
 

 

 

 

 

Fjölbreytileiki stjórnarmanna, til 

framdráttar eða falls? 

 

Lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði 

Háskólinn á Bifröst 

Haustmisseri 2013 

 

Kristín Þórdís Þorgilsdóttir 

 

Leiðbeinandi: Þórdís Sif Sigurðardóttir 



  



   

 

 

 

Fjölbreytileiki stjórnarmanna, til framdráttar 

eða falls? 

 

Lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði 

Háskólinn á Bifröst 

Haustmisseri 2013 

 

Kristín Þórdís Þorgilsdóttir 

 

Leiðbeinandi: Þórdís Sif Sigurðardóttir 

 

Einkunn:_______ 

 

 

 

Háskólinn á Bifröst



   i 

Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvort fjölbreytileiki stjórnarmanna innan 

stjórna sé til framdráttar eða falls. Var það skoðað út frá breytum eins og kyni, aldri, 

menntun og reynslu. Átta fyrirtæki sem hafa náð góðum árangri á Íslandi, fjögur af 

fimm stærstu fyrirtækjum Íslands og fyrirtæki sem hafa fengið nafnbótina 

Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum, voru skoðuð og stjórnir þeirra 

greindar út frá ofantöldum breytum. Leiddi það í ljós að stjórnir þessara átta 

íslensku fyrirtækja eru að stærstum hluta fjölbreyttar með tilliti til kyns, aldurs, 

menntunar og reynslu.   

Mikið af rannsóknum eru til um viðfangsefnið og hafa margar þeirra leitt í ljós að 

fjölbreyttar stjórnir eru virkari og að fjölbreytni skili sér í ferskari sýn og nýjum 

hugmyndum auk þess sem stjórnir sem hafa stjórnarmenn með víðtæka reynslu 

taka betri ákvarðanir. Sýnt hefur verið fram á að stjórnarhættir fjölbreyttra stjórna 

eru betri en þeirra sem einsleitar eru og fyrirtæki með góða stjórnarhætti eru, ef litið 

er til lengri tíma, með betri afkomu og teljast því til vænlegri fjárfestingakosta. 

Niðurstaða rannsóknar höfundar leiddi í ljós að fjölbreytileiki í stjórnum fyrirtækja 

sé frekar til framdráttar en til falls og ætla má að fjölbreytileiki stjórna skili sér í 

betra fyrirtæki með betri afkomu og betra vinnuumhverfi.   
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1 Inngangur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða hverju fjölbreytileiki stjórnarmanna innan 

stjórna skilar. Hyggst höfundur skoða það út frá kyni stjórnarmanna, aldri, menntun 

og reynslu. Höfundur mun auk þess skoða uppbyggingu stjórna í fyrirtækjum sem 

hafa náð árangri á Íslandi, það er fjögur af fimm stærstu fyrirtækjum Íslands og 

fyrirtæki sem hafa fengið nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður fjallað almennt um stjórnir, stærð og samsetningu 

þeirra, helstu hlutverk og skyldur og hvaða viðmiðum þær þurfa að starfa eftir. 

Höfundur mun skoða með hvaða hætti kosið er í stjórnir á Íslandi auk þess sem 

fjallað verður um fjölbreytileika í stjórnum út frá kyni, aldri, menntun og reynslu og 

hvaða áhrif það hefur á árangur fyrirtækja.  

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður fjallað um fyrirtæki sem hafa náð árangri á 

Íslandi og hvernig stjórnir þeirra fyrirtækja eru samsettar. Þá verður einnig fjallað 

um leiðir til að bæta fjölbreytileika innan stjórna og að lokum verður gert grein fyrir 

helstu niðurstöðum.  

Rannsóknarspurningin sem höfundur leitast við að svara er hvort fjölbreytileiki 

stjórnarmanna sé til framdráttar eða falls.  

Markmið höfundar með vinnslu verkefnisins er að kanna hvort það skipti máli að 

stjórnarmenn í stjórnum fyrirtækja séu ólíkir, það er hafi mismunandi bakgrunn, 

menntun, kyn og þess háttar. Í stuttu máli er það markmið höfundar að skoða hverju 

meiri fjölbreytileiki í samsetningu stjórna skilar.  

1.1 Aðferðafræði 

Höfundur sótti heimildir ýmist í fræðibækur, skýrslur eða ritrýndar greinar í 

tímaritum en notaðist einnig við veraldarvefinn við gerð ritgerðarinnar. Heimildir 

voru greindar og meðhöndlaðar eftir bestu getu. Ritgerð var útbúin og í 

niðurstöðukafla hennar er meginniðurstaða rannsóknarspurningarinnar sett fram. 

Teknar voru saman allar upplýsingar úr heimildaöfluninni og þær meðhöndlaðar 

með gagnrýnu hugarfari ásamt því að leitast var eftir að leggja mat á raunhæfi 

þeirra. Til að öðlast dýpri þekkingu á því hvernig val á Fyrirmyndarfyrirtækjum í 

góðum stjórnarháttum fer fram tók höfundur viðtal við Eyþór Ívar Jónsson, 
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forstöðumann Rannsóknarmiðstöðvar um góða stjórnarhætti, en 

Rannsóknarmiðstöðin sér um valið á þeim fyrirtækjum.  

 

  



   3 

2 Stjórnarhættir fyrirtækja 

Í lögum er ekki nógu skýrt kveðið á um hvernig stjórnir fyrirtækja eigi að starfa og 

tóku því Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX og Samtök atvinnulífsins saman 

leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja sem fela í sér auknar skyldur umfram lög 

og reglur. Leiðbeiningarnar komu fyrst út árið 2004 og hafa verið gefnar út fjórum 

sinnum, síðast árið 2012. Leiðbeiningunum er ætlað að bæta stjórnarhætti með því 

að útlista nákvæmlega hlutverk og skyldur stjórnenda fyrirtækja og með því 

auðvelda þeim að sinna starfi sínu og um leið tryggja hag hluthafa félagsins. 

Stjórnendur þurfa að fylgja þessum reglum en ekki eru nein viðurlög við því að fylgja 

þeim ekki. Miðað er við svokallaða ,,fylgið eða skýrið” reglu en hún veitir 

stjórnendum svigrúm til að víkja frá þessum reglum en þá þarf að skýra frá því af 

hvaða ástæðum vikið var frá viðkomandi reglu og til hvaða ráðstafana var gripið í 

kjölfarið. Leiðbeiningunum er aðallega beint að fyrirtækjum sem eru skráð á 

markað, það er með verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði, en þó 

gagnast þær öllum fyrirtækjum jafnt stórum sem smáum og óháð starfsemi þeirra. 

Nýlega var sett í lög að fjármálafyrirtæki og fyrirtæki skráð með verðbréf sín á 

skipulegum verðbréfamarkaði eigi að fylgja leiðbeiningunum (Viðskiptaráð Íslands, 

Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtök atvinnulífsins, 2012, bls. 3).   

KPMG hefur síðastliðin ár aðstoðað félög við að bæta stjórnarhætti sína en þeir gáfu 

út Handbók stjórnarmanna í samstarfi við Landssamtök lífeyrissjóða, Samtök 

atvinnulífsins, Samtök fjármálafyrirtækja og Viðskiptaráð Íslands. Handbókin 

útlistar helstu hlutverk, ábyrgð og skyldur stjórnarmanna og er markmiðið með 

henni að leiða til betri stjórnarhátta í íslensku atvinnulífi. Á hverju ári stendur KPMG 

fyrir könnun á meðal íslenskra stjórnarmanna þar sem meðal annars er spurt um 

aldur, kyn, menntun, lengd stjórnarsetu og hvernig stjórnarsetan kom til. Þessi 

könnun kastar ljósi á það hver hinn íslenski meðal stjórnarmaður og stjórnarkona 

eru (KPMG, e.d.-a).  

Árið 1999 setti OECD fram meginreglur um stjórnarhætti fyrirtækja sem eru 

kallaðar The OECD Principles of Governance. Reglurnar eru ekki bindandi heldur 

einungis ætlaðar til viðmiðunar. Markmiðið með þeim er að hjálpa stjórnvöldum að 

meta og bæta lagaramma og regluverk stjórnarhátta í sínum löndum auk þess að 
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leiðbeina um bætta stjórnarhætti. Í meginreglunum er meðal annars fjallað um 

réttindi hluthafa og annarra haghafa sem og hverjar skyldur stjórna séu. Nú er svo 

komið að litið er á þessar reglur sem alþjóðleg viðmið um góða stjórnarhætti sem 

fjárfestar og fyrirtæki um allan heim starfa eftir. Með tilkomu meginreglnanna skilja 

fjárfestar og fyrirtæki betur kosti þess að viðhafa góða stjórnarhætti og hvernig það 

veitir þeim samkeppnisforskot á markaði. Þessar reglur eiga ekki eftir að uppræta 

glæpsamlegt athæfi en það mun gera þeim sem það stunda erfiðara fyrir. Þess má 

geta að líkt og Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti kom fram með 

viðurkenninguna Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum að þá setti FSF (the 

Financial Stability Forum sem heitir núna the Financial Stability Board) fram 12 

kröfur sem fjármálafyrirtæki þurfa að uppfylla til að geta talist vera til fyrirmyndar 

en með því að viðhafa góða stjórnarhætti má auka hagkvæmni og bæta traust 

fjárfesta á viðkomandi fyrirtæki. FSF er hópur samsettur úr háttsettum embættum í 

fjármálageiranum í sjö ríkustu þjóðum heims, það eru Bandaríkin, Bretland, 

Frakkland, Þýskaland, Ítalía, Kanada og Japan (OECD, 2004, bls. 3-13).  

Við setningu viðmiða eins og Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja eða The OECD 

Principles of Governance er mikilvægt að taka mið af viðskipta- og lagalegum 

aðstæðum hlutafélaga í viðkomandi ríki. Ekki er ein algild leið sem hægt er að 

yfirfæra á öll ríki en vegna mismunandi aðstæðna í ólíkum ríkjum er ekki hægt að 

ætlast til að öll ríki fari eftir sömu viðmiðum um stjórnarhætti (Áslaug 

Björgvinsdóttir, e.d., bls. 94).  

2.1 Stærð og samsetning stjórna  

Starfsemi og stefna fyrirtækis ákvarðar hvernig samsetning stjórnar skuli vera út frá 

þróunarstigi fyrirtækisins sem og öðrum viðeigandi þáttum í rekstri og umhverfi 

þess. Stærð stjórnar og samsetning skal vera þannig að henni sé kleift að sinna 

málefnum fyrirtækisins af skilvirkni (Viðskiptaráð Íslands o.fl., 2012, bls. 10-11). Í 

63. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög (hér eftir nefnd hfl. eða hlutafélagalögin) segir 

að í stjórn hlutafélags skuli sitja að minnsta kosti þrír menn en þar segir jafnframt 

að í stjórnum opinberra hlutafélaga og í hlutafélögum þar sem starfa að jafnaði fleiri 

en 50 starfsmenn á ársgrundvelli skulu bæði kyn eiga fulltrúa í stjórninni ef um 

þriggja manna stjórn er að ræða. Ef stjórn er skipuð fleiri en þremur mönnum skal 
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tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Sama gildir um kynjahlutföll á 

meðal varamanna en þó skulu hlutföll í heild vera sem jöfnust.   

Í einkahlutafélögum er þessu þó aðeins öðruvísi farið en í 39. gr. laga nr. 138/1994, 

um einkahlutafélög (hér eftir nefnd einkahlutafélagalögin) segir að í stjórn 

einkahlutafélags skuli eiga sæti fæst þrír menn nema ef hluthafar séu fjórir eða færri 

en þá nægir að einn eða tveir menn skipi stjórn. Ef stjórnin er aðeins skipuð einum 

manni skal valinn að minnsta kosti einn varamaður. Sé stjórnin skipuð tveimur 

mönnum skulu þeir vera af hvoru kyni. Að öðru leyti gildir sama um kynjahlutföll í 

hlutafélögum og einkahlutafélögum. 

2.2 Meginhlutverk og skyldur stjórna  

Hlutverk stjórna í fyrirtækjum er meðal annars að fara yfir og samþykkja rekstrar- 

og fjárhagsáætlanir auk þess að fara yfir þau fjárfestingatækifæri sem í boði eru fyrir 

viðkomandi fyrirtæki. Framkvæmdastjórar velja oft þau fjárfestingatækifæri sem 

þeim þykja spennandi en ekki endilega þau sem skila mestum hagnaði til hluthafa. 

