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Samantekt 

Subject: VIÐ608G og STJ411G 

Samantekt: Valdatengsl í íslensku samfélagi árið 2007 

Nemandi: Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir 

Sérsvið: Viðskiptafræði / stjórnun (180 ein) og stjórnmálafræði (120 ein) 

Tilgátan sem lögð er til grundvallar þessari rannsókn er eftirfarandi: ,,Ísland er fámennis 

samfélag og þess vegna tengjast helstu valdakjarnar samfélagsins innbyrðis. Skoðað með 

sérstöku tilliti til áhrifa viðskiptalífsins og aðkomu stjórnmálamanna. Karlar ráða mestu“. 

Til þess að svara spurningunni voru tíu valdahópar skilgreindir og gögnum safnað um alla 

þá einstaklinga sem tilheyra þeim hópum árið 2007. Undanskilinn er hópur 

embættismanna og nefndarmanna ráðuneytanna, en þau gögn eru frá árinu 2003, auk þess 

sem takmarkanir eru á nokkrum hópanna. 

Valdahóparnir, eða valdakjarnarnir eru tíu og greinast eftir því hvað einkennir völd hvers 

hóps. Þeir eru: löggjafarvald, framkvæmdarvald, dómsvald, fjölmiðlavald, 

embættismannavald, verkalýðsvald, atvinnurekendavald, lífeyrissjóðsvald, hagsmunavald 

og viðskiptavald. Sérstaklega var greint hversu margir einstaklingar eiga hlutdeild í fleiri 

en einum valdahópi, annars vegar í viðskiptavaldinu eða stjórnmálavaldinu og hins vegar í 

hinum valdakjörnunum. Sérstök áhersla er lögð á valdamikla einstaklinga og hópa í 

viðskiptalífinu og tengsl þeirra innan viðskiptalífsins; tengsl verkalýðshreyfingarinnar við 

stjórnir fyrirtækja í gegnum setu fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar í stjórnum lífeyrissjóða; 

tengsl stjórnmálavaldsins við aðra valdahópa í samfélaginu.  

Kenningar um margræði, kjarnræði, umboðskenningin og samráðshyggja nýttust til að 

meta áhrif kynjanna, kynjafræðikenningar.  Heildarniðurstaðan sýnir að íslenskt samfélag 

ber merki margræðis út frá gögnum sem aflað var í þessari ritgerði. Undantekning  er í 

viðskiptalífinu þar sem töluverð tengsl eru milli stjórna stærstu fyrirtækja landsins. 

Jafnframt bendir margt til þess að möguleiki á umboðsvanda geti hæglega skapast bæði 

hjá fulltrúa verkalýðshreyfinganna og fulltrúa atvinnurekenda þegar þeir taka sæti í stjórn 

fyrirtækis fyrir hönd stjórnar lífeyrissjóðs. 

Karlar eru mun fjölmennari en konur í öllum valdahópunum sem rannsóknin náði til og er 

staða kvenna lökust í viðskiptavaldinu og lífieyrissjóðsvaldinu.  Flestar eru konur í 

sveitastjórnum fjögurra stærstu sveitafélaga landsins.   
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1 Inngangur 

Íslenskt viðskiptalíf hefur tekið stakkaskiptum síðustu árin. Með auknum viðskiptum 

erlendis hafa völd og ábyrgð einstaklinga innan viðskiptalífsins aukist. Sem dæmi var 

Kolkrabbinn, sem áður var samnefnari þeirra sem áttu og ráku stór og valdamikil fyrirtæki 

í einkaeigu, hefur leyst upp að einhverju leyti. Tengsl manna á milli innan viðskiptalífsins 

hafa aldrei skipt meira máli því aldrei áður hafa peningavöldin verið jafn sterk og ráðið 

jafn miklu í íslensku samfélagi og þegar rannsóknin var gerð.   

Tengsl fjársterkra aðila inn í stjórnmálin skipta einnig miklu máli í nútímasamfélagi þegar 

þjóðareignir eru einkavæddar.  

Hagsmunasamtök launþega eiga aðild að fjársterkum sjóðum lífeyrissjóðanna ásamt 

hagsmunasamtökum atvinnurekenda. Sú aðkoma veitir þeim fulltrúum greiðan aðgang að 

fjárfestingum og í sumum tilfellum setu í stjórnum stærstu fyrirtækja landsins.  

Hagsmunir ýmissa sterkra hópa í samfélaginu knýja á um breytingar hvort sem er fyrir 

hóp fólks með sérþarfir vegna veikinda eða sameiginlegra hagsmuna neytenda. Hinir 

fyrrgreindir hópar nýta sér allir fjölmiðla til að koma upplýsingum til almennings til skila. 

Því skiptir máli fyrir lýðræðið  hvaða hagsmunir eru hafðir að leiðarljósi þegar ákveðið er 

hvernig fréttir og upplýsingar eru matreiddar og hverjir stjórna hinu svokallaða „fjórða 

valdi“. Auk þessa þáttar er mikilvægt að kanna aðkomu kvenna að mikilvægustu 

valdastéttum landsins. Það skiptir máli hvernig völdin í viðskiptalífinu skiptast, hversu 

stór eða lítill hópur það er sem situr við völd í stærstu fyrirtækjum landsins og hversu 

mikla nálægð viðskiptalífið hefur við hagsmunahópa samfélagsins. Lagalegur rammi 

samfélagsins er mótaður af löggjafarvaldinu sem framkvæmdarvaldið og 

embættismannavaldið bera ábyrgð á að sé framfylgt. Dómsvaldið sker úr um hvort menn 

eða lögaðilar hafi farið út fyrir hinn lagalega ramma. Sveitarfélögin gegna einnig 

mikilvægu hlutverki þegar þarf að framfylgja lögum um rétt borgaranna til þjónustu frá 

hinu opinbera.  

Í jafn fámennu samfélagi og er á Íslandi er áhugavert að skoða tengingar kjörinna fulltrúa 

við viðskiptavaldið. Einkum er það áhugavert þar sem hraður vöxtur hefur verið hjá 

fyrirtækjum landsins til ársins 2008 og mikill þrýstingur frá viðskiptalífinu til frekari 

einkavæðingar
1
. Vegna ásakana um að stjórnmálamenn hafi hagnast á einkavæðingu 

ríkisfyrirtækjanna er gild ástæða til þess að huga sérstaklega að tengslum kjörinna fulltrúa 
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almennings við viðskiptalífið. Þó að slík tengsl þurfi ekki endilega að vera neikvæð fyrir 

lýðræðið þá er vitneskjan um slík tengsl mikilvæg.
2
  

Hvatinn á bak við þessa ritgerð er að gera tilraun til að svara því hvort, og þá hve mikil, 

tengsl eru milli helstu valdahópa landsins.  Hugmyndin spratt upp í framhaldi af skýrslu 

sem fjallaði um tengsl einstakling innan nefnda, stjórna og ráð í opinberum nefndum og 

viðskiptalífsins sem nemandi gerði árið 2003. Sú skýrsla var styrkt af  Nýsköpunarsjóði 

námsmanna og Reykjavíkurborg og var tilnefnd til nýsköpunarverðlauna forseta Íslands.    

Undirbúningur þessarar ritgerðar hófst árið 2007 við öflun gagna en sú vinna tók töluvert 

lengri tíma en upphaflega var ætlað.  Breytingar sem urðu í kjölfar efnahagshrunsins 

haustið 2008 þegar ritgerðin var nánast full kláruð settu einnig strik í reikninginn, en þess 

ber þó að geta að engar megin breytingar voru gerðar á efnistökum ritgerðarinnar eftir 

efnahagshrunið. 

 Til þess að leita svara hefur gögnum um setu karla og kvenna í fyrrgreindum hópum 

samfélagsins verið safnað saman og þau greind, bæði innan einstakra hópa og á milli 

þeirra. Einnig nýtast gögn úr eldri rannsókn og rannsóknir annarra.   

Nöfn þúsunda einstaklinga sem tilheyrðu valdakjörnunum tíu sem rannsóknin nær til voru 

greind og flokkuð eftir valdahópi. Valdahóparnir, eða valdakjarnarnir, eru tíu og greinast 

eftir því hvað einkennir völd hvers hóps. Þeir eru: löggjafarvald, framkvæmdarvald, 

dómsvald, fjölmiðlavald, embættismannavald, verkalýðsvald, atvinnurekendavald, 

lífeyrissjóðsvald, hagsmunavald og viðskiptavald. Sérstaklega var greint hversu margir 

einstaklingar eiga hlutdeild í fleiri en einum valdahópi, annars vegar í viðskiptavaldinu 

eða stjórnmálavaldinu og hins vegar í hinum valdakjörnunum. Þá er sérstök áhersla lögð á 

eftirfarandi þætti; valdamikla einstaklinga og hópa í viðskiptalífinu og tengsl þeirra innan 

viðskiptalífsins; tengsl verkalýðshreyfingarinnar við stjórnir fyrirtækja í gegnum setu 

fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar í stjórnum lífeyrissjóða; tengsl stjórnmálavaldsins við 

aðra valdahópa í samfélaginu.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er því fremur viðamikið og eru því tveir hópar skoðaðir af 

meiri dýpt en aðrir, þ.e. viðskiptavaldið og stjórnmálavaldið og tengsl einstaklinga í 

þessum tveim hópum við aðra hópa. Tilgangurinn er að kanna magn þessarra tengsla út frá 

kenningum um valdatengsl. Til einföldunar er í ritgerðinni talað um stjórnmálavald þegar 

vísað er til bæði löggjafar- og framkvæmdavaldsins saman.  

                                                 
2
 Árskýrsla Samtaka atvinnulífsins . (2005). 
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Til að einfalda vinnslu við fremur flókið og víðfeðmt rannsóknarefni er sett fram kenning 

um helstu valdakjarna íslensk samfélags og könnuð tengsl milli þessara hópa. Aðgangur 

að fjármagni, setningu laga eða stefnumótun hins opinbera eða veitingu upplýsinga til 

almennings vega þungt í mati á því hvaða hópar hafa völd og áhrif. Sérstaklega er horft á 

vald hópa til að hafa áhrif á samfélagslega umræðu og á lífskjör almennings þegar lagt var 

mat á hvaða hópar féllu undir skilgreiningu um valdakjarna á Íslandi. Vald hóps 

fræðimanna ætti mögulega heima í þessari greiningu en sá hópur þótti hins vegar of 

fjölbreyttur og erfitt að henda reiður á hvaða fræðimenn væru áhrifameiri en aðrir.  Því er 

sá hópur ekki hluti af rannsókninni. Hér er því ekki um tæmandi lista valdahópa að ræða 

heldur eingöngu tilraun til að kortleggja helstu hópa sem hafa mikil völd í íslensku 

samfélagi.  

Það er viðfangsefni þessarar ritgerðar að reyna að leggja mat á hvort á Íslandi sé til hópur 

valdamikilla einstaklinga sem sækja völd sín í fleiri en einn valdakjarna.  Hér er ekki lagt 

mat á eignarhald einstaka einstaklinga, fjölskyldutengsl, söguleg völd einstakra hópa eða 

einstaklinga, heldur er aðeins horft á einstaklingana sjálfa.  Ályktunarhæfni niðurstöðu 

rannsóknarinnar takmarkast því á þessum þáttum en gefur engu að síður fremur skýra 

mynd af völdum einstaklinga þar sem í öllum þáttum rannsóknarinnar er unnið með þýðið, 

en ekki úrtak,  að sveitafélögunum frátöldum.  
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2 Tilgáta 

Valdakjarnar samfélagsins skiptast í tíu hópa eins og lýst er í inngangi ritgerðarinnar. 

Skiptast þeir í eftirtalda yfir- og undirhópa.  

1) Löggjafarvald  

 Þjóðkjörnir alþingismenn 63 talsins, árið 2007. 

2) Framkvæmdarvald 

Borgarstjórn Reykjavíkur árið 2007, nefndarmenn fastanefnda Reykjavíkur árið 

2007. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar og nefndarmenn fastanefnda Hafnarfjarðar árið 

2007.  Bæjarstjórn Kópavogs árið 2007 og nefndarmenn fastanefnda Kópavogs 

árið 2007. Bæjarstjórn Akureyrar árið 2007 og nefndarmenn fastanefnda 

Akureyrar árið 2007.  Ráðherrar í ríkisstjórn árið 2007.  

Skoðað samhliða: Nefndarmenn 886 nefnda, stjórna og ráða undir ráðuneytunum árið 

2003, aðeins notað til nánari greiningar. Tilheyra ekki framkvæmdarvaldinu 2007. 

 1 og 2) Löggjafar- og framkvæmdarvald sameinast stjórnmálavaldinu í 

rannsókninni bæði til einföldunar og vegna þess að stjórnmálamenn fara með báða 

þætti valdsins.  

3) Dómsvald 

Hæstaréttardómarar níu talsins, árið 2007 og héraðsdómarar sem voru 41 talsins, í 

öllum umdæmum landsins.  

4) Fjölmiðlavald 

Ritstjórar, aðstoðarritstjórar og fréttastjórar hjá stærstu fjölmiðlum landsins og 

stjórnarmenn í stjórnum stærstu fjölmiðlasamsteypa landsins.  

5) Embættismannavald 

Æðstu mbættismenn framkvæmdarvaldsins, ráðuneytanna og æðstu embættismenn í 

Reykjavík, Hafnarfirði og Kópavogi. Forstöðumenn ráðuneyta og undirstofnana. 

6) Verkalýðsvald 

Stjórnarmenn miðstjórnar ASÍ og stjórn BSRB, sem eru stærstu verkalýðshreyfingar 

landsins og stjórnarmenn í aðildarfélögum ASÍ og BSRB.  

7) Atvinnurekendavald 

Stjórnarmenn Samtaka atvinnurekenda og stjórnarmenn aðildarfélaga Samtaka 

atvinnurekenda. 
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8) Lífeyrissjóðsvald 

Stjórnarmenn í nítján stærstu lífeyrissjóðum landsins eftir eignastærð.  

9) Hagsmunavald 

Stjórnarmenn 26 hagsmunasamtaka, valið út frá tenglasíðu á vefsíðu Alþingis og eftir 

huglægu mati rannsakanda miðað við áhrif á opinbera umræðu og fjölbreytni hópanna. 

Eftirfarandi hagsmunasamtök voru valin: Aðstandendur aldraðra, Bandalag íslenskra 

námsmanna, Bandalag íslenskra listamanna, Barnaheill, Bændasamtök Íslands, 

Evrópusamtökin, Femínistafélag Íslands, Félag einstæðra foreldra, Félag eldri borgara, 

Félag kvenna í atvinnurekstri, Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, Blaðamannafélagið, 

Framtíðarlandið, Heimili og skóli, Heimssýn – Hreyfing sjálfstæðissinna í Evrópumálum, 

Mannréttindaskrifstofa Íslands, Neytendasamtökin, Samtök banka og verðbréfafyrirtækja, 

Samtök ferðaþjónustunnar, Samtök um kvennaathvarf, Samtökin 78, SÁÁ, 

Skógræktarfélag Íslands, Stúdentaráð Háskóla Íslands og Öryrkjabandalag Íslands.  

10) Viðskiptavaldið 

Stjórnarmenn 47 stærstu fyrirtækja landsins, metið eftir ársveltu og stjórnarmenn í 

fyrirtækjum skráðum hjá Kauphöll Íslands. 

Ísland er fámennt ríki og því ekki ólíklegt að margir einstaklingar gegni fleiri en einu 

hlutverki í valdahópunum sem um ræðir í þessari ritgerð. Fyrri rannsókn mín, sem kannaði 

valdatengsl í viðskiptalífinu og hjá hinu opinbera árið 2003, sýndi að sú var raunin. 

Valdaþjöppun árið 2003 var meiri þar sem fámennið var mest, eins og í sveitarfélagi úti á 

landi. Niðurstaða þeirrar rannsóknar er því yfirfærð og útvíkkuð í rannsóknarefni þessarar 

rannsóknar. Kynjahlutföll fyrri rannsóknar frá árinu 2003 sýndu, að aðgangur kvenna að 

völdum er fremur takmarkaður í samanburði við aðgang karla. Með niðurstöðu fyrri 

rannsóknar til hliðsjónar er eftirfarandi tilgáta lögð fram og gerð verður tilraun til að svara 

henni með rannsókn á tíu valdakjörnum í íslensku samfélagi árið 2007. ,,Ísland er 

fámennissamfélag og þess vegna tengjast helstu valdakjarnar samfélagsins innbyrðis. 

Skoðað með sérstöku tilliti til áhrifa viðskiptalífsins og aðkomu stjórnmálamanna.  Karlar 

ráða mestu.“ 
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3 Rannsóknaaðferðir 

Tilgátan sem lögð er til grundvallar þessari rannsókn er eftirfarandi: ,,Ísland er 

fámennissamfélag og þess vegna tengjast helstu valdakjarnar samfélagsins innbyrðis. 

Skoðað með sérstöku tilliti til áhrifa viðskiptalífsins og aðkomu stjórnmálamanna. Karlar 

ráða mestu“.  Til þess að svara spurningunni voru tíu valdahópar skilgreindir og gögnum 

safnað um alla þá einstaklinga sem tilheyra þeim hópum árið 2007. Undanskilinn er hópur 

embættismanna og nefndarmanna ráðuneytanna, en þau gögn eru frá árinu 2003. 

Framkvæmdavaldið miðast því t.d.við ráðherra og fulltrúa í fagráðum fjögurra stærstu 

sveitarfélaganna en ekki allra sveitarfélaga á landinu af því að það þótti einfaldlega of 

viðamikið verk að safna öllum þeim gögnum. Nákvæma greiningu á tilgátunni og 

hópunum má finna í tilgátukaflanum. 

3.1 Öflun gagna 

Leitast var við að afla sem flestra gagna af heimasíðu viðkomandi fyrirtækja, stofnana og 

samtaka. Einstaka sinnum fengust upplýsingar eftir öðrum leiðum, svo sem með tölvupósti 

og með símtölum, sjá nánar heimildaskrá gagna. Öll gagnasöfnun fór fram frá janúar til 

september árið 2007 nema þau gögn sem fengust frá Rannsóknarsetrinu í vinnurétti og 

jafnréttismálum við Háskólann á Bifröst. Auk þess eru gögnin um embættismenn og 

nefndamenn ráðuneytanna frá fyrri rannsókn minni frá árinu 2003
3
.  

3.2 Rannsóknarefni 

Heildarfjöldi nafna sem koma fyrir í rannsókninni er 9.037 nöfn.  Heildar fjöldi 

einstaklinga í rannsókninni eru hins vegar 5.079, þar sem töluverður hópur einstaklinga 

kemur fyrir oftar en einu sinni í rannsókninni.   Ef frá eru dregnir þeir einstaklingar sem 

sátu eingöngu í nefndum ráðuneytanna árið 2003 þá verða 3.637 nöfn eftir í rannsókninni. 

Ákveðið var að styðjast ekki við kennitölur einstaklinga, eins og gert var að hluta í fyrri 

rannsókn minni um sambærilegt efni árið 2003, heldur nöfn einstaklinga. Ástæðan er sú að 

strax við upphaf rannsóknarinnar kom í ljós að það yrði nánast útilokað að safna öllum 

nafnalistunum með kennitölum allra einstaklinganna í rannsókninni þar sem sjaldgæft er 

að fyrirtæki, stofnanir eða samtök haldi utan um kennitölur nefndar- og stjórnarmanna 

sinna.  

                                                 
3
 Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir (2003)  
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Þar sem rannsóknarefni ritgerðarinnar sem fjallað er um er þýðið, eða allur hópurinn sem 

rannsakaður er, en ekki úrtak voru ekki notaðar hefðbundnar aðferðir til að lýsa því sem 

marktækt er milli hópa eða einstaklinga. Í rannsókninni er öllum nöfnum breytt í 

tölfræðileg hrágögn í formi talnagilda og byggir hún því á megindlegum aðferðum. Þó er 

að mestu um lýsandi tölfræði að ræða, t.d. með vísan í hlutfall milli kynja, fjölda 

einstaklinga sem tengjast milli hópa o.s.frv. 

3.3 Skekkjuvaldar 

Þar sem ekki reyndist unnt að aðgreina alnafna með kennitölu má vænta þess að það bjagi 

niðurstöður rannsóknarinnar og dragi úr áreiðanleika hennar. Alnafnar reiknast sem einn 

maður í rannsókninni og ýkir það niðurstöðuna þegar tenging milli valdahópa og innan 

valdahópa er skoðuð. Á móti vegur að það má teljast líklegt að einhverjir einstaklingar séu 

skráðir sums staðar með millinafni og annars staðar án millinafns svo dæmi sé tekið, en 

slík bjögun dregur úr tengingum milli einstaklinga. Það má því leiða líkur að því að 

bjögun á gögnunum jafnist að einhverju leyti út vegna þessara þátta. Það skal tekið fram 

að þegar rannsakandi þekkti til alnafna voru þeir aðgreindir í greiningu gagnanna.  

Samkvæmt þjóðskrá árið 2003 eiga þeir sem fæddir eru árið 1982 eða fyrr sér alnafna í 

67.793 tilfellum, en það er 27,06% af heildarfjölda Íslendinga á þessum aldri.  Má því 

segja að líkurnar á því að einstaklingur, sem talinn er með nafninu, sé ekki hinn sami (í 

báðum tilfellum) séu 27,06%. Er þá ekki tekið tillit til nokkurra annarra þátta sem draga úr 

líkum á því að alnafnar, hvar á landinu sem viðkomandi alnafnar eiga heima, séu báðir 

viðriðnir t.d. viðskiptalíf o.s.frv. 
4
 Einnig má gera ráð fyrir einhverjum innsláttarvillum í 

gagnaöfluninni. 

Það styrkir þó óneitanlega rannsóknina að um er að ræða rannsókn á öllu þýðinu en ekki 

úrtak með fyrirsjáanlegum skekkjumörkum. Því má segja að réttmæti hennar sé með 

ágætum þrátt fyrir fyrirsjáanlega skekkjuvalda. 

3.4 Úrvinnsla gagna  

Svo hægt yrði að tengja saman þá rúmlega níu þúsund einstaklinga sem eru þátttakendur í 

rannsókninni var sérstakt forrit hannað fyrir rannsakanda. Með því var mögulegt að tengja 

                                                 
4
 Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir (2003) bls. 8 -9.  
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alla hópana saman, kanna innbyrðis tengsl á milli hópanna og kynjagreina. Forritið var 

ritað í forritununarmálinu Python af Torfa Frans Ólafssyni tölvuleikjaframleiðanda.  

Reglurnar við talningu gagna fylgja eftirfarandi forriti::  

1.      Lesin inn öll gögnin með nöfnum allra, stöðu, töflu, kyni og fleiru úr textaskrá, 

„allt_oll_arin.txt“ inn í minni í mengi sem nefnist M 

Tafla er hópur fólks úr nefndum, stjórnum eða ráðum af ákveðinni tegund. Töflurnar 

sem um var að ræða voru: 

Stjórnir 50 stærstu fyrirtækja Íslands 2007 

ASÍ_aðildarfélag_2007 

ASÍ_miðstjórn_2007 

Aðildarfélög BSRB_ 2007 

BSRB-stjórn_ 2007 

Fjögur stærstu sveitarfélögin 2007 _ Ak 

Fjögur stærstu sveitarfélögin 2007 _ Hafn 

Fjögur stærstu sveitarfélögin 2007 _ Kóp 

Fjögur stærstu sveitarfélögin 2007 _ Rvk 

Forstöðumenn innan ráðuneytanna og 

undirstofnanna_ 2003 

Fyrirtæki í Kauphöll 2003 

Hagsmunasamtök 

Hæstiréttur 

Héraðsdómarar 

Stjórnir fyrirt. í Kauphöll 2007 

Kjörnir fulltrúar 2007 _ Ak 

Kjörnir fulltrúar 2007 _ Hafn 

Kjörnir fulltrúar 2007 _ Kóp 

Kjörnir fulltrúar 2007 _ Rvk 

Lífeyrissjóðir_2007 

Peningavaldid 

Ritstjórar og fréttastjórar 

Ráðherrar 

 

 

Ráðuneyti 2003 

SA-aðdildarfelög_2007 

Samtök atvinnulífsins 2007 

SI_aðildarfélög_2007 

Starfsmenn stjórnmálaflokka_2003 

Stjórnir fjölmiðla 

Æðstu embættismenn Akureyrar 2003 

Æðstu embættismenn Hafnarfjarðar 2003 

Æðstu embættismenn Kópavogs 2003 

Æðstu embættismenn Reykjavíkur 2003 

Þingmenn 

 

2.      Notandi velur eina eða fleiri töflu í mengi sem heitir A 

3.      Taka öll stök úr M og fyrir hvern sem er skráður í töflu úr A og búa til lista 

(M∩A)nöfn þar sem tekin eru nöfn allra sem koma fram í sammengi A og M. Þó 

nafn komi oft fyrir er það aðeins skráð einu sinni.  

4.      Láta notandann velja eina eða fleiri töflu í mengi sem heitir B 

5.      Fyrir hvert einstakt nafn úr (M∩A)nöfn rennum við í gegnum öll stök í öllum 

grunngögnunum M og veljum þau stök sem eru skráð í töflu B og höfum sama 

nafn og við fengum úr (M∩A)nöfn.  Fáum þá út { M∩Anafn = M∩Bnafn }. 

9. Við teljum fyrir hvert nafn, hversu oft það kemur fyrir og prentum að lokum 

tíðnirit fyrir hversu mörg nöfn úr (M∩A)nöfn komu aldrei fyrir í M∩B, hversu mörg 

komu einu sinni fyrir og svo koll af kolli. 

10. Ferlið er gert sérstaklega fyrir karla og sérstaklega fyrir konur 
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Allar færslur

M
Töflur, valdar af notanda í 

mengi A

A B

Töflur, valdar af notanda í 

mengi B

Öll nöfn í töflum sem 

tilheyra B M∩BÖll einsttök nöfn sem 

koma fyrir í A1(M∩A)nöfn

| M∩Anafn = M∩Bnafn |

Fjöldi tilfella þar sem nafn úr A 

er jafnt nafni í staki úr B

 

3.5 Lýsandi tölfræði  

Eins og fyrr greinir byggir rannsóknin á þýðinu og því aðeins um lýsandi tölfræði að ræða. 

Engin sambærileg rannsókn er til um íslenskt samfélag og því erfitt að greina hvort 

breytingar hafi orðið. Mat á því hvað telst vera mikil eða lítil tenging milli valdahópa er 

metin út frá eðli valdahópanna og hvort og þá hve miklir hagsmunir geta skarast eða 

tengst. Umboðskenningin og kenningar um margræði og kjarnræði eru nýttar til 

grundvallar slíkum ályktunum í rannsókninni. Auk þess er valdsvið einstaklinga sem 

tengjast mörgum valdahópum sérstaklega skoðað til að meta hversu líklegt sé að upp komi 

hagsmunaárekstrar eða að umboð einstaklingsins við tvo eða fleiri hópa skarist. 
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4 Kenningar um vald  

Tveir kenningaskólar, kenndir við margræðis- og kjarnræðiskenningar, skipta miklu máli 

þegar skoðuð eru tengsl lýðræðis og valds. Þegar fjallað er um vald í þessu samhengi er 

miðað við aðgengi almennings til að taka þátt í ákvarðanatöku. Til þess að tryggja 

grunnhugmynd lýðræðisins er nauðsynlegt að valdið komi frá fólkinu og er það 

mikilvægur þáttur fulltrúalýðræðis.
5
 Flestir kennismiðir kjarnræðis og margræðis voru 

sammála um að aðgengi almennings að ákvarðanatöku væri og ætti að vera takmarkað, að 

fulltrúalýðræði væri skynsamlegasta leiðin til stjórnunar.  

Kjarnræðiskenningar mótuðust snemma á 20. öld af ákveðnum þáttum þjóðfélags- og 

hugmyndaþróunar Vesturlanda. Með eflingu þjóðríkisins varð til flóknara stjórnsýslukerfi 

til að stjórna því. Kennismiðir kjarnræðiskenninga töldu sig geta sýnt fram á að völd hefðu 

ætíð tilheyrt fámennum hópum og að þrátt fyrir samfélagsbreytingar, t.d. aukinn 

kosningarétt, hefði það ekki breytt þessu fyrirkomulagi.  

Eftir seinni heimsstyrjöld komu margræðissinnar fram á sjónarsviðið með andsvar við 

kjarnræðiskenningunni. Hinir nýju kennismiðir tóku undir með kjarnræðissinnum um að 

hin pólitíska ákvarðanataka væri ávallt í höndum fámenns hóps, en töldu að þessir hópar 

væru margir. Þeir töldu að þessir hópar væru á mörgum ólíkum sviðum en einnig að þeir 

kepptu sín á milli um völd sem tryggði ákveðna valddreifingu. Allir hefðu möguleika á 

aðild í einhverjum þessara valdahópa og því væri grunnhugmynd lýðræðisins möguleiki. 

Þeir töldu að ekki væri raunhæft að koma á beinni þátttöku almennings í stjórnun vegna 

þess hversu flókin stjórnun iðnríkja á Vesturlöndum væri. Margræðissinnar töldu að þeirra 

hugmyndir um lýðræði væru í samræmi við raunveruleikann og því væri hægt að segja að 

lýðræði á Vesturlöndum væri ríkjandi.
6
  

4.1 Kjarnræðiskenningar (e. elitism)  

Klassískar kjarnræðiskenningar komu fram í upphafi sem andsvar gegn hugmyndum um 

að lýðræði gæti dafnað í vestrænum þjóðfélögum. Fræðimennirnir lögðu sérstaka áherslu á 

að greina mun á hinu formlega og hinu raunverulega í umfjöllun um valddreifingu í 

þjóðfélaginu. Niðurstaða þeirra var að þegar rannsakað væri raunverulegt valdakerfi 

                                                 
5
 Svanborg Sigmarsdóttir.(2003)  

6
 Þorsteinn Magnússon. (1979) 
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samfélaga kæmi í ljós að hið formlega gæfi ekki raunverulega mynd. Það væri pólitískur 

veruleiki að fjöldinn réði ekki í lýðræðislegum þjóðfélögum..
7
  

Kennismiðir, sem aðhylltust þennan kenningaskóla, segja aðföng (e. resources) og 

eiginleika (e. attributes) nauðsynlega til að halda völdum sem er alltaf ójafnt skipt.
8
 Það er 

m.a. talin ástæða þess að minnihluti geti ráðskast með og stjórnað meirihlutanum þrátt 

fyrir að þingræði sé við lýði.
9
 Í rannsókn C.Wright Mills

10
 á valdakerfi Bandaríkjanna 

kemst hann að þeirri niðurstöðu að því þjóðfélagi sé stjórnað af einum valdakjarna.
11

 Í 

þessum valdakjarna séu einstaklingar sem skipi æðstu embætti þriggja 

meginvaldastofnananna; opinberir starfsmenn, herforingjar og viðskiptajöfrar. 

Valdakjarninn sameini krafta sína í því að stjórna sjálfum sér í hag. Flestar meiriháttar 

ákvarðanir séu teknar í þeim hópi sem tilheyrir efsta lagi samfélagsins og þar sem þessir 

aðilar séu ekki kjörnir af almenningi beri þeir enga ábyrgð gagnvart almenningi.
12

  

Margir kjarnræðisinnar telja minnihlutann með sinn sameiningarkraft betur til þess fallinn 

að stjórna, þar sem skipulag hans og sameining sé það sem fjöldann vanti. Kenningin um 

járnlög fámenningsstjórna fjallar um það hvers vegna meirihlutinn á erfitt með að stjórna 

sér sjálfur og jafnvel í þeim hópum sem lögðu sérstaka áherslu á að starfað væri eftir 

lýðræðislegum leikreglum.
13

 Robert Michels, höfundur kenningarinnar, komst að þeirri 

niðurstöðu að það væri nánast félagsfræðilegt lögmál að fámennisstjórnir tækju eigin 

hagsmuni fram yfir hagsmuni skipulagsheildarinnar.
14

Þessi kenning var sett fram af 

Michels eftir að hann kannaði sérstaklega sósíalíska stjórnmálaflokka í Evrópu, og 

gaumgæfilega þýska sósíalistaflokkinn fyrir fyrri heimstyrjöld auk annarra 

skipulagsheilda, og komst að þeirri niðurstöðu að í þessum flokkum væri að finna 

fámenningsstjórnir líkt og annars staðar. 

Sumir kjarnræðissinnar hafa einnig bent á að það sé óhjákvæmilegt að fámennisstjórn 

myndist í lýðræðislegu stjórnarformi. Í lýðræðinu séu alltaf valdahópar sem eigi í 

samkeppni um völdin. Schumpeter er einn þeirra sem hélt þessu fram og taldi þetta 

fyrirkomulag lýðræðisins henta nútímamanninum vel. Hann taldi það ekki eiga að vera 

                                                 
7
 Þorsteinn Magnússon. (1979)  

8
 Í G. Mosca. (1981). Í Curtis, Michael (ritstj ) 

9
 Heywood, Andrew. (1997) 

10
 Rannsókn hans var gerð á sjötta áratug nítjándu aldar í Bandaríkjunum og heitir bókin sem rannsóknin 

birtist í Power Elite og var gefin út árið 1956. 
11

 Heywood, Andrew. (1997) 
12

 Collins,R og Makowsky, M. (1993) 
13

 Í Robert Michels. (1981). Í Curtis, Michael (ritstj.) 
14

 McLean, Iain. (1996) 
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hlutverk kjósenda að taka ákvarðanir um málefni heldur að velja á milli leiðtoga til að taka 

ákvarðanir.
15

   Kjarnræðissinnar hafa haft efasemdir um að kosningar kæmu í veg fyrir 

samþjöppun á valdi þar sem þeir telja að minnihlutinn stjórni því um hverja kjósendur fái 

að velja.
16

  

Í niðurstöðum rannsóknar á dreifingu valds í íslensku valdakerfi á árunum 1990-2000 kom 

í ljós að valdakerfið stefnir frá kjarnræði til margræðis.
 17

 Á þessum árum er þó greind 

tregða stjórnmálaflokkanna til að gefa frá sér vald, enda sögulegt hlutverk þeirra í 

valdakerfinu mikið.
18

 Íslenskt þjóðfélag og lýðræðisskipan virðist því ekki vera 

undanskilin þessari greiningu á kjarnræði þótt dregið hafi úr fámenningsstjórnun ef marka 

má niðurstöður þessarar rannsóknar á valdakjörnum á Íslandi. 

Í þessari rannsókn verður kannað hvort tilhneiging sé til þess að fáir hópar einstaklinga 

ráði í helstu valdakjörnum landsins og hvort greinanlegur sé einn eða fleiri minnihlutar 

sem eru fyrirferðarmiklir á rannsókn á valdakjörnum í íslensku samfélagi.  

4.2 Margræðiskenningar (e. pluralism ) 

Þeir fræðimenn sem aðhylltust margræðiskenningarnar voru mótfallnir hugmyndum 

kjarnræðissinna vegna þess að þeir telja þátttöku smærri sveitarfélaga, verkalýðshreyfinga, 

mannúðarsamtaka, trúarhópa og svipaðra samtaka mikilvægari en að gera greinarmun á 

milli valdastéttar og þeirrar stéttar sem er stjórnað, það er að lóðréttur greinarmunur í 

þjóðfélagi væri mikilvægari en sá lárétti.
19

 Möguleiki væri fyrir marga þegna að hafa áhrif 

í lýðræðislegu þjóðfélagi en fáir væru með hin raunverulegu völd.
20

 

Þegar margræðiskennismiðurinn Polsby fjallar um völd, gagnrýnir hann þá aðferðafræði 

sem gjarnan er notuð hjá kjarnræðissinnum, þ.e. að leggja það að jöfnu að staða sem veiti 

möguleika á valdi eða ákvarðanatöku sé ein og hin sama og að menn nýti sér valdið sem 

þeir hafa. Hann fjallar um vald og áhrif sem orsakasamhengi í tengslum við að taka 

ákvörðun í stöðu sem veitir þann möguleika. 

