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Abstract  

Women‘s participation in finance related jobs is relatively low both in Iceland 

and abroad and currently no women are operating as stock brokers in Iceland. 

To better understand what the reason for that might be, the research question of 

this project is: Why do women not operate as stock brokers in Iceland? 

In this project a qualitative research method was used by interviewing six 

individuals there of five women who have worked as stock brokers or have a 

license to do so but choose not to. Long hours, stress, late hours and a male 

dominated environment seems to be the reason why the women that were 

interviewed choose not to operate as stock brokers. 

 

Keywords: Women, Finance, Stockbroker, Equality, Wage gap, Stock market, 

Risk aversion, Stock exchange 
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Útdráttur 

Þátttaka kvenna í fjármálastörfum er hlutfallslega mjög lítil bæði hér á landi 

sem og erlendis og engin kona starfar hér á landi sem verðbréfamiðlari. Til að 

kanna betur hver ástæðan gæti verið er rannsóknarspurning þessa verkefnis : 

Hvers vegna starfa engar konur sem verbréfamiðlarar á Íslandi í dag?  

Í verkefninu var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð og rætt við sex aðila, þar af 

fimm konur, sem hafa starfað sem verðbréfamiðlarar eða hafa leyfi til þess að 

starfa sem slíkir en gera það ekki. Mikið vinnuframlag, streita, kvöldvinna og 

karllægt vinnuumhverfi virðist valda því að þær konur sem rætt var við leitast 

ekki eftir að starfa við fagið. 

 

Lykilorð : Verðbréfamiðlari, Fjármál, Jafnrétti, Konur, Fjármálastörf, 

Launamunur, Áhættufælni, Fjármálamarkaður, Kauphöll  
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Inngangur  

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni sem unnið er til B.Sc. gráðu í 

viðskiptafræði við Viðskiptafræðideild Háskólans á Akureyri.  

 

Hugmyndin að efni ritgerðarinnar kviknaði á opinni ráðstefnu Íslandsbanka í 

nóvember 2018 sem bar yfirskriftina „Hvar vilja konur vinna ?“ Birna 

Einarsdóttir bankastjóri tók þátt í umræðum á fundinum og sagði frá því að á 

Íslandi starfi engin kona sem verðbréfamiðlari. Þetta vakti athygli og áhuga 

skýsluhöfundar sem fór í kjölfarið að leita upplýsinga um kvenkyns 

verðbréfamiðlara. Skýrsluhöfundur rakst fljótlega á viðtal við Sólveigu 

Þórarinsdóttur sem fyrir efnahagshrunið starfaði sem verðbréfamiðlari í 

Landsbankanum en hætti því starfi til að opna jóga og heilsuræktarstöð. Lýsti 

hún tíma sínum í starfi verðbréfamiðlara á þann hátt að hún hafi verið í hálfri 

vinnu við að „væna og dæna“ og að henni hafi liðið eins og hálfgerðri söluvöru. 

Metnaðurinn hafi verið gríðalegur og samkeppnin óvægin. Þannig hafi hún vart 

haft tíma til að taka fæðingarorlof þar sem hinir miðlararnir tækju þá 

viðskiptatengslin hennar og þar með tekjurnar. (Björk Eiðsdóttir, janúar 2018). 

Ráðstefna Íslandsbanka og viðtalið við Sólveigu einfaldlega hrópuðu á að 

málefnið fengi ítarlegri skoðun og rannsókn.  

Því ákvað skýsluhöfundur að spyrja í þessari rannsókn: 

„Hvers vegna starfa engar konur sem verðbréfmiðlarar á Íslandi í dag?” 

Fjöldi þeirra einstaklinga sem hafa próf til að stunda verðbréfaviðskipti á Íslandi 

eru 1.530, þar af eru 516 konur sem er um 34% prófhafa (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.). Engin þeirra starfar sem verðbréfamiðlari þó að vissulega séu margar konur 

starfandi við sjóðsstýringu eða aðra eignastýringu svo sem á 

skuldabréfamörkuðum. Alls eru þrettán verðbréfafyrirtæki og bankar sem hafa 

starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu til að stunda verðbréfamiðlun hér á landi 

(Fjármálaeftirlitið, 2019). Aðskilnaður kynjanna á vinnumarkaði er talinn vera 

umtalsverður og í sumum tilfellum eru störf tengd við ákveðið kyn og það 

flokkað sem karla- og kvennastörf (Correl, 2001, bls. 1691-1720).  
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Ritgerðinni er skipt upp í fjóra hluta, fræðilega umfjöllun, rannsóknaraðferð, 

eigindlegu rannsóknina sjálfa og að lokum umræðu og niðurstöður. Fræðilega 

umfjöllunin nær yfir; ólíka stöðu kvenna og karla svo sem í menntakerfinu og á 

vinnumarkaði, fjallað er um jafnrétti kynjanna, launamun og töku 

fæðingarorlofs, fjallað um hvort munur sé á áhættusækni kynjanna þegar kemur 

að fjárfestingum auk þess sem fjallað er um hugtakið tokenisma og rannsóknir á 

honum. Farið er yfir réttindi og skyldur þeirra einstaklinga sem stunda 

verðbréfamiðlun og rýnt í hvaða lög og reglugerðir gildi um starfsemi þeirra. Þá 

er horft til stöðu kynjanna í þessari starfsgrein í öðrum löndum, sér í lagi á hinum 

norðurlöndunum auk þess sem litið er bæði til Evrópu og Bandaríkjanna. Annar 

hluti er lýsing á rannsóknaraðferðinni, upplýsingar um viðmælendur og upplifun 

rannsakanda. Þriðji hluti fjallar um rannsóknina sjálfa sem byggist á viðtölum 

við sex einstaklinga sem allir starfa eða hafa starfað sem verðbréfamiðlarar eða 

við þær deildir sem sinna kaupum og sölu á verðbréfum. Í þessum hluta er farið 

yfir þau sex viðtöl sem skýsluhöfundur átti og helstu atriði sem fram komu í 

þeim. Reyndi skýrsluhöfundur eftir bestu getu að draga fram það markverðasta 

sem viðmælendur höfðu fram að færa og tengist vinnuumhverfi, 

vinnustaðamenningu og öðrum þáttum sem að starfinu snúa.  

Síðasti kafli verkefnisins er svo umfjöllun skýrsluhöfundar um viðfangsefnið og 

helstu niðurstöðum þess. 

Í eigindlegri rannsókn er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður en þær gilda 

gagnvart þeim einstaklingum sem þátt tóku í rannsókninni og í framhaldi má 

velta því fyrir sér hvort sömu viðhorf og ástæður kunni að liggja að baki hjá 

öðrum einstaklingum. Niðurstöður þessarar könnunar voru þær að starf 

verðbréfamiðlara er sölustarf. Starfið byggist á tengslum og að vera í góðum og 

reglulegum samskiptum við þá fáu kaupendur sem eru á markaði hérlendis. 

Starfið krefst mikils vinnuframlags, er streituvaldandi og kallar á kvöldvinnu, 

oft í formi viðskiptafunda þar sem neytt er bæði matar og drykkja. Kaupendur 

eru fáir, að stærstum hluta lífeyrissjóðir og aðrir fagfjárfestar og að stærstum 

hluta eru fulltrúar þeirra karlkyns. Vinnuumhverfið er því karllægt og þar sem 

fjöldi þeirra sem starfa við greinina er lítill og fáir nýir starfsmenn sem bætast 

við, viðheldur núverandi staða því ennfrekar kynjamisvæginu.   
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1. Fræðileg umfjöllun 

Fyrsti kafli þessarar ritgerðar er fræðileg umfjöllun á þeim atriðum og 

hugtökum sem tekin eru fyrir og tengjast rannsóknarvinnu lokaverkefnisins. 

Þessi atriði eru meðal annars ólík staða kvenna og karla bæði á vinnumarkaði 

og í menntakerfinu, mismunandi áhættufælni kynjanna, jafnrétti kynjanna og 

vinnustaðamenning. Þá er fjallað um verðbréfamiðlun, upphaf hennar hér á 

landi, starfsumhverfi verðbréfamiðlara og farið yfir lög og reglur sem að 

málefninu snúa.  

Meginmarkmið þessa lokaverkefnis er að svara rannsóknarspurningunni sem 

er, eins og áður hefur komið fram; „Hvers vegna starfa engar konur sem 

verðbréfmiðlarar á Íslandi í dag?” Kenningin um Tokenisma er skoðuð en hún 

fjallar um það þegar skipulagsheildir ráða til sín starfsmann/menn í þeim 

tilgangi að sýna fram á félagslega þátttöku og fjölbreytileika í til dæmis 

kynþáttum, trú og/eða kyni.  

1.1. Konur og karlar – ólík staða 

Ljóst er að áhrif kynferðis milli kvenna og karla eru víðtæk og hafa áhrif á líf 

okkar. Að baki áhrifanna liggja orsakir hvort sem þær eru áþreifanlegar, 

líffræðilegar eða óáþreifanlegar. Áhrif vegna gilda, viðhorfa og kynferðis eru 

oft dulin og vanmetin sér í lagi þar sem umræðan um áhrif kynferðis hefur oft 

verið lituð að viðteknum hefðum og venjum.  
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1.1.1. Menntakerfið 

Innan menntakerfisins virðist það vera svo að val á námsgreinum sé tengt 

kynferði. Í félagsvísindadeild eru konur í meirihluta á meðan kalmenn sækja í 

meira mæli í ýmis konar tækni- og iðnám (Hagstofa Íslands, e.d-a.). Munur á 

kynferði speglast oft einnig inn á heimilum en samkvæmt hefðinni axla 

karlmenn ábyrgð sem fyrirvinna á meðan konur sjá oft á tíðum um 

heimilishaldið (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2019).  

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands hafa konur á síðustu árum verið í 

miklum meirihluta þeirra sem útskrifast úr háskólunum bæði með fyrstu 

háskólagráðu og meistaragáðu. Konur eru fjölmennari hópur brautskráðra úr 

öllum deildum háskólanna nema úr verkfræði, framleiðslu og mannvirkjagerð 

en þar eru 

karlmenn ennþá 

í meirihluta 

(Hagstofa 

Íslands, e.d-a.). 

Þó var það ekki 

fyrr en 1911 að 

konur á Íslandi 

öðluðust sama rétt og karlmenn til menntunar og próftöku í öllum 

menntastofnunum, þá fengu þær einnig sama aðgang að styrkjum ásamt 

heimild til að gegna opinberum embættum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 

2019).  

1.1.2. Stjórnmál 

Fram kemur hjá kvennasögusafni Íslands að konur á Íslandi hafa þurft að 

berjast fyrir auknum réttindum sínum, en það var ekki fyrr en árið 1915 sem 

konur fengu fyrst kosningarétt og kjörgengi til Alþingis hér á landi. Árið 1922 

tók fyrsta konan sæti á Alþingi og fyrst um sinn voru þingkonur ekki nema ein 

til tvær og stundum var engin kona sem sat á Alþingi. Konur voru 5% 

Mynd 1 kynjahlutfall brautskráðra eftir árum (Hagstofa Íslands, e.d.-a) 
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alþingismanna árið 1978 en með tilkomu Kvennalistans fjölgaði kvenkyns 

alþingsmönnum og árið 1991 var hlutfall kvenna á Alþingi orðið 24%. Í dag er 

hlutfall kvenna á Alþingi rúm 35% og hefur það lækkað frá því að það var hæst 

árið 2007, þá 47,2% (Kvennasögusafn íslands, e.d.). 

Það má því segja að íslenskar konur hafi í mun styttri tíma haft fyrirmyndir á 

sviði stjórnmála en karlmenn hafa gert.  

Segja má að Vigdís Finnbogadóttir hafi brotið blað, bæði hér heima sem og á 

alþjóðlega vísu, árið 1980 þegar hún varð fyrst kvenna í heiminum, kjörin 

þjóðhöfðingi í lýðræðislegum kosningum, Vigdís sat í embætti forseta Íslands 

allt til ársins 1996 (Forseti Íslands, 2019). 

Kjör Vigdísar hafði ekki bara áhrif á Ísland og íslenskar konur heldur á 

heimsbyggðina alla og sagði Laura Liswood, þá framkvæmdarstjóri Council of 

Women World Leaders, á ráðstefnu sem Háskóli Íslands hélt, þegar 30 ár voru 

liðin frá kjöri Vigdísar, að heimurinn hefði tekið miklum breytingum þegar 

Vigdís var kjörin forseti. Þó þyrfti að finna leið til þess að flýta sögunni á 

einhvern hátt, vegna þess að á þeim hraða sem við værum á, tæki okkur önnur 

200 ár að ná fram þeim breytingum sem orðið hefðu á síðustu 200 árum í þágu 

kvenna. Sagði hún einnig Ísland ávallt vera í efsta sæti hvað varðar jafnrétti eða 

jöfnuð en þrátt fyrir það væri hér kynjamunur eins og alls staðar í heiminum 

(Laura Liswood, 2010).  

Á síðustu árum hefur konum fjölgað á stjórnmálasviðinu á heimsvísu þó afar 

langt sé í að jafnvægi náist á milli kynjanna. Á árinu 2015 voru 22 konur í 

æðstu stöðu, annað hvort sem forsetar eða forsætisráðherrar sinnar þjóðar af 

þeim 193 ríkjum sem aðild áttu að Sameinuðu Þjóðunum það ár og höfðu þær 

aldrei verið fleiri, eða um 11% þjóðhöfðingja (Peters, 2016 bls. 62-68). 

1.1.3. Líffræðilegur munur kynjanna 

Líffræðilegur munur er á konum og körlum svo sem að konur ganga með og 

fæða börn á meðan karlar geta það ekki. Í rannsókn sem Annica Dahlstöm 

prófessor við háskólann í Gautaborg gerði kemur fram að mæður séu betur til 

þess fallnar að annast ungabörn sín fyrsta árið en karlar. Hún segir að börn séu 

ekki almennilega tilbúin til að koma í heiminn við fæðingu en ástæða þess að 
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þau fæðist að lokinni níu mánaða meðgöngu sé sú að of erfitt væri fyrir konuna 

að fæða barnið síðar. Hún telur að börn þyrftu að þroskast í tvo til þrjá mánuði 

til viðbótar við þá hefðbundnu níu mánuði áður en þau kæmu í heiminn og því 

sé líkami móðurinnar mikilvægasta vernd þeirra fyrstu mánuðina. Barnið þekki 

röddina, magahljóðin, líkamslyktina og bragðið af mjólkinni og því skapi það 

barninu mikið öryggi að eitthvað af því sem það upplifði í móðurkviði haldi 

áfram (Mor best det første året, 2011). 

1.1.4. Fæðingarorlof 

Fæðingarorlof var lögfest á Íslandi í júní árið 2000. Konur taka lengra 

fæðingarorlof en karlmenn en meðaldagsfjöldi foreldris í fæðingarorlofi er 78 

dagar hjá körlum en 182 dagar hjá konum (Hagstofa Íslands, e.d-d.). Fram 

kemur í Þingskjali 701/2015 að sú staðreynd að konur taki lengra fæðingarorlof 

en karlar og hverfi frekar af vinnumarkaðnum til að sinna ólaunuðum störfum 

innan heimilisins er talin vera ein ástæða þess að atvinnurekendur séu tregari til 

að fjárfesta í starfsþróun kvenna. Líklegra sé að þær muni hverfa í styttri eða 

lengri tíma frá störfum til að sinna ólaunuðum umönnunarstörfum (þingskjal 

701/2015–2016. Fyrirspurn til Félags- og húsnæðismálaráðherra). Hér á landi 

er það svo að foreldrar eiga jafnan rétt á töku fæðingarorlofs. Hvort um sig á 

rétt til þriggja mánaða launa og er sá réttur sjálfstæður og óframseljanlegur. 

Foreldrar eiga auk þess rétt á þremur mánuðum til viðbótar  sem annað hvort 

foreldrið getur tekið eða þeir skipt á milli sín (Lög um fæðingar- og 

foreldrarorlof nr. 95/2000). Miðað við þann dagafjölda sem kynin taka virðist 

þó ljóst að konur nýta í lang flestum tilfellum þá þrjá mánuði sem foreldrar 

hafa til frjálsrar ráðstöfunar sín á milli.  
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1.1.5. Staða á vinnumarkaði. 

