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Útdráttur 

Stjórnendur og hegðun þeirra hefur verið rannsóknarefni fræðimanna í mörg ár, og tekið 

breytingum í takt við breytingar í samfélaginu. Fræðimenn hafa fyrir allmörgum árum sýnt 

fram á að munur á kynjunum sem stjórnendur er illgreinanlegur, þess vegna hafa menn 

greint karllæg og kvenlæg gildi sem greinir á milli stjórnenda. Góður stjórnandi er sá sem 

hefur til að bera karllæg gildi, og á það við um bæði karla og konur.  

Málnotkun stjórnenda er ekki mikið rannsakað efni, en málnotkun kynjanna er aftur á móti 

mikið rannsakað. Hér verður því reynt að yfirfæra rannsóknir á málnotkun kynjanna almennt 

yfir á karlkyns og kvenkyns stjórnendur á Íslandi.   

Helsta  viðfangsefni þessarar rannsóknar er því að kanna hvort munur er á málnotkun 

íslenskra stjórnenda eftir kyni þeirra. Markmið hennar er að kanna hvort hægt er að greina 

mun á kynjum sem stjórnendur út frá málnotkun þeirra.  

Rannsóknin byggir á greiningu blaðaviðtala við íslenska stjórnendur sem eru borin saman við 

hugmyndir Catrin Norrby um samtalshegðun kvenna og karla sem hún hefur sett fram í 

töflunni; kynbundin hegðun í samtölum. Úrtakið er viðtöl við 15 karlstjórnendur og 15 

kvenstjórnendur.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að málnotkun íslenskra stjórnenda er 

mismunandi eftir kynin þeirra, karlkynsstjórnendur nota breiðara svið tungumálsins en 

kvenkynsstjórnendur gera. Kvenstjórnendur í úrtakinu samræmast hugmyndum Norrby um 

kynbundna hegðun í samtölum en karlstjórnendur í úrtakinu samræmast aftur á móti ekki 

hugmyndum Norrby.   
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1. Inngangur  

Allt frá því að konur fóru að stunda þessi svokölluðu karlastörf, til dæmis í verslun og 

viðskiptum (Korabik, 1999, bls. 3) hafa fræðimenn rannsakað hvort kynin hegði sér á ólíkan 

hátt þegar þau eru í stjórnunarstöðum (Korabik, 1999, bls. 3-4). Á seinni hluta síðustu aldar 

komust rannsakendur að því að munur á kynjunum sem stjórnendum væri ekki mælanlegur 

(Butterfield og Grinnell, 1999, bls. 226-227) heldur væru það ákveðin gildi sem greindu á milli 

stjórnenda, út frá þessum gildum mátti síðan greina mun á stjórnendum óháð kyni þeirra 

(Engen, Leeden og Willemsen, 2001, bls. 582-583). Þessi gildi hafa verið greind sem karllæg 

eða kvenlæg gildi og er eru þau óháð kyni, karlar jafnt sem konur geta tileinkað sér karllæg 

gildi jafn sem kvenlæg (Adler, 1999, bls. 249-251).     

Eftir hrunið mikla á Íslandi, haustið 2008, urðu umræður í fjölmiðlum um ólíkan stjórnunarstíl 

og nálgun kynjanna (Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2008). Í umræðunni mátti greina 

hugmyndir um að ástandið væri ekki svona slæmt ef konur hefðu í meira mæli setið í 

stjórnum og verið í stjórnendastöðum innan þessara svokölluðu útrásarfyrirtækja og 

fjármálafyrirtækja (BBC, 2009). Í könnun sem Gallup gerði haustið 2008 kom í ljós að  

almennt var talið að ástandið í efnahagsmálum væri betra ef fleiri konur hefðu verið við 

stjórn fjármálafyrirtækja (Capacent, 2008).   

Þrátt fyrir mikla umræðu á köflum er óljóst hvað gerir konur að öðruvísi stjórnendum en 

karlar. Hvað er það í þeirra fari sem hefði komið í veg fyrir hrunið? Hinar ýmsu rannsóknir 

(Butterfield og Grinnell, 1999, bls. 226-227) hafa sýnt fram á það að munur á kynjunum sem 

stjórnendum er lítill sem enginn eins og komið verður inn á í þessari ritgerð, heldur er fyrst 

og fremst munur á karllægum og kvenlægum gildum. Í skýrslunni Konur og  stjórnarhættir 

fyrirtækja á Íslandi (Margrét Sæmundsdóttir, 2009) benda niðurstöður til þess að  karlar séu 

ekki áhættusæknari en konur. Þá eru konur ekki mýkri stjórnendur en karlar né heldur deila 

þær út verkefnum til sinna samstarfsmanna heldur sitja sjálfar að þeim (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2009). Hvað er það þá sem gerir konur að öðruvísi stjórnendum er karla?  

Í könnun sem Samtök Atvinnulífsins gerðu árið 2003 kemur í ljós að kvenstjórnendur þykja 

liprari í samskiptum er karlstjórnendur (SA, 2003). Er þá kannski munur á því hvernig íslenskir 

karl- og kvenstjórnendur tjá sig fyrst samskiptin þykja ólík?   
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Er tungumálanotkun kynjanna ef til vill á einhvern hátt mismunandi? Nota íslenskir 

kvenstjórnendur tungumálið á annan hátt en íslenskir karlstjórnendur? Í þessari ritgerð 

verður gerð könnun á því hvort íslenskir stjórnendur tjái sig á ólíkan hátt í blaðaviðtölum eftir 

því hvort um er að ræða konu eða karl. Viðtöl við íslenska karlkyns- og kvenkyns stjórnendur 

verða skoðuð og þau greind eftir viðmiðum sem Catrin Norrby (1996, bls. 197) hefur sett 

fram um samtalsstíl kynjanna og nánar verður fjallað um í kaflanum um samtalshegðun 

kynjanna hér á eftir. Jafnframt verður notast við greiningu Fiona Sheridan (2007) sem gerði 

sambærilega rannsókn á samtalsstíl kynjanna í Írlandi. Ekki er vitað til þess að sambærilegar 

rannsóknir hafi verið gerðar á Íslandi fram að þessum tíma.  

1.1. Viðfangsefni  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er málnotkun íslenskra stjórnenda. Markmiðið með því að 

kanna hvort munur er á málnotkun kynjanna í blaðaviðtölunum er að skoða hvort hægt er að 

greina mun á málnotkun Íslenskra stjórnenda. 

Rannsóknarspurning 1 er: Er munur á því hvernig íslenskir stjórnendur tjá sig í blaðaviðtölum 

eftir kyni þeirra?  

Rannsóknarspurning 2 er: Er málnotkun íslenskar stjórnenda í samræmi við greiningaramma 

Norrby um kynbundna hegðun í samtölum?  

1.2. Afmörkun og efnistök  

Rannsóknin afmarkast við blaðaviðtöl við íslenska stjórnendur í Viðskiptablaðinu frá árunum 

2007-2010 og Frjálsri verslun frá árunum 2008-2009. Viðmiðið var að hafa jafnmörg viðtöl 

við karla og konur og einnig að hafa nægilega mörg viðtöl við karla og konur svo hugsanlega 

væri hægt að greina vísbendingu um það hvort munur sé á málnotkun íslenskra stjórnenda 

eftir kyni þeirra.  

1.3. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar  

Rannsókn þessi er fyrst og fremst hugsuð sem innlegg í umræðuna um mismun kynjanna 

sem stjórnenda. Niðurstaða rannsóknarinnar getur gefið vísbendingu sem stjórnendur geta 

nýtt sér á ýmsan hátt, þá sérstaklega til að kynna sér hvernig aðrir nota tungumálið. Ef bæði 

kynin myndu þekkja betur til málnotkunar hvors annars gæti það bætt samskipti kynjanna til 
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muna, því betur sem þú þekkir viðmælanda þinn því betur nærðu til hans. Hugsanlega geta 

kynin nýtt sér niðurstöðurnar sér til framdráttar, til dæmis geta kvenstjórnendur skoðað 

hvernig karlstjórnendur nota tungumálið, og ef til vill nýtt sér það ef þeir nota það á annan 

hátt er kvenstjórnendur gera, eins geta karlstjórnendur nýtt sér þekkingu á notkun 

kvenstjórnenda á tungumálinu.  

Vísbendingar geta gefið tilefni til frekari rannsókna, frekari rannsóknir geta til að mynda 

snúið að því hvort málnotkun kynjanna geti á einhvern hátt átt þátt í að auka hlut kvenna í 

stjórnendastöðum í  meira mæli en nú er.  

1.4. Uppbygging ritgerðarinnar  

Rannsóknin er byggð upp þannig að í fyrsta hluta hennar er fjallað um rannsóknarefnið, 

efnistök og hugsanlegt vísindalegt gildi hennar.  

Í örðum hluta rannsóknarinnar er fræðileg umfjöllun um rannsóknir og kenningar í stjórnun. 

Þar er greint frá hinum ýmsu rannsóknum og kenningum sem settar hafa verið fram um 

mismun kynjanna sem stjórnenda.  

Í þriðja hluta rannsóknarinnar er svo fjallað um orðræðugreiningu og greint frá samanburðar 

rannsókn á málnotkun stjórnenda í samtali við undirmenn. Rannsókn er sambærileg að því 

leyti að hún fjallar um málnotkun kynjanna sem stjórnenda, hún er ólík þeirri rannsókn sem 

kynnt er í þessari ritgerð að því leyti að hún beinist að samtölum ekki blaðaviðtölum. Í lok 

þriðja hluta er svo fjallað um kynbundna samtals hegðun og greiningarammi Norrby kynntur 

sem er greiningatæki rannsóknarinnar.   

Í fjórða hluta er greint frá þeirri aðferð sem beitt er til að greina blaðaviðtölin með það fyrir 

augum að greina hvort munur er á því hvernig stjórnendur nota tungumálið eftir kyni þeirra. 

Viðtölin sjálf eru svo greind í lok þessa hluta ritgerðarinnar.  

Í fimmta hluta er túlkun rannsóknargagnanna, þar eru aðalatriði rannsóknarinnar dregin 

fram og þau tengd við fræðilega umfjöllun.   

Í sjötta hluta er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar, rannsóknarspurningum svarað og 

umræður um efni ritgerðarinnar og hugsanlegt framhald.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar  

Í þessum kafla verður byrjað á því að fjalla um hugtök sem koma við sögu í ritgerðinni, þá 

verður staðan á Íslandi metin út frá því. Þar á eftir verður greint frá rannsóknum og 

kenningum í stjórnun í tengslum við muninn á kynjunum sem stjórnendum.  

2.1. Hugtakagreining  

Hér á eftir verður fjallað um hugtökin kyngervi, femínismi og jafnrétti. Kyn eða kyngervi 

fjallar um muninn á líffræðilegum og félagslegum þáttum kynjanna. Í ritgerðinni er verið að 

fjalla um kynin á félagslegum forsendum, eða kvenlæg og karllæg gildi samfélagsins. Greint 

er frá femínismanum þar sem femínistar hafa í gegnum tíðina haft áhrif á rannsóknir tengdar 

kynjamuni. Jafnrétti kynjanna hefur áhrif á forsendur rannsóknar sem þessarar, fæð kvenna í 

stjórnunarstöðum kemur glöggt í ljós þegar velja á úrtak líkt og það sem rannsóknin byggir á.  

2.1.1. Kyn eða kyngervi  

Orðið kyngervi (e. gender) var upphaflega notað  í tengslum við kynjanotkun í málfræði, 

kvenlegt og karllegt. Það var tekið í notkun þegar fræðimenn fóru að fjala um að kvenlegir og 

karllegir einginleikar væru fyrst og fremst félagslegir eiginleikar, ekki líffræðilegir (Ivarsson, 

2000, bls. 8). Í umfjöllun um kyn er í dag oftast átt við karlkyn eða kvenkyn. Þegar talað er 

um kynferði þá er verið að vísa til líffræðilegra þátta. Karlkyn og kvenkyn vísa til kvenlægra 

og karllægra gilda sem aðgreinir þau frá líffræðilegum þáttum kynjanna, samband milli kyns 

og kynferðis helst því ekki endilega í hendur. Bæði karlar og konur geta tamið sér kvenlæg og 

karllæg gildi sem skilgreind hafa verið sem slík í þeirra menningu óháð kynferði (Ivarsson, 

2000, bls. 8-9). Aðstæður í þjóðfélaginu geta hvatt einstakling til að taka upp gildi sem heyra 

til gagnstæða kynsins. Kona sem ræður sig til starfa þar sem karlmenn hafa ráðið ríkjum, eins 

og til dæmis í stjórnendastarf, aðlagast þeim gildum sem eru í þeim geira. Rannsóknir á 

kynjunum ganga út á að skoða sambandið á milli kynjanna, ekki að skoða hvort kynið fyrir 

sig, skoða hvernig kynjamunur rúmast í þjóðfélagshópum, stofnunum, fjölmiðlum og innan 

laga. Áhrif kyns á völd og yfirráð í félagslegu samhengi eru einnig mikilvægir áhrifaþættir 

þegar rannsaka á kynin (Ivarsson, 2000, bls. 8-10).   
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2.1.2. Femínismi 

Samkvæmt Íslenskri orðabók (Mörður Árnason, 2005) er femínismi „kvenfrelsisstefna, stefna 

þar sem lögð er áhersla á kvenfrelsi og mótun samfélagsins eftir þörfum kvenna og þeim 

gildum sem þeim eru eiginlegust“ (Mörður Árnason, 2005, bls. 214). Í grein Þorgerðar 

Einarsdóttur, Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða?, segir hún meðal annars að femínismi 

sé lifandi, dýnamískt afl sem sé í stöðugri þróun, femínismi er hreyfing eða kenning sem 

styður jafnréttisbaráttu kvenna (Þorgerður Einarsdóttir, 2002, bls. 10-11). Samkvæmt 

Þorgerði er femínisminn afl sem heldur tryggð við málstaðinn, málstaðinn sem vill breyta 

bæði samfélaginu og menningunni í átt að jafnrétti kynjanna (Þorgerður Einarsdóttir, 2002, 

bls. 10-11).   

Í byrjun tuttugustu aldar var litið svo á í vestrænum samfélögum að kynin værutvær 

aðskildar tegundir (Korabik, 1999, bls. 3). Konur og karlar höfðu ólíka eiginleika, voru ólík að 

upplagi, og því skyldu hlutverk þeirra í þjóðfélaginu vera ólík. Það þótti við hæfi að karlmenn 

væru í verslun og viðskiptum og konur sæju um heimilið (Korabik, 1999, bls. 3). Þegar líða fór 

á öldina varð mikil tækniþróun til þess að konur fóru að fara meira út á vinnumarkaðinn og 

landslagið tók að breytast (Korabik, 1999, bls. 3-4). 

2.1.3. Jafnrétti  

Samkvæmt Íslenskri orðabók (Mörður Árnason, 2005) er jafnrétti „að hafa jafnan rétt“ 

(Mörður Árnason, 2005, bls. 487). Samkvæmt Þorgerði Einarsdóttur (2002, bls. 18) er 

jafnrétti flókið hugtak sem snýst um hið góða og réttláta þjóðfélag. Hugtakið jafnrétti hlýtur 

að fela í sér samanburð þar sem enginn getur verið jafn sjálfum sér. Femínistar hafa gagnrýnt 

bókstafstúlkanir frjálslyndisstefnunnar á jafnréttishugtakinu, segja hana draga taum karla og 

viðhalda kynjamun samfélagsins. Jafnrétti í femínískum skilningi er jafnrétti sem byggir á 

leiðréttingu á óréttlæti (Þorgerður Einarsdóttir, 2002, bls. 18).    

Hér á eftir verður fjallað um stöðu jafnréttis á Íslandi í dag þar sem rannsókn þessarar 

ritgerðar gengur út á að skoða mun á íslenskum stjórnendum og því er við hæfi að skoða 

lítillega landslagið hér áður en lengra er haldið.  
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2.2. Staðan á Íslandi  

Í Rómarsáttmála ESB frá árinu 1957 er að finna ákvæði um jöfn tækifæri kynjanna. Í 119 

grein  er kveðið á um sömu laun til handa bæði konum og körlum fyrir sömu vinnu. Þar er 

gert ráð fyrir því að allir séu meðhöndlaðir eins, óháð kynferði. Áhersla sem þessi er í raun 

kynblind ef hún tekur ekki mið af mismunandi forsendum kynjanna og kynjamismun 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2002, bls. 19). Þó svo að þetta ákvæði hafi orðið til þess að konur 

eru ekki lengur lagalega útilokaðar frá samfélagsþátttöku hefur það ekki komið í veg fyrir 

jákvæða mismunun til handa körlum, þar sem menningarleg gildi hafa verið sniðin að 

karlmönnum (Þorgerður Einarsdóttir, 2002, bls. 19).  

Sú jafnréttispólitík sem er við lýði á Íslandi er í takt við erlendar hugmyndir. Allt frá árinu 

1986 hefur verið í gildi á vegum ríkisstjórnarinnar ákveðin framkvæmdaráætlun í 

jafnréttismálum. Einnig hefur verið mikið um alls kyns átaksverkefni sem miða að því að jafna 

stöðu kynjanna. Þessar framkvæmdir sýna í raun að viðurkennt er að karlar og konur séu ólík 

og að sérstakt átak þurfi til að jafna stöðu þeirra og forsendur (Þorgerður Einarsdóttir, 2002, 

bls. 26). Konur á Íslandi taka mikinn þátt í samfélaginu, atvinnuþátttaka þeirra um 80%. 

Margir eiga það til að rugla þessu saman við aukið jafnrétti kynjanna, en þrátt fyrir aukna 

menntun kvenna eru mun færri konur í stjórnendastöðum en karlar (Þorgerður Einarsdóttir, 

2002, bls. 27). Snemma árs 2010 voru samþykkt á Alþingi lög þess efnis að hlutafélög og 

einkahlutafélög skyldu gæta að kynjahlutföllum í stjórnum.   

Konum hefur fjölgað í stjórnum hér á landi og erlendis undanfarin ár þó svo að sú fjölgun hafi 

verið mjög hægfara ferli, þetta kemur fram í greininni Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á 

Íslandi (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). Þó svo að sýnt hafi verið fram á það með 

rannsóknum að fyrirtæki eða félög sem hafa stjórnarmenn af báðum kynjum skili betri 

arðsemi eru einungis um 15% stjórnarsæta í hinum vestræna heimi mönnuð af konum 

(Margrét Sæmundsdóttir, 2009). Í rannsókn sinni leitast Margrét Sæmundsdóttir við að 

greina arðsemi fyrirtækja út frá kynjasamsetningu stjórnar, einnig er kannað hvort 

stjórnarseta kvenna hafi áhrif á fjölda kvenstjórnenda í fyrirtækinu og öfugt, hvort fjöldi 

kvenstjórnenda hafi áhrif á fjölda kvenna í stjórn (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). Markmiðið 

með könnuninni, sem lögð var fyrir u.þ.b. 600 stjórnendur af báðum kynjum í 101 fyrirtæki á 

Íslandi, var einnig að greina hvort munur er á hegðun stjórnenda eftir kyni þeirra. Helstu 
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niðurstöður eru þær að jákvætt samband virðist vera á milli blandaðra (karlar og konur) 

stjórna og arðsemi fyrirtækja en ekkert samband var á milli kvenna í stjórn og auknum fjölda 

kvenna í stjórnendastöðum innan fyrirtækjanna (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). Einnig kom 

í ljós að munur á hegðun stjórnenda eftir kyni er ekki mikill, til dæmis eru konur eru ekki 

áhættufælnari en karlar og karlar eru umhyggjusamir við undirmenn líkt og konur (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2009).      

Mikil umræða hefur verið um að bæta þurfi stjórnarhætti fyrirtækja í tengslum við þá 

endurreisn sem á sér stað hér á landi sem og víðar, í febrúar 2009 gaf OECD út ályktun þess 

efnis sem vel má tengja við íslenskt viðskiptalíf (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). Ýmis 

svikamál hafa komið upp undanfarin ár sem ýta undir þessa umræðu, eins og sjá má í skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis sem gefin var út í apríl 2010. Ein leið sem nefnd hefur verið sem 

árangursrík í þessu sambandi er að stjórnir séu fjölbreyttar, og þá er einnig átt við 

kynjahlutfall (Francoeur, Labelle og Sinclair-Desgagné, 2008, bls. 93). Þetta hefur verið 

rökstutt á ýmsan hátt, meðal annars er talið að þegar bæði kynin eru í stjórn þá auki það 

sjálfstæði stjórnarmanna og einnig bæti það ímynd fyrirtækisins út á við (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2009). Töluvert hefur verið skrifað um að aukin þátttaka kvenna í stjórnum 

fyrirtækja muni leiða til aukinnar þátttöku þeirra í stjórnunarstöðum. Margrét 

Sæmundsdóttir (2009) bendir þó á að þetta hafi ekki verið raunin hér á landi þar sem aukinn 

fjöldi kvenna í stjórn fyrirtækja hafi ekki verið samfara auknum fjölda kvenna í 

stjórnendastöðum. Þetta sé í engu samræmi við þá staðreynd að konur eru um helmingur 

alls vinnuafls og fleiri konur en karlar hafa lokið háskólamenntun hér á landi sem og víða 

annars staðar.  

Margrét bendir á að ýmsar ástæður hafa verið nefndar fyrir því að konur eru ekki jafn margar 

og karlar í stjórnum, til dæmis kenningin um glerþakið (Carli og Alice, 1999, bls. 203-204). Þar 

er átt við það ósýnilega þak sem hindrar að einstaklingar innan fyrirtækja geti náð frama 

nema upp að vissu marki. Það hefur einnig verið nefnt að konur séu ekki nægilega sýnilegar 

og njóti ekki nægilegs trausts til að hafa aðgengi að tengslanetum (Margrét Sæmundsdóttir 

2009). Önnur hugsanleg ástæða, sem er viðfangsefni þeirrar rannsóknar sem kynnt er hér, 

getur verið mismunandi málnotkun kynjanna. Getur verið að ólík málnotkun kynjanna skýri 

að hluta til framgang þeirra til stjórnunarstarfa?  



Háskólinn á Bifröst 

8 
 

Í rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur (2009) kemur meðal annars fram að hærra hlutfall 

kvenna í úrtakinu voru með stjórnunarreynslu en karlar, samt var minna hlutfall kvenna í 

stjórnum fyrirtækjanna en karlar. Í þessari sömu rannsókn má einnig sjá ákveðin tengsl 

stjórnunarstíls og kyns. Sem dæmi þá kemur þar fram að kvenstjórnendur deila síður út 

verkefnum til sinna undirmanna, konur finna meira fyrir hindrunum í starfi en karlar og ekki 

er munur á kynjunum hvað varðar umhyggjusemi við starfsfólk né áhættusækni þeirra. Í 

rannsókn Margrétar var reynt að sýna fram á að þau fyrirtæki sem eru með blandaða stjórn, 

bæði kynin í stjórn, séu líklegri til að hafa jafnara hlutfall karla og kvenna í stjórnendastöðum 

innan fyrirtækisins, það tókst ekki (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). Konur virðast því ekki 

sjálfar stuðla að jafnari stöðu kynjanna, eða auknu hlutfalli kvenna innan fyrirtækja þar sem  

þær sitja í stjórn.  

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands voru stjórnendur og embættismenn á Íslandi árið 2008 

alls 17.200, þar af voru konur 5.700 talsins. Þetta hlutfall hefur væntanlega mikil áhrif á 

fjölda viðtala við kvenstjórnendur í fjölmiðlum landsins.    

2.3. Fræðileg umfjöllun um stjórnun og stjórnendur  

Í þessum hluta verður farið í gegnum kenningar og rannsóknir um stjórnun, sérílagi þar sem 

fjallað eru um stjórnendastíl karla og kvenna. Stjórnendastíll kynjanna er tengdur við karllæg 

og kvenlæg gildi, munurinn á kynjunum sem stjórnendum er sagður lítill, munur á karllægum 

og kvenlægum gildum er hins vegar frekar mikill. Góður stjórnandi er prýddur karllægum 

gildum, hvort sem það er karl eða kona. Greining á tungutaki karla og kvenna er tengt 

karllægum og kvenlægum gildum, karllæg gildi eru keimlík því sem greint hefur verið sem 

samtalsstíll karla og samtalsstíll kvenna er á sama hátt líkur því sem skilgreint er sem 

kvenlæg gildi.  

2.3.1. Karllæg og kvenlæg gildi  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á mismun kynjanna sem stjórnenda og finna má 

yfirlit slíkra rannsókna í greininni greininni „Re-Viewing“ Gender, Leadership, and Managerial 

Behaviour (Butterfield og Grinnell, 1999, bls. 226-227) á milli áranna 1972-1996. Þar má sjá 

að ekki er munur á frammistöðu kynjanna sem stjórnenda, konur eru þó líklegri til að sýna 

meiri hluttekt en karlar og það er talið jákvæðara ef karlar eru einráðir en konur. Ánægja 
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með stjórnendur er óháð kyni þeirra, undirmenn líta kynin sömu augum þegar kemur að því 

að meta hversu ánægðir þeir eru með sína yfirmenn (Butterfield og Grinnell, 1999, bls. 228). 

Í gegnum árin hefur meginþorri rannsókna sýnt fram á að góður stjórnandi er sá sem 

tileinkar sér karllæg gildi, hvort sem um er að ræða karl eða konu, þá eru það karllægu gildin 

sem teljast til betri/góðra eiginleika stjórnenda (Butterfield og Grinnell, 1999, bls. 232-233). 

Stjórnendur sem hafa litla kvenlæga og karllæga eiginleika eru ekki taldir góðir stjórnendur, 

en þeir sem hafa mikla karllæga eiginleika eru góðir stjórnendur (Butterfield og Grinnell, 

1999, bls. 232-233). Kvenfólk sem farsælir stjórnendur er sagt tileinka sér karllæg gildi, sem 

koma fram í stjórnunarstíl þeirra. Í greininni „Re-Viewing“ Gender, Leadership, and 

Managerial Behaviour er einnig að finna samantekt á hinum ýmsu rannsóknum á staðlaðri 

ímynd kynjanna sem framkvæmdar voru á árunum 1983-1992 (Butterfield og Grinnell, 1999, 

bls. 232-233). Það sem er sammerkt með þessum rannsóknum er að stjórnendur sem ná 

frama, sem gengur vel í sínu starfi hafa til að bera mikil karllæg gildi, og þau eru konum 

nauðsynleg til að njóta farsældar í starfi (Butterfield og Grinnell, 1999, bls. 228-233). 

