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Útdráttur  

Markmið ritgerðarinna er að skoða upplifun á #metoo byltinguna hjá íslenskum 

kvenstjórnendum og hvort byltingin hafi leitt til breytinga á þekkingu og vitund um 

kynbundna, kynferðislega áreitni og ofbeldi. Einnig var leitast við að svara því afhverju 

konur eru enn í hlutfallslega færri stjórnendastöðum en karlar. Rannsóknin var 

framkvæmd með eigindlegum rannsóknaraðferðum. Tekin voru átta viðtöl við 

kvenstjórnendur á aldrinum 36 til 58 ára. Rannsóknarspurningin er: Hver er upplifun 

kvenstjórnenda á #metoo byltinguna? Ritgerðinni var skipt upp í tvo hluta, fræðilegan 

hluta og rannsóknarhluta.  

#metoo byltingin náði hratt mikilli útbreiðslu og í kjölfarið greindu konur úr ólíkum 

starfsstéttum um allan heim, frá sinni reynslu af áreitni og ofbeldi við störf sín. Það hallar 

á konur í stjórnunarstöðum og atvinnulífið er karllægt. Flestar konurnar sem rætt var við 

eru sammála um að #metoo byltingin hafi verið þörf og upplifunin er jákvæð. Konurnar 

eru sammála um að blönduð vinnustaðamenning sé góð og að einsleit stjórn sé ekki 

vænleg til árangurs. #metoo byltingin er ný og ekki hægt að segja til um það hvort #metoo 

byltingin muni leiða til varanlegra breytinga. 

 

 

Lykilorð: #metoo, kynbundið ofbeldið, kynferðisleg áreitni, kynjajafnrétti, kvenstjórnandi, 

karlæg vinnustaðamenning, ekkert umburðarlyndi 
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Abstract 

The aim of the research is to look at how female managers experienced the #metoo 

movement, and whether the movement has led to changes in knowledge and awareness 

of gender, sexual harassment and violence. Why are females still in the minority of 

mangement positions. Qualitative research methods were used to conduct the study. 

Eight female mangers from the age of 36 to 58 years old were interviewed. The research 

question was: How did female managers that work in a male dominated environmentt 

experience the #metoo movement? The thesis was divided in to two parts; a theoretical 

part and a research part.  

The #metoo movement spread rapidly worldwide, females from different professions 

told their story about sexual harassment and violence at their work place. In the past 

management positions have been dominated by males. Most of the females we discussed 

with agreed that the #metoo movement was needed, and the effect from the movement 

is positive. They agreed that heterogeneous work environment is positive and that 

homogeneous work environments are not forthcoming for success. #metoo is a new 

revolution and therefore too early to tell whether the #metoo movement will lead to 

lasting changes on sociaty.  

 

Key words: #metoo, gender-based violence, sexual harassment, gender equality, female 

managers, man dominated workplace, zero tolerance 
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1 Inngangur 

Til eru margs konar birtingarmyndir ofbeldis (WHO). Ofbeldi er hegðun sem getur leitt 

eða leiðir til sálræns eða líkamlegs skaða hjá þeim sem fyrir því verður (Katrín Ólafsdóttir 

og Steinunn Rögnvaldsdóttir,2015). Kynferðisleg og kynbundin áreitni og ofbeldi er 

algengt vandamál innan skipulagsheilda víðs vegar um heiminn (Page og Pina, 2015). 

Sálræn streita hefur áhrif á einbeitingu sem getur bitnað á frammistöðu og starfsframa 

(Chaiyavej og Morash, 2009). Atvinnurekanda ber að láta kynbundið áreiti kynferðislega 

áreitni, eða ofbeldi ekki líðast á vinnustað. Gera á starfsmönnum ljóst að hegðun af því 

tagi sé með öllu óheimil (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir,2015).  

Þó svo að Ísland sé fremst í flokki þjóða hvað kynjajafnrétti varðar, eru konur á Íslandi 

t.d. aðeins 22% fulltrúa í framkvæmdastjórnum (Hagvangur, 2018). Með fjölgun kvenna í 

stjórnunarstöðum er hægt að stuðla að breyttu skipulagi vinnustaðamenningar og draga 

úr umburðarlyndi fyrir áreitni (Dobbin og Kalev, 2017). Sterkar skoðanir eru á því hvernig 

karlar og konur sinna leiðtogahlutverkinu. Gerð var könnun á meðal karl- og 

kvenstjórnenda. Þar kom fram að almennt er litið á konur sem einstaklinga sem hugsa um 

aðra (e. take care), en á karla sem einstaklinga sem taka stjórnina (e. take charge). 

Könnunin var gerð þvert á lönd og lítur út fyrir að þetta viðhorf viðgangist í hinum 

vestræna heimi (Catalyst, 2007). Konur eru ekki síðri körlum í forystu, en þær eru samt 

sem áður minna metnar og fá ekki sömu viðurkenningu (Powell og Graves, 2003). 

Á síðastliðnu ári hefur verið mikil umræða um #metoo byltinguna. Ástæða 

byltingarinnar var sú að konur vildu sýna hver annarri stuðning sem og draga athyglina að 

tíðni kynferðislegrar áreitni sem á sér stað í samfélaginu okkar í dag. Umræðan um 

#metoo var einnig hávær hér á landi og náði byltingin hraðri útbreiðslu. Um 5.000 konur 

skrifuðu undir áskorun þess eðlis að hafna ofbeldi karla í garð kvenna vegna stöðumunar 

í samfélaginu (Óðinn Svan Óðinsson, 2017). Þrátt fyrir að #metoo byltingin hafi verið 

vitundarvakning um kynferðislega áreitni á vinnustað, þá hefur #metoo byltingin einnig 

opinberað mörg tilfelli þar sem kynferðisleg áreitni var ekki meðhöndluð á viðeigandi hátt 

(Helms, 2018). Ójöfnuður innan margra stofnana er talinn vera ein af uppsprettum 

kynbundinnar og kynferðislegrar áreitni og ofbeldis (Langone, 2018). Að mati 
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rannsakanda er mikilvægt að fólk velti því fyrir sér hvers vegna það hallar enn á konur í 

efstu stjórnunarlögum og að fyrirtæki leggi áherslu á að jafna hlut kynjanna. Mikilvægt er 

að opna umræðuna um það hvers vegna við búum enn við kynjaójafnrétti og skoða hana 

út frá fræðunum. Vísindasamfélagið þarf að skoða þetta nánar og greina áhrif þess á 

samfélagið.  

Í þessari rannsókn var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Tekin voru viðtöl við átta 

konur í samtals sex fyrirtækjum. Tilgangurinn rannsóknarinnar var að fá ítarlegri og betri 

innsýn í upplifun kvenanna á #metoo byltinguna og hvort byltingin hafi leitt til aukinnar 

þekkingar og vitundarvakningu um kynbundna kynferðislega áreitni og ofbeldi. Einnig 

leitaðist rannsakandinn við að svara því afhverju konur eru enn í hlutfallslega færri 

stjórnendastöðum en karlar. Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Í 

fræðilega hluta ritgerðarinnar verður farið yfir skilgreiningar á ofbeldi á vinnustöðum og 

vinnustaðamenningu. Farið yfir og skoðað afhverju enn hallar á konur í stjórnendastöðum 

og hvernig vinnustaðamenning er hér á landi og áhrif #metoo á skipulagsheildir. Einnig 

verður greint frá helstu fræðikenningunum á sviði kynjaumræðu í stjórnun.  

Markmiðið með rannsókninni er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

• Hver er upplifun kvenstjórnenda á #metoo byltinguna?  

Í rannsóknarhlutanum er farið yfir þá aðferðarfræði sem rannsakandi notaði var við gerð 

rannsóknarinnar, sagt verður frá niðurstöðum og að lokum er umræða um helstu 

niðurstöður og þær tengdar við fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í eftirfarandi kafla verða gerð skil á #metoo byltingunni. Hugtökunum ofbeldi, kynbundin 

áreitni og ofbeldi og viðbrögð við ofbeldi á íslenskum vinnustöðum. Því næst verður fjallað 

um kynjajafnrétti, stöðu kvenstjórnenda á Íslandi, vinnustaðamenningu og karllægar 

skipulagsheildir ásamt kynningu á fræðilegum kenningum. 

2.1 #metoo byltingin 

Metoo byltingin hófst árið 2006 og má rekja upphafið til kvenréttindabaráttukonunnar 

Tarana Burk. Baráttumál hennar snéru að ungum fátækum konum sem voru beittar 

kynferðislegu ofbeldi (Jaffe, 2018). Með samstöðu og stuðningi í samfélaginu sýndi metoo  

konunum að þær stóðu ekki einar. Þær fundu að saman gátu þær brotið á bak aftur 

valdamannvirki sem leyfði kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum sem voru minna metnar 

í samfélaginu (Zarkovog Davis, 2018).  

Í október 2017 kom fjöldi kvenna með yfirlýsingu um að Harvey Weinstein, fyrrum 

framkvæmdarstjóri The Weinstein company, hafi beitt þær kynferðislegu ofbeldi. Í 

kjölfarið opnaðist umræðan og fleiri konur létu í sér heyra til að lýsa yfir stuðningi við 

Weinstein konurnar, svo þær upplifðu sig ekki einar og fyndu fullan stuðning í baráttunni. 

New York Times birti grein þann 5. október 2017, þar sem frásagnir nokkurra kvenna 

komu fram. Weinstein tók sér þá tímabundið leyfi en var leystur undan störfum stuttu 

síðar. Uppsögn Weinstein og viðbrögð fyrirtækisins í málinu ýttu metoo byltingunni af 

stað  (Abraham, Rashbaum og Ashford, 2017). Einhverjir telja þó að byltingin hafi farið af 

stað þegar Trump var kosinn forseti Bandaríkjanna. Fólk var reitt yfir því að Trump varð 

forseti, þrátt fyrir að hafa státað sig af því að hafa kysst og káfað á konum gegn þeirra vilja 

með þeim skilaboðum að „ef þú ert ríkur getur þú gert nákvæmlega það sem þér hentar“ 

(Marcotte, 2018).  

Í ljósi umræðna í samfélaginu hvatti leikkonan Alyssa Milano einstaklinga um allan 

heim til að svara tísti sínu á Twitter með myllumerkinu #metoo. Þannig vildi hún sýna fram 

á umfang kynferðislegs ofbeldis. Í kjölfarið greindu konur um allan heim úr ólíkum 

starfsstéttum frá sinni reynslu af áreitni og ofbeldi við störf sín. #metoo náði fljótt athygli 
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og mikilli útbreiðslu. Á innan við 24 klukkustundum var merkið skráð tólf milljón sinnum 

(Óðinn Svan Óðinsson, 2017).  

2.1.1 #metoo á Íslandi    

Ísland hefur verið leiðandi í jafnréttismálum, sérstaklega er varðar jafnrétti kynjanna 

(Jafnrétti á Íslandi, 2017). Má þar nefna að konur fengu kosningarétt árið 1915 

(Kvennasögusafn Íslands, e.d.) og árið 1961 samþykkti Alþingi lög um launajafnrétti á 

meðal kynja. Kvennafrídagurinn var fyrst haldinn á Íslandi þann 24. október 1975. Þá tóku 

90% íslenskra kvenna sér frí frá störfum og neituðu að sinna húsverkum. Með þessu voru 

þær að leggja áherslu á mikilvægi kvenna í efnahagslífinu. Þetta varð til þess að skólar, 

leikskólar, verslanir og verksmiðjur voru lokaðar og þurftu feður að taka börnin sín með í 

vinnu. Vigdís Finnbogadóttir fyrrum forsetafrú íslands var fyrsta konan í heiminum til að 

gegna embætti forseta eftir lýðræðislegar kosningar árið 1980 (Jafnrétti á Íslandi, 2017).  

Fjórar ungar konur stigu fram sumarið 2016 þegar Robert Downay, dæmdur 

kynferðisbrotamaður fékk uppræst æru. Ungu konurnar neituðu að þegja lengur og 

neituðu að samþykkja að ofbeldismaður þeirra fengi uppreist æru. Atburðarrásin leiddi til 

ríkisstjórnarslita hér á landi og í kjölfarið notaði fólk myllumerkið #höfumhátt til að gefa 

fórnarlömbum rödd (Kjarninn, 2017; Stella Samúelsdóttir, 2017). Umræðan um #metoo 

var einnig hávær á Íslandi og náði byltingin hraðri útbreiðslu hér á landi. Um 5.000 konur 

skrifuðu undir áskorun þess efnis að hafna ofbeldi karla í garð kvenna vegna stöðumunar 

í samfélaginu (Óðinn Svan Óðinsson, 2017). Heiða Björg Hilmarsdóttir, varaformaður 

Samfylkingarinnar, stofnaði fésbókarhópinn Í skugga valdsins (Kvennablaðið, 2017). Þar 

sendu 419 stjórnmálakonur frá sér yfirlýsingu og viðurkenndu að kynbundið ofbeldi, 

valdbeiting og áreitni (e. gender based violence) af hálfu karlmanna ætti sér stað í 

stjórnmálaheiminum. Þá birtust 136 frásagnir frá þessum konum af mismunun og ofbeldi 

sem þær höfðu orðið fyrir (Hugrún R. Hjaltadóttir, 2017). Í áskoruninni er farið fram á 

breytingar og farið er fram á að stjórnmálaflokkarnir taki málin föstum tökum, setji 

viðbragðsreglur og hvetji konur til að segja frá og að fullum stuðningi sé heitið 

(Kvennablaðið, 2017). Fríða Rós Valdimarsdóttir, formaður Kvenréttindafélaga Íslands, 

segir #metoobyltinguna vera stórt skref í átt að bættri samfélagsgerð og breyttum 

hugsunarhætti fólks. (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2017). Crenshaw (1991) segir mikinn 

styrk liggja í sameiginlegri upplifun einstaklinga. Heimilisofbeldi og nauðgun var áður fyrr 
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talið einkamál, en vegna baráttu 40 kvenna er slíkt ofbeldi orðið viðurkennt vandamál 

sem hægt er að taka á. Eins með #metoo byltinguna þá hafa konur í nafni fjöldans látið 

heyra í sér og kalla á breytingar. Í upphafi byltingarinnar mátti strax sjá að umræðan hafði 

mikil áhrif á samfélagið. (Kjarninn, 2017). Þrátt fyrir að #metoo byltingin hafi verið 

vitundarvakning um kynferðislega áreitni á vinnustað, þá hefur hún einnig opinberað 

mörg tilfelli þar sem kynferðisleg áreitni var ekki meðhöndluð á viðeigandi hátt. 