Síðustu ár og áratugi hefur þátttaka kvenna í atvinnulífinu aukist jafnt og þétt 

(þingskjal 701/2015–2016. Fyrirspurn til Félags- og húsnæðismálaráðherra).  

Þó er það einkenni á íslenskum vinnumarkaði að kynjaskipting starfa er mikil. 

Konur og karlar starfa í ólíkum störfum og eins og áður hefur komið fram er 

námsval í háskólum kynbundið. Kynjaskipting starfa er því nokkuð áberandi. 

Karlar eru oftar mun ofar í valdastiganum en konur og virðist sem að karlar búi 

við betri starfsþróunarmöguleika en konur (þingskjal 701/2015–2016. 

Fyrirspurn til Félags- og 

húsnæðismálaráðherra).  

Í frétt á RÚV þann 16. 

febrúar 2019 kom fram að 

þó Íslendingar séu 

almennt mjög stoltir 

þegar kemur að 

jafnréttismálum og jafnri 

stöðu karla og kvenna hefur jafnréttið ekki náð tilætluðum árangri í 

viðskiptalífinu. Hjá hinu opinbera er staðan þó jafnari. Í fréttinni kemur einnig 

fram að hjá þeim 18 fyrirtækjum sem skráð eru í Kauphöllina er engin kona 

starfandi sem æðsti stjórnandi. Frá árinu 2012 hafa 14 forstjórar eða 

framkvæmdastjórar verið ráðnir hjá þessum fyrirtækjum, allt karlar. Konur 

stýra innan við 10% af 400 stærstu fyrirtækjum landsins. Þetta getur ekki talist 

góður árangur þegar litið er til jafnrar stöðu kynjanna og má velta fyrir sér 

hvers vegna staðan sé svona þegar kemur að viðskiptalífinu. Katrín Olga 

Jóhannesdóttir, formaður viðskiptaráðs, hefur sagt að ástæðuna sé að finna í 

gamalli hefð, þar sem að fyrirmyndirnar séu allt karlmenn og þegar kona fer að 

banka á dyrnar þá vilji karlarnir ekki hreyfa sig (Sunna Valgerðardóttir, 2019). 

Samkvæmt heimildum frá Hagstofu Íslands var hlutfall kvenna meðal 

framkvæmdastjóra allra fyrirtækja landsins 22% árið 2017, 24% meðal 

stjórnarformanna og 26% allra stjórnarmanna. Af átta hæstaréttardómurum er 

ein kona en af héraðsdómurum landsins eru 16 konur af 42 eða 38%. Því sem 

næst jafnt kynjahlutfall er meðal dómara í Landsrétti en hlutfall kvenna er þar 

Mynd 2 Kynjaskipting í starfsstéttum 2018 (Hagstofa Íslands, e.d-c.) 
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47% af þeim 15 dómurum sem skipaðir voru við Landsrétt í árslok 2018 

(Hagstofan, 2019). 

Með breytingum á lögum um hlutafélög sem tók gildi 2010 var lögfest ákvæði 

um að í stjórnum opinberra hlutafélaga og annarra félaga þar sem fleiri en 50 

starfsmenn starfa á ári að jafnaði, skuli bæði kynin eiga fulltrúa í stjórn þegar 

stjórn er skipuð þremur mönnum og þegar stjórnarmenn eru fleiri en þrír skal 

tryggja að hlutfall annars kynsins sé ekki lægra en 40%, hið sama gildir um 

varamenn stjórna (lög um hlutafélög nr. 2/1995). 

Hlutfall kvenna í stjórnum 

fyrirtækja hefur staðið í stað 

síðan það náði hámarki árið 

2014. Því má segja að sú 

framþróun sem sem átti sér 

stað með tilkomu laganna og 

varðar aukið jafnrétti í 

atvinnulífinu með fjölgun 

kvenna í stjórnum og framkvæmdastjórnum hafi staðið í stað frá þeim tíma 

(Hagstofa Íslands, e.d-b.). Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, segir það 

vera áhyggjuefni að sú framþróun sem hann taldi að væri að eiga sér stað hvað 

varðar aukið jafnrétti í atvinnulífinu á Íslandi með fjölgun kvenna í stjórnum 

fyrirtækja og í framkvæmdarstjórnum, hafi aðeins stöðvast (Þóroddur 

Bjarnason, 2019). 

Í rannsóknarskýrslu sem Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri 

framkvæmdi fyrir Jafnréttisstofu árið 2014, um viðhorf til jafnréttis og 

mismununar á íslenskum vinnumarkaði, kom í ljós að 84,7%  

forstjóra/framkvæmdastjóra töldu mikið eða mjög mikið jafnrétti vera á 

vinnustað þeirra. Þrátt fyrir að svo margir teldu stöðuna á sínum vinnustað vera 

í góðu lagi taldi 86,2% sama hóps að mismunun ætti sér stað á íslenskum 

vinnumarkaði og þar af töldu 63,8% það vera út af kynferði (Marta 

Einarsdóttir, 2014). 

Íslenskur vinnumarkaður er að mörgu leyti kynbundinn. Bæði kynin, karlar og 

konur, eru virkir þátttakendur á íslenskum vinnumarkaði. Hér á landi er 

vinnuframlag kvenna hlutfallslega lægra en karla þar sem líklegra er að kona 

vinni hlutastarf á meðan karlar vinna oftar í fullu starfi. Einnig stunda konur 

Mynd 3 Hlutfall kvenna í stjórnum eftir stærð fyrirtækja 2008-

2017. (Hagstofa íslands, e.d) 
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fremur nám þó svo að enn virðist það vera svo að námi loknu, að konur lendi í 

verri stöðu en karlar þegar að út í atvinnulífið er komið (Eva Bjarnadóttir og 

Eygló Árnadóttir, 2011). 

1.1.6. Mismunandi áhættufælni kynjanna 

Þegar leitað er í rannsóknum og ritrýndum greinum virðist ekki afdráttarlaust 

hvort kynferði einstaklings hefur áhrif á fjárfestingarstefnu eða hvort konur eru 

áhættusæknari eða áhættufælnari en karlar. Margt virðist benda til að konur séu 

varfærnari þegar kemur að fjárfestingum en rannsóknir hafa þó sýnt fram á að 

með aukinni menntun fólks dragi úr þessum mun þegar litið er til kynjanna, 

ennfremur er ekki hægt að alhæfa að annað kynið nái betri árangri þegar kemur 

að fjárfestingum en hitt (Riley Jr og Chow V, 1992). Riley og Chow gerðu 

viðamikla rannsókn árið 1985 um fjárfestingastefnu einstaklinga en gögnin úr 

þeirri rannsókn notuðu þeir síðan árið 1992 til að rannsaka hvaða breytur hefðu 

áhrif á áhættusækni þeirra sem þátt tóku í rannsókninni. Niðurstaða þeirra var 

sú að aldur, menntun, efnahagsleg staða og tekjur hefðu áhrif á ákvörðun aðila 

þegar kæmi að fjárfestingum og áhættusækni en þær ákvarðanir væru hins 

vegar óháðar kynferði þess sem stæði að fjárfestingunum (Riley Jr og Chow V, 

1992). Sambærilega niðurstöðu má finna í rannsókn Haliassos og Bertaut sem 

árið 1995 vildu kanna ástæðu þess að svo fáir einstaklingar fjárfestu í 

hlutabréfum og þar með áhættumeiri fjárfestingum. Niðurstaða þeirra var sú að 

kynferði hefði ekki áhrif á það hvort einstaklingar fjárfestu í hlutabréfum eða 

ekki (Haliassos og Bertaut, 1995). 

Árið 2007 gerðu Watson og McNaughton rannsókn á fjárfestingarstefnu 

einstaklinga í Ástralíu vegna væntanlegra eftirlauna. Allir þátttakendur höfðu 

háskólamenntun og beindist rannsóknin að því hver áhættusækni kynjanna væri 

gagnvart fjárfestingum eftir að búið var að taka tillit til aldurs, tekna og 

menntunar svarenda. Niðurstaða Watson og McNaughton var sú að konur væru 

líklega varfærnari þegar kæmi að fjárfestingum en engu að síður höfðu þeir 

fyrirvara á niðurstöðunum að því leyti að kanna þyrfti frekar hvort 

hjúskaparstaða og/eða fjöldi barna væri þar frekar áhrifaþáttur en endilega kyn 

einstaklingsins (Watson og McNaughton, 2007). 
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Árið 2013 birtu Hibbert, Lawrence og Prakash niðurstöður sínar á könnun um 

áhættufælni einstaklinga. Í könnuninni rannsökuðu þau kynjamun í áhættufælni 

við fjárfestingar með því að nota rannsóknir sem gerðar höfðu verið af 

prófessorum háskóla víða um Bandaríkin. Niðurstöðurnar báru þau saman við 

raunveruleg eignasöfn sem fengin voru úr gagnagrunnum alþjóðlegra 

fjárfestingafélaga. Niðurstaða þeirra var sú að konur hefðu tilhneigingu til að 

vera áhættufælnari en karlar þegar kæmi að fjárfestingum einstaklinga. Engu 

að síður var niðurstaðan einnig sú að eftir því sem menntun var meiri hjá 

fjárfestunum dró úr þessum mun og þegar einstaklingar voru komnir með hátt 

menntunarstig voru yfirgnæfandi líkur á að kynin fjárfestu með sama hætti.  

Tobit-greiningaraðferðin leiddi því í ljós að þegar búið væri að leiðrétta eða 

taka tillit til menntunar, aldurs, tekna, skulda, fjölda barna og fleiri slíkra þátta 

væri ekki munur á milli kynjanna þegar kemur að áhættusæknum fjárfestingum 

(Hibbert, Lawrence og Prakash, 2013). 

Að sömu niðurstöðu komust Fisher og Yao 2016 með rannsókn sem birtist 

árinu á eftir í Journal of Economic Psychology þar sem leitað var svara við því 

hvort kynferði hefði áhrif á áhættusækni fjárfesta með því að nota stórt 

alþjóðlegt gagnasafn frá fjárfestum. Niðurstaða þeirra var sú að munurinn lægi 

fyrst og fremst í einstaklingsbundnum atriðum og viðhorfum á áhættu og 

áhættufælni fremur en að kynferðið sjálft hefði eitthvað um það að segja 

(Fisher og Yao, 2017). 

1.1.7. Jafnrétti kynjanna 

Fyrstu lög um jafna stöðu kvenna og karla voru sett hér á landi árið 1976. 

Lögin beindust fyrst og fremst að stöðunni á vinnumarkaði varðandi 

launajafnrétti (Lög um jafnstöðu kvenna og karla nr. 78/1976).  Markmið 

núgildandi laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er að viðhalda 

jafnrétti og jöfnum tækifærum og að allir einstaklingar skuli eiga jafna 

möguleika á að njóta eigin atorku og þroska, óháð kynferði. Mikilvæg leið að 

jafnrétti kynjanna er að gefa konum sem körlum færi á að samræma fjölskyldu 

og atvinnulíf og er sérstakt ákvæði í núgildandi lögum þar sem sú skylda er sett 

á atvinnuurekendur að gera konum og körlum þetta mögulegt meðal annars 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028313000215#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028313000215#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028313000215#!
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með auknum sveiganleika við skipulagningu á vinnu og vinnutíma. Þrátt fyrir 

að löggjöfin um jafna stöðu kvenna og karla sé orðin fjörtíu ára gömul virðist 

kynferði ennþá takmarka frelsi einstaklingsins á vinnumarkaði. Þá segir einnig 

í lögunum um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna að konum og körlum 

sem starfa hjá sama atvinnurekenda skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara 

fyrir sömu störf eða jafn verðmæt störf. Sama skal gilda um stöðubreytingar, 

símenntun, uppsagnir og önnur starfskilyrði (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008). 

Í tíu ár í röð hefur Ísland verið á toppi lista Alþjóðaefnahagsráðsins (World 

Economic Forum) yfir þau ríki heims þar sem kynjajafnrétti mælist mest. 

Framfarir í jafnréttismálum eru hægar á heimsvísu og benda niðurstöður til 

þess það muni taka 108 ár að ná fullu jafnrétti kynjanna í heiminum. Úttektin 

tekur á jafnrétti kynja í stjórnmálum, menntun, atvinnu og heilbrigði og er 

nánar fjallað um hana síðar þegar jafnrétti í öðrum löndum er skoðað (World 

economic forum, e.d.). Þegar skýrslan kom út á síðasta ári sagði Katrín 

Jakobsdóttir, forsætisráðherra; „Lykilatriðið er að skilja að jafnrétti kynjanna er 

ekki náð og að það kemur ekki af sjálfu sér. Þegar ég er spurð um árangur 

Íslands á alþjóðavettvangi nefni ég oft almenna leikskóla og fæðingarorlof sem 

lykilstefnumál” (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

Jafnrétti kynjanna í heiminum hefur aukist mikið á síðustu 30-40 árum en 

samkvæmt rannsókn sem gerð var í 191 landi og tók til stöðu kvenna á árinu 

2011 kom í ljós að í 81% tilfella eru konum almennt tryggð jöfn réttindi á við 

karla og vörn gegn kynjamismunun í stjórnarskrá. Í 32% tilfella eru konum 

tryggð sömu réttindi gagnvart stjórnmálaþátttöku og stjórnmálastarfi, í 27% 

tilfella er fjallað um jafnan rétt kvenna og karla í hjónabandi, næstum jafn oft 

þegar kemur að vinnumarkaði en í aðeins 9% tilfella er fjallað um jafnan rétt 

kvenna og karla til náms. Þrátt fyrir að verulegur árangur hafi náðst í 

jafnréttismálum í heiminum frá árinu 1980 vekur engu að síður athygli að í 

mið-austurlöndum og í norður-Afríku var, á árinu 2011, hvergi fjallað um 

jafnrétti kynjanna gagnvart menntun, vinnu eða í hjónabandi og í suður-Asíu er 

konum hvergi tryggður jafn réttur á við maka sinn, í hjónabandi (Cassola, 

Raub, Foley og Heymann, 2014 bls 200-235). 
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1.1.8. Jafnlaunavottun 

Jafnlaunavottun var lögfest á Íslandi í júní 2017 með breytingu á fyrri lögum 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Með tilkomu jafnlaunavottunar 

eiga fyrirtæki og stofnanir að koma sér upp stjórnunarkerfi sem tryggir að 

málsmeðferð og ákvörðun launa byggist á málefnalegum sjónarmiðum og feli 

ekki í sér kynbundna mismunun. Jafnlaunavottun er vottun á stjórnunarkerfi 

fyrirtækja og þarf að vera staðfest af þriðja aðila að fyrirtækið eða stofnunin 

uppfylli allar kröfur staðalsins. Tilgangurinn er að draga úr kynbundnum 

launamun og auka jafnrétti kynjanna í efnahagslegu jafnræði. Markmið laganna 

er að ná fram almennri starfsánægju og tiltrú starfsmanna á að atvinnurekendur 

séu faglegir þegar kemur að launaákvörðunum, að ferlið verði bæði gegnsærra 

og réttlátara (Lög um jafna stöðu og jafnanrétt kvenna og karla nr 10/2008). 

1.1.9. Launamunur kynjanna 

Óútskýrður launamunur er talsverður á Íslandi en árið 2017 fékk kona að 

meðltali 847 krónur fyrir sömu vinnu og karlmaður fær að meðaltali 1.000 

krónur fyrir. Er launamunurinn því 

metinn vera 15-16% að jafnaði 

(Hagstofa Íslands, 2018). Launamunur 

er hvað minnstur meðal starfsmanna 

ríkis og sveitarfélaga en þar munaði um 

89 krónum að meðaltali á launum 

kvenna og karla fyrir hverjar 1000 

krónur, konum í óhag. Ástandið er hvað 

verst innan fjármála- og 

vátryggingarstarfsemi en þar þénar 

kona að meðaltali 599 krónur á móti hverjum 1000 krónum hjá karlmanni. 

Sama ár voru meðaltekjur kvenna með háskólamenntun tæp 72% af 

meðaltekjum karla með sömu menntun, eða 6,7 milljónir króna á ári þegar 

karlmaður með sömu menntun var með að meðaltali 9,3 milljónir króna á ári 

Mynd 4 Samanburður á launum karla og 

kvenna eftir atvinnugreinum. 
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(Hagstofa Íslands, 2019). Mörg fyrirtæki og stofnanir hafa þegar unnið að því 

að útrýma óútskýrðum launamun kynjanna. Í lok árs 2017 mældist í fyrsta sinn 

óútskýrður launamunur innan fyrirtækis hér á landi, konum í vil og var það hjá 

Orkuveitu Reykjavíkur en þá voru konur að mælast með 0,2 prósent hærri laun 

en karlar hjá fyrirtækinu (visir.is, 23. Desember 2017). 