                                                 
15

 Hague, R, Harrop, M, Breslin, S. (1998)  
16

 Þorsteinn Magnússon . (1979) 
17

 Einar Ægisson Hafberg og Eiríkur Ólafsson. (2002) 
18

 Einar Ægisson Hafberg og Eiríkur Ólafsson. (2002) 
19

 McLean, Iain. (1996) 
20

 Paul Schumaker. (1991) 
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Polsby telur að það að beita ákvarðanatökuvaldi sínu sé val á milli orsaka A og B sem 

ákvörðunin veldur, magn áhrifa, sem ákvarðanataka einstaklings hefur, segi til um hversu 

mikið vald hann í raun hefur.  

Rannsóknaraðferðum Polsbys er beint að ákvarðanatöku þeirra sem eru í valdastöðum en 

ekki eingöngu að því að skoða þá sem þar sitja og draga ályktanir út frá því. 
21

 

Robert Dahl er sama sinnis og Polsby um að kjarnræðiskennismiðir rugli valdakjörnum 

saman við þann hóp manna sem hefur möguleika á miklu valdi. Hann telur að möguleiki á 

valdi sé ekki það sama og raunverulegt vald. Til þess að komast að því hvort valdakjarnar 

séu raunverulegir þurfi að skoða hvort sá hópur taki mikilvægar pólitískar ákvarðanir. 

Ekki sé nóg að kanna hverjir skipi æðstu stöðurnar. Það sem margræðiskennismiðir 

gleyma þó í greiningunni á hvernig vald og ákvarðanataka tengjast, er það vald sem felst í 

því að halda ákveðnum málum frá því að komast á dagskrá og því sé ekki tekin nein 

ákvörðun um þau. Með því að taka enga ákvörðun um sum mál sé verið að beita valdi.
22

  

Á sjöunda áratugnum breytti Robert Dahl um stefnu og hóf að þróa kenningar líberalisma, 

neo-plúralisma sem fjölluðu um vaxandi áhyggjur af valdi kapítalískra afla. 

Margræðissinnar telja alla hópa hafa jafna möguleika á að hafa áhrif í lýðræðissamfélagi 

en ný-margræðissinnar segja að munur sé á milli hópa eftir því hvaða aðföng hóparnir 

hafi. Sumir hópar séu sterkari en aðrir vegna betri og auðveldari aðkomu að fjölmiðlum, 

fjármagni og stjórnvöldum. Stjórnvöld séu ekki hlutlaus úrskurðaraðili. Það hafi sýnt sig 

að viðskiptalífið hefur hlutfallslega meiri áhrif á ríkisvaldið og lýðræðislega útkomu en 

aðrir hópar.  

4.3 Samráðshyggja 

Á sama hátt og ný-margræðishyggjan kom fram sem gagnrýni á margræðiskenningar kom 

samráðshyggja (e. corporatism) fram. Samráðshyggja er, í mjög víðu samhengi, að beita 

skipulagðri hagsmunabaráttu til að hafa áhrif á stjórnsýslu hins opinbera. Sá hluti 

samráðshyggjunnar sem kennir sig við frjálslyndi (e. liberal) fjallar um það hvernig 

þrípóla kerfi hefur verið komið á í þróuðum lýðræðisríkjum þar sem samtök 

atvinnurekenda, verkalýðshreyfinga og stjórnvalda hafa þróað með sér vinnufyrirkomulag 

þar sem fulltrúasamtökum atvinnurekenda og verkalýðshreyfinga eru veitt þau forréttindi, 
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 Nelson W. Polsby. (1963)  
22
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umfram aðra hagsmunahópa, við að koma að stefnumörkun með ríkisvaldinu.
23

 Jafnvel 

þótt margræðissinnar hafi talið aðkomu hagsmunahópa að ákvarðanatöku jákvæðan hluta 

lýðræðissamfélagsins benda samráðshyggjusinnar á að þetta fyrirkomulag geti verið á 

kostnað annarra hagsmunahópa sem ekki hafa sama aðgang. Að sama skapi gagnrýna þeir 

að vald kjörinna fulltrúa veikist þegar fulltrúar atvinnulífsins og verkalýðsins verða hluti 

af ákvörðunarferlinu því á endanum, þegar búið að er að semja um ákvörðun, er hin 

formlega ábyrgð þingmannanna en ekki fulltrúa atvinnulífsins eða 

verkalýðshreyfingarinnar.
24

 Við þessar breytingar á aðkomu fyrrgreindra hagsmunahópa 

að lýðræðislegu ferli ákvarðana benda gagnrýnendur samráðshyggjunnar á að valdið færist 

frá kjósendum þar sem fulltrúar þeirra fari ekki með sama vald og áður. Þessi þróun renni 

enn fremur stoðum undir elítu stofnana sem veittur hefur verið ,,aðgangur“ að formlegri 

ákvarðanatöku stjórnvalda.  

Þeir valdakjarnar sem þessi rannsókn nær til eru sérstaklega skoðaðir og einnig tengsl 

viðskiptavaldsins við verkalýðshreyfinguna í gegnum setu verkalýðsfulltrúa í 

lífeyrissjóðum sem hafa fjárfest í fyrirtækjum og fengið sæti í stjórn. Fulltrúar 

verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda sjá um einn stærsta sjóð fjármagns í eigu 

landsmanna. Samhliða aukinni þátttöku þeirra í ákvarðanatöku stjórnvalda er mikilvægt að 

skoða vald þeirra samanborið við aðra hagsmunahópa og hvaða áhrif sá munur hefur, sé 

hann til staðar, í ljósi kenninga um samráðshyggjuna. 

4.4 Kynjafræðikenningar  

Til að þekkja og skilja hvernig völd skiptast milli hópa í samfélaginu er afar mikilvægt að 

aðgreina valdahlutföll milli  karla og kvenna. Tölfræðilegar greiningar á stöðu kynjanna á 

Íslandi síðustu árin hafa sýnt að framgangur kvenna er mun lakari en karla þrátt fyrir 

jafnan lagalegan rétt kvenna og karla á Íslandi í nokkra áratugi. Þær kenningar sem lagðar 

hafi verið fram til að m.a. ,,leiðrétta“ verðmætamat kynjanna í samfélaginu og leiðirnar til 

að jafna tækifæri kynjanna falla flestar undir kenningaheim kynjafræðinnar. Hér verður 

farið yfir þekktustu og algengustu leiðirnar sem nýttar hafa verið í hinum vestræna heimi 

og greiningar kynjafræðinnar á þeim.  
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4.4.1  Samþætting kynjasjónamiða 

Kenningar um samþættingu kynjasjónamiða eiga rætur sínar að rekja til kvennaráðstefnu 

Sameinuðu þjóðanna í Peking árið 1995. Í framhaldi af þeirri ráðstefnu tók 

Evrópusambandið upp kenningarnar til að vinna að jafnrétti kynjanna.
25

 Íslensk stjórnvöld 

tóku þátt í þróuninni og samþykktu hugmyndir um samþættingu kynjasjónarmiða bæði hjá 

Sameinuðu þjóðunum og í Evrópuráðinu.
26

 Samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna 

er samþætting jafnréttissjónarmiða það tiltekna ferli að mæla afleiðingar einhverra 

aðgerða, svo sem lagasetningar, stefnumyndunar og aðgerða á konur og karlmenn á öllum 

sviðum. Samþættingin tekur tillit til áhyggjuefna og reynslu kvenna jafnt sem karla, sem 

samofins þáttar í hönnun, útfærslu, eftirliti og mati á stefnum og aðgerðum. Hvort sem um 

ræðir á pólitískum, hagfræðilegum og félagslegum sviðum. Þannig uppskeri konur og 

karlmenn jafnt og að misskiptingu sé hætt ef hún er til staðar. Takmark samþættingar 

jafnréttissjónarmiða er að ná fram jafnrétti kynjanna.
27

  

Kynjasamþætting felur í sér skipulagningu, endurbætur, þróun og mat á 

stefnumótunarferlinu þannig að kynjasjónarmið sé fléttað inn í öll mál, á öllum stigum og 

sé framkvæmt af þeim sem fást við stefnumótun. Til þess að kynjasamþætting verði að 

veruleika þurfa ákveðnar forsendur að vera til staðar.  

Til að tryggja að samþættingarsjónarmið nái fram að ganga skiptir gífurlega miklu máli að 

pólitískur vilji sé fyrir hendi og stjórnvöld þurfa að hafa skýra jafnréttisstefnu að 

leiðarljósi. Til að innleiða kynjasamþættinguna í stjórnkerfið þarf að þekkja hvernig 

stefnumótunin fer fram, hverjir koma að henni og hvar sérþekking er til staðar á 

jafnréttismálum innan stjórnsýslunnar. Sérþekking er grundvallaratriði í því að 

framkvæmd samþættingar skili árangri. Ef hún er ekki fyrir hendi verður samþætting 

aðeins í orði en ekki á borði.
28

 Án femínískrar þekkingar og greiningar er samþætting 

seinvirkari, máttlausari og árangursminni en samþætting sem byggir á mikilli femínískri 

samfélagsþekkingu og greiningu.
29

 Líkt og í öllu öðru þarf fjárhagslegur stuðningur að 

vera til staðar svo hægt sé að fjármagna starfsfólk til að sinna samþættingunni. 
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Samþætting þarf að fara fram á öllum stigum stjórnsýslunnar eigi hún að ná til allra þátta 

hennar.  

Tvær leiðir eru mögulegar við samþættinguna. Annars vegar er hin hefðbundna leið: að 

framfylgja jafnréttisstefnu eða með sértækum aðgerðum
30

 t.d. með lagasetningu um að 

þegar nýr starfsmaður er ráðinn og tveir jafnhæfir einstaklingar sæki um af, sinn af hvoru 

kyni, skuli ráða konu ef hallar á konur í þeirri grein. Markmið sértækra aðgerða er ekki 

einvörðungu að leiðrétta stöðu kvenna heldur að leiðrétta kerfið svo það miði við 

samfélagslegar þarfir beggja kynjanna.
31

  

Hins vegar hefur eftirlitshlutverkið einnig reynst mikilvægt í notkun á samþættingunni, 

þ.e. ábyrgð þess sem sér um að hrinda framkvæmd af stað undir eftirliti og að árangurinn 

sé mældur reglulega.
32

 

4.4.2  Jákvæð mismunun 

Á Íslandi hefur sú löggjöf sem kallast ,,jákvæð mismunun“ (e. Positve discrimination), og 

gengur lengst í því að vinna gegn ójafnrétti milli kynjanna, ekki verið fest í lög. Slíka 

löggjöf má meðal annars finna í sænsku löggjöfinni og í henni segir m.a. að við ráðningu í 

grein þar sem hallar á annað kynið sé sá aðili af því kyni sem hallar á, ráðinn, uppfylli sá 

aðili lágmarks hæfniskröfur. Þar með er ekki gengið út frá því að viðkomandi þurfi að 

vera jafnhæfur líkt og íslenska löggjöfin gerir ráð fyrir. Í jákvæðri mismunum skiptir 

hæfni því minna máli en kyn.
33

 

4.4.3 Kynjakvótar  

Kynjakvótar voru í fyrsta sinn lögleiddir með jafnréttislögunum árið 2008 þar sem 

opinberum hlutafélögum og fyrirtækjum sem ríki eða sveitarfélög eru aðaleigendur að, er 

gert skylt að skipa 40% fulltrúa af hvoru kyni.
34

 Engir kynjakvótar eru lögbundnir á 

Íslandi um hlutfall í stjórnmálaflokkum né í stjórnum fyrirtækja í almenningseigu.  

Árið 2006 höfðu 40 lönd víðsvegar um heiminn innleitt kynjakvóta hjá stjórnmálaflokkum 

með lögboði eða jafnvel bundið í stjórnarskrá. Í um fimmtíu löndum hafa 
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stjórnmálaflokkarnir sjálfir sett sér kynjakvóta að eigin frumkvæði.
35

 Slíkir kynjakvótar 

hafa verið til staðar í framboðum nokkurra stjórnmálaflokka hér á landi en með 

mismunandi hætti eftir framboðum í hverju kjördæmi á hverjum tíma. 

Hugmyndin um kynjakvóta var kölluð ,,hraðferð til jafnréttis“ á kvennaráðstefnu 

Sameinuðu þjóðanna í Peking árið 1995 þar sem hugmyndin fékk jákvæða umfjöllun. 

Talað var um raunhæfa leið fyrir stjórnvöld til að leiðrétta þá skekkju sem einkenndi 

hlutfall kynjanna í stjórnum ríkjanna. Með því að hafa kynjakvóta væri ekki verið að vinna 

að ,,jöfnum tækifærum“ heldur jafnri útkomu.
36

 

Ástæðum fyrir kynjakvóta hefur helst verið skipt í tvo meginflokka. Annars vegar 

réttlætisrökin sem snúa að því að það sé sanngjarnt og réttlátt að konur eigi sama aðgang 

að valda- og áhrifastöðum og karlar og hins vegar nytjarökin sem koma í veg fyrir það 

samfélagslega tap sem verði þegar samfélagið nýtir ekki mannauð kvenna, hæfni og 

dugnað.  

Rannsókn Wellesley Center for Women sem ber heitið ,,Af hverju þarf þrjár eða fleiri 

konur til að breyta stjórnum“ fjallar um hegðunarbreytingar kvenna í stjórnum fyrirtækja í 

Bandaríkjunum eftir fjölda kvenna sem eru saman í stjórn. Hún styður kenninguna um 

þörfina á ,,undirstöðufjölda“(e. Critical mass). Kenningin um undirstöðufjölda fjallar um 

hversu margar konur þurfi hlutfallslega í stjórnir fyrirtækja svo sjónarmið kvenna fái að 

njóta sín. Rannsóknin, sem er byggð á viðtölum og umræðum við 50 konur sem starfa sem 

framkvæmdastjórar, stjórnarformenn og stjórnarmenn í Fortune 1000 fyrirtækjunum, 

kemst að þeirri niðurstöðu að það þurfi þrjár eða fleiri konur til að leiða fram 

stórvægilegar breytingar svo hin kvenlægu sjónarmið fái að njóta sín í stjórnum 

fyrirtækjanna. 
37

 

Rannsóknir sýna þó að varhugavert er að festast í svokölluðu ,,höfðatölujafnrétti“ þ.e.a.s. 

að jafnrétti kynjanna sé ekki eingöngu fólgið í því að kynin skipti jafnt á milli sín 

hlutverkum heldur að sjónarmið beggja kynja nái fram að ganga í framkvæmd valdsins og 

áhersluvali. Mótun valdsins hefur verið í höndum karla í gegnum aldirnar og því eiga þær 

konur, sem stíga þar inn til að breyta áherslum, aðferðum og leiðum í átt að sjónarmiði 

kvenna, töluvert verk fyrir höndum. Anne Phillips bendir á í rannsókn sinni að afar lítill 

munur sé á kynjunum í stjórnmálastarfi þótt konur hneigist til að að leggja meiri áherslu á 
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jafnrétti, umönnun sjúkra, barna, aldraðra o.s.frv. Hún bendir jafnframt á að ekki sé 

sjálfgefið að konur hafi annan stjórnunarstíl en karlar þótt margt bendi til þess að áherslur 

þeirra séu aðrar en karla. 
38

Gerður er því greinarmunur á valdeflandi leiðum svo sem 

sértækum aðgerðum, jákvæðri mismunun, kynjakvóta og því að breyta rót vandans sem 

felst fyrst og fremst í að breyta huglægum þáttum einstaklinga sem móta hið kynlæga kerfi 

sem fellur betur að körlum en konum.
39

 

Það sem femínískar kenningar eiga sammerkt er að þær lýsa ákveðnu gildismati um 

hvernig heimurinn eigi að vera út frá þeim raunveruleika sem blasir við og falla þær í hóp 

gildakenninga.  

Þær hafa reynst nytsamlegar í baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna en um þær ríkir ekki 

pólitísk sátt, hvorki hér á landi né erlendis. Árangur aðferðanna er þó oftast nær 

óumdeildur, þ.e. ef markmiðið er að fjölga konum í áhrifastöðum, en um hvort þær 

aðferðir sem hér hefur verið lýst séu þær réttlátustu ríkir hins vegar ekki pólitískur 

einhugur.  

Í greiningu á gögnum í þessari rannsókn verður lagt mat á hvernig tekist hefur til með 

lagasetningu út frá kenningum og aðferðum kynjafræðinnar sem nýttar hafa verið 

hérlendis og hvaða leiðir eru færar þar sem kynjajafnréttið er enn ekki orðið að veruleika. 

4.5 Umboðskenningin (e. agency theory) 

Kenningin um umboð er notuð til að greina stigskipt kerfi. Til umboðs er stofnað þegar 

umbjóðandi felur umboðsaðila að fara með einhver málefni fyrir sig. Umboðsaðili þiggur 

yfirleitt greiðslu fyrir. Aðaleinkenni umboðskenningarinnar er að umboðsaðilinn hefur 

meiri upplýsingar en umbjóðandinn. Mismunandi aðgengi að upplýsingum er uppspretta 

umboðsvandans.  

Til þess að umbjóðandinn geti tryggt að umboðsaðili starfi þannig að hans hagsmuna sé 

vel gætt, lætur hann oft meta árangur umboðsaðilans eða greiðir honum þegar hann sýnir 

góðan árangur.  

Sá kostnaður sem umbjóðandinn þarf að leggja út fyrir er kallaður “umboðskostnaður”. 

Þegar menn gera samninga og vita af ósamhverfum upplýsingum reyna þeir að gera 

samninga á þann hátt að sem auðveldast sé að fylgjast með umboðsaðilanum. Ekki er hægt 
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að gefa sér það að umbjóðandinn og umboðsaðili vinni að sama markmiði. Samningar sem 

tryggja hagsmuni beggja t.d. með því að deila hagnaðinum er sú leið sem oft er valin.
40

  

Í rannsókn þessari verða valdatengsl milli valdahópa sérstaklega skoðuð, auk þess sem 

valdaþjöppunin innan hópanna er mæld. Þó ekki sé unnt að gera nákvæma greiningu á 

öllum tengslum sem fram koma í rannsókninni verða þau tilfelli hjá þeim einstaklingum 

sem sitja í mörgum valdakjörnum eða á mörgum stöðum innan eins valdakjarna skoðuð 

sérstaklega í ljósi þess hvaða hagsmunaárekstrar geti átt sér stað með hliðsjón af 

umboðskenningunni.  
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5 Viðskiptavaldið  

Allt frá því að verslunareinokun Dana var afnumin fór íslensk verslun að blómstra, bæði 

innan lands og í útflutningi. Viðskiptalífið á Íslandi hefur frá nítjándu öld verið byggt á 

verslun og þjónustu sem varð að undirstöðu í atvinnusköpun Íslendinga.
41

 Síðustu tvo 

áratugi hefur ný tegund íslenskra viðskipta rutt sér rúm erlendis þar sem fjármagnið er 

helsti efniviðurinn. Íslenskir fjárfestar hafa í þeirri viðskiptalegu útrás t.d. eignast stórar 

verslanakeðjur og fótboltalið í Bretlandi, lyfjafyrirtæki í Búlgaríu, dagblöð í Danmörku 

svo fátt eitt sé nefnt. Þróun síðustu ára í viðskiptalífinu varð m.a. til þess að sett var á fót 

sérstök kauphöll þar sem í fyrsta sinn var mögulegt að versla með hlutabréf á opnum 

markaði hérlendis. 

Kauphöll Íslands er samkvæmt íslenskum lögum hlutafélag sem hefur fengið leyfi til að 

reka skipulegan verðbréfamarkað.
42

 Í Kauphöllina skrá sig félög til að eiga skipulögð 

viðskipti með hlutabréf, en mismunandi er hversu mörg fyrirtæki eru skráð í Kauphöllina 

á hverjum tíma. Í rannsókn minni frá árinu 2003
43

 voru þau flest í sögu Kauphallar Íslands 

eða 86 fyrirtæki og því ljóst að mikil umskipti hafa orðið síðan, því árið 2007 voru þau 27 

talsins. Fyrirtæki eru í flestum tilfellum skráð á markað til þess að auka fjármagn í 

fyrirtækjunum og algengt er að við skráningu í Kauphöll Íslands fari fyrirtækin í að auka 

hlutafé í sínu eigin fyrirtæki.
44

 Auk þess verður fyrirtækið við skráningu sýnilegra nýjum 

fjárfestum og getur því eflt viðskipti fyrirtækisins til muna en markmið Kauphallar Íslands 

er að auka virði fyrirtækjanna og seljanleika.
45

 

Til þess að uppfylla skilyrði sem sett eru fyrir skráningu fyrirtækja hjá Kauphöll Íslands 

þarf útboð verðbréfa að vera að lágmarki upp á 210 milljónir króna við skráningu. Auk 

þess þarf áætlað markaðsvirði hlutabréfaflokks að vera 80 milljónir að lágmarki. Við þetta 

bætist ákvæði um dreifingu eignarhalds sem þarf að vera þannig að ,,að minnsta kosti 25% 

hlutabréfanna og atkvæðisréttar sé í eigu almennra fjárfesta, eða með tilliti til mikils fjölda 

hluthafa og útbreiðslu hlutabréfanna, lægra hlutfall, komi það ekki í veg fyrir eðlileg 

viðskipti með bréfin“ eins og segir í reglugerðinni orðrétt. Með ,,almennum fjárfesti“ er átt 

við fjárfesti sem er ekki innherji, móður- eða dótturfélag eða aðili sem á meira en 10% af 
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hlutafé skráðs félags. Þá þarf að leggja fram endurskoðaða ársreikninga þrjú ár aftur í 

tímann þegar félagið er skráð. 
46

 

Á Íslandi eru þau fyrirtæki, eins og fyrr greinir, sem eru skráð í Kauphöll Íslands afar fá, 

en þeim hefur fækkað úr 86 árið 2003 í 27 árið 2007. Til að fá raunhæfa mynd af 

íslenskum fyrirtækjum voru annars vegar skoðuð skráð fyrirtæki og hins vegar 47 stærstu 

fyrirtæki landsins miðað við ársveltu; þetta er rannsóknarhópur sem tilheyrir 

viðskiptavaldinu, í þessari rannsókn. Fyrirtæki voru því valin vegna stærðar sinnar því 

ætla má að þeir sem sitja í stjórnum þessara fyrirtækja eigi auðvelt með að hafa áhrif á 

samfélagið fremur en þeir sem stjórna smærri fyrirtækjum. Upplýsingar um 47 stærstu 

fyrirtækin eru fengnar úr skýrslu Háskólans á Bifröst ,,Jafnréttiskennitölunni“
47

 og voru 

nýtt í þessa rannsókn með góðfúslegu leyfi rannsakenda á Bifröst. Upphaflega voru 

fyrirtækin 50 en vegna villna í frumgögnum og vegna þess að ómögulegt reyndist að hafa 

uppi á gögnum um eitt fyrirtæki var þeim fækkaði í 47. 

5.1 Viðskiptavaldið innbyrðis tengsl  

Þegar fjöldi þeirra sem sitja í stjórnum fyrirtækja er skoðaður kemur í ljós að nokkuð 

algengt er að einstaklingar sitji í fleiri en einni stjórn, en það á við um tæp 15% þeirra sem 

sitja í stjórnum fyrirtækjanna sem skoðuð voru í þessari rannsókn. Flestir sitja í tveimur 

stjórnum eða 30 einstaklingar, 28 karlar og 2 konur. Fjórir karlar sitja í þremur stjórnum, 

einn karl í fjórum stjórnum og tveir karlar í fimm stjórnum fyrirtækja í viðskiptavaldinu 

árið 2007. 

Árið 2003 sátu 14% af þeim einstaklingum sem sátu í stjórn fyrirtækja sem skráð voru hjá 

Kauphöll Íslands í stjórnum tveggja eða fleiri fyrirtækja. Flestir sitja í tveimur stjórnum, 

eða 12%, eða 29 einstaklingar. Fjöldi þeirra sem sitja í þremur stjórnum í fyrrgreindum 

fyrirtækjum eru fjórir einstaklingar eða 2% heildarstjórnarmanna. Aðeins 0,4% sitja í 

fjórum fyrirtækjum og 1% á sæti í fimm stjórnum, eða tveir einstaklingar. Aðeins ein kona 

situr í fleiri en einni stjórn og situr hún í tveimur stjórnum.  
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Tafla 1. Fjöldi einstaklinga sem sat í stjórn fyrirtækis skráð hjá Kauphöll Íslands og/eða fyrirtækis í 

hópi 47 stærstu fyrirtækja á Íslandi árið 2007. Skráð eftir fjölda stjórna sem 

einstaklingarnir sátu í, skráð í prósentum. 

 

Af þeim sem sitja í stjórnum fyrirtækja árið 2007 eru aðeins 8,9% konur, eða 22 konur 

sem aðalmenn. Karlarnir sem eru aðalmenn eru 226 eða 91%. Árið 2003 voru konur 5% af 

stjórnarmönnum í fyrirtækjum sem skráð voru í Kauphöll Íslands og hefur því fjölgun 

kvenna verið afar lítil á fjögurra ára tímabili.  

 

Tafla 2. Fjöldi einstaklinga sem sat í stjórn fyrirtækis sem skráð var hjá Kauphöll Íslands árið 2003. 

Skráð eftir fjölda stjórna sem einstaklingar, skráð í prósentum, sátu í í þessum hópi 

fyrirtækja.  

Fjöldi stjórnarsæta á hvern 

einstakling árið 2003 % Karlar Konur Samtals

Sitja í einni stjórn 71% 5% 76%

Sitja í tveimur stjórnum 16% 16%

Sitja í þremur stjórnum 5% 5%

Sitja í fjórum stjórnum 2% 2%

Sitja í fimm stjórnum 2% 2%

Sitja í sex stjórnum 1% 1%

Samtals fjöldi stjórnarmanna 95% 5% 100%  

Aðeins ein kona sem sat í stjórnum fyrirtækja skráðum hjá Kauphöll árið 2003 situr nú í 

fyrirtækjum sem þessi rannsókn nær til. Sextíu karlmenn sátu í stjórnum hjá stærstu 

fyrirtækjunum árið 2003 og sátu einnig í þeim fyrirtækjum sem tilheyra 

,,viðskiptavaldinu“ árið. Eins og sjá má á töflu 4 eru fimmtán karlar sem sátu í þremur til 

sex stjórnum árið 2003.  

 

  

Fjöldi stjórnarsæta á hvern 

einstakling árið 2007% Karlar Konur Samtals

Sitja í einni stjórn 77,02% 8,06% 85,08%

Sitja í tveim stjórnum 11,29% 0,81% 12,10%

Sitja í þrem stjórnum 1,61% 0,00% 1,61%

Sitja í fjórum stjórnum 0,40% 0,00% 0,40%

Sitja í fimm stjórnum 0,81% 0,00% 0,81%

Samtals fjöldi stjórnarmanna 91,1% 8,9% 100,0%
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Tafla 3.  Fjöldi einstaklinga sem sat í stjórn fyrirtækis skráð í Kauphöll Íslands árið 2007 og/eða í einni af 

stjórn 47 stærstu fyrirtækja Íslands árið 2007 en sat jafnframt í stjórn fyrirtækis skráð í Kauphöll 

Íslands árið 2003. Skráð eftir kyni og fjölda stjórnarsæta í Kauphöll árið 2003. 

Einstaklingar sem sátu í stjórn fyrirtækis skráð í Kauphöll eða í 47 stærstu 

fyrirtækjum landsins árið 2007 og sátu einnig í stjórn fyrirtækis skráð í Kauphöll 

árið 2003 

  Karl Kona Samtals 

Sátu í stjórn fyrirtækis árið 2007 en engri stjórn árið 

2003 166 21 187 

Sátu í stjórn fyrirtækis árið 2007 og í einni stjórn árið 

2003 31 1 32 

Sátu í stjórn fyrirtækis árið 2007 og í tveimur stjórnum 

árið 2003 14 0 14 

Sátu í stjórn fyrirtækis árið 2007 og í þremur stjórnum 

árið 2003 7 0 7 

Sátu í stjórn fyrirtækis árið 2007 og í fjórum stjórnum 

árið 2003 4 0 4 

Sátu í stjórn fyrirtækis árið 2007 og í fimm stjórnum árið 

2003 3 0 3 

Sátu í stjórn fyrirtækis árið 2007 og í sex stjórnum árið 

2003 1 0 1 

Fjöldi einstaklinga sem sátu í stjórn fyrirtækis árið 

2007 226 22 248 

 

5.1.1 Tengsl milli stærstu valdahópa í viðskiptalífinu árið 2003 og árið 2007 

Átta valdahópar féllu inn í greiningu á sterkustu valdablokkum landsins í blaðinu Frjáls 

verslun árið 2003. Þessir hópar höfðu árið 2003 ýmist haft lengi mikil ítök í íslensku 

viðskiptalífi eða mynduðust í kringum einkavæðingu bankanna.   

Til þess að kanna hversu sterk staða þessara hópa var árið 2007 voru þeir einstaklingar 

sem voru í valdablokkum árið 2003 sérstaklega skoðaðir þegar og ef þeir komu fyrir í 

þeim fyrirtækjum sem þessi rannsókn nær til árið 2007. Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir 

að það eru töluverð tengsl á milli valdablokkanna árið 2003 og þeirra einstaklinga sem 

sitja í viðskiptavaldinu árið 2007. Árið 2003 tilheyrðu 23 einstaklingar, allt karlmenn, 

valdablokkum viðskiptalífsins hér á landi. Árið 2007 voru 16 af þessum einstaklingum í 

stjórnum stærstu fyrirtækja landins.  

Nákvæm greining á breytingum innan hvers hóps sýnir að töluverðar breytingar eru á milli 

þeirra ára sem rannsóknin nær til.  
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5.1.1.1 Kolkrabbinn 

Sá hópur sem kenndur hefur verið við Kolkrabbann í greiningu Frjálsrar verslunar átti 

mest í Sjóvá-Almennum, Skeljungi, Eimskipi og Flugleiðum árið 2003. Þeir einstaklingar 

sem tengdir voru þessum fyrirtækjum í gegnum Kolkrabbann árið 2003 voru Benedikt 

Sveinsson, Einar Sveinsson og Benedikt Jóhannsson. 
48

 

Benedikt Jóhannsson sat árið 2007 enn í stjórn Sjóvár-Almennra og Nýherja líkt og árið 

2003. Einar Sveinsson sat enn í Sjóvá-Almennum líkt og árið 2003, en auk þess í 

Icelandair Group árið 2007. Benedikt Sveinsson kemur ekki fyrir í stjórnum fyrirtækja 

árið 2007. 

Tveir af þremur af foringjum Kolkrabbans árið 2003 sátu í viðskiptavaldinu árið 2007.  

5.1.1.2 S-hópurinn 

S- hópinn tilheyrðu árið 2003, Ólafur Ólafsson , Þórólfur Gíslason, Finnur Ingólfsson og 

Jón Helgi Guðmundsson. Ólafur Ólafsson  var stjórnformaður Samskipa árið 2003 og árið 

2007 og hann sat jafnframt í stjórn Alfesca árið 2007. Finnur Ingólfsson var forstjóri VÍS 

árið 2003 og tengist viðskiptavaldinu 2007 vegna setu sinnar í stjórn Icelandair Group, en 

hann var jafnframt ráðherra í ríkisstjórn Íslands árin 1994-1999
49

. Þórólfur Gíslason sat 

árið 2007 í stjórn Mjólkursamsölunnar en sat árið 2003 sem formaður VÍS og Kaupfélags 

Skagfirðinga. Jón Helgi Guðmundsson var árið 2003 forstjóri BYKO en kom ekki fyrir í 

viðskiptavaldinu árið 2007. 

Þrír af fjórum af foringjum S-hópsins árið 2003 sátu í stjórn fyrirtækis í viðskiptavaldinu 

árið 2007. 

5.1.1.3 Baugsfeðgar 

Feðgarnir Jóhannes Jóhannsson og Jón Ásgeir Jóhannesson voru í þriðja hópnum sem 

tilgreindur var árið 2003 sem einn af valdahópum í viðskiptalífinu og eru oft nefndir 

Baugsfeðgar. Árið 2003 voru þeir stærstu hluthafarnir í Baugi Group, Flugleiðum auk þess 

sem þeir áttu töluvert í breskum fjárfestingum. Í viðskiptavaldinu árið 2007 kemur 

Jóhannes Jóhannsson ekki fyrir en Jón Ásgeir Jóhannesson sat í stjórnum Haga hf, 365 

ehf. og stjórn FL Group.
50
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 Jón G. Hauksson. (2003) Valdablokkir í íslensku viðskiptalífi. Frjáls verslun. 2. tbl. Bls 16-32, 34, 36, 38-39 
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 Vefur Alþingis, sótt þann 5. október 2008 á  http://www.althingi.is/cv.php4?nfaerslunr=150 
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 Jón G. Hauksson. (2003) Valdablokkir í íslensku viðskiptalífi. Frjáls verslun. 2. tbl.. Bls 16-32, 34, 36, 38-39 
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5.1.1.4 Samson 

Í Samson-hópnum svokallaða tilheyrðu árið 2003 aðrir feðgar, Björgólfur Guðmundsson 

og Björgólfur Thor Björgólfsson auk Magnúsar Þorsteinssonar. Tengsl Björgólfs 

Guðmundssonar við þau fyrirtæki árið 2007, sem þessi rannsókn nær til, eru eingöngu við 

stjórn Landsbankans þar sem hann var stjórnarformaður. Björgólfur Thor Björgólfsson sat 

hins vegar í þremur fyrirtækjum árið 2007 en hann sat í Straumi-Burðarás, Actavis Group 

og Actavis hf.  

Allir þeir sem tilheyrðu Samherja-hópnum  árið 2003 sátu einnig í stjórnum í 

viðskiptavaldinu árið 2007. 

5.1.1.5 Samherji 

Fimmti hópurinn er svo Samherji og Kaldbakur en í honum tilheyrðu árið 2003 þeir 

Þorsteinn Már Baldvinsson og Eiríkur S. Jóhannsson, þá tengdir Samherja og 

Síldarvinnslunni. Árið 2007 sat Þorsteinn Már í stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf. og í 

stjórn Sildarvinnslunnar. Eiríkur S. Jóhannsson sat árið 2007 í stjórn Samherja.  

Báðir foringjar Samherja sátu í fyrirtækjum í viðskiptavaldinu árið 2007. 

5.1.1.6 Kaupþing 

Sjötti hópurinn er kenndur við Kaupþing. Árið 2003 tilheyrðu þeir bræður kenndir við 

fyrirtækið Bakkavör, Ágúst Guðmundsson og Lýður Guðmundsson, auk þeirra Sigurðar 

Einarssonar og Hreiðars Más Sigurðssonar, yfirstjórn Kaupþings. Árið 2007 sátu 

bræðurnir Lýður og Ágúst í stjórnum Exista og Bakkavör Group, Sigurður Einarsson sat 

enn í Kaupþingi árið 2007 og Hreiðar Már var einnig enn forstjóri Kaupþings árið 2007. 

Þrír af fjórum einstaklingum Kaupþingshópsins árið 2003 sátu í stjórnum í 

viðskiptavaldinu árið 2007.
51

 

5.1.1.7 Íslandsbanki 

Sjöundi hópurinn er svo Íslandsbankahópurinn. Í þeim hópi voru árið 2003 Bjarni 

Ármannsson, Kristján Ragnarsson, Helgi Magnússon, Víglundur Þorsteinsson og Einar 

Sveinsson, sem einnig er kenndur við Kolkrabbann og kemur fram í umfjöllun hér að 

framan.  
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Bjarni Ármannsson, Kristján Ragnarsson og Víglundur Þorsteinsson sátu ekki í stjórnum 

stærstu fyrirtækja landsins árið 2007. Helgi Magnússon sat í stjórn Marel Food System 

árið 2007, Einar Sveinsson sat eins og fyrr segir í stjórn Sjóvár-Almennra og Icelandair 

Group hf. árið 2007.  

Töluverðar breytingar virðast vera á fjölda stjórna sem einstaklingar sitja í milli áranna.  

Einnig situr nokkuð stór hópur, sem sat í stjórn árið 2003, ekki í stjórn árið 2007. Athygli 

vekur að engin kona tilheyrir valdahópunum frá árinu 2003 og ekki er hægt að segja að 

kona tengist þeim með augljósum hætti árið 2007. 

