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Formáli 

Ritgerðin „Við bjuggumst ekki við að þú gætir sinnt þessu starfi eins vel og hann“: Ástæðan 

fyrir því að konur sem starfa sem endurskoðendur eru í minnihluta og upplifun þeirra af 

stöðu sinni er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BS-prófs við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Sigurður Guðjónsson, lektor við viðskiptafræðideild 

og vil ég þakka honum innilega fyrir veitta ráðgjöf og gagnlegar athugasemdir við gerð 

ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til þátttöku 

í rannsókninni og fyrir að deila með mér upplifunum sínum. Ferlið hefur verið mjög 

lærdómsríkt og skemmtilegt og virkilega hvetjandi að fá að tala við þessar flottu konur.  
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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvað veldur því að konur eru í minnihluta 

innan endurskoðunargreinarinnar. Tekin voru eigindleg viðtöl við sex konur sem gegna 

stöðu löggiltra endurskoðenda á Íslandi. Niðurstöður benda til þess að helstu áhrifaþættir 

á minnihluta kvenna innan greinarinnar séu mikill vinnutími og áhrif hans á fjölskyldulíf, 

mismunandi áhættufælni kynjanna og áhrif barneigna á vinnuna. Konur og karlar bera 

með sér mismunandi eiginleika en konur eru oft tilfinninganæmari og umhyggjusamari og 

vilja síður fórna tíma sem þær geta varið með fjölskyldunni og í uppeldi barna sinna. Einnig 

eru þær almennt meiri fullkomnunarsinnar heldur en karlar sem veldur því að þær eiga 

erfiðara með að taka af skarið nema þær telji sig alveg tilbúnar til þess. Getur það til 

dæmis valdið því að þeim finnist þær aldrei nógu tilbúnar til að taka prófin til löggildingar 

endurskoðanda sem leiðir til þess að færri konur öðlast löggildingu heldur en karlar. 

Fyrirmyndir eru mjög mikilvægar og því er mikilvægt að konur sem starfa í 

atvinnugreininni nú þegar hvetji þær nýju áfram og standi við bakið á þeim. 
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1  Inngangur  

Samkvæmt skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic Forum) er Ísland það land 

sem hefur komist hvað lengst í málum er varða jafnrétti kynjanna í heiminum, ellefta árið 

í röð. Áhrif fyrirmynda er mikilvægur hluti til að ná jafnrétti og hefur það sýnt sig að aukin 

valdefling til kvenna, hvort sem það er á grundvelli stjórnmála eða annarra þátta, helst í 

hendur við aukningu kvenna í stjórnunarstöðum á vinnumarkaðnum (World Economic 

Forum, 2020). 

Lengi hefur verið litið á atvinnugreinina endurskoðun sem „karlastarf“ og vegna mikils 

meirihluta karla innan greinarinnar er umhverfið, oft á tíðum, óhjákvæmilega nokkuð 

karllægt. Innan atvinnugreinarinnar eru ýmsar, jafnvel óáberandi, hindranir fyrir konur en 

þessar hindranir má greina sem einhverskonar glerþak. Sem dæmi má nefna að konur fá 

oft minni verkefni eftir fæðingarorlof og það myndast oft karlahópar innan fyrirtækja.  

Konurnar fá yfirleitt ekki aðgang að þessum karlahópum sem veldur því að þær missa af 

ýmsum tækifærum til tengslamyndunar við yfirmenn og samstarfsmenn (Bitbol-Saba og 

Dambrin, 2018). 

Markmið rannsóknarinnar var að leita svara við spurningunni „Hvers vegna eru konur 

sem starfa sem endurskoðendur í minnihluta?“. Rannsakanda fannst efnið áhugavert og 

eiga vel við þar sem endurskoðun hefur oft verið álitin sem „karlastarf“ og eru konur í 

miklum minnihluta löggiltra endurskoðenda á Íslandi. Samkvæmt félagatali Félags 

löggiltra endurskoðenda eru íslenskir endurskoðendur 400 talsins en af þeim eru 109 

konur sem gera rétt rúmlega 27% af heildinni.  

Ritgerð þessari er skipt í nokkra hluta, fræðilega umfjöllun, umfjöllun um starf 

endurskoðandans, rannsóknaraðferð og að lokum niðurstöður og umræður. Í upphafi 

ritgerðar er fjallað almennt um ólíka stöðu kvenna og karla og ólík réttindi þeirra í gegnum 

tíðina hvað varðar menntun, mismunandi áhættufælni kynjanna, almennt jafnrétti sem 

og jafnrétti á vinnumarkaði, atvinnuþátttöku kvenna og áhrif barneigna á stöðu þeirra á 

vinnumarkaðnum. Í þriðja kafla er fjallað um starf endurskoðandans þar sem verkefnum 

og ábyrgðum atvinnugreinarinnar eru gerð skil ásamt því að gerð er grein fyrir því hvaða 

skilyrðum þarf að gegna til að öðlast löggildingu í endurskoðun. Þar er einnig fjallað um 
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konur í endurskoðun í sögulegu samhengi, farið er yfir þróun kvenna innan 

atvinnugreinarinnar í gegnum tíðina og ljósi varpað á stöðuna eins og hún er í dag. Næst 

er að finna upplýsingar um aðferðafræði rannsóknarinnar, hvernig gagna var aflað og 

hvernig unnið var úr þeim. Því næst verða niðurstöður kynntar og að lokum eru umræður 

um rannsóknina ásamt lokaorðum.  
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2 Ólík staða kvenna og karla 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

Fjallað verður um ólíka stöðu karla og kvenna í ljósi sögunnar hvað varðar menntun, 

stjórnmálaleg réttindi og kynbundinn launamun. Einnig verður líffræðilegur munur milli 

kynjanna skoðaður og athugað hvort mismunandi áhættufælni kvenna og karla hafi áhrif 

á val þeirra á námsleið og vinnuferil. 

2.1 Menntun 

Mismunur kynjanna og áhrif kynferðis hefur mikil áhrif á líf fólks og val þeirra á námsleið. 

Oft á tíðum eru þessi áhrif óáberandi og því eru þau oft ekki metin til fulls en ljóst er að 

bæði eru áþreifanlegar og óáþreifanlegar orsakir að baki þessara áhrifa sem lýsa sér í 

líffræðilegum venjum ásamt mismunandi hefðum, gildum og viðhorfum. Innan 

menntakerfisins má sjá hin víðtæku áhrif kynferðis en sem dæmi er mikill meirihluti 

nemenda á félagsvísindasviði konur. Á sama tíma eru fleiri karlar sem stunda nám í iðn- 

og tæknigreinum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Hér á landi var aðgangur kvenna að æðra námi takmarkaður allt yfir aldamótin 1900. 

Þær fengu ekki möguleika á styrkjum til náms ásamt því að þeim var ekki heimilt að gegna 

opinberum embættum eftir námslok. Ástæðan fyrir því var sú að ekki var talin þörf fyrir 

frekari menntun kvenna; þeim var einungis boðið nám í sérstökum húsmæðraskólum og 

fólst það nám í kennslu á verkum sem konur áttu að sinna, til dæmis heimilisverkum og 

hjúkrun. Það var ekki fyrr en árið 1911 sem konur fengu sama rétt og karlmenn til 

menntunar en samhliða því fengu þær aðgang að námsstyrkjum og leyfi til að gegna 

opinberum embættum. Í dag er það grunnregla í íslenska menntakerfinu að allir hafi jafna 

möguleika til náms, óháð kyni, efnahag, búsetu og menningarlegum og félagslegum 

bakgrunni (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Á undanförnum árum hefur hlutfall kvenna í háskólanámi verið mikið hærra en hlutfall 

karla. Konur afla sér menntunar í meiri mæli en áður og því ætti að koma á óvart að 

hlutfall kvenna sem gegna mikilvægum forystustörfum á Íslandi er mjög lágt miðað við 

hlutfall karla. Í Evrópu er hlutfall kvenna sem gegna rektorstöðu í háskólum einungis um 

5%. Konur eru nú meirihluti nemenda í langflestum greinum við Háskóla Íslands og fyrir 
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nokkrum árum var hafið sérstakt átak til að fjölga konum innan þeirra greina sem báru 

mikinn meirihluta karla (Kristín Ingólfsdóttir, 2010). 

Menntun er mannréttindi og er hún mikilvæg til að virkja og efla konur og auka þar 

með réttindi þeirra. Með menntun er skapaður grunnur fyrir því að fólk geti notið 

auðlinda samfélagsins, hvort sem þær eru efnahagslegar, menningarlegar eða félagslegar 

og gefur hún einstaklingum tækifæri til að skapa sér sess og taka virkan þátt í þjóðfélaginu 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Með aukinni menntun verða konur meðvitaðri um 

þær hindranir sem þær standa frammi fyrir í atvinnulífinu en á sama tíma hafa þær betra 

tækifæri til að vera fyrirmynd fyrir yngri konur og til að hvetja þær áfram (Kristín, 2010).  

2.2 Áhættufælni kynjanna 

Margt bendir til þess að konur séu áhættufælnari en karlar og má oft tengja það við 

mismunandi starfsval kynjanna. Rannsóknir hafa sýnt að það sem gæti hugsanlega staðið 

á bakvið þetta er ekki einungis mismunur væntinga til áhættuhegðunar á meðal kynjanna 

á menningarlegum og samfélagslegum grundvelli, heldur líffræðilegur munur kynjanna. 

Stór þáttur sem skilur kynin að líffræðilega er hormónið testósterón sem er yfirleitt í 

meira magni hjá karlkyns einstaklingum. Við rannsóknir á testósteróni hefur komið í ljós 

að það getur ýtt undir ákveðna hegðun. Til dæmis getur það aukið keppnisskap og 

hvatningu til yfirburða og stjórnunar, minnkað hræðslu og minnkað bilið milli hræðslu við 

að verða refsað og möguleika þess að fá umbun (Sapienza, Zingales og Maestripieri, 

2009). 

Árið 2009 var gerð rannsókn um áhrif testósteróns á mismunandi áhættufælni 

kynjanna. Rannsóknin var gerð á einstaklingum sem stunduðu meistaranám í fjármálum 

sem eru meðvitaðir um áhættur fjármálamarkaðarins og atvinnugreinarinnar almennt. 

Sýndi hún neikvæða fylgni milli testósteróns og áhættufælni þ.e. að því meira testósterón 

sem einstaklingur hafði, því minni áhættufælni sýndi hann. Þegar einstaklingar með lágt 

magn testósteróns í líkamanum voru bornir saman (90% kvenna og 31% karla í úrtakinu) 

kom í ljós að enginn munur var á milli kynjanna þegar kom að áhættufælni. Bendir það til 

þess að samband testósteróns við áhættufælni sé sterkara við lægra magn hormónsins 

en við hærra magn þess sem þýðir að því minna testósterón sem einstaklingur hefur, því 

áhættufælnari er hann (Sapienza o.fl., 2009). Í annarri rannsókn frá árinu 2008 kom í ljós 

að magn testósteróns er í jákvæðri fylgni við áhættutöku en niðurstöðurnar greindu frá 



 

12 

því að menn sem höfðu magn testósteróns sem var einu staðalfráviki fyrir ofan meðaltalið 

tóku 12% meiri áhættu en meðalmaðurinn (Dreber og Hoffman, 2010). 

Rannsóknir benda einnig til þess að konur séu gjarnari en karlar á að sætta sig við 

launakjör sem þeim eru boðin þó þeim finnist þær eiga betri kjör skilið. Konur fá því oft 

ekki það sem þær vilja og eiga skilið því þær biðja ekki um það. Í rannsókn frá árinu 2003 

á byrjunarlaunum fólks sem var nýútskrifað úr stjórnunarnámi kom fram að karlarnir 

höfðu að meðaltali 7,6% hærri laun en konurnar. Ástæðan fyrir því var sú að flestar 

konurnar höfðu sætt sig við fyrsta launatilboð vinnuveitandans. Aðeins 7% kvennanna 

höfðu reynt að semja um launin sín á meðan 57% af karlkyns hliðstæðum þeirra höfðu 

gert það og beðið um hærri laun (Babcock, Laschever, Gelfand og Small, 2003). Í annarri 

rannsókn á byrjunarlaunum meistaranema í stjórnun kom fram að óskir karlanna um 

byrjunarlaun voru mikið hærri en kvennanna. Lýsti meirihluti karlanna því að þeir þekktu 

sitt virði á meðan flestar konurnar gerðu það ekki og voru þær því líklegri til að sætta sig 

við lægra kaup en þær hefðu í raun viljað (Barron, 2003).  