Launamunur kynjanna er ekki séríslenskt fyrirbrigði. Fjölmargar alþjóðlegar 

rannsóknir og kannanir staðfesta að kynbundinn launamun er að finna í flestum 

löndum. Samkvæmt grein Kahn Wage þar sem meðal annars er fjallað um 

launamun kynjanna í löndum OECD á árinum 2010-2012, var launabilið hvað 

minnst í Belgíu, Lúxemburg, Noregi, Danmörku og Nýja Sjálandi, eða í 

kringum 5%, á meðan sömu mælingar sýndu launamun upp á tæp 20% í 

Bretlandi og Bandaríkjunum og 27-37% í löndum eins og Japan, Eistlandi og 

Suður-Kóreu (Kahn L. Wage, 2015). 

Í umfangsmikilli rannsókn Stritch og Villadsen í Danmörku sem birt var 2018 

og byggði meðal annars á launaupplýsingum síðustu 25 ára kom sama munstur 

í ljós og er hér á landi. Launamunur kynjanna er umtalsvert meiri þegar kemur 

að almenna markaðnum heldur en þeim opinbera. Að meðaltali var launamunur 

í Danmörku um 11% en að jafnaði var um 5% minni munur hjá opinberum 

fyrirtækjum en þeim almennu. Þá kom í ljós að launamunur kynjanna jókst 

eftir því sem svarendur voru eldri og var ennfremur meiri ef konurnar áttu barn 

eða börn (Stritch og Villadsen, 2018 bls. 690-706).  

Þá sýna rannsóknir að launamunur kunni að vera meiri þegar kemur að störfum 

þar sem krafist er lengri vinnutíma, svo sem á kvöldin og um helgar (Bøler, 

Javorcik og Ulltveit, 2018 bls. 122-133). Í norskri rannsókn sem birt var á árinu 

2018 og byggði á gögnum frá norskum framleiðslufyrirtækjum kom í ljós að 

launamunur kynjanna var um 3% meiri hjá fyrirtækjum sem stunduðu 

útflutning en hjá þeim fyrirtækjum sem aðeins höfðu starfsemi í Noregi. Kom 

það til af því að starfsmenn fyrirtækja sem stunduðu útflutning þurftu að hafa 

aukinn sveigjanleika gagnvart vinnunni og vera viðbúnir samtölum um kvöld 

og helgar við erlenda viðskiptavini, meðal annars vegna tímamismun. Sama 

rannsókn leiddi í ljós að launamunurinn var meiri gagnvart fólki sem var yngra 

en 45 ára þar sem konur á þeim aldri væru líklegri til að eiga börn en þær sem 

væru komnar yfir 45 ára aldurinn (Bøler, Javorcik og Ulltveit, 2018 bls. 122-

133). 
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Launamunur kynjanna hjá fólki í fjármálastörfum og sem starfa við 

verðbréfamiðlun er oft meiri en almennt gerist og gengur. Jannice F. Madden, 

háskólaprófessor við háskólann í Pennsilvaníu, hefur um langt skeið rannsakað 

launamun í fjármála- og tryggingageiranum í Bandaríkjunum þar sem sjónum 

hefur einnig verið beint sérstaklega að verðbréfamiðlurum. Rannsóknir á 

tímabilinu 1994-2010 sýna að mikill munur er á fjölda starfsmanna í greininni 

eftir kynjum en aðeins um 35% starfsmanna eru konur og hefur lítil breyting 

orðið á því á 15 ára tímabili. Meðal verðbréfamiðlara er enn meiri munur en í 

þeim tveimur stofnunum sem Madden hefur skoðað sérstaklega voru konur 

aðeins 11-14% starfsmanna. Launamunur í þessari starfsgrein hefur verið 

umtalsverður þó hann hafi aðeins minnkað á tímabilinu en að jafnaði eru konur 

nú með tvo þriðju af launum karla innan fjármála- og tryggingageirans en voru 

aðeins með um 55% af launum karla í upphafi tímabilsins. Þó að almennt séu 

laun verðbréfamiðlara hvað hæst innan þessa hóps er launabilið jafnframt mest 

í þeim störfum sem snúa að sölu fjármálagerninga (Madden,  2012 bls. 488-

518). 

1.1.10. Menning fyrirtækja 

Fyrirtækja-menning (e. organization culture) sem oft kölluð menningarkúltúr 

eða staðblær getur stuðlað að aukinni velgengi hjá skipulagsheildum. 

Fyrirtækjamenning getur veitt ákveðið samkeppnisforskot. Hugtakið er 

táknrænt fyrir þau viðmið og þau gildi sem gilda innan skipulagsheildarinnar. 

Ekki er einfalt að skilgreina hugtakið þar sem það er oft huglægt og 

óáþreifanlegt (Dhingra og Punia, 2016, bls. 135-147). 

Árin fyrir hrun var menning margra fyrirtækja lituð af áhættusækni, 

takmarkaðri yfirsýn stjórnar og of mikilli áherslu á hagnað sem fáir nutu góðs 

af en var framkvæmd á kostnað starfsmanna, viðskiptavina og alls efnahagsins. 

Sagt er að menning fyrirtækja komi að ofan og þurfa því stjórnendur og 

stjórnarmenn að fara fram með góðu fordæmi því góð fyrirtækjamenning snýst 

um að gera það rétta í stöðunni jafnvel þó að það séu engar reglur til um það 

(Guðrún Finnborg Þórðardóttir og Hrafnhildur Mooney, e.d.). 

Fyrirtækið Accenture er kanadískt fyrirtæki með alþjóðlega starfsemi í yfir 52 
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löndum, þjónustar fyrirtæki í meira en 40 starfsgreinum og með tæplega 500 

þúsund starfsmenn við ráðgjöf, stefnumótun og tæknilega aðstoð við 

viðskiptavini sína alls staðar í heiminum. Fyrirtækið rannsakar jafnframt 

vinnustaði og atvinnugreinar í þeim tilgangi að skilja betur þróun og stefnur 

sem atvinnugreinar eru að taka. Fyrirtækið hefur í nokkur ár gert rannsóknir 

meðal fyrirtækja í heiminum um fyrirtækjamenningu þeirra og horft í því 

sambandi sérstaklega til jafnréttis milli karla og kvenna á vinnustaðnum. Í mars 

2018 birti fyrirtækið niðurstöður af rannsóknum sem byggðu á netkönnun til 

yfir 22 þúsund starfsmanna fyrirtækja í yfir 34 löndum. Niðurstöður þessara 

rannsókna voru að fyrirtæki sem hefðu sérstaka jafnréttisstefnu eða gerðu 

jafnrétti sérstaklega hátt undir höfði meðal starfsmanna sinna væru líklegri til 

að ná betri árangri auk þess sem starfsánægja væri áberandi meiri meðal 

starfsmanna í slíkum fyrirtækjum. Þá væri launamunur kynjanna miklu minni 

innan slíkra fyrirtækja, eða aðeins um 5% (Company culture is key to 

unlocking gender equality and narrowing pay gap, new accenture research 

finds, 2018). 

1.1.11. Tokenism 

Hugtakið Tokenismi er notað yfir það þegar reynt er að breiða yfir einsleitni 

hóps með því að taka inn einstaklinga sem hafa aðra skýrskotun en flestir 

þeirra sem fyrir eru innan hans. Þannig er reynt að láta líta svo út að hópurinn 

sé fjölbreyttur þó svo að í raun sé hann það ekki. Algengt dæmi um þetta er 

þegar vinnustaðir þar sem flestir eða allir starfsmenn eru karlar, ráða inn konu í 

þeim tilgangi að sýna fram á að hópurinn sé skipaður aðilum af báðum kynjum.  

Bandaríski félagsfræðiprófessorinn Rosabeth Moss Kanter, kennari við hinn 

virta háskóla Harvard í Bandaríkjunum, lagði stund á rannsóknir á þessu 

fyrirbrigði og birti niðurstöður sínar í bókinni Men and Women of the 

Corporation sem kom út árið 1977. Niðurstöður hennar voru á þá leið að þegar 

hlutfall kvenna á vinnustað væri komið yfir 15% upplifðu starfsmenn færri 

vinnustaðavandamál en þegar hlutfallið væri undir 15% (Stichman, Hassell og 

Archbold, 2010 bls. 633-639). 
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Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar til að sannreyna kenningar Kanters. 

Árið 2006 gerðu Stichman, Hassell og Archbold rannsókn á þessu með því að 

leggja spurninglista fyrir 87 lögreglumenn sveitarfélags í miðvesturríkjum 

Bandaríkjanna þar sem um 17% hópsins voru konur. Þrír þættir í kenningum 

Kanters voru sérstaklega kannaðir og leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós 

að í tveimur af þremur þáttum var enginn munur á upplifun karla og kvenna á 

vinnustaðnum sem þar með staðfestu kenningar Kanters en í þriðja þættinum 

kom fram munur á svörum kynjanna þar sem konur töldu framlag sitt á 

vinnustaðnum vera vanmetið og tækifæri þeirra væri ekki þau sömu og hjá 

karlkyns samstarfsfélögum (Stichman, Hassell og Archbold, 2010 bls. 633-

639). 

Þó að kenningar Kanters séu mjög þekktar meðal fræðimanna og kenndar um 

allan heim eru þær ekki óumdeildar. Helsta gagnrýnin hefur þó verið á þá skýru 

og afgerandi framsetningu sem Kanter setti um hlutfallstöluna, það er að segja 

að viðmiðið þurfi að vera 15%. Virðist gagnrýnin fremur snúa að tölunni sjálfri 

en að deilt sé um það grundvallarsjónarmið að fjöldinn þurfi að vera meiri en 

bara einn einstaklingur af tilteknu kyni (Stichman, Hassell og Archbold, 2010 

bls. 633-639). 

1.1.12. Jafnrétti í öðrum löndum 

Árlega gerir Alþjóða efnahagsráðið (World economic forum) skýrslu um stöðu 

jafnréttismála meðal þjóða heims og stöðu kvenna í hverju ríki fyrir sig. Hefur 

sambærileg mæling nú verið gerð 13 ár í röð. Leggur könnunin mat á jafnrétti 

kynjanna þegar kemur að stjórnmálum, menntun, atvinnu og heilbrigði í 141 

ríki veraldar. Eins og áður hefur komið fram hefur Ísland verið í efsta sæti 

þessa lista í tíu ár í röð þar sem munur karla og kvenna er metinn hvað 

minnstur. Er talið að hér á landi hafi nú þegar tekist að brúa tæplega 86% af 

kynjabilinu. Þrátt fyrir toppsætið lækkaði einkunn Íslands lítillega frá árinu 

2017 þar sem færri konur sitja á Alþingi nú en í mælingunni ári áður. Engu að 

síður skorar Ísland hæst allra landa hvað þennan þátt varðar. Launajafnrétti er 

einnig mest hér á landi í samanburði þjóðanna en bent er á að Ísland eigi langt í 
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land þegar kemur að konum í stjórnunarstöðum fyrirtækja (World economic 

forum, e.d). 

Á eftir Íslandi í mælingu Alþjóða efnahagsráðsins koma svo hin norðurlöndin 

Noregur, Svíþjóð og Finnland í sætum 2-4 en Danmörk er í 13.sæti listans. 

Athygli vekur að tvö afríkuríki og eitt ríki mið-Ameríku tróna á listanum yfir 

10 efstu þjóðir heims þar sem jafnrétti er komið hvað lengst en það eru 

Nikaragúa (5.sæti) og afríkuríkin Rwanda (6.sæti) og Namibía (10.sæti).  

Vestur-Evrópuþjóðir raða sér í efsta hluta listans, norður-Ameríka og Kanada 

koma þar á eftir, þá mið og suður-Ameríka, mið- og suður Afríka, austur-

Evrópa og austur-Asía. Ríki suður-Asíu skora næst lægst í þessari mælingu 

Alþjóða efnahagsstofnunarinnar og miðausturlönd og norður-Afríka reka svo 

lestina. Arabíu lýðveldið Jemen á þann vafasama heiður að vera í neðsta sæti 

listans en þar er talið að rétt innan við helmingi kynjabilsins hafi verið lokað 

eða með öðrum orðum að réttindi kvenna séu ekki nema helmingur af 

réttindum karla þar í landi (World economic forum, e.d). 

1.2. Verðbréfamiðun 

Saga verðbréfaviðskipta á Íslandi er stutt. Engu að síður er það saga mikilla 

öfga, þar sem mikill vöxtur og ör uppgangur einkenndu fyrstu árin. Erfiðleikar 

og niðursveifla í kringum efnahagshrunið leiddu til nokkurs konar hamfara á 

þessum markaði undir lok fyrsta áratugs þessarar aldar og að lokum hægur en 

stöðugur vöxtur upp úr 2010 og fram til dagsins í dag (Samtök atvinnulífsins, 

2011).  

1.2.1. Skipuleg viðskipti á markaði 

Verðbréfaviðskipti geta farið fram bæði á skipulegum verðbréfamörkuðum svo 

sem með skráð bréf í Kauphöll Íslands eða Nasdaq eins og kauphöllin heitir í 

dag eða á óskipulegum markaði með bréf sem ekki eru skráð eða lúta sömu 
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lögmálum og þau sem skráð eru í Kauphöllinni. Skipulegur verðbréfamarkaður 

er skilgreindur í 2.gr.laga um kauphallir nr. 110 frá 2007 en þau lög gilda um 

hlutafélög sem fengið hafa leyfi til að reka „marghliða viðskiptakerfi innan 

Evrópska efnahagssvæðisins sem leiðir saman kaupendur og seljendur 

fjármálagerninga, í samræmi við ófrávíkjanlegar reglur þess, þannig að til 

samninga stofnast um fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta í 

viðskiptakerfinu.“  

Þetta þýðir að viðskipti með bréf í Kauphöllinni lúta ákveðnum lögmálum sem 

bæði kaupendur og seljendur verða að undirgangast um leið og aðilar á 

markaði eiga að geta treyst því að þar fari fram heiðarleg og fullkomlega lögleg 

viðskipti með hlutabréf og aðra fjármálagerninga (lög um verðbréfaviðskipti 

nr. 110/2007). 

Saga verðbréfaviðskipta á Íslandi nær aftur til ársins 1985 þegar Verðbréfaþing 

Íslands var stofnað að frumkvæði Seðlabanka Íslands í samvinnu við 

fjármálafyrirtæki hér á landi.  Félagið átti fyrst um sinn aðeins viðskipti með 

ríkisskuldabréf eða svokölluð spariskírteini en 1990 hófust viðskipti með 

húsbréf sem, fyrir milligöngu Íbúðalánasjóðs, voru gjaldmiðill í 

lánafyrirkomulagi ríkisins á sviði fasteignaviðskipta (Nasdaq, e.d-b). 

1.2.2. Kauphöll Íslands 

Árið 1989 var Kauphöll Íslands stofnuð og tók hún í notkun viðskiptakerfi með 

verðbréf en fyrstu hlutabréfin voru skráð á Verðbréfaþingi Íslands ári síðar, eða 

árið 1990. Það ár reið Olíuverslun Íslands hf. á vaðið og varð fyrsta skráða 

félagið á Íslandi. Félögum fjölgaði þó hratt og aðeins sex árum síðar voru skráð 

félög í Kauphöllinni orðin 30 talsins og yfir 75 í upphafi árs 2001 (Brynjar Örn 

Ólafsson, 2004). Fram kemur á heimasíðu Nasdaq að Kauphöll Íslands hafi 

orðið hluti af norrænu samstarfi kauphalla á árinu 2000 en sameinaðist svo 

kauphöllum OMX á norðurlöndunum og víða um evrópu í upphafi árs 2007. 

OMX rak þá 7 kauphallir á norðurlöndunum og í evrópu, meðal annars á 

Íslandi. Síðar á árinu 2007 keypti svo bandaríski verðbréfamarkaðurinn Nasdaq 

OMX og sameinaði í Nasdaq OMX Nordic eins og það heitir í dag. Nasdaq er 

leiðandi á alþjóðavísu í þjónustu á sviði verðbréfaviðskipta og þjónustu við 
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skráð fyrirtæki í sex heimsálfum með starfsemi í yfir 50 löndum og um 3900 

skráð fyrirtæki á viðskiptalistum (Nasdaq yfirtekur OMX, 2007). 

