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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er farið yfir stöðu kvenna í stjórnendastöðum á Íslandi. Ritgerðin er 

unnin sem heimildaritgerð. Ísland er sjálfstæð þjóð með lýðræði, því ættu konur og 

karlar að hafa sömu tækifæri á vinnumarkaði. Farið er yfir þá vendipunkta á 20. öldinni 

sem hafa gert konum kleyft að vera í þeirri stöðu sem þær eru í dag. Árið 2013 var sett 

löggjöf á Alþingi fyrir svokallaðan kynjakvóta og er það kvótakerfi skoðað. Kostir og 

gallar þess eru metnir auk þess sem Íslenski vinnumarkaðurinn er skoðaður með tilliti til 

launamuns, atvinnuleysis, atvinnuþátttöku og einnig borinn saman við aðrar þjóðir. 

Menntun hefur farið vaxandi á Íslandi og þá sérstaklega hjá konum sem eru í meirihluta í 

háskólum, út frá því eru laun skoðuð miðað við menntun. Konur hafa alltaf þurft að 

kljást við hindranir í atvinnulífinu og karlar auðvitað líka en það eru vissar hindranir sem 

aðeins konur mæta, þær hindranir eru skoðaðar auk þess er varpað ljósi á stjórnandann 

og stjórnskipulag fyrirtækja.  Ytra umhverfið hefur áhrif á stóran þátt kvenna í 

atvinnulífinu og eru þættir sem hafa hægt á framgöngu kvenna, má þar  nefna 

fæðingarorlof, tengslanet, kynhlutverk og jafnrétti.  Fyrirtækjum með yfir 25 starfsmenn 

er skylt að vera með jafnréttisstefnu sem gefur konum og körlum jöfn tækifæri. Staða 

kvenna í stjórnendastöðum hefur farið vaxandi  á síðustu árum og er Ísland á góðri leið 

með áframhaldandi þróun í þá átt í samanburði við nágrannaþjóðir okkar. 
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Abstract    

This  thesis reviews the status of women in management position Iceland. Thesis is a 

detailed sourceessay. Iceland is an independent nation with democracy, therefore 

women and men  should have equal opportunities in the labor market.  Milestones of 

the 20th century that has made women able to be in the position they are in now will 

be viewed, however, the development could though been faster. In 2013, legislation 

was put in Alþingi for so-called gender quotas and the quota system inspected. Pros and 

cons are evaluated as well as the Icelandic labor market is examined with regard to 

gender pay gap, unemployment rate, and participation of the labor market compared to 

other nations. Education has been increasing in Iceland, especially for women who are 

in the majority at universities, wages are examined based on education. Women have 

always had to deal with barriers to employment, and men of course too, but there are 

certain obstacles that only women meet, the obstacles are examined as well as the 

manager and the company structure is examined. The external environment has a large 

part of women in the economy and there are factors which have slowed the progress of 

women, such as maternity leave, networks, gender equality and gender equality policy 

that gives women and men equal opportunities. The position of women in management 

positions has been growing in recent years, and Iceland on the good way with continued 

improvement when compared to neighboring countries.
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1 Inngangur 

Karlar hafa alltaf verið fyrirferðameiri á vinnumarkaði á Íslandi, konur hafa hinsvegar verið að 

vinna fyrir rétti sínum í gegnum tíðina með jákvæðum árangri. Það er ekki fyrr en um 

aldamótin 1900 sem konan verður fjárráða í hjónabandi. Leiðin síðan hefur verið löng en þó 

aðallega uppávið þar sem konur hafa sýnt mikla samstöðu til að komast í þá stöðu sem þær 

eru í dag. Konur eru þó enn í minnihluta í stjórnendastöðum. Það hefur sýnt sig að fyrirtæki 

sem eru með blandaða stjórn eru með betri arðsemi eigin fjár og eiga síður á  hættu að lenda 

í alvarlegum vanskilum. Með því að hafa blandaða stjórn af konum og körlum er hægt að 

vera með víðari sýn á hlutina og hámarka krafta stjórnarinnar til að hafa skipulagsheildina 

sem virkasta og hagkvæmasta.  Konur hafa þurft að mæta ýmsum hindrunum á 

vinnumarkaði í gegnum tíðina, sem hefur haft áhrif á stöðu þeirra í stjórnendastöðum en 

með innleiðingu kynjakvótakerfis þá ættu hindranir að minnka. Þó er hugsunin um 

staðalímyndir og kynhlutverk alltaf til staðar þar sem fólk fæðist í hlutverk, sem hefst fyrir 

eða við fæðingu með því að greina stelpur og stráka í sundur með bleiku og bláu. Ísland er 

lítil þjóð þar sem lýðræði ríkir, því ætti jafnrétti að vera mikilvægur þáttur hjá svona lítilli 