Samkvæmt jafnréttisnefnd um jafnréttismál í Bandaríkjunum, leggja aðeins 6-13% þeirra 

sem upplifa kynferðislega áreitni fram formlega kvörtun af ótta við refsingu (Helms, 

2018). Ójöfnuður í stofnunum er talinn vera ein af meginuppsprettum kynferðislegrar 

áreitni (Langone, 2018). Umræðan er töluvert minni nú en þegar byltingin hófst. Þrátt 

fyrir að stjórnvöld, stjórnendur og félagssamtök hafi tekið á málefnum #metoo 

byltingarinnar og í kjölfarið breytt reglugerðum og verklagsferlum, þá getur liðið dágóður 

tími þangað til þær breytingar verði vel sýnilegar innan samfélagsins (Theodossopoulos, 

2014).   

2.2 Skilgreining á ofbeldi   

Til eru margar skilgreiningar á ofbeldi en samkvæmt The World Health Organisation 

(WHO) er ofbeldi skilgreint á eftirfarandi hátt: „Ofbeldi gert með viljandi ásetningi, 

beitingu líkamlegs ofbeldis eða valds, ógnað eða raunverulegt, gegn sér sjálfum, annarri 

manneskju, hópi eða samfélagi. Sem annaðhvort leiðir til eða er líklegt að leiði til slysa, 

dauða, sálræns skaða, þroskaskerðinga eða annars missis“ (WHO, 2002). Næst verður 

skoðað ítarlega það ofbeldi sem er hvað mest áberandi innan skipulagsheilda.   

2.2.1 Kynbundin áreitni og ofbeldi 

Kynbundin áreitni (e. gender - based harassment) er hegðun sem tengist kyni þess sem 

fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða 

virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, 

auðmýkjandi eða móðgandi (lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008).  

Samkvæmt O´Brien og Macy (2016) er kynbundið ofbeldi (e. gender - based violence) 

eitt algengasta form ofbeldis og er til staðar í öllum kimum samfélagsins (WHO, 2014). 

Kynbundið ofbeldi dregur verulega úr lífsgæðum kvenna og er algengt að þær upplifi 
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streitu, þunglyndi og kvíða í kjölfarið. Þar sem kynbundið ofbeldi hefur lengi verið falinn 

samfélagsvandi hefur það reynst konum erfitt að leita sér hjálpar hjá fagfólki. Þær upplifa 

gjarnan skömm, óttast skilningsleysi í nærumhverfi sínu og halda jafnvel að maki þeirra 

muni yfirgefa þær (O´Brien og Macy, 2016).  

2.2.2 Kynferðisleg áreitni og ofbeldi 

Kynferðisleg áreitni (e. sexual harassment) einkennist af misnotkun valds eða stöðu og 

framkomu sem vísvitandi gerir lítið úr einstaklingnum og neyðir hann til undirgefni. Hún 

einkennist einnig af andlegri kúgun og niðurlægingu fyrir þann sem verður fyrir henni, 

ásamt því að hafa neikvæð áhrif á sjálfsvirðingu og heilsu almennt. Kynferðisleg áreitni er 

fjölbreytt og oft er fjallað um þrjár tegundir: 1) Munnlega áreitni sem nær yfir yrta áreitni 

eins og klámfengið tal, blístur og móðganir. 2) Myndræna áreitni sem er óyrt áreitni í 

gegnum myndir, miðla og gláp. 3) Líkamlega áreitni sem nær yfir til dæmis þukl, káf og 

aðrar óviðeigandi og óvelkomnar snertingar. Konur verða frekar fyrir kynferðislegri 

áreitni, en hún beinist þó líka að körlum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Ása Guðbjörg 

Ásgeirsdóttir, 2008).  

Einstaklingar sem verða fyrir kynferðislegri áreitni upplifa oft vanlíðan og geta þróað 

með sér ýmsa kvilla, eins og átröskun, fíknisjúkdóma (Chaiyavej og Morash, 2009), kvíða, 

þunglyndi og áfallastreituröskun (Larsen og Fitzgerald, 2011). Helstu einkenni 

áfallastreituröskunar eru tilfinningalegur dofi, ofurárvekni, tíðar endurupplifanir á 

áfallinu, svefnerfiðleikar og félagsleg einangrun. Einstaklingar sem þróa með sér 

áfallastreituröskun upplifa oft hræðslu, reiði, minnkað sjálfstraust og vanmáttarkennd 

(Fitzgerald, Drasgow, Hulin, Gelfand og Magley, 1997). Samkvæmt skýrslu 

Alþjóðasambands verkalýðsfélaga hefur um 50% kvenna innan skipulagsheilda orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni við störf sín (Kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi á 

vinnustöðum, e.d.). Kynferðisleg áreitni er algengt vandamál innan skipulagsheilda víðs 

vegar um heiminn (Page og Pina, 2015) og getur skapað ógnvekjandi, fjandsamlegt og 

móðgandi starfsumhverfi (Jacobson og Eaton, 2018). Sálræn streita hefur áhrif á 

einbeitingu sem getur bitnað á frammistöðu og starfsframa (Chaiyavej og Morash, 2009). 

Þolendur kynferðislegrar áreitni standa oft frammi fyrir uppsögnum eða segja sjálfir upp 

störfum. Slík óvissa hefur neikvæðar afleiðingar á framahorfur og lífsbjörg (Jacobson og 

Eaton, 2018). Niðurstöður kannana sýna einnig að þeir sem segja frá áreitni á vinnustað 
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séu líklegri til að missa störf sín en þeir sem segja ekki frá (Dobbin og Kalev, 2017). Slíkt 

ýtir einstaklingum frá því að segja frá upplifunum sínum á vinnustöðum.  

2.2.3 Viðbrögð við ofbeldi á íslenskum vinnustöðum.  

Starfsfólk á ekki að þurfa að óttast kynbundna kynferðislega áreitni eða ofbeldi á 

vinnustað. Hegðunin sem slík er bæði siðferðilega ámælisverð og varðar við lög (um 

aðgerðir gegn einelti, áreiti og ofbeldi  nr. 1009/2015 ). Fyrstu jafnréttislögin á Íslandi voru 

samþykkt árið 1976 (Jafnréttisstofa, e.d.). Lögin voru sett sem tilraun til að minnka 

kynjamisrétti á vinnumarkaði, tryggja jafnrétti kvenna og  karla innan samfélagsins og gefa 

báðum kynjum færi á að samræma fjölskyldulíf og vinnu (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

2011). Töluverðar breytingar hafa verið gerðar á löggjöfinni frá því hún var fyrst sett fram 

(Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir,2015). Í 22. gr. Jafnréttislaga segir að 

yfirmenn og atvinnurekendur eigi að gera ráðstafanir þess eðlis til að  hindra að starfsfólk, 

skjólstæðingar og nemar verði ofbeldi á vinnustað. Í 18. gr. sömu laga er stofnunum og 

fyrirtækjum sem hafa fleiri en 25 starfsmenn í vinnu sett þau skilyrði að setja fram 

jafnréttisáætlun. Fylgja skal aðgerðaráætlun með jafnréttisáætluninni sem segir frá 

hvernig starfsmönnum eru tryggð réttindi (lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008). Atvinnurekanda er skylt að láta einelti, kynbundið áreiti kynferðislega 

áreitni, eða ofbeldi ekki líðast á vinnustað. Gera á starfsfólki ljóst að hegðun af því tagi sé 

með öllu óheimil. Atvinnurekandi á að sýna nærgætni og varfærni í aðgerðum sínum við 

meðferð máls. Hann skal sýna starfsmönnum virðingu og ekki veita óviðkomandi aðilum 

upplýsingar um mál (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir,2015).  

2.3 Kynjajafnrétti á vinnustöðum 

Á síðastliðnum árum hefur orðið jákvæð hugarfarsbreyting hjá stjórnendum og 

vonandi í framtíðinni með tilkomu laga um lágmarkshlutfall karla og kvenna í stjórnun 

mun staðan verða betri (McKinsey og Company, 2015).  

Það ríkir meiri gleði, heilbrigði og traust í samfélögum þar sem er kynjajafnrétti (OECD, 

2018). Á Norðurlöndunum, þar sem ríkir mesta jafnræðið á milli kynjanna, eru konur í 

minnihluta í stjórnunar- og framkvæmdarstörfum og sömuleiðis í meirihluta  hlutastarfa 

sem greiða lágmarkslaun (Global Gender Gap Report, 2017). Á Íslandi og Noregi eru konur 

aðeins 10-26% fulltrúa framkvæmdastjórna, allt eftir atvinnugreinum og stærð fyrirtækja 

http://www.vinnueftirlit.is/media/sem-heyra-undir-vinnuvernd/B_nr_1009_2015.pdf
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(Kilden, 2017; Tölfræði Ísland, 2018). Í skýrslu Velferðarráðuneytisins (2015) segir að 

kynjaskipting á vinnustöðum sé áberandi og einkennandi í íslenskum skipulagsheildum. 

Karlmenn eru oftar en ekki í valdameiri stöðum út á vinnumarkaði. Í skipulagsheildum þar 

sem karlar eru í meirihluta í stjórnunarstöðum, eru konur líklegri til að hafa lítil völd og 

því í meiri hættu að upplifa kynjamismunun og kynferðislega áreitni. Með auknum fjölda 

kvenna í stjórnunarstöðum er hægt að stuðla að breyttu skipulagi vinnustaðamenningar 

og draga úr umburðarlyndi fyrir áreitni (Dobbin og Kalev, 2017). Ein árangursríkasta leiðin 

til að tryggja jafnrétti kynjanna innan skipulagheilda er að veita konum og körlum sömu 

tækifæri, sambærileg laun fyrir eins störf og að jöfn staða kynjanna endurspeglist í öllum 

stjórnunarlögum (Time's Up Now, 2018). Mikilvægt er að vinna að því að menning 

fyrirtækja sé þannig að hún höfði bæði til karla og kvenna og að báðum kynjum líði vel í 

þeirri menningu sem er ríkjandi hverju sinni (Capasent, 2018).  

Á íslenskum vinnumarkaði mælist kynjaskiptingin minni en á hinum Norðurlöndunum, 

en þrátt fyrir það er hún of mikil. Staðalmyndir um karla- og kvennastörf geta haft 

neikvæð áhrif og hæfileikaríkt fólk treysti sér jafnvel ekki í sum störf vegna þess að það 

telur sig vera af röngu kyni (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Það 

getur styrkt stjórnunarhætti fyrirtækja að jafna hlut karla og kvenna. Kynin hafa ólíka sýn 

á neytendahegðun sem hefur áhrif á viðskiptaumhverfi. Fyrirtæki sem hafa stefnu um 

kynjajafnrétti eru líklegri til að njóta jákvæðs viðhorfs frá fjárfestum og neytendum 

(Margrét Sæmundsdóttir). Í lögum (nr. 86/2018) um jafna meðferð á vinnumarkaði er 

skýrt tekið fram að öll mismunun einstaklinga innnan skipulagsheilda er bönnuð. 

Atvinnuþátttaka er talin vera ein besta leiðin til að sporna við fátækt og félagslegri 

einangrun. Í annarri grein laga um jafna stöðu kynjanna segir að grípa þurfi til aðgerða til 

að bæta stöðu kynjanna út á vinnumarkaði. Einnig er tekið fram að veita eigi því kyni sem 

á hallar, forgang í störf með því markmiði að ná á jafnvægi (lög um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla nr. 10/2008). 

2.3.1 Staðalímyndir karl- og kvenstjórnenda 

Rannsóknir sýna að staðalímyndir hafa áhrif á stöðu kvenna í fyrirtækjum. Væntingin 

um hegðun (e. prescriptive) og hvernig þær eru (e. descriptive), getur sagt til um stöðu 

þeirra innan fyrirtækisins. Að vera jafnhæf hefur ekki allt að segja og virðist ekki alltaf 

duga til (Heilman, 2001). Niðurstöður sýna að hugmyndir um staðalímyndir eru á rökum 
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reistar. Þegar kona gegnir leiðtogahlutverki eru þær að brjóta á staðalímynd og festast í 

því að gegna leiðtogahlutverkinu á sama hátt og karlmaður myndi gera. Ef konan er of 

„kvenleg“ á hún það á hættu að verða dæmd óhæf til starfsins, þar sem hún er ekki 

„nægilega hörð“ (Catalyst, 2007). Ímynd einstaklinga af konum samkvæmt rannsókn 

Árelía Eydís (2018)  er að þær séu móðurlegar og hjartahlýjar og vegna þessa muni þær 

verða „mjúkar“ í leiðtogahlutverkinu þegar þær koma inn sem stjórnendur. Þegar þær 

sýna karllæga tilburði eru þær sagðar of ágengar og róttækar og sagðar vera 

karlmannlegar (Powell og Graves, 2003).  Konur í stjórnendastöðum eru ekki frábrugðnar 

karlmönnum sem gegna sömu stöðu. Konurnar afkasta jafn miklu í starfi og eru jafn 

skuldbundnar starfinu og karlmenn (Cortis og Cassar, 2005). Watson og Hoffman (2004) 

telja að staðalímyndir kynjanna geti haft áhrif á forystu. Konur eru ekki frábrugðnar 

körlum í forystu en þær eru samt sem áður minna metnar og fá ekki sömu viðurkenningu 

(Powell og Graves, 2003).  Prime, Carter og Welbourne (2009) gerðu rannsókn á 

viðhorfum stjórnenda í efstu stjórnendalögun. Rannsóknin fólst í því að skoða viðhorf til 

sjö helstu leiðtogaeinkenna eins og sést á töflu 1.  

Tafla 1: Flokkun leiðtogaeinkenna samkvæmt kynjuðum staðalímyndum  

Kvenlæg hegðun Karllæg hegðun 

Stuðningur:                                                                   Lausnaleit: 

Hvatning til starfsmanna Greina vandamál og fjarlægja hindranir 

Umbun: Áhrif uppávið: 

Viðurkenning, hrós og launahækkun Áhrif á fólk í hærri stöðum 

Leiðbeina: Verkefnaskipan: 

Aðstoða við starfsframa starfsmanna Heimila öðru starfsfólki ákvarðanatöku og 

ábyrgð 

Samvinna:  

Hvatning til samvinnu, uppbyggjandi 

gagnrýni og hvati til jákvæðrar auðkenningar 

 

Ráðgjöf:  

Ráðfæra sig við aðra einstaklinga 

áður en ákvarðanir eru teknar er 

varða einstaklinginn 

 

Hvatning:  

Hvatning til starfsmanna í 

starfi 
 

Tengslanet:  

Þróun og að viðhalda samskiptum  
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Þátttakendur töldu að konur hugsuðu meira um fólkið og karlar einblíndu á 

framkvæmd. Rannsakendurnir telja að slíkt viðhorf geti haft neikvæðar afleiðingar í för 

með sér fyrir konur í stjórnendastöðum. Þeir þáttakenda sem voru karlmenn töldu að 

karlstjórnendur væru betur til þess fallnir að leysa vandamál á meðan kvenstjórnendur 

væru hæfari í öllum leiðtogaeinkennum kvenna. Rannsóknir sýna að kvenstjórnendur 

gjalda fyrir þessar kynjuðu staðalímyndir, þar sem  karlæg gildi eru talin árangursríkari til 

stjórnunar en kvenlæg gildi (Prime og o.fl. 2009).  