Fjöldi skráðra félaga á hlutabréfamarkaði náði hámarki í kringum ársbyrjun 

2004 þegar um 90 félög voru skráð á aðallista kauphallarinnar á Íslandi. Eftir 

það fór þeim fækkandi og voru komin niður í rúmlega 40 tveimur árum síðar 

(Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). Eftir 

efnahagshrunið 2008 fækkaði þeim svo enn frekar samhliða miklu falli á veltu 

markaðarins. Í dag eru 18 félög skráð á íslenska hlutabréfamarkaðnum en fimm  

þar til viðbótar eru á svokölluðum First-north markaði sem þýðir að Kauphöllin 

sinnir viðskiptum með hlutabréf í þeim félögum þó svo að þau lúti ekki að öllu 

leyti sömu lögmálum og fyrirtæki sem skráð eru á aðallista Kauphallarinnar 

(Nasdaq, e.d-a).   

1.2.3. Kostir og gallar skráningar í Kauphöll Íslands. 

Miklir möguleikar geta fylgt því að skrá félög í Kauphöllina en með því opnast 

tækifæri fyrir fyrirtæki til að sækja sér fjármagn meðal annars hjá opinberum 

fjárfestum á borð við Lífeyrissjóði og aðra fagfjárfesta sem hafa takmarkaðar 

heimildir til að fjárfesta í óskráðum félögum. Um leið fylgja því bæði kröfur og 

skyldur að vera skráð félag á aðallista Kauphallarinnar meðal annars ítarleg og 

regluleg upplýsingagjöf til aðila á markaði um atriði sem tengjast rekstri 

félagsins og gætu haft áhrif á verðmyndun hlutabréfa eða skuldabréfa 

fyrirtækisins. Þá er miðað við að fjöldi hluthafa sem eigi hlutabréf í félaginu 

fyrir að minnsta kosti 1000 evrur eða meira sé ekki undir 500 og 

heildarverðmæti útgefinni hlutabréfa miðað við opinbert viðmiðunargengi 

hverju sinni sé ekki lægra en sem nemur einni milljón evra eða um 140 

milljónum króna (Nasdaq, 2018). 

Vegna þessara miklu krafna sem fylgja því að vera með skráð hlutabréf á 

aðallista Kauphallarinnar rekur Kauphöllin hliðarmarkað þar sem fram fara 

viðskipti með bréf fyrirtækja sem ekki uppfylla að öllu leyti skyldur um fulla 

skráningu. Sá markaður kallast First-north og var stofnaður á árinu 2005 

(Nasdaq, e.d-c). Fyrsta skráning og fyrstu viðskipti urðu þó ekki fyrr en árinu á 

eftir þegar Hampiðjan var tekin af aðallista Kauphallarinnar og sett á markað 
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First-north. Á þessum tíma var verið að stofna mikið af sambærilegum 

hliðarmörkuðum við aðallista kauphallanna bæði annars staðar á norðurlöndum 

sem og í Evrópu. Markmiðið var að fjölga fjárfestingartækifærum en um leið 

að gefa fyrirtækjum tækifæri til að stækka á hlutabréfamarkaði án þess þó að 

þurfa að undirgangast allar skyldur sem fylgdu því að vera skráð á aðallista 

(Nasdaq, e.d-d). Hugmyndin með stofnun First-north var því frekar að opna 

tækifæri fyrir ný fyrirtæki til að koma inn á hlutabréfamarkað sem síðar gætu 

orðið fullskráð félög í Kauphöllinni, fremur en að fyrirtæki sem skráð væru á 

aðallistanum færðu sig niður á við eins og átti sér stað í tilfelli Hampiðjunnar. 

Það hefur þó ekki orðið raunin. Reyndar fóru hlutabréf HB Granda af First-

north markaðnum yfir á aðallista á árinu 2014 en sex árum áður höfðu 

hlutabréf í því sama félagi færst af aðallista og niður á First-north. Má því segja 

að sá flutningur hafi verið tekinn til baka á árinu 2014. Eins og áður segir eru 

nú fimm íslensk fyrirtæki skráð á First-north markaðinn (Nasdaq, e.d-a). 

Frá upphafi hafa viðskipti í Kauphöll Íslands verið framkvæmd með rafrænum 

hætti sem hefur aukið traust og öryggi bæði kaupenda og seljenda. Engu að 

síður hefur orðið mikil bylting í þróun viðskiptakerfis með hlutabréf sem aukið 

hefur hraða og sjálfvirkni um leið og eftirlit hefur verið aukið með 

viðskiptunum (Brynjar Örn Ólafsson, 2004). 

1.2.4. Lög um fjármálastarfsemi 

Lög um fyrirtæki á fjármálamarkaði eiga sér langa sögu hér á landi og hafa 

tekið miklum breytingum í áranna rás. Fram til ársins 1985 voru sett sérstök 

lög um hvern og einn viðskiptabanka sem settur var á stofn hér á landi en með 

lögum nr. 86/1985 varð grundvallarbreyting á löggjöf um rekstur og starfsemi 

viðskiptabanka en með þeim lögum var í fyrsta sinn sett ein almenn löggjöf um 

starfsemi viðskiptabanka hér á landi. Önnur löggjöf var þó um starfsemi 

sparisjóða á þessum tíma (nr. 87/1985) allt fram til ársins 1993 þegar þessum 

tveimur lagabálkum, nr. 86 og 87 frá 1985, var steypt saman í eina 

heildarlöggjöf um fyrirtæki á fjármálasviði (lög nr. 43/1993). Umfangsmiklar 

breytingar voru gerðar á lögunum þremur árum síðar þar sem meðal annars 

voru sett inn ákvæði um viðskipti með rafmyntir, eftirlit með fjármálastarfsemi 
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og fleira. Frá því að Ísland gerðist aðili að samningnum um  evrópska 

efnahagssvæðið sem tók gildi 1. janúar 1994, hefur löggjöf á sviði 

fjármálastarfsemi og eftirlits hér á landi að mestu tekið mið af Evrópureglum. 

Fyrstu lög sem sett voru um verðbréfaviðskipti hér á landi voru lög nr. 

27/1986, um verðbréfamiðlun. Þremur árum síðar voru þau felld úr gildi með 

nýjum lögum nr. 20/1989, um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði, sem voru 

mun ítarlegri en lögin frá 1986 og að ýmsu leyti í samræmi við löggjöf 

nágrannaríkjanna á þessu sviði. Þegar aðild Íslands að EES samningnum lá 

fyrir þótti nauðsynlegt að gera breytingar á löggjöfinni og samræma hana 

reglum í Evrópu og voru því samþykkt ný lög um verðbréfaviðskipti nr. 

9/1993. Ný heildarlöggjöf um verðbréfaviðskipti voru svo sett með lögum nr. 

13/1996. Í þeim er m.a. kveðið á um starfsheimildir verðbréfafyrirtækja en 

stærsta breyting laganna 1996 fólst í því að með þeim var gert ráð fyrir að 

verðbréfaviðskipti yrðu í framtíðinni eingöngu stunduð af lögaðilum sem 

fengið hefðu sérstakt leyfi til starfsemi sinnar en ekki af einstaklingum eins og 

áður var heimilt (Þingskjal nr. 2018/2002. Frumvarp til laga um 

fjármálafyrirtæki). 

1.2.5. Lög um fjármálafyrirtæki 

Núgildandi löggjöf um fjármálafyrirtæki er frá árinu 2002 (lög nr. 161/2002). 

Með lögunum  voru fyrri lög um viðskiptabanka og sparisjóði (nr. 113/1996) 

og lögum um verðbréfafyrirtæki og verðbréfamiðlun (nr. 13/1996) ásamt áður 

gildandi lögum um aðrar lánastofnanir (nr.123/1993) og lögum um 

rafeyrisfyrirtæki (nr.37/2002) öll felld úr gildi og ný heildarlöggjöf á þessu 

sviði sett sem tók gildi þann 1. janúar 2003.  

Lög um Kauphallir og skipulega verðbréfamarkaði eru frá árinu 2007 (lög 

nr.110/2007) en með þeim voru hlutafélög sem fengið höfðu leyfi til að stunda 

skipuleg verðbréfaviðskipti nefnd kauphallir. Lengi vel var það svo að 

viðskipti með fjármálagerninga fór fram á óskipulegum markaði þar sem engar 

sérstakar reglur giltu um viðskiptin. Fyrstu lögin um skipulega markaði með 

fjármálagerninga voru sett á árinu 1993 (lög nr. 11/1993) samhliða annarri 

lagasetningu um fjármálafyrirtæki og í tengslum við fyrirhugaða gildistöku 
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EES samningsins og fjölluðu lögin um Verðbréfaþing Íslands sem starfrækt 

hafði verið af hálfu Seðlabanka Íslands um nokkurra ára skeið. Lögunum var 

fyrst breytt 1996 þar sem undirbúin var sú breyting að Verðbréfaþing hefði eitt 

leyfi til reksturs skipulegra verðbréfamarkaða hér á landi. Fyrstu lögin um 

Kauphallir voru svo samþykkt tveimur árum síðar eða árið 1998 (lög nr. 

34/1998). Umfangsmiklar breytingar á löggjöfinni innan evrópska 

efnahagssvæðisins leiddi svo til þess að ákveðið var að leggja fram ný lög um 

skipulega verðbréfamarkaði eða kauphallir sem tóku gildi þann 1.nóvember 

2007 (Þingskjal nr. 8/2007. Frumvarp til laga um Kauphallir). 

1.2.6. Lög um hæfi verðbréfamiðlara 

Í 53.grein laga um fjármálafyriræki (nr. 161/2002) er fjallað um hæfi þeirra 

aðila sem stunda verðbréfaviðskipti hér á landi en greinin hljóðar svo : „53. 

gr. Hæfisskilyrði starfsmanna í verðbréfaviðskiptum. Starfsmenn 

fjármálafyrirtækis, sem hafa umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við 

viðskipti með fjármálagerninga skv. 6. tölul. 1. mgr. 3. gr., skulu hafa staðist 

próf í verðbréfaviðskiptum. Í tengslum við veitingu starfsleyfis og jafnskjótt og 

breytingar verða ber fjármálafyrirtæki að tilkynna Fjármálaeftirlitinu um 

starfsmenn samkvæmt þessari málsgrein. Fjármálaeftirlitinu er heimilt að setja 

nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. Prófnefnd verðbréfaviðskipta 

hefur umsjón með prófi í verðbréfaviðskiptum sem að jafnaði skal haldið einu 

sinni á ári. [Ráðherra] 1) skipar prófnefnd til fjögurra ára í senn. Til að standa 

straum af kostnaði við framkvæmd prófa skulu próftakar greiða gjald sem 

ráðherra ákveður. Ákvarðanir prófnefndar eru endanlegar á 

stjórnsýslustigi. Prófnefnd verðbréfaviðskipta er heimilt að fela óháðum aðilum 

að gefa einkunn fyrir prófúrlausn. Þá getur prófnefnd verðbréfaviðskipta skipað 

prófdómara til að endurskoða úrlausn próftaka. Í reglugerð 2) skal kveða nánar 

á um framkvæmd prófs í verðbréfaviðskiptum, þar á meðal prófkröfur, og 

heimildir til að veita undanþágur frá einstökum hlutum slíks prófs eða prófi í 

heild.“ 

Efnislega er greinin í samræmi við fyrri lög frá 1996 en þó var skerpt frekar á 

reglum um framkvæmd prófa fyrir þá sem hyggjast sækja um starfsleyfi svo og 
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prófanefnd og fleira. Með greininni er áréttað að allir sem stundi 

verðbréfaviðskipti og önnur viðskipti með fjármálagerninga skuli hafa staðist 

próf í verðbréfaviðskiptum. Er reyndar kveðið á um að starfsmenn 

fjármálafyrirtækis sem hafa umsjón með slíkri starfsemi skuli hafa slík próf. 

Má því í raun túlka greinina þannig að allir starfsmenn sem vinna í kringum 

viðskipti með fjármálagerninga, jafnvel þó að þeir sinni ekki viðskiptunum 

beint sjálfir heldur starfi aðeins innan deildarinnar, skuli hafa slíkt próf. Ber 

fjármálafyrirtækjum að tilkynna Fjármálaeftirlitinu um hvaða starfsmenn séu 

undir þessu ákvæði en Fjármálaeftirlitið veitir  síðan viðkomandi 

starfsmönnum starfsleyfi að uppfylltum kröfum sbr.2.gr.laganna. Ráðherra ber 

með reglugerð að kveða nánar á um framkvæmd prófa og prófkröfur (Lög um 

fjármálafyrirtæki nr. 161/2002). 

Reglugerð um próf í verðbréfaviðskiptum var sett árið 2003 (rg.633/2003) og 

hefur hún að mestu staðið óbreytt síðan. Tvær minniháttar breytingar hafa verið 

gerðar á reglugerðinni, fyrst árið 2007 og aftur árið 2016 sem fyrst og fremst 

snúa að orðalagsbreytingum (Reglugerð um próf í verðbréfaviðskiptum nr. 

633/2003). 

1.2.7. Próf í verðbréfaviðskiptum 

Próf í verðbréfaviðskiptum er í þremur hlutum. Fyrsti hluti prófsins snýr að 

lögfræðiþáttum sem tengjast verðbréfamiðlun og verðbréfaviðskiptum. Í þeim 

hluta er fjallað um evrópurétt og íslenska réttarskipun ásamt fræðikerfi 

lögfræðinnar. Farið er yfir viðfangsefni úr fjármuna- og félagarétti auk þess 

sem ítarlega er fjallað um viðskiptabréfareglur, veðréttindi og þinglýsingar. 

Samkvæmt 4.gr.rg. eru allir þeir sem lokið hafa prófi í lögfræði sem metið er 

fullnægjandi að lögum til að öðlast héraðsdómslögmannsréttindi undanþegnir 

prófi í fyrsta hlutanum.   

Annar hluti prófsins fjallar um fjármálafræði og fjármagnsmarkaði ásamt 

grunnatriði úr þjóðhagfræði. Þá er farið í greiningu ársreikninga. Samkvæmt 

4.gr.rg. eru allir þeir sem að lögum hafa heimild til að kalla sig 

viðskiptafræðinga eða hagfræðinga, undanþegnir prófi í öðrum hlutanum.  
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Þriðji hluti prófsins er svo úr lögum og reglum um fjármagnsmarkaðinn, 

markaðsviðskipti og viðskiptahætti, helstu gerðir verðbréfa og gjaldeyri auk 

fjárfestingaferlisins þar sem farið er í samval fjárfestingakosta, sjóðastjórnun, 

ráðgjöf og skattamál á sviði fjármálagerninga. Allir sem hyggjast þreyta próf í 

verðbréfaviðskiptum verða að taka þennan hluta prófsins og er óheimilt að 

veita undanþágu frá töku þessa hluta nema gagnvart aðilum sem lokið hafa 

sambærilegu prófi annars staðar á evrópska efnahagssvæðinu en í þeim 

tilfellum er nægjanlegt að taka aðeins próf í þeim atriðum sem snúa að lögum 

og reglum á fjármagnsmarkaði.  

Einkunnargjöf prófa er á bilinu 0-10 og þarf að lágmarki 5,0 til þess að standast 

einstök próf en meðaleinkunn allra prófa sem próftaki tekur má þó ekki vera 

lægri en 7,0. Frá fyrsta prófi og til þess síðasta mega ennfremur ekki líða meira 

en 3 ár svo réttindi fáist (Reglugerð um próf í verðbréfaviðskiptum nr. 

633/2003). 

1.2.8. Staða kvenna á fjármálamörkuðum á Norðurlöndum 

Eins og áður hefur komið fram er hlutfall kvenna á íslenskum fjármálamarkaði 

mjög lágt og engin kona starfar sem verðbréfamiðlari hér á landi. Við gerð 

verkefnsins sendi skýrsluhöfundur fyrirspurn á samtök fjármálafyrirtækja á 

öllum Norðurlöndunum þar sem spurst var fyrir um kynjaskiptingu í störfum 

verðbréfamiðlara. Ítarleg svör fengust frá norsku samtökunum sem létu fyrir 

nokkrum árum gera sérstaka skýrslu um stöðu kvenna á fjármálamarkaði þar í 

landi. Svör bárust bæði frá Svíþjóð og Finnlandi en í hvorugu landinu er haldið 

sérstaklega utan um kynjahlutfall þeirra sem starfa á þessum markaði. Ekki 

fengust svör frá Danmörku þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir. Verða hér rakin 

helstu atriði norsku rannsóknarinnar sem gerð var árið 2016.  

