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Útdráttur  
Tilgangur rannsóknarinnar var að fá álit ráðgjafa á ráðningarskrifstofum á því hvort konur sæki 

síður en karlar um stjórnenda- og áhrifastöður og fá innsýn þeirra  hvers vegna svo kunni að 

vera. 

Sýnileiki kvenna í stjórnenda- og áhrifastöðum í fyrirtækjum hlýtur að stafa af einhverri 

ástæðu, en hver gæti sú ástæða verið? Vilja konur hreinlega ekki sækja um þessi störf, eða gætu 

verið áhrifaþættir í samfélaginu? 

Við rannsóknina var notuð eigindleg rannsóknaraðferð og tekin voru fjögur viðtöl við 

ráðgjafa á þremur ráðningarskrifstofum. Skilgreind voru fimm þemu út frá viðtölunum með 

rannsóknarspurninguna til hliðsjónar og niðurstöður greindar.  

Niðurstöður gáfu til kynna að konur væru  að sækja um stjórnenda og áhrifastöður, ekki síður 

en karlarnir. Konur sækja þó gjarnan í aðrar atvinnugreinar en karlar svo sem störf sem ekki 

krefjast mikillar ábyrgðar og eru veigamikil. En ástæður fyrir því eru margþættar og má þar 

nefna þætti eins og staðalímyndir bæði kvenna og í samfélaginu sjálfu. Einnig gæti hlutdrægni 

í ráðningarferlinu spilað inni þar sem mikið er af körlum sem ráða í störfin og gætu þeir verið 

að ráða einhvern sem er þeim líkur. Konur sækja einnig oftar um stærri stöður í smærri 

fyrirtækjum. Þar sem einungis voru tekin viðtöl við fjóra aðila þá er erfitt að alhæfa út frá 

þessum niðurstöðum hinsvegar benda þær til þess að tíðarandinn sé að breytast og við færumst 

í rétta átt í kynjabaráttunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formáli 
Þessi rannsókn er lokaverkefni nemanda til B.Sc í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein 

og gildir hún 12 ETCS einingar.  
Leiðbeinandinn minn var Þóranna Jónsdóttir og vil ég þakka henni fyrir einstaklega góða og 

uppbyggilega aðstoð í gegnum allt ferlið. Einnig vil ég þakka öllum viðmælendum mínum sem 

tóku sér tíma í að hitta mig og ræða við mig um þetta málefni, henni Ásu Karín fyrir mikla og 

góða aðstoð við að finna viðmælendur og koma mér í samband við ráðningarskrifstofur. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er hvort að konur sæki síður um stjórnunar- og áhrifastöður 

heldur en karlar. Ástæðan fyrir vali á þessu viðfangsefni er að það er gríðarleg vakning í 

samfélaginu um jafna stöðu kynjanna í atvinnulífinu. Merkilegt er að skoða hvernig konur eru 

að færa sig upp metorðastigann í fyrirtækjum en einhverjar hindranir eru á því að þær komast 

ekki í efstu forstöðustöður innan stórra fyrirtækja hér á landi. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldunni minni og vinkonum fyrir hvatninguna og endalausan 

stuðning í gegnum þetta ferli. 
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Inngangur 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að fá álit ráðgjafa á ráðningarskrifstofum á því hvort konur 

sæki síður en karlar um stjórnenda- og áhrifastöður og fá innsýn þeirra í hversvegna svo 

kunni að vera. 

Í rannssókn sem gerð var árið 2017 af tímariti  Fortune 500 , kom fram að aðeins 16% kvenna 

eru í stöðu framkvæmdarstjóra og aðeins 8% í stöðu forstjóra (Brands og Fernandez-Mateo, 

2017).   

Konur hafa þó á undanförnum árum rutt sér braut í millistjórnendastöðum í fyrirtækjum, en af 

einhverjum ástæðum eru þær ekki mjög sýnilegar í framkæmdarstöðum og ennþá minni mæli 

í forstjórastöðum. (Eagly og Karau, 2002). 

Í lok árs 2016 voru konur 25,9% stjórnarmanna í fyrirtækjum með færri en 50 starfsmenn. 

Árið 2010 voru samþykkt lög um að kynjahlutfall kvenna í stórum fyrirtækjum ætti ekki að 

vera minna en 40%. Eftir það hefur hlutfall kvenna aldrei verið hærra en það fór hæðst í 

33,2% árið 2014 en hefur lækkað síðan þá og er nú 32,3% (Hagstofan, 2017). 

Í rannsókn sem gerð var af (Haveman og Beresford, 2012) í Kaliforníu er niðurstaðan sú að 

konur eru að öllu jafna með háa menntun jafnvel hærra en karlar á sama aldri og að þær sæki  

jafnt um stjórnendastöður en af einhverjum ástæðum eru þær ekki að skila sér í þessar stöður. 

Eitt og annað bendir til þess að konur sækja hreinlega ekki um stjórnendastöður. Í grein 

Barbulescu og Bidwell (2012) gera þær grein grein fyrir nokkrum ástæðum sem geta ollið því 

að konur sækja síður um stjórnendastöður. Konur virðast síður sækja um störf sem fylgir 

mikil ábyrgð eins og til dæmis innan fjármálageirans.  

Annar þáttur sem talin er vera stór þegar kemur að því að konur velji sér störf eru 

staðalímyndir. Staðalímyndir er ákveðin mynd sem samfélagið hefur mótað um hegðun 

kynjanna. Til dæmis það að konur eigi að vera heima í staðin fyrir að vera úti á 

vinnumarkaðnum, einnig að sum störf eru talin vera einungis fyrir karlmenn.  

Fernandez og Lordes Sosa (2005) greina frá því að möguleg ástæða fyrir litlum sýnileika 

kvenna í stjórnendastöðum er vegna þess að samfélagið hreinlega vísi þeim í sitthvora áttina. 

Atvinnuauglýsingar eru oft settar þannig fram að þær höfði frekar til karla og öfugt. Því eru 

kannski stjórnunarstöður auglýstar þannig að þær höfði ekki til kvenna og eru því 

fráhrindandi fyrir konur. Einnig er talað um í greininni að ef konur er einu sinni hafnað um 

stórt starf er mjög líklegt að þær sæki síður aftur um í  ótta að vera hafnað aftur. 

Í rannsókn  Barbulescu og Bidwell (2012) er niðurstaðan sú að konur eru ekki í minnihluta 

umsækjenda um stjórnendastöður heldur liggi ástæðan í ráðningarferlinu sjálfu þar sem 

meirihluti stjórnarmanna eru oft karlar og þeir ráða þá karl í starfið af einhverjum sökum.  
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Konur eru metnar öðruvísi og eru ekki taldnar vera hæfar í starfið eins og karlarnir því þær 

eru sagðar brjóta í bága við þær staðalímyndir sem leiðtogi er gefinn út fyrir að vera 

(Ferguson, 2017).   

Luzadis, Wesolowski og Snavely (2008) telja að mismunandi staðlar fyrir konur og karla geti 

verið hluti af hlutdrægni í ráðningarferli fyrirtækja. Konur eru ekki séðar sem framfærnar, 

metnaðarfullar og ákveðnar heldur ættu þær taldar vera ástúðlegar, hjálpsamar og góðar í 

samskiptum, og eru þetta staðlar sem ekki eru sagðir góðir fyrir stjórnanda. 

Í rannsókninni verður leitað eftir viðhorfi reyndra aðila hjá ráðingarskrifstofum um það hvort 

konur sæki síður um stjórnenda- og/eða áhrifastöðum en karlar, eða hvort að þær sæki um 

yfirhöfuð, en skýring liggi annarsstaðar til dæmis í ráðningarferli fyrirtækja. Tekið var viðtal 

við fjóra ráðgjafa á þremur ráðningarskrifstofum til að fá innsýn þeirra á þessi málefni. 

 

Sækja konur síður um stjórnendastöf en karlar, hvers vegna? Er skýringanna mögulega að 

leita í ráðningarferlinu? 
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2 Vinnumarkaðurinn í dag 

Í dag árið 2017 eru konur um 60% alls vinnuafls og eru oftar með hærri háskólapróf en karlar 

á sama aldri. Samt sem áður virðist  hlutfall kvenna í leiðtogastarfi eða æðstustjórnendastöðum 

vera lágt, sama í hvaða atvinnugeira það er í, og á þetta við alls staðar í heiminum (Baker, 

2014). Á meðal Fortune 500 fyrirtækja í bandaríkjunum eru ekki nema rúmlega 5% kvenna í 

stöðu forstjóra og í topp stjórnendastöðum, þrátt fyrir að rannsóknir sýna að yfir 90% 

almennings séu sáttir við a vinna undir konu sem yfirmanni (Baker, 2014). 

Margar rannsóknir ennþann dag í dag benda til þess að karlar þéni meira en konur þrátt 

fyrir allskyns faktora sem gripið hafa verið í til að reyna að jafna þennan mun, eins og til dæmis 

kynjakvóta og jafnréttis lög. Þegar skoðað er sama starf sem unnið eru af karli eða konu þá 

minnkar þessi munur (Fernandez og Lourdes-Sosa, 2005).  

Konur virðast þurfa að standa frammi fyrir allskyns hindrunum þar á meðal staðalímyndum 

sem orðið hafa til í samfelaginu okkar og hlutdrægni í vali á starfi, oft hefur verið talað um að 

þessi týpíska staðalímynd kvenna hæfi ekki æðsta stjórnanda og/eða leiðtoga. Þessar neikvæðu 

staðlímyndir hafa ekki bara áhrifa á mat á konum sem stjórnenda og val í starfi heldur einnig á 

skoðun kvenna á þeim sjálfum og getu þeirra til leiðtogahæfnis (Hoyt, 2005). 

 

Árið 1976 voru fyrstu jafnréttislögin samþykkt á Íslandi, Lög um jafnrétti kvenna og 

karla nr 78/1976. En þau lög fjölluðu fyrst og fremst um stöðu kynjanna á vinnumarkaði, ekki 

síst varðandi launajafnrétti. Í núgildandi lögum um jafna stöðu kynjanna og einnig jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008 segir eftirfarandi í 18. grein lagann,  sem fjallar um vinnumarkað: 

 

‘’Atvinnurekendur og stéttarfélög skulu vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði. Atvinnurekendur skulu sérstaklega vinna að því að jafna stöðu kynjanna innan 

fyrirtækis síns eða stofnunar og stuðla að því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og 

karlastörf. Sérstök áhersla skal lögð á að jafna hlut kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum.  

Fyrirtæki og stofnanir þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skulu 

setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína. Skal þar 

m.a. sérstaklega kveðið á um markmið og gerð áætlun um hvernig þeim skuli náð til að tryggja 

starfsmönnum þau réttindi sem kveðið er á um í 19.–22. gr. Jafnréttisáætlun og 

jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu skal endurskoða á þriggja ára fresti. ‘’ 

 

( Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla) 
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Ár hvert gefur Alþjóðaefnahagsráðið út skýrslu um stöðu kynjajafnréttis í heiminum.  Árið 

2012 var Ísland, í fjórða árið í röð, í efsta sæti. Staða kynjajafnréttis taldist því góð hér á landi 

samkvæmt þessari mælingu.  

 

´´Atvinnuþáttaka kvenna hér á landi er sú mesta meðal OEDC þjóða eða 77% árið 2011 

meðan OECS meðaltalið er 55,8% ´´. 

 

( Guðbjörg Lilja Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). 

 

Þessai háa atvinnuþáttaka skilar sér þó ekki í  jöfnu hlutfalli milli kynjanna á meðal æðstu 

stjórnenda í einkafyrirtækjum hér á landi . 

Sem dæmi má nefna að í lok árs 2016 voru konur 25,9% stjórnarmanna fyrirtækja sem greiða 

laun og skráð eru í hlutafélagaskrá. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja var á bilinu 21,3% til 

22,3% á árunum 1999 til 2006, fór síðan hækkandi upp í 25,9% árið 2015, en stendur nú í stað 

milli ára (Hagstofan e.d). 

Eins og sjá má á myndinni hér að neðan fer hlutfall kvennkynsstjórnarmanna ,í fyrirtækjum 

með 50 starfsmenn eða fleiri , hækkandi eftir að kynjakvótinn var settur á. En breytingin 

martktæk og mjög sýnileg. En í fyrirtækjum með 50 starfsmönnum eða færri er breytingin ekki 

eins sýnileg og má segja að hækkunin er stöðnuð  milli ára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mynd 1 Hlutfall kvennkynsstjórnarmanna eftir stærð fyrirtækja frá árunum 2008-2016 (Hagstofan,2016) 
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Lítil hækkun var á hlutfalli kvenna sem gegndu stöðu framkvæmdarstjóra, tölurnar fóru úr 

21,9% í 22,1% , hækkunin miðar hægt áfram en lítilvæg hækkun hefur verið frá árinu 1999. 

Hlutfall kvenna í stöðu stjórnarformanna var 23,9% í lok árs 2016, sem er svipað og árið 2015, 

en þá var hlutfallið 24,1%  (Hagstofan e.d). 

 

Á Íslandi í dag eru 16 fyrirtæki skráð í kauphöll. Öll þessi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að 

engin kona situr í forstjórasæti. Í nokkur ár var  Sigrún Ragna Ólafsdóttir eina konan em gengdi 

hlutverki forstjóra, var hún forstjóri Vís, og var það eina fyrirtækið sem skráð var í Kauphöll 

sem hafði konu sem forstjóra. Mismargir framkvæmdarstjórar eru í fyrirtækjum og er yfirleitt 

konur í hið minnsta í einu sæti nema einu fyrirtæki, HP Grandi, en þar sitja fimm 

framkvæmdarstjórar og það allt karlar. (Iceland - Listed Companies - Nasdaq n.d.) 

 

Fyrirtæki Forstjóri Fjöldi 

Framkvæmdastjóra 

KVK 

Fjöldi 

Framkvæmdastjóra 

KK 

Marel Árni Oddur 

Þórðarson 

1 10 

Eik Garðar Hannes 

Friðjónsson 

1 3 

Eimskip Gylfi Sigfússon 1 4 

HP Grandi Vilhjálmur 

Kjartansson 

0 5 

Hagar Finnur Árnason 1 4 

Icelandair group Björgólfur 

Jóhannsson 

2 5 

N1 Eggert Þór 

Kristófersson 

1 3 

Reginn Helgi S. Gunnarsson 3 4 

Reitir Guðjón Auðunsson 1 3 

Síminn Orri Hauksson 1 3 

Sjóvá Hermann Björnsson 2 3 

Tryggingarmiðstöðin Sigurður Viðarsson 1 4 
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Vátryggingarfélagið Helgi Bjarnason 2 2 

Origo Finnur Oddsson 2 2 

Skeljungur Hendrik K. Egholm 1 4 

Fjarskipti Stefán Sigurðsson 2 4 
Tafla 1 Fyrirtæki á Íslandi sem skráð eru í Kauphöll 

 

 

Skoða má aðrar stórar stofnanir á Íslandi til dæmis banka. Á Íslandi eru þrír starftækir bankar 

þeir eru Íslansbanki, Arion banki og Landsbankinn auk þessa þriggja er síðan Seðlabanki 

Íslands. Bæði Íslansbanki og Landsbankinn hafa konur sem bankastjóra. 