Mesta breytingin sem er á valdablokkinni frá árinu 2003 er á völdum 

Íslandsbankaforingjanna, en aðeins tveir af fimm eru í stjórn í viðskiptavaldinu árið 

2007.
52

 

 

Kolkrabbi S- Hópur Baugsfeðgar Samson Samherji og 

Kaldbakur
Kaupþing banki Íslandsbanki Lífeyrissjóðirnir

(Eiga mest í ) 

Sjóvá – Almennar

Skeljungur

Eimskip

Flugleiðir

Foringjar Kolkrabbans 

Benedikt Sveinsson, stj.form. Sjóvá – Almenna

Einar Sveinsson forstjóri Sjóvá – Almenna

Benedikt Jóhannsson frakvæmdastjóri Heims, 

stjórnarmaður í Eimskips, Skeljungs og 

Haukþings, Nýherja. 

Eiga mest í :

Ker (Olíufélagið)

VÍS

Búnaðarbankinn 

(45,8% af ríkinu) 

Foringjar S-Hópsins 

Ólafur Ólafsson stjórnarformaður Samskipa

Þórólfur Gíslasson, stjórnarformaður. VÍS og 

kaupfélagsstjóri Kaupfélags Skagfirðinga

Finnur Ingólfsson, forstj. VÍS

Jón Helgi Guðmundsson, forstj. BYKO

Jón Ásgeir 

Jóhannesson,

Jóhannes 

Jónsson

Eiga mest í:

Baugur Group

Flugleiðir

Breskar fjárfestingar 

Eiga mest í :

Pharmaco

Landsbankinn

SH

Erlendar 

fjárfestingar

Björgólfur Guðmundsson 

stj.form. Landsbankans

Björgólfur Thor Björgólfsson, 

stjórnarformaður. Pharmaco 

og stj. Form. Heritable – 

banka

Magnús Þorsteinsson ?? 

Samherji 

Síldavinnslan

Þorsteinn Már Baldvinsson 

forst. Samherja

Eiríkur S. Jóhannsson, forstj. 

Kaldbaks

Ágúst Guðmundsson

Lýður Guðmundsson

Sigurður Einarsson stj. For. 

Kaupþings banka hf.

Hreiðar Már Sigurðsson 

forstj. Kaupþings

Eiga mest í :

Kaupþingi banka
Eiga mest í:

Íslandsbanka 

SÍF 

Straumi

Bjarni Ármannsson forstjóri 

Íslandsbanka

Kristján Ragnarsson stj. Form. 

Íslandsbanka

Hlegi Magnússon stj.m. 

Íslandsbanka

Víglundur Þorsteinsson stj.m. 

Íslandsbanka

Einar Sveinsson varafom. Stj. 

Íslandsbanka

Eiga mest í:

Íslandsbanka:

Lífeyrissj. Bankast. 3,6%

Lífeyrssj. Sjómanna 2,2%

Lífeyrissjó. Framsýn 2,1%

Lífeyrssj. Vestm 1,2%

Lífeyrssj. Lífiðn 0,3% 

Valdablokkir í viðskiptalífinu - Frjáls verslun 2003

 

Mynd 1.  Valdablokkir í íslensku viðskiptalífi árið 2003 samkvæmt greiningu Frjálsrar verslunar.
53
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Valdatengsl stærstu fyrirtækja landsins árið 2007 - rannsókn BÍH

Kolkrabbi S-  Hópur Baugsfeðgar Samson Samherji og 
Kaldbakur

Kaupþing banki Íslandsbanki

( Eiga mest í ) 
Sjóvá –  Almennar

Skeljungur
Eimskip
Flugleiðir

Foringjar Kolkrabbans 
Benedikt Sveinsson, stj. form. Sjóvá –  Almenna

Einar Sveinsson forstjóri Sjóvá –  Almenna
Benedikt Jóhannsson frakvæmdastjóri Heims, 

stj . Maðurí . Eimskips, Skeljungs og Haukþings, 
Nýherja. 

Eiga mest í :
Ker ( Olíufélagið)

VÍS
Búnaðarbankinn 

(45,8 % af ríkinu) 

Foringjar S- Hópsins 
Ólafur Ólafsson stjórnarformaður Samskipa
Þórólfur Gíslasson, stj . Form. VÍS og 
kaupfélagsstjóri Kaupfélags Skagfirðinga

Finnur Ingólfsson, forstj . VÍS
Jón Helgi Guðmundsson, forstj . BYKO

Jón Ásgeir 
Jóhannesson,

Jóhannes 
Jónsson

Eiga mest í:
Baugur Group

Flugleiðir
Breskar fjárfestingar 

Eiga mest í :
Pharmaco

Landsbankinn
SH

Erlendar 
fjárfestingara

Björgólfur Guðmundsson 
stj. form. Landsbankans
Björgólfur Thor Björgólfsson, 

stj . Form. Pharmaco og stj. 
Form. Heritable –  banka

Magnús Þorsteinsson ?? 

Samherji 
Síldavinnslan

Þorsteinn Már Baldvinsson 
forst . Samherja

Eiríkur S. Jóhannsson, forstj . 
Kaldbaks

Ágúst Guðmundsson
Lýður Guðmundsson

Sigurður Einarsson stj. For . 
Kaupþings banka hf.

Hreiðar Már Sigurðsson 
forstj . Kaupþings

Eiga mest í :
Kaupþingi banka

Eiga mest í:
Íslandsbanka 

SÍF 
Straumi

Bjarni Ármannsson forstjóri 
Íslandsbanka

Kristján Ragnarsson stj. Form. 
Íslandsbanka

Helgi Magnússon stjf..m . 
Íslandsbanka

Víglundur Þorsteinsson stj.m . 
Íslandsbanka

Einar Sveinsson varafom. Stj . 
Íslandsbanka

Valdablokkir í viðskiptalífinu -  Frjáls verslun 2003

Þorsteinn 

Vilhelmsson
Örn Andrésson

Hrafn 

MagnússonGunnlaugur Sævar 

Gunnlaugsson

Gunnar 

Svavarsson

Tryggingamiðstoðin 

hf
Rammi hf Jarðboranir hf

Hitaveita 

Suðurnesja

Atorka Group hf

Þór 

Kristjánsson

Árni 

Vilhjálmsson

Sindri 

Sindrason

Magnús 

Þorsteinsson

Karl 

Wernersson

Einar 

Sveinsson

Björgólfur Thor 

BjörgólfssonBenedikt 

Jóhannesson

TM Software

Straumur Burðarás 

Fjárfestingabanki 

hf

Sjóvá - Almennar 

tryggingar hf
Nýherji hf

Milstone hf Larsen Group hf

Landsbankinn

Icelandair Group 

hf
HB Grandi hf

Eimskipafélag 

Íslands hf
Air Atlanta

Actavis hf

Sverrir Berg 

Steinarsson Sveinn Andri 

Sveinsson

Ragnhildur Anna 

Jónsdóttir Gylfi ÁrnasonEgill Sigurðsson
Aðalsteinn 

Valdimarsson

Árdegi hf

Opin kerfi ehf

Opin kerfi Group hfMjólkursamsalan ehf Hands holding

Diskurinn ehfAuðhumla svf

Þorsteinn M. 

Jónsson

Skarphéðinn 

Berg Steinarsson
Magnús Ármann

Jón Ásgeir 

Jóhannesson

Vífilfell hf Hagar hfGlitnir

FL Group hf

365 hf

Actavis Group

Andri Sveinsson

Marel Food Systems Ölgerðin Egill 

Skallagrímsson

Árni Oddur 

Þórðarson

Hampiðjan

Sparisjóður 

Reykjavíkur og 

nágrennis

Ásgeir 

Baldursson

Bakkavör Group

Kaupþing

Ásgeir 

Thoroddsen

Exista

FLAGA

Bogi Pálsson

Bragi 

Hannesson

Erlendur 

Hjartarson

TM Software

Friðrik 

Jóhannsson

Hjörleifur Þór 

Jakobsson

Flugfélag Íslands

Jón Sigurðsson

Katrín 

Pétursdóttir

Kristján 

Loftsson

Lýður 

Guðmundsson

MedisVilhelm Róbert 

Wessman

Century 

Aluminium

Willy R. 

Storthotte

TEYMI

Síldavinnslan hf

Þorsteinn Már 

Baldvinsson

Alfesca

Ólafur Ólafsson

Þórólfur Gíslason

Finnur 

Ingólfsson

Björgólfur 

Guðmundsson

Ágúst 

Guðmundsson

Sigurður 

Einarsson

Helgi 

Magnússon

Einar 

Sveinsson

Samherji

Eiríkur S. 

Jóhannsson
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5.2 Tengsl viðskiptavaldsins og stjórnmálavaldsins 

Hér er stjórnmálavaldinu skipt upp í löggjafavald og framkvæmdavald til að fá betri mynd 

af því  hvar tengslin við viðskiptalífið birtast.   

5.2.1 Tengsl viðskiptavaldsins og löggjafarvaldsins  

Aðeins ein tengsl finnast á milli þeirra sem sitja á Alþingi Íslendinga og þeirra sem sitja í 

stjórnum fyrirtækjanna sem mynda „viðskiptavaldið“ í þessari rannsókn. Tengslin eru hjá 

Gunnari Svavarssyni, þingmanni Samfylkingarinnar, sem sat árið 2007 jafnframt í stjórn 

Hitaveitu Suðurnesja sem er í viðskiptavaldinu í rannsókninni, en nákvæmari greiningu á 

þeim tengslum má sjá í kafla 7.9 um stjórnmálavaldið. Þess ber að geta að þekkt tengsl eru 

á milli eins þingmanns, Bjarna Benediktsonar, Sjálfstæðisflokki
54

 sem jafnframt er 

stjórnarformaður í einu af olíufyrirtækjum
55

 landsins en þau koma ekki fram þar sem 

fyrirtækið er hvorki skráð í Kauphöll né fellur undir 47 stærstu fyrirtæki landsins.  

5.2.2 Tengsl viðskiptavaldsins og framkvæmdavaldsins  

Framkvæmdarvaldið samanstendur af þeirri starfsemi sem er á vegum ríkisins og er 

mikilvægasta hlutverk sveitarfélaganna.
56

 Í rannsókn þessari teljast þeir með sem eiga sæti 

í fastanefndum fjögurra stærstu sveitarfélaganna, Reykjavík, Hafnarfirði, Kópavogi og 

Akureyri. Sveitarfélög landsins starfa samkvæmt sveitarstjórnalögum. Í lögunum er 

kveðið á um lögbundna skyldu sveitarfélaga að vinna að sameiginlegum velferðarmálum 

íbúa sinna eftir því sem talið er þurfa hverju sinni. Hlutverk sveitarfélaganna er því aðeins 

mismunandi eftir sveitarfélögum en þó í meginatriðum þau sömu því langstærstu verkefni 

sveitarfélaganna eru bundin í lög eins og til dæmis skipulags- og byggingarlög, lög um 

grunnskóla og lög um félagsþjónustu sveitarfélaga.
57

 

Auk sveitarfélaganna teljast ráðherrar ríkisstjórnar Íslands árið 2007 til 

framkvæmdarvaldsins en þeir eru tólf talsins árið 2007. Þriðji hópurinn, sem mætti telja til 

framkvæmdarvaldsins, eru nefndir, ráð og stjórnir sem heyra undir ráðuneytin. Í fyrri 

rannsókn rannsakanda voru allar nefndir, stjórnir og ráð ráðuneytanna skoðuð sérstaklega 

árið 2003. Þar sem um ræðir allar nefndir ráðuneytanna, bæði þær sem eru ekki 

lögbundnar og þær sem ekki starfa nema sérstakar aðstæður skapist, þótti það gefa 
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óraunhæfa mynd af framkvæmdarvaldinu og að auki eru gögnin frá árinu 2003. Aftur á 

móti eru tengsl við nefndarmenn í nefndum, stjórnum og ráðum ráðuneytanna skoðuð í 

þessari rannsókn þegar talið var tilefni til þess. Nefndir ráðuneytanna voru árið 2003, 884 

og fjöldi einstaklinga sem sátu í þeim 2591.
58

 

Tafla 4. Fjöldi einstaklinga sem sitja í viðskiptavaldinu og í stjórnmálavaldinu árið 2007. 

Situr í stjórn fyrirtækis árið 2007 og í stjórnmálavaldinu Karl Kona Samtals

Situr eingöngu í stjórn fyrirtækis 225 22 247

Situr í stjórn fyrirtækis og einni nefnd í stjórnmálavaldinu. 1 0 1

Fjöldi stjórnarmanna í fyrirtækjum árið 2007 226 22 248

 

Tafla 5.  Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn fyrirtækis skráðu hjá Kauphöll Íslands og/eða í 47 

stærstu fyrirtækjum landsins árið 2007 og sat í nefnd, stjórn eða ráði hjá ráðuneytunum 

árið 2003. Skráð eftir fjölda nefnda sem einstaklingar sátu í hjá ráðuneytunum og eftir kyni.  

Situr í stjórn fyrirtækis árið 2007 og í nefnd hjá 

ráðuneyti árið 2003, eftir fjölda nefnda sem viðkomandi 

hefur setið í hjá ráðuneytunum Karl Kona Samtals 

Situr eingöngu í stjórn fyrirtækis 186 19 205 

Situr í stjórn fyrirtækis og einni nefnd ráðuneytis  19 3 22 

Situr í stjórn fyrirtækis og tveimur nefndum hjá ráðuneytum 10   10 

Situr í stjórn fyrirtækis og í þremur nefndum hjá ráðuneytum 8   8 

Situr í stjórn fyrirtækis og í fjórum nefndum hjá ráðuneytum 2   
59

2 

Situr í stjórn fyrirtækis og í fimm nefndum hjá ráðuneytum 0   0 

Situr í stjórn fyrirtækis og í sex nefndum hjá ráðuneytum 0   0 

Situr í stjórn fyrirtækis og í sjö nefndum hjá ráðuneytum 1   1 

Fjöldi stjórnamarnna í fyrirtækjum árið 2007  226 22 248 

 

Við könnun á tengslum viðskiptavaldsins við framkvæmdarvaldið kemur í ljós að nær 

engin tengsl eru á milli þeirra sem sitja í stjórnum fyrirtækjanna í viðskiptavaldinu og 

hinna í framkvæmdarvaldinu. Aðeins einn karl situr í viðskiptavaldinu og í 

stjórnmálavaldinu, eins og fyrr greinir. Stjórnmálavaldið er í þessari ritgerð notað sem 

samheiti yfir löggjafar- og framkvæmdarvaldið. Hins vegar hafa 17,3% þeirra sem eru í 

stjórnum fyrirtækja í viðskiptavaldinu einnig setið í nefnd ráðuneytanna. Af þeim 248 

einstaklingum sem sitja í viðskiptavaldinu eru 43 sem hafa setið í nefnd ráðuneytis, 40 
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karlar og 3 konur.  Einn karl hefur setið í sjö nefndum ráðuneytis, tveir karlar í fjórum 

nefndum, átta karlar í þremur nefndum, tíu karlar í tveimur nefndum en flestir í einni 

nefnd, eða 22 einstaklingar. Þrjár konur hafa svo setið í stjórn fyrirtækis og í einni nefnd 

ráðuneytis. 

5.3 Tengsl viðskiptavaldsins og dómsvaldsins 

Dómsvaldið samanstendur af átta dómurum Hæstaréttar og fjörutíu og einum dómara 

héraðsdómstólanna. Í stuttu máli sagt fundust mjög lítil tengsl á milli viðskiptavaldins og 

dómsvaldsins. Einn karlkyns héraðsdómari situr í viðskiptavaldinu og því lítið hægt að 

álykta út frá þeirri tengingu.  

5.4 Tengsl viðskiptavaldsins og fjölmiðlavaldsins   

Fjölmiðlar hafa almennt hvorki formlega né lagalega skilgreiningu á valdsviði sínu eða 

þjóðfélagslegu hlutverki þeirra. Fræðimenn á sviði fjölmiðlafræði hafa þó margir stutt þá 

staðhæfingu að fjölmiðlar búi yfir rauverulegu valdi og ábyrgð fjölmiðlafólks, eigenda, 

stjórnenda og starfsmanna sé mikil.
60

 Fjölmiðlar eru því stundum kallaðir „fjórða valdið“ 

og vísað til þess valds sem fjölmiðlar hafa við það að veita almenningi upplýsingar. 

Aðhald fjölmiðla felst m.a. í því  að  að upplýsa almenning, með hagsmuni almennings að 

leiðarljósi, um ákvarðanir og gjörðir kjörinna fulltrúa og fjármagnseigenda og fleiri í 

almennri umræðu. Þegar fjallað er um „fjórða valdið“ og vísað til valds fjölmiðla á 

lýðræðislegt samfélag er oft vísað í fjölmiðla sem eins konar viðbót í valdavef samfélaga, 

þ.e. að hlutverk þeirra sé að gæta hinna þriggja „valdanna“ löggjafar-, framkvæmdar- og 

dómsvalds.
61

 

Þessi skilgreining er þó ekki óumdeilanleg því í nýlegri rannsókn voru blaða- og 

fréttamenn með langa starfsreynslu spurðir út í hið svokallaða „fjórða vald“. Annars vegar 

voru þeir spurðir: „Er æskilegt að blaða- og fréttamenn (í svokölluðum „hörðu“ fréttum) 

líti á sig sem einhvers konar „fjórða vald“ í samfélaginu – aðhald að t.d. stjórnvöldum og 

stórfyrirtækjum? “ Aðeins tæp 49% svöruðu játandi.
62

 Í rannsókn Katrínar Pálsdóttur, sem 

gerð var fyrir mastersverkefni hennar, kemur fram að um 60% aðspurðra blaða- og 

fréttamanna töldu sig vera sammála því að réttnefni á fjölmiðlum væri „fjórða valdið“. 

Jafnframt svöruðu 50% því játandi að þeir teldu blaða- og fréttamenn hafa mikil völd, 
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aðeins 14% voru því ósammála. Rannsóknir sýna því að á Íslandi er ekki einhugur hjá 

blaða- og fréttamönnum um hvort fjölmiðlar beri svokallað „fjórða vald“ á herðum sér. 

Hins vegar kemur fram í sömu könnun að 85% aðspurðra töldu sig vera mjög sammála 

eða sammála því að blaða- og fréttamenn hefðu mikil áhrif á skoðanir fólks
63

. Í 

skoðanakönnunum kemur fram að traust til fjölmiðla síðustu ár hefur mælst fremur hátt
64

. 

Þá bendir höfundur á í ritgerð sinni að sjálfstæði íslenskra blaðamanna sé mikið. Þeir 

skrifa iðulega nafn sitt við hverja frétt og þurfa oft að standa fyrir máli sínu og rökstyðja 

val efnis í greinum sínum og fréttum. Þegar og ef blaðamenn eru kærðir til siðanefndar 

þurfa þeir einir að standa og verja vinnu sína. Þeim er því gert að fjalla ekki um málefni 

sem stríðir gegn þeirra eigin gildismati. Þetta er undirstrikað með svörum blaða- og 

fréttamanna í ritgerð Katrínar, en 85% segja álit þeirra á verkefnum og vinnuaðferðum 

skipta máli.
65

 

Hér í þessari ritgerð verður því gert ráð fyrir að um svokallað „fjórða vald“ sé að ræða,  og 

að ,,fjölmiðlavaldinu“ tilheyri stjórnarmenn fjölmiðlafyrirtækja, blaða-og fréttamenn, 

ritstjórar, fréttastjórar og aðstoðarritstjórar og myndi hóp sem draga má þá ályktun að sé 

hið eiginlega „fjórða vald“ .  

Fyrir örfáum árum voru flest dagblöð á Íslandi kyrfilega merkt 

stjórnamálaflokkunum. Þannig gengu ritstjórar erinda síns eigin flokks og í sumum 

tilfellum sátu ristjórarnir þingflokksfundi viðkomandi flokks. Flokksblöð vinstri flokkanna 

og Framsóknarflokksins hafa síðan lagt upp laupana og flokkarnir sameinast eða minnkað 

eins og Framsóknarflokkurinn. Eina blaðið sem enn kemur út er Morgunblaðið og þótt 

forsvarsmenn þess sverji af sér að vera „málgagn“ Sjálfstæðisflokksins, standa enn margir 

í þeirri trú að þau tengsl séu enn til staðar, að hluta til að minnsta kosti. Þó er mikilvægt að 

taka fram að engin opinber tengsl eru á milli Morgunblaðsins og Sjálfstæðisflokksins.  

5.4.1 Fjölmiðlafyrirtæki á Íslandi árið 2007 

Stærstu fjölmiðlafyrirtækin á Íslandi árið 2007 voru 365 ehf., Exista, Heimur, Árvakur og 

RÚV ohf. Litrík og söguleg umræðan um hvort setja ætti lög um eignarhald á fjölmiðlum 

með það að leiðarljósi að takmarka getu manna til að eiga meira en visst hlutfall af 

fjölmiðlum sem eru á markaði, verður ekki rakin í smáatriðum hér. 
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Í kjölfar þeirrar miklu deilu sem varð um svokölluð „fjölmiðlalög“, frumvarp til laga sem 

tók meðal annars á eignarhaldi fjölmiðla, var þeim árið 2004 synjað af forseta Íslands eftir 

að alþingismenn höfðu samþykkt frumvarpið. Þessi endalok laganna, sem mikil andstaða 

skapaðist í kringum, var mörgum að skapi en varð þó til þess að viðhaldið var því 

lagaleysi sem hafði áður ríkt um eignahald á fjölmiðlum.  

Í framhaldinu þótti áhugavert að skoða hvernig fjölmiðlarnir sjálfir fjölluðu um málið. 

Fyrirtæki sem átti bæði DV og Fréttablaðið hefði með nýjum lögum þurft að skipta 

fyrirtækinu upp sem hefði samkvæmt eigendum þess slæm áhrif á reksturinn og þótti 

frumvarpið beinast gegn þessu eina fyrirtæki. Báðir ritstjórar blaðanna tveggja skrifuðu 

leiðara gegn frumvarpinu. Leiðari Morgunblaðsins var jákvæðari gagnvart frumvarpinu, 

en þess ber að geta að hefði frumvarpið orðið að lögum hefðu afleiðingarnar ekki orðið 

miklar fyrir Árvakur, eiganda Morgunblaðsins.
66

 

Í ljósi þessa þótti eðlilegt að kanna áhrif hagsmuna eigenda þessara þriggja blaða á skrif 

blaða- og fréttamannanna á þessum þremur blöðum. Í ljós kom, í rannsókn sem gerð var 

við Háskólann á Akureyri, að ekki var greinanlegur munur á skrifum blaðanna um málið 

og þótti það bera merki þess að blaðamenn væru ekki undirokaðir af eigendum sínum 

heldur sjálfstæðir í starfi.
67

  

Þess eru þó dæmi að eigendur fjölmiðlanna grípi inn í starf fjölmiðils og hafa á 

undanförnum árum tvö dæmi komið upp á yfirborðið og valdið töluverðri óánægju, ef 

marka má umræðuna í fjölmiðlum í kjölfarið. Annars vegar afskipti fyrrverandi eiganda 

365 ehf. af mannahaldi á Stöð 2 og vinnureglur sama eiganda á vinnureglum vefmiðilsins 

Visir.is. Þá er eitt þekktasta dæmið þegar Útvarpsráð, sem skipað er af 

stjórnmálamönnum, réð fréttastjóra útvarps og mætti mikilli gagnrýni, því ljóst þótti að 

ráðningin væri pólitísk en ekki byggð á faglegum forsendum. 

 Sú ráðning olli mikilli úlfúð og var dregin til baka. Þessi dæmi nefnir Katrín í 

mastersritgerð sinni sem dæmi um að eigendur fjölmiðla geti, ef þeir vilja, haft mikil áhrif 

og að í sumum tilfellum hiki þeir ekki við að beita því valdi.
68

  

Niðurstöðurnar sýna að töluverð tengsl má finna á milli þeirra sem sitja í stjórnum 

fyrirtækja hjá viðskiptavaldinu árið 2007 og þeirra sem sitja hjá fjölmiðlavaldinu.   
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365 hf Exista Heimur Árvakur Rúv ohf

Jón Ásgeir Jóhannesson

Árni Hauksson

Magnús Ármann

Pálmi Haraldsson

Þorsteinn M. Jónsson

Bogi Pálsson

Guðmundur Örn Hauksson

Róbert Tchenguiz

Sigurjón R. Rafnsson

Lýður Guðmundsson

Guðbrandur Sigurðsson

Sigurður Jóhannesson

Vigdís Jónsdóttir

Guðmundur P. Davíðsson

Kristinn Björnsson

Þór Kristjánsson

Stefán P. Eggertsson

Ragnhildur Geirsdóttir

Ómar Benediktsson

Páll Magnússon

Kristín Edwald

Svanfríður Jónasdóttir

Svanhildur Kaaber

Fréttablaðið

Þorstein Pálsson

Jón Kaldal

Viðskiptablaðið

Haraldur 

Johannessen

Frjáls Verslun

Jón G. Hauksson

Morgunblaðið

Styrmir Gunnarsson

Ríkisútvarpið 

MBL.is

Styrmir Gunnarsson

24 Stundir

Ólafur Þ. Stephensen

Ríkissjónvarpið

Stöð 2

Birtingur og DV (þó ekki 

sameinað félag?)

Sverrir Arngrímsson

Egill Þorvarðarson

Hreinn Loftsson

Mannlíf

Sigurjón M. Egilsson

DV

Reynir Traustason

Fréttastjórar:

Björn Þór Guðmundsson

Höskuldur Daði Magnússon

Kristján Hjálmarsson

Arndís Þorgeirsdóttir

Fréttastjóri :

Steingrímur Sævarr 

Ólafsson

Fráttastjóri:

Arna Schram

Brynjólfur Þór 

Guðmundsson

Fréttastjóri:

Björn Vignir 

Sigurpálsson

Fréttastjóri:

Guðmundur Sv. 

Hermannsson

Fréttastjóri:

Gunnhildur Arna 

Gunnarsdóttir

Fréttastjóri:

Elín Hirzt

Fréttastjóri:

Óðinn Jónsson

Ritstjórar

 

Mynd 3. Myndin sýnir eigendur fjölmiðlafyrirtækja árið 2007, auk ritstjóra og fréttastjóra stærstu 

fjölmiðlanna árið 2007.69 

 

Tafla 6. Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn fyrirtækis í viðskiptavaldinu og sitja einnig í 

fjölmiðlavaldinu. Skráð eftir kyni.  

Einstaklingar sem sitja í stjórn fyrirtækis hjá 

viðskiptavaldinu og eru í fjölmiðlavaldinu  Karlar Konur Samtals 

Einstaklingar sem sitja eingöngu í stjórn hjá 

viðskiptavaldinu 216 21 237 

Einstaklingar sem sitja í stjórn hjá  viðskiptavaldinu 

og í fjölmiðlavaldinu 10 1 11 

Heildarfjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn hjá 

viðskiptavaldinu  226 22 248 

 

Tengsl á milli viðskiptavaldsins annars vegar og fjölmiðlavaldsins hins vegar eru 4,8% og 

eru þau tengsl eingöngu við stjórnir fjölmiðlanna. Ellefu einstaklingar, tíu karlar og ein 

kona, sitja í stjórn fjölmiðlafyrirtækis og í einni stjórn hjá fyrirtækjum í viðskiptavaldinu. 

Engin tengsl fundust á milli ritstjóra helstu fjölmiðla landsins né fréttastjóra og 

viðskiptavaldsins. Allir þessir einstaklingar sitja í stjórnum fjölmiðlafyrirtækjanna og eru 

ekki ritstjórar eða fréttamenn. Þegar kynjahlutfall í stjórnum fjölmiðlafyrirtækjanna er hins 

vegar skoðað kemur í ljós að 21,7% stjórnarmanna eru konur. Engin kona gegnir þó stöðu 

stjórnarformanns.  
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Í samanburði við tengsl milli annarra valdahópa má segja að tengsl milli fjölmiðlavaldsins 

og viðskiptavaldsins séu töluverð. Tengslin skýrast þó helst af skörun milli valdanna því 

að fjölmiðlafyrirtæki eru sum í hópi stærstu fyrirtækja landsins og því í viðskiptavaldinu 

einnig í þessari rannsókn. 

Hagsmunir þeirra sem bæði tilheyra viðskiptavaldinu og fjölmiðlavaldinu geta skarast 

með ýmsum hætti. Þannig gæti slæm umfjöllun um fyrirtæki sem eigandi fjölmiðils situr í, 

í hans eigin fjölmiðli verið jákvæð fyrir fjölmiðilinn sem þarf að segja segja satt og rétt frá 

til að halda trúverðugleika, en afar slæm fyrir fyrirtækið.  

Aðkoma eigenda að fréttamati er óeðlileg sé ætlun fjölmiðilsins að afla sér trausts meðal 

lesenda sinna sem óháður miðill. Að sama skapi getur það að dregið sé úr aðhaldi 

fjölmiðla að ákveðnum fyrirtækjum í viðskiptalífnu orðið til þess að hagsmunir hluthafa, 

viðskiptavina og starfsfólks geta skaðast sé verið að hylma yfir einhverjar misfellur í 

fjölmiðlum sem varða rekstur fyrirtækisins.  

Velta má fyrir sér hvort umboðsvandi skapist hjá stjórnarmönnum fjölmiðlafyrirtækja sem 

sitja fyrir stóran eiganda sem hefur jafnframt hagsmuna að gæta þegar kemur að umfjöllun 

fjölmiðilsins, en á jafnframt að gæta þess að fjölmiðillinn njóti trausts meðal lesenda eða 

áhorfenda svo rekstrargrundvöllur fjölmiðilsins haldi. 

Tengsl milli viðskiptavaldsins og fjölmiðlavaldsins eru eins og niðurstaða þessarar 

rannsóknar sýnir um 5% og togast á hvort áhrifin vegna þessara tengsla séu til þess fallin 

að draga úr sjálfstæði blaða- og fréttamanna. Blaða- og fréttamenn telja sig  vera mjög 

sjálfstæða í starfi sínu, samkvæmt rannsókn Katrínar, sem er ákveðin mótsögn við þau 

einstöku og fáu dæmi, sem vitað er um  af alvarlegum afskiptum eigenda fyrirtækjanna. 

Þegar samsetning eigenda á fjölmiðlamarkaði er skoðuð er athyglisvert að eigendur 

Viðskiptablaðsins og Exista eiga einir blaðið. Exista er eitt stærsta fyrirtæki á markaði á 

Íslandi og á og rekur mörg stærstu fyrirtæki landsins. Félagið er með fjölda starfsmanna 

starfandi í dótturfyrirtækjum sínum á vegum Bakkavarar, Storebrand, Skipta og fleiri 

fyrirtækja víðsvegar um heiminn og voru metnir á átta billjónir punda árið 2007
70

. 

Hagsmunir slíks blaðs gagnvart skrifum í eitt virtasta viðskiptablað landsins hljóta því að 

vera töluverðir, ekki síst á svo litlum markaði sem sá íslenski er, þó ekki sé fyrirfram hægt 

að segja til um hvort áhrifa eigenda gæti í skrifum blaðamanna. 
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45 

 

Árvakur átti áður eingöngu Morgunblaðið, en síðar eignaðist félagið auk Morgunblaðsins, 

mbl.is, víðlesnasta fréttavef landsins
71

 og 24 Stundir sem var á tímabili annað mest lesna 

dagblað landsins, en hefur nú verið lagt niður. 
72

 Fjölmiðla samsteypan 365 ehf. átti árið 

2007 Fréttablaðið, mest lesna dagblað landsins, auk Stöðvar 2 og nokkurra útvarpsstöðva 

og afþreyingarsjónvarpsstöðva. Þá tengdust félögin 365 ehf. og Birtingur í gegnum 

eigendur sína. Birtingur gaf út árið 2007 tvö fréttablöð, dagblaðið DV og Mannlíf, sem 

kom út mánaðarlega.  

Það má því segja að eignarhald á fjölmiðlum hafi dreifst á fremur fáar hendur á Íslandi 

árið 2007 og möguleiki eigenda fremur mikill til að hafa afskipti af fyrirtækjunum þar sem 

lög um fjölmiðla heimila ekki ritstjórnum neins konar „ritstjórnarlega vernd“ frá eigendum 

sínum. Þá hafa ritstjórar ríkara dagskrárvald en hinn almenni blaðamaður, sem líklegri er 

til að vera fjarlægari samskiptum við eigendur fjölmiðlafyrirtækisins en ritstjórinn. Auk 

þess eru blaðamenn berskjaldaðari gagnvart gagnrýni vegna greina sinna þar sem þær eru 

nær undantekningalaust skrifaðar undir nafni. 

5.4.2 Viðskiptavaldið og embættismannavaldið 

Embættismenn eru þeir sem fara með skipulag og starfsemi opinberrar stjórnsýslu, sem 

eru stofnanir framkvæmdavaldsins, hvort sem um ræðir ráðuneytanna eða 

sveitarfélaganna. Embættismenn fara með daglegan rekstur stjórnsýslunnar og er það í  

þeirra verkahring að koma því í framkvæmd sem stjórnmálamenn ákveða.
73
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Tafla 7. Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn fyrirtækis árið 2007 og voru starfandi í 

embættismannavaldinu hjá ráðuneytunum eða fjórum stærstu sveitarfélögum landsins árið 

2003. 

Situr í stjórn fyrirtækis árið 2007 og í 

embættismannavaldinu árið 2003 Karl Kona Samtals

Situr eingöngu í stjórn fyrirtækis 222 22 244

Situr í stjórn fyrirtækis var embættismaður árið 2003 3 0 3

Samtals fjöldi sem er í peningavaldinu árið 2007 225 22 247

 

Gögnin sem notuð eru í þessa rannsókn eru frá árinu 2003 og því varasamt að draga 

miklar ályktanir út frá þeim. Séu þau skoðuð og tengsl könnuð við fyrirtæki í 

viðskiptavaldinu árið 2007 kemur í ljós að þrjú nöfn koma fyrir í báðum „völdunum“. 

Vegna áranna sem eru á milli öflunar gagnanna og þess hve fáir einstaklingar eru á báðum 

stöðum, er ekki hægt að álykta út frá tengslunum, nema að segja að þau virðast vera mjög 

lítil ef einhver eru.  

5.5 Tengsl viðskiptavaldsins við verkalýðsvaldið og lífeyrissjóðsvaldið 

Í þessari rannsókn eru skoðaðar stjórnir nítján eignamestu
74

 lífeyrissjóða landsmanna og 

stjórnir stærstu heildarsamtaka stéttarfélaga ASÍ og BSRB árið 2007. Þegar kannað var 

hversu margir sátu í bæði verkalýðshreyfingunni árið 2007 og í fyrrgreindum 

lífeyrissjóðum kemur í ljós að aðeins 15 af þeim 277 sem sitja í verkalýðsvaldinu sitja í 

umræddum lífeyrissjóðum, fimm konur og tíu karlar. Ástæðan gæti verið sú að þeir sjóðir 

sem voru rannsakaðir í þessari rannsókn séu í eigu þeirra stéttarfélaga sem heyra hvorki 

undir ASÍ né BSRB.  Jafnframt gæti skýringin verið að algengara sé að starfsmenn 

verkalýðshreyfinganna sitji sem stjórnarmenn í sjóðunum eða aðrir umboðsmenn en 

rannsakandinn gerði ráð fyrir. Ljóst er að sætum í stjórnum lífeyrissjóðanna sem kveðið er 

á um í lögum er skipt jafnt á milli verkalýðsfélaganna og samtaka atvinnurekenda.  

5.5.1  ASÍ og BSRB  

Á Íslandi eru hlutfallslega fleiri einstaklingar í verkalýðshreyfingum en í flestum löndum 

vestrænna þjóða ef undan eru skilin þau lönd sem eru með skylduaðild að 

verkalýðshreyfingum. Flest stéttarfélög landsins heyra undir Alþýðusamband Íslands 

(ASÍ) og Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB). ASÍ samanstendur af fimm 
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 Þegar rannsóknin hófst árið 2007 voru ekki til nýrri upplýsingar um eignastöðu lífeyrissjóðanna en 
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landssamtökum og 64 aðildarfélögum. Heildarfjöldi félagsmanna er rúmlega 108 þúsund 

en þar af eru um 98 þúsund virkir félagsmenn úti á vinnumarkaðnum.
75

 Alþýðusamband 

Íslands var stofnað árið 1916 og hefur frá stofnun barist fyrir kaupi og kjörum launafólks í 

landinu og alla tíð verið leiðandi í baráttu fyrir aukinni velferð almennings í landinu.
76

  

Þegar aflað var gagna fyrir rannsókn þessa kom í ljós að virkir félagsmenn árið 2007 voru 

95.204 í fimm aðildarfélögum ASÍ, þá eru ótaldir þeir sem standa utan aðildarfélaga. 