Haustið 2014 hittist óformlegur hópur kvenna sem þá starfaði við kaup og sölu 

verðbréfa í Noregi til að ræða um þau neikvæðu viðhorf og viðmót sem leiddu 

til þess að konur sæktu svo lítið í störf á fjármálamarkaði þar í landi sem þeim 

sjálfum fannst þó vera mjög áhugavert og gefandi starf.  

Árlega hefur Financial News í London gert könnun meðal kvenna sem starfa á 

fjármálamörkuðum í Evrópu. Þegar könnunin var birt í apríl 2016 kom meðal 
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annars fram að konur töldu vinnuumhverfið vera karllægt þar sem konur hefðu 

minni möguleika á frama í starfi en karlar, starfið væri afar krefjandi og nánast 

útilokað væri að samræma það hefðbundnu fjölskyldulífi.  

Eftir að könnun Financial News birtist í apríl 2016 ákváðu samtök 

verðbréfamiðlara í Noregi, Norwegian Securities Dealers Association, að 

framkvæma könnun til að rannsaka betur stöðu þessara mála þar í landi. 

Verkefninu var skipt í tvo hluta. Í fyrsta lagi að kanna hvað konur sem störfuðu 

við fagið væru að upplifa í starfi sínu en jafnframt að fá viðbrögð og viðhorf 

þeirra kvenna sem hefðu starfað við verðbréfamiðlun en hefðu hætt störfum og 

þá hvers vegna. Þá var ákveðið að safna upplýsinum um hvernig nemendur, og 

þá sérstaklega kvenkyns nemendur, í viðskiptaháskólum Noregs teldu að 

framtíð þeirra yrði innan greinarinnar. Síðari hluti verkefnins var svo að kynna 

þær niðurstöður sem kæmu úr framangreindum könnunum og nota þær til að 

hvetja konur til að sækja fram og auka hlut sinn í störfum á fjármálamarkaði. 

Verkefnið var fjárhagslega styrkt af hálfu Norska fjármálaráðuneytisins og 

Markaðssjóðs fjármála í Noregi og var því skipuð stýrinefnd sem fylgdi 

verkefninu úr hlaði. Í stýrinefndinni voru fulltrúar stærstu fjármálastofnanna 

Noregs á borð við Handelsbanken, Swedbank og DnB.  

Könnunin fór fram á tímabilinu 5. febrúar – 1. mars 2016 og var framkvæmd 

með spurningakönnun sem send var til hópanna þriggja, þar er að segja konur í 

fjármálastörfum, konur sem hætt hafa í fjármálastörfum og nemenda í 

viðskiptadeildum háskólanna.  

Af 2400 einstaklingum sem skráðir voru með leyfi norska Fjármálaeftirlitsins 

til að stunda verðbréfaviðskipti voru aðeins 74 konur, eða 3%. 48 þeirra tóku 

þátt í könnuninni og var svarhlutfall því um 65% af heildinni. Flestar voru þær 

á aldrinum 25-45 ára, höfðu lokið meistaragráðu á háskólastigi, voru giftar og 

höfðu starfað nokkuð lengi við fagið. Heilt yfir kom í ljós að vinnutími var 

meiri en hefðbundin 40 stunda vinnuvika og töldu tæplega helmingur svarenda 

að vinnutíminn væri meira en 50 tímar á viku. Ástæður þess að velja 

fjármálageirann sem starfsvettvang voru að starfið væri allt í senn spennandi, 

skemmtilegt og áhugavert. Án undantekninga var starfið metið sem krefjandi 

eða afar krefjandi með frekar lítinn sveigjanleika á vinnutíma þó mögulegt væri 

að vinna hluta þess utan vinnustaðar. Hins vegar var viðhorf þeirra kvenna sem 

störfuðu í greininni gagnvart öðrum starfsmönnum, þá einkum karlmönnum, 
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ekki talið vera neikvætt vegna kynjamismununar eða vinnuumhverfis. Mjög 

afgerandi kom fram að þátttakendur töldu afar lítinn möguleika á hlutastarfi 

eða minna vinnuframlagi en þegar væri lagt fram. Samræmdist það viðhorf 

nokkuð öðrum hluta könnunarinnar sem beint var til þeirra kvenna sem hefðu 

hætt í störfum á fjármálamarkaði, þar sem meðal annars kom fram að erfitt gæti 

reynst að samræma starfið hefðbundnu fjölskyldulífi sér í lagi þegar börn væri 

orðin tvö eða fleiri. Þrátt fyrir langan vinnudag og krefjandi starf voru 

þátttakendur í könnuninni án undantekningar þeirrar skoðunar að þær myndu 

mæla með þessum starfsvettvangi fyrir aðrar konur.  

Aðeins tókst að finna 27 konur sem áður höfðu starfað við verðbréfamiðlun eða 

sambærileg störf í Noregi en höfðu hætt störfum. Var þeim sendur 

spurningalisti og fengust 14 svör eða ríflega helmingur. Þar sem fjöldi svarenda 

var lítill er nokkur fyrirvari settur á niðurstöður könnunarinnar. Almennt voru 

þær sem tóku þátt komnar yfir 51 árs, voru giftar eða í sambúð og höfðu haslað 

sér völl á öðrum sviðum á vinnumarkaði, svo sem í fasteignasölu, hjá 

opinberum aðilum, á heilbrigðissviði eða í tölvugreinum. Viðhorf gagnvart 

starfinu var hið sama og hjá þeim hópi sem enn var starfandi, þar að segja að 

starfið væri fjölbreytt, áhugavert, skemmtilegt og spennandi. Ástæður þess að 

þær breyttu um starfsvettvang voru að þeim gafst nýtt tækifæri á nýjum stað 

eða á öðru sviði þar sem kröfur væru minni, vinnuframlag minna og 

sveigjanleiki í starfi væri meiri. Sjaldnast var það nefnt að starfið hefði haft 

áhrif á fjölskyldulífið eða að viðhorf annarra starfsmanna gagnvart konum 

hefði leitt til þess að þær hættu störfum. Þó komu slík svör fram hjá þeim 

aðilum sem áttu tvö börn eða fleiri. Megin niðurstöður þessa hluta 

rannsóknarinnar var því sú að konur væru ekki að yfirgefa starfsgreinina vegna 

kynjamisréttis eða mismununar.  

Síðasti þátturinn í þessum hluta verkefnisins var að leggja spurningakönnun 

fyrir nemendur viðskiptadeilda háskólanna í Noregi þar sem leitað var viðhorfa 

þeirra og væntinga til þess hvað tæki við að námi loknu. Af 573 nemendum 

sem tóku þátt voru yfir 220 konur eða um 39%. Flestir svarenda voru undir 25 

ára og höfðu því takmarkaða eða enga þekkingu á starfsumhverfi og 

vinnustaðamenningu þeirra fyrirtækja sem þau horfðu til að námi loknu. 

Áhugavert var þó að sjá að meira en 90% þeirra sem svöruðu töldu að 

vinnutími þeirra yrði yfir 40 klukkustundir á viku í framtíðinni og var enginn 
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munur á svörum karla og kvenna hvað þetta varðaði. Nokkur munur var þó á 

svörum kynjanna þegar þau voru spurð hvort áhugi væri á að starfa við 

verðbréfamiðlun eftir að námi lyki. 71% karla voru áhugasamir um störf á því 

sviði á meðan aðeins 41% kvenna svöruðu spurningunni játandi. Þær sem ekki 

höfðu áhuga á störfum á verðbréfasviði voru spurðar hvers vegna þær hefðu 

ekki áhuga og töldu 39% þeirra að það samræmdist illa venjubundnu lífi, 31% 

fannst starfsvettvangurinn ekki áhugaverður, 18% töldu hann of krefjandi og 

12% nefndu fjölskylduástæður (Verdipapirforetakenes Forbund, 2016). 

1.2.9. Staða kvenna á fjármálamörkuðum í Evrópu 

Könnunin í Noregi var gerð eftir að Financial News hafði á árinu 2016 birt 

niðurstöður sinnar rannsóknar um stöðu kvenna á fjármálamarkaði í Evrópu. 

Financial News hefur á nokkra ára fresti gert slíka könnun meðal kvenna sem 

starfa á fjármálamörkuðum í Evrópu um störf þeirra, viðhorf þeirra til 

vinnunnar, um laun og launamun og annað sem tengist störfum þeirra á sviði 

fjármála. Síðast var slík könnun gerð á árinu 2017. Um 750 konur svöruðu 

spurningakönnun og voru niðurstöður hennar birtar á vefsíðu Financial News 

þann 21. júlí sama ár. Meðal helstu niðurstaðna voru að yfirgnæfandi meirihluti 

kvenna sem starfar innan fjármálageirans í Evrópu telja að þeim séu greidd 

mun lægri laun en karlmönnum í sömu störfum og að sérstaklega eigi þetta við 

meðal verðbréfamiðlara og þeirra sem starfa í eignastýringum og 

fjárfestingarbönkum. Þá kom fram að þrátt fyrir að fjármálamarkaðurinn og 

bresk stjórnvöld hafi aldrei fyrr verið jafn einbeitt í að útrýma kynjamisrétti 

innan greinarinnar þá sé raunveruleikinn sá að lítið hafi breyst á síðustu árum. 

Þá var athyglisvert að meira en helmingur þeirra kvenna sem ekki höfðu þegar 

átt börn og voru starfandi innan fjármálageirans töldu að barneignir myndu 

hafa afgerandi og neikvæð áhrif á starfsferil þeirra (Peter Grundini, 2017). 

Áberandi er hversu mikið er fjallað um litla þátttöku kvenna á fjármálamarkaði 

í erlendum fjölmiðlum. Leit á veraldarvefnum gefur tugi eða hunduði 

niðurstaðna þar sem fjallað er um litla þátttöku kvenna í atvinnugreininni, 

kynjamisrétti eða misbeitingu og um hugmyndir fyrirtækja og stofnanna til 

breytinga. Í september 2018 birtist til að mynda frétt á Financial News um að 
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hið þýska tryggingarfélag Allianz íhugaði að setja upp kynjakvóta meðal 

starfsmanna sinna í eignastýringu þar sem hefðbundnar aðgerðir við að jafna 

kynjahlutfall innan greinarinnar gengju allt of hægt (Emily Horton, 2018).  

Þann 12. mars 2019 birtist frétt í businessinsider.com um að hinn virti 

fjárfestingarbanki Goldman Sachs sem starfar á alheimsvísu, hefði ákveðið að 

allar konur sem munu koma til starfa hjá fyrirtækinu á árinu 2019 verði 

sérstaklega hvattar til að starfa við verðbréfamiðlun. Þær fái árs tækifæri til að 

reyna sig á því sviði en að því loknu megi þær, án nokkurra eftirmála snúa til 

annarra starfa innan fyrirtækisins óski þær þess. Er þetta nýjasta útspil bankans 

í því markmiði að auka fjölda kvenna innan verðbréfamiðlunar en sú 

starfsgrein hefur verið þekkt fyrir að vera mjög karllæg (Madeline Shi, 2019). 

Augljóst er að góður vilji er hjá mörgum fyrirtækjum til að breyta þessari 

ójöfnu stöðu kynjanna meðal starfsmanna á fjármálamarkaði og eru sum þeirra 

að beita sér í því sambandi með ýmsum hætti.  

1.2.10. Staða kvenna á fjármálamörkuðum í Bandaríkjunum 

Sama staða er á þessum málum í Bandaríkjunum. Árið 2017 varð Lauren 

Simmons, þá nýorðin 23 ára gömul bandarísk stúlka af afrískum uppruna, 

yngst kvenna til að taka próf sem verðbréfamiðlari við kauphöllina í New 

York. Hún varð þá jafnframt eina konan sem starfaði í fullu starfi sem 

verðbréfamiðlari við þessa stærstu kauphöll í heimi sem oft á tíðum hefur verið 

nefnd strákaklúbburinn á Wall Street. Undir lok árs 2018 voru konurnar orðnar 

tvær sem störfuðu á gólfinu í kauphöllinni. Saga Simmons varð mikið 

fjölmiðlafár enda var hún andstæðan við nánast allar venjurnar þegar kemur að 

starfsfólki kauphallarinnar. Hún var ung, svört og kvenkyns. Þó aðeins tvö ár 

séu liðin frá því að Simmons hóf störf í kauphöllinni hefur ferill hennar vakið 

svo mikla athygli þar í landi að hún er nú í fullu starfi við að flytja fyrirlestra, 

skrifa bók auk þess sem verið er að gera kvikmynd um sögu hennar. Ferill 

hennar varð því stuttur í starfi verðbréfamiðlara og staða kynjanna innan 

kauphallarinnar í New York er áfram afar ójöfn (Dominiqe Flurker, 2019). 
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2. Rannsóknaraðferð 

Hér verður gerð grein fyrir rannsókninni sem gerð var á vorönn 2019. Aðal 

markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunni: 

„Af hverju starfar engin kona sem verðbréfamiðlari á Íslandi í dag ?“ 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðarfræði sem notast var við 

rannsóknina ásamt því að sagt verður frá framkvæmd og öflun gagna. Greint 

verður frá viðmælendum rannsóknarinnar og hvernig þeir tengjast 

rannsóknarefninu án þess að þeir séu nafngreindir nema í einu tilfelli. Að 

lokum setur skýrsluhöfundur fram sína túlkun og upplifun. 

2.1.  Aðferð 

Við þessa rannsókn var stuðst við eigindlega aðferðarfræði. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru notaðar ef markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða 

merkingu eða skilning einstaklingar leggja í ákveðna hluti (Jón Gunnar 

Bernburg, 2015). Rannsóknir af þessu tagi byggja á viðtölum við einstaklinga 

um upplifun þeirra og reynslu um ákveðið málefni. Ekki er hægt að alhæfa 

neitt út frá niðurstöðum eigindlegar rannsókna yfir á stærri hópa heldur er 

markmiðið með rannsókninni að veita dýpri innsýn inn í viðfangsefnið 

(Padgett, 2008).  Útkoma eigindlegrar rannsóknar verður því ekki tölulegur 

samanburður heldur fremur lýsing á sameiginlegri upplifun eða reynslu 

einstaklinga (Jón Gunnar Bernburg, 2015). 

Ástæða þess að skýrsluhöfundur valdi eigindlega rannsóknaraðferð við að 

nálgast viðfangsefnið er sú að opna þurfti umræðu um upplifun og sjónarmið 

viðmælenda og taldi skýrsluhöfundur mikilvægt fyrir rannsóknina að fá 

viðmælendur til að svara spurningum skýsluhöfundar með eigin orðum svo að 

dýpt myndi nást. Slíkar upplýsingar er ekki unnt að fá með hefðbundnum 

spurningalistum í megindlegri rannsókn (Padgett, 2008).   
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2.2. Framkvæmd 

Samhliða þróun hugmyndar að lokaverkefninu og mótun rannsóknarspurningar 

vann skýrsluhöfundur að undirbúningi og mótun spurningalista sem notaður 

var til grundvallar þegar rætt var við viðmælendur þessarar rannsóknar. Var 

markmiðið að fá fram viðhorf og umræðu um starf verðbréfamiðlara, 

vinnuumhverfi og vinnumenningu, álag í starfi, laun og hugsanlega 

kynjamismunun í því sambandi. Þá var áhugavert að kanna hvort 

vinnustaðamenning hefði þróast með ákveðnum hætti sem leiddi til þess að 

konur hefðu síður áhuga á að starfa í faginu. Þar sem viðmælendur starfa á 

mismunandi stigum innan greinarinnar var jafnframt leitað eftir hvort þeir 

yfirmenn sem rætt var við væru að leita leiða til að jafna þann mikla kynjahalla 

sem er innan raða verðbréfamiðlara.  