Ekki eru allir á einu máli um það hvað eru „kvenlæg gildi“ og hvað „karllæg“, en Adler (1999) 

bendir á að kvenlæg gildi gætu verið til dæmis hluttekning, hjálpsemi, ástúð, næmni, 

hvatning og samvinnufýsi, bregðast við þörfum annarra, halda hópnum saman, halda í heiðri 

því sem mikilvægt er samfélaginu, gildi þess og virði (Adler, 1999, bls. 249-251). Dæmi um 

karllæg gildi eru aftur á móti, samkvæmt Adler sjálfshagsmunagæsla, dugnaður, harka og 

ákveðni, viljinn til að stjórna og ráða, hæfileikinn til að vera ópersónulegur og líta framhjá 

persónulegum og tilfinningalegum rökum til að ná árangri (Adler, 1999, bls. 249-251). Því má 

svo bæta við að því hefur verið haldið fram af fræðimönnum hin síðari ár að stjórnendur í 

dag þurfi að tileinka sér í meira mæli þessi kvenlægu einkenni, og að í raun þurfi bæði kynin 

að tileinka sér kvenlæg gildi í ríkara mæli (Adler, 1999, bls. 252).   

Trompenaars og Hampden-Turner (2007, bls. 27) hafa í gegnum áralangar rannsóknir sínar 

þróað greiningartæki sem sýnir og mælir menningarlegan mun. Í gegnum rannsóknir sínar 

hafa þeir komist að því að ekki dugar að viðurkenna og virða menningarlegan mun, brúa þarf 

það bil sem myndast á milli ólíkra menningarheima og ná þarf samkomulagi og 

viðurkenningu um það hver þessi munur er (Trompenaars og Woolliams, 2007, bls. 31-32). Í 

rannsókninni tóku þátt, stjórnendur um 50.000 fyrirtækja frá yfir 100 löndum (Trompenaars 
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og Hampden, 1998, bls. 252). Við val á þátttakendum var reynt að hafa jafnan hlut kynja, 

aldurs og landa (Trompenaars og Hampden, 1998, bls. 252). 

Niðurstöður og samanburður viðtala sem tekin voru við stjórnendur af báðum kynjum frá 

öllum heimshornum í tengslum við rannsókn Trompenaars og Hampden-Turner gefa mynd af 

þeim kynjamun sem ríkir meðal stjórnenda, en þær sýna í raun að ekki er mikill munur á 

svörum kynjanna (Trompenaars og Hampden, 1998, bls. 228). Það að munurinn er svona lítill 

sem raun ber vitni er þýðingarmikið í sjálfu sér. Þær konur sem tóku þátt í rannsókninni 

reyndust meðvitað vera að reyna að fóta sig í þeirri karlaveröld sem stjórnun fyrirtækja er og 

reyna að forðast að falla undir þá stöðluðu ímynd sem konur oft eru settar í (Trompenaars og 

Hampden, 1998, bls. 227). Konur í karlaveröld sem þessari þurfa að ákveða hvort þær vilji 

aðlagast faglegri, hlutlausri hegðun eða leyfa sér að sýna tilfinningar (Trompenaars og 

Hampden, 1998, bls. 227). Til að komast á toppinn innan fyrirtækja, er því oftast best að 

aðlagast þeim megin gildum sem ríkja innan fyrirtækisins og forðast þau gildi sem ekki eru 

ríkjandi. Konur víðsvegar um hinn vestræna heim virðast þurfa að leggja meira á sig til að 

sanna sig sem dugmiklir stjórnendur en karlar (Trompenaars og Hampden, 1998, bls. 227).    

2.3.2. Stjórnandinn  

Stjórnandinn er sá sem fær fólk í lið með sér og framkvæmir hlutina, hann er sá sem sér til 

þess að verkin séu framkvæmd og kláruð (Boddy, 2008, bls. 10). Gary N. Powdell, D. Anthony 

Butterfield og Jane D. Parent greina frá rannsókn sem framkvæmd hefur verið þrisvar 

sinnum á rúmum tuttugu árum í greininni Gender and Managerial Stereotypes (Powdell, 

Butterfield og Parent, 2002, bls. 184-186). Rannsóknin gengur út á að greina hvað það er sem 

talið er einkenna góðan stjórnanda. Rannsóknirnar voru framkvæmdar árið 1976-1977, 

1984-1985 og 1999. Niðurstaðan í öll skiptin er á þá vegu að til að teljast góður stjórnandi er 

nauðsynlegt að hafa til að bera karllæga eiginleika (Powdell, Butterfield og Parent, 2002, bls. 

184-186). 

Bæði karlar og konur hafa lýst góðum stjórnanda sem þeim sem býr yfir meiri karllægum 

eiginleikum, sem samkvæmt hefðinni hefur helst verið tengdur við karlmenn (Powdell, 

Butterfield og Parent, 2002, bls. 178). Um er að ræða eiginleika á borð við sjálfstæði, vilja til 

að taka áhættu og getu til að taka af skarið (Powdell, Butterfield og Parent 2002 bls. 178).  
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Sophia Margongio Ivarsson (2007) greinir frá tveimur rannsóknum um eiginleika stjórnenda í 

The Meaning of Gender in Management. Fyrri rannsóknin gekk út á að bera saman aðila sem 

sóttust eftir stjórnendastöðum við aðra sem ekki sóttust eftir stjórnendastöðum. Tæplega 

fimmtíu karlar og konur voru í hvorum hópi, í öðrum hópnum voru þátttakendur á námskeiði 

í stjórnun, hinn hópurinn samanstóð af fólki sem ekki var á námskeiðinu né í 

stjórnendastöðum (Ivarsson, 2000, bls. 29). Rannsóknin leiddi í ljós að þeir sem sóttust eftir 

stjórnendastöðu höfðu til að bera karllæga eiginleika, karllæg gildi, óháð kyni (Ivarsson, 

2000, bls. 30). Seinni rannsóknin gekk út á að bera saman hóp kvenna, konur sem fengur 

stjórnendastöðu og konur sem ekki fengu stjórnendastöðu. Þátttakendur í rannsókninni voru 

um fimmtíu konur sem tóku þátt í framhaldsnámskeiði í stjórnun, um helmingur þessara 

kvenna fékk stjórnendastöðu eftir námskeiðið, hinn helmingurinn ekki (Ivarsson, 2000, bls. 

33-34). Rannsóknin leiddi í ljós að helsti munurinn á þessum tveimur hópum kvenna voru 

karllæg gildi, þær konur sem fengu stjórnendastöðu höfðu til að bera karllæg gildi, hinn 

hópurinn ekki (Ivarsson, 2000, bls. 34).      

Síðust árin og áratugina hefur kvenstjórnendum fjölgað í alþjóðlegum fyrirtækjum í hinum 

vestræna heimi. Eftir því sem konum fjölgar í æðstu stjórnunarstöðum fyrirtækja og 

stofnanna hefur bragur stjórnunar fengið á sig femínískara  yfirbragð (Adler, 1999, bls. 245).  

Þegar talað er um að störf séu orðin meira femínísk en áður er átt við að konur hafi komið 

sér fyrir í störfum sem áður hafa verið talin eingöngu karlastörf (Adler, 1999, bls. 246). Konur 

hafa í auknum mæli tekið að sér yfirmannastörf á alþjóðavettvangi, bæði á sviði stjórnmála 

og viðskipta, undanfarin mörg ár, og þá ekki síður á pólitískum vettvangi. En svo virðist sem 

konum hafi fjölgað meira á sviði stjórnmála en í viðskiptum á níunda áratugnum á heimsvísu, 

en þá urðu margar konur leiðtogar ýmissa landa eða ríkisstjórna (Adler, 1999, bls. 247-249). 

Þetta má sjá í grein Nancy J. Adler, Global leaders, Women of Influence, en þar hefur Adler 

sett fram yfirlit yfir kvenkyns pólitíska leiðtoga á árunum 19060-1999 (Adler, 1999, bls. 248). 

Ekki varð sama fjölgun kvenna í æðstu stjórnunarstöðum stórra fyrirtækja á þessum tíma 

(Adler, 1999, bls. 247). En þó svo að konur hafi vantað og vanti enn í stjórnir stórra fyrirtækja 

þýðir það ekki að þær hafi ekki verið, og séu ekki, í fyrirtækjarekstri, þær hafa einmitt verið 

atkvæðameiri í að stofna sín eigin fyrirtæki og stýra þeim. Varast ber því að álykta sem svo að 

þó svo konur séu færri en karlar í hlutverkum alþjóðlegra stjórnenda, bæði á pólitískum 

vettvangi sem og á sviði viðskipta, að þær hafi ekki áhrif (Adler, 1999, bls. 249).  
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2.3.3. Stjórnunarstíll kynjanna  

Þegar borinn er saman stjórnunarstíll kynjanna hefur helsti munurinn hingað til verið fjöldi 

hvors kyns, það eru ekki svo margar konur í stjórnendastöðum miðað við karlmenn þó þeim 

hafi fjölgað mikið undanfarin mörg ár á vinnumarkaðinum (Engen, Leeden og Willemsen, 

2001, bls. 581). Strax uppúr 1987 fóru rannsóknir að sýna fram á lítinn sem engan mun a 

stjórnunarstíl kynjanna, en um 1985 var farið að tala um muninn á stjórnendum út frá 

karllægum og kvenlægum gildum (Engen, Leeden og Willemsen, 2001, bls. 582-583). 

Rannsóknir á stjórnunarstíl kynjanna hafa einnig leitt í ljós að kynjasamsetning undirmanna 

hefur áhrif á stjórnunarstíl yfirmanna og á þetta við um bæði kynin (Engen, Leeden og 

Willemsen, 2001, bls. 584). Bæði kynin virðast nota ágengari og ákveðnari stjórnunarstíl 

þegar undirmenn eru karlmenn en þegar undirmenn eru konur, bæði kynin nota karllæg gildi 

þegar undirmenn eru karlmenn og kvenlæg gildi þegar undirmenn eru konur (Engen, Leeden 

og Willemsen, 2001, bls. 584). Samkvæmt þessum rannsóknum er því ljóst að 

kynjasamsetning hópsins, samsetning undirmanna hefur áhrif á stjórnunarstíl beggja kynja 

(Engen, Leeden og Willemsen, 2001, bls. 584). 

Karlmenn tala meira en konur í hópum og nýta þá gjarnan alla sína sérþekkingu á verkinu til 

að koma störfum hópsins í átt að lokamarkinu (Carli og Eagly, 1999, bls. 217-218). Þess konar 

hegðun hvetur fólkið í hópnum áfram, sérstaklega þegar um er að ræða ákveðið verkefni 

sem vinna þarf, þá fylgir hópurinn leiðtoganum í hópnum. Ef konur sýna þess konar hegðun í 

hópnum er það þeim sjaldnar til framdráttar þar sem það er ekki eins viðurkennt í hópnum 

að konur sýni af svo miklu sjálfstrausti kunnáttu sína og getu (Carli og Eagly, 1999, bls. 218). 

Félagsleg færni kvenna gerir það að verkum að þær eiga meiri möguleika á því að ná 

stjórninni ef verkefnið felur í sér samningaviðræður og samvinnu við aðra vegna þess að þær 

sýna meðlimum hópsins meiri athygli og nærgætni í samskiptum og eru meðvitaðar um 

vinnuandann innan hópsins (Carli og Eagly, 1999, bls. 218).         

2.3.4. Samantekt  

Samkvæmt þessu er því ljóst að góður stjórnandi býr yfir karllægum eiginleikum hvort sem 

um er að ræða karl eða konu. Konur jafnt sem karlar aðlaga sig þessum eiginleikum 

samkvæmt kröfu frá samfélaginu. Kvenlæg gildi eru frekar mýkri en þau karllægu, kvenlæg 

gildi eru hluttekning, hjálpsemi, hvatning og samvinnufýsi. Konur eru sagðar bregðast við 
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þörfum annarra (Adler, 1999, bls. 249-251). Karllægu gildin þykja meira sjálfsmiðuð, þar 

erum við að tala um hluti eins og sjálfshagsmunagæslu, dugnað, hörku og ákveðni, viljann og 

hæfileikinn til að ráða og stjórna og líta fram hjá persónulegum tilfinningum (Adler, 1999, 

bls. 249-251). Stjórnunarstíll kynjanna og munurinn á kynjunum sem stjórnendum hefur 

verið líkt við menningarmun, að munurinn á kynjunum sé af sama meiði og munur á milli 

menningarheima. Þar eru konur sagðar reyna aðlaga sig karlaheiminum í stjórnendastíl til að 

auka möguleika sína að ná stjórnendastöðum (Trompenaars og Hampden, 1998, bls. 227). 

Karlar tala meira en konur, þeir nota allt sem þeir hafa sér til framdráttar og það er yfirleitt 

vel metið innan hópsins, konur komast ekki upp með það að sama skapi. Nærgætni, 

samningatæki og áhugi á hópfélögum er kostur kvenna, þetta eru þeir eiginleikar sem koma 

þeim í forystusæti í hópnum (Carly og Eagly, 1999, bls. 217-218). Hins vegar er stjórnunarstíll 

kynjanna sagður litast af undirmannahópnum, það er kynjasamsetningu hans. Bæði karlar og 

konur í stjórnunarstöðu beita annarri framkomu við karla en konur, kvennahópur fær frekar 

kvenlæga framkomu, karlahópur fær karllæga framkomu frá yfirmanni (Engen, Leeden og 

Willemsen, 2001, bls. 584).  

Ekki er þó getið um það hér hvort þessi atriði hafi áhrif á það hvernig stjórnendur tjá sig, að 

öðru leyti en því að karlar eru sagðir tala meira en konur og það er betur liðið að karlar tali 

mikið heldur en ef konur tala mikið.    
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3. Orðræðan og kynin  

Hér á eftir verður fjallað um orðræðugreiningu, áhrif hennar og rannsóknir og hvernig hún 

hefur verið rannsökuð í tengslum við karla og konur. Greint verður frá 

samanburðarrannsókninni og í lokin verður greiningarammi Catrin Norrby (1996, bls. 197) á 

samtalshegðun karla og kvenna kynntur til sögunnar, en þessi rammi er greiningatæki 

rannsóknarinnar.     

3.1. Orðræðugreining   

Rannsóknir á kynjunum og tungumálinu hefur yfirleitt verið skipt í tvo flokka, annars vegar 

ganga rannsóknir út á að skoða hvernig tungumálið er notað um kynin og hins vegar að 

skoða hvernig kynin nota tungumálið (Speer, 2005, bls. 9). Í bók sinni Gender Talk frá árinu 

2005 bendir Susan A. Speer á að hvernig tungumálið er notað um kynin hefur stundum verið 

kallað „hugmyndafræðileg sía á heiminn“ (Speer, 2005, bls. 9). Út frá þessari hugmyndafræði 

hefur stundum verið sagt að tungumálið endurspegli og varðveiti þá hlið raunveruleikans 

sem rúmar kynjamisrétti og misrétti gagnvart samkynhneigðum (Speer, 2005, bls. 9). Sem 

dæmi um kynjamisrétti í orðum má nefna orð sem eru beinlínis karllæg eins og mannkynið, 

starfsheiti sem enda á maður, lögreglumaður, sjúkraflutningamaður og fleira í þessum dúr 

(Speer, 2005, bls. 9). Hér verður þó lögð áhersla á að skoða hinn flokkinn, hvernig kynin nota 

tungumálið. Rannsóknir á notkun kynjanna á tungumálinu eiga rætur sínar að rekja til 

málvísinda og mannfræði (Speer, 2005, bls. 12).  

Félagsleg málvísindi verða til uppúr þessum tveimur flokkum (Speer, 2005, bls. 12). Sýn 

málvísinda á málnotkun er að við notum ekki tungumálið tilviljanakennt heldur eru það alls 

kyns lýðfræðilegir þættir sem hafa áhrif á það hvernig við notum tungumálið, þættir eins og 

til dæmis kyn okkar (Speer, 2005, bls. 12). Þróunin hefur þó verið í þá átt að margir 

rannsakendur líta svo á að báðir þessir flokkar séu hluti af sama ferlinu, félagslegu ferli 

kynjanna (Speer, 2005, bls. 13). Það sem við meinum þegar við tölum er ekki endilega bundið 

ákveðnu orði eða orðum né er fjölbreytileikinn í notkun okkar á tungumálinu bundinn við kyn 

okkar eða menningarlegan bakgrunn (Speer, 2005, bls. 13). Því hefur og verið haldið fram að 

orðræðugreining sé besta leiðin til að skoða kynin og kynjamisrétti (Speer, 2005, bls. 13).  

Orðræðugreining er samheiti yfir fjölbreytt verkefni sem spanna breitt svið fræðigreina, 

einnig eru tegundir orðræðugreininga sagðar mismunandi eftir fræðigreinum (Speer, 2005, 
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bls. 13). Gagnrýni á orðræðugreininguna hefur meðal annars verið á þá leið að hún einblíni 

of mikið á smáatriði á borð við hik í tali og geti ekki greint á hvaða hátt venjur kynjanna hafa 

áhrif á gerðir þeirra (Speer, 2005, bls. 19). Þar sem orðræðugreiningin þykir ekki taka venjur 

fólks með í reikninginn hafa sumir gagnrýnendur haldið því fram að það nánast útioki áhrif 

karlaveldisins, eða þeirrar staðreyndar að konur séu undirokar karla og sé því ekki gagnleg til 

femínískra rannsókna (Speer, 2005, bls. 19). 

Við erum í raun umkringd í okkar daglega lífi staðreyndum um ólíka notkun kynjanna á 

tungumálinu. Karlar tala um bíla, íþróttir og gjarnan um sjálfa sig, konur slúðra og tala um 

sambönd. Konur tala um karla, karlar tala mikið, konur hlusta, karlar eru ákveðnir. (Speer, 

2005, bls. 30). Þessar hugmyndir um ólíka notkun kynjanna á tungumálinu lifir í samfélaginu 

okkar sem og fjölmiðlum og hefur stundum verið kallað „málvísindi fólksins“ (Speer, 2005, 

bls. 30). Málvísindi fólksins eru hugmyndir okkar um það hvernig kynin eiga að nota 

tungumálið, hvernig konur og karlar „eiga að tala“ (Speer, 2005, bls. 31). Dæmi um þetta er 

„stelpur blóta ekki“, strákar gráta ekki“. Þetta segir okkur að kynin ekki aðeins haga sér á 

ólíkan hátt heldur einnig að þau „eiga að haga sér á ólíkan hátt (Speer, 2005, bls. 31). Þegar 

kynjamismunur er skoðaður út frá femínisma og málvísindum vakna ýmsar spurningar vegna 

þessa. Nota karlar og konur tungumálið á ólíkan hátt? Ef svo er, hvaða áhrif hefur það á 

stöðu kynjanna í samfélaginu og hvernig er þá hægt að nota þær upplýsingar til að bæta 

stöðuna? (Speer, 2005, bls. 31).                     

3.1.1. Rannsóknir á málnotkun kynjanna  

Fyrstu rannsóknina á notkun kynjanna á tungumálinu má rekja allt aftur til ársins 1922 

(Speer, 2005, bls. 31). Sú rannsókn var mjög gagnrýnd af femínistum þar sem hún þótti of 

lituð af kynjamisrétti og full yfirlætisleg (Speer, 2005, bls. 31). Árið 1970 byrjuðu femínískar 

rannsóknir á tungumálinu með tilkomu femínistahreyfingarinnar fyrir alvöru (Speer, 2005, 

bls. 31). Árið 1975 varð svo stefnumótandi ár fyrir rannsóknir á kynjum og tungumálinu, það 

ár voru þrjár bækur gefnar út um málefnið, en það má segja að þetta hafi orðið til þess að 

þetta fræðasvið varð til (Kendall og Tannen, 2003, bls. 548). Femínistahreyfingin, sem varð til 

um 1970, var væntanlega kveikjan að þessu rannsóknarsviði þar sem fræðimenn fóru að 

setja spurningarmerki við það að viðmið karla væri viðmið mannsins (Kendall og Tannen, 

2003, bls. 548). Rannsóknirnar í byrjun gengu út á að skoða muninn á ræðum kynjanna, lýsa 

ræðum kvenna og karla almennt og svo núna í seinni tíð að greina hlutverk tungumálsins í 
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því misrétti sem ríkir á milli karla og kvenna. Rannsóknir hafa sýnt að konur nota gjarnan 

kurteisara og mildara orðalag en karlar. Kona segir frekar; „viltu vinsamlegast loka dyrunum“ 

(Kendall og Tannen, 2003, bls. 549), á meðan karl segir frekar; „lokaðu dyrunum“ (Kendall og 

Tannen, 2003, bls. 549). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að karlar trufla eða grípa fram í 

fyrir konum meira en konur við karla. Konur sýna meiri stuðning við það sem hinn aðilinn 

segir til að halda samtalinu gangandi, hlusta meira og spyrja fleiri spurninga en karlar. Konur 

fylgja líka gjarnan eftir málefnum sem karlar koma af stað á meðan karlar gera það síður við 

konur og halda frekar fram ákveðnum fullyrðingum (Kendall og Tannen 2003, bls. 549-550).      

Susan A. Speer segir í bók sinni, Gender Talk frá árinu 2005 frá þremur sígildum rannsóknum, 

rannsóknum Robin Lakoff, Dale Spender og Deborah Tannen Speer, (2005, bls. 32-45). 

Umfjöllun um þessar rannsóknir setur hún fram til að varpa ljósi á nokkrar helstu 

rannsóknirnar á mismunandi málnotkun kynjanna (Speer, 2005, bls. 30). Þessar rannsóknir 

segir Speer spanna vítt svið rannsókna á málnotkun kynjanna, enda ná þær yfir nær tvo 

áratugi(Speer, 2005, bls. 32).  

Lakoff beinir sjónum sínum að þeim mismuni sem er á því hvernig konum er ætlað nota 

tungumálið og hvernig tungumálið er notað um konur (Lakoff, 2004, bls. 39). Samkvæmt 

Lakoff tala konur frekar um hluti sem skipta minna máli og þær nota halaspurningar sem 

þýðir að þær enda gjarnan setningar sínar með spurningu (Lakoff, 2004, bls. 46-47). Þetta 

gera þær, samkvæmt Lakoff, til að ná í samþykki á því sem þær segja. Konur hika gjarnan 

þegar þær tala, sem veldur því að þær þykja síður ákveðnar (Lakoff, 200, bls. 50). Samtalsstíll 

kvenna gefur til kynna að þær eru óöruggar og með lítið sjálfstraust. Ef konur tala eins og 

konum er ætlað er gert lítið úr þeim, ef þær hins vegar tala ekki eins og konum er ætlað þá 

eru þær sagðar ókvenlegar (Lakoff, 2004, bls. 41). Samkvæmt þessu getur ólík notkun 

kynjanna á tungumálinu haft þau áhrif að konur eru lægra settar í þjóðfélaginu en karlar 

(Lakoff, 2004, bls. 41-42). Samkvæmt Lakoff er tungumálið notað um karla í tengslum við það 

sem þeir fást við, það sem þeir gera, en um konur er tungumálið gjarnan notað til að skýra 

tengsl þeirra við karlana í lífi þeirra (Lakoff, 2004, bls. 63). Niðurstöður Lakoff eru að konur 

verða fyrir misrétti í gegnum notkun á tungumálinu. Ein tillaga hennar því til leiðréttingar er 

að konur noti tungumálið meira eins og karlar og öðlist þannig þann sess sem karlar hafa í 

samfélaginu. Hún bendir einnig á að breytingar í málvísindum, á tungumálinu, verði að 
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haldast í hendur við breytingar í þjóðfélaginu. Rannsóknir Lakoff eru af mörgum taldar einna 

áhrifamestu rannsóknum á þessu sviði, bæði fyrr og síðar (Speer, 2005, bls. 36). 

Dale Spender gagnrýnir rannsóknir Lakoff, hún segir þær ónákvæmar og einblína um of á 

kynjamisrétti sem hefur skekkt sýn rannsakandans (Spender, 1980, bls. 8). Samkvæmt 

rannsóknum Spender eru karlar ráðandi í samtölum, bæði í því hversu mikið kynin tala og 

einnig í því að ráða umræðuefninu. Spender heldur því fram að til að skýra hlutina í kringum 

okkur þurfum við reglur og þær reglur sem við búum við erum reglur karla. Þar sem reglurnar 

eru reglur karla þá verðum við að ganga út frá því að hin venjulega manneskja sé karlmaður, 

aðrir séu því frávik frá því (Spender, 1980, bls. 1-3). Þessi regla er einkum notuð í gegnum 

málnotkunina. Ástæða þess að tungumálið sýnir kynjamisrétti er sú að karlar eru ráðandi í 

tungumálanotkuninni samkvæmt Spender, og skýringin á því að karlar hafa í gegnum tíðna 

haft svona mikil áhrif á heiminn, er sú að þeir eru svo einráðir í notkun tungumálsins 

(Spender, 1980, bls. 97).  

Spender heldur því fram að konur hafi í gegnum tíðina þurft að tjá sig á tungumáli sem er 

ekki þeirra, þetta veldur því að konur eiga oft erfitt með að tjá upplifun sína og skynjun. 

Þetta segir Spender vera ástæðu þess að konur eru „þögli hópurinn“ (Spender, 1980, bls. 93). 