Íslandsbanki hefur unnnð markvisst að því að auka jafnvægi milli kynjanna , og er hlutfall milli 

kynjanna inni bankanum næstum því jafnt  (Íslandsbanki, 2017) 

 

 

 

Bankar á íslandi Bankastjóri Framkvæmdastjóri 

kk 

Framkvæmdastjóri 

kvk 

Íslandsbanki Birna Einarsdóttir 3 3 

Arion Banki Höskuldur Hrafn 

Ólafsson 

4 4 

Landsbankinn Lilja Björk 

Einarsdóttir 

4 2 

Seðlabanki Íslands Már Guðmundsson 4 6 
Tafla 2  Bankar á Íslandi  

 

Þetta mikla gap í stjórnunarstöðum  í dag er ekki hægt að skýra með lágu menntunarstigi 

kvenna (Haveman og Beresford, 2012)  samkvæmt Hagstofu Íslands fer háskólamenntuðum 

einstaklingum  á Íslandi fjölgandi og árið 2015 var háskólamenntaðir 25-64 ára 38,9% íbúa á 

Íslandi en það eru um 64.600 af heildar fjölda landsmanna. 

Þessari fjölgun á háskólamenntun má að miklu leyti rekja til fjölgunar háskólamenntaðra 

kvenna. (Hagstofa Íslands, 2017). 

Eins og sjá má á myndunum hér að neðan þá fer háskólamenntun kvenna hækkandi frá árinu 

2007,  mun meiri hækkun en á sama aldursbili hjá körlum , hins vegar þá er grunnmenntun 
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karla mun hærri er hjá konunum ( Hagstofa Íslands, 2017). Eins og sjá má á myndunum hér að 

neðan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mynd 2 Fjölgun háskólamenntaðra kvenna á Íslandi 2003-2015 (Hagstofan, 2016) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 3 Fjölgun menntaðra karla á Íslandi 2003-2015 (Hagstofan, 2016) 
 
 
 
 

2.1 Kynjakvóti 
Noregur var fyrsta landið til að innleiða kynjakvóta en árið 2003 voru sett lög um að lágmarks 

hlutfall kvenna i stjórnum innan fyrirtækja væri 40%. Árið 2010 voru sett lög á Íslandi um 

kynjakvóta í fyrirtækjum með 50 starfsmönnum eða fleiri, hlutfall karla og kvenna átti að vera 

60% og konur minnsta kosti 40% ( Guðbjörg Lilja Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 

2012). 
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Á meðal 67 landa þá eru konur aðeins í 10%  tilfella í stjórn fyrirtækja. Þrjú neðstu löndin eru 

Marokko með 0%, Japan með 0.9% og Chile með 2.4%. Noregur er með hæðstu prósentuna 

en þar eru konur í 24% í stjórn fyrirtækja, næst á eftir er Svíþjóð með 28% og Finnland fylgir 

fast á eftir með 27.2% (Terjesen, Aguilera og  Lorenz 2015). 

Rannsókn var gerð í svíþjóð þar sem 389 nemendur í stjórnun tóku þátt. Í rannsókninni var 

verið að kanna hvort að það skipti máli ef einhver breyta um kynferðisstefnu var sett í 

atvinnuauglýsingu til að auka þátttöku kvenna í umsóknarferlinu. Þrjár aðferðir voru notaðar, 

áhersla var sett á að konur myndu sækja um, að jafna þyrfti kynjakvótan í fyrirtækinu og að 

jöfn meðferð væri á  umsóknum kynjanna . Niðurstöðurnar voru þær að þegar konur sáu að 

jafnt væri farið með allar umsóknir ,hvort sem það væri karl eða kona , að þar væru þær 

líklegastar til að sækja um. Þegar í umsókninni var kvatt til þess að konur myndu sækja um eða 

jafna þyrfti kynjahlufall í fyrirtækinu þá fannst konum  það móðgandi og fannst þá fyrirtækið  

veria að leita eftir konum til þess eins að fá þær en ekki því þær þóttu bestar í starfið. 

Með rannsókninni má sjá að ekki eru öll inngrip sem virka til að reyna auka áhuga kvenna á 

stjórnendastöðum. Heldur bendir rannsóknin að þær konur sem finnast þær hæfar og ætla sér 

að sækja um starfið þær sækja um (Nater og Sczesny,2017). 

Margvísleg rök  eru fyrir því að fjölga eigi konum í stjórn fyrirtækja, einna helst eru þau að 

ávinningur sé af fjölbreytileika, ákvarðanir stjórna taki meiri mark á makaðinum og það að 

virkja konur í yfirstjórnum  stórra fyrirtækja fara þau ekki á mis við allskyns þekkingu og 

hagnýta hæfni (Guðbjörg Lilja Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). 

Með því að fjölga konum í stjórn er hvatt til framgangs kvenna í stjórnunarstöðum innan 

fyrirtækis. Með fleiri konum i stjórn þá eru skýr skilaboð að fyrirtækið meti framlag kvenna 

og með þvi hvetji konur til að sækja um þessar stöður. 

Fyrirtæki sem er með konur í stjórn getur í auknum mæli aukið áherslu á kvenlæg gildi og 

viðmið og gert starfsumhverfi vænlegra til að þróa kvenkynsstjórnendur og með þvi minnka 

brottfall þeirra (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir,2005). 

Í skýrslu Guðbjargar og Margrétar  (2012) kemur fram að í íslenskum fyrirtækjum sem hafa 

kynjablandaða stjórn sé arðsemi eigin fjár 23% að meðaltali, en aðeins 11% að meðaltali í þeim 

fyrirtækjum þar sem stjórnin er eingöngu skipuð af karlmönnum. Einnig er sagt frá þvi að 

fyrirtæki sem hafa konur í stjórn eru ólikegri til þess að lenda í alvarlegum vanskilum. 
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3 Staðalímyndir 

Mikið hefur verið skrifað um bæði kynjamun og forystu um allan heim. Margar rannsóknir  

hafa verið gerðar um þessi efnis þar að segja  hvort að konur þurfi að hafa meira fyrir því að 

komast á toppinn fyrir það eitt að vera kona (Barrero, González og Rincón, 2017). 

Í skýrslu sem framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins setti fram þá er talað um að helsta 

ástæða þess að vinnumarkaðurinn sé svona  kynjaskiptur eins og raun ber vitni er vegna 

staðalímynda kynjanna ( Bettio og Veraschchagina, 2009). 

Í skilgreiningu sem ( Bordalo, Coffman, Gennaioli og Shleifer, 2016) rita segir að 

staðalímyndir séu fyrirfram ákveðnar hugmyndir um annað hvort útlit fólks, eiginleika fólks 

sem kannski tilheyrir akveðnum hópi eða þá stétt innan samfélagsns. Staðalímyndir segja 

óbeint til um það hvernig á að haga sér og ganga það langt að segja hvaða störf eru við hæfi 

hverju sinni. 

Staðalímyndir geta haft neikvæð áhrif á jafnrétti kynjanna og vinna gegn þeim eins og kemur 

fram í 1. gr. Jafnréttislaga 10/2008.  

Hlutverka gagnrýnin á sér stað þegar kona eða karl framkvæma önnur félagsleg hlutverk en 

samræmast staðalímyndinni og er lýsandi fyrir kyn sitt. Til að mynda má nefna þegar kona er 

tilfinningarík eða er að sjá um fólkið sitt og sína ást og umhyggju þá er hún að samræmast 

þessari týpsisku ímynd af konu. En þegar karl gerir nákvæmlega það sama þá er staða hans ólík 

og er hann sagður vera að gera eitthvað sem samræmist ekki karllægri hegðun. Það að vera 

karlmaður með miklar tilfinningar , umhyggju og  ástríðu samræmist ekki karltýpunni 

(Ferguson, 2017). Mörg störf eru talin vera mjög kynjuð, þar að segja , konur og karlar eru 

metin mismunandi til að standa sig vel í tilteknu starfi. Af þessum ástæðum eru ráðningar oft 

gerðar útfrá því hvort tiltekið starf höfði frekar til konu eða karls , og þar af leiðandi leiðir þetta 

til hlutdrægni í ráðningarferlinu sjálfu (Hareli og Klang, 2008). 

Stofnanir í dag hafa mikið verð að vinna í menningunni innan fyrirtækisins og koma til móts 

við þann aukna fjölda kvenna sem eiga leið inn á vinnumarkaðinn. En þrátt fyrir breytingarnar 

sem hafa átt sér stað þá er ennþá langt í land að konum finnist þær vera vel liðnar og þurfi ekki 

alltaf að sanna sig fyrir hinu kyninu ( Ruderman og Ohlott, 2004). Staða staðalímyndunar í 

stjórnunarstöðum er oft sett svona fram  ´´think manager-think male ´´ og þetta heldur áfram 

að vera mikil hindrun fyrir framgang kvenna í atvinnulífinu  (Gherardi, Murgia, 2014). 

Til dæmis þegar  konur og karlar eru beðin um  að nefna leiðtoga, þá er svarið oftast karlmaður, 

hjá báðum kynjum. Til að mynda Martin Luther Kingd, Nelson Mandela Barrack Obama og 

fleiri. Þrátt fyrir að það eru fullt af konum sem hafa verið flottir leiðtogar í gegnum tíðan , Joan 
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of Arc, Marie Curie Simonede Beuvoir og Móðir Theresa ( Barrero, González og Rincón, 

2017). 

Samkvæmt (Mölders, Brosi, Bekk, Spörre og Welpe, 2017) eru konur minna áþreifanlegri, 

minna virkari og sterkari en á móti kemur eru þær samfélagslegri , þær hafa meiri skilning, 

sýna meiri stuðning og umhyggju heldur en karlar. Ferguson ( 2017) heldur þvi fram  og er 

sammála (Mölders, Brosi , Bekk , Spörre og Welpe ) að kynjaskipanir karla og kvenna má 

hugsa í tveimur pörtum: samfélagsleg og yfirmannsleg. Konur eru taldar vera mun hærri í 

samfélagsvíddinni, þær hafa meiri umhyggju, eru nærandi og leggja mikla áherslu á vellíðan 

annarra. Karlar hins vegar vega hærri í ákvarðanatöku, sjálfstæði og miklu eftirliti. Leiðtogi og 

stjórnandi er oft tala um að vera mest umtalaðasta kynbundnahlutverkið á vinnumarkaðnum 

(Ferguson,2017). Samkvæmt hlutverka kenningunni er skynjaður munur á milli 

kvenkynshlutverksins og leiðtogahlutverksins tvennskonar. Í fyrsta lagi er lýsandi þáttur á milli 

kynjanna þannig að konur eru samfélagslegri og ekki eins framgengar, þannig að þær eru ekki 

taldnar jafn hæfar til að stjórna. Í öðru lagi benda hlutir til þess að staðalímyndin að þegar 

kvenkynsleiðtogi sýnir góðan stjórnunarárangur þá er oft litið framhjá því , vegna þess að sú 

hegðun er í ósamræmi við væntingar um viðeigandi og æskilega hegðun kvenna . Þessar tvær 

ástæður gefa til kynna meira neikvætt viðhorf til kvenkynsstjórnenda heldur en til 

karlkynsstjórnenda, og gerir þeim erfitt fyrir að ná langt í leiðtogastörfum og vera metnar af 

áreiðanleika (Hoyt, 2005). 

Könnun sem gerð var af Zenger og Folkman í Bandarikjunum árið 2012, þar voru 7280 manns 

beðnir um að meta yfirmenn sína, sem voru á stjórnunar og leiðtoga stigi, á hinum ýmsu 

sviðum. Notaðir voru 16 staðlar til dæmis hrósar og styrkir starfsmenn, vinnur markvisst að 

markmiðum, samvinna og hópavinna. Niðurstöður úr rannsókninni komu mikið á óvart, en 

kvenkynsstjórnendur skoruðu hærra en karlkynsstjórnendur á öllum þessum þáttum nema einu 

, að þróa stefnumótandi hugsun, þar voru karlarnir hærri. Það að konur skoruðu hærra í öllum 

þáttum nema í þeim þætti að þróa stefnumótandi hugsun, gæti verið ein ástæða þess að konur 

eru ekki sýnilegar í stjórnenda og lykilstöðum innan veggja fyrirtækja. Það gæti því verið 

lykilatriði fyrir konur sem vilja ná langt inná stjórnendastöður að geta verið sjónrænar og hafa 

færni til að framkvæma stefnumótandi sýn (Baker, 2014). 
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3.1 Fyrirmyndir og tækifæri 

Það er staðreynd að konur eru í miklum minni hluta þegar kemur að stjórnenda og áhrifastöðum 

allsstaðar í heiminum. Stewart (1976) segir að þrjár ástæður séu fyrir litlum uppgangi kvenna 

að þessum stöðum , þær eru  pólitískar, erfðafræðilegar og samfélagslegar, og að þetta þarf 

einhvernvegin að laga. Staðalímyndin er sú að konur eiga ekki heima í leiðtogastarfi og sú 

ímynd getur hindrað konur í að sækja um þessar stöður. Ein leið til að reyna minnka þetta 

viðhorf er að reyna gera þær konur , sem  standa sig vel og eru þar af leiðandi fyrirmyndir fyrir 

komandi kynslóðir af konum, að gera þær meira sýnilegri .Konur vilja sjá aðrar konur í æðstu 

stöðum því þá eykst sjálfstraustið og gefur þeim vonir að það er hægt að brjóta þessar 

staðalímyndir sem eru til staðar i samfélaginu (Bombari, Lammers, Mast og Latu, 2013). 

Fyrirmyndir eru sagðar vera jákvæðar fyrir fólk til að auka sitt eigið sjálfstraust og hafa trú á 

því að það geti gert það sem það vill. Konur eru sagðar líta frekar upp til kvenkyns fyrirmynda 

heldur en karlkyns, það að kona sé að vegna vel og fara yfir þessar hindranir sem verða á vegi 

kvenna er mjög hvetjandi og lætur aðrar konur vilja halda afram í átt að markmiðum sínum    

(HoytogSimon,2011). 

Því er mikilvægt að fyrirmyndir séu sýnilegar fyrir yngri kynslóðina því það er sannað að konur 

eru líklegri til að sækja um stöður sem þær vita að konur hafa tekið að sér og gert vel. Það eru 

mikið af tækifærum á markaðnum og konur verða að vera óhræddar að vilja fara á eftir 

draumum sínum og synda gegn straumnum og í gegnum þær staðalímyndir sem eru til staðar í 

samfélaginu. Því annars komast þær ekkert áfram , þetta er soldið undir okkur konunum komið 

að vera ákveðnar (Bombari , Hoyt og Latu, 2018). 

 

Á Íslandi árið 1980 vakti kjör forseta Íslands ekki bara athygli hér á landi heldur vakti það 

einnig heimsathygli þegar Vigdís Finnbogadóttir var fyrst kvenna í heiminum til að gegna 

embætti þjóðkjörins forseta. 

