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Formáli 
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Útdráttur 

Markmiðið með þessari rannsókn var að fá innsýn í það hvernig kvenkyns stjórnendur 

sem starfa í fjármálageiranum á Íslandi eru að upplifa það að semja um sín eigin laun. Til 

þess að ná markmiði rannsóknarinnar var ákveðið að gera eigindlega rannsókn og var 

gagna aflað með viðtölum. Viðtöl voru tekin við tólf konur sem allar starfa sem 

stjórnendur í fjármálafyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu. Til að greina gögnin var notast 

við aðferð fyrirbærafræðinnar og komu fram þrjú meginþemu og fimm undirþemu sem 

best voru talin lýsa upplifun og reynslu kvennanna sem rætt var við. Fyrsta meginþemað 

var „Svona launamál eru alltaf svo erfið“ og undirþemun voru: „Þá er þetta svo 

persónulegt“, „Veit ekkert hver laun eiga að vera“ og „Óska ekki eftir nema ég haldi að 

hún sé góð“. Annað meginþemað var „Maður ber ábyrgð á sér sjálfur“ og undirþemun 

voru „Mér finnst það flott þegar það er gert“ og „Ég sé metin að verðleikum“. Þriðja 

meginþemað var síðan „Það var hægt að verða við einhverju en einhverju ekki“ og 

undirþemað var „Það er eitthvað aðeins svigrúm“.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að konum finnst erfitt að semja um sín 

eigin laun. Þær eru á margan hátt óöruggar við þessar aðstæður og þá bæði með eigin 

getu en einnig vegna óvissuþátta í umhverfinu. Konurnar upplifa að ábyrgðin á þeirra eigin 

launamálum sé á þeirra herðum. Það sé þeirra að semja vel fyrir sig sjálfar og það sé þeirra 

að óska eftir launahækkun ef þær vilja eða telja sig þurfa að bæta sín kjör. Annað sem 

konurnar upplifa er að þegar þær semja um sín laun þá ná þær ekki fram miklum 

hækkunum. Þær fá þau skilaboð frá vinnuveitendum að svigrúmið sé ekki mikið hins vegar 

eru þær á því að mögulega sé þar um að ræða taktík hjá vinnuveitendum. 
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1  Inngangur  

Íslendingar hafa lengi státað af því að standa framarlega þegar kemur að jafnrétti 

kynjanna eins og sjá má á góðum árangri Íslands í mælingum World Economic Forum þar 

sem Ísland heldur áfram að vera meðal fremstu þjóða tíunda árið í röð (World Economic 

Forum, 2018). Þrátt fyrir þennan góða árangur þá er það þó svo að launakannanir hér á 

landi sýna fram á að enn sé til staðar kynbundinn launamunur (Gallup, 2016; Ólafsdóttir, 

2018; VR, e.d.) þrátt fyrir að hér á landi séu lög sem kveða á um að greiða skuli konum og 

körlum jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008).  

Margir þættir geta haft áhrif á kynbundinn launamun og erfitt er að segja til um hvað 

það nákvæmlega er sem veldur honum og sjálfsagt getur enginn einn þáttur útskýrt hann 

að fullu. Það sem fræðimenn hafa meðal annars skoðað er það hvort að samningar um 

laun og það hvernig kynin standa sig í samningum geti haft áhrif. Rannsóknir hafa sýnt að 

konur og karlmenn standa sig alls ekki ólíkt í öllum tegundum samningaviðræðna (Kray 

og Thompson, 2005; Þóra Christiansen, 2011) en svo virðist vera sem að konur eigi erfiðar 

uppdráttar þegar kemur að samningum sem snúa að einfaldri skiptingu verðmæta en þar 

undir flokkast samningar um launaupphæð (Amanatullah og Morris, 2010; Bowles, 

Babcock og Lai, 2007; Bowles, Babcock og McGinn, 2005; Kray og Thompson, 2005; Miles, 

2009; Wade, 2001; Þóra Christiansen, 2012).  

Til að varpa ljósi á það af hverju konur eiga erfiðar með þessa tegund samninga heldur 

en karlmenn hafa ýmsir þættir verið skoðaðir. Bent hefur verið á að staðalímyndir og 

norm samfélagsins spili þar stórt hlutverk. Konur verði fyrir neikvæðu mati ef þær hegði 

sér ekki á fyrir fram skilgreindan hátt sem fellur að hugmyndum samfélagsins um „rétta“ 

hegðun kynjanna (Amanatullah og Tinsley, 2013b; Bowles, Babcock og Lai, 2007; Eckel, 

de Oliveira og Grossman, 2008; Tinsley, Cheldelin, Schneider, og Amanatullah, 2009; 

Wade, 2001). Aðrar rannsóknir benda til þess að konur hafi minni tilhneigingu til þess að 

hafa frumkvæði að samningaviðræðum sem leiði til þess að þær uppskera minna 

(Aðalsteinn Leifsson og Aldís G. Sigurðardóttir, 2010; Babcock og Laschever, 2003). 

Kringumstæður samningaviðræðna hafa einnig verið skoðaðar og ýmsir þættir nefndir 
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sem haft geta mismunandi áhrif á konur og karla þegar kemur að samningum um laun svo 

sem óvissa í aðstæðum og áhrif viðsemjandans (Bowles, Babcock og McGinn, 2005; 

Eriksson og Sandberg, 2012). 

Markmiðið með þessari rannsókn er að varpa ljósi á upplifun íslenskra kvenkyns 

stjórnenda af því að semja um sín laun. Ástæðan fyrir því að þetta rannsóknarefni var 

valið var vegna þess að fyrri rannsóknir benda til þess að konur komi oft á tíðum ver út úr 

samningum sem snúa að þeirra eigin launakjörum heldur en karlmenn og það sé eitt af 

því sem hefur áhrif á kynbundinn launamun. Það var því talið áhugavert að skoða hvernig 

málum væri háttað hér á landi og skoða hvernig íslenskar konur upplifa samninga um laun 

og hvort samsvörun sé við það hvað fyrri rannsóknir á efninu segja. Umræðan í 

þjóðfélaginu að undanförnu hefur einnig snúist mikið um stöðu kvenna á ýmsum 

vettvangi. Þessi vinkill var talinn geta verið innlegg í þá umræðu. Í þeim tilgangi var sett 

fram rannsóknarspurningin:  

„Hver er upplifun íslenskra kvenkyns stjórnenda sem starfa í fjármálageiranum af 

samningum sem tengjast þeirra launum ?“. 

Rannsóknin var einskorðuð við kvenkyns stjórnendur í fjármálageiranum. Ástæðan 

fyrir að ákveðið var að ræða aðeins við konur í fjármálageiranum var vegna þess að sá 

geiri hefur lengi verið talinn mjög karllægur (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 

2015) og því áhugavert að sjá hvernig konur eru að upplifa samninga um sín eigin laun í 

þeim heimi. Ákveðið var að ræða aðeins við kvenkyns stjórnendur og var það vegna þess 

að talið var líklegra að þær konur hefðu meiri reynslu af samningum um laun heldur en 

almennir kvenkyns starfsmenn ásamt því sem þær hefðu mögulega reynslu af því að sitja 

báðum megin við borðið í launaviðræðum. Ákveðið var að þrengja úrtakið enn frekar og 

aðeins ræða við konur með framhaldsgráðu á háskólastigi þar sem talið var líklegra að 

þær konur hefðu lært eða kynnt sér samningatækni. Jafnframt var talið að 

framhaldsgráðan gæfi til kynna ákveðinn metnað hjá konunum. Úrtakið væri því samsett 

af konum sem hefðu náð langt í sínu starfi, væru hámenntaðar og hefðu alla burði til að 

uppskera eftir því meðal annars þegar kæmi að launmálum. Haft var samband við tólf 

konur sem allar störfuðu sem stjórnendur hjá fjármálafyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu 

og óskað eftir því að þær tækju þátt í rannsókninni með því að veita viðtal.  
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Uppsetning ritgerðarinnar er á þann veg að fyrst er byrjað á umfjöllun um kynbundinn 

launamun til að varpa ljósi á af hverju mikilvægt er að rannsaka umfjöllunarefnið nánar. Í 

framhaldi kemur fræðilegur hluti rannsóknarinnar þar sem farið verður yfir helstu þætti 

sem fram hafa komið í fyrri rannsóknum á kynjabreytunni í samningum. Þar á eftir er 

komið að rannsóknarhlutanum sjálfum. Ítarlega er farið yfir þá aðferðafræði sem notuð 

var við framkvæmd rannsóknarinnar. Að þeim kafla loknum er komið að niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar voru greindar út frá aðferðum 

fyrirbærafræðinnar. Við greininguna komu í ljós þrjú meginþemu og fimm undirþemu sem 

talin voru lýsa best upplifun og reynslu kvennanna sem rætt var við. Fyrsta meginþemað 

er „Svona launamál eru alltaf svo erfið“ og undirþemun eru: „Þá er þetta svo 

persónulegt“, „Veit ekkert hver laun eiga að vera“ og „Óska ekki eftir nema ég haldi að 

hún sé góð“. Annað meginþemað er „Maður ber ábyrgð á sér sjálfur“ og undirþemun eru 

„Mér finnst það flott þegar það er gert“ og „Ég sé metin að verðleikum“. Þriðja 

meginþemað er síðan „Það var hægt að verða við einhverju en einhverju ekki“ og 

undirþemað er „Það er eitthvað aðeins svigrúm“. Að lokum kemur svo umræðu kafli og 

lokaorð þar sem rannsóknin er sett í samhengi við fyrri rannsóknir og helstu niðurstöður 

dregnar saman ásamt því sem annmarkar rannsóknarinnar eru ræddir. 
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2 Kynbundinn launamunur 

Samkvæmt skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic Forum) fyrir árið 2018 

kemur fram að Ísland sé tíunda árið í röð fremst landa varðandi jafnrétti kynjanna. Í 

skýrslunni kemur einnig fram að Ísland sé fremst í flokki landa þar sem greidd eru jöfn 

laun fyrir sambærilega vinnu (World Economic Forum, 2018). Þetta eru jákvæð tíðindi 

fyrir Ísland og sjálfsagt má þakka góðum árangri meðal annars því að á Íslandi eru lög sem 

kveða á um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna. Þrátt hins vegar fyrir góðan árangur 

þá er staðan sú að enn mælist munur á milli launa karla og kvenna þar sem hallar á hlut 

kvenna (Ólafsdóttir, 2018). 

Þegar verið er að skoða launamun kynjanna getur verið erfitt að átta sig á hvað er verið 

að ræða um þar sem hugtökin eru nokkur og geta verið ruglingsleg. Það er því mikilvægt 

að gera sér grein fyrir því hvað felst í þeim hugtökum sem notuð eru við rannsóknir á 

launamuni kynjanna. Í grunninn er oft rætt um óleiðréttan launamun kynjanna en hann 

hefur verið skilgreindur sem: „hlutfallslegur munur á meðallaunum allra karla og allra 

kvenna. Ekki er leiðrétt fyrir þáttum sem skýrt gætu launamuninn, öðrum en greiddum 

vinnustundum“ (Sigurður Snævarr, 2015, bls. 25). Önnur hugtök sem einnig er mikið rætt 

um eru skýrður og óútskýrður launamunur kynjanna. Í þeim felst að „skipta óleiðréttum 

launamun milli tveggja þátta, skýrðs og óskýrðs launamunar“ (Sigurður Snævarr, 2015, 

bls. 48). Í rannsóknum er oft einnig fjallað um leiðréttan launamun kynjanna en þá er 

leitast við að útskýra laun kvenna og karla út frá ýmsum þekktum breytum sem taldar eru 

geta haft áhrif á laun (Hagstofa Íslands, 2018). Mismunandi er hins vegar á milli rannsókna 

hvaða breytur eru teknar inn til þess að leiðrétta fyrir launamuni kynjanna. Algengt er að 

leiðrétt sé fyrir þáttum eins og starfi, atvinnugrein, vinnutíma, menntun, reynslu og 

ábyrgð (Hagstofa Íslands, 2018). Einnig er oft rætt um kynbundinn launamun en 

samkvæmt skilgreiningu Jafnréttisstofu er kynbundinn launamunur sá munur sem er á 

launum karla og kvenna þegar búið er að leiðrétta fyrir ýmsum áhrifaþáttum sem geta 

haft áhrif á laun eins og menntun, aldur, starfsaldur og starfshlutfall (Jafnréttisstofa, 

e.d.a). Mikilvægt er að þeir sem eru að  kynna sér rannsóknir varðandi launamun kynjanna 

átti sig á að þær breytur sem notaðar eru við útreikninga geta verið mismunandi og því 
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ekki ávallt hægt að bera rannsóknir saman (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). Að því sögðu að þá er erfitt að finna rannsóknir sem fjalla um 

launamun kynjanna án þess að launamunur mælist (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). 

2.1 Lagalegt umhverfi 

Í fyrstu grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 kemur fram 

að markmið þeirra og tilgangur sé að „koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum 

kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir 

einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína 

óháð kyni“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, 1. gr.). 

Sérstaklega er fjallað um launaréttindi í 19. gr. laganna og er þar kveðið á um að greiða 

skuli konum og körlum sem starfa hjá sama vinnuveitanda og gegna sömu eða 

jafnverðmætum störfum jöfn laun. Jafnframt kemur fram að laun skuli ákveðin á sama 

hátt fyrir konur og karla og ekki sé heimilt að þau viðmið sem lögð eru til grundvallar 

launaákvörðun feli í sér mismunun vegna kyns (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla nr. 10/2008).  

Til þess að reyna að jafna enn frekar stöðu kynjanna voru sett á lög um jafnlaunavottun 

nr. 56/2017 sem tóku gildi 1. janúar 2018. Um er að ræða breytingu á lögum um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og á breytingin við um 19. grein laganna. Helsta 

breytingin var sú fyrirtækjum var gert skylt að sýna fram á að þau væru að greiða jöfn laun 

fyrir sömu og jafnverðmæt störf (Jafnréttisstofa, 2017; Lög um breytingu á lögum um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 56/2017). Í greinagerð með frumvarpi laga 

um jafnlaunavottun kom fram að markmiðið með lagasetningu um jafnlaunavottun væri 

að stuðla að því að kynbundinn launamunur myndi heyra sögunni til (Þingskjal 570, 2016-

2017). Því þrátt fyrir að Ísland komi vel út í samanburði við aðrar þjóðir varðandi jafnrétti 

kynjanna og að á Íslandi séu lög sem kveða á um að óheimilt sé að greiða konum og 

körlum mismunandi laun fyrir sambærileg störf þá hefur enn verið að mælast kynbundinn 

launamunur í launakönnunum (Gallup, 2016; Gallup, 2018a, Gallup, 2018b; Ólafsdóttir, 

2018).  
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2.2 Rannsóknir á launamun kynjanna   

Þegar langtímaþróun á launamun kynjanna er skoðuð má sjá að almennt er það svo að 

kynbundinn launamunur fer minnkandi hjá iðnvæddum þjóðum þrátt fyrir að hann sé enn 

til staðar (Blau og Kahn, 2017). Sambærilega þróun má sjá hér á landi í þá átt að 

launamunur kynjanna fer minnkandi þrátt fyrir að hann mælist enn (Ólafsdóttir, 2018). 

Samkvæmt rannsókn Hagstofu Íslands hafði leiðréttur launamunur á Íslandi minnkað um 

rúmlega 2% milli áranna 2008 til 2016 (Hagstofa Íslands, 2018). Sambærilega þróun má 

sjá í launakönnunum Gallup fyrir Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja og VR. Í 

launakönnun Gallup fyrir Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja í febrúar 2016 mældist 

kynbundinn launamunur í kringum 12,9% konum í óhag (Gallup, 2016) en í nýjustu 

könnuninni fyrir árið 2018 mældist kynbundinn launamunur 10,4% (Hilmar Vilberg 

Gylfason, fjármálastjóri Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja, munnleg heimild, 

tölvupóstur 27.05.2019) sjá má niðurstöðurnar í viðauka 1. Í launakönnun VR fyrir árið 

2018 mældist kynbundinn launamunur 10% konum í óhag (VR, e.d.) og þegar eldri 

launakannanir VR voru skoðaðar má sjá að kynbundinn launamunur hefur almennt farið 

lækkandi frá árinu 2000 (VR, e.d.). 

Ef skoðað var hvort munur væri á launum kynjanna þegar komið væri í hærri 

launaflokka eins og til dæmis hjá stjórnendum virtust flestar rannsóknir sýna óleiðréttan 

launamun. Ef óleiðréttur launamunur var skoðaður þá virðast vera vísbendingar um að 

kvenkyns stjórnendur séu almennt með lægri laun en karlkyns stjórnendur. Munurinn er 

mest áberandi hjá millistjórnendum en virðist minnka þegar komið er í efsta 

stjórnendalagið (Gallup, 2017; Gallup, 2018a; Gallup, 2018b). Varhugavert er þó að draga 

of miklar ályktanir þar sem aðeins var um einfaldan samanburð að ræða.  

Niðurstöður erlendra rannsókna benda til þess að launamunur kynjanna fyrirfinnist 

einnig í efri stjórnendalögum (Geiler og Renneboog, 2015) og vildu Blau og Kahn (2017) 

meina að launamunur kynjanna hefði minnkað hægar í efri launaþrepum heldur en í lægri 

eða milli launaþrepum. Þær rannsóknir sem hafa sýnt fram á launamun á milli kynjanna 

hjá stjórnendum hafa bent á að þegar búið væri að taka tillit til ýmissa áhrifaþátta þá væri 

munurinn allt frá 5-15% (Mohan, 2014) upp í 23% hjá kvenkyns stjórnendum (Geiler og 

Renneboog, 2015). Hins vegar hefur einnig verið bent á að kynbundinn launamunur hjá 

stjórnendum í karllægum geirum svo sem fjármálageiranum væri minni en innan annarra 
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geira atvinnulífsins (Geiler og Renneboog, 2015). Vert er að benda á að þó svo meirihluti 

rannsókna sýni fram á launamun á milli kynjanna hjá stjórnendum þá hafa einnig komið 

fram rannsóknir þar sem ekki hefur komið fram munur (Mohan, 2014). 

3 Áhrif samninga á kynbundinn launamun 

Ýmsir þættir hafa verið nefndir og rannsakaðir í tengslum við kynbundinn launamun eins 

og hugmyndir um límgólfið (e. sticky floors), glerþakið (e. glass ceiling) , lóðrétta (e. 

occupational) og lárétta (e. industrial) kynjaskiptingu á vinnumarkaði og áhrif 

launaráðgjafa (e. pay consultants) (Geiler og Renneboog, 2015). Eitt af því sem einnig 

hefur verið nefnt þegar verið er að rannsaka kynbundinn launamun er það hvort karlmenn 

og konur semji á mismunandi hátt þegar kemur að launakjörum. Rannsóknir hafa sýnt að 

við ákveðnar aðstæður þá virðast konur og karlmenn hegða sér á ólíkan hátt þó svo það 

eigi ekki við í öllum gerðum samningaviðræðna (Kray og Thompson, 2005; Þóra 

Christiansen, 2011). Vísbendingar eru hins vegar um að konum gangi almennt verr í 

samningum þar sem samkeppni er mikil og í samningum sem snúa að einfaldri skiptingu 

verðmæta (e. distributive negotiations) (Amanatullah og Morris, 2010; Bowles, Babcock 

og McGinn, 2005; Kray og Thompson, 2005; Miles, 2009; Þóra Christiansen, 2012) og þá 

sérstaklega í samningum varðandi launakjör (Bowles, Babcock og Lai, 2007; Wade, 2001). 

Óútskýrður launamunur kynjanna hefur því meðal annars verið útskýrður sem afleiðing 

þess að konur geri ekki nægjanlega miklar kröfur í samningum og séu ekki nógu duglegar 

að semja um hærri laun (Artz, Goodall og Oswald, 2018; Bowles og Babcock, 2013; Kolb, 

2009; Kolb, 2012; Þóra Christiansen, 2013).  

Þegar fjárhagsleg útkoma úr samningum sem snúast um einfalda skiptingu verðmæta 

er skoðuð þá virðist það vera svo að kynin séu að semja um ólíka útkomu og þá á þann 

hátt að karlmenn virðast almennt ná betri útkomu heldur en konur (Kray og Thompson, 

2005; Stuhlmacher og Walters, 1999; Walters, Stuhlmacher og Meyer, 1998). 

Mismunurinn á útkomu kvenna og karla er hins vegar ekki alltaf mikill (Stuhlmacher og 

Walters, 1999) en hann getur haft afleiðingar þegar til lengri tíma er litið. Bent hefur verið 

á að jafnvel lítill munur í útkomu á milli karla og kvenna geti haft veruleg áhrif þegar verið 

er að semja um launakjör, sérstaklega byrjunarlaun, þar sem sá munur getur margfaldast 
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með árunum ef litið er til þess að hækkun á launum er oft veitt út frá prósentum. Lítill 

munur í upphafi getur því aukist eftir því sem líður á starfsævina (Gerhart og Rynes, 1991; 

Kray og Thompson, 2005; Säve-Söderbergh, 2019; Stuhlmacher og Walters, 1999).  

Í grein Kolb frá árinu 2009 var farið markvisst yfir þær rannsóknir sem gerðar höfðu 

verið síðastliðinn tuttugu og fimm ár í samningagerð og sneru að mismunandi samningum 

kvenna og karla. Þar taldi hún upp niðurstöður fjölmargra rannsókna sem sýndu fram á 

að í ákveðnum aðstæðum væri munur á því hvernig konur og karlar hegðuðu sér í 

samningum. Meðal þess sem fram kom í samantekt hennar var að konur væru ólíklegri 

en karlmenn að biðja um og hafa frumkvæði að samningaviðræðum, ásamt því sem þær 

bæðu um minna, sættu sig við minna og gerðu ráð fyrir að fá minna út úr 

samningaviðræðum heldur en karlmenn. Jafnframt nefndi hún að rannsóknir hefðu sýnt 

fram á það að konur væru líklegri til að setja sér lægri markmið en karlmenn, hefðu 

almennt minna sjálfstraust en karlmenn og væru óánægðari með frammistöðu sína í 

samningaviðræðum. Einnig var komið inn á að konur mátu virði sitt minna en karlmenn, 

það er að konur veittu sjálfum sér lægri laun fyrir ákveðin verk heldur en karlmenn veittu 

sjálfum sér fyrir sama verk. Í yfirferð sinni varðandi samninga höfðu Kray og Thompson 

(2005) komist að álíka niðurstöðum. Í þeirra samantekt kom einnig fram að konur hefðu 

til að bera meiri kvíða gagnvart samningum og konum fyndist óþægilegt að fá greitt meira 

en aðrir í sömu stöðu ólíkt karlmönnum.  

Hverjar skyldu hins vegar ástæðurnar vera fyrir þessum mismun á milli kynjanna. Eitt 

af því sem mikið hefur verið fjallað um eru þau áhrif sem að gildi og norm í samfélaginu 

hafa á hegðun og væntingar til einstaklinga. Áður en lengra er haldið er því mikilvægt að 

gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem samfélagið og fyrir fram skilgreindar hugmyndir um 

„rétta“ hegðun kynjanna getur haft á einstaklinga.  

4 Samfélagsleg áhrif 

Staðalímyndir er einn af þeim þáttum sem rannsóknir hafa sýnt að geti haft áhrif á það 

hvernig kynin hegða sér og standa sig í samningum, hvaða væntingar eru gerðar til 

kynjanna og hvernig þau upplifa samninga á ólíkan máta (Kray og Thompson, 2005; 

Stuhlmacher og Walters, 1999). Staðalímyndir hafa áhrif á allt samningaferlið og geta því 
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haft mikið um það að segja hvernig samningar þróast hjá hvoru kyni fyrir sig (Kray og 

Thompson, 2005).  

4.1 Staðalímynd 

Grunnhugmynd staðalímynda er sú að konur og karlmenn hafi til að bera ólíka og jafnvel 

andstæða eiginleika (Eagly og Karau, 2002; Heilman, 2001). Samkvæmt skilgreiningu 

Jafnréttisstofu þá er staðalímynd eða staðalmynd (e. stereotype) „fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir um útlit og/eða eiginleika fólks sem tilheyrir ákveðnum hópi eða stétt innan 

samfélagsins, eins og hvernig það á að hegða sér og hvaða störf eru við hæfi þess“ 

(Jafnréttisstofa, e.d.a). Staðalímyndir segja þannig einstaklingum hvaða hegðun 

samfélagið væntir af þeim og hvaða eiginleika gert er ráð fyrir að þeir hafi til að bera, til 

dæmis eftir því af hvaða kyni einstaklingurinn er (Heilman, 2001; Jafnréttisstofa, e.d.a). 

Þetta er í takt við skilgreiningu Eagly (1987) en samkvæmt henni þá eru kynjahlutverkin 

sameiginlegar væntingar þjóðfélagsins varðandi það hver sé viðeigandi hegðun karla og 

kvenna innan samfélagsins (Amanatullah og Tinsley, 2013a; Bear, 2011; Bowles og 

McGinn, 2008). Í staðalímyndunum felst einnig að eiginleikar kynjanna séu andstæðir. 

Það er litið svo á að konum skorti þá eiginleika sem karlmenn hafi og karlmenn skorti þá 

eiginleika sem konur hafi (Eagly og Karau, 2002; Heilman, 2001). Staðalímyndir geta 

þannig verið neikvæðar fyrir bæði kynin þar sem það er fyrir fram búið að gera einstaklingi 

upp ákveðna hegðun og eiginleika út frá kyni enda er það svo að staðalímyndir eru oft 

grundvöllur fordóma (Burgess og Borgida, 1999) en möguleikinn á því að fordómar birtist 

er þegar einstaklingur hegðar sér á skjön við þá staðalímynd sem samfélagið hefur af 

honum (Eagly og Karau, 2002).  

Þær staðalímyndir sem til staðar eru í dag eru að hluta til komnar vegna þeirra 

hlutverka sem konur og karlmenn hafa haft í samfélaginu í gegnum tíðina. Konur voru 

lengi vel heimavinnandi og hugsuðu um börnin á meðan hlutverk karlmanna var að vera 

fyrirvinna (Eagly og Karau, 2002). Þessi hlutverk endurspeglast í staðalímyndum kynjanna. 

Algengar staðalímyndir kvenna eru að þær séu móðurlegar, hjálpsamar, vingjarnlegar, 

færar í mannlegum samskiptum, viðkunnanlegar og beri hag annarra fyrir brjósti. 

Staðalímynd karlmanna snýr aftur á móti að því að þeir séu kröftugir, árásagjarnir, 

sjálfmiðaðir, sjálfstæðir, áræðnir, verkefnadrifnir, kappsamir og góðir stjórnendur 
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(Amanatullah og Tinsley, 2013a; Eagly og Karau, 2002; Heilman, 2001; Jafnréttisstofa, 

e.d.b; Kray og Thompson, 2005).  

Vegna þess að samfélagið gerir ráð fyrir að konur og karlmenn hafi til að bera ólíka 

eiginleika og þess er vænst að kynin hegði sér á ólíkan hátt þá er samskonar hegðun metin 

ólíkt eftir því hvort hún er framkvæmd af konu eða karlmanni. Konur sem sýna af sér 

hegðun sem tengd er við staðalímynd karla upplifa neikvæðara mat á sinni hegðun heldur 

en karlmenn sem sýna af sér sömu hegðun. Það sama á við um karlmenn sem sýna af sér 

hegðun sem tengd er við staðalímynd kvenna. Þessir einstaklingar eru oft minna metnir 

en þeir sem hegða sér og sýna eiginleika sem eru í takt við staðalímynd samfélagsins 

(Amanatullah og Tinsley, 2013a; Heilman, 2001; Kray, og Locke, 2008).  

