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Útdráttur 

Mannauðsstjórnun hefur þróast töluvert í gegnum árin en einhverra hluta vegna virðast konur 

laðast frekar að starfinu. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvers vegna 

mannauðsstjórastarfið er oftar skipað konum á Íslandi og hverjar séu ástæðurnar fyrir því með 

innsýn frá starfandi mannauðsstjórum. Til að kynnast viðfangsefninu betur lásu rannsakendur 

greinar tengdar viðfangsefninu og könnuðu hvað væri búið að rannsaka á þessu sviði. 

Rannsakendur gerðu forrannsókn í tveimur hlutum sem miðaði að því að staðfesta að konur væru 

oftar skipaðar í starfi mannauðsstjóra á Íslandi. Meginrannsóknin snýst um að fá innsýn í hvers 

vegna þetta væri með þessum hætti og út frá því var mynduð rannsóknarspurning: Hvers vegna er 

mannauðsstjórastarfið oftar skipað konum hjá stærstu fyrirtækjum Íslands? Innsýn frá starfandi 

mannauðsstjórum á Íslandi. 

Forrannsókn A byggði á könnun á núverandi hlutfalli kvenna og karla í starfi 

mannauðsstjóra í 200 stærstu fyrirtækjum landsins og forrannsókn B var skoðun á hlutfalli 

umsækjenda um mannauðsstjórastöður hjá tveimur ráðningarskrifstofum á Íslandi. 

Aðalrannsóknin byggir á tíu viðtölum við starfandi mannauðsstjóra, fimm konur og fimm karla. 

Meginmarkmið var að fá djúpan skilning á starfi mannauðsstjóra og komast skrefinu nær 

ástæðunni hvers vegna fleiri konur eru skipaðar í starf mannauðsstjóra. Í forrannsókn B var haft 

samband við Capacent og Hagvang til að afla upplýsinga um hlutfall kvenna og karla sem sóttu 

um þá auglýst störf mannauðsstjóra. Markmið forrannsóknar B var að kanna hlutfall kvenna og 

karla sem sóttu um auglýst störf mannauðsstjóra á bilinu 2016-2018 og sjá hvort kynið hefði að 

lokum verið ráðið í starfið. Þótt rannsóknirnar séu með ólíkum hætti og ólíkum tilgangi að þá 

benda niðurstöður þeirra til þess sama. Niðurstöður forrannsóknarinnar sýndu að núverandi hlutfall 

kvenna í starfi mannauðsstjóra er 76% hjá 200 stærstu fyrirtækjum landsins en 58 þeirra eru ekki 

með starfandi mannauðsstjóra. Niðurstöður sýna einnig að konur virðast frekar sækjast eftir starfi 

mannauðsstjóra og eru mun líklegri til að vera valdar í viðkomandi starf frekar en karlar. 

Niðurstöður aðalrannsóknarinnar sýndu að margþættar ástæður liggja til grundvallar því að konur 

eru oftar skipaðar í starf mannauðsstjóra hérlendis. Meðal annars hefur staðalímynd 

mannauðsstjórastarfsins gefið til kynna að verkefni þeirra snúist einungis um tilfinningar og mjúk 

mál og henti þar af leiðandi konum betur en körlum. Staðalímynd kvenna gefur til kynna að þær 

hafi miklar tilfinningar og séu mjúkar og því má álykta að þær séu frekar ráðnar. Út frá 



 
 

 

staðalímyndinni sem starfið hefur fengið á sig er það flokkað sem kvennastarf. Þess vegna virðast 

konur fremur en karlar sækjast meira eftir starfinu og virðast eiga betri möguleika á að vera ráðnar.  

 

Lykilorð: Mannauðsstjórnun, hlutverk mannauðsstjóra, staðalímyndir, kynhlutverk, 

einkenni kynjanna. 
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1. Inngangur 

Mannauðsstjórnun sem fræðigrein hefur vaxið gríðarlega undanfarin ár en áður fyrr var umdeilt 

hvaða raunverulegu merkingu og þýðingu mannauðsstjórnun hefði og hverjir, ef einhverjir, hefðu 

hag af fræðigreininni (Bratton og Gold, 2017). Þrátt fyrir ýmsar vangaveltur og framþróun á 

sviðinu virðast tilteknar staðalímyndir loða við fagið. Staðalímynd mannauðsstjórnunar er að fagið 

er álitið vera kvenlægt (Davidson og Burke, 2000). Konur hafa verið áberandi í starfi 

mannauðsstjóra, er áhugavert að kanna hvort þær séu í miklum meirihluta innan starfsstéttarinnar 

og hvers vegna sú er raunin. Starf mannauðsstjóra hefur einnig tekið miklum breytingum 

undanfarna áratugi og samfélagið er sífellt meðvitaðra um mikilvægi mannauðsstjórnunar 

(Aswathappa, 2005; Nikoloski, 2016). Mannauðsstjórar geta gegnt forystuhlutverki við að móta 

og þróa stefnu fyrirtækja og halda utan um starfsfólkið sem er grundvöllur sérhvers fyrirtækis 

(Armstrong, 2017; Chen og Huang, 2009).  

Rannsakendum þótti áhugavert að skoða áhrif þessarar staðalímyndar og kanna 

kynjahlutfall starfandi mannauðsstjóra hérlendis í því skyni að staðfesta hvort starf mannauðsstjóra 

væri oftar skipað konum. Niðurstaða forrannsóknar leiddi í ljós að konur skipa oftar starf 

mannauðsstjóra á Íslandi. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvers vegna hlutfall 

kvenna í starfi mannauðsstjóra sé eins og það er nú.  

Á tuttugustu öldinni kom misrétti kynjanna fram sem almennt alþjóðlegt vandamál og er 

það enn. Kynjamismunun á vinnumarkaði á sér stað þegar kynin fá ekki sömu tækifærin og virðist 

vera orsakavaldur þess að staðalímyndir kynjanna og starfsins reynast vera varanlegar í 

samfélaginu nú á dögum (Inglehart, Norris og Ronald, 2003; La Fontaine, 1981; Oakley, 2000). 

Rannsókn sem gerð var af Gutek (1996) og síðar af Shaffer (2000) sýndi fram á að konur upplifðu 

mun meiri kynjamismun en karlar á vinnustað og staðalímyndir hafa veruleg áhrif á stöðu kvenna 

í samfélaginu (Oakley, 2000). Bæði geta staðalímyndir haft neikvæð eða jákvæð áhrif en það 

virðist sem þær hafi oftar neikvæð áhrif á konur þar sem konur eru álitnar auðmjúkar 

tilfinningaverur, ástríkar og nærgætnar. Karlar eru aftur á móti álitnir ákveðnir, djarfir og hugrakkir 

og þar af leiðandi samsvara einkennum einstaklinga í stjórnendastöðum eða leiðtoga (Kite, Deaux 

og Haines, 2008; Powell, Butterfield og Parent, 2002). Leitast verður við að svara hvort tilkoma 

staðalímynda hafi áhrif á kynjahlutfall starfandi mannauðsstjóra og hvort þær hafi áhrif á 

kynjahlutfall umsækjenda eftir starfinu.  
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Hlutfall karla í framkvæmdastjórn fyrirtækja er mun hærra en hlutfall kvenna, einnig í 

atvinnugreinum þar sem konur eru ríkjandi. Hlutfall kvenna á vinnumarkaðinum hefur aldrei verið 

eins hátt og núna en er samt sem áður töluvert lægra en hlutfall karla (Jericho, 2017). Þrátt fyrir að 

stjórnendastöður séu almennt taldar karllægar þá virðist það ekki eiga við um 

mannauðsstjórastarfið þar sem það er oftar skipað konum og því álitið kvenlægt (Davidson og 

Burke, 2000; Zipkin, 2018).  

Út frá fyrirliggjandi gögnum þótti rannsakendum áhugavert að kanna hvort konur sæktust 

meira eftir starfi mannauðsstjóra samanborið við aðsókn karla og hvort konur væru frekar ráðnar 

inn í starfið. Í kjölfar þess var forrannsókn B framkvæmd þar sem kannað var kynjahlutfall þeirra 

sem sóttu um auglýst störf mannauðsstjóra og hvort kynið hefði verið ráðið í starfið. Samkvæmt 

niðurstöðum úr forrannsókn B var hlutfall kvenna sem sótti um starf mannauðsstjóra töluvert hærra 

en hlutfall karla og var kona að lokum ráðin í starfið. 

Áhugi rannsakenda á mannauðsstjórnun kviknaði í áfanga um mannauðsstjórnun í 

Háskólanum í Reykjavík. Út frá því leiddu rannsakendur hugann að eigin þátttöku í atvinnulífinu 

í gegnum tíðina. Í ljós kom að einungis konur höfðu gengt starfi mannauðsstjóra í þeim 

fyrirtækjum sem hlut áttu að máli. Sem áður sagði staðfesti forrannsókn að starf mannauðsstjóra 

er mun oftar skipað konum en körlum hér á landi. Því þótti áhugavert að kanna hvort konur sæktust 

meira eftir starfi mannauðsstjóra samanborið við aðsókn karla og hvort konur væru frekar ráðnar 

inn í starfið. Samkvæmt niðurstöðum úr forrannsókn B var hlutfall kvenna sem sem sótti um starf 

mannauðsstjóra töluvert hærra en hlutfall karla og var kona ráðin í starfið í öllum þeim tilfellum 

sem voru skoðuð.  

Megintilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvers vegna konur skipa starf 

mannauðsstjóra frekar en karlar. Forrannsókn A var gerð í þeim tilgangi að staðfesta hvort konur 

væru ríkjandi í starfi mannauðsstjóra hjá 200 stærstu fyrirtækjum landsins. Tilgangur 

forrannsóknar B, sem gerð var í samvinnu við ráðningarstofur, var að grennslast fyrir um hvort 

konur sæktu frekar um eða væru frekar ráðnar í auglýstar stöður. Markmið aðalrannsóknar var að 

fá innsýn frá starfandi mannauðsstjórum á starfið, upplifun þeirra og álit á því hvers vegna konur 

væru ríkjandi í starfi mannauðsstjóra og þannig leita svara við meginrannsóknarspurningu þessa 

verkefnis: Hvers vegna er mannauðsstjórastarfið oftar skipað konum hjá stærstu fyrirtækjum 

Íslands? 
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Meðal annars verður leitast við að svara hvort og þá hvernig tilvist staðalímynda hafi áhrif 

á kynjahlutfall starfandi mannauðsstjóra eða umsækjenda um starf mannauðsstjóra.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar er fjallað ítarlega um 

hlutverk og markmið mannauðsstjórnunar. Einnig er fjallað um staðalímyndir kynjanna og stöðu 

þeirra á vinnumarkaðnum. Þar næst er farið yfir gögn og aðferðafræði rannsóknanna. Í kjölfarið 

verður farið ýtarlega yfir niðurstöður, þær túlkaðar og því næst ræddar í umræðukaflanum. Að 

lokum verða settar fram tillögur að frekari rannsóknum á þessu málefni. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta verður farið yfir fræðilega nálgun á mannauðsstjórnun. Gerð verður grein fyrir hvað 

mannauðsstjórnun er sem og þróun síðustu ára. Tekin verða fyrir helstu hlutverk og markmið 

mannauðsstjóra í fyrirtækjum á Íslandi og hvernig þau hafa áhrif á fyrirtækið í heild sinni. Þar næst 

verður farið yfir kynhlutverk og vinnumarkaðinn. Rætt verður um staðalímyndir beggja kynja og 

þróun á stöðu kvenna á vinnumarkaði undanfarna áratugi. Að lokum eru kynjahlutföll í 

stjórnendastöðum innan fyrirtækja skoðuð og hvernig konur eru ríkjandi í starfi mannauðsstjóra 

en ekki öðrum stjórnendastöðum.  

2.1. Hlutverk og markmið mannauðsstjórnunar 

Samfélagið verður sífellt meðvitaðra um mikilvægi mannauðsstjórnunar innan fyrirtækja og starf 

mannauðsstjóra hefur tekið gríðarlegum breytingum undanfarna áratugi (Aswathappa, 2005; 

Nikoloski, 2016). Hlutverk mannauðsstjóra er síbreytilegt eftir því hvort um er að ræða 

mannauðsráðgjafa eða mannauðsstjóra og hversu mikið þeir vinna að þörfum fyrirtækisins 

(Armstrong, 2017). Hægt er að skipta hlutverkum mannauðsstjóra í ummyndunarstarfsemi (e. 

transformational), sem felur í sér að þróa skipulagða og skilvirka röðun á framkvæmd verkefna og 

viðskiptastarfsemi (e. transactional), sem felur í sér þróun og samskipti við starfsmenn (Armstrong, 

2017). Breytilegar aðferðir mannauðsstjóra skapa starfshæfni sem segir til um hvernig fyrirtæki 

bera sig að þegar kemur að samkeppni, en áhrifarík mannauðsstjórnun getur skipt höfuðmáli til að 

öðlast samkeppnisforskot (Barney og Wright, 1998). Mannauðsstjórar þurfa að öðlast þjálfun og 

þekkingu til þess að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra. Eiginleikar mannauðsstjóra eru 

að meirihluta lærðir en þó einnig meðfæddir (Becker, Huselid, Pickus og Spratt, 1997). Talið er 

að meðfæddir eiginleikar séu að vera hreinskilinn, geta sýnt samkennd og hafa sterk siðferðisleg 

gildi. Mannauðsstjórar geta meðal annars öðlast forystueiginleika í gegnum þjálfun, þekkingu og 

reynslu (Boerma o.fl., 2017). Mannauðsstjórar geta gegnt forystuhlutverki við að móta og þróa 

stefnu fyrirtækja og viðhalda kjarnagildum og siðferðilegum meginreglum. Oftar en ekki er starf 

þeirra hluti af viðskiptum, vinna þeir með framlínustjórnendum og setja árangursmarkmið. 

Mannauðsstjórar eru einnig álitnir leiðbeinendur þar sem þeirra vinna liðkar fyrir og hvetur til 

vinnu annarra (Armstrong, 2017). Mannauðsstjóri innleiðir gjarnan formlegt kerfi innan fyrirtækja 

sem hjálpar áhrifaríku og afkastamiklu starfsfólki að mæta markmiðum fyrirtækisins. Talið er að 

starfsfólkið sé grundvöllur sérhvers fyrirtækis. Mannauðsstjórar þurfa því að þjálfa og efla 
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núverandi starfsmenn og sjá til þess að hæfileikaríkir starfsmenn séu ráðnir inn (Nikoloski, 2016). 

Jafnframt er unnið að almennum fjölbreytilegum viðfangsefnum starfsmanna og skilgreint hvernig 

markmiðum fyrirtækisins er náð í gegnum starfsmenn. Þannig geta markmið og aðgerðir 

mannauðsstjóra haft bein áhrif á afkastagetu fyrirtækis og hagkvæmni fyrirtækisins byggst mest 

megnis á starfsmönnunum (Armstrong, 2017; Nikoloski, 2016).  

Mannauður fyrirtækis, með þekkingu, reynslu og hæfileikum, er dýrmæt auðlind þess. 

Fyrirtækjum sem stjórnað er af fólki sem nýtir þekkingu starfsmanna og nýtir sérþekkingu þeirra 

skapar meiri verðmæti og betra samkeppnisforskot. Til að ná því þarf að skapa starfshæfni, 

skuldbindingu og samsvörun meðal starfsmanna (Chen og Huang, 2009). Starfshæfni er þegar 

starfsmenn eru afkastamiklir og vinna starf sitt á árangursríkan máta. Skuldbinding er þegar 

fyrirtæki tryggir starfsmönnum sínum tækifæri til að þróast og dafna innan fyrirtækisins. 

Samsvörun er þegar markmið starfsmanna er samstillt við heildarmarkmið fyrirtækisins svo 

árangursríkt umhverfi sé tryggt (Analoui, 2007). 

Meginmarkmið mannauðsstjórnunar er að veita fyrirtækjum aðstoð við að ná settum 

markmiðum og er það gert með því að auðga og framkvæma mannauðsstefnu sem er samþætt 

viðskiptastefnu fyrirtækisins. Jafnframt á að þróa fyrirmyndarframmistöðu starfsmanna. 

Mikilvægt er að tryggja að starfsmenn fyrirtækisins hafi þá hæfileika, hæfni og metnað sem þeir 

þarfnast til að ná settum markmiðum. Einnig þarf að skapa jákvætt og traust samband milli 

framkvæmdastjórnenda og starfsmanna (Armstrong, 2017). Margvíslegir þættir fela í sér 

mannauðsstjórnun eins og stefnumótun, ákvarðanataka og rekstur sem allt leiðir til árangursríkrar 

stjórnunar starfsmanna (Analoui, 2007; Armstrong, 2017). Stefnumótandi mannauðsstjórnun 

hjálpar fyrirtækjum að ná settum markmiðum (Harris, 2002). Mannauðsstjórar nýta því 

stefnumótandi aðferðir til að veita starfsmönnum það sem þeir þurfa til að nýta og þróa hæfileika 

og þekkingu sína til fulls. Stefnumiðuð mannauðsstjórnun er lykilatriði til að auka virði og 

samkeppnisforskot. Einnig getur stefnumótun stuðlað að nýjungum, það hjálpar fyrirtækjum að 

uppgötva og nýta sérþekkingu í fyrirtækinu og út frá því öðlast samkeppnisforskot (Chen og 

Huang, 2009). 

2.1.1. Uppruni og þróun 

Mannauðsstjórnun sem fræðigrein hóf göngu sína í kringum 1980 og hefur hún vaxið gríðarlega 

undanfarin ár. Á þeim tíma var umdeilt hvaða raunverulegu merkingu og þýðingu 

mannauðsstjórnun hefði og hverjir, ef einhverjir, hefðu hag af fræðigreininni. Hægt er að líta á 
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mannauðsstjórnun sem heimspeki um hvernig eigi að stjórna fólki og byggir sú speki á 

mismunandi kenningum sem tengjast hegðun fólks og fyrirtækja (Bratton og Gold, 2017). Nafn 

fræðigreinarinnar hefur breyst mikið í tímans rás en megin ástæða þess eru breytingar á efnahag 

og menningu (Human Resources MBA, e.d.). 

Í kringum árið 1970 var umboðskenningin (e. agency theory) mikið notuð innan fyrirtækja. 