Spender segir að ein leiðin sem karlar nota til að ná yfirráðum í samtölum sé að trufla konur 

þegar þær tala, grípa fram í fyrir þeim (Spender, 1980, bls. 87). Með þessu ná karlar að halda 

stjórn á samtölum og ná athyglinni yfir á sig og sín umræðuefni. Konur bregðast við þessu 

með því að leggja sig fram við að halda samtölum gangandi og ræða um efni sem karlar vilja 

ræða um (Spender, 1980, bls. 44). Hún segir karla grípa fram í fyrir konum til að koma í veg 

fyrir að þær tali (Spender, 1980, bls. 44). Spender heldur því fram að í samfélögum sem 

styðja feðraveldið sé talið æskilegast að konur séu þöglar, kona sem talar sé því kona sem 

talar of mikið (Spender, 1980, bls. 43). Til að leiðrétta stöðu kvenna í notkun tungumálsins 

þarf samkvæmt Spender að frelsa tungumálið undan yfirráði karla og búa til nýjan 

femínískan veruleika (Spender, 1980, bls. 93). Hún leggur til að konur sameinist um að 

umbylta notkun þeirra á tungumálinu, gera það að sínu. Spender er sammála Lakoff um það 

að breyting á tungumálinu þurfi að haldast í hendur við breytingar á samfélaginu öllu 

(Spender, 1980, bls. 74-75).  
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Deborah Tannen hefur beint sjónum sínum að mismunandi samtalsstíl kynjanna. Hún er 

sammála Lakoff og Spender um að konur og karlar noti tungumálið á ólíkan hátt, hún lítur þó 

svo á að þetta sé ekki hægt að skýra með óæðri stöðu kvenna líkt og Lakoff gerir né heldur 

með því að sýna fram á yfirráð karla í samtölum líkt og Spender gerir (Tannen, 1990, bls. 17-

18). Tannen heldur því fram að ástæða þess að karlar séu ráðandi í samfélaginu sé ekki 

endilega vegna ásetnings þeirra um að ráða (Tannen, 1990, bls. 18). Karlar og konur hafa 

ólíkan en samt jafngildan, samtalsstíl samkvæmt Tannen (1990, bls. 15). Kynin læra þessa 

mismunandi samtalsstíla í uppvextinum í umgengni sinni við sína jafningja (Tannen, 1990, 

bls. 43), þessi mismunur er keimlíkur þeim mismuni sem búast má við að sjá á milli fólks frá 

ólíkum menningarsvæðum. Þetta gerir það að verkum að samskipti karla og kvenna eru lík 

samskiptum milli menningarheima samkvæmt Tannen (Tannen, 1990, bls. 18). Jafnvel þó 

samtalsstílar karla og kvenna séu álitnir jafngildir geta þeir valdið misskilningi og spennu 

þeirra á milli (Tannen, 1990, bls. 42). Tannen heldur því fram að karlar og konur líti heiminn 

ólíkum augum, karlar líta svo á að þeir séu í keppni, þeir vilja ná sjálfstæði og forðast það að 

mistakast (Tannen, 1990, bls. 24-25). Konur líta á sig sem einstaklinga í samfélagi, þær vilja 

náin tengsl og forðast það að einangrast (Tannen, 1990, bls. 25). Þetta veldur því að karlar og 

konur hafa oft ólíka sýn á sama efnið. Sem dæmi nefnir hún að þegar fólk ræðir vandamál er 

konan sú sem sýnir samúð og reynir að skilja málið, karlinn hins vegar reynir að leysa 

vandann og gefa ráð (Tannen, 1990, bls. 38). Sem leið til að leiðrétta stöðu kynjanna leggur 

Tannen til að við notum aðferð sem notuð er í samskiptum á milli ólíkra menningarheima, 

reyna að skilja hvert annað útfrá því hvernig við erum. Hún heldur því fram að bæði karlar og 

konur hagnist á því að læra að nota samtalsstíl hvors annars. Karlar myndu hagnast á því að 

vera tilfinninganæmir og konur hagnast á því að vera ákveðnari (Tannen, 1990, bls. 298).       

3.1.2. Orðræðan og samskipti kynjanna   

Að skoða á rannsóknir á kynjunum er eins og að ganga inn í mikla hringiðu. Hvað þýðir það 

að vera karlkyns eða kvenkyns? Hvernig er að tala við aðra af gagnstæðu eða sama kyni? 

Þetta eru spurningar sem koma mikið við fólk og valda ólgu meðal fræðimanna af ólíkum 

sviðum (Tannen, 1994, bls. 3). Það sem gerir rannsóknir af þessu tagi spennandi er einmitt sú 

staðreynd að þær eru svo þverfaglegar. Þessi þverfaglegi samtalsgluggi er eins konar samtal 

á milli menningarheima þar sem bakgrunnur rannsakenda af ólíkum sviðum er mjög ólíkur í 

eðli sínu  og getur að hluta útskýrt hversu umdeildar þær eru meðal fræðimanna. Rannsóknir 
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á kynjum og tungumálinu getur við fyrstu skoðun virkað þröngt svið en er í raun mjög 

þverfaglegt. Þverfagleg samtöl af þessu tagi, líkt og samtöl á milli ólíkra menningarheima, 

krefjast þolinmæði, samkenndar og sveigjanleika sem og vilja til að skilja aðstæður og 

bakgrunn viðmælandans (Tannen, 1994, bls. 3-4).  

Ákveðinn misskilningur getur átt sér stað í samtölum fólks á milli menningarheima og milli 

kynjanna vegna þeirrar staðreyndar að samskiptamátinn er svo ólíkur. Það getur komið upp 

ákveðin hindrun í samskiptum kynjanna vegna þessa þar sem konur og karlar koma 

sjónarmiðum sínum til skila á ólíkan hátt í samtölum (Tannen, 1994, bls. 5-7).  

Sumir fræðimenn hafa haldið því fram að með því að tengja saman mismun á kynjunum og 

menninguna þá sé í raun verið að segja að karlmenn yfirgnæfi ekki konur heldur misskilji þær 

bara (Tannen, 1994, bls. 7). Aðrir fræðimenn hafa sýnt fram á að þetta er tilhæfulaus 

gagnrýni, með því að segja að misskilningur geti átt sér stað í samtölum kynjanna er ekki 

verið að segja að það sé ekki misræmi á milli stöðu þeirra (Tannen, 1994, bls. 7-8). 

Afleiðingar ólíks samskiptamáta er í óhag fyrir minnihlutahópa en í hag þeirra sem eru stærri, 

þeirra sem valdið hafa (Tannen, 1994, bls. 7-8).  

Því hefur verið haldið fram að til að nálgast umræðuefni sem varðar kynin og tungumálið 

verði að nálgast það eins og „sá sem valdið hefur, yfirráðandinn“ til þess að aðgreina það frá 

„menningarlegum mun“, að það séu bara þessir tveir flokkar sem hægt er að rannsaka þetta 

út frá (Tannen, 1994, bls. 9). Tannen hefur þó komist að þeirri niðurstöðu að þetta sé rangt 

(Tannen, 1994 bls. 9), að þessi tvískipting flæki fremur hlutina en skýri þá. Þetta má túlka á 

þann hátt að þeir sem rannsaka út frá menningarlegum mun neiti því að einn geti haft 

yfirhöndina yfir öðrum. Að munur útiloki yfirráð. En rannsóknir út frá menningarlegum mun 

gera ráð fyrir því að yfirráð geti myndast í samskiptum manna á milli augliti til auglitis. 

Tannen heldur því fram að karlmenn nái yfirhöndinni yfir konum í samtölum, en tekur það 

fram að það sé ekki endilega af því að þeir ætli sér það, yfirráðin sem þeir ná eru ekki 

endilega það sem þeir sækjast eftir, sérstaklega ekki í samtölum þar sem báðir aðilar eru 

sannarlega að reyna að sýna hver öðrum athygli og virðingu (Tannen, 1994 bls. 9-10). Þetta 

er ein helsta ástæða þess að samskipti þykja mjög mikilvægt rannsóknarefni (Tannen, 1994 

bls. 9-10). Misskilningur í samskiptum kynjanna getur einnig stafað af ólíkum venjum og 

hugmyndum þeirra um það hvernig taka eigi þátt í samtali. Konur eiga það til að gefa frá sér 
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ákveðin hljóð eins og („aha“) (Kendall og Tannen, 2003, bls. 552) sem gefa til kynna að þær 

séu að hlusta, karlmenn gefa frá sér svipað hljóð sem þýðir að þeir séu sammála. Konur gefa 

þetta hljóð frá sér mun oftar en karlar þar sem þær hlusta meira en þeir samþykkja (Kendall 

og Tannen, 2003, bls. 552). 

Konur lenda ósjálfrátt undir í samskiptum við karlmenn (Tannen, 1994 bls. 11). Ef karlar og 

konur eiga að skiptast á að segja frá, jafnvel halda tölu, þá er jafnræði á milli þeirra, ef karlar 

hins vegar halda orðinu á þeim forsendum að þeir hafi þá sérþekkingu sem til þarf til að tjá 

sig um málefnið, konur ná því ekki á sama hátt þó þær hafi sérþekkinguna og það veldur því 

að þær verða vonsviknar (Tannen, 1994 bls. 11). Tilhneiging kvenna til að forðast átök veldur 

því líka að þær lenda undir. Konur sem ekki geta tekið á hlutunum á ákveðinn hátt eru ekki 

hæfar til að ná völdum í samskiptunum (Tannen, 1994 bls. 11). Karlmenn sem nálgast 

samskipti sem samkeppni eru ekki líklegir til að styðja tal hins aðilans, konunnar, heldur ná 

þeir yfirhöndum í samtalinu og stýra því jafnvel í aðra átt, þar sem þeir geta náð athyglinni, 

til dæmis með því að segja sögur og brandara (Tannen, 1994 bls. 11). Konur lenda ekki undir í 

samtalinu vegna þess að þær eru óöruggar eða tillitssamar heldur vegna þess að þær hafa 

ekki reynsluna til að grípa yfirhöndina og ná stjórninni í samtalinu (Tannen, 1994 bls. 11).    

Samskiptamynstur eða orðræðumynstur kynjanna mynda ákveðinn vef sem er runnin undan 

rifjum skilnings kynjanna á félagslegum samskiptum (Kendall og Tannen, 2003, bls. 553). 

Samskiptasiðir sem algengir eru meðal kvenna einblína á náin tengsl, forðast að missa 

samband, en samskiptasiðir sem eru algengir hjá körlum einblína meira á sjálfstæði, þeir 

forðast að vera undir í samskiptum (Kendall og Tannen, 2003, bls. 553). Í samskiptum kvenna 

á milli reyna þær að ná fram því sem þær eiga sameiginlegt og þær tengjast gjarnan í 

gegnum tal um vandamál þeirra eða vandræði, þetta er sammerkt með konum um allan 

heim (Kendall og Tannen, 2003, bls. 553). Í samskiptum karla á milli er aftur á móti verið að 

nota andstöðu, sem getur lýst sér á þann hátt að þeir stríða gjarnan hver örðum, móðga á 

léttvægan hátt og ögra hver öðrum til að styrkja ákveðna hugmynd eða tillögu sem þeir bera 

fram. Karlar fara í orðastríð sín á milli og það er sammerkt með körlum víðsvegar um heiminn 

(Kendall og Tannen, 2003, bls. 553).   

Karlmenn taka gjarnan að sér hlutverk sérfræðings eða yfirvalds í samskiptum, konur virðast 

frekar forðast það hlutverk (Kendall og Tannen, 2003, bls. 555). Þegar karlmenn eiga í 
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samskipum sín á milli skiptast þeir gjarnan á að vera sérfræðingurinn, þeir skipta um 

umræðuefni svo hver og einn í samtalinu geti á einhverjum tímapunkti tekið að sér hlutverk 

sérfræðingsins (Kendall og Tannen, 2003, bls. 555). Þrír karlar með þrjú mismunandi 

sérfræðisvið geta til dæmis talað um bjórframleiðslu, skipt svo yfir í háþróuð tæknimál og 

svo endað á að ræða um kvikmyndatökuvélar, ef þetta eru sérsvið þeirra sem taka þátt í 

samtalinu, allir fá þá sinn tíma sem sérfræðingurinn (Kendall og Tannen, 2003, bls. 555). 

Staða kynjanna innan hvers menningarheims hefur áhrif á það hvernig kynin tala, þetta þýðir 

að kynið hefur áhrif á það hvernig kona eða karl talar (Kendall og Tannen, 2003, bls. 557). 

Tengslin á milli kynsins og tungumálsins eru frekar ógreinileg og því á fólk erfitt með að átta 

sig á þessum áhrifum (Kendall og Tannen, 2003, bls. 557). Ef karlar og konur tala ekki eins og 

gert er ráð fyrir samkvæmt þeirra kyni eru þau álitin vera að tala eins og hitt kynið, karl sem 

ekki talar í samræmi við sitt kyn er sagður tala eins og kona, og svo öfugt (Kendall og Tannen, 

2003, bls. 560). Kona sem tjáir sig á kvenlegan hátt er sögð vanta sjálfstraust og ef hún talar 

af miklu sjálfstrausti þá er hún sögð vanta allan kvenleika, sögð vera of ágeng eða frek 

(Kendall og Tannen, 2003, bls. 560). 

3.1.3. Samantekt 

Það sem sammerkt er með fræðilegri umfjöllun hér um málnotkun kynjanna er að karlar tali 

meira, þeir tala um bíla og aðra hluti, tala beint út, nota mikið framígrip, eru í samkeppni um 

orðið og segja gjarnan grobbsögur og gamansögur til að halda athyglinni. Konur tala um 

tengsl og fólk, þær slúðra en hlusta vel. Þær segja ekki hlutina beint út, þær sýna stuðning við 

viðmælandann, nota spurningar í lok setninga sem gerir þær óákveðnari í tali og þær deila 

gjarna vandmálum með öðrum, sérstaklega hvor annarri.  

Samkvæmt Lakoff (2004, bls. 46-47) nota konur gjarnan spurningar og hik til að ná í samþykki 

viðmælanda síns við því sem þær segja, þær eru óöruggar og með lítið sjálfstraust. 

Samkvæmt Spender eru karlar ráðandi í samtölum, bæði hvað varðar tímann og 

umræðuefnið, og þeir trufla konur til að koma í veg fyrir að þær tali, konur bregðast við því 

með því að sýna stuðning (Spender, 1980, bls. 44). Karlar hafa verið svo áhrifamiklir í 

heiminum sem raun ber viti þar sem þeir eru ráðandi í tungumálanotkuninni (Spendre, 1980, 

bls. 97), tungumálið er mál karla, konur hafa því í gegnum tíðina þurft að tjá sig með 

tungumáli sem er ekki þeirra (Spender, 1980, bls. 93). Samkvæmt Tannen eru karlar ráðandi í 
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samfélaginu, en ekki endilega af því þeir vilja það, heldur sé það samspil uppeldis og 

menningar (Tannen, 1990, bls. 18). Konur forðast átök og það gerir þær óhæfar til að ná 

völdum í samskiptum við karlmenn (Tannen, 1994, bls 11). Kendall og Tannen halda því fram 

að konur myndi tengsl í gegnum umræður um vandamál, það eiga konur um allan heim 

sameiginlegt, karlar fara í orðastríð sín á milli til að ná yfirráðum í samtalinu, það er 

sammerkt með körlum um allan heim (Kendall og Tanne, 2003, bls. 553).   

Til að leiðrétta hlut kvenna leggur Lakoff til að konur aðlagist tungumáli karla, Spender leggur 

til að konur sameinist um að frelsa tungumálið undan yfirráði karla og Tannen leggur til að 

kynin reyni að læra að skilja hvort annað, líkt og við gerum við fólk frá öðrum og ólíkum 

menningarheimum.  

3.2. Kynin og fjölmiðlar 

Sú ímynd sem fjölmiðlar birta af konum er yfirleitt á þá leið að konan á að gera það sem hún 

getur til að viðhalda unglegu útliti sínu, hún á að vera hrædd við að eldast (Andersen, 2006, 

bls. 54). Ímynd karla í fjölmiðlum er frekar á þá leið að þeir séu í ráðandi stöðu, öryggir með 

sig og yfirleitt meira í framlínu en konur, en það er einnig ákveðin útlitsímynd gefin af 

körlum, þeir eiga að vera stórir, karlmannlegir og vöðvastæltir (Andersen, 2006, bls. 54). Þær 

hugmyndir og ímyndir sem við fáum úr okkar menningu um kynin, hvort sem það er í 

gegnum auglýsingar, netið eða aðra fjölmiðla, hafa mikil áhrif á það hvernig við hugsum um 

kynin, hvernig við sjáum kynin. Þessar hugmyndir hafa svo áhrif á það samfélag sem við 

búum í, þær hugmyndir sem við höfum um hvert annað hefur áhrif á það hvernig við 

umgöngumst hvert annað (Andersen, 2006, bls. 56).  

Ein helstu menningaráhrifin sem sjá má á kynjunum og samskiptum þeirra er tungumálið, 

hvernig við tölum við hvert annað (Andersen, 2006, bls. 56). Tungumálið getur verið 

kraftmikið tæki í samfélagslegum breytingum, með tungumálinu getum við breytt stöðluðum 

ímyndum, eins og þeim sem við höfum um kynin og hlutverk þeirra (Andersen, 2006, bls. 56-

57). Hvernig kynin nota tungumálið hefur verið rannsakað víða og oft, niðurstöður eru 

gjarnan á þá vegu að karlar nota framígrip mun meira en konur og þeir nota líka mun meiri 

tíma af samtalstímanum en konur (Andersen, 2006, bls. 57).  

Tungumálið er eitt af stóru áhrifaþáttum menningar, það sama á við um til dæmis tónlist, 

fjölmiðla og listir (Andersen, 2006, bls. 58). Þessir þættir hafa mikil áhrif á þau 
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menningarlegu gildi sem eru ráðandi í hverri menningu (Andersen, 2006, bls. 58). Þessir 

þættir hafa líka verið mikið rannsakaðir af femínistum vegna áhrifa þeirra á kynin (Andersen, 

2006, bls. 58-59). Fjölmiðlar hafa verið sagðir einn áhrifamesti þáttur menningar (Andersen, 

2006, bls. 59).    

Þegar fjölmiðlar eru skoðaðir vel er í raun ótrúlegt að sjá hversu sterk kynjaímyndin er, konur 

eru gjarnan sýndar í þjónustuhlutverkum og karlar sjást sjaldan sinna húsverkum eins og til 

dæmis innkaupum (Andersen, 2006, bls. 60). Konur eru mun sýnilegri í fjölmiðlum í dag en 

þær voru hér áður fyrr þó svo að sú mynd sem sýnd er af þeim sé enn of mikið lituð af 

útlitsþáttum (Andersen, 2006, bls. 60). Sjónvarp hefur mikil áhrif á hugmyndir barna um 

kynjahlutverkin, enda horfa börn mjög mikið á sjónvarp. Börnin samsama sig gjarnan við 

einhverja aðila úr sjónvarpinu og vilja líkjast þeim (Andersen, 2006, bls. 61), því er mikilvægt 

að gera sér grein fyrir kynjamyndinni sem gefin er í gegnum sjónvarpið og áhrifa hennar á 

framtíðina. Það er þó ekki bara sjónvarpið sem hefur þessi áhrif, aðrir fjölmiðlar hafa líka 

mikil áhrif á hugmyndir okkar um hlutverk kynjanna, til dæmis tónlistarmyndbönd og 

dagblöð (Andersen, 2006, bls. 61).  

Áhrif fjölmiðla á hugmyndir okkar um okkur sjálf eru mikil, fjölmiðlar hafa í raun heilmikið 

vald í samfélaginu, þeir hafa mikil áhrif á það hvernig við skynjum okkur sjálf og umheiminn 

okkar (Andersen, 2006, bls. 629). Af þessu má vera ljóst að áhrif og ábyrgð þeirra sem stjórna 

fjölmiðlum eru mikil (Andersen, 2006, bls. 62). Hafa ber þó í huga að fjölmiðlar sýna ákveðinn 

ramma sem við upplifum okkur eftir, hvernig við erum og hvernig heimur okkar er, en við 

getum líka haft áhrif til breytingar á þeirrar stöðluðu ímynd sem fjölmiðlar gefa af kynjunum 

(Andersen, 2006, bls. 64).  

3.2.1. Áhrif fjölmiðla  

Það er vel skiljanlegt að fjölmiðlar séu vinsælt rannsóknarefni þar sem áhrif þeirra á 

heimsvísu eru mikil (Cotter, 2003, bls. 416). Orðræða og tungumálið í fjölmiðlum er vaxandi 

rannsóknarefni meðal akademískra rannsakenda. Orðræðan tekur aðallega á tvennu, 

fréttinni sjálfri, eða textanum, hvort sem hann er munnlegur eða skriflegur, og svo því 

hvernig textinn verður til (Cotter, 2003, bls. 416).     
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3.2.1.1. Kenningar um áhrif fjölmiðla á ímyndina  

Nokkrar nálganir hafa verið þróaðar til að sýna fram á áhrif fjölmiðla, sem ætlað er að skýra 

hvernig konum er lýst af fjölmiðlum (Andersen, 2006, bls. 64). Hér verður fjallað um fimm 

þeirra.  

Fyrsta kenningin sem sett var fram um áhrif fjölmiðlanna, er kölluð „tilgátan um 

endurspeglun“ (e. reflection hypothesis) (Andersen, 2006, bls. 64). Þessi tilgáta gengur út frá 

því að fjölmiðlar endurspegli þau gildi sem virt eru meðal almennings. Þær ímyndir sem 

fjölmiðlar birta eru þær ímyndir sem vinsælastar eru meðal fjöldans, því eru fjölmiðlar í raun 

bara að endurspegla það sem fjöldinn vill sjá (Andersen, 2006, bls. 64). Jafnvel þó svo að 

ímyndir þær er birtast í fjölmiðlum séu óraunverulegar þá eru þær samt sem áður fulltrúar 

þess sem er ráðandi í samfélaginu (Andersen, 2006, bls. 64). Þessi tilgáta skilur í raun eftir 

spurningu, eru fjölmiðlar í raun að endurspegla eða skapa þau gildi sem virtust eru í 

samfélaginu? (Anderson, 2006, bls. 65).        

Hlutverka kenningin, (e. role-learning theory) heldur því fram að kynjamisrétti og 

kynþáttamisrétti í fjölmiðlum hvetji til hlutverkaskipta, með öðrum orðum „hin hættulega 

hlutverkamyndun fjölmiðlanna“ (Andersen, 2006, bls. 65). Fjölmiðlar hvetja einnig konur og 

karla til að skilgreina konur út frá körlum, skilgreina hlutverk kvenna út frá stöðu þeirra 

gagnvart körlum (Andersen, 2006, bls. 65). Sú forsenda að fjölmiðlar hvetji til hlutverkaskipta 

hefur verið helsti grunnurinn fyrir gagnrýni femínisma á það hvernig fjölmiðlar lýsa konum. 

Þessi kenning heldur því fram að fólk taki við því sem fjölmiðlar rétta því án gagnrýninnar 

hugsunar, þó svo að ljóst sé að fólk geti alveg litið á fjölmiðla með gagnrýnum augum, jafnvel 

sýnt smá vantraust sem kemur í veg fyrir að fólk líti á þær ímyndir sem kynntar eru í 

fjölmiðlum sem sínar fyrirmyndir (Andersen, 2006, bls. 65).  

Stofnanakenningar um ójafnrétti kynjanna gagnrýna kenningarnar hér að framan fyrir það að 

taka ekki á kynjamisrétti í fjölmiðlum (Andersen, 2006, bls. 65). Þessar kenningar ganga út frá 

því að konur og litað fólk sé lægra sett og að það hafi áhrif á þá ímynd sem birtist af þeim í 

fjölmiðlum (Andersen, 2006, bls. 65). Rökin fyrir því að fjölga eigi konum í fjölmiðlum til að 

breyta ímynd þeirra ganga út frá því að konur og karlar hafi ólík gildi, þetta hefur þó ekki 

verið staðfest, fólk sem vinnur í fjölmiðlum er hins vegar sagt aðlagast þeim gildum sem þar 

ríkja, jafnt konur sem karlar, þess vegna haldist þetta óbreytt (Andersen, 2006, bls. 66). 
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Auðvaldið og fjölmiðlar, sambandið á milli peninga og fjölmiðla, er fjórða nálgunin, hún er 

sett fram til að skýra að kynjamisrétti í fjölmiðlum er undir áhrifum frá fjárhagslegri forsendu 

og uppbygginu fjölmiðlanna (Andersen, 2006, bls. 66). Samkvæmt þessari nálgun er það 

hagur styrktaraðila, hluthafa og eða auglýsenda í fjölmiðlum að kynjaímyndin sé í góðu 

samræmi við þá vöru sem þeir selja (Andersen, 2006, bls. 66). Eigendur fjölmiðlanna hafa 

mikilla hagsmuna að gæta, áhrif þeirra á fjölmiðlanna eru því mikil, þeir sem stjórna 

fjárstreyminu stjórna ímyndinni og hugmyndunum sem fjölmiðlar miðla til lesenda og 

áhorfenda, meðvitað eða ómeðvitað (Andersen, 2006, bls. 67). Þessi nálgun ásamt 

kenningunum um ójafnrétti kynjanna hér að ofan skýra að mörgu leyti vel kynjamisrétti í 

fjölmiðlum, þegar áhrif peninganna á rekstur fjölmiðla eru skoðuð kviknar spurningin um það 

hver í raun býr til ímyndina sem fjölmiðlar standa fyrir sem svo endurspeglast í samfélaginu 

(Andersen, 2006, bls. 67). Í raun er það svo að sú mynd sem fjölmiðlar draga upp af konum 

og körlum síast inn í hug okkar og verður sá veruleiki sem við þekkjum og endurspeglum sjálf 

(Andersen, 2006, bls. 67).   

Kenningar póstmódernisma er inntakið í næstu nálgun, samkvæmt þeim er það ekki endileg 

samfélagslega uppbyggingin sem mótar kynjaímyndina eða aðrar ímyndir, heldur er það 

meira huglægt mat og sá skilningur sem fólk leggur í samfélagsmyndina (Andersen, 2006, bls. 

67-68). Þessar kenningar hafa verið mikið gagnrýndar af sumum femínistum fyrir að vera of 

flóknar og háfleygar og þykja erfiðar að skilja fyrir almenning, en það merkilegasta sem þær 

hafa sett fram er að persónur og leikendur í samfélagi mannanna eru frjóir einstaklingar sem 

hafa áhrif á sína eigin eiginleika, og þá sérstaklega hvað það þýðir að vera kvenkyns og 

karlkyns (Andersen, 2006, bls. 68). Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum fjölmiðla á 

ímynd okkar, í einni þeirra voru ungar stúlkur beðnar um að meta myndir í tímariti 

(Andersen, 2006, bls. 68). Þar kom í ljós að stúlkurnar völdu og höfnuðu ímyndum eftir 

smekk, þær höfnuðu þeim myndum sem ekki samræmdust hugmyndum þeirra um sjálfar sig 

(Andersen, 2006, bls. 68). Þetta þýðir þó alls ekki að áhrif fjölmiðla á hugmyndir okkar um 

kynjaímyndina sé engin, þegar þessar stúlkur voru spurðar að því hver væri þeirra fyrirmynd 

þá nefndu þær alltaf einhverjar frægar persónur úr þeim tímaritum sem þær höfðu verið að 

skoða. Niðurstaða þessarar rannsóknar er því að áhrifin á kynjaímyndina er ekki einhliða 

heldur samspil fjölmiðla og okkar sjálfra (Andersen, 2006, bls. 68).  
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Kenningar póstmódernisma ganga aðeins lengra en þær kenningar og nálganir sem kynntar 

voru hér að framan, þegar áhrif einstaklingsins eru skoðuð, þær gera ráð fyrir því að 

einstaklingurinn sé gagnrýnin á það sem hann sér og upplifir í gegnum fjölmiðla (Andersen, 

2006, bls. 68). Hér er þó ekki verið að draga úr áhrifum fjölmiðla né að leggja það til að við 

tökum kynjamisrétti fjölmiðla af léttúð, heldur er verið að segja að karlar og konur geti 

skoðað þessa hluti án þess að  það verði greypt fast í samfélagslega meðvitund okkar 

(Andersen, 2006, bls. 68).  