4.2 Staðalímyndir og samningaviðræður 

Margar konur trúa því að ef þær virki of ágengar eða ákveðnar í samningum að þá muni 

það kalla á neikvætt viðmót frá viðsemjandanum. Konur hafa því oft verið tregar til að 

sýna af sér slíka hegðun þegar kemur að samningum (Amanatullah og Morris, 2010; 

Thompson, 2015). Það er ekki að ástæðulausu sem að konur upplifa þetta. Það hefur sýnt 

sig að staðalímyndir hafa heilmikil áhrif í samningaviðræðum og konur geta lent í 

neikvæðu mati ef þær hegða sér á skjön við sína eigin staðalímynd (Heilman, 2001; Kray 

og Locke, 2008). 

Til þess að ná árangri í samningaviðræðum sem snúa að einfaldri skiptingu verðmæta 

hefur lengi verið talið nauðsynlegt að hafa til að bera eiginleika sem flokkast sem 

karllægir, það er samræmast staðalímynd karlmanna eins og að vera ákveðinn og 

einbeittur, koma sér beint að efninu og halda fast í sín markmið (Amanatullah og Morris, 

2010; Bowles, Babcock, og McGinn, 2005; Kray og Thompson, 2005; Miles, 2009; Þóra 

Christiansen, 2012). Þeir eiginleikar sem taldir eru einkenna slæman samningamann eru 

hins vegar oft á tíðum kvenlægir, það er samræmast staðalímynd kvenna (Kray, 

Thompson og Galinsky, 2001). Það eru eiginleikar eins og tilfinningasemi, óskynsemi og 

að vera of greiðvikinn eða samvinnufús (Kray, Thompson og Galinsky, 2001 ; Walters, 

Stuhlmacher og Meyer, 1998). Karlmenn hafa því notið þess að vera taldir hæfari 

samningsaðilar heldur en konur (Kray, Thompson og Galinsky 2001). Jafnframt er það svo 

að þar sem sú hegðun sem talin er vænleg til árangurs í samningaviðræðum er karllæg 

getur það haft neikvæð áhrif fyrir konur að hegða og sýna af sér sömu eiginleika og 
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karlmenn í samningum (Bowles og McGinn, 2008; Kray og Thompson, 2005) því þá er 

hegðun kvenna metin í ósamræmi við þeirra eigin staðalímynd. Þess vegna er það svo að 

eiginleikar sem taldir eru jákvæðir hjá körlum þegar kemur að samningum eru metnir 

neikvætt hjá konum (Eagly og Karau, 2002; Heilman, 2001) og konur verða fyrir neikvæðu 

mati sem getur haft bæði félagslegar og fjárhagslegar afleiðingar. Þetta neikvæða mat 

sem konur verða fyrir hefur verið nefnt bakslags áhrif.  

5 Bakslags áhrif 

Það neikvæða mat sem konur geta orðið fyrir ef þær hegða sér í andstöðu við þau 

samfélagslegu gildi sem endurspeglast í staðalímynd kynjanna getur valdið því að konur 

verði fyrir mismunun. Segja má að þessi mismunun sem konur standi frammi fyrir sé 

refsing fyrir það að stíga út fyrir þann hegðunarramma sem samfélagið setur þeim. Hefur 

þessi mismunun eða refsing verið nefnd bakslags áhrif (e. backlash effect) (Amanatullah 

og Tinsley, 2013a; Bowles, Babcock og Lai, 2007; Heilman, 2001; Thompson, 2015; 

Tinsley, Cheldelin, Schneider og Amanatullah, 2009; Wade, 2001). Samkvæmt 

skilgreiningu Rudman (1998) eru bakslags áhrifin neikvæð félagsleg viðbrögð gagnvart 

konum sem taldar eru brjóta gegn hinum hefðbundnu kynjahlutverkum með því að sýna 

af sér hegðun sem samræmist ekki þeirra staðalímynd heldur samræmist frekar 

staðalímynd karlmanna (Amanatullah og Tinsley, 2013a; Kray, og Locke, 2008). Bakslags 

áhrifin geta bæði haft félagsleg og fjárhagsleg áhrif fyrir konur og geta leitt til þess að í 

ákveðnum aðstæðum telji konur það rökrétta hegðun að forðast samninga (Amanatullah 

og Tinsley, 2013a; Bowles og Babcock, 2013; Bowles, Babcock og Lai, 2007; Bowles og 

McGinn, 2008; Croson og Gneezy, 2009; Heilman, 2001; Thompson, 2015; Tinsley, 

Cheldelin, Schneider og Amanatullah, 2009; Wade, 2001).  

5.1 Félagsleg áhrif 

Þau neikvæðu félagslegu áhrif sem konur verða fyrir ef þær hegða sér í ósamræmi við 

staðalímynd kvenna geta haft ýmsar neikvæðar afleiðingar. Konur geta átt það á hættu 

að vera taldar óaðlaðandi, órökréttar, ráðríkar, (Amanatullah og Tinsley, 2013b; Kray og 

Locke, 2008) kaldar, sjálfselskar, bitrar og þrætugjarnar (Heilman, 2001). Jafnframt virðist 
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það vera svo að konur geti þurft að velja á milli þess að vera taldar hæfar og þess að vera 

taldar viðkunnanlegar (Amanatullah og Tinsley, 2013b). Þetta kom skýrt fram í rannsókn 

Tinsley, Gavio, Goroski, Stoever og Griffith (2008). Þar voru settar á svið aðstæður þar 

sem fjármálastjóri fyrirtækis, annaðhvort kona eða karlmaður, þurfti að velja á milli þess 

að sinna krísu sem upp kom í vinnunni eða sinna veikindum hjá barni sínu. Þeir kvenkyns 

stjórnendur sem ákváðu að vera áfram í vinnunni voru metnar sem hæfir stjórnendur en 

á hinn bóginn voru þær taldar óviðkunnanlegar. Þegar kvenkyns stjórnendurnir ákváðu 

að fara heim og sinna barninu voru þær taldar óhæfar í starfið en viðkunnanlegar. Það 

hvort karlmennirnir ákváðu að fara heim eða vera áfram í vinnunni hafði engin áhrif á það 

hvernig þeir voru metnir (Tinsley, Cheldelin, Schneider, og Amanatullah, 2009).  

Álíka niðurstöður hafa komið fram í fleiri rannsóknum. Konur sem eru ákveðnar og 

leggja fram kröfur fyrir sig sjálfar lenda í neikvæðu félagslegu bakslagi. Þær eru taldar 

minna viðkunnanlegar en þær konur sem taldar eru hegða sér í samræmi við staðalímynd 

kvenna. Á hinn bóginn eru þær konur sem eru ákveðnar og leggja fram kröfur fyrir sig 

sjálfar taldar hæfari en þær sem gera það ekki (Amanatullah og Tinsley, 2013b). Sú athöfn 

að koma sjálfum sér á framfæri (e. self-promote) hefur verið talin karllæg (Eagly og Karau, 

2002; Heilman, 2001; Kray og Thompson, 2005) og því geta konur aukið líkurnar á því að 

vera taldar hæfar ef þær koma sjálfum sér á framfæri en þá aftur á kostnað þess að vera 

taldar óviðkunnanlegar og óaðlaðandi (Eagly og Karau, 2002; Eckel, de Oliveira og 

Grossman, 2008; Heilman, 2001; Kray og Thompson, 2005). Þetta eru þó ekki einu áhrifin 

sem það getur haft fyrir konur ef þær eru álitnar stíga út fyrir sitt fyrir fram skilgreinda 

hegðunarform sem staðalímyndirnar eru. Einnig hefur komið í ljós að fólk vill síður vinna 

með þessum konum og vill einnig síður vinna fyrir þær (Amanatullah og Tinsley, 2013b; 

Bowles, Babcock og Lai, 2007). Konur geta því lent í ómögulegum aðstæðum, sama hvað 

þær gera eða velja þá eru þær á einn eða annan hátt metnar á neikvæðan máta (Eckel, 

de Oliveira og Grossman, 2008; Tinsley, Cheldelin, Schneider, og Amanatullah, 2009). Það 

er því ljóst að til staðar eru ákveðnar hindranir fyrir konur sem ekki eru til staðar fyrir 

karlmenn (Tinsley, Cheldelin, Schneider, og Amanatullah, 2009). Það eru þó ekki aðeins 

neikvæð félagsleg áhrif sem konur verða fyrir ef þær hegða sér í ósamræmi við 

staðalímynd kvenna. Vísbendingar eru um að það neikvæða félagslega mat sem konur 

geta orðið fyrir valdi því að þær séu síður tilbúnar til þess að hegða sér andstætt 
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staðalímyndum sínum sem getur leitt til þess að þær uppskera minna en karlmenn í 

samningum (Amanatullah og Tinsley, 2013b; Tellhed og Björklund, 2011). 

5.2 Fjárhagsleg áhrif 

Rannsóknir hafa sýnt að fjárhagsleg útkoma kvenna úr samningaviðræðum er almennt 

verri heldur en karlmanna (Amanatullah og Morris, 2010; Bertrand, Goldin og Katz, 2010; 

Bowles, Babcock og McGinn, 2005; Hernandez-Arenaz og Iriberri, 2019; Kray og 

Thompson, 2005; Mazei, Hüffmeier, Freund, Stuhlmacher, Bilke og Hertel, 2015; 

Stuhlmacher og Walters, 1999; Walters, Stuhlmacher og Meyer, 1998). Þegar kemur að 

samningum og þá sérstaklega launasamningum þá semja konur og karlmenn um 

mismunandi launafjárhæðir og þá á þann veg að konur semja almennt um lægri laun 

heldur en karlmenn (Barron, 2003, Dittrich, Knabe og Leipold, 2014; Gerhart og Rynes, 

1991; Säve-Söderbergh, 2019). Konur gera lægri kröfur um laun (Barron, 2003; Eckel, de 

Oliveira og Grossman, 2008; Säve-Söderbergh, 2019) og virðast sætta sig við lægri laun 

heldur en karlar (Eckel, de Oliveira og Grossman, 2008; Þorlákur Karlsson, Margrét 

Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, 2007) ásamt því að konum eru boðin lægri laun 

heldur en karlmönnum (Card, Cardoso og Kline, 2016; Gerhard og Rynes, 1991; Katrín 

Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015; Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham 

og Handelsman, 2012; Säve-Söderbergh, 2019; Þorlákur Karlsson, Margrét Jónsdóttir og 

Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, 2007). Jafnframt eru konur líklegri en karlmenn til að taka 

fyrsta launatilboði (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Þó svo ekki sé 

alltaf um verulegan mun að ræða þá hefur verið bent á að lítil fjárhæð geti safnast saman 

í gegnum árin sem leiðir til sífellt breiðara launabils á milli kynjanna þegar líður á 

starfsævina (Bowles, Babcock og McGinn, 2005; Gerhart og Rynes, 1991; Säve-

Söderbergh, 2019). 

Í nýlegri rannsókn Säve-Söderbergh (2019) kom í ljós að konur óskuðu eftir lægri 

launum heldur en karlmenn og átti það sérstaklega við þegar komið var í hærri launaþrep. 

Að jafnaði voru konur að semja um í kringum 3% lægri byrjunarlaun heldur en karlmenn 

í sömu stöðu (Säve-Söderbergh, 2019). Eldri rannsóknir hafa sýnt fram á sömu 

tilhneigingu kvenna til þess að óska eftir lægri launum og hefur lægri krafa kvenna meðal 

annars verið tengd við ótta þeirra við að verða fyrir félagslegu bakslagi ef þær ganga of 

hart fram í samningum (Amanatullah og Morris, 2010; Amanatullah og Tinsley, 2013b). 
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Konur sem upphaflega hafa sömu væntingar til launa og aðrir hópar virðast strax vera 

tilbúnar til að lækka sínar kröfur ef þeim finnst líklegt að þær geti orðið fyrir neikvæðu 

félagslegu bakslagi (Amanatullah og Morris, 2010). Konur sem semja fyrir sig sjálfar 

virðast einnig halda sig nær upphafstilboðinu og ná sér ekki á strik síðar í samningaferlinu 

(Amanatullah og Morris, 2010).  

Í þeim tilvikum þar sem konur ákveða að semja og óska eftir hærri launum fyrir sig 

sjálfar þá hafa rannsóknir sýnt að vinnuveitendur bjóða konum lægri laun en karlmönnum 

(Gerhart og Rynes, 1991; Säve-Söderbergh, 2019). Í rannsókn Gerhart og Rynes (1991) 

náðu konur sem sömdu um laun sín að hækka þau um 2,7% á meðan karlarnir fengu 

hækkun í kringum 4,3% . Konur fá einnig í færri tilvikum þau laun sem þær óska eftir 

heldur en karlmenn (Säve-Söderbergh, 2019). Í einni íslenskri rannsókn má sjá svipaðar 

niðurstöður. Þar kom fram að þátttakendur í rannsókninni, óháð því hvort þeir voru kona 

eða karl, buðu konunum lægri laun en körlunum fyrir sama starf. Jafnframt kom fram að 

þátttakendur töldu að konurnar myndu sætta sig við lægri laun og þeir ráðlögðu konunum 

að sætta sig við lægri laun (Þorlákur Karlsson, Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður 

Vilhjálmsdóttir, 2007).  

Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar virðast gera ráð fyrir að konur muni 

sætta sig við minna og því sé þeim boðið minna en karlmönnum (Ayres og Siegelman, 

1995; Solnick, 2001). Í allt eða ekkert samningaviðræðum (e. ultimatum game) kom fram 

að bæði karlmenn og kvenmenn buðu konum lægri fjárhæð þar sem þátttakendur gerðu 

ráð fyrir að konur mundu sætta sig við minna (Solnick, 2001). Í annarri rannsókn kom fram 

að bílasölumenn buðu konum töluvert hærra verð á bílum heldur en hvítum karlmönnum. 

Þetta átti við jafnvel þó svo allir þátttakendur notuðust við sömu samningatæknina við 

bílakaupin (Ayres og Siegelman, 1995). Í báðum þessum rannsóknum enduðu því 

karlmenn með mun betri útkomu heldur en konurnar (Ayres og Siegelman, 1995; Solnick, 

2001) að því er virðist vegna þess að þess var vænst að konurnar mundu sætta sig við 

minna. Í rannsókn Solnick (2001) var þó ekkert sem benti til þess að konurnar sættu sig 

við lægri fjárhæð.  

5.3 Mótvægi við bakslags áhrifin 

Það hefur komið í ljós að bakslags áhrifin eru ekki með öllu óumflýjanleg fyrir konur 

(Bowles og Babcock, 2013) þó svo ljóst sé að þau leggi auknar kröfur á konur umfram 
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karlmenn (Amanatullah, og Morris, 2010). Konur geta mögulega dregið úr því að þær 

verði metnar neikvætt félagslega með því að hegða sér á hátt sem samræmist 

staðalímynd kvenna. Gerðar eru mun meiri kröfur til kvenna um að þær séu 

viðkunnanlegar heldur en gerðar eru til karlmanna því það samræmist staðalímynd 

kvenna (Amanatullah og Morris, 2010). Fyrir konur sem þurfa að sýna af sér ákveðni getur 

því skipt máli að reyna að mýkja þá hegðun með því að vera almennt vingjarnlegar, brosa 

og vera hlýlegar í fasi (Carli, 2001; Eagly og Karau, 2002). Með því geta þær mögulega náð 

jafnvægi á milli þess að vera taldar viðkunnanlegar en einnig hæfar (Amanatullah og 

Morris, 2010). Konur geta einnig að einhverju leyti unnið á móti áhrifum bæði félagslegs 

og fjárhagslegs bakslags ef þær geta lagt kröfu sína um hærri laun fram á hátt sem gefur 

henni aukið lögmæti og gera það á þeim forsendum að þær beri umhyggju fyrir góðum 

samskiptum innan fyrirtækisins. Þegar konur gátu tengt þessi tvö atriði saman jókst viljinn 

hjá viðsemjandanum bæði til þess að vinna með þeim og til þess að veita þeim hærri laun 

(Bowles og Babcock, 2013). Ástæðan fyrir að það virkar fyrir konur að sýna umhyggju fyrir 

samskiptum innan fyrirtækisins og minnka þar með neikvætt félagslegt mat er að sú 

hegðun er í samræmi við staðalímynd kvenna um að þær séu umhyggjusamar og beri 

bæði hag fyrirtækisins og annarra starfsmanna fyrir brjósti (Bowles og Babcock, 2013). 

Annað sem vert er fyrir einstaklinga að hafa í huga eru þeir ómeðvituðu fordómar sem 

þeir geta tekið með sér að samningaborðinu. Það er almennt ekki svo að einstaklingar 

mismuni konum í samningaviðræðum af ásettu ráði heldur virðast staðalímyndir kynjanna 

svo greyptar í vitund einstaklinga að viðsemjendur kvenna, hvort sem þeir eru aðrar konur 

eða karlmenn, gera sér oft á tíðum ekki grein fyrir að þau séu að dæma konur og karla á 

ólíkan hátt og út frá ólíkum forsendum  (Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham og 

Handelsman, 2012; Tinsley, Cheldelin, Schneider og Amanatullah, 2009). Í rannsókn 

Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham og Handelsman (2012) kom fram að bæði karlar 

og konur dæmdu kvenkyns nemendur minna hæfar og minna verðugar þess að verða 

ráðnar heldur en sambærilegan karlkyns nemanda. Jafnframt var kvenkyns nemendunum 

boðin lægri byrjunarlaun af báðum kynjum (Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham og 

Handelsman, 2012). Rannsakendur vildu meina að þeir fordómar sem kvenkyns 

nemendurnir yrðu fyrir væru ómeðvitaðir og stöfuðu af staðalímyndum samfélagsins 

frekar en meðvituðum áformum um að gera konum erfiðara fyrir (Moss-Racusin, Dovidio, 

Brescoll, Graham og Handelsman, 2012). Rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á það að í 
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aðstæðum þar sem bæði kynin refsuðu konum fyrir hegðun sem ekki var talin í samræmi 

við staðalímynd kvenna þá gerðu einstaklingarnir þegar þeim var bent á það sér ekki grein 

fyrir að þeir hefðu dæmt kynin á mismunandi hátt (Tinsley, Cheldelin, Schneider og 

Amanatullah, 2009). Það er mikilvægt að einstaklingar geri sér grein fyrir þeim 

ómeðvituðu fordómum sem að þeir taka með sér að samningaborðinu því þannig ætti að 

vera hægt að ná fram betri niðurstöðu fyrir alla aðila (Eckel, de Oliveira og Grossman, 

2008). 

6 Tilhneiging til að hafa frumkvæði að samningaviðræðum 

Eitt af því sem skiptir höfuðmáli þegar kemur að samningum er tilhneigingin til þess að 

hafa frumkvæði að samningaviðræðum. Almennt er það svo að þeir einstaklingar sem 

ákveða að ganga til samninga ná fram betri niðurstöðu fyrir sig sjálfa heldur en þeir sem 

semja ekki þegar kemur að samningum um laun (Aðalsteinn Leifsson og Aldís G. 

Sigurðardóttir, 2010; Barron, 2003; Gerhart og Rynes, 1991; Säve-Söderbergh, 2019). Það 

að meta aðstæður sem umsemjanlegar og hafa frumkvæði að samningaviðræðum skiptir 

því miklu máli varðandi hver endanleg niðurstaða verður.  

Niðurstöður rannsókna sem skoðað hafa tilhneigingu kvenna til þess að hafa 

frumkvæði að samningaviðræðum hafa sýnt fram á misvísandi niðurstöður. Ýmsar 

rannsóknir hafa verið gerðar þar sem fram kemur að konur hafi síður frumkvæði að 

samningaviðræðum en karlmenn, konur meti aðstæður síður umsemjanlegar en 

karlmenn, það líði lengri tími á milli samningaviðræðna hjá konum en karlmönnum og 

konur virðist síður nýta sér aðstæður til þess að semja (Babcock og Laschever, 2003; 

Croson og Gneezy, 2009; Eriksson og Sandberg, 2012; Greig, 2008; Small, Gelfand, 

Babcock og Gettman, 2007). Konur hafi sem dæmi minni tilhneigingu en karlmenn til þess 

að leggja fram gagntilboð í samningum um eigin kjör og reyna þannig að bæta kjör sín 

(Aðalsteinn Leifsson og Aldís G. Sigurðardóttir, 2010; Babcock og Laschever, 2003). Ef það 

er staðreyndin að konur hafi minni tilhneigingu til að semja gæti það mögulega útskýrt að 

einhverju leyti verri útkomu kvenna úr samningaviðræðum þar sem það hefur sýnt sig að 

þeir sem semja fá meira heldur en þeir sem semja ekki (Aðalsteinn Leifsson og Aldís G. 

Sigurðardóttir, 2010; Babcock og Laschever, 2003; Bear, 2011). 
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Bakslags áhrifin hafa verið nefnd sem ein af ástæðunum fyrir því að konur séu ólíklegri 

til þess að hafa frumkvæði að samningaviðræðum heldur en karlmenn (Amanatullah og 

Morris, 2010; Amanatullah og Tinsley, 2013a; Bowles, Babcock og Lai, 2007; Babcock og 

Laschever, 2003). Konur virðast gera sér grein fyrir því, hvort sem það er meðvitað eða 

ómeðvitað, að frumkvæði þeirra gæti talist óviðeigandi (Babcock og Laschever, 2003). Í 

rannsókn Bowles, Babcock og Lai (2007) kom fram að karlkyns þátttakendur vildu síður 

vinna með þeim konum sem höfðu frumkvæði að samningaviðræðum en sýndu enga slíka 

tilhneigingu gagnvart karlmönnum sem höfðu frumkvæði að samningaviðræðum 

(Bowles, Babcock og Lai, 2007). Ástæðan fyrir því að karlmennirnir vildu síður vinna með 

þeim konum sem höfðu frumkvæði að samningaviðræðum var að þeim fannst þær konur 

of kröfuharðar og ekki nógu viðkunnanlegar (Bowles, Babcock og Lai, 2007).  

Það hvernig aðstæður eru settar fram og orðaðar virðist geta skipt máli þegar kemur 

að tilhneigingu kvenna til þess að hafa frumkvæði að samningaviðræðum. Þegar orðalagið 

var á þann veg að það væri hægt að óska eftir (e. ask) í stað þess að það væri hægt að 

semja (e. negotiate) virtust konur hafa meiri tilhneigingu til þess að hafa frumkvæði að 

samningaviðræðum og við þær aðstæður hvarf munurinn á milli kynjanna (Small, Gelfand, 

Babcock og Gettman, 2007). Þegar hins vegar gefið var til kynna að hægt væri að semja 

kom fram kynjamunur á þann veg að konur höfðu minni tilhneigingu til að hafa frumkvæði 

miðað við karlmenn (Small, Gelfand, Babcock og Gettman, 2007). Rannsakendur vildu 

meina að það að semja væri of yfirþyrmandi fyrir konur þar sem það væri ekki orðalag 

sem væri í samræmi við staðalímynd kvenna. Hins vegar ætti sögnin að biðja mun betur 

við þá staðalímynd sem konur hafa (Small, Gelfand, Babcock og Gettman, 2007). Minni 

tilhneiging til að hafa frumkvæði að samningaviðræðum getur einnig haft aðrar 

afleiðingar en lægri laun. Fram hefur komið að starfsmenn sem hafa tilhneigingu til að 

semja fá stöðuhækkun fyrr heldur en þeir sem ekki semja. Tregi kvenna til að hefja 

samningaviðræður getur því haft ekki aðeins fjárhagsleg áhrif heldur einnig áhrif á 

starfsframa (Greig, 2008). 

Eins og kom fram þá hafa niðurstöður varðandi tilhneigingu kvenna til þess að hefja 

samningaviðræður verið misvísandi þar sem ekki allar rannsóknir hafa sýnt fram á minni 

tilhneigingu hjá konum til að hafa frumkvæði að samningaviðræðum (Artz, Goodall og 

Oswald, 2018; Gerhart og Rynes, 1991; Säve-Söderbergh, 2019). Konur virðast semja um 
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laun sín alveg jafn oft og karlmenn (Artz, Goodall og Oswald, 2018; Gerhart og Rynes, 

1991) og í sumum tilfellum jafnvel hafa meira frumkvæði (Säve-Söderbergh, 2019). Þar 

sem hluti af þessum rannsóknum eru frekar nýlegar þá mögulega benda þær til þess að 

samningshegðun sé að breytast þó svo varhugavert sé að draga of miklar ályktanir fyrr en 

frekari rannsóknir liggja fyrir (Artz, Goodall og Oswald,2018; Säve-Söderbergh, 2019). Það 

er þó einnig vert að benda á að þrátt fyrir að konur í þessum rannsóknum hafi haft 

frumkvæði að samningaviðræðum þá voru þær að uppskera minna heldur en 

karlmennirnir (Artz, Goodall og Oswald, 2018; Gerhart og Rynes, 1991 og Säve-

Söderbergh, 2019). 

7 Aðstæður skipta máli 

Rannsóknir í samningum sem snúa að ólíkri hegðun eða frammistöðu kynjanna í 

samningum hafa þróast töluvert með árunum. Í dag gera rannsakendur sér grein fyrir því 

að kyn eitt og sér ákvarðar ekki hegðun eða frammistöðu einstaklings í 

samningaviðræðum heldur geta aðstæður skipt miklu máli varðandi það hvernig til tekst 

(Bohnet og Bowles, 2008; Kolb, 2012). Hinar ýmsu rannsóknir benda til þess að konur séu 

almennt næmari fyrir félagslegum vísbendingum í umhverfinu, þær séu sem dæmi 

næmari á það hvaða hegðun sé viðeigandi í viðkomandi aðstæðum. Því geta að því er 

virðist litlar breytingar á aðstæðum breytt hegðun kvenna í samningum sem gerir það að 

verkum að breytingar hafa meiri áhrif á konur en karlmenn (Croson og Gneezy, 2009; 

Mazei, Hüffmeier, Freund, Stuhlmacher, Bilke og Hertel, 2015). Ýmsar ólíkar aðstæður 

hafa verið rannsakaðar og verður fjallað um hluta af þeim hér á eftir.  

7.1 Hvað er verið að semja um ?  

Eins og fram hefur komið þá er frammistaða og útkoma kvenna í samningum ekki í öllum 

tilvikum verri en karlmanna. Hins vegar hafa verið uppi vísbendingar um að konur standi 

sig verr í ákveðnum gerðum samninga (Amanatullah og Morris, 2010; Bowles, Babcock og 

Lai, 2007; Bowles, Babcock og McGinn, 2005; Kray og Thompson, 2005; Miles, 2009; 

Wade, 2001; Þóra Christiansen, 2012) og þar getur skipt máli hvað er verið að semja um 

(Bear, 2011; Bear og Babcock, 2012).  



25 

Ef að það sem verið er að semja um er karllægt þá virðast konur hafa meiri tilhneigingu 

til að forðast þær samningaviðræður (Bear, 2011; Bear og Babcock, 2012). Bear (2011) 

vildi meina að samningar um launakjör væru ekki hlutlausar samningaviðræður eins og 

oft væri gert ráð fyrir af rannsakendum. Hún taldi samninga um launakjör vera karllæga 

og tengdi það við langlífar staðalímyndir samfélagsins varðandi það að karlmenn væru 

fyrirvinnur á meðan konur bæru ábyrgð á heimilinu (Bear, 2011). Í rannsókn hennar kom 

fram að konur voru líklegri til að forðast samninga sem sneru að launum heldur en 

karlmenn sem á hinn bóginn forðuðust samninga þegar að viðfangsefnið var kvenlægt 

(Bear, 2011). Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að það virðist hafa áhrif á kynin hvort það 

sem verið er að semja um sé karllægt eða kvenlægt. Þar hefur komið fram að þegar 

viðfangsefni samninganna er karllægt þá standa konur sig verr en karlmenn. Ef að 

viðfangsefnið var kvenlægt kom hins vegar enginn munur fram varðandi frammistöðu 

kynjanna (Bear og Babcock, 2012). Þetta virðist varpa ljósi á að það skiptir máli hvað er 

verið að semja um og hvernig viðfangsefnið er sett fram varðandi það hvort kynin forðist 

viðkomandi samningaviðræður (Bear, 2011; Bear og Babcock, 2012). Ef það sem verið er 

að semja um er ekki í samræmi við staðalímyndir kynjanna þá gætu þau mögulega forðast 

að semja um það efni (Bear, 2011; Bear og Babcock, 2012). Ef að konur upplifa samninga 

um launakjör sem karllæga (Bear, 2011, Kolb, 2012; Kray, Thompson og Galinsky, 2001) 

gæti það útskýrt að einhverju leyti verri útkomu þeirra úr þeim samningaviðræðum. 