Konur eru ólíklegri en karlar til að reyna að semja um laun og annað og eru nokkrar 

ástæður sem liggja að baki. Í fyrsta lagi er það vegna þess að frá unga aldri hafa þær fengið 

á sig þá staðalímynd að vera meiri umönnunaraðili heldur en strákarnir og ekki eins 

ákveðnar og stjórnandi. Í gegnum tíðina hafa verið ýmis skilaboð í samfélaginu um það 

hvernig konur eigi að vera og hvernig þær eigi að hegða sér, til dæmis frá fólkinu í kringum 

þær, miðlum og öðru. Þessi skilaboð geta orðið svo sterk að konur læra þessa hegðun og 

tileinka sér hana ómeðvitað en hún getur haft áhrif á framfærni þeirra t.d. þegar kemur 

að samningagerð. Þær gera oft ráð fyrir að ef þær leggja hart að sér og standa sig vel í 

starfi og námi þá muni þær fá þá viðurkenningu eða laun sem þær eiga skilið (Babcock 

o.fl., 2003). 

Til eru dæmi um að fyrirtækjamenning og almenningur refsi konum fyrir að biðja um 

meira, eða það sem þeim finnst þær eiga rétt á, sem heldur enn meira aftur af þeim. Lýsir 

þetta sér þannig að þegar konur eru ákveðnar og þora að biðja um það sem þeim finnst 

þær eiga skilið þá fá þær þann stimpil á sig að vera frekar (Babcock o.fl., 2003). Vinnan 

þeirra á þá til að verða vanmetin og þær upplifa gjarnan útilokun frá samstarfsfólki sínu 

þar sem þær missa t.d. af mikilvægum upplýsingum. Oft eru þessi viðbrögð ómeðvituð og 

ekki ætluð til þess að halda aftur af konum en þau verða til vegna ákveðinna innbyggðra 
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væntinga sem samfélagið hefur til kvenna. Vegna þessa er auðveldara fyrir karla að vinna 

sig upp innan atvinnugreina og upplifa konur í viðskiptum það oft að þeir fari frammúr 

þeim, fái betri verkefni, hærri laun og öðlist stöðuhækkanir á auðveldari og fljótlegri hátt 

en þær (Babcock o.fl., 2003). 

2.3 Jafnrétti kynjanna  

Menntun hefur í gegnum tíðina bætt stöðu kvenna á vinnumarkaðnum og í stjórnmálum 

en framabraut kvenna hefur þróast hægar en karla. Jafnrétti kemur ekki sjálfkrafa og því 

er mikilvægt að vinna stöðugt að því. Til að geta það er mikilvægt að hafa þekkingu á þeim 

krafti sem viðheldur ójafnrétti ásamt vilja til að bæta jafna stöðu kvenna og karla. Val á 

menntun er enn þann dag í dag töluvert kynbundið og stjórnast það að stórum hluta af 

ranghugmyndum og staðalímyndum um hver störf kvenna og karla eiga að vera (Vigdís 

Ósk Sigurjónsdóttir, 2002). 

Á Íslandi ríkir formlegt kynjajafnrétti og búa hér allir við jafnrétti á lagalegum 

grundvelli. Fyrstu íslensku lögin um jafnrétti kynjanna voru sett árið 1976 og voru þau 

ætluð til þess að stuðla að kynjajafnrétti innan alls þjóðfélagsins. Markmiðið með 

jafnréttislögunum er að koma á og halda jafnrétti kynjanna við ásamt því að gæta þess að 

allir fái jöfn tækifæri, óháð kyni, á öllum sviðum þjóðfélagsins (Stjórnarráð Íslands, e.d.).   

Undanfarna áratugi hefur mikið verið gert á Íslandi til að jafna stöðu kynjanna og má 

telja það stórt skref að konum á Alþingi og í sveitarstjórnum á Íslandi hafi fjölgað verulega. 

Einnig voru samþykktar lagabreytingar sem ætlaðar eru til að styrkja stöðu og áhrif 

kvenna sem stjórnendur fyrirtækja og í atvinnulífinu og herða baráttu gegn kynbundnu 

ofbeldi, mansali og vændi. Þrátt fyrir að vera í efsta sæti á lista Alþjóðaefnahagsráðsins 

um jafnrétti á meðal kynjanna ásamt því að eiga 40 ára gamla löggjöf um jafna stöðu milli 

kvenna og karla er mikilvægt að huga að því að á Íslandi ríkir ekki enn fullkomið 

valdajafnvægi og frelsi og líf einstaklinga virðist enn takmarkast af kynferði (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.). 

2.4 Kynbundinn launamunur 

Annað sem gefur í skyn að fullu jafnrétti milli kynjanna hafi ekki verið náð er kynbundinn 

launamunur. Notast er við tvö mismunandi sjónarhorn þegar launamunur milli kynjanna 

er skoðaður. Það fyrsta er óleiðréttur launamunur en þar er horft á mismun á meðaltali 
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atvinnutekna og tímakaupi karla og kvenna. Til eru ýmsar skýringar fyrir ólíkum launum 

kynjanna sem geta meðal annars stafað af mismunandi stöðu þeirra á vinnumarkaði.  

Þegar óleiðréttur launamunur er reiknaður eru þessar skýringar ekki teknar inn í myndina. 

Því næst er horft á leiðréttan launamun þar sem markmiðið er að skýra laun kvenna og 

karla með hliðsjón af ýmsum þekktum skýribreytum sem geta verið áhrifaþættir á laun, 

til dæmis menntun, aldur, reynsla og ábyrgð (Hagstofa Íslands, 2018). 

Óleiðréttur launamunur árið 2016 var 16,1% en konur á almennum markaði höfðu 

16,4% lægri laun en karlmenn og launamunur í opinbera geiranum var 15,9% hærri 

körlum í hag líkt og sjá má á mynd 1. Óleiðrétti launamunurinn er byggður á tímakaupi 

fyrir alla greidda tíma og því hefur hlutfall yfirvinnutíma áhrif á niðurstöður þar sem 

yfirvinnukaup er hærra en dagvinnukaup. Karlar vinna að meðaltali fleiri yfirvinnutíma en 

konur og það hefur ákveðin áhrif á óleiðréttan launamun. Ýmsar skýringar geta verið á því 

að óleiðréttur launamunur er mismunandi milli landa en á Íslandi er aðalástæðan yfirleitt 

ólíkur vinnutími kynjanna og ólíkt starfsval (Hagstofa Íslands, 2018).  

 

 

Mynd 1. Óleiðréttur launamunur kynjanna 2008-2016 

 

Líkt og áður kom fram er nauðsynlegt að taka tillit til ýmissa þekktra skýribreyta sem 

geta haft áhrif á launamun svo sem menntun, reynslu, atvinnugrein og vinnutíma. 

Rannsókn Hagstofu Íslands 2018 á launamun kynjanna tekur tillit til auðkennis 

einstaklinga, einstaklingsins sjálfs þ.e. kyns, aldurs, búsetu og þjóðernis, hæstu 

menntunar einstaklingsins, fjölskylduhaga, starfsins sjálfs, vinnuveitanda, launahugtaka, 

þ.e. hvort um sé að ræða reglulegt tímakaup, og að lokum vinnutíma. Að lokum var aðferð 
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minnstu kvaðrata (OLS) beitt á ársgögnin og kom þá í ljós að leiðréttur launamunur 

kynjanna hefur farið minnkandi frá árunum 2008-2016 eins og sjá má á mynd 2. 

Rannsóknin sýnir að á árunum 2008-2016 minnkaði kynbundinn launamunur um 2,1%. Á 

almennum markaði fór hann niður um 2,7% en hjá opinberum starfsmönnum minnkaði 

hann um 1,9% (Hagstofa Íslands, 2018). 

 

Mynd 2. Leiðréttur launamunur (OLS) 2008-2016 

 

Árið 2018 var rúmlega helmingur kvenna á aldrinum 25-64 ára með háskólamenntun, 

en einungis um þriðjungur karla á sama aldursbili. Árið 2017 voru meðalatvinnutekjur 

háskólamenntaðra kvenna þó einungis tæp 72% af meðalatvinnutekjum karla með sömu 

menntun. Sama ár var hlutfall kvenna sem gegndu framkvæmdastjórastöðu í fyrirtæki 

22%, stjórnarformannsstöðu 24% og stöðu í stjórn 26%. Einnig er áhugavert að greina frá 

því að þeir karlar sem eiga börn á framfæri hafa að jafnaði hærri laun en þeir sem eiga 

það ekki en staðan er öfug hjá konum, þ.e. þær sem eiga börn á framfæri hafa lægri laun 

en þær sem eiga ekki börn á framfæri (Hagstofa Íslands, 2019).   

2.4.1 Jafnlaunavottun 

Talað er um að konur verði af fimm milljörðum króna vegna launamismunar. 

Jafnlaunavottun er vottun sem fyrirtæki geta fengið til að uppfylla kröfur jafnlaunastaðals 

Staðlaráðs Íslands en hún er gott tól fyrir skipulagsheildir og stofnanir til að meta stöðu 

kynjanna með almennt viðurkenndri og samræmdri aðferðafræði. Ef kynbundinn 

launamunur fyrirfinnst í innleiðingu jafnlaunastaðalsins þá gefur ferlið færi á að leiðrétta 

muninn (Jón G. Hauksson, 2013).  
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Aðal markmiðið með jafnlaunavottun er að stuðla að jafnrétti kynjanna á 

vinnumarkaði og vinna gegn kynbundnum launamun. Vottunin var lögfest árið 2017 með 

breytingu á lögum um jafnan rétt og jafna stöðu kynjanna og á hún að byggjast á 

jafnlaunastaðlinum ÍST 85. Með innleiðingu staðalsins geta skipulagsheildir komið sér upp 

stjórnunarkerfi sem ábyrgist það að málsmeðferð og ákvörðun í kjaramálum feli ekki í sér 

kynbundna mismunun. Staðallinn nýtist öllum stofnunum óháð stærð og starfsemi og 

tryggir fagleg vinnubrögð gegn beinni og óbeinni mismunun vegna kyns (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.). 

2.5 Vinnumarkaðurinn 

Hlutfall kvenna á vinnumarkaði í hinum vestræna heimi er hvergi jafn mikið og á Íslandi 

en það sem einkennir þó íslenska vinnumarkaðinn er mikil skipting kynjanna eftir störfum. 

Þessi kynjaskipting er áberandi og eiga kynin það til að vinna við ólíkar starfsgreinar ásamt 

því að námsval er mjög kynbundið, eins og fram hefur komið. Karlar eru yfirleitt ofar í 

stigveldi fyrirtækja en konur og sýnir staðan á vinnumarkaði því að þrátt fyrir að hlutfall 

kvenna á íslenskum vinnumarkaði sé hátt er enn langt í að fullkomnu jafnrétti sé náð 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Í gegnum árin hefur hlutfall kvenna í fjármálum hækkað og eru konur nú um 50% af 

þeim sem útskrifast úr fjármálanámi. Þó að konum hafi fjölgað í almennum störfum innan 

fjármálaheimsins hefur þeim ekki fjölgað í stjórnunarstöðum en þegar horft er á 

framkvæmdastjóra í 500 stærstu fjármála- og tryggingafyrirtækjum Bandaríkjanna eru 

aðeins um 18% þeirra konur. Rannsóknir sýna að enn ríkir mismunun milli kynjanna í 

fjármálaheiminum en 50% karlmanna og 84% kvenna halda því fram að kynjaójafnrétti sé 

til staðar í fjármálastarfsemi og um 40% kvenna hafa upplifað hindrun í starfi vegna 

kynjaójafnréttis (Hippel, Sekaquaptewa og McFarlane, 2015). 