3.2.2. Samantekt  

Í umfjöllun hér að ofan um fjölmiðla kemur fram að fjölmiðlar búa til ákveðna ímynd af 

kynjunum, ímynd sú er þeir gefa upp af körlum er að þeir séu með ráðandi stöðu (Andersen, 

2006, bls. 54), konur eru frekar sýndar í þjónustuhlutverkum (húsverkum) í fjölmiðlum 

(Andersen, 2006, bls. 60), þetta getur hugsanlega skýrt mun á fjölda viðtala við karla og 

konur í þessum blöðum að einhverju leyti, karlar eru með ráðandi meirihluta viðtala, 

þjónustuhlutverk af þessi tagi eru sjaldan talin til stjórnendastarfa. Þar kemur einnig fram 

aftur að karlar noti framígrip mun meira en konur, og einnig að þeir noti mun meira af 

samtalstímanum en konur (Andersen, 2006, bls. 75), fjölmiðlar virðast bakka þetta upp að 

einhverju leyti sé horft til fjölda viðtala við karla og konur í þessum tveimur tímaritum sem 

hér eru notuð. Tungumálið og fjölmiðlar eru sagðir áhrifamestu þættir menningar (Andersen, 

2006, bls. 58-59), börn eru sögð sækja sér kynjafyrirmynd í fjölmiðla (Andersen, 2006, bls. 

61) því verðum við að hafa í huga áhrif fjölmiðla á kynjaímyndina. Við getum vel haft áhrif á 

þær stöðluðu ímyndir sem fjölmiðlar gefa af kynjunum, við höfum áhrif á það hvernig heimur 

okkar er og getum breytt honum (Andersen, 2006, bls. 64).  

Kenningarnar um áhrif fjölmiðlanna segja að fjölmiðlar birti það sem fjöldinn vilji sjá 

(Andersen, 2006, bls. 64), og að þeir hvetji fólk til að skilgreina konur út frá stöðu þeirra 

gagnvart körlum (Andersen, 2006, bls. 65). Þær segja kynjamisrétti fjölmiðlanna stafi af 

áhrifum eigenda þeirra og þeirra sem auglýsi í fjölmiðlum (Andersen, 2006, bls. 66). 

Femínískar póstmódernisma kenningar ganga út frá því að einstaklingar séu gagnrýnir á það 

sem fyrir þá er lagt, gagnrýnir á það sem fjölmiðlar bera á borð (Andersen, 2006, bls. 68).    
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3.3. Samanburðarrannsókn  

Í grein Fiona Sheridan, Gender, language and the workplace, (Sheridan, 2007) reynir hún að 

sýna fram á að málnotkun kynjanna á vinnustöðum skýri að hluta ástæðu þess að konur eru 

ekki fleiri en raun ber vitni í stjórnendastöðum. Rannsókn hennar gengur út á að sýna 

muninn á því hvernig karlar og konur nota tungumálið á vinnustöðum, að rannsaka þá 

staðreynd að karlar og konur tala ólíkt í vinnunni. Samkvæmt Sheridan eru konur helmingur 

alls vinnuafls í heiminum og eru nú betur menntaðar en áður, samt er hlutur þeirra í 

stjórnendastöðum óásættanlega lítill (Sheridan, 2007, bls. 320). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að karlar tala helmingi meira en konur að meðalatali í samskiptum kynjanna, kona sem talar 

meira en þriðjung af tímanum er því álitin tala of mikið (Sheridan, 2007, bls. 321). Karlar 

grípa mun meira fram í fyrir konum en hvor öðrum og einnig grípa þeir mun meira fram í en 

konur almennt gera (Sheridan, 2007, bls. 321). Konur eru almennt álitnar betri hlustendur en 

karlar, viðmælendur þeirra upplifa gjarnan að á þá sé hlustað (Sherdan, 2007, bls. 322). 

Konur nota mikið hik í sínum samtölum, meira en karlar, þær hika til að draga úr ákveðni þar 

sem þær skortir sjálfstraust og til að forðast ágreining (Sheridan, 2007, bls. 322).  

Umræðuefnin sem kynin velja sér eru ólík, konur velja gjarnan að tala um fjölskylduna, vinina 

eða tilfinningar sínar á meðan karlar velja gjarnan umræðuefni sem er óháð persónulegum 

tengslum (Sheridan, 2007, bls. 322). Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur og karlar í 

stjórnendastöðum nota ólíkar aðferðir við að gefa fyrirmæli, konur eru gjarnan mýkri í sínum 

kröfum á meðan karlar eru ákveðnari (Sheridan, 2007, bls. 323). Spurningar eru gjarnan 

bornar fram til að ná í upplýsingar, en þær geta á sama tíma boðið uppá að viðmælandinn 

komi að sinni skoðun, að spyrja spurninga hefur ólíka þýðingu fyrir kynin. Konur nota 

tungumálið gjarnan til að efla tengsl og koma á tengslum á meðan karlar nota tungumálið 

frekar til að efla sig sem einstakling, efla sjálfstæði sitt (Sheridan, 2007, bls. 323).  

Kynin nota kímni eða gamansemi á ólíkan hátt, karlar stríða gjarnan öðrum á meðan konur 

gera meira grín að sjálfum sér. Kynin geta auðveldlega misskilið túlkun hvors annars á kímni, 

konur líta gjarnan á stríðni karla sem árás og karlar sjá konur gera lítið úr sjálfum sér þegar 

þær gera grín að sér sjálfum (Sheridan, 2007, bls. 323). Konur tengjast gjarnan sterkari 

böndum þegar þær ræða sín á milli um vandamál, ræði þær hins vegar vandamál við karla 

upplifa þær gjarnan að á þær sé lokað og lítið sé gert úr þeirra vandamáli þar sem karlar telja 
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sig þurfa að finna lausn á vandamálinu og ljúka umræðunni með því að gefa ráð (Sheridan, 

2007, bls. 323-324).  

Hrós er ólíkt notað af kynjunum og getur valdið misskilningi þeirra á milli. Kvenstjórnandi 

sem notar hrós sem uppbyggilega gagnrýni getur átt það á hættu að undirmaður hennar af 

karlkyni heyri bara hrósið en ekki gagnrýnina, á meðan kvenkyns undirmaður karlstjórnanda 

getur orðið ósátt við að fá ekki hrós þegar tilefni er til (Sheridan, 2007, bls. 324).  

Rannsókn Sheridan sem kynnt er í grein hennar Gender, language and the workplace greinir 

frá tilviksrannsókn á tveimur samtölum á vinnustað, annað samtalið er tekið upp á fundi þar 

sem fólk hittist augliti til auglitis, hitt samtalið er upptaka frá símafundi. Þátttakendur eru af 

báðum kynjum, fólk með mislanga starfreynslu. Fundirnir sem teknir voru upp voru 

venjubundnir fundir. Samtölin tvö voru annars vegar á milli kvenstjórnanda og fjögurra 

undirmanna hennar í gegnum símafund, undirmennirnir voru þrjár konur og einn karl (tilvik 

1) og hins vegar á milli karlstjórnanda og tveggja undirmann hans, kvenmanna, á fundi augliti 

til auglitis (tilvik 2) (Sheridan, 2007, bls. 325). Í töflu 1 á bls. 326 í grein Sheridan má sjá að 

karlar notuðu framígrip mun oftar en konur í báðum samtölunum og notuðu mun lengri tíma 

til að tala en konurnar. Í tilviki 1 notuðu karlar mun sjaldnar hrós, og alls ekkert í tilviki 2, og í 

hvorugu tilvikinu töluðu karlar um vandamál. Konur sýndu mun oftar viðbrögð við því sem 

aðrir sögðu en karlar, þær hikuðu oftar en karlar og svöruðu mun fleiri spurningum en þeir. Í 

tilviki 1 töluðu konur mikið um vandamál og notuðu mikið hrós.  

Karlar voru í báðum tilvikum færri en konur, samt sem áður nota þeir mun meiri tíma og 

grípa inní samtalið oftar en konur. Karlar töluðu í mun lengri tíma, samt gripu þeir fram í fyrir 

konunum. Þessi rannsókn sýnir, svo ekki verður um villst, að konur sjá um að viðhalda 

samtölunum, þær nota mikið skörun (e. overlaps) þegar þær tala og taka undir tal annarra, 

styðja tal annarra (e. minimal responses) (Sheridan, 2007, bls. 327). Í tilviki 1 nota konurnar 

mikið halaspurningar, hik og spyrja og svara spurningum á meðan karlmaðurinn í þeim hópi 

gerir mun minna af slíku. Í tilviki tvö snýst dæmið hins vegar við, karlinn í þeim hópi notar 

hik, þó ekki jafn mikið og konurnar í hópnum. Hann notar halaspurningar mun meira en þær 

og spyr mun fleiri spurninga þó hann svari einnig mun færri (Sheridan, 2007, bls. 327-328).  

Samtalsstíll kvenna í báðu tilvikum er hvetjandi, persónulegur stíll, samtalsstíll karlanna í 

báðum tilvikum er blanda af hvatningu og valdi. Þó svo báðir karlarnir noti brandara, sýni 
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samkeppnistakta  og tala mest um hluti, þá nota þeir líka hvatningu inná milli. Konurnar fara 

ekki í samkeppnina heldur nota þær sinn persónulega samvinnustíl með miklu sjálfstrausti. Í 

tilviki 1 styður karlinn samtalið á sinn hátt frekar en að taka völdin og leiða það, það að hann 

taki ekki völdin virðist ákveðið af honum. Í tilviki 2 sýna konurnar stuðning í samtalinu en sá 

stuðningur verður máttlaus þar sem þeim tekst engan vegin að grípa orðið, leiða 

umræðuefnið og halda því í samtalinu. Karlinn í samtalinu grípur fram í 36 sinnum á meðan 

konurnar gera það aldrei (Sheridan, 2007, bls. 328). Varast skal þó að ganga út frá því að 

framígrip sé eingöngu notað á óvinveittan hátt, að ætla sér að taka orðið til að koma í veg 

fyrir að viðmælendur komi sínu að, heldur má alveg eins gera ráð fyrir því að hvatinn á bak 

við framígripin sé áhugi á umræðuefni viðkomandi eða umhyggja fyrir honum (Sheridan, 

2007, bls. 328).  

Hægt er að draga fram ákveðna niðurstöðu varðandi stjórnendurna í báðum tilvikum, 

hvernig samskipti þeirra eru við undirmenn sína. Þó svo að samtalsstíll karlstjórnandans sé 

ekki alveg í samræmi við það sem almennt er talið stíll karla þá sýnir hann sterka eiginleika í 

þá átt, með framígripunum og sá tími sem hann notar til að tala. Hins vegar notar hann þætti 

sem taldir eru til kvenna í samtölum, hik og halaspurningar, sem gerir það að verkum að 

konurnar í samtalinu virka valdaminni frekar en kraftmiklir viðmælendur. Það að hann notar 

þessa kvenlegu eiginleika í samtalinu getur verið skipulagt af hans hálfu, til að ná fram á 

ákveðin hátt sínum málefnum sem og að fá stuðning frá kvenfólkinu í samtalinu, sem hann 

fær frá þeim. Ástæða þess að hann notar þessa kvenlegu eiginleika getur verið til að ná 

fullum stuðningi við þá nýju stefnu sem hann vill innleiða, og það tekst honum (Sheridan, 

2007, bls. 328-329).  

Kvenstjórnandinn sýnir að ekki þarf að stjórna með beinum hörðum skipunum, þrátt fyrir 

stemminguna í þessu fyrirtæki. En þó svo að kvenstjórnandinn hafi tökin í samtali sínu við 

undirmenn, setur hún strax þá línu að samvinna sé mikilvæg (Sheridan, 2007, bls. 329). Hún 

gefur í skyn að umræðuefnið sé verkefnið en þó sé einnig pláss til að ræða hluti sem ekki 

tengjast verkefninu, það sést best í þeim gamansama tóni sem er fyrirferðamikill í gegnum 

samtalið, þar er mikið hlegið. Samtalsstíll hennar er í takt við það sem fræðin segja um 

kvenlega eiginleika í samtölum. Karlinn í hópnum notar brandara til að halda viðhalda 

samtalinu en hann tekur ekki þátt í að svara spurningum sem upp koma, kannski meðvitað til 

að sýna sem minnsta hluttekt. Þó svo karlinn sé í miklum minnihluta í þessum hóp virkar 
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hann nógu sjálfsöruggur til að velja hvenær hann tekur þátt og hvenær ekki (Sheridan, 2007, 

bls. 329).  

Þátttakendur í fundi kvenstjórnandans virka öruggir með sig á meðan þátttakendur í fundi 

karlstjórnandans virka óöruggir. Það mikla sjálfsöryggi sem karlarnir sýna í báðum tilvikum er 

í takt við menningu fyrirtækisins, kvenstjórnandinn er því greinilega að fara á móti 

straumnum, karlinn fylgir honum. Kvenstjórnandinn er greinilega mjög meðvitaður um 

fyrirætlan sína og uppsker jákvæð áhrif á fundinum. Karlinn fylgir straumnum, meðvitað eða 

ekki, en hann kemur í veg fyrir að undirmenn hans leggi mikið til málanna (Sheridan, 2007, 

bls. 329). Flestar rannsóknir halda því fram að venjur á vinnustöðum séu karllægar, þessi 

rannsókn styður það (Sheridan, 2007, bls. 330). 

Kenningar og önnur fræðileg umfjöllun hér að framan styðja þessa rannsókn að mestu leyti 

þó spurningamerki megi setja við fjölda þátttakenda í rannsókninni. Karlarnir nota samt að 

hluta til það sem fræðin segja vera samtalsstíl kvenna. Samanburður er sóttur í þessa 

rannsókn þar sem í henni er verið að skoða málnotkun stjórnenda af gagnstæðu kyni, sem er 

einmitt umfjöllunarefni þessarar ritgerðar og viðfangsefni rannsóknarinnar.   

3.3.1. Fræðileg umfjöllun og samanburðarrannsókn 

Góður stjórnandi býr yfir karllægum einginleikum, hvort sem það er karl eða kona 

(Butterfield og Grinnell, 1999, bls. 232-233). Karllægu gildin eru harðari en þau kvenlægu. 

Þessi karllægu og kvenlægu gildi eru á margan hátt í samræmi við fræðilega umfjöllun um 

málnotkun kynjanna. Karllæg gildi segja karla sjálfsmiðaða og duglega og ákveðna, og þeir 

eru sagðir tjá sig á þann hátt að þeir forðist persónulegar tilfinningar og þeir keppi um að fá 

athygli og tala mikið. Kvenlæg gildi segja konur mjúkar, sýna hluttekningu og hjálpsemi sem 

og samvinnufýsi, þær eru sagðar tjá sig á sama hátt, það er, þær nota hluttekt, vilja ræða um 

persónuleg tengsl og tilfinningar, þær bakka gjarnan viðmælendur sína upp, styðja þeirra tal, 

og þær vilja gjarnan meiri samvinnu manna á milli. Stjórnunarstíl kynjanna segir að munurinn 

á þeim sé af svipuðum toga og hér greinir frá, ef konur sýna áhuga á samstarfsfólki, eru 

nærgætnar í samskiptum og viljugar til samningaviðræðna þá eiga þær möguleika á að ná 

langt, verða stjórnendur. Karlar hins vegar tala meira, nota alla sína sérþekkingu og ná langt 

á því.  
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Stjórnunarstíll kynjanna er einnig sagður litast af samsetningu undirmannanna. Bæði karl- og 

kvenstjórnendur virðast bregðast við á sama hátt, ef undirmenn eru konur þá nota þau 

kvenlæg gildi í meira mæli, ef undirmenn eru karlar nota þau karllæg gildi í meira mæli 

(Engen, Leeden og Willemsen, 2001, bls. 584). Ef við skoðum tilvikin í rannsókn Sheridan þá 

má glöggt sjá þessi merki, karlstjórnandinn með tvær konur sem undirmenn notaði 

halaspurningar og hik, og hann spyr fleiri spurninga. Hann notaði líka framígrip og meiri tíma 

en þær svo hann notaði bæði karllæg og kvenlæg gildi í samskiptum sínum við sína 

undirmenn, báðar konur. Kvenstjórnandinn gefur í skyn að umræðuefnið sé verkefnið, 

verður verkefnamiðuð, en gefur jafnframt rými fyrir annað spjall. Hún er með blandaðan 

undirmannahóp, þó eru konur þar meirihluti enda er samtalið á kvenlægum nótum. Sheridan 

tekur undir með Tannen þegar hún segir að varast beri að draga þá ályktun að karlmenn nái 

yfirtökum í samtölum af því þeir ætli sér það, hún gerir ráð fyrir því að þetta sé afleiðing 

samspilsins, ekki ákvörðun karlmannsins, líkt og Tannen.  

Umræðan um fjölmiðla hér að framan ber keim af ímynd kynjanna sem fjölmiðlar halda á 

lofti. Karlar eru sagðir sýndir sem ráðandi aðilar, konur sem þjónustustarfsmenn. Karlar 

sagðir grípa meira fram í en konur ásamt því að nota meira af samtalstímanum en konur. 

Tungumálið og fjölmiðlar er sagt eitt það áhrifamesta í menningu hverrar þjóðar, samspil 

þessa tveggja þátta hlýtur því að hafa mikil áhrif á samfélagið Andersen, 2006, bls. 57).  

Þetta er í samræmi við það sem kemur í ljós í rannsókn Sheridan og einnig í samantekt Speer 

um Lakoff, Spender og Tannen. Sheridan segir karla noti framígrip meira en konur og þeir 

noti meira af samtalstímanum, þetta er einnig niðurstaða rannsóknar hennar. Lakoff segir 

konur hafa lítið sjálfstraust og noti hik og spurningar til að ná í samþykki, tungumálið miðast 

við karlmenn og því eru þeir ráðandi Lakoff, 2004, bls. 46-50). Hún leggur til að konur noti 

karllægari tungumálanotkun til að bæta stöðu sína innan stjórnunar. Spender segir karla 

einnig ráðandi í tungumálinu, hún segir þá hafa verið með ráðandi stöðu í gegnum tíðina þar 

sem þeir hafi verið einráðir í tungumálanotkuninni (Spender, 1980, bls. 97). Hún leggur til að 

konur sameinist í að frelsa tungumálið undan yfirráði karla og setja á það femínískari blæ. 

Tannen segir karla einnig nota tungumálið á annan hátt en konur, hún segir þá einnig ráðandi 

í samfélaginu en að það sé ekki endilega vegna þess að þeir ætli sér það. Kynin læra í sínum 

uppvexti ákveðinn samtalsstíl sem litast af þeirri menningu sem þau búa í (Tannen, 1990, bls. 

43). Hún segir samskipti karla og kvenna því vera svipuð samskiptum fólks úr ólíkri 
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menningu. Tannen heldur því fram að misskilningur geti átt sér stað í samskiptum karla og 

kvenna vegna þess hversu ólíkur samskiptamáti þeirra er, líkt og í samskiptum á milli ólíkra 

menningaheima. Hún leggur því til að við notum samskonar aðferðir til að leiðrétta stöðu 

kynjanna eins og notaðar eru í samskiptum á milli ólíkra menningaheima, að við reynum að 

skilja hvert annað út frá því hvernig við erum (Tannen, 1990, bls. 298).   

Samkvæmt Carli og Eagly  tala karlar meira en konur (Carli og Eagly, 1999, bls. 217-218), 

samkvæmt könnun Samtaka Atvinnulífisins eru konur liprari í samskiptum en karlar. Þetta 

gefur ástæðu til að skoða frekar málnotkun karla og kvenna, málnotkun íslenskra karl- og 

kvenstjórnenda og bera það saman við greiningu Norrby (1996, 1996. Bls. 197) á 

samtalshegðun kynjanna.  

3.4. Samtalshegðun kynjanna – greiningartæki rannsóknarinnar  

Hér verður kynnt til sögunnar greiningartæki rannsóknarinnar, um er að ræða greiningu 

Norrby (1996, bls. 197) á samtalshegðun kynjanna sem hún setur fram í töflu (Tafla 1). Tafla 

þessi er einnig notuð og íslenskuð af Þórunni Blöndal í bók hennar Lifandi mál (2005, bls. 

137). Þessa íslensku þýðingu Þórunnar Blöndal verður notast við í þessari rannsókn.   

Tafla 1, Kynbundin samtalshegðun (Þórunn Blöndal, 2005, bls. 137) 

 

Í rannsóknum á samskiptum karla og kvenna hafa rannsakendur oft greint mismun á 

samtalsstíl kynjanna (Norrby, 1996, bls. 197). Í tengslum við þennan mismun á samtalsstíl 

kynjanna hafa menn sett fram ákveðnar alhæfingar á borð við þær sem finna má í töflu 

Norrby (1996, bls. 197). Tafla sem þessi byggir óhjákvæmilega á alhæfingum þar sem erfitt er 

að taka mið af ólíkum uppruna og bakgrunni fólks á hverjum tíma. Einnig þarf að hafa í huga 

Konur Karlar

Umræðuefni Tala um fólk og tengsl. Tala um hluti og atburði.

Textategund Spjalla, segja persónulegar sögur, Rökræða, segja gamansögur, segja grobbsögur,

deila vandamálum með öðrum. setja fram lausnir á vandamálum.

Skipulag samtalsins Sýna samvinnu, nota mikið samhliða Sýna tilhneigingu til samkeppni, meira um einræður,

styðjandi tal, lítið um framígrip, vilja að einn tali í einu; talsvert um framígrip, minna

mikið um endurgjöf, t.d. með um endurgjöf en hjá konum og þá með virkninni

virkninni "ég hlusta". "ég stend með þér". 

Samband milli þátttakenda Gæta þess að jafnræði ríki, segja ekki Keppa, einn hefur betur, oftast nær segja þeir hlutina 

beint út hvað þær meina (þ.e. Segja beint út (þ.e. Segja "lokaðu glugganum!") og nota það

"finnst þér ekki kalt?" í stað "lokaðu orðalag sem umræðuefnið krefst. 

glugganum"). nota kurteislegt 

orðalag.
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að samtalsstíll kynjanna getur verið ólíkur eftir því hvort samtalið er á milli fólks af sama kyni 

eða af báðum kynjum og einnig getur umræðuefnið haft áhrif á samtalsstílinn (Norrby, 1996, 

bls. 197).  

Með þetta í huga er hægt að skoða betur töflu 1. Í þeirri hlið sem merkt er konum er að finna 

ákveðinn samvinnustíl, stíl sem sagður er einkennast af því sem kallað hefur verið „nálægðar 

og innlifunar-stíll“ (Norrby, 1996, bls. 197, Þórunn Blöndal, 2005, bls. 139). Nálægðar og 

innlifunarstíllinn einkennist gjarnan af persónulegum málefnum, vandamálum viðkomandi, 

fólki, tengslum, tilfinningum og nánd (Norrby, 1996, bls. 197-198). Þetta er samtalsstíll sem 

einkennist af stuðningi og samkennd (Norrby, 1996, bls. 198). Samtalsstíll karlar þykir 

einkennast af goggunarröð og stöðu viðkomandi sem leiðir gjarnan til samkeppni og 

valdabaráttu í samtölum sem lýsir sér gjarnan í framígripum (Norrby, 1996, bls. 198-199). 

Þessi samtalsstíll þykir liggja langt frá þeim stíl sem lýst er hér að framan sem samvinnustíl 

(Norrby, 1996, bls. 199).  

Eins og fram kemur í kaflanum hér á undan hafa rannsóknir sýnt fram á að konur nota frekar 

kurteisara orðalag eins og „viltu vinsamlega loka hurðinni“ á meðan karlar segja „lokaðu 

hurðinni“ (Kendall og Tannen, 2003, bls. 549), þetta styður það sem sett er fram í töflu 

Norrby undir „Samband milli þátttakenda“, en þar kemur fram að karla segja hlutina beint út 

en konur setja hlutina fram í kurteisu spurnarformi, „finnst þér ekki kalt“ í stað „lokaðu 

glugganum“. Kenndal og Tannen halda því líka fram að karlar noti framígrip en konur sýni 

meiri stuðning við viðmælandann (Kendall og Tannen, 2003, bls. 549-550) og er það í 

samræmi við það sem Norrby setur fram í töflunni undir „Skipulag samtalsins“ þar sem hún 

segir að talsvert sé um framígrip hjá körlum og að konur noti styðjandi tal. Þetta er einnig í 

samræmi við það sem Dale Spender segir í kaflanum hér að frama (Spender, 1980, bls. 87) en 

þar segir að karlar grípi fram í fyrir konum til að ná yfirtökum í samtalinu.  

Í kaflanum hér á undan kemur einnig fram að konur vilja mynda náin tengsl en karlar vilja ná 

sjálfstæði (Tannen, 1990, bls. 25), þetta má tengja við töflu Norrby þar sem hún setur fram í 

„umræðuefni“ að konur tali um fólk og tengsl og í „skipulag samtals“ að karlar sýni 

tilhneigingu til samkeppni og kjósi einræður. Þar kemur einnig fram að þegar fólk er að ræða 

vandamál þá er konan sú sem sýnir stuðning og samúð og reynir að skilja vandann á meðan 

karlinn reynir að leysa vandamálið og koma með lausn á því (Tannen, 1990, bls 38), þetta er í 
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samræmi við töflu Norrby þar sem hún segir í „textategund“ að konur vilji deila vandamálum 

með örðum en karlar setji fram lausnir.  

Í „skipulag samtals“ segir Norrby að konur sýni ákveðna endurgjöf í samtölum með virkninni 

„ég hlusta“ en virknin hjá körlum sé „ég stend með þér“, Kendall og Tannen halda því fram 

að konur gefi frá sér ákveðið hljóð til marks um að þær séu að hlusta, karlar gefa frá sér þetta 

hljóð til marks um að þeir séu sammála, konur gefa því þetta hljóð mun oftar frá sér þar sem 

þær hlusta mun meira en þeir eru sammála þeim eða standa með þeim (Kendall og Tannen, 

2003, bls. 552).   

Samskiptasiðir kvenna ganga mikið út á að mynda náin tengsl, þær tengjast gjarnan sín á milli 

í gegnum umræður um vandamál. Karlar hins vegar nota andstöðu og stríðni sín á milli og 

ögra hver öðrum til að koma sinni tillögu að (Kendall og Tannen, 2003, bls. 553). Þetta er í 

samræmi við töflu Norrby, í „umræðuefni“ kemur fram að konur vilji tala um fólk og tengsl, í 

„textategund“ kemur fram að konur deili gjarnan vandamálum með öðrum, og að karlar segi 

gamansögur og grobbsögur og í „skipulag samtalsins“ kemur fram að karlar sýni tilhneigingu 

til samkeppni.  