7.2 Ógn staðalímynda 

Hugtakið ógn staðalímynda (e. stereotype threat) sýnir fram á að aðstæður þar sem 

neikvæð staðalímynd er virkjuð geta haft áhrif á frammistöðu einstaklinga t.d. í 

samningaviðræðum (Steele, 1997). Samkvæmt kenningu Steele (1997) er nóg að minna 

einstakling á að hann tilheyri ákveðnum hópi til þess að virkja staðalímyndina. Ef 

viðkomandi tilheyrir hóp með neikvæða staðalímynd veldur það því að einstaklingurinn 

fer að hafa áhyggjur af því að hegðun hans og frammistaða muni staðfesta þessa 

neikvæðu staðalímynd og hann fer ósjálfrátt að uppfylla væntingar hennar og standa sig 

þar með verr í aðstæðum. Einstaklingurinn þarf í raun ekki að trúa staðalímyndinni til þess 

að hegðun hans verði fyrir neikvæðum áhrifum (Steele, 1997). 

Hægt er að útskýra mismunandi frammistöðu kvenna og karla í samningaviðræðum að 

einhverju leyti með ógn staðalímynda (Kray, Galinsky og Thompson, 2002; Kray, Reb, 
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Galinsky og Thompson, 2004; Kray og Thompson, 2005; Kray, Thompson og Galinsky, 

2001; Tellhed og Björklund, 2011). Þar sem lengi vel hefur verið litið svo á að konur séu 

verri samningsaðilar en karlmenn þá getur það haft neikvæð áhrif fyrir konur þegar 

staðalímyndir eru virkjaðar (Kray, Thompson og Galinsky, 2001). Konur standa sig verr í 

samningaviðræðum þegar neikvæð staðalímynd er virkjuð með því að taka það fram að 

samningaviðræðurnar gefi vísbendingu um hæfi einstaklingsins til að semja (Kray, 

Thompson og Galinsky, 2001; Tellhed og Björklund, 2011). Til að mynda hefur komið fram 

að konur gera lægri kröfur til launa í þessum aðstæðum (Tellhed og Björklund, 2011) en 

hins vegar kom enginn mismunur fram þegar staðalímyndir voru ekki virkjaðar (Tellhed 

og Björklund, 2011). Rannsakendur vildu meina að ástæðan fyrir kynjamun við þessar 

aðstæður væri til komin vegna þess að karllægir eiginleikar eru tengdir við áhrifaríka 

samninga. Konurnar í samningaviðræðunum efuðust því um að þær hefðu til að bera þá 

eiginleika og hæfni sem þyrfti til þess að ná árangri við samningaborðið. Það var því byrðin 

við það að efast um eigin getu og kvíði fyrir frammistöðunni sem gerði það að verkum að 

konur uppfylltu í raun neikvæðu staðalímyndina um að konur væru ekki góðar að semja 

(Kray, Thompson og Galinsky, 2001). Frekari vísbendingar um þau áhrif sem að 

staðalímyndir geta haft á frammistöðu kynjanna kom fram í rannsókn Kray, Galinsky og 

Thompson (2002). Í þeirri rannsókn voru kvenlægir eiginleikar tengdir við góða 

frammistöðu í samningaviðræðum. Þegar sú staðalímynd var virkjuð voru niðurstöðurnar 

á þann veg að konur stóðu sig betur í samningaviðræðunum en karlmenn (Kray, Galinsky 

og Thompson, 2002). Það virðist því vera hægt að vinna á móti þeim neikvæðu áhrifum 

sem að staðalímyndir geta haft á frammistöðu kvenna í samningaviðræðum með því að 

ýta undir að hinir ýmsu eiginleikar sem taldir séu kvenlægir séu áhrifaríkir við 

samningaborðið (Kray, Galinsky and Thompson, 2002). 

Það skiptir hins vegar miklu máli hvort að neikvæðar staðalímyndir eru virkjaðar beint 

eða óbeint. Þegar tenging á milli karllægra eiginleika og frammistöðu í samningum er 

virkjuð óbeint hefur það neikvæð áhrif á frammistöðu kvenna og þær standa sig verr en 

karlmenn (Kray, Thompson og Galinsky, 2001). Hins vegar ef staðalímyndir eru virkjaðar 

beint með því að segja samningsaðilum að karllægir eiginleikar séu ákjósanlegri við 

samningaborðið og að kyn hafi áhrif á frammistöðu sýna konur viðnám gegn neikvæðu 

staðalímyndinni (e. stereotype reactance) (Kray, Thompson og Galinsky, 2001). Konur fara 

að hegða sér andstætt sinni eigin staðalímynd og í samræmi við þá staðalímynd sem tengd 
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er við betri frammistöðu (Kray, Reb, Galinsky og Thompson, 2004; Kray, Thompson og 

Galinsky, 2001). Í þessum aðstæðum sýna konur betri frammistöðu en karlmenn í 

samningum sem snúa að einfaldri skiptingu verðmæta og setja sér jafnframt háleitari 

markmið (Kray, Thompson og Galinsky, 2001). Í raun hafa rannsóknir sýnt að ef gefið er 

til kynna á beinan hátt að kyn og ákveðnir eiginleikar hvort sem þeir eru kvenlægir eða 

karllægir séu tengdir betri frammistöðu þá leiðir það til þess að bæði kynin temja sér þá 

hegðun hvort sem hún er í samræmi við þeirra eigin staðalímynd eða ekki (Kray, Reb, 

Galinsky og Thompson, 2004). Bæði kyn sýna sem sagt viðnám gegn neikvæðri 

staðalímynd ef hún er virkjuð á beinan hátt (Kray, Reb, Galinsky og Thompson, 2004). 

7.3 Fyrir hvern er verið að semja  

Konur sem ganga ákveðið fram í samningum fyrir sig sjálfar hafa lent í neikvæðu 

félagslegu bakslagi sem lýsir sér í því að þær hafa verið taldar óviðkunnanlegar, 

óaðlaðandi, órökréttar og félagslega óhæfar (Amanatullah og Tinsley, 2013a; Bowles, 

Babcock og Lai, 2007; Kray og Locke, 2008). Þetta hefur gert það að verkum að konur 

jafnvel forðast það að semja fyrir sig sjálfar því þær hafa lært að þær gætu tapað meiru 

en þær vinna sér inn (Bowles, Babcock og Lai, 2007; Wade, 2011). Þegar aðstæður 

breytast á þann veg að konur fara í það hlutverk að semja fyrir aðra þá virðast þær ekki 

verða fyrir samskonar neikvæðu bakslagi og þegar þær semja fyrir sig sjálfar (Wade, 

2011). Undir þeim kringumstæðum virðast konur geta gengið ákveðið fram og samið á 

alveg jafn árangursríkan hátt og karlmenn (Amanatullah og Morris, 2010; Bowles, 

Babcock og McGinn, 2005; Mazei, Hüffmeier, Freund, Stuhlmacher, Bilke og Hertel, 2015). 

Konum gengur því almennt vel í samningum þar sem þær semja fyrir hönd annarra 

(Amanatullah og Morris, 2010; Amanatullah og Tinsley, 2013b; Bowles, Babcock og 

McGinn, 2005; Mazei, Hüffmeier, Freund, Stuhlmacher, Bilke og Hertel, 2015). 

Ástæðan fyrir þessu hefur verið rakin til þess að það að semja fyrir aðra samræmist 

betur staðalímynd kvenna heldur en það að semja fyrir sig sjálfa (Wade, 2001). 

Samkvæmt staðalímynd kvenna eiga konur að hugsa um hag annarra og bera velferð 

þeirra fyrir brjósti (Eagly og Karau, 2002; Heilman, 2001). Konur sem semja ákveðið til að 

ná fram góðri niðurstöðu fyrir aðra séu því ekki að brjóta gegn staðalímynd kvenna heldur 

uppfylla hana (Amanatullah og Tinsley, 2013b). Hins vegar um leið og samningarnir fara 
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að snúast um þær sjálfar þá verða þær fyrir neikvæðu mati sem byggist á því að þær séu 

að hegða sér í ósamræmi við staðalímynd kvenna í samfélaginu (Wade, 2011). 

Niðurstöður rannsókna þar sem þátttakendur voru að semja um laun sýndu að konur 

virtust ekki aðeins huga að hinni fjárhagslegu útkomu í samningum heldur voru þær einnig 

að huga að félagslegri útkomu sinni (Amanatullah og Morris, 2010). Þetta hafði áhrif á 

fjárhagslega útkomu kvennanna á þann veg að þær konur sem voru að semja fyrir sig 

sjálfar gerðu mun meiri tilslakanir í launum heldur en karlmenn eða konur sem voru að 

semja fyrir aðra og var um umtalsverðan mun að ræða (Amanatullah og Morris, 2010). 

Hins vegar ef konurnar voru að semja fyrir aðra þá náðu þær mun betri fjárhagslegri 

útkomu (Amanatullah og Morris, 2010). Konur virðast því leyfa sér og komast upp með 

að vera ákveðnar þegar þær semja fyrir aðra án þess að verða fyrir neikvæðu mati sem 

gerir það að verkum að þær ná fram betri fjárhagslegri útkomu heldur en þegar þær eru 

að semja fyrir sig sjálfar (Amanatullah og Morris, 2010; Amanatullah og Tinsley, 2013b; 

Bowles, Babcock og McGinn, 2005). Það er þó ekki svo að konur sem semja fyrir aðra séu 

lausar við að verða fyrir neikvæðu mati. Það hefur sýnt sig að ef konur sem semja fyrir 

aðra gera það ekki nógu ákveðið þá er þeim refsað og þær jafnvel taldar veikgeðja 

(Amanatullah og Tinsley, 2013b). Ástæðan er þá sú samkvæmt rannsakendum að þær eru 

að brjóta gegn staðalímynd kvenna sem felur í sér að konur eigi að láta sig hag annarra 

varða (Amanatullah og Tinsley, 2013b). Takmarkanir virðast einnig vera á jákvæðum 

áhrifum þess að semja fyrir aðra og virðist það einungis ná til þess þegar konur semja fyrir 

aðra einstaklinga (Amanatullah og Morris, 2010; Amanatullah og Tinsley, 2013b; Bowles, 

Babcock og McGinn, 2005) en ekki ef þær eru að koma fram og semja fyrir hönd fyrirtækis 

sem þær sjálfar vinna hjá (Mazei, Hüffmeier, Freund, Stuhlmacher, Bilke og Hertel, 2015). 

Í þeim tilvikum gæti ástæðan verið sú að það sé óljóst fyrir hvern í raun sé verið að semja. 

Litið gæti verið svo á að kona í þeirri stöðu væri í raun samhliða eða jafnvel aðallega að 

semja í eigin þágu. Ef konur eru því ákveðnar í þessum aðstæðum þar sem þær semja fyrir 

hönd fyrirtækis geta þær lent í félagslegu bakslagi (Mazei, Hüffmeier, Freund, 

Stuhlmacher, Bilke og Hertel, 2015). 

Draga má þá ályktun að árangur kvenna í samningaviðræðum hafi í raun lítið með 

hæfni, sjálfstraust eða hvata að gera heldur forðist konur einfaldlega samningaviðræður 

fyrir sig sjálfar því þær gera sér grein fyrir og hafa lært það að ákveðin hegðun geti kallað 
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fram neikvætt mat. Konur fórna því fjárhagslegri útkomu til þess að verða ekki metnar 

neikvætt félagslega (Amanatullah og Morris, 2010; Wade, 2001). Það að konur semji jafn 

vel og karlmenn og jafnvel betur í samningum fyrir aðra staðfestir þetta (Amanatullah og 

Morris, 2010; Bowles, Babcock og McGinn, 2005). Fyrir konur gæti því gagnast að reyna 

að setja kröfur sínar fram á þann hátt að það gagnist öðrum einstaklingum til að geta leyft 

sér að vera ákveðnar og ná þannig góðri fjárhagslegri og félagslegri útkomu fyrir sig sjálfar 

(Amanatullah og Morris, 2010; Bowles, Babcock og McGinn, 2005). Það hins vegar gæti 

verið varhugavert að hundsa þau áhrif sem að staðalímyndirnar hafa á kröfur kvenna með 

því að segja konum einfaldlega að sækja meira fram eins og Sandberg (2013) hvatti til í 

bók sinni því það gæti haft neikvæðar afleiðingar fyrir konur (Wade, 2001).  

7.4 Áhrif viðsemjenda 

Það hvort og þá hvaða áhrif viðsemjandinn hefur í samningaviðræðum er eitt af því sem 

hefur verið rannsakað. Þrátt fyrir að rannsóknirnar hafi gefið nokkuð misvísandi 

niðurstöður um þau áhrif sem að kyn viðsemjandans hafi á konur í samningum þá þykir 

ljóst að viðsemjandinn geti haft töluverð áhrif á bæði útkomu og framkvæmd 

samningaviðræðanna (Bowles, Babcock og Lai, 2007; Dittrich, Knabe og Leipold, 2014; 

Eriksson og Sandberg, 2012; Hernandez-Arenaz og Iriberri, 2018). 

Tvær rannsóknir þar sem skoðuð var tilhneiging kynjanna til að hafa frumkvæði að 

samningaviðræðum sýndu mismunandi niðurstöður varðandi áhrif viðsemjandans. Í 

rannsókn Bowles, Babcock og Lai (2007) kom fram að konur vildu síður hafa frumkvæði 

að samningaviðræðum ef viðsemjandinn var karlmaður og báru við meiri taugaóstyrk í 

þeim aðstæðum. Ef viðsemjandinn var kona kom ekki fram kynjamunur á tilhneigingunni 

til að hafa frumkvæði að samningum. Í rannsókn Eriksson og Sandberg (2012) snerist 

dæmið hins vegar við, þá vildu konur mun síður hafa frumkvæði að samningaviðræðum 

ef viðsemjandinn var kona. Þessar ólíku niðurstöður töldu Eriksson og Sandberg (2012) 

geta stafað af því að rannsóknirnar voru töluvert ólíkar í hönnun sem sýndi enn frekar 

fram á mikilvægi þess að rannsaka þau áhrif sem að viðsemjandinn hefði við hinar ýmsu 

aðstæður (Eriksson og Sandberg, 2012).  

Ef skoðað er hvaða áhrif kyn viðsemjandans hefur á útkomu kvenna úr 

samningaviðræðum þá eru niðurstöður í samræmi við aðrar rannsóknir þar sem fram 

kemur að konur uppskera almennt minna en karlmenn þegar kemur að fjárhagslegri 
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útkomu (Ayres og Siegelman, 1995; Barron, 2003; Dittrich, Knabe og Leipold, 2014; 

Gerhart og Rynes, 1991; Hernandez-Arenaz og Iriberri, 2018; Säve-Söderbergh, 2019). 

Óljóst er hins vegar hvaða áhrif viðsemjandinn hefur og getur það verið misjafnt eftir 

aðstæðum. Í einhverjum tilfellum er það svo að karlmenn bjóða konum verri fjárhagslega 

útkomu heldur en körlum (Ayres og Siegelman, 1995; Dittrich, Knabe og Leipold, 2014) í 

öðrum tilfellum bjóða bæði karlar og konur konum verri fjárhagslega útkomu (Þorlákur 

Karlsson, Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, 2007; Solnick, 2001) og einnig 

hafa konur sjálfar krafist minna þegar þær semja við karlmenn heldur en þær krefjast af 

konum í sambærilegum aðstæðum (Hernandez-Arenaz og Iriberri, 2018). 

Það hvaða hlutverkum kynin gegna í samningaviðræðum hefur töluvert um árangur 

kvenna að segja. Í rannsókn Dittrich, Knabe og Leipold (2014) voru þátttakendur 

annaðhvort í hlutverki starfsmanns eða vinnuveitanda. Þegar konur voru í hlutverki 

starfsmanns sömdu þær um verri laun heldur en karlmenn hvort sem viðsemjandinn var 

kona eða karlmaður. Dæmið snerist hins vegar við þegar konur voru í hlutverki 

vinnuveitenda. Í þeim aðstæðum náðu þær alveg jafn góðum samningum og karlmenn og 

það þrátt fyrir að karlkyns mótaðilar legðu fram hærri kröfu gagnvart þeim heldur en 

karlmönnum í sömu stöðu (Dittrich, Knabe og Leipold, 2014). Konur í hlutverki 

vinnuveitenda samþykktu því ekki óhagstæð tilboð frá karlmönnum heldur lögðu fram 

móttilboð sem var heldur lægra en það sem karlkyns vinnuveitendur buðu karlkyns 

viðsemjendum og náðu þar með sambærilegri niðurstöðu (Dittrich, Knabe og Leipold, 

2014). Í rannsókn Hernandez-Arenaz og Iriberri (2018) var tilboðsgjafinn (e. proposer) 

ávallt í sterkari samningsstöðu heldur en tilboðshafinn (e. responder). Þegar 

kynjasamsetningin var á þá leið að tilboðsgjafinn væri karlmaður og tilboðshafinn kona 

leiddi það til þess að konur sem tilboðshafar fengu minna í sinn hlut heldur en í öllum 

öðrum aðstæðum. Ástæðan var sú að konur sem tilboðshafar kröfðust lægri fjárhæðar 

frá tilboðsgjafa sem var karlmaður en kvenmaður. Þetta vildu rannsakendur meina að 

sýndi fram á það að þegar karlmenn væru með sterkari samningsstöðu og konur veikari 

samningsstöðu kæmi fram munur í fjárhagslegri útkomu kynjanna (Hernandez-Arenaz og 

Iriberri, 2018). Það sem var ólíkt með rannsóknum Dittrich, Knabe og Leipold (2014) og 

Hernandez-Arenaz og Iriberri (2018) var að í fyrri rannsókninni var kynjamunurinn 

afleiðing af því að karlmenn lögðu fram lægra upphafstilboð til kvenna heldur en konur 

lögðu fram til karlmanna. Hins vegar var ekki um slíkan mun að ræða í síðari rannsókninni 
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þar sem ekki var að sjá mun á upphafstilboðum kynjanna heldur mátti skýra muninn á 

þann hátt að konur lögðu fram lægri kröfu ef viðsemjandinn var karlmaður en ef hann var 

kona (Hernandez-Arenaz og Iriberri, 2018). 

Konur virðast aðlaga samningshegðun sína eftir því af hvaða kyni viðsemjandinn er. Sú 

ástæða hefur verið nefnd að það sé vegna þess að almennt geri konur ráð fyrir því að 

karlmenn leggi meira upp úr samkeppni og því sýni konur meiri mótþróa, standi fastar á 

sínu og gefist síður upp ef viðsemjandinn er karlmaður. Ef viðsemjandinn er hins vegar 

kona þá geri konur ráð fyrir meiri samvinnu. Það hefur því sýnt sig að konur þrjóskast 

frekar við ef svo má segja í samningum við karlmenn og hefur það leitt til þess að þær 

hafa náð betri útkomu fyrir sig sjálfar (Bowles og Flynn, 2010). 

7.5 Óvissa 

Eitt af því sem virðist hafa ólík áhrif á kynin í samningum er það hvort óvissa sé til staðar 

í aðstæðum. Ef aðstæður eru óljósar þá virðist það hafa neikvæðari áhrif á konur en 

karlmenn og gerir það að verkum að þær standa sig verr í samningaviðræðum ef horft er 

til fjárhagslegrar útkomu kynjanna (Bowles, Babcock og McGinn, 2005; Hernandez-Arenaz 

og Iriberri, 2019; Leibbrandt og List, 2012; Mazei, Hüffmeier, Freund, Stuhlmacher, Bilke 

og Hertel, 2015). Ef óvissunni er hins vegar haldið í lágmarki þá er ekki að sjá að munur sé 

á því hvernig kynin semja (Bowles, Babcock og McGinn, 2005; Hernandez-Arenaz og 

Iriberri, 2019; Leibbrandt and List, 2012; Mazei, Hüffmeier, Freund, Stuhlmacher, Bilke og 

Hertel, 2015). Í flestum tilfellum er það svo að einstaklingar hafa ekki nákvæma vitneskju 

varðandi hvaða útkomu þeir geta náð í samningaviðræðum. Þegar kemur sem dæmi að 

launaviðræðum geta einstaklingar verið í töluverðri óvissu með hvaða tilboð þeir geti lagt 

fram hvort sem um er að ræða fyrsta boð eða móttilboð. Þegar ekki er skýrt í samningum 

sem snúa að einfaldri skiptingu verðmæta hvernig skipta eigi verðmætunum kemur fram 

kynjamunur á þann hátt að karlmenn uppskera meira en konur (Hernandez-Arenaz og 

Iriberri, 2019). Þegar hins vegar óvissan minnkar þá hefur það þau áhrif að kynjamunurinn 

minnkar (Bowles, Babcock og McGinn, 2005; Bowles og McGinn, 2008; Mazei, Hüffmeier, 

Freund, Stuhlmacher, Bilke og Hertel, 2015). 

Í rannsókn Bowles, Babcock og McGinn (2005) kom fram að kvenkyns þátttakendur 

sættu sig almennt við launatilboð sem voru að meðaltali 5% lægri en það sem karlkyns 

þátttakendurnir sættu sig við. Hins vegar skipti máli við hvaða aðstæður var verið að 
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semja. Ef óvissan í samningunum var aukin þá jókst launamunurinn á milli kynjanna 

umtalsvert og gat munað allt að $10.000. Ef óvissunni var haldið í lágmarki þá var svo til 

enginn munur til staðar á milli kynjanna (Bowles, Babcock og McGinn, 2005). Álíka 

niðurstöður hafa komið fram í fleiri rannsóknum. Konur ná sambærilegri fjárhagslegri 

útkomu og karlmenn í samningaviðræðum þar sem óvissu er haldið í lágmarki með því að 

veita samningsaðilum upplýsingar um samningsbilið (e. bargaining range) (Mazei, 

Hüffmeier, Freund, Stuhlmacher, Bilke og Hertel, 2015).  

Óvissa í aðstæðum hefur einnig áhrif á tilhneigingu einstaklinga til að hafa frumkvæði 

að samningum og þá skiptir máli hvort gefið sé beint eða óbeint til kynna að samningar 

séu við hæfi (Leibbrandt og List, 2012). Þegar einstaklingum var gert það ljóst á beinan 

hátt að laun væru umsemjanleg sýndu konur jafnvel ögn meiri tilhneigingu til að semja 

heldur en karlmenn (Leibbrandt og List, 2012). Karlmenn hins vegar andstætt konum 

sömdu frekar þar sem aðstæður voru óljósar (Leibbrandt og List, 2012). Niðurstaða 

rannsakenda var sú að konur kysu frekar starfsumhverfi þar sem reglur varðandi laun 

væru fast mótaðar og í þess háttar umhverfi væru þær alveg jafn ef ekki viljugri til að 

semja um laun og karlmenn. Á móti þá kysu karlmenn starfsumhverfi þar sem að reglur 

varðandi laun væru óljósari. Mögulega vegna þess að þá uppskæru þeir meira þar sem 

þeir væru viljugri til að semja í þeim aðstæðum heldur en konur (Leibbrandt og List, 2012). 

Almennt má segja að einstaklingar upplifi ákveðna eftirsjá ef að fyrsta tilboði þeirra í 

samningaviðræðum er tekið. Væntanlega vegna þess að þá upplifa einstaklingar að þeir 

hefðu getað gert betur (Galinsky, Seiden, Kim og Medvec, 2002). Kray og Gelfand (2009) 

sýndu hins vegar fram á að konur upplifðu ákveðinn létti við að fyrsta tilboði þeirra væri 

tekið og átti það sérstaklega við þegar aðstæður voru óljósar. Þegar aðstæður voru ljósar 

þá voru viðbrögð kynjanna sambærileg. Samkvæmt rannsakendum var hluti af 

skýringunni sú að konur upplifðu ákveðinn kvíða í samningaviðræðum sem stafaði af því 

að þær væru hræddar við að verða fyrir neikvæðu félagslegu bakslagi. Þannig að þrátt 

fyrir að konurnar hafi gert sér grein fyrir að þær væru að verða fyrir fjárhagslegu tapi með 

því að fyrsta tilboði þeirra væri tekið þá gaf það þeim einnig til kynna að þær hefðu náð 

að forðast að verða fyrir neikvæðu félagslegu bakslagi (Kray og Gelfand, 2009). Jafnframt 

kom fram að konur virtust meta samband sitt við viðsemjandann meira heldur en 

karlmenn og þá sérstaklega ef að aðstæður voru óljósar. Í þeim aðstæðum lögðu konurnar 
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meiri áherslu á samskiptin heldur en fjárhagslega útkomu. Þegar hins vegar búið var að 

skýra aðstæðurnar á þann veg að gert væri ráð fyrir samningum þá lögðu konurnar jafna 

áherslu á samskipti og fjárhagslega útkomu (Kray og Gelfand, 2009). 

Ein af þeim skýringum sem gefin hefur verið fyrir mismunandi hegðun kynjanna er sú 

að þegar aðstæður eru óvissar eða óljósar þá viti einstaklingar síður hver viðeigandi 

hegðun eigi að vera. Í þeim aðstæðum reiði þeir sig því meira á fyrir fram skilgreindu 

hlutverk kynjanna í samfélaginu og hegði sér samkvæmt þeim (Bowles og McGinn, 2008; 

Kray og Gelfand, 2009). Að sama skapi ef aðstæður eru ljósar þá geri einstaklingarnir sér 

grein fyrir hver viðeigandi hegðun er og túlki því aðstæður á svipaðan hátt. Við þær 

aðstæður minnki áhrif staðalímynda sem segja einstaklingum til um hvernig þeir eigi að 

hegða sér (Bowles og McGinn, 2008; Kray og Gelfand, 2009; Miles og Lasalle, 2008). 

Konum gengur því betur í samningaviðræðum þegar óvissu er haldið í lágmarki. Þegar 

horft er til launaviðræðna getur þetta skipt miklu máli varðandi fjárhagslega útkomu 

kvenna. Ef konur fá upplýsingar um að það sé eðlilegt að semja um laun og jafnvel 

upplýsingar um samningsbilið þá ætti launamunur á milli kynjanna að minnka þar sem 

það eykur líkur á að konur semji jafnt á við karla (Bowles, Babcock, og McGinn, 2005; 

Bowles og McGinn, 2008; Kray og Gelfand, 2009; Miles og Lasalle, 2008; Thompson, 

2015). Það hefur jafnframt sýnt sig að þar sem byrjunarlaun eru vel þekkt þá er 

kynjamunur í launum ekki eins áberandi og í öðrum störfum þar sem meiri óvissa er hver 

byrjunarlaun eru (Thompson, 2015). 