Efnahags- og hvatningarhugtakið var eitt af mest ráðandi hugtökum í fyrirtækjakenningum á 

þessum tíma. Umboðskenningin leggur áherslu á árangurstengd laun, fjármögnun, stjórnunarhætti 

og stefnumótun fyrirtækja. Fyrst og fremst var eitt af helstu verkefnum mannauðsstjóra að sjá um 

efnislega umbun starfsmanna sem voru árangurstengd laun og bónusar, sem aftur voru tengd við 

afkomu fyrirtækja. Lítil sem engin áhersla var lögð á vellíðan starfsmanna og helsta hvatning 

starfsmanna á þessum tíma voru afkastatengdir bónusar. Smám saman fór mannauðsstjórnun að 

þróast og leggja aukna áherslu á vellíðan starfsmanna og framkvæmdastjórnenda. 

Mannauðsstjórnun öðlaðist vinsældir og náði sterkri stöðu í samfélaginu. Árið 1980 einkenndist 

af miklum deilum um skilgreiningu og hugmynd bak við fræðigreinina. Áratuginn á eftir kom 

stefnumiðuð mannauðsstjórnun fram á sjónarsviðið (Beer, Boselie og Brewster, 2015). Samband 

milli starfsmanna og atvinnurekanda breyttist á tuttugustu öldinni og varð bæði sterkara og 

persónulegra. Á tuttugustu og fyrstu öldinni hafði ábyrgð mannauðsstjóra aukist gríðarlega og 

miklar breytingar átt sér stað. Saga og uppruni mannauðsstjórnunar er tilkomumikil og flókin og 

hafa mörg tímabil haft mikil áhrif á upphaf fræðigreinarinnar. Borgarleg réttindi hafa mótað 

mannauðsstjórnun þar sem réttindi starfsmanna jukust með tímanum (Human Resources MBA, 

e.d.). 

Mannauðsstjórnun hefur sífellt þróast og miklar framfarir hafa orðið á stjórnendastöðum. 

Markmið mannauðsstjórnunar hefur ávallt verið að þróa aðferðir til að hámarka frammistöðu 

starfsmanna. Verkefni sem koma inn á borð mannauðsstjóra hafa orðið meira krefjandi með 

tímanum. Þrátt fyrir að þörf fyrir mannauðsstjórnun hafi aukist meðal fyrirtækja þá er þetta oft á 

tíðum fyrsta einingin sem er skorin niður þegar fyrirtæki eru í fjárhagserfiðleikum. Ástæða þess 

gæti meðal annars verið sú að það er erfitt að mæla árangur mannauðsstjórnunar. Starfið snerist 

fyrst einungis um starfsmenn en það hefur þróast yfir í að mannauðsstjórar eru hægri hönd 

framkvæmdastjórnenda í fyrirtækjum (Harris, 2002).  

Framtíð mannauðsstjórnunar veltur á hvernig framlag hennar er skilgreint og síðan mælt. 

Erfitt er að mæla framlag mannauðsstjórnunar og mælingar eru háðar framlínustjórn fyrirtækisins. 
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Ástæða þess er meðal annars að framkvæmdastjórnendur fyrirtækisins sjá um fjármagn til allra 

deilda. Til þess að gera ítarlegar mælingar þarf fjármagn og þekkingu en nauðsynlegt er að 

fyrirtæki geri sér grein fyrir mikilvægi mannauðsstjórnunar (Harris, 2002).  

2.1.2 Hagnýt gildi innan fyrirtækja  

Öflug mannauðsstjórnun er talin gegna lykilhlutverki í fyrirtækjum nú á dögum og stuðla að 

jákvæðum áhrifum á framleiðni starfsmanna (Analoui, 2007). Fyrirtæki og starfsmenn eru stöðugt 

að læra og þróast með tímanum. Fyrirtæki verða að setja nákvæm, mælanleg, raunsæ og tímabær 

markmið. Mikilvægt er að fyrirtæki deili markmiðum sínum með starfsmönnum þar sem þeir eru 

taldir vera undirstaða fyrirtækja (Filstad og Gottschalk, 2011). Hvort sem fyrirtæki er ríkisrekið 

eða einkarekið skiptir mestu máli fyrir starfsmenn að vera hluti af og taka þátt í markmiðum 

fyrirtækisins (Clark, Sattler og Barbosa-Leiker, 2016). Mannauðsstjórar fyrirtækja geta mótað 

færni, viðhorf og hegðun starfsmanna til að sinna starfi sínu svo markmiðum fyrirtækisins sé náð 

(Chen og Huang, 2009). Meginmarkmið fyrirtækja er að ná árangri í gegnum starfsmenn sína. 

Fyrirtæki geta gert það með því að leggja rækt við nýja og núverandi hæfileika og þekkingu 

starfsmanna (Analoui, 2007; Armstrong, 2017). Starfsmenn sem upplifa aðferðir 

mannauðsstjórnunar jákvæðar eru líklegri til að vera metnaðarfullir í starfi (Aybas og Acar, 2017). 

Starfsmenn þrá heilbrigt vinnuumhverfi og er það eftirsóknarvert markmið fyrir fyrirtæki. Allir 

einstaklingar innan vinnumarkaðarins vilja vera hluti af heilbrigðum vinnustað (Clark o.fl., 2016). 

Mannauðurinn er lykileign til að tryggja áframhaldandi starfsemi fyrirtækisins. Að varðveita og 

þróa hæfileika starfsmanna tryggir fyrirtæki góða og farsæla starfsemi (Armstrong, 2017). Virk 

þátttaka starfsmanna getur haft jákvæð áhrif á menningu fyrirtækis, tryggð viðskiptavinar, hollustu 

starfsmanna og hægt á starfsmannaveltu (Aybas og Acar, 2017). Mannauðurinn myndar fyrirtækið 

og veltur árangur fyrirtækisins á honum (Armstrong, 2017). Hins vegar er þekking starfsmanna oft 

á tíðum ekki nýtt til hins ýtrasta innan fyrirtækisins þrátt fyrir að hafa aðgang að þekkingu, færni 

og kunnáttu þeirra. Mikilvægt er að hafa góða þekkingarstjórnun til að tryggja skilvirka nýtingu á 

slíkum auðlindum. Þekkingarstjórnun er aðferð sem notuð er við að auka og skapa verðmæti með 

því að virkja og nýta þekkingu sem býr innra með starfsmönnum (Chen og Huang, 2009). Fyrirtæki 

geta einnig beitt aðferðum stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar til að framkalla vilja og hvatningu 

starfsmanna. Starfsmenn taka þátt í að þróa skipulagsgreind til að ná markmiðum fyrirtækisins. 

Umrædd aðferð byggir á einstaklingum sem vilja framkvæma og prófa aðferðir til bætts árangurs 

(Chen og Huang, 2009).  
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Samkeppnisforskot er skilgreint sem fyrirtæki sem framkvæmir virðisaukandi stefnumótun 

sem samkeppnisaðilar hafa nú þegar ekki framkvæmt. Til að viðhalda samkeppnisforskoti verða 

fyrirtæki að vera vakandi fyrir nýjum auðlindum sem þurfa að vera óeftirlíkjanlegar og sjaldgæfar 

(Harris, 2002). Samkeppnisforskoti er náð meðal annars með að nota þekkingu, færni og getu 

starfsmanna á skilvirkan og skipulagðan hátt. Árangursrík mannauðsstjórnun gerir fyrirtækjum 

kleift að auka virði og viðhalda samkeppni sem vex gríðarlega og breytist ört (Afacan Fındıklı, 

Yozgat og Rofcanin, 2015; Armstrong, 2017). Samkeppnisumhverfið getur haft þau áhrif að 

fyrirtæki gæti þurft að standa frammi fyrir mannauðserfiðleikum og efnahagsóvissu (Aybas og 

Acar, 2017). Talið er að samkeppnisforskot fyrirtækja sé nátengt stefnumótandi 

mannauðsstjórnun, en mannauðsstjórnun snýst ekki einungis um stefnumótun heldur einnig um að 

samþætta hlutverk og stefnu mannauðsstjórnunar við hlutverk og stefnu fyrirtækisins (Armstrong, 

2017; Harris, 2002). Ef fyrirtæki nýta sér nálgun stefnumiðaðar mannauðsstjórnunar geta fyrirtæki 

beint starfsmönnum sínum á árangursríkan hátt til þess að ná markmiðum fyrirtækisins. Stefnu og 

starfshættir mannauðsstjórnunar hafa áhrif á háttalag, afstöðu og árangur starfsmanna og stuðla að 

velferð þeirra (Analoui, 2007; Armstrong, 2017). Rannsókn unnin af Ichniowski (1997) leiddi í 

ljós að fyrirtæki sem skuldbinda sig stefnumótandi mannauðsstjórnun afkasta meiru og eru með 

minni starfsmannaveltu (Harris, 2002). 

2.1.3. Ferli viðfangsefna mannauðsstjóra 

Ferli viðfangsefna mannauðsstjórnunar má skipta í níu þætti. Þættir sem tilheyra viðfangsefnum 

mannauðsstjórnunar eru ráðningar, nýliðun, nýliðamóttaka, þjálfun, menntun, frammistöðumat, 

endurgjöf, hvatning, starfsmannaviðtöl, viðurkenningar, kannanir, samskipti milli starfsmanna og 

framkvæmdastjórnenda og starfslokasamtöl (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006). Greining starfsins sem um ræðir er upphafið og þar næst er tekin ákvörðun 

um hvort þörf sé á að ráða nýjan einstakling inn í tiltekið starf eða efla og þjálfa núverandi 

starfsmenn (Kukreja, e.d.). Mannauðsstjórinn þekkir menningu fyrirtækisins og veit nákvæmlega 

hvaða einstaklingur passar inn í teymið. Þegar rétti einstaklingurinn er fundinn fer af stað ferli sem 

kemur honum inn í starfið. Nauðsynlegt er að taka vel á móti nýjum starfsmanni því viðhorf hans 

mótast frá fyrsta degi. Starfsmaðurinn þarf að aðlagast menningu fyrirtækisins og 

samstarfsfélögunum (Soffía Sveinsdóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2009). Mikil áhersla er lögð á að 

þjálfa og veita starfsmanni aðhald. Hlúa þarf vel að nýjum starfsmanni og veita honum góðan 

stuðning þar sem það dregur úr starfsmannaveltu, eykur starfsánægju og minnkar líkur á ágreiningi 
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milli starfsfólks (Soffía Sveinsdóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2009). Vert er að vitna í mynd hér að 

neðan en þar er yfirlit um öll þau skref í ferlinu sem mannauðsstjórar koma að. Aðferðir 

mannauðsstjóra í ráðningu og vali starfsmanna byggist á að hæfasti og besti einstaklingurinn sé 

ráðinn í starfið. Mannauðsstjórar þurfa að tryggja hlutlægni og nota aðferðir sem tryggja jöfn 

tækifæri allra umsækjenda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

 

 

Mynd 1: Ráðningarferli byggt á Human Resource Management (Global Edition) eftir Gary 

Dessler 

 

Heildarstefna fyrirtækisins er notuð til viðmiðunar þegar starfsmannastefna er mótuð. 

Starfsmannastefna inniheldur sameiginleg markmið, tilgang fyrirtækis og starfsmanna. Mikilvægt 

er að setja skýr viðmið um starfshlutverk og ábyrgð starfsmanna. Þar af leiðandi mun þetta hjálpa 

fyrirtækjum að fullnýta starfsmennina á bestan hátt til að ná markmiðum fyrirtækisins (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Mannauðsstjóri þarf að meta hvar er þörf fyrir þjálfun eða þróun 

fyrir starfsmenn (Mankin, 2009). Þjálfun og þróun starfsmanna vísar til mismunandi aðferða sem 

þróa hæfni, hegðun og þekkingu. Með þjálfun starfsmanna er hægt að viðhalda eða öðlast 

samkeppnisforskot á markaðinum sem tiltekið fyrirtæki starfar á. Líklegra er að fyrirtæki nái 

settum markmiðum ef starfsþjálfunin er skipulögð og regluleg. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á að 

fylgjast með nýjum aðferðum og aðgerðum til að þjálfa og þróa starfsmenn. Þjálfun gerir 

starfsmönnum kleift að bæta þekkingu, ferli og atferli þeirra sem eykur samkeppnishæfni og 

sveigjanleika fyrirtækis. Þjálfun þarf að vera markviss og því er mikilvægt að gera þarfagreiningu 

(Mankin, 2009).  

Gera þarf greinarmun á starfsmannaviðtali, starfsmannasamtali, frammistöðumati og 

frammistöðumatsviðtali. Starfsmaðurinn á rétt á að fá umsögn um starf sitt að ári liðnu. Með þessu 

er hægt að efla og hvetja starfsmann og tryggja að laun séu í samræmi við vinnuframlag. 

Starfsmannasamtal er skilgreint sem reglulegt samtal milli framkvæmdastjórnenda og starfsmanns 

um tiltekið starf og starfssvið. Verið er að stuðla að betra starfsumhverfi þar sem rætt er um það 

sem er óskýrt, vinnuaðstæður og starfsanda. Mikilvægt er að starfsmaður leggi mat á eigin 
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frammistöðu, geri sér grein fyrir hvað gangi vel í starfi og hvað betur megi fara. Hafi markmið 

sem sett var í síðasta starfsmannasamtali ekki náðst eru ástæður þess ræddar (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006). 

Árangursríkt frammistöðumat getur aukið gæði og afkastagetu starfsmanna. Rannsókn 

gerð af Sang (2005) sýndi fram á að árangursríkt frammistöðumat hefur jákvæð áhrif á 

frammistöðu fyrirtækja. Frammistöðumat tryggir að allir starfsmenn vinni að tilteknu markmiði. 

Bráðnauðsynlegt er að mannauðsstjóri tryggi áhrifaríkt frammistöðumat til þess að viðhalda 

starfsmönnum og hollustu þeirra (Al Damoe, Hamid og Sharif, 2017). Mannauðsstjórinn sér einnig 

um hvatningu og endurgjöf. Allir starfsmenn eiga rétt á endurgjöf og hvatningu í starfi. Hvatning 

getur haft mikil áhrif á hegðun starfsmanna og er mjög mikilvæg fyrir ánægju þeirra og menningu 

fyrirtækisins. Hvatning getur verið í formi verðlauna, bóta og frammistöðuendurgjafar. Þessar 

aðferðir eru notaðar til þess að hvetja starfsmenn áfram og ýta undir góða frammistöðu. 

Frammistöðustjórnun hvetur starfsmenn til að framkvæma betur með því að setja upp 

frammistöðustaðla og veita frammistöðuendurgjöf. Aukið fjármagn er ein tegund af hvatningu í 

formi bónusa eða launahækkana. Önnur tegund af hvatningu er í formi viðurkenninga, styrkja, 

þróunar í starfi, fría, hróss og vottorða. Með hvatningu öðlast starfsmenn þekkingu, kunnáttu og 

jákvæða hegðun. Mannauðsstjórar verða því að gera sér grein fyrir mikilvægi hvatningar og 

endurgjafar til starfsmanna (Chin, Yean og Yahya, 2017). Starfsmannavelta er mjög kostnaðarsöm 

og oft á tíðum óviðráðanlegur liður fyrir fyrirtæki. Mikilvægt er að mannauðsstjóri beri ábyrgð á 

ferli starfsmanna (Feinberg og Jeppeson, 2000).  

2.1.4. Ólíkar nálganir og áherslur 

Tvær nálganir mannauðsstjórnunar eru Harvard-nálgunin og Michigan-nálgunin. Maður að nafni 

Beer (1984) setti fram Harvard-nálgunina og FombrunTichy og Devanna (1984) settu fram 

Michigan-nálgunina en þær eru mest notuðu mannauðsstjórnunarnálganir um allan heim. 

Vafasamt er að blanda eiginleikum nálgananna saman þar sem grunngildi þeirra stangast á. Maður 

að nafni McGregor (1960) var sá fyrsti sem notaði lýsingarorðin mjúk og hörð til þess að skilgreina 

stjórnunarhætti (Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern og Stiles, 1997). Harvard-nálgunin er 

hin mjúka nálgun á mannauðsstjórnun og sýnir hvernig framkvæmdastjórnendur eiga að halda 

jákvæðu sambandi við starfsmenn fyrirtækis og ná fram skuldbindingu starfsmanna í gegnum 

umbun (Analoui, 2007). Litið er á starfsmenn sem sérstaka auðlind fyrirtækis sem þarf að hugsa 

um á annan hátt en aðrar auðlindir þess (Price, 2007).  
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Harvard-nálgunin inniheldur fjóra stefnuþætti. Í fyrsta þætti nálgunarinnar er litið á að 

fyrirtækið hafi mannauðsflæði sem byggt er á ráðningu einstaklings til fyrirtækisins, afmörkun, 

staðsetningu, stöðuhækkun, mati og starfslokum einstaklings. Annar þáttur fjallar um að sterkt 

umbunarkerfi eigi að vera til staðar í fyrirtækinu og að auknar líkur séu á að starfsmenn vinni til 

lengri tíma hjá fyrirtæki ef um gott umbunarkerfi sé að ræða. Umbunarkerfi er til að mynda öryggi, 

góð laun, sveigjanleiki og fríðindi. Þriðji og mikilvægasti þáttur nálgunarinnar eru 

starfsmannaáhrif, nauðsynlegt er að leyfa starfsmönnum að taka þátt í mikilvægum 

ákvarðanatökum. Þannig er þeim gefin mikilvæg rödd sem hefur hvata og leiðir til jákvæðs 

starfsanda. Fjórði þáttur nálgunarinnar er vinnukerfi. Nauðsynlegur þáttur í ráðningarferli er 

skilgreining og mótun á starfi. Að því loknu er myndaður grunnur að starfslýsingu sem notaður 

verður við ráðningu nýrra starfsmanna (Analoui, 2007). Þegar Harvard-nálguninni er beitt er hægt 

að ná fram starfshæfni, skilvirkni, skuldbindingu og samsvörun (Armstrong, 2017). 

Michigan-nálgunin er hin harða nálgun mannauðsstjórnunar og sýnir hvernig 

framkvæmdastjórnendur skulu stýra starfsmönnum sínum eins og öðrum auðlindum fyrirtækisins 

(Analoui, 2007). Nálgunin leggur til að ráðning starfsmanna skuli höfð á einfaldan máta, að 

starfsmenn séu byggðir upp og nýttir til fulls svo þeir séu í takt við markmið fyrirtækis (Beardwell 

og Claydon, 2007). Michigan-nálgunin er að miklu leyti frábrugðin Harvard-nálguninni þar sem 

áhersla er lögð á harðari hlið mannauðsstjórnunar og stjórnendahlutverk heldur en jákvæð 

samskipti við starfsmenn (Analoui, 2007). Fyrirtæki reyna að auka afköst starfsmanna og er áhersla 

lögð á hvernig eigi að nota hvern og einn starfsmann sem best til að ná markmiðum fyrirtækisins 

(Beardwell og Claydon, 2007). Harða nálgunin byggir á frammistöðukerfum og 

frammistöðustjórnun yfir starfsmönnum með samkeppnisforskot fyrirtækisins að leiðarljósi (Truss 

o.fl., 1997). Fyrirtæki sem starfa eftir Michigan-nálguninni eru ekki með þarfir starfsmanna 

fremstar í áherslum en starfsferill starfsmanna hjá slíkum fyrirtækjum er styttri en hjá fyrirtækjum 

sem starfa eftir Harvard-nálguninni. Jafnframt er líklegra að starfsmenn séu færðir til eða sagt upp. 