Árið 2015 valdi endurskoðunarfyrirtækið Deloitte í Bandaríkjunum sinn fyrsta 

kvenkyns framkvæmdastjóra. Sama ár var önnur kona valin í framkvæmdastjórastöðu hjá 

KPMG í Bandaríkjunum og voru þetta tímamót fyrir konur í endurskoðun. Þrátt fyrir þetta 

ríkir enn kynjaójafnrétti innan greinarinnar og konur eru í miklum minnihluta þeirra sem 

ná stöðu sem meðeigendur (e. partner) innan stóru endurskoðunarstofanna (Brody, Cox 

og Kern, 2015). 
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Til þess að geta hvatt fleiri konur til að stunda nám í greinum á sviði fjármála, til dæmis 

endurskoðun, og leggja þau fyrir sig er mikilvægt að skilja hvaða þættir valda því að 

kynjamismunun á sér stað innan greinarinnar. Það eru ýmsar ástæður, svo sem sú að 

konur upplifa mismunun í starfi, þær skortir rétta menntun eða þjálfun, vinnutíminn í 

fjármálaheiminum getur verið mikill, þær eiga það til að hugsa um fjármál sem 

„karlastarf“ og skortir kvenkyns fyrirmyndir (Hippel o.fl., 2015). 

2.5.1 Staðalímyndir 

Þó að staðan á vinnumarkaðnum hafi breyst og bæst með árunum eru enn til ákveðnar 

staðalímyndir um kynin sem hafa áhrif á getu kvenna til að komast inn á og ná árangri á 

mörkuðum sem eru ráðandi af karlmönnum. Þessar staðalímyndir lýsa konum sem 

veikburða tilfinningaverum sem skortir leiðtogahæfileika en skortur á þessum eiginleikum 

er sagður standa gegn árangri á vinnumarkaðnum. Ásamt þessu er oft talið að konur leggi 

meiri áherslu á fjölskyldu og einkalíf sitt og séu ekki eins skuldbundnar frama sínum og 

karlar. Þessar fyrirframákveðnu hugmyndir valda því að konur eiga minni möguleika á að 

fá starf á mörkuðum þar sem meirihluti starfsmanna eru karlmenn ásamt því að þær fá 

færri tækifæri til stöðuhækkana og lægri launakjör en karlkyns hliðstæður þeirra (Hippel 

o.fl., 2015). 

Þessar staðalímyndir eru neikvæðar og geta leitt til þess að konur sem verða fyrir þeim 

verða ólíklegri til að mæla með atvinnugrein sinni við aðrar konur. Það hefur áhrif á 

ráðningu annarra kvenna til atvinnugreinarinnar á þann hátt að færri konur eru líklegar til 

að sækja um tiltekið starf og því eru minni möguleikar á að kona verði ráðin inn. Einnig 

getur slæmt umtal og neikvæðar staðalímyndir haft slæm áhrif á sjálfstraust kvenna og 

veldur því að færri konur hafa áhuga á að stofna feril innan greinarinnar. Rannsóknir í 

þessum efnum sýna að fólk sem verður fyrir neikvæðum staðalímyndum á vinnustaðnum, 

til dæmis konur á vinnustöðum sem eru ráðandi af karlmönnum, er ekki nógu sátt í 

vinnunni ásamt því að finna fyrir minnkandi metnaði og skuldbindingu til starfsins (Hippel 

o.fl., 2015). 

Margar konur finna þörf fyrir að aðskilja persónuleika sinn í vinnunni og 

persónuleikann sinn heima fyrir. Oft eru gerðar kröfur um ákveðin persónueinkenni til að 

standa sig vel í starfi innan fjármálaheimsins og eru þessi einkenni talin vera í ósamræmi 

við þau einkenni sem talin eru „kvenleg persónueinkenni“. Til dæmis gæti kvenkyns 
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fjármálastjóri verið sjálfstæður, ákveðinn og greinandi í vinnunni þar sem þessir 

eiginleikar eiga að leiða til árangurs á vinnumarkaðnum þó þeir séu oft taldir til 

staðalímynda karla. Heima fyrir eða með sínum nánustu gæti sami fjármálastjóri einblítt 

á persónueinkenni sem talin eru kvenleg, svo sem blíðni, ástúð og hlýleika (Hippel o.fl., 

2015). 

Samkvæmt kenningunni um félagsleg hlutverk karla og kvenna er oft ætlast til að konur 

séu umhyggjusamar og persónulegar og að þær hlúi að öðrum, m.a. fjölskyldunni og 

heimilinu. Á sama tíma er ætlast af karlmönnum að vinna fyrir heimilinu og fjölskyldunni 

og að taka þátt í ráðandi hegðun, til dæmis stjórnunarstörfum. Þessar væntingar um 

félagsleg hlutverk eiga sér einnig stað á vinnumarkaðnum sem gerir það að verkum að 

konur og karlar eru líklegri til að fá vinnu sem passar við eiginleika kyns þeirra, til dæmis 

konur í hjúkrun því þær eiga að vera góðar í umönnun og karlar í stjórnunarstöðum því 

þeir eiga að vera ákveðnir og ráðandi (Hippel o.fl., 2015). 

Vegna þessara fyrirframákveðnu væntinga eða hugmynda eiga konur sem starfa á 

mörkuðum sem ráðandi eru af körlum, t.d. fjármálamörkuðum, það til að upplifa átök 

milli tilskilins kynhlutverks síns og vinnuhlutverks síns. Leiðir þetta til þess að konur sem 

verða fyrir staðalímyndum aðgreina á milli síns kvenlega persónuleika og persónuleikans 

sem þær notast við í vinnunni (Hippel o.fl., 2015). Þegar stöðuhækkanir og starfsþróun er 

íhuguð er horft til staðalímynda um fjölskyldulíf kvenna, ábyrgð innan heimilisins og 

framtíðaráætlana frekar en hæfileika þeirra og afreka (Flynn, Earlie og Cross, 2015). 

2.5.2 Tengslamyndun á vinnumarkaði 

Í mörgum atvinnugreinum innan vinnumarkaðarins er tengslamyndun mikilvæg til að 

vinna sig upp í starfi og móta sér framtíð innan fyrirtækis, oft á tíðum jafn mikilvæg og 

reglur og gildi fyrirtækisins (Flynn o.fl., 2015). Karlmenn innan fyrirtækja mynda oft hópa 

sín á milli, t.d. fótbolta eða veiðihópa, þar sem þeir kynnast vel og skapa sterkari tengsl 

en þau sem myndast innan fyrirtækisins. Konum er yfirleitt ekki boðinn aðgangur að 

þessum hópum og leiðir það til þess að karlmenn innan fyrirtækisins ná að skapa sér betri 

tengsl við yfirmenn og stjórnendur heldur en konurnar. Í þessum aðstæðum missa þær af 

ýmsu, svo sem upplýsingum, stuðning, ráðum frá þeim sem lengra eru komnir í faginu, 

bandamönnum og leiðbeinendum. Hærra í stigveldinu verður enn mikilvægara að vera 

með gott tengslanet og því verður jafnvel erfiðara fyrir konur að vinna sig áfram upp innan 
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fyrirtækisins þegar komið er á það stig. Á þessu stigi upplifa konur mestu hindrunina 

varðandi framgang ferils síns sem gefur til kynna að „tengslahópar strákanna“ séu ákveðið 

útilokunartól á framgang kvenna (Flynn o.fl., 2015).   

2.5.3 Atvinnuþátttaka kvenna 

Á íslenskum vinnumarkaði ríkir kynjaskipting og konur og karlar gegna í mörgum tilvikum 

mismunandi störfum. Konur hafa í gegnum tíðina verið í meirihluta í sérfræði -, skrifstofu- 

og þjónustustörfum á meðan karlar hafa verið meira í iðn- og stjórnendastörfum. Í 

gegnum tíðina hafa kynjahlutföll í iðnstéttum og meðal sérmenntaðs starfsfólks minnkað 

en á sama tíma hefur konum fjölgað í starfsstéttinni sérfræðingar og minnkað á meðal 

ósérhæfðs starfsfólks. Þetta hefur leitt til þess að kynjahlutföll í þessum tilteknu stéttum 

hafa orðið ójafnari. Á mynd 3 má sjá hlutfallslega skiptingu starfsstétta eftir kyni árin 2008 

og 2016 (Hagstofa Íslands, 2018). 

 

 

Mynd 3. Hlutfallsleg skipting starfsstétta eftir kyni 2008 og 2016 
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Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands frá árinu 2018 eru almennt fleiri 

karlar á vinnumarkaði en konur en árið 2016 voru 87,4% karla á vinnumarkaði á móti 

79,6% kvenna og munar þarna 7,8 prósentustigum. Áhugavert er að greina frá því að í 

elsta aldurshópnum, 55-74 ára, er hlutfall atvinnuþátttöku talsvert hærra hjá körlum en 

konum. Aftur á móti er atvinnuþátttaka í yngsta aldurshópnum, 16-24 ára, meiri hjá 

konum öll árin. Þrátt fyrir að karlar séu í meirihluta á vinnumarkaði eru konur í ríkari mæli 

í hlutastörfum en karlar. Árið 2016 var hlutfall karla í fullu starfi 85,4% en hlutfallið var 

einungis 64,8% meðal kvenna. Undanfarin ár hefur hlutfall karla þó verið að aukast í 

hlutastörfum og hefur bilið því minnkað talsvert. 

2.5.4 Áhrif barneigna á stöðu kvenna á vinnumarkaði 

Í gegnum tíðina og jafnvel enn þann dag í dag telja karlar sig almennt bera meiri ábyrgð í 

starfi og vera aðal fyrirvinna heimilisins á meðan litið hefur verið á konur sem húsmæður 

og að helsta ábyrgð þeirra sé að sjá um heimilisstörfin og umönnun barna (Einar Már 

Þórðarson, Heiður Hrund Jónsdóttir, Fanney Þórsdóttir, Ásdís A. Arnalds og Dr. Friðrik H. 

Jónsson, 2008). Í rannsókn á kynbundnum launamun á íslenskum markaði frá árinu 2008 

kom fram að 46% kvenna báru meiri ábyrgð á heimilinu en maki þeirra en á sama tíma 

einungis 5% karla. Einnig báru um 70% kvenna oftast ábyrgð á eftirliti og umönnun með 

barni/börnum en einungis rúm 7% karla (Einar Már Þórðarson o.fl, 2008).  

Nauðsynlegt er að skoða hver áhrif barneigna eru á kynin hvort fyrir sig en í flestum 

löndum heimsins eru konur helsti umönnunaraðili barna. Leitist kona eftir því að ná langt 

í starfsframa sínum og á vinnumarkaði getur minni starfsþátttaka haft mikil áhrif á 

framgang í starfi þar sem lægra starfshlutfall gerir það að verkum að launastig og réttindi 

minnka. Samræming fjölskyldulífs og atvinnulífs getur því þurft að koma með miklum 

fórnarkostnaði en algengt er að konur minnki starfshlutfall sitt þegar þær eignast börn til 

að geta sinnt þeim og heimilinu betur (Gornick, Meyers og Ross, 1998).  

Árið 2004 gaf Forsætisráðuneyti Íslands út skýrslu um efnahagsleg völd kvenna og var 

þar meðal annars fjallað um niðurstöður könnunar er varðaði verkaskiptingu á heimilum. 

Þegar spurt var um ábyrgð innan heimilisins kom í ljós að 68% kvenna töldu sig bera 

aðeins meiri eða mun meiri ábyrgð á störfum innan heimilisins en maki þeirra en aðeins 

um 2,5% karla töldu sig bera meiri ábyrgð innan heimilisins heldur en maki sinn. Þegar 

spurt var um hvort mæður og feður ættu að taka þátt í umönnun og uppeldi til jafns voru 
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92,9% svarenda sammála því og var enginn munur á afstöðu kynjanna (Stefanía 

Óskarsdóttir, Tryggvi Þór Herbertsson og Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). 

2.5.5 Glerþakið 

Þegar talað er um glerþakið er átt við ýmsar, oft ósýnilegar, samfélagslegar hindranir sem 

gera það að verkum að konur eiga erfitt með að komast í stjórnunarstöður og almennt að 

vinna sig upp eftir stigveldi fyrirtækja (Cohen, Dalton, Holder-Webb og McMillan, 2018). 

Þessar hindranir eiga sér stað jafnvel þó að kona beri sömu hæfileika og karl. Því er þakið 

eins konar markaðshindrun og launaþröskuldur (Jón G. Hauksson, 2013). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að margar konur sem eru í stjórnunarstöðum ná þeirri stöðu með miklum 

fórnarkostnaði. Þær vinna mikið, bæla niður kvenlega eiginleika sína, leitast við að komast 

inn í eða koma í veg fyrir stuðningsnet karla og fórna langtímasamböndum og barneignum 

en rannsóknir hafa einnig sýnt að konur sem eru einhleypar eða eiga fullorðin eða engin 

börn eiga betri möguleika á vinnumarkaðnum (Flynn o.fl., 2015). 