2.3.2 Konur í stjórnunarstöðum 

Kyn eða kynþáttur hefur lítið með leiðtogahæfileika að gera. Leiðtogahæfni byggist á 

sambandi á milli starfsmanns og leiðtogans. Einstaklingurinn sem gegnir hlutverki 

leiðtoga og hans eiginleikar og hæfni, hefur meira að segja um árangur leiðtogans en 

eithvað annað (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2018). Í mörgum samfélögum er enn talið 

að konur séu ekki jafngóðir leiðtogar og karlar. Karlæg gildi eru talin betri þegar kemur að 

stjórnun og eiginleikar sem taldir eru einkenna karla taldir nauðsynlegir fyrir árangursríka 

stjórnun (Cortis og Cassar, 2005). Fólk hefur miklar skoðanir á því hvernig karlar og konur 

sinna leiðtogahlutverkinu. Litið er á konur sem einstaklinga sem hugsa um aðra (e. take 

care) og á karla sem einstaklinga sem taka stjórnina (e. take charge). Könnun sem varpaði 

ljósi á þetta var gerð á meðal sjálfra stjórnendanna. Könnunin var gerð þvert á lönd og 

lítur út fyrir að þetta viðhorf viðgangist í hinum vestræna heimi (Catalyst, 2007). Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt að karlar og konur búa yfir fleiri sameiginlegum persónueinkennum 

en ólíkum, bæði persónueiginleikum og vitsmunalegum (Spelke, 2005). Samkvæmt 

Amanda Sinclair (2013) eru líkamar kvenna gerðir sýnilegri og eiga konur það meira á 

hættu að verða dæmdar af útliti og stjórnunarháttum en karlar. Í fræðigrein sem hún 

skrifaði „Can i really be me?“ segir hún frá tveimur kvenkynsleiðtogum sem vildu vera 

sannir leiðtogar en á sama tíma vera þær sjálfar. Þær lentu í ósanngjarnri umfjöllun í 

fjölmiðlum, þar sem líkamar þeirra og háttarlag var gagnrýnt. Í sömu grein kemur fram að 

ekki sé litið með þessum hætti á hvíta karlkynsleiðtoga og njóta þeir forréttinda sem 

konurnar hafa ekki. Þeir eru oftar en ekki í jakkafötum og lítið talað um líkamlegt form 

þeirra (Sinclair, 2013). 

Niðurstöður úr rannsókn Árelíu (2018) gefa vísbendingar um að gera megi ráð fyrir því 

að konur í íslenskum skipulagsheildum þurfi að vinna hart að sér rétt eins og karlarnir, 
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„bara djöflast áfram“ eins og einn viðmælandi í rannsókninni hennar Árelíu orðaði. 

Konurnar þurfi líklegast að vinna harðar að því að öðlast leiðtogahlutverkið. Ástæðan er 

sú að ímynd leiðtoga er enn þannig að það eigi að vera karl sem gegnir því hlutverki. Konur 

sem ná afbragðsgóðum árangri verða að vera meðvitaðar um að kröfurnar sem settar eru 

á þær, eru aðrar en settar eru á karlmenn. Konurnar eiga að vera mjúkar en þurfa að getað 

sannað að þær geti verið harðar og tekið ákvarðanir. Flestar konur í þessum stöðum hafa 

valið þá leið að verða „ein af strákunum“ og láta þá ekki fordóma sem þær mæta standa 

í vegi fyrir leiðinni að settu marki. (Árelía, 2018).  

Fyrirtæki tapa á því að nota ekki hæfileika kvenkyns starfsmanna til fulls. Konur hafa 

einstaka hæfileika og viðhorf og leiðtogahæfileikar kvenna eru mikilvægir fyrir 

skiplagsheildirnar, sérstaklega þar sem flöt skipulagsheild ríkir og þar sem unnið er mikið 

í teymum (Okley, 2000). Fyrirtæki sem hafa karla og konur sem stjórnarmenn eru talin 

skila meiri arð en þau fyrirtæki sem eru með einsleitar og skakkar stjórnir. Konur í 

vestrænum löndum sitja í 15% sæta að meðaltali í stjórnun fyrirtækja (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2009). Lágmarksfjöldi kvenna við stjórnun virðist vera nauðsynlegur svo  

þær hafi áhrif samkvæmt (Konrad, 2008). Ef aðeins ein kona er í stjórn, þá verður hún að 

hafa fyrir því að á hana sé hlustað, en um leið og fleiri konur koma inn fá þær meiri 

hljómgrunn (Matsa og Miller, 2011). 

2.3.3 Fjöldi kvenna í stjórnendastöðum á Íslandi  

Hlutfall kvenna  sem gegna stöðu framkvæmdastjóra stendur í stað milli ára eins og 

mynd 2 sýnir.  Frá árinu 1999 var aukningin hæg fram til ársins 2016. 
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Mynd 1: Hlutfall kvenkyns stjórnarmanna eftir stærð fyrirtækja 2008-2017 (Hagvangur, 2018) 

 

Atvinnuþátttaka kvenna árið 2018 tæp 78% en atvinnuþátttaka karla rúm 85%. Árið 

2017 var óleiðréttur launamunur kynjanna rúm 15% en tæp 14% ef launafólk í fullu starfi 

er einungis skoðað. Í árs byrjun 2019 eins og mynd 1 sýnir var voru konur í stöðu 

framkvæmdarstjóra sveitarfélaga 36% sveitarfélaga og tæp 42% forstöðumanna 

ríkisstofnana (Hagstofan, 2019)   

 

Mynd 2: Áhrifastöður íslenskra karl- og kvenstjórnenda frá árinu 2017 til ársins 2019 (Hagvangur, 2019) 
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Árið 2009 skrifuðu Samtök atvinnulífisins, Félag kvenna í atvinnurekstri (FKA) og 

Viðskiptaráð Íslands skrifuðu undir samstarfssamning. Samstarfssamningurinn fólst í því 

að  hvetja og leggja áherslu á að koma konum í fremstu víglínu í íslensku viðskiptalífi. 

Markmiðið var að  hlutfallið yrði ekki minna en 40% í lok árs. Markmiðið náðist ekki og 

enn hallar á konur (Samtök atvinnulífisins, 2009). Í íslensku atvinnulífi fer konum fjölgandi. 

Þeim hefur fjölgað um 6% á síðastliðnum 16 árum. Í minni fyrirtækjum er líklegra að kona 

gegni stöðu framkvæmdarstjóra. Í byrjun árs 2018 birti Kjarninn fréttaskýringu og þar 

segir að af 90 stjórnendum fjármálafyrirtækja í íslensku atvinnulífi séu aðeins 9 konur en 

81 karlmaður (Kjarninn, 2018). 

2.4 Vinnustaðamenning 

Vinnustaðamenning (organizational culture) er afurð samfélagsins og afl sem knýr 

vinnustaðinn áfram. Vinnustaðamenning getur viðurkennt ákveðna hegðun sem þykir  

æskileg og hafnar sömuleiðis hegðun sem talin er óæskileg. Það fer síðan eftir 

einstaklingnum hvernig upplifun hans af vinnustaðamenningunni er (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 2010). Margar 

skilgreiningar hafa verið settar fram um hugtakið vinnustaðamenning. Hún er talsvert ólík 

annarri menningu, eins og til dæmis þjóðmenningu. Hofstede (2001) benda á það að 

möguleg skýring á því sé að fólk elst ekki upp á vinnustaðnum sínum og dvelur þar aðeins 

hluta úr degi á starfsævinni. Vinnustaðamenningu er ekki einungis haldið uppi af 

starfsmönnum skipulagsheilda, heldur einnig af viðskiptavinum, hagsmunaaðilum, 

byrgjum og yfirvöldum. Skipulagsheildir samanstanda af hópum og einstaklingum, hver 

með sína menningu. Samskiptin geta því verið ólík eftir deildum, eins og klæðnaður, 

vinnulag og hefðir (Seo og Hill, 2005). 

Rannsóknir hafa sýnt að vinnustaðamenning hefur áhrif á frammistöðu og velgengni 

skipulagsheilda (Kotter og Hesket 1992). Ósagðar og óskrifaðar reglur um hvernig á og 

hvernig á ekki að vinna, hafa áhrif á sjálfsmynd starfsfólks og hjálpa við að gera 

starfsumhverfið stöðugt. Starfsfólk gerir sér almennt ekki grein fyrir menningunni á 

vinnustað sínum fyrr en á hana reynir (Cameron og Quinn, 2011). Í þessu sambandi er oft 

talað um veika og sterka vinnustaðamenningu. Deal og Kennedy (1982) segja sterka 

vinnustaðamenningu vera kerfi óformlegra reglna. Reglurnar hjálpa starfsmanninum við 
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það að átta sig á hvernig hann eigi að haga sér. Starfsmennirnir vita til hvers er ætlast af 

þeim og þurfa því ekki að vera eyða tíma í það að átta sig á hvernig þeir eiga að bregðast 

við hinum ýmsu aðstæðum. Þetta gerir fólki kleift að vinna starfið sitt betur og starfsfólkið 

verður ánægðara. Í veikri vinnustaðamenningu fer mikill tími í það hjá starfsfólki að reyna 

að átta sig á því hvað það eigi að gera og hvernig það eigi að gera það. Starfsmenn verða 

því óánægðari og vinna starfið sitt verr (Deal og Kennedy, 1982). 

Prófessorarnir John P. Kotter og James L. Heskett, (1992) hjá Harvard Business School,  

skipta menningu innan vinnustaða í tvö þrep. Munurinn á þrepunum tveim segja þeir 

aðallega felast í því hversu sjáanleg þau eru og hve auðvelt sé að breyta þeim. Það fyrra 

er dýpra og ekki eins sýnilegt. Í þessu þrepi er vinnustaðamenning skilgreind sem þau gildi 

sem eru sameiginleg á meðal starfsfólks. Gildin eiga það til að haldast óbreytt, þó það eigi 

sér stað starfsmannavelta. Sem dæmi má nefna að þetta geta verið þættir eins og 

væntingar til starfsfólks, tilfinningar, viðhorf og samskiptamynstur. Þessir þætti geta verið 

ólíkir á milli skipulagsheilda. Fjármál geta t.d. skipt miklu máli á einum vinnustað á meðan 

allt snýst um tækninýjungar á öðrum og á enn öðrum stað um starfsánægju. Það getur 

reynst erfitt að breyta menningunni á þessu þrepi, að hluta til af því einstaklingar innan 

hópsins eru ómeðvitaðir um gildin sem sameina hópinn (Kotter, 1992). Þessir þættir geta 

oft verið svo inngrónir í vinnustaðamenninguna að starfsfólk á erfitt með að koma þeim í 

orð (Neuhauser, 2000). Á seinna þrepi Kotters og Hesketts er vinnustaðamenningin 

sýnilegri. Hún fer fram í hegðunarmynstri eða stíl innan vinnustaðarins, þar sem nýir 

starfsmenn eru hvattir til að fylgja fordæmi samstarfsmanna. Sem dæmi má nefna að 

þetta geta verið þættir eins og vinnusemi eða það hvernig fólk klæðir sig. Þessari 

menningu getur verið erfitt að breyta, en ekki eins erfitt og á fyrra þrepinu sem snýr að 

gildum (Kotter, 1992).  

2.4.1 Íslensk vinnustaðamenning  

Í grein Gylfa og félaga (2010) sem gerðu rannsókn á íslenskri vinnustaðamenningu var 

gerð ítarleg grein fyrir hugtakinu vinnustaðamenning. Fjallað er um helstu einkenni 

íslensks stjórnunarstíls og um íslenskar rannsóknir á vinnustaðamenningu. Sérstaklega er 

litið til megineinkenna vinnustaðamenningar íslenskra skipulagsheilda. Í rannsókn Gylfa 

og félaga (2010) var stuðst við aðferð Denison til að skilgreina íslenska 

vinnustaðamenningu. Að mati Dension (1990) endurspeglar hegðun starfsfólks menningu 
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skipulagsheilda. Hugmyndir, undirliggjandi skoðanir og ályktanir einstaklinga séu grunnur 

hegðunar og vegna þess sé hún mælanleg (Denison, 1984, 1990).  

Það bendir margt til þess að íslenskar skipulagsheildir eigi ýmislegt sameiginlegt þegar 

kemur að vinnustaðamenningu. Helstu niðurstöður Gylfa og félaga (2010) eru að þær 

skipulagsheildir sem skoðaðar voru hafi skýra stefnu en illa gengur að útfæra eða innleiða 

stefnuna. Ferlar virðast ekki vera næginlega skilgreindir. Einnig virðist ólíkum einingum 

ganga illa að starfa saman. Margir þættir geta haft áhrif á vinnustaðamenningu íslenskra 

skipulagsheilda. Sem dæmi má nefna fámenni landsins, þröngt og náið tengslanet, 

stjórnunarstíl stjórnenda og samskiptamynstur einstaklinga. 