´´Þegar ég var að alast upp þótti drónalegt að trana sér fram. Það tekur þrjár kynslóðir að breyta 

slíku hugarfari og það er í rauninni stutt síðan konur hættu að biðjast afsökunar á sjálfum sér.´´ 

 

      (Forystuþjóð, 2017) 

 

Þann 19 júní árið 1915 fengu konur kosningarétt en bara þær konur sem höfðu náð 40 ára aldri 

máttu kjósa. (Alþingi, 2018). 
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Í alþingiskosningunum 29. Oktober 2016 náðu þrjátíu konur kjöri og var hlutfall kvenna 47,6%, 

og er það mesta kjör sem konur hafa náð á alþingiskosningum.  

Það er allt hægt og mikilvægt er fyrir ungar konur að hafa fyrirmyndir úti atvinnulífinu til að 

auðvelda þeim og sýna þeim að þetta er hægt. En það er þó alltaf eins og það þurfi að vera 

fyrirstaða og fyrirmyndir fyrir þessar konur ( Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét 

Þorvaldsdóttir, 2012). 

Mikið er af körlum í stjórnenda- og áhrifastöðum, og kenningar eins og Feðraveldiskenningin 

er ein af þeim sem bendir á erfiðleika sem konur mæta þegar þær reyna koma sér á völl í 

atvinnulifinu, þetta heftir þær og kemur í veg fyrir framgang þeirra. Feðraveldiskenningin 

gengur útá það að karlar sem hópur hafa í gegnum tíðina grætt á yfirráðum, til dæmis í 

atvinnulífinu og karlar láta þau yfirráð ekki svo auðveldlega af hendi. Konur samþykkja að 

hluta til þessi yfirráð karla, þvi að þær eru einfaldlega háðar þeim og vanar þessum aðstæðum 

og þess vegna lítið af sýnilegum kvenkyns fyrirmyndum   

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). 

Það er ákveðið tækifæri fyrir konur að koma inná markaðinn og sækja um stjórnunar- og/eða 

áhrifastöður innan þeirra. Mörg hver fyrirtæki vilja ekki bara auka fjölda kvenna útaf 

kynjakvóta heldur hafa rannsóknir marg oft tekið fram að með fleiri konur innanborðs þá 

stendur fyrirtækið sig betur þegar kemur að fjármálahliðinni. Konur eru orðnar  mikið 

menntaðar í dag og með góðri menntun þá ætti það að ýta þeim í átt að tækifæri sem stjórnandi 

(Klettner, Clarke og Boersma, 2014). 

Í dag geta konur gert ´´ allt ´´ og hefur sýnt sig með framgang kvenna á síðustu árum til dæmis 

með konum í ráðherrastólum, í stjórnum i fyrirtækja og fleira. ( Guðbjörg Lilja Rafnsdóttir og 

Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). 

 

            ´´Kvennaskeiðið er að hefjast, það er ekki hafið en það er á þröskuldinum ´´ 

        

       (Vigdís Finnbogadóttir, 2017) 
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3.1.2 Tengslanet 
 

Það er oft talað um að konur skortir tengslanet, eins og karlarnir. Gert var viðtalsrannsókn 

meðal kvenna sem höfðu komist í áhrifastöður innan stórra alþjóðlegra banka. Sú rannsókn 

sýndi að ástæður velgengni breyttust eftir því sem leið á ferlið þeirra. Þær gerðu sér grein fyrir 

því og urðu meðvitaðri um þýðingu þess að hafa gott tengslanet. Með þetta efst í huga þá hefur 

FKF, Félag kvenna í atvinnurekstri , verið markvisst að byggja upp tengslanet og reynt að 

styðja við hvor aðra og gert nöfn kvenna ,sem vilja taka að sér stjórnunarstörf, meiri sýnilegri. 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). 

Tengslanet í dag eru sögð nauðsynleg, þau geta þjónað miklum og góðum tilgangi fyrir bæði 

konur og karla. Svo sem hjálpa við upplýsingaflæði og ráðleggingar, það heldur fólki saman, 

auðveldar aðgengi á milli vinnustaða og það getur verið gott að þekkja til fólks á hinum ýmsu 

stöðum. Konur eru sagðar skorta þetta tengslanet sérstaklega ungar konur sem koma inná 

vinnumarkaðinn í þessi stóru karllægu fyrirtækjum. Konur þurfa að koma á móts við allan þann 

fjölda karla sem nú þegar í þessum stóru stöðum og þá er gott að hafa tengsl og getað talað sín 

a milli og fengið stuðning (Sharafizad og Coetzer, 2016).  

Tengslanet kvenna er að öllu jafna litið á sem góð leið fyrir konur að hafa samskipti og hjálpa 

hvor annarri. Sumir hafa þó áhyggjur af því að tengslanet fyrir konur sé litið á sem  

kjaftaklúbbur. Einnig ef konur sameinast svona til að styrkja hver aðra að þær séu í raun og 

veru að kalla á hjálp. Ef þetta er viðhorfið sem tengslanet fær þá er ekki mikið mark hægt að 

taka á þvi. Tengslanet er fyrst og fremst ætlað sem stuðningsnet og hjálpartæki fyrir konur til 

að koma sér á framfæri á vinnumarkaðnum (O‘Neil, Hopkins og Sullivan, 2011). 
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4 Ráðningarferlið 

Í grein sem Gylfi Aðalsteinsson (2006) ritar er grundvallaratriði að vanda vel val starfsmanna 

og sinna starfsþróun þeirra innan skipulagsheildar, enda eru starfsmenn lykillinn að velgengi 

skipulagsheildar. Lykillinn að faglegu og árangursríku starsmannavali er að notfæra sér þann 

breytileika sem ríkir á milli einstaklinga sem tilheyrir sama hópi (Ásta Bjarnadóttir, 2012).  

 

4.1 Að laða að og afla umsækjenda 
 

Fyrsta skrefið í ráðningarferlinu er að skilgreina það starf sem leitast er eftir að ráða í , oft er 

talað um að það samanstandi af 30% kröfur sem nauðsynlegt er að fólk kunni og 70% hegðun 

í starfi. Næsta skref fyrir  fyrirtækið er að skilgreina það vinnuumhverfi sem viðkomandi þarf 

að vinna í , fyrirtæki  falla yfirleitt í þrjá flokka og þeir eru , lýðræðislegt, karismatísk og síðan 

kerfisbundið.Viðtölin eiga að vera þannig skipulögð að það sama girldir fyrir alla 

frambjóðendur svo hægt sé að gera raunhæfan samanburð og engin hlutdrægni verði (DeCamp, 

1992). 

Starfsþróunarferlið hefst á ráðningu starfsmanns inni skipulagsheildina, sú ráðning byggir á 

ákveðnu ferli þar sem allir umsækjendur eru metnir á grundvelli þeirra matsaðferða sem 

líklegastar eru til þess að spá sem réttast fyrir um framtíðarframmistöðu umsækjenda þannig 

að réttur einstaklingur veljist til starfsins og hann fellur vel að menningu skipulagsheildarinnar 

og þeim forsendum og starfslýsingu sem eru til grundvallar í starfinu (Gylfi Aðalsteinsson, 

2006).  

Eins og segir hér að ofan er lykillinn að velgengi fyrirtækis gott val á starfsmönnun misstök í 

ráðningu sérstaklega í stjórn eða á stjórnanda fyrirtækis getur verið ansi dýrkeypt (Barron, 

Bishop og Dunkelberg, 1985). Þegar ráða á inn nýja stjórnenda í fyrirtæki er mikil ákvörðun í 

húfi.  

Þegar finna á nýjan starfsmann í starf innan skipulagsheildar þá er hægt að nálgast fólk á 

margvíslega vegu til dæmis með auglýsingum, manna á milli , með ráðningaskrifstofum sem 

sérhæfir sig í að auglýsa og finna rétta fólkið einnig er önnur aðferð sem  orðin er mjög vinsæl 

og það eru hausaveiðar (e.headhunting).  

Ráðningarferlið er oftast stærsti kostnaðarliðurinn í fyrirtækjum og nauðsynlegt að það ferli 

fari vel fram svo ráðið verði besta fólkið með sem minnstu sóuninni. 

 Í grein sem  Williams Koch (2006)  ritar segir hann að þessum kostnaði megi skipta í þrennt 

og kallar hann það heimildarfræðilegt líkan af persónulegum kostnaði. Skipta má því líkani 

upp í þrjár flokkar. Fyrsti flokkurinn er ráðningarferlið sjálft , en hann inniheldur meðal annars 
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auglýsingarkostnað, hausaveiðar (e.d) , viðtöl , frammistöðumat , prófanir osfrv. Flokkur 

númer tvö er aðskilnaðarkostaður en hann inniheldur afskriftir , atvinnuleysi, lagalegan kostnað 

og verðmæti stjórnenda á meðan uppsögn stendur. Síðasti flokkurinn er frammistöðukostnaður 

en þar má finna hinn raunverulega og tækifæriskostnað  í tenglsum við hversu vel starfsmenn 

vinna sína vinnu. Heildar kostnaður er síðan summa af þessum þremur þáttum (William Koch, 

2006). Í Bandaríkjunum í dag er áætlaður kostnaður við að ráða einn starfsmann um 40.000$. 

Þar að auki sýna rannsóknir að 8 af hverjum 10 starfsmönnum myndi hiklaust skipta um starf 

ef tækifæri myndi gefast. Sem er hrikaleg tilhugsun að það sé atvinnulaustfólk sem bráðvantar 

vinnu en fær hana ekki , og síðan er þessi mikli fjöldi starfsmanna sem hefur ekki gaman að 

vinnunni sinni. Því er mikilvægt að ráðið sér rétt í vinnu svo ekki er verið að ráða fólk sem 

hefur ekki brennandi áhuga á starfinu (DeCamp,1992). 

 

 

4.1.2 Hausaveiðar 
 

Hausaveiðar (e.headhunting) eru mikið notaðar á Íslandi ,  í einkageiranum sem og í þeim 

opinbera. En samkvæmt orðabanka íslenskrar málstöðvar er hugtakið hausaveiðar skilgreint 

svona:  

 

´ ´‘Starfsemi sem felst í því að næla í stjórnendur frá einu fyrirtæki og ráða þá til starfa 

hjá öðru, oft keppinauti’’  

(Orðabók.is e.d).  

 

Til eru nokkur ráðningafyrirtæki á Íslandi þar á meðal Capacent og Hagvangur sem er ein 

stærstu ráðningarfyrirtæki á landinu. Hausaveiðar nú til dags leita uppi einstaklinga sem eru 

virkilega færir á sínu sviði og hæfir stjórnendur. Þessir einstaklingar eru nær oftast í góðri stöðu 

og verður hausaveiðarinn þá að .,veiða’’ eða ‘’stela’’ þeim frá fyrri vinnuveitenda. (Telma 

Björnsdóttir, 2000). 

Hausaveiðar eða ´´headhunt´´eins og það er kallað fer þannig fram að fyrirtækin óska eftir 

ráðgjafa til að finna fólk fyrir sig í ákveðið starf. Ráðgjafinn sérhæfir sig í að finna rétta fólkið 

í ákveðið starf. Fyrsta skrefið er að fyrirtækin boða ráðgjafan á fund hjá sér til að fara yfir 

komandi starf og hvað manneskjan þarf að hafa til að standast þær kröfur sem fyrirtækið setur. 

Fyrirtækin eru stundum með ákveðið fólk í huga en oftast eru bara ákeðnarn kríteríur sem 



16 
 

ráðgjafinn fer síðan eftir og finnur fólk sem passar í starfið. Til að fyrirtækið hafi val er oftast 

fundið nokkra aðila sem fyrirtækið síðan velur það sem þeim finnst passa best í starfið. Oftast 

er fólkið i vinnum fyrir og þarf að nálgast það með gát. Með þessari nálgun er fyrirtækið að 

finna fólkið sem gæti passa í starfið en það þarf þá ekki að tala við margt fólk sem kannski á 

ekki heima í þessu starfi (Mileham, 2000). 

 

4.2 Valferlið  
 
Þegar kemur að ráðningu starfsmanna, leitast aðferðir mannauðsstjórnunar  við að auka 

líkurnar á að sá hæfasti og besti sé ráðinn hverju sinni og kappkostað er við það að tryggja að 

farið sé með réttlæti og sanngirni þannig að allir sem keppa um ákveðið starf eigi jafna 

möguleika á að verða valin í starfið ( Gylfi Aðalsteinsson, 2006). 

Erfiðið byrjar oft á ráðningarferlinu og þegar kemur að viðtölum við væntanlega starfsmenn. 

Um 85%  af dæmigerðu atvinnuviðtali byggir á tæknilegi hæfni en um 70% af 

ráðningarakvörðuninni sjálfri byggst á hvernig þér líkar við einstaklinginn. Á örfáum mínutum 

inn í viðtalið sjáum við oft hvort við tengjum við viðkomandi. Það getur komið fyrir að sú 

manneskja sem tekur viðtalið líkar ekki við eða semur ekki vel við manneskjuna sem verið er 

að tala viðtal við, en sú manneskja er kannski hæfust í starfið. Það getur verið erfitt fyrir 

stjórnanda að ráða einhvern sem þeir finna engin tengsl við en vita að hún passi best í starfið 

(DeCamp, 1992).  

Mikil vægt er að þegar ráða á nýja starfsmann er að stjórnendur taki viðtal við tilkomandi 

kandítata, tæknin í dag er orðin svo mikil en hún getur ekki sagt okkur hver er hæfastu í starfið 

því til að vita hver er hæfastu og passar best inni skipulagsheildina þarf að taka viðtal og athuga 

hversu vel manneskjan mun falla inn í hópinn. Yfir 91.1% af loka ákvörðunum eru teknar ́ ´face 

to face´´þar að segja i viðtölum þannig að stjórnandi geti fundið þessa tilfinningum fyrir 

manneskjunni ( Chapman og Webster,2003).  

Þegar komið er að ráðningu eins starfsmanns úr kannski hópi þriggja aðila, verður stjórnandinn 

eða sá aðili sem er að ráða , sem eru oftar en ekki fleiri en eitt aðili, að passa hvernig þeir 

ákveða það hver fær starfið. Passa verður að fara rétt með upplýsingar og passa að allir fái 

sömu meðferð svo ekki verður hlutdrægni. Hæfni einstaklingsins verður að passa fyrir komandi 

starf og stjórnendur verða að vera samir sjálfum sér að ráða þann sem er liklegastur til að gera 

starfið vel og viðunandi (Kausel,Culbertson og Madrid, 2016). 
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Mikið brottfall úr starfi má að miklu leyti rekja til ósamrýmanleika í skipulagi innan 

fyrirtækisins, eða um 85%. Starfsmaður getur sinnst starfinu vel en semur ekki vel við 

yfirmann, stjórnanda, aðra starfsmenn eða fyrirtækjamenninguna almennt. Vandinn á sér stað 

í ráðningarferlinu sjálfu (DeCamp, 1992). 