7.6 Staða og völd 

Það hvaða stöðu (e. status) og/eða völd (e. power) einstaklingur hefur er eitt af því sem 

rannsóknir hafa skoðað þegar kemur að kynjabreytunni í samningum. Þegar einstaklingur 

hefur til að bera ákveðna stöðu er verið að vísa til þess að hann hafi til að bera lögmæta 

heimild eða umboð vegna þess hlutverks sem hann gegnir í samfélaginu eða innan 

fyrirtækja (Kray og Thompson, 2005). Með valdi er verið að vísa til þess að 

einstaklingurinn hafi til að bera getu eða hæfni til þess að stjórna sem dæmi auðlindum 

fyrirtækja ( Kray og Thompson, 2005). 

Í samfélaginu er það svo að einstaklingar hafa til að bera mismunandi stöðu hvort sem 

um er að ræða áunna eða áskapaða stöðu (Thompson, 2015). Það hvaða stöðu 

einstaklingur hefur skiptir máli því almennt er litið svo á að þeir sem hafi til að bera 
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sterkari stöðu hafi ákveðið lögmætt vald yfir þeim sem hafa til að bera veikari stöðu. 

Sterkari staða einstaklings gerir það að verkum að hann getur gert ákveðnar kröfur til 

einstaklings í veikari stöðu (Eagly, 1983). Ýmsir þættir geta haft áhrif á áskapaða stöðu 

einstaklinga og má þar nefna kyn og aldur (Thompson, 2015). Almennt er það svo að 

karlmenn eru taldir hafa sterkari áskapaða stöðu og þar með meiri áhrif og völd heldur en 

konur (Eagly, 1983; Eagly og Karau, 2002; Kray og Thompson, 2005; Thompson, 2015). 

Hefur það meðal annars verið tengt við þau hlutverk kynjanna í samfélaginu sem lengi 

hafa kveðið á um að karlmenn séu fyrirvinnur á meðan konurnar sjái um heimilið (Eagly 

og Karau, 2002). Þetta gerir það að verkum að karlmenn eru jafnframt álitnir hafa sterkari 

stöðu þegar kemur að samningum (Kray og Thompson, 2005; Thompson, 2015). Fyrir 

konur getur staða þeirra því skipt máli varðandi árangur í samningaviðræðum 

(Amanatullah og Tinsley, 2013a; Thompson, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt að bæði kyn og staða samningsaðila hefur áhrif á viðhorf 

viðsemjanda til þeirrar kröfu sem einstaklingar leggja fram. Viðsemjendur eru ólíklegri til 

að verða við kröfu kvenkyns samningsaðila en það breytist ef að konur öðlast sterkari 

áunna stöðu. Við þær aðstæður er frekar orðið við kröfum þeirra og þá til jafns á við kröfur 

karlmanna (Amanatullah og Tinsley, 2013a). Það hvort karlmenn hafi til að bera sterka 

eða veika stöðu virðist ekki hafa áhrif á það hvernig krafa þeirra er meðhöndluð vegna 

þess að karlmenn hafa til að bera sterkari áskapaða stöðu í samfélaginu (Amanatullah og 

Tinsley, 2013a). Áunnin staða virðist því skipta konur meira máli heldur en karlmenn því 

þá virðast þær öðlast lögmætt vald til þess að krefjast hluta af kökunni (Amanatullah og 

Tinsley, 2013a). Sterkari staða kvenna hefur ekki aðeins fjárhagslegan ávinning í för með 

sér á þann hátt að frekar sé orðið við kröfum þeirra heldur leiðir sterkari staða einnig til 

þess að konur verða síður fyrir neikvæðu félagslegu bakslagi (Amanatullah og Tinsley, 

2013a).  

Völd er annað hugtak sem hefur áhrif í samningum. Eins og með stöðu þá eru völd 

yfirleitt karlmönnum í hag í samningsaðstæðum og karlmenn hafa því meira svigrúm til 

að leggja fram kröfur en konur (Kray og Thompson, 2005). Almennt er það svo að 

einstaklingar sem hafa til að bera meiri völd eru líklegri til að hafa frumkvæði að 

samningaviðræðum og á það við hvort sem um er að ræða konur eða karlmenn (Magee, 

Galinsky og Gruenfeld, 2007). Þegar konur öðlast meiri völd þá hefur það því þau áhrif að 
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það dregur úr mismuninum á milli karla og kvenna varðandi tilhneiginguna til að hafa 

frumkvæði að samningaviðræðum (Small, Gelfand, Babcock og Gettman, 2007). Konur 

sem hafa til að bera völd upplifa samninga fyrir sig sjálfa ekki eins yfirþyrmandi og þær 

konur sem hafa til að bera minni völd (Small, Gelfand, Babcock og Gettman, 2007). 

Einstaklingar sem hafa til að bera völd eru einnig líklegri til þess að hafa meira frumkvæði 

í samningaviðræðunum sjálfum á þann hátt að þeir leggja mun frekar fram fyrsta tilboð 

heldur en einstaklingar sem hafa minni völd  (Magee, Galinsky og Gruenfeld, 2007). Það 

getur haft þau áhrif að einstaklingurinn með meiri völd nái ákveðnu forskoti í 

samningaviðræðunum því það hefur sýnt sig að þeir einstaklingar sem leggja fram fyrsta 

tilboð í samningum ná betri niðurstöðu fyrir sig sjálfa (Galinsky og Mussweiler, 2001; 

Magee, Galinsky og Gruenfeld, 2007).  

Völd geta því haft þau áhrif að einstaklingar nái betri útkomu úr samningum fyrir sjálfa 

sig hvort sem um er að ræða konur eða karlmenn (Galinsky og Mussweiler, 2001; Kray, 

Reb, Galinsky og Thompson, 2004). Á þetta sérstaklega við í samningum þar sem karllægir 

eiginleikar eru beint tengdir við góða frammistöðu í samningum sem gerir það að verkum 

að bæði kynin fara að hegða sér meira í samræmi við staðalímynd karlmanna (Kray, Reb, 

Galinsky og Thompson, 2004). Einnig hafa völd áhrif þegar kemur að því að veita viðnám 

gegn neikvæðum staðalímyndum. Í samningaviðræðum þar sem tekið var fram að 

karllægir eiginleikar leiddu til betri frammistöðu náðu þær konur sem ekki höfðu til að 

bera völd ekki að veita viðnám gegn neikvæðum staðalímyndum sem leiddi til verri 

niðurstöðu fyrir þær. Konur sem höfðu ekki til að bera völd urðu því frekar fyrir áhrifum 

staðalímyndar ógnar (Kray, Reb, Galinsky og Thompson, 2004). 

8 Samantekt á fræðilegri þekkingu 

Eins og sjá má þá hafa ýmsir þættir verið skoðaðir þegar kemur að því að rannsaka 

kynjabreytuna í samningum. Skoðað hefur verið hvaða áhrif fyrir fram skilgreind norm 

samfélagsins hafa á konur þegar þær eru að semja og stoðum rennt undir að þau geti haft 

neikvæð áhrif bæði félagslega og fjárhagslega (Amanatullah og Tinsley, 2013a; Bowles og 

Babcock, 2013; Bowles, Babcock og Lai, 2007; Bowles og McGinn, 2008; Croson og 

Gneezy, 2009; Heilman, 2001; Thompson, 2015; Tinsley, Cheldelin, Schneider og 



36 

Amanatullah, 2009; Wade, 2001). Konur geti þó dregið úr þessum áhrifum með ákveðinni 

hegðun eins og til dæmis að gefa kröfum sínum ákveðið lögmæti (Bowles og Babcock, 

2013). Rannsakað hefur verið hvort konur hafi minni tilhneigingu en karlmenn til þess að 

hafa frumkvæði að samningaviðræðum. Rannsóknir þar að lútandi gefa misvísandi 

niðurstöður og virðast jafnvel nýlegar rannsóknir gefa það til kynna að konur hafi alveg 

jafn mikið frumkvæði að því að semja og karlmenn ef ekki meira (Artz, Goodall og Oswald, 

2018; Säve-Söderbergh, 2019).  

Ýmsir aðstæðubundnir þættir hafa áhrif á það hvernig konur semja um laun og hvernig 

þær uppskera í samningaviðræðum. Þar skiptir máli hvað er verið að semja um og hafa 

rannsakendur bent á að samningar um laun séu ekki hlutlausar samningaviðræður heldur 

séu þær karllægar í eðli sínu (Bear, 2011). Annað sem getur haft neikvæð áhrif á konur er 

það hvort þær séu óbeint minntar á staðalímynd kvenna í aðstæðunum sem getur gert 

það að verkum að þær fara ómeðvitað að efast um eigin getu (Kray, Thompson og 

Galinsky, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að konur verða ekki fyrir neikvæðu mati þó þær 

sýni ákveðni þegar þær eru í þeirri stöðu að semja fyrir aðra. Það sé jafnvel gert ráð fyrir 

að þær sýni ákveðni í þeim aðstæðum (Amanatullah og Tinsley, 2013b; Wade, 2011). Þau 

áhrif sem að viðsemjandinn getur haft á samningaviðræður hafa verið rannsökuð en þar 

koma fram misvísandi niðurstöður um þau áhrif sem hann hefur (Bowles, Babcock og Lai, 

2007; Eriksson og Sandberg, 2012). Það hvort ljóst sé í aðstæðunum að samningar séu 

leyfðir eða ekki hefur áhrif á konur. Konur standa sig verr í samningaviðræðum þar sem 

aðstæður eru óljósar eða óvissa til staðar (Bowles, Babcock og McGinn, 2005; Leibbrandt 

og List, 2012). Að lokum hefur verið sýnt fram á það að staða og völd getur haft jákvæð 

áhrif fyrir konur á þann hátt að eftir því sem að völd þeirra aukast og þær öðlast hærri 

stöðu þá ná þær betri útkomu úr samningum (Amanatullah og Tinsley, 2013a; Small, 

Gelfand, Babcock og Gettman, 2007). 

Sjá má að þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á kynjabreytunni í samningum eru 

margar og niðurstöður geta verið misvísandi. Það er þó ljóst að það eru ýmsir þættir sem 

geta haft neikvæð áhrif á konur við samningaborðið. Það er því mikilvægt að fræðimenn 

haldi áfram að rannsaka og greina þá þætti sem komið hafa fram ásamt því að skoða 

hvaða aðrir þættir gætu skipt máli fyrir konur í þessum aðstæðum. Þar sem mörgu er 

greinilega enn ósvarað þegar kemur að því að skoða hvaða áhrif kyn hefur í samningum. 
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Með þessari rannsókn er markmiðið að veita innsýn inn í þann veruleika sem íslenskar 

konur sem starfa sem stjórnendur hjá fjármálafyrirtækjum standa frammi fyrir þegar þær 

eru að semja um sín laun. Þar sem aðstæður virðast skipta miklu máli í samningum er 

áhugavert að skoða hvernig konur upplifa það að semja í umhverfi sem löngum hefur 

verið talið karllægt (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2015). Jafnframt þar sem 

Ísland stendur framarlega í jafnrétti kynjanna er áhugavert að sjá hvernig konurnar eru 

að upplifa samninga um laun hér á landi og hvort þeir þættir sem fram koma í erlendum 

rannsóknum komi fram. Þær íslensku rannsóknir sem gerðar hafa verið virðast gefa 

vísbendingu um að minnsta kosti ákveðnir þættir séu sambærilegir hér á landi og erlendis 

(Aðalsteinn Leifsson og Aldís G. Sigurðardóttir, 2010; Þorlákur Karlsson, Margrét 

Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, 2007). Ef konur hér á landi eru að upplifa 

sambærilega þætti og fram koma í erlendum rannsóknum má leiða að því líkum að það 

gæti verið einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á kynbundinn launamun hér á landi. Til 

þess að geta varpað nánara ljósi á upplifun íslenskra kvenkyns stjórnenda sem starfa í 

fjármálafyrirtækjum var sett fram rannsóknarspurningin:  

„Hver er upplifun íslenskra kvenkyns stjórnenda sem starfa í fjármálageiranum af 

samningum sem tengjast þeirra launum ?“. 

Áður en farið verður í þær niðurstöður sem fram komu í rannsókninni verður næst gert 

grein fyrir rannsóknaraðferðinni sem beitt var við gerð rannsóknarinnar. 

9 Rannsóknaraðferð 

Tvær helstu rannsóknaraðferðir sem notaðar eru við rannsóknir í félagsvísindum eru 

megindleg rannsóknaraðferð og eigindleg rannsóknaraðferð. Aðferðirnar eru töluvert 

ólíkar þar sem megindleg rannsóknaraðferð byggist á tölfræðilegum niðurstöðum á 

meðan eigindleg rannsóknaraðferð miðar að því að fá skilning á upplifun og reynslu 

einstaklinga (Esterberg, 2002; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

9.1 Eigindlegar rannsóknir 

Þar sem þessi rannsókn snýr að því að fá innsýn inn í upplifun þátttakenda var ákveðið að 

framkvæma eigindlega rannsókn. Í eigindlegum rannsóknum felst að skilja og lýsa því 
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mannlega fyrirbæri sem verið er að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Áhersla er 

lögð á hið persónulega og að einstaklingurinn sé túlkandi veruleikans (Merriam, 2009; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Áherslan snýr jafnframt að því að skilja hvernig 

einstaklingurinn túlkar sína reynslu og upplifun og hvaða merkingu hann leggur í 

aðstæður sínar (Merriam, 2009). Mikilvægt er að ná fram heildarmynd af því sem verið er 

að rannsaka og skilja það sem er að gerast í núinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Eitt af því sem einkennir eigindlegar rannsóknir er að aldrei er reynt að alhæfa um 

niðurstöður þar sem oft er verið að fjalla um skoðanir fárra einstaklinga en ekki stærri 

hópa (Esterberg, 2002). Annað sem einkennir eigindlegar rannsóknir er að rannsakandinn 

sjálfur er mælitækið og því alltaf ákveðin hætta á hlutdrægni. Rannsakandi þarf því að 

vera mjög meðvitaður um sín eigin viðhorf og fyrir fram gefnar hugmyndir varðandi það 

efni sem verið er að rannsaka og hann þarf að gæta þess eftir bestu getu að hans viðhorf 

og hugmyndir hafi ekki áhrif á túlkun hans á gögnunum (Merriam, 2009; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Til eru margar gerðir eigindlegra rannsóknaraðferða svo sem 

vettvangsrannsóknir, tilfellarannsóknir, menningarlýsing, þátttökuathuganir, grunduð 

kenning og klínískar rannsóknir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sú aðferð sem notuð var 

til þess að greina gögnin í þessari rannsókn nefnist fyrirbærafræði. 

9.2 Fyrirbærafræði 

Fyrirbærafræði (e. phenomenology) sem rannsóknaraðferð er þróuð út frá 

fyrirbærafræði sem heimspeki. Upphafsmaður fyrirbærafræðinnar sem 

rannsóknaraðferðar var Edmund Husserl (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Innan 

fyrirbærafræðinnar er hægt að finna marga skóla með mismunandi aðferðafræði. Það 

sem skólarnir eiga þó allir sameiginlegt er að leitast er við að: „rannsaka fyrirbæri út frá 

sjónarhól þeirra sem hafa tiltekna reynslu - að lýsa mannlegri reynslu eins og hún er 

upplifuð“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 281). Markmiðið er því í raun að sjá lífið eins 

og einstaklingurinn sjálfur sér það og öðlast þar með djúpan skilning á reynslu hans og 

upplifun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þar sem markmiðið með þessari rannsókn er að 

öðlast djúpan skilning á upplifun þeirra kvenna sem rætt var við og túlka reynsluna út frá 

þeirra sjónarhól varð fyrirbærafræðin fyrir valinu þar sem hún var talin ná best fram 

markmiðum rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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Fyrirbærafræðin snýst um að rannsaka reynslu og upplifun einstaklinga með opnum 

hug. Það er því mjög mikilvægt að rannsakandi leggi allar fyrir fram gerðar hugmyndir og 

viðhorf sín til hliðar til að geta náð fram þeim tilgangi sem felst í fyrirbærafræðinni 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Fyrirbærafræðin byggir á tilleiðslu (e. inductive reasoning) 

þar sem rannsakandinn þróar kenningar út frá þeim gögnum sem hann safnar og er ekkert 

fyrir fram gefið svar rétt (Merriam, 2009; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Áherslan er á að 

skilja merkingu þess sem rannsakað er og er útkoman hugtök eða þemu sem lýsa reynslu 

eða upplifun þátttakenda (Merriam, 2009; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi 

þarf alltaf að hafa það í huga að þátttakendur í rannsókninni eru fáir og þar af leiðandi er 

það aldrei markmið fyrirbærafræðinnar að alhæfa heldur aðeins að dýpka skilning og auka 

þekkingu á því sem verið er að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Spiegelberg setti 

fram sex þrep sem hann taldi vera sameiginleg með öllum fyrirbærafræðilegum skólum. 

Þessi þrep eru: Lýsing á fyrirbærinu sem á að rannsaka, greining á kjarna (e. essences) 

fyrirbærisins, sundurgreining, vitundargreining, fyrir fram gerðar hugmyndir lagðar 

markvisst til hliðar og túlkun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

9.3 Val á þátttakendum 

Eitt af því sem hefur mikil áhrif á gæði rannsókna er það hvert úrtakið er og hvernig það 

er valið (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Mikilvægt er að þátttakendur 

séu valdir út frá markmiði og tilgangi rannsóknarinnar og að þeir hafi persónulega reynslu 

af því sem verið er að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Annað sem þarf að hafa í huga er að velja þátttakendur með 

mismunandi reynslu og einnig frá mismunandi stöðum (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Sú úrtaksaðferð sem mest er notuð í fyrirbærafræði er tilgangsúrtak (e. purposive 

sampling) (Merriam, 2009). Tilgangsúrtak byggir á þeirri forsendu að tilgangur 

rannsakanda sé að uppgötva, skilja og öðlast innsýn. Rannsakandi þarf þar af leiðandi að 

velja úrtak sem hægt er að læra sem mest af (Merriam, 2009). Í þeim tilgangi eru valdir 

þeir einstaklingar sem hafa reynslu af því sem verið er að rannsaka og sem henta best 

markmiði rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Til eru nokkrar tegundir tilgangsúrtaka eins og fræðilegt úrtak (e. 

theoretical sampling), snjóboltaúrtak (e. snowball sampling), hentugleikaúrtak (e. 
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convenience sampling) og heildarúrtak (e. total population) (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, Merriam, 2009). Þær úrtaksaðferðir sem notaðar voru í þessari 

rannsókn voru sambland af hentugleikaúrtaki og snjóboltaúrtaki.  

Í upphafi rannsóknar notaði rannsakandi tengslanet sitt til að afla þátttakenda í 

rannsóknina. Rannsakandi sendi fyrirspurn á einstaklinga innan síns tengslanets og biðlaði 

til þeirra um að benda sér á viðmælendur sem féllu að þeim forsendum sem 

þátttakendurnir þurftu að uppfylla. Í gegnum tengslanetið fékk rannsakandi nöfn 

nokkurra kvenna sem féllu að forsendum úrtaksins. Í framhaldi sendi rannsakandi 

tölvupóst á þær konur og biðlaði til þeirra um að taka þátt í rannsókninni með því að veita 

viðtal. Í fyrstu viðtölunum bað rannsakandi konurnar um að benda sér á fleiri 

þátttakendur og í sumum tilfellum bentu konurnar rannsakanda að fyrra bragði á konur 

sem þær töldu að myndu henta sem viðmælendur í rannsókninni. Rannsakandi sendi 

sjálfur tölvupóst á allar konurnar sem tóku þátt í rannsókninni og má sjá sambærilegan 

póst í viðauka 2. Í heildina sendi rannsakandi tuttugu og einn tölvupóst þar sem óskað var 

eftir þátttöku í rannsókninni. Ekki bárust svör frá sex konum, tvær höfnuðu þátttöku, ein 

var tilbúin að taka þátt en í ljós kom að hún féll ekki að forsendum úrtaksins. Í heildina 

voru það því tólf konur sem féllu að forsendum úrtaksins og samþykktu að taka þátt með 

því að veita viðtal. 

Þær forsendur sem að þátttakendur þurftu að uppfylla voru að þær þurftu í fyrsta lagi 

að vera kvenkyns. Konurnar þurftu jafnframt að vera stjórnendur hjá fjármálafyrirtæki en 

hins vegar ekki tilheyra efsta stjórnendalaginu. Jafnframt var úrtakið einskorðað við konur 

sem lokið höfðu framhaldsnámi á háskólastigi, mastersgráðu eða sambærilegri gráðu. 

Ástæðan fyrir því að ákveðið var að ræða við kvenkyns stjórnendur innan 

fjármálafyrirtækja var sú að sá geiri hefur löngum verið talinn karllægur. Rannsakanda 

þótti því áhugavert í ljósi þeirrar umræðu sem verið hefur í þjóðfélaginu að sjá hvernig 

konur væru að upplifa að semja um laun í umhverfi sem talið er karllægt (Kristín 

Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2015). Talið var heppilegra að ræða við stjórnendur 

frekar en almenna starfsmenn þar sem talið var líklegra að stjórnendur hefðu meiri 

reynslu af því að semja um sín laun og jafnframt að þær hefðu reynslu af því að sitja 

báðum megin við borðið í launaviðræðum. Hins vegar var einnig talið að konur sem 

gengdu stjórnendastöðu í efsta lagi fyrirtækja mundu hafa ólíka samningsstöðu en þær 
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konur sem tilheyrðu millilaginu og því voru þær útilokaðar. Ástæðan fyrir því að gerð var 

krafa um að konurnar hefðu lokið framhaldsgráðu var sú að talið var líklegra að þær konur 

hefðu lært samningatækni. Jafnframt var talið að framhaldsgráðan gæfi til kynna 

ákveðinn metnað hjá konunum. Úrtakið er því samsett af konum sem hafa náð langt í sínu 

starfi, eru hámenntaðar og hafa alla burði til að uppskera eftir því meðal annars þegar 

kemur að launamálum. 

Í lokin voru þátttakendur í rannsókninni tólf kvenkyns stjórnendur í fjármálageiranum. 

Allar höfðu lokið framhaldsgráðu á háskólastigi. Konurnar voru á aldrinum 32-46 ára. 

Starfsreynsla þeirra sem stjórnenda spannaði allt frá fjórtán árum niður í sex mánuði. Til 

þess að gæta trúnaðar þá er nöfnum þátttakanda breytt í niðurstöðu kaflanum. Af sömu 

ástæðu verður ekki tiltekið hjá hvaða fjármálafyrirtækjum konurnar starfa.  

9.4 Gagnaöflun 

Ein af algengustu leiðunum til þess að afla gagna í fyrirbærafræðilegri rannsókn er sú að 

taka viðtöl. Viðtöl eru góð leið til þess að afla gagna þegar verið er að skoða reynslu fólks 

og upplifun (Helga Jónsdóttir, 2013). Í viðtalinu ræða rannsakandi og viðmælandi saman 

um reynslu og upplifun viðmælanda af því sem verið er að rannsaka (Helga Jónsdóttir, 

2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Markmið rannsakanda er að fá viðmælanda til að 

opna sig um sína reynslu og miðla henni áfram til rannsakanda (Merriam, 2009). 

Umræðuefnið í viðtölunum er ákveðið fyrir fram af rannsakanda en ekki áherslurnar í 

samræðunum sjálfum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þar er reynt að ná fram öllu því sem 

til þess er fallið að lýsa fyrirbærinu fyrir rannsakanda þannig hann fái djúpa innsýn inn í 

upplifun viðmælanda (Helga Jónsdóttir, 2013; Merriam, 2009). Mikilvægt er að 

rannsakandi leggi sig fram um að skilja það sem sagt er og er góð hlustun eitt af 

lykilatriðum árangursríkra viðtala (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Viðtöl geta verið mismunandi mikið stöðluð. Í megindlegum rannsóknum er notast við 

stöðluð viðtöl en í eigindlegum rannsóknum er notast við hálf- eða óstöðluð viðtöl (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Í hálf- eða óstöðluðum viðtölum er gert ráð fyrir því að viðmælendur 

skynji heiminn á ólíkan hátt og til þess að ná fram upplifun hvers og eins þurfa 

spurningarnar að vera opnar (Merriam, 2009). Við öflun gagna í þessari rannsókn var 

notast við hálf-opin (e. semi structured) viðtöl. Í hálf-opnum viðtölum er rannsakandi með 

ákveðinn viðtalsramma sem hann fylgir í viðtölunum. Viðtalsramminn inniheldur 



42 

spurningar sem rannsakandi telur að þurfi að koma fram til þess að ná að lýsa því fyrirbæri 

sem verið er að rannsaka. Hins vegar þarf rannsakandi ekki að spyrja spurninganna í 

ákveðinni röð né þarf að orða spurningarnar á sama hátt gagnvart öllum viðmælendum. 

Þetta gerir það að verkum að hægt er að láta viðtalið fljóta áfram á samræðuformi og 

veitir rannsakanda meira svigrúm til að bregðast við ef fram koma nýjar upplýsingar sem 

skipta máli fyrir rannsóknina. Með þessari aðferð hefur rannsakandi einnig betra tækifæri 

til að spyrja ítarlegri spurninga ef hann telur þörf á því (Merriam, 2009). 

Eins og fyrr segir þá var gagna fyrir þessa rannsókn aflað með þeim hætti að tekin voru 

tólf hálf-opin viðtöl við kvenkyns stjórnendur í fjármálageiranum. Viðtölin voru öll auglitis 

til auglitis og einu aðilarnir sem voru viðstaddir voru rannsakandi og viðmælandi. Tekið 

var eitt viðtal við hvern viðmælanda. Eftir hvert viðtal velti rannsakandi því fyrir sér hvað 

hefði staðið upp úr í því sem viðmælandinn ræddi um. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 6. 

apríl 2018 til 20. apríl 2018. Viðtölin tóku allt frá 35 mínútum til eins og hálfs tíma. Allir 

viðmælendurnir óskuðu eftir því að viðtölin væru tekin á þeirra vinnustað og fóru þau því 

fram í fundarherbergjum á vinnustað hvers og eins. Þar sem viðtölin voru öll hálf-opin var 

rannsakandi með viðtalsramma til viðmiðunar þar sem krafist var ákveðinna upplýsinga 

af öllum viðmælendum. Hins vegar var markmiðið að fá viðmælandann til að tala sem 

mest um málefnið á sínum eigin forsendum. Í þeim tilgangi var því reynt að spyrja opinna 

spurninga sem fengju viðmælandann til að tjá sig um rannsóknarefnið. Áður en viðtölin 

fóru fram var búið að ákveða tímasetningu og staðsetningu þeirra. Sjá má 

viðtalsrammann í heild sinni í viðauka 3.  

Í hverju viðtali var byrjað á því að óska eftir leyfi frá viðmælanda fyrir því að viðtalið 

yrði tekið upp á upptökutæki sem var Samsung Galaxy 6 sími í eigu rannsakanda. Einnig 

var í upphafi sagt frá því að fullur trúnaður yrði um innihald viðtalsins og að hvorki 

viðmælendurnir né þau fyrirtæki sem þær störfuðu hjá yrðu nefnd á nafn. Farið var 

stuttlega yfir um hvað rannsóknin snerist. Í lokin voru viðmælendur spurðir hvort þeir 

vildu bæta einhverju við sem þær teldu að skipti máli en hefði ekki þegar komið fram. Þar 

sem viðtalsramminn og þær spurningar sem fram komu í honum voru samdar af 

rannsakanda með aðstoð leiðbeinanda þá voru framkvæmd tvö forviðtöl. Tilgangurinn 

með þeim var að sannreyna spurningarnar og sjá hvort þær virkuðu áður en þær yrðu 

notaðar í rannsókninni sjálfri ásamt því að prófa framkvæmd og flæði viðtalsins (Merriam, 
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2009). Bæði í forviðtölunum sjálfum og eftir þau þegar viðmælendur voru spurðir hvort 

ákveðnir þættir hefðu verið óskýrir kom í ljós að smá hnökrar voru í flæði viðtalsrammans. 

