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Útdráttur 
 

Markmið rannsóknarinnar var velta upp þeim þáttum sem hafa áhrif á teymasamsetningar á 

markaðssviðum íslenskra fyrirtækja og þá sérstaklega hlutföll kynja í þessum teymum og hvort 

breyting hafi orðið á hugarfari innan markaðsteyma varðandi ólíka styrkleika kynjanna. Leitast 

var við að svara þessum þremur rannsóknarspurningum; skipta kynjasjónarmið markaðssstjóra 

máli við samsetningu teyma? Hefur hlutverk markaðsmála breyst á undanförnum árum með 

tilkomu stafrænnar nálgunar á markaðsstarfið og að lokum hvort undirskrift á jafnréttissáttmála 

UN Women hafi áhrif á kynjasamsetningar markaðsteyma? Djúpviðtöl voru notuð við 

rannsóknina og voru tíu þátttakendur valdir með tilgangsúrtaki en allir voru þeir markaðsstjórar 

í fyrirtækjum með 200 starfsmenn eða fleiri. Rannsakandi lagði áherslu á að þátttakendur væru 

starfandi í ólíkum geirum í atvinnulífi landsins og hefðu reynslu af starfsemi teyma. Í 

rannsóknininni er fjallað um hlutverk teyma og hlutverk markaðsmála yfir höfuð en einnig er 

farið yfir stöðu jafnréttismála hér á landi og aukna áherslu á þann ávinning sem hlýst í teymum 

með aukinni fjölbreytni. Farið er yfir þá aðferðafræði sem notast var við í rannsókninni.   

Helstu niðurstöður gefa til kynna að aukin áhersla sé á jöfn kynjahlutföll í markaðsteymum en 

meirihluti þátttakenda rannsóknarinnar sögðu það skipta máli að teymi væru skipuð báðum 

kynjum til þess að hægt væri að hámarka árangur teymisins eða sex af tíu þátttakendum. Þá 

voru markaðsteymi þeirra viðmælenda sem skrifað höfðu undir jafnréttissáttmála UN Women 

oftar skipuð báðum kynjum heldur en þeirra sem ekki höfðu skrifað undir sáttmálann og kom 

einnig ákveðið mynstur í ljós varðandi breytt hlutverk markaðsmála í átt að stefnumótun frekar 

en hönnunarvinnu  en markaðsáherslur þátttakenda voru ólíkar og misjafnt hvort þeim þótti 

mikilvægt að meðlimir markaðsteyma væru skapandi. Í kjölfarið voru niðurstöður bornar 

saman við kenningar og fyrri rannsóknir. 
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Formáli 
 

Rannsókn þessi er B.Sc lokaverkefni til 12 ECTS eininga við viðskiptafræðideild Háskólans í 

Reykjavík. Rannsókn var framkvæmd í janúar og febrúar vorið 2018 undir leiðsögn Dr. 

Þórönnu Jónsdóttur og vil ég þakka henni allan þann stuðning og leiðsögn sem hún hefur veitt 

við verkefnið. Það er ekki sjálfsagt að leiðbeinandi sýni slíkan stuðning og er ég henni 

hjartanlega þakklát. Viðfangsefni rannsóknarinnar var teymasamsetningar í markaðsstarfi 

íslenskra fyrirtækja og þá voru kynjahlutföll sérstaklega tekin fyrir. Þá vil ég þakka Elínu Helgu 

Sveinbjörnsdóttur fyrir að veita mér innsýn í þróun markaðsmála hér á landi sem og aðgang að 

gögnum sem studdu við rannsóknina. Að lokum vil ég þakka Halldóru Ingimarsdóttur, mömmu 

minni, fyrir að kenna mér að skrifa gott íslenskt mál og einnig fyrir yfirferð og prófarkarlestur.  
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1 Inngangur 
 

Umræðan um jafnrétti kynjanna og stöðu kvenna í atvinnulífinu hefur verið í brennidepli 

síðustu ár og áratugi og hafa verið settar fram ýmsar stefnur í jafnréttismálum innan ríkisstjórna 

síðastliðinna ára líkt og framkvæmdaáætlanir jafnréttismála („Skýrsla félags- og 

húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála 2013 - 2015“, e.d.)  og þá var heiti 

ráðherra velferðarráðuneytisins breytt í félags- og jafnréttismálaráðherra sem áður hafði verið 

félags- og húsnæðismálaráðherra. Þáverandi félags- og jafnréttismálaráðherra Þorsteinn 

Víglundsson sagði á fundi SÍA og ÍMARK um kynja(ó)jafnvægi í auglýsingum og 

markaðsmálum að þrátt fyrir að miklu hefði nú þegar verið áorkað í jafnréttismálum hér á landi 

ættum við enn langt í land og það að vera á alla helstu mælikvarða í fremstu röð í 

jafnréttismálum ylli einnig auknum þrýstingi á samfélagið að gera enn betur. Þá sagði Þorsteinn 

mikilvægt að allir leggist á eitt og og brjóti niður staðalímyndir til þess að tryggja öflugt og 

raunverulegt jafnrétti í samfélaginu(Elín Helga Sveinbjörnsdóttir, Birna Einarsdóttir og Dóra 

Ísleifsdóttir, 2017).  Ef marka má skýrslur sem þessar, áherslur á jafnréttismál í samfélaginu 

og rannsóknir á launamun kynjanna er staða íslenskra kvenna mun betri en annars staðar í 

heiminum og hefur Ísland verið í fyrsta sæti frá árinu 2009 í skýrslu World Economic forum 

um launamun kynjanna(„The World Economic Forum“, e.d.). Þá hefur umræða um aukinn 

árangur í fyrirtækjum þar sem kynjahlutföll eru jafnari átt auknu fylgi að fagna og rannsóknir 

sýnt að stjórnir skipaðar báðum kynjum nái betri árangri en aðrar og hafi jöfn kynjahlutföll 

stjórna einnig jákvæð áhrif á árangur fyrirtækisins sjálfs (Davies, 2011). Þetta á ekki aðeins við 

um stjórnir fyrirtækja heldur einnig önnur svið fyrirtækja og eru þar markaðsdeildir og teymi 

engin undantekning. Að sögn Elínar Helgu Sveinbjörnsdóttur framkvæmdastjóra Hvíta hússins 

og formanns Samtaka íslenskra auglýsenda hafa orðið miklar breytingar undanfarin ár á 

markaðsstarfi fyrirtækja. Hún segir stafræna miðla farna að hafa mikil áhrif á það hvernig 

fyrirtæki haga sinni markaðssetningu, skipulag markaðsstarfs hafi breyst með aukinni 

úthýsingu sem og aukin umræða hafi skapast um jafnrétti kynjanna en einstaklingar og 

fyrirtæki hafa meiri upplýsingar og skoðanir á markaðsmálum og því þurfa fyrirtæki að vanda 

til verka við markaðssetningu í umhverfi nútímans. Fyrirtæki í dag hafa mörg verkfæri og tól 

til þess að stuðla að jöfnum hlutföllum kynjanna og til þess að laða bæði kynin að störfum 

innan fyrirtækja, líkt og til að mynda að skrifa undir jafnréttissáttmála UN Women en 

jafnréttissáttmáli UN Women er alþjóðleg yfirlýsing á vegum Sameinuðu þjóðanna og er 

ætlaður sem hjálpartól við innleiðingu ábyrgra starfshátta og snýr sáttmálinn first og fremst að 
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jafnrétti kynjanna. Þá getur sáttmálinn þjónað tilgangi hvatningar fyrir fyrirtæki til að skara 

fram úr í jafnréttismálum („Jafnréttissáttmáli“, e.d.). 

Það að huga að kynjahlutföllum er sérstaklega mikilvægt í teymum en teymi eru hópur fólks 

sem uppfyllir ákveðin skilyrði og vinnur saman að sameiginlegu verkefni (Brady, 2009) og er 

samsetning og starfsemi teyma er meðvituð ákvörðun fyrirtækja til þess að efla 

samskiptahæfileika og framkvæmd árangursríkra verkefna innan fyrirtæksins (Mondy og 

Martocchio, 2016). Markaðsteymi eru ein gerð teyma sem starfa í flestum fyrirtækjum en þau 

leggja áherslu á mikilvægi viðskiptavina fyrirtækja og hvaða upplýsingar þeir hafa að geyma 

og tengja því fyrirtækið við markaðinn. (Kiessling, Marino og Richey, 2006) Það getur reynst 

erfitt fyrir teymi með ólíkar skoðanir en sömu gildi að taka ákvarðanir (Russell, Hawthorne og 

Buchak, 2015) og hefur því oft verið fjallað um svokallaða hjarðhegðun í tengslum við teymi 

en þá myndast einsleitt hugarfar innan teymisins þar sem meðlimir teymisins forðast árekstra 

og gagnrýna hugsun við ákvarðanir(Rowe, 2013).  Þá hafa rök verið færð fyrir því að jafnrétti 

kynjanna hafi skilvirk áhrif á stefnu fyrirtækja og að fjölbreytileiki hvetji til uppbyggjandi 

umræðu og sjálfstæðrar hugsunar sem hvetur til árangursríkra breytinga (Van Der Zon, 2011).  

Þá telur (Cooke-Davies, 2002) aukið virði fyrirtækja og langvarandi virðisaukningu 

grundvallarmælikvarða á árangur fyrirtækja og þá hafa margir sett fram líkön sem mæla 

árangur líkt og járnþríhyrningur Atkinsson og mismunandi nálganir á árangri sem Lim og 

Mohamed settu fram svo eitthvað sé nefnt. (Atkinson, 1999) (Lim og Mohamed, 1999). Þá er 

grundvallaratriði í markaðsstarfi að mæla árangur en erfitt hefur reynst að mæla 

markaðsárangur á annan hátt en með því að mæla hlutdeild á markaði eða með því að mæla 

ánægju viðskiptavina í svokölluðum ánægjukönnunum (Gronroos, 1994). Þá segir (Gronroos, 

1994) árangur í markaðsstarfi krefjast þess að allir hlutar fyrirtækja taki þátt í markaðsstarfi 

fyrirtækisins en ekki aðeins markaðsteymið sjálft með því að sjá til þess að viðskiptavinir 

fyrirtæksins séu ánægðir og að fyrirtækið veiti samfelld gæði í öllum ferlum til þess að hámarka 

ánægju viðskiptavina.  

 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á ólíkum eiginleikum kynjanna og eru margir á þeirri 

skoðun að samskipti kynjanna á milli geti verið erfið (Brink-Muinen, Dulmen, Messerli-

Rohrbach og Bensing, 2002). Þá hafa margir rannsakað ólíkindi kynjanna og búið til ýmiss 

konar model líkt og fimm þátta líkanið, kenning Eysenck um tvær persónuleikavíddir og 

flokkunarkerfi Raymond B. Cattel sem samanstendur af 16 persónuleikavíddum svo eitthvað 

sé nefnt. (Weisberg, DeYoung og Hirsh, 2011a) (Eysenck, 2012)  Elín Helga Sveinbjörnsdóttir 

segir fyrirtæki oft eyða heilmiklum tíma í að skoða lýðfræðibreytur aðrar en kyn og skilja 
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jafnvel kynið eftir þó að kyn hafi oft meiri áhrif á hvernig við sjáum heiminn heldur en aldur, 

tekjur eða þjóðerni” (Elín Helga Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2017).  

 

Tilgangur þessa verkefnisins er að veita innsýn í stöðu kynjanna í markaðsteymum á Íslandi, 

hvort hlutverk markaðsmálanna og áherslur hafi breyst á undanförnum árum og hvernig viðhorf 

markaðsstjóra eru gagnvart því að hafa markaðsteymi skipuð báðum kynjum.  Ennfremur 

verður skoðað hvort að undirskrift á jafnréttissáttmála Un Women hafi áhrif á hvernig 

markaðsteymi eru samsett. Verkefnið byggist á rannsókn sem var framkvæmd með eigindlegri 

rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við tíu markaðsstjóra víðsvegar úr atvinnulífinu og 

einnig viðtali við Elínu Helgu Sveinbjörnsdóttur formanni SÍA sem rannsakandi tók í upphafi 

rannsóknar en rannsakandi vildi fá ákveðna innsýn inn í stöðu markaðsmála hér á landi sem og 

hlutföll kynjanna í markaðsteymum áður en haldið var af stað með aðalrannsóknina og nýttist 

viðtalið því sem nokkurs konar forrannsókn. 

 

Þá afhenti Elín Helga rannsakanda niðurstöður úr könnun sem framkvæmd var á vegum MMR 

meðal markaðsstjóra og framkvæmdastjóra SÍA stofanna um kynjahlutföll og jafnréttismál á 

auglýsingastofum. Þá benti Elín Helga rannsakanda einnig á upptöku af fundi sem haldinn var 

á vegum SÍA og ÍMARK þann 7.febrúar 2017 þar sem farið var yfir kynjajafnvægi í 

auglýsinga- og markaðsmálum hér á landi, rætt um mikilvægi kynjajafnvægis við mótun 

markaðsskilaboða, sterkra fyrirmynda og áhrif staðalímynda og fjölmiðla við markaðsstarf. 