 
 

 

4.2.1 Hlutdrægni gagnvart konum í ráðningarferlinu 
 

Á síðustu árum hefur mikil athygli beinst að árangri kvenna á vinnumarkaðnum, sérstaklega 

stöðu kvenna í stjórnendastöðum. Rannsóknir sýna að mikil hlutdrægni á sér stað í garð kvenna 

(Haveman og Karau, 2002).  Í Bandaríkjunum var gerð rannsókn um kynjahlutdrægni í 

ráðningum  og uppsögnum. Rannsóknin fór þannig fram að það var listi með 18 konum og 18 

körlum með svipaðan prófil. Bæði konur og karlar voru beðin um að velja fólk sem þau vildu 

ráða í starf , fólkð var síðan beðið um að velja nokkra aðila og síðan var tekin loka ákvörðun 

um manneskjuna sem var valin í starfið. Bæði karlar og konur völdu alltaf konur og karla til að 

taka þátt i ráðningarferlinu en aðal hlutdrægnin var í lokaakvörðuninni , þar sem bæði karlarnir 

og konurnar völdu bæði karl í starfið af þessum sem þau höfðu fyrir framan sig.  

Til gangurinn með þessari rannsókn var að athuga hvort eða á hvaða stigi kynjahlutdrægnin 

ætti sér stað í ráðningar- og uppsagnarferlinu (Levin, Rounwenhorst og Trisko, 2005). 

Samkæmt (Luce, Bettman og Payne, 1997) þá eru tveir ferlar í ráðningum fyrsti er að þrengja 

valið úr hópi margra umsækjenda í kannski fimmtán manns  sem gætu komið til greina og 

seinni er að þrengja valið í tvo til þrjá aðila . Þar er hlutdrægnin einmitt mest.  

Í grein (Biernat og Fuegen, 2001) kemur fram að konur eru líklegri til að komast á lista fyrir 

mögulegt starf heldur en karlar en hins vegar eru karlar líklegri til að vera ráðnir í starfið. 

Sumar rannsóknir hafa komst að því að staðlarnir fyrir konur og karla eru mismunandi þegar 

kemur að starfi, einnig að meiri virðing er borið fyrir karlmönnum og þeir frekar ráðnir í starf 

þar sem áyrgðin er mikil (Levin, Rounwenhorst og Trisko, 2005). 

Þarna koma staðalímyndir kynjanna sterkar inn þar sem oft er sagt að þegar fólk er beðið um 

að ímynda sér leiðtoga kemur oftast upp karlmaður í hugann. Þetta er skoðun og viðhorf sem 

búið er að vera í samfélaginu lengi og innbyggt í hausinn á okkur. Þegar verið er að ráða fólk 

og hefur úr bæði konum og körlum að velja þá er oftar sem ekki valið karlinn þar sem hann er 

talinn vera betri kostur því karlar eiga að sinna stórum og ábyrgum verkefnum sem stjórnandi 

er svo sannarlega. Staðalímynd getur því vel verið stór hlutdrægni í ráðningar- og 
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umsækjendaferli , ekki einungis hjá fyrirrækjum heldur einnig í kollinum á konum og körlum 

þegar sótt er um starf (Scott og Brown, 2006). 

Í grein (Brands og Fernandoz-Mateo, 2008) er stór partur af hlutdrægni í ráðningarferli að 

konur er síður liklegri til að sækja aftur um starf þar sem þær hafa áður verið hafnað fyrir 

samskonar starf í fortíðinni. Í greininni kemur fram að konur sem aður hafa sótt um áhrifa 

mikið starf og er hafnað sækja siður um svipað starf aftur af ótta um að vera hafnað í annað 

sinn. Hugsunin sem kemur upp í hug þeirra er að þær eiga ekki heima þarna og lætur þær velta 

fyrir ser hvort eitthvað sé rangt í ráðningarferli hjá fyrirtækin , að þær eigi kannski ekki heima 

í fyrirtækinu. 

Í grein Bjursell og Backvall ( 2011) tala þeir um að hér áður fyrr var það þekkt að konan væri 

heima og karlinn úti vinnandi. Konur voru ekki mikið að fara útá vinnumarkaðinn í stórum 

mæli og voru ekki  hátt menntaðar. Það þótti bara eðlilegt að karlar væru aðal fyrirvinnan á 

heimilinu og konur sóttu ekki í það að fara útá vinnumarkaðinn. En í dag er þetta breytt , konur 

eru að mennta sig fyrst og stofna síðan fjölskyldu. Ungt fólk í dag sem er að koma inná 

vinnumarkaðinn í dag vill miklu meira jafnvægi á milli fjölskyldulífs og atvinnu. Og flestar 

konur láta ekki stoppa sig í námi eða að sækja um þær stöður sem þær dreyma um þrátt fyrir 

að vera kannski ófrískar eða eiga nokkur börn.  Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 

2011 telur að konur sem eiga fjölskyldur og hafa alið upp börn og stjórnað  heimilinu séu 

líklegri til að fá stjórnunar og leiðtoga hlutverk. Þær eru þá vanar að taka til hendinni þær þurfa 

að vera skipulagðar og vera á varðbergi ( Bjursell og Backvall, 2011). Konur eru þó oft síður 

ráðnar í stöður ef þær eru ófrískar meðan a ráðningarferlinu sjálfu og eins þá eru konur óliklegri 

til þess að sækja um draumastarfið sitt ef þær eru komnar nokkrar vikur á leið og vita að þegar 

þær eiga byrja í starfinu þá þurfa þær að fara í fæðingarorlof. Þetta hindrar þó sumar konur ekki 

og tilfella koma upp að þegar fyrirtækin eru að ráða og allir fá sömu meðferð þá kemur  kannski 

í ljós að ófríska konan er langhæfasti einstaklingurinn til að sinna tilkomandi starfi. Og 

afleiðingar að fara í fæðingarorlof eru bara leystar ( Scott og Brown, 2006). 

Það sem einnig getur verið hlutdrægni í ráðningarferlinu er að konur virðast sækjast eftir 

öðruvisi störfum en karlarnir gera. Rannsóknir hafa sýnt að eftirspurnar kúrfan eftir störfum er 

mjög ólík eftir því hvort það er karl eða kona að sækja um. Og gæti það verið ástæðan afhveju 

það er svona mikill kynjamunur í mörgum atvinnugeirum. Konur og karlar virðast sækjast eftir 

mismunandi menntun og þar af leiðandi í mismunandi störf. Ennþá hefur þó ekki útskýrt hvað 

veldur þessari ójöfnu og afhverju konur og karlar virðast oft sækjast eftir mjög mismunandi 

störfum (Barbulescu og Bidwell, 2012). 
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Það er talið að það eru þrjár ákvarðanir sem manneskja fer í gegnum þegar ákveðið er hvort 

sækja á um starf eða ekki. Þær eru hvort að þú færð einhverja viðurkenningu í starfinu , svo 

svo sem góð laun, sveigjanlegur vinnutimi og fleiria, maður er liklegri til að sækja um starf þar 

sem það er einhver viðurkenning. Önnur akvörðunin er hvernig manneskjan upplifir starfið og 

hvort það finnist starfið eiga vel við sig og sinn persónuleika. Það er talið hafa mikil áhrif á val 

umsækjanda eftir starfi. Þriðja ákvörðunin er sú hvort að aðilinn telur miklar líkur á að hann 

fái raunverulega starfið. Að sækja um starf sem manni finnst maður ekki eiga mikla möguleika 

er ekki mjög efftirsóknavert. Fólk velur sér oft starf sem það finnst  vera miklar líkur á að fá 

starfið.  

Útkoman var sú að konur eru óliklegri en karlar til að sækja um störf sem bjóða mjög há 

laun.Einnig eru konur ólíklegri en karlar að sækja um starf þar sem er mikil vinna og býður 

ekki upp á mikinn sveigjanleika á milli einkalífs og vinnu. Konur eru einnig líklegri til að sækja 

ekki um störf sem þeim finnst þær ekki vera hæfa kvenlegri staðalímynd. Loks eru konur 

ólíklegri en karlar til að sækja um störf sem þær halda að þær fá ekki (Barbulescu og Bidwell, 

2012). 

Í bókinni Forystuþjóð segir Rannveig Rist að konur eigi hreinlega ekki sömu möguleika. Hún 

segir einnig að þegar stórnandi tekur akvörðun um að ráða í starf þá styðjist hann við spegil 

sem hjálpartæki, nema hann taka meðvitaða akvörðun um að nota hann ekki. Sá eða sú sem 

tekur atvinnuviðtalið er þá alltaf að leita af sjalfum ser , til þess notar hann spegilinn. Þess 

vegna ræður karlmaður karlmann og konu konu. Þegar ráðið er konu er oftast verið að fá aðila 

með minni reynslu en á móti kemur að konur eru oftar með meiri menntun og eru jafnvel opnari 

fyrir nýjum leiðum. Rannveig tekur það fram að konur eiga mun erfiðara að afla sér 

stjórnunarreynslu því þær eru síður ráðnar í stjórnun enda eru það karlar sem ráða í þessar 

stöður, og vegna þess er erfitt að finna konu með mikla og góða stjórnunarreynslu.      

(Forystuþjóð, 2017). 

Rannveig er búin að sitja í forstjórastól í yfir tuttugu ár. Hún segir að ítrekað hafi hún lent í því 

að á sínum starfsferli að gert sé ráð fyrir að forstjórinn sé karl. 
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5 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir alla þá aðferðafræði sem notuð var  til þess að framkvæma 

þessa rannsókn. Við gerð rannsóknarinnar var notuð eigindleg aðferðafræði en sú aðferð verður 

kynnt nánar ásamt því að skoðum verða helstu hugtök. Einnig verður farið yfir tilgang 

rannsóknarinnar, þátttakendur, öflun og greiningu gagna og framkvæmd. Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að fá álit ráðgjafa á ráðningarskrifstofum á því hvort konur sæki síður en karlar 

um stjórnenda- og/eða áhrifastöður og fá innsýn þeirra í hversvegna svo kunni að vera 

 

5.1 Rannsóknaraðferðir 
 
Við framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e.Qualitative 

methodology) til að fá álit ráðgjafa á ráðningarskrifstofum á því hvort að þau finni mun á því 

hvort að konur sæki síður um stjórnenda- og/eða áhrifastöður í íslenskum fyrritækjum frekar 

heldur enn karlar.   

Helsta markmiðið með þessari rannsókn var að athuga hvort að konur sækist síður í  stór störf 

innan fyrirtækja og hvaða helstu ástæður, að mati ráðgjafa, liggi þar að baki ef einhverjar eru. 

Ástæður fyrir því að notast var við eiginlega rannsóknaraðferð eru margvíslegar , en eigindleg 

aðferð er lítið formuð rannsóknaraðferð sem byggir á litlum úrtökum til að veita innsýn og 

skilning í rannsóknaraðstæður, í henni er lítil eða engin tölfræði. Eigindleg aðferð byggir á því 

að leifa viðmælanda að gefa sýna sín og sjá hvernig viðmælandi upplifir það efni sem 

rannsakað er hverju sinni. 

Í grein sem (Baxter og Jack, 2008) rita þar kemur fram  að eigindleg rannsóknaraðferð sé notuð 

þegar svara á spurningum eins og ´´hvernig´´og ´´hvers vegna´´, til eru margar aðferðir til að 

framkvæma eiginlega aðferð en í þessari rannsókn var notast við djúp-viðtöl en þannig getur 

rannsakandi ekki stjórnað hegðun viðmælanda heldur nær rannsakandi að fanga upplifun 

viðmælanda á efninu. Einnig er talað um þegar tekin eru djúp viðtöl við viðmælendur er 

mikilvægt fyrir rannsakandi að beita virkri hlustun á meðan viðtalinu stendur til að ná 

samhengi, getað spurt spurninga og leitt viðtalið afram í þá átt sem viðmælandi vill. 
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5.2 Þátttakendur 
 
Þegar velja átti þátttakendur í rannsóknina var leitast við að fá fólk sem hafði mikla og góða 

reynslu á stjórnendaráðningum. Haft var samband við þrjár ráðningarskrifstofur á 

höfuðborgarsvæðinu, byrjað var á því að senda kynningarbréf í tölvupósti. 

Notast var við hentugleikaúrtak við val á viðmælendum í gegnum tengslanet sem rannsakandi 

hafði. Í kynningarbréfinu var rannsóknarefnið kynnt auk markmið rannsóknarinnar. 

Viðmælendur hjá tveimur ráðningarskrifstoum svörum tiltölulega fljótt og voru þau tilbúin að 

taka þátt í verkefninu. Rannsakandi fékk aðstoð frá kunningja sem vinnur á  ráðningarskrifstofu 

og kom hún rannsakandi í samband við tvo viðmælendur sem einnig voru tilbúnir að taka þátt 

i rannsókninni. Rannsakandi og viðmælendur þekktust ekki  að neinu leyti fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar.  

Útbúið var viðtalshandrið , sem sjá má í viðauka 1, þar sem settar voru upp þrjár aðal spurningar 

og siðan leiðandi spurningar útfrá hverri spurningu. Tekin voru fjöugur viðtöl á þremur 

mismunandi ráðningarskrifstofum , viðtölin samanstanda af tveimur karlmönnum og tveimur 

kvenmönnum sem öll hafa mikla reynslu á stjórnenda og hausaveiðum, en viðmælendur voru 

á aldursbilinu  47-55 ára, og með starfsaldur fra 12-21 ár. Einn þeirra var framkvæmdarstjóri, 

annar var yfir ráðningum á sinni ráðningarskrifstofu en öll eiga þau það sameiginlegt að vera 

næstum eingöngu í stjórnenda- og hausaveiðum fyrir fyrirtæki.  Þegar vitnað verður í 

viðmælendur hér á eftir verður vitnað í viðmælendur frá A-D.  

 

5.3 Öflun gagna og framkvæmd 
  
Eins og fram hefur komið þá var notast við djúp viðtöl en þau eru aðferðafræði sem notuð eru 

í eigindlegri rannsóknaraðferð. Tekin voru fjögur viðtöl við fjóra starfsmenm á þremur 

mismunandi ráðningarskrifstofum á höfuðborgarsvæðinu til að fá álit þeirra og upplifun á því 

hvort að konur væri óliklegri til að sækjast eftir stjórnendastöðum heldur en karlar.  Farið var 

eftir viðtalshandriti ,sem finna má í viðauka 1, sem búið var til með því leiðarljósi að fá ekki 

afmörkuð svör heldur vildi rannsakandi spyrja viðmælanda og fá hann til að svara útfrá sínu 

sjónarhorni og koma með sínar skoðanir og upplifanir. Hverri spurningu fylgdu nokkrar 

undirspurningar sem rannsakandi spurð ef það átti við. Þegar viðmælendur höfðuð svarað 

kynningarpóstinum eða komist í samband við rannsakanda þá var ákveðinn tími og staður fyrir 

viðtölin. Öll viðtölin áttu sér stað á tímabilinu 14.febrúar-3.apríl 2018 á vinnustöðum 
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viðmælenda að ósk þeirra. Stuðst var við viðtalshandritið og voru öll viðtölin á bilinu 30-60 

mínútur. Áður en viðtal hófst var beðið um leyfi fyrir hljóðupptöku, en það auðveldar 

rannsakanda að afrita allt samtalið orðrétt í tölvu. Öll gögn voru trúnaðarupplýsingar og voru 

nöfnum breytt til að gæta fyllsta trúnaðar.  