Í framhaldi var viðtalsramminn endurbættur áður en farið var í hin raunverulegu viðtöl 

fyrir rannsóknina. Þar sem gagna var aðeins aflað með því að taka viðtöl var mikilvægt að 

gott traust ríkti á milli rannsakanda og viðmælanda. Rannsakandi reyndi því að byggja upp 

trúnað í upphafi og skapa aðstæður þar sem viðmælandi teldi sig geta tjáð sig um 

málefnið á opinskáan hátt. 

9.5 Greining á gögnum 

Við greiningu á þeim gögnum sem rannsakandi aflaði úr viðtölunum var notast við aðferð 

fyrirbærafræðinnar sem lýst er í fyrri kafla. Hvert viðtal var afritað orð fyrir orð af 

rannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eftir afritun las rannsakandi viðtölin nokkrum 

sinnum yfir. Þar næst las rannsakandi viðtölin aftur yfir og bætti þá inn athugasemdum 

og hugleiðingum sem voru til þess fallnar að ná fram inntaki í upplifun viðmælenda. Að 

þeirri vinnu lokinni voru ákveðin atriði farin að skera sig úr. Út frá þeim útbjó rannsakandi 

til kóða og fékk hver kóði sinn lit. Sá hluti viðtalanna sem tilheyrði hverjum kóða var litaður 

með viðeigandi lit. Þegar rannsakandi var búinn að kóða viðtölin og flokka þau enn frekar 

komu í ljós ákveðin þemu sem talin voru best lýsa upplifun viðmælendanna (Merriam, 

2009; Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Þemun skiptust í þrjú meginþemu og fimm undirþemu sem best voru talin lýsa upplifun 

og reynslu kvennanna sem rætt var við. Fyrsta meginþemað er „Svona launamál eru alltaf 

svo erfið“ og undirþemun eru: „Þá er þetta svo persónulegt“, „Veit ekkert hver laun eiga 

að vera“ og „Óska ekki eftir nema ég haldi að hún sé góð“. Annað meginþemað er „Maður 

ber ábyrgð á sér sjálfur“ og undirþemun eru „Mér finnst það flott þegar það er gert“ og 

„Ég sé metin að verðleikum“. Þriðja meginþemað er síðan „Það var hægt að verða við 

einhverju en einhverju ekki“ og undirþemað er „Það er eitthvað aðeins svigrúm“. 

Mikilvægt er þegar farið er í það að greina gögn að gæta fyllsta hlutleysis. 

Rannsakandinn þarf að gæta þess að vera trúr viðmælendunum og fara rétt með það sem 

fram kom í viðtölunum (Helga Jónsdóttir, 2013). Til þess að sannreyna niðurstöður í 

fyrirbærafræðilegri rannsókn er nauðsynlegt fyrir rannsakanda að vera stöðugt gagnrýnin 

og spyrjandi á sitt eigið hugarfar gagnvart öllum eigin túlkunum (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Þessa þætti leitaðist rannsakandi við að uppfylla í þessari rannsókn eftir bestu getu. 
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9.6 Siðfræði rannsóknarinnar 

Til þess að gæta að siðfræðilegum þáttum rannsóknarinnar kynnti rannsakandi sér 

vísindasiðareglur Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2014). Rannsakandi hafði það að 

leiðarljósi að gæta að heiðarleika við alla vinnslu rannsóknarinnar bæði gagnvart 

þátttakendunum sjálfum og við úrvinnslu gagna. Jafnframt notaðist rannsakandi við 

viðurkennda aðferðafræði við gerð rannsóknarinnar (Háskóli Íslands, 2014). 

Allar þær konur sem þátt tóku í rannsókninni gerðu það af fúsum og frjálsum vilja eftir 

að rannsakandi hafði óskað eftir þátttöku þeirra (Háskóli Íslands, 2014). Rannsakandi lagði 

áherslu á að allir þátttakendur gerðu sér grein fyrir um hvað rannsóknin snerist og hver 

tilgangur hennar væri með því að tiltaka í þátttökubeiðni markmið rannsóknarinnar. 

Rannsakandi fór einnig yfir tilgang rannsóknarinnar í upphafi viðtala og beindi þeirri 

spurningu til þátttakenda áður en að viðtölin hófust hvort þær vildu spyrja nánar út í efnið 

(Háskóli Íslands, 2014). Eftir á að hyggja hefði rannsakandi átt að hafa það hluta af ferlinu 

að tilkynna þátttakendum að hún væri sjálf starfsmaður hjá fjármálafyrirtæki. Það kom 

upp í samtali við sumar af konum en ekki öllum og því ekki víst að þær hafi allar haft þá 

vitneskju. 

Farið var yfir það með þátttakendum hverjir hefðu aðgang að viðtölunum. 

Rannsakandi tilgreindi að það væri aðeins hún sjálf sem hefði aðgang að upptökunum en 

leiðbeinandi myndi síðan fá aðgang að gögnunum eftir að þau hefðu verið afrituð. Gögnin 

voru afrituð orð fyrir orð og send til leiðbeinanda sem fékk upplýsingar um hvaða 

fjármálastofnun hver þátttakandi tilheyrði en ekki upplýsingar um raunverulegt nafn 

viðmælanda aðeins það nafn sem rannsakandi hafði gefið viðmælanda (Háskóli Íslands, 

2014). Farið var yfir það með þátttakendum að viðtölunum yrði eytt að fullu þegar að 

rannsakandi hefði fengið verkefnið samþykkt sem lokaverkefni í MS námi í viðskipafræði. 

Til þess að gæta trúnaðar gagnvart þátttakendum voru þeim gefin ný nöfn sem notuð 

eru í niðurstöðukaflanum og ekki voru veittar upplýsingar um hvaða fjármálastofnun 

konurnar störfuðu hjá. Úrtakið voru kvenkyns stjórnendur sem starfa í fjármálageiranum 

og höfðu lokið framhaldsnámi á háskólastigi. Úrtakið var því frekar þröngt og vegna 

smæðar er hætta á að ef of miklar upplýsingar eru gefnar í rannsókninni um úrtakið að 

hægt sé að greina og rekja niðurstöðurnar til einstakra þátttakenda. Rannsakandi lagði 
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mikla áherslu á að halda trúnaði við þátttakendur (Háskóli Íslands, 2014; Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

10 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fengust úr þeim 12 viðtölum 

sem tekin voru við kvenkyns stjórnendur í fjármálageiranum. Niðurstöðurnar eru settar 

fram út frá rannsóknarspurningunni og eiga að endurspegla hver upplifun kvennanna er 

af því að semja um laun. Eins og fyrr kom fram þá komu fram þrjú meginþemu og fimm 

undirþemu við greiningu á gögnunum og verður gerð grein fyrir þeim í köflunum hér á 

eftir. Í framhaldi verða helstu niðurstöður kynntar.  

11 Svona launamál eru alltaf svo erfið 

Það sem má segja að hafi verið ákveðinn rauður þráður í gegnum viðtölin við konurnar 

var að þeim fundust samningar um laun erfiðir og þær töldu sig ekki góðar í að semja fyrir 

sig sjálfar. Það birtist meðal annars í því að þær töldu sig ekki uppskera mikið þegar þær 

væru að semja. Konurnar virtust einnig upplifa samninga um laun erfiðari en aðra gerð 

samninga sem þær fóru í vegna sinnar vinnu. Þar virtist skipta höfðuðmáli að þær upplifðu 

þá samninga ekki sem persónulega heldur voru þær þá að sinna sínu starfi.  

Þegar kom að samningum um laun virtist vera ákveðinn stigsmunur á því hvernig 

konurnar upplifðu það að semja þegar þær voru að ráða sig inn til fyrirtækja og því þegar 

þær voru að óska eftir launahækkun. Konurnar virtust telja að það væri eðlilegt að semja 

við upphaf sambands starfsmanns og vinnuveitanda og þess væri jafnvel krafist af þeim. 

Í þeim aðstæðum fannst þeim samningar því sjálfsagðir og gilti einu hvort þær sjálfar 

hefðu samið eða ekki. Þær gerðu því almennt ráð fyrir því að semja í þessum aðstæðum 

og voru undir það búnar enda höfðu þær flestar samið um sín byrjunarlaun. Það virtust 

hins vegar almennt vera erfiðari skref að stíga að semja um launahækkun. Ekki endilega 

á þann hátt að samningarnir sem slíkir væru erfiðari heldur áttu þær sjálfar erfiðar með 

að taka þá ákvörðun að óska eftir launahækkununum fyrir sig sjálfar heldur en þær áttu 
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með að ganga inn í upphafs samningaviðræður. Margar af konunum höfðu því ekki oft 

sótt um launahækkanir á sínum starfsferli og sumar aldrei. 

Hvort sem hins vegar voru um að ræða samninga um laun við ráðningu eða beiðni um 

launahækkun þá voru konurnar almennt sammála um að þeim fyndust launamál erfið eða 

eins og Stefanía komst að orði „… ég hugsa alltaf bara mér finnst svo erfitt, svona 

launamál alltaf eitthvað svo erfið …“. Í svipaðan streng tók Bryndís sem kom inn á að það 

að óska eftir launahækkun væri ákveðin áskorun og hún þyrfti að setja sig í ákveðnar 

stellingar áður en hún færi að ræða launamál: „… þetta eru þú veist pínu átök sko þú veist 

maður þarf að setja sig svolítið í gírinn og svona sko …“. Ein af ástæðunum fyrir að 

konunum fannst erfitt að semja fyrir sig sjálfar var vegna þess að þær töldu sig ekki góðar 

í því. Berta sem hafði aldrei óskað eftir launahækkun fyrir sig sjálfa nefndi að það að semja 

um kaup og kjör fyrir sjálfa sig hafi ávallt verið hennar dragbítur: „… ég er ömurleg 

samningsaðili fyrir sjálfan mig, hef alltaf verið“. Harpa talaði um að hún næði yfirleitt 

aldrei að hækka sig mjög mikið í samningaviðræðum um laun og taldi sig því ekki góða í 

því að semja fyrir sig sjálfa: 

Já en ég held samt þú veist að ég sé ekki góð í þessu, ég bara veit ekki, hérna, 
já, eða bara ég veit ekki, kannski er maður það, ég átta mig ekki á því, mér 
finnst ég allavega aldrei ná að hækka mig neitt rosalega mikið.  

Á þessum orðum má sjá að það eru ákveðin átök fyrir konurnar að standa í 

samningaviðræðum um laun og þær eru neikvæðar á eigin getu. 

Konurnar voru á því að jafnvel væru samningar um laun erfiðari fyrir konur en 

karlmenn. Edda talar um að það sé ákveðinn þröskuldur að stíga fram og óska eftir 

breytingum á launakjörum fyrir sjálfa sig og hún telur að sá þröskuldur sé almennt hærri 

fyrir konur heldur en karlmenn og að konur bakki einnig frekar með sínar kröfur: „það er 

þröskuldur það er það og ég hef alltaf talið að það væri meiri þröskuldur fyrir konur heldur 

en karla já og við séum auðveldari í að bakka það er bara mín tilfinning …“. Harpa var á 

því að hún væri ekki góð í að semja fyrir sjálfa sig og taldi hún að konur almennt væru ekki 

sérstaklega góðar í að semja fyrir sig sjálfar: „… tilfinningin mín er dálítið með svona laun 

og ég held að og þess vegna var ég svo til í að taka þetta viðtal er að, af því ég held að við 

konur séum ekkert of góðar í þessu …“. María talaði einnig um að henni fyndist mjög erfitt 

að biðja um launahækkun og það væri mögulega eitthvað sem væri erfitt fyrir konur 
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almennt. Í máli hennar kom hins vegar einnig fram að henni fyndist ekkert mál að standa 

í samningaviðræðum fyrir sitt fyrirtæki: 

Mér finnst ógeðslega erfitt að biðja um laun þú veist ég get verið mjög hörð 
ef ég er að semja fyrir [fjármálafyrirtækið] þú veist ég held að þetta sé bara 
mjög eðlislægt og ég hef svo sem lesið það fyrir konur mér finnst þú veist, mér 
finnst erfitt að biðja um launahækkun …. 

Þetta mátti greina hjá fleirum af konunum það voru samningar um þeirra eigin 

launakjör sem reyndust þeim erfiðir en ekki samningaviðræður almennt. 

Konurnar virtust einnig upplifa ákveðna óánægju með eigin frammistöðu í 

samningaviðræðunum sem birtist í því að þær töldu sig hafa getað gert betur þegar þær 

litu til baka eða eins og Harpa komst að orði: „… mér finnst samt þegar ég labba frá svona 

eftir svona þá líður mér alveg vel, ég er ekkert með óbragð í munninum eða eitthvað 

svoleiðis en hérna mér finnst stundum að ég sjái eftir á að ég hafi ekki samið vel … þegar 

ég sé bara hvernig aðrir hafa samið …“. Sigurborg taldi að það væri ávallt hægt að gera 

betur: „jú maður getur alltaf gert betur, maður á alltaf, þú veist ég labbaði ekkert bara 

yes ég náði mínu skiluru …“. Stefanía talaði um að ef hún væri núna að sækja um starfið 

sem hún er í að þá myndi hún biðja um hærri laun en hún hafi gert á sínum tíma: „… ég 

mundi biðja um hærri laun … ekkert mikið hærri en örugglega svona 15% hærri kröfu en 

ég gerði þá …“. Hún sagðist ekki vita hvort hún hefði fengið þau laun en hún væri hins 

vegar nokkuð viss um að hún hefði getað fengið hærri laun en hún samdi um: „… ég veit 

ekkert hvort ég hefði fengið þau þá en ég veit ég hefði fengið hærri laun heldur en ég fékk 

þú veist á þeim tímapunkti …“. Sigríður nefndi að eftir á að hyggja þá hafi hún mögulega 

haft meira rými til að semja en hún taldi sig hafa: 

Já svona þú veist en eins og ég segi þetta var, þetta var kannski af því mér 
fannst mér, ég var að taka svolítið stökk að þá kannski gerði ég mér ekki alveg 
grein fyrir hverjar mínar kröfur gætu verið þú veist þar kannski flaskar maður 
aðeins … þar hefði ég kannski þurft að vera búin að gera meiri, þetta gerist 
náttlega hratt á þessum þú veist þarna klukkutímum sem þetta gerist en jújú 
ég alveg náði að þú veist segja mínar kröfur en svo getur vel verið eins og ég 
segi þakið kannski var miklu rýmra þú veist eftir á hugsar maður bara djöfulinn 
víst þetta var svona auðvelt þá hefði ég kannski átt að vera grimmari … 

Sjá má að konurnar efuðust um eigin getu þegar þær voru að semja um laun fyrir sig 

sjálfar. Þær voru á því að þær hefðu getað gert betur. Það kom því fram ákveðin vantrú á 

eigin frammistöðu. Þær gerðu einnig ráð fyrir því að öðrum konum myndi vegna verr í 
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samningum um laun heldur en karlmönnum í sömu aðstæðum. Þær telja því samninga 

um laun almennt erfiðari fyrir konur heldur en karla. Það má einnig greina að þær taka 

ábyrgðina á samningunum á sig. Þær eru ekki nógu góðar að semja og uppskera því eftir 

því. Konurnar virðast mögulega eiga erfitt með að setja fram kröfur fyrir sig sjálfar og það 

er ein af ástæðunum fyrir að þeim finnast samningaviðræður um laun erfiðar. Konunum 

fannst einnig erfitt að vera settar í þær aðstæður að þurfa að meta sjálfar sig og sitt eigið 

virði. Þessa þætti mátti sjá í því að konurnar töldu samninga um laun svo persónulega og 

þær voru hræddar við að setja fram of háar kröfur fyrir sig sjálfar.  

11.1 Þá er þetta svo persónulegt  

Ein af ástæðunum fyrir því að konunum fundust samningar um laun erfiðir var vegna þess 

að þeim fundust þær samningaviðræður svo persónulegar. Samningar um laun væru oft 

á tíðum meira krefjandi en aðrar samningaviðræður því konurnar væru í þeirri stöðu að 

þurfa að meta eigið virði og sanna sitt gildi til að geta rökstutt kröfur sínar um laun. Það 

að þeim fundust samningar um laun erfiðir má því að miklu leyti rekja til þess að þeim 

fannst þeir snúa að þeim sem einstaklingum. Það að þeim þættu samningar fyrir sjálfar 

sig persónulegir kom skýrt fram þegar þær voru að bera saman samningaviðræður fyrir 

sig sjálfar og fyrir aðra. Þær kvennanna sem verið höfðu í þeirri stöðu að semja fyrir hönd 

starfsmanna sinna töldu það öðruvísi áskorun heldur en að semja fyrir sjálfar sig. Þær 

töluðu um að þegar þær væru að semja fyrir sig sjálfar þá væru samningarnir svo 

persónulegir og þær þyrftu að vera að hugsa um hvert þeirra eigið virði væri. Hins vegar 

þegar þær væru að semja fyrir hönd starfsmanna sinna þá væru þær að huga að 

hagsmunum heildarinnar eða eins og Harpa sagði:  

… þá er þetta ekki svona persónulegt, þá ertu ekki að hugsa um self worth 
heldur ertu að hugsa um hagsmuni heildarinnar og einhvern veginn fyrirtækið 
og svona starfsánægju og hvernig þú veist, já klárlega mikill munur sko, hitt er 
svo rosalega persónulegt, þá er maður bara sjálfur undir enginn annar. 

Í svipaðan streng tók Bryndís sem talaði um að það væri öðruvísi áskorun að semja fyrir 

starfsmenn sína heldur en að semja fyrir sjálfa sig. Það sé miklu persónulegra að semja 

fyrir sig sjálfa og henni finnist það meira krefjandi. Þegar hún væri að semja fyrir 

starfsmenn sína þá væri ákveðið jafnvægi í gangi þar sem í þeim aðstæðum væri hún bæði 

að hugsa um hag fyrirtækisins en einnig um hag starfsmannsins:  
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… mér finnst það allt öðruvísi sko ég meina … þegar ég fer í sko er í þeim 
samtölum sko … þá er ég bæði með hérna hag náttúrlega starfsmannsins en 
líka ég finn líka alveg að ég hugsa mikið um hag félagsins sko þú veist þannig 
að þá er ég einhvern vegin þar í balance sko á meðan þegar ég er að semja 
um mín eigin laun þá er það, þú veist það er svo miklu miklu persónulegra sko 
þannig að hérna, já og erfiðara og meira krefjandi að fara í … finnst mér sko 
að þú veist, af því það er einmitt svo persónulegt sko en þau svona samtölin 
já, en hitt er bara ekki mikið mál finnst mér en þessi balance þarf að vera þú 
veist, það er hagur félagsins og hagur náttúrulega starfsmannsins. 

Þarna má sjá að þegar konurnar eru að semja fyrir aðra þá finnst þeim þær geta leyft 

sér að vera hlutlausari en þegar þær eru að semja fyrir sig sjálfar. Í þeim viðræðum geta 

þær verið í hlutverki stjórnanda sem er að huga að hagsmunum heildarinnar. Í samningum 

fyrir sig sjálfar eru þær hins vegar komnar í þá stöðu að vera að huga að eigin hag. 

Sigríður var á sama máli og Bryndís og Margrét að því leyti að henni fannst erfiðara að 

semja fyrir sig sjálfa heldur en starfsmennina sína. Í hennar orðum kom einnig fram 

viðhorf sem margar kvennanna virtust hafa varðandi það að þær vildu ekki leggja fram of 

háar launakröfur til að forðast að aðrir teldu þær of montnar eða góðar með sig. Álit 

annarra var því að skipta þær máli:  

Sjálfan mig, já, af því já, af því þá ertu hérna þá ertu einhvern veginn þá ferðu 
svona út fyrir og ert að horfa svona inn á einhvern annan skilurðu þannig þú 
þyrftir kannski, kannski þyrftirðu að beita bara sömu tækni á sjálfan þig en 
þarna en þarna hérna er þetta öðruvísi af því þá ertu að lofa einhvern, eða 
tala um einhvern annan það er oft erfitt einhvern veginn uhhh og kannski 
sérstaklega fyrir konur, ég veit það ekki, en manni finnst oft svona maður vill 
ekki vera of montinn eða of hrokafullur eða maður heldur að maður sé of 
svona góður með sig eða eitthvað svona þannig maður er kannski alltaf á 
bremsunni … 

Í orðum Sigríðar má greina að henni finnst ekkert mál að meta aðra en þegar kemur að 

henni sjálfri fer hún að hafa áhyggjur af áliti annarra. Þarna kemur því fram ákveðið 

óöryggi sem virðist snúa að því að konurnar eru hræddar við að meta sig sjálfar vegna 

hættu á því að vera taldar góðar með sig eða montnar. Óöryggið sem kemur fram hjá 

konunum virðist að einhverju leyti einnig stafa af því að þær eru ekki vissar um eigið virði. 

Þeim finnst ekkert mál að meta aðra því þá geta þær verið hlutlægar í mati sínu. Þegar 

kemur hins vegar að þeim sjálfum hafa þær áhyggjur af því að vera metnar neikvætt. 

Annað sem styður við þetta er að konurnar höfðu einnig áhyggjur af því að óska eftir 

kjörum sem þær stæðu ekki undir eins og fram kom í máli Sigríðar: 
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… þú segir eitthvað og þú þarft náttúrulega bara að standa á bak við það, það 
hugsaði ég líka þegar ég réð mig hérna inn, ég hugsaði þú veist maður er 
kannski að rey, reyna að pressa sig eitthvað rosalega hátt og svo er kannski 
ekkert á bak við þetta, því meira náttúrulega, því hærra sem þú selur þig því 
meiri náttúrulega pressa er á þér líka þannig að … 

Hjá Bertu mátti einnig sjá þetta óöryggi um að óska eftir meiru heldur en hún gæti 

staðið undir: „þú veist ég vil ekki fara að karpa um það og svo hugsar sá sem er að semja 

við mig bara já mér finnst þú bara ekki endilega hafa staðið undir þessu karpi“. Berta 

virðist einnig ekki hafa treyst sér til þess að ganga til samningaviðræðna um laun þegar 

hún réð sig í vinnu til núverandi vinnuveitanda. Hún talaði um að hún hefði verið ákveðin 

í að nota tækifærið og semja um sín launakjör. Hins vegar þegar á hólminn var komið hafi 

hún ekki samið um launin heldur tekið því tilboði sem henni var boðið. Ástæðan virðist 

að einhverju leyti vera sú að hún hafi ekki treyst sér til þess því það hefði getað leitt til 

þess að hún hefði ekki fengið starfið. Hún virðist því mögulega telja að ef hún muni setja 

fram kröfur fyrir sig sjálfa muni það leiða til þess að gengið verði fram hjá henni: 

Ég var alveg sátt en það samt alveg hvarflaði að mér og ég man þetta alveg 
ennþá þú veist hefði ég átt að gera þetta með einhverjum öðrum hætti, ný, 
nýlega komin úr einhverjum svona kúrsum sem heita samningatækni þú veist, 
samningatækni er ágæt út af fyrir sig, ég hef aldrei verið neitt sérstaklega góð 
í henni þú veist ég velti því fyrir mér, hefði ég átt að gera þetta með 
einhverjum öðrum hætti en þá er bara alls ekkert víst að ég hefði verið ráðin 
og þá er bara alls ekkert víst að við værum að tala saman í dag og ég hefði þá 
reynslu sem ég hef í dag og þú veist þannig ég er alls ekki ósátt en ég velti 
þessu fyrir mér á sínum tíma …  

Almennt má segja að óöryggið sem konurnar eru að finna fyrir virðist snúa að því að 

þeim finnst erfitt að meta sjálfar sig sem sýnir fram á að þær eru mögulega ekki vissar um 

eigið virði. Einnig gæti það sýnt fram á að þær séu á einhvern hátt óöruggar með eigin 

getu eða treysta ekki fullkomlega á eigin getu þar sem þær hafa áhyggjur af því að standa 

ekki undir væntingum ef þær setja fram of háar launakröfur. Jafnframt hafa konurnar 

áhyggjur af áliti annarra sem kemur meðal annars fram í því að þær draga úr kröfum 

sínum því þær vilja ekki vera álitnar montnar eða góðar með sig. Allir þessir þættir saman 

gera það að verkum að konurnar eru óöruggar með þær kröfur sem þær geta lagt fram.  

Það kom þó einnig fram í máli kvennanna að eftir því sem þær yrðu eldri og reynsla 

þeirra ykist á vinnumarkaðinum þá yrðu þær öruggari með sig. Sumar höfðu einnig 

markvisst unnið í því að styrkja sjálfar sig á þessu sviði. María talaði um að hún ætti orðið 
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auðveldara með að horfa á það sem hún geri með smá fjarlægð þannig þegar hún setji 

fram kröfur í dag miðað við áður fyrr þá upplifi hún ekki að hún sé að setja sig á einhvern 

stall:  

… svo er maður bara að eldast og maður er bara þroskaðri og finnst maður 
ekki vera eitthvað, hvað á ég að segja … hefja sjálfan sig á einhvern stall þó 
maður sé að tala um það sem maður gerir maður er bara búinn, bara búinn 
að breytast síðustu 10 árin bara gríðarlega sko síðustu 5 árum, þannig ég held 
að það líka hjálpi manni… 

Síðustu samningar varðandi launakjör sem Bryndís átti í voru þegar hún var að ráða sig 

inn til núverandi vinnuveitanda. Hún talaði um að í þeim viðræðum hafi henni ekki þótt 

neitt mál að leggja fram sínar kröfur. Það hafi þó ekki ávallt verið svo og hún finni ávallt 

fyrir þeirri tilhneigingu að bakka. Hún hafi hins vegar markvisst á sínum ferli unnið í því að 

styrkja sjálfa sig varðandi það að setja fram sínar kröfur:  

… náði að setja þetta fram ehh og ekkert mál sko en en þú veist það er samt 
alltaf hérna, þú veist, bara að það komi fram og ég veit ekki hvort það er 
kvenlægt eða hvað það er sko, þú veist það er samt og ég finn alltaf þetta 
element þú veist að vera að bakka sko en en hérna ég vil meina sko að ég hafi 
bara þú veist, ég er búin að vera í þessum bransa í þetta mörg ár, þetta er 
mjög karlægur bransi það er mikið þú veist, ég er yfirleitt bara eina konan sko 
og þannig ég hef unnið töluvert markvisst í því að þú veist verða hérna, setja 
mínar kröfur fram og standa á mínu sko þannig að hérna og geri það meðvitað  
og þess vegna segi ég sko þetta hérna já að þetta hafi verið lítið mál fyrir mig 
… já en ég hef alveg þurft að hérna þú veist að hafa svoldið fyrir því sko að ná 
þangað 

11.2 Veit ekkert hver laun eiga að vera 

Í gegnum viðræðurnar við konurnar kom aldrei fram sú krafa hjá þeim að fá sem hæst 

laun fyrir sig sjálfar. Það sem þær lögðu áherslu á var að launin þeirra væru sanngjörn og 

eðlileg. Kröfur kvennanna sneru því ekki um að fá sem mest heldur að þær fengju það 

sem þeim sjálfum og vinnuveitendanum fyndist hæfa miðað við það sem þær hefðu fram 

að færa. Í raun snerust kröfur þeirra um að fá það sem þær ættu skilið miðað við sína 

frammistöðu og þá ábyrgð sem fylgdi þeirra störfum, hvorki meira né minna. Konurnar 

voru hins vegar óöruggar með við hvað þær ættu að miða og þeim fannst þeim skorta 

viðmið. Fram kom í máli þeirra kvenna sem höfðu haft eitthvað að miða við þegar þær 

voru að semja að það gerði þær öruggari og hjálpaði þeim við að standa á sínum kröfum. 