Í samanburðarrannsókninni, rannsókn Fiona Sheridan, kemur fram að karlar nota framígrip 

mun meinar en konur, konur eru betri hlustendur en karlar (Sheridan, 2007, bls. 321). Konur 

vilja tala um tilfinningar og tengsl en karlar velja umræðuefni ótengd persónulegum 

tengslum. Konur nota tungumálið gjarnan til að koma á tengslum en karlar til að efla sig 

persónulega, konur tengjast sterkari böndum við að ræða um vandamál en karlar vilja setja 

fram lausn á vandanum og þá er hann frá(Sheridan, 2007, bls. 321-322). Þetta er allt í 

samræmi við töflu Norrby hér að framan.  
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4. Aðferðir og úrvinnsla gagna  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðum sem beitt verður og úrvinnslu á þeim gögnum 

sem notuð eru í þessari rannsókn.  

Samtalsstíll karla og kvenna hefur verið rannsakaður með ýmsu móti. Algengt er að greina 

tjáningarmáta kynjanna með því að skoða hegðun þeirra í samtölum, og er það í raun 

algengasta aðferðin hingað til samkvæmt rannsóknum hér að framan. Í þessari rannsókn 

verður þó farin önnur leið. Farin verður sú leið að greina blaðaviðtöl við íslenska stjórnendur 

af báðum kynjum í stað þess að greina samtöl þeirra á milli. Blaðaviðtölin verða borin saman 

við greiningaramma (Tafla 1) sem settur var fram í þeim tilgangi að skoða kynbundna hegðun 

í samtölum.   

Ástæða þess að blaðaviðtöl eru valin í þessari rannsókn er meðal annars sú að þá vita 

viðmælendur ekki að það er verið að kanna samtalsstíl þeirra, en vitneskjan um það gæti 

orðið til þess að fólk færi að hugsa meira um það sem það segði og hvernig það segði hlutina. 

Önnur ástæða er sú að þessi tilteknu viðtöl eru við fólkið sem stjórnendur og því er fólk að 

ræða um sitt fyrirtæki eða atvinnugreinina sem það vinnur við, viðmælendur eru því að 

koma fram í viðtölunum sem stjórnendur fyrst og fremst.  

4.1. Rannsóknaraðferð  

Greiningarammi Norrby (1996, bls. 198) er notaður til að greina blaðaviðtöl við íslenska 

stjórnendur af báðum kynjum. Skoðuð voru 30 viðtöl, 15 við konur og 15 við karla. 

Tilgangurinn er að kanna málnotkun kynjanna, kanna hvort munur er á því hvernig þessir 

stjórnendur nota tungumálið eftir kyni miðað við framsetningu Norrby á samtalsstíl 

kynjanna. Eins og áður segir verður notast við íslenska þýðingu Þórunnar Blöndal (Þórunn 

Blöndal, 2005, bls. 137). 

4.2. Gagnaöflun og úrvinnsla  

Þau gögn sem notuð eru í þessari rannsókn eru blaðaviðtöl við íslenska stjórnendur, viðtölin 

eru tekin úr Viðskiptablaðinu og Frjálsri verslun. Viðtölin úr Viðskiptablaðinu eru frá árunum 

2008-2010, 10 viðtöl við konur og 10 viðtöl við karla. Viðtölunum úr Viðskiptablaðinu var 

safnað þannig að tekin voru saman öll viðtölin sem birtust við konur á þessum tíma, tekin 

voru út viðtöl við konur í pólitík og viðtöl við konur sem höfundur þekkir persónulega og 
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þeim sleppt. Eftir stóðu þá 10 viðtöl sem notuð eru í rannsókninni. Viðtöl við karla voru síuð 

á sama hátt og síðan valið af handahófi viðtöl við 10 karla úr þeim viðtölum sem eftir voru og 

þau notuð í rannsókninni. Viðtölin í Frjálsri verslun eru frá árunum 2008-2009, þau voru valin 

með sama hætti og viðtölin við karla í Viðskiptablaðinu, valin voru fimm viðtöl við karla og 

fimm viðtöl við konur. Ástæðan fyrir því að fyrst voru valin viðtöl við konur og fjöldi þeirra 

látin ráða heildarfjölda viðtala er vegna þess að mun færri viðtöl við konur hafa birst í 

þessum blöðum en við karla, þessi munur er þó ekki rannsóknarefni í þessari ritgerð, en er 

engu að síður áhugvert að skoða. Eins og áður segir voru kvenstjórnendur á Íslandi mun færri 

en karlstjórnendur árið 2008 samkvæmt Hagstofu Íslands sem gæti skýrt að hluta fjölda 

viðtala við kvenstjórnendur.  

Í greiningunni á blaðaviðtölunum er notast við, íslensku þýðingu Þórunnar Blöndal á 

greiningaramma Norrby. Viðtölin eru lesin með það í huga að finna í umræðuefni 

viðmælenda umfjöllun um fólk, tengsl við fólk og fyrirtæki, umfjöllun um atburði og hluti. 

Skoðað er hvort viðmælendur tali á persónulegum nótum, segi frá persónulegum 

upplifunum, segi frá vandamálum, segi grobbsögur, rökræði og eða setji fram lausnir á 

vandamálum. Skoðað er hvort í viðtölunum er að finna merki um samvinnu, vilja til 

samvinnu, stuðning við aðra eða málefni, hvort tilburðir til samkeppni og einræði komi fram. 

Einnig er skoðað hvort hægt er að sjá vilja til að hafa jafnræði á hlutunum, hvort þess er gætt 

að jafnræði sé á milli málefna, hvort hlutum sé komið óbeint á framfæri, hvort dregið er úr 

staðhæfingum eða áliti viðkomandi í frásögninni, hvort hægt er að sjá keppnisanda í viðtalinu 

þar sem einn er betri en annar og hvort hlutir eru sagðir beint út, ekki dregið úr 

staðhæfingum eða áliti viðmælandans.  

Viðtölin eru svo flokkuð eftir töflunni á þann hátt að það sem heyrir undir „Konur“ í töflunni 

(Tafla 1) er skilgreint sem kvenlægt og það sem heyrir undir „Karlar“ í töflunni (Tafla 1) er 

skilgreint sem karllægt. Hvert og eitt viðtal er skráð á þann hátt að merkt er við hvort 

viðmælandi noti alla fjóra dálkana og hvort hann noti eingöngu aðra hliðina eða báðar 

(kvenlægu og karllægu hliðarnar). Ekki er talið hversu oft viðmælandi notar hvern dálk heldur 

einungis hvort hann noti viðkomandi dálk. Þannig er svo einnig talið hversu margar konur 

nota dálk karlamegin og hversu margir karlar nota dálk konumegin. Síðan er borinn saman sá 

fjölda kvenna sem notar dálk karlamegin við fjölda karla sem nota dálk konumegin og 

niðurstöður dregnar af því. Þetta er gert til að sjá hvort kynin eru að hegða sér í sínum 
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viðtölum í samræmi við töflu Norrby (Tafla 1), það er, hvort hægt sé að sjá að samtalsstíll 

íslenskra kvenstjórnenda í þessu úrtaki sé í samræmi við þann samtalsstíl sem lýst er sem 

kvenlægum hér og hvort íslenskir karlstjórnendur í þessu úrtaki hegði sér í samræmi við það 

sem lýst er sem karllægum samtalsstíll hér, eða hvort samtalsstíll kynjanna í úrtakinu sé á 

einhvern hátt öðruvísi. Niðurstöðurnar eru svo settar fram í töflu sem sýnir hvernig karlar og 

konur í þessu úrtaki nota tungumálið samkvæmt greiningu Norrby (Tafla 1).  

4.3. Aðferðafræðilegur vandi  

Greining á blaðaviðtölum gefur aðeins vísbendingu um hvort munur sé á málnotkun kven- og 

karlstjórnenda. Ekki er hægt að alhæfa um alla stjórnendur á Íslandi út frá þessum 

niðurstöðum. 

Í þessari rannsókn er unnið með gögn sem safnað var í öðrum tilgangi en þau eru notuð í hér. 

Ekki koma fram upplýsingar um þær spurningar sem lagðar voru fyrir hvern viðmælanda og 

því ekki hægt að gera ráð fyrir því að sömu eða svipaðar spurningar hafi verið notaðar í öllum 

viðtölunum.   

Einnig ber að hafa í huga að fjöldi viðtala sem valin hafa verið í þessari rannsókn er 

takmarkaður, en þess var gætt að velja jafnmörg viðtöl við karla og konur. Það má vel hugsa 

sér að önnur blaðaviðtöl gæfu aðra niðurstöðu en hér fæst, en höfundur telur þó að þessi 

aðferð og þessi viðtöl geti gefi einhverja vísbendingu um málnotkun stjórnenda á Íslandi sem 

vel er þess virði að skoða betur.  

Ekki var tekið tillit til reynslu og aldurs þeirra stjórnenda sem valdir voru, né heldur var horft 

til kynjasamsetningu undirmanna þeirra, þessar breytur er því ekki með í túlkun höfundar á 

viðtölunum. Af þeim 30 viðtölum sem valin voru, voru blaðamenn af karlkyni 25 og konur því 

aðeins þrjár, í tveimur viðtölum er ekki getið um blaðamann, þessi breyta er ekki tekin með í 

greiningu viðtalanna.  

4.4. Greining rannsóknargagnanna             

Blaðaviðtöl þau sem valin voru til greiningar í þessari rannsókn eru tvíþætt. Fyrst ber að 

nefna viðtöl í Viðskiptablaðinu, þau eru lengri en önnur viðtöl í rannsókninni, tíu viðtöl við 

konur og tíu við karla. Svo er um að ræða viðtöl úr Frjálsri verslun, þau eru styttri, um það bil 
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hálf blaðsíða hvert viðtal, fimm viðtöl við konur og fimm viðtöl við karla. Öll viðtölin eru 

listuð í heimildaskrá.   

Viðtölin voru skoðuð með greiningaramma Norrby til hliðsjónar, hvert viðtal var skoðað og 

skráð þrisvar til að koma í veg fyrir að munur væri á því hvernig fyrstu og síðustu viðtölin 

væru meðhöndluð þar sem reynsla byggðist upp við þessa yfirferð. Einnig var verið að koma í 

veg fyrir mistök í skráningu með því að fara aftur yfir öll viðtölin. Viðtölin eru skoðuð út frá 

töflu Norrby (Tafla 1) og þá er verið að leita eftir því í textanum hvort viðkomandi tali um 

fólk, til dæmis samstarfsfólk, samstarfaðila eða viðskiptavini, hvort viðkomandi tali um 

tengsl, mikilvægi tengsla og myndun þeirra. Það er skoðað hvort viðkomandi tali um hluti 

eða atburði sem til dæmis tengjast fyrirtæki hans, hvort hann grobbi af eigin afrekum eða 

fyrirtækis síns, hvort hann rökræði hluti eða atburði eða hvort hann setji fram lausn á 

einhverju hugsanlegu vandamáli. Þá er það skoðað hvort viðkomandi ræði á persónulegum 

nótum, kannski um persónuleg málefni eða upplifun, eða hvort hann deili vandamálum með 

lesendum. Þá er einnig verið að leita eftir því hvort viðkomandi tali um samvinnu við aðra á 

einhvern hátt, hvort hægt er að lesa úr orðum hans stuðning við aðra eða ákveðin málefni, 

hvort hann talar um samkeppni eða yfirburði sína eða síns fyrirtækis yfir öðrum. Þá er einnig 

leitar eftir því í textanum hvort viðkomandi ræðir um jafnræði á milli ákveðinna málefna, 

hluta eða atburða, hvort hann er dulur í orðum sínum eða hvort hann segi hlutina beint út, 

hvort hann dragi í land með það sem hann segir um leið og hann segir hlutina eða hvort hann 

segir sig hafa betur en annan, hvort hann hafi unnið keppni við annan.   

Hér á eftir verða viðtölin greind eftir hverjum dálki í töflu Norrby, fyrst verða þau greind eftir 

„umræðuefni“, síðan „textategund“, þá „skipulag samtalsins“ og síðan „sambandi milli 

þátttakenda“. Viðtölin eru greind á þann hátt að þau eru númeruð frá 1 og upp í 30, tekið er 

fram af hvaða kyni viðkomandi er og í hvaða atvinnugrein hann starfar, síðan er merkt með 

„X“ við þá flokka sem hann notar, í bæði kvenlægu og karllægu hlið töflu Norrby. Síðan 

verður fjallað um niðurstöður hvers dálks fyrir sig. 
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4.4.1. Umræðuefni  

Í umræðuefninu einkennist kvenlæga hliðin af umræðu um fólk og tengsl en karllæga hliðin 

af umræðu um hluti og atburði. Konur eru sagðar leggja áherslu á mikilvægi tengsla við aðra, 

fjölskyldu og vini. Karlar eru sagðir tala meira á ópersónulegum nótum, tala um hluti og 

atburði í lífinu frekar en tengsl við persónur.  

Tafla 2, Umræðuefni  

 

Í töflu 2 hér að ofan má sjá að fjórtán af fimmtán konum í úrtakinu tala um fólk og tengsl, 

einungis ein kona kemur ekki inn á þetta í sínu viðtali. Þetta má teljast nokkuð afgerandi 

lýsing á málnotkun kvennanna í þessu úrtaki. Í einu viðtalinu við konu sem rekur eigið 

hönnunarfyrirtæki kemur fram að vegna persónulegra tengsla hennar við erlenda 

sjónvarpskonu hafi hún komist í sjónvarpsþátt erlendis „framleiðandi þáttanna á heima í 

Boston og hefur keypt fötin mín þar. Hún hafði samband við mig út af því“ (Arna Schram, 

2009, 25. júní). Önnur kona sem starfar í fjármálageiranum segir að tengsl við samstarfsfólk 

og viðskiptavini séu mjög nauðsynleg, hún segir frá því hvernig starfsfólkið hafi þurft að 

endurnýja tengsl sín við viðskiptavinina eftir mikla erfiðleika í fjármálaheiminum „reiðir 

viðskiptavinir og brotnir starfsmenn hafa þurft að endurnýja samstarf sitt“ (Sigurður Már 

Jónsson, 2009, 22. október). Kona sem er stjórnandi í framleiðslufyrirtæki tekur fram að 

Viðtal Kyn Atvinnugrein
Kvenlæg 

hlið

Karllæg 

hlið
Viðtal Kyn Atvinnugrein

Kvenlæg 

hlið

Karllæg 

hlið

1 Kvk Hönnunarfyrirtæki X 16 KK Orkufyrirtæki X X

2 Kvk Fjármálafyrirtæki X 17 KK Ferðamál X X

3 Kvk Framleiðslufyrirtæki X 18 KK Fjármálafyrirtæki X

4 Kvk Hugbúnaðarfyrirtæki X 19 KK Fjármálafyrirtæki X X

5 Kvk Verslunarrekstur X 20 KK Verslunarrekstur X

6 Kvk Hönnunarfyrirtæki X 21 KK Opinbert fyrirtæki X X

7 Kvk Framleiðslufyrirtæki X X 22 KK Auglýsingafyrirtæki X X

8 Kvk Háskóli X 23 KK Fagfélag X

9 Kvk Háskóli X 24 KK Fjármálafyrirtæki X

10 Kvk Fjármálafyrirtæki X 25 KK Framleiðslufyrirtæki X

11 Kvk Framleiðslufyrirtæki X 26 KK Auglýsingafyrirtæki X X

12 Kvk Opinbert fyrirtæki X X 27 KK Ferðamál X X

13 Kvk Hótel og veitingahús X X 28 KK Framleiðslufyrirtæki X

14 Kvk Fagfélag X 29 KK Verslunarrekstur X X

15 Kvk Hönnunarfyrirtæki X 30 KK Framleiðslufyrirtæki X X

Kvk Kk

Samtals konur 14 4

Samtals karlar 10 14
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persónuleg tengsl við birgja og nærsamfélagið séu mikilvæg fyrir rekstur fyrirtækisins 

(Sigurður Már Jónsson, 2009, 16. apríl). Kvenstjórnandi í framleiðslufyrirtæki sem er með 

starfsstöðvar víða erlendis segir að nauðsynlegt sé fyrir hana að ferðast mikið til útlanda til 

að heimsækja fyrirtækin erlendis til að halda tengslum við það fólk sem þar vinnur, hún segir 

að ef hún sitji bara hér heima þá missi hún tengslin úti, aftengist líka rekstrinum „þetta er 

rekstur sem er mjög dreifður og því mikilvægt að vera í góðum tengslum við hann, hitta 

starfsfólkið og þekkja reksturinn vel“, „ef ég sit hér heima allt of lengi þá finnst mér ég 

aftengjast rekstrinum“ (Sigríður Mogensen, 2008). Kvenkynsstjórnandi í fjármálageiranum 

talar um mun á körlum og konum hvað varðar áhættusækni, segir konur alveg þora að taka 

áhættu, bara ekki á sama hátt og karlar (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 14. maí). Önnur kona 

sem er stjórnandi í framleiðslufyrirtæki segir það mikilvægt að hlusta vel á samstarfsfólkið og 

heyra afstöðu þess, það auðveldi ákvarðanatökur (Nærmynd, 2008, (7) bls. 58-59). 

Kvenstjórnandi í opinbera geiranum segir að lögbrot hafi ekki bara áhrif á viðkomandi 

rétthafa heldur hafi þau áhrif á líf og heilsu fólksins í landinu „þessi brot hafa ekki bara áhrif á 

rétthafa, þau hafa áhrif á þróun nýrrar tækni, almenning, líf og heilsu almennings og 

efnahagslífið í heild“ (Hilmar Karlsson, 2008, bls. 112). Ein kona, stjórnandi í fagfélagi, talaði 

ekki um fólk eða tengsl í sínu viðtali heldur talaði hún um þá atburði sem framundan eru hjá 

félaginu „mörg áhugaverð verkefni eru framundan, stefnumótun og gerð áætlunar fyrir 

næsta vetur, rafrænt félagatal, ensk-íslensk atvinnulífsorðabók og fleiri áhugaverð og 

metnaðarfull verkefni“ (Hilmar Karlsson, 2008, bls. 192).  

Sem dæmi um umfjöllun karla um hluti og atburði og fólk og tengsl má nefna að 

karlstjórnandi í orkufyrirtæki segir að fyrirtækið vilji tengjast Íslendingum og Íslandi meira 

„forsvarsmenn Magma hafa talað opinskátt um það að þeir vilji tengjast Íslandi meira“ 

(Þórður Snær Júlíusson, 2010). Karlstjórnandi í ferðamálageiranum segir að starfsfólkið sé 

lykillinn af velgengni fyrirtækisins og að starfsfólkið eigi að fá að vaxa innan fyrirtækisins 

„sérstaklega í ljósi þess að ég hef þá trú að starfsfólk félagsins sé lykillinn að árangri þess“, 

„við viljum gefa okkar fólki tækifæri til að takast á við hlutina og vaxa innan félagsins“ (Gísli 

Freyr Valdórsson, 2009, 31. júlí). Stjórnandi í fjármálafyrirtæki segir að viðskiptavinirnir hafi 

hvatt fyrirtækið til dáða með jákvæðum móttökum (Sigurður Már Jónsson, 2009, 23. júlí). 

Stjórnandi í auglýsingafyrirtæki segir að engin auglýsingastofa sé betri en starfsfólkið sem þar 

vinnur og því eigi alltaf að vinna með besta fólkinu „ein helsta kennisetning auglýsingafagsins 
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er að maður eigi alltaf að vinna með besta fólkinu. Það er engin auglýsingastofa betri en 

starfsfólkið sem vinnur þar“ (Vilmundur Hansen, 2008, 29. febrúar). Karlstjórnandi í fagfélagi 

segir að félagið vilji fá fleira ungt fólk í fagið og að það þurfi að nýta betur þá reynslu og 

þekkingu sem fólkið býr yfir „okkar tilgangur er fyrst og fremst að efla iðnmenntun og áhuga 

ungs fólks “ (Starri Freyr Jónsson, 2008). Annars karlstjórnandi í auglýsingageiranum segir að 

það besta við að vinna í faginu sé að vinna með öllu þessu hugmynda- og hæfileikaríka fólki 

„stærsti kosturinn við starfið eru samskiptin við allt þetta hugmynda- og hæfileikaríka 

úrvalsfólk sem vinnur hjá fyrirtækinu og traustir viðskiptavinir að sjálfsögðu“ (Hilmar 

Karlsson, 2008, bls. 110). Karlstjórnandi í verslunarrekstri segir að tengsl hans við erlendan 

aðila hafi gert honum kleift að sérhæfa verslun sína á þann hátt sem hann vildi, allt 

tengslunum að þakka (Hilmar Karlsson, 2008, (11) bls. 110). Karlstjórnandi í 

framleiðslufyrirtæki segir að mikilvægt sé að hlusta á ólíkar skoðanir fólks, það auðveldi líka 

ákvarðandatöku (Nærmynd, 2008, (7) bls. 56-57). Stjórnandi í verslunarfyrirtæki segir frá 

atburðum er höfðu áhrif á eigur Íslendinga erlendis „eignaverð lækkaði mjög hratt, það 

þrengdist mjög um á fjármagnsmörkuðum og síðan hrun íslensku bankanna sem hafði mikil 

áhrif á eigur Íslendinga erlendis“ (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 10. september). 

Karlstjórnandi í ferðamálageiranum segir fyrirtækið vera að einbeita sér að verkferlum þessa 

stundina „nú erum við að einbeita okkur að verkferlum og sjá hvernig má hagræða þar svo 

dæmi sé tekið“ (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 31. júlí).  

Hér má sjá greinilegan mun á því hvernig kynin ræða um annars vegar „fólk og tengsl“ og 

hins vegar um „hluti og atburði“. Konur tala mun meira um fólk og tengsl en þær gera um 

hluti og atburði en karlar tala mikið um bæði fólk og tengsl og hluti og atburði þó fleiri þeirra 

ræði um hluti og atburði en um fólk og tengsl.  

Karlarnir í úrtakinu notuðu meira bæði kvenlægu og karllægu hlið töflunnar, því er ekki hægt 

að segja að tafla Norrby (Tafla 1), sem er samanburðartaflan, sé mjög lýsandi fyrir málnotkun 

karla í úrtakinu, þó þeir væru fleiri sem notuðu karllægu hliðina en þá kvenlægu. 10 karlar 

fjalla um fólk og tengsl í sínu viðtali, fimm karlar fjalla því ekkert um fólk og tengsl, 14 karlar 

fjalla um hluti og atburði og því aðeins einn karl sem ekki fjallar um hluti eða atburði. Konur í 

úrtakinu nota kvenlægu hliðina mjög afgerandi, einungis ein þeirra sleppir því, og 11 konur af 

15 konum í úrtakinu tala ekki um hluti eða atburði en aðeins fjórar þeirra gera það.   
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Úrtakið sýnir því að tafla Norrby (Tafla 1) á vel við málnotkun kvenna en ekki karla í þessu 

tilviki.     

4.4.2. Textategund  

Í textategund einkennist kvenlæga hliðin af persónulegum sögum, spjalli og þar er 

vandamálum deilt með örðum, karllæga hliðin einkennist af rökræðum, gamansögum, 

grobbsögum og lausnum á vandamálum. Konur eru sagðar tengja í gegnum umræðu um 

vandamál og að þær tali gjarnan á persónulegum nótum, karlar eru aftur á móti sagðir segja 

grobbsögur, stríða hver öðrum og ef þeir tala um vandamál þá eru þeir að leysa þau, setja 

fram lausnir á vandanum.  

Tafla 3, Textategund  

 

Í töflu 3 hér að ofan má skjá mikinn mun á málnotkun karla og kvenna í úrtakinu, karlar nota 

aftur báðar hliðar en konur nær eingöngu þá kvenlægu. Kvenstjórnandi í hönnunarfyrirtæki 

segir frá sinni sérvisku, segir að hún vilji helst bara nota 2000 kr. seðil því á honum sé svo 

falleg mynd, þetta er hennar sérviska „ég bið bara um 2000 krónu seðlana því þeir eru með 

mynd af Kjarval. Það er fallegasti seðillinn“ (Arna Schram, 2009, 25. Júní). Kvenstjórnandi í 

fjármálafyrirtæki segir frá vandamáli vegna lánadrottna sem hún vonast til að leysist fljótlega 

Viðtal Kyn Atvinnugrein
Kvenlæg 

hlið

Karllæg 

hlið
Viðtal Kyn Atvinnugrein

Kvenlæg 

hlið

Karllæg 

hlið

1 Kvk Hönnunarfyrirtæki X 16 KK Orkufyrirtæki X X

2 Kvk Fjármálafyrirtæki X 17 KK Ferðamál X X

3 Kvk Framleiðslufyrirtæki X 18 KK Fjármálafyrirtæki X

4 Kvk Hugbúnaðarfyrirtæki X 19 KK Fjármálafyrirtæki X

5 Kvk Verslunarrekstur X 20 KK Verslunarrekstur X X

6 Kvk Hönnunarfyrirtæki X X 21 KK Opinbert fyrirtæki X X

7 Kvk Framleiðslufyrirtæki X X 22 KK Auglýsingafyrirtæki X X

8 Kvk Háskóli X X 23 KK Fagfélag X X

9 Kvk Háskóli X 24 KK Fjármálafyrirtæki X X

10 Kvk Fjármálafyrirtæki X 25 KK Framleiðslufyrirtæki X X

11 Kvk Framleiðslufyrirtæki X 26 KK Auglýsingafyrirtæki X X

12 Kvk Opinbert fyrirtæki X 27 KK Ferðamál X X

13 Kvk Hótel og veitingahús X 28 KK Framleiðslufyrirtæki X X

14 Kvk Fagfélag X X 29 KK Verslunarrekstur X X

15 Kvk Hönnunarfyrirtæki X X 30 KK Framleiðslufyrirtæki X X

Kvk Kk

Samtals konur 15 5

Samtals karlar 13 15
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„þeir lögðu til við kröfuhafa að þeir tækju yfir nýja bankann. Vonandi kemur það til með að 

hjálpa okkur í samskiptum við UBS“ (Sigurður Már Jónsson, 2009, 22. október). Stjórnandi í 

framleiðslufyrirtæki segir frá upplifun sem hún varð fyrir erlendis er hún heimsótti land sem 

býr við mikla fátækt „þetta eru auðvita fátæk ríki sem hafa ekkert val en mér finnst stundum 

að við getum lært eitthvað af þeim“ (Sigurður Már Jónsson, 2009, 16. apríl). Önnur kona sem 

er stjórnandi í verslunargeiranum segist stjórna sínu fyrirtæki eins og heimilinu, og þar er 

ekki verið að bruðla með peningana að hennar sögn „ég rek þetta fyrirtæki eins og ég rek 

heimili mitt, heima hjá sér eyðir maður ekki peningum í bruðl og vitleysu og þá gerir maður 

það heldur ekki þegar maður mætir í vinnuna“ (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 14. maí).  