þjóð þar sem allir fá sömu tækifæri en auðvitað fer það eftir einstaklingnum hvort hann 

grípur og nýtir þau tækifæri sem hann hefur. Háskólamenntun hefur breyst í gegnum árin 

þar sem áður fyrr voru konur aðallega í heilbrigðisvísindum og menntavísindum og karlar í 

viðskipta-, hagfræði- og verkfræði. Sú hugsun hefur breyst og eru nú konur ríkjandi í 

viðskipta- og hagfræði á Íslandi. Þó að jafnrétti gefi kynjum jöfn tækifæri skal þó alltaf ráða 

hæfasta einstaklinginn til þess starfs sem auglýst er eftir. Hugsunin á ekki að vera þannig að 

það eigi að ráða konur til starfsins af því að hún er kona, meta skal eiginleika og hæfileika 

hvers  einstaklings fyrir sig. Í þessari ritgerð verður farið yfir hver staða kvenna í 

stjórnendastöðum er í dag, stjórnandinn skoðaður og metið hvað  hann þarf að hafa til að 

vera góður stjórnandi auk þess sem stjórnskipulag í fyrirtækjum er skoðað. 

Vinnumarkaðurinn á Íslandi er viðkvæmur og þá sérstaklega kringum og eftir hrun, þættir 

eins og atvinnuleysi og atvinnuþátttaka eru skoðaðir og bornir saman við stöðuna í öðrum 

löndum innan Evrópu.   

 Höfundur hefur haft áhuga á málum sem tengjast jafnréttismálum og réttindabaráttu 

kynjanna undanfarin ár, þar sem þetta efni hefur verið mikið til umræðu. Einnig hefur 
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höfundur áhuga á hvernig  vinnumarkaðurinn hefur þróast í gegnum tíðina og 

framtíðarhorfur hans og var áhugavert að skoða þetta efni nánar. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að kanna hvernig vinnumarkaðurinn hagar sér með tilliti til 

stöðu karla og kvenna og hvernig hann hefur breyst í gegnum árin, hvað getur komið í veg 

fyrir og hvað getur hjálpað konum  til að hafa sömu tækifæri og karlar þegar kemur að 

stjórnunar- og stjórnendastöðum. Ritgerðin er unnin sem heimildaritgerð og eftir að gögn 

hafa verið rýnd er markmiðið að lesandi geti áttað sig á hver staða kvenna er í stjórnunar- og 

stjórnendastöðum á Íslandi. 

1.1 Jafnrétti 
Samkvæmt orðabók Jafnréttisstofu er skilgreiningin á jafnrétti kynjanna „Kringumstæður þar 

sem konur og karlar njóta sömu réttinda og tækifæra þannig að hegðun, væntingar, óskir og 

þarfir kvenna og karla eru jafnmikils metnar. Jafnrétti kynjanna þýðir að kynin séu jafn 

sjáanleg í samfélaginu, jafn valdamikil, og taki þátt í opinberu og einkalífi í jöfnum hlutföllum. 

Samkvæmt Íslenskum lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, á að 

gilda jafnrétti á Íslandi. Markmið laganna er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum 

tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum 

samfélagssviðum“ (Jafnréttisstofa, e.d). 

Mikilvæg leið að jafnrétti kynjanna er að gera bæði konum og körlum kleift að 

samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Sérstakt ákvæði er í lögunum þar sem sú skylda er lögð á 

atvinnurekendur að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum þetta 

mögulegt. Slíkar ráðstafanir skulu meðal annars miða að því að auka sveigjanleika við 

skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig að hagsmunir allra séu hafðir að leiðarljósi. Sem 

dæmi má taka að erfitt er fyrir foreldra ungra barna að vera á fundum á þeim tíma sem 

sækja þarf börn á leikskóla. Þá geta stjórnendur hvatt foreldra til að skipta veikindadögum 

barns á milli sín ef þau eru bæði útivinnandi. Æskilegt er að setja fram aðgerðir sem stefna að 

settu marki í jafnréttisáætlun eða í starfsmannastefnu fyrirtækja eða stofnana með fleiri en 

25  starfsmenn. Í smærri fyrirtækjum eða stofnunum er nauðsynlegt að starfsmönnum sé 

kynnt stefnan á skýran og skilmerkilegan hátt (velferðarráðuneytið, e.d.). 
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2 Vendipunktar kvenna í atvinnulífinu 

Í þessum kafla mun ég fara yfir helstu þætti á 20. öldinni sem hafa haft áhrif á framþróun 

kvenna á vinnumarkaðinum. Það voru miklar þjóðfélagsbreytingar á síðustu öld sem leiddu 

til mikilla breytinga á störfum fólks, en við höfum verið að þróast frá því að vera einfalt 

bændasamfélag yfir í það að vera flókið neyslusamfélag og þegar litið er á þróun í stærra 

sögulegu samhengi þá hefur hún verið hröð og miklar breytingar sem eldri kynslóðir á okkar 

tímum hafa gengið í gegnum.  