Skýsluhöfundur sendi tölvupóst á sex aðila og tóku þeir allir jákvætt í að vera 

viðmælendur fyrir rannsóknina. Fimm viðmælendur eru ekki nafngreindir 

vegna tengsla þeirra í núverandi starfi en sá sjötti kemur fram undir nafni. 

Skýrsluhöfundur mælti sér mót við viðmælendur á tímabilinu 21. febrúar til 13. 

mars 2019. Lengd viðtala var nokkuð mismunandi en fyrsta viðtalið var um 29 

mínútur, viðtal tvö var 19 mínútur, viðtal 3 var 40 mínútur, viðtal 4 var 32 

mínútur, viðtal fimm var 45 mínútur og viðtal 6 var 24 mínútur. Í öllum 

tilfellum nema einu fór skýrsluhöfundur á vinnustað viðmælendanna og fékk 

leyfi til að taka samtalið upp, eitt samtalið átti sér stað í gegnum síma og var 

það ekki tekið upp. Vann skýrsluhöfundur að framkvæmd lokaverkefnisins 

samhliða gagnaöfluninni.  

2.3. Söfnun gagna 

Frá upphafi árs hefur gagnasöfnun og rannsóknir vegna skýrslunnar staðið yfir 

en stærstum hluta gagna var þó safnað á sama tímabili og rannsóknarvinnan 

stóð yfir. Eins og kemur fram hér að ofan var tekið viðtal við sex viðmælendur. 
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Notaði skýsluhöfundur fyrirfram ákveðnar spurningar í viðtölunum. Viðtölin 

voru ekki öll með sömu spurningum þar sem viðmælendur voru með ólíka 

stöðu gagnvart viðfangsefninu en ávallt var reynt að einblína á sömu þættina 

sem allir tengjast rannsóknarspurningunni þó nálgunin hafi verið ólík. Í 

undirbúningi fyrir viðtölin reyndi skýrsluhöfundur að finna þau atriði sem 

mikilvægt var að koma inn á og var fjöldi spurninga frá því að vera 16 upp í 

23. Skýrsluhöfundur reyndi að ná flæði í samtalinu og leyfði viðmælendum að 

tjá sig um viðfangsefnið. Eins og fram hefur komið fékk skýrsluhöfundur í 

öllum tilfellum leyfi til að hljóðrita viðtölin en viðmælendur voru upplýstir um 

að upptökum yrði eytt þegar greiningu gagna væri lokið, skýrslu hefði verið 

skilað og verkefnið samþykkt sem fullnægjandi. Eftir að viðtölum lauk skrifaði 

skýsluhöfundur samtölin upp. Unnið var með þær upplýsingar og mynda þær 

rannsóknarkafla ritgerðarinnar. Vinnubrögðin voru nákvæm, áreiðanleg og vel 

vandað til verka. 

2.4. Viðmælendur 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru sex talsins. Við valið á viðmælendum var 

leitast við fá fólk, helst konur sem starfað hafa við verðbréfmiðlun. Þar sem 

engin kona er starfandi sem verðbréfamiðlari í dag var leitað til kvenna sem 

hafa leyfi til að starfa við verðbréfamiðlun og yfirmann markaðsviðskipta. Þá 

var rætt við tvær konur sem áður störfuðu sem verðbréfamiðlarar.  

Allir viðmælendur starfa innan fjárfestingabanka og eru tiltörluega nálægt 

viðfangsefninu. Viðmælendurnir verða hér eftir aðgreindir þannig :  

Viðmælandi A, er kona, starfsmaður í markaðsviðskiptum fjármálastofnunar. 

Viðmælandi B er karlmaður, forstöðumaður markaðsviðskipta hjá 

fjármálastofnum. Viðmælandi C er kona sem starfar í eignastýringu hjá 

fjármálastofnun. Viðmælandi D er kona sem áður starfaði sem 

verðbréfamiðlari. Viðmælandi E er kona og framkvæmdarstjóri innan 

fjármálastofnunar. Allir ofangreindir viðmælendur eru með próf í 

verðbréfaviðskiptum. Síðasti viðmælandinn er bankastjóri eins af stóru 
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bönkunum og kemur fram undir nafni en það er Birna Einarsdóttir, bankastjóri 

Íslandsbanka.   

2.5. Upplifun rannsakanda 

Skýrsluhöfundur reyndi eftir bestu getu að móta niðurstöður lokaverkefnisins 

aðeins út frá þeim upplýsingum sem fram komu í viðtölum rannsóknarinnar. Þó 

ákveðnar hugmyndir og vísbendingar hafi verið komnar fram áður en ráðist var 

í viðtölin sjálf var fremur leitað eftir viðbrögðum viðmælenda við þeim 

hugmyndum áður en þær voru settar fram sem skoðun eða niðurstaða. 

Skýsluhöfundur var með opin huga og vonaðist til að fá ákveðna innsýn í starf 

og vinnumenningu innan markaðsdeilda við gerð rannsóknarinnar. Rannsóknin 

er þó takmörkuð að því leyti, líkt og áður hefur komið fram að ekki er hægt að 

alhæfa neitt þegar viðmælendur eru svo fáir. Þó er það upplifun 

skýrsluhöfundar að tekist hafi að nálgast niðurstöður við lok rannsóknar sem að 

mörgu leyti fóru saman við þær upplýsingar og vísbendingar sem fram höfðu 

komið áður en viðtölin áttu sér stað. Ennfremur er áberandi samræmi í 

niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim rannsóknum og könnunum sem gerðar 

hafa verið erlendis og raktar eru í kaflanum hér að framan.  
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3. Niðurstöður og Greining 

Í þessum hluta mun rannsóknin koma fram en aðalmarkmið með henni var að 

leita svara við rannsóknarspurningunni, afhverju engar konur starfi sem 

verðbréfamiðlarar á Íslandi í dag. Farið verður yfir það sem viðmælendur 

höfðu að segja um þau viðfangsefni sem tekin voru fyrir í viðtölunum og reynt 

eftir bestu getu að draga fram upplýsingar með það markmið að nálgast 

niðurstöðu við rannsóknarspurningunni. 

3.1. Hvað þarf til að verða góður verðbréfamiðlari ? 

Viðmælendur sem voru spurðir þessarar spurningar voru B sem forstöðumaður 

markaðsviðskipta og D sem fyrrverandi miðlari. B segir að góður 

verðbréfamiðlari (hér eftir miðlari) þurfi að vera mikill sölumaður, opinn og 

hreinskiptinn, hann þurfi að getað tekið því að fá nei tuttugu sinnum áður en 

hann fær eitt já. Miðlarinn þurfi að mæta á hverjum morgni í vinnuna með núll 

krónur í kassanum og ef hann fer heim í lok dags með sömu stöðu verður hann 

að vera óánægður með árangurinn en janframt þurfi hann að mæta ferskur og 

tilbúinn í næsta dag. Miðlari þarf að þekkja markaðinn og þarf að hafa áhuga á 

honum ásamt því að hafa áhuga á ársreikningum fyrirtækja, velta fyrir sér og 

reyna að sjá fyrir hluti sem aðrir sjá ekki. Hann þarf að fylgast vel með 

almennri umræðu í samfélaginu, sér í lagi með fréttum í efnahagslífinu og 

stjórnmálum. 

Viðmælandi D, sem er kona og fyrrverandi miðlari, segir að miðlarar þurfi að 

vera alveg sérstakir persónuleikar. Þeir þurfi að vera mjög góðir sölumenn með 

góð tengsl. Hún segir að þar sem lang flestir viðskiptavinir séu karlmenn þurfi 

miðlarinn helst að vera sama kyns. Hún segir miðlara þurfa að vera tilbúna að 

taka köld símtöl og reyna að fá fólk til sín. Oft þurfi að ræða mál við ókunnuga 

og bjóða þeim þjónustu bara af því að fram hafi komið í fjölmiðlum að 

viðkomandi aðili eigi fjármuni. Hún segir að ekki sé hægt að verða góður 
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miðlari nema þekkja fólkið sem fer með peningana og vera út um allt og alltaf 

með hugann við vinnunna. Hún tók dæmi af vini sínum sem er miðlari en þau 

voru í borgarferð að hlaupa maraþon. Eftir hlaupið fór vinur hennar á bar að fá 

sér bjór og hitti þar fyrir erlendan aðila sem átti talsvert af peningum. Um leið 

var félagi hennar farinn að tala fyrir og reyna að selja þessum einstaklingi 

íslensk ríkisskuldabréf og hvetja hann til að koma með peningana til Íslands.  

„Þarna liggur svolítið munurinn á mér sem persónu og góðum miðlara. Þú þarft 

alltaf að vera með hugann við þetta“ segir viðmælandi D. 

3.2. Kúnna-kontaktar og tengslavinna 

Fjölmargar sögur fara af því að starfi verðbréfamiðlara fylgi fjöldi kvöldfunda 

og samverustunda svo sem á veitingastöðum og börum með viðskiptavinum. 

Sögurnar um að menn þurfi að vera tilbúnir að „væna og dæna“ til að viðhalda 

góðum tengslum og halda í viðskiptavini. Allir viðmælendur rannsóknarinnar 

voru spurðir út í þetta atriði og staðfestu þeir allir að talsvert væri um slíka 

fundi með viðskiptavinum. Um mikilvægi þeirra voru þau öll sammála um að 

þar sem að markaðurinn er lítill sé tengslavinna afar mikilvæg. Viðmælandi A 

segir að tengslavinna í kringum verðbréfamiðlun sé ekki mjög fjölskylduvæn. 

Það að fara út á kvöldin til að borða og drekka með viðskiptavinum liggi meira 

fyrir karlmönnum. Viðmælandi D segir að starf miðlara felist svolítið í að fara 

út að borða í hádeginu eða á kvöldin og hitta viðskiptavini. Hún talar um að 

miðlarinn þurfi að eiga sína kúnna því það séu ekki margir sem séu að kaupa 

og selja hér á landi. Henni þyki, sem fyrrverandi miðlara, það vera einn stærsti 

gallinn við að vera kona í þessu starfi að þurfa að fara og hitta viðskiptavini á 

slíkum fundum sem í flestum tilfellum eru fertugir til fimmtugir karlmenn. Hún 

sem kona sé ekki rétta „matchið á móti þeim“ og að hana langi ekkert að fara út 

á kvöldin að drekka og borða með einhverjum körlum. Hún er gift kona og það 

passi bara alls ekki enda séu þeir í flestum tilfellum kvæntir líka. Hennar mat 

var að þetta væri leiðinlegt þar sem hún væri með mikla sérfræðiþekkingu á 

verðbréfum og á söluhlið viðskiptanna en á hinum endanum, peningamegin, 
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væru konur afar fáar. Viðmælandi C telur þetta vera hindrun fyrir konur að 

bjóða giftum mönnum í boðsferðir, hún sjái ekki fyrir sér að makar þeirra geti 

verið ánægðar með það og finnst það ekki vera siðferðislega rétt að setja fólk í 

slíkar aðstæður. Hún þarf að biðja „strákana í deildinni hennar“ að taka hana 

með þegar þeir fari svo að hún geti boðið sínum viðskiptavinum. Henni fannst 

ekki vera tekið vel í það af samstarfsmönnum og þykir þetta vera mismunun á 

tækifærum. Viðmælandi B sem forstöðumaður segir að það sé að vissu leyti 

ætlast til þess að miðlarar sæki viðskiptafundi á kvöldin, því oft eru það 

viðskiptavinirnir sem óska eftir slíku boði og þá verða starfsmennirnir bara að 

taka því, samkeppnin krefjist þess. Hann telur að ef að viðskiptavinir séu 

reglulega að hitta miðlarann sinn á kvöldfundum þá myndist betri tengsl og 

viðskiptavinurinn eigi erfiðara með að leita annað eftir viðskiptum. Miðlarinn 

verði því bara að spila með í þessu. Viðmælandi E sem er framkvæmdastjóri 

innan fjármálastofnunar segist vera með óskrifaðar reglur varðandi þessi mál 

hjá sinni fjármálastofnun. Segir að ef starfsmenn fái sér meira en tvo drykki á 

viðskiptafundum þá eigi þeir að stimpla sig út og fara í frí, en jafnframt segir 

hún við þá að þau séu ekki þannig mönnuð að það megi við því að missa marga 

út, því vilji hún fá þá aftur inn, ekki „blauta“.  

3.3. Hvað stoppar konur að fara í starf miðlara ? 

A segir að mögulega muni hún í framtíðinni sækjast eftir starfi sem miðlari. 

„Ég er ekki þessi sölumannstýpa og það er aðeins að stoppa mig en umhverfið 

er spennandi og þessir kraftar sem drífa markaðinn áfram.“ Að hennar sögn er 

mjög skemmtilegt að vinna í kringum þennan starfsvettvang. Starf miðlarans er 

þó ekki eins spennandi eins og staðan er í dag en henni finnst gaman að vinna á 

fjárfestingabankasviði og í því starfi sem hún nú sinnir sem er í 

markaðsviðskiptum. Hún er nálægt hringiðjunni en samt aðeins til hliðar. Að 

hennar sögn er „þetta sölumannsdrifna stressaða element“ fráhrindandi og 

heldur henni frá því að sækjast eftir miðlarastarfinu. Þannig sé það oft með 

konur. Viðmælandi B (karlmaður) veltir því fyrir sér hvort að það geti verið 
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eðli starfsins að vinna svo mikið á kvöldin eða seinni part dags og vera í svo 

mikilli samkeppni. Áður en viðtalið fór fram ræddi hann við ráðgjafa á 

mannauðsdeild fyrirtækisins sem sagði honum að þær konur sem væru að 

leitast eftir störfum hjá fyrirtækinu vildu í flestum tilfellum komast í 

eignastýringu, fyrirtækjaráðgjöf eða áhættustýringu en almennt væru þær ekki 

að spyrja um starf sem miðlarar. Viðmælandi C segir að launalega séð hefði 

verið mun betra fyrir hana að fara í miðlun en þar sé ákveðin menning sem 

ekki heilli hana. Á hennar vinnustað hefur ein kona starfað sem miðlari, en ein 

kona breyti litlu, til þess þurfi þær alla vega að vera tvær eða jafnvel fleiri. Hún 

telur að starfsmannaveltan í þessu starfi sé ekki það mikil að hægt sé að taka 

tvær konur inn í deildina í einu. „Þegar konan er ein fær hún ekki stuðninginn 

sem þarf og ekki skilninginn. Það er ekkert að ástæðulausu að það er spurt í 

öllum vinnustaðagreiningum hvort þú eigir vini eða vinkonu í vinnunni því að 

það er eitthvað sem skiptir rosalega miklu máli til að þér líði vel í 

félagsskapnum. Ég held auðvitað að þessir strákar séu bara mjög almennilegir 

en það er öðruvísi“ sagði viðmælandi C í viðtalinu.  

Viðmælandi D telur að ef fjármálastofnun vilji reyna að fá konu til að starfa við  

verðbréfamiðlun þá sé ekki nóg að ráða bara eina konu, slíkt sé dæmt til að 

mistakast. Hún telur að það verði að ráða að minnsta kosti tvær. „Ef að 

stofnunin ætlar að reyna að breyta þessari stöðu þá þurfa að koma inn ungar 

nýútskrifaðar konur, bæði inn í miðlun og inn í eiginviðskipti. Þetta eru 

samhangandi deildir og því þurfa þær að vera tvær, að minnsta kosti.“ 

Viðmælandi D hefur reynsluna af því að vera eina konan á sviðinu og segir það 

erfitt að vera í þeirri stöðu. Hún hafi þurft að aðlaga sig að 

„karlastemningunni“ sem ríki innan deildarinnar því annars hefði hún sem eina 

konan átt lítil tækifæri í þessu starfi. Hún telur að besti möguleikinn fyrir ungar 

konur til að „lifa af“ í þessu starfi sé að einbeita sér að kvenkyns 

viðskiptavinum og unga fólkinu. „Þessi bransi er kynslóðaskiptur, ég held að 

mótspilarinn vilji frekar hafa miðlara sem er nálægt þér í aldri. Annars er það 

bara þannig þegar verið er að ráða inn starfsmenn í miðlun að þá ræður 

fjármálstofnunin bara þann sem á mestu möguleikana á góðri veltu, þannig að 

karlmaður sem hefur unnið lengi og þekkir marga er með ákveðið forskot á 

nýútskrifaðar konur. Þetta er mjög lítill hópur og ef þú þekkir ekki þennan hóp 

þá ertu bara að vinna eins og kassadama. Þá ertu bara að afgreiða það sem 
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kemur inn sjálfkrafa, þá er lítið virði í þér og það getur bara hver sem er gert 

það sem þú ert að gera“, sagði viðmælandi D. Viðmælandi E er með reynsluna 

að ráða eina konu „Ég hef gert þau mistök, næst ætla ég að ráða tvær“. Hún 

eins og aðrir viðmælendur segir skipta máli að ráða tvær konur sem hafa 

stuðning af hvor annarri inn í deildina. Hún hafi sjálf starfað sem miðlari og 

hafi verið eina konan í hópnum. Henni gekk vel að aðlagst karlamenningunni 

en hún hefur fundið fyrir því að konur séu ekki að nærast í þessu umhverfi, það 

sé karllægt, árangursdrifið, hart og þar sé mikil klíkumyndun. 