Ástæðan er sú að ekki er litið á starfsmenn sem fjárfestingu heldur frekar sem kostnað og þeim er 

stjórnað á sama hátt og öðrum auðlindum fyrirtækisins (Analoui, 2007). 

Aðaláhersla framkvæmdastjórnenda er að auka framleiðni fyrirtækisins. 

Mannauðshringrás nálgunarinnar samanstendur af fjórum ferlum sem eiga sér stað í fyrirtækjum. 

Fyrst er val sem felst í að velja einstakling í stöðu innan fyrirtækisins. Annað atriði er mat sem 

felst í að meta og skoða frammistöðu starfsmanna. Þriðja er umbun sem felst í að umbuna fyrir 
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velgengni. Fjórða er þróun sem felst í að þróa góða starfsmenn (Armstrong, 2017). Nálgunin er 

talin af sumum vera ómannúðleg en á sama tíma talin vera eina leiðin fyrir fyrirtæki til að ná 

árangri nú á dögum (Analoui, 2007). 

2.2. Kyn og þróun vinnumarkaðar 

Kyn og líffræðilegir eiginleikar mynda ákveðnar væntingar og hugmyndir um hvernig karlar og 

konur ættu að vera og hegða sér. Karlar og konur eru stöðugt undir áhrifum kynjahlutverka sem 

samfélagið er búið að móta og misjafnt er hvernig komið er fram við einstakling. Þessi mismunandi 

hegðun stafar oft af kyni viðkomanda en ekki einstaklingnum sjálfum (Amendt-Lyon, Brockmon, 

Kepner, Olsson og Flensted-Jensen, 2008; Heilman, 2012).  

Mismunun kynjanna hefur til lengri tíma verið erfitt úrlausnarefni í öllum samfélögum 

(Foley, Ngo, Loi og Zheng, 2015). Á tuttugustu öld varð mismunun kynjanna viðurkennd sem 

alþjóðlegt vandamál. Mörgum þjóðum hefur farið fram hvað varðar lagasetningu, efnahag landsins 

og stjórnmál almennt þegar kemur að kynjamisrétti. Rík þjóð sem tilheyrir þróuðu ríkjunum er 

mun líklegri að styðja jafnrétti kynjanna fremur en þróunarríki sem enn eru í uppbyggingu. 

Kynjamismunun felst í að kynin fá ekki sömu réttindi og tækifæri hvað varðar menntun, starf og 

laun (Inglehart o.fl., 2003). Karlar og konur geta upplifað mikinn kynjaójöfnuð á vinnustað. 

Einstaklingar sem finna fyrir ójöfnuði á vinnustað upplifa lágt sjálfstraust, litla vinnuframleiðni, 

aukinn kvíða, minni skuldbindingu til fyrirtækisins, minni ánægju og eru líklegri til að segja upp 

(Foley o.fl., 2015). Til þess að jafna stöðu kynjanna hafa mörg lönd lagt áherslu á að setja lög sem 

stuðla að jafnrétti kynjanna. Mikilvægt er að jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins 

en það er gert með því að kynin upplifi jafnrétti og jöfn tækifæri. Fyrstu lögin um jafnrétti kynjanna 

voru samþykkt hér á landi árið 1976 og fjölluðu um stöðu kvenna og karla á vinnumarkaðinum og 

launajafnrétti þeirra (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Lögin voru sett með 

það markmið að allir einstaklingar myndu eiga jöfn tækifæri á að njóta eigin atorku og þroska 

hæfileika sína óháð kyni (þingskjal nr. 149/2007-2008). Ísland var fyrst landa til að setja lög um 

launajöfnuð en árið 1961 samþykkti Alþingi lög um jöfn laun karla og kvenna (þingskjal nr. 

570/2016-2017). Ójöfnuður á vinnumarkaði getur komið fram í mismunandi launum, tækifærum, 

umbun, framkomu, virði og stöðu einstaklings í fyrirtækinu (Foley o.fl., 2015). Rannsókn sem 

gerð var af Gutek (1996) og síðar af Shaffer (2000) sýndi fram á að konur upplifðu mun meiri 

kynjamismun en karlar á vinnustað (Foley o.fl., 2015). Vinnumarkaður á Íslandi er enn mjög 

kynjaskiptur og eru starfsgreinar flokkaðar sem karla- og kvennastörf eftir því hvort kynið er 
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ríkjandi innan starfsstéttarinnar. Í lögum og kjarasamningum eru settar reglur vinnumarkaðarins, 

þær segja til um gagnkvæmar skyldur starfsmanna og vinnuveitenda (Island.is, e.d.). Á íslenskum 

vinnumarkaði hafa karlar verið áberandi meirihluti í framkvæmdastjórnum fyrirtækja síðustu ár. 

Árið 2010 voru samþykkt lög um kynjakvóta í stjórnum. Lögin segja til um að lágmarki þurfi 40% 

hvors kyns í stjórnum fyrirtækja með 50 eða fleiri starfsmenn á einu ári sem reikningslega 

viðmiðun (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2013; Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 

2015). Þrátt fyrir að karlar séu enn áberandi meirihluti í framkvæmdastjórnum fyrirtækja hefur 

Ísland verið í fararbroddi þegar kemur að jafnrétti kynjanna. Líf kvenna meðal margra þjóða er 

háð takmörkunum (Inglehart o.fl.,2003). 

Breytingar á stöðu kvenna hafa orðið í áranna rás og sama má segja um 

þjóðfélagsbreytingar (Nussbaum, 2001). Áður fyrr bjó um það bil 70% af þjóðinni í dreifbýli og 

stundaði landbúnað allt fram til lok 19. aldar. Mikil fólksfjölgun varð til þess að sveitir voru 

þéttsetnar og fólk leitaði annarra atvinnumöguleika. Tekið er fram í elsta manntali landsins frá 

árinu 1703 að starfsstéttir karla aðrar en bústörf voru 24 talsins en starfsstéttir kvenna einungis 

fimm. Karlastéttirnar voru til dæmis lögmenn, smiðir, hreppstjórar, biskupar og prestar meðan 

konur voru þjónustustúlkur, barnfóstrur, smalastúlkur og fleira. Á Íslandi hefur alltaf verið mikil 

atvinnuþátttaka og um aldamótin 1900 var um 65% atvinnuþátttaka hér á landi, þar af voru 90% 

atvinnuþátttaka karla en einungis 40% kvenna (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 

1997). Atvinnan á fyrri árum byggðist á nýtingu náttúruauðlinda og var atvinnulífið því fremur 

einhæft. Samfélagið á Íslandi þróaðist úr bændasamfélagi yfir í neyslusamfélag (Garðar Gíslason, 

2000).  

Eftir iðnvæðinguna var eðlilegt að fá greitt fyrir unnin störf, vélvæðing tók við og 

framleiðnin jókst gríðarlega. Starfsstéttir mynduðust í samræmi við tækninýjungar sem gerðu 

auknar kröfur um menntun og þekkingu fólks. Tilgangur og merking vinnunnar breyttist mikið og 

er enn þann dag í dag sífellt að breytast (Edgell, 2012). Breytingar í samfélaginu hafa ýtt undir 

breytingar hvað varðar stjórnunaraðferðir og skipulag innan fyrirtækja. Í kringum níunda áratuginn 

birtist ákveðin menning innan fyrirtækja og áhersla var lögð á lærdóm og sveigjanleika. Stigveldið 

varð flatara á þessum tíma og nýjar skipulagsaðgerðir litu dagsins ljós (Daft, 2010). Í kjölfar 

aukinnar jafnréttisvitundar og jafnréttisbaráttu síðastliðna áratugi átti sé stað jákvæð þróun sem 

gerði konum mögulegt að stíga inn á vinnumarkaðinn (Dagný Engilbertsdóttir, 2016). Hlutverk 
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kvenna samkvæmt eldri viðhorfum samfélagsins var að sinna heimilinu og uppeldi barna 

(Nussbaum, 2001). 

2.2.1. Staðalímyndir og kynhlutverk 

Kyn eða kyngervi er félagslegt fyrirbrigði sem vísar til lærðrar hegðunar kynjanna og er aðgreint 

með kyni. Aðgreining eftir kyni er viðurkennd alls staðar í heiminum. Kynin eru flokkuð eftir 

sjáanlegum þáttum og líffræðilegum einkennum. Tilfinningalegir, sálfræðilegir og 

hegðunartengdir þættir hafa oft á tíðum verið tengdir við líffræðileg einkenni. Líffræðileg einkenni 

eru notuð til að alhæfa eða mynda staðhæfingar og staðalímyndir kynjanna (La Fontaine, 1981). 

Staðalímynd er ekki einungis viðurnefni, heldur er hún ályktun um eiginleika og hegðun 

einstaklinga. Út frá staðalímyndum myndast oft á tíðum neikvæðar hugmyndir um hlutverk og 

hegðun einstaklinga sem tilheyra ákveðnum hópi (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 

2015). Staðalímyndir kynjanna geta verið jákvæðar og neikvæðar (Hogg og Vaughan, 2008). Þegar 

ríkjandi staðalímynd er neikvæð getur hún haft slæm áhrif á hegðun og frammistöðu þeirra 

einstaklinga sem staðalímyndin snertir. Jákvæð staðalímynd hefur andstæð áhrif neikvæðrar 

staðalímyndar, þá hefur staðalímyndin góð áhrif á hegðun og frammistöðu (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

Staðalímyndir reynast vera varanlegar í samfélaginu nú á dögum. Ástæðan fyrir því er að 

þær byggjast á bæði huglægu og samfélagslegu kerfi. Samkvæmt huglæga sjónarmiðinu af 

staðalímynd þá flokka einstaklingar fólkið í kringum sig í hópa og mynda skoðanir gagnvart þeim. 

Frá sjónarmiði samfélagslegu þáttanna læra einstaklingar staðalímyndir ýmist frá foreldrum, 

kennurum, öðrum mikilvægum aðilum í lífi þeirra og frá samfélagsmiðlum. Einstaklingar meta út 

frá staðalímynd að mikill munur sé á kynjunum. Hugsunarháttur um kynin hefur verið notaður til 

að réttlæta mismunun í samfélaginu (La Fontaine, 1981). Mismunun hefur ávallt verið til staðar í 

samfélaginu en árið 2008 voru sett lög á Íslandi um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og 

mismunun almennt bönnuð. Þrátt fyrir að sett hafi verið lög um jafnan rétt kynjanna þá tekur tíma 

fyrir konur að vinna sig upp á sama stað og karlar. Bæði um beina og óbeina mismunun hefur verið 

að ræða (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

Þegar kemur að tilfinningum eru kynin aðskilin og tilfinningar fremur álitnar kvenlegar. 

Talið er að konur upplifi og tjái meiri tilfinningar heldur en karlar (Kite o.fl., 2008). Konur eru 

sagðar hafa meiri þekkingu og kunnáttu á tilfinningum og að bera kennsl á og þekkja eigin 

tilfinningar þegar kemur að hugsunum og hegðun (Sands, 2017). Ríkjandi viðhorf samfélagsins 
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miða að því að karlar eigi að vinna við tækni, líkamlega vinnu eða stjórnun meðan konur eigi að 

vera í þjónustu eða stuðningshlutverkum (Casanova, 2016). 

Oft á tíðum hafa staðalímyndir neikvæð áhrif á konur. Konur eru álitnar auðmjúkar, 

tjáningarríkar, ástríkar og nærgætnar. Karlar eru hins vegar álitnir ákveðnir, djarfir og hugrakkir 

(Powell o.fl., 2002). Einkenni tengd við karla samsvara gjarnan einkennum einstaklinga í 

stjórnendastöðum eða leiðtoga (Kite o.fl., 2008). Staðalímynd karla einkennist af mörgum 

eiginleikum sem sannur leiðtogi ber með sér svo sem stjórnunarhæfileikum en staðalímynd kvenna 

er tengd við vangetu. 

Rannsóknir sem gerðar voru af Broveman (1972) og Heilman (1989), sýndu fram á að 

þegar karlkyns framkvæmdastjórar voru beðnir um að skilgreina einkenni karl- og 

kvenframkvæmdastjóra, þá lýstu karlkyns framkvæmdastjórarnir eiginleikum kvenkyns 

framkvæmdastjóra sem einstaklingum með lítið sjálfstraust, tilfinningalegan óstöðugleika, slakari 

rökstuðning og minni leiðtogahæfni en karlkyns framkvæmdastjórar (Oakley, 2000). 

Staðalímyndir karla tengja þá frekar við einstaklinga í hátt settum stöðum innan fyrirtækja heldur 

en einkenni staðalímyndar kvenna (Casanova, 2016). 

Útlit er einnig frekar fordæmt hjá konum. Að vera aðlaðandi er önnur staðalímynd sem 

hefur neikvæð áhrif á konur. Talið er að kona sem er aðlaðandi sé ekki tekin eins alvarlega og karl 

sem er aðlaðandi. Rannsókn gerð af Heilman og Stopeck (1985), sýndi fram á að aðlaðandi konur 

í stjórnendastöðu fengu lægri einkunnagjöf á frammistöðu og lægri byrjendalaun heldur en 

óaðlaðandi konur og aðlaðandi menn (Oakley, 2000). Þrátt fyrir fjölda rannsókna, m.a. gerðar af 

Dobbins og Platz, þar sem hæfni kvenna og karla er nánast sú sama, þá er viðtekið viðhorf að 

konur séu vanhæfari sem leiðtogar (Oakley, 2000). 

2.2.2. Kynjaskiptur vinnumarkaður 

Hlutverk kvenna var áður fyrr samkvæmt afstöðu samfélagsins að sinna heimilinu og uppeldi barna 

(Nussbaum, 2001). Frá aldamótunum 1900 hafa konur fengið borgað fyrir vinnu sína og staða 

þeirra tekið miklum breytingum. Aukin atvinnuþátttaka kvenna hefur haft veruleg áhrif á þróun 

vinnumarkaðar. Breytingin hefur hjálpað að vekja umræðu um viðeigandi hlutverk karla og 

kvenna. Ljóst var að konur voru ekki með sömu réttindi og karlar og baráttan um réttindi kvenna 

hófst. Samfélagið og menningin hefur líka breyst mikið með tímanum líkt og hlutverk kynjanna 

(Loutfi, 2001). 
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Talið er að konur leiti eftir félagslega tengdum störfum meðan karlar sækist eftir 

valdamiklum störfum (Tellhed, Bäckström og Björklund, 2018). Þrátt fyrir mikla aukningu kvenna 

á vinnumarkaðinum, þá er hlutfall kvenna í efsta stigi skipulagsheilda mjög lágt. Hlutfall kvenna 

í stöðu framkvæmdastjóra á Íslandi var 22% hjá fyrirtækjum með 1-49 starfsmenn en 10% í 

fyrirtækjum með 250 eða fleiri starfsmenn árið 2016. Hlutfall kvenna í stjórnendastöðum 

fyrirtækja var 26%–39%. Þetta er fremur lágt hlutfall kvenna í stjórnendastöðu. Þegar skoðaðar 

eru áhrifastöður á Íslandi má sjá að karlar eru í miklum meirihluta í öllum æðstu stöðum fyrirtækja 

og stjórnarformenn eru 74,1% karlar (Hagstofa Íslands, 2018).  

 

 

Mynd 2: Áhrifastöður á Íslandi eftir kyni (Hagstofa Íslands, 2018). 

 

Hindruninni sem kemur í veg fyrir að konur komist í hæstu stöður innan fyrirtækja er lýst 

með hugtakinu „glerþakið“. Glerþakið er form kynjamismununar þar sem konur komast ekki hærra 

en glerþakið segir til um. Glerþakið segir til um að tækifæri kvenna og karla séu ekki jöfn þegar 

kemur að launum, störfum og ábyrgð (Loutfi, 2001). Þrátt fyrir að margar konur hafi brotið 

glerþakið þá upplifa þær enn mótlæti og þær eru einnig líklegri til að taka frekar áhættusamar 

stöður innan fyrirtækja heldur en karlar (Casanova, 2016). 
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Staðalímynd kvenna hefur haft veruleg áhrif á stöðu þeirra í samfélaginu (Oakley, 2000). 

Talið er að konur upplifi og tjái meiri tilfinningar heldur en karlar og eigi þær því frekar að leita í 

störf sem séu byggð út frá þessum eiginleikum (Kite o.fl., 2008). Kynjamismunun er enn til staðar 

á vinnumarkaðinum og sumar konur þurfa að stóla fjárhagslega á maka sinn (Oakley, 2000). 

Karlar leggja meiri áherslu á hegðun sem er tengd við vald heldur en konur og þessi hegðun 

eykur forskot karla í valdameiri stöðum. Staðalímyndir karla hafa veruleg áhrif á stöðu þeirra í 

samfélaginu. Karlar hafa verið álitnir ákveðnir, tilfinningasljóir, virkir og klárir (Oakley, 2000). 

Rannsóknir gerðar af Sinclair og Carlsson (2013) og Sax og Bryant (2006) hafa sýnt að karlar eru 

ólíklegri en konur að sækjast eftir óhefðbundnum starfsferli. Ástæður þess eru margþættar, meðal 

annars vegna launa og lítillar virðingar í stéttum þar sem konur eru ríkjandi meirihluti. 

Starfsstéttum er skipt í kvenna- og karlastéttir eftir hvort kynið er ríkjandi innan stéttarinnar. 

Margar rannsóknir hafa verið byggðar á konum sem vinna í stétt þar sem karlar eru ríkjandi en 

lítið er um rannsóknir um karla sem vinna í stéttum þar sem konur eru ríkjandi (Casanova, 2016). 