Hlutverk stjórnarinnar er að passa upp á að fyrirtæki taki þeim 

fjárfestingartækifærum sem skila mestum hagnaði (Adams og Ferreira, 2007, bls. 

217-218).   

Í Bandaríkjunum hafa stjórnir aðeins það hlutverk að vera ráðgefandi en í ýmsum 

Evrópulöndum er stjórnum fyrirtækja skipt í tvennt eftir því hvaða hlutverki þær 

gegna, annars vegar ráðgefandi stjórnir og hins vegar stjórnir sem hafa það hlutverk 

að fylgjast með því að allt sé gert með réttum hætti. Í sumum stjórnum fara þessi 

hlutverk saman og má segja að þau bæti hvort annað upp. Í slíkum stjórnum nýta 

stjórnarmeðlimir upplýsingar sem framkvæmdastjóri fyrirtækis gefur þeim til að 

koma með betri ráðleggingar og út frá því ákveða hvernig skuli takast á við þau mál 

sem koma upp. Mikilvægt er að jafnvægi ríki á milli þess valds sem annars vegar 

stjórnarmenn hafa og hins vegar framkvæmdastjóri þar sem að framkvæmdastjóri 

er ekki líklegur til að veita nákvæmar upplýsingar sem tengjast fyrirtækinu ef 

stjórnin er of sjálfstæð. Hluthafar reyna því oft að velja á milli þessara hlutverka og 

þannig hvetja framkvæmdastjóra fyrirtækisins til að deila upplýsingum um 

fyrirtækið með stjórnarmönnum. Vegna þessa getur hluthöfum þótt hagstæðast að 

stjórnin sé ekki mjög sjálfstæð og fylgist ekki mjög ákaft með framkvæmdastjóra 
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fyrirtækisins. Stjórnarmenn í stjórn fyrirtækis verða að geta treyst á að 

framkvæmdastjóri fyrirtækisins veiti þeim allar þær upplýsingar sem þeir þurfa, til 

að mynda um fjárfestingatækifæri sem standa fyrirtækinu til boða, þar sem þeir eru 

flestir starfandi hjá öðrum fyrirtækjum meðfram stjórnarsetu í viðkomandi 

fyrirtæki. Því betri upplýsingar sem framkvæmdastjóri gefur því betur er stjórnin í 

stakk búin til að takast á við hin ýmsu mál sem kunna að koma upp (Adams og 

Ferreira, 2007, bls. 217-219).  

Á Íslandi fara stjórnir fyrirtækja með æðsta vald fyrirtækjanna á milli hluthafafunda. 

Meginhlutverk stjórna í íslenskum fyrirtækjum er að hafa yfirlit með rekstri þeirra 

og eftirlit með stjórnendum sem og að stuðla að vexti þeirra og árangri til lengri tíma 

litið. Stjórnin sér til þess að hagsmuna allra hluthafa sé gætt en stjórnin á að koma 

eins fram við alla hluthafa í sama hlutaflokki. Stjórn fyrirtækis ber endanlega ábyrgð 

á rekstri og starfsemi fyrirtækisins og verður því að hafa góða yfirsýn yfir starfsemi 

þess. Þá er það einnig hlutverk stjórnarinnar, ásamt framkvæmdastjóra, að móta 

stefnu fyrirtækisins sem og markmið þess og áhættuviðmið bæði til skemmri og 

lengri tíma. Stjórnin þarf að gæta þess að taka tillit til ýmissa þátta sem geta haft 

áhrif á langtímaárangur fyrirtækisins, svo sem hagsmuna starfsmanna, birgja og 

samfélagsins í heild. Stjórnin þarf að ákvarða viðeigandi ferla um helstu skyldur 

sínar, er það gert til að auka gagnsæi í rekstri fyrirtækisins og svo að stjórnin geti 

leyst störf sín af hendi með sem skilvirkustum hætti (Viðskiptaráð Íslands o.fl., 2012, 

bls. 11).   

Vegna þess að ein helsta skylda stjórnar er að hafa eftirlit með þeim sem annast 

daglegan rekstur fyrirtækis er mikilvægt að meirihluti stjórnarmanna sé óháður 

fyrirtækinu og daglegum stjórnendum þess og að minnsta kosti tveir, ef í stjórn eru 

fimm stjórnarmenn, séu einnig óháðir stórum hluthöfum fyrirtækisins. Með þessu 

móti er reynt að tryggja að stjórnin sinni heildarhagsmunum allra hluthafa en ekki 

einungis hagsmunum tiltekinna hluthafa. Stjórnin sjálf metur hvort stjórnarmaður 

sé óháður fyrirtækinu og stórum hluthöfum þess en í Leiðbeiningum um 

stjórnarhætti fyrirtækja er að finna leiðarvísi um hverjir teljast ekki óháðir fyrirtæki 

og helstu hluthöfum þess (Viðskiptaráð Íslands o.fl., 2012, bls. 12). Hugmyndin sem 

liggur að baki óhæði stjórnarmanna er sú að menn sem hafa engra hagsmuna að 

gæta séu betur til þess fallnir að gæta hagsmuna félagsins. Þó telja margir að menn 
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sem eru sjálfstæðir, það er ekki tengdir félaginu á neinn hátt, sýni skeytingaleysi við 

ákvarðanatöku en það getur orsakast af áhugaleysi á að beita sér fyrir málefnum 

sem snerta þá ekki (Áslaug Björgvinsdóttir, e.d., bls. 92-93).   

Samkvæmt 66. gr. hfl. skulu stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar vera lögráða, 

fjárráða og mega ekki hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað í tengslum við 

atvinnurekstur samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, 

einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld á síðustu þremur 

árum. 

2.3 Með hvaða hætti er kosið í stjórnir á Íslandi?  

Í hlutafélagalögunum er kveðið á um hvernig skuli kosið í stjórnir íslenskra 

fyrirtækja en fyrirtæki má ákveða í samþykktum sínum hvernig kjósa skuli 

stjórnarmenn og hvernig kosningin skuli fara fram. Heimilt er að veita stjórnvöldum 

eða öðrum rétt til að tilnefna einn eða fleiri stjórnarmenn en þó skal meirihluti 

stjórnar kosinn á hluthafafundi. Í hlutafélagalögunum er einnig kveðið á um að 

hluthafafundur kjósi stjórnina og skulu stjórnarmenn sem kosnir eru allir kosnir á 

sama fundi. Í lögunum er talað um þrjár leiðir sem má beita við kjör stjórnar ef ekki 

er kveðið á um það í samþykktum fyrirtækisins, það er meirihlutakosning, 

hlutfallskosning eða margfeldiskosning. Kosið skal á milli einstaklinga eða lista með 

nöfnum eins eða fleiri einstaklinga. Með meirihlutakosningu er átt við að ef kosið er 

á milli einstaklinga má nota hvert atkvæði jafn oft og þeir menn eru margir sem kjósa 

skal, séu hins vegar boðnir fram listar þá fær sá listi með flest atkvæði sína menn 

kjörna. Í hlutfallskosningu má einnig kjósa á milli einstaklinga eða lista. Ef kosið er 

á milli lista þarf að finna hversu margir frambjóðendur hafa náð kosningu af hverjum 

lista og er það gert með því að skrifa atkvæðatölur listanna fyrir neðan auðkenni 

hvers lista, þá helming talnanna, þá þriðjung þeirra, fjórðung og svo framvegis eftir 

því hve marga á að kjósa. Hverjum lista getur mest hlotnast þannig að tölurnar sem 

koma út úr þessu standi í röð fyrir hvern lista. Því næst skal marka hæstu 

útkomutölurnar, jafn margar og kjósa á stjórnarmenn, og fær hver listi jafnmarga 

menn kosna sem hann á af þeim tölum. Með margfeldiskosningu skal einungis kosið 

á milli einstaklinga og skal gildi hvers atkvæðis margfaldað með fjölda þeirra 

stjórnarmanna sem kjósa skal. Bæði í hlutfallskosningu, sé kosið á milli einstaklinga, 
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og margfeldiskosningu má hluthafi skipta atkvæðum sínum í hverjum þeim 

hlutföllum sem hann sjálfur kýs á jafn marga menn og kjósa skal eða færri. Ef ekki er 

á atkvæðaseðli getið skiptingar atkvæða á milli þeirra sem þau eru greidd skal þeim 

skipt að jöfnu. Hluthafar sem eiga ákveðið stóran hlut í félaginu geta krafist þess að 

ein ofantalinna leiða verði notuð fremur en hinar tvær en nánar er kveðið á um það 

í hlutafélagalögunum hvaða hluthafar geta það og hvernig þeir geti borið sig að við 

það. 
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3 Fjölbreytileiki í stjórnum  

KPMG gerði könnun á íslenskum stjórnarmönnum (2012a) og samkvæmt henni er 

hinn íslenski meðal stjórnarmaður viðskipta- eða hagfræðimenntaður maður á 

sextugsaldri sem hefur auk þess lokið framhaldsmenntun á háskólastigi. Hann hefur 

setið í tíu eða fleiri stjórnum á starfsferli sínum og er framkvæmdastjóri/forstjóri að 

aðalstarfi. Hin íslenska meðal stjórnarkona er viðskipta- eða hagfræðimenntuð kona 

á fimmtugsaldri sem hefur auk þess lokið framhaldsmenntun á háskólastigi. Hún 

hefur setið í tíu eða fleiri stjórnum á starfsferli sínum og er millistjórnandi að 

aðalstarfi. Af þeim stjórnarmönnum sem tóku könnunina voru 71% karlar og 29% 

konur. Þátttakendur könnunarinnar voru spurðir hvort þeim þætti samsetning 

stjórna sem þeir sátu í vera réttar meðal annars miðað við kynjahlutfall, aldur, 

menntun og reynslu. 70% stjórnarmanna þótti samsetning stjórnarinnar með tilliti 

til kynjahlutfalls vera rétt, 90% ef miðað er við aldur og menntun og 95% þótti hún 

rétt samsett með tilliti til reynslu.   

Rannsóknir benda til þess að meiri fjölbreytileiki í stjórnum skili sér í meiri virkni 

heldur en ef stjórn er einsleit. Þegar stjórnarmenn eru fjölbreyttir, það er á breiðu 

aldursskeiði, báðum kynjum og með ólíka menntun og reynslu, skilar það sér í 

ferskari sýn, nýjum hugmyndum og nýjum og ögrandi verkefnum en einnig gæti ólík 

reynsla stjórnarmanna hjálpað til við ákvarðanatökur. Þannig gæti fjölbreytileiki í 

stjórn skilað sér í betri ákvarðanatökum sem bætir þá hag fyrirtækisins en 

rannsóknir hafa sýnt að stjórnir sem hafa stjórnarmenn með víðtæka reynslu og 

bakgrunn taka betri ákvarðanir (Lord Davies of Abersoch, 2011, bls. 7). 

Stjórnarhættir stjórna sem samanstanda af stjórnarmönnum með ólíka reynslu, 

þekkingu og skoðanir eru betri en í stjórnum með einsleita stjórnarmenn. Fyrirtæki 

með góða stjórnarhætti eru, til lengri tíma litið, með betri afkomu og teljast oft til 

betri fjárfestingakosta (Þóranna Jónsdóttir, 2011, bls. 20).  

Fyrirtæki sem hafa starfsfólk og stjórnendur með fjölbreytilegan bakgrunn eiga 

auðveldara með að finna úrlausn vandamála sem herja að fyrirtækinu þar sem 

fjölbreyttur hópur er líklegri til að koma fram með ný verkfæri og ný sjónarmið sem 

hjálpa til við að leysa viðkomandi vandamál. Scott E. Page, stærðfræðingur, gerði 

rannsókn á því hvort fjölbreytileiki skipti máli við úrlausn vandamála. Rannsóknin 
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var framkvæmd á þann hátt að lagt var fyrir hóp af ólíkum einstaklingum erfitt 

vandamál, erfitt í þeim skilningi að það væri ekki fyrir einn einstakling að leysa. 

Niðurstöður rannsóknarinnar birtir hann í bók sinni The Difference: How the Power 

of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies og sýna þær fram á að 

hópur einstaklinga valdir af handahófi eru betur til þess fallnir að vinna að úrlausn 

vandamála heldur en sérvalinn hópur einstaklinga. Rannsóknin sýndi að mikill 

munur var á þeim aðferðum og sjónarhornum sem hópurinn þar sem einstaklingar 

voru valdir af handahófi notuðu við úrlausn vandamála, getur það skilað sér í góðu 

samkeppnisforskoti fyrirtækis (Dagsson og Larsson, 2011, bls. 14-16). Þegar 

fyrirtæki auglýsa eftir stjórnarmönnum ættu þau að leggja áherslu á að auka 

fjölbreytileika stjórnarinnar meðal annars með tilliti til kyns, menntunar og reynslu 

(Lord Davies of Abersoch, 2011, bls. 21).   