,,Það skiptir ofboðslega miklu máli að fyrirmyndirnar fyrir ungt fólk séu alls staðar, líka á þessu 

sviði, þannig að við séum öll að leggjast á eitt að brjóta niður þessar staðalímyndir sem við 

erum alltaf að kljást við og tryggja það að við séum að byggja upp öflugt og raunverulegt 

jafnrétti í samfélaginu. “ (Elín Helga Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2017). Þá hjálpa niðurstöður 

könnunar MMR og upptakan af fundi SÍA og ÍMARK rannsakanda að setja umfjöllunina í 

samhengi og eru nýtt sem lykilheimildir í rannsókninni. Rannsakandi tók viðtöl við tíu 

markaðsstjóra íslenskra fyrirtækja og leitaðist rannsakandi við að svara eftirfarandi 

spurningum en tekið skal fram að niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á innsýn 

þátttakenda: 

 

- Skipta kynjasjónarmið markaðsstjóra máli við samsetningu teyma?  

- Hefur hlutverk markaðsmála breyst á undanförnum árum með tilkomu stafrænnar 

nálgunar á markaðsstarfið? 
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- Hefur undirskrift á jafnréttissáttmála Un women áhrif á kynjasamsetningar 

markaðsteyma?  

2 Markaðsstarf 
 

Skilgreiningin á markaðstarfi hefur tekið miklum breytingum frá því að sú fyrsta kom fram á 

sjónarsviðið í kringum 1910 en þá var markaðsstarf skilgreint sem dreifing og stjórnun 

framboðs fyrirtækja. Í lok fyrri heimsstyrjaldar urðu skilgreiningar á markaðsstarfi nákvæmari, 

hugtökin neytandi og vara urðu áberandi en dreifing var þó enn talin þungamiðja markaðsstarfs. 

Á sjöunda áratug síðustu aldar magnaðist umræðan um hlutverk markaðsstarfs með nýjum 

áherslum líkt og að hlutverk markaðsstarfs væri að stuðla að vöruþróun og skilgreining á 

haghöfum breikkaði til muna sem og áhersla á samfélagslega ábyrgð. Í ágúst 2004 kynnti AMA 

sem stendur fyrir American Marketing Association nýja skilgreiningu á markaðsstarfi: 

,,Markaðsstarf er hlutverk innan fyrirtækja og röð ferla til þess að skapa, eiga í samskiptum við 

og afhenda virði til viðskiptavina sem og að stýra viðskiptasamböndum á þann hátt að það 

hagnist fyrirtækinu og haghöfum þess.” Þá sagði Greg Marshall að þessi nýja skilgreining árétti 

hvernig markaðsstarf haldi fyrirtækjum gangandi (Zinkhan og Williams, 2007). Eftir því sem 

nútíma viðskiptaumhverfi verða flóknari þurfa markaðsstjórar stöðugt að þróa nýjar aðferðir 

við markaðsstarfið. Til þess að fyrirtæki haldi velli í þeim hröðu breytingum sem hafa orðið í 

markaðsumhverfi fyrirtækja verða þau að bregðast við. Helstu breytingar sem hafa orðið á 

markaðsumhverfi fyrirtækja síðustu ár eru ör tækniþróun sem hefur haft áhrif á og breytt því 

hvernig neytendur eiga samskipti sín á milli, breytingar og nýjungar hafa orðið á dreifileiðum 

og mynstur í viðskiptasamböndum orðið önnur. Alþjóðavæðing hefur valdið aukinni 

samkeppni, aukin þekking viðskiptavina hefur valdið þörf á nýrri nálgun við markaðsstarf og 

mikilvægi stjórnunar viðskiptasambanda við birgja, viðskiptavini og aðra haghafa hefur aukist 

(Lee og Carter, 2009). ,,Í mínum huga hafa grundvallarhugmyndir markaðsstarfs ekki breyst, 

heldur verða frekar til nýjar brautir sem hægt er að senda skilaboðin inn á sem veldur því að 

folk er farið að hugsa hlutina aðeins upp á nýtt”(Elín Helga Sveinbjörnsdóttir, 2018). Þá segir 

Elín Helga það skipta miklu máli í nútíma markaðsstarfi að mynda ákveðið samband við 

viðskiptavini en þar þurfi að stíga varlega til jarðar og nauðsynlegt sé að hugsa markaðsstarfið 

sem viðvarandi verkefni (Elín Helga Sveinbjörnsdóttir, 2018). Kjarni vörumerkja er gerður 

með þarfir viðskiptavina í huga. Þegar fyrirtæki huga ekki að því hvað viðskiptavinurinn 

þarfnast eða vill við markaðsstarf verða möguleikar á árangri minni (Helmus, Paul og Glenn, 

2007). Oft á tíðum nú til dags vinna fyrirtæki markaðsstarf ekki alfarið innanhúss og fá úthýsta 
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aðila til þess að vinna hluta markaðsstarfsins og er úthýsing skilgreind sem hluti markaðsstarfs 

sem framkvæmdur er utan markaðsteymisins sjálfs (Homburg, Jr og Jensen, 2000). Þá 

rannsökuðu  (Masaaki Kotabe, Michael J Mol, Janet Y Murray og Ronaldo Parente, 2012) áhrif 

úthýsingar á fyrirtæki og komust að þeirri niðurstöðu að markaðsstjórar þurfi að stíga varlega 

til jarðar þegar ákvarðanir um úthýsingu eru teknar og að finna þurfi jafnvægi milli starfsemi 

innanhúss og úthýsingar til þess að missa ekki markaðshlutdeild og halda velli á markaði.  

 

3 Jafnréttissáttmáli UN Women og jafnlaunavottun 
 

UN Women er stofnun sem stofnuð var á vegum Sameinuðu þjóðanna árið 2010 („Un 

Women“, e.d.), og eru helstu verkefni stofnunarinnar að styðja við verkefni UN Women um 

allan heim sem miða að því að uppræta ofbeldi gegn konum og efla réttindi þeirra og þátttöku 

í stjórnmálum. Þá vinnur stofnunin einnig að efnahagslegri valdeflingu kvenna. Un Women 

hefur staðið fyrir fjölda herferða og farið óhefðbundnar leiðir við að vekja fólk til umhugsunar 

um jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna um allan heim. Stofnun UN Women hefur hlotið 

lof um allan heim og þykir stofnunin nauðsynleg og þróun í rétta átt til þess að ná fyllilega 

fram jafnrétti í heiminum (Burki, 2010). Jafnréttissáttmáli UN Women er alþjóðleg yfirlýsing 

á vegum Sameinuðu þjóðanna og samanstendur af sjö leiðbeinandi viðmiðum til þess að efla 

konur og auka þátt þeirra í atvinnulífinu. Sáttmálinn er ætlaður sem hjálpartól við innleiðingu 

ábyrgra starfshátta, óháð landi og atvinnugrein en viðmiðin snúa fyrst og fremst að jafnrétti 

kynjanna.  Í viðmiðunum kemur meðal annars fram að kynjuð áhrif eigi að vera tekin til greina 

við stefnumótun og framkvæmd verkefna, stjórnendur eigi að vera meðvitaðir um að verkefni 

geti haft ólík áhrif á konur og karla, starfsmannastefna og verklag eigi að vera laus við kynjaða 

mismunun, konum eigi að vera sýnd virðing í allri markaðssetningu og öðru kynningarefni 

fyrirtækja og að unnið sé að því að fyrirtækjamenning styðji við jafnrétti. UN Women og UN 

Global Compact standa að sáttmálanum en 17 íslensk fyrirtæki hafa skrifað undir sáttmálann 

og auk þeirra hefur íslenska stjórnarráðið einnig skrifað undir sáttmálann („Jafnréttissáttmáli“, 

e.d.). 
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4 Kynjasjónarmið  
 

Síðastliðin ár hefur umræða um jafnrétti kynjanna verið í brennidepli og mikil áhersla lögð á 

aukna atvinnuþátttöku kvenna og séu hæfileikar kvenna hundsaðir missi fyrirtæki hreinlega af 

þeim auðlindum og hæfileikum sem þeim standi til boða (Þóranna Jónsdóttir, 2005)(Chary, 

2017).  Þátttaka bandarískra kvenna í atvinnulífinu hefur aukist til muna síðastliðna áratugi en 

atvinnuþátttaka kvenna í Bandaríkjunum jókst um 340% frá árinu 1950 til ársins 2003(U.S. 

Department of labor, 2018).  Þá hefur þátttaka kvenna í stjórnum fyrirtækja verið áberandi í 

umræðu síðustu ára en samkvæmt skýrslu sem gerð var árið 2016 (2020 women on boards 

gender diversity index) voru aðeins 18,8% sæta í stjórnum skipuð konum í stærstu fyrirtækjum 

Bandaríkjanna þegar horft var á heildartekjur (Gero og Sonnabend, 2016). Samkvæmt (Chary, 

2017) dregst þátttaka kvenna saman eftir því sem ofar dregur í skipuritum fyrirtækja sem leiðir 

til minni þátttöku kvenna í stjórnum fyrirtækja. Þá hafa rannsóknir sýnt að fyrirtæki með 

stjórnir skipuðum báðum kynjum nái betri árangri heldur en þær sem ekki eru skipaðar báðum 

kynjum og ef fyrirtæki skipa blandaðar stjórnir hafi þær jákvæð áhrif á árangur fyrirtækisins í 

heild (Davies, 2011). 

 

Þá er staða íslenskra kvenna í atvinnulífinu mun betri en annars staðar í heiminum ef marka 

má rannsóknir á launamun kynjanna en samkvæmt skýrslu World Economic Forum frá árinu 

2017 sem kannaði launamun 144 landa í heiminum var Ísland í fyrsta í sæti og hefur verið frá 

árinu 2009 („The World Economic Forum“, e.d.).  Þrátt fyrir góða stöðu íslenskra kvenna 

miðað við önnur lönd þótti stjórnvöldum nauðsynlegt að setja kynjakvóta á stjórnir fyrirtækja 

með fleiri en 50 starfsmenn á ársgrundvelli árið 2010 en með kvótanum þurfa að lágmarki 40% 

hvors kyns að sitja í stjórn fyrirtækisins. Lögin tóku strax gildi hjá opinberum hlutafélögum en 

öðrum hlutafélögum, einkahlutafélögum og samlagshlutafélögum var gefinn aðlögunartími til 

1. september 2013. Þá hafa sams konar kvótar verið settir á fyrirtæki í Finnlandi, á Spáni og í 

Noregi.   

Heimur viðskiptanna er að breytast með auknum hraða og flækjustigi og því þarf fjölbreyttari 

liðsheildir til þess að stýra fyrirtækjum nútimans. Í seinni tíð hefur umræðan um jafnrétti og 

lýðræði vikið fyrir markaðslegum og afkomutengdum sjónarmiðum sem rökum fyrir því að 

fjölga konum í stjórnum og stjórnunarstöðum og að fjölgun þeirra geti leitt til árangursríkari 

fyrirtækja og aukins verðmæti hluthafa. ,,Í seinni tíð hafa þau sjónarmið átt vaxandi fylgi að 

fagna að aukin fjölbreytni bæði í stjórnunarstörfum og liðsheildum skili betri árangri” (Þóranna 

Jónsdóttir, 2005). Þá sagði Hillary Rodham Clinton í höfuðstöðvum UN women á árlegum 
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fundi samtakanna að mikilvægt væri að byggja á árangri fortíðar og fyrirheitum til framtíðar 

og þá þyrfti að skilja að jafnrétti kynjanna væri ekki aðeins rétt ákvörðun frá siðferðilegu 

sjónarmiði heldur þyrftu bæði konur og karlar að átta sig á því að það væri einfaldlega 

árangursríkara („Equality means business“, 2015). 

 

Elín Helga Sveinbjörnsdóttir telur markaðsstarf snúast um að setja sig í spor neytandans og því 

ættu flestir að vera sammála um að einsleitur hópur fólks, hvort sem það séu bara konur eða 

karlar hljóti að vera óvinur markaðsstarfs fyrirtækja (Elín Helga Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2017). 

Karlar og konur gegna mismunandi félagslegum hlutverkum og starfa á mismunandi 

félagslegum sviðum og hafa því mismunandi reynslu, gildi og viðhorf sem geta komið 

fyrirtækinu til góðs (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Þá hafa kyn í 

gegnum tíðina verið grundvöllur markhópagreiningar fyrirtækja (Simon, 1955). Þá segir Birna 

Einarsdóttir bankastjóri Íslandsbanka breidd í teymum mikilvæga; ,, ég held að konur og karlar 

lesi skilaboð ólíkt og þurfum við breidd í teymum því í langflestum tilvikum erum við að tala 

bæði við konur og karla í skilaboðum okkar”(Elín Helga Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2017).  

