklegt, ef ekki ómögulegt, að fá 

tvo nákvæmlega eins einstaklinga í ráðningarviðtal og því ólíklegt að þetta passi við svör 

þeirra.  

Viðmælendur voru allir sammála um að konur væru í minnihluta í stjórnendastöðum á 

Íslandi en höfðu jafn ólíkar og margar skoðanir á því hver möguleg ástæða gæti verið. Þær 

ástæður sem voru ríkjandi voru staðalímyndir, ólíkir persónuleikar kynjanna og 

fjölskyldulífið. Allir viðmælendur voru þó sammála um að þetta myndi breytast á næstu árum 

í kjölfar aukinnar umræðu. Þau sem sitja nú í stjórnum ólust upp við svokallað feðraveldi og 

voru ekki eins meðvituð um kynjajafnrétti eins og krakkar eru nú á dögum í kjölfar aukinnar 

umræðu. Eftir þessa rannsóknarvinnu telur rannsakandi að í framtíðinni verði fleiri konur 

starfandi í framkvæmdastjórn en áður.  

Rannsóknin hafði sína styrkleika og veikleika. Þegar farið var af stað og safnað 

gögnum ákvað rannsakandi að taka viðtöl við einstaklinga sem sitja í stjórnum fyrirtækja á 

Íslandi og athuga hvað hindraði að þeirra mati konur við að sitja í framkvæmdastjórnum. 

Þrátt fyrir að þessir fimm einstaklingar séu ólíkir gefa þeir einungis þeirra sýn á málið. Svo 

eru margir aðrir sem sitja í stjórnum og hafa aðra skoðun en þessir tilteknu viðmælendur. 

Stjórnarmeðlimir eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Betra hefði verið að taka viðtöl við fleiri 

einstaklinga. Aftur á móti hentaði mjög vel í þessari rannsókn að notast við djúpviðtöl. 

Einkennandi fyrir viðtölin í heild sinni var traust og í öllum þeirra kom fram setning líkt og 

„þetta er nú eitthvað sem ég vil ekki að þú hafir eftir mér“ og „ég ætti ekki að vera segja“ 

sem gefur til kynna að traust hafi myndast milli rannsakanda og viðmælenda sem var 

markmiðið. Þá var markmiði rannsóknar náð með því að fá fram upplýsingar um þessa 

stjórnendur sem ekki voru til áður. Einnig ber að taka fram að í þessari rannsókn túlkaði 

rannsakandi líkari svör milli þeirra sem sitja sem stjórnarmenn í stjórnum fyrirtækja, og 

þeirra sem eru stjórnarformenn og hafa setið lengur í stjórn. Til að mynda var áberandi 

hvernig stjórnarformennirnir Agnar og Elín höfðu yfirleitt svipaða sýn á hlutina, sýn sem 

oftar en ekki reyndist frábrugðin skoðunum stjórnarmeðlima. Hluti þessarar rannsóknar 

fjallaði um að rannsaka sýn stjórnarmeðlima á lágu hlutfalli kvenna í framkvæmdastjórn. 

Viðmælendur komu með ólík dæmi um hindranir og því má segja að hindranagreiningin hafi 

verið í takt við fræðilega kaflann. Erfitt var að fá svör við áhrifaþáttum sem viðmælendur 

töldu jákvæða á mikilvægi kvenna í framkvæmdastjórn. 

Næstu skref í þessari rannsókn væru að gera nákvæmnlega sömu rannsókn, með sama 

viðtalsramma, en hafa sem viðmælendur fólk sem starfar í framkvæmdastjórn fyrirtækja á 

Íslandi. Gögnin yrðu greind á sama hátt, fundin þemu og borin saman. Rannsóknarspurningin 
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í þeirri ritgerð myndi því einblína á að bera saman þessa tvo hópa og hvort það sé eitthvað 

ákveðið sem er líkt á milli þeirra eða ekki. Áhugavert væri að skoða þennan hóp sérstaklega 

þar sem engin lög gilda um kynjahlutföll í framkvæmdastjórnum en lögin 2013 um 

kynjahlutfall í stjórnum fyrirtækja áttu að hafa „trickle down“ áhrif og skila sér í 

framkvæmdastjórnir. Samkvæmt skýrslunni Konur og karlar á Ísalndi 2018 (Hagstofan,2018) 

hefur þetta ekki skilað sér og því þykir höfuni þetta áhugavert málefni sem vert er að 

rannsaka.   
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Viðauki 
Viðtalsrammi 

Bakrunnsspurningar : 

a.   Aldur? 

b.   Menntun? 

c.   Varst þú virk/virkur í félagslífinu gegnum skólagöngu þína?  

d.   Hversu lengi hefur þú verið á vinnumarkaðnum?  

e.   Hvernig myndir þú lýsa starfsreynslu þinni til þessa?  

f.   Hver er núverandi staða þín á vinnumarkaði?  

g.   Sérstök verkefni samhliða námi sem nýtast þér í dag?  

Megin spurningar  

2.   Hefur þú unnið jafnt með báðum kynjum gegnum skólagöngu þína?  

a.   Finnur þú mun á því að vinna með konum/körlum? 	  

Ráðningar  

3.   Er algengt að þú takir viðtöl þegar ráða þarf í æðstu stöður í fyrirtækjum? 

a.   Til hvaða lykil breyta lítur þú þegar þú ert að taka ákvarðanir um stjórnenda í 

nýja stöðu. Eer kyn secondary breyta? 

4.   Eru stjórnendastöður auglýstar ? Hvert telur þú hlutfallið vera á auglýstum stöðum vs 

fólk fengið til að benda á ?  

a.   Telur þú það hafa áhrif á stöðuna í dag?  

5.   Ef þú ættir að benda á stjórnenda. Myndir þú benda á konu eða karl?  

6.   Sækjast konur og karlar jafnt eftir stjórnendastöðum ?  

7.   Sækjast konur og karlar jafn mikið í framkvæmdarstjórn?  

8.   Þegar þú tekur atvinnuviðtöl- upplifir þú mun milli kynja? Getur þú lýst þessum mun?. 

a.   Af hverju heldur þú að þessi munur sé?	  	  

9.   Er of mikið af sama fólkinu í stjórnum á íslandi í stórum fyrirtækjum? Hvað finnst 

þér?  

10.  Hefur löggjöfin þegar haft áhrif á kynjahlutfallið í stjórnum? Hvað með 

framkvæmdastjórnum?  

11.  Telur þú aðsókn í framkvæmdastjórn kvenna hafa aukist eða minnkað undanfarin ár?  
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Kynjajafnrétti  

12.  Hver er staðan á þessum málum (kynjajafnrétti) í fyrirtækjum sem þú vinnur hjá?  

a.   Hvernig vilt þú hafa stöðuna?  

13.  Hvaða ástæður telur þú vera fyrir því að færri konur eru í framkvæmdastjórn fyrirtækja 

miðavið karla?  

14.   Hvað veldur því að við séum ekki lengra komin í dag (innra, ytra)?  

15.  Telur þú bæði kynin jafn hæf til að gegna stjórnendastöðu?  

 

Persónuleg sýn og upplifun   

16.  Hver er þín sýn á kynjajafnrétti- er þetta leiðandi fyrir þig sem stjórnandi?  

17.  Fannst þú fyrir einhverjum hindrunum á leiðinni á þann stað sem þú ert í dag?  

18.  Varst þú með eða á móti lögunum sem voru sett 2013 um kynjakvóta í stjórnum 

fyrirtækjum?  

19.  Hver telur þú helstu áhrif laganna sem sett voru 2013, hafi haft á fyrirtæki og 

einstaklinga?  