2.4.1 Karlæg vinnustaðamenning 

Kynferðisleg áreitni er algengari á vinnustöðum þar sem karlæg menning er ríkjandi og 

þar sem karlar eru í meirihluta í stjórnunarstöðum (Berdahl, 2007). Konur sem starfa fyrir 

karlkyns yfirmann segja að meira umburðarlyndi gagnvart ofbeldi sé á vinnustöðum þar 

sem karlmaður gegnir yfirmannsstöðu en á vinnustöðum þar sem kona gegnir 

yfirmannsstöðu (Stockdale, 1999). Karlægir vinnustaðir eiga það til að umbuna fyrir 

svokallaða karlmannlega hegðun. Hún er samþykkt og jafnvel hvatt til hennar og hún sýnir 

sig til dæmis í ógnandi hegðun, keppnisskapi og ríkjandi dómínerandi hegðun (Vogt, 

2007). Karlkyns starfsmenn eru líklegri til að hafa kynferðislegan hugsanagang (e. sexist 

ideologies) og fjandsamlegt viðhorf gagnvart konum. Þeir geta litið á kynferðislega áreitni 

sem venjuleg samskipti og þeir einstaklingar sem mótmæla óviðeigandi hegðun eru þá 

álitnir frávik frá norminu (De Judicibus og Mccabe, 2001). Í flestum þáttum samfélagsins 

hafa karlar meiri styrk en konur og vinnustaðurinn er vissulega engin undantekning 

(Goldstein, 2018). Konur sem starfa í karlægri menningu geta upplifað sig einangraðar frá 

óformlegum vinnutengdum atburðum, eins og að fá sér drykk eftir vinnu eða að funda 

utanhúss, sem eru mikilvægur þáttur í starfsferilsframvindu (McLaughlin, Uggen og  

Blackstone,  2018) Innan samfélagsins eru karlæg gildi enn ríkjandi í flestum 

atvinnugreinum. Karlar hafa forskot á vinnumarkaðinum af þeirri ástæðu að saga þeirra á 

vinumarkaði nær lengar aftur en saga kvenna. Þeir hafa því skapað umgjörð sem enn 

viðgengst innan skipulagsheilda, ásamt venjum og hefðum. Það er áhrifavaldurinn stýrir 

kynjamisréttinu og viðheldur völdum karla (Wirth, 2001). 
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2.4.2 Siðferðisleg vinnustaðamenning 

Fyrirtæki móta með sér ákveðin gildi og snýr siðferðisleg vinnustaðamenning að því 

hvað sé ásættanleg hegðun innan fyrirtækis. Starfsmenn setja sér háa siðferðislega staðla 

hjá fyrirtækinu. Starfsfólk  er hvatt til þess að taka áhættur og árásargirni er haldið í 

skefjum. Ef sterk vinnustaðamenning er til staðar innan skipulagsheilda og hún heldur upp 

siðferðislegri menningu, þá ætti hún að hafa mikil áhrif á hegðun starfsmanna. Siðlaus 

menning hefur líka áhrif á starfsmenn. Starfsmenn geta reynt að komast undan 

verkefnum eða blekkt samstarfsfólk sitt. Fyrirtækið getur þá lent í því að lenda í 

málaferlum, getur fengið á sig sektir eða jafnvel lent í viðskiptabanni. Stofnendur 

fyrirtækja skapa vinnustaðamenninguna. Oft eru þeir stjórnendur eigin fyrirtækis og ættu 

að geta séð til þess að siðferðisleg menning sé til staðar, með því að sýna hana sjálfir og 

setja viðmið um siðferði. Stafsfólk getur einnig fengið þjálfun í siðferðislegri hegðun, svo 

það geri greinarmun á því hvað sé siðferðisleg menning og hvað ekki. Það þarf einnig að 

vera til staðar ferli um siðferðisleg vandamál í gegnum trúnaðarmenn eða í gegnum 

formlegt tilkynningakerfi (Robin og Judge, 2015).  

2.4.3 Breytingar á vinnustaðamenningu  

Skipulagsheildir í dag verðar að vera opnar og  sveigjanlegar fyrir breytingum svo þær 

geta orðið við kröfum þjóðfélagsins. Þá verður stundum að gera breytingar innan 

skipulagsheilda til að ná árangrinum sem ætlast er til (Kotter, 1996). Það getur reynst 

erfitt að breyta rótgróinni menningu fyrirtækja vegna þátta sem þykja óæskilegir Slíkar 

breytingar eru ekki gerðar nema með breytingum starfsmannahópnum og á það 

sérstaklega við um stjórnendur. Það getur reynst nauðsynlegt til að ná fram breytingu á 

menningu að fá inn stjórnendur með ný gildi og skoðanir (Neuhauser, 2000). Breytingar 

eru kostnaðarsamar og ekki síst þegar endurskipuleggja þarf starfshópinn. Umræða um 

breytingar getur valdið kvíða innan starfshópsins. Starfsfólkið þrífst ekki í ófyrirsjáanlegu 

starfsumhverfi og heldur fast í þær venjur sem það þekkir (Schein, 1999). Eftir því sem 

vinnustaðamenningin varir lengur verður hún sterkari og rótgrónari. Það getur reynst 

erfitt að breyta rótgróinni menningu og virðast áhrifin stundum verða lítil, þó nýir 

stjórnendur eða eigendur taki við. Það þarf að sjálfsögðu að bera virðingu fyrir rótum 

vinnustaðamenningar þegar gera á  breytingar á henni (Kotter og Heskett, 1992) 
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Fimm skilyrði þurfa  að vera til staðar samkvæmt Juechter, Fisher og Alford (1998) 

þegar til stendur að laga og breyta menningu skipulagsheilda. Í fyrsta lagi verða breytingar 

að hafa ákveðna stefnu með ítarlegum markmiðum. Breytingarnar verða að vera 

raunverulegar í gegnum dags daglega viðburði innan vinnustaðarins. Í öðru lagi verða 

breytingar á menningu að vera knúnar áfram af stjórn skipulagsheilda, en það þarf 

samheldni svo hægt sé að ná árangri. Fyrirmyndin endurspeglast frá stjórnendum og 

starfsfólkið verður að geta fylgt þeim eftir. Í þriðja lagi verða stjórnendur að vera 

skuldbundnir breytingunum á vinnustaðamenninguni. Það getur tekið á og þarf stafsfólk 

að draga fram það besta hjá sjálfu sér til að geta haldið út breytingarnar. Í fjórða lagi 

reynist erfitt að bæta og breyta menningu  ef allir eru ekki með og taka ekki þátt af heilum 

hug. Starfsfólkið verður að fá að taka þátt í undirbúningi og framkvæmd frá byrjun, ef 

starfsfólkið á að taka þátt af alvöru í umbreytingunni. Í síðasta og fimmta lagi er 

nauðsynlegt að fá óháða einstaklinga til að leggja mat sitt á menninguna og taka þátt í að 

vinna að breytingu hennar (Juechter, Fisher og Alford, 1998).  

2.4.4 Flokkun Shein á vinnustaðamenningu 

Vinnustaðamenningin er með djúpar rætur inn í skipulagsheildina og það tekur hana 

langan tíma að þróast. Það er því erfitt að ætla sér að breyta vinnustaðamenningu. Það 

er oft erfitt að sleppa tökunum af því sem hefur virkað vel og gefur starfsfólkinu gildi 

(Sempane, Rieger og Roodt, 2002). Shein (2004) segir að greina megi 

vinnustaðamenningu í þrjú stig. Hið áþreifanlega (e. Artifacts) , hugmyndafræði og gildi 

(e. espoused belifes and values) og það sem er undirliggjandi og dulið (e. underlying 

assumtions). Á mynd þrjú má sjá stig vinnustaðamenningar samkvæmt Shein (2004). 
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Mynd 3: Stig vinnustaðamenningar (Shein, 2004)  

Líkja má vinnustaðamenningu við fljótandi ísjaka, það sem einungis efsti hluti  ísjakans 

er sjáanlegur ofansjáar. Fyrsta stig er toppur ísjakans, það sem er áþreifanlegt og allir sjá 

og skynja eins og: Húsnæði, sýnileg gögn, tæki, klæðaburður starfsmanna, framkoma og 

talsmáti. Þeir sem koma auga á þessa þætti eru viðskiptavinir. Þrátt fyrir að þættirnir séu 

sýnilegir öðrum er túlkunin vandmeðfarin, vegna takmarkandi upplýsinga. Möguleiki er 

að sjá hvernig starfsfólkið hannar umhverfið og hegðunarmynstur, en það getur reynst 

erfitt að greina ástæðurnar. Stig tvö snýr að hugmyndarfræði og yfirlýstum gildum 

skipulagsheildarinnar. Það er stefna, hugmyndafræði, slagorð og markmið. Á þriðja stigi 

eru undirliggjandi hugmyndir orðnar svo sjálfsagðar að starfsfólkinu finnst eins og fáu sé 

hægt að breyta innan skipulagsheildarinnar og stafar þetta af árangursríkri innleiðingu 

hugmynda og gilda. Undirliggjandi forsendur eru ómeðvitaðar en geta ákvarðað hvernig 

starfsfólki líður. Ef undirliggjandi hugmyndir festast innan skipulagsheilda, mun 

starfsfólkinu finnast aðrar hugmyndir vera ómögulegar og óhugsandi og erfitt getur 

reynst að gera breytingar. Þetta er neðsta lagið og undirstaða ísjakans. Þarna er að finna 

hugmyndirnar sem eru ekki sýnilegar og hugmyndir sem hægt er að greina í samskiptum 

við starfsmann. Hugmyndirnar eru orðnar svo inngrónar í skipulagsheildina og þær orðnar 

sjálfsagðar. Þetta er hin upprunalega uppspretta aðgerða og gilda. Þegar grunnhugmyndir 

eru orðnar svo kirfilega fastar í hugum starfsfólks, verður ómögulegt að bregðast við þeim 

á annan hátt en þeim sem grunnhugmyndirnar byggja á (Schein, 2004). Nauðsynlegt er 

fyrir stjórnendur að vera vakandi fyrir menningu þeirra skipulagsheildar sem þeir starfa 

Áþreifanleg einkenni               

Hugmyndafræði og gildi          

Undirlyggjandi ályktanir            
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hjá, því annars er hætt við að menningin stjórni þeim. Þeir verða að geta gert sér grein 

fyrir því hvernig kafa á dýpra og komist þannig að dýpra stigi menningarinnar. Stjórnendur 

verða að meta hagnýtingu undirliggjandi hugmynda og hvernig taka á þeim þegar á reynir 

(Shein, 2004). 

2.5 Fræðilegar kenningar 

Næst verður greint frá helstu fræðikenningunum á sviði kynjaumræðu í stjórnun.  

Kenningarnar eru félagsmótunarkenningin, glerþakið og lagnakenningin.  

2.5.1 Félagsmótunarkenningin  

Mary Blair-Loy (2001) Ameríski félagsfræðingurinn bendir á það að þrátt fyrir að 

vinnustaðamenning sé orðin fjölskylduvænni en áður og jafnrétti kynjanna á heimilum og 

vinnustöðum hafi aukist, þá ríki enn aldagömul félagsmótun (e. social constructionism)  

um það hvað henti kynjunum best. Afleiðingin er sú að konum sem gegna 

stjórnunarstöðum er ætlað að taka meiri daglega ábyrgð á heimili og börnum en karlar í 

sambærilegum stöðum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2012). Lengi hefur verið lögð áhersla 

á að mesta skuldbinding kvenna sé inn á heimilinu og konurnar metnar út frá þeirri hæfni.  

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2011). Barker (2005) segir að staðalímyndin um það að 

konan skuli bera ábyrgð á fjölskyldu, sái fræjum efasemda um að þær geti bæði átt 

starfsferil og sinnt fjölskyldunni. Konur hafa aukið hlutdeild sína innan skipulagsheilda. 

Þrátt fyrir það hefur ekki nægjanlegur árangur náðst í því að endurskilgreina hlutverk 

kynjana inni á heimilinu (Barker, 2005).  

2.5.2 Glerþakið 

Glerþakið (e. The glass ceiling) fjallar um misrétti á vinnustöðum á milli karla og 

kvenna. Kenningin leit dagsins ljós á níunda áratug síðustu aldar. Hún segir frá þeim 

hindrunum  sem konur þurfa að horfast í augu við þegar þær sækjast eftir 

stjórnunarstöðum (Zeng, 2011). Konurnar sem komust upp í stjórnendastöður á sjöunda 

og áttunda áratugnum voru mjög fáar. Þær festust á ósýnilegri hindrun sem þær komust 

ekki yfir. Árið 1986 komu tveir blaðamenn Wall Street Journal fram með hugmyndina um 

glerþakið (Hymowitz og Schellhardt, 1986). Glerþakið er ekki bara merki um ójafnrétti, 

heldur einnig um efnahagslegan vanda.  
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Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki skila meiri hagnaði ef þau markvist stuðla að 

fjölbreytni (Glass Ceiling Commision, 1995). Konur ná vissulega æðstu metorðum hjá 

fyrirtækjum í dag en því miður er hlutfallið lágt. Konum hefur farið fjölgandi í stöðum 

deildarstjóra og millistjórnenda. Það eru þó ekki margar konur í æðstu stjórnendastöðum. 

Glerþakið er myndlíking sem skýrir af hverju það er. Konur rekast enn á ýmsar hindranir 

þegar þær stíga upp úr millistjórnendastöðum (Eagly og Karau, 2002). Starfsfólk 

skipulagsheilda verður stöðugt meðvitaðra um glerþakið. Nauðsynlegt er að sú hindrun 

verði fjarlægð svo að konur fái tækifæri til að blómstra í starfi og nýta hæfileika sína. 

Karlmenn verða að gera sér grein fyrir þeirri hindrun sem glerþakið er og hvað það er sem 

veldur því að konur komist á hærri stjórnunarstig. Stjórnendur fyrirtækja þurfa alltaf að 

hafa þessi atriði í huga til að geta spornað gegn hindrun glerþaksins (Ragins, Townsend 

og Mattis, 1998). 

2.5.3 Lagnakenningin 

Lagnakenningin (e. pipeline theory) segir frá ferli einstaklingsins frá undirbúningsnámi 

til atvinnulífs (Mariani, 2008). Lagnakenningin segir að með tímanum muni staða kvenna 

innan atvinnulífsins og samfélagsins styrkjast og meira kynjajafnvægi nást (Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). Í mörgum ítarlegum rannsóknum sem 

hafa stuðst við lagnakenninguna, hefur verið dregið fram fyrirbæri sem kallast lagnaleki 

(e. leaky pipeline). Því er líst þannig að fjölgun kvenna í karllægum störfum geti stöðvast 

vegna persónulegra ástæðna, skorts á stuðningi eða sjálfstrausti eða 

einangrunartilfinningar (Helfat, Harris og Wolfson, 2006).  

Ályktunin er sú að þær konur sem standa höllum fæti í karlægum greinum og störfum 

kjósa síður að mennta sig á sviðum sem teljast karllæg. Samkvæmt lagnakenningunni mun 

aukin menntun kvenna í karlægum starfsgreinum með áherslu á jafnréttismál bæta stöðu 

kvenna á atvinnumarkaði og jafnrétti mun að lokum nást (Mariani, 2008). Sjálfstraustið 

er veigamikill þáttur í því að ná árangri. Að sætta sig við minna getur stafað af litlu 

sjálfstrausti. Lítið sjálfstraust getur haft áhrif á það að konur fái lægri laun og síður 

viðurkenningu í leiðtogafærni en karlar (Appelbaum, Audet og Miller, 2003). 
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3 Aðferðarfræði 

Hér verður sagt frá þeirri aðferðafræði sem var notuð við gerð rannsóknarinnar. Það 

skiptir máli að velja rétta aðferð svo rannsakandinn fái fram þau svör sem hann leitar eftir 

(Merriam, 2009). Farið verður yfir kosti og galla aðferðarinnar og hvers vegna rannsakandi 

ákveður að nota eigindlega rannsóknaraðferð við gerð verkefnisins. Farið verður yfir 

hvernig gögnum var safnað, val á viðmælendum, skráningu og úrvinnslu gagna, 

áreiðanleika og réttmæti, ásamt siðferðilegum álitamálum. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við gerð rannsóknarinnar. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna upplifun kvenstjórnenda á #metoo byltinguna.  

Rannsóknaraðferðum er að jafnaði skipt í tvo flokka. Eigindlegar (e. qualitative) 

rannsóknaraðferðir og megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative). Í megindlegum 

rannsóknaraðferðum er lagt af stað með ákveðna tilgátu, úrtakið er stórt og tölulegum 

upplýsingum safnað. Niðurstöðurnar eru byggðar á skoðunum margra einstaklinga og 

hægt að yfirfæra niðurstöður á þýðið (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er ekki lagt af stað með ákveðna tilgátu. 