 

,,Sjónarmið kynja með ólíkan bakgrunn og reynslu skipta máli við lausn ólíkra 

viðfangsefna í þjóðfélaginu en rannsóknir sýna að kynin hafa oft ólíka nálgun við lausn 

verkefna. Fjölbreyttur hópur fólks nýtir þá þjónustu sem veitt er af stofnunum og 

fyrirtækjum og því mikilvægt að fjölbreyttur hópur fólks komi að mótun 

þjónustunnar(„Lykillinn_ad_velgengniVEF.pdf“, e.d.). 

 

5 Munur kynjanna 
 

,, Enginn skilur kyn sitt eftir heima og enginn kemur kynlaus í vinnuna.”(Friðjbörg 

Ingimarsdóttir og Gunnar Hersveinn, 2016, bls.130) 

 

Helstu ástæður sem gefnar hafa verið fyrir ólíkum samskiptum á milli einstaklinga bæði af 

sama kyni og sitthvoru kyni hafa verið félagsmótun og samfélagsstaða, en margir eru á þeirri 

skoðun að munur sé á körlum og konum og að samskipti þeirra á milli geti verið erfið. Vitað 

er að líffræðileg hlutverk kynjanna eru mismunandi en erfiðara er að sýna fram á mun kynjanna 

í sálfræðilegu tilliti og mun á samskiptaleiðum þeirra. Þá hafa verið settar fram kenningar um 
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að konur séu hæfari í uppeldi barna, séu ljúfari og óeigingjarnari, en karlar séu sjálfstæðari, 

taki frekar áhættu og séu árásarhneigðari (Brink-Muinen o.fl., 2002). Gerðar hafa verið 

rannsóknir á þessu sviði þar sem skoðuð eru mynstur sem sýna fram á mun kynjanna en þetta 

hefur til að mynda verið rannsakað með svokölluðu fimm þátta líkani (e. The Big Five) þar 

sem munur kynjanna er skoðaður út frá fimm víddum; taugaveiklun (e. neuroticism), 

samvinnuþýði (e. agreeableness), úthverfu (e. extraversion) , samviskusemi (e. 

conscientiousness) og vitsmunum og ímyndunarafli ( e. intellect-imagination). Janna J. 

Weisberg, Colin G. DeYoun og Jacob B. Hirsh framkvæmdu rannsókn þar sem þessar víddir 

voru kannaðar og kom í ljós að þegar þessar fimm víddir voru skoðaðar urðu niðurstöðurnar 

ólíkar milli kynja. Þá kom í ljós að konur skoruðu hærra í taugaveiklun og samvinnuþýði en 

niðurstöður sýndu ekki fram á mun á kynjunum varðandi úthverfu, samviskusemi og 

vitsmunum-ímyndunarafli. Þá voru aðrir þættir einnig skoðaðir og skoruðu konur hærra í 

skipulagshæfni og eldmóði en karlar í ákveðni og áhættusækni (Weisberg o.fl., 2011a) Þá hafa 

önnur líkön verið sett fram þar sem persónuleikar fólks eru rannsakaðir líkt og kenning 

Eysencks um þriggja þátta líkan sem samanstendur af tveimur persónuleikavíddum (Eysenck, 

2012) og þá bjó Raymond B. Cattel til eins konar flokkunarkerfi persónuleika sem samanstóð 

af 16 meginvíddum persónuleikans (B., 2006). Margir hafa því rannsakað persónuleika 

kynjanna og ólík persónueinkenni þeirra. ,,Við konur höfum aðrar áherslur í einhverjum 

tilvikum og fáum á okkur annars konar þrýsting frá samfélaginu heldur en karlmenn (Elín 

Helga Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2017). Með aukinni atvinnuþátttöku kvenna hefur áhugi á 

rannsóknum á því hvort munur sé á ákvarðanatöku, stjórnunarstílum og viðskiptasiðferði karla 

og kvenna aukist. Þá hafa einnig verið gerðar rannsóknir um hvort að kyn sé veigamikill þáttur 

í siðferðilegri þróun og hegðun starfsmanna (Lund, 2008). Þá rannsakaði (Gilligan, 1986) 

hvernig karlar og konur tókust á við siðferðileg vandamál og komst hún að því að karlar væru 

líklegri til að leysa siðferðileg vandamál með réttsýni og í samræmi við lög og reglur en konur 

voru líklegri til að leysa þessi vandamál með hlýju og meðaumkun með náunganum. 

 

6 Hjarðhegðun 
 

Upphafleg skilgreining hjarðhegðunar snéri að því hvernig mismunandi dýrategundir hópuðust 

saman en hagfræðingar hafa þó breikkað skilgreininguna og nær hún þá einnig til samleitni í 

athöfnum og samskiptum fólks (Hirshleifer og Teoh, 2003). Það getur reynst erfitt fyrir teymi 

með mismunandi skoðanir en sömu gildi að taka ákvarðanir (Russell o.fl., 2015). Þegar 
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hjarðhegðun myndast í teymum verður til ákveðið hugarfar innan hópsins þar sem meðlimir 

teyma reyna að forðast árekstra og komast frekar að sameiginlegri niðurstöðu án þess að beita 

gagnrýnni hugsun við niðurstöðuna (Rowe, 2013). Rannsóknir hafa verið gerðar á rótum 

hjarðhegðunar í hernaði og komið í ljós að ólíklegra væri að teymi myndi samþykkja sjónarmið 

aðila neðar í valdapíramídanum heldur en sjónarmið aðila sem hefði meiri völd (Kelman, 

Sanders og Pandit, 2017). Þá telja margir árangursríkara að teymi taki ákvarðanir saman heldur 

en aðeins einn einstaklingur en þá þarf að hafa í huga að ákvarðanir teymis geta orðið 

hlutdrægar og þegar um er að ræða teymi sem starfa til lengri tíma líkt og stjórnir fyrirtækja er 

hætta á að hjarðhegðun myndist en þá geta teymi fyllst óraunsæju sjálfstrausti ef vel gengur 

sem veldur því að teymið tekur áhættusamar ákvarðanir sem eru ekki endilega í takt við stefnu 

teymisins eða fyrirtækisins í ákvarðanatöku (Kamalnath, 2017). Þá benti (Solomon, 2006) á að 

hjarðhegðun hefði neikvæð áhrif á teymi og gæti jafnvel lamað þau. Þá hafa verið skilgreind 

þrenns konar einkenni hjarðhegðunar í teymum en fyrsta einkennið er að meðlimir teyma 

ofmeti styrkleika teymisins, þá er annað einkenni hjarðhegðunar að hugsun og sjónarhorn 

teyma verði þröngsýn og þriðja einkenni hjarðhegðunar er þegar ákveðinn þrýstingur myndast 

á að meðlimir teymisins séu allir á sömu skoðun sem veldur einsleitum skoðunum innan 

teymisins (Kamalnath, 2017).  (Sims og Sauser, 2013) segja hjarðhegðun ekki aðeins hafa áhrif 

á teymið sjálft og ákvarðanatöku þess heldur einnig á fyrirtækið í heild sinni og þá sérstaklega 

menningu þess. Þá geti slæm ákvarðanataka vegna hjarðhegðunar innan einstakra teyma 

skapað venjur innan fyrirtækisins sem stuðla að ósiðferðilegri og áhættusamri ákvarðanatöku.  

Helstu rök fyrir því að jafnrétti kynjanna hafi skilvirk áhrif á stefnu fyrirtækja eru að 

fjölbreytileiki hvetur til uppbyggjandi umræðu og sjálfstæðrar hugsunar sem hvetur til 

árangursríkra breytinga og vilja sumir ganga svo langt að segja að fjarvera annars kynsins leiði 

til úreldingar og hjarðhegðunar(Van Der Zon, 2011). Þá kom fram í svörum viðmælenda í 

rannsókn (Kelman o.fl., 2017) að ástæða þess að forðast þyrfti hjarðegðun í teymum væri sú 

að annars fengju stjórnendur aðeins þau svör sem þeir vildu heyra en ekki þau sem þeir þyrftu 

að heyra til þess að ná betri árangri og einnig að það væri lykilatriði að bakgrunnur og menning 

teymameðlima þyrfti að vera ólík til þess að ná fram betri niðurstöðu.  
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7 Teymi 
 

Teymi eru ekki ný af nálinni og hafa fyrirtæki skipt starfsmönnum upp í teymi í mörg hundruð 

ár en teymi er hópur fólks sem uppfyllir ákveðin skilyrði og vinnur saman að sameiginlegu 

verkefni.  Hlutverk teyma eru margvísleg líkt og til að mynda að leysa úr ágreiningi, bregðast 

við breytingum, sjá til þess að allir vinni að sama markmiði, deila upplýsingum og hugmyndum 

og vita hvers er ætlast af hverjum meðlimi við lausn verkefna (Brady, 2009). Það að byggja 

upp teymi er meðvituð ákvörðun fyrirtækja til þess að efla samskiptahæfileika og árangursríka 

framkvæmd verkefna innan fyrirtæksins. (R. Wayne Mondy og Joseph J. Martocchio, 2016). 

Þá er mikilvægt að bera kennsl á hvers konar þekkingu, hæfni og hæfileika teymi þarfnast en 

(Trent, 1998) segir teymi þarfnast þverfaglegrar þekkingar og það að setja saman teymi skipað 

meðlimum sem hafa mismunandi sjónarmið getur haft mikil áhrif á það hvernig verkefni eru 

skipulögð og framkvæmd. Til þess að teymi geti náð árangri þarf fjölbreytni að vera til staðar 

og þá þurfa allir innan fyrirtækja að hafa opið og fordómalaust hugarfar um ólíkindi fólks 

(Amadeo, 2018). Margt hefur breyst í umhverfi fyrirtækja og teyma undanfarin ár sem valda 

nýjum áskorunum, fleiri valmöguleikum og frekari innsýn um hvernig teymi geta nýtt sér 

aukna alþjóðavæðingu. Teymi standa sig betur heldur en einstaklingar og þá sérstaklega þegar 

verkefni krefjast mismunandi hæfileika, dómgreindar og reynslu.  (Katzenbach og Smith, 

1999).  Fjölbreytni í teymum er mikilvæg en fjölbreytni í þessu tilliti á við um mismunandi 

eiginleika og bakgrunn meðlima teyma líkt og kyn, aldur, kynþátt, starfsgrein og fl. Þá er það 

áskorun á stjórnendur að átta sig á að fjölbreytni veldur því að meðlimir teyma hugsa, 

framkvæma, læra og eiga samskipti á ólíkan hátt (R. Wayne Mondy og Joseph J. Martocchio, 

2016).  Meðlimir árangursríks teymis eru einhuga um tilgang þess, markmið og þá aðferð sem 

notuð er til að ná þessum markmiðum. Í rannsókn á því hvað geri góð teymi betri urðu 

niðurstöður þær að samstarf milli teymisins sjálfs, leiðtoga þess og stjórnar fyrirtækis væri 

nauðsyn og að allir þessir aðilar leiki mikilvægt hlutverk í árangri teyma. Þá þurfa teymi að 

finna jafnvægi á milli þess að einblína á verkefni og mannlegra þátta líkt og hvernig samstarfi 

er háttað, hvernig meðlimir teyma ná saman og hvernig leysa eigi þau vandamál sem upp koma 

innan teymisins fram að skortur á áherslu á mannlegum þáttum ylli verri niðurstöðu. 

(Campany, Dubinsky, Druskat, Mangion og Flynn, e.d.)(Katzenbach og Smith, 1999). 