3.4. Kaupendur - mótspilararnir 

Eins og fram hefur komið eru kaupendur verðbréfa í felstum tilfellum 

karlmenn þó að einhverjar konur starfi sem sjóðstjórar í dag. Viðmælendur 

rannsóknarinnar voru þó sammála um að talsvert skorti á að jafnvægi náist á 

þessu sviði og mikilvægt væri að þetta myndi breytast á þann hátt að fleiri 

konur kæmu inn á kaupendahlið viðskiptanna, um leið og fleiri konur myndu 

starfa sem miðlarar. Sjóðstjórar sjá um að kaupa og selja verðbréf, meðal 

annars fyrir íslenska lífeyrissjóði og aðra sem eru í eignastýringu. Einn 

viðmælandi, sem gegnir stöðu sjóðstjóra sagðist ekki nenna að fara á 

kvöldverðarfundi en sem sjóðsstjóri væri samt mikilvægt að hitta aðra miðlara 

frá öðrum fyrirtækjum til dæmis í hádeginu til að heyra hvað þeir hafa að segja. 

Þegar verið sé að stýra peningum sé mikilvægt að fá upplýsingar frá sem 

flestum stöðum, bæði hvað varðar flæðið og hvað sé væntanlegt inn og út af 

markaðinum. Erlendir aðilar og fjárfestar hafi áhrif á markaðinn hér á landi og 

mikilvægt sé að vita hvort erlendir aðilar séu til dæmis að fara að fjárfesta í 

Marel eða hvernig hljóðið var í einstaka fjárfestum þegar einhver á markaðnum 

hitti þá síðast. „Sjóðstjóri vill hitta miðlarana, sem eru að hitta alla á 

markaðnum og fá upplýsingar frá þeim. Svo fylgir miðlurunum 

greiningardeildir, einhverjir greiningaraðilar sem eru að greina tölur, flæði og 

hagtölur og allir eru með sínar vangaveltur. Sjóðstjórum gengur ekki vel nema 

að hitta sem flesta og að heyra sem mest. Það er alveg helmingurinn af starfi 
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sjóðstjórans.“ Hún telur að sjóðstjóri þurfi að vera góður í mannlegum 

samskiptum og greiningu á því hvort verið sé að segja satt og rétt frá eða ekki. 

Viðmælandi E telur að það þurfi að breyta viðskiptavinunum líka til að breyta 

fámenni kvenna í miðlarastarfinu. Hún segir að það séu allt of fáar konur sem 

starfi sem framkvæmdarstjórar og forstöðumenn fjárfestinga hjá 

lífeyrissjóðunum. Hún segist hafa fundið fyrir því að framkvæmdastjóra 

lífeyrissjóðs finnist óþægilegt að hitta hana eina í hádegismat en sama aðila 

finnist ekkert mál að fara á þannig fundi með einum af karlyns starfsmönnum 

hennar, hún sé því ekki alveg með sömu spilin og samstarfsmenn hennar. 

3.5. Vinnuumhverfið  

Allir miðlarar starfa á opnum mörkuðum. Opnunartími markaða hér á landi er 

frá klukkan 9:30 til 15:30. Viðmælendur sögðu að fyrir opnun markaða væru 

oft fundir með aðilum úr greiningadeildum fyrirtækjanna eða með hagfræðingi 

sem færi yfir stöðuna. Eins væru morgunfundirnir vettvangur til að koma fram 

með verðmætar upplýsingar frá öðrum aðilum á markaði. Þegar viðmælandi B 

var spurður um sveigjanleika í vinnutíma eða vinnustað var svarið að það væri 

til staðar. Miðlarar geti brugðið sér frá enda stór hluti starfsins sem fari fram í 

gegnum síma. Þó mega viðskipti eða ákvörðun um viðskipti ekki fara fram í 

gegnum farsíma, slíkt þarf í öllum tilfellum að gerast í gegnum borðsíma í 

fyrirtækinu, vera tekið upp og skráð þannig að staðfest beiðni liggi fyrir 

hverjum viðskiptum. Samstarfsaðilar geti hlaupið í skarðið ef menn eru ekki á 

skrifstofunni til að taka við staðfestingum á viðskiptum sem þurfa að eiga sér 

stað í dag. Hann sagði að viðskipti sem viðskiptavinur vildi gera í dag geti ekki 

beðið til morguns, þá væru viðskiptin farin annað.  

Viðmælandi D segir að miðlari þurfi alltaf að vera í vinnunni, hann þurfi að 

reyna að kynnast fólkinu og ná viðskiptunum. „Að því leyti þarf miðlari að 

vera ákveðin karekter, getur ekki bara verið í vinnunni frá 8-16. Miðlari þarf að 

vera á vaktinni og alltaf að reyna að finna hvar tækifærin liggja og hvar 

peningarnir eru. Eins og hjá þessum erlendu aðilum sem eru að koma hingað 
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og fjárfesta í Marel eins og hefur verið að gerast á síðustu vikum. Þetta er það 

sem miðlarinn á að gera, vera alltaf vakandi.“ 

Viðmælendur B og D voru einnig spurðir hvort starfið væri krefjandi og var 

svarið að starfið væri mjög krefjandi að því leyti að miðlarar eru metnir og 

meta sjálfan sig á hverjum degi í samanburði við aðra miðlara. Það sé krefjandi 

að vera alltaf í slíkum samanburði. Viðmælendur töluðu einnig um að starf 

miðlara væri meira streituvaldandi en gengur og gerist. Helgist það meðal 

annars af því að miðlarinn sé með viðskiptavin á hinum enda línunnar sem 

krefjist þess að viðskiptin gangi hratt og vel fyrir sig. Lítil þolinmæði sé fyrir 

töfum eða frestunum, greiðslur þurfi að ganga hratt og örugglega í gegn og 

slíkt geti verið streituvaldandi. Viðmælandi D sem hafði starfað við miðlun 

lýsti starfinu sem miklum steituvaldi. „Já, þetta er mjög streituvaldandi. Það 

hringja kannski inn kúnnar sem segja; ég ætla að taka allan markaðinn í 

skuldabréfunum og þá þarft þú að vera rosalega snögg. Þú þarft eiginlega að 

vera góður í tölvuleikjum, fara með músina um allt, kaupa allt og slá inn réttu 

hliðarnar og réttu verðin og kúnninn er í símanum á meðan. Þannig að 

uppsetningin á starfinu er mjög streituvaldandi. Maður þarf einnig að hugsa um 

hvort maður eigi að þora að spyrja tiltekinn viðskiptavin hvort hann vilji selja 

einhver ákveðin bréf eða leiðir slík spurning kannski til þess að þessi 

viðskiptavinur fer þá bara og kaupir þessi sömu bréf annars staðar og stingur 

þig í bakið. Þetta hefur steituvaldandi áhrif. Ég tala nú ekki um eins og þetta 

var fyrir hrun þar sem allir voru á lágmarkslaunum og fengu svo prósentu af 

sínum eigin sölutekjum en núna er þetta þannig að miðlarar eru bara á góðum 

launum. 

Viðmælandi D um starf miðlara „Það eru ansi margir miðlarar á Íslandi á hvern 

kaupanda og það er ekki verið að hringja í þá á hverjum hálftíma, ég hef aldrei 

á ævinni farið jafn oft inn á mbl.is bara til að láta tímann líða, og ég fíla það 

ekki. Ég held að það sé líka ástæðan fyrir því að maður entist ekki lengi þarna. 

Þú varst búin að taka hringinn á ákveðin fyrirtæki, gast ekki böggað þau meira 

í bili og þú getur bara talað við hvern kúnna einu sinni á dag. Þetta eru ekki það 

margir kúnnar að þú getir verið í símanum allan daginn. Þú þarft að finna þér 

eitthvað að gera því þú ert ekki að gera neitt annað en að reyna að selja. Það 

eru ekkert margir að koma inn, þú verður að ná í viðskiptavinina. Þetta er ekki 
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starf þar sem þú hefur svo hefur mikið að gera allan daginn að tíminn líði hratt, 

það fannst mér galli.“ 

3.6. Er eitthvað gert til að rétta kynjahallann ? 

Viðmælendur B og E sem bæði eru yfirmenn voru spurð að því hvort og þá 

hvað þau væru að gera til að rétta kynjahallann á meðal starfsmanna sinna. 

Viðmælandi B sagðist einu sinni hafa auglýst eftir miðlara og þá hafi hann 

tekið viðtöl við konur en þær höfðu ekki haft þá hæfni sem verið var að leita að 

í það skiptið. Hann sagðist líka hafa átt samtal við konu sem var í starfi annars 

staðar og spurt hana hvort að hún vildi koma í deildina til hans sem gekk þó 

ekki upp. Viðmælandi E sagði að störf miðlara væru nánast aldrei auglýst, það 

væri lítið verið að ráð ungt fólk inn í miðlun því að markaðurinn byggist svo 

mikið upp á tengslum við þá sem þar eru fyrir. Það sé því mikilvægast að vera 

með fullskapaðann miðlara sem þekkir alla. Hún sagði þó að hún væri að leita 

færis til að ráða, á sama tíma tvær konur en hún telji að það muni gefast betur 

en að ráða bara eina í einu. Reynslan hafi sýnt að slíkt gangi illa upp þar sem 

þessi eina gefist alltaf upp. 

Einn viðmælenda benti á að í febrúar síðastliðinn skrifaði Landsbankinn undir 

þriggja ára samstarfssamning við Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík sem 

felur í sér að bankinn muni styrkja nemendur sem stunda B.Sc. í viðskipta- eða 

hagfræði til þátttöku í alþjóðlegri keppni í fjárfestingum sem haldin er í 

Kanada. Í samningnum er lögð sérstök áhersla á þátttöku kvenna í keppninni.  
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3.7. Upplifun Birnu Einarsdóttir bankastjóra 

Birna Einarsdóttir hefur verið starfandi sem bankastjóri Íslandsbanka síðan árið 

2008. Birna sækir mikið af fundum og ráðstefnum með erlendum tengiliðum 

bankans sem Birna segir að séu að lang mestu leyti karlmenn. Að hennar sögn 

notar hún ávallt tækifærið og talar um skort á konum í fjárfestingabönkum en 

hún segist finna að sú aðferð, að vera stöðugt að skjóta á kvennaleysið valdi 

því að konur séu í auknum mæli teknar með á fundina þar sem áður sátu bara 

karlar. Konurnar eru því farnar að fá tækifæri. Birna telur að fámenni kvenna í 

störfum miðlara sé vegna gamallar vinnumenningar. Vinnutími ætti að henta 

jafnt konum sem körlum. Hins vegar sé talsvert mikið verið að fara út á 

kvöldin með viðskiptavinum og þó að konur geti það alveg líkt og karlar þá 

nenni þær því síður. Sú menning sé einfaldlega ekki á áhugasviði kvenna. 

Birna telur þó að kvöldfundir hafi minnkað talsvert og nefnir að fyrir 

efnahagshrunið hafi það oft verið svo að miðlarar hafi verið að fara út öll kvöld 

vikunnar. Birna telur að þessi menning muni halda áfram að breytast og þá 

komi konur í auknum mæli inn í þessa starfsgrein og muni þá endast til að 

starfa þar áfram. Hún segir að breytingar taki oft of langan tíma en eftir því 

sem fleiri konur verði mótspilarar á þessum markaði sem kaupendur, þá komi 

jafnframt fleiri konur inn á seljendahliðina þar að segja inn í miðlun. Enn eru 

afar fáar konur starfandi hjá lífeyrissjóðunum en þeim er þó aðeins að fjölga. 

Aðra ástæðu fyrir því að svo fáar konur starfi sem miðlarar telur Birna vera þá 

að konum þyki þessi störf einfaldlega ekki nógu spennandi. Það hugarfar telur 

hún þó að sé að breytast.  

Hún segir það vera ríkt hjá starfandi miðlurum að vera mikið að tala saman, 

heyra hver í  öðrum og leita upplýsinga um markaðinn. Telur Birna að konur 

eigi erfitt með að komast inn í þennan hring og þetta vinnulag en sjálf telur hún 

það nægjanlegt að eiga góðan morgunfund með hagfræðingi eða öðrum 

sambærilegum aðilum í upphafi dags, til að skoða markaðinn og fá helstu 

upplýsingar fyrir daginn. Aðilar þurfi ekki svo mikið að vera í samskiptum 

utan hefðbundins vinnutíma. Tilgangurinn með þessum kvöldfundum og 

öðrum viðskiptafundum sé þó að halda í viðskiptavininn, vera í góðu sambandi 
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við hann og minna á þig. Birna segir að hún hafi aðeins í örfá skipti fengið 

Friðrik Sophusson, formann stjórnar Íslandsbanka, með sér á viðskiptafundi 

þar sem hún hafi þá verið að nálgast eldri viðskiptavini en með tímanum hafi 

þetta svo komið hjá henni sjálfri. Að mati Birnu getur banki verið öflugt 

hreyfiafl þegar kemur að jafnréttismálum, umhverfismálum eða fleiri 

mikilvægum málefnum. Til þess að beita stöðu sinni og bankans þurfi þó að 

hafa bæði þor og kjark þar sem samkeppnin á markaði sé afar mikil. 

Íslandsbanki hefur gert ríkar kröfur til birgja þegar bankinn kaupir vörur og 

þjónustu en í þeim tilfellum sé lögð mikil áhersla á bæði jafnréttis- og 

umhverfismál. Slíkar kröfur sé auðveldara að gera gagnvart þeim aðilum sem 

selja bankanum þjónustu en þeim sem leita til bankans sem þjónustuaðila. 

Aðspurð um hvort hún teldi að Íslandsbanki yrði undir í samkeppni við aðrar 

bankastofnanir ef bankinn myndi setja einhverjar skorður á kvöldfundi meðal 

starfsmanna bankans, taldi hún klárlega svo vera. 
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4. Umræða og lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvað viðmælendur, sem allir starfa 

eða hafa starfað nálægt verðbréfamiðlun, telji vera ástæðu þess að engin kona 

starfi sem verðbréfamiðlari á Íslandi í dag. Þar sem allir viðmælendur eru 

núverandi starfsmenn fjármálastofnana gafst færi á að heyra sjónarmið þaðan.  

4.1.1. Engar konur í verðbréfamiðlun 

Til að nálgast svör við rannsóknarspurningu verkefnisins var ákveðið að gera 

eigindlega rannsókn þar sem rætt yrði við nokkra aðila, einkum konur sem 

hefðu leyfi til að starfa sem verðbréfamiðlarar en höfðu annað hvort hætt 

störfum á því sviði eða höfðu ákveðið að starfa við annað, svo sem við 

sjóðstýringu. Spurt yrði út í vinnustaðamenningu, vinnutíma og önnur atriði 

sem kynnu að hafa áhrif á þessa ójöfnu stöðu kynjanna. Þá yrði rætt við 

yfirmenn verðbréfadeilda og kannað hvort einhver vinna væri í gangi af hálfu 

þeirra fyrirtækja til að jafna stöðu karla og kvenna innan starfsgreinarinnar. 

Rannsóknin var gerð á tímabilinu 21. febrúar til 13. mars 2019 og byggðist á 

viðtölum við sex einstaklinga, fimm konur og einn karlmann.  

4.1.2. Hver er ástæðan ?  

Í viðtölunum kom fram að starf verðbréfamiðlara sé fyrst og fremst sölustarf 

þar sem mikilvægt sé að fylgjast vel með þjóðmálaumræðunni og heimfæra 

hana yfir á viðskiptalífið og hugsanlegum áhrifum á fyrirtæki. Starfið krefjist 

mikils vinnuframlags meðal annars á kvöldin. Til að viðhalda 

viðskiptatengslum sé mikið um kvöldfundi þar sem farið er með viðskiptavini á 

veitingastaði í mat og drykk.  