Árið 1900 voru sett lög um fjármál hjóna, en samkvæmt þeim lögum fékk sú kona 

sem var í hjónabandi sameiginlegt yfirráð yfir eignum og tekjum. Bóndinn var þó áfram með 

yfirráð yfir búinu. Fyrir þessa löggjöf var  löggjöfin þannig að allt sem konan aflaði eða kom 

með til bússins innan hjónabands var eign bússins sem bóndinn hafði yfirumsjón með 

(Sigríður, 1987). Árið 1904 fengu stelpur leyfi til að ganga í Lærða skólann sem heitir 

Menntaskólinn í Reykjavík í dag, fyrir þann tíma var menntun kvenna takmörkuð en með 

þessari löggjöf, sem var ein af þeim fyrstu sem Hannes Hafsteinn kom í gegn, var stelpum og 

strákum veitt sömu réttindi til stúdentsprófs (Heimastjórn, e.d.). Árið 1907 var fyrsta verkfall 

kvenna, það verkfall var hjá fiskverkakonum í Hafnarfirði, verkfallið stóð þó aðeins í hluta úr 

degi en fyrir það uppskáru þær launahækkun.  Fimm árum seinna eða 1912 gengu þær aftur í 

verkfall sem stóð í rúman mánuð en þá voru þær með 15 aura á tímann í jafnaðarkaupi á 

meðan karlmenn voru með 50-60 aura á tímann í yfirvinnu og helgarvinnu (Heimastjórn, 

e.d.). Árið 1911 fengu konur fullan rétt til menntunar og áttu einnig rétt á styrkjum til 

menntunar, fyrir þann tíma voru konur í sérstökum stúlknaskólum og húsmæðraskólum. 

Réttur kvenna var ekki talinn mikilvægur fyrir þennan tíma þar sem talið var að þær ættu 

aðeins rétt á því að mennta sig samkvæmt félagslegri stöðu þeirra í þjóðfélaginu (human 

rights, e.d.). Þann 19. júlí 1915 fengu konur 40 ára og eldri kosningarétt og kjörgengi til 

Alþingis, sömu skilyrði giltu um vinnumenn. Danakonungur skrifaði undir þessar breytingar, 

þessi aldurstakmörk áttu að lækka um eitt ár á ári næstu 15 árin. Árið 1920 unnu konur svo 

fullnaðarsigur sem veitti þeim jafnan rétt til kosninga og kjörgengi til Alþingis (Brynja Björk 

Birgisdóttir, 2015). Árið 1917 útskrifaðist fyrsta konan úr Háskóla Íslands en það var Kristín 

Ólafsdóttir. Hún var einnig fyrsta konan til að hefja skólagöngu við Háskólann. Kristín lauk 

námi í læknisfræði og stundaði hún læknisstörf á Ísafirði og í Reykjavík. Kristín fékk styrk frá 

Hinu Íslenska kvenfélagi ásamt Katrínu Thoroddsen og fengu þær hvor um sig 45 krónur í 
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styrk (Háskóli Íslands, 2011). Árið 1922 var Ingibjörg H. Bjarnason fyrsta konan til að ná kjöri 

inn á Alþingi. Hún sat fyrir Kvennalistann, Íhaldsflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn og sat hún á 

þingi í 7 ár. Ingibjörg starfaði áður sem kennari, var skólastjóri í kvennaskólanum í Reykjavík 

og var formaður Landspítalasjóðs sem stóð að byggingu Landspítalans (konur og stjórnmál). 

Árið 1957 varð fyrsta konan bæjarstjóri. Það var Hulda Geirsdóttir og var hún bæjarstjóri í 