Hinar sem ekki voru með viðmið ræddu um að það væri erfitt að átta sig á hvaða kröfur 
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eðlilegt væri að setja fram. Þær vildu að launakröfurnar væru raunhæfar en töldu sig ekki 

hafa nægjanlega góðar forsendur til að meta hvaða laun þær gætu farið fram á. Þær 

töluðu um að þær fylgdust vel með þróun launa og nefndu margar að þær skoðuðu til 

dæmis tekjublað Frjálsrar verslunar til að reyna að átta sig betur á stöðunni. Það virtist 

því ljóst að konunum skorti ytri viðmið og þær hefðu viljað geta haft eitthvað áþreifanlegt 

til að miða sig við.  

Sigríður nefndi að þegar hún hafi verið að ráða sig inn til fyrirtækisins sem hún starfar 

hjá núna þá hafi hún verið búin að móta sér skoðun á því hvað hún vildi fá í laun. Hins 

vegar þar sem hún var að fara í annað umhverfi en hún kom úr þá fannst henni hún vera 

að fara út í óþekktar aðstæður og því ekki viss um hvaða kröfur hún gæti gert. Hún hefði 

viljað getað undirbúið sig betur: 

… ég fann það alveg þegar kom að svona launaumræðum þú veist ég var 
náttúrulega auðvitað búin að að þarna gera mér eitthvað svona í hugarlund 
en mér fannst ég samt vera svolítið að að fara svolítið út í svona óþekkt … ég 
samdi í rauninni áður en tekjublaðið kom út, ég hefði alveg viljað að það hefði 
verið eftir á því þá hefði ég getað séð svona sirka þú veist í hvaða launaramma 
þarna, þú veist þannig það er ýmislegt svona sem maður hefði viljað gera hefði 
getað gert betur, þú veist svona launalega séð ég var kannski ekki alveg 
undirbúin …  

Stefanía tók í svipaðan streng og Sigríður. Hún talaði um að það væri erfitt að finna út 

hvað væri eðlilegt að miða við því það væru svo margir þættir sem þyrfti að hafa í huga. 

Þegar hún var að ráða sig í starf þá reyndi hún að afla sér upplýsinga úr ýmsum áttum og 

þannig hafi hún fundið út tölu sem henni hafi þótt eðlilegt að leggja fram:   

… mér fannst rosalega erfitt að finna einhverja svona launakannanir af því það 
er bara þú veist, hvar starfarðu, við hvað, hvað ertu menntaður, ríki, fyrirtæki, 
stórfyrirtæki, lít, mér finnst þær afskaplega erfiðar og og hérna og eins líka 
bara svo þegar þú ert að í framhaldinu að hugsa um þú veist launahækkun 
eða þú veist við hvað ertu að miða, ég man að ég miðaði bara svolítið við, 
hvað er ég með í laun í dag þú veist við hvað, við hvað vinn ég, hvað er ég 
menntuð og hvað eru launin mín í dag og svo hafði ég auðvitað bara einhverjar 
hugmyndir um þetta starf sem ég var að sjá þú veist var að sækja um jú ég 
vissi að það voru svona margir í deildinni og vissi að þetta var svona og svona 
starf, þannig ég svona fékk bara einhvern vegin einhverja tölu í hausinn sem 
ég taldi að væri eðlileg … 

Á þessum orðum kvennanna má sjá að þeim finnst óþægilegt að hafa ekki áþreifanlegri 

þætti til þess að miða sig við sem geti gefið þeim til kynna hvað sé eðlilegt af þeim að 
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krefjast. Þær vilja geta lagt fram sanngjarna kröfu bæði fyrir sig sjálfar og fyrir 

vinnuveitandann. Ekki vera að krefjast of mikils en heldur ekki að vera að krefjast of lítils. 

Þær virðast einnig taka ábyrgðina á laununum á sig sjálfar. Það sé þeirra að átta sig á hvað 

þær eigi að fá í laun. 

María talaði um að hún hafi gert ákveðnar launakröfur þegar hún skipti um starf innan 

síns fyrirtækis og henni hafi ekki þótt neitt mál að setja þær kröfur fram. Þar hafi spilað 

stóran þátt að búið var að bjóða henni hærri laun í hennar fyrra starfi og því hafi hún haft 

þau laun til þess að miða sig við og því verið tilbúin til að berjast fyrir að fá sambærileg 

laun í nýja starfinu: 

Mér fannst það ekkert mál … líka kannski af því ég hafði leverage-ið ég var 
með þú veist ég var með aðra tölu sem ég gat bara nefnt, það er búið að bjóða 
mér þessa tölu ætlarðu í alvörunni að bjóða mér minna, ég er að fara að skipta 
um starf og þú veist ég er að fara að lækka í launum … með að koma yfir þú 
veist þannig það gaf mér náttúrulega mikið leverage sko.  

María nefndi hins vegar einnig að það væri ekki algengt í samningum um laun að annað 

tilboð væri á borðinu sem hægt væri að vísa í og ræða opinskátt um. Almennt þá fannst 

henni erfitt að átta sig á við hvað hún ætti að miða í sínum launakröfum. Hvað væri 

sanngjarnt að leggja fram og hvort að þau laun sem verið væri að bjóða henni væru í 

samræmi við það sem aðrir í sambærilegum störfum væru með: 

… ég veit ekkert við hvað ég á að vera að miða mig þú veist það er bara Frjáls 
verslun og hvað hversu réttar eru þær upplýsingar og þær eru alltaf ársgamlar 
þú veist eins og núna eru þær orðnar … næstum tveggja ára gamlar … það er 
það sem mér finnst erfitt … þú veist mig vantar bara einhvern sem að, einmitt 
ég mundi vilja hafa bara eitthvað svona, gæti bara verið svona nafnlaus poll-
ía sem allir mundu leggja launin sín í og maður mundi draga upp miða og sjá 
meðaltalið eða skiluru þú veist mér finnst það verst að ég geti ekki miðað mig 
við neinn … ég veit bara ekki við hvað ég á að miða af því ég get aldrei sagt 
bara já nei þetta eru ömurleg laun miðað við hvað bransinn er að gera af því 
ég bara veit ekki hvað bransinn er að gera … 

Ásta og maðurinn hennar eru með svipaða menntun og starfa bæði í 

fjármálageiranum. Hún sagðist nota launin hans sem viðmið fyrir sjálfa sig. Ef hún taki 

eftir því að bilið á milli þeirra sé að aukast of mikið þá sæki hún um launahækkun fyrir 

sjálfa sig: „… maðurinn minn er í sama geira þá hef ég alltaf einhverja viðmiðun þannig þú 

veist ég veit ef það er komið eitthvað óeðlilegt bil á milli okkar þá fer ég og bið um skilurðu 

…“. Hún nefnir einnig að ef hún hefði ekki hans laun til þess að miða við þá hefði hún 
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sennilega ekki hugmynd um hvaða launakröfur hún gæti gert: „… ef ég væri ekki með 

þetta viðmið þá væri ég örugglega alveg glötuð í þessu sko ég einhvern veginn veit ekkert 

hver laun eiga að vera eða hvað mér finnst að launin mín eigi að vera þú veist hef enga 

einhvern veginn tilfinningu fyrir því …“. Það er því ljóst að konurnar upplifa sig að 

einhverju leyti í lausu lofti þegar kemur að því hvaða launakröfur þær geti gert því þeim 

finnst þær hafa lítið til þess að miða sig við.  

11.3 Óska ekki eftir nema ég haldi að hún sé góð  

Konurnar óskuðu almennt ekki eftir launahækkunum fyrir sig sjálfar nema þeim fyndist 

þær virkilega eiga það skilið. Þær vildu vera búnar að sanna sig í starfi og þær vildu geta 

lagt fram góð rök fyrir því af hverju þær ættu að fá launahækkun. Þær sóttu í raun ekki 

um launahækkun nema vera nokkuð vissar um að þær fengju jákvætt svar. Mögulega er 

þetta tilkomið af því þær eru óöruggar og óvissar með hvaða kröfur þær geti lagt fram en 

einnig virtist þetta tengjast því að þær lögðu mikla áherslu á sanngjörn og eðlileg laun. 

Í máli kvennanna kom fram að þær voru ekki að óska eftir launahækkun nema þær 

væru búnar að sanna að þær ættu hana skilið eða eins og Sigurborg sagði  „… maður hefur 

tilhneigingu til þess að vilja kannski sanna sig fyrst áður en maður fer að biðja um mikið 

meira sko það er oft þannig“. Í svipaðan streng tók Sigríður hún taldi að mikilvægt væri 

að sanna sig áður en hægt væri að krefjast hærri launa. Hún vildi hins vegar ekki aðeins 

sanna sig fyrir vinnuveitandanum heldur fannst henni mikilvægt að hún væri sjálf að 

upplifa að hún væri verðmætur starfsmaður: 

…tók bara þá ákvörðun að ég bara kem hérna inn og svo þarftu náttúrulega 
auðvitað að sanna þig þú veist og ég er svolítið þannig að þegar ég sjálf finn 
að ég er farin að ég er orðin valuable og legg, og þú veist er bara farin virkilega 
að, að því þú ert alltaf fyrstu mánuðina og jafnvel árið ertu kannski svolítið að 
koma þér inn í eftir bara hvernig eðli starfsins er og úr hvaða geira þú kemur 
og svona þú veist ég er bara svolítið þannig að um leið og, og það er sjálfsagt 
kannski munurinn á mér og eða konum og karlmönnum að þú veist þeir 
kannski vaða bara svolítið blint í það bara ég er þess, svona virði og ég er 
þvílíkur fengur fyrir fyrirtækið konur þurfa kannski svolítið að finna það að 
þær séu það til að þær fari og biðji um meira. 

Hjá Maríu og Bryndísi kom fram að þær væru ekki að sækja um launahækkanir nema þeim 

fyndust þær sjálfar vera búnar að vinna sér hækkunina inn þannig þær ættu auðvelt með 

að rökstyðja beiðni sína. Þær vinna því á ákveðinn hátt vinnuna fyrir vinnuveitendur. Þær 

meta sig sjálfar áður en þær óska eftir hækkun og sækja ekki um nema þær standist það 
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mat og telji sig geta rökstutt það með fullnægjandi hætti. María talaði um að hún væri 

ekki að sækja hækkanir nema hún teldi samningsstöðu sína vera góða: „ég held ég óski 

ekki eftir nema ég haldi að hún sé góð sko“.  Bryndís taldi að samningsstaða sín væri 

yfirleitt nokkuð góð enda legði hún áherslu á að vera ávallt vel undirbúin og leggja fram 

raunhæfar kröfur: 

… ef við hugsum bara um launasamtal sko þá er ég sjálf búin að horfa á þau 
verkefni sem ég hef staðið fyrir og sem ég hef klárað og þá þú veist og ég kem 
svo með það inn í sem rökstuðning fyrir það sem ég er að biðja um þannig 
mér finnst mín samningsstaða þú veist bara yfirleitt ágæt sko og ég er mjög 
raunsæ þú veist þannig ég er já kannski stundum aðeins of raunsæ sko mætti 
alveg hérna, þannig ég er ekkert að biðja um að mínu mati eitthvað miklu 
meira heldur en ég á skilið sko …  

Harpa talaði um að þegar hún hefði sótt um hækkanir hefði hún verið búin að vinna 

sér þær inn:  

Ég hef aldrei sótt hækkun og ekki fengið hana, ehmm ég sæki ekki oft um 
hækkanir en þegar ég sæki um þær þá yfirleitt er ég búin að vinna, mig , mér 
hana inn eða þú veist og, nei ég er ekki dugleg að sækja það en ég hef fengið 
það þegar ég hef sótt það. 

Ásta kom inn á svipaðan punkt og sagðist ekki geta óskað eftir launahækkun fyrir sig 

sjálfa nema henni fyndist hún eiga hana skilið. Hún væri þá búin að undirbúa sig með því 

að finna til rök til að styðja sitt mál: 

… ég mundi aldrei getað óskað eftir nema mér fyndist ég eiga alveg virkilega 
mikinn rétt á því, þannig að þú veist þegar ég hef gert það þá hefur mér alltaf 
þú veist hefur þetta ekki verið eitthvað af því ég hef passað árlega að sækja 
um, biðja um launahækkun, þú veist þetta er bara meira af því að mér finnst 
bara virkilega að það þurfi að skoða það, ef maður trúir því svo innilega sjálfur 
þá held ég að þetta sé ekkert erfitt … þú veist maður er auðvitað búinn að 
finna rökin og meina þú veist fer ekkert af stað nema maður sé bara með 
einhverja ræðu sem maður getur flutt skilurðu, mér hefur alveg fundist þetta 
þurfa að vera þannig eða þú veist bara mín vegna hefur mér liðið betur með 
það þannig og ég hef heldur ekkert oft beðið um launahækkun …  

Í þessum orðum kvennanna má sjá að þær taka ekki mikla áhættu í því að óska eftir 

launum. Þær vilja ekki fara í það að semja um launin sín nema þær séu nokkuð vissar um 

að fá jákvætt svar. Með þessu taka þær að miklu leyti ábyrgð á sínum kröfum. Þær eru 

ekki að sækja um launahækkun nema að þeim finnist þær sjálfar eiga það skilið. Með því 

móti fá þær mögulega laun sem eru sanngjörn og eðlileg að þeirra mati eins og er svo 
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mikilvægt fyrir þær. Úr þessum orðum kvennanna má einnig lesa að þeim finnst þetta í 

raun betri nálgun á samninga um laun, það er að þær sjálfar eins og starfsmenn almennt 

leggi fram rökstuðning fyrir sínum kröfum og uppskeri miðað við framlag. Samningarnir 

eigi ekki að snúast um það að þurfa að leggja ofuráherslu á að semja um ákveðna fjárhæð 

við vinnuveitendur.  

12 Maður ber ábyrgð á sér sjálfur 

Það mátti skýrt greina það í gegnum viðtölin við konurnar að þær töldu ábyrgðina á sínum 

launakjörum vera á sínum herðum. Það væri þeirra að semja vel í upphafi, það væri þeirra 

að óska eftir launahækkunum fyrir sig sjálfar og í raun þeirra að gæta að eigin hag í því 

umhverfi sem þær starfa. Konurnar virtust vera búnar að aðlaga sig að og sætta sig við 

það umhverfi sem þær starfa í þar sem það virðist vera eðilegt að einstaklingar beri ábyrgð 

á sér sjálfir. Konurnar virtust því firra launagreiðendur að mestu leyti af því að bera ábyrgð 

á þeim launum sem þær voru að fá. Þegar vinnuveitandinn hafði frumkvæði að því að 

bæta þeirra hag þá voru konurnar ánægðar með það og það gaf þeim ákveðna 

staðfestingu á því að þær væru að standa sig vel. Þær hins vegar ætluðust í flestum 

tilfellum ekki til þess að frumkvæðið kæmi frá neinum nema þeim sjálfum eða eins og 

Bryndís sagði: „… ég náttúrulega, ég ber ábyrgð á mér sko …“ og vildi með því leggja 

áherslu á að það væri hennar að sækja um til dæmis launahækkun fyrir sig sjálfa ef hún 

vildi bæta sín kjör. Kristín var á sama máli og í orðum hennar má sjá að það sé ekki aðeins 

ábyrgðin að sækja um launahækkun sem sé á hennar herðum heldur einnig það að 

rökstyðja það að hún eigi þá hækkun skilið: „…þú átt að sjálfsögðu að bera þig eftir því 

sjálfur þetta er bara, þú þarft að selja hver þú ert og hvað þú ert að gera og af hverju það 

skiptir máli“.  

Að einhverju leyti virtist þetta viðhorf um að ábyrgðin væri á þeirra herðum vera 

tilkomið vegna þeirrar reynslu sem konurnar höfðu. Þær virtust flestar vera orðnar vanar 

því að þurfa að huga að eigin hag og þær voru búnar að sætta sig við að þannig væri 

málum háttað eins og sjá má á orðum Sigríðar: „… ég hef eiginlega lært það að það kemur 

enginn og eða það er sjaldan þannig að það kemur einhver og hækkar þig án þess að þú 

biðjir um það“. Það mátti heyra á hluta kvennanna að þrátt fyrir að þær teldu að svona 
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væri málum háttað og þær væru búnar að sætta sig við það að þá mundu þær alveg vera 

til í að hlutirnir væru í meira jafnvægi, það er að vinnuveitandinn tæki einnig hluta af 

ábyrgðinni eða eins og Sigurborg sagði: 

… optimal er að það sé einhver svona balance þarna á milli það sé bæði, þú 
þurfir ekki að bóka launaviðtalið sjálfur sko, þú veist, það bara heyrðu það er 
hérna einu sinni á ári og en ég meina ég skil alveg af hverju maður er kannski 
ekkert alltaf bókaður í það sko … af því maður ber bara ábyrgð á sér sjálfur og 
þegar maður áttar sig á því að þá er það held ég lang lang best þú veist þegar 
maður er kominn á þennan aldur sem maður er í maður getur ekki setið og 
beðið bara.  

Orð hennar bera með sér að hún sé ekki vongóð um að staðan muni breytast og það 

sé því best að átta sig á því sem fyrst að ábyrgðin sé á manns eigin herðum. Sigurborg eins 

og fleiri kvennanna virtist því hafa lært það með reynslunni að þær þyrftu að bera ábyrgð 

á sínum kjörum og þær fengju ekkert nema þær óskuðu eftir því sjálfar. Það virðist einnig 

vera að konurnar fái svipuð skilaboð frá umhverfinu. Ásta talaði um að það fyndist öllum 

eðlilegt að hún setti fram kröfur fyrir sig sjálfa: „ég held það finnist það öllum eðlilegt sko 

ég held að fólki fyndist miklu óeðlilegra ef ég mundi ekki setja fram kröfur sé sérstaklega 

af því maður er kona í fjármálageiranum þá finnur maður bara meira ert þú örugglega 

ekki alveg að passa þitt“. Þarna virðist því vera komið ákveðið viðhorf frá umhverfinu sem 

Ásta skynji sem að það sé gert ráð fyrir að hún gæti að sínum eigin hag. 

Ellen hafði allt aðra sýn á hlutina en hinar konurnar, hennar skoðun var sú að 

starfsmenn ættu ekki sífellt að þurfa að berjast fyrir bættum kjörum: „já þú veist svona 

eins og ég horfi á þetta þá held ég að þetta sé svona hlutir sem á að vera bara óþarfi, að 

þú þurfir að berjast fyrir því að að fá kjör þín bætt skilurðu …“. Þetta viðhorf Ellenar má 

mögulega rekja til þess að fyrirtækjamenningin í hennar fyrirtæki varðandi launamál 

virðist að mörgu leyti frábrugðin hinum fyrirtækjunum. Það virðist talið eðlilegt að 

starfsmönnum séu boðnar hækkanir og má sjá það af því að báðar þær konur sem rætt 

var við og störfuðu hjá þessu fyrirtæki töluðu um að yfirmenn þeirra hefðu frumkvæði að 

því að hækka við þær launin. Áhugavert var hins vegar einnig að greina að þrátt fyrir að 

fyrirtækjamenningin í kringum launamálin virkaði öðruvísi en í hinum fyrirtækjunum þá 

virtist þetta fyrirtæki ekki minna karllægt að mörgu öðru leyti en hin fyrirtækin.  
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12.1 Mér finnst það flott þegar það er gert  

Í ljósi þess að konurnar telja sig sjálfar bera ábyrgð á sínum launakjörum er áhugavert að 

sjá það sem kemur fram í máli kvennanna varðandi það hvernig þær koma fram við sína 

eigin starfsmenn. Þar finnst þeim sjálfsagt að grípa inn í og tala um að þær beri hag 

starfsmanna sinna fyrir brjósti, vilji gæta að ákveðnu jafnræði og koma vel fram við sína 

starfsmenn. Þetta gefur einnig til kynna að þær væru til í að sjá meira jafnræði hjá sjálfum 

sér og sínum vinnuveitanda eða eins og Sigurborg komst að orði: „… ég hef svo sem reynt 

að sýna kannski meira frumkvæði sem stjórnandi sko gagnvart mínu fólki og hérna af því 

mér finnst það líka alveg eiga að vera þannig … „. Eins og flestar hinna kvennanna þá taldi 

Margrét að ábyrgðin væri hjá henni varðandi það að óska eftir breytingum á sínum 

launakjörum. Hún hins vegar sagðist einnig í ákveðnum tilfellum hafa haft frumkvæði að 

því að óska eftir betri kjörum fyrir sína starfsmenn. Henni fyndist flott þegar stjórnendur 

sýndu frumkvæði og tækju málin í sínar hendur þegar það ætti við:  

… auðvitað sko bara af því maður hugsar þetta líka sko út frá sér og og til 
minna starfsmanna að hérna bara svona eins og ég hef gert þá hef ég í 
ákveðnum tilfellum að eigin frumkvæði hérna þú veist komið að starfsmanni 
og getað boðið betri kjör vegna þess að ég er bara ánægð með kannski 
framlagið og og þú veist það hefur kannski verið einhver, maður hefur séð 
bara hérna í launaþróun að það er sveigjanleiki sko og eitthvað svoleiðis 
þannig að hérna mér finnst það mjög flott þegar það er gert og þegar það á 
við … 

Sigríður talaði einnig um að starfsmenn væru svo mismunandi og það væri mun erfiðara 

fyrir ákveðna aðila að sækja um launahækkun. Henni fannst því mikilvægt að stjórnendur 

pössuðu upp á sína starfsmenn. Sjálf sagðist hún reyna að passa upp á að ákveðið jafnræði 

væri til staðar hjá sínu starfsfólki: 

… það eru náttúrulega ekkert allir til þess gerðir að sækja, að hafa frumkvæði 
mér finnst yfirmenn þurfi líka svolítið að passa þú veist ehhh þó það sé kannski 
ekkert algengt að þú komir og klappir einhverjum á öxlina og hækkir launin án 
þess að hann biðji um það þá er samt alveg þannig að þú verður samt stundum 
að meta týpurnar og hvernig, hvað fólk er að inna af hendi … það þarf samt 
að tryggja að það sé ákveðið svona jafnvægi í launum þannig ég hef líka alveg 
verið þessi yfirmaður sem bankar á öxlina og hækkar einhvern og mér finnst 
það, mér finnst það líka frábært að geta gert það …  

Ellen talaði um að yfirmaðurinn sinn hefði ávallt verið fyrri til að hækka launin hennar 

og hún hafi því aldrei séð ástæðu til að fara fram á hærri laun. Henni fannst gott að vita 
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til þess að yfirmaður hennar væri að hugsa um hennar hag og segist hafa haft þetta að 

leiðarljósi gagnvart sínum starfsmönnum: „…mér finnst það bara ógeðslega flott og 

virðingarvert af mínum yfirmanni að gera þetta svona og hérna og ég met það mjög mikils 

við hana þannig að þú veist þetta er eitthvað sem ég mundi gjarnan vilja gera fyrir mitt 

starfsfólk líka…“. Það má lesa úr þessum orðum kvennanna að þær myndu vera ánægðar 

með það ef að þeirra eigin yfirmenn eða vinnuveitandi myndi taka frumkvæðið og bæta 

þeirra launakjör án þess að þær þyrftu að bera alla ábyrgðina. Það væri ákveðin 

staðfesting á því að þær væru að standa sig vel og það væri verið að gæta að þeirra hag 

innan fyrirtækisins. 

12.2 Ég sé metin að verðleikum 

Þrátt fyrir að konurnar teldu ábyrgðina á sínum kjörum vera á sínum herðum þá ætluðust 

þær samt sem áður til ákveðinnar sanngirni af hálfu vinnuveitenda sinna og gerðu þá 

kröfu að þær væru metnar að verðleikum. Þar kom aftur þetta sem kom svo sterkt fram 

hjá þeim að launin væru sanngjörn og eðileg. Harpa kom inn á það að krónutalan sem slík 

væri ekki endilega það sem skipti hana mestu máli þar sem laun á milli fyrirtækja gætu 

verið misjöfn. Hún sagði hins vegar að það skipti sig máli að finna að hún væri metin að 

verðleikum miðað við aðra í sambærilegum stöðum: 

Sko, ég hef oftar en einu sinni sagt þegar ég er að semja um laun að ég dálítið, 
að fyrir mig krónutalan skiptir mig ekki svo miklu máli heldur krónutalan mín 
í samanburði við krónutölu annarra skiptir mig máli þannig hvað þú veist, hvar 
ég er, bara að ég sé trítuð fairly þú veist að ég sé metin að verðleikum í 
samanburði við sambærilegt starfsfólk, það skiptir mig máli. 

Harpa hélt áfram og sagði: „ þess vegna hef ég stundum sagt þegar ég er, ég er að 

semja, að ég verð bara að treysta því að þú sért, að þú sért að koma vel fram eða að þú 

sért að staðsetja mig rétt miðað við ábyrgð mína, reynslu og það sem ég er að gera …“. Á 

þessum orðum má sjá að Harpa eins og fleiri kvennanna ætlast til ákveðinnar sanngirni. 