Rannsakandinn safnar upplýsingum í til dæmis formi viðtala eða með athugunum. 

Markmið eigindlegra rannsóknaraðferða er að rannsaka einstaklinginn í sínu eðlilega 

umhverfi (Polit og Beck, 2006).  

3.2 Markmið rannsóknar  

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna upplifun íslenskra kvenstjórnenda á #metoo 

byltinguna og hvort byltingin hafi leitt til breytinga á þekkingu og vitund um kynbundna, 

kynferðislega áreitni og ofbeldi. Einnig var leitast við að svara því afhverju konur eru enn í 

hlutfallslega færri stjórnendastöðum en karlar. Rannsóknarspurningin sem höfð var að 

leiðarljósi var: 

- Hver er upplifun kvenstjórnenda á  #metoo byltinguna?  

 Rannsakandinn er með BA í félagsráðgjöf og hefur mikinn áhuga á öllu sem viðkemur því að 

bæta líf einstaklings, hvernig samfélagið getur stuðlað að því og hvaða úrlausnir eru í boði.  
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3.3 Viðmælendur 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru átta talsins. Leitast var eftir að fá átta til tólf 

kvenstjórnendur. Að hámarki máttu einungis ein til tvær konur starfa innan sama 

fyrirtækis. Skilyrði var að hafa verið í sama stjórnendastarfi hjá sama fyrirtæki í þrjú ár eða 

lengur. Viðmælendur voru valdir í rannsóknina með hentugleikaúrtaki. Notast er við slíkt 

úrtak þegar þátttakendur eru valdir með það í huga að þeir falli sem best undir þau skilyrði 

sem sett voru fram í upphafi. Hentugleikaúrtak er mest notaða úrtaksvalið í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og jafnframt það þekktasta  (Esterberg, 2008; Polit og Beck, 2006).  

Tafla 2: Sýnir fjölda viðmælenda og hvaða stöðu þau gegna. 

 

STARFSHEITI 

 

FJÖLDI 

Forstjóri      1  

Framkvæmdastjóri      4 

Markaðsstjóri      1 

Mannauðsstjóri      1 

Yfirlögfræðingur      1 

 

 

Rannsakandi hafði samband við 13 konur í gegnum tölvupóst með ósk um samstarf og 

með kynningu á rannsókninni. Fyllsta trúnaðar var heitið, nafnleyndar viðkomandi sem 

og nafnleyndar fyrirtækis. Viðmælendur verða því ekki nafngreindir. Átta jákvæð svör 

bárust frá sex fyrirtækjum. Þátttakendurnir átta eru allt konur í stjórnendastöðum á 

aldrinum 36 til 58 ára. Eins og sjá má á töflu 2 eru stjórnendastöðurnar sem þær gegna 

mismunandi. Reynsla kvenanna er mislöng en aldrei minni en þrjú ár. 

3.4 Gagnaöflun 

Framsetning gagnaöflunar í eigindlegum rannsóknum getur skipt miklu máli þegar 

kemur að réttmæti. Gagnaöflun getur verið mismunandi og engin ein leið er rétt. Einnig 

geta niðurstöður rannsóknar verið mismunandi en þó réttmætar (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Rannsakandi notaðist við hálfopin og opin viðtöl við gerð 

viðtalsrammans, sem samanstóð af 12 spurningum sem voru mótaðar eftir markmiðum 
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rannsóknarinnar (sjá viðauka 2). Spurningarnar eru ekki staðlaðar og viðtölin geta aldrei 

orðið eins, þar sem upplifun hvers og eins viðmælenda er ólík. Uppröðun spurninga í 

hálfopnum viðtölum skiptir ekki meginmáli (Berg, 2007). Orðalagi var stundum breytt eftir 

því sem hentaði hverju sinni og stundum svöruðu viðmælendur nokkrum spurningum í 

einu. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 26. október til 7. nóvember 2018 á vinnustað 

viðmælenda og í lokuðu fundarherbergi þar sem viðmælandi gat tjáð sig óhindrað án allra 

truflana.  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er byggt á því að það myndist traust á milli 

rannsakandans og viðmælandans. Viðmælanda gefst því tækifæri á því að tjá sig með 

eigin orðum, sem gefur möguleika á djúpum skilningi á viðfangsefninu. Viðtalsramminn 

getur tekið breytingum í rannsóknarferlinu ef nýir áherslupunktar koma fram (Esterberg, 

2002).  Í upphafi tók viðmælandi fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt, nafn viðmælenda og 

nafn fyrirtækja yrði ekki getið. Fyrst voru viðmælendur spurðir bakgrunnsspurninga um 

aldur, menntun og starfsaldur. Rannsakandi notaðist við upptökutækið á símanum til þess 

að hljóðrita viðtalið með samþykki viðmælenda. Síminn var stilltur á flugstillingu og lokað 

á netið til að fyrirbyggja truflanir. Til þess að rannsókn geti talist réttmæt, þarf hún að 

mæla það sem henni er ætlað að mæla. Það er misjafn hvernig einstaklingurinn upplifir 

heiminn og leitast því rannsakandinn við að lýsa og útskýra heiminum út frá því hvernig 

einstaklingurinn upplifir hann (Merriam, 2009). Ekki er hægt að uppfylla áreiðanleika í 

rannsóknum með eigindlegum rannsóknaraðferðum (Merriam, 2009). Viðtölin voru 

skrifuð orðrétt upp í tölvu eftir upptökunni, ásamt hugleiðingum rannsakanda áður en 

rannsakandinn hófst handa við að greina gögnin.  

3.5 Þemagreining og kóðun    

Þegar afritun var lokið voru viðtölin kóðuð með litaþemum og valinn einn litur fyrir 

hvert þema (Esterberg, 2008). Afritaðar síður viðtala ásamt athugasemdum rannsakanda 

telja samanlagt 110 síður. Rannsakandi notaðist við opna kóðun við úrvinnslu gagna. Opin 

kóðun snýst um að búta gögnin niður, lesa þau ítarlega línu fyrir línu eða fyrir orð og reyna 

að koma auga á hugsanlegar tengingar í orðum viðmælenda. Í opinni kóðun kemur fram 

munstur sem verður síðan að  kenningu. Með því að notast við aðferð sem þessa getur 

rannsakandinn fundið út hvað er sameiginlegt í viðtölunum og greint ákveðið þema og 

undirþema ef við á (Unnur Edda Óttarsdóttir, 2013). Tilgangur kóðunar er að auðvelda 



 

33 

rannsakanda greininguna og flokka saman efni svo yfirferðin verði auðveldari, yfirsýnin 

betri og að skýra markmið rannsóknarinnar. Það getur reynst vandasamt að flokka og 

kóða gögn, þar sem sjónarmið rannsakanda og skilningur getur breyst á meðan á 

rannsókn stendur (Gill, 2000). Öllum persónurekjanlegum upplýsingum og upptökum var 

eitt þegar afritun gagna var lokið.  

3.6 Annmarkar rannsóknar  

Rannsakandinn ber mikla ábyrgð þegar eigindlegar rannsóknaraferðir eru notaðar. Öll 

rannsóknin er byggð á mannlegum samskiptum og geta því komið upp ýmis siðferðisleg 

álitaefni, svo nauðsynlegt er að hafa varan á. Mikilvægt að viðmælendur séu vel upplýstir 

um það hvert markmið rannsóknarinnar er svo þeir geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort 

þeir vilji vera þátttakendur í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013). Í upphafi viðtala 

minnti rannsakandi aftur á að fyllsta trúnaðar væri heitið, nöfn þátttakenda myndu ekki 

koma fram né nafn fyrirtækis og útilokað að hægt væri að rekja upplýsingar til einstakra 

þátttakenda. Nærgætni og virðingar var gætt í öllum viðtölunum. Unnið var úr öllum 

gögnum á sama hátt og eftir úrvinnslu var upptökum eytt. Rannsakandi reynir eftir 

fremsta megni að endurspegla upplifun og reynslu þátttakenda og koma þeim skýrt til 

skila. Það er vert að taka það fram að niðurstöður eigindlegra rannsókna hafa ekkert 

alhæfingargildi og því ekki hægt að alhæfa niðurstöður yfir á alla starfsmenn innan þeirra 

fyrirtækja sem rannsakandi fór til. Erfitt er því að skilgreina réttmæti rannsóknarinnar 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 
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4 Niðurstöður  

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar, þar sem tekin voru viðtöl við 

átta konur í stjórnendastöðum í sex fyrirtækjum . Mikilvægt er að taka það fram að ekki 

er hægt að alhæfa niðurstöðurnar sem rannsóknir sýnir, þar sem þátttakendur eru 

einungis átta talsins. Rannsakandi reynir eftir fremsta megni að svara 

rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með. Þegar afritun viðtala var lokið, skoðaði 

rannsakandi öll sín gögn og greindi þemu úr svörum viðmælenda.  

 

 

Mynd 4. Þemu og undirkóðar 

Á mynd 4 má sjá þau þemu og undirþemu sem komu í ljós við greiningu á viðtölunum. 

Yfirþemun tvö eru: Kona í stjórnendastöðu og áhrif #metoo á vinnustaðinn. Undirþemun 

sex eru: upplifunin á #metoo, brynja okkur og vera sterkar, segja frá ofbeldi, 

vinnustaðagrínið og „má þá bara ekkert“, svona hegðun líðst ekki og kynjaskiptingin. 

4.1 Kona í stjórnendastöðu  

Rannsakanda fannst mikilvægt að spyrja viðmælendur um hvernig það væri að vera 

kona í stjórnendastöðu í karlægri vinnustaðamenningu á Íslandi.  

Viðmælandi B segir: 

Kona í stjórnendastöðu 

Upplifunin á #metoo

Brynja okkur og vera 
sterkar

Segja frá  ofbeldi

Áhrif #metoo á vinnustaðinn 

Vinustaðagrínið "má þá 
bara ekkert  

Svona hegðun líðst ekki 

Kynjaskiptingin
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Þegar maður labbar hérna inn þá er maður einhvern veginn bara ég, það 
er ekkert þú veist ... það er ekkert verið að pota í mann, þú ert kona og 
ég heyri það stundum ... oog jafnvel ljótt að segja að mér finnst bara 
stundum vænt um það þegar ég er á fundi ... sjaldan og einhver gleymir 
að beygja í kvenkyni ... þá þú veist eins og við séum allt strákar ... þá 
hugsa ég gvuð þeir taka ekki eftir því haha.  

 

Viðmælanda D finnst að það eigi ekki að skipta máli hvort þú sért karl eða 

kvenstjórnandi. Það sem skipti máli að eftir þér sé tekið fyrir hvað þú gerir en ekki fyrir 

það af hvaða kyni þú sért. Athyglin eigi frekar að snúast um verkefnin. Viðmælanda D segir 

að hún fái meira athygli fá háskólanemum vegna þess að hún er „kona“ í ábyrgðarstöðu, 

en ekki fyrir hvað hún gerir. Það sem flestir viðmælendur áttu þó sameiginlegt var að sem 

kona verða þær að hafa meira fyrir því að koma sér á framfæri. Þær verða að vera 

ákveðnar og tala hátt svo að á þær sé hlustað. Karlmenn séu skoðana miklir og konur 

þurfa að vera sterkur karakter til að láta ekki bjóða sér hvað sem er. Viðmælendur voru 

einnig sammála um að konur séu oft á tíðum of samviskusamar, ábyrgðarfullar og 

kröfuharðar á sjálfa sig. Karlarnir þora frekar að segja „heyrðu ég þarf að fara í veiðiferð 

klára verkefnið eftir helgi“  á meðan konan vinnur kanski frameftir til að getað klára sitt.  

Viðmælandi D segir að það geti verið ýmsar ástæður fyrir því af hverju konur eiga 

erfiðara með að koma sér á framfæri. Viðmælandinn lýsir muninum á atvinnu- og 

stjórnmálalífinu:  

 

Það er gríðarlegur munur á atvinnulífinu og stjórnmálalífinu … í 
stjórnmálum eru konur sko kosnar af öðrum konum þannig að þær 
sækja stuðning og styrk til kvenna ... í atvinnulífinu eru það bara karlar 
sem ráða … ég þúst ... það er voða næs að eiga vinkonur og eitthvað 
stuðningsnet, en það skiptir engu máli í því að komast eitthvað áfram 
eða halda einhverju djobbi ... það eru allt karlar sem ráða öllu ... alls 
staðar og það er bara þannig. 

 

Viðmælandi C lýsir því því hversu flottir einstaklingar konurnar eru og að þær séu of 

oft inni í skelinni. Ef þær segja eithvað eða hafa skoðanir eru þær kallaðar frekjur. Hún vill 

frekar vera kölluð frekja en að vera grátandi inn á skrifstofu vegna þess að einhver sagði 

eitthvað við hana.  
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Það sem flestar konurnar eiga sameiginlegt er að þær eignast börn, þegar þær eru á 

aldrinu aldrinum 25 til 35 ára, eru þær á barneignaraldri og eru að meðaltali meira heima 

með börnin. Nokkrar konur töluðum um að konurnar eru oft meira heima með börnin. 

Þær þurfi að keppast við karla um ábyrgðastöður en karlmaðurinn hefur forskot inn á 

vinnumarkaði þar sem hann getur unnið svo mikið og stimplað sig inn. Viðmælandi A segir 

að það hafi verð risk fyrir vinnustaðin að ráða hana í svona ábyrgðamikla stöðu á sínum 

tímu, sérstaklega þar sem hún væri á barneignaraldri og þeir voru nýbúin að láta annan 

einstakling fara.  

Viðmælandi D lýsir því hvernig athyglin eykst, sérstaklega ef þú ert kona í 

stjórnendastöðu, ef þú gerir mistök þá vita allir fjölmiðlar landsins það um leið: „Maður 

er bara hundeltur alltaf og hefur alltaf verið ... en það er bara svoleiðis ... það er fylgst 

með öllu ... ég upplifi mig alltaf svona undir smásjá sko ... það alltaf verið að skoða allt ... 

það er bara svoleiðið á þessu landi.“  

Viðmælendur voru sammála um að konur verða að styðja hvor aðra og gleðjast þegar 

öðrum konum gengur vel. Viðmælandi A segir: „Til þess að konur komist áfram almennt, 

þá verðum við að styðja hver aðra. Ég er allavegana þar ... reyna að ýta góðum konum 

áfram ... og gleðst ef að þær fá tækifæri ... mér finnst það soldið vanta almennt hjá okkur 

við erum svo mikið alltaf að einhvern veginn að nagast út í hvor aðra.“ Flestir 

viðmælendur mínir voru sammála um að það sé gott að fá konu í stjórnendastöðu og það 

sé gott að raddirnar eru ekki einsleitar.   