Williams (1995) var með fyrstu rannsakendum til að rannsaka karla sem starfa innan starfsstétta 

þar sem konur eru ríkjandi. Í einni rannsókn er fjallað um konur og karla sem starfa við þau störf 

sem flokkuð eru kvenleg því konur eru í meirihluta starfanna. Samkvæmt rannsókn Williams voru 

karlar líklegri til að fá stöðuhækkun innan starfsstéttarinnar og áttu auðveldara með að komast í 

stjórnarstöður (Casanova, 2016). Williams nefndi þetta glerlyftuna, en það vísar til þess að karlar 

í kvenlegum störfum eiga auðveldara með að fá stöðuhækkun en konur í karllægum störfum 

(Williams, 1995). Þátttakendur í rannsókninni sögðu að karlar væru teknir fram yfir konur þegar 

kom að ráðningum. Rannsakendur komust að því að um leið og karlar væru ráðnir væri þeim ýtt 

inn í stöður sem hefðu meiri virðingu og hærri laun því það var meira við „hæfi“ fyrir þá þar sem 

þeir voru karlar (Casanova, 2016). Hugtakið glerbrúnin var fundið upp af Ryan og Haslam (2005). 

Glerbrúnin vísar til þess að konur eru líklegri til komast í gegnum glerþakið og þar af leiðandi í 

hátt settar stöður þegar fyrirtæki ganga í gegnum rekstrarerfiðleika. Vegna glerþaksins eiga konur 

almennt erfiðara með að komast í hátt settar stjórnendastöður og því töldu Ryan og Haslam (2005) 

að konur væru líklegri að þiggja slíkar stöður þegar þær stæðu þeim til boða þrátt fyrir óvissar 

framtíðarhorfur fyrirtækisins. Konur eiga erfitt með að komast í gegnum glerþakið, glerlyftan 

stendur þeim ekki til boða svo þær eru líklegri til að stökkva á tækifærin sem koma. Áhættusamt 

getur verið að vera á glerbrúninni og þar með taka konurnar mikla ábyrgð og áhættu (Ryan og 

Halsam, 2005). 
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2.2.3. Kynbundið starfsval 

Mikilvægt er að einstaklingar fái frelsi til að velja sér bæði nám og starfsferil eftir áhugasviði en 

til þess að það sé möguleiki er mikilvægt að ekki séu til staðar hamlandi staðalímyndir byggðar á 

kyni um hvernig kynin eigi að vera. Íhaldssamar staðalímyndir starfa geta hamlað því að 

áhugasamir og hæfileikaríkir einstaklingar sæki um starfið (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). Ástæður fyrir námsvali ungs fólks eru jafn ólíkar og þær eru margar. Það 

er hins vegar staðreynd að námsvalið ræðst að einhverju leyti af kynferði einstaklinga 

(Velferðarráðuneytið, 2014). Þegar litið er á kynjahlutfall einstaklinga sem lokið hafa 

háskólamenntun af einhverju tagi á Íslandi þá má sjá að lægsta hlutfall kvenna sem hafa lokið 

háskólamenntun er 62% eða 1349 konur árið 2001-2002. Hæsta hlutfall kvenna sem hafa lokið 

háskólamenntun er 68% eða 1992 konur árið 2004-2005. Þegar hlutföll karla og kvenna eru borin 

saman er ljóst að hlutföll kvenna eru yfirburða hærri en hlutföll karla (Hagstofa Íslands, 2018). 

 

Mynd 3: Kynjahlutfall einstaklinga sem lokið hefur háskólamenntun af einhverju tagi á Íslandi 

(Hagstofa Íslands, 2018). 
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Mynd 4: Fjöldi einstaklinga sem lokið hefur háskólamenntun af einhverju tagi á Íslandi 

(Hagstofa Íslands, 2018). 

 

Rúmur helmingur kvenna á aldrinum 25-64 ára var með háskólamenntun árið 2017 

samanborið við rúmlega þriðjung karla á sama aldri. Þegar litið er á hlutfall menntaðra kvenkyns 

mannauðsstjóra kemur í ljós að hlutfall þeirra er mun hærra en hlutfall karla sem eru menntaðir 

mannauðsstjórar. Árið 2007 til ársins 2008 hefur hlutfall menntaðra kvenkyns mannauðsstjóra 

aldrei verið hærra en nam hlutfall þeirra 96% eða 24 talsins en karlar voru einungis 4% eða 3 

talsins. Eins og sjá má hér að neðan þá er hlutfall menntaðra kvenkyns mannauðsstjóra lægst 64% 

en hæst 96% (Hagstofa Íslands, 2018). 
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Mynd 5: Kynjahlutfall einstaklinga sem útskrifast úr námi í mannauðsstjónun á Íslandi (Hagstofa 

Íslands, 2018). 

 

Mynd 6: Fjöldi karla og kvenna sem útskrifast úr námi í mannauðsstjórnun á Íslandi (Hagstofa 

Íslands, 2018). 
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Konur og karlar hafa frelsi til að velja sér starf en konur upplifa meiri hindranir en karlar 

við ákvörðun og myndun starfsframa síns en hindranir koma í veg fyrir að konur komist í hátt 

settar stöður innan fyrirtækja (Broadbridge og Parsons, 2005; Loutfi, 2001). Hindranir á 

vinnumarkaði geta komið fram í mynd launa, tækifæra, umbunar, framkomu, virðis og stöðu 

einstaklings í fyrirtækinu (Foley o.fl., 2015). 

Kynjakerfið er eðlislægt í samfélaginu, en algengt er að fólk geri sér ekki grein fyrir 

staðalímynd sem litar hegðun þess og enn er mikill munur á hvernig störf kynin velja sér 

(Andersen, 2003; Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Rannsóknir hafa sýnt að 

kynin fylgja hefðbundnum kynjahlutverkum þegar kemur að náms- og starfsvali sem samfélagið 

hefur sett og hefur það áhrif á starfsferil kynjanna (Casanova, 2016). Konur eru líklegri til að hafa 

áhuga, leggja áherslu á fagið og tækifæri til að láta gott af sér leiða. Starfa konur því frekar í félags- 

og heilbrigðisgeiranum og sækja frekar skrifstofu- og hugvísindamenntun. Karlar sækja fremur í 

upplýsingatækni og iðn- og tæknigreinar. Kynjaskipt náms- og starfsval er ekki eina orsök 

kynjaskipts vinnumarkaðar. Samkvæmt rannsókn Emerek og Holt (2008) hefur mismunun á 

vinnumarkaði töluverð áhrif á hlutverk kynjanna á vinnumarkaðinum (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Til að ná betra kynjajafnvægi á vinnumarkaðinum þarf fyrst að 

afla meiri skilnings á af hverju kynin velja sér eða veljast að mörgu leyti enn í sitt hvora 

starfsleiðina. Rannsóknir gerðar af Diekman, Brown, Johnston og Clark (2010) og síðan af 

Diekman, Clark, Johnston, Brown og Steinberg (2011) sýndu að konur hafa háleitari markmið 

tengd félagslegum starfsferli heldur en karlar. Karlar leitast eftir hátt settum störfum þar sem þeir 

hafa vald en konur hallast frekar að félagslega tengdum störfum. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

karlar telji stjórnendastörf vera mikilvægari en félagstengd störf en konur telji það vera einmitt 

öfugt (Tellhed o.fl., 2018).  

2.3. Framkvæmdastjórn 

Góðir framkvæmdastjórnendur draga að sér framúrskarandi starfsmenn og eru ómissandi fyrir öll 

fyrirtæki. Lykillinn að árangursríkri stjórnun er góð tengsl milli framkvæmdastjórnenda og 

starfsmanna. Munurinn á góðum stjórnanda og framúrskarandi er fólginn í því hvernig 

starfsmönnum er stjórnað (Management advisory service, 2019).  

Stjórnarstöður eru mismunandi eftir fyrirtækjum en helstu stjórnarstöður fyrirtækja eru 

forstjóri, framkvæmdastjóri, fjármálastjóri, varaformaður, markaðsstjóri og mannauðsstjóri 

(Doyle, 2018). Ef litið er á allar atvinnugreinar, jafnvel atvinnugreinar þar sem meirihluti 
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starfsmanna eru konur þá eru karlar í meirihluta í framkvæmdastjórnum. Þó að hlutfall kvenna á 

vinnumarkaðinum hafi aldrei verið hærra þá er hlutfall kvenna í valdamiklum stöðum enn mjög 

lágt (Jericho, 2017). Þegar litið er á kynjahlutfall framkvæmdastjóra starfandi fyrirtækja árið 2017 

þá má sjá að hlutfall karla er 78% meðan hlutfall kvenna er einungis 22%. 

 

 

Mynd 7: Kynjahlutfall framkvæmdastjóra starfandi fyrirtækja árið 2017 (Hagstofa Íslands, 2018). 

 

Þegar litið er um það bil 40 ár aftur í tímann þá var hlutfall kvenna í stjórnendastöðum 

hverfandi. Hlutfall kvenna í stjórnendastöðum hefur þannig aukist hægt og rólega síðustu ár 

(Kusterer, Lindholm og Montgomery, 2013). Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölbreytni innan 

framkvæmdastjórna fyrirtækja leiði til betri frammistöðu heldur en ef einungis karlar eða einungis 

konur skipuðu stjórnendastöður. Rannsóknir styðja við kenninguna og gefa til kynna jákvætt 

samband á milli frammistöðu fyrirtækis og kynjafjölbreytni innan framkvæmdastjórnar. McKinsey 

(2007) gerði rannsókn á ráðgjafafyrirtækjum en Catalyst (2007) á fyrirtækjum sem eru ekki rekin 

í hagnaðarskyni, báðar rannsóknir sýndu að frammistaða fyrirtækja með fjölbreyttan kynjahóp í 

stjórn þess væri betri. Úrtak beggja rannsókna voru 116 þýsk fyrirtæki og frammistöðumælingar 

voru mældar sem arðsemi eigin fjár, söluarðsemi og rekstrarhagnaður (e. EBIT) fyrirtækjanna 

(Lückerath-Rovers, 2013). Þegar hlutfall kvenna í hátt settum stöðum innan fyrirtækja fór að 

aukast þá fóru fyrirtæki að leggja meiri áherslu á fjölbreytni starfsmanna (Duehr og Bono, 2006). 
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Á tuttugustu og fyrstu öld hefur hins vegar innstreymi kvenna í stjórnendastöður í Evrópu staðnað. 

Svo virðist sem strangari staðlar séu settir fyrir konur til þess að öðlast hærri stöðu innan fyrirtækja 

og stöðuhækkanir (Kusterer o.fl., 2013). 

Skort á konum í stjórnendastöðum má meðal annars rekja til staðalímynda og viðmiða 

samfélagsins. Framkvæmdastjórar hafa fengið staðalímynd sem er tengd við einkenni karla 

(Kusterer o.fl., 2013; Duehr og Bono, 2006). Talið er að karlar fái forskot á stjórnendastöður þar 

sem þeir sýna frekar hegðun sem tengja má við vald (Oakley, 2000). Rannsókn gerð af Sheryl 

Sandberg’s LeanIn.Org og McKinsey & Company (2018) sýndi fram á að hlutfall karla í 

stjórnendastöðum fyrirtækja væri 62% en hlutfall kvenna væri einungis 38% (Zipkin, 2018). 

Fyrirtækjamenning getur haft áhrif á framkvæmdastjórn en rannsókn gerð af Kulik (2000) sýndi 

fram á að konur væru líklegri til þess að neita karllægum störfum og karllæg fyrirtækjamenning 

getur haft áhrif á að konur geti ekki unnið sig upp í stjórnendastöður. Karllæg fyrirtækjamenning 

getur einnig haft þau áhrif að færri konur sækjast eftir starfi hjá fyrirtækinu. Karllæg 

fyrirtækjamenning einkennist af því að karlar séu í meirihluta í stjórnum fyrirtækja (Annelies og 

Fischer, 2002). Konum er hamlað að ná langt í framkvæmdastjórn fyrirtækja þar sem einkenni 

góðra stjórnenda bera einkenni sem kennd eru við karla. Rannsókn gerð af Lynnes og Heilman 

(2006) sýndi að konur í framkvæmdastjórn fengu almennt neikvæðari viðhorf heldur en karlar í 

framkvæmdastjórn (Kusterer o.fl., 2013). 

2.3.1. Mannauðsstjórastarfið og konur  

Um allan heim hefur verið áberandi að mjög fáar konur eru skipaðar í framkvæmdastjórn 

fyrirtækja. Ástæðu fyrir fáum konum almennt í framkvæmdastjórnum fyrirtækja má að hluta rekja 

til glerþaksins (Burgess og Tharenou, 2002). Konur eru nú á dögum að gera sögulega hluti með 

því að brjótast í gegnum glerþakið og komast í framkvæmdastjórn sem var þeim ómögulegt áður 

fyrr (Loutfi, 2001). Þótt konum sé að takast að brjóta sér leið í gegnum glerþakið og fleiri konur 

séu í framkvæmdastjórn fyrirtækja er glerþakið enn til staðar og veldur því að jafnrétti kynjanna 

miðar hægt áfram (Davidson og Burke, 2000).  

Þrátt fyrir að fáar konur hafa verið skipaðar í framkvæmdastjórn fyrirtækja undanfarin ár 

og karlar verið mest áberandi í framkvæmdastjórnum fyrirtækja gildir það ekki um starf 

mannauðsstjóra (Loutfi, 2001). Tilfinningagreind vísar til getu til að þekkja eigin tilfinningar og 

annarra og nota hana til að hvetja okkur sjálf og aðra áfram en staðalímynd kvenna bendir til að 

þær hafi góða tilfinningagreind (Analoui, 2002; La Fontaine, 1981). Mannauðsstjórastarfið snýst 
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um að meðhöndla fjölbreytt mál tengd starfsmönnum en einnig að vera hægri hönd annarra 

framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Til að mannauðsstjórar geti höndlað hin ýmsu mál sem koma upp 

tengd starfsmönnum þurfa þeir að hafa tilfinningagreind (Harris, 2002). Þar sem konur eru álitnar 

hafa mikla tilfinningagreind hefur mannauðsstjórastarfið legið vel fyrir þeim og þess vegna hafa 

þær verið meira áberandi í stöðu mannauðsstjóra frekar en í öðrum stjórnendastöðum fyrirtækja. 

Mannauðsstjórnun er talin mjög mikilvæg þegar kemur að framkvæmdastjórn fyrirtækja því 

mannauðsstjórinn tengist framkvæmdastjórum jafnvel meira en almennum starfsmönnum. 

Framkvæmdastjórar eru oft yfir ákveðnum deildum innan fyrirtækis sem tiltekinn hópur 

starfsmanna tilheyrir. Mannauðsstjórar þurfa hins vegar að huga að öllum starfsmönnum 

fyrirtækis, meðal annars öðrum framkvæmdastjórum fyrirtækisins og þar með er mikilvægt að 

mannauðsstjórinn sé í framkvæmdastjórn (Storey, 2007). Sumar stjórnendastöður, eins og 

mannauðsstjórnun, eru taldar kvenlægar og þar af leiðandi eru konur ríkjandi þar (Davidson og 

Burke, 2000). Rannsóknir Byrnes (1999) hafa sýnt fram á að konur eru frekar mótfallnar áhættu í 

almennri hegðun miðað við karla sem eru taldir líklegri til að eiga aðild í áhættuákvörðunum. 

Konur eru einnig íhaldssamari þegar kemur að fjárfestingarákvörðunum. Rannsókn Deaves (2009) 

sýnir að konur eru ekki síður ákveðnar en karlar þegar kemur að ákvörðunum tengdum rekstri og 

stjórnun fyrirtækja (Sila, Gonzalez og Hagendorff, 2016). 

Rannsókn Sheryl Sandberg’s LeanIn.Org og McKinsey & Company (2018) snerist um 

hvernig fyrirtæki efla og bæta kynjafjölbreytni. Rannsóknin náði til 279 fyrirtækja og meira en 13 

milljón starfsmanna. Rannsóknin sýndi að 8% karla og 24% kvenna sögðu að þau tryðu að kyn 

hefði skipt máli þegar starfsmenn hefðu fengið launahækkun eða tækifæri til stöðuhækkunar. 

Niðurstöður sýndu að ef fyrirtæki héldu áfram að ráða inn konur í sama hlutfalli og núna þá myndi 

fjöldi kvenna í stjórnendastöðum aukast um 1% á næstu tíu árum. Ef aftur á móti fyrirtæki myndu 

byrja að ráða inn karla og konur í jöfnu hlutfalli var áætlað að kynjamunur í stjórnendastöðum 

myndi hverfa á næstu tíu árum (Zipkin, 2018).  

 

3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferðafræði sem beitt var í forrannsóknunum og 

aðalrannsókninni. Rannsakendur gerðu þrjár rannsóknir, í forrannsókn A var staðfest hvort konur 

væru ríkjandi í starfi mannauðsstjóra á Íslandi nú á dögum. Í forrannsókn B var rannsakað hvort 

konur sæktust frekar eftir starfi mannauðsstjóra eða væru frekar ráðnar í starfið samanborið við 
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karla. Aðalrannsóknin gefur innsýn frá starfandi mannauðsstjórum. Markmiðið með 

aðalrannsókninni var að fá álit starfandi mannauðsstjóra um hverjar væru mögulegar ástæður fyrir 

því að konur væru ríkjandi í starfi mannauðsstjóra. Farið verður yfir hvernig val á viðmælendum 

fór fram og hvernig unnið var úr gögnunum. Að lokum er gerð grein fyrir takmörkunum 

rannsóknarinnar og farið yfir kosti og galla hennar. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að kanna 

hvers vegna mannauðsstjórastarfið er oftar skipað konum og fá innsýn frá starfandi 

mannauðsstjórum um það. Hér verður aðferðum sem notaðar voru við framkvæmd rannsóknanna 

gerð skil.  

3.1. Rannsóknaraðferð  

Forrannsókn A - Hlutfall kvenna í stöðu mannauðsstjóra  

Forrannsókn A var byggð á megindlegri aðferðafræði. Megindleg aðferðafræði felur í sér að safna 

tölfræðilegum gögnum og sýna fram á samhengi milli kenningar og rannsóknarinnar (Bell, 

Bryman og Harley, 2018). Rannsakendur byrjuðu á að afla gagna um hver væru 200 stærstu 

fyrirtæki landsins, rannsökuðu hvort fyrirtækin væru með starfandi mannauðsstjóra og hvort 

viðkomandi væri karl eða kona. Rannsakendur komust að því að 58 fyrirtæki voru ekki með 

starfandi mannauðsstjóra. Notast var við viðeigandi mælitæki við rannsókn og niðurstöður 

höfðuðu eða studdu tilgátuna sem sett var fram í upphafi. Á þennan hátt reyndu rannsakendur að 

bæta við þá þekkingu sem fyrir lá. Markmið forrannsóknarinnar var að staðfesta að konur eru oftar 

skipaðar í starfi mannauðsstjóra á Íslandi. 