Konurnar gera þá kröfu til vinnuveitanda að þeir staðsetji þær rétt og bjóði þeim laun sem 

séu í samræmi við það sem eðlilegt geti talist fyrir störf þeirra og ábyrgð. Hérna má 

kannski segja að konurnar varpi ákveðinni ábyrgð yfir á vinnuveitendur það er að þær 

setja fram þá lágmarks kröfu að það sé komið fram við þær af sanngirni. Bryndís var á 

sama máli og Harpa og nefndi að þó svo launin væru ekki aðalatriðið þá skipti þau máli: 

„… en auðvitað þá hérna legg ég líka áherslu á að vera með góð laun og sanngjörn laun 
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fyrir mín störf“. Konurnar vildu því vita að þær væru metnar að verðleikum og að það væri 

verið að meta þær á sama hátt og aðra með sambærilega menntun, í sambærilegum 

stöðum og með sambærilega ábyrgð. Hjá Bertu sem talaði um að hún hefði aldrei óskað 

eftir launahækkun hjá sínum vinnuveitanda kom þetta sjónarmið einnig skýrt fram. Hún 

talaði um að það væri hennar trú að ef vinnuveitandinn væri ánægður með starfsmann 

þá myndi hann tryggja að sá starfsmaður væri á sanngjörnum launum: 

Já af því ég held af ef einhver er mjög ánægður með þig sem starfsmann að sá 
hinn sami muni tryggja að þú sért á sanngjörnum launum og þú sért að fá 
borgað fyrir það sem þú ert að að í raun og veru að framleiða eða leggja til til 
hérna leggja leggja á borðið og, já ég trúi því og ég held að það hafi alveg 
raungerst í mínu tilviki … 

Það má einnig sjá að þessi krafa um sanngirni og þau laun sem þær eru að fá frá sínum 

vinnuveitendum eru að þeirra mati ákveðin staðfesting á því að þær séu metnar að 

verðleikum fyrir sitt framlag. Kristín eins og margar af hinum konunum nefndi að það 

væru ekki launin sem slík sem skiptu höfuðmáli en þau væru þó hins vegar ákveðin 

staðfesting á því að hún væri metin að verðleikum fyrir sitt vinnuframlag: „…mig langar 

kannski ekki að setja launin í fyrsta sæti en það þýðir ekki það að ég segi að launin skipti 

ekki máli, launin skipta virkilega miklu máli og það er hérna á ákveðin hátt svolítil 

staðfesting á því að ehhh þú sért metin fyrir það sem þú ert að gera …“. Stefanía talaði 

einnig um sanngirnina: „… en já fullkominn heimur er að þetta sé málefnalegt og það sé 

sanngjarnt eitthvað eðlileg og það sé bara það eigi það sama við, það fái allir sömu 

meðferð“. Að hennar mati ættu fyrirtæki ekki að bjóða konum lægri laun þó svo þau gerðu 

sér mögulega grein fyrir að konur sættu sig við lægri laun en karlmenn:  

Ég sagði áðan þetta er þessi sanngirni sko þú veist hvað er, ekki bjóða lægra 
af því þú veist að þessi tekur lægra en einhver annar ef þú ert búin að 
verðmeta starf… og það koma tveir einstaklingar inn með sama, sömu 
menntun og allt þetta og einn biður um fimmhundruð og hinn sexhundruð þá 
bara fá þeir samt sömu launin af því það er eðlilegt af því þú varst fyrir fram 
búinn að segja þetta er eðlilegt verð fyrir þetta starf … 

Þrátt fyrir að konurnar ætlist til ákveðinnar sanngirni af hálfu vinnuveitenda sinna þá 

kom einnig fram að konurnar treysta ekki fullkomlega á að ferlarnir muni virka. Þetta kom 

meðal annars fram í því að konurnar vildu flest allar halda sínum samningsrétti og þær 

voru ekki sáttar við að vera settar í ákveðin hólf eða eins og Sigríður komst að orði: „… en 

nei þegar samt á hólminn er komið, það eru auðvitað kostir og gallar, að þá mundi ég 
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samt frekar vilja semja fyrir sjálfa mig“. Kristín kom inn á þann punkt að starfsmenn væru 

svo misjafnir að það væri ómögulegt að ætla að setja alla í sama flokk sem gengi flatt yfir 

alla. Hún vildi því geta samið um sín kjör á sínum eigin forsendum þó svo launaviðræður 

væru vandmeðfarnar: 

Nei, ég vil geta gert þetta sjálf, já, mér finnst sko, það er ekki hægt að henda 
öllum í sama flokkinn vegna þess að við erum öll bara svo ofboðslega misjöfn 
… sumir eiga heima extra vel í því sem þeir gera meðan aðrir eru bara allt í lagi 
og svo eru enn aðrir sem ættu bara að finna sér eitthvað annað að gera og 
það er alveg sama hér í fjármálageiranum … nei ég vil ekki vera inn í 
einhverjum strúktúr sem gengur flatt yfir á alla … 

13 Það var hægt að verða við einhverju en einhverju ekki 

Þrátt fyrir að konurnar hafi hver og ein hegðað sér á mismunandi hátt í samningum um 

laun má segja að það sem hafi verið sammerkt með þeim var að þær voru almennt 

ánægðar með að þær væru að semja fyrir sig sjálfar og þær vildu geta samið fyrir sig 

sjálfar. Konurnar upplifðu hins vegar einnig ákveðinn létti þegar samningaviðræðunum 

var lokið. Konurnar voru að upplifa samninga um laun sem ákveðin átök og þeim fannst 

þeir erfiðir. Mögulega vegna þessa þá virtust samningaviðræðurnar sem konurnar áttu í 

varðandi laun vera nokkuð mjúkar, það er konurnar gengu almennt ekki fram af mikilli 

hörku með sínar kröfur. Þær voru þó flestar búnar að undirbúa sig vel og voru með 

ákveðnar hugmyndir um hverju þær vildu ná fram. Konurnar samþykktu því ekki 

skilyrðislaust það sem þeim var boðið flestar þeirra voru að semja um sín laun en eins og 

fyrr segir þá gengu þær almennt ekki fram af mikilli hörku. Oft á tíðum virtust þær einnig 

ekki ánægðar með þann árangur sem þær náðu í samningunum og töldu eftir á að þær 

hefðu getað gert betur. 

Þegar Margréti var boðin staða innan síns fyrirtækis fékk hún tækifæri til að semja um 

sín launakjör enda talaði hún um að hún hefði sjálf verið með ákveðnar kröfur: „… ég 

auðvitað setti fram ákveðnar kröfur um laun og fékk þarna svona tilboð sem ég náði að 

svara og fékk feedback við því og náðum svona lendingu“. Sigurborg talaði um að hún 

hefði haft ákveðnar hugmyndir sem hún hefði lagt fram í launaviðræðunum. 

Vinnuveitandinn hafi talið sig geta orðið við hluta af þeim kröfum og öðrum ekki: „… ég 

kom alveg með eitthvað að borðinu sem að við ræddum um sko og þurftum að diskútera 
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og þú veist það var hægt að verða við einhverju og einhverju ekki sko …“.  Í tilfelli Stefaníu 

þá var hún beðin um að nefna hvaða launahugmyndir hún hefði og nefndi hún laun á 

ákveðnu bili og endaði með að fyrirtækið bauð henni launin í efri viðmiðunum: „Ég var 

spurð bara um hugmyndir og lagði þær fram … og ég man að það var sko fimmtíuþúsund 

sko, ég nefndi tölu með einhverju svona fimmtíuþúsund mun eða eitthvað …“. Þegar Ásta 

var að ráða sig til starfa hjá fyrrum vinnuveitanda hafnaði hún upphaflegu tilboði þar sem 

hún taldi það of lágt og hún sá ekki fyrir sér að hefja störf hjá fyrirtækinu á þeim kjörum 

sem henni voru upphaflega boðin hún hins vegar tók tilboði sem var litlu hærra en það 

sem upphaflega hafði verið boðið:  

… ég man fyrst fannst mér launin bara ógeðslega lág, ég spurði bara er þetta 
fyrir skatt eða eftir skatt og bara eitthvað, svo sagði ég bara nei ég ætla ekki 
að taka þessu vildi ekki taka vinnunni og þarna svo hringdu þeir eitthvað í mig 
aftur og buðu mér eitthvað bara aðeins hærra sko en þú veist ég tók því samt 
sko ….  

Ástæðan fyrir að hún hafi tekið tilboðinu segir Ásta hafa verið vegna ákveðins 

metnaðarleysis og hugsunarleysis hjá sér á þessum tíma. Konurnar virtust almennt 

forðast að ganga of hart fram í samningaviðræðum. Fyrir þær voru það átök að semja um 

laun og þær vildu því ekki að samningaviðræðurnar yrðu of harkalegar. Konurnar vildu 

hins vegar semja þó þeim fyndust það átök og þær samþykktu ekki skilyrðislaust tilboð 

vinnuveitenda.  Þær vildu hins vegar ekki heldur ganga of hart fram með sínar kröfur.  

Þó að konurnar hafi almennt forðast að ganga hart fram í samningaviðræðunum voru 

þó undantekningar á því hversu hart þær gengu fram. Þegar María sótti um auglýst starf 

hjá sínum vinnuveitanda sagðist hún hafa verið búin að ákveða hvaða kjör hún vildi fá í 

nýja starfinu sem meðal annars fól í sér meiri ábyrgð ásamt því sem hún fékk mannaforráð 

sem hún hafði ekki verið með í fyrra starfi. María nefndi að það hafi verið nokkuð brött 

brekka að fá launakjörin bætt og barðist hún nokkuð hart fyrir því að fá þau kjör sem hún 

óskaði eftir. Hún nefndi að hún hefði tekið tvö til þrjú símtöl áður en hún hafi fallist á þau 

kjör sem voru í boði: „… það var í þriðja símtali sem ég sagði bara ok ég sættist á þetta, 

þá var ég búin að taka tvö símtöl og bara heyrðu er ekki hægt að gera eitthvað, er ekki 

hægt að gera eitthvað og svo bara ok“. Þrátt fyrir ákveðnar kröfur af hennar hálfu og 

töluvert aukna ábyrgð fékk María ekki þau laun sem hún óskaði eftir og taldi hún 

hækkunina sem hún fékk frekar litla miðað við að hún væri að taka á sig mun meiri ábyrgð: 
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„… ég meina launin mín hækkuðu ekki um mikið við að færa mig sko þau hækkuðu um, 

jújú þú veist þau hækkuðu um 12 eða tæp 13 prósent eitthvað svoleiðis þrátt fyrir þú veist 

að ég væri að taka miklu meiri ábyrgð og allt það sko…“. Þessi orð Maríu eru í samræmi 

við það sem margar af konunum nefndu varðandi það að þeim fannst þær ekki vera að ná 

miklum hækkunum þrátt fyrir að vera að semja. 

13.1 Það er eitthvað aðeins svigrúm 

Eins og áður sagði þá upplifðu konurnar að þær væru ekki að ná fram miklum hækkunum 

þegar þær væru að semja um launin. Að hluta til töldu þær ástæðuna vera til komna vegna 

þess að þær sjálfar væru ekki góðar í að semja fyrir sig sjálfar. Margar kvennanna virtust 

hins vegar einnig vera á því að almennt væri ekki mikið svigrúm til staðar fyrir þær til að 

semja um laun ásamt því sem ferilinn við að sækja um launahækkun gæti verið óljós og 

þungur í vöfum. Í báðum tilvikum taldi hluti kvenna að um væri að ræða taktík hjá 

fyrirtækjunum til að halda launum í skefjum. Hjá konunum mátti því greina ákveðna 

óánægju og pirring yfir því hvernig stundum væri staðið að launamálum. Sigríður nefndi 

að í hennar tilviki hefði það tekið hátt í ár að fá svar við launahækkun sem hún óskaði eftir 

sem almennur starfsmaður. Hún talaði um að ferilinn væri þungur í vöfum og drægi þar 

af leiðandi úr starfsmönnum þegar þeir væru að óska eftir launahækkun. Það hins vegar 

gæti verið tilgangurinn að einhverju leyti:  

… ferlarnir eru þungir og ég man til dæmist í fyrsta skipti sem ég fór fram á 
launahækkun þá var ég svona kannski almennur starfsmaður þá tók það ár, 
nánast, og þegar á hólminn var komið var það náttúrulega miklu minni af því 
þá hafði komið inn í þetta þessar, þú veist ég vildi hækka launin mín um 
eitthvað x síðan náttúrulega er kúnstin kannski hjá [fjármálafyrirtækinu] að 
draga þetta rosalega langt, svo koma inn náttúrulega þessar samningsbundnu 
hækkanir og svona þannig þegar á hólminn var komið var launahækkunin bara 
einhverjir, einhverjir nokkrir þúsundkallar sem mér fannst alveg grátlegt og og 
þú veist hafði, dró dró rosalega úr mér, að maður verður svona gramur svolítið 
en þegar ég var komin ofar þá fannst mér þetta gerast miklu hraðar það er 
kannski bara, það er náttúrulega auðvitað ósanngjarnt en það er kannski bara 
af því sá sem var yfirmaður minn meðan ég var þarna var kannski bara ekki 
eins góður og yfirmaðurinn minn sem ég hafði þegar ég var komin náttúrulega 
í stjórnendastöðu það skiptir líka máli … 

Það er áhugavert að heyra að Sigríður nefnir að þegar hún hafi sótt um launahækkun 

sem stjórnandi þá hafi ferlið gengið hraðar fyrir sig. Hún taldi að vegna þess að hún hafi 

verið orðin stjórnandi þá hafi það haft áhrif. Edda nefndi að henni fyndist sem að það væri 
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að einhverju leyti búið að taka samningsréttinn af starfsmönnum. Henni fannst oft skorta 

að það væri skýrt í ferlinu hver hefði vald til þess að taka ákvörðun um laun og það mátti 

heyra greinilega óánægju hjá henni og pirring með það að hún þyrfti að ræða sín launamál 

við einstaklinga sem hefðu ekki umboð til að taka ákvörðun: 

… og í rauninni finnst mér samt að sumu leyti sé búið að framselja þetta vald 
því að þegar að, þegar að, þegar að sá sem maður hérna ræður við en en 
bakkar sig upp með því að hann hafi ekki umboð til eða hafi ekki hérna, eða 
hafi ekki svigrúm að þá er svolítið búið að taka, taka af þér samningaréttinn 
líka …  

Það sem flestar kvennanna nefndu er að þeim fannst svigrúmið til að semja oft á tíðum 

lítið eða að minnsta kosti að það væri viðkvæðið hjá vinnuveitendum. Þegar Harpa var að 

ráða sig til starfa lagði hún fram móttilboð við tilboði vinnuveitandans. Hún nefndi að í 

þessu tilviki hefði hún væntanlega komið inn á þeim launum sem henni voru boðin en hún 

hafi þó haft væntingar um hærri laun. Henni eins og mörgum af hinum konunum fannst 

hún ekki ná að hækka sig mikið í samningaviðræðunum: „… mér finnst ég yfirleitt aldrei 

ná að hækka laun mikið frá fyrsta tilboði, maður nær eitthvað aðeins af því að þú veist 

það er eitthvað aðeins svigrúm en aldrei þannig að það sé eitthvað svona eitthvað þú veist 

mikið“. Þetta litla svigrúm sem konurnar voru að upplifa var ekki einskorðað við það þegar 

þær voru að semja um störf hjá nýjum fyrirtækjum heldur var það einnig raunin þegar 

þær voru að semja um laun innan sinna eigin fyrirtækja eins og sjá mátti á orðum 

Margrétar: 

Ef við tölum bara um launakjörin þá setur hann fram tölu og ég svara og hann 
fer með það til baka og kemur þá með svona eins og þá lokasvar og það, það 
kannski ekkert mikið svigrúm þar þú veist, það stoppaði það enda skynjaði ég 
kannski að það væri ekki, fékk svona þau svör að það væri svona eins og ég 
segi svona svona lokasvar.  

Konurnar virtust því vera að upplifa að þeim væru settar ákveðnar skorður af hálfu 

vinnuveitenda. Þannig að þó þær tækju af skarið og semdu um sín laun þá virtust þær 

telja að það myndi almennt ekki leiða til mikilla breytinga fyrir þær. Þær virtust jafnframt 

ekki hafa trú á því að hlutirnir myndu breytast í framtíðinni. Að einhverju leyti virtust 

konurnar sætta sig við að þetta væri staðan en einnig mátti greina ákveðna óánægju 

meðal kvennanna og þær voru ekki vissar um að staðreyndin væri sú að það væri ekki til 

staðar svigrúm heldur væri það ein af aðferðum vinnuveitandans til að halda launum í 
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skefjum. Edda hafði óskað eftir launahækkun hjá sínum vinnuveitanda og fékk þau svör 

að ekki væri meira svigrúm til staðar til þess að hækka hennar laun þar sem hún væri 

kominn út fyrir ákveðinn launaramma: „… eehhh það var tekið vel í það en hefur ekki frá 

þeim tíma verið gerð breyting sko, eða bara út frá því að þá var ég komin út fyrir einhvern 

ramma sem að, þar fram eftir götunum sem er mikið notað og hér sérstaklega í 

[fjármálafyrirtækinu]“. Edda var greinilega óánægð með þau svör sem hún fékk hjá sínum 

vinnuveitanda og upplifði sem að lítið svigrúm væri ákveðin taktík hjá fyrirtækinu: „… 

hvort að það [svigrúmið] er bara notað á mann og það er svo til staðar eða hvort það er 

bara þannig ég veit það ekki“.  Það má líka sjá af frásögn Ástu að það er greinilegt að það 

er alls ekki svo að svigrúm til samninga sé alltaf lítið:  

Kannski svona stærsta launahækkun sem ég hef fengið að þá var ég verulega 
ósátt við launin mín bað um launahækkun og þá var kannski ja það gengur 
ekkert svo rosalega vel í rekstrinum og eitthvað, þá sagði ég bara ok greinilega 
get ekkert verið hérna þannig að ég sótti um vinnu sem var auglýst bara í 
dagblaði og og fékk hana og þarna og þar var þetta líka sko þar voru mér boðin 
einhver laun sem ég vildi síðan ekki fá ég man ég hækkaði grunnlaunin sem 
mér var boðið um þrjú hundruð þúsund bara í viðtalinu, bara með því að segja 
nei og bara nei, nei þú veist og það var alltaf komið aftur bara hundrað þúsund 
kall hærra og hundrað þúsund kall hærra og hundrað þúsund kall hærra 
þangað til þau sögðu bara nú getum við ekki farið hærra en þarna þannig það 
er ýmislegt hægt í viðtalsferlinu en það sem þau buðu mér fyrst var alveg,  það 
var of lágt sko og þarna ég hefði alveg farið þarna á milliveginum skilurðu en 
þarna en þá þegar ég sagði síðan í vinnunni heyrðu veist ég er bara komin með 
aðra vinnu víst þið getið ekki boðið mér hærri laun þá þarna vil ég bara hætta 
þá voru gerðar bara alveg svona gríðarlega miklar skipulagsbreytingar þannig 
ég fékk hærri laun og meiri ábyrgð þú veist þá vildu þeir ekkert missa mig sko 
þannig að það er náttúrulega ömurlegt að þurfa þurfa að fara þessa leið en ég 
sótti ekki um hina vinnuna til þess að gera þetta skilurðu ég sótti bara um hana 
af heilum hug og ætlaði bara að taka henni sko … 

Til þess að ná fram því sem hún vildi í þessum aðstæðum þurfti Ásta að ganga svo langt 

að segja upp vinnunni en þegar á reyndi bjó fyrirtækið hins vegar til það svigrúm sem til 

þurfti til að hækka hjá henni launin. Það mátti hins vegar heyra að hún var ósátt við að 

hafa þurft að fara þessa leið. Hún nefndi að þetta væri ein af ástæðunum fyrir því að það 

væri svo erfitt að sækja um launahækkun.  
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14 Umræða 

Markmiðið með rannsókninni var að öðlast djúpan skilning á því hvernig íslenskar konur 

sem starfa í fjármálageiranum eru að upplifa það að semja um sín eigin laun. Í því skyni 

var sett fram rannsóknarspurningin „Hver er upplifun íslenskra kvenkyns stjórnenda sem 

starfa í fjármálageiranum af samningum sem tengjast þeirra launum ?“. Það að leitast við 

að skilja og skynja upplifun kvennanna gerði rannsakanda kleift að öðlast dýpri skilning á 

því hver raunveruleg upplifun kvennanna væri.  

Margt áhugavert kom í ljós varðandi upplifun kvennanna af því að semja um sín eigin 

laun. Það sem má segja að hafi verið rauði þráðurinn í gegnum samtölin var það að 

konurnar upplifðu samninga um laun sem ákveðin átök. Þeim fannst erfitt að semja um 

sín eigin laun. Þrátt hins vegar fyrir að þeim fyndist erfitt að semja um sín eigin laun þá 

vildu þær geta gert það. Konurnar gerðu sér grein fyrir því að eins og kerfið væri núna að 

þá væri gert ráð fyrir því að starfsmaðurinn hefði frumkvæði að samningum um sín eigin 

laun. Konurnar aðlöguðu sig að kerfinu og virtust sætta sig við það að einhverju leyti. Þær 

voru hins vegar oft á tíðum ekki ánægðar með árangur sinn en í stað þess að áfellast kerfið 

þá voru þær frekar að áfellast sig sjálfar. Töldu sig ekki standa sig nógu vel í 

samningaviðræðunum. Konurnar tóku því ábyrgðina á samningunum á sig og sættu sig 

við að þetta væru átök sem þær þyrftu að fara í. Hins vegar mátti heyra á þeim að þær 

væru ekki endilega sammála því hvernig kerfið virkaði. Í þeirra huga töldu þær samninga 

um laun frekar eiga að snúast um það að framlag og frammistaða hvers starfsmanns væri 

metin á sanngjarnan hátt og vinnuveitandinn ætti að hafa meira frumkvæði að því að 

umbuna starfsmönnum til að ná fram því markmiði. Í þeirra huga skipti öllu máli að laun 

væru ákvörðuð á sanngjarnan og eðlilegan hátt þannig hver væri að uppskera eins og 

hann sáði. 

Í viðtölunum kom fram að konurnar töldu sig bera ábyrgð á sínum kjörum og virtust að 

mörgu leyti telja það sjálfsagt. Ástæðan fyrir þessu virtist meðal annars vera vegna þess 

að þetta var það sem þær höfðu lært í gegnum eigin reynslu. Svona væri kerfið og þær 

þyrftu að aðlaga sig að því. Upplifun þeirra var sú að ef þær gættu ekki að eigin kjörum að 

þá mundu þær ekki uppskera því það væri enginn annar sem myndi gæta þeirra 

hagsmuna. Það mátti því lesa úr þessum orðum þeirra að það væri aðeins þeim sjálfum 

að kenna ef þær væru ekki að uppskera sem skyldi. Konurnar voru því ekki að áfellast það 
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kerfi sem til staðar er heldur voru þær að áfellast sjálfar sig ef illa gekk. Upplifun 

kvennanna hefur ákveðna samsvörun við þær áherslur sem lengi hafa verið til staðar í 

þeim rannsóknum sem fjalla um áhrif kyns í samningaviðræðum. Þar hefur áherslan lengi 

vel verið á þá leið að ábyrgðin sé kvennanna. Það sé þeirra að óska eftir hærri launum 

fyrir sig sjálfar og aðlaga sína hegðun svo þær uppskeri til jafns við karlmenn (Kolb, 2009). 

Annað sem kom mjög oft fram hjá konunum var að þær töluðu um að laun ættu að vera 

eðlileg og sanngjörn. Þær voru sem sagt ekki að biðja um að launin þeirra væru hærri en 

annarra bara að þau væru í samræmi við þeirra frammistöðu og framlag. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á það að ólíkt karlmönnum þá finnst konum óþægilegt að fá greitt meira en 

aðrir í sömu stöðu (Kray og Thompson, 2005).  

Þessi umræða um ábyrgðina er einnig áhugaverð í ljósi þess að á Íslandi eru lög sem 

leggja ákveðnar skyldur á herðar fyrirtækja að gæta að jafnræði í launum á milli kynjanna. 

Fyrirtækjum er skylt að sýna fram á að þau séu að greiða jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf 

(Jafnréttisstofa, 2017; Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla, nr. 56/2017) og því ljóst að fyrirtæki bera töluverða ábyrgð á launum starfsmanna 

sinna. Það virðist hins vegar vera sem að konurnar treysti ekki fullkomlega á að ferlar 

innan fyrirtækjanna muni virka. Sem birtist meðal annars í því að þær vildu flest allar halda 

sínum samningsrétti og voru ekki hrifnar af því að vera settar í ákveðin hólf. Ef miðað er 

við það lagaumhverfi sem til staðar er á Íslandi ættu konur að geta treyst því að þær séu 

meðhöndlaðar á sanngjarnan máta og geta treyst því að þær fái að minnsta kosti sömu 

laun og karlmenn ef þær gegna jafnverðmætum störfum. Konurnar ræddu einnig um að 

þær ætluðust til ákveðinnar sanngirni af hálfu vinnuveitenda. Þær virðast hins vegar ekki 

treysta að öllu leyti á hana og taka því ábyrgðina á sínum launakjörum á sig sjálfar.  

Eitt af því sem rannsóknir hafa sýnt fram á þegar kemur að samningum er að það skiptir 

máli hver tilhneiging einstaklinga er til þess að hafa frumkvæði að samningum. Þeir 

einstaklingar sem hafa frumkvæði að því að semja um laun fyrir sig sjálfa uppskera meira 

heldur en þeir einstaklingar sem ekki semja (Aðalsteinn Leifsson og Aldís G. 

Sigurðardóttir, 2010; Barron, 2003, Gerhart og Rynes, 1991; Säve-Söderbergh, 2019). Það 

að meta aðstæður sem umsemjanlegar og hafa frumkvæði að samningaviðræðum skiptir 

því máli varðandi það hver endanleg niðurstaða verður. Í rannsókninni kom fram að 

konurnar upplifðu sem að frumkvæðið að samningum ætti að vera hjá sér. Þær nefndu 
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hins vegar einnig að þær hefðu ekki oft óskað eftir launahækkunum á sínum ferli. Þannig 

þó svo konurnar hafi talið að frumkvæðið bæði ætti og væri sitt þá virtist það frekar vera 

vegna þess að þannig virkaði kerfið í dag. Ef þær ætluðu að uppskera þá þyrftu þær að 

stíga fram en þær hins vegar gerðu það ekki oft. Af þessu má draga þá ályktun að 

tilhneiging kvennanna til þess að hafa frumkvæði að samningaviðræðum vegna sinna 

eigin launa sé ekki mikið sem er í samræmi við ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

þrátt fyrir að niðurstöður þar að lútandi séu ekki allar á einu máli. Ef að konurnar eru ekki 

með mikla tilhneigingu til að semja má einnig draga þá ályktun að þær muni uppskera 

minna heldur en þeir einstaklingar sem hafa meira frumkvæði. 

Eitt af því sem konurnar voru að upplifa var að þeim fannst erfitt að leggja fram kröfur 

fyrir sig sjálfar og upplifðu því ákveðið óöryggi í samningum um laun. Óöryggið kom meðal 

annars fram í því að þær vissu ekki hvaða kröfur þær gætu gert. Þær höfðu áhyggjur af 

því að ef þær gerðu of háar kröfur að þá yrðu þær álitnar góðar með sig og að það gæti 

leitt til þess að þær yrðu af atvinnutækifærum. Þetta óöryggi sem konurnar upplifa er í 

samræmi við rannsóknir sem snúa að bakslags áhrifunum og áhrifum staðalímynda 

(Amanatullah og Morris, 2010; Kray og Thompson, 2005; Wade, 2001). Greina má að 

konurnar hafa áhyggjur af því að vera metnar á neikvæðan hátt félagslega ef skoðað er 

að þær hafa áhyggjur af því að vera taldar góðar með sig ef þær leggi fram of háa kröfu 

fyrir sig sjálfar. Konurnar vildu því ekki virka of kröfuharðar í samningaviðræðum um laun. 

Álit annarra var að skipta þær máli og þá sérstaklega á þann hátt að þær vildu ekki vera 

metnar neikvætt. Þessar áhyggjur og óöryggi kvennanna getur leitt til þess að þær dragi 

úr kröfum sínum hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað en rannsóknir hafa einmitt 

sýnt fram á að konur draga úr kröfum sínum ef þær telja að það geti leitt til neikvæðs 

félagslegs mats (Amanatullah og Morris, 2010). 

Rannsóknir sem snúa að bakslags áhrifunum hafa sýnt fram á að þau snúa ekki aðeins 

að því að konur verði fyrir neikvæðu félagslegu mati heldur geti þau haft fjárhagsleg áhrif 

fyrir konur þar sem konur setji fram minni kröfur í ákveðnum aðstæðum (Amanatullah og 

Morris, 2010). Segja má að það óöryggi kvennanna og þær áhyggjur sem þær höfðu yfir 

því að þær gætu misst af atvinnutilboðum, það er yrðu ekki ráðnar, ef þær settu fram of 

háa kröfu getur bent til þess að konurnar dragi úr þeim kröfum sem þær setja fram og 

lendi því í fjárhagslegu tapi. Konurnar virtust því að einhverju leyti meta hver 
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ávinningurinn væri af því að semja. Ef þær settu fram of háa kröfu gætu þær misst af 

tækifærum þannig þær mögulega fórna fjárhagslegri útkomu til þess að verða ekki metnar 

neikvætt félagslega sem er í samræmi við rannsóknir sem gerðar hafa verið um bakslags 

áhrifin (Amanatullah og Morris, 2010; Wade, 2001). 

Konurnar sögðust ekki fara inn í samningaviðræður um laun nema þær væru vel 

undirbúnar, gætu rökstutt beiðni sína um hærri laun og væru búnar að sanna að þær ættu 

skilið hærri laun. Þær fóru því í raun ekki inn í samningaviðræður um laun nema vera 

nokkuð vissar um að þær fengju jákvætt svar. Konurnar virðast því gera sér grein fyrir því 

hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað að með því að gefa kröfum sínum ákveðið 

lögmæti þá geti þær dregið verulega úr líkum þess að fá neikvætt svar. Rannsóknir hafa 

einmitt sýnt fram á að ef konur geta lagt kröfur sínar um hærri laun fram á hátt sem gefur 

kröfunni aukið lögmæti aukast líkurnar á því að þær fái það sem þær óska eftir (Bowles 

og Babcock, 2013).  