Karlar voru 52,6% félagsmanna og konur 47,3%. Í miðstjórn ASÍ sátu 11 karlar og fjórar 

konur.  

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja eru stærstu verkalýðssamtök opinberra starfsmanna á 

Íslandi og voru stofnuð árið 1942. Í BSRB eru 28 aðildarfélög og eru félagsmenn um 19 

þúsund. Öll samtök og félög starfsmanna fyrirtækja og stofnana sem starfa í almannaþágu, 

auk einstaklinga í opinberri þjóunstu, eiga rétt á aðild að BSRB. 
77

Bandalagið hefur í 

gegnum tíðina haft mótandi áhrif á íslenskt samfélag í þágu aukinna réttinda og kjara 

opinberra starfsmanna.
78

 

Af nítján þúsund félagsmönnum BSBR eru konur um 70 %. Í stjórn BSRB eru karlar 63% 

stjórnarmanna og konur 37%.  

Allt frá stofnun verkalýðshreyfinga á Íslandi hefur hagur alþýðunnar batnað. Markmiðið 

með stofnun fjöldahreyfinga kristallaðist í orðum Einars Benediktssonar árið 1896 í blaði 

Dagsbrúnar þar sem hann skrifaði: „Ef verkamenn færu að halda saman, mundu 

auðmennirnir vanda sig betur og græða það á dugnaði og fyrirhyggju, sem þeir vinna nú 

á ódýrleik allra starfsmanna við framleiðslu og iðnað. Og því fyrr sem félagsskapur 

verkamanna byrjar, því fyrr kemst hinn starfandi, arðberandi kraftur í þjóðinni til þeirra 

valda, sem honum ber með réttu, jafnt hér eins og annars staðar í heimi.“ Orð Einars hafa 

ræst í gegnum áranna rás og nú er svo komið að verkalýðshreyfingarnar hafa náð fram 

réttindum líkt og samningsrétti, uppsagnarfresti, fæðingarorlofi, ýmsum jafnréttismálum, 

bættara lífeyrissjóðskerfi, auðveldað fólki að útvega sér húsnæði og tryggt réttinn um 

lágmarkshvíld. Einnig eru verkalýðshreyfingarnar kallaðar til samráðs ítrekað þegar setja 

fram á lagafrumvarp sem varðar hag almennings.
79
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5.5.2 Atvinnulýðræði  

Svokallað atvinnulýðræði snýst fyrst og fremst um tengsl milli skipulagsheildar, stofnunar 

eða fyrirtækis og starfsfólks. Víðtæk skilgreining á atvinnulýðræði segir:  „Möguleiki 

starfsfólks sem einstaklingar eða heild til að hafa áhrif á þróun mála innan fyrirtækis eða 

stofnunar til eigin hagsbóta eða til framdráttar stefnumálum sínum, er liður í 

atvinnulýðræði eins og algengast er að nota hugtakið í rituðu og mæltu máli.“
80

   

Hugmyndinafræðin á bak við atvinnulýðræði snýst um þá staðreynd að áhrif ákvarðana 

eigenda fyrirtækja varða oftast mun fleiri en bara á þá eina. Áhrifa ákvarðana þeirra gætir 

hjá nærsamfélaginu á margvíslegan hátt. Sem dæmi má nefna að þegar stór fyrirtæki 

ákveða að flytja úr einu bæjarfélagi í annað getur slík ákvörðun haft lamandi áhrif á smá 

samfélög, þá hefur umferð, hávaði og mengun áhrif á nærumhverfi fyrirtækis svo fátt eitt 

sé nefnt.
81

 

Til að ná fram markmiðum atvinnulýðræðis, sem er að auka áhrif starfsmanna innan 

skipulagsheildar, eru tvær meginleiðir færar. Annars vegar sú sem snýr að vinnutilhögun 

starfsmanna, vinnutíma, vinnuaðstæðum, launum og öðrum kjörum og, hins vegar að auka 

áhrif starfsmanna á stjórnun fyritækisins. Skipta má atvinnulýðræði innan skipulagsheildar 

niður á nokkur stig eftir því hversu víðtækt samráðið er milli starfsfólks og eigenda eða 

þeirra sem stjórna fyrirtækinu. Fyrsta stigið er óformleg upplýsingagjöf frá æðstu 

yfirmönnum og eigendum skipulagsheildar til starfsmanna. Annað stig er samráð milli 

starfsmanna og yfirmanna eða eigenda um starfsumhverfi starfsmanna og/eða afmarkaða 

þætti í stjórnun fyrirtækisins.  

Á þriðja stiginu er fyrirkomulagið á stjórnun fyrirtækisins í höndum eigenda, æðstu 

stjórnenda og starfsmanna.
82

 

Fjölmörg rök hníga að auknu atvinnulýðræði bæði fyrirtækinu og starfsmönnum til bóta. 

Mikil áhersla hefur verið lögð á mikilvægi þess að þekking starfsmanna skili sér t.d. inn á 

stjórnarfundi fyrirtækis. Slíkt geti bæði bætt starfsandann, veitt stjórnendum aðhald, bætt 

kjör og aukið lýðræðislega stjórnunarhætti sem vinni m.a. gegn óeðlilegri 
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valdasamþjöppun.
83

 Aukið atvinnulýðræði rímar einnig vel við áherslur í 

starfsmannastjórnun síðustu ára.  

Hér á landi hefur atvinnulýðræði sem snýr að kaupi og kjörum verið töluvert á hinum 

almenna vinnumarkaði með fjölgun einstaklings-launasamninga og fyrirtækja- og 

stofnanasamninga. Þá má segja að samstarf verkalýðshreyfinganna og samtaka 

atvinnurekenda í gegnum lífeyrissjóðina sé hluti af auknu atvinnufrelsi sér í lagi þar sem 

þær halda sameiginlega utan um hlutabréfaeign sjóðsfélaga í hinum ýmsu fyrirtækjum. Að 

öðru leyti er atvinnulýðræði fremur lítið notað á Íslandi.  

Atvinnulýðræði er framkvæmt á ýmsan máta erlendis. Í sumum tilfellum er unnið að því 

skipulega að starfsmenn eignist hlut í viðkomandi fyrirtæki. Þá hafa launþegasjóðir starfað 

innan fyrirtækja í sumum tilfellum og rennur þá hluti hagnaðar fyrirtækis í þá. En annars 

staðar á fulltrúi starfsmanna sæti í stjórn eða í framkvæmdastjórn fyrirtækisins, í sumum 

tilfellum með sama rétt og aðrir fulltrúar en í öðrum tilfellum eingöngu sem 

áheyrnarfulltrúi með tillögurétt en hefur ekki rétt til að greiða atkvæði. Þá er svokallað 

samráð fulltrúanefndar starfsmanna og fulltrúa eigenda enn ein leiðin sem byggist á því að 

fulltrúum starfsmanna gefst tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri áður en 

stærri ákvarðanir eru teknar í stjórn fyrirtækisins eða meðal yfirmanna.
84

 

5.5.3 Starfsemi lífeyrissjóða 

Samkvæmt samkomulagi um lífeyrissjóði og Vinnuveitendasamband Íslands (VSI) og ASÍ 

frá árinu 1969, sem endurskoðað var árið 1995, er það sameiginleg ábyrgð 

launþegasamtakanna á almennum markaði og atvinnurekendasamtakanna að stjórna 

sameiginlega lífeyrissjóðum. Samið var um skylduaðild um lágmarksrétt og mótframlag 

atvinnurekenda. Lífeyrissjóðir settu sér þá reglu að atvinnurekendur og 

verkalýðshreyfingin, sem standa að sjóðnum, skipti milli sín jöfnum fjölda stjórnarmanna. 

Formennska í stjórnum sjóðanna skiptist svo á milli atvinnurekenda og 

verkalýðshreyfinganna eftir tiltekinn tíma.   

Markmið sjóðanna er að starfa á félagslegum grunni samtryggingar til þess að treysta 

stoðir almannatrygginga á Íslandi. Í samræmi við samkomulag þessara tveggja aðila voru 

lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda samþykkt á Alþingi og hafa þessi ákvæði ávallt 
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verið endurnýjuð í hverjum kjarasamningi sem gerður hefur verið frá því upprunalegi 

samningurinn var samþykktur.
85

  

5.5.4 Ábyrgðir stjórnarmanna lífeyrissjóða 

Fjárhagsleg ábyrgð stjórnarmanna lífeyrsissjóða er mjög mikil enda eignir lífeyrissjóðanna 

mjög miklar og hefur velgengni sjóðanna mikil áhrif á afkomuöryggi Íslendinga á efri 

árum. Helsta verksvið stjórnarmanna lífeyrissjóðanna er að sjá til þess að starfsemi og 

skipulag sjóðsins sé í góðu lagi og samræmist lögum og reglum. Stjórn lífeyrissjóðs er 

einnig stefnumótandi í öllum meiriháttar málum er varða sjóðinn og er skylt að setja 

fjárfestingastefnu sjóðsins.
86

 Sérstök lög gilda um meðferð reikningshalds og fjármuni 

sjóðanna sem sett voru á Alþingi árið 1997
87

. Lögin taka á fjárfestingaheimildum 

lífeyrissjóðanna þar sem fjárfestingaheimildir sjóðanna eru takmarkaðar við ákveðið 

eignarhlutfall eftir því hversu áhættusamar þær eru metnar. Jafnframt hefur stjórn 

Landssamtaka lífeyrissjóðanna sett stjórnum lífeyrissjóða starfsreglur sem lúta meðal 

annars að verðbréfaviðskiptum stjórnarmanna og framkvæmdastjóra sjóðanna. Hins vegar 

hafa landssamtökin ekki sett stjórnarmönnum sjóðanna sérstakar siðareglur.
88

 

5.5.5 Forsvarsmenn verkalýðshreyfingarinnar í stjórnum fyrirtækja 

Stjórn lífeyrissjóðs hefur einnig það hlutverk að ákveða hver fer með atkvæði sjóðsins á 

hluthafafundum félags sem sjóðurinn hefur fjárfest í. Slíkar ákvarðanir verða sérstaklega 

skoðaðar í þessari rannsókn og hvaða hugsanlegu hagsmunaárekstrar geta komið upp 

þegar skipaður er fulltrúi verkalýðshreyfingarinnar úr stjórn sjóðanna í stjórnir fyrirtækja 

sem lífeyrissjóðurinn fjárfestir í.  

Eru völd forsvarsmanna verkalýðshreyfinganna því skoðuð í þessari rannsókn og tengsl 

verkalýðshreyfingarinnar inn í aðra valdahópa eins og lífeyrissjóðina og þaðan í setu í 

stjórnum stærstu fyrirtækjanna. Rannsókn á áhrifum þessa samkomulags um sameiginlega 

stjórnun á lífeyrissjóðunum milli atvinnurekenda og fulltrúa launþega var meðal annars 

hluti af rannsóknarefni í doktorsritgerð dr. Herdísar Baldvinsdóttur sem skrifuð var við 

Lancaster-háskóla árið 1998. Í ritgerð sinni fjallar hún um þá þversögn sem hún telur að 

                                                 
85

 Samningur Alþýðusambands Íslands og Vinnuveitendasambands Íslands um lífeyrissmál. Bls. 1. Sótt af 

www.ll.is þann 02.07.08 : http://www.ll.is/files/bbaagjjdgj/samn_ASI_og_VSI_1995.pdf 
86

 Leiðbeiningar um efni starfsregla stjórna lífeyrissjóða samkvæmt lögum nr. 129/1997. Bls: 1-5 Sótt þann 

02.07.08 á : http://www.ll.is/pdf/starfsreglur_stjorna.pdf  
87

 Lög 1997, nr. 129, 23. desember : kafli VII. Fjárfestingastefna lífeyrissjóða. 
88

 Hrafn Magnússon. (2008) Munnleg heimild. 



51 

 

felist í samkomulaginu um setu forystumanna verkalýðshreyfingarinnar í fyrirtækjunum í 

gegnum setu þeirra í lífeyrissjóðum. Hún skoðar samvinnu milli atvinnurekenda og 

verkalýðshreyfinga í tengslum við fjármálageirann á Íslandi, einkum það er tengist 

lífeyrissjóðunum. Markmið ritgerðarinnar er að meta áhrif þessarar samvinnu og þá 

þversögn sem verkalýðshreyfingin stendur frammi fyrir og hvort það hafi mikil eða lítil 

áhrif á starfsemi þeirra. Annað markmið rannsóknarinnar er að gefa innsýn í valdastrúktúr 

á Íslandi á rannsóknartímabilinu sem er frá 1960-1998.
89

  Nánar er fjallað um niðurstöður 

rannsóknar Herdísar Baldvinsdóttur síðar í ritgerðinni.  

Þeir tveir aðilar sem sátu í miðstjórn ASÍ og einnig í fyrirtæki sem rannsóknin nær til árið 

2007 voru Gunnar Páll Pálsson, formaður VR, sem sat einnig í stjórn Kaupþings fyrir 

Lífeyrissjóð verslunarmanna. Hinn er Guðmundur Gunnarsson, formaður 

Rafiðnaðarsambandsins, sem sat sem varamaður
90

 í stjórn Lífeyrissjóðsins Stafir en sat 

fyrir sjóðinn í TM Software.  
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-VISA Hands holding Jarðboranir hfKaupþing
Marel Food Systems
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Tengsl milli stjórna fyrirtækja í peningavaldinu og stjórna lífeyrissjóða, auk tengsla miðstjórnar ASÍ  árið 2007 

Venslrit 1. 

3 7 41

30

1

Númer á lista yfir 50 stærstu fyrirtæki 

landsins – ef ekkert númer þá er fyrirtækið 

minna en 50 stærstu fyrirtækin.

tala Hrein eign lífeyrissjóðanna þann 

31.12.2005  í þúsundum króna.

14.917.675 190.972.438

44.837.328 181.296.357
41.614.572

Miðstjórn ASÍ

TM Software

 

Mynd 4. Myndin sýnir tengsl á milli miðstjórnar ASÍ og tveggja fyrirtækja sem stjórnarmenn 

miðstjórnar ASÍ sitja einnig í, í gegnum fjárfestingar Lífeyrissjóðs verslunarmanna.  
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 Herdís Baldvinsdóttir. (1999) Bls. 4. 
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 Þar sem Guðmundur Gunnarsson er varamaður í Lífeyrissjóðnum Stafir þá koma tengsl hans við TM 

Software ekki fram í gegnum lífeyrissjóðinn, þar sem miðað er við aðalmenn í öllum tengingum í 

ritgerðinni.  
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Rannsóknarniðurstöður sýna að tveir einstaklingar sitja bæði í stjórn fyrirtækis í 

viðskiptavaldinu og í stjórn verkalýðshreyfingar, annar situr í tveimur stjórnum fyrirtækis. 

Báðir eru karlar og báðir í stjórn verkalýðshreyfingar hjá ASÍ.  

Séu skoðuð annars vegar tengsl stjórnarmanna í miðstjórn ASÍ við fyrirtækin í 

viðskiptavaldinu og tengsl stjórnarmanna í lífeyrissjóðsvaldinu við stjórnarmenn í 

viðskiptavaldinu hins vegar (sjá mynd 4) kemur í ljós að stjórnarmaður í miðstjórn ASÍ 

situr, í gegnum Lífeyrissjóð verslunarmanna, einnig í stjórn Kaupþings. Sá aðili situr 

einnig í stjórn Landssambands íslenskra verslunarmanna. 

Lífeyrissjóður verslunarmanna hefur, af þeim lífeyrissjóðum sem þessi rannsókn nær til, 

fjárfest í flestum fyrirtækjum sem tilheyra viðskiptavaldinu eða tveimur, Marel Food 

Systems og Kaupþingi. Fimm aðrir lífeyrissjóðir hafa fjárfest í átta fyrirtækjum sem 

tilheyra viðskiptavaldinu í þessari rannsókn. (Sjá mynd 4).  

Hreinar eignir þessara tilteknu lífeyrissjóða í ársbyrjun 2006 sýna að þeir eru með þeim 

stærstu á landinu og því ekki endilega óeðlilegt að fjárfestingar þeirra skuli liggja í átt að 

stærstu og farsælustu fyrirtækjum landsins árið 2007. 

5.5.6 Doktorsritgerð dr. Herdísar Baldvinsdóttur 

Gögn rannsóknar dr. Herdísar Baldvinsdóttur sýna að það eru sterk tengsl innan hinnar 

„ráðandi elítu“ á Íslandi, sem byggir sínar grunnstoðir á stórum fyrirtækjum og í 

fjármálastofnunum og hefur þannig mikla möguleika á að hafa víðtæk áhrif á 

viðskiptalífið. Jafnframt á hin ráðandi elíta stóran þátt í því hvernig félagslegt og 

stjórnmálalegt ástand er skapað á landinu. Hin ráðandi elíta er félagslega og efnahagslega 

samtengd en tengist að miklu leyti í gegnum sameiginlegar eigur í hlutafélögum og 

sennilega er þetta sýnilegast í flóknum mynstrum sem birtast í viðskiptalífinu þegar 

stjórnendur sameinast í viðskiptalífinu og mynda þétt samskiptanet og valdakjarna. Þetta 

leiðir til einsleitara og miðstýrðara efnahagslífs. 

Rannsóknin notast við greiningu félagslegra venslaneta og hugtakið um samvirk eða tengd 

stjórnunarstörf ( e. interlocking directorships ) til að tengja stjórnendur valdakjarna saman 

til frekari rannsókna og greiningar. Rannsóknarefnið er því að mestu tengt þessum þáttum. 

Safnað var gögnum um einstaklinga, vensl og tengingar milli þeirra.  
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Tengd gögn eru rannsökuð með tilliti til tengsla sem byggjast upp í gegnum samvirk 

tengsl stjórnenda, félagsleg tengsl sem og fyrirtækja og samfélagslegs strúktúrs.
91

 

Niðurstöðurnar í rannsókn Herdísar benda til þess að í gegnum samvinnu atvinnurekenda í 

einkalífeyrissjóðsiðnaðinum og verkalýðshreyfingarinnar hafi þróast upptaka ytri 

valdastrúktúrs í gegnum flókin og feiknamikil tengsl einstaklinga, fjármála og 

samhangandi stjórnenda. Það er hin meginþversögn verkalýðshreyfingarinnar og það hefur 

orðið til að veikja stöðu þeirra fyrir félagsmenn þeirra en hefur styrkt hina ráðandi elítu.
92

 

Í rannsóknarniðurstöðum dr. Herdísar gagnrýnir hún að stjórnarmaður verkalýðshreyfingar 

eða framkvæmdastjóri sem situr í lífeyrissjóði sitji einnig í stjórn fyrirtækis í gegnum 

lífeyrissjóð. Þess hafa verið dæmi á Íslandi að verkalýðsforingjar hafi átt sæti í stórum 

fyrirtækjum sem jafnvel eru með launaþega sem eiga aðild að því verkalýðsfélagi sem 

verkalýðsforinginn fer fyrir. (Sjá mynd 5. til skýringar). 

Með þessu móti hefur verkalýðsforingi eða fulltrúi verkalýðsins skyldur gagnvart sínum 

félagsmönnum auk þess að vera kominn í stjórn fyrirtæksins sem sá sami maður stendur í 

samningum við vegna félagsmanna sinna. Leiðir til hagnaðaraukningar fyrirtækisins sem 

gætu gert það að verkum að hluthafarnir, sem í þessu tilfelli eru sjóðsfélagarnir sem einnig 

eru launþegar fyrirtækisins, geta í sumum tilfellum stangast á við kröfur launamanna. Má 

nefna niðurskurð til hagræðingar sem myndi þýða fækkun starfa sem dæmi um þversögn 

sem aðili í þessari stöðu stendur frammi fyrir. Þá má velta fyrir sér spurningunni um hvort 

viðkomandi sé skuldbundnari fjárfestingastefnu lífeyrissjóðsins sem hann situr í fyrir 

fyrirtækið eða sínum félagsmönnum í verkalýðshreyfingunni þar sem hann á að tryggja 

laun og kjör sinna félagsmanna, sem eiga þó sjóðinn sem hann starfar fyrir. 

Ef atvinnulýðræði er virkt innan fyrirtækis, með þeim hætti að fulltrúi starfsmanna sitji í 

stjórn fyrirtækisins, eykst hagsmunagæsla launþega til muna. Ef slíkur aðili væri algengari 

mætti, einnig í þeim fyrirtækjum, þar sem einnig sitja fulltrúar lífeyrissjóða sem í sumum 

tilfellum eru forsvarsmenn verkalýðshreyfinganna, ætla að sá fulltrúi launþega auki aðhald 

þess aðila í þá veru að hann fari ekki úr því hlutverki að gæta hagsmuna launþega. 

Á Norðurlöndunum hefur atvinnulýðræði einnig verið fram sett með þeim hætti að 

launþegasjóðir starfa innan fyrirtækjanna og ef fyrirtækið skilar hagnaði renni hluti þess 

hagnaðar í launþegasjóð starfamanna.  
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Þá mætti ætla að aukið atvinnulýðræði skapi frekari forsendur fyrir auknu aðhaldi með 

áhættusækni fyrirtækisins ef þar situr fulltrúi launþega, sérstaklega þar sem mikil áhætta er 

tekin með reksturinn sem gæti stofnað störfum starfsmanna í hættu.  

 

Stjórn lífeyrissjóðs

Stjórn 

verkalýðshreyfingar
Stjórn fyrirtækis

Launþegi

Skipar stjórnarmenn í 

stjórn lífeyrissjóðs

Skipar  stjórnarmenn í 

stjórn fyrirtækis í eigu 

sjóðsins

Gætir hagsmuna 

hluthafa, starfsmanna 

og viðskiptavina

Gætir hagsmuna 

launþega

Borgar laun
Felur kjaramál í 

hendur

 

Mynd 5.   Hagsmunakeðja fulltrúa launþega og áhrif stjórnarsetu verkalýðsforystu í stjórnum 

fyrirtækja. 

Á mynd 5 má sjá hlutverk þess einstaklings sem situr í stjórn lífeyrissjóðs og í stjórn 

fyrirtækis og jafnframt hvaða hlutverki sá sami aðili gegnir gagnvart 

verkalýðshreyfingunni sem hann er í forsvari fyrir. Launþegar fela kjaramál sín í hendur 

þeim sem sitja í stjórn verkalýðshreyfingar sem hefur það hlutverk að gæta hagsmuna 

launþega, svo sem launakjara og vinnuaðstæðna. Stjórnarmenn í verkalýðshreyfingunni 

skipa svo helming fulltrúa í stjórnir lífeyrissjóðs á móti samtökum atvinnurekenda. 

Hagsmunir launþega eru svo í höndum stjórna lífeyrissjóðanna sem snúa að eftirlaunum 

launþeganna. Stjórn lífeyrissjóðsins ber ábyrgð á fjárfestingastefnu eftirlaunasjóðs 

launþega og í sumum tilfellum eru fjárfestingar sjóðanna það miklar í einu fyrirtæki að 

þeim gefst tækifæri til að setja mann í stjórn þess fyrirtækis. Í slíkum tilfellum skipar 

stjórn lífeyrissjóðsins í stjórnina og í einstaka tilfellum er það stjórnarmaður sem jafnframt 

er í stjórn verkalýðshreyfingar eða er starfsmaður hennar. Stjórnarmaður fyrirtækis gætir 

fyrst og fremst hagsmuna hluthafa en einnig starfsmanna og viðskiptavina. Fyrirtækið 

borgar svo starfsmönnum sínum laun og hafa ákvarðanir stjórna fyrirtækja mikil áhrif á þá 

sem starfa í fyrirtækinu. Þannig má segja að stjórnarmaður í verkalýðshreyfingu eða 

forystumaður verkalýðshreyfingar sem er kominn í stjórn fyrirtækis þar sem launamenn 
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fyrirtækisins eru jafnframt félagar í verkalýðshreyfingu sitji óneitanlega beggja megin 

borðsins. 

5.5.7 Álit Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands í máli VR og Kaupþings 

Hér vaknar upp spurningin hvort umboðsvandi eigi við í slíkum aðstæðum. Eitt þekktasta 

dæmi um einstakling sem bæði hefur um tíma setið í stjórn fyrirtækis og sem formaður 

eða stjórnarmaður verkalýðshreyfingar er seta Gunnars Páls Pálssonar, formanns VR og 

stjórnarmanns í Kaupþingi. Árið 2004 varð töluverð umræða um setu hans í stjórn 

Kaupþings, í skjóli hlutabréfa Lífeyrissjóðs Verslunarmanna, sem hann sat í fyrir hönd 

VR. Í kjölfarið óskaði VR eftir því að Siðfræðistofnun Háskóla Íslands kannaði hvort og 

þá hvernig hagsmunaárekstrar gætu orðið og kannaði einnig önnur siðferðisleg álitaefni 

varðandi setu hans sem stjórnarmanns verkalýðshreyfingar í Kaupþingi, einum stærsta 

banka landsins.  

Niðurstaða Siðfræðistofnunnar birtist í skýrslu þar sem mælt er með öðrum leiðum en 

beinni stjórnarsetu stjórnarmanna LV í hlutafélögum þar sem slík seta stjórnarmanns skapi 

hagsmunaárekstra. Helstu siðferðislegu álitaefnin sem talin eru upp í skýrslunni sem 

styðja eiga meðmæli stofnunarinnar gegn stjórnarsetu í hlutafélögum eru: 

1. Möguleiki á hagsmunaárekstri ef formaður VR þarf að taka á málum sem tengjast 

félaga VR sem starfar hjá fyrirtæki þar sem formaðurinn á sæti í stjórn.  

2. Að trúverðuleiki formanns VR geti beðið hnekki ef stjórn fyrirtækisins þarf að taka 

ákvörðun sem er óvinsæl meðal launafólks. 

3. Stjórnarseta formanns VR í fyrirtæki getur komið í veg fyrir að formaðurinn geti 

gagnrýnt fyrirtækið opinberlega sem formaður verkalýðshreyfingar.  

Enn fremur benda skýrsluhöfundar á að núverandi fyrirkomulag á vali á fulltrúum fyrir 

verkalýðshreyfinguna í stjórn LV bendi til þess að hinn almenni sjóðsfélagi hefur ekki góð 

tök á því að hafa áhrif á hverjir sitja í stjórn sjóðsins. Vegna þess að ákvörðunin um það 

hverjir taka sæti fyrir hönd sjóðsins sé alfarið í höndum stjórnarinnar en er almennt ekki 

borin undir sjóðsfélaga.
93

. Í skýrslunni er farið yfir núverandi reglur um skiptingu milli 

VR og Samtaka atvinnurekenda í stjórn Lífeyrissjóðs verslunarmanna og rökin fyrir því að 

atvinnurekendur sitji í stjórn lífeyrissjóðsins, sem eru fyrst og fremst söguleg. Bent er á að 

vera þeirra geti jafnframt skapað ákveðin vandamál vegna hagmunaárekstra og jafnvel 
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 Skýrsla Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands (2004). 
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haft þau áhrif að atvinnurekendasamtökin geti orðið fyrir minnkandi trúverðuleika. 

Sérfræðiþekking atvinnurekenda sem áður var frumforsenda fyrir helmingaskiptunum 

rökstyðja skýrsluhöfundar að sé nú víðtækari í samfélaginu og ekkert sem bendi til að 

fulltrúar annarra geti ekki búið yfir sömu þekkingu. Greiðsla mótframlags eru þau rök sem 

standast einna best tímans tönn
94

.  

Skýrsluhöfundar ljúka skýrslunni með því að skora á stjórn LV að endurskoða val á 

stjórnarmönum í ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa frá því hann var stofnaður. Tekið er 

fram í skýrslunni að ekki sé verið að útiloka að atvinnurekendasambandið eigi áfram 

fulltrúa í stjórn, en gagnrýnd eru helmingaskiptin og ógreið leið sjóðsfélaga á að hafa 

áhrif. 
95

 

Í framhaldi af skýrslu Siðfræðistofnunar sagði þáverandi formaður VR að skýrslan yrði 

upplag í umræðugrundvöll um stjórnarsetu stjórnarmanna VR í stjórnum fyrirtækja fyrir 

hönd lífeyrissjóðsins. Í árslok 2008 spruttu upp miklar deilur vegna ábyrgðar 

stjórnarmanna í Kaupþingi við gjaldþrot bankans og um hinar ýmsu ákvarðanir 

stjórnarinnar eins og kaupréttarsamninga og kaup stjórnarmanna í Kaupþingi. Á þeim tíma 

sat Gunnar Páll enn í stjórn bankans og var harðlega gagnrýndur opinberlega
96

 en hlaut, 

þrátt fyrir mikla gagnrýni, endurkjör sem formaður af hálfu trúnaðarráðs og 

trúnaðarmanna í VR í janúar 2009. Hin formlega kosninga í formannskosningum í VR 

meðal almennra félagsmanna var haldin í mars eftir að ritgerð þessi var tilbúin.
97
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 Skýrsla Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. (2004). 
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 Skýrsla Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands (2004). 
96
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Tafla 8.  Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn fyrirtækis í viðskiptavaldinu og einnig í stjórn hjá 

verkalýðsvaldinu. Skráð eftir hlutfalli þeirra sem eru á báðum stöðum og kyni.  

 

Tveir einstaklingar sátu í stjórn fyrirtækis árið 2007 og einnig í stjórn hjá 

verkalýðsvaldinu. 

5.5.8 Þversögn verkalýðshreyfingarinnar árið 2007 

Fyrir rannsókn þessa var safnað saman gögnum um alla þá sem sitja í stjórnum fyrir bæði 

ASÍ og BSRB, þeirra aðildarfélög og undirfélög. Þegar þau gögn eru borin saman við 

gögnin um einstaklinga sem sitja í stærstu fyrirtækjum landsins og þá sem skráðir eru í 

Kauphöll Íslands kemur í ljós að tengslin eru minni en rannsókn dr. Herdísar gaf tilefni til 

að ætla. Aðeins tveir þeirra sem sitja í viðskiptavaldinu sitja einnig í verkalýðsvaldinu. 

Sitja báðir í einni stjórn hjá viðskiptavaldinu og því ekki hægt að segja að tengsl milli 

verkalýðshreyfingarinnar og þeirra fyrirtækja sem könnuð eru í rannsókn þessari séu mjög 

mikil.  

5.5.9  Tengsl milli verkalýðsvaldsins og viðskiptavaldsins 

Í miðstjórn ASÍ sitja fimmtán menn. Tveir þeirra eru einnig stjórnarmenn í tveimur af 

stærstu fyrirtækjum landsins. Hins vegar er aðeins tæplega 1% þeirra sem sem sitja í 

verkalýðsvaldinu sem sem sitja í stjórnum fyrirtækja í viðskiptavaldinu og geta það varla 

talist mikil tengsl.  

5.5.10  Tengsl milli lífeyrissjóðsvaldsins og viðskiptavaldsins 

Sambærilega niðurstöðu má sjá í tengslum milli þeirra sem sitja annars vegar í stjórnum 

fyrirtækja sem rannsóknin nær til og í stjórn lífeyrissjóða en aðeins fimm einstaklingar af 

249 sitja á báðum stöðum. Ein kona situr í tveimum stjórnum lífeyrissjóða en tveir karlar í 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn fyrirtækis í 

viðskiptavaldinu og í stjórn hjá verkalýðsvaldinu Karlar Konur Samtals 

Sitja eingöngu í stjórn fyrirtækis í viðskiptavaldinu 224 22 246 

Sitja í stjórn fyrirtækis i viðskiptavaldinu og í einni 

stjórn hjá verkalýðsvaldinu 0 0 0 

Sitja í stjórn fyrirtækis í viðskiptavaldinu og í tveim 

stjórnum hjá verkalýðsvaldinu  2 0 2 

Samtals fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn 

fyrirtækis í viðskiptavaldinu 226 22 248 
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viðskiptavaldinu og í einni stjórn lífeyrissjóðs. Hér má vel leiða líkur að því að 

lífeyrissjóðir sem fjárfest hafa í fyrirtækjum í viðskiptavaldinu kjósi frekar að skipa í 

stjórnir fyrirtækja ótengdra umboðsaðila til að verja eignir fyrirtæksins. Það getur þá verið 

einhver sérfræðingur sem stjórn lífeyrissjóðsins treystir fyrir eignum sjóðsmanna. 

5.5.11 Umboðsvandi vegna veru forsvarsmanna verkalýðshreyfingarinnar í 

stjórnum fyrirtækja 

Umboðsvandinn sem felst í því að fela forsvarsmanni verkalýðshreyfingar að verja rétt 

launþega og berjast þannig fyrir bættari kjörum þeirra og einnig að sjá um fjárfestingu 

eftirlaunasjóðs þeirra, er orðinn töluverður þegar viðkomandi forsvarsmaður er sestur í 

stjórnarstól „mótherjans“, sem er atvinnurekandinn. Umbjóðandi er því sjóðsfélagi í 

lífeyrissjóði og/eða félagi í verkalýðshreyfingunni. Upplýsingar umboðsaðilans eru, eins 

og kenningin um umboðsvandann segir til um, miklu meiri en umbjóðandans. Vandi 

umbjóðandans er sá að hann verður að tryggja að umboðsaðilinn vinni í sína þágu. Oftast 

eru þó laun umbjóðandans árangurstengd t.d. þannig að „árangur“ stjórnar fyrirtækis er 

tengdur launum umbjóðandans, sem getur þó jafnframt þýtt beinan niðurskurð fyrir 

umbjóðandann, sem jafnframt er launþeginn, en óbeinan hagnað fyrir sjóð sem 

launþeginn/umbjóðandinn er aðili að. Má þá ætla að hlutfallslegur ávinningur af slíkum 

hagnaði eftirlaunasjóðs sé óverulegur fyrir launþegann/umbjóðandann miðað við að missa 

til dæmis vinnuna.  

Það er því ljóst að hagsmunir bæði launþega og fyrirtækis fara alls ekki alltaf saman sem 

og hagsmunagæsla einnar manneskju fyrir báða hópa samtímis án hagsmunaárekstra 

umbjóðenda. Þannig geti ákvarðanir forsvarsmannsins haft andstæð áhrif á almennan 

launamann í fyrirtækinu og svo hag sjóðsfélaga. Slík þversögn (e. paradox) er samkvæmt 

kenningunni um umboðsvandann líkleg til að valda því að umboðsaðilinn hallist að þeim 

umbjóðanda sem umbunar betur fyrir árangur. Ef við lítum svo á að félagar í 

verkalýðshreyfingunni séu fyrri umbjóðendur og sjóðsfélagarnir séu síðari umbjóðendur er 

líklegra að hagur umboðsaðilans sé að tryggja hag sjóðsfélaganna fyrst og svo 

fyrirtækisins, stangist hagsmunir þessa aðila á. Hér er þó ekki verið að láta í veðri vaka að 

þeir aðilar sem bæði starfa sem forsvarsmenn verkalýðsfélags og einnig í stjórn fyrirtækis 

fyrir lífeyrissjóð hafi beitt sér óheiðarlega eða séu á einhvern hátt ekki hliðhollir sínum 

félagsmönnum. Hins vegar er ljóst að vandi umbjóðenda er fyrir hendi samkvæmt 

kenningunni um umboðsvandann. 
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Atvinnurekendur

Launþegar
Stjórnir 

verkalýðshreyfinga

Stjórnir lífeyrissjóða Stjórnir fyrirtækja

Valdaframsal

Valdaframsal

Valdaframsal

Til samninga við atvinnurekendur

 

Mynd 6. Umboðskeðja sem sýnir valdaframsal frá launþegum til stjórna fyrirtækja.  

 

Umboðskeðjan sýnir hvernig valdaframsal launþega til stjórna verkalýðshreyfingu lítur út 

í raun, þar sem hluti af valdaframsalinu snýst um að veita þeim heimild til að nota 

eftirlaunasjóð sinn í fjárfestingar. Þrátt fyrir þetta hafa launþegar í flestum tilfellum ekki 

kost á því að kjósa sér stjórn lífeyrissjóðs heldur er stjórn hans valin af 

verkalýðsforystunni og forystu Samtaka atvinnurekenda. Sama gildir um setu 

stjórnarmanna lífeyrissjóðsins í stjórnum fyrirtækja eða vali þeirra á fjárfestingakostum.  

