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Útdráttur á ensku 
This final report is about management and management styles.  It begins 

by looking at the principles of management, theory’s and there inventors. 

Next we will check out six management styles of Daniel Goleman.  They 

are: Coercive, authoritative, affiliative, democratic, pacesetting and 

coaching.   Then salary’s of men and woman will be considered and also 

the salary’s off managers.  Next the work market will be examined to see 

how many woman and man are working and how much work they are 

doing.  Woman and man in management positions is also looked at and 

how there education fits into today’s society.  Then we see how woman 

like to be managed by man and the other way around.  What effect douse 

pioneer and innovations have on the market?  Next it is the glass ceiling 

how it retains woman from getting in the top management positions at 

there company’s.  Then it is considered if woman are softer managers and 

use participation management more than man.  In the end there is an 

examination to see if there is a gender difference in management styles. 
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Útdráttur á íslensku 
Þessu lokaverkefni er skipt í nokkra kafla.  Fyrsti kaflinn fjallar um 

stjórnun og helstu stjórnunarkenningar sem notaðar eru.  Þetta eru 

klassískar kenningar, vísindalegar kenningar og lærdómskenningar.  

Skoðað verður upphaf kenninganna og helstu fræðimenn.  Í næsta kafla er 

síðan fjallað um stjórnunarstíla.  Byrjað er á því að skilgreina stjórnunarstíl 

en síðan verður sagt frá sex stjórnunarstílum Daniel Golman, en þeir eru:  

Þvingunarstíll, leiðtogastjórnun, félagsleg stjórnun, lýðræðisstjórnun, 

árangursstjórnun og þjálfun.  Þar næst er síðan fjallað um launamál og 

launaþróun.  Skoðuð eru laun stjórnenda og þeir tekjuhæstu bæði hér 

heima og erlendis. Síðan er einnig skoðaður launamunur kynja og hver 

þróunin hefur verið í þeim málum síðustu ár og hvert viðhorf kynjanna er 

til launa sinna.  Í kaflanum á eftir er athugað stöðu karla og kvenna á 

vinnumarkaði, reglur og gildi.  Einnig hvernig vinnuumhverfi hefur verið 

sniðið að hugsun karla og hversu hægt hlutirnir breytast.  Athuguð er 

skipting kynja á vinnumarkaði, vinnuframlag þeirra, vinnutími eftir því 

sem börnum fjölgar og kynjaskiptar starfsstéttir.  Karlar og konur í 

stjórnunarstöðum eru skoðaðar þar á eftir, meðal annars hlutafallaskipting 

á vinnumarkaði.  Þá er einnig litið á menntun kynjanna og hvernig þær 

standast kröfur atvinnulífsins.  Sagt er frá því hvernig konum finnst að 

vera stjórnað af körlum og svo öfugt.  Skoðað er áhrif frumkvöðla, 

valdablokka og nýsköpunar á atvinnulífið og þar á eftir er glerþakið 

skoðað, en það er ósýnilegt þak sem virðist hindra konur í að ná æðstu 

stöðum í fyrirtækjum.  Í síðasta fræðilega kaflanum er skoðað 

kynjabundinn stjórnunarstíll og þá hvort konur séu mýkri stjórnendur og 

noti frekar þátttökustjórnun.  Síðan er endað á rannsókn um stjórnunarstíl 

karla og kvenna. 

 