Glerþakið virðist þó hafa minni áhrif á yngri konur en starfsferill kvenna á þrítugsaldri 

virðist þróast hraðar en starfsferill karla á sama aldri og þær eru líklegri en þeir til að 

tryggja sér starf eftir útskrift úr skóla. Á miðjum fertugsaldri breytist staðan hins vegar og 

kynjabil eykst í framvindu starfsferils. Það má tengja við glerþakið og má því segja að þakið 

sé ekki horfið, heldur hafi það færst ofar upp í stigveldið. Þá horfast konur í augu við stærri 

hindranir en sem dæmi má nefna að laun karla ná yfirleitt hápunkti við fimmtugsaldurinn 

á meðan laun kvenna ná hámarki við fertugsaldurinn (Flynn o.fl., 2015). 

Einstaklingar sem finna fyrir glerþaki í starfi sínu, að þeir muni ekki eiga mikla 

möguleika á stöðuhækkun eða umbun fyrir vel unnin störf einungis vegna kyns síns, eru 

ólíklegri til að biðja um stöðuhækkun að fyrra bragði ásamt því að vera líklegri til að draga 

úr frammistöðu sinni. Leiðir glerþakið því oft til þess að konur sjá ekki tilgang í því að 

þroskast í starfi og margar gefast upp og hætta en það leiðir til mikillar starfsmannaveltu 

(Cohen o.fl., 2018).  
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3 Endurskoðun 

Samkvæmt lögum um endurskoðendur og endurskoðun snýst endurskoðun um að afla 

gagna á óháðan og kerfisbundinn hátt þar sem endurskoðandi leggur fram rökstutt og 

faglegt mat á áreiðanleika þeirra og framsetningu í samræmi við gildandi lög, settar 

reikningsskilareglur eða önnur skilyrði sem koma fram í matinu (Lög um endurskoðun nr. 

94/2019). Er endurskoðandi sá sem hefur þekkingu til að gefa áreiðanlegt og hlutlaust 

mat á reikningsskilum og öðrum fjárhagsupplýsingum, hefur öðlast löggildingu sem 

endurskoðandi, er í endurskoðendaskrá sbr. 5. grein laga um endurskoðun og fullnægir 

að öðru leyti skilyrðum laganna (Lög um endurskoðun nr. 94/2019). 

Endurskoðun er því sjálfstæð athugun á reikningsskilum fyrirtækis, framkvæmd af 

hlutlausum og faglega hæfum sérfræðingi. Það sem felst í ábyrgð endurskoðenda er að 

gera athugun á reikningsskilum fyrirtækja og staðfesta upplýsingar sem fram koma í 

ársreikningum. Lætur hann í ljós hlutlaust mat á reikningsskilunum og að lokum áritar 

hann þau með áritun sem inniheldur álit endurskoðandans ásamt upplýsingum um 

endurskoðunina sjálfa. Telji endurskoðandi reikningsskil ekki vera gerð í samræmi við lög 

og reglur um ársreikninga ber honum skylda til að greina frá því í áritun sinni á 

ársreikninginn (Endurskoðendaráð, e.d.). 

Til að geta hlotið löggildingu sem endurskoðandi þarf einstaklingur að ljúka 

meistaranámi í reikningsskilum og endurskoðun ásamt því að ljúka þriggja ára 

starfsþjálfun undir handleiðslu endurskoðanda hjá endurskoðendafyrirtæki við 

endurskoðun ársreikninga og annarra reikningsskila. Að lokum þarf viðkomandi aðili að 

þreyta og standast sérstakt löggildingarpróf sem haldið er einu sinni á ári. Öllum þeim 

sem staðist hafa skilyrðin til löggildingar og hafa þannig hlotið löggildingu til 

endurskoðunarstarfa ber skylda til að vera félagsmenn í Félagi löggiltra endurskoðenda 

en á Íslandi eru rúmlega 400 aðilar sem hafa löggildingu til endurskoðunarstarfa 

(Endurskoðendaráð, e.d.). 

3.1 Konur í endurskoðun 

Hæfni kvenna í endurskoðun hefur verið viðurkennd í fjölda ára en þrátt fyrir það hefur 

verið erfitt fyrir þær að vinna sig upp ásamt því að vera í minnihluta innan 
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atvinnugreinarinnar. Á 1. áratug seinustu aldar voru aðeins örfáar konur sem höfðu 

löggildingu í endurskoðun en um árið 1920 fór fjöldi kvenna í endurskoðunarnámi að 

aukast (Ried, Acken og Jancura, 1987). Endurskoðun var þó enn talin karlastarf og því voru 

margir skólar sem mældu gegn því að konur skráðu sig í nám í endurskoðun þar sem ljóst 

var að þær myndu mæta miklum erfiðleikum við vinnuleit eftir námslok. Þrátt fyrir að 

konur mættu skrá sig í nám í endurskoðun var það almenn venja að 

endurskoðunarfyrirtæki réðu ekki inn konur. Líkt og áður kom fram gildir það að 

einstaklingur þarf að hafa öðlast ákveðna starfsreynslu til að þreyta próf til löggildingar 

endurskoðanda en erfitt var fyrir konurnar að öðlast þessa reynslu og því voru færri konur 

sem þreyttu prófið heldur en karlar (Ried o.fl., 1987). 

Ástæðurnar fyrir því að konur fengu ekki störf við endurskoðun voru ekki þær að 

hæfnin væri ekki nógu mikil heldur þær að vinnutíminn og aðstæður væru ekki taldar 

hentugar fyrir konur. Til dæmis voru þær ástæður að konur gætu ekki unnið hvar sem er 

og hvenær sem er og að sumir viðskiptavinir vildu ekki fá endurskoðunarþjónustu frá konu 

(Ried o.fl., 1987). Þrátt fyrir hækkandi hlutfall kvenna í endurskoðun á heimsvísu hafa 

rannsóknir sýnt að konur upplifa enn kynbundna mismunun innan greinarinnar. Á ýmsum 

stöðum, til dæmis í Írlandi, standa kvenkyns endurskoðendur einnig frammi fyrir ýmsum 

hindrunum bæði í einkalífinu og í vinnunni sem koma í veg fyrir framgang starfsferils 

þeirra. Þessar hindranir eru til dæmis í formi fordóma, langra vinnudaga, mikilvægra 

skyldna innan heimilisins og fjölskyldunnar og þeirri þörf fyrir að halda kvenleika sínum í 

skefjum til að ná árangri í starfi (Flynn o.fl., 2015).  

Frá árinu 1896 til 1923 voru einungis níu konur sem fengu löggildingu sem 

endurskoðendur í New York fylki í Bandaríkjunum. Meðal þessara kvenna var Jennie Palen 

en hún var talin brautryðjandi í endurskoðun meðal kvenna. Einnig fékk hún vinnu hjá 

einu af stærstu endurskoðunarfyrirtækjum borgarinnar en ásamt því var hún ein af fyrstu 

konunum til að verða yfirmaður (e. principal) hjá virtu endurskoðunarfyrirtæki. Palen var 

forseti félags kvenna í endurskoðun í Bandaríkjunum (e. American Woman‘s Society of 

Certified Public Accountants) en félagið vann hörðum höndum að því að útrýma 

mismunun gagnvart konum innan starfsgreinarinnar ásamt því að viðurkenna og leggja 

áherslu á afrek þeirra. Þrátt fyrir að Palen hafi fengið starf hjá einu af stóru fyrirtækjunum, 
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talaði hún um að starfsgrein endurskoðunar væri sú erfiðasta fyrir konu að komast inn í 

(Spruill og Wootton, 1995). 

Á Íslandi hafa konur verið í miklum meirihluta þeirra sem útskrifast hafa úr 

viðskiptafræðinámi á síðastliðnum árum og gildir það um öll svið viðskiptafræðinnar. 

Einnig eru þær í meirihluta þeirra sem klára meistaranám í reikningshaldi og endurskoðun 

en eins og áður kom fram er ein krafa til að taka löggildingarpróf endurskoðenda að hafa 

lokið því námi. Þrátt fyrir það eru konur í minnihluta þeirra sem þreyta prófin ásamt því 

að vera í lægra hlutfalli þeirra sem ná þeim ef miðað er við bæði kynin. Kynjamunur í þeim 

hópi sem hlýtur löggildingu í endurskoðun bendir til þess að karlar velji frekar en konur 

að reyna við prófið og að konum gangi almennt verr í prófinu. Bendir því margt til þess að 

eitthvað í umhverfi löggildingar, ferlið sjálft frá ráðningu, stöðu lærlings og til prófsins 

sjálfs, dragi úr konum kjark, vilja og getu til að verða löggiltur endurskoðandi (Ingunn H. 

Hauksdóttir, 2016).  

3.1.1 Áhrif barneigna á stöðu kvenna í endurskoðun 

Í samfélaginu hefur almennt verið ætlast til þess að konur aðlagi starf sitt á vinnumarkaði 

að fjölskyldulífi sínu en sú krafa hefur aldrei verið gerð til karlmanna í jafn miklum mæli 

(Flynn o.fl., 2015). Konur ganga með börnin og þurfa oft að sinna þeim meira en makinn 

ef þær eru til dæmis með barn á brjósti. Því voru konur sem störfuðu í endurskoðun lengi 

taldar vanhæfari en karlkyns hliðstæður þeirra til að sinna öllum verkefnum starfsins, 

sérstaklega hvað varðar vilja til að vinna mikla yfirvinnu, skuldbindingu og því að fórna 

tíma sínum fyrir viðskiptavininn. Stjórnendur endurskoðunarfyrirtækjanna litu oft á það 

að fæðingarorlof og sveigjanlegur vinnutími væri merki um skort kvenna á skuldbindingu 

til vinnunnar og að það væri erfitt að samræma óléttu og brjóstagjöf við hið hefðbundna 

starf, líkt og starf endurskoðandans (Bitbol-Saba o.fl., 2018). 

Þrátt fyrir sveigjanlegan vinnutíma hjá endurskoðunarfyrirtækjum hafa margar konur 

áhyggjur af því að barneignir myndu marka endalok ferils þeirra. Kvenkyns 

endurskoðendur nýta sér sveigjanleika starfsins í meiri mæli en karlar til að viðhalda 

jafnvægi milli vinnunnar og heimilislífsins en líkt og á mörgum sviðum lífsins getur átt sér 

stað ágreiningur milli fjölskyldu og vinnuskuldbindinga. Svoleiðis ágreiningur gerir það að 

verkum að þær geta þurft að gera málamiðlanir og velja hvort þær sinni fjölskyldunni eða 

vinnunni betur og leiðir það oft til þess að framþróun starfsframans er sett á bið. 
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Starfsferill endurskoðenda fylgir línulegu áframhaldandi ferli en ferill kvennanna getur 

verið í nokkrum þáttum og innihaldið truflanir, venjulega eftir barnsburð (Flynn o.fl., 

2015). 

3.1.2 Glerþakið innan endurskoðunargreinarinnar 

Á undanförnum árum og áratugum hefur hlutfall nýrra endurskoðenda verið nokkuð jafnt 

milli kvenna og karla en hlutfall kvenna sem gegna stöðu meðeiganda er þó einungis um 

fjórðungur af heildinni (Cohen o.fl., 2018). Innan endurskoðunar eru það oft þeir 

einstaklingar sem hafa átt samfleyttan starfsferil án „truflana“ sem komast lengst innan 

skipurits fyrirtækisins. Í ljósi sögunnar hafa margar konur átt erfitt með að komast yfir 

hindranir, til dæmis er varða mismunun og erfiðleika við að samræma fjölskyldulífið og 

vinnuna, sem gerir það að verkum að þær þurfa að vera í einhvern tíma frá vinnu. Einkenni 

farsæls endurskoðanda er þó að vinna fjölmarga yfirvinnutíma og að vinna samfleytt yfir 

starfsævina og því geta barneignir talist sem einhverskonar glerþak fyrir konur í 

endurskoðun (Flynn o.fl., 2015). 
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4 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferðafræði sem byggt var á við gerð þessarar 

rannsóknar. Þá verður farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar, öflun gagna og hvernig 

unnið var úr þeim.  