5.6 Tengsl milli viðskiptavaldsins og atvinnurekendavaldsins 

Stjórnarmenn Samtaka atvinnulífsins standa vörð um hagsmuni fyrirtækjanna í landinu, 

stórra og smárra, en þó tengjast stjórnarmenn atvinnurekendavaldsins stærstu 

fyrirtækjunum minna en ætla mátti . Kosið er í stjórnir aðildarfélaganna á aðalfundi hvers 

félags sem jafnframt tilnefnir í 200 manna fulltrúaráð heildarsamtakanna sem svo kýs 

stjórn Samtaka atvinnulífsins.
98

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að aðeins þrír karlar 

sitja í bæði viðskiptavaldinu og atvinnurekendavaldinu, sem eru afar lítil tengsl miðað við 

þau augljósu tengsl sem eru milli „valdanna“, eins og sjá má á Mynd 13. 
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Tafla 13. Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn 47 stærstu fyrirtækja landsins og/eða í stjórn fyrirtækis 

hjá Kauphöll Íslands og einnig í stjórn Samtaka atvinnulífsins. Skráð eftir kyni. 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn fyrirtækis í 

viðskiptavaldinu og stjórn Samtaka atvinnulífsins. 

    

Karlar Konur 

Fjöldi einstaklinga sem sitja eingöngu í stjórn 

fyrirtækis í viðskiptavaldinu  223 22 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í viðskiptavaldinu og í 

stjórn Samtaka atvinnulífsins 3  

Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn fyrirtækis í 

viðskiptavaldinu  226 22 

 

Þegar aðildarfélög Samtaka atvinnulífsins eru skoðuð kemur í ljós að tengslin við 

viðskiptavaldið aukast, en þá sitja tíu karlar í báðum völdunum, eða 2,8% 

viðskiptavaldsins, sem jafnframt eru fremur lítil tengsl miðað við skörun hagsmuna hjá 

þessum hópum.  

Má því segja að atvinnurekendavaldið sé fremur einangrað frá stærstu fyrirtækjunum í 

landinu ef bein tengsl einstaklinga milli valda eru skoðuð. Sú niðurstaða lýsir að öllum 

líkindum því að stjórnarmenn stærstu fyrirtækjanna gefa sér ekki tíma til að standa í 

hagsmunabaráttu líka og treysta einstaklingum innan atvinnurekendasamtakanna, sem 

líklega koma frá smærri fyrirtækjum, til að standa þá vakt. Tengsl milli þessara tveggja 

valdahópa vekja enn fremur upp spurningar varðandi umboð stjórnarmanna 

atvinnurekendasambandanna í stjórnum fyrirtækja sem lífeyrissjóðirnir fjárfesta í. Seta 

þeirra og ákvörðun um að fjárfesta í einu fyrirtæki frekar en öðru getur varla verið öllum 

atvinnurekendum í félaginu þóknanleg. Stjórnarmaður atvinnurekendasamtakanna gæti 

því vel lagt til að fjárfest yrði í fyrirtæki sem ekki er í samkeppni við hann frekar en 

skyldu fyrirtæki o.s.frv. 

Spyrja mætti hvort ekki væri nærtækara að byggja upp umboðsmannakerfi fyrir 

atvinnurekendasamtökin þar sem sérfræðingar eru fengnir til að sitja í stjórnum 

lífeyrissjóða og fyrirtækja sem sjóðurinn fjárfesti í. Slíkur aðili yrði annað hvort skipaður 

eða kosinn af stjórn atvinnurekendasamtakanna og fengi umboð til athafna í stjórn 

lífeyrissjóðsins og fyrirtækja sem lífeyrissjóðurinn fjárfestir í í afmarkaðan tíma. 

Endurnýjun á umboði viðkomandi aðila yrði svo metið eftir velgengni og árangri í arðsemi 

sjóðsins og þess fyrirtækis sem hann tók sæti í, ef svo ber undir. Einnig þyrfti að kanna 

áhrif umboðskenningarinnar á þann aðila og ekki væri þá hægt að samþykkja að sá 
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einstaklingur væri í þannig stöðu að hann þyrfti að gæta hagsmuna annarra sem gætu 

stangast á hagsmuni lífeyrissjóðsins, verkalýðshreyfingarinnar eða 

atvinnurekendasamtakanna samtímis. 

Þrír karlar sátu í viðskiptavaldinu og í stjórn SA samtímis árið 2007, engin kona. Sjö 

karlar og þrjár konur sátu í stjórn aðildarfélags Samtaka atvinnulífsins og í 

viðskiptavaldinu árið 2007. 

5.7 Tengsl viðskiptavalds og hagsmunavalds 

Fjöldi Íslendinga eru félagar í einhvers konar félagi, ef marka má könnun sem gerð var 

árið 2000 og sýndi að 61% svarenda sagðist vera í einu eða fleiri félögum. Flestir, eða 

35%, voru í góðgerðar- eða hjálparsamtökum, 29% í menningar- eða tómstundafélögum , 

17% í stjórnmálafélögum, og 16% í ferðafélögum eða málefnafélögum
99

. Þau tuttugu og 

sex hagsmunafélög sem valin voru í þessa rannsókn sýna litla tengingu við 

viðskiptavaldið. Aðeins fimm einstaklingar, fjórir karlar og ein kona, sitja í bæði 

viðskiptavaldinu og í hagsmunavaldinu. Niðurstaðan er því að fremur lítil tengsl séu milli 

viðskiptavaldsins og hagsmunavaldsins, sérstaklega í ljós þess hversu algengt er að 

einstaklingar séu í einhvers konar félagi. 

Tafla 9.  Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn 47 stærstu fyrirtækja landsins og/eða í stjórn fyrirtækis 

skráð hjá Kauphöll Íslands árið 2007 og sitja í stjórn einna eða fleiri hagsmunasamtaka sem 

þessi rannsókn nær til. Skráð eftir kyni og fjölda stjórnarsetu í hagsmunasamtökum á 

einstakling. 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórnum 

fyrirtækja í viðskiptavaldinu og í stjórn félags í 

hagsmunavaldinu Karlar Konur 

Fjöldi einstaklinga sem sitja eingöngu í stjórnum 

fyrirtækja í viðskiptavaldinu 222 21 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórnum fyrirtækjum í 

viðskiptavaldinu og í einni stjórn í hagsmunavaldinu 4 1 
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5.8 Niðurstaða 

Viðskipta-

valdið

Dómsvaldið
Stjórnmála-

valdið

Hagsmuna-

valdið 

Embættis-

valdið

Fjölmiðla-

valdið

Atvinnu-

rekenda-

valdið

Lífeyrissjóðs-

valdið 

Verkalýðs-

valdið

1

2 6 11 7 6 6

1

 

Mynd 7. Fjöldi einstaklinga sem sitja í viðskiptavaldinu og öðru valdi.  

Innbyrðis tengsl í viðskiptavaldinu eru töluverð, eða 15% einstaklingar sem sitja í tveim 

eða fleiri stjórnum, eða allt að fimm stjórnum. Jafnframt eru 20% af viðskiptavaldinu árið 

2007 einnig í stjórn fyrirtækis sem skráð var í Kauphöll Íslands árið 2003, eða 61 

einstaklingur. Af tengslunum má draga þá ályktun að töluverð samþjöppun sé í 

eigendahópi fyrirtækjanna í viðskiptavaldinu.  

Tengslin á milli valdablokkanna árið 2003 og viðskiptavaldsins sýndu að meira en 

helmingur sat í stærstu fyrirtækjum landsins árið 2007. Allar valdablokkirnar tengdust enn 

inn í viðskiptavaldið árið 2007, sterkasta staða milli áranna var hjá Samson. Minnstu 

tengsl milli áranna voru hjá Kaupþingshópnum. 

Einn þingmaður sat í viðskiptavaldinu og einn héraðsdómari sat í viðskiptavaldinu. 

Tengslin milli stjórnmálavaldsins og viðskiptavaldsins eru greind í kaflanum um 

stjórnmálavaldið, tengslin á milli dómsvaldsins og viðskiptavaldsins eru of lítil svo hægt 

sé að álykta út frá þeim.  

Tengsl milli fjölmiðlavaldsins og viðskiptavaldsins eru töluverð hlutfallslega: ellefu 

einstaklingar sitja í stjórn fjölmiðlafyrirtækis og í fyrirtæki í viðskiptavaldinu. Enginn af 

yfirstjórn fjölmiðils, hvorki ritstjóri né fréttastjórar, situr í stjórn fyrirtækis í 

viðskiptavaldinu. Fjölmiðlar starfa ekki eftir nokkrum lagalegum reglum eða skyldum, 

þrátt fyrir það telur helmingur fréttamanna að þeir tilheyri svokölluðu fjórða valdi, sem 

eigi að veita sterkum hópum í samfélaginu aðhald, svo sem stjórnmálamönnum og 

fyrirtækjum. Mikill meirihluti fréttamanna svarar því játandi að þeir telji að fréttamenn 

geti haft mikil áhrif á skoðanir almennings. Erfitt er að festa hönd á hvort áhrifa eigenda 
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gæti í fréttaflutningi fréttamanna fjölmiðla í þeirra eigu. Hins vegar er ljóst að sú hætta er 

fyrir hendi, sem veikir traust fjölmiðla hjá almenningi og býður upp á tortryggni gagnvart 

fréttamati og fréttaflutningi fjölmiðla. Að sama skapi getur hæglega komið upp ákveðinn 

umboðsvandi í stjórn fjölmiðlafyrirtækis sitji þar einstaklingur sem jafnframt situr í eða á 

stórt fyrirtæki. Sá einstaklingur þarf að gæta tveggja hagsmuna, annars vegar hagsmuna 

fyrirtækis þar sem hann situr í stjórn og hins vegar hagsmuna fjölmiðlafyrirtækis þar sem 

hann situr í stjórn. 

Viðskiptavaldið og embættismannavaldið tengjast lítillega, en tímaöflun gagna þessara 

valda fór fram með fjögurra ára millibili og er erfitt að álykta um svo lítil tengsl. 

Þegar viðskiptavaldið og verkalýðsvaldið er skoðað kemur í ljós að tveir einstaklingar sitja 

á báðum stöðum. Í báðum tilfellum er um að ræða miðstjórnarmenn ASÍ sem sitja fyrir 

hönd lífeyrissjóðs í fyrirtækjum í viðskiptavaldinu. Þau tengsl eru þó aðeins 1% af öllu 

verkalýðsvaldinu. Slík tengsl bjóða upp á ákveðna þversögn þegar kemur að 

hagsmunagæslu þessara einstaklinga fyrir bæði félagsmenn verkalýðsheyfingarinnar, sem 

þeir eru í umboði fyrir, og hins vegar fyrirtækisins þar sem þeir eru í stjórn. Hæglega geta 

komið upp aðstæður sem umboðskenningin ræðir um, þar sem viðkomandi stefnumótun í 

fyrirtæki getur leitt til uppsagna eða annarra afleiðinga fyrir félagsmenn 

verkalýðshreyfingarinnar. Samkvæmt umboðskenningunni ætti umbjóðandinn að velja 

þann aðila sem umbunar honum betur fyrir vel unnin störf.   

Gagnrýni Siðfræðistofnunar og doktorsritgerð Herdísar Baldvinsdóttur benda á að seta 

forsvarsmanns verkalýðshreyfingarinnar í stjórn fyrirtækis gefi tilefni til þess að þessi 

tengsl séu skoðuð vandlega. Séu tengslin skoðuð út frá umboðskenningunni er erfitt að 

áætla hvort atkvæði stjórnarmanns í fyrirtæki myndi falla verkalýðshreyfingunni eða 

fyrirtækinu sjálfu í hag, séu hagsmunir þessara aðila ekki þeir sömu, nema hafa til þess 

gögn um greiðslur fyrir setu í stjórn fyrirtækis og annað slíkt. Hvort sem raunveruleg 

áhætta er á slíkum aðstæðum í raun eða ekki, gefur seta einstaklings fyrir þessa ólíku 

hópa, beggja vegna borðs, óneitanlega möguleika á vantrausti frá báðum hópum sem sá 

einstaklingur fer fyrir. 

Tengslin milli viðskiptavaldsins og verkalýðsvaldsins á Íslandi benda til þessa að í 

heildina ríki margræði milli þessara tveggja hópa.  

Svipaða sögu má segja um tengsl atvinnurekendavaldsins og viðskiptavaldsins, en aðeins 

2,8% einstaklinga sitja í báðum völdum, eða ellefu. Slík tengsl benda einnig til þess að 
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fulltrúar samtakanna séu ekki margir eigendur stærstu fyrirtækja landsins. Umboðsvandi 

stjórnarmanna getur hæglega birst hjá þeim sem sitja fyrir hönd atvinnurekenda í stjórn 

fyrirtækis í gegnum lífeyrissjóð. Sem dæmi um hvernig slíkur umboðsvandi gæti birst, þá 

gæti atvinnurekandi staðið frammi fyrir því að þurfa að samþykkja fjárfestingastefnu 

lífeyrissjóðs sem væri að hluta eða öllu leyti um kaup á fyrirtæki sem hans eigið fyrirtæki 

væri í samkeppni við.  

Atvinnulýðræði á Íslandi er fremur lítið borið saman við mörg nágrannaríki okkar. Vera 

fulltrúa starfsmanna í stjórnum fyrirtækja getur veitt aukið aðhald í rekstri fyrirtækis og 

kemur í veg fyrir að afdrifaríkar ákvarðanir séu teknar án nokkurs samráðs við starfsmenn 

fyrirtækisins eða fulltrúa þess. Slíkt dregur úr óeðlilegri valdþjöppun og skapar forsendur 

fyrir fyrirtæki, starfsmenn, neytendur og íbúa í nágrenni að lifa í sátt. Leiða má líkur að 

því að með því að auka samráð við starfsmenn í anda atvinnulýðræðis myndi aukið traust 

myndast milli yfirstjórnar fyrirtækisins og almennra starfsmanna.  

Hagsmunavaldið og viðskiptavaldið tengjast einnig lítillega eða í gegnum fimm 

einstaklinga; ekki er ástæða til að álykta sérstaklega um þau tengsl.  

Heildarniðurstaða viðskiptavaldsins sýnir að íslenskt viðskiptalíf hefur fremur sterk 

einkenni kjarnræðis, innbyrðistengslin eru mikil. Hins vegar bera einkenni tengsla 

viðskiptavaldsins við aðra valdahópa einkenni margræðis þar sem þau eru óveruleg sé 

fjölmiðlavaldið undanskilið.  

Þrátt fyrir það eru tengsl einstaka einstaklinga milli valdahópa slík að þau gefa tilefni til að 

upp komi umboðsvandi hjá þeim einstaklingum. Þverstæða verkalýðshreyfingarinnar 

þegar fulltrúar hennar sitja í stjórnum fyrirtækja lífeyrissjóðanna er eftirtektaverð í ljósi 

umboðskenningarinnar. Einnig gefur slík stjórnarseta tilefni til efasemda um viðkomandi 

aðila og getur grafið undan trausti beggja hópa sem viðkomandi er í forsvari fyrir. 
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6 Stjórnmálavaldið  

Á Íslandi er löggjafarvaldið í höndum tveggja aðila Alþingis og forseta Íslands og fara 

þeir í sameiningu með bæði löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið samkvæmt 

stjórnarskrá
100

. Í raun er löggjafarvaldið þó alfarið í höndum kjörinna þingmanna Alþingis, 

ráðherra og ríkisstjórnar og er aðkoma forsetans engin þar sem forsetar lýðveldisins hafa 

ekki nýtt það hlutverk sem stjórnarskráin fjallar um nema með einni undantekningu
101

. 

Þannig er valdið í höndum þingmannanna 63 sem kjörnir eru á fjögurra ára fresti og þeirra 

12 ráðherra sem verma ráðherrastólana hverju sinni í hinu daglega amstri stjórnmálanna. 

En öll lög sem samþykkt eru á Alþingi þurfa hins vegar staðfestingu forseta Íslands
102

 til 

að öðlast formlegt gildi (auk birtingar í Lögbirtingablaðinu). Ákveði forseti að synja 

frumvarpi sem Alþingi hefur samþykkt virkjar forsetinn svokallaðan „málsskotsrétt“ sinn. 

Með honum getur forseti sent málið til þjóðarinnar til atkvæðargreiðslu þar sem þjóðin 

getur samþykkt eða synjað frumvarpinu.
103

  

Árið 2006 var kosið í 104 sveitarfélögum á Íslandi en þau eru mjög misjafnlega víðfeðm 

og fjölmenn
104

. Í stjórnarskránni má finna í 78. grein stutt ákvæði um sveitarfélög en þar 

segir „sveitarfélög skulu sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. – 

Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða 

hvort og hvernig þeir eru nýttir“.
105

 Ákvæðið staðfestir sjálfstjórn sveitarfélaganna innan 

þess ramma sem lögin setja þeim, yfirstjórn sveitarfélaganna má ætla að samkvæmt 78 gr. 

sé óháð valdi ráðherra. Hlutverk og fjármögnun er þó háð í grunninn breytingum af hálfu 

þingmanna hverju sinni.
106

 

Valdsvið sveitarfélaga á Íslandi er töluvert viðaminna en sveitarfélaganna í 

nágrannaríkjum Íslands, en hér á landi fóru íslensk sveitarfélög, árið 2001, með u.þ.b. 
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 Stjórnarskrá Íslands gr. 2. 
101

 Gunnar Helgi Kristinsson. (2007) Bls. 154. 
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 Sé forseti fjarverandi af einhverjum orsökum fara forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar 
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og skulu þá forsætisráðherra, forseti …
1)

 Alþingis og forseti hæstaréttar fara með forsetavald. Forseti 

…
1)

 Alþingis stýrir fundum þeirra. Ef ágreiningur er þeirra í milli, ræður meiri hluti. 
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106

 Gunnar Eydal. (2006). Bls. 10. 



66 

 

þriðjung verkefna hins opinbera á móti ríkinu. Í Skandinavíu eru sveitarfélög með á milli 

60-70% hlutverka á móti ríkisvaldinu.
107

  

Á síðustu árum hefur töluvert verið rætt um að auka hlutverk sveitarfélaganna og hefur 

grunnskólinn nýverið verið færður á yfir á þeirra valdsvið. Málefni fatlaðra og aldraðra 

eru þau mál sem samist hefur um að færist yfir til sveitarfélaganna næstu árin ef stefna 

Sambands sveitarfélaganna og ríkisstjórnar Íslands undanfarin ár nær fram að ganga. 
108

   

Einstaka fulltrúar sveitarstjórna geta ekki farið með sjálfstætt vald milli funda þar sem 

sveitarfélag er „fjölskipað stjórnvald“ sem þýðir að sveitarstjórn, byggðarráð og aðrar 

nefndir sem sveitarstjórnin kýs í, er ekki starfhæft nema á fundum.
109

   

Þótt sveitarfélög á Íslandi lúti lögum settum á Alþingi fer framkvæmd sveitarfélags að 

mestu eftir pólitískri forgangsröðun þess hverju sinni, en þó innan þess lagaramma sem 

ákvarðar hlutverk og skylduverkefni sveitarfélagsins. Samþykki sveitarfélag í borgar-, 

sveitar- eða bæjarstjórn tillögu með atkvæðagreiðslu verður tillagan að ákvörðun 

sveitarfélagsins. Með þessu móti setur sveitarfélag sér reglur, samþykktir og annað sem 

því ber að fylgja, því má segja að framkvæmdarvald sveitarfélaga sé í reglu- og 

samþykktarformi. 
110

 

Þótt þessi tvö stjórnsýslustig á Íslandi séu að mörgu leyti ólík, deila þau milli sín 

framkvæmdarvaldinu. Það að aðskilja löggjafarvaldsverkefni frá þeim sem snúa að 

almennri stefnumótun og setningu reglna sem er viðurkennt m.a. af dómsvaldinu, á sér 

langa hefð í lýðræðis þjóðfélögum. Um árin hafa fjölmargir gagnrýnt það að aðskilnaður 

framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins sé ekki meiri.  

Ráðherrar ríkisstjórnar Íslands eru augljóslega valdamestu stjórnmálamenn landsins hverju 

sinni og bera mjög mikla ábyrgð á framkvæmd mála en þeir tilheyra 

framkvæmdarvaldinu. Ráðherrar fara með framkvæmdarvaldið einnig sem þingmenn og 

tilheyra því einnig löggjafarvaldinu. Þó sveitarstjórnarmenn setji ekki lög setja þeir reglur 

og bera ábyrgð á framkvæmd mála í sínu sveitarfélagi.
111

 Það forystuhlutverk sem 

framkvæmdarvaldið hefur bæði í málefnum varðandi stjórnsýsluna og í almennri 

stefnumótun hins opinbera, þarf að vera skipað af sterkri pólitískri forystu ef vel á að 
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ganga. Ríkisstjórn Íslands er valdamesti hópur samfélagsins og til þess að vel sé farið með 

framkvæmdarvaldið, sem ríkisstjórnin fer með, þurfa ráðherrarnir að starfa vel saman. 

Samkvæmt stjórnarskránni er ábyrgð ráðherra á gjörðum sínum skilgreind í sérstakri 

„ráðherraábyrgð“. Þannig er Alþingi gert heimilt að kæra ráðherra fyrir 

embættisrekstur.
112

 Samkvæmt þessari skilgreiningu er hlutverk þingmanna einnig að vera 

eftirlitsaðilar með ráðherrunum sem starfa í skjóli meirihluta þeirra. Landsdómi er svo gert 

að dæma í slíkum málum, en frá stofnun lýðveldisins hefur Landsdómur þó aldrei verið 

kallaður saman.
113

  

Ekki síst vegna þessarra óljósu marka þótti best að sameina löggjafarvaldið og 

framkvæmdarvaldið í einn hóp og tengsl hans við aðra valdahópa könnuð.  

6.1 Stjórnmálavaldið og innbyrðis tengsl  

Eins og fyrr greinir sitja tólf einstaklingar bæði sem ráðherrar og þingmenn í bæði 

framkvæmdarvaldinu og löggjafarvaldinu, en auk þeirra sitja fjórir karlar í fastanefndum 

sveitarfélags og á Alþingi. Þannig hafa fjórir af sextíu og þremur þingmönnum tengsl við 

sveitarfélögin sem hlýtur að teljast töluvert hlutfall. 

Tafla 10. Fjöldi einstaklinga sem voru kjörnir fulltrúar í bæjar- eða borgarstjórn fjögurra stærstu 

sveitarfélaga landsins og ráðherrar landsins árið 2007, þeir einstaklingar sem sátu í 

fastanefndum sveitarfélaganna fjögurra árið 2007 og sitja einnig sem þingmenn Alþingis 

árið 2007. Skráð eftir kyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þeir einstaklingar sem 
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 Stjórnarská Íslands 14. grein. 
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 Gunnar Helgi Kristinsson(1994). Bls 37-39. 

Fjöldi einstaklinga sem 

sitja í bæði 

framkvæmdarvaldinu 

og í löggjafarvaldinu Karlar Konur Samtals 

Fjöldi einstaklinga sem 

sitja eingöngu í fram-

kvæmdarvaldinu 100 74 174 

Fjöldi einstaklinga sem 

sitja í framkvæmdar-

valdinu og í löggjafar-

valdinu 12 4 16 

Fjöldi einstaklinga sem 

sitja í framkvæmdar-

valdinu 112 78 190 
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sitja bæði á Alþingi og eru ráðherrar eða sveitarstjórnamenn eru sextán talsins sem er 

6,64% þeirra sem sitja í framkvæmdarvaldinu 

Tafla 11. Fjöldi einstaklinga sem voru kjörnir fulltrúar í bæjar- eða borgarstjórn fjögurra stærstu 

sveitarfélaga landsins og ráðherrar landsins árið 2007, þeir einstaklingar sem sátu í 

fastanefndum sveitarfélaganna fjögurra árið 2007 og sitja einnig sem þingmenn Alþingis 

árið 2007. Skráð eftir hlutfalli af heild sem situr í báðum „völdununum“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Tengsl stjórnmálavaldsins og dómsvaldsins 

Engin tengsl eru milli einstaklinga sem sátu í stjórnmálavaldinu og dómsmálavaldinu árið 

2007 í niðurstöðum rannsóknarinnar.  

6.3 Tengsl stjórnmálavaldsins og fjölmiðlavaldsins 

Engin tengsl eru á milli einstaklinga sem sátu stjórnmálavaldinu og fjölmiðlavaldinu árið 

2007 í niðurstöðum þessarar rannsóknar.  

  

Heildarfjöldi einstaklinga 

sem sitja í framkvæmdar-

valdinu 241 

Hlutfall einstaklinga sem 

sitja í framkvæmdarvaldinu 

og í löggjafarvaldinu 16 

Hlutfall einstaklinga sem 

sitja í framkvæmdar-

valdinu og í 

löggjafarvaldinu% 6,64% 
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6.4 Tengsl stjórnmálavaldsins og embættisvaldsins 

Tafla 12. Fjöldi einstaklinga sem voru kjörnir fulltrúar í bæjar- eða borgarstjórn fjögurra stærstu 

sveitarfélaga landsins og ráðherrar landsins árið 2007, þeir einstaklingar sem sátu í 

fastanefndum sveitarfélaganna fjögurra árið 2007 eða alþingismenn árið 2007 og störfuðu 

einnig sem embættismenn árið 2003. 

Fjöldi þeirra sem sitja í stjórnmálavaldinu og í 

embættisvaldinu Karlar Konur Samtals 

Fjöldi þeirra sem sitja eingöngu í stjórnmálavaldinu 138 94 232 

Fjöldi þeirra sem sitja í stjórnmálavaldinu og í 

embættisvaldinu 4 1 5 

Samtals fjöldi stjórnarmanna 142 95 237 

 

Tafla 13. Fjöldi einstaklinga sem voru kjörnir fulltrúar í bæjar- eða borgarstjórn fjögurra stærstu 

sveitarfélaga landsins og ráðherrar landsins árið 2007, þeir einstaklingar sem sátu í 

fastanefndum sveitarfélaganna fjögurra árið 2007, voru kjörnir alþingismenn árið 2007 og 

störfuðu einnig sem embættismenn hjá ráðuneytunum árið 2003. 

 

  

Fjöldi einstaklinga sem sitja í löggjafar- og/eða framkvæmdarvaldinu og í 

embættisvaldinu hjá ráðuneytunum.  

Fjöldi einstaklinga sem sitja á einum stað í löggjafar- 

og/eða framkvæmdarvaldinu og ekki í 

embættisvaldinu hjá ráðuneytunum.  

Karlar Konur Samtals 

140 94 234 

Fjöldi einstaklinga sem sitja á einum stað í löggjafar- 

og/eða framkvæmdarvaldinu og einum stað í 

embættisvaldinu hjá ráðuneytunum.  2 1 3 

Samtals þeir sem sitja í löggjafar- og/eða 

framkvæmdarvaldinu  142 95 236 
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Tafla 14. Fjöldi einstaklinga sem voru kjörnir fulltrúar í bæjar- eða borgarstjórn fjögurra stærstu 

sveitarfélaga landsins og ráðherrar landsins árið 2007, þeir einstaklingar sem sátu í 

fastanefndum sveitarfélaganna fjögurra árið 2007 og nefndarmenn ráðuneytanna árið 2003, 

voru starfandi sem alþingismenn árið 2007 og störfuðu einnig sem embættismenn hjá 

fjórum stærstu sveitarfélögunum árið 2003.  

 

Gögnin sýna að fjórir karlar fluttu sig úr starfi embættismanns yfir í starf stjórnmálamanns 

á milli áranna 2003 til 2007. Ólíklegt er að einhver starfi bæði sem embættismaður og 

stjórnmálamaður. Tveir störfuðu sem embættismenn í sveitarfélagi og þrír sem 

embættismenn ráðuneytanna sem nú hafa verið kjörnir fulltrúar í einu af fjórum stærstu 

sveitarfélögunum eða á Alþingi. Hlutfallið er því 2,11%, og vegna þess á hversu löngu 

tímabili gögnin eru sótt er ekki raunhæft að meta hvort um mikil tengsl eru að ræða eða 

hvort þau eigi sér stað á sama tíma. Áhugavert væri þó að kanna hvort þessir fimm 

einstaklingar hafi fært sig yfir í stjórnmálavaldið milli áranna. 

6.5 Tengsl stjórnmálavaldsins og verkalýðsvaldsins 

Af þeim 237 einstaklingum sem sitja í stjórnmálavaldinu eru þrír sem sitja einnig í stjórn 

verkalýðsfélags. Tveir karlar og ein kona, allir þessir einstaklingar sitja í stjórn 

aðildarfélags Bandalags starfsmanna ríkis og bæja (BSRB). Það liggur því í hlutarins eðli 

að viðkomandi sveitarstjórnarmenn og þingmaður sem einnig situr í stjórn BSRB getur, ef 

hann er í meirihluta í ríkisstjórn eða sveitarfélagi, haft völd til að hafa áhrif á laun 

félagsmanna sinna séð frá hlið atvinnurekandans.  

Hlutfallslega eru lítil tengsl milli stjórnmálavaldsins og verkalýðsvaldsins, sér í lagi í 

þegar þau eru skoðuð í sögulegu samhengi. Á árum áður voru menn ítrekað í forsvari fyrir 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í löggjafar-og/eða 

framkvæmdarvaldinu og í embættisvaldinu hjá 

ráðuneytunum.  Karar Konur Samtals 

Fjöldi einstaklinga sem sitja á einum stað í 

löggjafar-og/eða framkvæmdarvaldinu og ekki í 

embættisvaldinu hjá ráðuneytunum. 140 94 234 

Fjöldi einstaklinga sem sitja á einum stað í 

löggjafar-og/eða framkvæmdarvaldinu og einum 

stað í embættisvaldinu hjá ráðuneytunum.  2 1 2 

Samtals þeir sem sitja í löggjafar-og/eða 

framkvæmdarvaldinu 142 95 236 
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verkalýðshreyfingar á Íslandi og um leið á Alþingi eða í sveitarstjórnum
114

. 

Verkalýðshreyfingar eru líka beintengdari íslenskum stjórnmálum á fyrstu árum 

lýðveldisins, en þrátt fyrir að sú tenging sé enn til staðar þá hefur hún í það minnsta 

formlega minnkað töluvert. Sú breyting að færri og færri einstaklingar eða 1,24% 

stjórnmálavaldsins, sitji á báðum þessum stöðum lýsir þróun í átt frá kjarnræði til 

margræðis  

Þrátt fyrir lítil tengsl er áhugavert að skoða þau tengsl sem eru til staðar og þá hvers konar 

hagsmunarárekstrar gætu komið upp og hversu víðtækur möguleiki þessa aðila er til að 

hafa áhrif á báðar valdastöðurnar sem viðkomandi er í. Sem dæmi getur foringi 

verkalýðshreyfingar og ráðherra heilbrigðismála verið á báðum vígstöðvum og haft 

veruleg áhrif á kjaraviðræður. Jafnvel þó um sé að ræða launanefnd sem semji fyrir hönd 

ríkisins er slík nefnd alltaf í umboði ráðherra eða sveitarstjórna. Slíkt myndi augljóslega 

valda hagsmunaárekstrum. Sama gæti gerst ef sveitarstjórnamaður ætti sæti í stjórn 

verkalýðsfélags, séu launamenn verkalýðsfélagsins launamenn sveitarfélagsins eða 

fyrirtækja í eigu sveitarfélagsins.  

Tafla 15 . Fjöldi einstaklinga sem voru kjörnir fulltrúar í bæjar- eða borgarstjórn fjögurra stærstu 

sveitarfélaga landsins og ráðherrar landsins árið 2007, þeir einstaklingar sem sátu í 

fastanefndum sveitarfélaganna fjögurra árið 2007, voru starfandi sem alþingismenn árið 

2007 og voru í stjórn í aðildarfélags BSBR.     

Fjöldi einstaklinga sem sitja í bæði 

stjórnmálavaldinu og í stjórn aðildarfélags BSRB Karlar Konur Samtals 

Fjöldi þeirra sem sitja eingöngu í stjórnmálavaldinu 
140 94 234 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í bæði stjórnmálavaldinu 

og í einni stjórn aðildarfélags BSRB 2 1 3 

Samtals fjöldi sem situr í stjórnmálavaldinu 142 95 237 

 

6.6 Tengsl stjórnmálavaldsins og atvinnurekendavaldsins 

Engin tengsl eru á milli þeirra einstaklinga sem skipuðu stjórnmálavaldið árið 2007 og 

þeirra sem sátu í stjórnum hjá Samtökum atvinnulífsins árið 2007 í þessari rannsókn. 
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6.7 Tengsl stjórnmálavaldsins og lífeyrissjóðsvaldsins 

Þrir einstaklingar, tveir karlar og ein kona úr stjórnmálavaldinu, sitja í stjórn lífeyrissjóðs, 

einn þeirra er þingmaður, Ögmundur Jónason, Vinstri grænum
115

, og gegnir því 

valdameiri hlutverkum en hinir en hann er bæði formaður BSRB og þingflokksformaður 

Vinstri grænna. 

Tafla 16. Fjöldi einstaklinga sem voru kjörnir fulltrúar í bæjar- eða borgarstjórn fjögurra stærstu 

sveitarfélaga landsins og ráðherrar landsins árið 2007, þeir einstaklingar sem sátu í 

fastanefndum sveitarfélaganna fjögurra árið 2007, voru starfandi sem alþingismenn árið 

2007 og sátu í stjórn lífeyrissjóðs árið 2007. 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í 

stjórnmálavaldinu og lífeyrissjóðsvaldinu Karlar Konur Samtals 

Fjöldi einstaklinga sem sitja eingöngu í 

stjórnmálavaldinu 
140 94 234 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í 

stjórnmálavaldinu og í einni stjórn í 

lífeyrissjóðsvaldinu 2 1 3 

Fjöldi einstaklinga sem sitja eingöngu í 

stjórnmálavaldinu 142 95 237 

  

 Tengslin milli þessara tveggja „valda“ eru því fremur lítil þó þessi eini einstaklingur 

tengist sterkt þremur valdakjörnum rannsóknarinnar. Þessi aðili sat þó í minnihluta 

þingsins og má því ætla að áhrif hans séu minni en ef hann tilheyrði flokki sem sæti í 

ríkisstjórn. Engu að síður hefur hann ákveðið dagskrárvald sem þingflokksformaður þar 

sem hann hefur mikil tækifæri til að koma málum á framfæri bæði í þinginu og í 

fjölmiðlum. 

6.8 Tengsl stjórnmálavaldsins og hagsmunavaldsins  

Afar lítil tengsl eru á milli þeirra 237 einstaklinga sem sitja í hagsmunavaldinu og þeirra 

einstaklinga sátu í stjórnmálavaldinu. Aðeins fjórir einstaklingar sitja á báðum stöðum, 

þrír karlar og ein kona. 
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Tafla 17. Fjöldi einstaklinga sem voru kjörnir fulltrúar í bæjar- eða borgarstjórn fjögurra stærstu 

sveitarfélaga landsins og ráðherrar landsins árið 2007, þeir einstaklingar sem sátu í 

fastanefndum sveitarfélaganna fjögurra árið 2007 eða voru starfandi sem alþingismenn árið 

2007 og sátu í „hagsmunavaldinu“ árið 2007. 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í stjórn-

málavaldinu og hagsmunavaldinu Karlar Konur Samtals 

Fjöldi einstaklinga sem sitja eingöngu í 

stjórnmálavaldinu 139 94 233 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í 

stjórnmálavaldinu og í einni stjórn í 

hagsmunavaldinu 3 1 4 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í 

stjórnmálavaldinu  142 95 237 

 

6.9 Tengsl stjórnmálavaldsins og viðskiptavaldsins 

Einn einstaklingur situr í bæði stjórnmálavaldinu og viðskiptavaldinu. Það er Gunnar 

Svavarsson, Samfylkingu. Gunnar Svavarsson
116

 sem kjörinn var á þing í fyrsta sinn árið 

2007 sat sama ár einnig í stjórn í viðskiptavaldinu, í stjórn Hitaveitu Suðurnesja fyrir hönd 

Hafnarfjarðarbæjar þar sem hann sat einnig í bæjarstjórn. En þess ber að geta að seta í 

bæjarstjórn er ekki fullt starf í Hafnarfirði. Hann gegnir einnig stöðu formanns 

fjárlaganefndar Alþingis sama ár og hefur því haft fremur víðtæk völd í þremur 

valdakjörnum, framkvæmdarvaldinu, löggjafarvaldinu og viðskiptavaldinu.  
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Tafla 18. Fjöldi einstaklinga sem voru kjörnir fulltrúar í bæjar- eða borgarstjórn fjögurra stærstu 

sveitarfélaga landsins og ráðherrar landsins árið 2007, þeir einstaklingar sem sátu í 

fastanefndum sveitarfélaganna fjögurra árið 2007, voru starfandi sem alþingismenn árið 

2007- og sátu í stjórn í einu af 47 stærstu fyrirtækjum landsins og/eða í stjórn fyrirtækis 

skráð í Kauphöll Íslands árið 2007. 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í 

stjórnmálavaldinu og í 

viðskiptavaldinu Karlar Konur Samtals 

Fjöldi einstaklinga sem sitja eingöngu í 

stjórnmálavaldinu 140 95 235 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í 

stjórnmálavaldinu og í einni stjórn í 

viðskiptaavaldinu 1 0 1 

Fjöldi einstaklinga sem sitja í 

stjórnmálavaldinu  141 95 236 

 

Að Gunnari undanskildum eru engin tengsl á milli stjórnmálavaldsins og 

viðskiptavaldsins. 