3.1 Aldur 

Í könnun KPMG meðal íslenskra stjórnarmanna (2012a) var spurt um aldur 

stjórnarmanna og leiddi sú könnun í ljós að fjölmennasti aldurshópurinn eða 35% 

allra sem tóku þátt voru á aldrinum 41-50 ára. Það var breyting frá árinu 2011 en 

þá var fjölmennasti aldurhópurinn 51-60 ára. Þess má einnig geta að enginn 

stjórnarmaður sem tók þátt í könnuninni var 30 ára eða yngri.  

Þekkt er að fyrirtæki hafi sett sér markmið um, og jafnvel sett það í samþykktir sínar, 

að hafa starfsmenn á ákveðnu aldursbili. Í Bretlandi voru gerðar, árið 1999, 

einskonar reglur sem nefnast Code of Practice on Age Diversity in Employment. 

Reglur þessar höfðu það að markmiði að bæta sanngirni og frammistöðu fyrirtækja 

í Bretlandi á sex sviðum, það er val, efling, þjálfun og þróun starfsmanna, ráðning 

nýrra starfsmanna, offramboð og eftirlaun starfsmanna. Ráðstafanir Breta í átt að 

meiri fjölbreytni í aldri starfsmanna breskra fyrirtækja hefur skilað sér í betri anda 

á vinnustöðum, meiri framleiðni og betri aðgangi að víðara neti viðskiptamanna. 

Vettvangskönnun var gerð á vinnuhópum meðal rúmlega 4.000 starfsmanna í 

opinberum störfum í Bretlandi til að kanna fylgni milli fjölbreytni í aldri og betri 

úrlausna vandamála. Könnunin leiddi í ljós að getan til að leysa flókin vandamál var 

meiri í þeim hópum þar sem aldur hópmeðlima var fjölbreyttur. Niðurstöður 

könnunarinnar voru þær að hópar sem höfðu fjölbreytni í aldri ætti að nýta 
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sérstaklega fyrir nýsköpun eða úrlausn flókinna vandamála (Dagsson og Larsson, 

2011, bls. 15-16).   

3.2 Kyn 

Hugtakið glerþakið er talið vera það sem hamlar konum í að ná jafn langt og karlar. 

Hugtakið lýsir sér sem mismunun á milli kynjanna sem rekja má til ýmissa þátta, svo 

sem óáþreifanlegara hindrana, neikvæðra viðhorfa og fordóma frekar en menntun 

einstaklinga og reynslu. Í gegnum tíðina hefur vinnuumhverfi innan fyrirtækja verið 

mótað af körlum og hafa rannsóknir sýnt að vinnuumhverfið eigi stóran þátt í að 

þetta glerþak sé til staðar. Margir þættir spila inn í að færri konur en karlar eru í 

stjórnunarstöðum en má þar meðal annars nefna að konur hafa minni trú á sjálfum 

sér en karlar og vanmeta oft eigin getu, afrek og reynslu. Þá gerir vinnuumhverfið 

þær kröfur til stjórnenda að þeir séu ávallt til taks ef eitthvað kemur upp og séu 

reiðubúnir að ferðast, jafnvel með litlum fyrirvara, og er oft erfiðara fyrir konu að 

verða við þeim kröfum því hún lítur svo á að hún hafi ríkari skyldu gagnvart 

heimilinu og fjölskyldunni. Auk þess má svo nefna skort á fyrirmyndum þar sem fáar 

konur eru og hafa verið í æðstu stjórnunarstöðum en einnig staðalímyndir, það er 

að karlmennska sé metin hærra en kvenlegir eiginleikar og að konur og karlar séu 

enn föst í gömlum hlutverkum. Áhrifamesti þátturinn er þó skortur á vitund og vilja 

til að fjölga konum í stjórnum (Þórdís Sif Sigurðardóttir, 2011, bls. 15-19).  

Samstaða náðist á alþjóðlegri kvennaráðstefnu sem haldin var í Peking árið 1995 

um að skora á þjóðir heimsins að tryggja jafna aðild kvenna og karla að öllum 

ákvörðunum sem snerta hinn almenna borgara. Þetta á rætur að rekja til sænskra 

jafnréttislaga en þar segir að tryggja skuli jafnréttissjónarmið innan stofnana sem 

fara með almannafé og ráðstafa á einhvern hátt sameiginlegum gæðum (Samstíga 

og Jafnréttisstofa, 2009, bls. 14). Í lögum nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla segir að atvinnurekendur og stéttarfélög eigi að vinna markvisst að 

því að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Atvinnurekendur skulu jafnframt 

stuðla að því í fyrirtækjum sínum að flokka ekki störf í kvenna- og karlastörf en 

einnig skulu þau leggja sérstaka áherslu á að jafna hlut kynjanna í stjórnunar- og 

áhrifastöðum. Þar segir einnig að fyrirtæki með að jafnaði 25 eða fleiri starfsmenn á 

ársgrundvelli skuli setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í 
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starfsmannastefnu sína.  

Í Noregi er það lögfest að minnsta kosti 40% stjórnarmanna skuli vera af hvoru kyni 

og ef ekki er farið eftir þeim lögum verði að rjúfa stjórnina og kjósa nýja stjórn sem 

lýtur lögunum. Spánn hefur nú farið að fordæmi Noregs og leitt í lög að hlutfall hvors 

kyns í stjórnum skuli vera að minnsta kosti 40% árið 2015 (Adams og Ferreira, 

2009, bls. 292). Slík lög hafa einnig verið sett á Íslandi og kveða þau á um að hlutfall 

hvors kyns í stjórnum lífeyrissjóða og stærri fyrirtækja, það er með 50 starfsmenn 

eða fleiri á ársgrundvelli, skuli vera að minnsta kosti 40%. KPMG gerði könnun í 

ársbyrjun 2012 og aftur í september sama ár á stjórnum þeirra fyrirtækja sem lögin 

myndu ná yfir. Staðan í september árið 2012, en þá var ár þangað til lögin tækju gildi, 

var sú að 223 konur vanti í stjórnir til að 40% kynjakvóta verði náð. Þrátt fyrir það 

höfðu fá fyrirtæki nýtt sér aðalfund ársins 2012 til að fjölga konum í stjórnum 

(KPMG, 2012b). Ekki vantar vilja kvenna til að sitja í stjórnum en á heimasíðu Félags 

kvenna í atvinnurekstri má finna lista yfir konur sem gefa kost á sér til stjórnarsetu, 

sá listi var síðast uppfærður í nóvember á þessu ári og inniheldur 401 konu sem vilja 

sitja í stjórnum fyrirtækja (FKA, e.d.). 

Eigendur og stjórnendur fyrirtækja eru að stærstum hluta karlar og þegar kemur að 

ráðningum í ábyrgðar- og stjórnunarstörf eru það þeir sem taka endanlegar 

ákvarðanir í þeim efnum. Þekkt er að þeir ráði frekar karla í þau störf, ekki endilega 

vegna þess að þeim finnist konurnar síðri í störfin heldur vegna þess að þeir eru 

einfaldlega vanir að vinna með körlum. Þó hefur reynslan sýnt að blandaðir 

vinnuhópar, það er vinnuhópar skipaðir báðum kynjum, vinna betur og skila betri 

árangri. Þá hafa rannsóknir sýnt að fyrirtæki þar sem bæði karlar og konur sitja í 

stjórn skila meiri arði en önnur (Samstíga og Jafnréttisstofa, 2009, bls. 

31). Mikilvægt þykir að bæði konur og karlar sitji í nefndum þar sem teknar eru 

ákvarðanir varðandi ráðningar en með því er líklegra að reynsla og þekking kven- 

og karlumsækjenda verði litin sömu augum. Að hafa bæði konur og karla í 

stjórnunarstöðum eykur líkurnar á að litið sé til þarfa beggja kynja við 

ákvarðanatöku (Samstíga og Jafnréttisstofa, 2009, bls. 17).  

Konur eru í mörgum tilfellum meðvitaðari en karlar um þarfir neytenda og getur það 

skilað sér í betri skilningi á þörfum viðskiptavinarins sem leiðir til bættrar 
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ákvarðanatöku. Má mögulega rekja þetta til þess að talið er að konur taki ákvarðanir 

um 70% af innkaupum heimila (Lord Davies of Abersoch, 2011, bls. 9). Í 200 helstu 

fyrirtækjum Evrópu árið 2004 voru 65% þeirra með að minnsta kosti einn kvenkyns 

stjórnarmann en aðeins 28% voru með fleiri en einn (Adams og Ferreira, 2009, bls. 

291). Skýrsla sem unnin var á vegum The British Department of Trade and Industry 

og ber heitið Higgs skýrslan segir að fjölbreytni meðal kynja í stjórnum fyrirtækja 

geti aukið árangur stjórna. Konur mæti betur á stjórnarfundi en karlar en þó mæta 

karlar betur í stjórnum þar sem kynjahlutföllin eru sem jöfnust (Adams og Ferreira, 

2009, bls. 291-292).  

Konum í stjórnum hefur fjölgað hægt síðasta áratug en árið 1999 var fjöldi kvenna í 

stjórnum íslenskra fyrirtækja 22%. Árið 2010 hafði hlutfallið farið úr 22% í 24%. Að 

sama skapi voru konur í meirihluta þeirra sem útskrifuðust úr íslenskum háskólum 

en það skilaði sér þó ekki í fjölgun kvenna í stjórnunarstöðum (Þórdís Sif 

Sigurðardóttir, 2011, bls. 1-6). Fyrirtæki þar sem stjórnin samanstendur af 

stjórnarmönnum af báðum kynjum skila meiri arði en önnur fyrirtæki og eftir því 

sem kynjahlutfall er jafnara því meiri líkur eru á arðsemi eigin fjár í fyrirtækinu. 

Rannsókn sem Creditinfo framkvæmdi á íslenskum fyrirtækjum leiddi í ljós að 

fyrirtæki sem eru stofnuð af báðum kynjum eigi meiri möguleika á að lifa af 

(Creditinfo Ísland, 2009, bls. 27).  

Í nóvember á þessu ári samþykkti Evrópuþingið að styðja frumvarp Evrópuráðsins 

að lögum til að bæta kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja í Evrópu en Evrópuþingið er 

eitt af tveimur löggjöfum Evrópusambandsins. Aðildaríki Evrópusambandsins þurfa 

þó einnig að samþykkja frumvarpið til að það geti orðið að lögum. Frumvarpið 

kveður á um að hlutfall kvenna í stjórnum opinberra fyrirtækja í Evrópu þurfi að 

vera 40% annars þurfi að breyta verklagi um hvernig valið skuli í viðkomandi stjórn 

á þann hátt að hæfustu konurnar séu settar í forgang. Áhersla verður lögð á hæfni 

en ekki kyn, það er að enginn fær sæti í stjórninni eingöngu vegna þess að 

viðkomandi er kona en jafnframt verður konu ekki vísað frá stöðunni eingöngu 

vegna þess að hún er kona. Lögin ná einungis til stjórna opinberra fyrirtækja en lítil 

og meðalstór fyrirtæki eru undanskilin. Einstök aðildaríki þurfa að leggja til 

viðeigandi refsiaðgerðir ef ekki er farið eftir lögunum. Lög þessi renna sjálfkrafa út 

árið 2028. Rannsóknir sýna að á síðustu þremur árum, með því að fylgja tillögum 
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Evrópuráðsins um bætt kynjahlutföll, hefur hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja í 

aðildaríkjum Evrópusambandsins hækkað. Árið 2012 var hlutfall kvenna 15,8% en 

það er nú 16,6% (European Commission, 2013).  

3.3 Menntun og reynsla 

Samkvæmt könnuninni sem KPMG (2012) lagði fyrir stjórnarmenn í íslenskum 

fyrirtækjum eru fleiri konur en karlar í stjórnum á Íslandi með háskólamenntun, það 

er 89% kvenna á móti 77% karla. Einnig er hærra hlutfall kvenna með 

framhaldsmenntun á háskólastigi eða 68% á móti 59% karla. Samkvæmt 

könnuninni eru 80% stjórnarmanna með háskólamenntun, 18% hafa aðeins lokið 

grunnnámi á háskólastigi en 62% hafa auk þess lokið framhaldsnámi á háskólastigi. 