4.1 Aðferðafræði 

Við gerð þessarar rannsóknar var stuðst við eigindlega aðferðafræði og voru tekin viðtöl 

við íslenskar konur sem eiga það sameiginlegt að vera löggiltir endurskoðendur. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar þegar leitast er eftir því að ná fram dýpri 

skilning og innsýn í viðfangsefnið og gera rannsakanda kleift að rannsaka upplifun 

einstaklinga nákvæmlega. Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður eigindlegra rannsókna 

þar sem nálgunin byggir á upplifunum og reynslu einstaklinga út frá þeirra náttúrulega 

umhverfi og geta niðurstöður því verið sveigjanlegar. Þá veita þær heldur upplýsingar um 

hvaða merkingu eða skilning fólk leggur í ákveðna hluti (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

4.1.1 Þátttakendur 

Kynningarbréf var sent á fyrirhugaða viðmælendur þar sem efni rannsóknarinnar var 

kynnt sem og markmið hennar. Viðmælendur voru valdir af handahófi af heimasíðu Félags 

löggiltra endurskoðenda en tekin voru sex viðtöl, þrjú við konur sem fengu löggildingu 

fyrir árið 2000 og þrjú við konur sem fengu löggildingu eftir árið 2000.  

4.2 Framkvæmd 

Í undirbúningi við framkvæmd þessarar rannsóknar var gerður spurningalisti sem notaður 

var til grundvallar þegar tekin voru viðtöl við viðmælendur en sjá má hann í viðauka 1. Var 

markmiðið með spurningunum að ná fram dýpri skilningi á störfum endurskoðandans, 

starfsumhverfinu, álagi í starfi og vinnutíma, hugsanlegri kynjamismunun í starfi og námi 

og almennt hvers vegna konur eru í minnihluta við atvinnugreinina. Einnig var áhugavert 

að sjá hvernig umhverfið hefur breyst á síðustu áratugum. 

Vegna þeirra aðstæðna sem standa yfir í heiminum í dag, vegna Covid-19, voru viðtölin 

öll tekin í gegnum tölvu. Notast var við fjarskiptabúnaðinn Zoom fyrir öll viðtölin nema 
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eitt en það var tekið í gegnum Skype. Viðtölin voru á bilinu 18 til 56 mínútur og voru þau 

tekin upp og hljóðrituð svo rannsakanda var unnt að afrita þau og vinna úr þeim. Notast 

var við hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews) þar sem spurningalistinn var 

hafður nokkuð opinn og sveigjanlegur sem bauð upp á það að spurningarnar þurftu ekki 

alltaf að vera spurðar í sömu röð ásamt því að möguleiki var á að bæta við spurningum ef 

þær kviknuðu. Með þessari aðferð verður til meira flæði þar sem viðmælendur geta talað 

um og bætt við því sem þeim finnst mikilvægt fyrir rannsóknina og komið þannig 

skoðunum sínum og upplifun á rannsóknarefninu á framfæri, sem veitir rannsakandanum 

mikilvægar upplýsingar og aukinn skilning á efninu (Esterberg, 2002; Clifford, Cope, 

Gillespie og French, 2016).  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum viðtalanna sem tekin voru við sex konur sem 

allar hafa löggildingu endurskoðanda á Íslandi. Í rannsókninni var leitað svara við 

spurningunni „Hvers vegna eru konur sem starfa sem endurskoðendur í minnihluta innan 

greinarinnar?“. Þegar upplifun og reynsla viðmælenda af því að starfa sem löggiltir 

endurskoðendur var skoðuð endurspegluðu niðurstöður viðtalanna eftirfarandi þemu:  

• Einkenni góðra endurskoðenda  

• Áhrif vinnutíma á einkalíf og áhrif barneigna á starfsframa 

• Mismunandi eiginleikar kynjanna – hógværð, áhættufælni og sókn í starfi 

• Kynbundinn launamunur og mismunun vegna kyns 

• Starfsumhverfið – áhrif tengslaneta og fyrirmynda 

Í kaflanum verða niðurstöður greindar út frá þemunum auk þess sem upplifun 

viðmælenda verður túlkuð og dregin saman.  

5.1 Einkenni góðra endurskoðenda 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða eiginleika þeir teldu að góðir endurskoðendur 

þyrftu að bera með sér voru svörin mjög sambærileg. Góður endurskoðandi væri 

nákvæmur, skipulagður og góður í mannlegum samskiptum. Til eru ákveðnar 

staðalímyndir um endurskoðendur um að þeir séu feimnir og lokaðir en viðmælendur 

töluðu um að maður komist ekki langt innan greinarinnar með því að skarta þeim 

eiginleikum. Viðmælandi B lýsti upplifun sinni: „Endurskoðendur hafa kannski einhvern 

stimpil á sér að þeir séu feimnir og lokaðir en það þýðir ekkert, þú verður að geta átt 

samskipti við viðskiptavinina, bæði almenn samskipti og líka þannig að þú getir talað 

þannig að þau skilji“. Mikilvægt er að hafa góða blöndu af nákvæmni og hæfni í 

mannlegum samskiptum enda vinna endurskoðendur mikið í hópum sem eru oft 

samansettir af mismunandi einstaklingum. Vegna mismunandi eiginleika og persónuleika 

geta skapast krefjandi aðstæður og er því einnig mikilvægt að geta tekið gagnrýni og að 

geta gagnrýnt sjálfan sig.  
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Viðmælandi C talaði einnig um að endurskoðendur þurfi að vera fljótir að ná yfirsýn 

yfir fyrirtækið sem þeir eru að skoða vegna þess að í ákveðnum fyrirtækjum, til dæmis 

bönkum og einingum tengdum almannahagsmunum, má sami aðilinn einungis gegna 

hlutverki endurskoðandans í ákveðinn árafjölda vegna hættu á spillingu. Endurskoðandi 

þarf að vera góður að sjá heildarmyndina og góður að taka ákvarðanir, eins og viðmælandi 

D sagði: „og til þess að geta tekið ákvarðanir þá þarf maður að vera hugrakkur og geta 

staðið með þeim ákvörðunum sem maður tekur og geta rökstutt þær“. 

5.2 Áhrif vinnutíma á einkalíf og áhrif barneigna á starfsframa 

Viðmælendur voru spurðir út í vinnutímann og hvort erfitt væri að aðlaga hann að hinu 

hefðbundna fjölskyldulífi. Endurskoðendur vinna mjög mikið en verkefnin eru 

árstíðabundin og er sérstaklega mikið að gera fyrri helming ársins eða í kringum 

endurskoðun stóru ársreikninganna og skattaskýrslna. Verkefnin eru stór og því er oft 

unnið á kvöldin og um helgar þegar mesta álagið er en viðmælandi D sagði: „Verkefnin 

eru svo mörg að maður bara kemst ekki yfir allt sem maður ætlar að gera bara á 

dagvinnutíma“.  

Allir viðmælendur voru sammála um að álagið væri mikið en grínast hefur verið með 

að taka þurfi með sér svefnpoka á skrifstofuna vegna álags. Þá hafði viðmælandi E til að 

mynda heyrt samtal milli tveggja kvenna á ráðstefnu í london þar sem önnur sagði við 

hina: „Ég þurfti að gista á skrifstofunni því það var svo mikið að gera“. Viðmælandi B sagði 

í þessu samhengi: 

Það voru ansi langir vinnudagar já en svo voru rólegri tímar inn á milli, [það] 

var svosem allt í lagi að vinna svona óheyrilega langa vinnudaga þegar maður 

vissi að 1. júlí kæmi rólegri tími því þá voru þessi skil búin.  

Í starfinu er mikil hefð fyrir því að vinna mikið og er oft gerð krafa til sérfræðinga um 

að vera á vaktinni allan sólarhringinn en viðmælandi D sagði: „Ég hef alveg verið með 

viðskiptavini og þeir hringja aldrei á dagvinnutíma en svo er maður kominn heim og þá 

byrja þeir að hringja kannski á milli kl. 19 og 21“.  

Viðmælendur greindu frá því að þær hafi misst skemmtileg verkefni og samstarfshópa 

eftir að þær komu úr fæðingarorlofi – „ [þú] ferð frá í einhverja mánuði þá genguru ekkert 

inn í verkefnin aftur“ og því væri það ekkert sérlega heillandi að byrja aftur frá grunni. 
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Viðmælandi E hafði hugsað sér að vinna einungis á dagvinnutíma eftir barneignafrí. Þegar 

hún gekk út eftir fullan vinnudag frá kl. 8-16/17 fékk hún oft spurninguna „Ert þú bara í 

hálfu starfi?“. Konurnar ganga með börnin og gera kannski ráð fyrir því að byrja að vinna 

aftur stuttu eftir barnsburð en svo fá þær krílin í hendurnar og það breytist allt, tengingin 

verður svo sterk. Það þarf að gera málamiðlanir og fórna ýmsu, til dæmis því að sækja 

börnin alltaf á leikskólann eða mæta á allar íþróttaæfingar. Eins og viðmælandi D greindi 

frá:  

Við viljum jafnrétti en við þurfum þá að vera tilbúin í jafnrétti inni á 

heimilunum líka sem þýðir að við þurfum að vera tilbúnar til að gefa eftir, til 

dæmis eins og það að sækja ekki börnin okkar á hverjum degi. Það er rosalega 

sárt að þurfa að horfast í augu við það að kannski vera ekki besta mamma í 

heimi og það eru kannski bara ekkert allir sem eru tilbúnir til þess.  

Sagan hefur sýnt sig að konur hætta mun fyrr í endurskoðun heldur en karlar. Ein 

ástæða fyrir því er vegna þess að þeim finnst að til þess að geta unnið sig upp innan 

stofanna þá þurfi þær að vinna rosalega mikið og þeim finnst það ekki þess virði að fórna 

fjölskyldulífinu. Umönnun barna og barnauppeldi hefur hingað til hvílt aðeins meira á 

konunum, líkt og viðmælandi A sagði:  

Maður hefur séð dæmi um að konur hafi gefist upp því þær hafa ekki fengið 

stuðning heima. Ef þú vilt ná árangri úti í atvinnulífinu þá er það rosalega erfitt 

ef þú ert með börn og heimili og þú færð ekki stuðning frá makanum. 

Karlmenn eiga það til að fá meira umburðarlyndi þegar kemur að heimilinu. Í 

jafnréttisbaráttunni 1975 fóru konurnar út á vinnumarkaðinn en þurftu þó áfram að sinna 

öllum verkefnum innan heimilisins. Þó að ástandið hafi batnað til muna þá á þetta að 

einhverju leyti við enn þann dag í dag og talaði viðmælandi D um að ef faðir er til dæmis 

einn heima með börnin í einhverja daga þá er það umtalað hvað hann sé duglegur og að 

það verði að bjóða honum í mat því hann sé einn með börnin. Ef kona er aftur á móti ein 

heima með börnin þá er það talið „venjulegt“ og enginn spáir í það að mamman sé ein 

heima með börnin.  
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Eins talaði viðmælandi D um að löggildingarprófin hafi þótt mjög erfið og að á meðan 

þeim standi þurfi viðkomandi mikinn stuðning frá maka. Sumar konur sem eru með börn 

á heimilinu hafi upplifað það að ef þær falla í prófunum í fyrstu tilraun þá sé makinn ekki 

tilbúinn að ganga í gegnum prófatímabil aftur þar sem hann þurfi að vera undir svo miklu 

álagi. Viðmælandi D lýsti þessu: „hann kannski segir bara „heyrðu ég fer ekki í gegnum 

þetta aftur, þetta var svo erfitt tímabil“ á meðan, því miður, þá held ég að þetta sé 

stundum öðruvísi fyrir strákana“.  