Markaðsteymi aðgreina sig frá öðrum teymum að því leyti að hlutverk þeirra er að koma upp 

kerfi sem styður við stefnu og markmið fyrirtækisins með því að leggja áherslu á og sýna fram 

á að viðskiptavinir fyrirtækisins séu ekki aðeins verðmæt auðlind fyrir fyrirtækið heldur 

varðveita þeir einnig upplýsingar sem eru mikilvægar fyrir fyrirtækið og eru markaðsteymi því 
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tengingin sem þarf á milli fyrirtækja og markaðarins (Kiessling o.fl., 2006). Skiptar skoðanir 

eru á því hvort huga þurfi að jöfnum kynjahlutföllum í teymum en athygli vakti þegar Antonio 

Lucio yfirmaður markaðsmála hjá HP setti kröfur á þær auglýsingastofur og markaðsfyrirtæki 

sem fyrirtækið starfaði með árið 2016 að teymin þyrftu að vera skipuð til helminga af konum 

og körlum. Þá sagði hann að markhópur fyrirtækisins væri bæði skipaður konum og körlum og 

þar af leiðandi þyrftu teymin að endurspegla það (Elín Helga Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2017). Þá 

framkvæmdi MMR könnun þar sem viðhorf markaðsstjóra og framkvæmdastjóra SÍA stofnana 

um kynjahlutföll og jafnréttismál á auglýsingastofum voru könnuð en SÍA stendur fyrir Samtök 

íslenskra auglýsingastofa.  Alls tóku sextíu og markaðsstjórar könnunina og einnig 7 

framkvæmdastjórar SÍA stofanna könnunina og voru niðurstöðurnar þær að meirihluta 

svarenda þótti það skipta máli að jafnt kynjahlutfall væri í teymum sem koma að 

auglýsingagerð og markaðsstarfi en 79% kvenna töldu æskilegt að jafnt kynjahlutfall væri í 

teymum og 64% karla. Þá þótti 7% karla og 4% kvenna æskilegt að meirihluti markaðsteyma 

væri skipaður karlmönnum. 

 

Mynd 1: Æskilegt hlutfarl karla og kvenna, könnun MMR meðal markaðsstjóra og framvkæmdastjóra SÍA stofanna um 

kynjahlutföll og jafnréttismál á auglýsingastofum 
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þar sem augljóst væri að jafnt kynjahlutfall ætti að vera í markaðsteymum, aðrir komu inn á að 

jöfn hlutföll kynja í markaðsteymum bættu hag fyrirtækisins, fjölbreytni væri nauðsynleg sem 

og að skapa jafnvægi og að ólík sjónarhorn þyrftu að koma að borðinu. Þá var einnig kannað 

hversu miklu eða litlu máli það skipti að kynjasamsetning teymis í markaðsstarfi endurspegli 

markhóp markaðsstarfsins en 29% svarenda töldu það skipta mjög miklu máli og 40% frekar  

miklu máli og því þótti meirihluta svarenda það skipta máli („Könnun MMR meðal 

markaðsstjóra og framkvæmdastjóra SÍA stofanna um kynjahlutföll og jafnréttismál á 

auglýsingastofum“, 2016). Þá kom ákveðið mynstur í ljós þegar niðurstöður spurningarinnar 

um hvert kynjahlutfall svarenda væri í þeirra fyrirtæki þar sem svarendur voru markaðsstjórar 

en þá völdu aðeins 29% kvenna svarmöguleikann að konur væru í miklum meirihluta í 

markaðsteyminu en engir karlar völdu þann svarmöguleika og þá völdu 21% karla 

svarmöguleikann að teymið væri skipað körlum í miklum meirihluta en engar konur völdu þann 

svarmöguleika.  Hlutfall þeirra sem þótti það æskilegt að jafnt kynjahlutfall væri í teymum sem 

kæmu að auglýsingagerð var hærra heldur en hlutfall teyma þar sem kynjahlutfall er jafnt eða 

64% karla sem þótti æskilegt að jafnt kynjahlutfall væri í teymum en 43% karla störfuðu í 

teymum þar sem jafnt kynjahlutfall var við lýði. Þá þótti 79% kvenna æskilegt að kynjahlutfall 

væri jafnt í teymum en aðeins 46% þeirra starfaði í teymi þar sem kynjahlutfall var jafnt.  

 

 

 

Mynd 2: Núverandi kynjahlutfall í markaðsteymi, könnun MMR meðal markaðsstjóra og framvkæmdastjóra SÍA 

stofanna um kynjahlutföll og jafnréttismál á auglýsingastofum 
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8 Árangur 
 

Árangur hefur verið skilgreindur á ýmsan hátt og hefur fólk ólíkar hugmyndir um hvað árangur 

þýði í raun en samkvæmt (Cooke-Davies, 2002)  er það sem einkennir farsæl verkefni er að 

þau stuðli að auknu virði fyrirtækja og að langvarandi virðisaukning sé grundvallarmælikvarði 

á árangur fyrirtækja. (Lim og Mohamed, 1999) settu árangur fram í víðu og þröngu samhengi. 

Að þeirra áliti skiptir máli í þrengra samhengi að verkefni standist tímaramma og 

fjárhagsáætlun og sé í samræmi við verklýsingu. Í víðara samhengi skiptir endanleg útkoma 

verkefnisins máli, þ.e. langtímaárangur verkefnisins. Þá setti Roger Atkinsson fram 

járnþríhyrninginn (e. the Iron Triangle) til þess að mæla árangur verkefna en þá er árangur 

verkefna mældur eftir því hvort þau klárist á tíma, kostnaðaráætlun standist og hvort verkefnið 

sé af þeim gæðum sem ætlast var til(Atkinson, 1999). (Toor og Ogunlana, 2010) telja þetta 

ekki svo einfalt og nefna að verkefni geta verið árangursrík fyrir viðskiptavin en árangurslaus 

fyrir aðra haghafa og því skipti höfuðmáli að taka tillit til allra þeirra sem eiga hlut í árangri 

verkefnisins sem og að meta hvert og eitt verkefni fyrir sig þar sem markmið þeirra séu ólík og 

ferlar fyrirtækja séu sífellt að breytast með breyttu eftirspurnarmynstri viðskiptavina, 

reglugerðum í umhverfismálum og fleiru sem veldur því að ekki er hægt að setja fram eina 

ákveðna lausn við mat á árangri. Við markaðsstarf hefur árangur lengi vel verið mældur í 

markaðshlutdeild á markaði og ánægju viðskiptavina sem oft er mældur með 

ánægjukönnunum. Þá hefur notkun á svokölluðu samvali markaðsráða ( e. The Marketing Mix) 

verið talið grundvallaratriði við árangursríka markaðssetningu síðastliðna áratugi en höfundur 

hugmyndarinnar um markaðsráðana var Neil H. Borden sem kom með hugmyndina árið 1953 

en setti hana formlega fram árið 1964 (Borden, e.d.).  Hinir upphaflegu markaðsráðar voru 

varan sjálf (e. product), verð vörunnar(e. price), þ.e. hvernig varan er verðlögð, vegsauki(e. 

promotion) sem stendur fyrir þær leiðir sem notaðar eru við markaðsstarf og auglýsingar og að 

lokum vettvangur(e.place), þ.e. hvar hægt er að nálgast vöruna(Gronroos, 1994). Þá hafa miklar 

breytingar orðið á skilgreiningunni á markaðsráðunum en nú eru þeir orðnir sjö þar sem fólki 

(e. people), ferlum (e. processes) og áþreifanlegum vísbendingum (e. physical evidence) hefur 

verið bætt við hina upphaflegu markaðsráða (Gordon, 2012). Markaðsráðarnir hafa þó verið 

gagnrýndir og sagðir aðeins endurspegla sýn þeirra sem vinna við markaðsstarf en ekki sýn 

viðskiptavina (Schultz og Dev, 2012). Áherslur í markaðsstarfi hafa þar af leiðandi breyst og 

skilgreiningin á árangri í markaðsstarfi einnig en árangur í markaðsstarfi krefst þess að allir 

hlutar fyrirtækja en ekki aðeins markaðsteymi taki þátt í því að gera viðskiptavini fyrirtækisins 
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ánægða og fyrirtækið veiti samþætt gæði til þess að hámarka ánægju viðskiptavina(Gronroos, 

1994).  

 

 

9 Aðferðafræði 
 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, helstu kosti hennar og 

takmarkanir. Greint verður frá framkvæmd rannsóknarinnar þ.e. vali á þátttakendum og 

viðtalsramma. Kaflinn skýrir einnig hvernig gagnaöflun og greining gagna fór fram. 

 

Gerð var eigindleg forrannsókn en tilgangur hennar var að öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefninu og umhverfi rannsóknarefnisins. Forrannsóknin hjálpaði til við uppsetningu á 

handriti djúpviðtala. Forransóknin fólst í djúpviðtali við Elínu Helgu Sveinbjörnsdóttur 

formanns Samtaka íslenskra auglýsingastofa og framkvæmdastjóra Hvíta hússins. Elín Helga 

hefur víðtæka reynslu og innsýn inn í markaðsmál íslenskra fyrirtækja sem og skiptingu kynja 

í teymum á þessu sviði atvinnulífsins. Elín Helga hjálpaði rannsakanda við að ná betur utan um 

viðfangsefnið og gera sér betur grein fyrir því hvað áhugaverðast væri að rannsaka á sviði 

teyma, kynjasamsetningar þeirra og tengingu við markaðssetningu. Þá afhenti Elín Helga 

rannsakanda niðurstöður könnunar MMR meðal markaðsstjóra og framkvæmdastjóra SÍA um 

kynjahlutföll og jafnréttismál á auglýsingastofum sem framkvæmd var í desember 2016 sem 

og upptöku af fundi um kynjajafnvægi í auglýsingagerð og markaðsmálum sem haldinn var á 

vegum SÍA og ÍMARK þann 7.febrúar 2017, en þar var rætt um stöðu jafnréttis- og kynjamál 

í auglýsingageiranum og hvaða máli kynjajafnvægi skiptir við mótun markaðsskilaboða eins 

og áður hefur komið fram. 

 

9.1 Aðalrannsókn 
 

Rannsókn var framkvæmd með eigindlegri aðferðafræði sem byggist á upplifun einstaklinga, 

þar sem markmiðið er að dýpka skilning á viðfangsefninu, en ekki er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum þessarar tegundar rannsóknar yfir á stærri hóp heldur aðeins veita dýpri innsýn í 

viðfangsefnið (Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í eigindlegri 

rannsóknaraðferð er upplýsingum aflað með athugunum eða óstöðluðum viðtölum þar sem 

upplýsingum er safnað með orðum þátttakenda. Þá er markmið eigindlegra rannsókna að 
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rannsaka þátttakendur í umhverfi sem þeir þekkja og reyna að öðlast skilning á upplifun þeirra 

á veruleikanum. (Polit og Beck, 2006) Gott er að fara eigindlega leið við rannsókn ef ekki er 

vitað fyrirfram hvers er viðeigandi að spyrja þátttakendur. Megindlegar rannsóknaraðferðir 

sýna yfirleitt breiðari nálgun og leyfa að farið sé yfir víðara svið og eru því takmarkanir 

eigindlegra rannsókna við breidd nálgunar á meðan takmarkanir við megindlegar rannsóknir 

eru við dýpt nálgunar (Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru ólíkir og starfa í ólíkum geirum og því ekki skynsamlegt að 

spyrja alla viðmælendur sömu spurninga eða fara eftir stöðluðum spurningalista. Eigindleg 

rannsóknaraðferð gaf rannsakanda því þann sveigjanleika sem þurfti við rannsóknina sem og 

dýpri skilning á viðfangsefninu. Rannsakandi vildi að niðurstöður rannsóknarinnar næðu að 

sýna heildarmynd viðfangsefnisins og tengsl þess innan ákveðins ramma. Rannsóknaraðferðin 

hentaði því vel við að skoða innsýn hóps með ákveðna reynslu, þ.e. á sviði markaðsmála.  

 

9.1.1 Þátttakendur 

 

Við val á þátttakendum var stuðst við tilgangsúrtak en þá er fjöldi þátttakenda ekki valinn fyrir 

fram en valdir eru þeir viðmælendur sem best henta markmiði rannsóknarinnar. Einstaklingar 

sem hafa persónulega þekkingu á viðfangsefninu eru valdir sem þátttakendur. (Morse, 1991) 

Þá starfaði helmingur þátttakenda hjá fyrirtækjum sem skrifað hafa undir jafnréttissáttmála UN 

Women en hinn helmingurinn ekki. Þá vildi rannsakandi sjá hvenær kynjasjónarmið kæmi fram 

og hvort það kæmi fram að frumkvæði þátttakanda eða hvort rannsakandi þyrfti að nefna 

viðfangsefnið af fyrra bragði. Þá þótti rannsakanda einnig mikilvægt að sjá hvernig 

kynjasjónarmið fléttast inn í áherslur í markaðssetningu fyrirtækjanna sem þátttakendur 

störfuðu hjá.  

 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru tíu markaðsstjórar sem allir starfa innan fyrirtækja með 

fleiri en 200 starfsmenn. Fyrirtækin voru þó misstór og voru starfsmenn fyrirtækjanna frá 

rúmlega 200 starfsmönnum allt að 5400 starfsmönnum. Starfsaldur þátttakenda í 

fyrirtækjunum var frá þremur mánuðum upp í tuttugu og tvö ár en meðalstarfsaldur var 6,1 ár 

og þátttakendur því með mismikla reynslu. Fyrirtækin sem þátttakendur starfa hjá voru af mjög 

ólíkum toga. Viðfangsefni fyrirtækjanna voru ólík og voru þau í mismiklum beinum 

samskiptum við neytendur. Þá voru voru fyrirtækin starfandi í ólíkum geirum atvinnulífsins 

eða allt frá kaffiframleiðanda að hátæknifyrirtæki í sjávarútvegi. Fyrirtækin höfðu öll starfandi 
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markaðsteymi en teymin voru þó misstór eða frá tveimur meðlimum upp í þrettán en 

meðalstærð teymanna voru 5,3 meðlimir.  