Kópavogi. Hún sinnti því embætti í 5 ár. Hennar helstu baráttumál sem bæjarstjóri voru 

menntamál ásamt byggingu kirkju, félagsheimilis og sundlaugar. Jafnframt 

bæjarstjórastarfinu var hún formaður sóknarnefndar Kópavogssóknar og formaður 

skólanefndar („Hulda Jakobsdóttir“, 1957). Árið 1958 voru jafnlaunalög tekin fullgild. Þau lög 

hófust  árið 1951 á fundi allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í Genf. Þar kveður á 

að konum og körlum skulu vera veitt sömu laun fyrir sömu eða sambærilega vinnu sem innt 

er af hendi. Þar kemur einnig fram að konur eigi að geta haft sömu laun og karlar þó þær séu 

ekki í sambærilegum störfum, það er sett fram svo launajafnrétti kvenna takmarkaðist ekki 

við þann litla hóp kvenna sem starfaði í sömu stöðum og karlar (Velferðarráðuneyti, e.d.).  Í 

lok apríl 1970 kom hópur ungra kvenna saman í Norræna húsinu til að ræða um stöðu 

kvenna og aðgerðir til að vekja upp almenningsvitund um stöðu þeirra. Þær fylgdu eftir 

danskri fyrirmynd sem hafði fyrr í mánuðinum gengið um á Strikinu klæddar risastórum 

gervibrjóstum, stórum höttum, gerviaugnhárum og kölluðu sig Rødstrømperne. Þessar 

Íslensku konur sem komu saman kölluðu sig Rauðsokkahreyfinguna, hvöttu  konur til að 

hittast 1.maí 1970 í göngu verkalýðsfélaganna og vera klæddar rauðum sokkum, þær báru 

svo styttu af konu sem var með borða sem á stóð  „manneskja - ekki markaðsvara“. 

Rauðsokkahreyfingin stefndi að því með öllum ráðum að vekja athygli á bæði augljósu og 

földu misrétti kynjanna, svo og kúgun sem ætti sér rætur í þjóðfélagsgerð og 

fjölskylduhefðum (Kvennasögusafn, e.d.). Fram til ársins 1974, höfðu einungis karlar klæðst 

einkennisbúningum lögreglunnar og gegnt almennum lögreglustörfum. Það ár gengu Dóra 

Hlín Ingólfsdóttir og Katrín Þorkelsdóttir til liðs við lögregluna og breyttu þær ásýnd hennar 

til framtíðar. Fyrsta konan til að starfa fyrir lögregluna var hinsvegar Jóhanna Knudsen 

(lögreglan, 2014). Árið 1975 var kvennaár sameinuðu þjóðanna. Það hófst allt í desember 

1972 þar sem allsherjarþing lýsti því yfir að alþjóðlegt kvennaár væri 1975, helgað málefnum 

kvenna og barna undir yfirskriftinni Jafnrétti, framþróun, friður. Árið 1974 komu hin ýmsu 

kvenna – og réttindafélög saman til að undirbúa kvennaárið. Samstarfsnefnd var skipuð sem 

undirbjó, auk annarra viðburða, kvennaráðstefnu í Reykjavík 20. - 21. júní. Kvennafrídagurinn 
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var haldinn 24.október þar sem um 90% af konum á vinnumarkaði lögðu niður störf og 

örkuðu saman í kröfugöngu. Þessi samstaða varð til þess að atvinnulíf á Íslandi lamaðist og 

skapaðist mikil ringulreið á vinnustöðum þar sem karlar gengu í störf kvenna á meðan þær 

voru í kröfugöngu og fundi á Lækjartorgi og í öðrum bæjarfélögum á landinu. Árið 1980 

markaði tímamót í heimssögunni, þar sem Vigdís Finnbogadóttir varð fyrsti kvenkyns 

þjóðkjörni forsetinn. Hún sinnti því embætti í 4 kjörtímabil eða til ársins 1996. Í forsetastóli 

fjallaði Vigdís oft um stöðu kvenna í samfélaginu. Við lok kvennaáratugar Sameinuðu 

þjóðanna árið 1985 sagði hún að löng leið væri frá Íslandi til himnaríkis. Þó að nokkur 

árangur hefði náðst væri enn mjög á brattan að sækja (Vigdís, e.d.).  Árið 1983 var 

Kvennalistinn stofnaður og bauð hann sig fram í kjördæmum landsins, í kjölfar kosninga náði 

kvennalistinn 3 konum inn á þing, þessi tala tvöfaldaðist í næstu kosningum 4 árum seinna. 

Stefnumál flokksins voru aðallega sex eða: kvennamál, valddreifing, skóla- og menningarmál, 

heilbrigðis- og félagsmál, efnahags- og atvinnumál og friðar- og utanríkismál. Árið 1996 var 

Rannveig Rist ráðin forstjóri Íslenska Álfélagsins hf og tók hún við starfinu árið 1997. Þetta 

mun hafa verið í fyrsta sinn sem kona skipar forstjóra hjá einu af stærsta iðnfyrirtæki 

landsins og þá aðeins 35 ára að aldri. Sama ár var Rannveig valin maður ársins á Stöð 2 og 

kona ársins hjá Nýju Lífi (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 1996). Árið 2003 var Femínistafélag Íslands 

stofnað en markmið félagsins er að efla gagnrýna og femíníska umræðu á öllum sviðum 