Kvenstjórnandi í hönnunarfyrirtæki segir frá aðdragandanum að ráðningu hennar inn í 

fyrirtækið, það gerðist þegar hún var að koma úr fæðingarorlofi og áskorunin var mikil, hún 

segir einnig grobbsögu, þrátt fyrir þrengingar hafi þeim tekist að auka söluna um 50% 

(Kristján Torfi Einarsson, 2008). Stjórnandi í framleiðslufyrirtæki segir frá vandamáli sem 

fyrirtækið stendur frammi fyrir, að þurfa að velta verðhækkunum á hráefni yfir á 

viðskiptavinina „í svona árferði eins og nú er snúast okkar áherslur mjög mikið um að fleyta 

verðhækkunum á hráefni áfram til viðskiptavinanna“ (Sigríður Mogensen, 2008), hún kemur 

einnig með lausn á öðru vandamáli þegar hún segir frá því hvernig þeim tókst að lækka 

framleiðslukostað á móti með því að flytja framleiðsluna þangað sem vinnuafl er ódýrara. 

Kvenstjórnandi í skólaumhverfinu segir með grobbi frá samningi sem skólinn gerði við mjög 

virtan erlendan skóla „við erum til dæmis með samstarfssamning um nemendaskipti við 

CalTech, eða California Institute of Technology. CalTech hefur í mörg ár verið talinn í hópi 

fimm virtustu háskóla í heimi“ (Vilmundur Hansen, 2008, 7. mars). Stjórnandi í 

fjármálafyrirtæki segir að hún hafi staðið frammi fyrir mörgum stórum áskorunum í lífinu, sú 

stærsta er núverandi staða „áskoranir hafa margar verið stórar, hver á sínum tíma og þegar 

þær eru metnar þarf að setja hlutina í samhengi, en á þessari stundu finnst mér Auður 

óneitanlega vera sú stærsta“ (Sindri Freysson, 2008). Kvenstjórnandi í framleiðslufyrirtæki 

segir frá sínu persónulega lífi, að hún og maðurinn hennar stundi saman gólf og ferðalög og 

að fjölskyldan öll stundi veiðar saman „þau hjónin eiga ýmis sameiginleg áhugamál eins og 

ferðalög, golf og stangveiði sem fjölskyldan hefur sinnt á sumrin í mörg ár og segir hún þau 

vera veiðiklær í meðallagi“ (Hilmar Karlsson, 2008 (11), 81). Önnur kona, stjórnandi í 

opinberu fyrirtæki segist ekki hafa mikinn tíma fyrir áhugamál nema þau tengist fjölskyldunni 
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og vinnunni „ég held að það sé eins hjá mér og mörgum öðrum sem eru í fullri vinnu með 

fjölskyldu - að það er ekki mikill tími fyrir áhugamál sem ekki tengjast þessu tvennu“ (Hilmar 

Karlsson, 2008 (7), 112). Kvenstjórnandi í fagfélagi segir frá því þegar hún ákvað að fara í 

háskólanám, en það hafði blundað í henni lengi (Hilmar Karlsson, 2008 (5) bls. 192). 

Stjórnandi í hönnunarfyrirtæki segir frá því hver er hennar áhrifamesta lífsreynsla, sú sem 

hún er stoltust af, það er að vera móðir og amma „ég hef upplifað margt í lífinu en 

áhrifamesta lífsreynslan og sú sem ég er stoltust af er að vera móðir og amma. Ég á fimm 

barnabörn og nýt þess til fulls“ (Hilmar Karlsson, 2008 (11), 81).   

Karlstjórnandi í orkufyrirtæki segir frá því að sérfræðiþekking innan fyrirtækisins sé svo mikil 

að fyrirtækið muni örugglega fá verkefni víðsvegar um heiminn, hann rökræðir einnig 

orkugeirann, segir umræðuna villandi og segir hvað þurfi að gera til að leiða umræðuna á 

rétta braut „umræðan snýst síðan oft um að orkufyrirtækin séu svo gírug og gráðug og vilji 

byggja of mikið of hratt. Málið snýst þó mun frekar um að menn hafa mismunandi sýn á hvað 

auðlind getur“ (Þórður Snær Júlíusson, 2010). Hann segir líka frá á persónulegan hátt þegar 

hann talar um sitt fyrra starf og hvernig því lauk, sagði sínum kröftum betur varið í annað og 

aðrir hæfari ættu að sinna því fyrra. Karlstjórnandi í ferðamálageiranum segir frá því hvernig 

hann vann sig upp innan fyrirtækisins, hann grobbar er hann segir einnig frá því að hans 

fyrirtæki hafi verið á undan öðrum að leysa úr rekstrarvanda, hinir séu að glíma við það núna 

„flugfélög víðs vegar um heim eru fyrst núna að gera það sem við gerðum í fyrra, þ.e. að 

skera niður í kostnaði“ (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 31. júlí).  

Karlstjórnandi í fjármálafyrirtæki rökræðir markaðinn, setur fram ákveðnar lausnir til 

framtíðar svo markaðurinn megi dafna, segir hvaða kröfur fjárfestar þurfi að setja um 

regluverk á markaðinum „þeir þurfa að gera kröfu til þess að bréfin séu skráð, það liggi fyrir 

opinber lýsing og inn í lýsingu sé viðundandi staðfesting hvað varðar breytinga á skipulagi 

fyrirtækisins“ (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 9. júlí). Annar karlstjórnandi í fjármálafyrirtæki 

segir frá sigrum þeirra, segir frá því að hans fyrirtæki hafi tekist að verja sig fyrir áfalli og séu 

strax að sýna hagnað, hann ræðir hrunið og segir hvaða reglur þurfi til að koma í veg fyrir að 

slíkt gerist aftur (Sigurður Már Jónsson, 2009, 23. júlí).  

Karlstjórnandi í verslunarfyrirtæki segist vita betur en aðrir, hann hafi varað við því sem var 

að gerast, hann segir að ef sín leið hefði verið farin hefði útkoman verið betri en hún er „til 
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að nefna dæmi hafa nú skráð bréf sem voru í eigu Baugs hækkað um 30 milljarða. Bara með 

þeirri hækkun hefði verið búið að ná 14% til baka og ég tel að endurheimtuhlutfallið af Baug 

væri í dag 55-65% hefði verið farið eftir okkar viðsnúningsplönum“ (Gísli Freyr Valdórsson, 

2009, 10. September), hann talar einnig á persónulegum nótum, segist ætla að taka lífinu 

með ró „persónulega ætla ég að taka lífinu með ró, ígrunda vel hvað ég geri“ (Gísli Freyr 

Valdórsson, 2009, 10. September), hann segist breyttur maður.  

Karlstjórnandi í opinberu fyrirtæki segir frá því að hann og hans samstarfsfólk hafi fengið 

hrós frá stjórnanda annars fyrirtækis á opnum fundi „og svo ég skjóti því líka að, vegna þess 

að menn eru ekki alltaf að hrósa eftirlitsaðilum, þá orðaði Lárus Welding, fráfarandi 

formaður Samtaka fjármálafyrirtækja, það einhvern veginn þannig á aðalfundi nýverið að 

Fjármálaeftirlitið hefði tekið miklum stakkaskiptum og væri sambærileg við það sem tíðkast í 

örðum löndum“ (Arna Schram, 2009, 25. Apríl), og annað hrós frá erlendum aðila „svipað 

hefur komið fram hjá dr. Richard Portes“ (Arna Schram, 2009, 25. Apríl). Hann deildir einnig 

vandamáli með lesendum og viðmælanda þegar hann segir frá erfiðleikum í fjármögnun, 

hann segir einnig frá á persónulegan hátt hversu ánægður hann er með þann stuðning sem 

fyrirtæki hans hefur fengið frá öðrum.  

Karlstjórnandi í auglýsingafyrirtæki segir frá, grobbar af nokkrum verðlaunum, tilnefningum 

og viðurkenningum sem fyrirtæki hans hefur hlotið undanfarin ár „herferðin hlaut 

gullverðlaun við afhendingu EPICA, auglýsingaverðlauna Evrópu árið 2005, silfur ári seinna og 

fjölda tilnefninga og verðlauna á Ímark keppninni“ (Vilmundur Hansen, 2008, 29. febrúar), 

hann rökræðir rétta stærð á auglýsingafyrirtæki, setur fram rök fyrir „réttu“ stærðinni „ég 

get nefnt mjög góða þýska stofu sem vinnur þannig að ef starfsmannafjöldinn fer yfir fjörutíu 

þá stofna þeir aðra stofu í samkeppni við hana til að halda dýnamíkinni lifandi“ (Vilmundur 

Hansen, 2008, 29. febrúar), hann segir frá því þegar fyrirtækið var að byrja, þá var það lítið í 

litlu húsnæði, persónuleg frásögn af upplifun hans í þessu, hann segir einnig á persónulegan 

hátt frá því hversu ánægður hann er með útkomuna í dag.  

Karlstjórnandi í fagfélagi segir frá stærð og styrkleika félagsins, segir það mjög öflugt. Segir 

að það séu alltaf meiri hluti félagsmanna á þeirri skoðun að stjórnin sé á réttri leið „alltaf er 

meirihluti þeirrar skoðunar að við séum á réttri leið“ (Starri Freyr Jónsson, 2008), og hann 
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segir að félagið láti taka til sín á ýmsum sviðum samfélagins, hafi meira að segja stofnað tvo 

skóla. Hann segir líka á persónulegan hátt frá þróun hans í starfi fyrir félagið.  

Hér má aftur sjá greinilegan mun á málnotkun kynjanna í þessu úrtaki. Allar konurnar 

fimmtán tala á persónulegum nótum og eða deila vandamáli með lesendum og viðmælanda 

sínum. Einungis fimm konur segja gamansögur eða grobbsögur og eða setja fram lausn á 

einhverju vandamáli. Hins vegar eru allir fimmtán karlarnir í þeirri hlið, að segja gaman- eða 

grobbsögur og eða leysa vandamál. Einnig eru nánast allir þeirra að segja frá á persónulegum 

nótum og eða deilda vandamáli með lesendum og viðmælandanum. Hér eru því karlarnir í 

úrtakinu að nota báðar hliðar töflunnar nánast til fulls en konurnar halda sig mest í kvenlægu 

hliðinni. Konurnar í úrtakinu eru því meira í takt við það sem Norrby heldur fram með þessari 

töflu en karlarnir alls ekki.   
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4.4.3. Skipulag samtalsins  

Í kvenlægu hliðinni er lagt upp með að konur sýni samvinnu í tali sínu, þær nota mikið 

styðjandi tal, grípa helst ekki fram í en sína virknina „ég hlusta“ mjög gjarnan. Í karllægu 

hliðinni er gengur út frá því að karlar sýni samkeppnistakta í tali sínu, þeir tala einir, grípa 

mikið fram í, helst að einn tali í einu og þeir sýna ekki mikla virkni, en virknin sem þeir sýna er 

„ég stend með þér“.  

Tafla 4, Skipulag samtalsins  

 

Í töflu 4 hér að ofan má sjá nokkuð skýran mun enn og aftur, karlar nota bæði karllægu og 

kvenlægu hliðina nokkuð vel, kvenstjórnendur úrtaksins halda sig nær eingöngu við 

kvenlægu hliðina. Kvenstjórnandi í hönnunarfyrirtæki vill sjá miklu meiri samvinnu milli allra 

atvinnuvega í landinu „ég vil hafa miklu meiri samvinnu á milli allra atvinnugeira“ (Arna 

Schram, 2009, 25. júní), hún segir frá samkeppnisaðilum á þann átt að hún segir frá því 

hversu vel þeir eru að standa sig, hún sýnir þeim stuðning í tali sínu „mög íslensk fyrirtæki 

eru að gera það gott og selja vörur á alþjóðlegum markaði. Við getum lært af þeim. Til dæmis 

66 gráður Norður, Nikita, Elma og Andersen & Lauth“ (Arna Schram, 2009, 25. júní).  

Viðtal Kyn Atvinnugrein
Kvenlæg 

hlið

Karllæg 

hlið
Viðtal Kyn Atvinnugrein

Kvenlæg 

hlið

Karllæg 

hlið

1 Kvk Hönnunarfyrirtæki X 16 KK Orkufyrirtæki X X

2 Kvk Fjármálafyrirtæki X X 17 KK Ferðamál X X

3 Kvk Framleiðslufyrirtæki X 18 KK Fjármálafyrirtæki X

4 Kvk Hugbúnaðarfyrirtæki X X 19 KK Fjármálafyrirtæki X X

5 Kvk Verslunarrekstur X X 20 KK Verslunarrekstur X X

6 Kvk Hönnunarfyrirtæki X 21 KK Opinbert fyrirtæki X X

7 Kvk Framleiðslufyrirtæki X 22 KK Auglýsingafyrirtæki X X

8 Kvk Háskóli X 23 KK Fagfélag X X

9 Kvk Háskóli X X 24 KK Fjármálafyrirtæki X X

10 Kvk Fjármálafyrirtæki X 25 KK Framleiðslufyrirtæki X X

11 Kvk Framleiðslufyrirtæki X 26 KK Auglýsingafyrirtæki X

12 Kvk Opinbert fyrirtæki X 27 KK Ferðamál 

13 Kvk Hótel og veitingahús X 28 KK Framleiðslufyrirtæki

14 Kvk Fagfélag 29 KK Verslunarrekstur

15 Kvk Hönnunarfyrirtæki 30 KK Framleiðslufyrirtæki X

Kvk Kk

Samtals konur  13 4

Samtals karlar  11 10
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Kvenstjórnandi í fjármálafyrirtæki segir frá því að fyrirtækið hafi stofnað nýja deild, deild sem 

veitir fólki öryggi því það þarf að styðja við fólkið „við fórum af stað með þessa deild og það 

gaf okkar fólki ákveðið öryggi“ (Sigurður Már Jónsson, 2009, 22. október), hún segir einnig 

frá því að fyrirtækið hennar hafi haft það markmið að vera fyrst á lappirnar og að það hafi 

tekist „markmiðið var að vera fyrst á lappirnar og núna þegar kröfuhafar okkar völdu þann 

kost að taka við bankanum í síðust viku fannst okkur við vera að ná þeim markmiðum“ 

(Sigurður Már Jónsson, 2009, 22. október), þau eru því betur komin en samkeppnisaðilarnir.  

Kvenstjórnandi í framleiðslufyrirtæki segir að íslenskur iðnaður þurfi stuðning og að hún finni 

að fólkið í landinu styðji við íslenskan iðnað núna „það sést líka að það skiptir máli að styðja 

íslenskan iðnað og við finnum að fólk hefur skilning á því“ (Sigurður Már Jónsson, 2009, 16. 

apríl), það sé gott, hún er að taka við stjórnarformennsku í opinberu fyrirtæki og segir 

forvera sinn hafa mótað stefnu sem fyrirtækið búi vel að í dag, hún styður forvera sinn í tali 

sínu. Hún vill einnig sjá samvinnu í geiranum, segir að það sé vel hægt að vinna meira saman 

innan geirans „hér á landi eru núna starfandi fimm kaffibrennslur, hún segir að þessar 

brennslur geti auðveldlega annað íslenskum markaði enda allt til staðar sem þarf“ (Sigurður 

Már Jónsson, 2009, 16. apríl).  

Kvenstjórnandi í hugbúnaðarfyrirtæki segir frá því hvernig þau hafi hægt og rólega farið inn á 

erlendan markað með því að vinna náið með aðilum þar, samvinnan var þróuð hægt og 

rólega, hún segir líka að samkeppnisaðilar þeirra séu með gamalt og þungt kerfi 

„samkeppnisaðilarnir eru að okkar mati með stór og þung kerfi sem eru að úreldast“ 

(Sigurður Már Jónsson, 2009, 6. ágúst), því séu þau nánast ráðandi á markaði hér á landi.  

Kvenstjórnandi í verslunarrekstri segir að konur séu almennt jákvæðar og bjartsýnar í dag, 

styður þær, hún segir einnig frá því að það sé fullt af aðilum og fyrirtækjum að gera góða 

hluti í dag, standa sig vel þrátt fyrir erfiðleika, og hún bætir við að fyrirtæki rekin af konum 

komi vel út rekstrarlega samkvæmt könnun „hún segir að fyrirtæki sem rekin eru af konum 

komi vel út í samanburði við fyrirtæki almennt“ (Sigurður Már Jónsson, 2009, 16. apríl), segir 

í raun að konur séu betri en karlar í samkeppninni.  

Kvenstjórnandi í hönnunarfyrirtæki talar um eigendur fyrirtækisins og hvernig þeim hafi 

tekist að búa til eitthvað mjög sérstakt með einstakri samvinnu sín á milli „þennan árangur 

þakkar hún alfarið þrautseigju stofnendanna, sem í samvinnu sinni hafi tekist að skapa 
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eitthvað einstakt“ (Kristján Torfi Einarsson, 2008). Kvenstjórnandi í framleiðslufyrirtæki segir 

frá því að samvinna þeirra við stærstu bankana sé af hinu góða fyrir fyrirtækið „við njótum 

þó góðs af því að eiga í mjög góðu samstarfi við stærstu bankana okkar“ (Sigríður Mogensen, 

2008), hún segir umhverfið erfitt fyrir alla í geiranum, allir þurfi að hagræða og það sé erfitt 

fyrir fyrirtækin, sýnir stuðning sinn.  

Kvenstjórnandi í skólaumhverfinu segir frá samvinnu skólans við erlenda aðila, segir frá því 

hversu mikilvæg þessi samvinna sé fyrir nemendur og starfsfólk, hún segir einnig frá vaxandi 

samstarfi skólana í landinu, þrátt fyrir samkeppni þeirra á milli þá eru þeir líka í samvinnu sín 

á milli. Hún segir samkeppnisaðilana vera að gera góða hluti og að það sé gott að vera í 

samkeppni við þá, styður þá í sínu tali „einkaháskólar eru að mínu mati metnaðarfullir og eru 

að gera marga mjög góða hluti og samkeppnin við þá heldur okkur á tánum, það er engin 

spurning“ (Vilmundur Hansen, 2008, 7. mars). Annar kvenstjórnandi í skólaumhverfinu segir 

að á komandi árum verði samskiptahæfileikar fólks það sem geri það samkeppnishæfara en 

aðra, góðir samskiptahæfileikar verða eftirsóttir á vinnumarkaðinum „auk sérfræðiþekkingar 

er talið að alþjóleg færi og samskiptaleikni muni verða þeir eiginleikar sem verða hvað 

eftirsóttastir á vinnumarkaði 21. aldar“ (Guðjón Guðmundsson, 2008). Hún segir húsnæði 

skólans vera hannað með það í huga að stuðla að samskiptum nemenda og kennara sem og 

fólks á milli ólíkra greina. Hún segir einnig frá samstarfi hennar skóla við erlenda aðila og 

segir það samstarf mikilvægt fyrir skólann. Hún segir einnig skólann hafa það hlutverk að 

stuðla að samkeppnishæfni nemenda og í raun samkeppnihæfni alls þjóðfélagsins „hlutverk 

okkar er að auka samkeppnishæfni nemenda og reyndar þjóðfélagsins alls“ (Guðjón 

Guðmundsson, 2008).  

Kvenstjórnandi í fjármálageiranum segir frá því á jákvæðum nótum hvernig gera megi góða 

hluti þrátt fyrir erfiðleika í geiranum, talar á styðjandi hátt um erfiða tíma „Þegar hlutirnir eru 

nær botni en toppi er miklu áhugaverðar að fara inn á markaðinn og það sem gengið hefur á 

að undanförnu hristir gífurlega upp í öllu kerfinu“ (Sindri Freysson, 2008).  

Kvenstjórnandi í hótel og veitingahúsageiranum segir frá samvinnu hennar fyrirtækis við 

styrktarfélag veikra barna, hún segir gaman að vinna að því verkefni „í september erum við 

með spennandi verkefni í gangi á báðum hótelunum en þá munum við selja eitt herbergi á 
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hvoru hóteli til styrktar Neistanum en það þýðir að allar tekjur af þessum herbergjum renna 

til þess góða málefnis sem Neistinn stendur fyrir“ (Hilmar Karlsson, 2008 (7), 111).   

Karlstjórnandi í orkufyrirtæki segist vonast til þess að hans fyrirtæki geti verið í samvinnu við 

innlenda aðila um vinnuafl, hann talar líka um samvinnu við sveitarfélögin „en þetta horfir 

allt til betri vegar og það er góður taktur í viðræðum við þessi sveitarfélög“ (Þórður Snær 

Júlíusson, 2010), sú samvinna gengur vel. Hann talar um orku landsins og það hversu miklu 

betri okkar orka er en orka margar annarra landa, okkar orka sé óháð vindi og sól og sé hrein 

og ódýrari „allir hinir hreinu kostirnir eru þó bæði dýrari og óáreiðanlegri en jarðhiti og 

vatnsafl. Til að þeir virki þarf til dæmis sól að skína eða vindar að blása“ (Þórður Snær 

Júlíusson, 2010).  

Karlstjórnandi í ferðamálaiðnaðinum segir frá því að margra ára samstarf þeirra við erlenda 

aðila sýni að þeir eru traustsins verðir, þeir eru að njóta þessa langa samstarfs í dag. Hann 

segir einnig frá því hvaða þættir það eru í hans fari sem gera hann samkeppnishæfan „ég 

sagði alltaf já því ég leit á það sem tækifæri til að efla mann og styrkja, fá meiri reynslu, 

kynnast nýjum mörkuðum og fleira“ (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 31. júlí).  

Karlstjórnandi í fjármálafyrirtæki segir hvaða eiginleika þeir hafa sem eru 

samkeppnishæfastir í dag um fjármagn á markaði, hvað það er sem gerir fyrirtækin að 

álitlegum fjárfestingakosti „en góð rekstrarfélög sem skila góðum tekjum og eru með 

traustan og sterkan fjárhag og hafa góða sögu að segja, eiga að mínu mati mjög góða 

möguleika á því að laða að fjárfesta“ (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 9. júlí). Annar 

karlstjórnandi í fjármálafyrirtæki segir það sérstöðu hans fyrirtækis og samkeppnisforskot að 

vera með hreinan skjöld, hann segir þá líka hafa fengið fleiri viðskiptavini út á það, segir fólk 

færa sig yfir til þeirra „þá hafa breytingar á bankamarkaði síðasta haust orðið til þess að 

margir sparifjáreigendur hafa fært fjármuni sína til okkar í eignastýringu og í sjóði bankans“ 

(Sigurður Már Jónsson, 2009, 23. júlí). Hann segir þá njóta þess að vera eina fyrirtækið sem 

hafi ekki þurft á ríkisaðstoð að halda í þessum geira. Hann segir frá samstarfi þeirra við 

erlenda aðila, segir samtarfið ganga vel og þeir erlendu vilji meira samstarf. Hann segir að nú 

gildi að vera varfærin í rekstri og segir það einnig fagnaðarefni að rannsókn opinnberra aðila 

sé komin vel á veg, sýnir þar stuðning.  
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Karlstjórnandi í verslunarfyrirtæki segir að fríblaðið þeirra sé besta fríblað í heiminum í dag. 

Hann segir ríkisstjórnina vera að taka á vanda sem er óþekktur og að það mæði mikið á því 

fólki, hann segir fjármálaráðherra standa sig vel þrátt fyrir að mikið mæði á honum, hann 

stendur með honum í sínu tali „Ég held að núverandi ríkisstjórn hafi tekið við vandamálum 

sem áður voru óþekkt. Séð utanfrá þá mæðir mikið á Steingrími (J. Sigfússyni) hann hefur 

staðið sig vel“ (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 10. september).  

Karlstjórnandi í opinberu fyrirtæki segir að gagnrýni á hann og hans samstarfsfólki segi í raun 

að þau séu að vinna hlutina of vel, hann segir það gott, hann vill ekki að Ísland verði gagnrýnt 

fyrir að vera veikasti hlekkurinn „ég held að maður vilji frekar vera gagnrýndur fyrir að gera 

hlutina of nákvæmlega og of vel heldur en að fá þá gagnrýni að Ísland sé veikasti hlekkurinn 

á EES-svæðinu“ (Arna Schram, 2009, 25. apríl). Hann segir stjórnendur í dag eiga erfitt, sýnir 

stjórnendum skilning og stuðning „þessi tími reynir á stjórnendur þessara fyrirtækja. Það er 

mun erfiðara að stjórna þegar gefur á bátinn heldur en þegar það er blússandi meðbyr segir 

hann“ (Arna Schram, 2009, 25. apríl). Hann vill sjá meiri samvinnu milli aðila í geiranum, 

hvetur til þess.  

Karlstjórnandi í auglýsingafyrirtæki segir fá dæmi þess að fyrirtæki hafi náð þeirri stærð og 

stöðugleika á jafn skömmum tíma og hans fyrirtæki hefur gert, fáir hafa náð þessu „ég held, 

satt best að segja, að það séu fá dæmi þess undanfarin ár að auglýsingastofa hafi náð þessari 

stærð og stöðugleika á jafn skömmum tíma“ (Vilmundur Hansen, 2008, 29. febrúar), hann 

segir einnig frá verðlaunum og tilnefningum sem fyrirtækið hefur hlotið, segir það vera 

íslandsmet „auglýsingarnar fyrir Eymundsson eru tilnefndar til fjórtán Lúðra, eða eins af 

hverjum fimm, sem mér skilst að sé Íslandsmet og verður að teljast nokkuð gott fyrir fjórar 

litlar herferðir“ (Vilmundur Hansen, 2008, 29. febrúar). Hann segir frá samstarfi við annað 

fyrirtæki, segir það samstarf farsælt og að það sé frábært að vinna með því góða fólki sem 

þar er, hann segir bransann krefjast samvinnu, allir starfsmenn verði að taka þátt. Hann segir 

líka frá verðlaunum sem samkeppnisaðili hefur fengið, segir það vera vel unnið verkefni „ein 

af tilnefningunum fyrir sjónvarpsauglýsingu í ár er auglýsing frá Fiton fyrir Vodafone sem er 

laglega gerð grafísk mynd“ (Vilmundur Hansen, 2008, 29. febrúar).  

Karlstjórnandi í fjármálageiranum segir frá því hvernig horfa megi með jákvæðni og bjartsýni 

á veikingu krónunnar „það eru auðvita margar neikvæðar hliðar á veikingu krónunnar en ef 
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maður reynir að horfa á þetta af bjartsýni þá er það vissulega jákvætt að gengi krónunnar 

leiðréttist; þá þurfa menn að greiða "rétt verð" fyrir innfluttar vörur og fá á móti "rétt verð" 

fyrir útfluttar vörur“ (Arnór Gísli Ólafsson, 2008).  