Viðmælandi C segir:  

 

Það er ofboðslega gott að fá kvenstjórnendur, þær eru bara með aðeins 
öðruvísi element skoo, við finnum það þegar við erum að jafna svona 
kynjahlutföllin ... það gefur svona þúst, þeir eru sterkir þennan veginn 
og miðla því áfram, við erum sterkar á einhvern annan veg og miðlum 
því áfram. Þannig að það er rosalega gott að hafa ekki raddirnar 70/30.  

 

Viðmælenda D finnst sorglegt hvað fáar konur eru stjórnendur, margar hafi verið svo 

stutt og hætt. Viðmælandi G segist aldrei hafa kunnað neitt annað en að hún gæti alveg 

eins gert hlutina eins og einhver annar, hvort sem það er karl eða kona eða eitthvað. 
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4.1.1 Upplifunin á #metoo  

Allir viðmælendur voru sammála um að #metoo umræðan hafi verið þörf og tímabær. 

Viðmælandi B segir: „Mér fannst hún alveg hljóta að gerast af því að ... hvað segir maður 

... það var búin að vera svo löng períóda finnst mér, sem var ekkert búið að ... þið ungu 

konurnar, það var ekkert búið að ræða um jafnrétti.“ Viðmælandi F tekur í sama streng: 

„Mjög þörf umræða sem að hefði átt að koma upp á yfirborðið miklu fyrr miðað við hvað 

hún var stór og miklu stærri en maður gat áttað sig á ... oog bara mjög holl fyrir og mjög 

heilbrigð og mjög þarft.“ Viðmælandi E er sammála og segir: „Auðvitað bara frábært að 

þarna að svona hlutir skildu dregnir í dagsljósið ... sérstaklega ef það veldur einhverjum 

hugarfarsbreytingum sem leiða eitthvað gott af sér.“ Viðmælandi F segir: „Það eru alltaf 

ákveðin sjónarhorn í samfélaginu sem að þú nærð aldrei að almennilega að tækla og þess 

vegna segi ég ... þessi bylting er góð og hún hefur gert ótrúlega margt held ég og mun 

hjálpa okkur öllum, en hún leysir ekki allt.  

Viðmælandi B segir að umræðan um kynjajafnrétti hafi þagnað í kringum aldamótin:  

 

Þetta þagnaði einhver staðar í kringum 95 til 2000 og allir fóru að þú 
veist einhvern veginn að klæða sig íí ... viktoria secret og push upp bras 
... oog það varð einhver svona yfir femínismi eee nei þetta heitir ekki 
femínismi ... svona yfirkvenlegheit sko ... og þá varð soldið svona ... 
fannst mér ... nú er ég bara að spögulera ... fannst mér svona ójafnvægi 
uuu ... af því að skoo rauðsokkurnar máttu ekki vera skvísur og svo komu 
skvísurnar og svo kom metoo og við megum vera skvísur oog ... þannig 
mér fannst þetta svo þarft, þessu umræða að sko, það er ekki hvernig 
þú klæðir þig sem skiptir máli ... þú þarft ekki að vera í karlmaður í 
jakkafötum til þess að ná árangi, þú átt bara að vera akkúrat eins og þú 
villt. 

 

Viðmælandi C spyr sig: „Hvað er viðeigandi og hvað er óviðeigandi, hvað er valdaníð 

og hvað er niðurtal, hverju hefðu við ... hefðum við geta stýrt umræðuni, já við erum líka 

konur við erum sterkar skilurðu mig, þeir hafa meira ego heldur en við, þeir stýra 

umræðunni bara sér í hag, við bara kunnum það ekki.“ Það hefur marg breyst á 

síðastliðnum árum er varða kynjajafnrétti, og viðmælendur voru sammála um að við erum 

ekki komin á þann stað sem við eigum að vera á og breytingar taka tíma. Þær séu byrjaðar 

en gerast ekki eins og hendi sé veifað. Umræðan sé orðin mikið meir en hún var og menn 

séu orðnir mun meðvitaðir um þetta og sýna þessu  áhuga . Viðmælandi E segir að hún 
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heyri meira af því  „að það væri nú gott að ráða konu.“ Viðmælendur voru sammála um 

að vera heppin með samstarfsfólk og þeim ásamt samstarfsfélögum sé misboðið að heyra 

það sem að gerist þarna úti. Flestir viðmælendur mínir voru sammála um að þessi 

umræða sé vandmeðfarin. Viðmælandi A segir: „Það er svo auðvelt að saka mann um 

eitthvað sem er svo innilega ekki rétt ... og það er svo ótrúlega ósanngjarnt.“ Viðmælandi 

G segir að við verðum að passa okkur á öfgunum, fara ekki alveg á hinn veginn og vera 

hófstillt í umræðunni:: „Það má heldur ekki fara algjörlega á hinn kantinn að þannig að 

þúst að sterilisera öll samskipti og eitthvað svoleiðis ... en það er bara að fólk átti sig á því 

að hvenær ... að hvar línan er.“ Viðmælandi H segir: „Þessi umræða hefur komið mér 

töluvert á óvart og út frá hjartanum þá finnst mér hún soldið öfgafull. Vegna þess að mér 

finnst hún ekki sýna karla í þá ljósi sem að ég hef upplifað.“ En jafnframt er þetta líka 

upplifun þess einstaklings sem fyrir ofbeldinu verður.“ Flestar konunar voru sammaáum 

að upplifunin sé misjöfn eftir einstaklingnum og mörkin ólík og við þurfum að láta vita 

hvar mörkin okkar liggja.  

Viðmælandi H segir:  

 

Kannski ætti þessi umræða ekki alveg að vera svona konur versus karlar 
... já og þetta er einstaklingsbundið oft ... eiginlega frekar að snúast um 
það að maður á ekki að segja eitthvað sem meiðir annan sama hvort 
það er karl eða kona eða, það særir ... þannig að það væri gott ef þessi 
metoo bylgja hefði það í för með sér. 

 

Viðmælandi D tekur í sama streng: „metoo á ekki að vera  kvennamál heldur okkar 

mál“ 

4.1.2 Brynjum okkur og verum sterkar  

Ef við erum sterkar og brynjum okkur munum við öðlast virðingu. Viðmælendur voru 

flestir sammála um að það sé gaman að vinna með karlmönnum. konur þurfa þó almennt 

að hafa meira fyrir hlutunum, vera með sterkan skjöld og  hafa meira fyrir því að öðlast 

virðingu sérstaklega inn á karlægum vinnustöðum. Viðmælandi A segir „ég held það sé 

bara soldið þannig ef þú værir ungur strákur, sérstaklega ef þú lítur aðeins eldri út en þú 

ert ... þá ertu bara einhvern veginn automatyst með virðinguna.“  
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Viðmælandi H talar um að hún þurfi að hafa fyrir því að láta heyra í sér, þar sem henni 

liggi lágt rómurinn. Viðmælandi A talar um að hún eigi stelpu og að við þurfum að ala 

stelpurnar okka sterkt upp svo þær plumi sig og vonar að þegar að stelpan hennar verður 

orðin eldri að þá verði þetta orðið betra. Viðmælandi C segir: „Sko með karlmenn þarftu 

soldið að ávinna þér virðingu ... finnst mér persónulega skilurðu mig ... þú þarft soldið að 

fá þá til þess að skilja þig betur, þú þarft að hafa meira fyrir því að ná í gegn hjá þeim. Og 

svo er það aldursbilið, gamla kynslóðin.“ Nokkrir viðmælendur mínir sögðu að eldri 

karlmenn tala öðruvísi um konur og þeir bera öðruvísi virðingu fyrir konum heldur en yngri 

karlmenn. Viðmælandi D segir að karlemennirnir vilja oft fara í það hlutverk að vernda 

konurnar og hleypa þeim ekki að og þar af leiðandi fá þær ekki sömu tækifæri. Sumar eru 

harðar og berjast fyrir tækifærunum, en Það sé slæmt að þær þurfi að vera ákveðið harðar 

til að eiga jöfn tækifæri og komast áfram. 

Viðmælandi C talar um það þegar hún hóf störf hjá fyrirtækinu, þá mikið yngri og 

einnig með ung börn og hún segir:  

 

Annað að segja kannski á kynferðislegan hátt, kannski frekar ekkert 
endilega kynferðislega heldur að tala niður til kvenna, þarna mér finnst 
það svona líkt sem að ég kynntist nottlega alveg þegar að ég byrjaði 
hérna ... ég nottlega ung með pínulítil börn ... ég man það alveg, ég man 
alveg að ég hugsaði ég á aaldrei viðreisnarvon hérna ... skilurðu af því 
það bara svona ... viltu ekki bara fara aftur í vögguna þína það voru allir 
aðrir svo ógeðslega reynslumiklir skilurðu, en þá held ég kannski að 
þarna við þurfum líka að vera tilbúnar að setja á okkur smá skikkju og 
brynju og hugsa ... ok þetta er auðvitað ekki í lagi ... að þeir segi þetta 
við mig ... skilurðu mig.  

 

Viðmælandi A talar um það góða samstarf sem hún átti með fyrrum 

samstarfsfélaga. Þau unnu saman tvö í ráðgjöf. Ef hún mætti ein var hún alltaf titluð sem 

aðstoðarkonan hans: „Fólk var bara búið að ákveða að ég væri aðstoðarkonan hans. Já 

nei hann er ekki með aðstoðarkonuna með sér og maður bara ha? En það var svona þú 

veist ekki beint metoo samt ... en þetta er samt svona attitjúd.  

4.1.3 Segjum frá ofbeldi 

Rannsakanda fannst mikilvægt að spyrja hvort starfsfólkið myndi stíga fram og segja 

frá ofbeldi ef það yrði fyrir slíku af hálfu einhvers sem þau starfa með ef allir ferlar eru til 



 

40 

staðar. Flestir viðmælendur voru sammála um að fólk væri mjög ragt við að segja frá 

ofbeldi. Sérstaklega ef fólk væri að óska eftir stöðuhækkun eða ef ofbeldið snéri að næsta 

yfirmanni. Starfsfólkið  væri jafnvel hrætt um að ekkert yrði aðhafst. Viðmælandi E segir: 

„Sérðu það fyrir þér að þessu aðili verði rekinn ... ef þú sérð það ekki fyrir þér þá viltu 

kannski ekki vera að hrófla við þessu.“ Viðmælendur voru flestir sammála um að Þeir 

einstaklingar sem verða fyrir mismunum, niðrandi tali og ofbeldi gera jafnvel lítð úr því 

eða draga það til baka og segja „æi kannski var hann ekkert að meina þetta. „ æ hann 

lagar þetta ... þetta er allt í lagi og þúst þetta var bara einu sinni ... hann er ágætis kall og 

svona og hann meinti þetta ekkert illa og svona ... við skulum ekkert gera í þessu…“ 

„Yfirmaðurinn er  kanski virtur og búin að starfa  í mörg ár hjá fyrirtækinu þá er soldið 

erfitt að ætla sér að segja frá .“ Mælir viðmælandi E.  

Viðmælandi D segir:  

 

 Það kannski skýrir það hvað fáar konur í atvinnulífinu hafa staðið upp 
... stigið fram því þær eru alltaf í karlaveldinu og eiga allt undir því ... 
þannig að þær leggja ekki í það ... og þær standa ekki ... þær þora ekki 
að standa saman sko þegar þær eiga kost á því og þær líka af því að þær 
eru svo hundeltar af ... ef það er kona einhvers staðar þá er hennar alltaf 
getið.  

 

Á flestum vinnustöðum starfsmanna hvöttu stjórnendur starfsfólk að koma fram með 

metoo sögur. Nafnlaus gátt var búin til  og þar gat fólk skilað inn sögum, konur og karlar. 

það komur nokkrar sögur í kjölfarið. Allar sögurnar sem komu voru frá konum.   

Viðmælandi C segir: „Það er til ferill, það er til tilkynningarferill um svona hluti og þá veit 

fólk nottlega líka og þá er fólk líka meðvitaðra um það að vanda sig. Viðmælandi H segir 

að hún myndi aldrei láta bjóða sér svona framkomu og hún myndi alltaf segja frá: „Ég 

hérna ... ég nottleg mundi að sjálfsögðu ... mér dytti ekki í hug að láta yfir mig ganga ... 

mér dytti það ekki í hug ... þannig að ... en þúst það er alveg það getur alveg vel verið 

einhver myndi ekki þora.“ 

4.2 Áhrif #metoo á vinnustaðinn  

Allir viðmælendur mínir eru sammála um að #metoo byltingin hafi haft góð áhrif á 

vinnustaðinn. Verklagsreglur hafi áður verið til en í kjölfarið á #metoo var skerpt á þeim 

og  þetta tengjast umræðunni um jafnlaunavottun. Flestir hafi tekið umræðuni með 
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opnum huga þó svo að það koma skot eins og „má þá ekkert“ Viðmælandi D svarar því 

„nei og það hefur aldrei mátt“ Viðmælandi A segir að hún hafi heyrt um tilvik frá öðrum 

vinnustað: „ Það var einhver að tjá sig um að ... hann þyrði nú eiginlega ekki hérnaa ... að 

vera með opnaa ... nei lokaða hurð, einn í fundarherbergi með konu ... þúst ef ég myndi 

heyra þetta hér, ég myndi bara heyrðu ... þá erum við komin á soldið slæman stað.“ 

Viðmælandi B segir að fyrirtækið sem hún vinnur hjá hafi tekið umræðunni með opnu 

hugarfari um hvernig fyrirtækið er að taka á þessum málum og hvernig það er að vera 

kona í fyrirtækinu. Flestir viðmælendur voru sammála um að fólk vandi sig betur eftir 

#metoo. Passar sig hvernig það talar en finnst jafnvel fólk vera aðeins hræddara, 

sérstaklega karlmenn. Þær töluðu einnig um að við þyrftum að læra að fóta okkur og finna 

jafnvægið. 

Viðmælandi F segir:  

 

Við erum öll opnari fyrir þessu, við erum öll opnari já. Ég held að þetta 
hafi bara verið gott fyrir alla að vera meira vakandi og taka þessu aldrei 
léttvægt og ef það sé eitthvað ... bara eitthvað óeðlilegt í samskiptum 
hjá fólki því þetta er svo flókið. Þannig að ég held þetta hafi bara ... þetta 
hefur bara haft þannig séð jákvæð áhrif held ég til að fyrirbyggja 
eitthvað í framtíðinni. 

 

Hjá flestum var strax farið í að skoða ferla ef einver lendir í svona og ferillinn var 

kynntur fyrir starfsmönnum. Þau vilja að fólk að segji frá heldur en byrgja allt inni. Allir 

voru sammála um að stjórnendur passa meira upp á það að fólk viti hvert það getur leitað 

að það sé til staðar ferlar og ef að eitthvað gerist þá er það ekki liðið. Það kemur sterkt 

frá toppnum hjá flestum viðmælenunum. 