6.9.1 Tengsl aðila vinnumarkaðsins árið 2007 og nefndarmanna ráðuneytanna árið 

2003 

Sá fjöldi einstaklinga sem sat í nefnd, stjórn eða ráði ráðuneytis árið 2003 og sat einnig í 

verkalýðsvaldinu árið 2007 voru 40 einstaklingar eða 13% . Einstaklingarnir sátu í allt frá 

einni nefnd ráðuneytis upp í sex nefndir. Fjöldi þeirra einstaklinga sem sat í 

atvinnurekendavaldinu og sat í nefnd ráðuneytis árið 2003 er 21 eða 23%.  Þrátt fyrir að 

rannsóknargögnin skekki niðurstöðuna vegna þess hve langt líður á milli þess hvenær 

gagnanna er aflað, er ljóst að mjög mikil tengsl eru á milli atvinnurekenda, 

verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda. Þessi niðurstaða styður því þær forsendur sem 

kenningin um samráðshyggju leggur upp með, um að fulltrúar vinnumarkaðarins hafi 

notið forréttinda umfram aðra hópa með aðkomu að ákvarðanatöku stjórnvalda. Því sé hin 

formlega ábyrgð kjörinna fulltrúa veikt og það margræði sem margir hagsmunahópar ættu 

að stuðla að hafi ekki verið í raun, heldur hefur aðgangur þessa hóps umfram aðra að 

valdinu ýtt undir þróun fámenns valdakjarna. Halda skal þó til haga að hagsmunir 

verkalýðshreyfinganna og atvinnurekenda samrýmast alls ekki alltaf sem dregur úr 

áhrifamætti þeirra. Í doktorsritgerð Herdísar Baldvinsdóttur bendir hún á að aukin 

samvinna aðila vinnumarkaðarins og samstaða þar sem hagsmunir beggja aðila liggja 

saman í einkalífeyrissjóðunum, hafi í einhverjum tilfellum leitt til upptöku ytri 
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valdastrúktúrs. Með því hafi ákveðin hagmunatengsl milli hreyfinganna skapað flókin 

tengsl einstaklinga sem fara fyrir þessum hópum í gegnum fjármál og stjórnarsetu.  

Slík þróun hafi veikt stöðu verkalýðshreyfingarinnar fyrir félagsmenn og styrkt ráðandi 

elítu í samfélaginu.
117

 

Margræðiskenningasmiðir töldu fleiri hópa koma að stjórnun samfélagsins og í þeim væri 

fjöldi einstaklinga sem hefði möguleika á að hafa áhrif. Kjarnræðiskennismiðir töldu 

einnig líkt og margræðiskennismiðirnir að fámenningsstjórn væri óumflýjanleg, en þeir 

töldu einnig að sömu einstaklingarnir réðu og réðu einnig hverjir hefðu möguleika á að 

ráða. Þannig reiknuðu þeir ekki með hagsmunahópum sem hópi einstaklinga sem gæti haft 

áhrif á fámenningsstjórnina og veitt henni aðhald. Niðurstaða valdatengsla milli 

stjórnmálavaldsins og annarra valdahópa sem þessi rannsókn nær til sýnir, svo ekki verður 

um villst, að lítil tengsl eru í heildina á milli þessara hópa.  

Frjálslynd samráðshyggja sem gagnrýndi einsleita sýn á margræðiskenninguna telur að 

hagsmunabaráttu fulltrúa verkalýðsins og atvinnurekenda sé beitt skipulega til að hafa 

áhrif á stjórnsýsluna umfram aðra hagsmunahópa. Slík tengsl hafi veikt 

verkalýðshreyfinguna og hagsmunabaráttu hennar en enn fremur styrkt ráðandi elítu í 

sessi, ef marka má niðurstöðu Herdísar Baldvinsdóttur 

6.10   Niðurstaða 

Af þeim sextíu og þremur þjóðkjörnum alþingismönnum eru fjórir sem sátu árið 2007 

jafnframt í fagráði fjögurra stærstu sveitarfélaga landsins. Einn þingmannana situr í stjórn 

fyrirtækis í viðskiptavaldinu, í löggjafarvaldinu og jafnframt sem bæjarfulltrúi. Engin 

tenging er á milli stjórnmálavaldsins og dómsvaldsins né milli stjórnmálavalds og 

fjölmiðlavaldsins.  

Í stjórnmálavaldinu sitja þrír einstaklingar sem sitja í stjórn hjá BSRB þar af situr á þingi 

formaður BSRB. Fjórir einstaklingar í stjórnmálavaldinu sitja í stjórnum 

hagsmunasamtaka sem rannsóknin nær til.  

Í þeim 884 nefndum, ráðum og stjórnum sem heyrðu undir ráðuneytin sátu 13% af 

verkalýðsvaldinu árið 2007 og 23% af atvinnurekendavaldinu árið 2007. Þessar tölur 

staðfesta kenningu frjálslyndra samráðskennismiða um að umfram aðra hópa fá fulltrúar 

atvinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar aukinn aðgang að stjórnsýslunni og eru mjög 
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oft fengnir til að koma að ákvarðanatökuferlinu. Það skekki samkeppni hagsmunahópa 

sem myndast eiga í hinu fullkomna margræðisríki. Aðkoma verkalýðshreyfinga og 

atvinnurekenda telja sömu kennismiðir að veiki vald kjörinna fulltrúa þar sem sú mikla 

aðkoma fulltrúa aðilanna tveggja geri það að verkum að kjörnir fulltrúar semji sig þá niður 

á ákvörðun og þannig séu kjörnir fulltrúar að draga úr valdi sínu. Við þetta telja 

samráðshyggjukennismiðir að valdið færist smátt og smátt frá kjósendum inn á fremur 

lokaðan samráðsvetttvang þar sem elítískum stofnunum hefur verið veittur aðgangur. 

Þó erfitt sé að fullyrða hvort samráðskennismiðirnir höfðu rétt fyrir sér í einu og öllu, 

benda þessi miklu tengsl milli hópa aðila vinnumarkaðarins og nefnda ráðuneytanna, þrátt 

fyrir að fimm ár líði milli þess sem gögnunum er aflað, til þess að þessir hópar fái meiri 

aðgengi en aðrir hópar að ákvarðanatöku kjörinna fulltrúa.  

Í heildina má segja að fáar tengingar eru milli stjórnmálavaldsins og annarra valdahópa í 

samfélaginu, sem rennir stoðum undir þá kenningu að lýðræðisleg mótun samfélagsins er í 

anda margræðis. Þær fáu tengingar benda þó til þess að enn starfa menn í annarri vinnu 

samhliða starfi sínu sem alþingismaður þó það sé skilgreint sem fullt starf. Ekki er hægt að 

segja að í öllum tilfellum sé um líklegan umboðsvanda að ræða en þó er það svo að seta 

alþingismanna í sveitarstjórnum gefur tilefni til hagsmunaárekstra í þeirri miklu löggjöf 

sem snýr að sveitarstjórnunum. Taka skal fram að starf sveitarstjórnarmanns er ekki enn 

orðið fullt starf nema í Reykjavík. 
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7 Kynjahlutföll valdakjarna 

Íslenskir karlar eru tæpu prósenti fleiri en íslenskar konur, fleiri drengir fæðast en stúlkur, 

en konur lifa ríflega þremur og hálfu ári lengur en karlar að meðaltali
118

. Þá eignast 

íslenskar konur að meðaltali 2,1 barn sem er með því hæsta sem gerist í Evrópu.
119

 

Atvinnuþátttaka kvenna er hérlendis sú mesta sem gerist í heiminum í dag.
120

 

7.1.1 Þróun menntunar kvenna 

Menntun karla og kvenna var fram eftir tuttugustu öld fremur ójöfn, almennt sóttu drengir 

langskólanám á meðan stúlkur létu sér nægja „skylduna“ og hófu svo flestar undirbúning 

undir húsmæðrahlutverkið. Hlutverkaskipting kynjanna hefur breyst töluvert og sækja t.d. 

fleiri konur sér menntun á háskólastigi en karlar. Fjölgun kvenna í háskólum hefur verið 

mjög hröð síðustu árin. Árið 1993 voru konur 59% af heildarfjölda nemenda í háskóla, en 

66% á árunum 2005-2006. Á mastersstigi voru konur 62% og útskrifaðir doktorar eru rétt 

rúmlega helmingur konur.
121

 

Þrátt fyrir að í dag hafi fleiri konur sótt æðri menntun en karlar og verið fjölmennari meðal 

brautskráðra frá því á áttunda áratugnum, þá hefur menntun kvenna ekki reynst jafn 

arðbær að jafnaði og menntun karla þegar þær koma út á vinnumarkaðinn
122

. 

7.1.2 Áhrif menntunar á kjör kynjanna 

Í grein sem Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rósa Magnúsdóttir skrifuðu sameiginlega, 

benda þær á að þrátt fyrir að konur séu nú í meirihluta í nær öllum greinum háskólans sé 

afrakstur menntunar kvenna lakari en karla. Þannig skilar menntun kvenna þeim ekki 

sömu stöðu og sama menntun skilar körlum úti á vinnumarkaðinum. Þegar einkunnir eru 

skoðaðar eftir kyni má sjá að jafnvel þar sem meðaleinkunn kvenna er hærri skilar það 

konum lakari árangri á vinnumarkaði en körlum. Benda þær á að þegar staða kynjanna í 

framhaldsskólum og háskólum er skoðuð í ljósi valda og áhrifa kemur í ljós að þau 

viðmið, gildismat og menning sem lögð eru til grundvallar er betur sniðin að körlum en 
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konum. Greinarhöfundar telja að hugafarsbreytingu þurfi til svo hægt sé að ná fram 

jafnrétti.
123

 

7.1.3 Launamunur kynjanna 

 Séu meðallaun karla og kvenna í 170 tegundum starfa í íslensku samfélagi skoðuð kemur 

í ljós að í öllum tilfellum eru karlar með hærri laun en konur, þrátt fyrir að launamunur 

kynjanna sé mishár eftir greinum. Þess ber að geta að konur vinna að jafnaði færri 

yfirvinnutíma en karlar þótt það skýri aðeins hluta af niðurstöðunum.
124

 

Séu atvinnutekjur kvenna skoðaðar sem hlutfall af tekjum karla kemur í ljós að þær eru 

rétt rúmlega 60% af tekjum karla. Það vekur sérstaka athygli að þegar skoðaðar voru giftar 

konur kemur í ljós að þær hafa lægri laun en ógiftar konur, eða ríflega 50% af 

atvinnutekjum karla.
125

 Þegar þróun vinnutíma karla og kvenna er skoðuð á árunum 1991 

og 2007 kemur í ljós að vinnuvika karla hefur styst en kvenna lengst. Þannig unnu til 

dæmis karlar á aldrinum 16-54 ára fimm tímum lengur árið 1991 en árið 2007. Vinnutími 

yngsta hóps kvenna hefur einnig styst um tæpa tvo og hálfan klukkutíma. Á aldursbilinu 

25-74 ára hefur vinnutíminn hins vegar lengst um tvo tíma eins og sjá má á töflu 29.  
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Tafla 19. Dagvinnutími karla og kvenna árin 1991 og 2007, mælt í klukkustundum unnum í hverri 

viku.126 

1991 2007 Mismunur

16-24 ára 45,5 40,4 -5,1

25-54 ára 53,9 48,5 -5,4

55-74 ára 46,8 46,7 -0,1

1991 2007 Mismunur

16-24 ára 33,3 30,9 -2,4

25-54 ára 35,3 37 1,7

55-74 ára 32,8 35,3 2,5

Karlar

Vinnutími karla og kvenna árin 1991 og 2007 

Konur

 

Almennur launamunur kynjanna, mældur sem meðaltal af klukkustund, er 28% hérlendis, 

meðaltalið í ESB-löndunum er hins vegar 15%.
127

 Óútskýranlegur launamunur kynjanna 

hérlendis hefur mælst á milli bilinu 7-15% , mishár eftir starfsgreinum .
128

 Þá er sú 

ólaunaða vinna sem fellur til við heimilisstörf, sem konur bera enn í dag meiri ábyrgð á en 

karlar, ekki meðtalin.
129

 

7.2 Kynjahlutföll viðskiptavaldsins 

Konur hafa í rúm tuttugu ár verið stór hluti nemenda í viðskipta- og hagfræðinámi í 

Háskóla Íslands og meirihluti frá því árinu 2003. Nú eru konur 59% nemenda sem stunda 

einhvers konar nám við deildina. Konur eru rétt rúmlegur helmingur nemenda í lögfræði 

og tæp 70% nemenda við hugvísindadeild eru konur.
130
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7.2.1 Atvinnurekstur kynjanna 

Árið 2002 voru konur 21 % atvinnurekenda á Íslandi.
131

 Hlutfall eignar í fyrirtækjum karla 

og kvenna er mismunandi en konur eiga að meðaltali, samkvæmt skýrslu um eignarhald 

kvenna í atvinnurekstri og landbúnaði, 52% hlut sjálfar í þeim fyrirtækjum sem þær ráku á 

meðan karlar áttu að jafnaði 63%. Þá áttu karlar einnig að jafnaði fjölmennari fyrirtæki en 

konur. Fyrirtæki í eigu karla eru einnig ívið stærri en kvenna þegar skoðuð var heildarvelta 

fyrirtækjanna. Mun algengara er að fyritæki sem velta minna en 5 milljónum á ári séu í 

eigu kvenna en karla. Fyrirtæki sem veltu á milli 101-499 milljónum á ári voru 14,1% af 

fyrirtækjum í eigu karla en aðeins 3,7% af fyrirtækjum í eigu kvenna. 

Þegar fjármögnunarleiðir atvinnurekenda eru skoðaðar kemur í ljós að mun færri konur 

taka bankalán, selja hlutabréf í fyrirtækinu eða fá inn áhættufjárfesta eða kaupleigu. Þá er 

einnig munur á styrkjum sem karlar og konur fá til að fjármagna stofnun nýs fyrirtækis.
132

 

Áhugavert er að skoða reynslu svarenda í sömu rannsókn og fyrrgreindar niðurstöður 

fengust í því þar kemur fram að erfiðara gengur hjá konum að afla sér lánsfé í banka fyrir 

stofnun fyrirtækis en körlum. Þegar hópur atvinnurekenda voru spurður hvernig gengið 

hefði kemur í ljós að 38,7% kvenna fengu lán eftir fyrsta viðtal en 49% karla. Þá þurftu 

12,9% kvenna að fara oftar en einu sinni í viðtal og útvega veð en aðeins 4,3% karla. Í 

heildina voru karlar líklegri til að fá lán en konur eða 72% karla á móti 54% kvenna.
133

 

7.2.2 Kynjahlutfall stjórna fyrirtækja 

Almennar reglur gilda um skipan í stjórnir fyrirtækja sem skráð eru í Kauphöll Íslands og 

lúta þær að hæfni einstaklinga til að sitja í stjórnum fyrirtækja, svo sem að viðkomandi 

þurfi að hafa óflekkað mannorð, má ekki hafa orðið gjaldþrota, né hlotið dóm fyrir 

refsiverðan verknað o.s.frv.
134

 En þess er hvergi getið í íslenskum lögum eða reglum að 

skylt sé að kjósa bæði kynin í stjórnir fyrirtækja.  

Rannsókn Rannsóknarseturs í vinnurétti og jafnréttismálum við Háskólann á Bifröst, um 

svokallaða „jafnréttiskennitölu“ um kynjahlutfall stjórnarmanna stærstu fyrirtækja 

landsins sem að hluta til er notuð til grundvallar þessari rannsókn, sýndi að á milli áranna 
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Ragnarsdóttir, Kristín Karlsdóttir og Erna Bjarnadóttir (2005) bls. 47. 
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 Lög um kauphallir nr. 2007-110 / 26. júní - grein nr. 2. 
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2007 og 2008 varð mælanleg fjölgun á konum í stjórnum þessa fyrirtækja. Þannig fjölgar 

þeim úr 8% stjórnarmanna 120 stærstu fyrirtækjanna í 13% árið 2008. Í ljósi þessarar 

fjölgunar má bera saman þann árangur sem varð á fjölgun kvenna í stjórnum fyrirtækja í 

Svíþjóð árið 2003 en í upphafi þess árs hótaði Margareta Winberg, þáverandi 

varaforsætisráðherra og jafnréttismálaráðherra Svíþjóðar, á fundi samtaka atvinnurekenda 

þar í landi að setja kynjakvóta á fyrirtækin í landinu, ef konum fjölgaði ekki all snarlega. 

Á hálfu ári er skemmst frá því að segja að konum fjölgaði úr 6% í 11,5%.
135

 

Árið 2007 þegar ný ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins tók við embætti 

sagði nýr viðskiptaráðherra, Björgvin G. Sigurðsson, spurður um hvernig honum 

hugnuðust kynjakvótar á stjórnir fyrirtækja : „Þetta er eitt af stóru verkefnunum fyrir 

okkur í Samfylkingunni í nýrri ríkisstjórn, það er að jafna hlut kynjanna bæði í opinberum 

störfum og eins bara í landinu almennt og það verður ekkert raunverulegt jafnrétti í 

landinu fyrr en að jafnræði kynjanna í stjórnum fyrirtækja er orðið viðunandi eða 

ásættanlegt og ég er alveg til í að skoða lagasetningu, ýmsar leiðir í því. Til að ná 

stórstígum framförum á sviði jafnréttismála þá þurfum við stundum að grípa til róttækra 

aðgerða.“.
136

 Í kjölfar ummæla ráðherrans varð umræðan um kynjahlutfall stjórna 

fyrirtækja víða til umfjöllunar og fjöldi greina auk leiðara voru skrifaðar um málið. Í lok 

janúar árið 2008 , um það leyti sem flestir aðalfundir stóru fyrirtækjanna áttu sér stað, 

auglýstu 100 konur úr viðskiptalífinu sig reiðubúnar til að setjast í stjórnir fyrirtækja fyrir 

fjárfesta undir fyrirsögninni „Við segjum já“.
137

 Formaður Félags kvenna í atvinnurekstri 

sagði í viðtali að viðbrögð frá viðskiptalífnu hefðu verið mjög jákvæð og sagðist því full 

bjartsýni um framgang kvenna í stjórnum stærstu fyrirtækja landsins.
138

 Í ársbyrjun 2009 

var ekki búið að lögleiða kynjakvóta á fyrirtæki á Íslandi.  

7.2.3 Lög um kynjakvóta í Noregi 

Í desember árið 2003 kaus norska þingið um lög
139

 sem kveða á um að fyrirtæki skulu 

hafa ákveðinn fjölda kvenna og karla í stjórnum sínum. Lögin, sem eru fyrst sinnar 
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 Margareta Winberg: (munnleg heimild, 5. september 2003).  
136

 Björgvin G. Sigurðsson (29.05.2007): Viðskiptaráðherra ekki mótfallinn kynjakvóta. Frétt á Stöð 2 sama 

dag heimild sótt á vef Fjölmiðlavaktarinnar þann 02.09.08: https://secure.fmv.is/MediaMonitoring/Media 

Lookup/ViewScriptPublic.aspx?script=459613 
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 ,,Karlar vilja fleiri konur í stjórnir fyrirtækja.“ Morgunblaðið bls. B18, þriðjudaginn 31. janúar 2008 

höfundar : Margrét Kristmannsdóttir, Vilborg Loftsdóttir.  
138

 Viðskiptablaðið: ,,Viðbrögð gefa tilefni til mikillar bjartsýni. Viðtal við Margréti Kristmannsdóttur. Bls. 

6. Þriðjudagur 5. febrúar 2008. 
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  Lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja í Noregi : Ot. Prp.nr. 97. : Om lov om endringer i love 13.juni 

1997 nr. 44 om aksjelskaper, lov 13. Juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover 
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tegundar í heiminum, voru samþykkt með atkvæðum allra flokka nema eins. Gildistaka 

laganna gekk svo í gildi í áföngum og síðasti áfangi laganna gekk í gildi þann fyrsta janúar 

árið 2006 en þá var fyrirtækjum skylt að hafa sem jafnastan hlut kvenna og karla í 

stjórnum sínum.  

Lögin taka til allra fyrirtækja á einkamarkaði nema lítilla einkahlutafélaga
140

og fyrirtækja í 

eigu hins opinbera
141

 en gildistaka laganna sem sneri að fyrirtækjum á einkamarkaði tók 

gildi ári síðar. Lögin eru fremur nákvæm og kveða á um hversu margir af hvoru kyni skulu 

vera að lágmarki eftir því hversu margir sitja í stjórn. Ákvæði norsku laganna eru 

eftirfarandi: 

 Tveggja til þriggja manna stjórn verður að hafa fulltrúa af báðum kynjum.  

 Fjögurra til fimm manna stjórn verður að hafa að lágmarki tvo fulltrúa af báðum 

kynjum.  

 Sex til átta manna stjórn verður að hafa að lágmarki þrjá fulltrúa af báðum kynjum. 

 Níu manna stjórn þarf að hafa að lágmarki fjóra af báðum kynjum.  

 Í stjórn með fleiri en níu einstaklingum þurfa fulltrúar af báðum kynjum að vera 

a.m.k. 40% af heildarfjölda stjórnarmanna.  

Ef fyrirtæki hlíta ekki lögunum eru þau beitt fésektum og geta átt það á hættu að 

fyrirtækin séu leyst upp.  

Flest fyrirtæki í Noregi hafa uppfyllt lagalegar skyldur sínar um hlutfall beggja kynja í 

stjórnum sínum, en um miðjan febrúar árið 2008 voru 39% kvenna í stjórnum 

einkahlutafélöga og 93% fyrirtækja höfðu uppfyllt skilyrði laganna. 
142

 

7.2.4 Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja í Evrópu 

Tölfræðistofnun Evrópuráðsins tekur saman hlutfall kynjanna í stjórnum fyrirtækja í 

þrjátíu og þremur ríkjum Evrópu. Söfnun gagna er í formi úrtaks sem á að endurspegla 

kynjahlutfall í öllum fyrirtækjum í því landi, þó náði úrtakið aðeins til tólf fyrirtækja á 

Íslandi.  

  

                                                                                                                                                   
(likestilling i styrer i statsaksjeselskapre, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.) sótt á vef þingsins í 

Noregi þann 04.09.08 á : http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/20022003/097 /PDFS/OTP2002 

20030097000DDDPDFS.pdf 
140

 Privetly owned limited liability companies sem flest eru í eigu fjölskyldna og eru smá í sniðum. 
141

 State-owned limited, publick limited companies, state owned  enterprises, companies in the private 

sector. 
142

 Ministry of children and equality: Representation of both sexes on company boards sótt þann 04.09.08 á : 

http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Topics/Equality/rules-on-gender-representation-on-

compan.html?id=416864 
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Tafla 20.  Kynjahlutfall stjórnarformanna í stærstu fyrirtækjum nokkurra Evrópuríkja árið 2007 %. 
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Tafla 21.  Hlutfall karla og kvenna sem sitja sem stjórnarmenn í stjórnum stærstu fyrirtækja í hverju 

landi % 
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Þegar fyrirtæki í öllum flokkum í einkageiranum eru skoðuð hjá þrjátíu og þremur ríkjum 

Evrópu kemur í ljós að meðalfjöldi kvenna sem eru stjórnarformenn er 4%. Hæst er 

hlutfall þeirra í Búlgaríu og Króatíu eða 22%. Í þessari úttekt eru konur 10% 

stjórnarformanna á Íslandi. Í fjölda ríkja er hins vegar engin kona stjórnarformaður 

fyrirtækis sem er í þessari úttekt. 
143

 

Meðaltalsfjöldi kvenna sem situr í stjórnum sem almennir stjórnarmenn í fyrirtækjum í 

úrtaki tölfræðistofnunar Evrópuráðsins er 14% í þeim þrjátíu og þremur ríkjum sem 

skoðuð eru. Flestar konur eru stjórnarmenn í Noregi eða 37%, næstflestar eru konur í 

Slóvakíu eða 34%, í Svíþjóð eru konur 26%, á Íslandi eru þær 9%.
144

 

Í samanburði við önnur Evrópuríki er Ísland því undir meðaltali þegar kemur að hlutfalli 

kvenna í stjórnum fyrirtækja sem er töluvert lægra hlutfall en á hinum Norðurlöndunum. 

7.2.5 Hlutur kvenna og karla í stjórnum fyrirtækja 

Í viðskiptavaldinu eru 47 stærstu fyrirtæki landsins auk fyrirtækja sem skráð voru í 

Kauphöll Íslands.  

Tafla 22. Fjöldi karla og kvenna sem sátu í stjórnum 47 stærstu fyrirtækja landsins og/eða í stjórn 

fyrirtækis skráð hjá Kauphöll Íslands árið 2007.   

Fjöldi karla og kvenna sem sitja í stjórnum fyrirtækja í 

viðskiptavaldinu 

Stjórnarformenn 

Karlar Konur Samtals 

57 2 59 

Aðalmenn 216 22 238 

Varamenn 193 28 221 

Samtals 466 52 518 

 

  

                                                 
 
144

 European Commission >  Employment, Social Affairs and Equal Opportunities  >  Women and men in 

decision-making Data collected between 01/08/2007 - 31/10/2007: A-F flokki Landbúnaðar og iðnaðar,  

G-K í þjónusta sótt þann 01.08.09 á: http://ec.europa.eu/employment_social/ 

women_men_stats/measures_in439_en.htm 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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Tafla 23. Hlutfall karla og kvenna sem sátu í stjórnum 47 stærstu fyrirtækja landsins og/eða í stjórn 

fyrirtækis skráð hjá Kauphöll Íslands árið 2007, %. 

Fjöldi karla og kvenna sem sitja í stjórnum fyrirtækja í 

viðskiptavaldinu 

Stjórnarformenn% 

Karlar Konur Samtals 

96,61% 3,39% 100,00% 

Aðalmenn% 92% 8,08% 100,00% 

Varamenn% 87,33% 12,67% 100,00% 

 

Árið 2007 voru 59 stjórnarformenn skráðir og þar af aðeins tvær konur.  Karlar eru því 

96,6% stjórnarformanna á Íslandi.  

Árið 2007 voru stjórnarmenn eða aðalmenn í stjórnum í viðskiptavaldinu 297, þar af voru 

konur 24 eða 8 %. Varamenn voru 221 og voru konur 28 af þeim eða 12,7%. Þegar 47 

stærstu fyrirtæki landsins eru skoðuð kemur í ljós að engin kona er stjórnarformaður, 

konur skipa um 8 % stjórnarsæta og engin kona þar er varamaður.  

Tafla 24. Fjöldi karla og kvenna sem sátu í stjórn fyrirtækis skráð hjá Kauphöll Íslands árið 2007, %. 

Fjöldi karla og kvenna sem sátu í stjórn fyrirtækis hjá Kauphöll 

Íslands 2007 

Aðalmenn 

Karlar Konur Samtals 

133 12 145 

Stjórnarformenn 25 2 27 

Aðalmenn% 91,72% 8,28% 100,00% 

Stjórnarformenn% 92,59% 7,41% 100,00% 

 

Ef aðeins eru skoðaðar stjórnir þeirra 27 fyrirtækja sem skráð eru í Kauphöll Íslands árið 

2007 kemur í ljós að í þeim voru konur aðeins tvær stjórnarformenn. Aðalmenn 

fyrirtækjanna eru langflestir karlar eða tæp 92%, konur voru 7,4% varamanna. 
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Tafla 25. Hlutfall karla og kvenna sem sátu í stjórnum 47 stærstu fyrirtækja landsins árið 2007 %.  

Fjöldi karla og kvenna sem sátu í stjórn 47 stærstu fyrirtækja 

landsins árið 2007 

Aðalmenn 

Karlar Konur Samtals 

146 15 161 

Stjórnarformenn 46 0 46 

Aðalmenn% 90,68% 9,32% 100,00% 

Stjórnarformenn % 100,00% 0,00% 100,00% 

 

Tafla 26. Hlutfall karla og kvenna sem sátu í stjórn fyrirtækis skráðu hjá Kauphöll Íslands árið 2003 

%.  

Kynjahlutfall í stjórnum fyrirtækja skráðum í Kauphöll 2003 

Aðalmenn 

Karlar Konur Samtals 

336 12 348 

Stjórnarformenn 75 2 77 

Aðalmenn% 96,55% 3,45% 100,00% 

Stjórnarformenn % 97,40% 2,60% 100,00% 

 

Árið 2003 þegar fyrirtæki í Kauphöllinni voru 86 talsins, voru konur 5 % þeirra sem sátu í 

stjórnum skráðra fyrirtækja. Aðeins tvær konur voru stjórnarformenn, ríflega þrjú prósent. 

Því hefur konum aðeins fjölgað hlutfallslega í Kauphöll Íslands, eða um rúmlega þrjú 

prósentustig á fjögurra ára tímabili. Með áframhaldandi þróun á sama hraða milli ára 

myndu konur því verða meirihluti stjórnarmanna árið 2051 eða 53%.
145
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Tafla 27. Fjöldi karla og kvenna sem sitja í stjórnum fyrirtækja í viðskiptavaldinu árið 2007, skráð 

eftir fjölda stjórna sem einstaklingar sitja í eftir kyni.  

Karlar og konur sem sitja í viðskiptavaldinu, 

skráðir eftir fjölda stjórna sem einstaklingar sitja 

í árið 2007 Karlar Konur

situr í einni stjórn 191 20

situr í tveim stjórnum 28 2

situr í þrem stjórnum 4

situr í fjórum stjórnum 1

situr í fimm stjórnum 2

Fjöldi einstaklinga í peningavaldinu 226 22
 

 

Þegar valdaþjöppun einstaklinga er skoðuð í viðskiptavaldinu kemur í ljós að karlar eru 

mun líklegri til að sitja í fleiri en einni stjórn en konur. En af þeim sem sitja í tveimur 

stjórnum eru 28 karlar en aðeins 2 konur, fjórir karlar sitja í þremur stjórnum, einn karl 

situr í fjórum stjórnum og 2 karlar í fimm stjórnum fyrirtækja í viðskiptavaldinu. Fjölgun 

kvenna í stjórnum fyrirtækja er um tvö og hálft prósentustig í Kauphöllinni og tæp fjögur 

prósentustig sé miðað við niðurstöðu Jafnréttiskennitölunnar. Ekki er hægt að fullyrða um 

áhrif orða viðskiptaráðherra, þó má leiða líkur að því að mikil neikvæð umræða í 

fjölmiðlum auk orða viðskiptaráðherra hafi opnað augu eigenda fyrir hlutfalli kvenna í 

stjórnum fyrirtækja sinna. Löggjöfin í Noregi hefur þrýst á þróun í átt til aukins jafnræðis 

milli kynjanna í Noregi.  

Sé horft til fyrrgreindrar rannsóknar Wellesley Center for Women, sem fjallar um hvers 

vegna þurfi þrjár eða fleiri konur til að breyta stjórnum, og niðurstöðu þessarar 

rannsóknar, má ætla að áhrifa kvenna muni ekki gæta að fullu fyrr en fjöldi kvenna sé 

orðinn slíkur í stjórn fyrirtækis. Fjölgun kvenna milli ára um tvö til fimm prósentu stig er 

þó klárlega skref í átt til aukins jafnréttis, en hvort sem miðað er við hæstu 

prósentuhækkunina eða lægstu er ljóst að það næst ekki að skipa jafnmargar konur og 

karla í stjórnir fyrirtækja á næstu árum nema hraðað verði á þróuninni. Framreiknuð spá 

byggð á tölum frá 2003 og 2007 sýnir að konur muni verða rúmlega helmingur 

stjórnarmanna fyrirtækja árið 2051 haldi þróunin sama hraða. Þá fyrst munu fyrirtækin, 
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samkvæmt niðurstöðu WCW, nýta hæfileika og reynsluheim sem konur búa yfir, þangað 

til séu karllæg gildi sú menning sem verður ríkjandi í stjórnum fyrirtækja
146

. 

Þegar skoðaðir eru þeir einstaklingar sem sitja í fleiri en einni stjórn fyrirtækis í 

viðskiptavaldinu kemur í ljós að aðeins ein kona situr í tveimur stjórnum, en 28 karlar sitja 

í tveimur stjórnum, enn fremur sitja 4 karlar í þremur stjórnum, einn karl situr í fjórum 

stjórnum og tveir í fimm stjórnum stærstu fyrirtækja landsins. Niðurstaða þessarar 

rannsóknar sýnir svo ekki verður um villst að viðskiptavaldið var því árið 2007 á Íslandi 

nánast alfarið í höndum karla og enn fremur að valdaþjöppun á sér nær eingöngu stað hjá 

karlkyns stjórnarmönnum. 

7.3 Kynjahlutföll löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins  

7.3.1 Kynjakvótar hjá hinu opinbera 

Í opinberri stjórnmálaumræðu undanfarinna ára hefur töluvert verið rætt um að breyta 

jafnréttislögunum þannig að lágmarksfjöldi hvors kyns skipi nefndir ráðuneyta og 

sveitarfélaga. Skiptar skoðanir hafa verið milli stjórnmálaflokkanna um hvort slík leið sé 

réttlætanleg. Tilraunir vinstri flokkanna til að breyta lögunum í þá átt hófust árið 1993 

þegar frumvarp til nýrra jafnréttislaga var lagt fram. Í því var að finna ákvæði um að 

„leitast skyldi eftir sem jafnastri stöðu kvenna og karla í stjórnum, nefndum og ráðum“ hjá 

hinu opinbera. Þessu ákvæði var hafnað í meðferð frumvarpsins í þinginu og var það í 

annað sinn sem þessu ákvæði var hafnað við endurskoðun jafnréttislaganna. Það var ekki 

fyrr en árið 2000 sem ákvæði um hlutfall kynjanna í nefndum, stjórnum og ráðum fékkst 

samþykkt inn í endurskoðuðum jafnréttislögum. Ákvæðið var þó mun veikara en það sem 

lagt var upp með í byrjun en í stað þess að þar stæði „leitast skyldi eftir sem jafnastri 

stöðu...“ var samþykkt að í lögunum stæði „skuli, þar sem því verður við komið, sitja sem 

næst jafnmargar konur og karlar“.
147

 

Það var svo árið 2008 sem 40% kynjakvótar í nefndir, stjórnir og ráð hjá ríkinu og 

sveitarfélögunum voru lögleiddir í nýjum jafnréttislögum með atkvæðum allra flokka. Í 

lögunum sem ná jafnframt til stjórna opinberra hlutafélaga og fyrirtækja sem ríki eða 

sveitarfélag er aðaleigandi að, segir að ,„Við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á vegum 

ríkisins og sveitarfélaga skal gætt að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og ekki minna en 

                                                 
146

 Kramer, Konrad, Erkut. Bls. iv. 2006. 
147

 Þorgerður Einarsdóttir (2007)  
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40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða.“
148

 Ákvæðið á þó ekki við um fastanefndir 

sem kosið er í á Alþingi eða í fastanefndir sveitarfélaganna þar sem sitja kjörnir fulltrúar. 