 

9.1.2 Gagnasöfnun 

 

Hægt er að notast við tvenns konar viðtöl þegar rannsakað er eftir eigindlegri rannsóknaraðferð 

en þau eru opin/djúp/óstöðluð viðtöl (e. unstructured, in-depth) eða hálfopin viðtöl (e.semi-

structured). Viðtölin felast í samræðum þar sem umræðuefni er fyrirfram ákveðið af 

rannsakanda sem reynir að mæta viðmælanda á jafnréttisgrundvelli. Í upphafi nálgast 

rannsakandi viðfangsefnið opið en þegar líður á viðtalið þrengir rannsakandi spurningar og 

nálgast viðfangsefnið á afmarkaðri hátt (Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Rannsakandi notaðist við hálfopin viðtöl sem rannsóknaraðferð en þá undirbjó 

rannsakandi viðtalsspurningar en hafði þó möguleika á því að fara út fyrir ramma þeirra 

spurninga sem samdar voru fyrir viðtalið. Þá urðu spurningar mismargar og misjafnar milli 

viðtala. Viðtalshandrit má sjá í viðauka A.  Fyrirfram ákveðnar spurningar voru 8 talsins og 

voru fyrstu spurningar viðtalsins opnar og var viðfangsefnið markaðssetning og hverjar helstu 

áherslur viðkomandi væru í markaðsstarfi fyrirtæksins. Oftar en ekki komu viðmælendur inn á 

áherslu á stafræna þróun en annars spurði rannsakandi um þróun markaðsstarfs síðustu ára og 

þá sérstaklega með tilliti til stafrænnar þróunar. Því næst leitaðist rannsakandi eftir svörum við 

því til hverra viðmælendur vildu ná með markaðsstarfi fyrirtækisins og hvers konar hæfileikum 

eða eiginleikum starfsmenn markaðsteyma viðkomandi fyrirtækis þyrftu að búa yfir til þess að 

ná árangri sem og hvaða þættir skiptu máli við samsetningu teymisins og hvernig samsetningin 

þyrfti að vera til þess að teymið næði árangri. Þá vonaðist rannsakandi til þess að viðmælendur 

teldu kynjasamsetningu teymanna skipta máli og gaf viðmælendum tækifæri til þess að koma 

inn á kynjahlutföll og samsetningar í fleiri en einni spurningu. Ef viðmælendur komu ekki inn 

á kynjahlutföll í samsetningu teymanna af fyrra bragði spurði rannsakandi hvort viðmælanda 

þætti mikilvægt að starfsfólk markaðssviðs væri skipað af báðum kynjum og einnig hver helsta 

ástæða væri fyrir því að hann væri á sinni skoðun. Þegar markaðsteymi viðmælenda voru 

aðeins skipuð tveimur meðlimum var teymið í samstarfi við úthýsta aðila og spurði rannsakandi 

þá um úthýsta starfsemi og hvort viðmælendum þætti kynjahlutföll og kynjasamsetningar 

teyma hjá þessum úthýstu aðilum skipta máli. Í lok viðtals spurði rannsakandi hvort 

viðmælandi teldi bæði kynin gædd sömu hæfileikum við að ná til hvors kyns, þ.e. að konur 

næðu jafn vel til kvenna og karla og karlar jafn vel til karla og kvenna og hver ástæðan fyrir 

skoðuninni væri. Samskipti í eigindlegum viðtölum geta orðið mun persónulegri og því 
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mikilvægt að mynda ákveðin tengsl í upphafi viðtals(Kristján Kristjánsson og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Öllum þátttakendum var gefið rannsóknarnafn (e.pseudonym) þ.e. frá 

þátttakanda 1 upp í þátttakanda 10, en rannsóknarnöfn þátttakenda eru notað þegar vitnað er í 

viðtöl þeirra og njóta þátttakendur algjörrar nafnleyndar, en það er eitt af lykilatriðunum í 

rannsóknarsiðfræði (Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 2013)). Þá er markmið 

viðtalanna að koma auga á þemu til þess að lýsa reynslu þessa fólks af viðfangsefninu og 

rannsaka reynslu fólks með opnum huga án fyrirfram ákveðinna hugmynda, en þetta kallast 

fyrirbærafræði (e. phenomenology) (Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Viðtölin sjálf voru yfirleitt tekin á vinnustöðum þátttakenda í rými þar sem andrúmsloft var 

þægilegt og afslappað. Viðtölin hófust á vinalegum samræðum þar sem rannsakandi sagði frá 

sér og bakgrunni sínum og áhuga á viðfangsefninu og lagði rannsakandi áherslu á að viðtalið 

væri afslappað og drifið áfram í gagnvirkum samræðum frekar en spurningum frá rannsakanda 

sem viðmælandi svaraði. Viðtölin voru tekin upp með upptökuforriti í tölvu og einnig á síma 

og var viðmælendum gert grein fyrir því í upphafi viðtals að það yrði tekið upp og þeir spurðir 

hvort þeir væru samþykkir því. Lengd viðtala var misjöfn, viðmælendur höfðu mismikið að 

segja og var stysta viðtalið aðeins 15 mínútur en lengsta viðtalið 45 mínútur.  Þá var meðallengd 

viðtalanna 29,4 mínútur.   

 

 

9.1.3 Gagnagreining 

 

Þegar öllum nauðsynlegum gögnum hafði verið safnað gat rannsakandi hafið gagnagreiningu. 

Fyrsta skref gagnagreiningarinnar var að skrá niður þau atriði sem rannsakanda fannst 

áhugaverð, óvænt og eftirminnileg stuttu eftir viðtalið sjálft til þess að greina áherslur 

viðtalsins. Þessi atriði voru sett í mismunandi skjöl merkt hverju viðtali fyrir sig. Þegar búið 

var að taka öll viðtölin og skrá niður framangreind atriði skrifaði rannsakandi viðtölin upp í 

heild sinni orð fyrir orð í þessi sömu skjöl. Þegar þeirri vinnu var lokið gerði rannsakandi sér 

betur grein fyrir því hverjar niðurstöðurnar yrðu. Næsta skref gagnagreiningarinnar var að lesa 

viðtölin yfir og átta sig betur á því hver helstu þemu niðurstaðna væru og hvað þyrfti því að 

leggja áherslu á og skoða nánar. Þegar rannsakandi hafði ákveðið helstu þemu voru viðtölin 

greind eftir þemunum svo rannsakandi gæti dregið fram aðaláherslur viðtalanna og séð 

heildarmynd niðurstaðna. Rannsakandi ákvað að notast við töflur og myndrænar framsetningar 

til þess að sjá hvar helstu mynstur niðurstaðnanna lægju. Rannsakandi þurfti að hafa nokkur 

atriði í huga þegar gögn voru greind og þá sérstaklega að samhengi gæti mögulega útskýrt 
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hvernig fólk svaraði spurningum rannsakanda. Fyrirtækin sem viðmælendur störfuðu hjá voru 

af ólíkum toga, í mismiklum samskiptum við viðskiptavini, höfðu verið starfandi í mislangan 

tíma og höfðu ólík gildi og hlutverk í atvinnulífinu og því gætu þessir þættir haft áhrif á ólíkar 

skoðanir og reynslu viðmælenda. Rannsakandi tók aðeins viðtöl við 10 markaðsstjóra og hafa 

ber í huga að niðurstöðurnar endurspegla ekki skoðanir og viðhorf allra markaðsstjóra landsins. 

Að lokum fór rannsakandi aftur yfir viðtölin, orð fyrir orð og taldi hversu oft hvert orð kom 

fyrir í hverju viðtali og skráði í skjal. Rannsakandi tók síðan þau orð saman sem komu oftast 

fyrir og setti upp í orðaský þar sem orðin voru sett upp grafískt í mismunandi leturstærðum og 

voru orðin í stærstu leturstærðunum þau sem komu oftast fyrir og minni þau sem komu sjaldnar 

fyrir.  

 

10 Niðurstöður 
 

Við greiningu viðtalanna komu ýmis þemu og mynstur í ljós sem vert var að skoða nánar. Þegar 

rannsakandi lagði af stað með rannsóknina bjóst hann við að þemun yrðu eftirfarandi;  

- Mikilvægi þess að hafa teymi skipuð báðum kynjum  

- Hæfileikar kynjanna til að ná til hvors annars 

- Áhrif undirskriftar fyrirtækja á jafnréttissáttmála áhrif á viðhorf markaðsstjóra 

Þá urðu þessi þemu til vegna spurninga rannsakanda en önnur komu upp í umræðum og svörum 

viðmælenda líkt og ólík viðhorf til þess um hvað markaðsstarf fyrirtækja snúist í raun og veru, 

áhrif stærðar markaðsteyma og áhrif starfsaldurs og lífaldurs á viðhorf markaðsstjóra varðandi 

kynjasamsetningar teyma.   

 

 

10.1 Um hvað snýst markaðsstarfið í raun og veru?  
 

Það kom rannsakanda á óvart hve ólíkar hugmyndir viðmælendur höfðu um það í hverju 

markaðsstarfið fælist. Flestir voru á þeirri skoðun að almennt snúist markaðsstarf um samskipti 

og samskipti við samfélagið, það að kunna að tala við viðskiptavini, finna hverju 

viðskiptvinurinn þarf á að halda og þá taldi viðmælandi 6 að það skipti ekki máli hvort þú værir 

að selja kaffi, bensín eða húsnæðislán, þetta væri bara spurning um að uppfylla ákveðna þörf 

hjá viðskipvininum. ,,Langar hann í þetta? Vantar hann vöruna sem þú ert að selja og er hann 

að fá þetta framreitt á þann hátt að hann verði ánægður?”. Viðmælandi 4 sagði markaðsstarfið 
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aðallega snúast um að geta talað við fólk og selt hugmyndir til mismunandi aðila með 

mismunandi bakgrunn. Þá var áberandi að mannlegi þátturinn væri mikilvægur og sagði 

viðmælandi 2 að meðlimir allra markaðsteyma þyrftu að hafa þá getu til að læra á öll þau kerfi 

sem verið sé að nota í markaðsstarfinu en mannlegi þátturinn sé þó mun mikilvægari og hann 

sé erfiðara að tileinka sér og læra.   

 

Þá var misjafnt hvort viðmælendum þótti það hlutverk meðlima markaðsteyma að vera 

skapandi og hvort starfið snérist um að geta stöðugt sett fram skapandi hugmyndir. Þá var 

mismunandi hvort viðmælendum þætti mikilvægt að úthýsa ákveðnum þáttum starfsins eða 

vinna þá alla innanhúss. Viðmælandi 1 sagði það betra að útvista ákveðnum þáttum til þess að 

fá alltaf það nýjasta og besta frekar en að hafa starfandi grafískan hönnuð í teyminu sem myndi 

ekki fá þá þekkingu og endurmenntun sem hann þyrfti. Flestir viðmælendur úthýstu þá 

starfseminni að einhverju leyti til þess að einblína frekar á þá kjarnaþætti sem meðlimir 

teymisins væru sterkastir í. Viðmælandi 6 taldi markaðsstarfið framlengingu af stefnu 

fyrirtækisins og að hlutverk markaðsteymisins væri að miðla stefnunni út á við og að breyta 

þyrfti hlutverki markaðsteyma úr þjónustuhlutverki yfir í stefnumiðað hlutverk. Það væri 

algengur misskilningur að meðlimir markaðsdeildar þyrftu að vera skapandi; ,,Mér finnst það 

ekki eiga að vera hluti af okkar kjarnaþekkingu að geta hannað, við getum ekki gert það betur 

en úthýstir aðilar. Mér finnst þetta oft vera misskilningurinn í markaðsstarfi, fólk heldur að 

markaðsdeild þurfi að vera mjög skapandi og vera með her af hönnuðum sem eru alltaf eitthvað 

að föndra en það er ekki það sem markaðsstarfið snýst um”. Viðmælandi 9 var á svipaðri 

skoðun og sagði markaðsdeild eiga frekar að vera úrval af góðum verkefnastjórum heldur en 

fólk með sérhæfða þekkingu, fáar markaðsdeildir hér á landi hefðu hreinlega fjármagn og 

mannafla í það að sinna þessum sérhæfðu þáttum.  Þá fannst viðmælanda 6 lykilatriði að átta 

sig á mikilvægi markaðsmála í allri þeirri snöggu þróun sem er að verða í heiminum. ,,Ég held 

að mikilvægi markaðsmála sé alltaf að aukast en ekki sem einhver auglýsingadeild heldur sem 

vörumerkjadrifin deild sem vinnur með stjórnendum og starfsmönnum við það að innleiða 

stefnu fyrirtæksins.” Þá sagði hann einnig að markaðsstjórar ættu það oft til að taka mið frá 

sjálfum sér, þ.e. sem útgangspunkt í markaðsstarfinu en í 99% tilvika eru þeir ekki almenningur 

og því skipti máli að vera með ákveðna stefnu og nota fyrirfram ákveðnar aðferðir við 

markaðsstarfið, setja sig í spor viðskiptavina og reyna að skilja hann í raun og veru í staðinn 

fyrir að ganga út frá því að skilja hann því í mörgum tilvikum eru markaðsstjórar ekki dómbærir 