þjóðlífsins og berjast gegn hverskonar birtingarmyndum kynjamisréttis (Femínistafélag 

Íslands, e.d.). Árið 2009 var Jóhanna Sigurðardóttir kjörin forsætisráðherra, fyrst íslenskra 

kvenna og gegndi hún því embætti til 23. Maí 2013. Um leið var ríkisstjórn Íslands skipt jafnt 

konum og körlum (Alþingi, 2015).  Árið 2012 var Sr. Agnes M. Sigurðardóttir fyrst íslenskra 

kvenna til að vera kjörin biskup Íslands. (Biskup, e.d.). Þegar farið er yfir söguna frá 

aldamótum 1900 sjáum við að konur hafa verið að vinna sig upp á vinnumarkaði á Íslandi. 

Konur eru nú komnar í valdastöður á Íslandi og er líklegt að jafnréttisbaráttan heldur áfram 

þangað til jafnrétti er náð. Einn af stærstu vendipunktum á vinnumarkaði er kynjakvóti í 

stjórnum fyrirtækja sem tók gildi árið 2013. 

2.1 Kvótakerfið 
Mikið hefur verið rætt um kynjakvóta í fyrirtækjum og stofnunum síðustu árin. Noregur kom 

með fyrirmæli árið 2005 um kynjakvóta kvenna í stjórnum. Fyrirmælin voru þau að konur 

þyrftu að vera að lágmarki 40% í stjórnum fyrirtækja,  þau fyrirmæli gengu ekki eftir og voru 
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þá sett lög um kynjakvótann árið 2008. Viðurlögin við þeim lögum eru að dagssektir eru 

settar á, fyrirtækjum neitað um skráningu og að lokum eru fyrirtæki leyst upp, þar til 

skilyrðum hefur verið mætt (Sandra Kristín Ólafsdóttir, 2015) 

Alþingi gerði þá lagabreytingu að hluta- og einkafélögum væru skylt að gæta að 

kynjahlutföllum innan stjórnar fyrirtækis. Gæta þarf að kynjahlutfalli við ráðningu 

framkvæmdastjóra og ber fyrirtækjum skylda til að tilkynna hlutafélagsskrá upplýsingar um 

kynjahlutföll meðal framkvæmdastjóra. Lög um hlutafélög nr. 2/1995 segir að í hlutafélögum 

með yfir 25 starfsmenn að jafnaði skal sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna meðal 

starfsmanna og stjórnenda félagsins. Ólíkt Noregi þá fjalla íslensku lögin um bæði einka- og 

hlutafélög en norsku lögin ná aðeins til hlutafélaga. 

1. mgr. 63. gr. Laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög nr. 
2/1995 orðast svo : 

 
  „Í stjórn hlutafélags skulu eiga sæti fæst þrír menn. Í stjórnum opinberra hlutafélaga og 
hlutafélaga þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skal hvort kyn eiga 
fulltrúa í stjórn þegar stjórn er skipuð þremur mönnum og þegar stjórnarmenn eru fleiri en þrír í 
slíkum félögum skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Sama gildir um 
kynjahlutföll meðal varamanna í slíkum félögum en hlutföllin í stjórn og varastjórn skulu þó í 
heild vera sem jöfnust. Náist ekki viðhlítandi niðurstaða má samþykkja nauðsynlega breytingu 
með nýrri ákvörðun hluthafafundar en ákvæði um þetta efni skal taka upp í samþykktir félags. Í 
tilkynningum um stjórnir til hlutafélagaskrár skal sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna í 
stjórn. Í hlutafélögum, þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli, skal 
jafnframt sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna meðal starfsmanna og stjórnenda 
félagsins.“ 

Þessi lög gilda einnig um einkahlutafélög og ber þeim að gæta að kynjahlutfalli. Gildistaka á 

þessum lögum hófust í september 2013. 

2.2 Kostir og gallar kvótakerfis 
Kostir kvótakerfis og fjölgun kvenna í stjórnum fyrirtækja er meðal annars sá að stjórn 

samsett af báðum kynjum gefur meiri lýðræðislega sýn. Með kynjakvóta má koma í veg fyrir 

hindranir líkt og glerþakið, sem hefur verið á vinnumarkaði áratugum saman. Jafnt hlutfall 

kvenna og karla í stjórnum fyrirtækja leiðir til betri nýtingar á hæfileikum beggja kynja og þar 

af leiðandi aukinnar arðsemi (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012).   

Í skýrslu iðnaðar – og viðskiptaráðuneytis frá árinu 2005 segir: 

 „Helstu rökin fyrir því að fjölga eigi konum í stjórn fyrirtækja eru þau að ávinningur sé af 

fjölbreytileika, ákvarðanir stjórna taki meira mið af markaðinum og það að virkja konur í 
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yfirstjórnir fyrirtækja hagnýti hæfni og þekkingu sem fyrirtæki myndu ellegar fara á mis við. 