Viðtalshandritið samanstóð af þremur aðal spurningum en þær voru;  ,,sækjast konur síður en 

karlar í stjórnenda og áhrifastöður?‘‘ og ,,afhverju?‘‘,  ,,hausaveiðar hvort algengara að kona 

eða karl séu sótt í starfi?‘‘ og ,,hvort auðveldara sé að ná í annað hvort kyndið. Síðasta 

spurningin var hvort að konur sæki jafnt um stjórnenda og áhrifastöður en eru síður ráðnar af 

einhverju ástæðum og afhverju ? 

Undir hverri spurningum voru undir spurningar eins og sjálfstraust, reynsla, staðalímyndir og 

ákveðnir faktorar til dæmis fullkomnaráratta og tilfinningagreind. 

Meðan á viðtalinu stóð leyfði rannsakandi viðmælanda að tjá sig og segja sína skoðun og ef 

rannsakandi fannst eitthvað vanta var spurt úti undirspurningar. 

 

 

 

5.6 Úrvinnsla  

Hvert viðtal var skrifað orðrétt upp í tölvu svo auðveldara væri að vinna úr þeim upplýsingum 

sem þar var að finna. Þegar buið var að afrita viðtölin í tölvu var farið að greina viðtölin upp í 

fimm þemu. En þau þemu sem urðu fyrir valinu voru, hausaveiðar, staðalímyndir, mismunandi 

atvinnugeirar, hæfasti einstaklingurinn og margþættar ástæður.Þegar viðtalshandritið var búið 

til , sem sjá má í viðauka, voru ákveðnar þrjár spurningar og undirspurningar sem rannsakandi 

var buin a kynna sér að gætu verið ástæða þess að konur væru í miklum minnihluta í stjórnenda 

og áhrifastöðum. Ein af stóru spurningunum var hvort að hausaveiðar væru vinsælar og hvort 

að það væri auðveldara að ná í karl eða konu. Viðtölin voru fjögur og þegar kom að því að 

velja þemu í niðurstöður var lesið yfir öll viðtölin og fundið þráðinn í gegnum öll viðtölin og 

komst rannsakandi að því að allir viðmælendur tölur mikið um það sama, voru þetta helstu 

fjórir  þættirnir sem voru gegnum gangandi i öllum viðtölunum. Þess vegna var kveðið að fjalla 

um þessar fjórar þemur og siðasta þemað var margþættar ástæður og voru það ástæður sem 

viðmælendur töluðum um en voru kannski ekki gegnum gangandi hjá öllum en rannsakanda 

fannst mikilvægt að setja þær inn. 

Þegar niðurstöður voru gerðar var byrjað á einu kafla og var þá unnið úr einu viðtali í einu og 

sett það sem skipti máli úr hverju viðtalai sem tengdist hverju þema fyrir sig. Reynt var að 
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halda samhengi í gegnum allan kaflan þótt verið væri að fara á milli viðtala. Í hverjum 

niðurstöðu kafla fyrir sig var samansafn af öllum viðtölunum. 

 Í niðurstöðukaflanum hér fyrir neðan verður vísað í ráðgjafa sem viðmælanda A,B,C og D. 

 

 

 

 

 

6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um þær niðurstöður sem fengust útfrá viðtölunum  sem tekið var 

við fjóra ráðgjafa á þremur mismunandi ráðningarskrifstofum. 

Ráðgjafarnir fjórir voru allir sammála um að konur sækja ekki síður um stjórnenda- og/eð 

áhrifastöður eins og karlarnir. En aftur á móti voru þeir þó  allir  sámmala um að það færi  alveg 

svakalega eftir atvinnugeirum og tegundum starfs. Þeim fannst að konur sækjast mikið eftir 

mannauðsstjórastörfum enda er stórt hlutafall mannauðsstjóra í dag kvenkyns. Einnig nefndu 

þau að fjármálageirinn og sjóiðnaðurinn er mikið rekið af körlum og finnst þeim það vera 

fyrirtækjunum sjálfum að kenna að mörg störf í dag eru mikið auglýst þannig að þau höfði 

meira til karla.  

Til að mynda þá fannst þeim konur sækja meira um stjórnendastöður í fyrirtækjum sem eru 

minni og hafa þar af leiðandi færri starfsmenn,  fyrirtæki sem skráð eru í kauphöll er 11 talsins 

og ekki ein kona og það eru allt stór og mikil fyrirtæki, þar eru bara karlar sem eru forsjtórar. 

En í þessar stöður eru ekki umsækjenur heldur mikið bara talað a milli og ráðir úr einu starfi i 

annað , þess vegna finnst ráðgjöfunum öllum mikilvægt að konur fái þennan séns og það sé 

leitað af þeim og athugað hvort þær séu viljugar til að skoða þessi stóru störf. 

Einnig nefndu viðmælendur að þær konur sem hafa sótt um áhrifamikið starf og verið hafnað 

að þær eru tregari að sækja um svipað starf aftur því þær eru hræddar við höfnunina í annað 

sin. En þær konur sem hafa sjálfstraust og treysta sér í starfið þær sækja um þau störf sem þeim 

langar í sama hvað. 
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Til að styðja við sitt mál komu tveir af fjórum viðmælendunum með tölfræðilegar tölur frá 

síðasta ári. Þessir viðmælendur eru næstum einungis í stjórnenda- og hausaveiðum. 

 

Kyn KVK KK 

27 Stjórnendur í heild 14 13 

22 af þessum 27 

forstjori/framkvæmdarstj 

11 11 

 

 

Þessar tölur er frá einum af viðmælandanum, semsagt ráðningar frá síðasta ári.  Þarna má sjá 

mjög jafna skiptinu í stór störf en meiri hluti þessara starfa var ekki auglýst heldur var þetta í 

gegnum hausaveiðar og fyrirtækin sjálf. 

 

Annað dæmi var af auglýstu fjármálastjóra starfi sem reyndar var umsækjendur var meirihluti 

karlar. En samt sem áður voru fullt af konum sem sóttum um starfið og var það kona sem 

hreppti starfið á endanum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samkvæmt viðmælendunum fjórum þá er oft auðveldara að finna karlmann í stöður í fljótu 

bragði sem bæði hafa þá faktora  og kríteríur sem beðið er um hverju sinni og ekki síst að hafi 

reynslu til að sinna stóru stjórnendastarfi. Meira þarf að hafa fyrir því að finna konur sem hafa 

reynslu en ef vel er leitað þá er alltaf hægt að finna konu sem passar í starfið og er hæf. 

 

En ástæðurnar fyrir því að konur eru ekki sýnilegar í stjórnendastöðum geta verið margþættar 

og gæti megin hlutdrægnin legið í ráðningarferlinu sjálfu og öðrum þáttum. Finnst 

viðmælendum þetta vera upp á fyrirtækin komið að ráða þessar flottu konur því nóg er af þeim 

og gefa þeim tækifæri og reynslu. 

 KVK KK 

43 umsækjendur 17 26 

Þeir sem fóru i viðtal hjá 

fyrirtækinu 

3 2 

 

Sá sem fekk starfið 1 0 
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Einnig tala viðmælendurnir um það að forsjtóra stöðurnar það eru voða sjaldan eiginlega aldrei 

auglýst i þau störf yfirleitt fer fólk úr einni forstjóra stöðu yfir í aðra. Viðmælendurnir tala allir 

um það að yfirleitt kemur fólk ekki uppúr venjulegri stöðu í forstjóra stöðu. Kannski gallinn 

við þetta að það eru nú þegar svo margir karlar í forstjórastöðu að þeir tala sín á milli og ráða 

sín á milli. Það kemur svo inná fyrirtækin að ráða nýtt fólk til dæmis konur því nú í dag eru 

mikið af flottum konum í framkvæmdarstjorastöðum . 

Hausaveiðar eru orðnar mjög vinsælar í dag og þá biðja fyrirtækin ráðgjafa að finna manneskju 

í starfið. Helmingi viðmælenda fannst mun auðveldara að finna karlmann í starfið þar sem það 

er mun fleriri karlmenn með stjórnendareynslu í kerfinu en þeir voru þó sammála um að ef það 

er leitað og haft er aðeins fyrir því þá má  finna flottar konur og alltaf er reynt að hafa jöfn 

hlutföll svo fyrirtækin hafi val.  

Þar sem viðmælendunum finnst konur sækja alveg jafnt í stjórnendastöður en einhverjar aðrar 

ástæður sem liggja að baki þess að þær eru ekki sýnilegar í samfélaginu í stjórnenda og 

áhrifastöðum. Það sem verður skoðað hér á eftir eru hvaða ástæður gætu legið að baki að konur 

eru ekki meira sýnilegar í stjórnenda og áhrifastöðum ef þær eru að sækja um stöðurar jafn og 

karlarnir. En konur virðast sækja um í mismunandi atvinnugeira og eru fyrir þvi einhverjar 

ástæður eins og til dæmis staðalímyndir, menntun. Einnig kemur inní að fyrirtækin vilji hæfasta 

einstaklingin og karlar eru oftar með meiri reysnlu og þekkingu og eru þá oftar valdnir. En 

skipt verður niðurstöðunum uppí þemu fyrst verður fjallað um hausaveiðar, síðan verður farið 

í mismunandi atvinnugeira og ástæður sem gætu mögulega valdið því vali hjá honum.   

. 

 

 

 

 

 

 

. 
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6.1 Hausaveiðar 
 
Hausaveiðar gætu verið ein ástæða þess afhverju konur eru ekki jafn sýnilegar á íslenskum 

atvinnumarkaði. Hausaveiðar ganga út á það að ráðningarskrifstofur fá beiðni frá fyrirtækjum 

að þeim vanti manneskju í ákveðið starf og eru þau oft með ákvðna týpu í huga eða manneskju 

sem uppfylla þarf ákveðna staðla og kríteriur.  Viðmælendur voru sammála því að auðveldara 

væri að finna karl sem passa í starfið því meira er af körlum sem hafa reynslu á þessi sviði. En 

ef vel er leitað þá er ekkert mál að finna konur í dag sem eru með mikla menntun og hafa áhuga 

á að takast á við stór verkefni. Þegar ráðningarskrifstofur eru beðnar um að hausaveiða fólk 

fyrir sig þá kemur fólkið út atvinnulífinu og mjög oft úr öðru starfi. 

Ráðgjafinn og fyrirtækið sjálft setja saman kríteríur og faktora sem viðkomandi þarf að hafa 

fyrir tilkomandi starf eins og viðmælandi A kemur fram á : 

 

´´Þegar við aðstoðum fyrirtækið þá sest ég niður með stjórnarmanni og við búum til ferli og 

kríteríur , semasagt hvað er það sem forstjóri þarf að hafa og þetta gerum við áður en við byrjum 

að leita af fólki. Við höfum það þannig að stjórnarmenn geta líka sent á mig tillögur til dæmis 

úr fyrirtækinu sem gætu verið mögulegir kandidatar og allt er það nafnlaust. Þegar ég er komin 

með x mikið af ólki þa erum vð að skoða öll þau nöfn sem upp koma og hvernig þau passa í 

kríteríurnar. Við pössum að alltaf séu konur og karlar í hópi þessa fólks ´´. 

Viðmælandi B er sammála og segir hlutföllin vera orðin mjög jöfn og reynt er eftir bestu getu 

að hafa hlutföllin jöfn þegar finna a fólk i stöður. 

 

´´Að hausaveiða fólk í stöður finnst mér fara rosalega eftir störfum og fyrirtækjum, eg kem oft 

upp með nöfn við fyrirtækin. Eg hef hitt svo gríðarlega mikið af flottum stjórnendum bæði 

konur og karla . Og eg held að ég sé orðin alveg rosaleg meðvituð um stöðunum í samfélaginum 

og hvernig það hallar á konur að ég er ósjálfrátt með jöfn kynjahlutföll. Ég er til dæmis að 

vinna með framkvæmdarstarf núna og hlutföllin þar eru tvær konur á móti tveimur körlum. 

Þannig að mér finnst alveg auðvelt að finna bæði konur og karla þótt að maður þurfi oft að leita 

meira eftir konunum. Það kemur alveg fyrir að fyrirtæki eru að ráða í deild og þurfa að jafna 

hlutföll og þá er oft sett i auglysinginuna ́ ´hvetjum karla jafnt sem konur að sækja um´´ kannski 

deild sem er ekkert nema karlar og eðlilegt að vilja fá konu þar inn. En oft breytist svo mikið 

þegar ferlið er farið af stað og það kemur þessi flotti karl og við veljum hann eða þá öfugt.  

 

Fyrirtækin biðja yfirleitt ekki um ákveðið kyn heldur vilja hæfan einstakling í starfi hvort sem 

það er kona eða karl. En fyrirtæki eru þó metvituð í dag um að hluföll kynjanna eigi að vera í 
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kringum  30%/70%.. Viðmælanda C talar um að þegar fyrirtæki biðja um manneskju á ákveðið 

starf þá er oftar karl sem poppar fyrst upp í hugann. 

 

´´Það sem gerist þegar við fáum beiðni um að finn einhvern kadidad í stöðu til dæmis 

framkvæmdarstjóra verðum við fyrst að átta okkur á rekstrinum , hvað er umfangið mikið , og 

hvað er æskilegur bakgrunnur einstaklingsins. Þegar við erum komin með þetta þa þurfum vð 

að leita af heppilegum kadidötum sem passa í þetta hlutverk sem búið er að mála upp. Og þegar 

ég horfi til baka þá kannski eru oftar eða fleiri karlmannsnöfn sem eru á þeim lista heldur en 

kvennmannsnöfn. Við höfum svo stóran gagnagrunn með allskonar fólki sem gætu passað í 

þetta hlutverk og á þeim lista eru oftar karlmannsnöfn sem passa við allar þær kríteríur sem 

hafa verið settar fram og það markast kannski af þvi við erum ekki beðnir sérrstaklega um karl 

eða konur heldur bara um hæfan einstakling í starfi´´. 

 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að fyrirtækin vilja flottan einstakling í starfið og biðja 

þau ekki frekar um karl eða konur en viðmælandi D talar um að flest fyrirtæki biðja um flottan 

einsktaling og hefur aldrei lent í þvi að beðið sé um karl frekar en konu en hefur hins vegar 

fengið fyrirspurn um að fyrirtæki vilja ráða flotta konu í starf hjá sér. En oft er erfitt fyrir 

ráðgjafa að selja fyrirtæki konur sem kannski hafa ekki mikla reynslu. 

 

´´Ég hef upplifað að spurt sé um konu í starf sem ég hef verið beðin um að skoða. Konur eru 

til dæmis ekki síður til í að skoða ákveðin störf ef maður spyr þær eins og um daginn var eg 

með millistjórnendastarf og þar var ég að nálgast fleiri konur og endaði með fleiri konur en 

bara einn karl. En ef ég á að vera hreinskilin með hlutfall karla og kvenna þá er maður oft að 

leita í æðsu stjórnendastöður og þá er maður að leita af einhverjum sem hefur reynslu og þar 

eru úr fleiri karlmönnum að velja. Þannig maður er oft actively að leita af konum til að hafa 

jöfn hlutföll fyrir fyritæktin að velja úr. Og þess vegna hefur maður kannski talað um það að 

við þessi stóru fyrirtæki að gefa konur tækifæri þvi annars fá þær ekki þessa reynslu sem er svo 

mikilvæg´´.  