á það. ,,annars verður markaðsstarfið svo léttvægt og sveiflast bara eins og lauf í vindi” 

(Viðmælandi 6). 
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Þá var markaðsstarfi hjá níu af tíu viðmælendum að einhverju leyti úthýst og var ástæðan 

fyrir úthýsingu þátta yfirleitt sú sama, að fá inn meiri og sérhæfðari þekkingu sem ekki væri 

hægt að þróa og rækta innanhúss. ,,Ég hef trú á því að það sé betra að útvista ákveðnum 

þáttum. Þá ertu alltaf að fá það nýjasta og besta frekar en að vera með grafískan hönnuð sem 

hefur engan annan grafískan hönnuð að tala við og þá einangrast hann smátt og smátt og 

þekking hans þróast ekki. Með því að skipta við stofu ertu alltaf að fá eitthvað nýtt og ferskt 

og betur sjá augu en auga” (viðmælandi 1). Þá voru sumir viðmælendur á því að úthýstir 

aðilar væru betur til þess fallnir að ákvarða aðferðir við birtingar á markaðsefni líkt og 

viðmælandi 5 ,, Við vinnum með nokkrum aðilum sem hjálpa okkur að betrumbæta 

árangurinn. Birtingastrategían er miklu meira hjá þeim og því væri kolröng ákvörðun ef ég 

væri að taka ákvarðanir um birtingar”. Viðmælandi 9 var ósammála þessu og sagði þá úthýstu 

aðila sem starfa við markaðsmál hér á landi ekki hafa þá strategísku hæfileika sem þurfi 

heldur séu aðeins hönnunarstofur. Þá segir hann það líklega skýrast af því að ekkert fyrirtæki 

á Íslandi hafi það fjármagn sem þurfi til að kaupa nógu marga tíma af stofunum til þess að 

þær geti almennilega sett sig inn í reksturinn; ,,Þarft í raun að mata stofurnar og þá verður 

þetta miklu frekar hönnunarhús heldur en auglýsingastofa” (Viðmælandi 9).  

 

Flestir viðmælenda voru sammála um mikilvægi stafrænnar nálgunar í markaðsstarfi í dag og 

töldu sumir að í framtíðinni yrðu samfélagsmiðlarnir ráðandi og að hinir hefðbundnu miðlar 

myndu deyja út, umfang og tilgangur fyrirtækja væri að breytast með stafrænni þróun. 

,,Notandinn hefur sífellt meiri áhrif og miklu meiri áhrif en fyrir tíu árum síðan, fólk aflar sér 

meiri upplýsinga og þá sérstaklega vegna tilkomu samfélagsmiðlanna”(Viðmælandi 3). Flestir 

sögðust þó uppteknir af þessum stafrænu miðlum en töldu þá ekki koma í stað hinna hefðbundu 

miðla. ,,Mörgum finnst þessir samfélagsmiðlar bara bóla, ég er ekki á því, samfélagsmiðlar eru 

alveg gott verkfæri en þó bara eitt af mörgum góðum verkfærum. Umhverfið er að þróast svo 

hratt og maður þarf að vera ,,current” en almennu miðlarnir líkt og dagblöð og 

sjónvarpsauglýsingar skipta þó enn rosalega miklu máli” (Viðmælandi 7). Viðmælandi 2 leit 

svo á að utanumhald samfélagsmiðla væri krefjandi starf ef þú ætlaðir að gera það vel en þó 

væri hann ekki komin svo langt að slökkva á ákveðnum leiðum og taldi samfélagsmiðlana 

frekar viðbót. ,,Útvarp er t.d. gríðarlega sterkt af því að fólk sækir í félagsskapinn, þú vilt láta 

mata þig” (Viðmælandi 2). Flestir voru því sammála um það að það væri óvíst hvað framtíðin 

bæri í skauti sér og að mikilvægt væri að nýta fleiri miðla en stafrænu miðlana vegna þess að 

eitthvað sem er æðislegt í dag gæti orðið hallærislegt á morgun. ,,Eins og sakir standa er þetta 
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stafræna að taka yfir”(Viðmælandi 5). Þá sagði viðmælandi 10 samfélagsmiðlana fjölga þeim 

leiðum sem hægt væri fara í markaðsstarfinu og hjálpa fyrirtækjum við að gefa hverri aðgerð 

meira vægi í markaðsstarfinu. ,,Við reynum að vera svolítið snjöll, gera hlutina fyrir lítinn 

pening en gildishlaða verkefnin betur, það er svolítið svona 21.öldin ”(Viðmælandi 10). Þegar 

áherslur í markaðsstarfi voru greindar eftir starfsaldri viðmælenda kom í ljós að eftir því sem 

starfsaldur viðmælenda var hærri tók rannsakandi eftir því að viðmælendur litu markaðsstarfið 

svipuðum augum og áherslur markaðsstarfsins snéru meira að gerð auglýsinga og markaðsefnis 

til neytenda heldur en að hafa ákveðið hlutverk innan fyrirtækisins sjálfs ótengt neytandanum 

en flestir viðmælendur sem höfðu starfað innan við þrjú ár hjá fyrirtækinu minntust á að 

starfsmenn fyrirtækisins væru einnig hluti af markhópnum og það sem skipti mestu máli væri 

að teymið vissi hver markmið þess væru, hvert fyrirtækið væri að stefna og að það væri ríkjandi 

framtíðarsýn innan teymisins.   

 

Þá voru tekin saman þau atriði sem komu oftast fyrir í viðtölunum en þau voru samskipti, stefna 

og stafrænt sem rímar við áherslur viðmælenda en flestir töluðu um að samskipti væru 

lykilþáttur í markaðsstarfi sem og að huga að stafrænni nálgun og hluti viðmælenda var 

sammála um að markaðsstarfið væri hluti af stefnu fyrirtækisins. Hér að neðan eru orðin sett 

fram í svokölluðu orðaskýi. 
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Mynd 3: Orðaský 

 

10.2 Skiptir máli að hafa teymi skipuð af báðum kynjum? 
 

Þegar spurningunni um mikilvægi þess að teymi væru skipuð af báðum kynjum var velt upp 

kom ýmislegt í ljós. Aðeins einn viðmælandi kom inn á það af fyrra bragði að það skipti máli 

að hafa markaðsteymið skipað af báðum kynjum en það kom rannsakanda á óvart og bjóst hann 

við að fleiri viðmælendur myndu koma inn á kynjasjónarmið að einhverju leyti að fyrra bragði. 

Við greiningar á viðtölum komu fleiri áhugaverðir þættir í ljós. Af tíu viðmælendum þótti sex 

þeirra skipta máli að teymi væru skipuð af báðum kynjum og voru teymi þeirra allra skipuð af 

báðum kynjum og sögðu það hafa reynst vel. Þá voru fjórir sem töldu það ekki skipta máli að 

hafa teymi skipuð báðum kynjum og þá kom rannsakanda á óvart að meirihluti þeirra eða þrjú 

af fjórum teymum voru aðeins skipuð konum en fjórða teymið aðeins skipað tveimur 

meðlimum, karli og konu.  

 

Rannsakanda þótti merkilegt að sjá að mismunandi ástæður lágu að baki þeirrar skoðunar 

viðmælenda að markaðsteymi ættu að vera skipuð báðum kynjum.  Rannsakandi bjóst við að 
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flestir viðmælendur væru með teymin sín samsett af báðum kynjum vegna jafnréttissjónarmiða 

en svo var ekki. Oftast var ástæðan sú að teymi skipað báðum kynjum næði betri árangri, það 

væri meira jafnvægi og að kynin jöfnuðu hvort annað út: ,,Ég held að það sé svolítið búið að 

hrófla upp í fyrirtækjum með því að setja kynjakvóta á stjórnir. Fyrst var þetta kvöð en nú er 

fólk kannski farið að átta sig á ávinningnum af því að vera með fleiri gleraugu og öðruvísi 

gleraugu” (Viðmælandi 10). ,,Við veljum auðvitað hæfasta fólkið á hverjum tíma en ég held 

að kynin séu ólík á einhvern hátt og ég held að öll sjónarmið þurfi að vera til staðar í báðar 

áttir” (Viðmælandi 6). 

,,Við sjáum það líka að um leið og við jöfnum kynjahlutföllin að þá verður meiri ró, betra og 

meira samstarf og því er þetta lykilatriði á hvorn veginn sem er” (Viðmælandi 4).  

Viðmælandi 5 sagði einnig mikilvægt að hafa bæði kynin til þess að skilja markaðinn, það væri 

svo gott að hafa fleiri en eitt sjónarhorn til þess að fá betri útkomu. Þó þótti ekki öllum 

viðmælendum það skipta máli að teymin væru skipuð af báðum kynjum og þótti viðmælanda 

1 mikilvægt að stunda jákvæða mismunun í markaðsteymum til þess að auka möguleika 

kvenna, viðmælanda 2 þótti skipta meira máli að meðlimir teymis hefðu áhuga á starfseminni 

frekar en þeir væru af báðum kynjum og viðmælanda 9 þótti mikilvægara að það myndaðist 

ekki hjarðhegðun í teyminu, meðlimir ættu ekki að vera á sama aldri eða á sama stað í lífinu, 

þar lægi fjölbreytnin frekar.  

 

Viðmælendur voru flestir á þeirri skoðun að einhver munur væri á kynjunum og nálgun þeirra 

á markaðsstarfið væri ólík: ,,þetta er bara allt öðruvísi hugsun hjá kynjunum, stelpurnar hugsa 

meira um smáatriði en strákarnir sjá frekar heildarmyndina og þegar þetta sameinast þá er það 

ótrúlega sterkt“ (Viðmælandi 7).  ,,Ég myndi aldrei bakka út úr þessu að hafa teymið skipað af 

báðum kynjum, ég hef prófað að vera hinum megin og ég myndi aldrei gera það aftur“ 

(viðmælandi 10). 

 

Þá voru þau teymi sem aðeins voru skipuð einu kyni öll aðeins skipuð konum og þótti 

viðmælendum þessara teyma ekkert athugavert við það að teymin væru aðeins skipuð aðeins 

einu kyni. ,,Nei mér finnst það ekki skipta máli, ég er fyrst og fremst að leita að talent, leita að 

fólki sem hefur frumkvæði” (viðmælandi 1).  ,,Við erum allar kvenkyns og persóna 

fyrirtækisins er kvenkyns og því finnst mér það ekki skipta máli” (viðmælandi 8).    
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10.3 Undirskrift jafnréttissáttmála UN Women 
 

Þegar viðtöl viðmælenda voru flokkuð eftir því hvort þeir störfuðu hjá fyrirtækjum sem höfðu 

skrifað undir jafnréttissáttmála UN Women eða ekki kom ákveðið mynstur í ljós en helmingur 

viðmælanda starfaði hjá fyrirtækjum sem skrifað hafa undir jafnréttissáttmála UN Women en 

helmingur þeirra ekki. Þá var ríkara viðhorf hjá þeim viðmælendum sem störfuðu hjá 

fyrirtækjum sem skrifað hafa undir jafnréttissáttmála UN Women að teymin ættu að vera 

skipuð af báðum kynjum eða fjórir af fimm viðmælendum en aðeins tveir af fimm 

viðmælendum hjá þeim viðmælendum sem störfuðu hjá fyrirtækjum sem ekki höfðu skrifað 

undir jafnréttissáttmála UN Women. Þá voru einnig fjórir af fimm viðmælendum sem störfuðu 

hjá fyrirtækjum sem skrifað hafa undir jafnréttissáttmála UN Women kvenkyns en aðeins einn 

karlkyns en þrír viðmælendur þeirra fyrirtækja sem ekki höfðu skrifað undir jafnréttissáttmála 

UN women kvenkyns og tveir karlkyns.   