Forrannsókn B - Upplýsingar um ráðningar 

Forrannsókn B var einnig byggð á megindlegri aðferðafræði. Rannsakendur söfnuðu gögnum frá 

Capacent um kyn þeirra sem sóttu um auglýst störf mannauðsstjóra og kyn þess aðila sem ráðinn 

var í starfið. Um er að ræða þrjú störf sem auglýst voru árið 2018. Fyrrnefndum gögnum var safnað 

í þeim tilgangi að kanna eftirsókn kvenna í starf mannauðsstjóra borið saman við eftirsókn karla í 

starfið. Gögnum var einnig aflað frá Hagvangi um hlutfall kvenna sem voru ráðnar í starf 

mannauðsstjóra á tímabilinu 2016 til ársins 2018. Gögnunum var safnað til þess að fá innsýn um 

hlutfall kvenna og karla sem sóttu um starf mannauðsstjóra. 

Aðalrannsókn - Innsýn frá starfandi mannauðsstjórum 

Þegar kom að aðalrannsókninni var ákveðið að aðferðafræði hennar yrði eigindleg. Eigindleg 

aðferðafræði leggur yfirleitt meiri áherslu á að gögnum sé safnað saman og þau greind í orðum 

frekar en tölum. Sem rannsóknaraðferð er það svokölluð aðleiðsla sem felur í sér að skoða 
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raunveruleikann og setja fram kenningu byggða á honum. Aðferðin byggir á að rannsakendur 

reyna að skilja einstaklinga út frá þeirra sjónarhorni og setja sig í spor viðmælanda (Bell o.fl., 

2018). Rannsakendur vildu sjá hvernig viðmælendur upplifðu hlutina og hvernig fyrrum reynsla 

mótaði sýn þeirra. 

Rannsakendur tóku eigindleg viðtöl við tíu mannauðsstjóra starfandi hjá fyrirtækjum í hópi 

200 stærstu fyrirtækja landsins. Notast var við spurningalista sem innihélt fimm spurningar en 

rannsakendur voru opnir fyrir því að viðmælendur færu út fyrir spurningarnar. Aðferðin varð fyrir 

valinu til að geta kafað djúpt og rannsakað upplifun viðmælenda sem er ekki mæld í tölum. Á 

þennan hátt vildu rannsakendur bæta við þá þekkingu sem fyrir liggur. 

3.2. Val viðmælenda/þátttakenda 

Forrannsókn A - Hlutfall kvenna í stöðu mannauðsstjóra  

Við val þátttakenda í forrannsókn A var notast við markmiðsúrtak þar sem rannsakendur völdu 

úrtak sem hæfði markmiði rannsóknarinnar. Rannsakendur ákváðu að rannsaka 200 stærstu 

fyrirtæki Íslands árið 2018. Rannsakendur fengu lista yfir 300 stærstu fyrirtækin á Íslandi árið 

2018 frá fyrirtækinu Keldan. Af listanum voru 200 stærstu fyrirtæki landsins valin, kannað var 

hvort væri starfandi mannauðsstjóri og ef svo væri hvort núverandi mannauðsstjóri fyrirtækisins 

væri karl eða kona. 

Forrannsókn B - Upplýsingar um ráðningar 

Í forrannsókn B var einnig notast við markmiðsúrtak. Ákveðið var að hafa samband við fyrirtækin 

Capacent og Hagvang. Fyrirtækin sjá um ráðningar fyrir önnur fyrirtæki og eru ein af stærstu 

ráðningarfyrirtækjunum á Íslandi. Rannsakendur athuguðu hvort möguleiki væri að fá lista yfir 

auglýst mannauðsstjórastörf og hlutfall kvenna og karla sem sóttu um. Capacent veitti 

rannsakendum upplýsingar um fjölda mannauðsstjórastarfa sem voru auglýst á árinu 2018, hlutfall 

kynja sem sóttu um og hvort kona eða karl hafi verið ráðinn að lokum. Hagvangur veitti 

rannsakendum upplýsingar um hlutfall kvenna sem sóttu um starf mannauðsstjóra en gat hvorki 

veitt rannsakendum upplýsingar um fjölda starfa sem voru auglýst né hvort kona eða karl hefði 

verið ráðinn að lokum. 

Aðalrannsókn - Innsýn frá starfandi mannauðsstjórum 

Við val þátttakenda í aðalrannsókn var notast við bæði markmiðs- og kvótaúrtak þar sem ákveðið 

var fyrirfram að velja fimm konur og fimm karla. Rannsakendur höfðu samband við viðmælendur 

sem uppfylltu skilyrði, þ.e. einstaklinga starfandi sem mannauðsstjóra hjá einu af 200 stærstu 
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fyrirtækjum landsins árið 2018. Fyrirtækin voru valin af handahófi. Ekki var lögð áhersla á aldur, 

menntun eða starfsaldur hjá núverandi fyrirtæki til að fá fjölbreytt úrtak viðmælenda og 

fjölbreyttara sjónarhorn. Aldursbil viðmælenda er á bilinu 39-48 ára. Reynsla þeirra í starfi er 

misjöfn en allir áttu það sameiginlegt að vera með að minnsta kosti fjögurra ára starfsreynslu 

mannauðsstjóra, en starfsreynslan var allt að 12 ár í starfi mannauðsstjóra eða mannauðsráðgjafa. 

Starfsaldur hjá núverandi fyrirtæki var á bilinu eitt til sex ár. Bakgrunnur viðmælenda var mjög 

fjölbreyttur og menntun viðmælenda misjöfn, allt frá mismunandi BSc-prófum til doktorsprófs í 

mannauðsstjórnun. Ákveðið var að hafa viðmælendur með fjölbreyttan og misjafnan bakgrunn til 

að fá betri innsýn frá mörgum sjónarhornum. 

3.3. Framkvæmd 

Forrannsókn A - Hlutfall kvenna í stöðu mannauðsstjóra  

Rannsakendur höfðu samband póstleiðis við fyrirtækið Kelduna, kynntu rannsóknina og tilgang 

hennar. Keldan er þjónustufyrirtæki sem sér um upplýsingamiðlun á Íslandi. Rannsakendur 

athuguðu hvort möguleiki væri að fá lista yfir 300 stærstu fyrirtækin á Íslandi sem og það gekk 

eftir. Rannsakendur tóku 200 stærstu fyrirtækin af listanum, rannsökuðu hvort þau væru með 

starfandi mannauðsstjóra og hvort viðkomandi væri karl eða kona (sjá viðauka B). Við 

rannsóknina leituðu rannsakendur upplýsinga á heimasíðum fyrirtækjanna en ef upplýsingar voru 

ekki aðgengilegar á heimasíðunum þá var haft samband símleiðis við fyrirtækin. Við gerð listans 

merktu rannsakendur “1” fyrir aftan heiti fyrirtækisins ef um konu var að ræða, “0” fyrir aftan heiti 

fyrirtækisins ef um karl var að ræða, “x” fyrir aftan heiti fyrirtækisins ef fyrirtækið var ekki með 

starfandi mannauðsstjóra. Að lokum töldu rannsakendur fjölda kvenna, karla og þeirra sem ekki 

voru með mannauðsstjóra. Í kjölfar þess var hlutfall kvenkyns mannauðsstjóra og karlkyns 

mannauðsstjóra reiknað. Hlutfallið var reiknað út frá 200, 150, 100, 50 og 25 stærstu 

fyrirtækjunum og sett upp í töflur og súlurit eftir stærð fyrirtækja. 

Forrannsókn B - Upplýsingar um ráðningar 

Rannsakendur höfðu samband í gegnum tölvupóst við fyrirtækin Capacent og Hagvang til 

gagnaöflunar. Rannsakendur fengu upplýsingar frá Hagvangi um hlutfall kvenna sem höfðu verið 

ráðnar í starf mannauðsstjóra á árinu 2018. Capacent veitti rannsakendum upplýsingar um fjölda 

auglýstra mannauðsstjóra starfa á árinu 2018, hlutfall karla og kvenna sem sóttu um starfið og af 

hvoru kyni einstaklingurinn var sem ráðinn var í starfið. Í kjölfar þess var núverandi kynjahlutfall 
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starfandi mannauðsstjóra borið saman við kynjahlutfall umsækjenda eftir starfi mannauðsstjóra 

samkvæmt Capacent.  

Aðalrannsókn - Innsýn frá starfandi mannauðsstjórum 

Í upphafi var sendur póstur á 19 mannauðsstjóra þar sem rannsóknin var kynnt þann 4. febrúar 

2019. Flestir viðtakendur tóku vel í beiðni rannsakenda en þó voru nokkrir sem svöruðu ekki 

beiðninni. Í heildina voru tekin tíu viðtöl, við fimm konur og fimm karla á tímabilinu 7.-22. febrúar 

2019. Viðtölin voru öll tekin augliti til auglitis og hljóðrituð. Hvert viðtal var að meðaltali 30 

mínútur og staðsetning og tímasetning var ákveðin í samráði við viðmælendur. Viðtölin fóru ýmist 

fram á skrifstofum viðmælanda eða á kaffihúsi. Rannsakendur báðu um samþykki varðandi 

hljóðupptöku á síma í upphafi viðtals. Í viðtölunum voru rannsakendur með spurningalista sem 

innihélt fimm fyrirfram skilgreindar spurningar til að hafa til hliðsjónar en markmiðið var að skapa 

samræðu í kringum efnið. Markmiðið með fyrstu spurningunni var að komast að hvernig 

viðmælendur þróuðust í starf mannauðsstjóra og hver bakgrunnur þeirra væri. Síðan var innihald 

spurninganna meðal annars um hlutverk og eiginleika góðra mannauðsstjóra. Viðmælendur voru 

beðnir um að skilgreina staðalímynd mannauðsstjóra og spurðir hvort þeir hefðu upplifað starfið 

sem kvennastarf. Spurningalistann má finna í viðauka A. Í viðtölunum sköpuðust umræður sem 

rannsakendur voru mjög opnir fyrir og leiddu til ítarlegri svara viðmælenda. Viðmót viðmælenda 

var einstaklega gott og var reynsla rannsakenda mjög ánægjuleg. Viðmælendur sýndu mikinn 

áhuga á viðfangsefninu og ræddu í kringum spurningarnar sem var mjög jákvætt. Öll viðtölin voru 

rituð niður og einkennandi þemu fundin. 

3.4. Greining gagna 

Forrannsókn A - Hlutfall kvenna í stöðu mannauðsstjóra  

Rannsakendur reiknuðu hlutfall kvenna og karla í stöðu mannauðsstjóra hjá 200 stærstu 

fyrirtækjum landsins. Hlutföllunum var skipt upp í 200, 150, 100, 50 og 25 til að sjá hvort um væri 

að ræða mynstur úr niðurstöðunum. Rannsakendur vildu kanna hvort stærð fyrirtækis hefði áhrif 

á hvort fyrirtækið væri með starfandi mannauðsstjóra. Rannsakendur vildu einnig kanna hvort 

hlutfall kvenna og karla breyttist eftir stærð fyrirtækis. Öll hlutföllin voru að lokum sett upp í töflu 

og súlurit og nýtt við túlkun á niðurstöðum. 

Forrannsókn B - Upplýsingar um ráðningar 

Þegar kom að gögnum frá Capacent fengu rannsakendur upplýsingar um þrjú auglýst störf 

mannauðsstjóra fyrir hönd þriggja fyrirtækja og voru upplýsingarnar frá árinu 2018. Rannsakendur 
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tóku hlutföll kynjanna sem sóttu um störfin og settu niðurstöðurnar upp í Microsoft Excel. Hlutfall 

kynjanna var reiknað í prósentu og stillt upp í töflu. Hlutfallið var síðan nýtt við túlkun á 

niðurstöðunum og að lokum sett upp í töflu og búið til súlurit. Upplýsingar frá Hagvangi um 

hlutfall kvenna sem voru ráðnar inn í starf mannauðsstjóra á árunum 2016-2018 komu fram í pósti 

svo ekki þurfti að beita greiningaraðferðum. 

Aðalrannsókn - Innsýn frá starfandi mannauðsstjórum 

Rannsakendur byrjuðu á að rita viðtölin niður. Næst voru viðtölin prentuð út og lesin yfir í 

sameiningu. Rannsakendur byrjuðu á að greina þemu milli mannauðsstjóra og yfirstrikuðu allt það 

efni sem þeir höfðu sameiginlega sagt. Orð eða setningar sem komu nær oftast fram voru 

handskrifuð niður á blað. Út frá því var rannsakendum ljóst að um væri að ræða ákveðin þemu. 

Rannsakendur skiptu þemunum upp í fimm kafla eftir mest áberandi þemum í viðtölunum: 

Viðamikið starf, mannleg samskipti, mjúk mál teljast sem kvennastarf og konur meirihluti í 

háskólum. Ummælum viðmælenda var raðað niður í hvern kafla og þau nýtt við túlkun á 

niðurstöðum.  

3.5. Siðferðileg málefni 

Rannsakendur tóku tillit til siðferðilegra álitaefna. Fyrirtæki voru valin af handahófi og passað að 

rannsakendur hefðu engar persónulegar tengingar við mannauðsstjóra fyrirtækjanna. 

Viðmælendum var heitið fullum trúnaði sem snýr bæði að þeim persónulega og einnig 

fyrirtækjunum sem þeir starfa hjá. Strax í afritun viðtala var nöfnum viðmælenda breytt og nafn 

fyrirtækja eða stofnana tekið út. Rannsakendur gættu þess að enginn hefði aðgang að rituðu 

viðtölunum. Upptökur viðtalanna voru í öruggum höndum og engir aðrir en rannsakendur höfðu 

aðgang að upptökum viðmælenda. Að lokinni úrvinnslu var upptökum viðtalanna eytt. 

3.6. Kostir og takmarkanir 

Flest allar rannsóknir hafa takmarkanir en einnig styrkleika. Eigindlegar rannsóknir eru góðar til 

þess að einfalda og stjórna gögnum án þess að eyðileggja samhengi þeirra. Tilgangur eigindlegu 

rannsóknarinnar var að skilja efnið á djúpan hátt og í smáatriðum. Rannsakendur upplifðu nokkrar 

takmarkanir þegar kom að eigindlegu rannsókninni. Sendur var póstur og fengu rannsakendur ekki 

eins mörg svör eins og við var búist. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru hversu lítið úrtakið 

var og því getur verið erfitt að sýna fram á réttmæti. Ókostur eigindlegrar rannsóknaraðferðar við 

greiningu á gögnum er túlkun niðurstaðna þar sem eigindleg rannsóknaraðferð er ekki með jafn 
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stórt úrtak og megindleg rannsóknaraðferð. Annar ókostur eigindlegrar rannsóknaraðferðar er 

tvíræðni en hún vísar til orða sem hægt er að skilja á fleiri en einn veg. Til dæmis gæti orðið 

„rauður“ verið notað til þess að túlka litinn einan og sér en getur einnig verið notað fyrir pólitískar 

skoðanir eins og sósíalisma eða kommúnisma (Atieno, 2009). Rannsakendur gerðu sér fulla grein 

fyrir takmörkunum rannsóknarinnar og telja að kostir eigindlegrar aðferðafræði vegi þyngra heldur 

en takmarkanirnar. Hlutdrægni og sjónarmið rannsakenda þurfti að vera ljóst svo rannsakendur 

gætu túlkað og metið niðurstöðurnar. Þrátt fyrir takmarkanirnar þá veita niðurstöðurnar innsýn í 

hvers vegna konur eru ríkjandi í starfi mannauðsstjóra.  

3.7. Notagildi rannsóknar 

Niðurstöður úr rannsókninni geta haft hagnýtt gildi fyrir alla þá aðila sem koma til með að rannsaka 

svipað efni á næstu árum. Niðurstöður gera verið nýttar við samanburð á nýjum rannsóknum til að 

sjá hvernig þróun hefur átt sér stað. Einnig er notagildi rannsóknarinnar fyrir aðila sem hafa áhuga 

á hlutverki og markmiðum mannauðsstjóra hérlendis og hvernig kynjaskipting vinnumarkaðar 

hefur þróast. 

 

4. Niðurstöður 

Hér verða niðurstöður birtar úr eigindlegu og megindlegu rannsóknunum. Teknar verða saman 

niðurstöður úr forrannsóknunum með töflum og grein gerð fyrir þeim. Þar næst verður gerð grein 

fyrir niðurstöðum úr aðalrannsókninni og niðurstöðum viðtala skipt upp í kafla eftir þemum sem 

mynduðust í viðtölum við viðmælendur. 

4.1. Forrannsókn A - Hlutfall kvenna í stöðu mannauðsstjóra  

Hlutfall kvenna í stöðu mannauðsstjóra hjá 200 stærstu fyrirtækjum Íslands árið 2019 var 

rannsakað. Af 200 stærstu fyrirtækjum landsins sem voru rannsökuð eru 58 fyrirtæki ekki með 

starfandi mannauðsstjóra eins og er. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að konur eru 76% eða 103 

talsins af starfandi mannauðsstjórum hjá þeim 142 fyrirtækjum sem hafa mannauðsstjóra. Hlutfall 

karla í stöðu mannauðsstjóra er 24% eða 33 talsins. Af 100 stærstu fyrirtækjum landsins hafa 80 

mannauðsstjóra. Hlutfall kvenkyns mannauðsstjóra hjá 100 stærstu fyrirtækjum landsins sem hafa 

mannauðsstjóra var 71% eða 57 konur, hlutfall karlkyns mannauðsstjóra var 29% eða 23 karlar. 

Þegar borið er saman hlutfall kven- og karlkyns mannauðsstjóra hjá 200 og 100 stærstu 
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fyrirtækjum landsins er kynjahlutfall mannauðsstjóra mjög svipað en hjá 100 stærstu fyrirtækjum 

landsins er hlutfall karlkyns mannauðsstjóra um 4% hærra.  

Þegar litið er á hlutfall 25 stærstu fyrirtækja er hlutfall kvenna í starfi mannauðsstjóra 77% 

eða 17 konur alls en einungis 22% karlar eða fimm talsins. Ef öll hlutföll eru borin saman þá er 

hlutfall kvenkyns mannauðsstjóra á bilinu 69-76% en hlutfall karlkyns mannauðsstjóra á bilinu 

23-31%.  