Enn fremur hefur verið sýnt fram á tengsl milli fjölda kvenna í stjórnum og bættra stjórnarhátta, 

og bent hefur verið á að fjölgun kvenna í lykil- og valdastöðum auki líkur á að viðskiptalífið 

byggi á gildum og viðhorfum beggja kynja og sé því líklegra til að njóta krafta og hæfni 

starfskrafta af báðum kynjum“ (Þóranna Jónsdóttir, 2005). 

Þeir sem hafa verið að andmæla kvótakerfinu hafa bent á að stjórnvöld séu að sýna 

freklegt og ólýðræðislegt inngrip í stjórnun einkafyrirtækja, og má þar benda á að í Noregi 

þar sem kvótakerfið var fyrst innleitt, falla þessi lög aðeins um hlutafélög. Einnig hafa komið 

þær umræður að kerfið bjóði upp á verri rekstrarafkomu þar sem kyn er tekið fram yfir 

hæfileika og því ekki hæfasti einstaklingurinn alltaf ráðinn í starfið. Svo hefur það verið nefnt 

að konur séu áhættufælnari en karlar og því er það ekki eins  hagkvæmt fyrir fyrirtæki að 

hafa konur í stjórnum fyrirtækja þar sem það sé líklegra að þær hiki þegar kemur að stórum 

ákvörðunum (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). 

Í skýrslu sem Creditinfo gaf út kemur fram  að í  íslenskum fyrirtækjum sem hafa 

kynblandaða stjórn sé meðaltal eigin fjár 23%, en hjá fyrirtækjum sem hafa aðeins karlmenn í 

stjórn er meðaltalið 11%. Fyrirtæki sem eru eingöngu með kvenmenn í stjórnum eru að fá 

mjög góða arðsemi eigin fjár eða 32% (Creditinfo, 2009). Blönduð stjórn er því mjög jákvæð 

þegar kemur að Íslenskum fyrirtækjum þar sem karlar og konur ná að sameina krafta sýna og 

þá mismunandi sýn sem þau kunna að hafa til að hámarka eigið fé. Einnig er blönduð stjórn 

jákvæð þegar kemur að alvarlegum vanskilum en hjá þannig fyrirtækjum eru alvarleg vanskil  

9,1%. Hjá fyrirtækjum með eingöngu karla í stjórn er talan 15% og með eingöngu konur í 

stjórn eru alvarleg vanskil 14,3%. 
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3 Vinnumarkaðurinn  

Vinnumarkaðurinn á Íslandi hefur breyst mikið og hratt á 20. og 21. öldinni. 

Vinnumarkaðurinn hefur þróast úr því að vera einfalt óiðnvætt bændasamfélag yfir í að vera 

að vera flókið neyslusamfélag. Kapítalískir framleiðsluhættir komu til Íslands um aldamótin 

1900 og breiddust út hægt og rólega yfir landið. Tilvist verkalýðsfélaga má rekja til þeirrar 

þróunar sem átti sér stað í samfélaginu til kapítalískra framleiðsluhátta (Ingólfur V. Gíslason, 

2007). Lög um stéttarfélög og vinnudeilur voru sett á árið 1938 og við það var tilvist 

verkalýðsfélaga samþykkt. Vinnumarkaðurinn breyttist mikið á Íslandi næstu 30 árin en árið 

1960 unnu aðeins 8% manna við landbúnað en tveimur árum áður höfðu 36% atvinnubærra 

manna unnið við landbúnað (Snjólaug Arndís Ómarsdóttir, 2011). Eins og má sjá á mynd 1. 

sem sýnir þróun starfa á vinnumarkaði frá 1991-2014, þá er mikil aukning í  nokkrum 

starfstéttum eins og sérfræðingum (137%), sérmenntuðu starfsfólki (73%), þjónustu- og 

verslunarfólki (61%) og stjórnendum og embættismönnum (34%). Þar á móti hefur fjöldi í 

öðrum starfstéttum lækkað eins og skrifstofufólki (-46%), bændum og fiskimönnum (-43%) 

og iðnaðarmönnum (-9%) (Hagstofa Íslands, 2014a).  
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Mynd 1. Breytingar á starfsstéttum frá 1991-2014. 
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3.1 Atvinnuþátttaka 
Atvinnuþátttaka hér á landi er ein sú mesta sem mælist hjá OECD ríkjunum hjá fólki á 

aldursbilinu 16-74 ára. Árið 2014 var atvinnuþátttaka á Íslandi 81,5%, karlar voru með 84,7% 