Til að geta samræmt vinnutímann við fjölskyldulífið töluðu konurnar um mikilvægi 

skipulags og stuðnings frá fjölskyldu. Viðmælandi C sagði í þessu samhengi: „Við höfðum 

rosalega góðan stuðning frá ömmum og öfum og ég hugsa að án þess þá hefði þetta ekki 

gengið“. Samkvæmt viðmælanda F snýst þetta allt um skipulagningu. Hún er fráskilin og 

þegar börnin voru hjá pabba sínum vann hún nótt og dag en þegar börnin voru hjá henni 

þá var hún alltaf hætt kl. 16-17 á daginn til að geta notið stunda með þeim. Þegar 

viðmælandi A var með ung börn tókst henni að skipta þessu þannig með manninum sínum 

að hún fékk svigrúm á helsta álagstíma ársins og þau reyndu að bæta það upp á öðrum 

tímum. Flestir viðmælendur héldu því fram að starfsumhverfið bjóði upp á mikinn 

sveigjanleika og eru dæmi um að starfsfólk fari með börnin til læknis eða annað um 

miðjan dag og geti svo sest aftur við og unnið á kvöldin. Sagði viðmælandi C:  

Ég gat komið á svona sveigjanlegu samkomulagi þannig ég byrjaði alltaf að 

vinna ekki seinna en kl. 7 á morgnana og gat stillt upp svona vinnutíma sem 

hentaði mér og minni fjölskyldu mjög vel en að sama skapi var maður ennþá 

að vinna mikið, komið aftur á kvöldin og unnið um helgar. Það var sveigjanleiki 

en samt mikil vinna. 

Nokkrir viðmælendur hafa greint frá því að þær hafi verið spurðar í atvinnuviðtölum 

hvort þær hugðust eignast börn. Viðmælandi E tók svo til orða: „Þegar þú komst inn í 

svona karlaveldi, þeim fannst náttúrulega vesen að maður færi í barneignafrí“. Einnig 

upplifði viðmælandi F það að það væri erfitt að komast inn í atvinnugreinina og hefja feril 

þar sem hún átti fjögur börn. Hún var alltaf spurð um fjölskylduhagi í atvinnuviðtölum og 

talaði hún um að það væri eins og stjórnendur stofanna gerðu ráð fyrir að börnin væru 

eingetin og að hún gæti ekki sinnt fullu starfi vegna þessa. Þetta er eitthvað sem karlar 
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lenda ekki í en aðspurðir áttu stjórnendurnir allir börn og gátu sinnt starfi sínu vel. 

Afhverju ættu konur þá ekki að geta gert slíkt hið sama?  

5.3 Mismunandi eiginleikar kynjanna – hógværð, áhættufælni og sókn í 
starfi 

Kynin bera með sér mismunandi eiginleika og konur og karlar eru ekki eins. Viðmælendur 

héldu því flestir fram að mismunandi áhættufælni kynjanna sé ein ástæða fyrir minnihluta 

kvenna innan greinarinnar. Lýsir það sér þannig að konur eiga það til að vera meiri 

fullkomnunarsinnar en karlar og hugsa gjarnan að þær verði að vera með allt á hreinu 

áður en farið er af stað í ákveðin verkefni. Sem dæmi þegar sótt er um vinnu, karlar eru 

líklegir til að sækja um þó þeir standist ekki allar kröfur sem óskað er eftir. Konur aftur á 

móti eru ólíklegri til að sækja um ef þær skortir eitthvað sem farið er fram á; þær þurfa 

að vera með allt algjörlega á hreinu áður en farið er af stað. Viðmælandi F lýsti sinni 

upplifun:  

Það er líka eitthvað sem kannski einkennir svolítið kvenmenn, að við tökum 

ekki að okkur eitthvað nema við vitum 100% að við kunnum það eða getum 

það. Sem strákar aftur á móti, þeir bara segja já, og þeir kunna það kannski 

ekki neitt. 

Viðmælendur töluðu einnig um að strákarnir væru duglegri að koma sér á framfæri, 

sérstaklega á yngri árum, en í þessari starfsgrein, sem og öðrum, þarf hver og einn að hafa 

fyrir því og sýna fram á að hann hafi það sem þarf til að stuðla að vexti fyrirtækisins. 

Konurnar eru duglegar að vinna og sinna sínum verkefnum vel en eru ekki nógu duglegar 

að láta taka eftir því. Viðmælandi D lýsti upplifun sinni: „Maður hélt alltaf að ef maður 

sæti bara og ynni vinnuna sína og væri rosa duglegur að það væri tekið eftir því. En 

strákarnir sem sagt þeir láta taka eftir því.“ Viðmælandi B upplifði að karlar væru hugaðri 

að sækja t.d. launabreytingar og að ef þeir væru ekki nógu sáttir með launin þá færu þeir 

eitthvert annað og lýsti því á eftirfarandi hátt: „Bíddu ég er ekki að fá þau laun hérna sem 

mér finnst ég eigi að hafa, ég ætla bara að fara eitthvert annað“. Konur hins vegar væru 

líklegri til að sætta sig við launin sín ef þær njóta sín í vinnunni og sagði viðmælandi B: „Ég 

er eiginlega algjörlega viss um að það er einhversstaðar einhver kona sem hækkar ekki í 
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launum bara afþví hún hefur ekki sótt um það eins og einhverjir karlmenn, ég er algjörlega 

sannfærð um það.“ 

Mikilvægt er fyrir konur að sýna hugrekki og trúa á sjálfa sig því þær eru ekki síður 

hæfari en karlar. Viðmælendur tala um að karllægum einkennum sé oft gert hærra undir 

höfði og að karlkyns stjórnendur eigi það til að spegla sig í manneskju við ráðningu sem 

þýðir að þeir vilja fá svipaða manneskju og sjálfan sig í starfið, jafnvel ómeðvitað. 

Viðmælandi B upplifði það að konur væru meiri umönnunaraðilar og að þeirra störf væru 

á tíðum vanmetnari heldur en karlmanna. Hún sagði að þeir eigi það til að velja sér 

ákveðin verkefni sem þeir eru góðir í og skilja allt hitt eftir fyrir konurnar að klára en hún 

lýsti upplifun sinni þannig: 

[Hann] lætur hitt svo bara eiga sig og kemur þá fram sem rosalega góður aðili 

í þessu sem hann er búinn að velja sér að vera svona góður í og það eru oft 

konur sem taka þá restina, þær taka til sín hlutina á minna áberandi hátt og 

það er ábyggilega oft ekki metið jafn mikið til launa. 

Ef maður vill standa jafnfætis einhverjum öðrum eða ofar verður maður að vinna að því 

að gera vinnuna sína sýnilega, ekki bara vinna öll sín verk í hljóði og vonast til að einhver 

taki eftir því. Líkt og viðmælandi F lýsti því: „Þú þarft kannski að leggja tíu sinnum meira á 

þig heldur en strákurinn en þú getur gert ýmislegt sjálf til þess að koma þér áfram“. 

Það sama gildir um löggildingarprófin en þau eru krefjandi og þung. Konum kannski 

finnst þær aldrei nógu tilbúnar til að þreyta prófin en viðmælandi D sagði: „Við gerum 

ekkert eitthvað svona: „ég held ég geti þetta“, við þurfum að vera með þetta algjörlega á 

hreinu áður en við förum af stað“ og bendir á að mikilvægt sé að vera hugrakkur og taka 

af skarið. Viðmælandi C talaði einnig um löggildingarprófin, að það sé ákveðin tregða hjá 

ungum konum í dag til að fara í prófið, meiri en hjá strákunum:  

Þetta er líka kannski bara í eðli kvenna og karla, oft eru karlar tilbúnir til þess 

að prófa eitthvað sem þeir eru ekkert endilega vissir um að þeir geti en 

konurnar vilja vera svo ofsalega vel undirbúnar að þær eru aldrei nógu vel 

undirbúnar til að fara í þetta. 
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Annað sem greinir kynin að er að konur eru oft næmari tilfinningalega heldur en karlar. 

Starfið getur tekið á andlega, til dæmis í hruninu árið 2008, en viðmælandi F sagði: „Þá 

sat maður með grátandi fólk öll kvöld útaf peningunum sínum“. Maður verður að geta 

skilið vinnuna eftir og lokað á hana þegar haldið er heim eftir vinnudaginn, annars endar 

maður útbrunninn eftir smá tíma. Aðspurð hvað gæti valdið því að konur séu í svo miklum 

minnihluta innan greinarinnar nefndi viðmælandi F tilfinninganæmi sem eina ástæðuna 

en hún lýsti því þannig: „[Konur] taka oft inn á sig hluti. Þær ná ekki að mynda svona eins 

og ég segi þennan verndarhjúp“. 

5.4 Kynbundinn launamunur og mismunun vegna kyns 

Aðspurðar um kynbundinn launamun voru tvær af sex viðmælendum sem höfðu 

persónulega upplifað hann og aðrar tvær voru fullvissar um að hann ríkti enn 

einhversstaðar á vinnumarkaðnum. Viðmælandi E, sem hlaut löggildingu fyrir árið 2000, 

greindi frá því að hún hafi verið með talsvert lægri laun en strákurinn sem sat við hliðina 

á henni og að það hafi þótt töff hjá strákunum. Viðmælandi A, einnig löggilt fyrir árið 2000, 

sagði að kynbundinn launamunur hafi verið til staðar í gamla daga en ekki í dag. Hún talaði 

þó um að þegar verið er að veita stöðuhækkanir og bónusa séu karllægum einkennum 

ómeðvitað gert hærra undir höfði. Viðmælandi F greindi frá því að hún hafi verið búin að 

vinna í tvö ár á stofu þegar hún komst að því að strákurinn sem byrjaði á sama tíma og 

hún, í sömu stöðu, hafi verið ráðinn inn í fyrirtækið með 1000 krónum hærra tímakaup en 

hún. Hún átti fjögur börn og yfirmenn hennar töldu hana ekki geta unnið nógu mikið 

vegna þessa. Lýsti hún þessu svona:  

Ég [hafði] unnið mun meira heldur en hann, þeir (yfirmennirnir) sögðu „já við 

bjuggumst ekki við að þú gætir sinnt þessu starfi eins vel og hann“ en hann 

átti tvo krakka sko. En það var ekkert vandamál af því hann var karlmaður. En 

ég hafði alveg sýnt að ég hafði alveg sinnt þessu til jafns á við hann og ekkert 

síður. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir höfðu upplifað beina mismunun í starfi vegna 

kyns síns voru tvær sem svöruðu því neitandi. Einn viðmælandi (D) sagðist hafa orðið fyrir 

einhverjum kynbundnum athugasemdum en engu verulegu, til dæmis því að strákar hafi 

verið teknir fram fyrir við stöðuhækkanir, en hún tengdi það meira við að þeir væru 
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duglegri að koma sér á framfæri. Einnig fékk hún stundum athugasemdir varðandi útlitið 

en þó ekki á neikvæðan hátt og lýsir hún því sem „bara eldri menn að hrósa“. Aðspurð 

hvort hún hafi orðið fyrir mismunun svaraði viðmælandi A því hlæjandi: „já já oft, ég er 

búin að vera svo lengi í þessu, alveg klárlega sko, svona í gamla daga en ekkert svona sem 

situr í mér sko.“.  

Þegar viðmælandi F var spurð að því hvort hún hafi upplifað mismunun að hálfu 

viðskiptavina, það er hvort þeir gerðu greinarmun á því hvort starfsmaðurinn væri karl 

eða kona, svaraði hún því að hún hafi lent í því einu sinni en þó ekki á Íslandi. Hún ferðaðist 

mikið um heiminn starfs síns vegna og hitti eigendur og yfirmenn dótturfélaga og eyddi 

með þeim tíma utan vinnustaðar. Hún lýsir upplifun sinni þegar hún fór eitt sinn til Asíu:  

Ég hitti yfirleitt alltaf eigendur og fór út að borða með þeim en þarna þá kom 

drengur sem hafði unnið í þrjá mánuði vegna þess að hann hafði lært í London 

og þá var hann sendur til að hitta mig. Af því að endurskoðendurnir töluðu 

náttúrulega ekki við konur, [þannig að] þegar þeir uppgötvuðu að þetta væri 

kona sem væri að koma að hitta þá að þá senda þeir dreng sem var nýbyrjaður 

á stofunni, hann hafði lært í London þannig að hann var vanur að tala við 

konur. 

Annars sögðu viðmælendurnir að mismunun af hálfu viðskiptavina hafi mögulega átt sér 

stað hér áður fyrr og þá mest af eldri mönnum í stjórnum en að í dag væri það algjör 

undantekning. Almennt upplifðu þær ekki mismunun af hendi viðskiptavina og töluðu um 

að þeir meti sig eftir því hvað þær hafa fram að færa.  