Það skilur eftir að 20% stjórnarmanna eru ekki háskólamenntaðir. Þátttakendur 

könnunarinnar voru einnig spurðir um tegund menntunar sem þeir hafa lokið á 

háskólastigi og hefur stærstur hluti þeirra, 55%, lokið menntun á viðskipta- eða 

hagfræðisviði. Stjórnarmenn sinna stjórnarstörfum flestir sem hliðarstarfi en ekki 

aðalstarfi, stærstur hluti stjórnarmanna sem tóku þátt í könnun KPMG eru 

framkvæmdastjórar/forstjórar að aðalstarfi eða 32%. Næst stærstur hluti 

stjórnarmanna eru millistjórnendur að aðalstarfi eða 19%. Karlar eru í meirihluta 

þeirra, 37%, sem hafa að aðalstarfi að vera framkvæmdastjórar/forstjórar en konur 

eru í meirihluta, 25%, millistjórnendur.  

Fjölbreytt sérfræðiþekking er talin vera lykillinn að skilvirkri vinnu stjórna en 

fjölbreytni í menntun stjórnarmanna hjálpar þeim sem heild að skilja betur mál sem 

kunna að koma upp á ýmsum sviðum. Mikilvægasti þátturinn þegar kemur að því að 

kjósa stjórnarmenn í stjórn er að meta þá sérþekkingu og færni sem stjórnin þarf að 

búa yfir og velja eftir því (European Commission, 2011).  

  



   15 

4 Samsetning stjórna í fyrirtækjum sem hafa náð árangri 

á Íslandi 

Höfundur tók fyrir fjögur af fimm 1  stærstu fyrirtækjum landsins samkvæmt 

nýútgefnu blaði Frjálsrar verslunar en þar eru teknar saman helstu upplýsingar um 

300 stærstu fyrirtæki landsins. Auk þess tók höfundur fyrir fyrirtæki sem öðlast hafa 

nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum en fimm fyrirtæki hafa 

fengið þá nafnbót hér á landi. Hér verður stiklað á stóru um öll þessi fyrirtæki sem 

og að kafað verður ofan í það hvernig stjórnir þeirra eru samsettar út frá breytum 

eins og kyni, aldri og menntun og reynslu stjórnarmanna.  

4.1 Stærstu fyrirtæki landsins 

Ár hvert gefur Frjáls verslun út blað sem ber nafnið 300 stærstu sem inniheldur 

ýmsan fróðleik um rekstur stærstu fyrirtækja og stofnana landsins. Hér verður gert 

grein fyrir starfi og stjórnum fjögurra af fimm stærstu fyrirtækjum landsins sem eru 

Marel, Icelandair Group, Landsbankinn hf. og Icelandic Group hf. (Frjáls verslun, 

2013).  

4.1.1 Marel 

Marel er alþjóðlegt fyrirtæki með um 4.000 starfsmenn um allan heim en fyrirtækið 

er með skrifstofur og dótturfyrirtæki í meira en 30 löndum. Það er eitt stærsta 

útflutningsfyrirtæki Íslands og er auk þess framarlega á heimsvísu í þróun búnaðar 

og kerfa til vinnslu á fiski, kjöti og kjúklingi (Marel, e.d.-b).  

4.1.1.1 Stjórn Marel 

Tafla 1. Stjórn Marel. 

Stjórn Marel 

 Áshildur Margrét 
Otharsdóttir 

Arnar Þór 
Másson 

Ann Elizabeth 
Savage 

Helgi Magnússon Margrét 
Jónsdóttir 

Fæðingarár 1968 1971 1957 1949 1954 

                                                        
1 Alcoa Fjarðaál er fjórða stærsta fyrirtæki landsins og þar af leiðandi á meðal fimm stærstu 
fyrirtækja Íslands. Haft var samband við Alcoa Fjarðaál en því miður tókst ekki að útvega þau gögn 
sem þurfti. Stjórn Alcoa er með öðru sniði en stjórnir þeirra fyrirtækja sem tekin eru fyrir í 
ritgerðinni en stjórn þeirra situr í móðurfélagi fyrirtækisins í Genf (Dagmar Stefánsdóttir munnleg 
heimild, 12. desember 2013).  
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Embætti Stjórnarformaður Varaformaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður 

Menntun Hagfræði frá HÍ og 
MBA frá Rotterdam 

School og 
Management. 

BA í 
stjórnmálafræði 

frá HÍ, M.Sc. í 
samanburðar-
stjórnmálum. 

Diplóma í 
stjórnunarfræðum. 

Viðskiptafræði frá HÍ. Viðskiptafræði frá HÍ 
og MS í endurskoðun. 

Önnur 
stjórnarseta 

Stjórnarmaður í stjórn 
Icelandair Group, 

Marorku ehf., JÖR by 
Gudmundur 

Jorundsson ehf., 
Rannsókna-

miðstöðvar um 
viðskiptasiðfræði við 

HÍ og Gerðadóms 
Viðskiptaráðs Íslands. 

Situr ekki í 
stjórnum annarra 

félaga. 

Stjórnarmaður í stjórn 
Bakkavör Group. 

Stjórnarformaður 
Húsasmiðjunnar, 

varaformaður í stjórn 
Lífeyrissjóðs 

verzlunarmanna og 
situr einnig í stjórn 
Bláa lónsins hf. og 
Harpa Holding Ltd. 
auk fleiri íslenskra 

fyrirtækja. 

Stjórnarmaður í stjórn 
Eyrir Sprotar slfh. 

Aðalstarf Sjálfstæður ráðgjafi Skrifstofustjóri í 
forsætis-

ráðuneytinu 

Formaður 
tæknideildar 

Bakkavör Group, situr 
einnig í 

framkvæmdastjórn 
þess. 

Fjárfestir Framkvæmdastjóri í 
Eyrir Invest ehf. 

Önnur 
reynsla 

Starfaði áður sem 
alþjóðafulltrúi hjá 

Össur hf., 
viðskiptastjóri hjá 

Kaupþing banka og 
ráðgjafi hjá danska 
ráðgjafafyrirtækinu 

Accenture. 

Starfaði áður sem 
varaskrifstofu-

stjóri í fjármála-
ráðuneytinu og 

aðjúnkt við 
stjórnmálafræði-

deild HÍ. 

Starfaði áður í tækni-, 
rannsóknar- og 

þróunardeildum í 
fyrirtækjum á borð 

við Cooperative 
Wholesale Society, 
Northern Foods og 

Geest. 

Var áður formaður 
Samtaka iðnaðarins 

og hefur setið í stjórn 
Íslandsbanka hf., 

Framsýn stéttafélagi 
Þingeyinga og 

Viðskiptaráði Íslands. 
Var stjórnarformaður 
í stjórn Hörpu, Hörpu-

Sjöfn og Flügger. 

Starfaði áður sem 
fjármálastjóri Eddu 

útgáfu hf. og 
Kreditkort hf., var auk 
þess forstöðumaður 

reikninga- og 
áætlunagerðar FBA 
fjárfestingabanka 

(núna Íslandsbanki). 

(Marel, e.d.-a; Heiðrún Helgadóttir munnleg heimild, 13. desember 2013). 

Ef tafla 1 er skoðuð má sjá að stjórn Marel samanstendur af þremur konum og 

tveimur körlum, það er 60% konur á móti 40% karla. Stjórnarformaður er kona. 

Aldur stjórnarmanna er fjölbreyttur en þeir eru á bilinu 42-64 ára og engir tveir eru 

jafn gamlir. Menntun stjórnarmanna er fremur fjölbreytt en aðeins tveir 

stjórnarmenn hafa sömu menntun, viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Annar 

þessara stjórnarmanna hefur þó sérhæft sig frekar og tekið mastersgráðu í 

endurskoðun. Reynsla stjórnarmanna er víðtæk og hafa þau starfað víða og setið í 

mörgum stjórnum (Marel, e.d.-a; Heiðrún Helgadóttir munnleg heimild, 13. 

desember 2013).  

4.1.2 Icelandair Group 

Icelandair Group er alþjóðlegt flug- og ferðaþjónustufyrirtæki. Fyrirtækið 

samanstendur af níu dótturfélögum og er flugfélagið Icelandair stærst þeirra og 

helsti drifkraftur samsteypunnar (Icelandair Group, e.d.).  
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4.1.2.1 Stjórn Icelandair Group 

Tafla 2. Stjórn Icelandair Group. 

 Stjórn Icelandair Group  

 Sigurður 
Helgason 

Úlfar Steindórsson Áshildur 
Margrét 

Otharsdóttir 

Herdís Dröfn 
Fjeldsted 

Katrín Olga 
Jóhannesdótti

r 

Fæðingarár 1976 1956 1968 1971 1962 

Embætti Stjórnarformaður Varaformaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður 

Menntun Hagfræði frá HÍ og 
MBA frá University of 

North Carolina. 

Hagfræði frá HÍ og MBA 
frá Virgina 

Commonwealth 
University. 

Hagfræði frá HÍ og 
MBA í Rotterdam 

School og 
Management. 

BS í 
viðskiptafræði af 
alþjóðamarkaðs-
sviði og diplóma 
í iðnnrekstrar-

fræði af 
markaðssviði. 
Lauk auk þess 

námi í 
verðbréfa-

viðskiptum og 
M.Sc. gráðu í 

fjármálum 
fyrirtækja frá 

HR. 

Viðskiptafræði frá 
HÍ, Cand.Merc. frá 

Odense 
Universitet og 

nám í Corporate 
Finance í London 
Business School. 

Önnur 
stjórnarseta 

Situr ekki í stjórnum 
annarra félaga. 

Stjórnarformaður í stjórn 
Bergey ehf., 

Bifreiðainnflutnings ehf., 
Bílaútleigunnar ehf., 

Okkar bílaleigu ehf., og TK 
bíla ehf. Situr auk þess í 
stjórn Bláa Lónsins hf., 
Eldvörp ehf., Hótel Bláa 
lónisins ehf., Hreyfingu 

Eignarhaldsfélags 
ehf., Hreyfing-Fasteigna 
ehf., Johan Rönning hf., 

Kraftvéla ehf., Motormax 
ehf., S.Guðjónsson ehf., 

Skorra ehf., og UK 
fjárfestinga ehf. 

Stjórnarmaður í 
stjórn Icelandair 

Group, Marorku ehf., 
JÖR by Gudmundur 

Jorundsson ehf., 
Rannsókna-

miðstöðvar um 
viðskiptasiðfræði við 

HÍ og Gerðadóms 
Viðskiptaráðs 

Íslands. 

Stjórnarformaðu
r í stjórn 

Icelandic Group 
og situr í stjórn 

Promens. 

Situr í stjórn 
Viðskiptaráðs 

Íslands, Ölgerð 
Egils 

Skallagrímssonar, 
háskólaráði 
Háskólans í 

Reykjavík auk 
þess sem hún er 
varaformaður í 

Samráðsvettvangi 
um leið Íslands til 

aukinnar 
hagsældar. 

Aðalstarf Formaður sjóðs 
Vildarbarna 
Icelandair 

Forstjóri Toyota á Íslandi Sjálfstæður ráðgjafi Starfar hjá 
Framtakssjóði 

Íslands 

Starfandi 
stjórnarformaður 

Já 
upplýsingaveitna 
hf. þar sem hún er 

einn eigenda 

Önnur 
reynsla 

Starfaði áður sem 
forstjóri 

Flugleiða/Icelandair 
og þar áður sem 

fjármálastjóri þar. Sat 
í stjórn International 

Air Transport 
Association (IATA) 
og Finnair auk fleiri 

stjórna. Var 
stjórnarformaður 

Íslenska 
alþjóðarþróunar-

sjóðsins. 

Var áður forstjóri Primex 
ehf. og Nýsköpunarsjóðs 

atvinnulífsins. Hefur setið 
í mörgum stjórnum 

íslenskra félaga. 

Starfaði áður sem 
alþjóðafulltrúi hjá 

Össur hf., 
viðskiptastjóri hjá 

Kaupþing banka og 
ráðgjafi hjá danska 
ráðgjafafyrirtækinu 

Accenture. 

Starfaði áður í 
fjárfestingar-
teymi Thule 

Investments og 
hjá Spron og 
Icelandair. 

Starfaði áður sem 
framkvæmdastjóri 

hjá Símanum og 
Skiptum, 

móðurfélagi 
Símans. 

(Icelandair Group, 2012, bls. 55). 