Niðurstöðurnar má sjá í töflu 1 og sýna þær að hlutfall kvenna í starfi mannauðsstjóra er 

mun hærra en hlutfall karla. Út frá niðurstöðunum má draga þá ályktun að því stærra sem fyrirtækið 

er því líklegra er að það hafi starfandi mannauðsstjóra. Eftir því sem stærð fyrirtækisins minnkar 

því ólíklegra er að það sé með starfandi mannauðsstjóra. 

 

Tafla 1: Kynjahlutföll mannauðsstjóra hjá 200, 150, 100, 50 og 25 stærstu fyrirtækjum landsins 

 Kona í starfi 

mannauðsstjóra 

Karl í starfi 

mannauðsstjóra 

Enginn starfandi 

mannauðsstjóri 

200 103 → 76% 33 → 24% 58 

150 81 → 76% 26 → 24% 42 

100 57 → 71% 23 → 29% 20 

50 31 → 69% 14 → 31% 5 

25 17 → 77% 5 → 23% 3 
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Mynd 8: Kynjahlutfall mannauðsstjóra hjá 200 stærstu fyrirtækjum Íslands 2018 

 

 

Mynd 9: Kynjahlutfall mannauðsstjóra í 150 stærstu fyrirtækjum Íslands 2018 
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Mynd 10: Kynjahlutfall mannauðsstjóra í 100 stærstu fyrirtækjum Íslands 2018 

 

 

Mynd 11: Kynjahlutfall mannauðsstjóra í 50 stærstu fyrirtækjum Íslands 2018 
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Mynd 12: Kynjahlutfall mannauðsstjóra í 25 stærstu fyrirtækjum Íslands 2018 

 

4.2. Forrannsókn B - Upplýsingar um ráðningar 

Niðurstöður úr spurningum til Capacent eru frá árinu 2018. Niðurstöður sýndu að á því tímabili 

voru auglýst þrjú störf mannauðsstjóra fyrir hönd þriggja fyrirtækja. Kynjahlutfall þeirra sem sóttu 

um fyrsta starfið voru 34 konur eða 63% á móti 24 körlum eða 37% og þá var kona ráðin í starfið. 

Kynjahlutfall þeirra sem sóttu um annað starfið voru 29 konur eða 62% á móti 18 körlum eða 38% 

og þá var einnig kona ráðin í starfið. Kynjahlutfall þeirra sem sóttu um þriðja starfið voru 17 konur 

eða 65% á móti níu körlum eða 35% og þá var einnig kona ráðin í starfið. 
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Mynd 13: Kynjahlutfall umsækjenda eftir auglýstum störfum mannauðsstjóra 2018 

 

Tafla 2: Hlutfall karla og kvenna sem sóttu um störf mannauðsstjóra í gegnum Capacent 2018 

 Konur Karlar 

Starf 1 63% 37% 

Starf 2 62% 38% 

Starf 3 65% 35% 

 

Niðurstöður úr spurningum til Hagvangs voru frá árunum 2016-2018. Á því tímabili voru konur 

75% þeirra sem ráðnir voru í starf mannauðsstjóra. Ítarlegri upplýsingar varðandi fjölda starfa og 

kynjahlutfall þeirra sem sóttu um voru ekki aðgengilegar fyrir rannsakendur. 

4.3. Aðalrannsókn - Innsýn frá starfandi mannauðsstjórum 

Þemu viðtala 

Niðurstöður úr viðtölum viðmælenda voru settar fram eftir ákveðnum þemum. Þemun einkenndust 

helst af því að mannauðsstjórnun væri viðamikið starf þegar kæmi að verkefnum sem 

mannauðsstjórar þurfa að kljást við og að hlutverk mannauðsstjóra væru álitin mjúk mál. Áberandi 
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í svörum viðmælanda var að þeir hefðu upplifað að starfið flokkaðist sem kvennastarf vegna 

staðalímynda sem hefðu myndast fyrir bæði kynin og starfið. Svo virðist sem þetta hafi leitt til 

núverandi kynjahlutfalls hjá starfandi mannauðsstjórum. Áberandi var þó að viðmælendur töldu 

að þetta myndi taka breytingum á komandi árum. Aðspurðir um eiginleika mannauðsstjóra var 

hæfni í mannlegum samskiptum mest áberandi í svörum. Farið verður ýtarlega í þemu viðtalanna 

hér á eftir. 

4.3.1. Viðamikið starf 

Svör viðmælenda við spurningu um hvert væri hlutverk mannauðsstjóra voru á þá leið að starfið 

væri gríðarlega fjölbreytt og fáir dagar eins. Einn viðmælandi sagði: „Hlutverkið er í grófum 

dráttum mjög fjölbreytt“. 

Ábyrgð mannauðsstjóra felst í því að halda utan um starfsmenn fyrirtækisins, erfitt getur 

verið að skilgreina hlutverk mannauðsstjóra á hnitmiðaðan hátt og oft eru vangaveltur um hvert 

raunverulegt hlutverk mannauðsstjóra sé. Viðfangsefni mannauðsstjóra eru ekki alltaf fyrirfram 

ákveðin fyrir hvern dag þar sem verkefnin skapast fljótt og eru oft verkefni sem þarf að leysa undir 

eins. Viðmælandi mælti: „Þetta er gríðarlega fjölbreytt og enginn dagur eins. Það er oft þannig að 

maður er búinn að ákveða einhverja hluti sem maður ætlaði að gera yfir daginn en svo endar 

dagurinn þannig að þú náðir ekki að gera neitt af því sem maður ætlaði að gera yfir daginn því það 

þarf að bregðast við ýmsum hlutum og verður oft þannig að maður er að slökkva elda allan daginn, 

þannig það er enginn dagur eins“. 

Mannauðsstjórar þurfa að vera kunnugir staðháttum og vita hvað starfsmenn þurfa til að 

verða bestir í sínu starfi. Til að svo geti orðið þurfa þeir að öðlast þjálfun og það er hlutverk 

mannauðsstjóra að vita hvaða þjálfun er þörf á og hvernig á að öðlast slíka þjálfun. Viðmælandi 

sagði: „...að tryggja ánægju starfsmanna“ og í beinu framhaldi: „Mannauðsstjóri þarf að vera með 

puttann á púlsinum um hvað er að gerast og vita hvað starfsfólkið þarf að læra og hvernig það lærir 

hlutina“. Hlutverk mannauðsstjóra er að sameina markmið fyrirtækis og mannauðs, viðmælandi 

sagði: „Fyrst og fremst að sameina markmið starfsmanna og markmið fyrirtækisins“. 

Skipurit fyrirtækja eru mismunandi og því misjafnt hvort mannauðsstjórinn tilheyri 

framkvæmdastjórn eða ekki. Hvort heldur sem er vinna mannauðsstjórar gjarnan náið með 

framkvæmdastjórn fyrirtækisins. Viðmælandi sagði: „...stuðningur við stjórnendur“ og annar 

viðmælandi sagði: „Ráðgjöf til stjórnenda, stjórnendaþjálfun, fræðslumál og starfsþróunarmál. Ég 

held utan um alla stjórnendaþjálfun og líka aðkoma að erfiðari málum tengd starfsmönnum“. 
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Annar viðmælandi sagði: „Ég starfa sem hægri hönd forstjóra og framkvæmdastjóra“. Einn 

viðmælandinn nefndi: „Ef þessi störf væru meira inn í framkvæmdastjórn fyrirtækisins eða hærra 

sett, kannski jafn hátt sett eins og fjármálastjórinn eða eitthvað að þá myndi þetta höfða meira til 

karla“.  

Nokkrir viðmælendur nefndu að kynjakvóti í stjórnum fyrirtækja hefði haft mikil áhrif á 

kyn mannauðsstjóra þar sem það hefði áhrif eða hvata til að auka fjölbreytni í framkvæmdastjórn. 

Einn viðmælandi nefndi: „Ég held að með tilkomu mannauðsstjóra inn í framkvæmdastjórnir að 

þá hafi ansi margir stjórnendur fyrirtækja séð sér leik á borði að þarna væri möguleiki til að jafna 

kynjahlutfallið inni í framkvæmdastjórninni. Þannig ef framkvæmdastjórinn er karl þá er 

mannauðsstjórinn kona og öfugt. Ef framkvæmdastjórnin er karllægri þá er þetta fín leið til að 

jafna kynjahlutfallið að kippa inn kvenkyns mannauðsstjóra til þess að jafna hlutfallið í 

framkvæmdastjórninni“. Annar viðmælandi sagði slíkt hið sama: „Það ætti í rauninni ekki að 

skipta máli hvort kynið þú ert þegar verið er að ráða í stöðu heldur bara hæfni einstaklingsins. En 

staðan er þannig í dag að kynið skiptir máli hvað varðar hlutfall í stjórn“. 

Margir viðmælendur sögðu áhugavert að kanna hvert hlutfall forstjóra hjá þessum 200 

stærstu fyrirtækjum væri og voru margir viðmælendanna sammála því að kynjakvóti í stjórnum 

fyrirtækja hefði áhrif á hvort kynið yrði ráðið inn sem mannauðsstjóri. Einn viðmælandi nefndi: 

„Ástæðan fyrir því er kannski líka af hverju fyrirtæki ráða oft konu frekar í stöðu mannauðsstjóra 

er til þess að fyrirtækið líti betur út og þá er það af hverju konur geta ekki verið í forstjórastöðu og 

er það kannski mikið baráttumál“. Annar viðmælandi sagði: „...fyrirtæki eru að reyna að laga 

ímynd sína, því oft sitja karlar í framkvæmdastjórn og þá er kona höfð í sæti mannauðsstjóra“ 

“....fókusinn í dag þarf að vera meira að við erum ekki einungis að hugsa um að starfsfólki líður 

vel heldur erum við að hugsa um reksturinn og businessinn“. 

4.3.2. Mannleg samskipti 

Það eru ákveðnir eiginleikar sem mannauðsstjórar þurfa að hafa til að geta sinnt starfi sínu vel og 

tekist á við þau verkefni sem að höndum ber. Starf mannauðsstjóra er að mestu leyti tengt beint 

við starfsmenn fyrirtækis. Einn viðmælandi sagði: „Númer eitt tvö og þrjú þurfa mannauðsstjórar 

að vera góðir í mannlegum samskiptum. Stór hluti í starfi mannauðsstjóra er að þú þarft að hafa 

samskipti við fólk og fólk þarf að treysta þér“.  

Mannauðsstjórar þurfa að geta staðið á sínu og geta tekið ákvarðanir sem eru bestar fyrir 

fyrirtækið sem heild. Oft geta ákvarðanir mannauðsstjóra haft mikil áhrif á aðra starfsmenn og 
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margir eru tilbúnir að gagnrýna slíkar ákvarðanir. Annar viðmælandi sagði: „Maður þarf að geta 

tekið ákvörðun sem er kannski ekki endilega alltaf þær vinsælustu, þarf að hafa ákveðna 

þrautseigju og trúa því sjálfur hvað maður er að gera því það er nóg af fólki tilbúið að gagnrýna 

hvað þú ert að gera“.  

Að geta séð heildarmyndina með opnum huga og verið víðsýnn er ákveðinn eiginleiki sem 

gagnast í starfi mannauðsstjóra. Einn viðmælandi sagði: „Vera víðsýnn, við erum að fást við fólk 

og við erum að fást við tilfinningar fólks í ólíkum aðstæðum. Vera með víðsýni gagnvart 

viðbrögðum fólks er lykill til þess að vera farsæll í þessu starfi. Ákveðin greiningarhæfni er 

mikilvæg því við erum oft kölluð inn í ákveðnar aðstæður sem eru breytilegar eða krísa í gangi og 

þá er mikilvægt að vera á staðnum með opinn huga, tilbúinn til að hlusta á ólík sjónarmið og koma 

með tillögu að lausn“. Annar viðmælandi tók fram: „Þolinmæði, bjartsýni, þann eiginleika að geta 

haft góða yfirsýn og sjá heildarmyndina“. 

4.3.3. Mjúk mál teljast sem kvennastarf 

Sterk staðalímynd mannauðsstjórnunar og kynjanna var áberandi í svörum viðmælenda. Meirihluti 

viðmælenda var sammála því að staðalímynd mannauðsstjóra væri kona, vel menntuð á miðjum 

aldri. Ein af ástæðum fyrir kynjahlutfalli mannauðsstjóra nú á dögum er staðalímynd starfsins. Sú 

staðalímynd sem starfið hefur fengið hefur ekki vakið áhuga karla og er því stór þáttur hvers vegna 

karlar sækjast ekki í starfið til jafns við önnur störf.  

Flestir viðmælendur voru sammála því að tilvist staðalímynda væru engum í hag. Einn 

viðmælandi talaði um staðalímyndir sem hún sjálf upplifði í öðrum störfum og tók svo til orða: 

„Maður vill helst að það verði ekki til nein staðalímynd og að við komum fram fjölbreytt, karlar 

jafnt sem konur“. Einn viðmælandi nefndi: „Ég held að kyn sé ekki aðalþátturinn sem greinir á 

milli þess að vera góður í þessu starfi, en þetta hefur greinilega höfðað meira til kvenna“. 

Annar viðmælandi nefndi eftirfarandi: „Það er dálítil staðalímynd karla að vera ekki góðir 

í samskiptum en svo er staðalímynd kvenna öfugt og þannig passar kannski staðalímynd karla ekki 

jafn vel inn í starf mannauðsstjóra eins og konurnar því maður þarf að geta sett sig í spor annarra 

og vera með samkennd og góður í samskiptum og þetta er kannski ekki staðalímynd karlsins. Það 

er frekar að karlar reikna og smíða með hamrinum og eru síður að ræða um tilfinningar“. 

Aðrir viðmælendur sögðu slíkt hið sama: „...en það er kannski líka staðalímynd 

mannauðsstjóra að þú sért bara að tala um tilfinningar við fólk sem er náttúrulega ekki rétt“ „...það 

er einhver svona staðalímynd að konur séu mýkri og eru þá betri í þessi störf eða svoleiðis“.  
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Nokkrir viðmælendur nefndu að tilfinningaleg greind skipti miklu máli. Viðmælandi sagði: 

„Almennt tel ég að konur séu með hærri tilfinningagreind heldur en karlar og nái betur að samhæfa 

þarfir fyrirtækja og starfsmanna“. Aðrir viðmælendur tóku í sama streng og sögðu: „...þessi 

umönnunarhluti hefur verið að spila inn í. Kannski eins og konur velja frekar kennslu, það reynir 

á þolinmæði, umburðarlyndi og áhuga á fólki, áhuga á því að sjá aðra vaxa“ „...að mínu mati þá er 

grundvallarmunur á konum og körlum. Það eru einfaldlega sum störf þar sem konur eru hæfari 

„...ég meina, ég held að konur séu almennt hæfari í öllum störfum heldur en karlar“. Einn 

viðmælandi mælti: „...starf mannauðsstjóra er að geta sett sig í spor annarra fyrir starfsfólkið og 

það verður að geta leitað til þín, gæti það verið því þarna kemur mamman í okkur, en ég veit það 

ekki. Það er stundum sagt að starf mannauðsstjóra er eins og að ala upp börnin sín, að þú þarft að 

vera ákveðin og þetta er engin vinsældakeppni, maður þarf að taka leiðinlegar ákvarðanir en maður 

þarf líka að vera góður og sýna skilning“. Annar viðmælandi sagði: „Ég hugsa að það mættu vera 

fleiri karlar en ég hugsa að það sé af því við erum með þetta mjúka í grunninn, þú getur kennt 

alveg fullt en það virðist eins og þetta sé starf sem konur sækjast frekar í“. 

Oft er haldið fram að starf mannauðsstjóra sé einungis mjúkt og henti þar af leiðandi betur 

konum en körlum. Mannauðsstjórar sjá bæði um að ráða inn starfsmenn og reka þá ef til þess 

kemur og slík mál geta verið erfið. Einn viðmælandi mælti: „...algengt að tala um þetta sem mjúku 

málin. Að mannauðsstjórnun sé mjúkt mál, við erum að díla við hvað er viðkvæmast fyrir fólki og 

alls konar hluti sem koma upp á og það er allt annað en mjúkt. Um leið og við hættum að tala um 

mannauðsstjórnun sem eitthvað mjúkt mál þá kannski fara karlmenn frekar í þetta. Ef það eru 

gefnar út tölulegar staðreyndir þá veki það öðruvísi áhuga á faginu. Ég skil ekki af hverju þetta 

hefur fengið þennan stimpil á sig“. Annar viðmælandi sagði: „En það tala margir um þetta sem 

mjúkt starf og þá henti það betur konum sem ég hef reyndar aldrei skilið því það er ekkert mjúkt 

við mannauðsstjórnun. Ég segi alltaf prófaðu að reka tvo, þrjá og segðu mér hversu mjúkt þér 

finnst það. Það er oftast hlutverk mannauðsstjóra að taka á eineltismálum og áreitnismálum sem 

er ekkert mjúkt“. Annar viðmælandi sagði: „...maður þarf að geta tekið erfið starfsmannasamtöl 

og hlustað á fólk tala, það er ákveðinn eiginleiki. En á sama tíma mega ekki tilfinningar taka yfir 

í erfiðum samtölum. Menn horfa oft á mannauðsmálin sem svona mjúk mál á móti einhverjum 

fjármálum… Þetta þarf jú oft mýkri nálgun en þetta þarf að vera í ákveðnum skorðum og það þarf 

að standa á ákveðnum hlutum og hafa ákveðið kerfi á hlutunum, það er ekki hægt að spjalla sig í 

gegnum hlutina, þetta er ekki bara svona feel good og alltaf bara klapp á bakið“. Einnig sagði einn 
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viðmælandi: „...af því það er verið að eiga við fólk þá er þetta talið mjúkt mál, en þetta eru oftast 

erfiðustu málin“. 

Að geta rætt jafnt um mjúk sem hörð mál við einstaklinga er nauðsynlegur eiginleiki í fari 

mannauðsstjóra þar sem gríðarlega erfið mál geta komið upp. Viðmælandi sagði: „Það þarf að hafa 

hæfileika til að geta rætt um hvað sem er við hvern sem er“. Nefnt var einnig eftirfarandi: „... menn 

horfa oft á mannauðsmálin sem svona mjúk mál á móti einhverjum fjármálum“. Fleiri 

viðmælendur tjáðu sig um mjúku og hörðu málin: „Það er oftast hlutverk mannauðsstjóra að taka 

á eineltismálum og áreitismálum sem er ekkert mjúkt“ „...þetta hefur tilhneigingu til að vera talað 

um mannauðsmálin sem mjúku málin en að að mínu mati eru þau ekki eins mjúk“ „mannauðsstjóri 

fær oft á tíðum inn til sín svona mýkri mál en þetta geta verið hörku erfið mál inn á milli“ „kannski 

er þetta að fá á sig ímynd að þetta séu bara mjúku málin“. Nokkrir viðmælendur nefndu: „Við 

erum að díla við hvað er viðkvæmast fyrir fólki og alls konar hluti sem koma upp á og það er allt 

annað en mjúkt. Um leið og við hættum að tala um mannauðsstjórnun sem eitthvað mjúkt mál þá 

kannski fari karlmenn frekar í þetta“ „Eins og gefur að skilja hefur mjúka hliðin á 

mannauðsstjórnun haft áhrif á að færri karlar sækist í starfið. Það virðist sem að mannauðsstjórnun 

hafi fengið á sig þann stimpil að snúast einungis um mjúku málin en mannauðsstjórnun er svo 

langt frá því að snúast einungis um mjúku málin“. 