Viðmælandi E segir: „En svona já það er miklu meira verið að tala um þetta og auðviðað 

er ekki verið að fara ráðast í að henda út fólki bara af því að það er karl ... þúst til að fá inn 

konu í staðinn ... en ... en hérna ... já ég held að þetta sé þessi geiri hérna þetta er bara 

þúst ... arfleið.“ 

4.2.1 Vinnustaðagrínið „má þá bara ekkert“ 

Flestir viðmælendurnir tala um vinnustaðagrínið, þó svo að rannsakandi hafi ekkert 

sérstaklega verið að spyrja út í það. Viðmælandi B segir: Hvað er fyndið og hvað er ekki 
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fyndið, sumir eru bara ekki fyndnir þó þeir halda að þeir séu fyndnir, svona eins og maður 

heyrir í þessum fyrirtækjum, það er aðeins verið að gala yfir alla, awww stelpur getið þið 

ekki komið og náð í kaffið fyrir okkur (breytir röddinni) …eitthvað svona og það eru 

einhver að reyna að vera svona klaufalega fyndin, sumir eru bara klaufar. Flestir 

viðmælendur eru sammála um að líða vel á vinnustaðnum sínum og þar sé oft grín,  glens,  

léttleiki og brandarar. Þær segja að stundum séu sagðir óviðeigandi brandarar.  

Viðmælandi G segir að þau á vinnustaðnum hafi oft verið að velta því fyrir sér hvar 

skilin væru:  

 

Við höfum öll velt því fyrir okkur í tengslum við þessa metoo umræðu 
og alls konar svona það er hvað er ... hérna ... hvar eru skilin á svona ... 
húmor og einhverju ... og síðan bara svona alvarleikanum oog ... þetta 
er rætt heilmikið sem ég held að sé mjög gott. Ef að einhver er að segja 
brandara ... það getur verið grófur brandari eða eitthvað ... eins og 
gengur og gerist og þá erum við t.d. þá erum við heyrðu ... mér finnst 
nú aaðeins vera farinn yfir strikið þarna ... það er alveg sagt upphátt sko. 

 

Flestar eru sammála um að það megi ekki þurka út allt grín, við verðum bara að læra á 

þessu og vita hvar mörkin liggja. Umræðan í dag, sérstaklega í kjölfarið á #metoo, er 

þannig hjá sumum að það megi bara ekkert. Flestir viðmælandur eru sammála að mörkin 

þurfa svona almennt að vera skýrari. Sumir starfsmenn spurja jafnvel „má ég standa hjá 

þér í matsalnum.“ Flestir viðmælendur töluðum um að við værum komin á hálan ís ef 

umræðan snýst um þetta. Því #metoo snúist auðvitað ekki um hjá hverjum þú  stendur, 

situr eða talar við. Aftur eru mörkin rædd og hvar þau liggja. „Hvað má og hvað má ekki.“ 

Má ekki reyna við samstarfsfólk. Hvað er gaman og hvað er #metoo. Að reyna við einhvern 

er allt annað en að beyta einhvern kynferðislegri áreitni eru viðmælendur sammála um. 

Þetta snýst um að bera virðingu fyrir náunganum hvort sem þú ert karl eða kona og ekki 

tala niðrandi til hans. #metoo snýst ekki um að þú megir ekki lengur hlæja með 

samstarfsfélögum, sitja með þeim á borði og hafa gaman. Viðmælandi F segist ekki hafa 

fundið fyrir neinum breytingum á sínum vinnustað: „Ég upplifi engan ótta, út af því að það 

hefur ekki komið upp neitt mál, þá upplifi ég það alls ekki nei.“ Flestir viðmælendur eru 

sammálu um að þú sem einstaklingur setur hvað er norm og fyrirtækin eiga að ákveða 

hvað er norm. Ef það er ekki gripið inn í þegar það er talað niðrandi og klipið í rass á 

einhverjum þá er verið að hleypa menningunni á rangan stað.  
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4.2.2 Kynjaskiptingin  

Rannsakandi spyr um kynjaskiptinguna á vinnustaðnum og hvernig henni sé háttað. 

Viðmælendur eru sammála að eðlilegast er þar sem jöfnustu skiptin eru. Hver og einn 

einstaklingur kemur með eitthvað að borðinu og sjónarmiðin eru ólík. Þær eru allar 

sammála um að einsleitir hópar eru ekki vænlegir til árangurs og því miður gangi erfiðlega 

að jafna kynjahlutföllin. Viðmælandi F: „Skoo mér finnst blandaðir vinnustaðir alltaf bestir 

oog þeir eru alltaf heilbrigðastir og blöndun þarf ekki að vera jöfn til þess að hérna að 

menningin verði betri.“  Viðmælendur segja allar að fyrirtækin sem þær starfa hjá eru 

mjög karlæg og viðmælandi A segir; „Sums staðar er svona dínamík og það er alveg 

fáránlegt og þú finnur það alveg í beinunum þegar þú kemur inn í svona hóp og þar sem 

þú ert einhvers staðar og hugsar bara ... vá hvað þetta er karlægt.“ Flestir viðmælendur 

voru sammála um að þeim haldist betur á konum þar sem fleiri konur eru og það sé oft 

erfiðara fyrir konurnar að koma inn þar sem karlægir hópar eru. Ef þær eru þrjár eða fleiri 

á sömu deild þá virðast þær síður gefast upp. Viðmælandi B segir að að í fyrsta skipti sé 

hlutfall framkvæmdarstjórnar hjá þeim jöfn.  „okkur finnst það alveg geggjað ... að hafa 

náð því.“ Flestir viðmælendur eru sammálaum að kynjaskiptingin skipist eftir sviðum. Sum 

svið eru mjög blönduð en flest þeirra halla öðru megin. Viljinn sé þó mikill til að breyta 

því, Þær séu alveg að reyna en í sum störf þá er bara erfitt að finna konur. 

Viðmælandi D segir:  

 

Karlmenn ráða karlmenn og konur eru líklegri til að ráða konur. Ég á 
miklu auðveldara með að ráða konur heldur en margir karlarnir og þetta 
er eðlilegt því þetta er eitthvað sem þú bondar við, þekkir og skilur… og 
þess vegna voru bankamennirnir allir einu sinni eins klæddir, allir í 
brúnum skó og dökkum jakkafötum. Þeir horfa alltaf í spegil og þess 
vegna fór svona illa í bankakerfinu, þeir voru allir eins.  

 

Viðmælandi A hefur áður fundið fyrir því í  starfi að hún átti bara að vera „konan“ „Fann 

alveg þegar ég kom þarna inn, að ég átti bara að vera konan ... ég átti ekkert endilega að 

vera með mikið til málanna að leggja … ég átti bara að vera konan. Þess vegna var ég 

ekkert lengi þar og ég var baaraa þúst ... ég nenni þessu ekki þúst ... þetta er baara ... ég 

vill vera einhvers staðar þegar að verðleika minna er óskað, ekki af því að ég er kona, sem 

var soldið málið. Viðmælandi D segir að hún vilji sjá lög um framkvæmdastjórnir og  að 
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það sé jafnt kynjahlutfall í framkvæmdarstjórnum fyrirtækja. Hún vill að þeir sem að ráða 

inn í fyrirtækin séu blandaður hópur. „hjá okkur starfar meðalmaðurinn núna í 13 ár … 

þannig að ég segi við fólkið mitt að ef við ráðum karl í lausa stöðu hérna í þessu karlæga 

fyrirtæki þá erum við að fresta því að taka á jafnréttinu í 13 ár og það opnast ekkert aftur 

fyr en eftir 13 ár.“ 

4.2.3 Svona hegðun líðst ekki  

Rannsakanda fannst mikilvægt að spyrja hvað hafi verið gert í kjölfarið á #metoo og 

hver umræðan á vinnustaðnum hafi verið. Viðmælendur eru sammála um að ofbeldi og 

fávitaskapur fái ekki að líðast og á það sé litið mjög alvarlegum augum. Flestir 

viðmælendur voru sammála um að ef eitthvað hefði farið úr böndunum var það oftast 

tengt vinnustaðaskemtunum þar sem áfengi væri haft um hönd. Maður verði að kunna 

að halda fjarlægð en samt nálægðinni við bæði starfsfólk og kúnna og það sé mjög trikkí 

staða. 

Viðmælandi D segir að þegar hún hóf störf hafi menningin ekki verið í lagi:  

 

Þegar ég byrjaði hérna þá var rosalegur klámkjaftur á mönnum. 
Verkfærin hétu klámfengnum nöfnum eiginlega öll áhöldin ... og heilu 
verkstæðin og vélarnar og svo var allt veggfóðrað með klámmyndum, 
þetta er allt horfið. Þessi menning er alveg farin, þessi talsmáti er alveg 
horfin, allar myndir horfnar og verkfærin.  

 

Viðmælandi G segir: „Hérna er ekkert tollorans ... fólk er bara látið fara ef það stendur sig 

illa og ef það brýtur af sér ... og þetta er svo sannarlega brot í starfi að ef þú ... ef þú ert 

að misbjóða einherjum á einhvern  hátt.“ Viðmælandi C tekur í sama streng: „Það hefur 

ekkert komið upp á sem er ... og ef það er þá er bara tekið á því. Skilurðu ... snjóboltanum, 

það er bara engin snjóbolti sem fær að rúlla hérna.“ Viðmælandi F er sammála: „Það 

myndi heldur engin komast upp með eitthvað rugl hérna.“ Viðmælandi G tekur í sama 

streng: „Það þýðir ekki að segja eitthvað og gera eitthvað svo annað ... Það er líka bara 

einmitt hvernig þú býrð til menningu og svona og hvort að fólki ... bara dettur í hug að 

það sé eitthvað svona leyfilegt. Flestir viðmælendur eru sammála um að #metoo eigi ekki 

bara að vera átak heldur hluti af menningu. Annars verðir þetta alltaf einungis 

átaksverkefni.  
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5  Umræða 

Í umræðukaflanum verða dregnar saman niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar 

við fræðilega hluta verkefnisins. Tilgangurinn rannsóknarinnar var að fá betri innsýn í 

upplifun kvennanna á #metoo byltinguna og hvort #metoo byltingin hafi leitt til breytinga 

á þekkingu og vitund um kynbundna kynferðislega áreitni og ofbeldi. Einnig var leitast við 

því að svara spurninguni afhverju enn hallar á konur í stjórnendastöðum og hvernig 

vinnustaðamenning er hér á landi og áhrif #metoo á skipulagsheildir. Rannsakandi 

leitaðist við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu samkvæmt bestu getu:  

• Hver er upplifun kvenstjórnenda á #metoo byltinguna?  

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á viðtölum sem tekin voru við átta konur í samtals 

sex fyrirtækjum. Tvö þemu voru valin við þessa rannsókn: Kona í stjórnendastöðu og áhrif 

#metoo á vinnustaðinn.  

Kynferðisleg áreitni er algengt vandamál á vinnustöðum víðs vegar um heiminn (Page 

og Pina, 2015) og getur skapað ógnvekjandi, fjandsamlegt og móðgandi starfsumhverfi 

(Jacobson og Eaton, 2018). Sálræn streita hefur áhrif á einbeitingu sem getur bitnað á 

frammistöðu og starfsframa (Chaiyavej og Morash, 2009). Þolendur kynferðislegrar 

áreitni standa oft frammi fyrir uppsögnum eða segja sjálfir upp störfum. Slík óvissa hefur 

neikvæðar afleiðingar á framahorfur og lífsbjörg (Lilleslåtten, 2017).  

Viðmælendur voru almennt sammála því að menningin sem þær tilheyra sé karlæg. 

Þeim þyki samt vænt um vinnustaðinn sinn og séu orðnar vanar því að vera ein af 

strákunum. Þær voru jafnframt sámmála um að konur þyrftu að vera sterkar og brynja sig 

og sem kona verður þú að hafa meira fyrir því að koma þér á framfæri. Þú verður að vera 

ákveðin og tala hátt svo að á þig sé hlustað og Það þurfi sterk bein til láta ekki bjóða sér 

hvað sem er. Samkvæmt rannsókn Árelíu (2018) segir að Það hallar á konur í efstu 

stjórnunarlögum og rannsóknir sýna að karlar eru ráðandi í atvinnulífinu (Cortis og Cassar, 

2005). Konur sem ná afbragðsgóðum árangri verða að vera meðvitaðar um að þær kröfur 

sem eru settar á þær eru aðrar en þær sem settar eru á karlmenn. Konurnar eiga að vera 

mjúkar en þurfa að getað sannað að þær geti verið harðar og tekið ákvarðanir. Flestar 
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konur í þessum stöðum hafa valið þá leið að verða „ein af strákunum“ og láta þá fordóma 

sem þær mæta ekki standa í vegi fyrir sér í átt að settu marki (Árelía, 2018).  

Viðmælendur töluðum mikið um „vinnustaðagrínið“ og voru þær sammála um að 

stundum færi grínið  út fyrir siðferðismörk. Umræðan var einnig á þann veg að það mætti 

samt sem áður ekki þurka út allt grín. Línan um hvar mörkin liggja þykja ekki næginlega 

skýr, hvað er viðeigandi og hvað er óviðeigandi, hvað er valdaníð og hvað er niðurtal. Fólk 

er ólíkt og upplifunin sömuleiðis. Viðmælendur vou sammála um að starfsfólk færi frekar 

yfir mörkin á vinnustaðaskemmtunum og þegar áfengi væri haft um hönd. Nokkrum 

viðmælendum fannst halla á karlmenn í #metoo umræðuni og þeir orðnir hræddari og 

fórnarlömb byltingarinnar og heyrist þá gjarnan „má þá bara ekkert“. Flestir viðmælendur 

voru sammála um að Þetta snýst um að bera virðingu fyrir náunganum hvort sem þú ert 

karl eða kona og ekki tala niðrandi til hans. #metoo snýst ekki um að þú megir ekki lengur 

hlæja með samstarfsfélögum, sitja með þeim á borði og hafa gaman. Flestir viðmælendur 

eru sammálu um að þú sem einstaklingur setur hvað er norm og fyrirtækin eiga að ákveða 

hvað eðlilegt sé. Ef það er ekki gripið inn í þegar það er talað niðrandi og klipið í rass á 

einhverjum þá er verið að hleypa menningunni á rangan stað. Crenshaw (1991) segir 

mikinn styrk liggja í sameiginlegri upplifun einstaklinga. Heimilisofbeldi og nauðgun var 

áður fyrr talið einkamál, en vegna baráttu 40 kvenna er slíkt ofbeldi orðið viðurkennt 

vandamál sem hægt er að taka á.   

Viðmælendur voru sammála um að í kjölfarið af #metoo var ákveðið að skerpa á öllum 

viðbragðsáætlunum og starfsfólki gert grein fyrir því að hart verði tekið á slíkum málum. 