Stjórn Icalandair Group samanstendur af 60% konum og 40% körlum eins og sjá má 

á töflu 2. Stjórnarformaður er karl. Aldur stjórnarmanna er á bilinu 42-57 ára sem 

mætti telja nokkuð fjölbreytt en engir tveir eru jafn gamlir. Annað má segja um 
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menntun en stjórnin er samsett af þremur hagfræðingum og tveimur 

viðskiptafræðingum, viðskiptafræðingarnir hafa þó lokið meistaranámi af ólíkum 

sviðum. Reynsla stjórnarmanna er fjölbreytt og hafa þeir starfað víða (Icelandair 

Group, 2012, bls. 55).  

4.1.3 Landsbankinn hf. 

Landsbankinn er stærsta fjármálafyrirtæki landsins og hefur víðtækasta útibúanet 

allra banka á Íslandi. Um mitt síðasta ár voru útibú og afgreiðslur bankans um 35 

talsins (Landsbankinn, e.d.-b).  

4.1.3.1 Bankaráð Landsbankans hf. 

Tafla 3. Bankaráð Landsbankans hf. 

 Bankaráð Landsbankans hf.  

 Tryggvi 
Pálsson 

Eva Sóley 
Guðbjörns-

dóttir 

Danielle 
Pamela 
Neben 

Helga 
Björg 

Eiríksdótti
r 

Jón 
Sigurðsson 

Kristján 
Davíðsson 

Þórdís 
Ingadóttir 

Fæðingar-
ár 

1949 1981 1970 1967 1954 1960 1969 

Embætti Stjórnar-
formaður 

Varaformaður Stjórnar-
maður 

Stjórnarmaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður Stjórnar-
maður 

Menntun BS í 
viðskiptafræði 

frá HÍ og 
meistaragráða 
í þjóðhagfræði 

frá London 
School of 

Economics 

Hagfræði og 
hagverkfræði 
frá Columbia 
University og 

meistaragráða 
í fjármála-

verkfræði frá 
sama skóla. 
Hefur auk 
þess lokið 

löggildingar-
prófi í 

verðbréfa-
miðlun. 

Viðskipta-
fræði með 
áherslu á 

fjármál frá 
McGill 

University 

BA í ensku og 
ítölsku og próf 

í hagnýtri 
fjölmiðlun frá 
HÍ. MBA gráða 

frá 
Háskólanum í 

Edinborg. 
Markaðs- og 
útflutnings-

fræði frá 
Endur-

menntunar-
stofnun HÍ. 

BS í 
viðskiptafræði 

frá HÍ 

Skipstjórnar-
próf frá 

Stýrimanna-
skóla Íslands 

og 
meistarapróf í 
sjávarútvegs-

fræði frá 
Háskólanum í 

Tromsö 

BA í lögfræði 
frá HÍ og með 
LL.M gráðu í 

alþjóðalögum 
frá New York 

University 

Önnur 
stjórnar-

seta 

Gegnir 
formennslu í 

tveimur 
undirnefndum 

bankaráðs, 
Starfskjara- og 

Framtíðar-
nefnd. 

Situr í tveimur 
undirnefndum 

bankaráðs, 
Endur-

skoðunar- og 
áhættunefnd 
og Framtíðar-

nefnd. 

Situr í 
tveimur 
undir-

nefndum 
bankaráðs, 

Endur-
skoðunar- 

og 
áhættunefn

d og 
Framtíðar-

nefnd. 

Situr í 
Starfskjara-

nefnd 
bankaráðs. 

Situr í 
Framtíðar-

nefnd 
bankaráðs. 

Situr í stjórn 
norska 

útgerðar- og 
fiskvinnslu-

fyrirtækisins 
Copeinca ASA 

og í stjórn 
Vaka 

fiskeldiskerfa 
hf. og Völku hf. 

Hann situr í 
Starfskjara-

nefnd 
bankaráðs. 

Gegnir 
formennsku í 

Endur-
skoðunar- og 
áhættunefnd 
bankaráðs. 

Aðalstarf Sjálfstætt 
starfandi við 

ráðgjöf, 
kennslu og 

stjórnarstörf 

Sjálfstætt 
starfandi við 

ráðgjöf og 
stjórnarstörf 
auk þess sem 

hún er 
stundakennari 

Starfar hjá 
HSBC 

bankanum 
sem fram-
kvæmda-

stjóri á 
rekstrarsvið

Framkvæmda-
stjóri 

Integrum sem 
starfar á sviði 

fasteigna-
þróunar og 

Framkvæmda-
stjóri 

innkaupasviðs 
Promens 

Framkvæmda-
stjóri Isder 

ehf. 

Dósent við 
lagadeild HR 
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í 
meistaranámi 
við Háskólann 

í Reykjavík 

i ráðgjafar 

Önnur 
reynsla 

Starfaði áður 
sem 

forstöðumaðu
r hagfræði- og 

áætlunar-
deildar 

Landsbankans 
og þar áður 

sem 
framkvæmda-

stjóri 
fjármálasviðs 

bankans. 
Hann var 

bankastjóri 
bæði í 

Verslunar-
banka Íslands 

og í 
Íslandsbanka. 
Hefur setið í 

stjórn margra 
félaga, meðal 

annars 
Fjármála-

eftirlitisins og 
Kauphallar 

Íslands. 

Starfaði áður 
hjá Kaupþingi 

hf., meðal 
annars sem 

framkvæmda-
stjóri 

kröfuhafasviðs 
og 

lánastýringar. 
Var 

varamaður í 
stjórn 

Íslandsbanka. 

Hefur 
starfað hjá 

HSBC 
bankanum í 
sjö löndum. 
Hefur gengt 

ýmsum 
stjórnunar-

störfum 
innan 

bankans, 
meðal 

annars á 
sviði 

verkefna-
stjórnunar, 
viðskipta-
tengsla og 

fleira. 

Starfaði áður 
sem fjárfesta- 

og 
almannatengil

l hjá Marel, 
markaðs- og 
kynningar-

stjóri 
Kauphallar-

innar og 
starfsmaður 
Sparisjóðs 

Svarfdæla en 
hún gengdi 

einnig 
formennsku í 

stjórn 
sparisjóðsins. 

Starfaði áður 
sem 

framkvæmda-
stjóri 

fjármálasviðs 
Promens, 

forstöðumaðu
r fjárfestinga-

sviðs 
Framtaks 

fjárfestinga-
banka. Jón 

hefur setið í 
stjórnum 

fjölmargra 
innlendra og 

erlendra 
fyrirtækja. 

Starfaði áður 
hjá Glitni 

banka hf., fyrst 
sem 

framkvæmda-
stjóri 

fyrirtækjasvið
s og síðar sem 
framkvæmda-

stjóri 
skilanefndar. 

Hann var 
forstjóri 

Granda hf. og 
aðstoðar-

forstjóri HB 
Granda hf. 

Starfaði áður 
hjá New York 
University og 

á 
lagaskrifstofu 

dóms- og 
kirkjumála-

ráðuneytisins. 
Hefur gengt 

trúnaðar-
störfum, 

meðal annars 
fyrir 

stjórnvöld, 
alþjóða-

stofnanir og 
fleiri. 

(Landsbankinn, e.d.-a).  

Stjórn Landsbankans hf. gengur undir heitinu bankaráð og er það stærsta stjórnin af 

þeim fyrirtækjum sem tekin verða fyrir en hún samanstendur af sjö 

stjórnarmönnum, af þeim eru 57% konur og 43% karlar. Stjórnarformaður er karl. 

Ef tafla 3 er skoðuð þá má sjá að aldur stjórnarmanna er fjölbreyttur eða á bilinu 32-

64 ára og engir tveir jafn gamlir. Menntun þeirra er fjölbreytt en í stjórninni sitja 

hagfræðingar, viðskiptafræðingar, sjávarútvegsfræðingur, fjölmiðlafræðingur og 

lögfræðingur. Stjórnarmennirnir hafa allir víðtæka reynslu bæði úr atvinnulífinu 

sem og úr stjórnarsetu í öðrum stjórnum bæði innlendra og erlendra fyrirtækja 

(Landsbankinn, e.d.-a).  

4.1.4 Icelandic Group hf. 

Icelandic Group framleiðir og selur, bæði á smásölumarkaði og á markaði fyrir 

veitingahús, mötuneyti og stofnanir ferskt, kælt og fryst sjávarfang um allan heim. 

Félagið ræður yfir neti fyrirtækja um allan heim sem starfa við framleiðslu og sölu á 

sjávarfangi. Starfsemi Icelandic Group má skipta í þrennt, það er frumvinnsla á 

hráefni, virðisaukandi framleiðsla og sala og markaðsetning. Auk þess afla þau 

aðfanga fyrir önnur félög innan samsteypunnar og annarrar stoðþjónustu 
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(Viðskiptaráð Íslands, 2013a).  
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4.1.4.1 Stjórn Icelandic Group hf. 

Tafla 4. Stjórn Icelandic Group hf. 

Stjórn Icelandic Group hf. 

 Herdís Dröfn 
Fjeldsted 

Árni Geir 
Pálsson 

Ingunn B. 
Vilhjálmsdóttir 

Ævar 
Agnarsson 

Vilhjálmur 
Egilsson 

Fæðingarár 1971 1963 1973 1959 1952 

Embætti Stjórnarformaður Varaformaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður 

Menntun BS í viðskiptafræði 
af 

alþjóðamarkaðssviði 
og diplóma í 

iðnnrekstrarfræði af 
markaðssviði. Lauk 

auk þess námi í 
verðbréfaviðskiptum 

og M.Sc. gráðu í 
fjármálum fyrirtækja 

frá HR. 

Viðskiptafræði frá HÍ 
og MS í International 

Marketing and 
Management frá CBS 

BA í 
atvinnufélagsfræði 
frá HÍ og MBA frá 

HR 

Fiskvinnslutækni 
hjá 

Sjávarútvegsskóla 
Íslands 

Hagfræðingur með 
Ph.D. frá University of 

Southern California 

Önnur 
stjórnarseta 

Situr í stjórn 
Promens. 

Stjórnarformaður í 
stjórn Félagsbústaða 

hf. auk þess sem 
hann situr í stjórn 

Valitor. 

Situr ekki í 
stjórnum annarra 

félaga. 

Situr ekki í stjórnum 
annarra félaga. 

Varaformaður í stjórn 
Sparisjóðs 

Vestmannaeyja. 

Aðalstarf Starfar hjá 
Framtakssjóði 

Íslands 

Sjálfstæður ráðgjafi á 
sviði stjórnarhátta 

Meðeigandi í 
Attentus, 

ráðgjafafyrirtæki á 
sviði mannauðs 

Sinnir engu 
formlegu starfi 

Rektor Háskólans á 
Bifröst 

Önnur 
reynsla 

Starfaði áður í 
fjárfestingarteymi 
Thule Investments 

og hjá Spron og 
Icelandair. 

Starfaði áður sem 
forstjóri Latabæjar, 

forstöðumaður 
fyrirtækjaþróunar 

Icelandic Group Plc. 
Var einnig með 

sjálfstæðan rekstur, 
auglýsingastofan 

M&D, og starfaði sem 
forstjóri þar. 

Starfaði áður sem 
forstöðumaður 

starfsþróunarsviðs 
Eimskips auk þess 

að sitja í stjórn 
félagsins. Sat í 
Velferða- og 
menntaráði 

Reykjavíkurborgar. 

Hefur starfað hjá 
Iceland Seafood og 

sem forstjóri 
Icelandic USA. Hann 
hefur setið í stjórn 

fjölmargra íslenskra 
og erlendra 

fyrirtækja á sviði 
sjávarafurða. 

Starfaði áður sem 
framkvæmdastjóri 

Samtaka 
atvinnulífsins. Var 

alþingismaður. 

(Icelandic Group, e.d.; Lilja Dögg Valþórsdóttir munnleg heimild, 5. desember 2013). 

Í stjórn Icelandic Group hf. sitja tvær konur og þrír karlar, það er 40% konur og 60% 

karlar eins og sjá má í töflu 4. Stjórnarformaður félagsins er kona. Aldur 

stjórnarmanna er fjölbreyttur en aldursbilið er 40-61 árs og engir tveir eru jafn 

gamlir. Stjórnarmenn hafa einnig nokkuð fjölbreytta menntun en þeir hafa ýmist 

menntun í viðskiptafræði á grunnstigi og svo einhvers konar sérhæfingu á 

meistarastigi, menntun í hagfræði, atvinnufélagsfræði og fiskvinnslutækni. 

Stjórnarmennirnir hafa sinnt ýmsum störfum í atvinnulífinu, svo sem í formennsku 

og framkvæmdastjórnum fyrirtækja, auk þess sem þeir hafa sinnt ýmsum 

stjórnarstörfum (Icelandic Group, e.d. og Lilja Dögg Valþórsdóttir munnleg heimild, 

5. desember 2013). 