Konurnar töluðu einnig um að þeim fyndust þær þurfa að sanna sig í starfi áður en þær 

gætu sett fram hærri kröfur. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar einstaklingar eru að 

ráða sig inn í störf þá telja bæði konur og karlar að þau þurfi að sanna sig í 

samningaviðræðunum með því að til dæmis útlista sína hæfni. Rannsóknir hafa hins vegar 

einnig sýnt fram á að fleiri konur en karlar telja sig þurfa að sanna sig þegar þær eru 

komnar í starfið til þess að geta óskað eftir hærri launum (Barron, 2003).  

Það óöryggi sem konurnar voru að upplifa í samningum varðandi sín eigin laun má 

einnig rekja til þess að konunum fannst skorta viðmið. Þær hefðu ekki aðgang að nægum 

upplýsingum til þess að geta metið hvaða kröfur eðlilegt væri að þær færu fram á. Margar 

kvennanna töluðu um að áður en þær færu í viðræður um laun að þá væru þær búnar að 

reyna að afla sér upplýsinga um launakjör en þar sem þær væru stjórnendur þá væru til 

dæmis launakannanir ekki að nýtast þeim að neinu ráði. Helsta sem konurnar virtust hafa 

til viðmiðunar voru þau laun sem birt eru í tekjublaði Frjálsrar verslunar. Þær kvennanna 

sem höfðu ákveðin viðmið þegar þær voru að semja voru tilbúnar að ganga harðar fram í 

sínum samningum heldur en þær sem ekki höfðu viðmið. Þetta er í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem sýna fram á að óvissa í aðstæðum er einn af þeim þáttum sem hefur 

neikvæð áhrif á konur í samningum og gerir það að verkum að þær standa sig verr en 

karlmenn ef horft er til fjárhagslegrar útkomu. Ef óvissunni er hins vegar haldið í lágmarki 
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þá hverfur munurinn á milli karla og kvenna (Bowles, Babcock og McGinn, 2005; 

Hernandez-Arenaz og Iriberri, 2019; Leibbrandt og List, 2012; Mazei, Hüffmeier, Freund, 

Stuhlmacher, Bilke og Hertel, 2015). Þrátt fyrir að það sé svo í samningaviðræðum um 

laun að einstaklingar hafi ekki nákvæma vitneskju varðandi hvaða útkomu þeir geta náð 

og ávallt sé til staðar ákveðin óvissa þá geta fyrirtæki dregið úr líkunum á því að fram komi 

kynjamunur með því að draga úr óvissu í aðstæðunum. Þetta geta fyrirtæki gert með því 

að gera konum það ljóst á beinan hátt að laun séu umsemjanleg í þeim tilvikum sem þau 

eru það (Leibbrandt and List, 2012) og með því að hafa til staðar upplýsingar um hvert 

samningsbilið sé (Bowles, Babcock, og McGinn, 2005). Ef að laun eru þekkt þá dregur það 

úr mismuni í launum hjá konum og körlum (Thompson, 2015). 

Það kom skýrt fram í rannsókninni að konurnar töldu sig ekki góðar í því að semja fyrir 

sig sjálfar. Þær virtist skorta ákveðið sjálfstraust þegar kom að samningaviðræðum sem 

sneru að launum og upplifðu að einhverju leyti óánægju með eigin frammistöðu sem 

birtist í því að þær töldu sig hafa getað gert betur þegar þær litu til baka. Það að konur 

hafi minna sjálfstraust og séu óánægðari með frammistöðu sína heldur en karlmenn 

þegar kemur að samningum er í samræmi við fyrri rannsóknir (Kolb, 2009).  

Í rannsókninni var rætt við kvenkyns stjórnendur sem starfa í fjármálageiranum en það 

umhverfi hefur löngum verið talið mjög karllægt. Draga má þá ályktun að umhverfið hafi 

áhrif á hegðun kvennanna og þá meðal annars á það hvernig þær hegða sér í samningum 

um laun. Enda eins og fram hefur komið í tali þeirra þá hafa þær lært að það er ákveðið 

kerfi til staðar um það hvernig samningar um laun eiga sér stað innan fyrirtækjanna. Til 

þess að ná árangri í ákveðnum gerðum samninga eins og til dæmis samningum um laun 

hefur lengi verið talið nauðsynlegt að hafa til að bera eiginleika sem flokkast sem karllægir 

(Kray, Thompson og Galinsky, 2001). Kvenlægir eiginleikar hafa ekki verið taldir til þess 

fallnir að ná árangri í þessari gerð samninga og því hefur það lengi verið viðloðandi að 

konur séu ekki góðar að semja (Kray, Thompson og Galinsky, 2001). Mögulegt er að þessi 

viðhorf hafi á einhvern hátt haft áhrif á það álit sem að konurnar höfðu á eigin getu án 

þess að þær gerðu sér grein fyrir því. Að þær teldu sig jafnvel ekki hafa þá eiginleika sem 

þyrfti til að ná árangri í þessari tegund samninga. Rannsóknir þar sem hugtakið ógn 

staðalímynda (e. stereotype threat) er skoðað sýna að við ákveðnar aðstæður þá efast 

konur um eigin getu í samningum þar sem þær telja sig ekki hafa til að bera þá eiginleika 



71 

og hæfni sem þurfi til þess að ná árangri við samningaborðið (Kray, Thompson og 

Galinsky, 2001; Steele, 1997). Það að konur efist um eigin getu og kvíði fyrir 

frammistöðunni í samningaviðræðunum gerir það að verkum að þær uppfylla þá 

hugmynd að konur séu ekki góðar að í semja (Kray, Thompson og Galinsky, 2001). Það er 

nefnilega þannig að konur þurfa ekki að gera sér grein fyrir þessu sjálfar eða trúa sjálfar 

þessum hugmyndum eða staðalímyndum til þess að verða fyrir neikvæðum áhrifum 

þeirra (Steele, 1997). Það að konurnar hafi upplifað að þær væru ekki góðar í að semja 

fyrir sig sjálfar gæti því meðal annars verið til komið vegna þeirra lífseigu hugmynda að 

konur séu ekki góðar að semja.  

Annað sem kom fram er að óöryggið sem konurnar upplifa kemur fram í því að þær 

virðast eiga erfitt með að meta eigið virði. Það er einnig í samræmi við rannsóknir sem 

sýnt hafa fram á það að konur eru almennt óvissari um eigið virði heldur en karlmenn og 

karlmönnum hættir til að ofmeta eigin getu og virði (Barron, 2003) sem hefur meðal 

annars þau áhrif að konur óska eftir lægri launum heldur en karlmenn. Þetta var mest 

áberandi þegar horft er til þess hvernig konurnar upplifðu það að semja fyrir sig sjálfar á 

móti því að gæta hagsmuna starfsmanna sinna. Þeim fannst mun auðveldara að meta 

virði sinna starfsmanna heldur en þeim fannst að meta sitt eigið virði því í þeim aðstæðum 

gætu þær lagt hlutlaust mat á þá kröfur sem starfsmennirnir þeirra legðu fram. Hins vegar 

þegar þær væru að semja fyrir sig sjálfar þá upplifðu þær samningaviðræðurnar sem svo 

persónulegar meðal annars vegna þess að í þeim aðstæðum þyrftu þær að meta sig 

sjálfar. Það má sjá ákveðna samsvörun í þessari upplifun kvennanna og því sem rannsóknir 

hafa sýnt fram á þegar konur eru að semja fyrir aðra einstaklinga en sig sjálfa. Þegar konur 

eru í þeim aðstæðum að semja fyrir aðra þá gengur þeim almennt betur því þær þurfa 

ekki að hafa áhyggjur af félagslegu bakslagi (Amanatullah og Morris, 2010). Það er gert 

ráð fyrir að konur hugi að hag annarra því það er í samræmi við þeirra staðalímynd (Wade, 

2001). Það er hins vegar ekki í samræmi við þeirra staðalímynd að setja fram kröfur fyrir 

sig sjálfar (Heilman, 2001).  

Upplifun þeirra kvenna sem rætt var við í rannsókninni virðist á margan hátt vera í 

samræmi við það sem að rannsóknir á sviðinu hafa verið að sýna fram á. Þar sem aðeins 

var rætt við konur í rannsókninni er ekki hægt að gera samanburð á milli kynjanna. Það er 

því ekki ljóst hvort að konurnar séu að hegða sér á ólíkan hátt og karlmenn í sömu 



72 

aðstæðum. Hins vegar miðað við upplifun þeirra og þá samsvörun sem hún hefur við fyrri 

rannsóknir gefur það vísbendingu um að konurnar eigi erfiðar uppdráttar þegar kemur að 

samningum um laun heldur en karlmenn og það geti meðal annars haft þau áhrif að þær 

uppskeri minna. Það virðist að minnsta kosti vera nokkuð ljóst að það kerfi sem nú er til 

staðar varðandi samninga um laun er ekki að henta konunum vel og þær væru til í að sjá 

breytingar á því. Þar sem starfsmenn væru meira metnir út frá eigin getu og frammistöðu 

og vinnuveitendur hefðu meira frumkvæði. Það telja þær að myndi leiða til sanngjarnari 

launa. 

Ýmsir fleiri áhugaverðir þættir komu fram í rannsókninni sem vert væri að rannsaka 

betur. Eitt af því er að skoða það orðalag sem notað er hér á landi þegar kemur að 

samningum um laun. Það sem gæti unnið með konum hér á landi þegar kemur að 

samningum um laun er að almennt er orðræðan á þann veg að talað er um launaviðræður 

eða launaviðtöl frekar en að tala um samninga. Þetta gæti haft jákvæð áhrif fyrir konur á 

Íslandi því rannsóknir hafa sýnt fram á að orðalag getur haft áhrif á tilhneigingu kvenna til 

þess að hafa frumkvæði að samningaviðræðum. Þegar orðalagið er á þann veg að það sé 

hægt að óska eftir (e. ask) í stað þess að það sé hægt að semja (e. negotiate) virðast konur 

hafa meiri tilhneigingu til þess hafa frumkvæði að samningaviðræðum og við þær 

aðstæður hverfur munurinn á milli kynjanna (Small, Gelfand, Babcock og Gettman, 2007). 

Þegar hins vegar gefið er til kynna að hægt sé að semja kemur fram kynjamunur á þann 

veg að konur hafa minni tilhneigingu til að hafa frumkvæði miðað við karlmenn (Small, 

Gelfand, Babcock og Gettman, 2007). Í rannsókninni var misjafnt hvaða orðalag konurnar 

notuðu en almennt voru þær þó að nota hugtök eins og „viðræður“ og „viðtöl“. Hins vegar 

virtust þær tengja þessi hugtök einnig við það að semja, það er þær voru að semja þegar 

þær fóru í launaviðtal. Þar sem rannsakandi notaði hugtökin til skiptis gæti það haft áhrif 

á það orðaval sem konurnar notuðu og því er ekki hægt að draga ályktun af almennu 

orðalagi í þessari rannsókn. Áhugavert væri hins vegar að skoða hvort að það orðalag sem 

er við lýði á Íslandi hafi áhrif á kynin þegar kemur að samningum og þá hvort það 

mögulega hafi þau áhrif að draga úr kynjamun.   

Þar sem áunnin staða virðist skipta konur meira máli en karlmenn þegar kemur að 

samningum um laun (Amanatullah og Tinsley, 2013) væri áhugavert að skoða hvort 

upplifun kvenna sem eru almennir starfsmenn séu ólíkir upplifun kvenkyns stjórnenda. 
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Kvenkyns stjórnendur ættu að vera í sterkari stöðu en almennir starfsmenn þegar kemur 

að því að leggja fram kröfur fyrir sig sjálfar (Amanatullah og Tinsley, 2013a). Í rannsókninni 

kom fram dæmi þar sem konan þurfti að bíða mun lengur eftir svari við beiðni um 

launahækkun þegar hún var almennur starfsmaður heldur en þegar hún var orðin 

stjórnandi sem getur rennt stoðum undir þessar vangaveltur. 

Þegar kemur að konum í fjármálageiranum þá er greinilegt að umhverfið sem þær 

starfa í hefur mikil áhrif og er þeim á margan hátt erfitt. Áhugavert væri því að skoða 

nánar þau áhrif sem að umhverfið hefur á laun og launakjör kvennanna.  

Þegar komin verður almennileg reynsla á jafnlaunavottun fyrirtækja verður áhugavert 

að sjá hvaða áhrif það hefur á laun og einnig á samninga um laun. Áhugavert verður að 

sjá hvaða áhrif jafnlaunavottunin muni hafa á sem dæmi samningsgetu einstaklinga. Mun 

jafnlaunavottunin gera það að verkum að starfsmenn hætta að geta samið um launin við 

sinn vinnuveitanda þar sem ákvörðun um laun mun verða orðin stöðluð. Mun 

jafnlaunavottunin einnig ná fram því markmiði að koma í veg fyrir kynbundinn launamun 

kynjanna eða mun hann birtast á annan veg til dæmis í því að störf kvenna verði metin 

verðminni. Það er ljóst að af nógu er að taka þegar kemur að rannsóknarefnum sem snúa 

að samningum um laun. 

Á niðurstöðum þessarar rannsóknar má sjá að ýmislegt má betur fara þegar kemur að 

samningum um laun. Það er ljóst að það kerfi sem er til staðar nú hentar konunum ekki. 

Mikilvægt er því að fyrirtæki endurskoði stefnu sína og breyti þeirri meginreglu sem virðist 

vera nú að það sé starfsmannsins að hafa frumkvæði að samningaviðræðum. Það kerfi 

virðist geta gert það að verkum að viðhalda launamun á milli kynjanna. Ef kerfinu væri 

breytt á þann veg að fyrirtækin tækju meiri ábyrgð og sýndu meira frumkvæði við að 

umbuna starfsmönnum eftir frammistöðu gæti það leitt til þess að munur í launum á milli 

kynjanna myndi minnka. Ef fyrirtæki vilja halda þeirri stefnu að það sé starfsmannanna að 

hafa frumkvæði að samningaviðræðum um laun þá gætu fyrirtækin hins vegar lagt sitt af 

mörkum til að lágmarka líkur á því að karlar og konur semji á ólíkan hátt. Þetta geta þau 

gert með því að láta það koma skýrt fram hvort gert sé ráð fyrir því að starfmenn semji og 

einnig gætu þau veitt upplýsingar um það hvernig þau verðmeta ákveðin störf. Þannig 

gætu starfsmenn sem semja um sín laun frekar vitað við hvað þeir ættu að miða. 

Mögulega eru fyrirtæki í dag komin með tól í jafnlaunavottuninni til þess að jafna hlut 
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karla og kvenna innan fyrirtækja. Hins vegar til þess að það virki sem skyldi er nauðsynlegt 

að skapa traust hjá starfsmönnum gagnvart því hvernig ákvarðanir eru teknar út frá 

jafnlaunavottuninni. Þær konur sem rætt var við í rannsókninni virtust ekki hafa fulla trú 

á að þeir ferlar sem til staðar væru virkuðu sem skyldi og meðal annars vegna þess vildu 

þær ekki missa réttinn til að semja. Til þess að skapa traust hjá starfsmönnum á ferlunum 

er því mikilvægt að hafa ákveðið gagnsæi í ákvarðanatöku og gætu fyrirtæki sem innleitt 

hafa vottunina sett það sem markmið hjá sér.  

15 Lokaorð 

Rannsóknin er innlegg í þá umræðu sem lengi hefur verið til staðar í þjóðfélaginu varðandi 

kynbundinn launamun og þá sérstaklega þá þætti sem gætu varpað frekara ljósi á 

óútskýrðan launamun. Umræða um jafnrétti hefur fengið nýtt líf eftir að hafa lengi legið í 

dvala. Töluvert er til af rannsóknum þar sem fjallað er um það samband sem að samningar 

gætu haft við kynbundinn launamun. Þessi rannsókn er talin koma með nýjan vinkill inn í 

þá umræðu með því að einskorða sig við það að tala við kvenkyns stjórnendur í 

fjármálageiranum.  

Ljóst er að upplifun þeirra kvenna sem rætt var við í rannsókninni er á margan hátt 

sambærileg við þær niðurstöður sem komið hafa fram í fyrri rannsóknum á efninu. 

Konurnar eru að upplifa ýmsa neikvæða þætti sem hafa áhrif á það hvernig þær semja um 

laun. Þær upplifa launaviðræður sem erfiðar og það er ljóst að það kerfi sem nú er til 

staðar hentar konunum að mörgu leyti ekki. Ýmislegt af því sem konurnar eru að upplifa 

eru atriði sem fram hafa komið í fyrri rannsóknum og bent hefur verið á að geti haft þau 

áhrif að konur uppskeri sem dæmi minna í samningum um laun. 

Mikilvægt er þó að benda á að ekki var leitað upplýsinga hjá konunum um það hver 

þeirra laun væru og því ekki til staðar vitneskja né dregnar ályktanir af því hvaða laun þær 

konur sem tóku þátt í rannsókninni eru með. Hvort laun þeirra séu hærri, lægri eða 

sambærilega við laun karlmanna í sambærilegum stöðum. Aðeins er bent á að konurnar 

eru að upplifa ýmsa þætti sem að rannsóknir hafa sýnt fram á að geti haft neikvæð áhrif 

á konur þegar kemur að samningum um laun. 
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Þar sem þessi rannsókn snýr aðeins upplifun þeirra kvenna sem rætt var við er ekki 

hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á stærra úrtak. Til þess að geta áttað sig á hvort 

upplifun fleirri kvenna í þessari stöðu væri álíka þarf að framkvæma umfangsmeiri 

rannsókn. Rannsóknin getur hins vegar gefið vísbendingar um það hvernig kvenkyns 

stjórnendur í fjármálageiranum semja um laun og getur því veitt stuðning við að efnið 

verði rannsakað nánar. Aðrar takmarkanir á rannsókninni eru þær að niðurstöðurnar eru 

túlkun rannsakandans á því sem konurnar höfðu fram að færa og þrátt fyrir að 

rannsakandi hafi lagt sig fram við það að leggja sín viðhorf til hliðar við greiningu gagnanna 

er sú hætta ávallt til staðar að þau liti túlkunina. Jafnframt er rannsakandi sjálfur 

starfsmaður í fjármálafyrirtæki og gæti það ýtt undir það að hún hafi ákveðna skoðun á 

málefninu og standi því of nærri. Í rannsókninni var aðeins rætt við konur og því ekki hægt 

að leggja mat á það hvort konurnar væru að hegða sér á ólíkan hátt en karlar innan 

fjármálafyrirtækja í því að semja um laun. Til þess að hægt væri að gera samanburð hefði 

einnig þurft að ræða við karlmenn.  

Rannsóknin veitir innsýn inn í hugarheim þeirra kvenna sem tóku þátt í rannsókninni 

og er að því leiti einstök. Upplifun þeirra kvenna sem tóku þátt getur gefið vísbendingar 

um það hvernig kvenkyns stjórnendur í fjármálageiranum eru að upplifa það að semja um 

sín eigin laun en getur ekki alhæft niðurstöðuna yfir á allar konur. Rannsakandi telur að 

frekari rannsóknir á þessu efni gætu verið til þess fallnar að skerpa á því hvort konur á 

Íslandi beri hallan hlut frá borði þegar kemur að samningum um laun og ef svo er hvað sé 

til ráða án þess að kenna bara konum um. 
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Viðauki 1 – Launamunur kynjanna SSF 
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Viðauki 2 – Tölvupóstur með beiðni um þátttöku 

 

 

  

Sæl, xxx 

 

Ég heiti Guðný og er nemandi í Viðskiptafræði við Háskóla Íslands og er núna að skrifa MS-

ritgerðina mína. 

 

Xxx benti mér á þig og taldi að þú væri til í að taka þátt í rannsókn sem ég er að gera fyrir 

ritgerðina. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun kvenna, sem gegna stjórnendastöðu í 

fyrirtækjum tengdum fjármálageiranum, af því að nota samninga, til að semja um laun og/eða 

önnur hlunnindi. Leiðbeinandi minn í rannsókninni er Þóra H. Christiansen Aðjúnkt við 

Háskóla Íslands. 

 

Þátttaka þín fælist í því að ég fengi að eiga við þig létt spjall um reynslu þína sem ætti að taka 

um 45-60 mínútur. 

 

Viðtalið yrði hljóðritað svo hægt sé að vinna gögnin á sem áreiðanlegastan máta. Gögnin 

verða varðveitt á öruggum stað og eytt eftir birtingu rannsóknarinnar. Viðtölin fara jafnframt 

fram í algjörum trúnaði þar sem nafnleyndar verður gætt, nafni þínu breytt og niðurstöður 

unnar þannig ekki sé hægt að rekja þær til einstaka þátttakenda. 

 

 

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt þá væri ég mjög þakklát og mundi finna tíma og stað fyrir 

okkur til að hittast sem hentar þér. 

 

bestu kveðjur 

Guðný Harpa Sigurðardóttir 

S: xxx-xxxx 



85 

Viðauki 3 – Viðtalsraminn 

 

Hver er bakgrunnur þinn? Aldur? Fjölskylduaðstæður? Menntun? Hvað er langt síðan þú laukst 

framhaldsgráðu í þínu fagi? 
Hvað ertu búin að vera lengi á vinnumarkaðinum eftir háskólamenntun? Hversu lengi hefur þú 

gengt starfi “milli”stjórnanda. Probe: verið í fleiri stjórnendastöðum ? Hefur þú lært eða kynnt 

þér samningatækni ?  

  
Ertu til í að lýsa fyrir mér í stuttu máli í hverju starf  þitt felst t.d. hver eru helstu verkefni þín?  
  
Hvað varð til þess að þú ákvaðst að sækja um núverandi starf ? Probe: Sá starfið auglýst, mælt 

með henni, stöðuhækkun 
  
Getur þú lýst fyrir mér hvernig ráðningarferlinu var háttað þegar þú sóttir um núverandi starf ? 

Probe: hver/ hverjir tóku viðtalið (karl/kona/bæði), hvað var rætt um, helstu áherslur 
  
Á hvaða hátt undirbjóst þú þig fyrir viðalið ? Probe: Var hún búin að undirbúa hvaða kröfur hún 

ætlaðir að setja fram varðandi t.d. launakjör og/eða önnur atriði sem skiptu hana máli í starfinu? 

Hvaða atriði setti hún kröfur um? 
  
Hvernig upplifðir þú viðtalið varðandi tækifæri til að setja fram þínar kröfur og/eða semja um 

atriði sem skiptu þig máli ? Probe: Reyna að ná fram hvernig samskiptin voru og hvort henni 

fannst hún geta sett fram kröfur eða þyrfti að samþykkja það sem henni var boðið. Hvað var það 

í fari viðsemjandans sem hún var að túlka? Hvers vegna, hvað hafði áhrif 
  
Hvernig leið þér eftir viðtalið, fannst þér þú hafa náð því fram sem var mikilvægt fyrir þig ? 

Probe: Hvers vegna, hvað hafði áhrif, setti hún fram þær kröfur sem hún hafði ákveðið fyrirfram 
  
Ef þú værir að fara í sama atvinnuviðtal í dag er eitthvað sem þú mundir gera öðruvísi? Probe: 

Hvað þá helst?  
_  
Hvaða atriði mundir þú segja að skiptu þig mestu máli varðandi þitt starf ef við horfum á þætti 

sem tengjast kaupum og kjörum eða hlunnindum af öðru tagi ? Probe: Hvaða þætti skiptir hana 

mestu máli að semja um, hverju er hún að sækjast eftir, launakjör, ábyrgð, möguleiki á að vaxa í 

starfi, sveigjanlegur vinnutími, hlunnindi, bónus, eitthvað annað 
  
Að hversu miklu leyti mundir þú segja að þú hafir sjálf frumkvæði af því að óska eftir 

breytingum á þínum högum t.d. launahækkun/stöðuhækkun ? Probe: Ef þú telur t.d. að kominn sé 

tími á launahækkun óskar þú þá eftir launaviðtali? Hvers vegna gerir þú það ekki/gerir það? 

Hefur þetta breyst með tímanum eða er mismunandi eftir yfirmönnum/vinnustað? 
  
Hvernig líður þér með að hafa frumkvæði af breytingum á þínum högum innan vinnustaðarins ?  
  
Þegar þú hefur frumkvæði af breytingum hvernig upplifir þú að þín samningsstaða sé á þínum 

vinnustað ? Probe: Upplifir hún það sem eitthvað íþyngjandi að semja fyrir sig sjálfa, mundir 

húnvilja sleppa við að þurfa að semja fyrir sig sjálfa og ef svo er hvernig mundir hún vilja að 

ákvarðanir væru teknar ? 
  
Hvaða viðhorf upplifir þú frá öðrum t.d. yfirmönnum, þegar þú tekur af skarið og óskar eftir 

breytingum fyrir þig sjálfa? Probe: Er ábyrgðin algjörlega hennar, upplifur hún hvatningu frá 

öðrum (hverjum?) til að gera meira af því að semja 
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Hefur þú sóst eftir að komast í hærri stjórnendastöðu en þú ert í núna ? Getur þú lýst því ferli ? 

Probe: hvernig bar hún sig að og hvernig gekk það 
  
Ef þú horfir til baka hvernig mundir þú meta þær viðræður sem þú hefur átt hingað til varðandi 

breytingar á þínu starfi ? 
  
Ert þú eða hefur þú verið í þeirri aðstöðu að semja fyrir hönd annarra t.d. undirmanna ? Upplifðir 

þú það öðruvísi en að semja fyrir þig sjálfa ? Probe: Á hvaða hátt, annað viðhorf 
_  
Hver sérð þú fyrir þér að næstu skref þín verði varðandi atvinnutækifæri ? Probe: Hver eru plön, 

framtíðarsýn og væntingar varðandi framtíðina, stefnir hún hærra upp metorðastigann (í 

toppstöðu), hvernig ætlar hún að bera sig að við að komast í þá stöðu sem hún óskar eftir, hefur 

hún skýr markmið, hefur það breyst í gegnum tíðina? 
  
Hvað telur þú að muni helst styðja þig í því að komast í þá stöðu/starf sem þú óskar þér? En hvað 

telur þú að gæti helst hindrað þig? 
  
Nú hefur þú lokið x gráðu, hvaða áhrif telur þú að sú menntun hafi fyrir þig innan 

vinnumarkaðarins?  Probe: Skiptir menntun meira máli fyrir konur en karla 
  
Hvað telur þú að einkenni góðan samningamann ? Telur þú þig búa yfir þessum eiginleikum ? 

Probe: Af hverju/af hverju ekki  
  
Umræðan er stundum á þann veg að til þess að konur eigi möguleika á sömu tækifærum og 

karlmenn til starfsframa og launa þá verði þær að hegða sér meira eins og karlmenn. Hver er þín 

reynsla af því ? Probe: Sækjast konur t.d. í minna mæli eftir stjórnunarstöðum en karlmenn. 

Útskýring: Konur eiga að vera mýkri, viðkunnanlegri, karlmenn geta leyft sér að vera harðari í 

viðmóti, konur eru frekjur/karlmenn eru ákveðnir 
  
Hefur þú upplifað að það sé komið öðruvísi fram við þig eða að viðhorf til þín sem 

kvenkynsstjórnanda sé annað en til karlkyns stjórnenda? Probe: Á hvaða hátt lýsti það sér, dæmi 
  
Nú ert þú búin að vera út á vinnumarkaðinum í x ár og af þeim hefur þú gengt starfi 

millistjórnanda í x ár. Hver er þín upplifun af stöðu kvenna í dag miðað við stöðuna eins og hún 

var þegar þú steigst þín fyrstu skref ? 
  
Í fullkomnum heimi hvernig mundir þú vilja að ákvarðanir um kjör og framgang í starfi væru 

teknar? 
  
Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri í lokin sem þér finnst skipta máli og hefur ekki komið 

fram? 
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