Karlstjórnandi í framleiðslufyrirtæki segir sitt fyrirtæki hafa gríðarlega samkeppnisyfirburði á 

markaði vegna tækniþekkingar „að baki þessu er tækniþekking sem enginn annar en Össur 

hefur yfir að ráða“ (Sigurður Már Jónsson, 2008, 25. janúar) og hann segir það gott að reka 

fyrirtæki á Íslandi, hér sé góður sveigjanleiki á vinnumarkaðinum. Annar karlstjórnandi í 

framleiðslufyrirtæki segir að í ljósi þess hversu miklum tíma fólk eyðir í vinnunni sé það 

mikilvægt að starfsandinn sé góður „þegar svo miklum tíma er eytt í vinnunni er líka 

mikilvægt að þar sé skemmtilegt og góður félagsskapur eins og raun ber vitni í fyrirtækinu. 

Kveðst hann hafa það að leiðarljósi að taka vinnuna alvarlega en sjálfan sig ekki um of“ 

(Nærmynd, 2008, bls. 56-57).  

Hér er hægt að sjá greinilegan mun á því hvernig kynin nota tungumálið, en þessi munur ekki 

í samræmi við það sem Norrby leggur upp með í sinni töflu. Karlar eru aftur að nota báðar 

hliðar töflunnar en konur síður, tíu karlar af fimmtán nýta sér alla töfluna en einungis fjórar 

konur af fimmtán gera það. Konur halda sig við kvenlægu hliðina á meðan karlar nota bæði 

kvenlægu og karllægu hliðina.    
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4.4.4. Samband milli þátttakenda  

Í þessum flokki er samtalsstíll kvenna sagður ganga út á að gæta jafnræðis í tali, segja ekki 

beint út hvað þær meina og nota kurteisara orðalag, þær segja frekar „finnst þér ekki kalt?“ 

heldur en að segja „lokaðu glugganum“. Í karllægu hliðinni er samtalsstíll karla sagður vera 

keppni, þeir segja hlutina oftast nær beint út, segja bara „lokaðu glugganum“ ef það er það 

sem þeir meina, þeir nota það orðalag sem umræðuefnið krefst.  

Tafla 5, Samband milli þátttakenda  

 

Í töflu 5 hér að ofan má sjá aðeins aðra mynd en í hinum þremur töflunum, karlar eru hér 

nánast eingöngu að nýta karllægu hliðina, konur nýta mest kvenlægu hliðina, en nota þá 

karllægu meira en karlar nota þá kvenlægu. Kvenstjórnandi í hönnunarfyrirtæki notar 

spurningu til að koma sínu á framfæri, „vissir þú að alls 31 verslun sem selur íslenska hönnun 

hefur verið opnuð frá Snorrabraut að Garðastræti á síðust tíu árum?“ (Arna Schram, 2009, 

25. júní), hún vill fá meira jafnræði í fréttaflutning, finnst hann of neikvæður, vill meira 

jákvætt með. Kvenstjórnandi í fjármálageiranum notar mikið „ég held“ í sínu tali, og hún 

segir ekki beint út hvað hún meinar „ég er þó ekki að segja að vandinn sé ekki mikill því hann 

er það sannarlega víða“ (Sigurður Már Jónsson, 2009, 22. október). Kvenstjórnandi í 

framleiðslufyrirtæki notar mikið „reyna að gera“ í sínu tali, er líka kurteis í orðalagi, segir þau 

Viðtal Kyn Atvinnugrein
Kvenlæg 

hlið

Karllæg 

hlið
Viðtal Kyn Atvinnugrein

Kvenlæg 

hlið

Karllæg 

hlið

1 Kvk Hönnunarfyrirtæki X 16 KK Orkufyrirtæki X

2 Kvk Fjármálafyrirtæki X 17 KK Ferðamál X

3 Kvk Framleiðslufyrirtæki X 18 KK Fjármálafyrirtæki X

4 Kvk Hugbúnaðarfyrirtæki X 19 KK Fjármálafyrirtæki X

5 Kvk Verslunarrekstur X 20 KK Verslunarrekstur X

6 Kvk Hönnunarfyrirtæki X 21 KK Opinbert fyrirtæki X

7 Kvk Framleiðslufyrirtæki X 22 KK Auglýsingafyrirtæki X

8 Kvk Háskóli X X 23 KK Fagfélag X X

9 Kvk Háskóli X X 24 KK Fjármálafyrirtæki X

10 Kvk Fjármálafyrirtæki X X 25 KK Framleiðslufyrirtæki X

11 Kvk Framleiðslufyrirtæki 26 KK Auglýsingafyrirtæki 

12 Kvk Opinbert fyrirtæki 27 KK Ferðamál 

13 Kvk Hótel og veitingahús 28 KK Framleiðslufyrirtæki

14 Kvk Fagfélag 29 KK Verslunarrekstur

15 Kvk Hönnunarfyrirtæki 30 KK Framleiðslufyrirtæki

Kvk Kk

Samtals konur 9 4

Samtals karlar 1 10
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ekki svo upptekin af því hvað aðrir eru að gera, einbeita sér frekar að sínu eigin (Sigurður 

Már Jónsson, 2009, 16. apríl). Kvenstjórnandi í hugbúnaðarfyrirtæki segir að þeirra 

samstarfsaðilar hérlendis sem erlendis vilji starfa með innlendum aðilum, segir jafnræði þar á 

milli „en auðvita erum við með sænska lausn annars vegar og íslenska lausn hins vegar“ 

(Sigurður Már Jónsson, 2009, 6. ágúst). Kvenstjórnandi í verslunarfyrirtæki segir að best sé 

að hafa jafnræði meðal kynjanna i stjórnum fyrirtækja „það sem einnig vekur athygli er að 

fjölbreytnin er það sem skiptir mestu máli, það er að fyrirtækjum sé ekki eingöngu stjórnað 

af körlum og heldur ekki eingöngu af konum“ (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 14. maí). Hún 

notar mikið „ég myndi telja“ og „ég held“ í sínu tali. Kona í stjórnendastöðu 

hönnunarfyrirtækis segir að nauðsynlegt sé að gæta þess að jafnræði sé í veltu og stærð 

verslana svo reksturinn gangi vel „það þarf töluverða veltu til að reka slíkar verslanir á 

arðbæran máta og það er auðvelt að fara fram úr sér í upphafi. Við ætlum því að fara 

tiltölulega rólega af stað“ (Kristján Torfi Einarsson, 2008).  

Kvenstjórnandi í framleiðslufyrirtæki segir hlutina beint út þegar hún talar um hennar fyrra 

starfi „þetta var ósköp einfalt, ég var í umhverfi og aðstæðum sem hentuðu mér ekki“ 

(Sigríður Mogensen, 2008). Kvenstjórnandi í skólaumhverfinu er frekar dul í máli þegar hún 

ræðir um skólagjöld, segir ekki hvað henni finnst um þau „í mínum huga er þetta ekki 

umræða um skólagjöld heldur umræða um hvernig við ætlum að fjármana þessa lykilstofnun 

í menntakerfinu“ (Vilmundur Hansen, 2008, 7. mars). Hún segir beint út hvað ríkið þurfi að 

gera svo hennar skóli geti náð árangri. Annar kvenstjórnandi í skólaumhverfinu segir jafnræði 

vera á milli opinbera geirans og einkageirans í þessu umhverfi „jafnræði er með einkareknu 

háskólunum og þeim ríkisreknu þegar kemur að þjónustusamningum við ríkið vegna kennslu“ 

(Guðjón Guðmundsson, 2008).  

Kvenstjórnandi í fjáramálafyrirtæki setur fram spurningu til að koma skoðun sinni á framfæri, 

„ég spyr; er það endilega betra að taka rosalega áhættu, græða svakalega og tapa svo öllu og 

rúmlega það, heldur en að taka minni áhættu, stíga varlega til jarðar og miða við að ná 

árangri til lengri tíma?“ (Sindri Freysson, 2008). Hún segir að sennilega hefði verið betra að 

hafa meiri kvenlæg gildi í stjórnendaheiminum fram að þessu, frekar óskýr í meiningu sinni, 

en svo segir hún beint út að hún sé alfarið á móti kynjakvóta, vill að markaðurinn lagi þetta 

sjálfur.  
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Karlstjórnandi í orkuiðnaðinum er skýr í sinni afstöðu þegar hann segir að það séu gríðarlega 

mikil tækifæri í þessum iðnaði og hann segir þá nálgun sem tekin hefur verið fram að þessu 

ranga, segir sína meiningu „mér finnst þetta mjög röng nálgun. Í fyrsta lagi er jarðvarminn 

endurnýjanleg auðlind og nýtist okkur til mjög langs tíma“ (Þórður Snær Júlíusson, 2010). 

Karlstjórnandi í ferðamálaiðnaðinum segir sína skoðun afdráttarlaust, nú sé runninn upp tími 

rekstrarmanna, tími gömlu gildanna, nú sé ekki tími fjárfestinga (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 

31. júlí). Karlstjórnandi í fjármálafyrirtæki bendir á að þess séu engin dæmi í heiminum að 

þróað efnahagslíf þrífist án hlutabréfamarkaðar „þá er líka vert að benda á að við höfum 

engin dæmi í heiminum um þróað efnahagslíf þar sem ekki er öflugur hlutabréfamarkaður 

sem hluti af heildinni“ (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 9. júlí), hann segir líka að reynsla 

undanfarinna mánaða verði greipt í huga þessarar kynslóðar og því muni slíkt ekki gerast 

aftur í bráð. Annar karlstjórnandi í fjármálafyrirtæki segir hans fyrirtæki betra en annað, einn 

hefur betur, „árangur okkar í ávöxtun eignasafns fyrir Tryggingasjóð innstæðueiganda var 

t.a.m. Um 20% hærri en árangur Kaupþings sem ávaxtaði hinn hluta safnsins skv. úttekt 

þriðja aðila“ (Sigurður Már Jónsson, 2009, 23. júlí).  

Karlstjórnandi í verslunarfyrirtæki segir sína skoðun afdráttarlaust, hann segir að menn hafi 

ýkt tölur verulega og það sýni sig nú „þessar tölur hafa verið stórlega ýktar eins og menn sjá 

á kröfunum sem lýstar hafa verið í Baug“ (Gísli Freyr Valdórsson, 2009, 10. september). 

Karlstjórnandi í opinberu fyrirtæki segir að enginn fái að komast upp með að dreifa orðrómi 

um íslenskt efnahagslíf, „þ.e.a.s hvort erlendir aðilar hefðu skipulega verið að dreifa orðrómi 

um íslenskt fjármálalíf í því skyni að hagnast á því. Sannist markaðsmisnotkun getur hún 

varðað margra ára fangelsisvist“ (Arna Schram, 2009, 25. apríl). Karlstjórnandi í 

auglýsingafyrirtæki segir að fólk sé ekki fífl, „hugmyndafræðin sem við vinnum út frá er að 

fólk er ekki fífl og að auglýsendur eigi ekki að gera lítið úr greind fólks eða tala niður til þess 

með grunnum og heimskulegum skilaboðum“ (Vilmundur Hansen, 2008, 29. febrúar), hann 

segir líka að auglýsing á þeirra vegum sé ódýrari en aðrar, „án þess að geta sett fram 

nákvæmar tölur get ég fullyrt að þessar auglýsingar eru margfalt ódýrari en hinar 

tilnefningarnar“ (Vilmundur Hansen, 2008, 29. febrúar).  

Karlstjórnandi í fagfélagi segir að það verði að efla tækniþróunarsjóð, „þess vegna verður að 

efla Tækniþróunarsjóð verulega og það strax“ (Starri Freyr Jónsson, 2008), hann segir einnig 

að til að auka líkurnar á því að ná jafnvægi í þjóðarbúskapnum verðum við að taka upp 
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evruna. Karlstjórnandi í fjármálageiranum segir að barátta við verðbólgu með ofurvexti sé 

fyrirfram töpuð barátta „barátta við slíka verðbólgu með ofurháum vöxtum við núverandi 

aðstæður er fyrirfram töpuð“ (Arnór Gísli Ólafsson, 2008). Karlstjórnandi í 

framleiðslufyrirtæki segir fyrirtæki sitt vera betra en önnur vegna þekkingar sem það býr yfir 

sem sé einstök í heiminum „að sögn Jóns býr félagið nú yfir þekkingu sem er einstök í 

heiminum“ (Sigurður Már Jónsson, 2008, 25. janúar).  

Niðurstöður úr þessum flokki eru ekki í takt við niðurstöður fyrri flokka, hér eru karlar ekki að 

nýta sér báðar hliðar töflunnar. Það er einungis einn karl sem fer yfir í kvenlægu hliðina í tali 

sínu, einn af fimmtán. Konur nýta ekki margar báðar hliðar töflunnar, en það er í samræmi  

við niðurstöður fyrri flokka. Fjórar konur af fimmtán, nota báðar hliðar töflunnar, sem eru 

fleiri en karlar, og það er einnig ólíkt niðurstöðum úr fyrri flokkum.   

4.4.5. Samantekt  

Tafla 6, samantekt á samtalshegðun kynjanna  

 

Á töflu 6 hér að ofan má sjá samantekt á greiningu viðtalanna á öllum fjórum flokkunum í 

töflu Norrby (Tafla 1). Kvenstjórnendurnir í úrtakinu hegða sér að mestu í samræmi við það 

sem Norrby heldur fram í sinni töflu (Tafla 1). Þær tala mikið um fólk og tengsl, um 

vandamál, segja persónulegar sögur, ræða samvinnu og eru styðjandi í tali. Þær vilja frekar 

hafa jafnræði á milli hluta og eru oft dular, segja ekki beint út hvað þær meina, þó svo að í 

þessum flokki noti þær hlutfallslega meira karllægu hliðina en þær gera í öllum hinum 

þremur flokkunum. Þær nota í það heila kvenlægu hliðina mest í öllum fjórum flokkunum, 

nota karllægu hliðina lítið. Samtalsstíll kvenna í þessu úrtaki er í samræmi við það sem fram 

kemur í fræðilegri umfjöllunum hér að framan um samtalsstíl kvenna.  

Umræðuefni Textategund

Kvk Kk Kvk Kk

14 4 15 5

10 14 13 15

Skipulag samtalsins Samband milli þátttakenda

Kvk Kk Kvk Kk

13 4 9 4

11 10 1 10Samtals karlar Samtals karlar 

Samtals konur  Samtals konur 

Samtals konur Samtals konur 

Samtals karlar Samtals karlar 
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Karlstjórnendur í úrtakinu hegða sér ekki í samræmi við töfluna, nema í flokkinum „samband 

milli þátttakenda“, þar eru þeir í samræmi við það sem Norrby heldur fram í sinni töflu (Tafla 

1). Karlarnir í þessu úrtaki virðast nýta báðar hliðar nokkuð vel, þeir nota tungumálið á 

fjölbreyttari hátt samkvæmt þessu en konur. Þeir nota báðar hliðar jafnt nema í „samband 

milli þátttakenda“. Samtalsstíll karla í úrtakinu er ekki í samræmi við það sem fræðileg 

umfjöllun hér að framan segir um samtalsstíl karla.    

Það er því greinilegt að karlstjórnendur í þessu úrtaki nota tungumálið á annan hátt en 

kvenstjórnendurnir og einnig á annan hátt en tafla Norrby (Tafla 1) gerir ráð fyrir. Karlar 

virðast samkvæmt þessu nota breiðara svið tungumáls en konur, þeir nota mjúku og hörðu 

hliðina á málinu, nota tengsla hliðina og sjálfssprottnu hliðina, nota persónulegu hliðina og 

grobb hliðina, nota styðjandi hliðina og hörku hliðina, nota þó ekki kurteisu hliðina heldur 

kröfuhörðu hliðina.  

Þegar fræðimenn halda því fram að nú þurfi meira af kvenlægum gildum í stjórnun þá virðist 

sem karlar séu taka það til sín, ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar.   

  



Háskólinn á Bifröst 

58 
 

5. Greining rannsóknagagna   

Það er í raun töluverður munur á málnotkun kynjanna í úrtaki því sem notað er í þessari 

rannsókn. Karlar nota mun breiðara svið tungumálsins en konur og eru alls ekki í takt við það 

sem Norrby heldur fram í sínum hugmyndum um kynbundna hegðun í samtölum. Konurnar í 

úrtakinu eru hins vegar í takt við greiningu Norrby. Hér á eftir verður fjallað um hvern flokk 

og hann borin saman við fræðilega umfjöllun hér að frama.  

5.1. Umræðuefni  

Í flokkinum „umræðuefni“ í töflu Norrby (Tafla 1) segir hún að konur tali um fólk og tengsl en 

karlar um hluti og atburði. Þetta er í samræmi við það sem þær Speer (2005), Tannen (1990), 

og Kendall og Tannen (2003) halda fram.  

Speer segir karla tala um hluti eins og bíla og íþróttir, konur tala um sambönd. Tannen segir 

konur líta á sig sem einstaklinga í samfélagi og þær vilji mynda tengsl innan samfélagsins svo 

þær einangrist ekki. Karlar vilja halda sínu sjálfstæði. Kendall og Tannen segja samskiptasiði 

kvenna einkennast af því að þær vilja mynda náin tengsl.  

Í niðurstöðum rannsóknar þessarar ritgerðar í flokkinum „umræðuefni“ (Tafla 2) kemur í ljós 

að kvenstjórnendur í úrtakinu tala mikið um fólk og tengsl, allar nema ein, fjórtán 

kvenstjórnendur af fimmtán tala um fólk og tengsl í sínu viðtali. Setningar eins og 

„framleiðandi þáttanna á heima í Boston og hefur keypt fötin mín þar. Hún hafði samband 

við mig út af því“, „þetta er rekstur sem er mjög dreifður og því mikilvægt að vera í góðum 

tengslum við hann, hitta starfsfólkið og þekkja reksturinn vel“ og „en vissulega þarf stundum 

að taka áhættur og konur eru tilbúnar til þess“ sýna þetta vel. Þær tala um tengsl við sitt 

samstarfsfólk og viðskiptavini, þær tala um samstarfsfólk og fólk almennt.  

Í niðurstöðum kemur í ljós að karlstjórnendur í úrtakinu tala um hluti og atburði, lýsandi 

setningar fyrir tal um atburði er setningar eins og „eignaverð lækkaði mjög hratt, það 

þrengdist mjög um á fjármagnsmörkuðum og síðan hrun íslensku bankanna sem hafði mikil 

áhrif á eigur Íslendinga erlendis“ og „nú erum við að einbeita okkur að verkferlum og sjá 

hvernig má hagræða þar svo dæmi sé tekið“. En karlar tala líka um fólk og tengsl, það má sjá 

í setningum eins og „sérstaklega í ljósi þess að ég hef þá trú að starfsfólk félagsins sé lykillinn 



Háskólinn á Bifröst 

59 
 

að árangri þess“ og „ein helsta kennisetning auglýsingafagsins er að maður eigi alltaf að 

vinna með besta fólkinu. Það er engin auglýsingastofa betri en starfsfólkið sem vinnur þar“. 

Hér kemur fyrst munurinn á kynjunum í úrtakinu í ljós og frávik frá töflu Norrby (Tafla 1) sem 

er samanburðartafla rannsóknarinnar. Íslenski karlstjórnendur eru því ekki að nota 

tungumálið á sama hátt og Speer, Kendall, Tannen og Norrby halda fram, íslenskir 

kvenstjórnendur gera það hins vegar, samkvæmt þessu úrtaki.  

5.2. Textategund  

Í flokkinum „textategund“ í töflu Norrby (Tafla 1) segir hún að konur tali á persónulegum 

nótum, segi persónulegar sögur og þær deila gjarnan vandamálum með öðrum. Karlar hins 

vegar segir hún rökræða, segja gamansögur og grobbi sig gjarnan af eigin afrekum og þeir 

setja fram lausnir á vandamálunum í stað þess að ræða þau. Þessu eru þær Speer (2005), 

Tannen (1009) og Kendall og Tannen (2003) sammála.  

Speer segir karla gjarnan vilja tala um sig sjálfa. Tannen segir karla og konur oft hafa ólíka sýn 

á sama efnið, þegar upp kemur vandamál reyna konur að skilja málið og sýna samúð, karlar 

vilja leysa vandann og gefa ráð. Kendall og Tannen segja það sammerkt með konum um allan 

heim að ræða um vandamál til þess að ná að tengjast sín á milli. Karlar hins vegar nota stríðni 

og gamanmál til að tengjast sín á milli, þetta er þekkt samskiptamynstur karla víðsvegar um 

heiminn samkvæmt Kendall og Tannen.  

Í niðurstöðum rannsóknar þessarar ritgerðar í flokkinum „textategund“ (Tafla 3) kemur í ljós 

að kvenstjórnendur í úrtakinu tala allar á persónulegum nótum, allir fimmtán 

kvenstjórnendurnir segja persónulega sögu og/eða deilda vandamálum með öðrum. Fimm 

þeirra tala á gamansaman hátt eða leysa vandamál eða rökræða. Setning eins og „ég bið 

bara um 2000 krónu seðlana því þeir eru með mynd af Kjarval. Það er fallegasti seðillinn“ 

lýsir persónulegum hlutum, setning eins og „þeir lögðu til við kröfuhafa að þeir tækju yfir 

nýja bankann. Vonandi kemur það til með að hjálpa okkur í samskiptum við UBS“ er frásögn 

af vandamáli og setning eins og „við erum til dæmis með samstarfssamning um 

nemendaskipti við CalTech, eða California Institute of Technology. CalTech hefur í mörg ár 

verið talinn í hópi fimm virtustu háskóla í heimi“ er grobbsaga. Í niðurstöðum í þessum flokki 

kemur einnig í ljós að karlstjórnendur í úrtakinu rökræða, segja grobbsögur og/eða leysa 

vandamál, allir fimmtán karlstjórnendurnir. Þrettán þeirra segja líka frá á persónulegum 
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nótum og/eða deila vandamáli með öðrum. Sem dæmi um rökræður þeirra er setning eins 

og „umræðan snýst síðan oft um að orkufyrirtækin séu svo gírug og gráðug og vilji byggja of 

mikið of hratt. Málið snýst þó mun frekar um að menn hafa mismunandi sýn á hvað auðlind 

getur“, og sem dæmi um lausn á vandamáli má nefna setningu eins og „þeir þurfa að gera 

kröfu til þess að bréfin séu skráð, það liggi fyrir opinber lýsing og inn í lýsingu sé viðundandi 

staðfesting hvað varðar breytinga á skipulagi fyrirtækisins“. Gott dæmi um grobb er setning 

eins og „og svo ég skjóti því líka að, vegna þess að menn eru ekki alltaf að hrósa 

eftirlitsaðilum, þá orðaði Lárus Welding, fráfarandi formaður Samtaka fjármálafyrirtækja, 

það einhvern veginn þannig á aðalfundi nýverið að Fjármálaeftirlitið hefði tekið miklum 

stakkaskiptum og væri sambærileg við það sem tíðkast í örðum löndum“ og svo til að sýna 

fram á persónulegt tal karlanna í úrtakinu er setning eins og „persónulega ætla ég að taka 

lífinu með ró, ígrunda vel hvað ég geri“ gott dæmi.  

Hér er einnig að finna mun á kynjunum í úrtakinu og einnig frávik frá töflu Norrby (Tafla 1). 

Samkvæmt þessu úrtaki eru íslenski karlstjórnendur ekki að nota tungumálið á sama hátt og 

Speer, Kendall, Tannen og Norrby halda fram að karlmenn geri, íslenskir kvenstjórnendur 

nota hins vegar tungumálið líkt og þær stöllur halda fram að konur geri, með örlitlum 

undantekningum.   

5.3. Skipulag samtalsins  

Í flokkinum „skipulag samtalsins“ í töflu Norrby (Tafla 1) segir hún að konur sýni samvinnu og 

styðjandi tal, þær eru góðir hlustendur og láta viðmælendur sína finna það með endurgjöf. 

Karlar sýna samkeppnistakta, grípa fram í, sýna í sinni endurgjöf þegar þeir eru sammála, 

standa með viðmælanda sínum og vilja tala einn í einu, meira um einræður. Þessu eru þær 

Speer (2005), Spender (1989), Tannen (1994) Andersen (2006), og Kendall og Tannen (2003) 

og sammála. 

Speer segir konur vera hlustendur en karla ákveðna í sínu, meiri samkeppni. Kendall og 

Tannen segja konur einnig vera betri hlustendur en karla, þær sýna viðmælendum stuðning 

sinn og fylgja málefnum þeirra eftir. Karlar sýna ekki þennan stuðning heldur grípa þeir meira 

fram í en konur og halda fram sínum fullyrðingum í einræðustíl samkvæmt þeim Kendall og 

Tannen. Spender segir karla einnig grípa fram í, hún segir þá gera það til að ná yfirhöndinni í 

samtalinu. Viðbrögð kvenna við því eru að sögn Spender þau að þær styðja umræðuefni karla 
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og halda því gangandi. Tannen segir þennan mun á samtalsstíl kynjanna, að karla noti 

framígrip og konur stuðning við það, stafa af því að báðir aðilar séu að reyna að sýna hvort 

öðru virðingu og athygli. Tannen segir einnig að karlar nálgist samtöl af samkeppni  og sýni 

ekki stuðning og eru því oft einráðir í samtalinu. Samkvæmt Kendall og Tannen gefa karlar og 

konur frá sér ákveðið hljóð „aha“ í samskiptum, í ólíkum tilgangi þó. Konur gera það til 

merkis um að þær séu að hlusta, karlar til að sýna samþykki sitt. Anderson segir einnig karla 

nota framígrip og nái þannig að halda mestum tíma samtalsins.    