   22 

4.2 Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum 

Þann 15. febrúar 2011 undirrituðu Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins, 

Nasdaq OMX á Íslandi og Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti fyrirtækja og 

stofnana við Háskóla Íslands samstarfssamning um bætta stjórnarhætti. Samningur 

þessi kveður á um að efla eftirfylgni íslenskra fyrirtækja um Leiðbeiningar um 

stjórnarhætti fyrirtækja með því móti að aðilar samningsins veiti fyrirtækjum sem 

það kjósa tækifæri til að undirgangast mat á starfsháttum stjórnar og stjórnenda. 

Matið er í höndum Rannsóknarmiðstöðvarinnar og byggist matsferlið í grófum 

dráttum á Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Ráðgjafafyrirtæki eru fengin 

til að safna gögnum og þau fyrirtæki sem standast úttektina fá nafnbótina 

Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum sem þau geta notað í eitt ár frá 

veitingu hennar (Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins, Nasdaq OMX og 

Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti, 2011). KPMG sér um úttektir á 

stjórnarháttum fyrirtækja sem óháður aðili fyrir Rannsóknarmiðstöðina og er sú 

úttekt lögð til grundvallar því mati sem Rannsóknarmiðstöðin framkvæmir á 

viðkomandi fyrirtæki (KPMG, e.d.-b). 

Til að fyrirtæki geti talist fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum þarf stjórnin 

að vita hver tilgangur sinn er og hvaða hlutverki hún gegnir, hvort hún gegni 

eftirlitshlutverki, sé ráðgefandi eða hafi umsjón með stefnumótun fyrirtækis svo 

dæmi séu nefnd. Verkefni stjórnarinnar þurfa að vera skýr en þau ákvarðast að 

miklu leyti af því hvert hlutverk stjórnarinnar er. Einnig er mikilvægt að stjórnin sé 

skipulögð og haldi vel utan um starfshætti sína, tímann sem fer í verkefni og fundi. 

Mikilvægt þykir að stjórnin setji sér verklagsreglur um það hvernig tengsl 

stjórnarmanna skuli vera við starfsmenn viðkomandi fyrirtækis sem og 

utanaðkomandi aðila. Starfshættir stjórnarinnar skipta einnig máli, það er hvernig 

stjórnin starfar, hvernig málefni eru rædd, hvernig hún stendur að ákvörðanatöku 

og hvernig eftirfylgni þeirra og upplýsingagjöf er háttað. Þá skiptir skipun stjórnar 

einnig máli en það er hvernig stjórnin er samsett, hvort stjórnarmenn séu óháðir 

félaginu og þess háttar. Allt eru þetta þættir sem þurfa að vinna saman svo að 

fyrirtæki geti talist hafa góða stjórnarhætti (Eyþór Ívar Jónsson, e.d.). Höfundur tók 

viðtal við Eyþór Ívar Jónsson forstöðumann Rannsóknarmiðstöðvar um 

stjórnarhætti en þeir sjá um að velja þau fyrirtæki sem hljóta nafnbótina 
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Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum. Aðspurður segir Eyþór Ívar að við 

valið sé hugað að fjölbreytileika innan stjórna, þó aðallega sé litið til aldurs og kyns. 

Ástæðuna fyrir því að horft sé til fjölbreytileika segir hann vera trúna á að 

fjölbreytileiki skili einhverjum árangri frekar en að þeir viti eitthvað um það, þó eru 

til fjölmargar rannsóknir sem sýna fram á það. Við val á fyrirmyndarfyrirtækjum 

vilja þeir að fyrirtækin séu að hugsa um fjölbreytileika og að það sýni sig að 

einhverju leyti í stjórnum þeirra. Þó er fyrirtækjum gefið rúm til að aðlaga sig að 

þessu því að umræðan um fjölbreytileika innan stjórna er tiltölulega ný hér á landi. 

Eyþór Ívar segir þó jafnframt að þeir myndu ekki veita neinu fyrirtæki þessa 

viðurkenningu sem hefði mjög einsleita stjórn og hafa þeir gert athugasemdir við 

stjórnir sem þeim þykja ekki nógu fjölbreyttar (Eyþór Ívar Jónsson munnleg heimild, 

15. nóvember 2013).   

Fimm fyrirtæki hafa hlotið viðurkenninguna Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum 

stjórnarháttum, það eru Stefnir hf., Mannvit hf., Icelandair Group sem fjallað var um 

hér að ofan, Íslandspóstur hf. og Lánasjóður sveitarfélaga ohf. (Viðskiptaráð Íslands, 

e.d).   

4.2.1 Stefnir hf. 

Stefnir hf. er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki sem rekur verðbréfasjóði, 

fjárfestingasjóði og fagfjárfestingasjóði. Félagið er í eigu Arion banka hf. Stefnir fékk 

viðurkenninguna í mars árið 2011 og var fyrsta fyrirtækið til að hljóta nafnbótina 

Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum. Hún var svo endurnýjuð í júlí á þessu 

ári (Viðskiptaráð Íslands, 2012b). 

4.2.1.1 Stjórn Stefnis hf. 

Tafla 5. Stjórn Stefnis hf. 

 Stjórn Stefnis hf.  

 Hrund 
Rudolfsdóttir 

Snjólfur 
Ólafsson 

Jökull H. 
Úlfsson 

Kristján 
Jóhannsson 

Svava 
Bjarnadóttir 

Fæðingarár 1969 1954 1963 1951 1964 

Embætti Stjórnarformaður Varaformaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður 

Menntun BS í viðskiptafræði frá 
HÍ og MS í International 

management and 
marketing frá CBS 

BS í stærðfræði frá HÍ 
og doktorspróf í 

bestunarfræði frá 
háskóla í Stokkhólmi 

BS í viðskiptafræði 
frá HÍ 

B.Sc.Econ. próf frá 
CBS og meistarapróf 
á sviði fjármála frá 

sama skóla 

BS í 
viðskiptafræði frá 

HÍ 
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Önnur 
stjórnarseta 

Situr í stjórn 
Viðskiptaráðs Íslands, 
Eimskips og Veritas. 

Situr ekki í stjórnum 
annarra félaga. 

Situr ekki í 
stjórnum annarra 

félaga. 

Stjórnarformaður 
Icepharma hf., situr í 
stjórn Olíudreifingar 

hf. og Parlogis ehf. 

Stjórnarformaður 
Admon ehf.  

Aðalstarf Forstjóri Veritas Prófessor í viðskipta- 
og hagfræðideild HÍ 

Forstöðumaður A 
plús hjá Arion 

banka hf. 

Stjórnarformaður 
Icepharma hf. 

Framkvæmdastjór
i Kapitula ehf. 

Önnur 
reynsla 

Gengdi áður starfi 
framkvæmdastjóra 

starfsþróunar hjá Marel 
hf. og hefur auk þess 

setið í mörgum 
stjórnum. Auk þess að 

sitja í stjórn 
Viðskiptaráðs Íslands 

situr hún í 
framkvæmdastjórn 

þess. 

Er formaður 
endurskoðenda-

nefndar Stefnis og 
gegnir auk þess 

trúnaðarstörfum 
innan HÍ. 

Hefur víðtæka 
reynslu af 
íslenskum 

fjármálamarkaði. 

Var lektor við 
viðskiptafræðideild 
HÍ. Reynsla hans af 

stjórnarsetu er 
víðtæk og hefur hann 

unnið ráðgjafastörf 
fyrir banka, samtök, 

dómstóla og 
stjórnvöld. 

Starfaði í 10 ár 
sem fjármálastjóri 

Mannvits hf. 
Stofnandi Kapitula 

ehf. 

(Stefnir, 2013; Kristbjörg M. Kristinsdóttir munnleg heimild, 5. desember 2013).  

Ef tafla 5 er skoðuð má sjá að í aðalstjórn Stefnis sitja fimm stjórnarmenn, 40% 

konur á móti 60% karla. Stjórnarformaður er kona. Stjórnarmennirnir eru á 

aldrinum 44-62 ára sem má segja að sé nokkuð fjölbreyttur aldur, engir tveir eru 

jafn gamlir. Menntun stjórnarmannanna er ekki mjög fjölbreytt en allir hafa þeir 

lokið námi á sviði viðskipta nema einn sem lauk prófi í stærðfræði. Þau hafa öll 

víðtæka reynslu í atvinnulífinu og hafa þar að auki setið í stjórn ýmissa fyrirtækja 

(Stefnir, 2013; Kristbjörg M. Kristinsdóttir munnleg heimild, 5. desember 2013).  

4.2.2 Mannvit hf. 

Mannvit hf. er ráðgjafafyrirtæki á sviði verkfræði og tækni, það er stærsta 

ráðgjafafyrirtæki landsins en þar starfa um 400 manns. Mannvit fékk 

viðurkenninguna í júní 2012 en hún var svo endurnýjuð í júlí á þessu ári 

(Viðskiptaráð Íslands, 2012a).  

4.2.2.1 Stjórn Mannvits hf. 

Tafla 6. Stjórn Mannvits hf. 

 Stjórn Mannvits hf.  

 Jón Már 
Halldórsson 

Gunnar 
Herbertsson 

Anna Þórunn 
Björnsdóttir 

Pálína 
Gísladóttir 

Sigurður Sigurjónsson 

Fæðingarár 1952 1950 1970 1975 1971 

Embætti Stjórnarformaðu
r 

Varaformaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður 

Menntun Rafmagns-
verkfræðingur 

M.Sc. 

Vélaverkfræðingur 
M.Sc. 

Stúdentspróf Byggingar-
verkfræðingur 

M.Sc. 

Rafmagnsverkfræðingur M.Sc. 

Önnur Situr ekki í 
stjórnum 

Situr ekki í stjórnum Situr ekki í 
stjórnum 

Situr í stjórn 
HRV 

Situr í stjórn HRV Engeneering. 
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stjórnarseta annarra félaga. annarra félaga. annarra félaga. Engeneering. 

Aðalstarf Sviðsstjóri 
verkefna-

stjórnunarsviðs 

Hönnunarstjóri Bókari Verkefnastjóri Verkefnastjóri 

Önnur 
reynsla 

Verkefnastjóri 
hjá HRV 

Engeneering. 
Vann að verkefni 

hjá RioTinto 
Alcan. 

Stjórnarformaðu
r Rafhönnunar. 

Sat í stjórn VGK-
Engeneering og síðar 
VGK-hönnun. Starfaði 

áður sem 
vélaverkfræðingur og 

fagstjóri hjá VGK 
Engeneering. 

Hefur ekki setið í 
öðrum stjórnum 

en stjórn 
Mannvits. 

Starfaði áður 
sem 

burðaþols-
verkfræðingur

. 

Starfaði áður sem 
rafmagnsverkfræðingur hjá 

Danfoss Danmörk - Research 
and development department. 

(Mannvit, e.d.; Jón Már Halldórsson munnleg heimild, 10. desember 2013). 

Í stjórn félagsins sitja fimm manns, 40% konur og 60% karlar eins og sjá má á töflu 

6. Stjórnarformaður félagsins er karl. Aldursbil stjórnarinnar er breitt, en þau eru á 

aldrinum 38-63 ára og engir tveir jafn gamlir. Öll eru þau menntaðir verkfræðingar 

fyrir utan einn sem hefur aðeins lokið stúdentsprófi. Það eru tveir 

rafmagnsverkfræðingar, vélarverkfræðingur, byggingarverkfræðingur og einn 

bókari. Þau hafa ýmsa reynslu af atvinnumarkaðnum og hafa sumir þar að auki 

nokkra reynslu af stjórnarsetu en aðeins tveir sinna annarri stjórnarsetu en þeir 

sitja báðir í stjórn sama félags (Mannvit, e.d.; Jón Már Halldórsson munnleg heimild, 

10. desember 2013). 

4.2.3 Íslandspóstur ohf. 

Íslandspóstur ohf. veitir þjónustu meðal annars á sviði dreifingar-, samskipta- og 

flutningalausna fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Um 1.200 starfsmenn starfa hjá 

fyrirtækinu sem gerir það að einum stærsta vinnuveitanda landsins. Íslandspóstur 

fékk viðurkenninguna í janúar á þessu ári (Viðskiptaráð Íslands, 2013b). 

4.2.3.1 Stjórn Íslandspósts ohf. 

Tafla 7. Stjórn Íslandspósts ohf. 

Stjórn Íslandspósts ohf. 