 

 
6.2 Mismunandi atvinnugeirar 
 
Viðmælendurnir fjórir telja konur sækja um stjórnenda og áhrifastöður eins og karlarnir en það 

fer alveg rosalega eftir atvinnugeirum. Þegar fólk velur sér starf er úr ansi mörgun 

atvinnugeirum að velja. Mikið framboð er af fjölbreyttri vinnu á bæði landi og sjó. Ekki er 
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hægt að komast hjá þvi að sjá að þegar skoðað eru ákveðin störf að meira er af annað hvort 

konum eða körlum . Ef tekið er til dæmis að fara á sjóinn þá eru þar meirihluti karla maður 

heyrir varla um konu sem vill fara á sjóinn í marga mánuði í senn. Einnig leikskólakennarann 

þar er mest megnis konur þrátt fyrir að einstaka strákar eru inná leikskólum þá er ekki mikið 

um að fjolmennt sé að körlum inná þessum vinnustöðum. Og einnig í hjúkrunarfræði og 

tannlæknunum þar er meirihlutinn konur. En ef farið er til dæmis í fjármálageirann og 

áhættustýringu þar er meirihlutinn karlar og er um 90% karlar sem stýra peningum landsins. 

Þrátt fyrir að bankastjórar tveggja banka á landinu eru konur.Flestir viðmælendurnir voru 

sammála um það að hlutföll umsækjenda færi rosalega eftir hvurslags starf verið er að auglýsa 

eða sækja eftir í. 

Viðmælanda A talar um að konur velji sér oft önnur störf og sér það mikið hvað það er skipt á 

milli atvinnugeira en munur er á opinbera geiranum en einkageranum. 

 

´´Þegar við auglýsum þá fer þetta rosalega eftir geirum við vorum til dæmis með forstjóra 

Landsnet um daginn og það voru eiginlega bara karlar sem sótttu um en örfáar konur. Svo var 

annað starf sem var verkefnastjóri hjá stóru fyrirtæki og þar voru 60% konur sem sóttum um 

af 100 umsóknum. En svo get eg verið með annað starf innan sama fyrirtækis sem tengist 

vélavinnu og þar eru kannski bara karlar. Það er til dæmis eins og með bílvelavirkjun eða smíði 

það er ein og ein kona sem eru í því. Karlarnir vilja byggja húsin en konurnar virðast sækjast i 

allt sem tengist hönnuninni innan hússins sem dæmi hönnun , arkitektur og því tengdu. Ég tel 

þetta einnig verið rosalega fara eftir því hvernig fyrirtækin auglýsa starfið sem verið er að ráða 

í , fyrirtækin þurfa kannski að auglýsa starfið þannig að það sé ekki bara að kalla á annað hvort 

kynið´´. 

 

Allir voru sammála að aðsokn í störf fari mikið eftir hvernig starfið er og hvað er ætlast til að 

fólkinu í því en viðmælandi B finnst þetta vera að jafnast út en samt öðru vísi hvort verið er að 

tala um opinberageiran eða einkageiran. Í einkagerianum virðist gera meira og ekki fara eftir 

eins mörgum reglum og í þeim opinbra. 

 

´´Mér finnst konur heilt yfir vera að sækja jafn mikið um þessar stjórnenda og 

millistjórnendastöður. Til dæmis hef eg verið með tvö störf núna annað er áhættustýring og þar 

var meira að segja fleiri konur og síðan forstöðumaður reikningshald og greiðsluþjónustu þar 

var alveg hnífjafnt. Mer finnst fjármalageirinn vera að jafnast út og maður er farin að sjá konur 

vera orðnar fjármalastjórar og framkvæmdartjórar fyrir fjármalahlið. En heilt yfir fer þetta 
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rosalega eftir geirum , opinberi geirinn finnst mér vera rosalega sér, þar finnst mér  samt að 

karlar séu meira að sækja um þegar það eru svona stórar forstjóra stöður, en fjármálatengd störf 

finnst mér vera orðið rosalega jafnt´´. 

 

Viðmælandi D talar um atvinnugeirana mikið og finnst mjög mikið undanfarið að ráðið sé konu 

frekar en karl. 

 

´´Sko spurningin um hvort konur sæki síður um þá finnst mer það fara rosalega eftir geirum , 

eg man að við vorum að skoða bara um daginn, þvi við erum svo meðvituð um þetta, við 

skoðuðum helsta headhunterinn okkar sem er aðallaega í stjórnendaleit , og af átján eða nítján 

stjórnendstöðum sem hann hafði haldið utan um á einhverju mánaðartímabli á voru alls þrettán 

konur sem voru ráðnar af þessum 19. Og af þessum störfum sem hann er að ráða í þá eru fleri 

konur en karlar sem voru að sækja um störf og þetta voru allt forstjórar, fjármalastjórar og 

einstaka mannauðstjórar. En síðan annað þá var eg með annað starf sem var sjóðstjór  og þa 

voru þrettán umsóknir og einungis tvær konur. Í fjármala geiranum eru mun fleiri karlar sem 

sækja um við finnum það alveg greinilega´´. 

 

Viðmælendi A tekur fram að honum fyndist skrítið að þessi geira umræða sé ennþá og finnst 

að fyrirtækin beri svolítið ábyrgð á því að auglýsa störfin þannig að þau henti báðum aðilum 

og að það sé kannski megin ástæða fyrir þvi að konur fara i en störf og karlar í önnur þvi þau 

hreinlega vita ekki alveg úta hvað starfið gengur og starfið sé ekki auglyst þannig að vitað sé 

nakvæmlega úti hvað er farið. Tók hann sjávarútveginn til dæmis hann er rekinn mest megnis 

af körlum og kannski einni eða tveimur konum og velti rannsakandi fyrir sér hvort að áhuginn 

væri þá ekki til staðar hjá konunum fyrir svoleiðis starfi. 

 

´´Ég helt að einmitt að það ætti að vera áhugi þetta er alþjóðlegt  og mikil framleiðsla. Kannski 

öðruvísi ef þetta er fjölskyldufyrirtæki og þú elst upp í því lifir og hrærist í  þvi alla daga 

kannski ekki spennandi að byrja ferilinn sinn þar a bát eða einhverju því tengdu. En ég held að 

þetta sé markaðstengt og ef þeir sem stjórnaa útgerðinni myndu gera þetta meira aðlaðandi fyrir 

konur , þetta er svo mikil sala sem er áhugaverð, stór geiri sem er vel rekinn  og tæknivæddur, 

samfélagsleg ábyrgð og allskyns störf sem er skemmtilegt ef þú hefur áhuga og reynslu á til 

dæmis markaðssetningu, stjórnun , mannauðsstjórnun og skipulagninu. Þetta er þægileg vinna 

og mjög creative. Alveg klárlega áhuga verð vinna en þyrfti að kynna betur´´. 
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6.3 Staðalímyndir 
 
Samfélagið í dag þótt að við viðurkennum það ekki alltaf þá er það mikið byggt upp á karla og 

kvenna störfum. Og hefur verið í mjög langan tíma, til dæmis að konur eigi að vera 

heimavinnandi með börnin og karlarnir úti vinnandi. En það hefur breyst mikið en það er alltaf 

undirliggjandi og er mikið í okkur bæði í samfélaginu og okkur sem manneskjum eitthvað 

ákveðið sem buið er að stimpla inní hausinn á okkur. Allir viðmælendurnir voru sammála að 

þetta gæti hindrað framgang kvenna og ekki síst verið hlutdrægni í ráðningarferli hjá 

fyrirtækjum.Eins og viðmælandi A kemur inná þá er þetta mikð í samfélaginu ennþá þótt það 

fer minnkandi og er ekki eins sjáanlegt. 

 

´´Ég held að það sé rosaega margt í því hvernig svona bara í samfélaginu , hvernig við tölum 

og hvernig við erum alin upp og hvernig við ölum síðan börnin okkar upp  og þetta sé soldið í 

okkur en við bara finnum það ekki eða viljum ekki viðurkenna það.  

 

Það er soldið innbyggt í okkur að sum störf séu einungis fyrir karla og öfugt og en þetta hefur 

minnkað rosalega í gegnum tíðana og stelpur eru til dæmis farnar í miklu mæli í verkfræði og 

tölvunarfræði í háksolanum sem sást ekki hérna fyrir nokkrum árum. Eins og viðmælandi B 

kemur inna þá þarf oft að minna konur á að starfið se alveg jafn fyrir konur eða karl. 

 

´´ Fyrir nokkrum árum þá voru til dæmis framkvæmdarstjórar í tæknigeiranum mikið bara 

karlar en sem betur fer er þetta að breytast og nuna er fullt af flottum komum sem eru orðnar 

framkvæmdarstjórar á þessu sviði. Ég var um daginn með stjórnunarstarf í málningarfyrirtæki 

og það er mjög karllægur heimur og þar var ráðin kona og það var soldið nýtt og á eftir að 

vekja athygli, ég þurfti að sannfæra hana um að skoða starfið og um leið og hún sá að starfið 

snéris um náknæmlega það sem henni fannst áhugavert þá ákvað hán að slá til og var í ráðin í 

þokkabót. Konur eru soldið svoleiðist að f þeim finnst starfið áhugavert þá sækja þær eum en 

ef það er karlægt fyriræki eða þar sem ímyndin er bara sert en um leið og það fara að kona 

konur þar inn þa breytist það og mer finnst karla heimurinn bjóða þær mjög velkomnar. Það er 

ekkert gaman að vera í i einslægu umhverfi´´. 

 

Það er svo margt búið að breytast  á kannski 10-20 árum í samfélaginu, sem betur fer og þessi 

týpiska ímynd um að konur eigi að vera heima bara og sinni börnum og húsverkum er að hverfa 
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allavega á höfuðborgarsvæðina og mest megnis útá landi. Það tíðkaðist að konur voru heima 

og tóku allt fæðingarolofið, karlar tóku kannski bara mánuð og fóru siðan að vinna en núna er 

þetta að verða rosalega jafn og margar konur sætta sig ekki við að vera alveg frá vinnu og vilja 

hafa þetta jafnt og eins með karlana þeir vilja oft mikið núna vera með börnum sínum og vera 

meira heimavið. Viðmælandi B segir þetta mikið vera að breytast í rétta átt. 

 

´´Maður hafði alveg hérna aður fyrr fengið fyrispurn fra fyrirtæki að þau vilja ráða sæta stelpu 

á síman hjá sér, en það gerist ekki í dag. Þessir fordómar voru alveg áður fyrr eins og með 

einstæða móður , það var mjög neikvætt viðhorf og fyrirtæki vildu helst ekki ráða einstæða 

móður. Og það var soldið mitt að sýna hana og segja að þetta væri flott kona sem á eftir að 

standa sig vel í starfi þrátt fyrir að vera einstæð. Það var ekki sjálfgefið til dæmis hér áður fyrr 

að stjórnendur i fyrirtæki tæku það í mál að karlmaður væri heima með börnin en núna er 

viðhorfið að breytast. 

Eins þegar eg bendi fyrirtæki á flotta konu sem gæti komið ínni fyrirtæki sem er mikill 

karlaheimur þá eru margir karlar kannski i stjórn og þeir vilja bara hafa þetta svona og ekki 

fara út fyrir boxið en svo hitta þeir hana og eru bara já þetta var rétt hjá þér hún hentar vel í 

þetta starf. Stundum þarf bara að tala þessa eldri karla til sem hafa verið lengi í 

stjórnendastöðunni og ekki vanir konum í sterkum stöðum´´. 

 

Ein skýring sem er kannski soldið svipuð og staðalímyndin er glerþakið að konur komast ekki 

hærra en eitthvað akveðið. Viðmælandi C tala um hvernig það gæti verið ein skýring þess að 

við sjáum ekki konur í miklum mæli í þessum efstu stöðum í samfélaginu 

 

´´Þessi kenning sem kannski hefur verið í umræðunni og er held eg viðurkennd er glerþakið , 

að þær komast ekki hærra , það er bara ósýnilegt gler, og við sem samfélag viljum ekki hleypa 

þeim hærra upp, útaf einhverjum skýringum sem kannski við sjálf viljum ekki viðurkenna en 

er í okkur.  Svo eru fleiri hugtök í þessum dúr sem tengist þessu eins og glerrúllustiginn, að á 

við um karlana að innan um svokallaðar kvennastéttir eins og til dæmis leikskóla þar sem konur 

hafa verið í meirihluta, þar hafa karlmenn greiðari eða alla heldur hraðari uppgang heldur en 

jafnhæfar konur, því þar er mikið verið að reyna jafna þessihlutföll´´. 

 

Viðmælandi D talar um að þessi hugsunarháttu um staðalímynd kvenna  sé mikill í stórum 

fyrirtækjum sem er mikið af körlum í stjórn og kannski búnir að vera lengi þá er það soldið í 
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þeirra höndum að breyta og sýna fordæmi og ekki raða alltaf sama karlinn inn í stöður heldur 

hleypa nýjum konum að sem hafa klárað nám og eru ekkert minna hæfari en karlarnir. 

 

´´Ef maður horfir til dæmis á þennan capal sem er til þá eru einhverjir sem hafa vaxið hja einu 

fyrirtæki og færast svo yfir í æðstu stöðu annarsstaðar. Og eru það yfirleitt bara karlmenn, ég 

held að þessi stærstu fyrirtæki þau þurfa svona einni helst að stuðla að því að bæði kynin fái 

tækifæri að vaxa og dafna innan fyrirtækisins til þess að eiga möguleka, því það fá voðalega 

fáir að vaxa sérstaklega konur, það fer enginn í það að vera forstjóri hjá  Vís og hefur aldrei 

verið stjórnandi áður´´. 

 

Viðmælendum finnst konur þurfa oft að sanna sig mun meira  sem stjórnandi heldur en karlar. 

Þær mega gera mun færri mistök an þess að vera dæmdar á því strax heldur en karlar komast 

oftar í gegnum starfið og gera mistök og eru ekki dæmdir eins harkalega fyrir það fyrir það eitt 

að vera konu og að sinna starfi sem þarf kannski mikla ábyrgð. Eins og viðmælandi D kemur 

inná þá:  

 

´´Það sem mér finnnst einna helst mest sjokkerandi er að maður er að heyra að konur eða 

frammistaða kvennstjórnenda sem dæmd harðar en hjá körlunum, þannig að karlstjórnendur 

megi gera fleiri mistök megi vera verri í samskptum og hreinlega megi vera verri stjórnendur. 