 

 Kynjasjónarmið 

skipta máli 

Kynjasjónarmið 

skipta ekki máli 

Hefur skrifað undir jafnréttissáttmála UN 

Women 

4 1 

Hefur ekki skrifað undir jafnréttissáttmála UN 

Women 

2 3 

Tafla 1: Undirskrift jafnréttissáttmála UN Women 

 

10.4 Fjölbreytni 
 

Allir viðmælendur virtust sammála um að fjölbreytni þyrfti að vera til staðar í teymum til þess 

að þau næðu árangri, hvort sem það væri vegna þess að þau væru skipuð af báðum kynjum eða 

meðlimir væru á mismunandi aldri og nefndu margir að varast þyrfti hjarðhegðun í 

markaðsstarfinu. ,,Ég held að skipti ótrúlega miklu máli við hugmyndavinnu og sköpun. 

Kynjahlutföllin í fyrirtækinu eru að jafnast en ekki endilega vegna kynjasjónarmiða heldur 

frekar til þess að stuðla að fjölbreytileika” (viðmælandi 7). ,,Ég held að að það sé mjög mjög 

mikilvægt að við séum ekki þrír strákar að strákast heldur frekar fjölbreyttur hópur”. 

(Viðmælandi 9) 
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10.5 Stærð teyma 
 

Stærð teymanna sem viðmælendur höfðu umráð yfir voru misstór eða allt frá aðeins einu og 

hálfu stöðugildi að þrettán stöðugildum. Þegar fjöldi meðlima í teymum var skoðaður kom 

ákveðið mynstur í ljós. Eftir því sem teymin voru stærri þótti viðmælendum mikilvægara að 

hafa teymið skipað báðum kynjum en þau teymi sem sögðu þetta ekki skipta máli voru skipuð 

af þremur eða færri meðlimum en öllum viðmælendum í teymum skipuðum fleiri en þremur 

meðlimum fannst skipta máli að hafa teymi skipuð báðum kynjum.  

 

 Kynjasjónarmið 

skipta máli 

Kynjasjónarmið 

skipta ekki máli 

Teymi skipað 3 eða færri meðlimum 3 4 

Teymi skipað fleiri en þremur meðlimum 3 0 

Tafla 2: Stærð teyma 

 

 

Þá komu viðmælendur þeirra teyma sem ekki þóttu skipta máli að hafa teymin skipuð af báðum 

kynjum frekar inn á að það skipti miklu máli að andrúmsloft innan teymsins væri gott en 

minntust sjaldnar á mikilvægi þess að teymið væri samsett á ákveðinn hátt til þess að ná sem 

bestum árangri.  

 

 

10.6 Aldur viðmælenda 
 

Aldursbil viðmælenda var stórt bæði í tilliti til lífaldurs og starfsaldurs. Þá þótti rannsakanda 

áhugavert að yngri fimm viðmælendurnir voru allir á þeirri skoðun að konur næðu ekki 

endilega betur til kvenna og karlar betur til karla og töldu aðra þætti frekar skipta máli líkt og 

samskiptahæfileika. Þá voru jafn margir af eldri fimm viðmælendunum og yngri fimm sem 

töldu það skipta máli að teymi væru skipuð báðum kynjum. Rannsakandi bjóst við því að yngri 

viðmælendur væru frekar á þeirri skoðun að teymi ættu að vera skipuð báðum kynjum heldur 

en þeir sem eldri voru vegna aukinnar umræðu um jafnrétti síðastliðin ár og ólík viðhorf 

mismunandi aldurshópa en svo var ekki.  
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10.7 Ná konur betur til kvenna og karlar betur til karla? 
 

Elín Helga Sveinbjörnsdóttir, formaður Samtaka íslenskra auglýsingastofa telur að 

markaðsstarf snúist um að setja sig í spor neytandans og það myndi aldrei skemma fyrir að hafa 

álit beggja kynja: ,,Ég held að við konur eigum auðveldara með að setja okkur í spor kvenna 

og karlar auðveldara með að setja sig í spor karla. Ef markhópurinn er að hálfu leyti konur þá 

hlýtur teymið að þurfa að hafa konur innanborðs og öfugt.” Þá segir hún einnig að oftar hringi 

viðvörunarbjöllur ef teymi er skipað fólki á svipuðum aldri heldur en ef teymið er aðeins skipað 

af einu kyni. ,,Ef við erum að búa til markaðssefni sem á að höfða til námsmanna þá setjum 

við sjálfkrafa einhvern ungan í teymið en við setjum ekki sjálfkrafa konu í verkefni þar sem 

konur eru hluti af markhópnum.” ,, Þú þarft fólk á mismunandi aldri, þú þarft fólk sem skoðar 

hvað framtíðin ber í skauti sér til þess að hjálpa okkur að nútímavæða markaðsstarfið , hraðinn 

er svo mikill og því er ótrúlega mikilvægt að hafa góða blöndu.” (Viðmælandi 5) 

Viðmælendur höfðu skiptar skoðanir á þessu álitamáli og voru svörin mjög misjöfn. Þá var 

meirihluti viðmælenda á þeirri skoðun að þetta væri frekar spurning um hvort einstaklingur 

væri gæddur samskiptahæfileikum, hversu hæfur hann væri í að lesa hópinn og að það væri því 

frekar einstaklingsbundið hvort meðlimur teymis gæti frekar náð til annars kynsins heldur en 

af hvaða kyni einstaklingurinn væri.  Þó kom á óvart að þeir viðmælendur sem svöruðu 

spurningunni neitandi komu þó oftar en ekki inn á það að konur ættu auðveldara með að setja 

sig í spor kvenna og karlar í spor karla og að konur og karlar hugsi hlutina á ólíka vegu og hafi 

ólík sjónarmið og sjónarhorn. Viðmælandi 10 sagðist sjá þetta sérstaklega vel við skapandi 

auglýsingagerð en þá hafi kynin ólíkar áherslur og hugmyndir um hvernig eigi að ná til 

neytenda. ,,Ég man þegar við vorum að vinna auglýsingu um íþróttafólk síðasta sumar en þá 

vildu karlanir í teyminu einblína frekar á afrek og hetjudáð á meðan konurnar vildu frekar 

einblína á að segja ákveðna sögu og kalla fram tilfinningar. Þessi auglýsing var sterkur 

mælikvarði á þessa ólíku sýn kynjanna.”. Áður en að rannsóknin var framkvæmd bjóst 

rannsakandi við því að þeir þátttakendur sem svöruðu spurningunni um hvort það skipti máli 

að hafa teymi skipuð báðum kynjum játandi myndu einnig svara því játandi að konur næðu 

betur til kvenna og karlar til karla en svo var ekki. Aðeins tveir þátttakendur rannsóknarinnar 

töldu konur geta náð betur til kvenna og karlar til karla, þ.e. að auðveldara væri að ná til 

einstaklings af sama kyni.  
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11 Umræður 
 

Markmið rannsóknarinnar var velta upp þeim þáttum sem hafa áhrif á teymasamsetningar á 

markaðssviðum íslenskra fyrirtækja og þá sérstaklega hlutföll kynja í þessum teymum og hvort 

breyting hafi orðið á hugarfari innan markaðsteyma varðandi ólíka styrkleika kynjanna.  

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við könnun MMR meðal markaðsstjóra 

og framkvæmdastjóra SÍA stofanna um kynjahlutföll og jafnréttismál og fund um 

kynja(ó)jafnvægi í auglýsingagerð og markaðsmálum sést að markaðsstjórar vilja vissulega 

jafna kynjahlutföll í teymum og að flestum þeirra finnist æskilegasta hlutfall karla og kvenna í 

markaðsteymum eigi að vera jafnt en að erfiðlegar gangi að fylgja því eftir. Þá sagði Birna 

Einarsdóttir bankastjóri Íslandsbanka það vera í höndum fyrirtækja að jafna kynjahlutföllin í 

markaðsteymum. ,,það er mikilvægt að fyrirtæki geri kröfu um það að teymi séu skipuð af bæði 

konum og körlum og þannig held ég að boltinn fari að rúlla”.  

11.1 Hlutföll kynja í teymum 
 

Nú hefur umræða um kynjasjónamið verið í brennidepli síðustu ár og hefur það verið áberandi 

sjónarmið í umræðinni að ef hæfileikar kvenna séu hundsaðir missi fyrirtæki af þeim 

auðlindum og hæfileikum sem standi þeim til boða ((Þóranna Jónsdóttir, 2005)(Chary, 2017)  

og að með hraðri þróun í viðskiptaheimi nútímans þurfi fjölbreyttari liðsheildir (Þóranna 

Jónsdóttir, 2005) en ætti mikilvægi fjölbreytileikans ekki að snúa á báða bóga? Þá minntust 

flestir viðmælendur á að samskiptafærni og það að geta unnið vel með fólki og náð til fólks 

væru lykilþættir sem þyrftu að vera til staðar hjá meðlimum markaðsteyma. Síðustu ár hafa 

áskoranir fyrirtækja breyst en samfélagið kallar í auknum mæli á jafnara samfélag og að karlar 

og konur standi jafnfætis. Umræðan hefur aukist sem þrýstir á fyrirtæki sem hafa í auknum 

mæli svarað kalli fólksins í landinu með innleiðingu jafnlaunavottunar, undirskrift á 

jafnréttissáttmála og fl. Tíðarandinn veitir þó fyrirtækjum líka tækifæri til þess að skara fram 

með aukinni áherslu á jafnréttismál. Viðmælendur töluðu flestir um að viðhorf og umræða 

innan þess hóps sem starfar á sviði markaðsmála hafi breyst á undanförnum árum og að margir 

markaðsstjórar séu farnir að átta sig á mikilvægi þess að konur og karlar standi jafnfætis í 

atvinnulífinu, ekki aðeins vegna jafnréttisviðhorfa heldur aðallega til þess að auka árangur 

fyrirtækja. Aukin atvinnuþátttaka kvenna hefur valdið breytingu í samfélögum og atvinnulífi 

víða um heim og er Ísland þar engin undantekning. Kynjakvóti á stjórnir fyrirtækja hefur 

vonandi valdið breytingu á hugarfari fólks og skapað fyrirmyndir fyrir ungt fólk sem og breytta 
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sýn á mikilvægi þess að fá álit beggja kynja að borðinu. ,,Það er svo mikilvægt að viðhorf 

kvenna komi inn í hópinn, þá er ekki átt við að þær stýri endilega einar heldur að viðhorf karla 

og kvenna blandist“. Þetta á jafnt við um konur og karla og þá sérstaklega ungt fólk. ,,Ýmislegt 

hefur breyst en þetta breytist óskaplega hægt. Ég held samt að þetta muni breytast með 

kynslóðunum, unga fólkið í dag á eftir að koma með allt aðra sýn inn á vinnumarkaðinn. Hins 

vegar, eins og staðan er núna, þá á fólk sem er í kringum fertugt í dag enn eftir 20 ár á 

vinnumarkaði en þá skipta viðhorf og viðhorfsbreytingar þessa hóps gríðarlega miklu máli og 

að þetta fólk sjái hag sinn í því að fyrirtæki séu skipuð af báðum kynjum til þess að breytingar 

verði” (Elín Helga Sveinbjörnsdóttir, 2018).  Niðurstöður könnunar MMR meðal 

markaðsstjóra og framkvæmdastjóra SÍA stofanna um kynjahlutföll og jafnréttismál gefa þá til 

kynna að fjöldi markaðsstjóra hér á landi finnist að kynjahlutföll ættu að vera jöfn í 

markaðsteymum, þ.e. 64% karla og 79% kvenna en skoðun þeirra endurspeglast þó ekki í 

teymunum sjálfum þar sem aðeins 43% karla störfuðu í teymum þar sem kynjahlutföll voru 

jöfn og 46% kvenna („Könnun MMR meðal markaðsstjóra og framkvæmdastjóra SÍA stofanna 

um kynjahlutföll og jafnréttismál á auglýsingastofum“, 2016). Þá vaknar sú spurning um hvað 

vanti upp á til þess að þessum skoðunum verði hrint í framkvæmd og meirihluti markaðsteyma 

verði í raun skipuð jöfnu hlutfalli kynjanna.  

Það vakti rannsakanda til umhugsunar að þau þrjú teymi sem aðeins voru skipuð einu kyni 

vou öll aðeins skipuð konum og þá sérstaklega að þeim viðmælendum sem stýrðu þessum 

teymum þótti ekkert varhugavert við það. Ef teymi eru aðeins skipuð konum þá hlýtur teymið 

að skorta fjölbreytni. Þá vaknar sú spurning hvort konum finnist fjölbreytnin mikilvægari 

þegar álit kvenna vantar í umræðuna heldur en þegar álit karla vantar en það stangast á við 

svör viðmælenda um að fjölbreytni sé nauðsynleg til þess að ná árangri. Í flestum tilfellum er 

markaðsstarfi ætlað báðum kynjum og því þætti rannsakanda borðliggjandi að meðlimir 

teymanna væru af báðum kynjum til þess að hægt væri að ná til eins margra ólíkra aðila 

markhópsins og hægt væri. Þar sem markaðsstarfið snýst að miklu leyti um samskipti þykir 

rannsakanda það lykilatriði að átta sig á því að í þeim hluta fyrirtækja þar sem markaðsstarf 

er unnið sé mikilvægt að horfa frekar á fjölbreyttan hugsunarhátt og viðhorf frekar en 

mismunandi hæfileika en það að skipa teymi af báðum kynjum ýtir ósjálfrátt undir að ólík 

sjónarmið og hugmyndir komi fram og minni líkur verði á hjarðhegðun við vinnslu verkefna. 