þátttöku og konur með 78,2%. Atvinnuþátttaka íslenskra kvenna hefur verið mikil í gegnum 

tíðina og er það styrkleiki fyrir vinnumarkaðinn og samfélagið í heild sinni. Mikil þátttaka 

kvenna á vinnumarkaði hefur jákvæð áhrif á landsframleiðslu. Mismuninn á milli kynjanna 

má skýra að hluta til með því að fleiri konur eru fyrir utan vinnumarkað. Flestir karlar eru í 

fullu starfi en  fleiri konur eru í hlutastörfum heldur en karlar. Vinnuvikan hjá körlum í fullu 

starfi er lengri en hjá konum. Karlar vinna að meðaltali 47,1 tíma á viku en konur 41,2. 

Hinsvegar er vinnuvikan hjá konum í hlutastarfi lengri en hjá körlum. Konur vinna að 

meðaltali 23,3 tíma á viku á meðan 

karlar vinna 21,9 tíma. Mynd 2.  

sýnir atvinnuþátttöku karla (blá) og 

kvenna (rauð) á tímabilinu 2003-

2014. Myndin sýnir að ekki er mikil 

breyting á atvinnuþátttöku á 

þessum 12 árum. Það kemur smá 

sveifla árið 2008 en aðallega hjá 

körlum, sú breyting má rekja til 

efnahagshrunsins 

(Velferðarráðuneytið, 2015). 

3.2 Atvinnuleysi 
Atvinnuleysi er einn af þeim lykilþáttum sem skoðaðir eru þegar verið er að meta stöðu 

efnahagsmála. 

Á Íslenskum vinnumarkaði er vinnuafl skilgreint sem sá hluti mannfjöldans sem er á 

vinnufærum aldri sem vill og getur stundað atvinnu. Þetta eru einstaklingar á aldrinum 16-74 

ára. Hagstofa Íslands skilgreinir atvinnuleysi þannig að þeir teljast atvinnulausir sem ekki eru í 

starfi í viðmiðunarvikunni, sem geta hafið störf innan tveggja vikna og uppfylla auk þess eitt 

eða fleiri af eftirfarandi skilyrðum. 

 Hafa verið virkir í atvinnuleit 

 Hafa fundið starf sem byrjar seinna, þó ekki síðar en innan þriggja mánaða 

 Bíða eftir  að vera kallaðir til vinnu. 

 

Mynd 2. Atvinnuþátttaka á Íslandi frá 2003-2014 
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Þeir einstaklingar sem ekki eru í vinnu en eru í námi teljast einnig vera atvinnulausir þar sem 

þeir uppfylla ekki þau skilyrði að vera til taks þegar starf býðst (Velferðaráðuneyti, 2015). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands var atvinnuleysi á tímabilinu 1991-2014 mest árið 2010 eða 7,5% að 

meðaltali á landsvísu meðal karla og kvenna. En þegar þetta sama tímabil er skoðað nánar með 

tilliti til kynjanna þá sést að lægsta atvinnuleysi karla var árið 1999, en þá mældist atvinnuleysi 

aðeins 1,5%. Lægsta atvinnuleysi meðal kvenna var hinsvegar 2,3% árið 2007. Þess má geta að 

það ár var atvinnuleysi meðal karla það sama. Mesta atvinnuleysi karla var hinsvegar árið 2009 

eða 8,6 %. En mesta atvinnuleysi kvenna á tímabilinu var 2010 eða 6,7%. Atvinnuleysi karla og 

kvenna hefur minnkað frá árunum 2009 og 2010 (Hagstofa Íslands, e.d.a)  

 

Mynd 3.Atvinnuleysi á Íslandi 

 

3.3 Atvinnuleysi í Evrópu. 
Ísland stendur ágætlega í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir þegar tölur um atvinnuleysi eru 

bornar saman. Atvinnuleysisspá á Íslandi er jákvæð þar sem reikna má með miklu framboði á 

störfum og þá sérstaklega á störfum sem ekki krefjast hárrar menntunarstiga, sem dæmi má 

nefna vaxandi ferðaþjónustuiðnað, byggingariðnað og fiskvinnslu. Ef við horfum til landa sem 

eru innan Evrópusambandsins í maí 2015 er mest atvinnuleysi í Grikklandi eða 25,6%, Spánn 

fylgir þar á eftir með 22,5% atvinnuleysi. Nágrannalönd okkar í Skandinavíu eru með heldur 

lægra atvinnuleysi, atvinnuleysi í Finnlandi er 9,5%, Svíþjóð með 7,6% og Danmörk með 6% 

atvinnuleysi. Það land sem hefur lægsta hlutfall atvinnuleysis innan ESB er Þýskaland en 

atvinnuleysi þar mældist 4,7% (Statista, e.d.). Ísland stendur því vel að vígi þegar það er borið 

við þjóðir innan ESB, samkvæmt Hagstofunni var atvinnuleysi á Íslandi 5,4% í maí 2015 sem 

er það sama og í Bretlandi á sama tímabili. 
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4 Stjórnandinn 

Hugtökin stjórnandi og leiðtogi er oft líkt saman en í raun er munur á þeim tveimur. 