Og halda samt sem áður starfi sínu áfram , en ef konur eru ekki góðar í samskskiptum þá eigi 

þær hreinlega ekki break sem stjórnandi eða geri einhver mistök þá eru þær fljótar að fá 

áminningu annað en karlarnir að þeir megi bara tapa peningu og er fyrirgefið strax en haldið 

gegn konunum mun lengur. Það er líka vont ef konurnar mega ekki gera mistök og er refsað 

fyrir það strax þá fær það færri konur til að sækja aftur í svo stort starf aftur og þar með fækkar 

konum í þessum stóru stöðum. Og þetta er eitthvað sem maður hefur heyrt frá 

kvennstjórnendum að þær upplifi sig þannig að þurfa að gera allt 100% til þess að vera metnar 

almennilega ´´. 

 

 
 
6.4 Hæfasti einstaklingurinn 
 
Þegar allt kemur til alls þá vilja allir hæfasta einstaklinginn hverju sinni til að sinna því starfi 

sem beðið er um hverju sinni. Þetta snýst allum að sá aðili sem ráðinn er í starf geti sinnt 

starfinu vel og samviskusamlega og ætti það að vera alveg sama hvaða kyn sinnir þeirr stöðu 
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svo lengi sem hann er hæfur. Deila má siðan um hvernig fólk veit hver er hæfastur hverju sinni 

þegar fólk fær ekki tækfæri á að sýna sig og sanna. En allir viðmælendurnir fjórir voru sammala 

um það að þegar spurt er úti hvernig einstakling þeir eru að leita af þá er svarið alltaf að leitast 

er eftir þeim hæfasta. Erfitt getur þá reynst að greina þann hæfasta frá þeim sem eru einnig 

hæfir en stundum skara einhverjir frammúr og greinilegt að þeir eru hæfastir í starfið. 

 

´´Það var tildæmis fyrirtæki í fyrra sem auglýsti eftir stjórnunartarfi og það var kona sem vann 

innan fyrirtækisins í annarri deild á þeim tíma og það þurfti að flýta ferlinu því hun var komin 

á steypirinn, en í lokin var hún ráðin. Það kom upp spurning um hvort ætti að ráða hana því 

hún væri ólett og væri að fara í árs fæðingarorlof, hvort að það væri sanngjarnt öðrum 

umsækjendum. En við skoðuðum allt með stjórnendum fyrirtækisins og allir voru sammála um 

að hún var lang hæfust í starfið og hún var ráðin burt séð frá þvi að hún var að fara í 

fæðingarorlof. Mjög sorglegt að sjá fyrirtæki sem vilja ekki ráða konur á besta aldri með 

kannski 3-4 börn sem hafa lagt sig fram bæði i vinnu og koma upp heimili. Maður ætti ekki að 

vera óhæfari forstjóri 50 eða 45 hvort sem þú ert karl eða kona , með börn eða ekki með börn´´.  

 

Eins og viðmælandi B segir :  

 

´Ég segi nú bara ef þú myndir spyrja flesta stjórnendur þá erum við ekki að horfa á hvort að 

það sé kona eða karl sem fær starfið heldur hver er hæfasti og flottasti einstaklingurinn hverju 

sinni , hver passar best inni fyrirtækið og getur sinnt því vel´´. 

 

Viðmælandi C finnst fyrirtæki vera mjög meðvituð oft um að jafna þurfi kynjahlutföll í 

fyrirtækjum en það samt kannski hefur ekki alltaf fyrirtækin biðja og ráða alltaf þann hæfasta. 

 

´´Sko þegar til dæmis þegar við erum að hausaveiða fyrir fyrirtæki þá er fyrirtæki oft að hugsa 

um reksturinn þau vilja arð og að rekstur haldi áfram góðu gengi og skiptir ekki máli hver 

sinnir því hvort sem það er kona eða karl. Maður heyrir ekkert annað en að vilja hæfasta 

einstaklinginn sem er í boði hverju sinni. Kyn trompar ekki hæfni lögum samkvæmt og menn 

segja að fyriræki með jafnréttisstefnu að við skulum hafa sem jafnast hlutfall en í dag er það 

30/70 og það hallar á karla útfá því , þá væri gott að fá hæfan karlmann en ef það kemur kona 

sem er jafn hæf eða hæfari þa er hún ráðin ef þau eru jafn hæf þa mættu þeir ráða karlinn til að 

jafna hallann. En heilt yfir finnst mér fyrirtæki alltaf vilja bara hæfasta einstaklinginn´´. 
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En svo kemur það aftur hvernig vitum við hver þessi hæfasti einstaklingur er úr kannski 18 

manna hópi eins og viðmælandi A talar um. 

 

´´Ráðningarferlið snýst soldið út á það að flokka við erum alltaf að búa til flokk eins og 

tildæmis að það sé buið að skera niður í þá 15 hæfustu en hvað er með þennan nr 16 hvernig 

vitum við að hann er verri en hinir. Vita ekkert og geta ekki seð að þessu 15 séu hæfari það er 

algjörlega huglægt mat hjá fyrirtækjum og ráðgjafa´´. 

 

Viðmælandi D var sammala viðmælenda A og talar um að oftar en einu sinni hefur hann lent í 

því að fyrirtæki ráði hæfasta einstkalinginn burt séð frá því að hún var ólett. 

 

´´Margar konur í dag láta ekkert stoppa sig  þrátt fyrir til dæmis að þær eru ófrískar eða eiga 

nokkur börn , þær eru bara klárar, með góða menntun og vilja góða vinnu með góð laun. Í fyrra 

réð ég konu í stjórnendastöðu, eða fyrir svona rúmu ári síðan, sem var komin einhverja 5 

mánuði á leið og fyrirtækið vissi það að hún væri á leið í fæðingarorlof í tæpt ár en hún var 

einfaldlega hæfust af þeim umsækjendum og ætluðu ekki að hætta við að ráða hana þrátt fyrir 

þá staðreynd að hún væri ólétt, þeir ætluði sko ekki að lata það berast að lang hæfasti 

eintsklingurinn yrði ekki ráðin vegna óléttu. Og það var bara leyst´´. 

 

Samfélagið í dag er orðið svo meðvitað um þessa umræðu og fyrirtæki biðja ekki um eitt 

ákveðið kyn heldur vilja fá hæfan og flottan einstkaling. Ráðningaskrifstofur sem vinna fyrir 

fyrirtækin og leita af einstaklingurm eru beðin um flotta manneskju sem gæti sinnt starfinu og 

pæla þá kannski ekki miikið í þessari kynbreytu en þau eru öll orðin mjög meðvituð um þetta 

og um þá umræðu sem skapast. En stundum þá kemur fyrir að fyrirtæki spá ekkert í þessu og 

velja karlinn framm yfir konuna þrátt fyrir að þau séu kannski jafn hæf þa hafa sumir á 

tilfinningunni að karlar séu hæfar í starfið eða þægilegri í umgengni. 

 

 

6.5 Margþættar ástæður 
 
Ástæðan fyrir fáum konum í stjórnenda og árifa stöðum er kannski því að þær sækja ekki um 

þær eða það vilja viðmælendurnir fjórir ekki meina. Viðmælendur A og C töluðum um að hér 

áður fyrr þá væri hægt að segja að menntunar munur kynjanna væri ástæðan en núna í dag er 

menntun kvenna orðið hærra en hjá körlunum og fleiri konur eru komnar í til dæmis 
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tölvunarfræði og verkfræði og er það ekki ástæðan fyrir því að þær sæki ekki um . Allir 

viðmælendurnir allir voru sammála um að reynsla væri mikilvæg til þess að komast í þessar 

stöður, enginn verður forstjóri eða hátt settur stjórnandi ef þú hefur ekki reynsluna og konum 

vantar oft þessa reynslu. En stærsta ástæðan sem flestir voru sammála var að konur sækja alveg 

jafn um þessi störf en villan liggur mikið hjá fyrirtækjunum sjalfum og í ráðningarferlinu. 

Hlutdrægni sem kemur niðrá konum, eins og reynsla sem kemur ekki nema fyrirætki gefi þeim 

tækifæri á að sýna sig og sanna. Fyrirtækin verða að vera móttækileg og ekki vera með gamlan 

hugsunarhátt um að konur séu ekki nógu ábyrgar og ekki nogu klarar og sýni ekki þennan 

stjórnunarhátt eins og fyrirtæki vilja. Það er svo mikið af flottum konum þarna úti og eitthvað 

þarf að breytast í samfélaginu og gerist það ekki nema fyrirtækin breyti eitthvað hjá sér og gefi 

þessi konum séns, því nóg er um þær allstaðar á öllum aldri. Og enginn segir að þú getir ekki 

verið flottur og góður stjórnandi hvort sem þú ert 40 ára eða 60 ára karl eða kona. 

Viðmælendurnir tala um það að þeir finnur ekki fyrir mun á einstaklingum sem koma til sín í 

viðtöl en það er rosalega persónubundið sumir eru bara þannig karakterar að þeir eru opnir, 

eiga auðvelt með að tala og hafa mikið sjálfstraust sem skín í gegn en aðrir ekki svo mikið. 

Einnig talar hann um að þegar fólk kemur í viðtal þá fara þau eftir ákveðnum skölum og biðja 

fólka að tikka í þau box sem þau kunna og skala þig á skalanum 0-10. Karlar setja sig mun 

hætta en konur en þær villja kunna allt 100% en karlar sætta sig við 80% og svo kemur bara í 

ljos restin í frammhaldinu. Þetta a lika mikið við til dæmis í starfsauglysingum þá vilja konur 

oft ekki sækja um starfið nema þær tikka í öll boxin sem þær eiga að kunna en karlar segjast 

oft kunna hluti en segjast bara læra það síðan seinna meir. Konur oft leita af mistökum hja sér 

og þurfua að vera alveg sannfærðar um að þær geta sinnst starfinu alveg 100%.. 

Einnig komu viðmælendur B og C inná mikilvægi tengslanets. Þeir töluðu um að fyrirtækin í 

dag eru mörg hver svo karllæg að það er gott fyrir konur að hafa sín eigin sambönd og koma 

sér þannig inná vinnumarkaðinn. Viðmælandi C talaði um félag kvenna í atvinnurekstri FKF, 

sem er einsskonar tengslanet fyrir konur og heldur þeim saman, og þar geta konur leitað til ef 

eitthvað bjátar á. 

. 
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7 Umræður 

Það er staðreynd að konur eru miklum minni hluta í stjórnunar og áhrifastöðum í dag, 

Samkvæmt Brands og Fernandez-Mateo (2017) þá eru konur aðeins í 16% tilvik í 

framkvæmdarstöðu og ekki nema 8% i forsjtóra stöðu. Samkvæmt Hagstofunni í dag þá eru 

konur í  22,1% tilvika í stöðu framkvæmdarstjóra hér a á landi sem er aðeins hærra en í 

Bandaríkjunum. 

Allir viðmælendurnir voru sammála um það að konur væri alveg að sækja um stjórnenda- og 

áhrifa stöður líkt og karlar. En allir voru þeir þó sammála um það að það færi þó rosalega eftir 

atvinnugeirum, það eru sum störf sem konur sækja ekki um og öfugt. Og eru margvíslegar 

ástæður fyrir því til dæmis staðalímyndir, heimilislíf og hlutdrægni í  

ráðningarferlinu sjálfu gætu haft árif á framgang kvenna í atvinnulífinu. 

 

7.1 Hausaveiðar 
 
Eins og fram kemur eru hausaveiðar orðnar rosalega algengar. En þá eru ráðgjafar fengnir til 

að ráða inn fólk útfrá óskum fyrirtækisins. Viðmælendum finnst mikilvægt að fyrirtækin hafa 

val og er alltaf reynt að hafa bæði konur og karla.  Í grein Mileham (2000) kemur hann inná 

það hversu mikilvægt það er fyrir þann sem er að hausaveiða að hafa hlutföllin jöfn svo 

fyrirtækin hafa alltaf val um karl eða konu. Fyrirtækin eru alltaf með ákveðna staðla og kríteriur 

sem einstaklingur þarf að uppfylla. Og finnst viðmælendum i flestum tilfellum auðveldara að 

finna karlmann sem passar í starfið en ef það er leitað þá er alltaaf hægt að finna hæfa konu í 

starfið. Eins og viðmælendur komu inná þá er ekki algengt að fyrirtækin biðji um annað hvort 

kynið heldur vilja þau fá hæfan einstakling hvort sem það er karl eða kona og þess vegna er 

alltaf reynt að hafa bæð kynin svo fyrirtækin hafi þetta val. 

 

7.2 Mismunandi atvinnugeirar og skoðun á kynjakvóta 
 
Ein ástæða fyrir því afhverju konur eru ekki eins sýnilegar í stjórnunarstöðum er vegna vals 

um starf. Viðmælendur segja að konur velja sér allt öðruvísi starf heldur en karlarnir, þær 

semsagt sæka í mismunandi atvinnugeira. Eins og viðmælendur nefndu þá er til dæmis fáar 

konur sem velja sér að fara á sjóinn eða vinna í útgerðinni. Þrátt fyrir að vera spennandi störf 

og þægilegur vinnutími, þetta er mjög áhugavert, alþjóðlegt og mikið að vinna út fyrir 

landssteinanna. En af einhverjum ástæðum þá velja kynin ekki sömu störf og er það vegna 

mismunandi smekks eða gæti það verið vegna hversu illa auglýst störfin eru og að þau eru 
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mörg hver auglýst þannig að þau höfði frekar til karla eða kvenna. Viðmælendur halda því fram 

að fyrirtækin verði að auglýsa störfin betur svo þau höfði til beggja kynja. Í mörgun 

atvinnuauglýsingum er oft bent á konum að sækja um starfið eða þá bent körlum á að sækja 

um. Í grein Nater og Sczesny (2017) var niðurstöður rannsóknar að konur fannst þær ekki 

metnar á þeim grunvelli að vera hæfar í starfið ef í auglýsingu stæði að fyrirtæki væri að jafna 

annað hvort kynjahlutverk eða þá að þeim vantaði konur í starfið. Þá fannst konum þær ekki 

vera að fá starfið á þeim grunvelli að vera metnar eins og karlinn heldur einungis vera að fá 

starfið til þess að jafna hlutföll innan fyrirtækisins. En margar rannsóknir hafa bent til þess að 

hafa konur í stjórn jafnt og karlar að það skili fyrirtækinu betri arðsemi og meira jafnvægi í 

rekstri fyrirtækisins. Árið 2010 voru sett lög um kynjakvóti í stærri fyrirtækjum og var sett á 

kvóti sem þurfti að vera minnsta kosti 40% kvenna í fyrirtækjum. Í skýrslu Guðbjargar og 

Margrétar ( 2012) talar þær um mikilvægi þess að hafa konur í stjórn jafn og karlar og lögin 

væri skref í rétta átt að jafnrétti karla og kvenna innan fyrirtækja. En viðmælendurnir voru 

sammála um að að mörgu leyti væri kynjakvótinn góður og nauðsynlegur. Fyrirtæki eru orðin 

mun meðvitaðri um stöðu kynjanna og farin að hlusta á samfélagið. En einnig verða fyrirtækin 

að fara rétt að því að til dæmis auglýsa ekki öll störf eða fara með því hugarfari að vera ekki 

að ráða einunings konur vegna þess að kynjahlutfallið er ekki rétt í samræmi. Þeir voru þó 

sammála að þetta er allt á réttri leið og með tímanum mun þetta jafnast út. 