5.5 Starfsumhverfið – áhrif tengslaneta og fyrirmynda 

Karlar hafa alltaf verið fleiri í endurskoðun og því verður umhverfið óhjákvæmilega 

nokkuð karllægt en viðmælendurnir voru flestir sammála um það. Þær töluðu um að 

umhverfið hafi verið karllægara áður fyrr heldur en núna, „Þetta var bara ein af þessum 

karlastéttum“ var haft eftir viðmælanda B, en að það hafi breyst í gegnum árin og að það 

sé margt miklu betra í dag. Viðmælandi D lýsti því þegar hún heyrði samstarfsmann sinn 

segja „Ég bað konuna mína bara að vinna ekki í janúar, febrúar og mars af því að það var 

svo mikið að gera hjá mér“. Þetta myndi líklegast ekki virka ef dæminu væri snúið við og 

bætti hún við: 
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Þú þarft alveg að skila þínu heima þó að það sé mikið að gera hjá þér í 

vinnunni, það er ekki þannig að það sé bara einhver á hliðarlínunni sem þú 

biður um að vinna ekki af því að það er svo mikið að gera hjá þér. 

Viðmælandi E greindi frá því að fyrstu árin hennar í atvinnugreininni hafi hún verið eina 

konan á endurskoðunarstofunni sinni. Aðspurð hvort hún hafi fundið fyrir því eða hvort 

hún hafi verið „ein af þeim“ svaraði hún því að maður verði ekkert auðveldlega einn af 

þeim. Einnig greindi hún frá því að hafa starfað í 15 ár á ákveðnum vinnustað og var alltaf 

talað í karlkyni á fundum: „vorum kannski 5 á fundinum, 4 karlar og 1 kona, og það var 

alltaf sagt „verið þið velkomnir“, „erum við búnir?“. 

Nokkrir viðmælendur höfðu upplifað það að karlar mynduðu með sér hópa innan 

fyrirtækja sem voru svona sérstakir „karlahópar“ þar sem þeir fóru saman í t.d. laxveiði 

eða fótbolta. Tengslanetið hjá körlunum er yfirleitt miklu betra en hjá konunum og það 

er mjög algengt að það sé auðveldara fyrir strákana að komast áfram en viðmælandi F 

lýsti því svona: „Það er erfiðara fyrir konur að fara áfram og þær þurfa að vinna miklu 

meira...karlendurskoðendurnir hygla strákunum meira...“. Viðmælandi E sagði: „Ef þú ert 

búinn að vera í fótbolta með vinunum í 15-20 ár og svo vantar þig endurskoðanda þá 

náttúrulega talarðu við þennan sem þú þekkir“.  

Viðmælandi F talaði sérstaklega um það að þegar karlkyns stjórnendur ráða inn 

manneskju eiga þeir til að spegla sig í henni. Þeir vilja ráða einhvern inn sem hefur 

sambærilega eiginleika og þeir sjálfir og einhvern sem þeir gætu mögulega átt í sambandi 

við utan vinnunnar. Viðmælandi F lýsti þessu þannig:  

Þegar þú ert að ráða inn manneskju þá speglarðu þig í henni og hugsar „já 

þetta er eins og ég var þegar ég var ungur, ég get tekið hann með mér í 

fótbolta eða golf, konan verður ekki brjáluð ef ég færi út og fengi mér bjór 

með þessum eftir vinnu en ef ég tek þessa stelpu hérna með mér í þetta þá 

verður allt vitlaust, þá verður konan brjáluð. 

Þetta getur orðið flókið því maðurinn vill ekki skapa óróa á milli heimilislífs og vinnu. Það 

getur auðvitað bitnað á starfsframa konunnar sem fær ekki tækifæri því maðurinn sem er 

að ráða í starfið er hræddur um að eiginkonan verði ósátt. 
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Ljóst er að tengslanet innan endurskoðunar eru mjög mikilvæg til að vaxa í starfi og fá 

tækifæri til skemmtilegra verkefna. Eins og fram hefur komið getur verið erfitt fyrir konur 

að komast inn í vinahópa sem myndaðir eru að mestu leyti af karlmönnum, en þessir 

hópar geta verið mikilvægir fyrir framgang þeirra í starfi. Þetta getur verið ákveðin 

hindrun fyrir þær og eru margar konur sem hætta í starfinu því þær trúa því að þær muni 

aldrei ná stöðu meðeiganda. Upplifði viðmælandi A þetta og lýsir því svona:  

Ég hætti í endurskoðun 8 árum eftir að ég byrjaði í atvinnugreininni og það 

var eiginlega afþví að ég trúði því að ég yrði aldrei partner af því þá voru bara 

strákar og mér fannst ferlið vera þannig að það væri ólíklegt að ég myndi 

einhverntíman ná einhverjum árangri. 

Á þessum tíma voru konur mikið færri innan greinarinnar og ekki margir kvenkyns 

meðeigendur. Viðmælandi A hafði því ekki margar fyrirmyndir og þarna komum við inn á 

mikilvægi fyrirmynda. Viðmælendur voru samróma um að það skipti miklu máli fyrir konur 

að hafa fyrirmyndir, einhverjar sem voru á undan þeim, til að sjá möguleikana í starfinu 

og til að endast í því. Viðmælandi B sagði:  

Ég er alveg sammála um það að það hafi verið miklu erfiðara fyrir þær sem 

voru t.d. að koma fyrst heldur en okkur sem komu seinna. Það hefur alveg 

örugglega verið erfiðara eða allavega meira framandi og svona jafnvel meira 

mál fyrir þær því við höfðum þó alveg nokkrar góðar fyrirmyndir og ég held að 

í öllu svona skipti það rosalega miklu máli. 

Einnig tala viðmælendur um að konur standi saman og að þær reyni frekar að mæla með 

kvenkyns endurskoðendum heldur en karlkyns. Það er mikið lagt upp úr því að standa vel 

við bakið á stelpunum, draga þær áfram og ýta undir þær því eins og viðmælandi A sagði: 

„Það er bara oft erfiðara fyrir konurnar að komast áfram og ná árangri, það er bara þannig 

ennþá.“. Viðmælandi C talaði um að hjá einum af stóru stofunum var á fyrri árum svolítið 

litið á konur sem ritara en hún hlaut löggildingu fyrir árið 2000. Viðmælandi D, löggilt eftir 

árið 2000, greinir frá því að hún hafi verið beðin um að sækja kaffi. Má rekja þetta til 

skorts á fyrirmyndum innan atvinnugreinarinnar en þær hafa samt sem áður báðar 

upplifað breytingar til hins góða á þeim árum sem þær hafa starfað sem endurskoðendur. 
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5.6 Samantekt  

Að framangreindu má sjá að góðir endurskoðendur verða að bera með sér nákvæmni og 

hæfni í mannlegum samskiptum og eru það eiginleikar sem eru algjörlega óháðir kyni. 

Viðmælendur voru jafnframt þeirrar skoðunar að álagið í starfinu væri gríðarlegt en að 

umhverfið byði upp á mikinn sveigjanleika sem ásamt góðri skipulagningu væri lykill að 

samræmingu vinnunnar og fjölskyldulífs. Í niðurstöðum rannsóknarinnar má einnig sjá að 

fólk þarf að vinna mikið og leggja hart að sér til að vinna sig upp og ná árangri í starfi og 

konur þá sérstaklega enda benda niðurstöður til þess að það sé erfiðara fyrir þær að 

komast áfram. Út frá niðurstöðum má einnig greina að konur séu almennt hógværari en 

karlar en til að ná árangri í starfi sé nauðsynlegt að láta taka eftir sér og byggja upp 

tengslanet innan fyrirtækisins.  

Þegar horft er á heildarmyndina virðist kynbundin mismunun eiga sér stað að einhverju 

leyti þó svo að viðmælendur telji sig að mestu ekki finna fyrir henni. Má það rekja til þess 

að í gegnum tíðina hafa verið til staðar ákveðnar staðalímyndir um kynin, karlar eiga að 

vera aðal fyrirvinnan og sjá um að halda uppi heimilinu en konurnar að sjá um umönnun 

barna og heimilisverkin sjálf. Að vissu leyti höldum við í þessar staðalímyndir enn þann 

dag í dag og finna konurnar því kannski ekki svo mikið fyrir þeim því þetta hefur alltaf 

verið svona. Góðar fyrirmyndir eru mikilvægar til að útrýma kynbundinni mismunun og 

staðalímyndum en með aukningu þeirra eru konur líklegri til að líta upp til þeirra og elta 

þær og þar með mun konum fjölga innan karllægra atvinnugreina.  
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6  Umræður 

Konur eru í miklum minnihluta þeirra sem starfa sem endurskoðendur og því var markmið 

þessarar rannsóknar að kanna hvað lægi því að baki með því að tala við kvenkyns 

viðmælendur sem starfa í endurskoðun. Töldu nokkrir viðmælendur að hlutfall kvenna og 

karla sem útskrifuðust með mastersgráðu í reikningshaldi og endurskoðun væri nokkuð 

jafnt en líkt og kom fram í skýrslu Ingunnar H. Hauksdóttur (2016) hafa konur verið í 

meirihluta þeirra sem útskrifast úr náminu undanfarin ár. Einnig töldu viðmælendur að 

hlutfall kvenna sem öðlast löggildingu í endurskoðun fari vaxandi sem bendir til að áhugi 

kvenna á atvinnugreininni sé að aukast en þrátt fyrir það eru mikið fleiri karlar sem hljóta 

löggildingu heldur en konur. 

Viðmælendur voru spurðir að ýmsu tengdu endurskoðun og starfsumhverfinu og hvort 

þær höfðu upplifað einhverskonar mismunun í starfi vegna kyns síns. Var rannsóknin 

ætluð að svara spurningunni: Hvers vegna eru konur sem starfa sem endurskoðendur í 

minnihluta? Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að ýmsir þættir spili inn í, 

bæði líffræðilegir þættir og þættir á jafnréttislegum grundvelli. Líffræðilegu þættirnir 

byggjast á því að kynin hafa ólíka eiginleika og tengist það því að kynin bera með sér 

mismunandi magn hormóna í líkama sínum. Ásamt því eru til ákveðnar staðalímyndir um 

konur sem þær tileinka sér og verða þær því einhverskonar lærð hegðun. Þættir byggðir 

á jafnréttislegum grundvelli eru staða kvenna þegar kemur að barneignum og 

heimilisstörfum en alla tíð hefur það verið ákveðin óskráð regla eða skoðun í samfélaginu 

að konur eigi að sinna börnunum og heimilisstörfum meira en karlarnir.  

6.1 Líffræðilegir þættir  

Þegar viðmælendur voru spurðir um ástæðu þess að konur væru í minnihluta innan 

atvinnugreinarinnar endurspegluðu svör þeirra það sem kemur fram í rannsókn Babcock 

o.fl. (2003) sem fjallar um byrjunarlaun nýútskrifaðra nema í stjórnun og beiðni um hærri 

launakjör. Þar kom fram að konur fái oft ekki það sem þær þrá og telja sig eiga skilið því 

þær þora ekki að biðja um það. Viðmælendur töluðu um að konur og karlar hefðu 

mismunandi eiginleika, meðal annars að konur væru oft tilfinninganæmari og hógværari 

heldur en hitt kynið og að karlmenn hefðu meira þor og væru óhræddir við að biðja um 
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launahækkun og annað slíkt. Einn viðmælandi talaði um að mjög líklega væru til konur 

sem stæðu í stað í starfi því þær þori ekki að biðja um stöðuhækkun. Einnig samræmist 

þetta því sem fram kom í fræðilega hlutanum og var tengt við magn hormónsins 

testósteróns í líkamanum en karlmenn hafa hormónið yfirleitt í meira magni en konur. 

Samkvæmt Dreber og Hoffman (2010) taka einstaklingar sem eru með meira magn 

testósteróns meiri áhættu en einstaklingar sem bera með sér minna magn hormónsins. 

Sömu niðurstöður koma einnig fram í skýrslu Sapienza, Zingales og Maestripieri (2009) 

sem fjallar um að testósterón auki keppnisskap og minnki hræðslu t.d. milli þess að verða 

refsað og möguleika þess að fá umbun. Þar segir einnig að karlmenn séu yfirleitt mikið 

framfærari þegar kemur að samningagerð og beiðni um launahækkun en konur og 

samkvæmt þeim er ástæða þess munur á magni testósteróns milli kynjanna.  