Að sjálfsögðu er einnig mikilvægt að meðlimir teyma séu ekki allir á sama aldri eða á sama 

stað í lífinu en það er mun einfaldara að ná fram fjölbreytni og á sama tíma að setja sig í spor 

neytandans ef teymið er skipað af báðum kynjum heldur en ef leggja á áherslu á að teymi séu 
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skipuð meðlimum á ólíkum aldri til þess að setja sig í spor ólíkra aldurshópa að mati 

rannsakanda.  

Eins og áður kom fram kom í ljós ákveðið mynstur þegar svör viðmælenda voru flokkuð eftir 

því hvort skrifað hafði verið undir jafnréttissáttmála UN Women í fyrirtæki viðmælanda eða 

ekki. Þá er óskandi að sáttmálinn sé að hafa tilætluð áhrif á ákvarðanir markaðsstjóranna 

varðandi kynjasamsetningu teymanna og valdi því að það sé forgangsmál að jöfn hlutföll karla 

og kvenna séu meðal starfsmanna. Þó er ekki hægt að alhæfa út frá þessum ákveðnu 

viðmælendum. Sáttmálinn gefur fyrirtækjum þó ákveðna hvatningu og stuðlar að jafnrétti 

innan fyrirtækisins sem leiði til árangurs líkt og þegar Hillary Rodham Clinton minntist á að 

bæði konur og karlar þyrftu að átta sig á því að jafnrétti væri einfaldlega árangursríkara ( 

„Equality means business“, 2015).    

 

Þá er vonandi hægt að spegla niðurstöður þessarar rannsóknar yfir á önnur íslensk fyrirtæki og 

að meirihluti markaðsstjóra hér á landi séu farnir að huga að jöfnum hlutföllum í teymum sínum 

til þess að skapa fjölbreytni og jafnvægi. Þátttakendur rannsóknarinnar voru, eins og áður hefur 

komið fram, tíu markaðsstjórar í fyrirtækjum með fleiri en 200 starfsmenn og eru öll fyrirtækin 

eldri en tíu ára og því skiptir máli að þau séu fyrirmyndir fyrir yngri og minni fyrirtæki hér á 

landi og taki þátt í því að stuðla að jafnri stöðu kynjanna.  

 

11.2 Áherslur í markaðsstarfi 

Þróun áherslna í markaðsstarfi virðist vera að breytast á áhugaverðan hátt ef marka má svör 

viðmælenda en margir viðmælendur sögðu að markaðstarf fyrirtækjanna snúist um að fylgja 

stefnu fyrirtækisins eftir frekar en að þorri markaðsstarfsins snúist um að koma vörum og 

þjónustu fyrirtæksins á framfæri. Skilgreiningar á markaðsstarfi hafa breyst og segir Greg 

Marshall skilgreiningu American Marketing Association á markaðsstarfi frá árinu 2004 árétta 

hvernig markaðsstarf haldi fyrirtækjum gangandi (Zinkhan og Williams, 2007) og því 

nauðsynlegt að mikilvægi á markaðsmál sé að aukast. Alþjóðavæðing hefur valdið aukinni 

samkeppni og aukin þekking viðskiptavina valdið þörf á nýrri nálgun við markaðsstarf (Lee 

og Carter, 2009). Þá telur viðmælandi 6 markaðsstarf einfaldlega framlengingu af stefnu 

fyrirtækja.  Það virðist því vera að ákveðin umskipti séu í markaðsstarfi fyrirtækja á Íslandi. 

Ef þróun í markaðsstarfi verður sú að hlutverk þess verði að fylgja eftir stefnu fyrirtækisins 

skiptir miklu máli að gildi fyrirtækisins endurspeglist í markaðsstarfinu en mörg íslensk 
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fyrirtæki hafa sett sér stefnu í jafnréttismálum og þá þætti rannsakanda ólíklegt að fyrirtæki 

vilji að ímynd þeirra sé einsleit út á við til markaðarins. 

11.3 Stærð markaðsteyma 
 

Það kom rannsakanda á óvart hvað markaðsteymin voru misstór og þá í raun fámenn miðað 

við stærð fyrirtækjanna en öll voru þau með fleiri en 200 starfsmenn. Í þekktu rótgrónu íslensku 

fyrirtæki sem framleiðir og selur mörghundruð vörumerki var aðeins einn starfsmaður innan 

fyrirtækisins sem sá um markaðsmál og öll önnur markaðsstarfsemi fór fram hjá úthýstum 

aðilum. Þetta átti einnig við hjá fleiri viðmælendum og voru aðeins tveir viðmælendur 

markaðsstjórar í teymum sem skipuðu fleiri en tíu meðlimi. Ekki var samhengi á milli stærð 

fyrirtækja og stærð teyma og þá var misjafnt hversu miklum hluta markaðsstarfsins var úthýst. 

Þá vaknar sú spurning hvort úthýsing verkefna hjá markaðsteymum sé að aukast og hvort 

framtíðin í markaðsstarfi liggi ekki innan fyrirtækja heldur frekar hjá úthýstum aðilum sem 

hafa sérþekkingu á ákveðnu sviði. Þá er mikilvægt að bera kennsl á hvers konar þekkingu, 

hæfni og hæfileika teymi þarfnast en (Trent, 1998) sagði teymi þarfnast þverfaglegar þekkingar 

en þá skapar úthýsing markaðsstarfs tækifæri til að ná fram breiðari þekkingu í teyminu.   

Mikilvægt er þó að fyrirtæki stígi varlega til jarðar þegar ákvarðanir um úthýsingu 

markaðsstarfs eru teknar en (Masaaki Kotabe o.fl., 2012) rannsökuðu áhrif úthýsingar og 

mikilvægi þess að að jafnvægi sé á milli starfsemi innanhúss og utan til þess að fyrirtækin haldi 

stöðu sinni á markaði. (Brady, 2009) sagði eitt af helstu hlutverkum teyma vera að allir innan 

teymisins vinni að sama markmiði og því mikilvægt að teymið starfi vel saman og hafi ástríðu 

fyrir verkefnum og að það sé jafnvel mikilvægara heldur en að teymið sé samansett af eins 

hæfileikaríkum aðilum á sínu sviði og hægt er. Þá finnst rannsakanda áhugavert að velta upp 

spurningunni um hvort mikilvægara sé að hafa teymi skipað eins hæfum einstaklingum og völ 

er á og hvort það sé rétta leiðin við að skipa hæfasta teymið eða hvort það séu frekar aðrir þættir 

sem skipa hæft teymi líkt og samsetning þess og fjölbreytileiki heldur en eiginleikar og 

hæfileikar ákveðinna einstaklinga.  

 

11.4 Munur á körlum og konum 
 

Þá eru margir á þeirri skoðun að munur sé á hegðun karla og kvenna og að samskipti þeirra á 

milli geti verið erfið (Weisberg, DeYoung og Hirsh, 2011b) Því gæti á margan hátt verið 

auðveldara að hafa teymi aðeins skipað einu kyni til þess að forðast ágreining og ólíkar 
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skoðanir en þá er hætta á að hjarðhegðun myndist í teyminu þar sem teymið forðast árekstra 

og komist frekar að sameiginlegri niðurstöðu án þess að beita gagnrýnni hugsun (Rowe, 2013). 

Ákveðinn þægindarammi gæti því verið ástæða þess að þeir viðmælendur sem stýrðu teymum 

aðeins skipuðu einu kyni breyti ekki kynjasamsetningu í teymum sínum. Þessi þægindarammi 

getur þó haft þau áhrif á teymið að það í raun fari á mis við mikilvæg sjónarmið og skoðanir 

sem og hæfileika líkt og (Weisberg o.fl., 2011a) rannsakaði en hans niðurstöður voru til að 

mynda þær að konur væru skipulagðari en karlar ákveðnari og áhættusæknari. Rannsakandi er 

á þeirri skoðun að þegar ólíkir persónuleikar með ólík sjónarmið vinna saman sé líklegra að 

niðurstaða og ákvarðanir verði teknar með gagnrýnni hugsun án þess að hlutdrægni ráði för.  

 

Þegar fyrirliggjandi gögn og niðurstöður þessarar rannsóknar eru borin saman virðist því 

viðhorfið svipað hjá þeim 62 markaðsstjórum sem tóku könnun MMR og þeim tíu 

viðmælendum sem rannsakandi tók viðtal við og því vonandi að það sé ríkjandi viðhorf 

markaðsstjóra í landinu að markaðsteymi eigi að vera skipuð jafnt konum sem körlum. 

 

12 Lokaorð 
 

Helstu niðurstöður sýndu fram á að meirihluti viðmælenda sjái hag sinn í því að skipa 

markaðsteymi sín af báðum kynjum. Þá gefa niðurstöður einnig til kynna að breyting hafi orðið 

á markaðstarfi fyrirtækja og að markaðsstarfið sinni frekar stefnumiðuðu hlutverki fyrir 

fyrirtæki en ekki aðeins því að búa til auglýsingar og annað markaðsefni. Undirskrift á 

jafnréttissáttmála UN Women virðist hafa einhver áhrif á teymasamsetningar fyrirtækja en 

fjórir af fimm viðmælendum þeirra fyrirtækja sem skrifað höfðu undir jafnréttissáttmálann 

voru með markaðsteymin skipuð báðum kynjum en aðeins tveir af fimm viðmælendum frá 

fyrirtækjum sem ekki höfðu skrifað undir jafnréttissáttmála voru með markaðsteymi skipuð 

báðum kynjum. Hafa þarf þó í huga takmarkanir eigindlegra rannsóknaraðferða við breidd 

nálgunar á viðfangsefnið og því ekki hægt að alhæfa að niðurstöður eigi við um öll fyrirtæki 

landsins. Margir viðmælendur trúðu því að það væri árangursríkara að hafa markaðsteymin 

skipuð báðum kynjum en sögðu erfitt að mæla þennan árangur. Þá væri áhugavert að stunda 

frekari rannsóknir á þessu sviði með því markmiði að mæla hvort að það sé í raun 

árangursríkara sé að hafa markaðsteymi skipuð báðum kynjum. Þá væri einnig áhugavert að 

skoða þróun samsetninga markaðsteyma ákveðinna fyrirtækja síðastliðin ár og hvort breyting 

hafi orðið á hlutföllum kynjanna í teymunum og þá hvað valdi þessum breytingum. Þá vakti 
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verkefnið rannsakanda enn frekar til umhugsunar um mikilvægi jafnra kynjahlutfalla í teymum 

og einnig breidd markaðsstarfs í fyrirtækjum en áður taldi rannsakandi meginþorra 

markaðsstarfs snúast um hönnun skilaboða til markaðarins. Það kom rannsakanda einnig á 

óvart hve margir viðmælendur sáu hag sinn í því að skipa teymi báðum kynjum en rannsakandi 

bjóst frekar við því að þau teymi sem væru skipuð báðum kynjum væru það vegna 

jafnréttissjónarmiða innan fyrirtækisins.   
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14 Viðauki A – Viðtalshandrit 
 
Handrit:  

 
Hverjar eru helstu áherslur ykkar í markaðsstarfi? 

 
Til hverra viljið þið ná með markaðsstarfinu? 

 
Hvaða þættir skipta höfuðmáli þegar ráða á einstakling á markaðssvið fyrirtækisins?  

 
Hvaða hæfileika þurfa einstaklingar að búa yfir til að ná góðum árangri í markaðsstarfi? 

 
Kaupið þið þjónustu af auglýsingastofum við gerð markaðsefnis fyrirtækisins? Hvaða? 

 
Setið þið einhverjar kröfur á teymi sem vinna markaðssefni fyrir ykkur á auglýsingastofunum? 

 
Er mikilvægt að fylgja nýjustu straumum og þekkingu sem til verður í markaðsstarfi? þ.e. hversu 

mikil áhersla er lögð á þróun nýrra aðferða við markaðsstarf fyrirtækisins? 

 
Finnst þér mikilvægt að starfsfólk markaðssviðs sé skipað af báðum kynjum? af hverju/af hverju 

ekki? 

 
Telur þú bæði kyn gædd sömu hæfileikum við að ná til fólks með markaðsstarfi? Telur þú konur ná 

betur til kvenna og karla betur til karla í markaðsstarfi? Af hverju? Af hverju ekki? 
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