Einn viðmælandi sagði eftirfarandi: „Karla í mínum reynsluheimi skortir það að vera 

mjúkir þegar þeir þurfa að vera mjúkir“. Einnig nefndu nokkrir viðmælendur að störfum væri ýmist 

skipt niður í mjúk og hörð störf og nefndi einn viðmælandinn: “Ef þú hugsar um mjúkt og hart 

starf þá eru mannauðsmálin mjúk og fjármálin hörð, þá myndi ég segja að þetta væri í kvenlegri 

kantinum“. 

4.3.4. Konur meirihluti í háskólum  

Konur er í yfirgnæfandi meirihluta í störfum mannauðsstjóra nú til dags. Hvort kynjahlutfallið 

muni breytast er erfitt að segja til um og margt sem getur haft áhrif. Einn viðmælandi sagði: „Ég 

held að þetta muni breytast“ og annar viðmælandi sagði: „Ég held að þetta muni þróast í að vera 

aðeins karllægra starf með tímanum“. 

Einn annar sagði: „...miðað við það sem manni skilst að hlutföllin séu eins í háskólanámi 

þá sé ég ekki fyrir mér að þetta breytist eitthvað á næstunni“. Annar nefndi: „En ég held að þetta 

breytist kannski með tíð og tíma og það þurfi kannski að verða bara kynslóðaskipti. Miðað við 

hlutfall háskólanema núna að þá ættu konur að vera í 50% af öllum störfum á næstu árum“. Margir 
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viðmælendur voru sammála því að konur sæktust frekar eftir menntun. Einn viðmælandinn sagði: 

„Eins og í dag þá eru miklu fleiri konur að sækja nám og sækja t.d. um master í mannauðsstjórnun 

eru bara miklu fleiri konur, þetta gæti verið það að konur eru duglegri að sækja um háskólanám“. 

Aðrir viðmælendur slógu í sama streng og sögðu: „En já, það eru miklu fleiri konur sem fara í til 

dæmis sálfræði og viðskiptafræði og þaðan í mannauðsstjórnun svo það spilar stóran part í því af 

hverju þær eru svona stór hluti þessarar stéttar“. „Þegar ég fór í þetta nám þá sá ég að það eru mjög 

margar konur í þessu námi“. Sumir viðmælendur sögðu að konur sæktu frekar eftir menntun og 

sögðu: „...en konur í dag eru einfaldlega miklu duglegri í að mennta sig og það mun alveg koma í 

bakið á okkur strákunum seinna meir“ „...núna eru konur að verða meirihluti í öllum deildum 

háskólans“.  

 

5. Umræða 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar var sett fram með tilliti til niðurstöðu forrannsóknar A sem 

staðfesti að konur væru ríkjandi í starfi mannauðsstjóra á Íslandi. Leitað var svara við 

spurningunni: Hvers vegna er mannauðsstjórastarfið oftar skipað konum á Íslandi? Starfandi 

mannauðsstjórar hérlendis veittu innsýn í málefnið. Kaflinn verður byggður á niðurstöðum 

rannsóknanna og því næst verða þær bornar saman við fræðilegar umfjallanir og dregnar ályktanir 

af niðurstöðum. Undir lok kaflans verða settar fram tillögur að frekari rannsóknum í framtíðinni.  

5.1. Konur oftar skipaðar í starfi mannauðsstjóra  

Forrannsókn A staðfesti að konur væru oftar skipaðar í starfi mannauðsstjóra. Áður en hlutfall 

kvenna í starfi mannauðsstjóra var rannsakað var tilfinning rannsakenda að hlutfall kvenna í starfi 

mannauðsstjóra væri hærra en hlutfall karla en skýringin á því var ekki til staðar. Niðurstaðan kom 

rannsakendum að hluta til á óvart þar sem hlutfallið er töluvert hærra en gert var ráð fyrir. Á 

árunum 2001-2017 hafa konur verið að meðaltali 66% þeirra sem lokið hafa háskólamenntun 

almennt á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2018). Hlutfall kvenna í starfi mannauðsstjóra er 76% hjá 

stærstu fyrirtækjum Íslands. Út frá hlutfalli kvenna sem lokið hafa háskólamenntun og hlutfalli 

kvenna sem starfa sem mannauðsstjórar virðast konur hafa forskot eða aukinn forgang í starf 

mannauðsstjóra miðað við háskólamenntaða almennt. 

Þegar borið er saman hlutfall kvenna í starfi mannauðsstjóra og hlutfall kvenna sem lokið 

hafa menntun í mannauðsstjórnun á Íslandi þá eru hlutföllin með líkum hætti. Hlutfall kvenna sem 
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lauk menntun í mannauðsstjórnun á Íslandi á árunum 2001-2017 var að meðaltali 74% (Hagstofa 

Íslands, 2018). Miðað við hlutfall kvenna sem lokið hefur háskólamenntun og er með menntun í 

mannauðsstjórnun hefði mátt áætla að kynjahlutfall starfandi mannauðsstjóra væri með slíkum 

hætti sem það er. Þar af leiðandi má álykta að flestar konur með menntun í mannauðsstjórnun starfi 

sem mannauðsstjórar ef að eina breytan er menntun.  

Þrátt fyrir mikla aukningu kvenna á vinnumarkaðinum, þá er hlutfall kvenna í stöðu 

framkvæmdastjóra einungis 22% (Hagstofa Íslands, 2018). Álykta má að þetta hlutfall sé of lágt 

miðað við hlutfall kvenna sem lokið hafa háskólamenntun. Hlutfall kvenna í stöðu 

framkvæmdastjóra ætti að vera í meira jafnvægi við hlutfall kvenna sem lokið hafa 

háskólamenntun.  

5.2. Konur virðast sækja meira í starf mannauðsstjóra  

Miðað við niðurstöður úr forrannsókn A var tilfinning rannsakenda að niðurstöður úr forrannsókn 

B yrðu á svipaða lund. Það er að segja að kynjahlutfall þeirra sem sóttu um starf mannauðsstjóra 

árið 2018 myndi vera það sama og kynjahlutfall starfandi mannauðsstjóra nú á dögum. Niðurstöður 

forrannsóknar B komu á óvart þar sem hlutfall karla sem sóttu um starf mannauðsstjóra var 37% 

en hlutfall karla sem starfa sem mannauðsstjórar er 24%. Niðurstöður benda til að karlar hafi áhuga 

og vilja til að starfa sem mannauðsstjórar þar sem hlutfall karla sem sækja um er hærra en hlutfall 

karla sem starfa sem mannauðsstjórar. Karlar virðast vera síður ráðnir í starf mannauðsstjóra þar 

sem hlutfall karla sem lokið hafa menntun í mannauðsstjórnun er aðeins 14% og bendir það einnig 

til að karlar sækist síður í námið (Hagstofa Íslands, 2018).  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar virðast konur sækjast talsvert meira eftir starfi 

mannauðsstjóra en karlar. Hægt er að álykta að tengsl séu á milli hlutfalls kvenna sem sækja um 

starf mannauðsstjóra og hlutfalls kvenna sem mennta sig í mannauðsstjórnun þar sem hlutfall 

kvenna sem menntar sig í mannauðsstjórnun er hærra en hlutfall kvenna sem sótti um starf 

mannauðsstjóra.  

5.3. Innsýn frá starfandi mannauðsstjórum  

Niðurstöður aðalrannsóknar voru með fjölbreyttu sniði og skiptust niður í fjóra undirkafla. 

Rannsakendum þótti athyglisvert að bera saman kenningar og staðreyndir úr fyrirliggjandi 

fræðilegum gögnum við niðurstöður aðalrannsóknar. Forvitnilegt var að kanna hvort það væri 

samband á milli og hvað héldist í hendur. 
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5.3.1. Viðamikið starf 

Fyrirliggjandi gögn úr niðurstöðum aðalrannsóknar gefa til kynna að hlutverk 

mannauðsstjóra er gríðarlega fjölbreytt og fáir dagar eins. Mikilvægt er fyrir mannauðsstjóra að 

vera kunnugir staðháttum og vita hvað starfsmenn þurfa til að verða bestir í sínu starfi. 

Mannauðsstjóri þarf að vita hvaða þjálfun er þörf á til að tryggja ánægju starfsmanna. Samkvæmt 

fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar má sjá að með því að varðveita og þróa hæfileika starfsmanna 

tryggir fyrirtæki góða og farsæla starfsemi (Armstrong, 2017). Niðurstöður styðja fyrirliggjandi 

gögn þar sem viðmælendur ræða mikið um mikilvægi ánægju og að efla traust starfsmanna.  

Mikilvægt er fyrir mannauðsstjóra að hafa góða þekkingarstjórnun til að tryggja skilvirka 

nýtingu starfsmanna. Með þekkingarstjórnun er verðmæti skapað með að virkja og nýta þekkingu 

sem býr innra með starfsmönnum (Chen og Huang, 2009). Viðmælendur þessarar rannsóknar töldu 

að sama skapi mikilvægt fyrir mannauðsstjóra að efla hæfileika starfsmanna þar sem fyrirtæki 

næðu árangri í gegnum starfsmenn sína. 

Tekið var fram í fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar að mannauðsstjóri innleiðir gjarnan 

formlegt kerfi innan fyrirtækja sem hjálpar áhrifaríku og afkastamiklu starfsfólki að mæta 

markmiðum fyrirtækisins (Nikoloski, 2016). Einnig var tekið fram að samsvörun er þegar 

markmið starfsmanna er samstillt við heildarmarkmið fyrirtækisins svo árangursríkt umhverfi sé 

tryggt (Analoui, 2007). Líkt og einn viðmælandi tók fram er hlutverk mannauðsstjóra að sameina 

markmið fyrirtækis og mannauðs og þar með styðja niðurstöður fræðilega umfjöllun. 

Samkvæmt fræðilegri umfjöllun rannsóknarinnar hafa verkefnin sem koma inn á borð 

mannauðsstjóra orðið meira krefjandi með tíð og tíma. Fyrst um sinn snerist starfið einungis um 

starfsmenn en það hefur þróast yfir í að mannauðsstjórar eru hægri hönd framkvæmdastjórnenda 

(Harris, 2002). Rétt eins og viðmælendur nefndu þá eru verkefnin oft á tíðum gríðarlega 

umfangsmikil líkt og um hefur verið fjallað. Misjafnt er hvort mannauðsstjóri tilheyri 

framkvæmdastjórn eða ekki og fer það eftir skipuriti fyrirtækja. Líkt og kemur fram í fræðilegri 

umfjöllun ritgerðarinnar er oftar en ekki starf mannauðsstjóra að vinna náið með 

framkvæmdastjórn (Armstrong, 2017). Niðurstöður styðja þessa umfjöllun þar sem viðmælendur 

nefndu að þeir störfuðu náið með framkvæmdastjórnendum. Samkvæmt fræðilegri umfjöllun er 

mannauðsstjórnun talin vera mjög mikilvæg þegar kemur að stjórnun fyrirtækja, þar sem starf 

mannauðsstjóra tengist stjórnendum jafnvel meira en almennum starfsmönnum. Mannauðsstjórar 

þurfa að huga vel að stjórnendum fyrirtækisins og þar með er mikilvægt að mannauðsstjórinn sé í 
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framkvæmdastjórn fyrirtækis (Storey, 2007). Líkt og viðmælendur nefndu þá starfa þeir sem hægri 

hönd framkvæmdastjórnenda.  

Samkvæmt fræðilegri umfjöllun rannsóknarinnar þá er tekið fram að ef litið er á allar 

atvinnugreinar, jafnvel atvinnugreinar þar sem meirihluti starfsmanna er konur, þá eru karlar í 

meirihluta í framkvæmdastjórnum. Þó að hlutfall kvenna á vinnumarkaðinum hafi aldrei verið 

hærra þá er hlutfall kvenna í valdamiklum stöðum enn mjög lágt (Jericho, 2017). Ef litið er á svör 

viðmælenda í aðalrannsókninni má sjá að viðmælendur nefndu að algengt væri að ef forstjórinn 

væri karl þá væri mannauðsstjórinn kona. Viðmælendur töldu að fyrirtæki vildu líta betur út og 

væru að reyna að laga ímynd sína þar sem karlar væru í meirihluta í framkvæmdastjórn. Álykta 

má að þetta geti haft áhrif á kynjahlutfall starfandi mannauðsstjóra og hvers vegna kynjahlutfallið 

virðist vera ólíkt í öðrum framkvæmdastjórastöðum.  

Karlar virðast þó vera í meirihluta í framkvæmdastjórnum fyrirtækja en draga má þá 

ályktun að stjórnendur sjái gullið tækifæri til að ráða inn konu sem mannauðsstjóra til þess að jafna 

kynjahlutfall innan framkvæmdastjórnarinnar þar sem hlutfall kvenna í framkvæmdastjórn er mjög 

lágt. Út frá mati rannsakenda virðast niðurstöður styðja við fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar að 

miklu leyti. 

5.3.2. Mannleg samskipti  

Starf mannauðsstjóra felur í sér mikil samskipti við aðra starfsmenn fyrirtækisins og þar með eru 

mannleg samskipti gríðarlega mikilvægur þáttur í fari mannauðsstjóra. Samkvæmt fræðilegri 

umfjöllun er talið að meðfæddir eiginleikar séu að geta sýnt samkennd og hafa sterk siðferðisleg 

gildi. Mannauðsstjórar geta meðal annars öðlast forystueiginleika í gegnum þjálfun, þekkingu og 

reynslu (Boerma o.fl., 2017). Samanborið við niðurstöður úr aðalrannsókn voru ummæli 

viðmælenda að mannleg samskipti væru hvað mikilvægust þegar kæmi að starfi mannauðsstjóra 

og helst það í vel hendur þar sem mannauðsstjóri er í stöðugum samskiptum við starfsmenn. 

Niðurstöður úr aðalrannsókn gáfu til kynna að þegar kæmi að ákvarðanatöku þyrftu 

mannauðsstjórar að geta staðið fastir á sínu og gera það sem þeir tryðu að væri best fyrir fyrirtækið 

í heild sinni. Fræðin segja að mannauðsstjórar þekkja menningu fyrirtækisins og vita nákvæmlega 

hvaða einstaklingur passar inn í teymið. Því er mikil áhersla lögð á að þjálfa og veita starfsmanni 

aðhald (Soffía Sveinsdóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2009). Mannauðsstjórar þurfa að tryggja 

hlutlægni svo allir sem sækja um tiltekið starf fái jöfn tækifæri á að fá starfið (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006). Hérna er gott samræmi milli niðurstaðna og fræða þar sem bæði segja að 
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mannauðsstjórar verði að geta tekið ákvarðanir sem eru bestar fyrir fyrirtækið í heild þótt þær séu 

ekki alltaf þær vinsælustu meðal starfsmanna.  

Samkvæmt fræðilegri umfjöllun um hvernig stjórnendur eigi að halda jákvæðu sambandi 

við starfsmenn fyrirtækis og ná fram skuldbindingu starfsmanna í gegnum umbun er það talin vera 

mjúk nálgun á mannauðsstjórnun og nefnist Harvard-nálgunin (Analoui, 2007). Líkt og fræðin 

segja að þá sýndu niðurstöður úr aðalrannsókn að mannauðsstjórar þurfa að öðlast traust 

starfsmanna og það er gert með góðum mannlegum samskiptum. Þannig má álykta að 

viðmælendur telji að mannauðsstjórar fari eftir Harvard-nálguninni í starfi sínu til að ná sem 

bestum árangri. Einnig má draga þá ályktun að mannauðsstjórar á Íslandi fari frekar eftir Harvard-

nálguninni fremur en hörðu nálguninni, kennda við Michigan. Viðmælendurnir nefndu að 

mikilvægt væri fyrir mannauðsstjóra að einblína á mannauðinn þar sem hann er talinn vera 

verðmætasta auðlind fyrirtækisins. Einnig var lögð mikil áhersla á að halda jákvæðu sambandi við 

starfsmenn og finna lausn á vandamálum í sameiningu við starfsmenn til þess að ná sem bestum 

árangri. 

Samkvæmt fræðunum fór mannauðsstjórnun smám saman að þróast og leggja aukna 

áherslu á vellíðan starfsmanna og stjórnenda. Með þessari þróun öðlaðist mannauðsstjórnun 

vinsældir og náði sterkri stöðu í samfélaginu (Beer o.fl., 2015). Samband milli starfsmanna og 

atvinnurekanda breyttist á tuttugustu öldinni og varð bæði sterkara og persónulegra (Human 

Resources MBA, e.d.). Samanborið við niðurstöður úr aðalrannsókn þá helst það í hendur við 

fræðilega umfjöllun þar sem niðurstöður sýndu að gott samband framkvæmdastjórnenda og 

annarra starfsmanna skipti höfuðmáli í velgengni fyrirtækja. Út frá fyrirliggjandi gögnum þá þurfa 

mannauðsstjórar að vera öflugir í mannlegum samskiptum og geta tekið erfiðar ákvarðanir.  

5.3.3. Mjúk mál teljast sem kvennastarf  

Samkvæmt fræðilegri umfjöllun rannsóknarinnar eru karlar og konur stöðugt undir áhrifum 

kynjahlutverka sem samfélagið er búið að móta (Amendt-Lyon o.fl., 2008; Heilman, 2012). 