Starfsfólk á ekki að þurfa að óttast kynbundna kynferðislega áreitni eða ofbeldi á 

vinnustað. Hegðun sem slík er bæði siðferðilega ámælisverð og varðar við lög (Kynbundin 

og kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum, e.d.). Konurnar töluðu um að fólk sé oft 

ragt við að tilkynna ofbeldi, vilji jafnvel gera lítið úr slíkum atvikum, sé hrætt um að það 

verði ekki hlustað og ekkert aðhafst. Atvinnurekanda ber skylda til að láta einelti, 

kynferðislega áreitni eða ofbeldi ekki líðast á vinnustað. Gera á starfsmönnum ljóst að öll 

slík hegðun sé með öllu óheimil (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir,2015). 

Niðurstöður kannana sýna einnig að þeir sem segja frá áreitni á vinnustað séu líklegri til 

að missa störf sín en þeir sem segja ekki frá (Dobbin og Kalev, 2017). Það aftrar 

einstaklingum frá því að segja frá upplifunum sínum á vinnustöðum.  
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Flestir viðmælendur mínir eru sammála um að erfitt getur verið að fá konur í sum störf 

innan karllægra vinnustaða, en ef að konurnar eru orðna tvær eða fleiri, þá virðast þær 

finna sig betur og haldast lengur í starfi. Færri konur en karlar gegna áhrifastöðum en 

tölurnar sína að í byrjun árs 2019 var hlutfall kvenna 36% í stöðu framkvæmdastjóra 

sveitarfélaga og tæp 42% í stöðu forstöðumanna ríkisstofnana (Hagstofan, 2019). Karlar 

hafa ákveðið forskot á vinnumarkaðinum, því saga þeirra á vinumarkaði er lengri en saga 

kvennanna. Það er það sem viðheldur völdum karla yfir konur (Wirth, 2001). Flestir 

viðmælendur mínir eru sammála um að það sé er gott að fá kvenstjórnendur, þær séu 

með aðeins öðruvísi styrkleika.  Karlarnir séu sterkari á ákveðnum sviðum og miðli því 

áfram, konurnar séu sterkari á öðrum sviðum og miðli því áfram. Viðmælendur eru 

sammála um að eðlilegast sé að skiptin séu sem jöfnust. Þá kemur hver einstaklingur með 

eitthvað að borðinu, það er ekki gott að hafa einsleita hópa. Rannsóknir hafa sýnt að þau 

fyrirtæki sem stuðla markvisst að fjölbreytni skila meiri hagnaði (Glass Ceiling Commision, 

1995). Það er ekki gott að hafa þetta misvægi og sorglegt hversu fáar konur eru 

stjórnendur (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2018). Viðmælendur eru sammála um að þær 

vilja að áhuginn gagnvart starfinu þeirra snúi að einstaklingnum sem gegnir áhrifastöðuni,  

en ekki um „konuna“ sem gegnir henni. Nauðsynlegt er að hindranir sem konurnar verða 

fyrir séu fjarlægðara, svo að konan fái tækifæri til að nýta hæfileika sína og blómstra í 

starfi. Ragins, Townsend og Mattis (1998) telja að kyn eða kynþáttur hafi lítið með 

leiðtogahæfileika að gera. Leiðtogahæfni byggist á sambandi á milli starfsmanns og 

leiðtogans. Einstaklingurinn sem gegnir leiðtogahlutverkinu og eiginleikar hans og hæfni, 

hefur meira að segja um árangur leiðtogans en nokkuð annað. Watson og Hoffman (2004) 

telja að staðalímyndir kynjanna geti haft áhrif á forystu. Konur eru ekki frábrugðnar 

körlum í forystu, en þær eru samt sem áður minna metnar og fá ekki sömu viðurkenningu 

(Powell og Graves, 2003). Með auknu hlutfalli kvenna í stjórnunarstöðum er hægt að 

stuðla að breyttu skipulagi vinnustaðamenningar og draga úr umburðarlyndi fyrir áreitni 

(Dobbin og Kalev, 2017). Ein árangursríkasta leiðin til að tryggja jafnrétti kynjanna á 

vinnustað er að veita konum og körlum jöfn tækifæri. Sambærileg laun fyrir jafnverðmæt 

störf og jöfn staða kynjanna þarf að endurspeglast í öllum stjórnunarlögum (Time's Up 

Now, 2018). Það er ekki síður mikilvægt að vinna að því að menning fyrirtækja sé þannig 

að hún höfði til beggja kynja og að báðum kynjum líði vel í þeirri menningu sem er ríkjandi 

hverju sinni (Capasent, 2018).  
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5.1 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknar  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru fjölmargir og ber helst að nefna að viðmælendur 

rannsóknarinnar höfðu mikinn áhuga á efninu og gáfu sér góðan tíma í viðtölunum. Fullur 

trúnaður ríkti við gerð rannsóknarinnar, sem gerði það ef til vill að verkum að 

rannsakandinn fékk greinarbetri og ítarlegri svör. Það urðu gjarnan skemmtilegar 

umræður þegar formlegum viðtölum lauk og tókst rannsakanda því að gera endurbætur 

á rannsókninni þegar á leið. Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um þá 

siðferðislegu ábyrgð sem fylgir úrvinnslu og meðhöndlun gagna. Rannsakandinn tók bæði 

skýrt fram þegar óskað var eftir þátttakendum að fyllsta trúnaðar yrði gætt og 

rannsakandinn hóf hvert viðtal á því að lýsa yfir trúnaði. Óskað var eftir leyfi til að hljóðrita 

viðtölin og því heitið að eftir úrvinnslu gagnanna yrði viðtölunum strax eytt.  

Í öllum rannsóknum eru takmarkanir og þessi rannsókn engin undantekning. Mikilvægt 

er að gera sér grein fyrir takmörkununum og vinna eftir þeim. Rannsóknin náði til átta 

kvenstjórnenda sex fyrirtækja. Hópur viðmælendanna var því fámennur og einsleitur og 

því ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar á alla kvenstjórnendur, þar sem úrtakið var 

einungis brot af þeim kvenstjórnendum sem starfa hér á landi. En þó að stærð þýðisins 

takmarkist við fáa viðmælendur, þá var upplifun kvennanna svipuð og þær nokkuð 

sammála í svörum sínum.  

 Fremur fáar rannsóknir hafa verið gerðar á #metoobyltinguni. #metoo er mjög nýtt og 

voru upplýsingar því fengnar úr tímaritum og dagblöðum og öðrum fréttamiðlum, sem 

eru yfirleitt ekki mjög áreiðanlegar heimildir. Ljóst er því að brýn þörf er á fleiri 

rannsóknum um efnið. Það gæti þó einnig talist sem styrkleiki þessarar rannsóknar og 

gæti hún verið viðbót við fræðin og komandi rannsóknir á efninu hér á landi. #metoo 

byltingin hefur náð gríðarlegri athygli og útbreiðslu og er líklegt að hún muni fá meiri 

athygli vísindamanna á næstu árum. Ef horft er til framtíðar og fleiri rannsókna af þessu 

tagi, væri áhugarvert að skoða líka upplifun karlstjórnenda á #metoo byltinguna og 

annarra einstaklinga innan skipulagsheilda. Einnig væri áhugarvert að skoða hvers vegna 

konur sækja frekar í ákveðin störf og hvort það væri ekki hægt að bregðast við þeirri þróun 

með því að vekja áhugann hjá ungum stelpum á þeim störfum sem þykja „karlæg“. 
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6 Lokaorð 

Rannsóknin er um kvennstjórnendur á Íslandi sem starfa á karlægum vinnustað og 

upplifun þeirra á #metoo byltingunni. Megin niðurstöður sýna að enn hallar á konur í efstu 

stjórnunarlögum fyrirtækja og þær standa frammi fyrir hindrunum sem þarf að fjarlægja. 

Konurnar eiga ekki, frekar en karlar, að þurfa að tala hærra, brynja sig og berjast til að 

öðlast verðskuldaða virðingu. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna virðast konur þurfa að 

hafa meira fyrir hlutunum en karlar. Afleiðingar mistaka kvenna í starfi eru yfirleitt 

afdrifaríkari og sæta meiri gagnrýni en karlkyns samstarfsmenn þeirra. Staða kvenna á 

Íslandi er með því besta sem gerist á Norðurlöndunum, en samt sem áður hefur jafnrétti 

ekki verið náð. Þetta sjáum við tildæmis í hlutfalli fjölda kvenstjórnenda í skráðum 

fyrirtækjum á Íslandi. Viðhorf viðmælenda var almennt jákvætt gagnvart #metoo 

byltingunni. Sumum viðmælendum þótti byltingin öfgafull og sumir viðmælendur nefndu 

að ekki virtust allir samstarfsfélagar skilja nákvæmlega hvað byltingin stóð og stendur 

fyrir. Skilgreining á byltingu hlýtur að vera krafa um róttækar breytingar og því í eðli þeirra 

að vera öfgafullar? Ef upplifun fólks er að byltingin sé öfgakennd,  má áætla að byltingin 

hafi haft nú þegar áhrif þó breytingar geti tekið lengri tíma. Á ekki bylting að hreyfa við 

einstaklingum, föstum gildum og viðhorfum og kalla á löngu tímabærar breytingar? Það 

þótti róttæk bylting þegar konur gengur fyrst úr störfum sínum í október 1975 til að 

krefjast jafnra launa og Bríet Bjarnhéðinsdóttir þótti róttæk í baráttu sinni fyrir 

kosingarétti kvenna, í dag þykir það sem betur fer sjálfssagt. Það er því eðlilegt að þeir 

einstaklingar, karlar jafnt sem konur, sem standa inni í miðjum hringnum sjái ekki 

heildarmyndina strax. Margir átta sig ekki beint á tilgangi byltingarinnar og eiga erfitt með 

að sjá út fyrir sinn þægindaramma. Er nóg að halda umræðunni lifandi til að raunverulegar 

breytingar eigi sér stað eða er þörf á róttækari aðgerðum í formi annarra byltingar, 

lagasetningum eða öðrum aðgerðum ríkisins? Að mínu mati erum við komin vel á veg og 

gott að búið sé að opna umræðuna. Það er von rannsakanda að þessi rannsókn haldi 

umræðunni lifandi og hreyfi við fólki og víkki sjóndeildarhringinn hjá báðum kynjum. Við 

þurfum að opna augun og sjá hversu stutt við erum komin og hversu langur vegur er til 

stefnu. #metoo á ekki bara að snúast um konur, þetta er bylting sem á að varða okkur öll. 

Erfitt getur reynst að segja til um hvort eða hvenær menningarleg, félagsleg og eða 

samfélagsleg breyting verði að veruleika eða hvort allt fari aftur í sama farið. Í framtíðinni 
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tölum við vonandi um stjórnendur óháð kyni en ekki kvenkyns stjórnendur og 

stjórnendur. Það getur einungis tíminn leitt í ljós.  
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Viðauki 1 – Tölvupóstur til viðmælenda 

 
 

Ágæti stjórnandi. 

 

Ég heiti Emilia Christina Gylfadóttir og er nemandi í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. 

Ég er að vinna eigindlega rannsókn á upplifun kvenstjórnenda á #metoo byltingunni. 

Verkefnið felst í því að taka viðtöl við kvenstjórnendur og er tilgangur rannsóknarinnar að 

varpa ljósi á þeirra upplifun í kjölfarið á byltingunni. Ég er að leita að kvenstjórnanda sem 

hefur unnið hjá sama fyrirtæki í fjögur ár eða meira. Ef það á við þig, langar mig að biðja þig 

um að deila með mér upplifun þinni og reynslu. Viðtalið er tekið upp á upptökutæki og 

áætla ég að það taki um 30–40 mínútur. Fyllsta trúnaði er heitið og nafns þíns, starfsmanna 

og fyrirtækis verður ekki getið. Ég mun ávallt hafa hagsmuni þátttakenda að leiðarljósi. 

Ég vona að rannsóknin mín geti nýst sem innlegg í fræðilega umræðu á ykkar vinnustað um 

#MeeToo byltinguna.  

 

Leiðbeinandi minn er Svala Guðmundsdóttir. lektor í viðskiptafræði við 

Viðskiptafræðideild HÍ, svala@hi.is 

 

Með fyrirfram þökk og bestu kveðjur, 

 

Emilia Christina Gylfadóttir. 

nemandi í mannauðsstjórnun M.Sc. 

Háskóli Íslands 

emiliagylfa@gmail.com 

S: 690-6584 

https://webmail.hi.is/src/compose.php?send_to=svala%40hi.is
mailto:emiliagylfa@gmail.com
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Viðauki 2 – Viðtalsrammi 

 

1. Bakgrunnsspurning/ Getur þú sagt mér frá sjálfri/sjálfum þér? Aldur, menntun og 

starfsreynsla?  

2. Hvaða starfi gegnir þú innan fyrirtækisins? 

3. Hvað hefurðu starfað lengi hjá fyrirtækinu?  

a. Í þeirri stöðu sem þú gegnir í dag?  

4. Hversu margir starfa hjá fyrirtækinu?  

a. En á þinni deild? 

5. Er jöfn kynjaskipting í fyrirtækinu, ef ekki, hver er ástæðan fyrir því ? (sirka)  

b. En þinni deild?  

6. (Ef meirihluti karlar) Hvernig finnst þér að vinna með þeim?  

7. Hvernig myndir þú lýsa fyrirtækjamenningunni á þinni deild? 

- Sterk (kerfi óformlegra og óskrifaðra reglna um æskilega hegðun 

starfsmanna, sterkar fyrirmyndir sem persónugera gyldi fyrirtækisins, 

komið jafnt fram við alla innan fyrirtækisins, góð samskipti, starfsmenn 

vita sitt hlutverk, stjórnendur taka stjórnina, móta og ríkjandi menningu). 

- Veik (hið gagnstæða, starfsmenn eyða of miklum tíma í að finna út hvert 

hlutverk þeirra sé, óljós markmið, geta átt erfitt með að finna út hvaða 

hegðun er æskileg, ekki skýr sín á gildi, ekki samstíga að ná fram settum 

markmiðum, deildir ekki samstiga).  

8. Hver eru upplifun þín á #MeeToo byltinguna? 

a. Sástu fyrirtækjamenninguna í öðru ljósi í kjölfarið?  

9. Hvernig fannst/ finnst þér upplifun annarra stjórnanda á #MeeToo? 

a. Karlkynsstjórnanda á þinni deild. 

b. Annarra samstarfsaðila á þinni deild.  

10. Hefur orðið einhver breyting á þínum vinnustað í kjölfarið á #MeeToo? 
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11. Vilt þú sjá e-r breytingar? 

12. Hefur þú orðið vör við eða upplifað eitthvað sem mætti skilgreina sem neikvæða 

menningu gagnvart konum? 

a. Getur þú nefnt mér dæmi? (t.d. niðrandi tal um konur – brandarar, háð, 

skot).  

 

 

Er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við að lokum?  
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