Um er að ræða nefndir, stjórnir og ráð hjá hinu opinbera sem tilnefnt er í af aðilum hins 

opinbera og öðrum aðilum. 

Anne Phillips, prófessor í stjórnmálafræði við London School of Economics hefur lagt 

fram kenningar sem snúast um að leiðrétta fyrra óréttlæti sem felst í því að hindra 

kerfisbundið aðgang kvenna að valdinu. Hún leggur til sértækar aðgerðir svo sem 

kynjakvóta til að leiðrétta þann mun milli kynjanna sem hefur viðgengist í gegnum tíðina 

svo hægt sé að stuðla að jafnréttissamfélagi.
149

 

Hún segir fjórar meginástæður vera fyrir því að nauðsynlegt sé að fjölga konum í 

stjórnmálum. Í fyrsta lagi þurfi konur að eiga sér fyrirmyndir í öðrum konum í 

stjórnmálum. Það auki sjálfstraust kvenna og breyti gömlum viðmiðum um hvað sé „við 

hæfi“ fyrir konur og karla. Annað atriði sem hún nefnir er að jafnrétti kynjanna í 

stjórnmálum eru sjálfsögð réttindi beggja kynja, sögulega hafa karlar nær einokað þann 

„rétt“. Þriðju rökin segir Phillips vera að hagsmunir kvenna og karla séu ólíkir og eðlilegt 

sé að konur eigi sér fulltrúa fyrir þau mál sem brenna á konum, reynsluheimur kvenna og 

karla er ólíkur bæði af náttúrunnar hendi svo og söguleg hlutverkaskipting kynjanna, sú 

sýn sem konur hafa á stjórnmálin sé því önnur en karla svo að kynin megi bæði njóta 

sannmælis í löggjafarvaldinu. Það sé því til þess fallið að auka gæði þeirra og lögmæti 

fulltrúastofnana að jafna hlut kynjanna.
150

 

7.3.2 Kynjahlutföll kjörinna fulltrúa 

43 % frambjóðenda til þings árið 2003 voru konur, í kosningunum féllu 30% þingsæta til 

kvenna. Fjórum árum síðar voru konur enn stærri hluti frambjóðenda eða 47% og í 

kosningunum árið 2007 voru kvenþingmenn 32% þingmanna. Fjölgaði konum því um 

eina eða eitt þingsæti á milli kjörtímabila.
151

 

 

                                                 
148

 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, árið 2008 nr. 10, 6. mars.  
149

 Rósa Erlingsdóttir (2003) Hvað er kynjakvóti og hver eru markmið hans. Vísindavefur Háskóla Íslands 

sótt þann 01.09.08 á http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=3795 
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 Phillips, Anne. (1995) bls 27 - 83 
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 Hagstofa Íslands: Kosningar: alþingiskosningar sótt þann 09.09.08 á http://www.hagstofan.is/?PageID= 

829&src= /temp/ Dialog/varval.asp?ma=KOS02131%26ti= Frambj% F3%F0endur+og+kj%F6rnir 

+%FEingmenn+eftir+kyni+og+aldri+2003+og+2007 +++++++++%26path=../Database/kosningar 

/althkjornir /%26lang=3%26units=Fj%F6ldi/hlutfall 
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Meðaltal kvenna á þingi í Evrópuríkjum var 23% árið 2007 og er því fjöldi kvenkyns 

þingmanna á Íslandi töluvert hærri en meðaltalið. Flestar eru konur í Svíþjóð (47%), 

Finnlandi (42%), Hollandi (39%), Danmörku (37%), Belgíu (35%), en fæstar eru 

þingkonur á Möltu (9%), í Rúmeníu (9%), Tyrklandi (9%) og Ungverjalandi (11%). 

Af þeim 34 fjórum ríkjum Evrópu sem skoðuð eru, eru aðeins fimm sem hafa haft konu 

sem hefur gegnt stöðu forseta eða sambærilegri stöðu árið 2007.  

7.3.3 Kynjahlutfall framkvæmdarvaldsins 

Þeir sem tilheyra framkvæmdarvaldinu í þessari rannsókn eru ráðherrar ríkisstjórnar 

Íslands og fulltrúar í fjórum fjölmennustu sveitarfélögum landsins.  

Tafla 28. Kynjahlutfall þingmanna árið 2007. 

 

  

 

Sé þessi hópur skoðaður í heild kemur í ljós að karlar voru 68% þessa hóps. Kynjahlutfall 

ríkisstjórnar Íslands, sem skipuð var af Sjálfstæðisflokki og Samfylkingu árið 2007, 

samanstóð af 4 konum (33%) og 8 körlum, þrjár konur koma úr Samfylkingu og ein úr 

Sjálfstæðisflokki.  
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Tafla 29. Kynjahlutföll forseta nokkurra Evrópuríkja árið 2007 og kynjahlutföll þingmanna sömu 

Evrópuríkja í hlutföllum og prósentum.152 

 

 

 

                                                 
152

 Source: European Commission, DG EMPL, Database on women and men in decision-making: 

http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/out/measures_out418_en.htm 

Kyn forseta Konur(N) Karlar(N) Konur(%) Karlar(%)

Ísland karl 20 43 32 68

Austurríki kona 59 124 32 68

Belgía karl 53 97 35 65

Bretland karl 126 520 20 80

Búlgaría karl 52 187 22 78

Dankarlörk karl 72 122 37 63

Eistland kona 21 80 21 79

Finnland karl 83 117 42 58

Frakkland karl 106 470 18 82

Grikkland karl 43 257 14 86

Holland kona 58 92 39 61

Írland karl 22 144 13 87

Ítalía karl 109 521 17 83

Króatía karl 32 121 21 79

Kýpur karl 9 47 16 84

Lettland karl 20 80 20 80

Liechtenstein karl 6 19 24 76

Litháen karl 33 108 23 77

Lúxekarlborg karl 15 45 25 75

Makedónía karl 36 84 30 70

Malta karl 6 58 9 91

Noregur kona 43 84 34 66

Portúgal karl 66 164 29 71

Pólland karl 94 367 20 80

Rúmeníu karl 31 299 9 91

Serbía karl 52 198 21 79

Slóvakía karl 28 122 19 81

Slóvenía karl 11 79 12 88

Spánn karl 146 253 37 63

Svíþjóð karl 165 184 47 53

Tékkland karl 29 171 15 85

Tyrkland karl 50 498 9 91

Ungverjaland kona 43 340 11 89
Þýskaland karl 195 401 33 67

Öll löndin samtals : 1934 6496 23 77

Kynjahlutfall þingmanna í Evrópu löndum (eins deilda þinga /neðri deilda) 
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Í öllum ríkjum Evrópu eru forsætisráðherrar eða þeir sem gegna sambærilegum stöðum, 

karlar, nema í Þýskalandi þar sem kanslarinn er kona. Að jafnaði eru um 24% ráðherra 

konur. Hlutfall kvenna í ráðherrastöðum er hæst í Finnlandi (55%), Noregi (50%), Svíþjóð 

(45%), á Spáni (41%) og í Danmörku (41%) en fæstar eru þær í Rúmeníu þar sem engin 

kona er ráðherra, Tyrklandi (4%) og á Kýpur (8%). 

Tafla 30. Kynjahlutfall í fagráðum fjögurra stærstu sveitafélaga landsins auk ráðherra 

ríkisstjórnarinnar árið 2007 . 

 

 

Um kynjahlutfall þeirra sem sátu í fagráðum og nefndum sveitarfélaganna sem rannsókn 

þessi náði til, í Reykjavík, á Akureyri, í Hafnarfirði og Kópavogi er hægt að segja að þar 

ríki að jafnaði jafnrétti milli kynjanna því þar eiga konur 49% sæta. Þegar skoðað er 

hlutfall kjörinna fulltrúa í þessum sömu sveitarfélögum kemur í ljós að staða kynjanna var 

því öllu jafnari á sveitarstjórnastiginu en á þingi, að Kópavogi undanskildum.  

Árið 2002 voru 40% borgarfulltrúa í Reykjavík konur, en árið 2007 voru kjörnir kvenkyns 

borgarfulltrúar 47% og 60% varaborgafulltrúa eru konur. Þegar rannsóknin var gerð var 

karl borgarstjóri. Á Akureyri voru kvenkyns bæjarfulltrúar 55% árið 2002 og jafnmargir 

árið 2007 en þá voru einnig varabæjarfulltrúar jafnmargar konur og karlar, bæjarstjóri var 

kona. Í Hafnarfirði voru kvenkyns bæjarfulltrúar árið 2002 45% en fjölgaði um tíu 

prósentustig milli kjörtímabila og voru 55% árið 2007, ekki fengust upplýsingar um 

varabæjarfulltrúa í Hafnarfirði, en bæjarstjórinn var karl. Í Kópavogi er kynjahlutfallið 

mun ójafnara en í hinum þremur sveitarfélögunum, en árið 2002 voru kvenkyns 

52%

48%

Kynjahlutfall í framkvæmdarvaldinu 
árið 2007%

Framkvæmdavaldið  
karlar

Framkvæmdavaldið  
konur
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bæjarfulltrúar 36% en þar hafði konum fækkað niður í 27% árið 2007, en sama ár voru 

82% varabæjarfulltrúa konur, þá var bæjarstjórinn karl.
153

 

Hlutföll kynjanna í stjórnum, nefndum og ráðum ráðuneytanna voru árið 2003, 25,8% 

konur en að meðaltali voru konur í fjórum fjölmennustu sveitarfélögum landsins 38% allra 

nefndarmanna.
154

 Tölur um nefndir sveitarfélaganna árið 2003 og 2007 eru þó ekki 

sambærilegar að öllu leyti þar sem allar nefndir sveitarfélaganna eru í tölunum frá 2003 en 

aðeins fastanefndir sveitarfélaganna í tölunum frá 2007. 

Engu að síður má draga þá ályktun að sú fjölgun kvenna milli kjörtímabila sé raunveruleg 

og endurspeglist í skipan í ráð og nefndir sveitafélaganna.  

  

                                                 
153

 Hagstofa Íslands: hagtölur: kosningar: sveitarstjórnarkosningar sótt þann 09.08.09 á : 

http://www.hagstofan.is/?PageID=830&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=KOS02204%26ti=Kj%F6rnir+

fulltr%FAar+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+og+landsv%E6%F0um+2002+%26path=../Database/kosninga

r/sveitastjorn2002/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 
154

 Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir (2003) . Bls. 36-41 
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Tafla 31. Kynjahlutföll forsætisráðherra í nokkrum Evrópuríkjum árið 2007 auk kynjahlutfalla 

ráðherra í sömu löndum, birt í hlutföllum og prósentum. 

 

 

 

  

Forsætisráðherra Konur(N) Karlar(N) Konur(%) Karlar(%)

Ísland Karl 4 8 33 67

Austurríki Karl 5 9 36 64

Belgía Karl 3 11 21 79

Bretland Karl 8 17 32 68

Búlgaría Karl 4 14 22 78

Dankarlörk Karl 7 12 37 63

Eistland Karl 3 11 21 79

Finnland Karl 11 9 55 45

Frakkland Karl 11 22 33 67

Grikkland Karl 2 16 11 89

Holland Karl 5 13 28 72

Írland Karl 3 12 20 80
Ítalía Karl 7 20 26 74

Króatía Karl 4 14 22 78

Kýpur Karl 1 11 8 92

Lettland Karl 4 15 21 79

Liechtenstein Karl 1 4 20 80

Litháen Karl 3 11 21 79

Lúxemborg Karl 3 12 20 80

Makedónía Karl 3 20 13 87

Malta Karl 2 11 15 85

Noregur Karl 9 9 50 50

Portúgal Karl 2 15 12 88

Pólland Karl 5 15 25 75

Rúmenía Karl 0 17 0 100
Serbía Karl 4 21 16 84

Slóvakía Karl 2 14 13 87

Slóvenía Karl 3 15 17 83

Spánn Karl 7 10 41 59

Svíþjóð Karl 10 12 45 55

Tékkland Karl 2 16 11 89

Tyrkland Karl 1 24 4 96

Ungverjaland Karl 3 12 20 80

Þýskaland kona 6 10 38 62

Öll löndin samtals : 148 462 24 76

 Ráðherrar/ Senior Minister

Kynjahlutfall forsætisráðherra hjá ríkum Evrópu auk kynjahlutfall ráðherra / senior ministers. 
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Tafla 32. Kynjahlutfall ráðherra á Íslandi árið 2007. 

 

Skipting þingsæta milli kvenna og karla er fremur ójöfn á Íslandi, þótt hlutfallslega sé hún 

yfir meðaltali annarra Evrópuríkja. Séu tölur skoðaðar um frambjóðendur í kosningum 

fyrir þingkosningar sést að þrátt fyrir að fjölgun kvenna sé mikil á framboðslistum er 

niðurstaða kosninga engu að síður körlum í hag. Þó má segja að hlutfall kvenna í 

ríkisstjórn endurspegli hlutfall þingmanna, en ekki kynjasamsetningu þjóðarinnar. Haldi 

þessi þróun áfram, þ.e. að konum fjölgi um tæp tvö prósentustig milli kjörtímabila 

framreiknað, verða konur jafnmargar og karlar á þingi árið 2055 eða 50,83%. 

Tafla 33. Kynjahlutfall þeirra sem sitja fastanefndum fjögurra stærstu sveitarfélaga landsins árið 

2007. 

 

  

51%

49%

Kynjahlutfall í fjórum stærstu 
sveitarfélögunum %

Karlar

Konur
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Þegar fjögur stærstu sveitafélögin eru skoðuð í heild sinni er kynjahlutfallið nánast jafnt. 

Tafla 34. Kynjahlutföll kjörinna fulltrúa í fjórum fjölmennustu sveitarfélögum landsins árið 2007. 

 

Þegar kynjahlutfall kjörinna fulltrúa í fjórum fjölmennustu sveitarfélögunum er skoðað má 

segja að jafnrétti sé náð, að Kópavogi undanskildum. Í Reykjavík, á Akureyri og í 

Hafnarfirði er hlutur kvenna og karla með því jafnasta sem hægt er að ná, í ljósi þess að 

fjöldi fulltrúa í sveitarstjórnum er alltaf oddatala.  

Í Kópavogi voru karlar mikill meirihluti kjörinna fulltrúa í bæjarstjórn sveitarfélagsins árið 

2007 og fækkar konum á milli kjörtímabila um sex prósentustig. Sú þróun dregur úr 

áhrifum hinna þriggja sveitarfélaganna, en sé kynjahlutfall kjörinna fulltrúa hjá þeim 

skoðuð mætti álykta að aðgengi kvenna að völdum væri fremur jafnt á 

sveitarstjórnastiginu.  

  

47%
60% 55% 50% 55%

73%

18%

53%
40% 45% 50% 45%

27%

82%

Kynjahlutfall borgar- og bæjarfulltrúa og 
varaborgar- og bæjarfulltrúa í fjórum fjölmennustu 

sveitarfélögum landsins árið 2007%

Karlar Konur
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Tafla 35.  Kynjahlutfall kjörinna fulltrúa í fjórum fjölmennustu sveitarfélögum landsins árið 2002. 

 

 

Tafla 36. Kynjahlutfall borgar-og bæjarfulltrúa í fjórum fjölmennustu sveitarfélögum landsins árið 

2007,%. 

 

Það vekur athygli að mjög jöfn skipting formennsku í fagráðum sveitarfélaganna er í 

öllum sveitarfélögunum, líka í Kópavogi, þar sem formennska fellur jafnt á hendur kvenna 

og karla. Bendir jöfn skipting formannana til þess að verið sé að reyna að jafna niðurstöðu 

kosninga og uppröðunar á lista meirihlutans með því að skipta formennsku jafnt á milli 

kynjanna.  

 

Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður Akureyri

60,00% 63,64%
54,55%

45,45%
40,00% 36,36%

45,45%
54,55%

Kynjahlutfall borgar- og bæjarfulltrúa í fjórum fjölmennustu 
sveitarfélögum landsins árið 2002 %

Karlar Konur

Reykjavík Akureyri Hafnafjörður Kópavogur

55,50%

44,50%

55,50%
50%

45%

55,40%

44,50%
50%

Kynjahlutfall formanna fagráða í fjórum fjölmennustu 
sveitarfélögum landsins árið 2007%

Karlar Konur
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Áhrif laga um kynjakvóta í nefndir hjá hinu opinbera munu auka völd kvenna á meðan 

hallar á konur, þó slíkir kynjakvótar nái ekki til fastanefnda þingsins, né fagráða 

sveitarfélaganna. Í aðrar nefndir, stjórnir og ráð, hvort sem er í opinberri stofnun eða 

fyrirtæki, skal skipa jafnt hlutfall kynjanna. Kynjakvótar flokkanna í hlutfalli við kjörstærð 

flokks á hverju kjörtímabili eða kynjakvóti á sæti Alþingis er þó eina örugga leiðin til að 

fjölga konum á við karla. Séu slíkar leiðir ekki farnar stefnir í, sé tekið mið af þróuninni 

síðustu árin, að það taki næstum 100 ár að jafna muninn.  

Þegar framkvæmdarvaldið er skoðað voru völd karla mun meiri en kvenna þó margt bendi 

til þess að jafnvægi sé að nást á sveitarstjórnarstiginu. Löggjafarvaldið var enn að 

miklum meirihluta í höndum karla. 

7.4 Kynjahlutföll dómsvaldsins 

Allt frá árinu 1975 hefur hlutfall karla og kvenna sem hafa sótt nám í lögfræði til dagsins í 

dag verið fremur jafnt. 
155

  

Tafla 37.  Kynjahlutfall hæstaréttadómara á Íslandi árið 2007. 

 

Aðeins tvær konur voru hæstaréttardómarar á Íslandi árið 2007 eða 22%, en það er hæsta 

hlutfall kvenna í Hæstarétti frá upphafi. Karlar í Hæstarétti eru sjö talsins.  

  

                                                 
155

 Hagstofa: hagtölur: skólamál: háskólar sótt þann 09.09.08 á : http://www.hagstofa.is/?PageID=783&src=/ 

temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO04103%26ti=Nemendur%2C+n%E1msbrautir+og+kyn+1975%2D200

6++%26path=../Database/skolamal/hseldra/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 

78%
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Kynjahlutfall hæstaréttardómara á 
Íslandi  %
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Konur



100 

 

Tafla 38. Kynjahlutfall héraðsdómara á Íslandi árið 2007. 

 

 

Af héraðsdómurum eru 63% karlar og konur því 37% % eða fimmtán. 

 

Karlkyns dómarar eru því mun algengari en konur á héraðsdómstiginu þrátt fyrir mikla 

aukningu í lagamenntun kvenna. Hæstiréttur var árið 2007 enn skipaður körlum að mestu 

leyti.  

7.5 Kynjahlutföll fjölmiðlavaldsins 

Kynjahlutfall þeirra sem tilheyra fjölmiðlavaldinu er mjög ójafnt sérstaklega þegar horft er 

á ritstjóra, aðstoðarritstjóra og fréttastjóra. 
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Tafla 39. Kynjahlutfall stjórnenda fjölmiðlafyrirtækja, ritstjóra, fréttastjóra og aðstoðarritstjóra árið 

2007 á helstu fréttamiðlum landsins. 

 

 Af þeim ellefu ritstjórum sem störfuðu á þeim fjölmiðlum sem sérstaklega voru skoðaðir 

var engin kona ritstjóri. Þrír fjölmiðlar eru með aðstoðarritstjóra og því hlutverki gegndu 

tveir karlar og ein kona árið 2007. Fréttastjórarnir voru tólf talsins og þar af voru 33% 

konur eða fjórar. Karlar voru sama ár 78% stjórnarmanna í fjölmiðlafyrirtækjum. 

Í fjölmiðlum á Íslandi hallaði mikið á konur árið 2007, bæði þegar skoðaðir eru þeir sem 

hafa völd til að velja og hafna efni í fjölmiðla sína, þ.e. ritstjórar og fréttastjórar. Svo og 

stjórnarmenn fjölmiðlafyrirtækja sem nær eingöngu eru í eigu karla, þeim sem ráða og 

reka æðstu stjórnendur fjölmiðlanna eins og ritstjóra. 

Af þessari niðurstöðu er óhætt að fullyrða að völd kvenna við stjórn fréttatengdra 

fjölmiðla endurspegla ekki samsetningu kynjanna í samfélaginu.  

7.6 Kynjahlutföll embættisvaldsins 

Tölfræðigögnin sem nýtast í því að skoða embættismannavaldið eru frá árinu 2003 en þau 

sýna töluverðan mun milli kynjanna. 

  

78%
100%

67% 67%

22%
0%

33% 33%

Kynjahlutföll í fjölmiðlavaldinu %
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Tafla 40. Kynjahlutföll þeirra sem skipuðu embættismannavaldið árið 2003 á Íslandi. 

 

 

Tafla 41.  Kynjahlutfall þeirra sem skipuðu stöður æðstu embættismanna hjá ríkinu og fjórum 

fjölmennustu sveitarfélögum landsins árið 2003. 

 

 

Árið 2003 voru konur tæp 28% embættismanna í ráðuneytunum og í fjórum fjölmennustu 

sveitarfélögum landsins. Embættismenn ráðuneytanna og undirstofnana þeirra eru í 

miklum meirihluta karlar eða ríflega 80%. Hlutur kvenna er mun meiri hjá 

embættismönnum hjá sveitarfélögunum eða rúmlega 43%. Ekki er augljóst hvernig hægt 

er að sem skýra þann mun sem er á hlutfalli kynjanna í störfum í stjórnsýslunni, nema 

kannski þau að æviráðning embættismanna var afnumin fyrir rúmum áratug og líklegt að 

margir karlkyns embættismenn séu enn við störf sem æviráðningin gildir enn um. Það sé 
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því minni starfsvelta og minni hreyfing í þessari stétt, sem er einnig í eðli sínu fremur 

íhaldsöm, en öðrum.  

7.7 Kynjahlutföll verkalýðshreyfingarvaldsins 

Verkalýðshreyfingin á Íslandi hefur ítrekað sagt eitt helsta verkefni sitt vera að útrýma 

kynbundnum launamun á Íslandi. ASÍ hefur lagt mikla áherslu á að innra starf ASÍ 

endurspegli stefnu samtakanna í jafnréttismálum, í stefnu þeirra er m.a. kveðið á um að á 

hverju ári sé gert sérstakt „kynjabókhald“ sem lagt sé fram á ársfundi ASÍ.  Í 

kynjabókhaldinu má finna allar helstu tölur um kynjahlutföll í stjórnum, nefndum og 

ráðum sem eru innan ASÍ.
156

 

7.7.1 Alþýðusamband Íslands  

Hjá Alþýðusambandi Íslands eru karlar mun fleiri en konur í stjórn, þegar hins vegar 

aðildafélögin eru skoðuð út frá hlutfalli kynjanna í stjórnum þeirra miðað við kynjahlutfall 

félagsmanna er staða kynjanna mun jafnari.  

Tafla 42. Kynjahlutfall miðstjórnar ASÍ árið 2007. 
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 Kynjabókhald ASÍ (2007) sótt þann 10.09.08 á http://www.asi.is/PortalData/1/ 
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Tafla 43. Kynjahlutfall stjórna aðildarfélaga ASÍ árið 2007. 

 

 

Hlutfall karla og kvenna sem sitja í miðstjórn eða yfirstjórn ASÍ er fremur ójafnt en þar 

voru aðalmenn stjórnarinnar tíu karlar og þrjár konur, auk forseta sem er karl og 

varaforseta sem er kona. Varamenn stjórnarinnar eru jafnframt fleiri karlar eða átta á móti 

þremur konum.  

Tafla 44. Kynjahlutfall félagsmanna aðildarfélaga ASÍ borið saman við kynjahlutfall stjórnarmanna 

aðildarfélaga ASÍ árið 2007. %.  

 

Þegar kynjahlutfall félagsmanna ASÍ eru skoðað kemur í ljós að konur eru 47% 

félagsmanna og því hlutfall stjórnarmanna ekki í samræmi við það, en af aðalmönnum 

miðstjórnarinnar eru aðeins 23% konur. Þegar hins vegar aðildarfélög ASÍ eru skoðuð 
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koma í ljós mun jafnari hlutföll á milli kynjanna, annars vegar hjá þeim sem sitja í 

stjórnum aðildarfélaganna svo þeim sem eru félagsmenn aðildarfélaganna. 

Tafla 45. Munur á milli hlutfalls kvenna og karla í stjórn aðildarfélaga ASÍ annars vegar og 

kynjahlutfalli félagsmanna hins vegar. %.  

Karlar% Konur%

Starfsgreinasambandið -21% 21%

Landssamtök íslenskra verslunarmanna 2% -2%

Samiðn 4% -4%

Rafiðnaðarsambandið -11% -4%

Sjómannasamband Íslands 13% 2%

Heild innan landssamtakanna -28% 28%

Munur á kynjahlutfalli félagsmanna 

og stjórnamanna

 

Hjá Starfsgreinasambandinu eru kvenkyns fulltrúar í stjórn 21 prósentu stigi færri en 

konur sem eru félagsmenn, en hlutfall kvenkyns félagsmanna er 52%. Í Landssambandi 

íslenskra verslunarmanna eru mun fleiri konur félagsmenn en karlar, eða 61%, hlutfall 

kvenna í stjórn aðildarfélagsins eru 63% eða tveimur prósentustigum hærra en hlutfall 

kvenkyns félagsmanna. 

Karlar voru 94% félagsmanna í Samiðn, en í stjórn Samiðnar var hlutfall karla 90% eða 

fjórum prósentustigum lægra en hlutfall karlkyns félagsmanna. 

Fleiri konur sátu í stjórn Rafiðnaðarsambandsins árið 2007 en eru félagsmenn eða 15%, 

kvenkyns félagsmenn voru 11%.  

Í Sjómannasambandi Íslands eru konur 2% af félagsmönnum, engin kona situr í stjórn 

sambandsins.  

Stjórn aðildarfélaga ASÍ var því í heild sinni í miklum meirihluta í höndum karla, eða 81% 

árið 2007, og karlar voru einnig líklegastir til að gegna formennsku, eða 83%.  

7.7.2 Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 

Flestir félagsmenn BSRB eru konur, eða 67%, og í stjórn BSRB eru 56% konur sem er þó 

ellefu prósentustigum minna en kvenkyns félagsmenn eru. Formaður BSRB er karl. Þegar 

aðildarfélögin voru skoðuð í heild sinni kom í ljós að konur voru 56% stjórnarmanna í 

þeim og 51% varamanna. 
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Tafla 46. Kynjahlutfall félagsmanna BSRB borið saman við kynjahlutfall stjórnarmanna BSRB árið 

2007%. 

 

Staða karla og kvenna hjá verkalýðsvaldinu er enn körlum í hag í heild sinni. Hjá ASÍ er 

kynjahlutfallið fremur jafnt í stjórnum aðildarfélaga miðað við kynjaskiptingu 

félagsmanna. Miðstjórn ASÍ endurspeglar þó ekki samsetningu félagsmanna í 

verkalýðshreyfingunni, þó hefur eftirlit með stöðu kynjanna verið mjög nákvæmt hjá 

hreyfingunni sem gefur til kynna að mikill vilji sé fyrir því að vinna markvisst að því að 

jafna kynjahlutföllin. 

Tafla 47.  Kynjahlutfall stjórnarmanna í aðildarfélögum BSRB árið 2007. % 
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Félagsmenn BSRB eru tæplega 70% konur en stjórn BSRB og stjórnir aðildarfélaganna 

endurspegla ekki að jafnaði hlutfall kvenna. Því má segja að í hlutfalli við félagsmenn þá 

ráða karlar mun meiru en konur í verkalýðsvaldinu þó munurinn sé ívið meiri hjá BSRB 

en ASÍ.  

7.8 Kynjahlutföll atvinnurekendavaldsins 

Í stjórn Samtaka atvinnulífsins sat árið 2007 21 einstaklingur, þar af þrjár konur, aðalmenn 

voru 16% konur en bæði formaður og varaformaður voru karlar árið 2007.  

 

Tafla 48. Kynjahlutfall stjórnar Samtaka atvinnulífsins árið 2007. %. 
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Tafla 49. Kynjahlutall aðildarfélaga Samtaka atvinnulífsins árið 2007.%. 

 

 

Kvenkyns stjórnarmenn í aðildarfélögum Samtaka atvinnulífsins voru 10%, þar af voru 

kvenkyns formenn 11%, engin kona gegnir stöðu varaformanns. Hluti skýringarinnar er sú 

að karlar séu, ef marka má tölur úr rannsókn frá árinu 2002, fleiri en konur. En þrátt fyrir 

það voru konur 21% af heildarfjölda atvinnurekenda árið 2002 og líklegt er að sú tala hafi 

vaxið fremur en minnkað
157

 og er því óhætt að fullyrða að kynjasamsetning stjórnar SA, 

með 16% stjórnarmanna sem eru konur, endurspegli ekki kynjaskiptingu atvinnurekenda.  

7.9 Kynjahlutföll lífeyrissjóðsvaldsins 

Þegar stjórnir lífeyrisjóðanna árið 2007 eru skoðaðar kemur í ljós að mikið vantar upp á að 

hlutfall kynjanna sé jafnt. 
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 Sigríður Elín Þórðardóttir, dr. Stefanía Óskarsdóttir, Bjarnheiður Jóhannsdóttir, Helga Björg 

Ragnarsdóttir, Kristín Karlsdóttir og Erna Bjarnadóttir (2005) bls. 33. 
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Tafla 50. Kynjahlutfall stjórnarmanna í stærstu lífeyrissjóðum landsins árið 2007.%. 

 

Eignamestu lífeyrissjóðum landsmanna var að mestu stjórnað af körlum árið 2007, en 

aðalmenn lífeyrissjóðanna voru í 77% tilfella karlar. Formenn lífeyrissjóðanna voru einnig 

flestir karlar eða 84%, varamenn voru í 80% tilfella karlar, hlutfall varaformanna var 

jafnara en 38% kvenna voru varaformenn stjórnanna.  

Þó karlar eigi líklega hlutfallslega meiri eignir í lífeyrissjóðum landsmanna, þar sem karlar 

þeirrar kynslóðar sem nú fær greidd eftirlaun unnu mun meira en konur, er þó hlutur 

kvenna býsna mikill og óhætt að segja að kynjahlutfall lífeyrissjóðsfélaga endurspegli ekki 

val á fulltrúum í stjórnir lífeyrissjóðanna. Tengsl stjórnafmanna lífeyrissjóðanna við 

stjórnarsetu í stærstu fyrirtækjum landsins í gegnum fjárfestingar lífeyrissjóðanna, sem 

sýnt er fram á í þessari rannsókn, eiga eingöngu við karla.  

7.10  Kynjahlutföll hagsmunavaldsins 

Hlutfall kynjanna í hagsmunavaldinu er fremur jafnt þegar á heildina er litið. 
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Tafla 51. Kynjahlutföll stjórnarmanna í helstu hagsmunasamtökum landsins árið 2007. 

 

Kvenkyns aðalmenn í stjórnum hagsmunafélaganna voru tæp 43%. Formenn 

hagsmunasamtakanna voru þó fleiri karlar eða 60%, fleiri konur voru varaformenn eða 

54%. Varamenn í stjórnum hagsmunasamtakanna voru 80 % karlar.  

Stjórnarmenn í hagsmunavaldinu eru ríflega helmingur karlar, fleiri karlar leiða einnig 

hagsmunasamtökin en konur, þó var kynjahlutfallið mun jafnara en í öðrum valdakjörnum 

sem þessi rannsókn nær til. 

7.11  Niðurstaða 

Þegar tíu valdahópar á Íslandi hafa verið skoðaðir kemur í ljós að karlar hafa 

undantekningarlaust meiri aðgang að völdum en konur. Á þetta við þegar skoðaðar eru 

heildartölur og þegar skoðuð var kynjaskipting þeirra sem leiða eða stjórna, nefndum, 

stjórnum og ráðum, hjá ráðherrum, borgar- eða bæjarstjórum, verkalýðsforingjum, 

leiðtogum samtaka atvinnurekenda, stjórnarformönnum, yfirmönnum í opinberri 

stjórnsýslu, forystumönnum hagsmunasamtaka eða hæstaréttadómara. Í langflestum 

tilfellum eru þeir einstaklingar, sem sitja í fleiri en einum valdahópi, karlar. Valdaþjöppun, 

hvort sem er innan valdahóps eða milli valdahópa, var  hjá karlkyns einstaklingum.  

Óútskýrður launamunur kynjanna hefur mælst töluverður frá því mælingar hófust, konum 

í óhag, og benda nýjustu rannsóknir á að hægt þokist í rétta átt hvað hann varðar. Konum 

fjölgar sem atvinnurekendum en aðgengi þeirra að fjármagni hefur verið mun minna ef 

marka má niðurstöðu rannsóknar frá 2002. Umfang þess atvinnureksturs sem konur 
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sækjast frekar eftir er öllu smærri í sniðum en þess sem karlmenn kjósa í meiri mæli. Sá 

munur orsakar m.a. valdaójafnvægi þegar stærstu fyrirtæki landsins eru skoðuð. 

Lög um jafnari kynjahlutföll í nefndum hjá hinu opinbera og fyrirtækjum í eigu hins 

opinbera voru nýlega gengin í gildi þegar þegar þessi rannsókn var gerð og því ekki unnt 

að álykta um áhrif þeirra. Skoðun nýs viðskiptaráðherra um að hann væri tilbúinn til að 

skoða möguleika á kynjakvóta á stærstu fyrirtæki landsins má ætla að hafi haft einhver 

áhrif, en sambærileg ummæli hafa ekki fallið um mögulega kynjakvóta í stjórnum 

lífeyrissjóða, verkalýðshreyfinga eða samtaka atvinnurekenda.  

Viðskiptavaldið var árið 2007 að mestu í höndum karla, konur voru 9 % stjórnarmanna og 

3,4% stjórnarformanna. Haldi hlutfall kvenna að vaxa á sama hraða og undanfarin ár ættu 

konur að verða orðnar um helmingur stjórnarmanna árið 2055. 

Stjórnmálavaldið samanstóð af kjörnum fulltrúum Alþingis sem voru 32% konur árið 

2007, sem er tveggja prósentustigs hækkun á milli kjörtímabila. Haldi hlutfall kvenna að 

vaxa á sama hraða verða konur meirihluti þingmanna árið 2055. Ráðherrar voru 33% 

konur sem endurspeglar hlutfall kynjanna á Alþingi. Kynjahlutfall á þingi er yfir meðaltali 

í Evrópuríkjunum sem er 23%, en þó töluvert lakara en á hinum Norðurlöndunum. 

Kjörnir fulltrúar í fjórum fjölmennustu sveitarfélögunum voru einna jafnasti hópurinn sem 

rannsóknin náði til, en konur voru 49% árið 2007. Þó var vægi fulltrúa karla 73% af 

kjörnum fulltrúum í Kópavogi sem var töluvert á skjön við hin sveitarfélögin þar sem 

hlutfall kynjanna var mjög jafnt. 

Hæstaréttardómarar árið 2007 voru níu talsins og þar af tvær konur, eða 22%. 

Héraðsdómarar voru 35,6% konur. Ekki fundust tölur til samanburðar svo hægt væri að 

kanna hver þróunin hefði verið undanfarin ár.  

Í fjölmiðlavaldinu árið 2007 voru karlar 78% stjórnarmanna í fjölmiðlafyrirtækjum, allir 

ritstjórar þeirra miðla sem rannsóknin náði til voru karlar, aðstoðarritstjórar voru í 33% 

tilfella konur og kvenkyns fréttastjórar voru 33%. Völd karla endurspegla því hvorki 

kynjahlutfall þeirra sem lesa, horfa eða hlusta á fréttir né þjóðarinnar. Ekki fundust 

samanburðatölur til að hægt væri að framreikna þróun kynjajafnréttis innan 

fjölmiðlavaldsins.  