 Guðmundur 
Oddsson 

Lilja Rafney 
Magnúsdóttir 

Ellert 
Kristinsson 

Jón Ingi 
Cæsarsson 

Petrína 
Baldursdóttir 

Fæðingarár 1943 1957 1947 1952 1960 

Embætti Stjórnarformaður Varaformaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður 

Menntun BA próf frá HÍ 
ásamt 

uppeldisfræðum 

Grunnskólapróf frá 
Reykjum í Hrútafirði 
en hefur einnig sótt 

ýmis námskeið 

Viðskiptafræðingur 
frá HÍ 

Hefur landspróf og 
próf frá Póst og síma 

skólanum 

Leik- og 
grunnskólakennari, 

hefur auk þess verið í 
meistaranámi í 

stjórnunarfræðum 
menntastofnana í HÍ 
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Önnur 
stjórnarseta 

Stjórnarmaður í sex 
öðrum félögum, þar 
af stjórnarformaður 

í tveimur. 

Stjórnarmaður í 
Verkalýðsfélagi 

Vestfjarða. 

Situr í stjórn 
Útvegsmannafélags 

Snæfellsness og í 
Agustson A/S í 

Danmörku. 

Situr ekki í stjórnum 
annarra félaga. 

Situr ekki í stjórnum 
annarra félaga. 

Aðalstarf Sinnir engu 
formlegu starfi 

Alþingismaður Framkvæmdastjóri 
Agustson ehf. 

Starfar hjá 
Íslandspósti sem 
dreifingarstjóri, 

verkstjóri útkeyrslu 
og útburðar á 

Eyjafjarðarsvæðinu 

Grunnskólakennari 

Önnur 
reynsla 

Hefur starfað sem 
kennari, yfirkennari 

og skólastjóri. 

Hefur starfað sem 
oddviti 

Suðureyrarhrepps, við 
tölvuskráningu hjá 
Íslenskri miðlun, 

símsölu, verslunar- og 
fiskvinnslustörf. 

Gengdi áður starfi 
framkvæmdastjóra 
iðnfyrirtækis, rak 
bókhaldsfyrirtæki 

og var auk þess 
stundakennari við 

gagnfræði- og 
iðnskóla. 

Hefur setið ýmis 
námskeið, bæði 

starfstengd og ekki. 

Hefur áður starfað 
sem leikskólakennari, 
alþingismaður og sat 

um tíma í 
sveitarstjórn. 

(Íslandspóstur, 2011).  

Ef tafla 7 er skoðuð má sjá að í stjórn félagsins sitja fimm manns, 40% konur og 60% 

karlar. Stjórnarformaður félagsins er karl. Stjórnarmennirnir eru á sæmilega 

fjölbreyttum aldri en þeir eru á aldursbilinu 53-70 ára og engir tveir á sama aldri. 

Þau hafa mjög fjölbreytta menntun. Aðeins þrjú þeirra hafa menntun á háskólastigi, 

það eru uppeldisfræðingur, viðskiptafræðingur og grunn- og leikskólakennari. Einn 

stjórnarmanna hefur aðeins grunnskólamenntun en hefur þó sótt ýmis námskeið og 

annar er með landspróf og próf frá Póst og síma skólanum en hann hefur einnig sótt 

ýmis námskeið. Öll hafa þau víðtæka reynslu úr atvinnulífinu (Íslandspóstur, 2011).  

4.2.4 Lánasjóður sveitarfélaga ohf. 

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. er opinbert hlutafélag í eigu íslenskra sveitafélaga, en 

þau eru 75 talsins, sem starfar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Hlutverk 

lánasjóðsins er að tryggja stofnunum og fyrirtækjum íslenskra sveitarfélaga lánsfé á 

hagstæðum kjörum með veitingu lána eða ábyrgða en útlán hans takmarkast þó við 

verkefni sem hafa almenna efnahagslega þýðingu (Viðskiptaráð Íslands, 2013c). 

4.2.4.1 Stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. 

Tafla 8. Stjórn Lánasjóðs sveitafélaga ohf.  

  Stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. 

 Magnús B. 
Jónsson 

Kristinn 
Jónasson 

Elliði 
Vignisson 

Helga 
Benediktsdóttir 

Svanfríður Inga 
Jónasdóttir 

Fæðingarár 1952 1965 1969 1968 1951 

Embætti Stjórnarformaður Varaformaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður Stjórnarmaður 
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Menntun Stúdentspróf frá 
MR 

Rekstrarfræðingur 
frá 

Viðskiptaháskólanum 
á Bifröst 

Sálfræðingur Hagfræðimenntuð Kennarapróf og 
stúdentspróf frá KÍ 

Önnur 
stjórnarset

a 

Stjórnarformaður 
í stjórn 

Brákarhlíðar. 

Situr í stjórn 
sveitarfélaga á 

köldum svæðum, 
Tryggingastofnunar 

ríkisins og er auk 
þess 

stjórnarformaður í 
Sorpurðun 

Vesturlands hf. 

Stjórnarformaður 
Þekkingaseturs 
Vestmannaeyja, 

situr auk þess sem 
meðstjórnandi í 
stjórn Samtaka 
sjávarútvegs-
sveitarfélaga. 

Situr ekki í stjórnum 
annarra félaga. 

Stjórnarformaður í stjórn 
Samtaka 

sjávarútvegssveitarfélaga
, stjórnarmaður í stjórn 

Símenntunarmiðstöð 
Eyjafjarðar, Íslenskra 

orkurannsókna og 
Atvinnuþróunarfélags 

Eyjafjarðar. 

Aðalstarf Sveitarstjóri 
Skagastrandar 

Bæjarstjóri 
Snæfellsbæjar 

Bæjarstjóri 
Vestmannaeyja-

bæjar 

Deildarstjóri 
fjárstýringar hjá 
Reykjavíkurborg 

Bæjarstjóri í 
Dalvíkurbyggð 

Önnur 
reynsla 

Hefur áður verið 
formaður Samtaka 

sveitarfélaga á 
köldum svæðum 
og varamaður í 

stjórn 
Íbúðalánasjóðs. 

Sat í stjórn 
fjarskiptasjóðs og 

verkefnastjórnar um 
fjarskiptaáætlun. 

Sat í bæjarstjórn 
Vestmannaeyja frá 
árinu 2003 og var 
ráðinn bæjarstjóri 

árið 2006. 

Var ritari 
Rótarýklúbbsins. 

Starfaði áður sem 
kennari, 

aðstoðarskólastjóri, 
aðstoðarmaður 

fjármálaráðherra, hefur 
einnig verið með 

sjálfstæðan rekstur. Var 
bæjarfulltrúi á Dalvík og 

síðar forseti 
bæjarstjórnar. Hefur 

setið í ótal stjórnum og 
nefndum. 

(Lánasjóður sveitarfélaga, e.d.; Rut Steinsen munnleg heimild, 6. desember 2013). 

Aðalstjórn lánasjóðsins samanstendur af fimm stjórnarmönnum, 40% konur og 

60% karlar og ef tafla 8 er skoðuð má sjá að stjórnarformaður félagsins er karl. Þau 

eru á frekar fjölbreyttu aldursbili en þau eru á aldrinum 44-62 ára, engir tveir eru 

jafn gamlir. Þau hafa menntun á ýmsum sviðum, það er sálfræði- og 

hagfræðimenntun og kennarapróf. Öll hafa þau mikla reynslu af atvinnulífinu og 

hafa auk þess víðtæka reynslu af stjórnarsetu (Lánasjóður sveitarfélaga, e.d.; Rut 

Steinsen munnleg heimild, 6. desember 2013). 
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5 Mögulegar leiðir til að stuðla að meiri fjölbreytileika 

innan stjórna 

Í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja er talað um svokallaðar 

tilnefninganefndir sem vinna að því að tilnefna stjórnarmenn í stjórnir fyrirtækja. 

Einnig eru starfræktar ráðgjafadeildir innan fyrirtækja sem sérhæfa sig í 

stjórnarháttum fyrirtækja, slíkar deildir er meðal annars að finna hjá 

PricewaterhouseCoopers. Hér verður fjallað um þessar leiðir.  

5.1 Tilnefninganefndir 

Stjórn fyrirtækis getur ákveðið að sérstök tilnefninganefnd verði skipuð til að 

tilnefna nýja stjórnarmenn en það er gert til að auka gagnsæi og skilvirkni við val á 

nýjum stjórnarmönnum. Með þessum hætti eru meiri líkur á fjölbreytni í stjórn 

fyrirtækis, það er breidd í hæfni, reynslu og þekkingu. Tilnefninganefnd skal skipuð 

að lágmarki þremur einstaklingum og skal meirihlutinn vera óháður félaginu og 

daglegum stjórnendum þess. Leyfilegt að nefndin sé skipuð tveimur einstaklingum 

en þá þurfa báðir að vera óháðir félaginu. Þegar nefndin tilnefnir frambjóðendur til 

stjórnarsetu í félagi þarf hún að hafa heildarhagsmuni hluthafa að leiðarljósi. 

Hlutverk hennar er meðal annars að meta tilvonandi stjórnarmenn út frá hæfni, 

reynslu og þekkingu, meta óhæði þeirra, gæta að kynjahlutföllum sem og að upplýsa 

tilvonandi stjórnarmenn um þá ábyrgð sem stjórnarseta felur í sér. Tilnefninganefnd 

er leyfilegt að leita til ráðgjafa í störfum sínum en þurfa þó að ganga úr skugga um 

að þeir séu óháðir félaginu, daglegum stjórnendum þess og stjórnarmönnum sem 

ekki eru óháðir. Þegar nefndin hefur fundið frambjóðendur þá leggur hún þær 

tillögur fram á aðalfundi félagsins en þó skulu tillögurnar vera kynntar í fundarboði 

og á heimasíðu félagsins að minnsta kosti tveimur dögum fyrir aðalfund. Á 

aðalfundinum skal nefndin gera grein fyrir vali sínu, það er rökstyðja hvers vegna 

hún valdi þessa tilteknu frambjóðendur og skal það einnig vera aðgengilegt á 

heimasíðu félagsins (Viðskiptaráð Íslands o.fl., 2012, bls. 28-29).   

Notkun tilnefninganefnda við ráðningu stjórnarmanna skilar sér í hæfari stjórnum 

vegna þess að vinna nefndarinnar við leit að stjórnarmönnum er faglegri og 

skipulagðari en ef til að mynda framkvæmdastjórar sæju um það ferli. Leit að 



   29 

framboðum í stjórnarstöður verður markvissari, frambjóðenda er leitað víðar auk 

þess sem meira gagnsæi ríkir í tilnefningum nýrra stjórnarmanna með tilkomu 

tilnefninganefnda. Ef markmiðið er að hafa stjórn fjölbreytilega þá getur skipt máli 

að notast við tilnefninganefndir. Tilnefninganefndir eru mikið notaðar í Noregi og 

Svíþjóð en í leiðbeiningum þeirra um stjórnarhætti er kveðið á um að þau skuli hafa 

tilnefninganefndir. Hvorki í Noregi né í Svíþjóð er kveðið á um það í lögum að notast 

skuli við tilnefninganefndir, það er þó sett í samþykktir félaga auk þess sem kveðið 

er á um það í leiðbeiningum um stjórnarhætti. Einungis félög skráð á opinberan 

markað eru þó skyldug til að fara eftir leiðbeiningunum ellegar skýra hvers vegna 

þau geri það ekki. Reynsla af tilnefninganefndum í Noregi hefur verið góð og til 

eftirbreytni (Þórdís Sif Sigurðardóttir, 2011, bls. 73-77).   

5.2 Ráðgjafafyrirtæki 

Fyrirtækjaráðgjöf PricewaterhouseCoopers (hér eftir nefnt PwC) veitir fyrirtækjum 

meðal annars ráðgjöf á sviði stjórnarhátta og bendir á leiðir sem gætu mögulega 

bætt þá. Mikilvægt er að fyrirtæki tileinki sér góða stjórnarhætti samhliða því að 

kröfur um gagnsæi og upplýsingagjöf hafa aukist og meiri athygli er beint að 

stjórnarmönnum, það er hlutverki þeirra og ábyrgð. Rétt samsetning stjórnar skiptir 

miklu máli til að skapa heildarmynd góðra stjórnarhátta og í fyrirtækjum þar sem 

stjórnarhættir eru góðir er upplýsingagjöf betri, bæði til og frá stjórn. Markmið 

ráðgjafa PwC er að fá stjórnendur til að tileinka sér góð og fastmótuð vinnubrögð 

sem skila sér í betri stjórnun. Með því móti styrkist ímynd fyrirtækisins og traust 

hluthafa á því sem og annarra sem hafa hag af fyrirtækinu. Orðspor fyrirtækisins 

styrkist og markaðssetning þess verður betri sem skilar sér í auknum áhuga fjárfesta 

á fyrirtækinu sem fjárfestingakosti. Orðspor og ímynd fyrirtækisins styrkist jafnt inn 

á við sem út á við sem verður til þess að starfsánægja innan fyrirtækisins eykst, 

starfsmannavelta minnkar og fyrirtækið verður eftirsóttara á vinnumarkaðinum 

(PricewaterhouseCoopers, e.d.-b).  