 

7.3 Staðalímyndir 
 
Einhver ástæða hlýtur að liggja fyrir þvi afhverju þær sækja í mismunandi atvinnugeira. 

Viðmælendurnir koma inná staðalímyndir bæði hjá konum almennt og viðhorfi þeirra til sjálfs 

síns og einnig staðalímyndir sem myndast hafa í samfélaginu okkar almennt. Í grein Hareli og 

Klang (2008) þar er fjallað um að mörg störf eru kynjuð og kynin eru metin mismunandi til að 

standa sig vel í starfi. Af þessum ástæðum eru ráðningar oft gerðar útfrá því hvort tiltekið starf 

henti betur karli eða konu. Mölders , Brosi,Bekk, Spörre og Welpe (2017) greina frá því að 

konur eru allt öðru vísi en karlar þær hafa mun meiri umhyggju þær eru ekki jafn skipulaðgar 

og koma hlutunum ekki jafn mikið í verk og karlarnir og Ferguson (2017) er sammála þessu 

og segir konur ekki hafa þennan leiðtoga faktor sem karlarnir eru sagðir hafa sem er soldið 

tengt staðalímyndum því ekki eru allir eins.  

Þegar rannsakandi spurði viðmælendur úti staðalímyndir og hvaða skoðun þeir hefðu á því þá 

voru þau öll sammála að ekki finndu þau mun á körlum og konum til dæmis þegar viðtöl eru 

tekin. Einn viðmælandanna tók það fram að ekki eru allir eins og það er ekki hægt að alhæfa 
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fyrir allar konur að þær séu viðkvæmar og kom hlutunum ekki i verk. Margar konur eru með 

rosalegt sjálfstraust og flotta framkomu. Og einnig hafa viðmælendur lent í því að vera með 

bæði kynin og konan er með mun flottri ´´performer´´, með meira sjálfstraust og geislar af 

henni framkoman . Þannig að ekki voru viðmælendur sammála fræðikörlunum hér að ofan að 

allar konur hefði ekki þessa faktora sem leiðtogi þarf að hafa. Nefndu frekar að það væri mjög 

persónubundið. 

Eins og kemur fram í grein Hoyt (2005) á eru allskyns hindranir sem konur standa frammi fyrir 

þar á með staðalímyndir sem orðið hafa til í samfélaginu okkar, að þessi týpiska staðalímynd 

kvenna hæfi ekki leiðtoga eða æðsta stjórnenda. En þessi staðalímynd getur einnig haft áhrif á 

hvernig konur sjá sjalfan sig og hvernig þær haga sér í samfélginu og hvernig þær taka 

ákvarðanir. Viðmælendurnir voru sammála um að konur væri alveg að sækja um en það færi 

mikið eftir geirum og ástæða fyrir því væru einmitt staðalímyndir sem hafa myndast um 

ákveðin störf og þær staðalimyndir sem eru um konur í samfélaginu. Eins og til dæmis að konur 

eru veikari kynið , konur eru tilfinngameiri og eru meira að huga að fólkinu og lengur að koma 

hutunum í verk og það verklag henti ekki stjórnanda eða leiðtoga. 

Í skýrslu Bettio og Veraschchagina sem rituð var árið 2009 kemur fram að helsta ástæða þess 

að vinnumarkaðurinn sé svona kynjaskiptur sé vegna staðalímynda kynjanna. Og ekki þá bara 

inna vinnumarkaðnum heldur einnig innbyggt í okkur mannfólkinu. Hefur þetta áhrif hvernig 

konur hugsa og finnast þær tilheyra kannski einum hópi og karlar einhverjum öðrum. Þetta er 

mikið sem viðmælendurnir komu allir inná að konurnar eru mjög áberandi í sumum 

atvinnugerium og hlutverkum og svo kannski ekkert sýnilegar í öðrum eins og til 

fjármálageiranum, þótt að þetta sé að breytast og eru konur orðnar fjármálastjórar og 

bankastjórar.  

Eins og einn viðmælandinn kom inná þá fannst honum að eftir viðtöl við kvenkynsstjórnendur 

að þeim fannst þær minna metnar og þurfa að hafa mikið fyrir því að vera viðurkenndur 

stjórnandi. Þær mega gera færri misstök og eru frekar áminntar mjög fljótt annað en karlarnir 

þeir mega gera mun fleiri misstök og kannski ekkert gert í því strax og þeir halda áfram ótrauðir 

en þetta er erft við konurnar löngu eftir.  Hér áður fyrr hefði kannski verið hægt að kenna 

menntunarstigi kvenna um þetta mikla gap en í dag eru konur yfirleitt með hærri menntun en 

karlarnir. Á vef Hagstofu Íslands kemur einmitt fram að menntungarstig kvenna hefur farið 

gífurlega vaxandi a síðustu árum. Viðmælendurnir voru sammála um það að konur í dag eru 

með mikla og góða menntun en einmitt það sem þeim vantar er bara reynslan sem fyrirtæki 

verða að gefa þeim svo þær komast einhvern tíman upp og í hærri stöður , eða allavega þær 

sem vilja.  
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7.4 Ráðningarferlið 
 
Í fræðilega kafla rannsóknarinnar er grein eftir Biernat og Fuegan sem gerð var árið 2001 þar 

segir að konur er líklegr til að sækja um stór störf en þegar þær eru komnar inni ráðningarferlið 

eru þær oliklegri til að halda afram og síðan fá starfið. Og er það mest  megnist vegna þess að 

mismunandi staðlar eru settir fyrir konur og karlar, konur eru sagðar ekki fylla í þessa staðla 

og fá síður því starfið. Viðmælandi A, B og D voru alls ekki sammála þessu og voru alveg í 

hina áttina þar að segja konur sækja um þessi störf og tók einn viðmælendannai einmitt dæmi 

þar sem voru 43 umsækjendur um stórnunarstarf og þar af voru 17 konur sem er minni hluti 

umsækjenda. En það sem var merkilegt að þegar buið var að fara í gegnum umsóknir og vera 

að velja fólk sem koma átti í viðtal við stjórn fyrirtækisins um tilkomandi starf þá voru 3 konur 

og 2 karlar , og áttu þau að hafa uppfyllt allar þær kröfur sem stjórnin setti um starfið. Á 

endanum var kona ráðin í starfið þar sem hún var talin hæfust af þessum 5 aðilum sem fóru í 

viðtal. 

En voru þó sammála um það að hlutdrægni gæti leynst í ferlinu samt sem áður, til dæmis ef 

mikið er af körlum í stjórn og oft er meint að karlar ráða þann sem er líkur ser og þá gæti það 

komið í veg fyrir að hæfasta einstaklingurinn sem gæti veirð kona yrði fyrirvalinu.Eins og 

Rannveig Rist kemur inna (2012) þá er oftar en ekki karl að ráða í starf þar sem þeir eru í 

miklum meirihluta í fyrirtækjum. Talið er að þeir noti spegil til að ráða í stöður þar að segja 

finna þann sem er líkastur þeim til að taka við stöðu eða þegar ráðið er í nýja.  

Í grein Scott og Brown (2006) er fjallað um að óléttar konur sem sækja um áhrifastörf og eru 

langt gengar á meðgöngunni fá síður starfið og eru kannski köttaðar fyrr útur ráðningarferlinu 

en ella. Þar sem þær eru ófrískar og eru að fara í langt fæðingarorlof. En viðmælendur voru 

ekki sammála og tveir þeirra nefndu dæmi þar sem á báðum stöðum var ráðin kona í starfið 

þrátt fyrir að vera komin á steypirinn. Þær voru taldar hæfastar í starfið og vildi fyrirtækið ekki 

missa þær og vildu bara finna útur þessu , konurnar voru ráðnar og fundinn staðgengill í þessa 

10 mánuðuði sem þær voru í burtu og síðan komu þær aftur eins og ekkert hafi í skorist. 

  

7.5 Tengslanet, mikilvægi fyrirmynda og tækifæri fyrir konur 
 
Í grein Guðbjargar Lildu og Margrétar sem þær skrifuðu árið 2012 taka þær fram það mikilvægi 

að konur komi sér upp tengslaneti til að styðja hvort við aðra og hafa sambönd. Karlar hafa oft 

mun stærra og víga meira tengslanet. Konur verða að styðja hvor aðra og hjálpa hvor annarri. 

Feðraveldiskenningin er ennþá viðgangandi og gengur út á það að konur eiga erfitt uppdráttar 

vegna hins mikla fjölda karla í æsðustöðum og að það gæti hamlað framgang þeirra í 
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áhrifastöðum. En stofnað var FKF ,Félag kvenna í atvinnurekstri, til að halda utan um konur 

og hjalpa þeim að styðja hver við aðra. Viðmælendur B og C voru sammála þessu og fannst 

mikil til komið að konur hefðu gott og sterkt tengslanet.  

Í grein O‘Neil, Hopkins og Sullivan (2011) hafa þeir áhyggjur af því að tengslanet kvenna sé 

litið á sem kjaftaklúbbur og ef það er orðið of stórt þá gæti það lítið út eins og að konur væru 

að kalla á hjálp með að koma svona margar saman. En Sharafizad og Coetzer (2016) neita því 

harðlega og segja tengslanet sé virkilega mikilvægt fyrir bæði kynin og þá sérstaklega konur. 

Tengslanetið getur hjálpað konum að styrkja hver aðra og bara að mynda gott samband á milli 

kvenna almennt. Það getur auðveldað konum að koma sér áfram í ferli sínum. 

Það er mikið af flottum konu þarna úti sem viðmælendum finnst nauðsynlegt að seu synilegar 

fyrir yngri kynsloðina. Til dæmis bankastjórar Landsbankans og Íslandsbanka sem báðar eru 

konur og eru að standa sig hrikalega vel í sínu starfi , einnig Forstjóri Mannvits sem aður var 

forstóri Vís. Fleiri dæmi um flottar konur eru til dæmis hún Rannveig Rist sem er fostjóri 

Alcan. Þótt að engin kona sé forstjóri fyrirtækis sem skrað er í Kauphöll þýðir það ekki að fullt 

af flottum konu séu þarna úti í stórum stöðum að sinna rekstri fyrirtækis. 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvað gæti orðið til þess að konur væru meira synilegar þá 

nefndu þau það að þarf fleiri konur sem fyrirmyndir fyrir ungar og elrdi konur. Konur vilja sjá 

hver aðra standa sig og þá fá þær meira sjalfstraust. Í grein Bombari,Mats,Lammers og Latu 

(2013) koma þeir akkurat inná þetta að það er svo mikilvægt fyrir framgang kvenna að hafa 

konur sýnilegar í atvinnulifinu. Að þær konur sem standa sig og hafa komist í gegnum þessari 

hindranir sem verða á vegin kvenna að þær standi upp og sýni þeim ungu og nýju að þetta er 

hægt ef viljinn er fyrir hendi en það þarf soldið að hafa fyrir þvi. Hoyt og Simon ( 2011) eru 

mjög sammála og segja þetta eitt helsta em gæti ýtt undir konur á að halda áfram og ekki gefast 

upp. Þvi samkvæmt Guðbjörgu og Margréti (2012) þá verður að gefa konum tækifæri til að 

sýna sig því ef maður fær ekki tækifæri er ekki hægt að ætlast til að þær fái reynsluna. 
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Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að að mati viðmælenda sækja konur jafnt og karlar 

um stjórnenda og áhrifastöður innan fyrirtækja. En viðmælendur voru þó sammála því að 

konur virðast sækja í öðruvísi atvinnugreinar en karlar og eru þar ýmsar ástæður að baka svo 

sem staðalímyndir.Töldu þeir að staðalímyndir og hausaveiðar gætu verið tveir af mörgum 

þáttum þess afhverju konur eru ekki sýnilegar í þessum stóru stöðum nú til dags. Þar sem það 

þykir auðveldara að ná í karl til dæmis í hausaveiðum. Einnig komu viðmælendur inná það að 

fyrirtækin vilja alltaf þann hæfasta hverju sinni og hlutdrægni í þvi gæti verið vegna þessa að 

konum skortir reynslu og tækifæri í samfélaginu og finnst viðmælendum upp á fyrirtækin 

komið að finna og ráða fleiri hæfileikaríkar konur. 

 Gaman væri að skoða skoðun kvenna á þessum málum og rannsaka afhverju konur 

virðast ekki sækja um sömu störf og karlarnir. Einnig væri áhugavert að skoða konur í 

stjórnunarstöðum í dag og fá þeirra sögu um þeirra uppgang í þær stjórnunarstöður sem þær 

eru í.  
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Viðauki A Viðtalshandrit 

Bakgrunnsspurningar 
 

1. Aldur ? 
2. Menntun ? 
3. Hversu lengi hefur þú starfað í ráðningum ? 

 
 
Sækjast konur síður eftir stjórnendastöðum og áhrifastöðum en karlar ? Afhverju ? 
Hvað með… finnst þér þessi þættir skipta máli að þínu mati ? Afhverju ? 

1. Sjálfstraust 
2. Glerþakið 
3. Stereotypun 

 
-afhverju helduru að svo sé ? 
-geturu nefnt mér dæmi ? 
 
 
Hvað með ’Hausaveiðar’’  er algengara að kona eða karl eru sóttar í starfi ? 
-Hvers vegna helduru að svo sé ? 
 
 
 
Eru konur síður ráðnar í stórnunarstöður og áhrifastöður en karlar ? Afhverju ? 
Hvað með… finnst þér þessir þættir skipta máli að þínu mati ? Afhverju ? 
 

1. Reynsla ? 
2. Faktor (fullkonarátátta, tilfinning) ? 
3. Finnur þú mun á konum og körlum í viðtalinu sjálfu ? 

 
-afhverju helduru að það sé ? 
-er þetta regla eða undantekning að þínu mati ? 
-getur nefnt mér dæmi ? 
-er þetta algengt 
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Viðauki B Kynningarbréf  

Ég heiti Ingibjörg Gísladóttir og er nemandi við Viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík. 

Ég er á mínu öðru ári, þar sem ég er að taka tvær gráður saman viðskiptafræði og lögfræði, þá 

er ég að skrifa ritgerðina núna. Mér þætti vænt um ef þú sæir þér fært að taka þátt í þessari 

rannsókn sem snýr að því hvort konur sækist síður í stjórnunarstöður og áhrifastöður heldur 

en karlar. Að taka þátt í rannsókninni felst í að veita undirritaðari viðtal þar sem þú segir frá 

þinni upplifun á málefninu. Leiðbeinandi í verkefninu er Dr. Þóranna Jónsdóttir.  

Viðtalið færi fram þar sem viðmælandi myndi óska og væri það hljóðritað ef viðmælandi 

leyfir til að auðvelda vinnslu gagna. Viðtalið verður meðhöndlað sem trúnaðargögn, og þú 

villt verður nöfnum viðkomandi breytt þannig að ekki verður hægt að rekja niðurstöður 

rannsóknarinnar til þátttakenda. Meðan á verkefna vinnu stendur verða gögn geymd og síðan 

eytt að verkefni loknu í lok Maí.  

Með bestu kveðju.  

Ingibjörg Gísladóttir  

ingibjorgg14@ru.is  
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