Kynjahlutfall embættisvaldsins árið 2003 var að mestu í höndum karla, eða 72,4%. Hæst 

var hlutfall karla hjá ríkisstofunum en mun jafnara hjá sveitarfélögunum eða 43%. 
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Í yfirstjórnum stærstu verkalýðssamtaka Íslands endurspeglar kynjahlutfall stjórnarmanna 

ekki hlutfall félagsmanna í báðum samtökunum. Í miðstjórn ASÍ eru karlar 73% 

stjórnarmanna en hlutfall félagsmanna í heild eru 47% konur og 53% karlar. Í stjórn 

BSBR eru karlar 56% en hlutfall kvenkyns félagsmanna 67%. Þegar skoðað er hlutfall 

karla og kvenna í stjórnum aðildarfélaganna í samanburði við félagsmenn 

aðildarfélaganna er hlutfall kynjanna mun jafnara. Hjá Starfsgreinasambandinu hallar 

einna mest á konur en hjá LÍV, Samiðn og Rafiðnaðarsambandinu eru konur fleiri í stjórn 

en samsvarar hlutfalli kvenna sem félagsmenn. 

Karlar voru flestir stjórnarmanna í stjórn SA árið 2007, eða 84%, og einnig í 

aðildarfélögum SA voru karlar 90% stjórnarmanna. Hlutfall stjórnarmanna endurspeglar 

því ekki hlutfall atvinnurekenda samkvæmt könnun frá árinu 2002 en þá voru konur 21% 

atvinnurekenda á landinu.  

Í lífeyrissjóðsvaldinu eru karlar 77% stjórnarmanna og jafnframt flestir stjórnarformanna 

eða 84%. Endurspeglar sá fjöldi karlmanna hvorki hlutfall félagsmanna né eignahlutfall 

kynjanna í sjóðunum.  

Hagsmunavaldið samanstendur að mestu leyti af nokkuð jöfnu hlutfalli karla og kvenna, 

þó karlar væru 57% aðalmanna og hlutfall karlkyns formanna 60%, þá má segja að 

samanborið við flesta aðra valdahópa í rannsókninni þá megi telja þessi hlutföll nokkuð 

jöfn.  
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Tafla 52. Kynjahlutfall hópa innan valdakjarnanna tíu árið 2007, %.
158 

 

 

 

Tafla 53.  Kynjahlutfall valdakjarnanna tíu sem rannsóknin nær til árið 2007, %.  
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Í stuttu máli sagt, þá ráða karla í yfirgnæfandi tilfella í þeim tíu valdakjörnum sem telja má 

til þeirra mikilvægustu í íslensku samfélagi og er því hægt að staðfesta að mestu þá tilgátu 

sem lögð var fram áður en þessi rannsókn var gerð um að karlar ráði í íslensku samfélagi.  
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8 Helstu niðurstöður samantekt og ályktanir 

Íslenskt samfélag einkennist þegar á heildina er litið af margræði, þegar tengsl 

einstaklinga milli valdahópa eru skoðuð kemur í ljós að helstu valdastöður í samfélaginu 

dreifast töluvert á milli einstaklinga.   Þetta er niðurstaða rannsóknarinnar sem gerð var 

fyrir þessa lokaritgerði, þegar tíu hópar samfélagsins árið 2007 voru skoðaðir saman. 

Hóparnir tíu voru löggjafarvald, framkvæmdarvald, dómsvald, fjölmiðlavald, 

embættismannavald, verkalýðsvald, atvinnurekendavald, lífeyrissjóðsvald, hagsmunavald 

og viðskiptavald. Allir þeir einstaklingar sem komu fyrir í þessum hópum voru settir í 

sérútbúinn gagnagrunn og það svo kannað hversu oft einstaka einstaklingar komu fyrir í 

hverjum valdahóp fyrir sig svo og innan hvers hóps.  

Í  rannsókninni voru valdatengsl við tvo hópa sérstaklega könnuð, viðskiptavaldsins og 

stjórnmálavaldsins. Auk þess var vægi kynjanna greint í öllum valdahópum sem 

rannsóknin náði til.  

Viðskiptavaldið ber sterk einkenni mikillar samþjöppunar innbyrðis en meira 15% 

einstaklinga sátu í fleiri en tveimur stjórnum og sumir í allt að fimm stjórnum. Jafnframt 

stóðu valdablokkirnar frá árinu 2003 nokkuð vel fjórum árum síðar, en meira en 

helmingur stjórnarmanna þeirra sat í viðskiptavaldinu árið 2007. Einna helst minnkuðu 

völd Kaupþingshópsins svokallaða en Samson-hópurinn hélt mestum völdum milli ára.  

Tengsl viðskiptavaldsins við aðra hópa voru í þremur valdahópum nokkuð eftirtektaverð í 

ljósi umboðskenningarinnar. En í öðrum hópum voru tengslin við viðskiptavaldið ekki 

tilefni til mikilla ályktana.  

Mikill fjöldi fyrirtækja í viðskiptavaldinu hafði einhver tengsl við fjölmiðlafyrirtæki en 

sum voru samhliða öðrum rekstri sjálf fjölmiðlafyrirtæki. Fimm prósent sitja í báðum 

völdunum og í flestum tilfellum eru eigendur einkarekinna fyrirtækja í öðrum víðtækum 

rekstri samhliða rekstri á fjölmiðli. Slík tengsl geta valdið umboðsvanda hjá þeim sem 

situr í stjórn fjölmiðlafyrirtækis og í stjórn lykilfyrirtækis í samfélaginu. Þannig hefur 

umboðsaðilinn meiri upplýsingar en umbjóðandinn og þegar upp koma mál þar sem 

hagsmunir fyrirtækjanna, þar sem umboðsaðilinn situr í stjórn, eru andstæðir, segir 

kenningin að tilhneiging umboðsaðilans sé að hallast að ákvörðun þess aðila í hag sem 

umbunar honum betur fyrir vel unnin störf.  

Þar fyrir utan verður eiga eins einkaaðila, sem einnig á önnur fyrirtæki, á fjölmiðli fyrir 

þeirri tortryggni að fyrirtækjum í hans eigu sé ekki hyglað í umfjöllun viðkomandi 
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fjölmiðils. Til þess þarf að tryggja að ritstjórnin sýni algjört sjálfstæði í skrifum sínum svo 

traust um fjölmiðilinn skapist sem er rekstargrundvöllur fyrir fjölmiðil. 

Tengsl viðskiptavaldsins og verkalýðsvaldsins eru lítilleg en aðeins 1% einstaklinga er í 

báðum völdunum, hins vegar eru tengsl þessara einstaklinga eftirtektaverð fyrir nokkrar 

sakir. Tveir verkalýðsforingjar úr miðstjórn ASÍ sátu í tveimur fyrirtækjum í gegnum setu 

þeirra í stjórn lífeyrissjóðs.  

Annar sat í stjórn Kaupþings árið 2007 og var jafnframt formaður VR, stærsta 

verkalýðsfélags innan ASÍ. Þrenns konar gagnrýni hefur tengst þessari stjórnarsetu forystu 

manna verkalýðshreyfingarinnar. Fyrst ber að nefna þversögnina sem Herdís 

Baldvinsdóttir hefur bent á að felist í því að samvirk stjórnunarstörf atvinnurekenda og 

verkalýðshreyfingarinnar hafi í gegnum árin leitt til þess að það hafi þróast upptaka ytri 

valdastrúktúrs í gegnum mjög flókin og samvaxin tengsl og hagsmuni einstaklinga, 

fjármuna sem þeir fara með og þeirra sem deila stjórnendastöðum. Þessi samvinna hafi í 

raun veikt stöðu verkalýðshreyfingarinnar fyrir félagsmenn þeirra og styrkt ráðandi elítu í 

samfélaginu.  

Aðra gagnrýni á setu verkalýðsforsvarsmanns í stjórn fyrirtækis má finna í skýrslu 

Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands sem gerð var fyrir VR vegna setu formannsins í 

Kaupþingi árið 2004. Þar er bent á þrennt sem mælir gegn þeirri stjórnarsetu formanns VR 

í Kaupþingi: ef möguleiki væri á því að starfsmaður sem þar ynni væri félagi í VR; að 

trúverðugleiki formanns VR gæti beðið hnekki ef stjórn fyrirtækisins þyrfti að taka 

óvinsæla ákvörðun sem væri óvinsæl meðal launafólks; og að stjórnarseta gæti komið í 

veg fyrir að formaður VR gæti gagnrýnt fyrirtækið opinberlega sem formaður VR. Þá 

bendir Siðfræðistofnun á að núverandi fyrirkomulag á vali á fulltrúum í stjórn lífeyrissjóðs 

bendi til þess að sjóðsfélagi hafi lítinn möguleika á að hafa áhrif á hverjir sitja í stjórn 

sjóðsins. Mælist stofnunin í skýrslu sinni til þess að seta formanns VR í Kaupþingi sé 

endurskoðuð.  

Hin þriðja gagnrýni á fyrrgreind tengsli milli þessa hópa snýr að umboðskenningunni, þar 

sem umboðsaðilinn, formaður VR, hefur meiri upplýsingar en umbjóðendur hans sem eru 

annars vegar félagsmenn VR og hins vegar starfsfólk, hluthafar og viðskiptavinir 

Kaupþings. Stangist á hagsmunir hópanna er tilheiging hjá þeim sem í slíku lenda að velja 

þann kost sem viðkomandi umboðsaðila er umbunað mest fyrir. Hér með er ekki verið að 

segja að slíkt eigi við um þetta tiltekna dæmi. En samkvæmt umboðskenningunni er slík 
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staða fyrir hendi og dregur augljóslega úr réttmæti slíkar stjórnarsetu fyrir bæði 

verkalýðshreyfingu og fyrirtæki.  

Tengsl milli viðskiptavaldsins og atvinnurekendavaldsins eru um 2,8% sem varla er hægt 

að segja að sé mjög mikið og bendir til þess að stjórnendur smærri fyrirtækja veljist í 

stjórnir fyrir atvinnurekendasamtök. Á sama hátt og með tengsl viðskiptavaldsins við 

önnur völd, sem greint er frá hér að ofan, á slíkur umboðsvandi einnig við um setu 

stjórnarmanna í atvinnurekendavaldinu í gegnum lífeyrissjóðina í stjórnum annarra 

fyrirtækja. En sá umboðsvandi er þó líklegri til að birtast í stjórnum lífeyrissjóðanna við 

ákvarðanir um fjárfestingamöguleika fyrirtækisins. Sem dæmi má nefna að ef 

umboðsaðili, þá fyrir ativnnurekendasamtökin, sem situr í stjórn lífeyrissjóðs stendur 

frammi fyrir ákvörðun um hvort fjárfesta eigi í fyrirtæki A en ekki fyrirtæki B, sem bæði 

hafa svipaða ávöxtunarmöguleika, getur sá aðili sem væntanlega er atvinnurekandi sjálfur 

valið það fyrirtæki sem t.d. er ekki í samkeppni við hans eigið fyrirtæki, eða það fyrirtæki 

sem hann sjálfur er í viðskiptum við o.s.frv. Stjórnarseta í fyrirtæki í eigu lífeyrissjóðsins 

getur boðið upp á enn fjölbreyttari hagsmunaárekstur eigin reksturs við þann sem fulltrúi 

atvinnurekenda er í forsvari fyrir í gegnum lífeyrissjóð. Umboðsvandinn er þó óskýrari og 

sjálfsagt mun minni líkur á honum en hjá verkalýðshreyfingunni. En til viðbótar er óljóst í 

umboði hverra fulltrúar atvinnurekenda sitja í stjórnum lífeyrissjóðanna því þeir eru ekki 

kjörnir af sjóðsfélögum sem eru eigendur lífeyrissjóðanna.  

Valdaframsal launþega til forystu verkalýðshreyfingarinnar er margslungnara en ætla 

mætti í fyrstu, þar sem þeir skipa í lífeyrissjóðina ásamt fulltrúum atvinnurekenda og taka 

sæti í sumum tilfellum fyrir lífeyrissjóðinn í stjórn fyrirtækis.  

Með auknu atvinnulýðræði mætti hugsa sér að aukið aðhald skapaðist sér í lagi ef fulltrúi 

starfsmanna fyrirtækja fengi sæti í stjórnum fyrirtækja. Slíkt getur stuðlað að aukinni 

valddreifingu og skapað aukið traust milli yfirstjórnar fyrirtækis og starfsmanna.  

Stjórnmálavaldið tengist fremur lítið inn í aðra valdakjarna sem þessi rannsókn skoðar 

sérstaklega. Innbyrðis eru þó tengslin einhver en fjórir þingmenn sitja í fagráðum fjögurra 

stærstu sveitafélaga landsins, þar af fjórir sveitarstjórnamenn samhliða því að vera 

þingmenn.  

Einn þingmaður situr í stjórn fyrirtækis í viðskiptavaldinu og sá hinn sami situr einnig í 

bæjarstjórn Hafnarfjarðar, en þess ber að geta að seta hans í viðskiptavaldinu er fyrir 

bæjarstjórn Hafnarfjarðar.  
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Engin tengsl eru á milli stjórnmálavaldsins og dómsvaldsins, né heldur fjölmiðlavaldsins 

eða við hagsmunavaldið. Þrír einstaklingar sitja í stjórnmálavaldinu og í verkalýðsvaldinu, 

þar af einn þingflokksformaður stjórnarandstöðuflokks sem er jafnframt formaður BSRB.  

Greinilegt er að aðgengi verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda að 

framkvæmdavaldinu er töluvert sem rennir stoðum undir samráðskenninguna sem segir að 

aðilar vinnumarkaðins hafi meira aðgengi að ákvarðanatöku ríkisvaldsins en aðrir 

hagsmunahópar. Samkvæmt kenningunni getur slíkt veikt vald kjörinna fulltrúa og þess 

lýðræðislega umboðs sem kjósendur veita þeim milli kosninga. Ekki er þó unnt að álykta 

að völd kjörinna fulltrúa á Íslandi hafi veikst vegna þess að aðilar vinnumarkaðarins hafi 

mikið aðgengi að nefndum ráðuneytanna, til þess þarf nánari rannsókn.  

Stjórnmálavaldið ber sterk einkenni margræðis enda lítil tengsl stjórnmálamanna við aðra 

valdakjarna á landinu.  

Heildarniðurstaða rannsóknarinnar sem snýr að kynjasamsetningu tíu stærstu valdahópa á 

Íslandi árið 2007 er að karlar ráði undantekningarlaust meiru en konur í öllum hópunum. 

Karlar eru í miklum meirihluta þeirra sem leiða, hvort sem það er í stjórnum, nefndum og 

ráðum hjá hinu opinbera, þeir eru bæjarstjórar, borgarstjórar, verkalýðsforingjar, ráðherrar, 

leiðtogar samtaka atvinnurekenda, yfirmenn í opinberri stjórnsýslu, formenn 

hagsmunasamtaka eða dómarar. Þegar skoðaðir eru þeir einstaklingar sem sitja á mörgum 

stöðum hvort sem er innan viðkomandi valdahóps eða milli valdahópa eru karlar 

undantekingarlaust í yfirgnæfandi meirihluta þeirra.  

Reynsla nýrra jafnréttislaga um kynjakvóta í nefndum hjá hinu opinbera og fyrirtækjum 

sem voru í meirihlutaeigu ríkisins höfðu ekki skilað sér þegar þessi rannsókn var gerð og 

því ekki hægt að segja til um áhrif þeirra. Viðbrögð nýs viðskiptaráðherra um að hann 

teldi mögulegt að setja kynjakvóta á fyrirtæki höfðu ekki mælanleg áhrif á stjórnir 

fyrirtækja.   

Konur voru 8% stjórnarmanna í stærstu fyrirtækjum landsins árið 2007, þar af voru þær 

3,4% stjórnarformanna og 12,7% varamanna.  

Kjörnir fulltrúar á Alþingi voru 32% konur, þar af voru ráðherrar 33% konur. Minnstur 

munur var á kynjahlutföllum hjá sveitarfélögunum fjórum, en þar voru konur árið 2007 

49% kjörinna fulltrúa. 

Hæstaréttadómarar voru níu árið 2007 og þar af tvær konur. Kvenkyns héraðsdómarar 

voru 35,6%. 
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Karlar í fjölmiðlavaldinu árið 2007 voru 78% stjórnarmanna í fjölmiðlafyrirtækjum, allir 

ritstjórar sem rannsóknin náði til voru karlar, aðstoðarritstjórar voru í 33% tilfella konur, 

og kvenkyns fréttastjórar voru einnig 33%. 

Embættismannavaldið var árið 2003 í 72,4% tilfella í höndum karla, hæst var hlutfall karla 

hjá ráðuneytunum og ríkisstofnunum en mun jafnara hjá sveitarfélögunum.  

Verkalýðsvaldið er í meirihluta í höndum karla og þegar skoðað var hvort kynjahlutfall 

stjórna félaganna endurspeglaði kynjahlutfall félagsmanna kom í ljós að sú var ekki 

raunin. Í miðstjórn ASÍ voru karlar 73% stjórnarmanna en konur eru 47% félagsmanna. 

Þegar nánar var að gáð kom þó í ljós að í tveimur af sex aðildafélögum ASÍ, hjá Samiðn 

og Rafiðnaðarsambandinu, voru konur fleiri í stjórn en voru félagsmenn. 

Í stjórn BSRB voru karlar 56% en hlutfall kvenkyns félagsmanna var 67% árið 2007. 

Í stjórn Samtaka atvinnurekenda voru karlar 84% stjórnarmanna og í aðildarfélögunum 

voru karlar 90% stjórnarmanna. En samkvæmt könnun frá árinu 2002 voru konur 21% 

atvinnurekenda.  

Hjá stærstu lífeyrissjóðum landsins árið 2007 voru karlar 77% stjórnarmanna, þar af voru 

stjórnarformenn í 84% tilfella karlar. En það kynjahlutfall endurspeglar hvorki 

kynjahlutfall sjóðsfélaga né eignahlutfall kynjanna í sjóðunum. 

Í hagsmunavaldinu var hlutfall kynjanna fremur jafnara en í öðrum valdahópum, en karlar 

voru 57% stjórnarmanna og í 60% tilfellum voru karlar formenn hreyfinganna.  
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Mynd 8. Sýnir fjölda einstaklinga sem sátu í tveimur valdakjörnum árið 2007.  
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option= com_ content&task=view&id=114&Itemid=173 

Leikskólanefnd sótt þann 26.07.2007 á: http://www.kopavogur.is/index.php?option 

=com_content&task=view&id=113&Itemid=173 

Jafnréttisnefnd sótt þann 26.07.2007 á: http://www.kopavogur.is/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=110&Itemid=173 

Íþrótta- og tómstundaráð sótt þann 26.07.2007 á: http://www.kopavogur.is/index.php? 

option = com_ content&task=view&id=109&Itemid =173 

Félagsmálaráð sótt þann 26.07. 2007 á: http://www.kopavogur.is/index.php?option=com 

_content&task=view&id=105&Itemid=173 

Bæjarfulltrúar í Hafnarfirði sótt þann 27.06.2007 á: http://www.hafnarfjordur.is/ 

stjornsysla/ baejarstjorn/ 

Fastanefndir í Hafnarfirði: 

Fjölskyldunefnd sótt þann 01.09.2007 á: http://www.hafnarfjordur.is/hafnarfjordur 

/stjornsysla /nefndir_og_rad/?cat_id=15&ew_0_a_id=4755 

Framkvæmdaráð sótt þann 01.09.2007 á: http://www.hafnarfjordur.is/hafnarfjordur/ 

stjornsysla/nefndir_og_rad/?cat_id=15&ew_0_a_id=7250 

Hafnarstjórn sótt þann 01.09.2007 á: http://www.hafnarfjordur.is/hafnarfjordur/ 

stjornsysla/nefndir_og_rad/?cat_id=15&ew_0_a_id=4816 

Fræðsluráð sótt þann 01.09.2007 á: http://www.hafnarfjordur.is/hafnarfjordur/ 

stjornsysla/nefndir_og_rad/?cat_id=15&ew_0_a_id=4756 

Íþróttar- og tómstundarnefnd sótt þann 01.09.2007 á: http://www.hafnarfjordur.is/hafnarfj 

ordur /stjornsysla/nefndir_og_rad/?cat_id=15&ew_0_a_id=4782 

Lýðræðis- og jafnréttisnefnd sótt þann 01.09.2007 á: http://www.hafnarfjordur.is/hafnar 

fjordur /stjornsysla/nefndir_og_rad/?cat_id=15&ew_0_a_id=4806 

Menninga- og ferðamálanefnd sótt þann 01.09.2007 á: http://www.hafnarfjordur.is/hafnar 

fjordur/stjornsysla/nefndir_og_rad/?cat_id=15&ew_0_a_id=4783 
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Skipulags- og byggingaráð sótt þann 01.09.2007 á: http://www.hafnarfjordur.is/hafnar 

fjordur /stjornsysla/nefndir_og_rad/?cat_id=15&ew_0_a_id=4757 

Umhverfisráð sótt þann 01.09.2007 á: http://www.hafnarfjordur.is/hafnarfjordur/ 

stjornsysla/nefndir_og_rad/?cat_id=15&ew_0_a_id=4803 

Bæjarfulltrúar á Akureyri sótt þann 20.06.2007 á: http://www.akureyri.is/ 

stjornkerfid/baejarstjorn/ 

Fastanefndir hjá Akureyrarbæ: 

Félagsmálaráð sótt þann 25.06.2007 á: http://www.akureyri.is/stjornkerfid/nefndir-og-

rad/nr/3103 

Framkvæmdaráð sótt þann 25.06.2007 á: http://www.akureyri.is/stjornkerfid/nefndir-og-

rad/nr/65 

Íþróttarráð sótt þann 25.06.2007 á: http://www.akureyri.is/stjornkerfid/nefndir-og-

rad/nr/63 

Samfélags- og menningaráð sótt þann 25.06.2007 á: http://www.akureyri.is/s 

tjornkerfid/nefndir-og-rad/nr/62 

Skipulagsnefnd sótt þann 25.06.2007 á: http://www.akureyri.is/stjornkerfid/nefndir-og-

rad/nr/56 

Skólanefnd sótt þann 25.06.3007 á: http://www.akureyri.is/stjornkerfid/nefndir-og-

rad/nr/58 

Akureyjarstofa sótt þann 25.06.2007 á: http://www.akureyri.is/stjornkerfid/nefndir-og-

rad/nr/59 

Stjórnsýslunefnd sótt þann 25.06.2007 á: http://www.akureyri.is/stjornkerfid/nefndir-og-

rad/nr/3846 

Umhverfisnefnd sótt þann 25.06.2007 á: http://www.akureyri.is/stjornkerfid/nefndir-og-

rad/nr/156 

Hæstaréttardómarar sótt þann 06.12.2007 á http://www.haestirettur.is/ 

control/index?pid=357 

Héraðsdómarar sótt þann 06.12.2007 á : 

Reykjavík:  http://www.domstolar.is/reykjavik/starfsmenn/ 

Vesturland: http://www.domstolar.is/vesturland/starfsmenn/ 

Vestfjarðar: http://www.domstolar.is/vestfirdir/starfsmenn/ 

Norðurlands vestra: http://www.domstolar.is/nordurlandvestra/starfsmenn/ 
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Norðurlands eystra: http://www.domstolar.is/nordurlandeystra/starfsmenn/ 

Austurlands: http://www.domstolar.is/austurland/starfsmenn/ 

Suðurlands: http://www.domstolar.is/sudurland/starfsmenn/ 

Reykjaness: http://www.domstolar.is/reykjanes/starfsmenn/ 

Stjórnamenn í fjölmiðlafyrirtækjum 

Árvakur. Sótt þann 05.12.2007 á: http://www.mbl.is/mm/mogginn/fyrirtaekid/ 

Exista.  Sótt þann 27.06.2007 á: http://www.exista.is/index.aspx?GroupId=7 

Heimur. Sótt þann 05.12.2007 á: http://www.heimur.is/heimur/fyrirtaekid 

/um%5Ffyrirtaekid/?ew_news_onlyarea=&ew_news_onlyposition=1&cat_id=37629

&ew_1_a_id=18107 

Rúv ohf. Sótt þann 12.12.2007 á: http://www.ruv.is/heim/upplysingar/um/ 

Ritstjórar , aðstoðaritstjórar og fréttastjórar helstu fjölmiðla 

Viðskiptablaðið. Sótt þann 06.12. 2007 á: http://www.vb.is/vb/?gluggi=sida&sida=16 

Morgunblaðið. Sótt þann 12.12.2007 á: http://www.mbl.is/mm/mogginn/fyrirtaekid/ 

24 Stundir. 24 Stundir, 11 desember 2007. Bls 12. 

Fréttablaðið. Fréttablaðið. 11. desember 2007. Bls 22. 

DV. Sótt þann 12.12.2007 á http://www.dv.is/dv/sida/1 

Mbl.is. Sótt þann 12.12.2007 á: http://mbl.is/mm/frettir/um_vefinn.html 

Dv.is. Sótt þann 12.12.2007 á: http://www.dv.is/vefurinn/sida/23 

Visir.is. Sótt þann 12.12.2007 á: http://www.visir.is/section/staff 

Arna Schram 12.12.2007 munnleg heimild.  

Embættismenn árið 2003: Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir (2003)  Völd, tengsl og eðli 

nefnda, stjórna og ráða hjá hinu opinbera og fyrritækja sem skráð eru í Kauphöll 

Íslands – þátttaka kvenna. Reykjavík. Nýsköpunarsjóður námsmanna. (gögn úr fyrri 

rannsókn) 

ASÍ miðstjórn sótt þann 14.06.2007 á: http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-

97/153_read-187 
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ASÍ stjórnir aðildafélaga: 

Starfsgreinasambandið sótt þann 18.06.2007 á: http://www.sgs.is/default.asp? 

sid_id=2207&tre_rod=003|003|&tId=1 

Landsamband íslenskra verslunarmanna sótt þann 18.06. 2007 á: http://www.landssam 

band.is/page.asp?Id=529 

Samiðn sótt þann 20.06.2007 á: http://www.samidn.is/um%5Fsamidn/stjorn%5Fsamidnar/ 

Rafiðnaðarsambandið sótt þann 20.06.2007 á: http://www2.rafis.is/?i=28 

Sjómannasamband Íslands sótt þann 20.06.2007 á: http://www.ssi.is/skrifstofa/stjorn.html 

BSRB stjórn. Sótt þann 25.09.2007 á: http://www.bsrb.is/department.asp?id=418 

BSRB stjórnir aðildafélaga: 

Félag íslenskra flugumferðastjóra. Tölvupóstur frá Lofti Jóhannsyni 11.7.07. 

Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi. Tölvupóstur frá Þorvaldi Jónssyni 11.07.07. 

Félag starfsmanna stjórnarráðsins. Sótt þann 10.07.2007 á: http://www.fss.bsrb. 

is/fss_stjorn.htm 

Landssamband slökkvuliðs- og sjúkraflutningamanna. Sótt þann 10.07.2007 á: 

http://www. ls os .is/index.php?pid=4 

Samband lífeyrisþega ríkis og bæja. Munnleg heimild 28.8.2007 Elínu Brimdísi 

Einarsdóttur starfsmaður.  

Sjúkraliðafélag Íslands. Tölvupóstur frá Gunnari Gunnarisyni þann 16.07.2007. 

Starfsmannafélag Árborgar. Sótt þann 15.07.2007 á: http://www.sta.is/ 

felagid/index%20felagid.htm 

Starfsmannafélag Dala- og snæfellssýslu Sótt þann 15.07.2007 á: http://frontpage. 

simnet.is/sds/ 

Starfsmannafélag Fjarðarbyggðar. Tölvupóstur frá Kristni Ívarssyni þann 28.8.2007. 

Starfsmannafélag Garðabæjar. Sótt þann 15.07.2007 á: http://www.stag.is/stjorn.htm 

Starfsmannafélag Hafnarfjarðar. Sótt þann 25.07.2007 á: http://www.sthafn.is/ 

Starfsmannafélag Húsavíkur. Sótt þann 15.07.2007 á: http://www.vh.is/starfhus 

_stjornognefndir.asp?fID=3 

Starfsmannafélag Kópavogs. Sótt þann 15.07.2007 á: http://www.stkop.is/index.php? 

option= com_content&task=view&id=13&Itemid=26 
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Starfsmannafélag Mosfellsbæjar. Sótt þann 15.07.2007 á: http://www.stamos.is 

upplysingar.htm 

Starfsmannafélag Ólafsfjarðar. Tölvupóstur frá Guðbirni Arngrímssyni þann 28.08.2007 

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. Sótt þann 15.07.2007 á: http://www.strv.is/um-

felagid/stjorn-strv/ 

Starfsmannafélag Ríkisútvarpsins. Tölvupóstur frá Gunnari Magnússyni þann 16.07.2007. 

Starfsmannafélag Seltjarnarness. Tölvupóstur frá Ingunni Þorláksdóttur starfsmanni þann 

28.08.2007. 

Starfsmannafélag Skagafjarðar. Sótt þann 15.07.2007 á: http://www.stettarfelag.is/ 

index.php?pid=211 

Starfsmannafélag Suðurnesja. Sótt þann 15.07.2007 á: http://www.stfs.is/um_stfs/stjorn/ 

Starfsmannafélag Vestmannaeyjarbæjar. Tölvupóstur frá Unni Sigmarsdóttur þann 

28.8.2007. 

Starfsmannafélag Vestmanneyjarbæjar. Sótt þann 15.07.2007 á: http://www.stavey.is/ 

index.php?p=100&i=1 

Stéttafélag í almannaþjónstu. Sótt þann 15.07.2007 á: http://www.sfr.is 

/template1.asp?Id=253 

Stjórn félags flugmálastarfsmanna ríkisins. Sótt þann 10.07.2007 á: http://www.felagffr.is 

/index.asp?c=stjornffr&musSmella=1 

Stjórn Kjalar stéttafélags starfsmanna í almannaþjónustu sótt þann 10.07.2007 á: 

http://www. kjolur.is/page.asp?Id=538 

Stjórn Landssambands lögreglumanna. Sótt þann 10.07.2007 á: http://www.ll. 

bsrb.is/stjorn.php 

Stjórn Póstmannafélags Íslands sótt þann 10.07.2007 á: http://www.pfi.is/Index/ 

UmPostmannafelagid/Stjornognefndir/ 

Tollvarðafélag Íslands. Sótt þann 15.07.2007 á: http://www.tfis.is/index.php? 

option=com_contact&catid=1&Itemid=3 

Samtök atvinnulífsins stjórn sótt þann 09.09 2007 á: http://www.sa.is/page.asp?id=545 
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Stjórnir aðildafélaga Samtaka atvinnulífsins: 

Landssamband íslenskra útvegsmanna. Sótt þann 09.09.2007 á: http://www.sa.is/ 

page.asp?id=582 

Samorka - samtök orku- og veitufyrirtækja. Sótt þann 09.09.2007 á: http://www.sa.is 

/page.asp?id=1550 

Samtök atvinnurekenda í raf- og tölvuiðnaði. Sótt þann  09.09.2007 á: http://www.sa.is 

/page.asp?id=583 

Samtök ferðaþjónustunnar. Sótt þann 09.09.2007 á:  http://www.sa.is/page.asp?id=584 

Samtök fiskvinnslustöðva. Sótt þann 09.09.2007 á: http://www.sa.is/page.asp?id=585 

Samtök fjármálafyrirtækja. Sótt þann 09.09.2007 á: http://www.sa.is/page.asp?id=586 

Samtök iðnaðarins. Sótt þann 09.09.2007 á: http://www.si.is/um-si/stjorn 

Samtök verslunar og þjónustu. Sótt þann 09.09.2007 á: http://www.sa.is/page.asp?id=588 

Stjórnir lífeyrissjóðanna: 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins. Sótt þann 11.06.2007 á: http://www.lsr.is/ 

category.asp?catID=67 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna. Sótt þann 11.06.2007 á: http://www.live.is/media 

/arsskyrslur/Arssk2006.pdf 

Gildi – lífeyrissjóður. Sótt þann 11.06.2007 á: http://www.gildi.is/sjodurinn/stjornsjodsins/ 

Sameinaði lífeyrissjóðurinn. Sótt þann 11.06.2007 á: http://www.lifeyrir.is/ 

lifeyrir.nsf/pages/starfsfolk.html 

Lífeyrissjóður Norðurlands (nú STAPI). Tölvupóstur frá Garðari Jóni Bjarnasyni frkv.stj. 

Lífeyrissjóðs Austurlands þann 14.06.2007. 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn. Sótt þann 11.06.2007 á: http://www.frjalsilif.is/pages/41 

Almenni lífeyrissjóðurinn. Sótt þann 11.06.2007 á:  http://www.almenni.is 

/Forsida/Almenni/Stjorn/ 

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda. Sótt þann 11.06.2007 á: http://www.sl.is/L015/index. 

jsp?ib_page=19&parent_id=3&iw_language=is_IS 

Lífeyrissjóðurinn Lífiðn. Sótt þann 13.06.2007 á: http://www.stafir.is/sjodurinn/stjorn/ 

Lífeyrissjóður bankamanna. Sótt þann 13.06.2007 á: http://www.lifbank. 

is/page.asp?id=536 
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Lífeyrissjóður suðurlands. Sótt þann 13.06.2007 á: http://www.lvest.is/ 

starfsmenn/mainnav.html 

Lífeyrissjóður verkfræðinga. Sótt þann 14.06. 2007 á: http://www.lifsverk.is/ 

user/cat/show/1/53 

Lífeyrissjóður bænda. Sótt þann 14.06.2007 á: http://www.lsb.is/landbunadur/ 

wglifb.nsf/key2/bjor54gdnw.html 

Lifeyrissjóður Vestmanneyja. Sótt þann 14.06. 2007 á: http://www.lsv.is/L880/index.jsp 

?ib_page=18&iw_language=is_IS 

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitafélaga. Sótt þann 14.06.2007 á: http://www.lss.is/um-

sjodinn/stjorn/ 

Íslenski lífeyrissjóðurinn.  Sótt þann 14.06. 2007 á: http://www.landsbanki.is 

/index.aspx?GroupId=93 

Eftirlaunasjóður FÍA. Sótt þann 14.06. 2007 á: http://www.landsbanki.is/einstak 

lingsthjonusta /lifeyrissparnadur/lifeyrissjodirivorslu/eftirlaunasjodurfia 

Stjórnir hagsmunasamtaka: 

Aðstandendafélag aldraða. Sótt þann 26.09.2007 á: http://www.hjaafa.is/?c= 

webpage&id=2&lid=9&option=links 

Bandalag íslenskra Námsmanna. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.bisn.is/?expand=26-

35&i=35 

Bandalag íslenskra listamanna. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.bil.is/index 

.php?option=content&task=view&id=9&Itemid=28 

Barnaheill. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.barnaheill.is/content/view/14/29/ 

Bændasamtök Íslands. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.bondi.is/pages/179 

Evrópusamtökin. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.evropa.is/um-evropusamtokin/ 

Femínistafélag Íslands. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.feministinn.is 

Félag einstæðra foreldra. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.fef.is/umfelagid.htm 

Félag eldri borgara. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.feb.is/ 

Félag kvenna í atvnnurekstri. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.fka.is/?i=18 

Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.un.is/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4 

Blaðamannafélagið. Sótt þann 29.09.2007 á: http://press.is/page/stjorn_og_forysta 
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Framtíðarlandið. Sótt þann 29.09.2007 á: http://framtidarlandid.is/index.php 

Heimili og skóli. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.heimiliogskoli.is/um_okkur/stjorn/ 

Heimssýn – Hreyfing sjálfstæðisinna í Evrópumálum. Sótt þann 29.09.2007 á: 

http://www.heimssyn.is/heimssyn/ 

Mannréttindaskrifstofa Íslands. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.humanrights.is/um-

okkur/stjorn-og-adildarfelog/ 

Neytendasamtökin. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.ns.is/ney 

tendasamtokin/innra_starf/ 

Samtök ferðaþjónstunnar. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.saf.is/saf/is/ 

Samtökin 78. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.samtokin78.is/pages/58 

Samtök um kvennaathvarf. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.kvennaathvarf.is 

/kvennaathvarfid/Stjorn/ 

Skóræktarfélag Íslands. Sótt þann 29.09.2997 á: http://www.skog.is/felagid/stjorn.htm 

Stúdentaráð Háskóla Íslands. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.student.is 

/?action=sidur&id=405 

Öryrkjabandalag Íslands. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.obi.is/um-obi/stjorn-

obi/nr/73 

Framkvæmdaráð SÁÁ. Sótt þann 29.09.2007 á: http://www.saa.is/default.asp? 

sid_id=9725&tre_rod=001|001|012|&tId=1 