Vinnumarkaður á Íslandi er enn mjög kynjaskiptur og starfsgreinar eru flokkaðar sem karla- og 

kvennastörf eftir því hvort kynið er ríkjandi innan starfsstéttarinnar (Island.is, e.d.). Niðurstöður 

benda til að almennt sé talað um mannauðsstjórnun sem mjúkt mál og að það snúist einungis um 

tilfinningar en raunin er önnur þar sem erfið mál koma upp. Mannauðsstjórnun hefur fengið þá 

staðalímynd á sig að snúast eingöngu um mjúku málin og starfið henti þess vegna konum frekar 

en körlum.  
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Staðalímynd er ekki einungis viðurnefni, heldur er það ályktun um eiginleika og hegðun 

einstaklinga. Staðalímyndir eru einfaldar og útbreiddar, oft á tíðum neikvæðar hugmyndir um 

hlutverk og hegðun fólks (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Samkvæmt 

viðmælendum aðalrannsóknar má sjá að konur hafa fengið þá staðalímynd að vera góðar í 

mannlegum samskiptum og að staðalímynd karla henti ekki mannauðsstjórastarfinu. Annar 

viðmælandi nefndi að staðalímynd mannauðsstjóra væri að tala einungis um tilfinningar. Álykta 

má að sterkar staðalímyndir kynjanna og mannauðsstjórastarfsins hafi áhrif á að færri karlar sækist 

eftir starfinu eða sæki sér menntun á þessu sviði. Einn viðmælandi nefndi að um leið og samfélagið 

hætti að tala um mannauðsstjórnun sem eitthvað mjúkt mál þá myndu karlar sækja frekar í starfið. 

Rannsakendur telja því að mannauðsstjórnun þurfi að öðlast sína réttu mynd og útrýma þurfi 

staðalímyndum sem hafa myndast í samfélaginu. 

Þegar kemur að tilfinningum eru kynin aðskilin og tilfinningar fremur álitnar kvenlægar. 

Talið er að konur upplifi og tjái meiri tilfinningar heldur en karlar (Kite o.fl., 2008). Viðmælendur 

töldu að þar sem konur væru álitnar hafa mikla tilfinningagreind hefði mannauðsstjórastarfið legið 

fyrir þeim og þess vegna hefðu þær verið meira áberandi í stöðu mannauðsstjóra frekar en í öðrum 

stjórnendastöðum fyrirtækja (Storey, 2007). Einn viðmælandi nefndi að konur væru með hærri 

tilfinningagreind heldur en karlar og því má álykta að konur laðist frekar að starfi mannauðsstjóra 

þar sem talið er að starfið henti konum betur. Einnig má draga þá ályktun frá niðurstöðum að 

tilfinningar séu álitnar kvenlegar og að konur séu betri að leysa tilfinningaleg málefni heldur en 

karlar. Ályktun rannsakenda er að fræðileg umfjöllun haldist vel í hendur við niðurstöður 

aðalrannsóknar hvað varðar þetta þema og því má túlka að mannauðsstjórnun hafi fengið á sig 

kvenlega staðalímynd og snúist þar af leiðandi einungis um mjúk mál.  

5.3.4. Konur ríkjandi í háskólum 

Samkvæmt fræðilegri umfjöllun er staðreynd að námsval ræðst að einhverju leyti af kynferði 

einstaklinga (Velferðarráðuneytið, 2014). Rannsóknir hafa sýnt að kynin fylgja hefðbundnum 

kynjahlutverkum þegar kemur að náms- og starfsvali sem samfélagið hefur sett og hefur það áhrif 

á starfsferil kynjanna (Casanova, 2016). Samkvæmt fræðilegum hluta rannsóknarinnar má sjá að 

konur eru með yfirburðastöðu þegar kemur að menntun. Samanborið við niðurstöður nefndi einn 

viðmælandinn að konur væru almennt duglegri að sækja nám. Þegar litið er á kynjahlutfall 

einstaklinga sem lokið hafa háskólamenntun af einhverju tagi á Íslandi þá má sjá að hlutfall kvenna 

er alltaf rúmlega 60% á árunum 2001-2017. Rannsakendur álykta að kynjahlutfall í háskólum ætti 
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að endurspegla kynjahlutfall á vinnumarkaðinum. Samkvæmt viðmælanda ættu konur miðað við 

hlutfall þeirra í háskólum að vera um 50% í öllum starfsstéttum. Þegar litið er á fræðilegu 

umfjöllunina er hlutfall menntaðra kvenkyns mannauðsstjóra mun hærra en hlutfall karla sem eru 

menntaðir mannauðsstjórar (Hagstofa Íslands, 2018). Í niðurstöðum aðalrannsóknarinnar nefndi 

einn viðmælandi að konur væru ríkjandi í námi mannauðsstjóra. Rannsakendur álykta að eðlilegt 

sé að kynjahlutfall starfandi mannauðsstjóra endurspegli kynjahlutföll einstaklinga sem mennta 

sig í mannauðsstjórnun. Þar sem meirihluti nema í mannauðsstjórnun eru nú konur má álykta að 

eðlilegt sé að fleiri konur séu skipaðar í starf mannauðsstjóra en þær ættu þó að vera enn fleiri en 

þær eru núna. Að mati rannsakenda er erfitt að segja til um hvort kynjahlutfallið muni breytast þar 

sem margt getur haft áhrif. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru fleiri konur sem sækjast eftir 

menntun mannauðsstjóra og að mati rannsakenda hefur það augljóslega áhrif á að fleiri konur eru 

skipaðar sem mannauðsstjórar. 

5.4. Frekari rannsóknir  

Rannsakendum þykir áhugavert ef rannsóknin væri endurtekin á tveggja ára fresti. Þá yrði þróun 

kynjahlutfalls mannauðsstjóra könnuð, sér í lagi þar sem margir viðmælendur töldu að núverandi 

kynjahlutfall mannauðsstjóra myndi breytast í ljósi kynjahlutfalls þeirra sem eru með 

háskólamenntun. Einnig væri áhugavert að kanna núverandi kynjahlutfall fjármála- og 

framkvæmdastjóra og rannsaka hvort einhver tenging sé á milli kynjahlutfalls þeirra starfa og 

kynjahlutfalls mannauðsstjóra. Samkvæmt ummælum viðmælenda þykir þeim mörgum eðlilegt að 

kynjahlutfall í framkvæmdastjórn muni breytast þar sem konur eru í miklu meirihluta í háskólum 

samanborið við hlutfall karla. Þar af leiðandi væri eðlilegast ef konur væru hlutfallslega fleiri í 

stöðu framkvæmdastjóra. Áhugavert væri að rannsaka þetta viðfangsefni á komandi árum og 

rannsaka hver ástæðan sé fyrir auknu hlutfalli kvenna í háskólum, en konur hafa verið fleiri en 

karlar í háskólanámi síðan árið 1984, og hvort það hlutfall sé að skila sér í helstu stöður á 

atvinnumarkaðinum. Merkilegt væri að gera frekari rannsókn þar sem mögulegt væri að draga þá 

ályktun að ekki væri jafnnauðsynlegt fyrir karla og konur að hafa sérmenntun í faginu. Til þess að 

geta dregið þá ályktun þyrfti að kanna menntunarbakgrunn allra sem eru í starfinu og staðfesta 

hvort menntun kvenna er meiri eða meira viðeigandi.  
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6. Lokaorð 

Til að afla upplýsinga um ástæður hvers vegna niðurstöður úr forrannsóknum A og B voru með 

slíkum hætti þótti rannsakendum áhugavert að taka viðtöl við starfandi mannauðsstjóra. 

Rannsakendum þykir mikilvægt að mannauðsstjórnun öðlist sína réttu mynd hvað varðar hlutverk 

og markmið. Einnig þarf að jafna kynjahlutfall starfandi mannauðsstjóra hérlendis því ekki er 

æskilegt að annað kynið sé ríkjandi innan starfsstéttar. Rannsakendur gerðu þrjár ólíkar rannsóknir; 

forrannsókn A, forrannsókn B og aðalrannsókn. Í forrannsókn A var úrtakið 200 stærstu fyrirtæki 

landsins árið 2018 og hlutfall kvenna og karla í starfi mannauðsstjóra rannsakað. Niðurstöður úr 

forrannsókn A staðfestu að konur eru fleiri en karlar í starfi mannauðsstjóra hérlendis. Í 

forrannsókn B var haft samband við tvær ráðningarskrifstofur á Íslandi til að sjá hlutfall 

umsækjenda sem sóttu um starf mannauðsstjóra. Markmið með forrannsókn B var að fá 

upplýsingar um hvort konur sæktu frekar um starf mannauðsstjóra og hvort þær væru frekar ráðnar 

í starfið. 

Út frá ofangreindu var rannsóknarspurningin: Hvers vegna er mannauðsstjórastarfið oftar 

skipað konum í stærstu fyrirtækjum Íslands?. Niðurstöður aðalrannsóknar leiddu í ljós að 

mannauðsstjórnun hefur líkt og konur fengið á sig mjúka staðalímynd. Staðalímyndin gefur til 

kynna að konur eru tilfinningaríkar og auðmjúkar og eru þess vegna betur hæfar en karlar að sjá 

um mjúk mál tengd mannfólki. Mannauðsstjórnun hefur í gegnum tíðina fengið á sig svipaða 

staðalímynd og konur, þar með talið að mannauðsstjórnun snúist eingöngu um mjúk mál, henti 

konum betur en körlum og séu þær frekar ráðnar inn því þær teljist hæfari í starfið. Þess má geta 

að vegna staðalímynda sækjast karlar mun minna eftir starfi mannauðsstjóra og konur eru þess 

vegna oftar skipaðar í starf mannauðsstjóra. Mikilvægt er að líta til þeirra áhrifa sem staðalímyndir 

hafa á bæði mannauðsstjórastarfið og kynin. Niðurstöður sýna að fleiri konur sækjast eftir starfi 

mannauðsstjóra. Mikilvægt er að uppræta staðalímyndir í samfélaginu, því staðalímyndir 

mannauðsstjórastarfsins geta gert það að verkum að færri karlar sækist eftir starfinu og 

menntuninni vegna ranghugmynda um raunverulegt hlutverk þess. Til að koma í veg fyrir 

neikvæðar staðalímyndir er mikilvægt að fræða einstaklinga um staðalímyndir og varpa réttu ljósi 

á bæði störf og kynin.  

Rannsakendur trúa því að með tímanum muni staðalímyndir minnka en vonir eru bundnar 

við að staðalímyndir muni þurrkast út í samfélaginu einn daginn. Af öllu því sem hér hefur verið 

fjallað um er ljóst að konur eru oftar skipaðar í starf mannauðsstjóra vegna staðalímyndar sem 
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hefur þróast með bæði kynjum og starfinu. Það hefur leitt til að karlar sækjast mun minna eftir 

starfinu og konur hafa öðlast forystu í mannauðsstjórnun. 
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7.Viðaukar 

Viðauki A: Spurningar til mannauðsstjóra 

1. Geturð þú sagt okkur frá því hvernig þú þróaðist í starf mannauðsstjórar ? 

2. Hvaða eiginleika þurfa góðir mannauðsstjórar að hafa ? 

3. Hver eru að þínu mati mikilvægustu hlutverk mannauðsstjóra? 

4. Áður en þú varðst mannauðsstjóri, ; hvert var viðhorf þitt til starfsins?  

Upplifðir þú það sem kvennastarf?  

Hvernig myndir þú skilgreina staðalímynd mannauðsstjórar? 

5. Þar sem það eru 76% konur í starfi mannauðsstjóra af 200 stærstu fyrirtækjum landsins, 

hvað finnst þér um það og hvervegna heldur þú að það sé? Heldurðu að það komi til með 

að breytast? Hvað þarf til? 
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Viðauki B: Kyn mannauðsstjóra hjá 200 stærstu fyrirtækjum Íslands 

Fyrirtæki  

Kyn (0=KK, 1=KVK,  

X = Enginn starfandi 

mannauðsstjóri) 

Icelandair Group hf. 1 

Marel hf. 0 

Arion banki hf. 1 

Eimskipafélag Íslands hf. 1 

Landsbankinn hf. 0 

Íslandsbanki hf. 0 

Alcoa Fjarðaál sf. 1 

Hagar hf. x 

Norðurál Grundartangi ehf. 1 

Samherji hf. 1 

Össur hf. 0 

Skeljungur hf. 1 

Rio Tinto á Íslandi hf. 1 

WOW air hf. 1 

Landsvirkjun 0 

Orkuveita Reykjavíkur 1 

Hlekkur ehf. x 

PTG hf. x 

Norvik hf. 1 

Isavia ohf. 1 

Festi hf. 1 

Áfengis-/tóbaksverslun ríkisins 1 

Actavis Group PTC ehf. 1 

Kaupfélag Skagfirðinga 1 

Olíuverzlun Íslands hf. 1 

Iceland Seafood Internation hf. x 

Auðhumla svf. 1 

HB Grandi hf. 0 

Síminn hf. 1 

Krónan ehf. 0 

BL ehf. 1 

Kaupfélag Suðurnesja ( svf. ) 1 

Samkaup hf. 1 

Haru Holding ehf. 1 

Ölgerðin Egill Skallagríms hf. 0 
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Flugfélagið Atlanta ehf. 0 

Advania Holding hf. 0 

Veitur ohf. 1 

Síldarvinnslan hf. 0 

Samskip hf. 1 

Vátryggingafélag Íslands hf. 1 

Brimborg ehf. 1 

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 0 

Valitor hf. 0 

Eignarhaldsfélagið Hof ehf. x 

Tryggingamiðstöðin hf. 1 

Iceland Seafood ehf. 1 

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 1 

Byko ehf. 0 

Orka náttúrunnar ohf. 1 

Húsasmiðjan ehf. 1 

TK bílar ehf. 1 

Hekla hf. 0 

Distica hf. 0 

Veritas Capital ehf. 0 

Norvik Ísland ehf. x 

Hampiðjan hf. 1 

Bílaumboðið Askja ehf. 1 

Toyota á Íslandi ehf. 1 

Landsnet hf. 1 

Origo hf. 1 

Elkem Ísland ehf. 1 

Sýn hf. 1 

Eyrir Invest hf. x 

Íslenskir aðalverktakar hf. 0 

ASI ehf. x 

Iceland Travel ehf. 1 

Bláa Lónið hf. 1 

Advania Ísland ehf. 0 

Fríhöfnin ehf. 0 

ÍSAM ehf. 1 

Sláturfélag Suðurlands svf. 1 

Iceland Pelagic ehf. x 

Coca-Cola Eur.Partn. Ísland ehf 1 

Íslandshótel hf. 1 
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ÞG verktakar ehf. 1 

Borgun hf. 1 

Lyfjaþjónustan ehf x 

Dalsnes ehf. x 

LBI ehf. x 

Parlogis ehf. 1 

Ísfélag Vestmannaeyja hf. x 

Flugleiðahótel ehf. 1 

Reitir fasteignafélag hf. x 

Elko ehf. 1 

AKSO ehf. x 

Vörður tryggingar hf. 1 

Ístak hf. 0 

Byggingarfélag Gylf/Gunnars hf 0 

Miklatorg hf. x 

VHE ehf. 1 

Basko ehf. x 

Rarik ohf. 0 

Vinnslustöðin hf. x 

Skinney-Þinganes hf. x 

Lyfja hf. 1 

Íslensk erfðagreining ehf. x 

Íslandspóstur ohf. 1 

Eignarhaldsfélagið Lyng ehf. x 

Icepharma hf. 1 

Innnes ehf. 1 

IGS ehf. x 

Langisjór ehf. x 

Nova hf. 1 

Arcus ehf. x 

Orkuveita Reykjavíkur-vatns sf. 1 

CCP ehf. 1 

Vistor hf. 1 

Arnarlax ehf. 1 

Kvika banki hf. 1 

Útgerðarfélag Akureyringa ehf. 1 

Lýsi hf 1 

Kynnisferðir ehf. x 

TDK Foil Iceland ehf. 0 

Munck Íslandi ehf. x 
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Icelandair Cargo ehf. 1 

Novator ehf 1 

Eskja hf. 0 

Sæmark-Sjávarafurðir ehf. 0 

Strætó bs 1 

Eik fasteignafélag hf. 1 

HS Orka hf. x 

Johan Rönning ehf. 1 

Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga svf 1 

Bananar ehf. 1 

CBH ehf. 1 

Loðnuvinnslan hf. Fáskrúðsfirði x 

Reginn hf. x 

1912 eignarhaldsfélag ehf. x 

1912 ehf. 1 

Platínum Nova ehf. x 

Lyf og heilsa hf. 1 

Danica sjávarafurðir ehf x 

Rúmfatalagerinn ehf. 1 

Basko verslanir ehf. x 

Nesfiskur ehf. 1 

Vísir hf. 0 

Kaupskil ehf. 0 

Efla hf. x 

Ríkisútvarpið ohf. 1 

BE fjárfestingar ehf. x 

Þorbjörn hf. 0 

Flugfélag Íslands ehf. x 

Höldur ehf. x 

FISK-Seafood ehf. 1 

VSV Seafood Iceland ehf. x 

H5 ehf 1 

HS Veitur hf. x 

Malbikunarstöðin Hlaðbær-Col 

hf 1 

I.Á.-Hönnun ehf x 

Rammi hf. x 

GG ehf x 

LS Retail ehf. 1 

Míla ehf. x 
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Eykt ehf. 1 

B.M. Vallá ehf. 0 

Securitas hf. 1 

Orkusalan ehf. x 

Gámaþjónustan hf. x 

Eignarhaldsfélagið Steinn ehf. x 

Northern Lights Leasing ehf. x 

Skaginn hf. 1 

Mannvit hf. 1 

Mókollur ehf x 

AC GP 5 ehf. x 

Fóðurblandan hf. 1 

Háskólinn í Reykjavík ehf. 1 

Pizza-Pizza ehf. 0 

Steypustöðin ehf. 1 

Island ProTravel Holding ehf. 1 

Stoðir hf. x 

Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf 1 

Penninn ehf. 1 

Klettur - sala og þjónusta ehf. x 

Verkís hf. 1 

JÁVERK ehf. x 

Norðlenska matborðið ehf. 1 

Reiknistofa bankanna hf. 1 

APA ehf. 1 

agustson ehf. x 

Bílabúð Benna ehf. 1 

KPMG ehf. 0 

Lífland ehf. 1 

Guide to Iceland ehf. 1 

Dagar hf. 1 

ALP hf. 1 

Sensa ehf. 0 

Hafnarskeið 6 ehf. x 

Kortaþjónustan hf. x 

Esjuberg hf x 

Samhentir Kassagerð hf. 0 

Jarðboranir hf. 1 

Kjarnafæði hf. 0 

Íslenska gámafélagið ehf. 1 
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Tækniskólinn ehf. 0 

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. x 

Marz sjávarafurðir ehf. x 

Atlantsolía ehf x 

Opin kerfi hf. 1 

Sölufélag garðyrkjumanna ehf. x 

 

 