Samsetning stjórnar skiptir miklu máli og leggja ráðgjafar PwC áherslu á að 

stjórnarmenn séu fjölbreyttur hópur hæfra einstaklinga sem sinna því hlutverki sem 

því var fengið, mikilvægt er að nýir stjórnarmenn þekki hlutverk sitt og hvers sé 

ætlast til af þeim og uppfylli væntingar hluthafa og annarra hagaðila. Til að starf 
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stjórnarinnar verði sem árangursríkast er mikilvægt að stjórnarmenn fari eftir 

settum reglum og að starf þeirra sé vel skipulagt. Að mati ráðgjafa PwC verður stjórn 

að hafa hóp af hæfum einstaklingum með fjölbreyttan bakgrunn svo að sem bestur 

árangur náist. Æskilegt þykir að meirihluti stjórnarinnar sé óháður félaginu og að 

minnsta kosti tveir stjórnarmanna, ef miðað er við fimm manna stjórn, séu óháðir 

stórum hluthöfum í fyrirtækinu. Þeir eiginleikar sem aðilar sem eiga sæti í stjórn 

ættu að búa yfir að mati ráðgjafa PwC er að þeir ættu ávallt að starfa samkvæmt 

bestu dómgreind, þeir eiga að hafa trúverðugleika, skilja stefnumótun og 

áætlanagerð sem og að hafa þekkingu á starfsemi fyrirtækisins, hæfni til mannlegra 

samskipta og ákvarðanatöku (PricewaterhouseCoopers, e.d.-a).   
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6 Niðurstöður  

Hvorki í lögum né í Leiðbeiningum um stjórnarhætti er minnst á fjölbreytileika 

stjórnarmanna og mætti mögulega rekja það til þess hversu nýtt hugtak þetta er. Hér 

á landi stendur Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti fyrir vali á fyrirtækjum þar 

sem stjórnarhættir eru til fyrirmyndar, þrátt fyrir að ekkert sé minnst á 

fjölbreytileika í stjórnum í Leiðbeiningunum sem farið er eftir við valið þá er samt 

litið til þess. Aðallega er þó horft til fjölbreytileika í aldri og kynjahlutföllum. Bundið 

er í lög að ef stjórnarmenn eru fleiri en þrír að þá má hlutfall hvors kyns ekki vera 

lægra en 40% en þó eru engin viðurlög við því sé þessu ekki framfylgt. 

Kynjahlutföllin eru það eina tengt fjölbreytileika sem bundið er í lög.  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að stjórnir eru virkari ef þær eru fjölbreyttar, það skilar 

sér í ferskari sýn og nýjum hugmyndum. Auk þess getur ólík reynsla fjölbreyttari 

hóps stjórnarmanna hjálpað til við þær ákvarðanir sem stjórnin stendur frammi 

fyrir en rannsóknir hafa einnig sýnt að stjórnir sem hafa stjórnarmenn með víðtæka 

reynslu taka betri ákvarðanir. Sýnt hefur verið fram á að stjórnarhættir fjölbreyttra 

stjórna eru betri en einsleitra stjórna og fyrirtæki með góða stjórnarhætti eru, ef litið 

er til lengri tíma, með betri afkomu og teljast því til betri fjárfestingakosta. Rannsókn 

sem gerð var til að kanna hvort fjölbreytileiki skipti máli við úrlausn vandamála 

leiddi í ljós að hópur einstaklinga sem valinn er af handahófi er betur til þess fallinn 

að leysa vandamál en hópur af sérvöldum einstaklingum. Sama rannsókn sýndi fram 

á mikinn mun á aðferðum og sjónarhornum á milli hópa.  

KPMG gerði árið 2012 könnun á íslenskum stjórnarmönnum sem leiddi í ljós hvernig 

hinn íslenski meðal stjórnarmaður lítur út, hann er viðskipta- eða 

hagfræðimenntaður, hefur lokið framhaldsmenntun á háskólastigi og hefur setið í 

tíu eða fleiri stjórnum á starfsferlinum. Á þetta jafnt við um karla og konur. Í 

rannsókninni voru þátttakendur beðnir að leggja mat á hvort stjórnir sem þeir sátu 

í væru rétt samsettar með tilliti til kynjahlutfalls, aldurs, menntunar og reynslu. Í ljós 

kom að 70% stjórnarmanna fannst kynjahlutföllin vera rétt, 90% fannst samsetning 

miðað við aldur og menntun vera rétt og 95% ef miðað var við reynslu. Í könnuninni 

sem KPMG gerði var spurt um aldur stjórnarmanna sem leiddi í ljós að fjölmennasti 

aldurshópurinn, 35%, voru á aldrinum 41-50 ára. Þess má geta að árið 2011 var 
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fjölmennasti aldurshópurinn 51-60 ára. Meðalstjórnarkona er á aldrinum 41-50 ára 

en meðal stjórnarmaður er á aldrinum 51-60 ára, konur í stjórnum eru almennt 

yngri en karlarnir og má mögulega rekja þessa breytingu til þess að fleiri konur eru 

í stjórn núna en voru árið 2011.  

Lög á Íslandi kveða á um að hlutfall hvors kyns skuli vera að minnsta kosti 40% í 

stjórnum fyrirtækja með 50 starfsmenn eða fleiri á ársgrundvelli og vantar 223 

konur í stjórn svo að það markmið náist. Ekki vantar vilja kvenna til að sitja í 

stjórnum fyrirtækja en listi sem Félag kvenna í atvinnulífinu tók saman og 

inniheldur nöfn þeirra kvenna sem gefa kost á sér til stjórnarsetu telur 401 konu. 

Framboð kvenna til stjórnarsetu er nægt en ef litið er til þess fjölda kvenna sem 

vantar í stjórnir til að þær nái að framfylgja lögum um kynjakvóta þá hefur eftirspurn 

eftir þeim ekki verið næg.  

Aukinn fjöldi kvenna í stjórnum eykur líkurnar á að litið verði til þarfa beggja kynja 

við ákvaðanatökur. Konur eru oft meðvitaðari um þarfir neytandans og getur það 

leitt til betri ákvarðana. Konur mæta betur á stjórnarfundi heldur en karlar og að 

hafa konur í stjórninni hvetur karla til að mæta betur. Fyrirtæki þar sem ríkir 

jafnvægi á milli kynja í stjórn skila meiri arði og því jafnari sem kynjahlutföllin eru 

því meiri líkur eru á arðsemi eigin fjár í fyrirtækinu. Þá leiddi rannsókn sem 

Creditinfo gerði á íslenskum fyrirtækjum í ljós að fyrirtæki sem eru stofnuð af 

aðilum af báðum kynjum eru líklegri til að lifa af. Samkvæmt könnun sem KPMG 

gerði eru fleiri konur en karlar í stjórnum íslenskra fyrirtækja með háskólamenntun, 

einnig eru fleiri konur en karlar með framhaldsmenntun á háskólastigi. Samkvæmt 

könnuninni er langstærstur hluti stjórnarmanna á Íslandi með háskólamenntun eða 

80% og langflestir eru með framhaldsmenntun á háskólastigi. Stærstur hluti 

þátttakenda er með viðskipta- eða hagfræðimenntun. 

Í Bretlandi voru settar reglur sem höfðu það að markmiði að auka fjölbreytileika í 

aldri innan fyrirtækja og sýna rannsóknir að það hafi skilað sér í betri starfsanda 

innan fyrirtækjanna, meiri framleiðni og betra aðgengi að viðskiptamönnum. Gerð 

var vettvangskönnun sem leiddi í ljós að hópar á fjölbreyttum aldri voru betur til 

þess fallnir að leysa erfið vandamál en ekki auðveld. Könnunin leiddi einnig í ljós að 
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hópar þar sem meðlimir voru á fjölbreytilegum aldri ætti að nýta í nýsköpun eða 

úrlausn flókinna vandamála.  

Höfundur tók fyrir átta fyrirtæki og greindi stjórn þeirra eftir breytum á borð við 

kyn, aldur, menntun og reynslu. Fyrirtækin sem greind voru hafa öll náð góðum 

árangri, eru þetta fjögur af fimm stærstu fyrirtækjum landsins og fyrirtæki sem hafa 

fengið nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum. Rannsókn 

höfundar leiddi í ljós að kynjahlutfall allra þessara fyrirtækja er í góðu jafnvægi, 

stjórnarformenn eru í 63% tilfella karlar og í 38% tilfella konur. Í flestum tilfellum 

er menntun stjórnarmanna fremur fjölbreytt en flestir stjórnarmannanna eru þó 

með viðskipta- eða hagfræðimenntun. Flestir stjórnarmennirnir hafa víðtæka 

reynslu af atvinnulífinu og hafa setið í fjölmörgum stjórnum en þó eru einhverjir sem 

hafa ekki mikla reynslu af slíku. Flestir sitja í stjórnum annarra fyrirtækja samhliða 

þeim sem um ræðir í rannsókn þessari. Það sem þessi rannsókn leiðir í ljós er að 

stjórnir þessara átta íslensku fyrirtækja, sem öll hafa náð góðum árangri, eru að 

stærstum hluta fjölbreyttar með tilliti til kyns, aldurs, menntunar og reynslu.   

Í ljósi þess sem fram hefur komið í rannsókn þessari er það mat höfundar að 

fjölbreytileiki í stjórnum fyrirtækja sé frekar til framdráttar en til falls. Ætla má að 

fjölbreytileiki stjórna skili sér í betra fyrirtæki með betri afkomu og betra 

vinnuumhverfi. Af þeim átta fyrirtækjum sem til skoðunar voru hafa fimm hlotið 

viðurkenningu sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum, þar af er eitt í 

hópi fimm stærstu fyrirtækja landsins. Í stjórnum allra þeirra fyrirtækja sem hlotið 

hafa þessa viðurkenningu er með einhverjum hætti gætt að fjölbreytileika þó þess 

sé ekki sérstaklega getið, auk þess gætir nokkuð mikils fjölbreytileika í stjórnum 

þeirra fyrirtækja sem höfundur tók fyrir sem ekki hafa hlotið þessa viðurkenningu.  

Til eru leiðir sem mögulega gætu stuðlað að meiri fjölbreytileika innan stjórna, má 

þar nefna tilnefninganefndir og ráðgjafafyrirtæki. Hvorki tilnefninganefndirnar né 

ráðgjafafyrirtækin starfa þó sérstaklega með fjölbreytileika að leiðarljósi við 

samsetningu stjórna en ef þau væru meðvitaðari um áhrif fjölbreytileika á starf 

stjórna að þá er að mati höfundar líklegt að þau litu frekar til fjölbreytileika við val 

á stjórnarmönnum. 
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7 Lokaorð 

,,Strength lies in differences, not in similarities” 

― Stephen R. Covey, rithöfundur. 

Öll mættum við taka okkur orð Stephen R. Covey til fyrirmyndar en eftir að hafa 

rannsakað viðfangsefnið vel er það mat höfundar að mikill styrkur liggur í 

fjölbreytileika. Að mati höfundar ættu allir að tileinka sér fjölbreytileika í hvaða 

mynd sem hann birtist og þar eru fyrirtæki engin undantekning. Eins og 

niðurstöðurnar hér að framan gefa til kynna ættu fyrirtæki sem standa að vali 

stjórnarmanna að hafa fjölbreytileika að leiðarljósi við valið en margar rannsóknir 

hafa sýnt að hagur sé í því að fyrirtæki viðhafi fjölbreytileika innan stjórna sinna. 

Fyrirtæki mættu því vera betur vakandi fyrir fjölbreytileika og þeim jákvæðu 

áhrifum sem hann hefur í för með sér. Er það mat höfundar að líkt og með 

kynjakvótann mætti einnig setja ákvæði um fjölbreytileika stjórnarmanna í 

Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja þar sem að fjölmargar rannsóknir sýna 

að fjölbreytileiki skili sér í bættum hag fyrirtækja sem skilar sér svo að lokum til 

samfélagsins. Er það von höfundar að rannsókn þessi leiði til vitundavakningar á 

meðal fyrirtækja og verði þeim hvatning til að bæta fjölbreytileika innan stjórna 

sinna og um leið bæta hag sinn.  
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