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar í flokkinum „skipulag samtalsins“ (Tafla 4) kemur í ljós að 

nær allir kvenstjórnendur úrtaksins sýna samvinnu og/eða stuðning í sínu tali sem og 

endurgjöf í einhverju formi, eða þrettán af fimmtán. Fjórar þeirra sýna samkeppnistakta, 

einræðutón og/eða sýna lítinn sem engan stuðning. Sem dæmi um samvinnutón kvenna í 

úrtakinu er setningar eins og „ég vil hafa miklu meiri samvinnu á milli allra atvinnugeira“ og 

„hér á landi eru núna starfandi fimm kaffibrennslur, hún segir að þessar brennslur geti 

auðveldlega annað íslenskum markaði enda allt til staðar sem þarf“, sem dæmi um stuðning 

þeirra er setningar eins og „mörg íslensk fyrirtæki eru að gera það gott og selja vörur á 

alþjóðlegum markaði. Við getum lært af þeim. Til dæmis 66 gráður Norður, Nikita, Elma og 

Andersen & Lauth“ og „þegar hlutirnir eru nær botni en toppi er miklu áhugaverðar að fara 

inn á markaðinn og það sem gengið hefur á að undanförnu hristir gífurlega upp í öllu kerfinu“ 

og sem dæmi um samkeppnistón þeirra eru setningar eins og „markmiðið var að vera fyrst á 

lappirnar og núna þegar kröfuhafar okkar völdu þann kost að taka við bankanum í síðust viku 

fannst okkur við vera að ná þeim markmiðum“ og „samkeppnisaðilarnir eru að okkar mati 

með stór og þung kerfi sem eru að úreldast“.  

Í niðurstöðum í þessum flokki kemur einnig í ljós að tíu af fimmtán karlstjórnendum í 

úrtakinu sýna samkeppnistakta, einræðutón, framígrip og/eða lítinn sem engan stuðning. 

Ellefu af fimmtán sýna hins vegar samvinnu, stuðning og/eða eins konar stuðning í sínu tali. 

Sem dæmi um samkeppnistón karlanna má nefna setningar eins og ódýrari „allir hinir hreinu 

kostirnir eru þó bæði dýrari og óáreiðanlegri en jarðhiti og vatnsafl. Til að þeir virki þarf til 

dæmis sól að skína eða vindar að blása“. Sem dæmi um samvinnutón þeirra karla þá má 

nefna setningar eins og „en þetta horfir allt til betri vegar og það er góður taktur í viðræðum 

við þessi sveitafélög“ og „samstarfið við fyrirtækið hefur verið mjög farsælt og frábært að 

vinna fyrir það góða fólk“, og stuðning í tali þeirra má greina í setningum eins og  „ég held að 
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núverandi ríkisstjórn hafi tekið við vandamálum sem áður voru óþekkt. Séð utanfrá þá mæðir 

mikið á Steingrími (J. Sigfússyni) hann hefur staðið sig vel“ og „þessi tími reynir á stjórnendur 

þessara fyrirtækja. Það er mun erfiðara að stjórna þegar gefur á bátinn heldur en þegar það 

er blússandi meðbyr segir hann“.  

Hér er að finna mun á kynjunum, þó ekki eins afgrandi og áður. Samkvæmt þessari 

niðurstöðu eru kvenstjórnendur úrtaksins að nota tungumálið á þann hátt sem Norrby, 

Speer, Spender, Kendall og Tannen segja að konur geri, með smá undantekningu. 

Karlstjórnendur úrtaksins eru enn og aftur ekki að nota tungumálið líkt og Norrby, Speer, 

Spender, Kendall og Tannen halda fram. Þeir nota báðar hliðar töflu Norrby nokkuð jafnt. 

5.4. Samband milli þátttakenda 

Í flokkinum „samband milli þátttakenda“ í töflu Norrby (Tafla 1) segir hún að konur vilji hafa 

jafnræði, þær geti þess að jafnræði ríki, þær segja ekki beint út hvað þær meina, nota 

spurningar til að koma sínu á framfæri og nota kurteist orðalag. Karlar eru að keppa, vilja 

hafa betur en hinn aðilinn, segja hlutina beint út og nota það orðalag sem umræðan kallar á. 

Þessu eru þær Lakoff (2004), Spender (2005), Tannen (1990) og Kendall og Tannen (2003) 

sammála.  

Kendall og Tannen segja konur nota kurteisara orðalag en karla, konur segja „viltu 

vinsamlegast loka dyrunum“ en karlar „lokaðu dyrunum“. Samkvæmt Lakoff sýna konur 

óákveðni sína með því að enda setningar sínar oft á spurningu. Spender segir karla vera 

einráða í samtölum, þannig hafa þeir náð að vera áhrifamiklir í heiminum. Tannen segir karla 

líta svo á að þeir séu í keppni, verði að hafa betur en aðrir til að halda sjálfstæðinu.      

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar í flokkinum „samband milli þátttakenda“ (Tafla 5) kemur í 

ljós að meiri hluti kvenstjórnenda í úrtakinu, eða níu af fimmtán, segja ekki beint út hvað þær 

meina, nota spurningar til að koma sínu á framfæri og/eða sýna vilja til jafnræðis. Fjórar af 

fimmtán segja hlutina beint út og/eða vilja hafa betur en hinn aðilinn. Sem dæmi um óljósa 

meiningu kvenna í þessu úrtaki má nefna setningar eins og „ég er þó ekki að segja að 

vandinn sé ekki mikill því hann er það sannarlega víða“ og , „ég spyr; er það endilega betra 

að taka rosalega áhættu, græða svakalega og tapa svo öllu og rúmlega það, heldur en að taka 

minni áhættu, stíga varlega til jarðar og miða við að ná árangri til lengri tíma?“. Sem dæmi 

um jafnræði þá má taka setningar eins og „en auðvita erum við með sænska lausn annars 
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vegar og íslenska lausn hins vegar“ og „það sem einnig vekur athygli er að fjölbreytnin er það 

sem skiptir mestu máli, það er að fyrirtækjum sé ekki eingöngu stjórnað af körlum og heldur 

ekki eingöngu af konum“. Setning eins og þessi; „þetta var ósköp einfalt, ég var í umhverfi og 

aðstæðum sem hentuðu mér ekki“ er gott dæmi um konu sem segir hlutina eins og þeir eru, 

segir það sem hún meinar.  

Í niðurstöðum í þessum flokki er ljóst að karlstjórnendur úrtaksins eru nú að sýna samsvörun 

við töflu Norrby í fyrsta sinn. Tíu karlar af fimmtán segja hlutina beint út og/eða vilja hafa 

betur en hinn aðilinn. Einungis einn karl af fimmtán er óljós í tali, notar kurteist orðalag 

og/eða vill gæta jafnræðis. Sem dæmi um það hvernig karlar segja hlutina beint út má nefna 

setningar eins og „mér finnst þetta mjög röng nálgun. Í fyrsta lagi er jarðvarminn 

endurnýjanleg auðlind og nýtist okkur til mjög langs tíma“ og „þá er líka vert að benda á að 

við höfum engin dæmi í heiminum um þróað efnahagslíf þar sem ekki er öflugur 

hlutabréfamarkaður sem hluti af heildinni“. Dæmi um það að einn sé betri en annar er svona 

setning; „árangur okkar í ávöxtun eignasafns fyrir Tryggingasjóð innstæðueiganda var t.a.m. 

Um 20% hærri en árangur Kaupþings sem ávaxtaði hinn hluta safnsins skv. úttekt þriðja 

aðila“ og dæmi um jafnræði í tali er þessi setning; „við höfum sagt sem svo að ef við erum 

með evruna aukast líkur á að jafnvægi í þjóðabúskapnum“.  

Hér er ekki að finna svo mikinn mun á kynjunum, bæði kynin eru að nota tungumálið í 

samræmi við það sem Norrby, Lakoff, Spender, Kendall og Tannen segja. Kvenstjórnendur 

úrtaksins voru þó fleiri sem notuðu karllægu hliðina en þeir karlar sem notuðu kvenlægu 

hliðina, og það er í eina tilfellinu í þessari rannsókn. Bæði karlkyns- og kvenkynsstjórnendur 

úrtaksins nota því tungumálið í samræmi við þau fræði sem rakin eru í ritgerðinni.  
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6. Niðurstöður rannsóknarinnar og umræður  

Niðurstöður rannsóknarinnar er því sú að karlar í úrtakinu nota breiðara svið tungumálsins 

en konur úrtaksins að því leyti að í orðræðu karla er bæði skírskotun í kvenlæg og karllæg 

gildi á meðan konur kjósa fyrst og fremst í kvenlæg gildi. Í þeim viðtölum sem voru til 

skoðunar hér nota íslenskir kvenstjórnendur tungumálið í samræmi við fræðilega umfjöllun 

hér að framan, karlstjórnendurnir gera það einnig og gott betur en það. Þeir nota tungumálið 

á þann hátt sem fræðin segja til um málnotkun karla og einnig um málnotkun kvenna. Ef 

marka má niðurstöður þessarar rannsóknar nota íslenskir karlstjórnendur tungumálið eins og 

karlar og konur almennt, íslenskir kvenstjórnendur nota tungumálið eins og konur almennt.  

Ef við berum niðurstöður rannsóknarinnar við rannsókn Sheridan, samanburðarrannsóknina, 

má sjá að svipaður tónn er í niðurstöðunum, karlstjórnandinn notaði einnig kvenlæga hlið 

töflu Norrby í samskiptum sínum við sína undirmenn. Niðurstöður Sheridan benda til þess að 

kvenstjórnendur noti meira kvenlægu hlið töflunnar en karlstjórnendur báðar hliðar.     

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru þó aðeins hugsanleg vísbending um mismunandi 

málnotkun íslenskra karlstjórnenda og íslenskra kvenstjórnenda almennt, ekki er hægt að 

alhæfa um alla stjórnendur á Íslandi út frá þeim.  

Eins og áður segir var ekki tekið tillit til aldurs og reynslu þeirra stjórnenda sem í úrtakinu 

voru né heldur kynjasamsetningu undirmanna þeirra. Þetta getur haft áhrif á niðurstöðurnar 

þar sem reynsla fólks getur haft áhrif á tungumálanotkun þeirra sem og undirmenn þeirra, 

sérstaklega ef stjórnendur vinna í fyrirtækjum með einslitan kynjahóp. Einnig er ekki tekið 

tillit til þess af hvaða kyni blaðamaðurinn var sem tók viðtölin. En það má leiða að því líkur að 

slíkt geti skipt máli í málnotkun kynjanna.   

Rannsóknarspurningin 1 er: Er munur á því hvernig íslenskir stjórnendur tjá sig í 

blaðaviðtölum eftir kyni þeirra?  Svarið við rannsóknarspurningunni 1 er því já, það er munur 

á því hvernig íslenskir stjórnendur tjá sig í blaðaviðtölum eftir kyni þeirra. Karlar nota mun 

breiðara svið tungumálsins en konur.  

Rannsóknarspurning 2 er: Er málnotkun íslenskar stjórnenda í samræmi við töflu Norrby um 

kynbundna hegðun í samtölum? Svarið við rannsóknarspurningu 2 er nei, því karlar nota 
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báðar hliðar töflunnar en konur bara aðra, þá hlið sem merkt er konum. Konur eru því í 

samræmi við töflu Norrby, ekki karlar. 

Fræðileg umfjöllun hér að framan lýsir góðum stjórnanda sem sjálfsmiðuðum dugnaðarforki 

sem sýnir hörku, hefur hæfileikann og viljann til að ráða og stjórna og sniðgengur 

persónulegar tilfinningar. Þetta er lýsingin á karllægum gildum sem sögð eru prýða góðan 

stjórnanda, hvort sem það er karlmaður eða kvenmaður. Kvenlægu gildin eru öllu mýkri, þau 

ganga út á að bregðast við þörfum annarra, og að sýna hjálpsemi, hluttekningu, hvatningu og 

samvinnufýsi.  

Um málnotkun kynjanna segja fræðin að karlar tali meira en konur, þeir tala um bíla og aðra 

hluti, tala beint út, nota mikið framígrip, eru í samkeppni um orðið og segja gjarnan 

grobbsögur til að halda athyglinni. Þeir eru ráðandi í samtölum bæði hvað varðar tímalengd 

og umræðuefni og eru þess vegna svo áhrifamiklir í heiminum sem raun ber vitni. Konur tala 

meira um tengsl, þær hlusta en segja ekki sína meiningu beint út, þær sýna viðmælendum 

stuðning og athygli. Þær eru óöruggar með lítið sjálfstraust því þær eru í raun að nota 

tungumál sem ekki er þeirra eigið. Þær tengjast hver annarri böndum gegnum tal um 

vandamál.  

Ef við berum saman karllæg og kvenlæg gildi annars vegar og tungumálanotkun kynjanna 

hins vegar má sjá að það er margt sammerkt með karllægum gildum og málnotkun karla og 

einnig kvenlægum gildum og málnotkun kvenna. Harka, stjórnsemi og ópersónuleg nálgun 

einkennir karllægu hliðina, persónuleg umhyggjusemi og hluttekning einkennir kvenlægu 

hliðina.  

Ef við skoðum þetta í samhengi við niðurstöður rannsóknarinnar hér þá má vel búa til þá 

mynd af íslenskum karlstjórnanda að hann sé sjálfsmiðaður dugnaðarforkur og hörkutól sem 

notar tungumálið á yfirgnæfandi hátt með framígripum og samkeppni, en er þó einnig 

umhyggjusamur stuðningsaðili í samræðum sínum við aðra. Íslenski kvenstjórnandinn er þá 

hörkuduglegur ráðandi aðili sem notar tungumálið á mildan styðjandi hátt. Er hægt að hugsa 

sér að þessi munur á tungumálanotkun íslensku stjórnendanna í úrtakinu sé á einhvern hátt 

skýrandi fyrir þann mun á fjölda karlkyns- og kvenkynsstjórnenda sem við búum við hér á 

landi í dag?  
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Ef það er raunin, að karlkynsstjórnendur á Íslandi í dag eru svo margir umfram 

kvenstjórnendur sem raun ber vitni vegna breiðari tungumálanotkunar þeirra, má þá hugsa 

sér að við þurfum að leiðrétta þann mun sem er á tungumálanotkun kynjanna svo rétta megi 

hlut kvenna í stjórnendastöðum?  

Ef við skoðum hvað kennismiðir þeir, sem greint er frá í fræðilegu umfjölluninni um 

orðræðuna, segja þá má leiðrétta þann mun sem er á málnotkun kynjanna á þrjá vegu, að 

konur aðlagist tungumáli karla, að konur sameinist um að frelsa tungumálið undan áhrifum 

karla og að kynin læri að skilja hvort annað eins og þau eru, á sama hátt og við leggjum okkur 

fram um að skilja hvert annað á milli ólíkrar menningar.  

Konur aðlagast karllægum gildum til að teljast góðir stjórnendur, því ættu þær þá ekki líka að 

geta aðlagast tungumáli karla, íslenskir karlstjórnendur virðast aðlagast tungumáli kvenna? 

En getur það verið að tungumálið sé mál karla hér á landi og af þeim sökum eru 

karlstjórnendur að nota breiðara svið tungumálsins en kvenstjórnendur? Þetta geta verið 

hugsanlegar skýringar, ein skýring gæti líka verið sú að íslenskir karlstjórnendur skilji íslenska 

kvenstjórnendur betur en kvenstjórnendurnir skilja karlstjórnendurna og því nota þeir bæði 

tungumálastíl kvenna og tungumálastíl karla.  

Sú ímynd sem fjölmiðlar eru sagðir draga upp af kynjunum er frekar útlitsmiðuð, en þó eru 

karlar sagðir í meira ráðandi stöðu, sjálfsöruggir og frekar í framlínunni en konur. Þetta er 

kannski keimlíkt þeim muni sem er á karllægum og kvenlægum gildum og karllægum og 

kvenlægum tjáningarmáta. Þetta getur líka orsakast af því að karlar eru fleiri en konur í 

stjórnendastöðum hér á landi eins og fram kemur í tölum Hagstofu Íslands. Fjöldi kynjanna í 

stjórnendastöðum hlýtur að hafa áhrif á birtingarmynd karlkyns- og kvenskynsstjórnenda í 

fjölmiðum.   

Hvers sem skýringin á þessari ólíku málnotkun íslenskra karl-og kvenstjórnenda í þessu úrtaki 

er, er líklegt að hún sé hluti af skýringunni á því hvers vegna færri konur ráðast til 

stjórnendastarfa en karlar hér á landi. Þetta gefur tilefni til frekari rannsókna að mati 

höfundar, því niðurstöður rannsóknarinnar sýna það að greinilegur munur er á málnotkun 

íslenskra stjórnenda eftir kyni. Frekari rannsóknir ættu því beinast að því að rannsaka hvort 

tungumálanotkun hafi áhrif á möguleika kynjanna til þess að komast í stjórnunarstöður.   



Háskólinn á Bifröst 

67 
 

7. Heimildaskrá  

Adler, N. J. (1999). Global Leaders: Women of Influence, Í Powell, G. N. (ritstjóri), Handbook of Gender 

and work (bls. 239-261). California: SAGE Publications, Inc.   

Andersen, M. L. (2006). Thinking about women  (7. útgáfa). Boston: Pearson Education, Inc. 

Boddy, David. (2008). Management (4 útgáfa). Essex:  Pearson Education Limited.  

Butterfield, D. A. og Grinnell, J. P. (1999). „Re-Viewing“ Gender, Leadership, and Managerial 

Behaviour: Do Three Decades of Research Tell Us Anything? Í Powell, G. N. (ritstjóri), Handbook 

of Gender and work (bls. 223-238). California: SAGE Publications, Inc.   

Capacent. (2008). Þjóðarpúlsinn, konur njóta trausts. Sótt 15. desember 2009 af 

http://www.capacent.is/Frettir-og-

frodleikur/Thjodarpulsinn/Thjodarpulsinn/2008/11/04/Konur/  

Carli, L. L. og Eagly, A. H. (1999). Gender Effects on Social Influence and Emergent Leadership, Í 

Powell, G. N. (ritstjóri), Handbook of Gender and work (bls. 203-222). California: SAGE 

Publications, Inc.   

Cotter, Colleen, (2003). 

 Discourse and Media. Í Hamilton, H.E, Schiffrin, D og Tannen, D. (ritstjórar),  Handbook of Discourse 

Analysisbls (bls. 416-436). Malden: Blackwell Publishing Ltd. 

Engen, M. L., Leeden, R. og Willesen, T. M. (2001). Gender, context and leadership styles: A field 

study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74, 581-598. Sótt 13. október 

2009 af 

http://www.ingentaconnect.com/content/bpsoc/joop/2001/00000074/00000005/art00002  

Francoeur, C., Labelle, R. og Sinclair-Desgagné, B. (2008). Gender diversity in corporate governance 

and top management. Journal of Business Ethics 81 (1), bls. 83-95  

Hagstofa Íslands.  (2008). Fjöldi starfandi eftir starfsstéttum, kyni og landssvæðum 1991-

2008).[Hagtölur frá Hagstofu Íslands undir aðalflokki 3 um laun, tekjur og vinnumarkað]. Sótt 

28. nóvember 2009 af  

http://www.hagstofa.is/?PageID=637&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01101%26ti=Fj%F

6ldi+starfandi+eftir+starfsst%E9ttum%2C+kyni+og+landssv%E6%F0um+1991%2D2008%26path

=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fjöldi 

http://www.capacent.is/Frettir-og-frodleikur/Thjodarpulsinn/Thjodarpulsinn/2008/11/04/Konur/
http://www.capacent.is/Frettir-og-frodleikur/Thjodarpulsinn/Thjodarpulsinn/2008/11/04/Konur/
http://www.ingentaconnect.com/content/bpsoc/joop/2001/00000074/00000005/art00002


Háskólinn á Bifröst 

68 
 

Ivarsson, S. M. (2000). Meaning of Gender in Management. Uppsala: Universitetstryckeriet 

Ekinimikum. 

Katrín Anna Guðmundsdóttir . (2008, 29. október). Kvenmannslausir í kulda og trekki. 

Viðskiptablaðið, bls. 10.  

Kendall, Shari og Tannen, Deborah. (2003). Discourse and Gender. Í Hamilton, H.E, Schiffrin, D og 

Tannen, D. (ritstjórar),  Handbook of Discourse Analysisbls (bls. 548-567). Malden: Blackwell 

Publishing Ltd.  

Korabik, K. (1999). Sex and Gender in the New Millennium. Í Powell, G. N. (ritstjóri), Handbook of 

Gender and work (bls. 3-16). California: SAGE Publications, Inc.   

Lakoff, R. T. (2004). Language and Woman´s Place. Oxford: Oxford University Press.  

Margrét Sæmundsdóttir. (2009). Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Íslandi. Bifröst Journal of Social 

Science, (3). Sótt 1. febrúar 2010 af http://bjss.bifrost.is/index.php/bjss/article/viewFile/30/54  

Mörður Árnason (ritsj.). (2005). Íslensk orðabók (4. útg.). Reykjavík: Edda útgáfa hf.  

Norrby, Carin. (1996). Samtalsanalysa, Sa gör vi nar vi pratar med varandra. Lund: Studentlitteratur.  

Powell, G. N., Butterfield, D. A. Og Parent, J. D. (2002). Gender and Managerial Stereotypes: Have the 

Time Changed?  Journal of Management, 28, 177-193. Sótt 15. febrúar 2010 af 

http://jom.sagepub.com/cgi/reprint/28/2/177  

Samtök Atvinnulífsins. (2003, apríl). Konur sækjast síður eftir stjórnunarstöðum. Sótt 30. janúar 2010 

af http://www.sa.is/frettir/almennar/nr/1591/  

Sheridan, Fiona. (2007). Gender, Language and the workplace: an exploratory study. Woman in 

Management Review, 22 (4), 319-336.  

Speer,  S. A. 2005. Gender Talk: Feminism, Discourse and Converstion Analysis, London: Routledge.  

Spender, D. (1980). Man Made Language. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.  

Tannen, Deborah. (1990). You Just Don´t Understand! Woman and Men in Conversation. London: 

Virago.   

Tannen, Deborah. (1994). Gender and Discourse, New York: Oxford University Press.  

http://bjss.bifrost.is/index.php/bjss/article/viewFile/30/54
http://jom.sagepub.com/cgi/reprint/28/2/177
http://www.sa.is/frettir/almennar/nr/1591/


Háskólinn á Bifröst 

69 
 

The women who want to save banking. (2009). BBC. Sótt 15. september af 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8048488.stm  

Trompenaars, F. og Hampden, T. (1998). Riding the Waves of Culture (2. útgáfa). New York: McGraw-

Hill.    

Trompenaars, F. og Woolliams, P. (2007). Business Across Cultures. West Sussex: Capstone Publishing 

Ltd. 

Þorgerður Einarsdóttir.(2002). Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða? Í Guðni Elíasson og Jón 

Ólafsson (ritstj.), Ritið, Tímarit Hugvísindastofnunar, (2) (bls. 9-36). Reykjavík: 

Hugvísindastofnun Háskóla Íslands.     

Þórunn Blöndal . (2005). Lifandi mál: Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu. Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

 

  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8048488.stm


Háskólinn á Bifröst 

70 
 

7.1. Viðtöl  

Arna Schram. (2009, 25. apríl). Mun erfiðara að stjórna þegar gefur á bátinn. Viðskiptablaðið, 

bls. 28-30.  

Arna Schram. (2009, 25. júní). Fatahönnun hefur öðlast nýjan sess á Íslandi. Viðskiptablaðið, 

bls. 18-19.  

Arnór Gísli Ólafsson. (2008, 19. mars). Óvenjulegt að bankar taki stöðu gegn eigin mynt. 

Viðskiptablaðið, bls. 28-32.   

Gísli Freyr Valdórsson. (2009, 10. september). Ég stefni ekki að því að byggja upp veldi aftur. 

Viðskiptablaðið, bls. 24-28.    

Gísli Freyr Valdórsson. (2009, 14. maí). Framferði fárra hefur svert ímynd allra. 

Viðskiptablaðið, bls. 20-22.  

Gísli Freyr Valdórsson. (2009, 31. júlí). Nú er tími rekstrarmanna. Viðskiptablaðið, bls. 18-19.  

Gísli Freyr Valdórsson. (2009, 9. júlí). Engin dæmi um þróað efnahagslíf þar sem ekki er 

öflugur hlutabréfamarkaður. Viðskiptablaðið, bls. 6-7.  

Guðjón Guðmundsson. (2008, 28. mars). Meistaranám samtímis í Reykjavík, Boston og 

Singapore. Viðskiptablaðið, bls. 28-32. 

Hilmar Karlsson. (2008). Fólk. Frjáls verslun, (11), 79.  

Hilmar karlsson. (2008). Fólk. Frjáls verslun, (11), 81.  

Hilmar Karlsson. (2008). Fólk. Frjáls verslun, (5), 191.  

Hilmar Karlsson. (2008). Fólk. Frjáls verslun, (5), 192. 

Hilmar Karlsson. (2008). Fólk. Frjáls verslun, (7), 110. 

Hilmar Karlsson. (2008). Fólk. Frjáls verslun, (7), 111.  

Hilmar Karlsson. (2008). Fólk. Frjáls verslun, (7), 112.  

Hilmar Karlsson. (2009). Fólk. Frjáls verslun, (3-4), 138.   



Háskólinn á Bifröst 

71 
 

Kristján Torfi Einarsson. (2008, 27. júní). Þegar sagan geymir fyrirheit . Viðskiptablaðið, bls. 

28-30.  

Nærmynd. (2008). Frjáls verslun, (7), 56-57.  

Nærmynd. (2008). Frjáls verslun, (7), 58-59.    

Sigurður Már Jónsson. (2008, 25. janúar). Betri tækni stækkar markaðinn. Viðskiptablaðið, 

bls. 28-30.  

Sigurður Már Jónsson. (2009, 16. apríl). Eigum að halda áfram að bera okkur saman við það 

besta. Viðskiptablaðið, bls. 20-21.   

Sigurður Már Jónsson. (2009, 22. október). Ekki hægt að strika yfir fortíðina. Viðskiptablaðið, 

bls. 22-24. 

Sigurður Már Jónsson. (2009, 23. júlí). Erum með hreinan skjöld erlendis. Viðskiptablaðið, 

bls. 18-19.  

Sigurður Már Jónsson. (2009, 6. ágúst). Lærifaðir í útrás. Viðskiptablaðið, bls. 16-17.  

Sigurður Mogensen. (2008, 26. september). Stærsta verkefnið að fleyta verðhækkunum á 

hráefni áfram. Viðskiptablaðið, bls. 28-30 

Sindri Freysson. (2008, 23. maí). Ónumið land Kristínar. Viðskiptablaðið, bls. 28-30.   

Starri Freyr Jónsson. (2008, 14. mars). Við trúum því að við eigum samleið með 

Evrópuþjóðum. Viðskiptablaðið, bls. 28-30.   

Vilmundur Hansen. (2008, 29. febrúar). Auglýsendur eiga að nýta sér niðursveifluna. 

Viðskiptablaðið, bls. 28-30.  

Vilmundur Hansen. (2008, 7. mars). Vinnum eftir ítarlegri aðgerðaráætlun. Viðskiptablaðið, 

bls. 28-30. 

Þórður Snær Júlíusson. (2010, 18. febrúar). Orkudeildur á Íslandi eru lúxusvandamál. 

Viðskiptablaðið, bls. 22-24.  