Kaupendur verðbréfa hér á landi eru að stærstum hluta lífeyrissjóðir og aðrir 

fagfjárfestar. Langflestir fulltrúar þeirra eru karlmenn. Konum sem rætt var við 

í rannsókninni fannst óþægilegt, óeðlilegt og lítt við hæfi að stunda slíka 
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kvöldfundi með viðskiptavinum. Ekki væri siðferðislega rétt að setja fólk í þá 

stöðu að þurfa að stunda slíka kvöldfundi með viðskiptavinum, sérstaklega 

viðskiptavinum af öðru kyni. 

Þeir þættir sem tengjast sölumannsstarfinu eru jafnframt áberandi neikvæðir 

gagnvart viðmælendum rannsóknarinnar og virðast valda því að konur sækjast 

síður eftir starfi í verðbréfamiðlun. Þrátt fyrir að laun séu hærri meðal 

verðbréfamiðlara sækjast konur frekar í störf við eignastýringu sjóða, 

fyrirtækjaráðgjöf eða áhættustýringu. Þá leiðir ríkjandi kynjahalli meðal 

verðbréfamiðlara það af sér að konur sækjast síður eftir þeim störfum sem 

losna og viðheldur núverandi staða þannig ójafnvæginu. Nauðsynlegt væri að 

ráða tvær eða fleiri konur samhliða til að þær styðji hvor aðra og hafi jafnvel 

áhrif á þá vinnustaðamenningu sem ríkjandi er innan greinarinnar. Þá sé 

mikilvægt að konur komi einnig inn á kaupendahlið viðskiptanna. Þessar 

skoðanir eru í góðum samhljómi við rannsóknir Kanters á Tokenisma um að 

hlutfall annars kynsins þurfi að vera að minnsta kosti 15% til að vandræði á 

vinnustöðum fari minnkandi og til að breyta gildandi viðhorfum á 

vinnustaðnum.  

Að mati viðmælenda rannsóknarinnar er starf verðbréfamiðlara streituvaldandi 

og kallar á mikla kvöldvinnu eins og áður hefur komið fram. Var það enn 

frekar áberandi fyrir efnahagshrun þegar launakerfi starfsmanna byggðist á 

hlutfalli af sölutekjum en slík launakerfi eru ekki við líði lengur. Það er því 

ekki launauppbyggingin sem veldur því að starfsmenn finna sig knúna til að 

vinna á kvöldin og fara á kvöldfundi með viðskiptavinum sínum í mat og drykk 

heldur er gríðarleg samkeppni um þá fáu kaupendur sem eru á markaðnum og 

hræðslan við að missa þá til næsta fyrirtækis er mikil.    

Þeir yfirmenn sem rætt var við í rannsókninni voru spurðir að því hvort 

eitthvað væri verið að aðhafast innan þeirra fyrirtækja til að breyta 

kynjahlutfallinu meðal miðlara. Vegna þess hve fáir starfa í greininni er 

viðbúið að langan tíma taki að ná meiri jöfnuði nema að sérstökum úrræðum 

verði beitt. Ekki virðist þó vera að einstök fyrirtæki séu að beita sértækum 

úrræðum til að jafna kynjahallann. Fremur er reynt að beita almennum 

aðgerðum sem hvetja til aukinnar þátttöku kvenna.  
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4.1.3. Hvað er til ráða ? 

Skýrsluhöfundur telur að til að breyta þessari ójöfnu kynjastöðu þannig að hún 

breytist til frambúðar þurfi að ráða fleiri en eina konan inn í verðbréfadeildirnar 

samtímis. Er það bæði í samræmi við þær upplýsingar sem fram komu í 

viðtölum þessarar rannsóknar svo og er það í samræmi við rannsóknir Kanters 

á Tokenisma sem sérstaklega hefur verið fjallað um í verkefninu. Þá er 

jafnframt nauðsynlegt að fá konur inn í störf mótspilarana, þ.e. á 

kaupendahliðinni eins og inn í lífeyrissjóðina.  

Enn fremur mætti gera samninga við alla háskólana og kynna störf í 

verðbréfaviðskiptum fyrir nemendum í viðskipta- og hagfræðideildum. Þá er 

ljóst að kvöldverðarfundir og önnur sambærileg samskipti við viðskiptavini 

virka fráhrindandi á konur. Eðlilegt væri að mati skýrsluhöfundar að bankar, 

fjármálastofnanir og lífeyrissjóðir settu sér skýrar siða- og risnureglur fyrir alla 

starfsmenn sína. 

 

Lítið virðist vera að gert í þessu sambandi innan einstakra verðbréfafyrirtækja 

þó vilji sé til þess að ráða konur og þá jafnvel fleiri en eina samtímis. Hins 

vegar eru fyrirtæki að beita sér með öðrum hætti fyrir fjölgun kvenna í 

fjármálastörfum. Landsbankinn hefur í því samhengi gert samning við 

Háskólann í Reykjavík um að styrkja nemendur í Viðskipta- og hagfræðideild 

til þátttöku í alþjóðlegri fjárfestingasamkeppni þar sem sérstaklega er lögð 

áhersla á þátttöku kvenna. Erlendis eru fyrirtæki einnig í sömu hugleiðingum. 

Þýska tryggingarfélagið Allianz greindi í lok síðasta árs frá þeim hugmyndum 

sínum að koma á kynjakvóta gagnvart starfsmönnum sínum sem störfuðu á 

fjármálasviði þar sem að lítið hefði gengið á síðustu árum að jafna 

kynjahallann sem þar væri að finna. Þá greindi hinn alþjóðlegi 

fjárfestingarbanki Goldman Sachs frá því fyrir nokkru að á árinu 2019 yrðu 

allar konur sem ráðnar verða til fyrirtækisins hvattar til að starfa sem 

verðbréfamiðlarar og fengju árs reynslutíma á því sviði ef þær kysu svo. Ef 

áhuginn væri ekki til staðar að ári loknu gætu þær þá snúið til annarra starfa 

innan fyrirtækisins.    
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Í viðtali sem skýrsluhöfundur átti við Birnu Einarsdóttur, bankastjóra 

Íslandsbanka og var hluti rannsóknarviðtalanna, greindi Birna frá því að 

Íslandsbanki hefði ráðið eina konu til að gegna starfi verðbréfamiðlara og kom 

hún til starfa í febrúar 2019. Er hún nú í þjálfun innan bankans.  
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5. Viðaukar 

Hér að neðan verður greint frá þeim gögnum sem nýttust við söfnun gagna og 

gerð lokaverkefnisins.  

5.1. Viðauki 1 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtali við viðmælenda A og C   

Þakkir fyrir að samþykkja viðtalið – ítrekað er að viðtalið er nafnlaust. 

Fyrsti hluti fjallar um starfið, menntun og starfsvettvanginn : 

1. Getur þú sagt mér í hverju núverandi starf þitt felst ? 

2. Getur þú sagt mér gróflega frá vegferð þinni að starfinu sem þú sinnir í dag? 

3. Voru einhverjar hindranir á vegi þínum ? Ef já hverjar ? 

4. Hvað varð til þess að þú ákvaðst að taka próf í verðbréfamiðlun ? 

5. Var einhver eða eitthvað sérstakt sem veitti þér innblástur við starfsval þitt ?  

6. Hafðir þú fyrirfram ákveðna hugmynd um starfsvettvang og starfsstað ? 

 

Næsti hluti fjallar um starfsumhverfið og vinnumenninguna í deildinni :  

7. Ríkir mikil samkeppni meðal starfsmanna á deildinni ?  

8. Hvernig er vinnutíminn ?  

a. Er unnið meira en 40 stunda vinnuvika ?  

b. Er mikið um viðskiptafundi á kvöldin (væn og dæn) ? 

c. Er gert ráð fyrir að starfsmenn vinni um kvöld og helgar þegar á þarf að halda ? 

d. Er sveigjanleiki í starfinu (hægt að vinna heima, eða minna í dag og meira á 

morgun) ? 

9. Er starfið krefjandi – (meira krefjandi en gengur og gerist í öðrum störfum) ?  

 

Síðasti hlutinn fjallar um konur í verðbréfastörfum :  

10. Á Íslandi eru afar fáar konur sem starfa við verðbréfamiðlun og reyndar sagði 

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, að engin kona starfaði sem 

verðbréfamiðlari á Íslandi í dag. Í kauphöllinni í NY er aðeins ein kona 

starfandi og í Noregi er ekki nema 3% þeirra rúmlega 2400 starfmanna sem 

starfa við verðbréfaviðskipti konur. Hvers vegna heldur þú að svo fáar konur 

starfi við fagið ?  

11. Veistu hvort konur hafi verið að sækja um störf við verðbréfamiðlun ?  
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12. Veistu hvort að launamunur sé innan deildarinnar, þ.e. að karlar hafi hærri laun 

en konur í sömu störfum ?  

13. Finnur þú fyrir því að starfið sé karllægt ? (Hafa konur minni tækifæri en 

karlar) ? 

14. Heldur þú að viðskiptavinir geri greinarmun á því hvort starfsmaðurinn sé karl 

eða kona ?  

15. Er erfitt að samræma starfið við hefðbundið fjölskyldulíf ? 

16. Er eitthvað sem ég hef ekki spurt um sem þér finnst mikilvægt að komi fram? 

5.2. Viðauki 2 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtali við viðmælenda B 

Þakkir fyrir að samþykkja viðtalið – ítrekað er að viðtalið er nafnlaust. 

Fyrsti hluti fjallar um starfið þitt, menntun og starfsvettvanginn : 

1. Getur þú sagt mér í hverju starf þitt sem forstöðumaður markaðsviðskipta felst 

? 

2. Getur þú sagt mér gróflega frá vegferð þinni að starfinu sem þú sinnir í dag? 

3. Var leiðin að starfinu erfið (mikil samkeppni) ?  

4. Hvað varð til þess að þú ákvaðst að taka próf í verðbréfamiðlun ? 

5. Var einhver eða eitthvað sérstakt sem veitti þér innblástur við þá ákvörðun?  

 

Næsti hluti fjallar um starfsumhverfið og vinnumenninguna í deildinni :  

6. Hversu stór er deildin sem þú stýrir ?  

7. Hversu margir sinna verðbréfamiðlun af þeim hópi ?  

8. Hver er skipting milli karla og kvenna í deildinni í því starfi ? 

a. Hvað finnst þér um þá skiptingu ?  

9. Hefur þú staðið að ráðningu starfsmanna/verðbréfamiðlara í deildinni ?  

10. Hafa konur sótt um störf og ekki fengið ?   

11. Hvaða kosti telur þú að góður verðbréfamiðlari þurfi að hafa ? 

 

Ef við einblínum á starf verðbréfamiðlaranna í deildinni :  

12. Ríkir mikil samkeppni meðal starfsmanna á deildinni ?  

13. Hvernig er vinnutími þeirra ?   

a. Er unnið meira en 40 stunda vinnuvika ?  

b. Er mikið um viðskiptafundi á kvöldin (væn og dæn) ? 

c. Er gert ráð fyrir að starfsmenn vinni um kvöld og helgar þegar á þarf að halda ? 

d. Er sveigjanleiki í starfinu (hægt að vinna heima, eða minna í dag og meira á 

morgun) ? 

14. Telur þú að starfið sé mjög krefjandi – (meira krefjandi en í öðrum 

sérfræðistörfum) ?  

15. Telur þú að starf við verðbréfamiðlun valdi meiri streitu hjá starfsmönnum en 

almennt í öðrum störfum í bankanum ?  
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16. Er erfitt að samræma starfið við hefðbundið fjölskyldulíf ? 

 

Síðasti hlutinn fjallar um konur í verðbréfastörfum :  

 

17. Á Íslandi eru afar fáar konur sem starfa við verðbréfamiðlun og reyndar sagði 

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, að engin kona starfaði sem 

verðbréfamiðlari á Íslandi í dag. Í kauphöllinni í New York er aðeins ein kona 

starfandi og í Noregi er ekki nema 3% þeirra rúmlega 2400 starfsmanna sem 

starfa við verðbréfaviðskipti konur. Hvers vegna heldur þú að svo fáar konur 

starfi við fagið ?  

18. Telur þú að karlmenn séu betur til þess fallnir að sinna starfi verðbréfamiðlara 

?  

a. Ef já – af hverju ?  

19. Ert þú sem yfirmaður að gera eitthvað til að rétta af skekkjuna í 

kynjaskiptingunni ?  

20. Ef einhverjar konur : Er launamunur innan deildarinnar milli kynjanna ?  

21. Ef við horfum aðeins á kaupendur verðbréfa eða fulltrúa kaupenda ; eru það 

fleiri karlar heldur en konur ?  

22. Heldur þú að viðskiptavinir geri greinramun á því hvort verðbréfamiðlarinn sé 

karl eða kona ?  

23. Er eitthvað sem ég hef ekki spurt um sem þér finnst mikilvægt að komi fram? 

 

5.3. Viðauki 3  

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtali við viðmælenda D 

Þakkir fyrir að samþykkja viðtalið – ítrekað er að viðtalið er nafnlaust  

Fyrsti hluti fjallar um starfið, menntun og starfsvettvanginn : 

1. Getur þú sagt mér í hverju núverandi starf þitt felst í ? 

2. Getur þú sagt mér gróflega frá vegferð þinni að starfinu sem þú sinnir í dag? 

3. Voru einhverjar hindranir á vegi þínum ? Ef já hverjar ? 

4. Hvað varð til þess að þú ákvaðst að taka próf í verðbréfamiðlun ? 

5. Var einhver eða eitthvað sérstakt sem veitti þér innblástur við starfsval þitt ?  

6. Hafðir þú fyrirfram ákveðna hugmynd um starfsvettvang og starfsstað ? 

 

Næsti hluti fjallar um starfsumhverfið og vinnumenninguna í starfi þínu sem 

miðlari :  

7. Ríkti mikil samkeppni meðal starfsmanna á deildinni ?  

8. Hvaða kosti telur þú að góður verðbréfamiðlari þurfi að hafa ? 

9. Hvernig var vinnutíminn ?  
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a. Var unnið meira en 40 stunda vinnuvika ?  

b. Var mikið um viðskiptafundi á kvöldin (væn og dæn) ? 

c. Ef já, hvað fannst þér um það ? 

d. Var gert ráð fyrir að starfsmenn vinni um kvöld og helgar þegar á þarf að halda 

? 

e. Var sveigjanleiki í starfinu (hægt að vinna heima, eða minna í dag og meira á 

morgun) ? 

10. Var starfið krefjandi – (meira krefjandi en gengur og gerist í öðrum störfum) ?  

11. Finnst þér vinnumenningin vera eðlileg ?  

a. Ertu með hugmyndir um hvernig væri hægt að breyta þessari menningu ? 

 

Síðasti hlutinn fjallar um konur í verðbréfastörfum :  

12. Á Íslandi eru afar fáar konur sem starfa við verðbréfamiðlun og reyndar sagði 

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, að engin kona starfaði sem 

verðbréfamiðlari á Íslandi í dag. Í kauphöllinni í New York er aðeins ein kona 

starfandi og í Noregi er ekki nema 3% þeirra rúmlega 2400 starfmanna sem 

starfa við verðbréfaviðskipti konur. Hvers vegna heldur þú að svo fáar konur 

starfi við fagið ?  

13. Veistu hvort konur hafi verið að sækja um störf við verðbréfamiðlun ? 

14. Veistu hvort að launamunur var innan deildarinnar, þ.e. að karlar hafi fengið 

hærri laun en konur í sömu störfum ?  

15. Fannast þú fyrir því að starfið væri karllægt ? (Hafa konur minni tækifæri en 

karlar) ? 

16. Fannst þú fyrir því  að viðskiptavinir gerðu greinarmun á því hvort miðlarinn 

hafu verið karl eða kona ? 

17. Var erfitt að samræma starfið við hefðbundið fjölskyldulíf.  

18. Hvers vegna hættir þú í starfi verðbréfamiðlara ?  

19. Er eitthvað sem ég hef ekki spurt um sem þér finnst mikilvægt að komi fram? 

 



 

viðaukar i 

 

 

 

 