Líkt og áður kom fram töluðu viðmælendur um að í stað þess að sýna yfirmönnum og 

samstarfsfólki hvað í þeim býr og sækja sér sjálfar launahækkun séu margar konur sem 

leggi hart að sér og standi sig vel í „hljóði“ í þeirri von um að tekið verði eftir því og þær 

verðlaunaðar. Í rannsókn Babcock o.fl. (2003) kom fram að konur séu oft litnar öðrum 

augum ef þær biðja um meira, að þær séu frekar. Þær óttast það að ef þær eru ákveðnar 

og biðja raunverulega um það sem þeim finnst þær eiga skilið þá fái þær þennan 

frekjustimpil á sig og gæti það verið ástæða fyrir því að þær standa í stað í starfi og enda 

svo jafnvel á því að hætta. Þær einfaldlega vilja ekki taka áhættuna á að biðja um meira 

því þær gætu verið litnar öðrum augum.  

Ásamt þessu eru konur oft meiri fullkomnunarsinnar en karlar og finnst þær verða að 

vera með allt á hreinu áður en þær ganga í verkin. Endurskoðun er krefjandi starf og prófin 

eru erfið líkt og Ingunn Hauksdóttir greindi frá í grein sinni árið 2016. Þessi 

fullkomnunarárátta getur valdið því að margar konur telja sig aldrei vera nógu tilbúnar til 

að þreyta prófin og þar af leiðandi öðlast færri konur löggildingu sem endurskoðendur.  

Vinnutími endurskoðenda er mikill og ef einstaklingur vill ná langt í starfi sínu gæti 

hann þurft að fórna tíma með fjölskyldunni sinni, þar á meðal dýrmætum tíma með 

börnunum sínum. Þrátt fyrir að konur geti að sjálfsögðu samræmt fjölskyldulíf og vinnuna 

er vert að taka það fram að sumar konur eru ekki tilbúnar að fórna svo miklum tíma með 

fjölskyldunni sinni og eru því einnig einhverjar sem hætta vegna þeirra ástæðna. Annað 

sem viðmælendur nefndu sem gæti spilað inn í það að þær missi metnaðinn og hætti eru 
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tengslanet og vinahópar karlkyns samstarfsaðila sem þær hafa ekki aðgang að. Þetta 

samræmist grein Flynn, Earlie og Cross (2015) þar sem talað er um að þessi 

tengslamyndun milli karlmanna sé ákveðið útilokunartól á framgang kvenna í starfi.  

6.2 Jafnréttislegir þættir 

Margir viðmælendur töluðu um að önnur ástæða fyrir minnihluta kvenna væri sú að þær 

ganga með og eignast börnin. Töluðu nokkrar um að hafa verið spurðar um fjölskylduhagi 

og hvort þær hugðust eignast börn í atvinnuviðtölum sem styðst við rannsókn Einars Más 

Þórðarsonar o.fl. um kynbundinn launamun á íslenskum vinnumarkaði frá árinu 2008 þar 

sem talað er um að karlar telji sig almennt enn bera meiri ábyrgð sem aðal fyrirvinna 

heimilisins og gert er ráð fyrir að konur sjái um heimilisstörfin og umönnun barna.  

Samkvæmt rannsókn Cohen o.fl. frá árinu 2013 hafa margar konur áhyggjur af því að 

barneignir muni halda aftur af ferli þeirra og upplifa þær það sem ákveðið glerþak. Þegar 

konur eru spurðar í atvinnuviðtölum hvort þær eigi börn eða ætli sér að eignast börn þá 

gefur það auga leið að það sé ákveðin hindrun fyrir starfsframa þeirra enda talaði einn 

viðmælandi um að það hafi verið virkilega erfitt fyrir hana að fá vinnu vegna þess að hún 

átti börn. Þetta eru einnig áhrif fyrirfram ákveðinna hugmynda, staðalímynda, um konur. 

Að þær leggi meiri áherslu á fjölskyldulíf og séu ekki eins skuldbundnar frama sínum og 

karlar líkt og fram kom í rannsókn Hippel, Sekaquaptewa og McFarlane frá árinu 2015. 

Getur þetta ollið því að konur upplifi það að þær muni aldrei ná þeim árangri innan 

atvinnugreinarinnar sem þeim langar til og sjá ekki tilgang í því að þroskast í starfi. Margar 

gefast því upp og hætta en viðmælendur töluðu einnig um það að konur hætti fyrr í 

starfinu heldur en karlar.  

Annað sem styður við þetta er að viðmælendur töluðu um að eftir barneignafrí fái þær 

minni verkefni en áður og gætu því þurft að byrja frá grunni en þeim finnst það oft ekki 

þess virði. Þetta samræmist tímaritsgrein Gornick, Meyers og Ross (1998) sem fjallar um 

neikvæð áhrif lægra starfshlutfalls á framgang starfsframa kvenna. Einnig samræmist 

þetta rannsókn Flynn, Earlie og Cross frá árinu 2015 þar sem talað er um að einkenni 

farsæls endurskoðanda sé að vinna samfleytt yfir starfsævina og því geta barneignir orðið 

ákveðin truflun á því. Þrátt fyrir þetta hefur mörgum konum gengið mjög vel í starfi sínu 

sem endurskoðendur og segja þær að lykillinn að því sé gott skipulag og mikilvægi 

baklands.   
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Aðspurðar um kynbundinn launamun voru aðeins tvær konur sem höfðu vitund um að 

þær hafi hlotið lægri laun en karlkyns hliðstæður þeirra. Var það í byrjun ferils þeirra en 

nú á dögum eru mörg af stóru fyrirtækjunum komin með jafnlaunavottun. Bendir það til 

þess að allt sé í rétta átt enda vinnur vottunin gegn kynbundnum launamun samkvæmt 

Stjórnarráði Íslands (e.d.) og stuðlar þannig að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Nokkrir 

viðmælendur sögðust þó fullvissir um að kynbundinn launamunur ætti sér enn stað 

einhversstaðar sem styðst við rannsóknir Hagstofu Íslands á kynbundnum launamun frá 

árinu 2018. Töluðu konurnar um að mikilvægt sé að halda áfram vinnu jafnréttis enda 

komi það ekki sjálfkrafa líkt og fram kom í grein Vigdísar Óskar Sigurjónsdóttur árið 2002.  
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7 Lokaorð 

Rannsókn þessi miðaði að því að skoða reynslu og upplifun kvenna sem starfa í 

endurskoðun af því að vera kona í þeirri atvinnugrein og leitað svara við því hvers vegna 

þær eru í svo miklum minnihluta. Út frá því var athugað hvort þær hefðu orðið fyrir 

kynbundinni mismunun í starfi og voru nokkrir áhrifaþættir skoðaðir, þar á meðal 

mismunandi áhættufælni kynjanna og áhrif barneigna á vinnu. Niðurstöður sýna að 

mismunun vegna kyns er enn til staðar en að hún var sterkari og meiri fyrir 20-30 árum 

síðan, þegar flestir viðmælendur voru að hefja feril sinn innan atvinnugreinarinnar. 

Staðan hefur breyst mikið og bæst frá því fyrir 20 árum en viðmælendur töluðu um að 

breytingarnar gerðust hægt og að þær vildu að þetta gengi hraðar fyrir sig.  

Sú mismunun sem konurnar mæta byggist oft á staðalímyndum um félagsleg hlutverk 

kvenna. Oft er gert ráð fyrir, af karlkyns stjórnendum, að konur geti ekki sinnt starfi sínu 

á vinnumarkaði nógu vel ef þær eiga börn sem þær þurfa að sinna heima fyrir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að kynin bera með sér mismunandi 

eiginleika en samkvæmt þeim eru konur yfirleitt umhyggjusamari og áhættufælnari en 

karlar og upplifðu viðmælendur einnig að konur væru oft meiri fullkomnunarsinnar. 

Einnig nefndu viðmælendur að það sé ákveðin tregða hjá mörgum ungum konum til að 

þreyta löggildingarprófin vegna þess að þeim finnst þær ekki nógu klárar eða tilbúnar í 

þau. Konur eru yfirleitt ólíklegri en karlar til að sækja um vinnu þar sem þær standast ekki 

allar hæfniskröfurnar ásamt því að þær eiga oft erfiðara með að biðja um launa- eða 

stöðuhækkun sem veldur því að þær staðna í starfi, missa metnaðinn og hætta jafnvel.  

Bendir þetta til þess að konur hindri að einhverju leyti fyrir sjálfum sér með því að efast 

um eigin getu og ofhugsa hlutina. Því töluðu viðmælendur um mikilvægi þess að standa 

þétt við bakið á þeim konum sem stunda nám í endurskoðun og vilja stofna feril innan 

greinarinnar. Fyrirmyndir og hvatning frá öðrum konum er gríðarlega mikilvæg og þær 

verða að gera sér grein fyrir því að þær eru ekkert síður hæfari en karlkyns hliðstæður 

sínar.  

Takmörkun þessarar rannsóknar er sú að hún varpar ljósi á upplifun einungis sex 

kvenna sem eru löggiltir endurskoðendur á Íslandi. Þar sem aðeins er um að ræða fáa 

viðmælendur er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar eða halda því fram að allar konur 

sem starfa í endurskoðun hafi nákvæmlega sömu upplifun og reynslu. Einnig voru þær 
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aðstæður sem ríkja í heiminum í dag ákveðin hindrun en vegna Corona veirunnar þurfti 

rannsakandi að taka öll viðtöl í gegnum fjarskiptabúnað. Olli það því að viðtölin voru ekki 

eins persónuleg og þau hefðu getað verið. 
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

 

Þakkir fyrir að samþykkja viðtalið og ítrekað að viðtalið er nafnlaust. 

1. Getur þú sagt mér í hverju núverandi starf þitt felst? 
2. Hjá hvaða fyrirtæki starfar þú? 
3. Getur þú sagt mér gróflega frá vegferð þinni að starfinu sem þú sinnir í dag? 

a. Voru einhverjar hindranir? 
b. Var mikill kynjamunur? Ef já fannstu fyrir honum? 

4. Hvernig upplifir þú þig sem kona í þessum bransa? 
5. Er umhverfið karllægt að þínu mati? 

a. Finnst þér umhverfið hafa breyst? Hvernig þá? 
6. Heldur þú að viðskiptavinir geri greinarmun á því hvort starfsmaðurinn sé karl 

eða kona? 
 

7. Hvað varð til þess að þú ákvaðst að taka próf í löggildingu endurskoðanda? 
a. Var eitthvað sérstakt sem veitti þér innblástur eða fékk þig til að taka þá 

ákvörðun? 
8. Hvaða kosti telur þú að góður endurskoðandi þurfi að hafa? 
9. Hvernig er vinnutíminn? 

a. Er unnið meira en 40 klukkustunda vinnuviku? 
b. Er gert ráð fyrir að starfsmenn vinni um kvöld og helgar þegar á þarf að 

halda? 
c. Hefur það mikil áhrif á fjölskyldulíf? Er erfitt að samræma 

vinnutímann/starfið við hefðbundið fjölskyldulíf? 
d. Er mikið álag í starfinu? 

 
10. Á Íslandi eru um 400 löggiltir endurskoðendur en einungis um 27% af þeim eru 

konur. Hvers vegna heldur/telur þú að konur séu í svo miklum minnihluta við 
fagið? 

11. Hefur þú einhverntíman á ferli þínum haft vitneskju um kynbundinn launamun 
innan þess fyrirtækis sem þú starfar hjá eða innan deildarinnar? 

12. Hefur þú upplifað einhverskonar beina mismunun í starfi vegna kyns þíns? 
a. Hefur þú orðið fyrir neikvæðum staðalímyndum um kyn þitt? 

 
13. Hversu margir löggiltir endurskoðendur vinna í þínu fyrirtæki? 
14. Hver er skipting milli karla og kvenna í því starfi/í deildinni? 

a. Hvað finnst þér um þá skiptingu? 
15. Hefur þú staðið að ráðningu starfsmanna/endurskoðenda í deildina/fyrirtækið? 
16. Eru fleiri karlar eða konur sem sækja um eða er hlutfallið jafnt? 
17. Myndir þú segja að það væri mikil samkeppni meðal starfsfólks? 
18. Er eitthvað sem ég hef ekki spurt um sem þér finnst mikilvægt að komi fram?
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