Stjórnandinn þarf að takast á við flækjustig innan fyrirtækis og það flækjustig hefur farið 

vaxandi með stækkun skipulagsheildar fyrirtækja. Með því að leiðarljósi verða 

stjórnunarþrepin fleiri og flóknari. Starf stjórnandans er að semja áætlanir, skipuleggja störf, 

samræma og stjórna til að hámarka getu skipulagsheildarinnar. Leiðtoginn þarf að sýna 

forystu og vinna jákvætt úr þeim aðstæðum sem koma að skipulagsheildinni. Leiðtogi er 

einstaklingur með engin formleg völd yfir aðra starfsmenn innan skipulagsheildarinnar, 

leiðtoginn  drífur samstarfsmenn með sér í að horfa ekki á breytingar sem ógnanir heldur 

frekar sem áskoranir.  Til að vera góður stjórnandi þarf sá einstaklingur að hafa góða 

leiðtogahæfni til að ná sem bestum árangri innan hans deildar eða skipulagsheildar. (Sherri 

Hartzell, e.d.).  

Fólk er af öllum stærðum og gerðum, þó höfum við ákveðna mynd af útliti og 

menntun stjórnandans. Samkvæmt rannsókninni kynjajafnrétti við stjórn atvinnulífsins er 

hinn hefðbundni íslenski karlkyns stjórnandinn 49,6 ára. Hann er með framhaldsnám á 

háskólastigi og þá helst á sviði viðskipta- eða hagfræði. Karlkyns stjórnandinn er giftur eða í 

sambúð, á að meðaltali þrjú börn eða fleiri og vinnur 51-60 klst. á viku. Hinsvegar er hinn 

hefðbundni kvenkyns stjórnandi 44,9 ára. Með framhaldsnám á háskólastigi og þá helst á 

sviði viðskipt- eða hagfræði. Hún er gift eða í sambúð, á að meðaltali tvö börn og vinnur um 

41-50 klst. á viku (Guðbjörg, Laufey, Sunna og þorgerður, 2015). Í þessari rannsókn má sjá að 

bæði er konan yngri eða tæplega fimm árum og hún vinnur mun styttri vinnuviku. Þetta er 

auðvitað rannsókn sem gerð var um staðalímynd stjórnandans en stjórnandinn getur verið af 

öllum stærðum og gerðum ef hann hefur réttu persónueinkennin sem stjórnandinn þarf. 

4.1 Stjórnun 
Stjórnun er ferli við að safna saman og nota ákveðnar auðlindir til að ná ákveðnum 

markmiðum á skipulagðan hátt í umhverfi skipulagsheildar.  Stjórnun er raðir athafna og 

aðgerða svo sem skipulagning, ákvörðun og endurmat.  Stjórnun er að fylgja eftir stefnu og 

velja þær leiðir sem bestar eru til að ná að framfylgja stefnunni og þannig að ná þeim 

markmiðum sem stefnt er að. Með stjórnun er leitast við að hámarka afköst 

skipulagsheildarinnar sem  samansett er af fólki með mismunandi tilgang til að vinna saman 

að því markmiði sem skipulagsheildin hefur. 



20 

4.2 Stjórnskipulag 
Það er sama hversu stór fyrirtæki eru, öll styðjast þau við stjórnskipulag. Mikilvægt er að 

hafa stjórnskipulag til að ná fram markmiðum og stefnu, boðleiðir eru skilgreindar sem og 

tengsl milli manna og deilda. Hvort sem það er einkarekið fyrirtæki með þrjá starfsmenn eða 

hlutafyrirtæki með yfir þúsund starfsmenn. Hjá litlum fyrirtækjum er stjórnskipulagið oft ekki 

sett upp sem sýnilegt en hjá stærri fyrirtækjum er oft hægt að nálgast skipurit til að sjá 

valdastöðu starfsmanna sýndan á myndrænan hátt. Stjórnskipulög má flokka niður í  

eftirfarandi fjóra flokka: Starfaskipulag, þar sem fyrirtækið er brotið saman í deildir til að 

hámarka afköst til dæmis þannig að öll framleiðsla fer fram í framleiðsludeild, þetta skipulag 

hentar best í litlum eða millistórum fyrirtækjum þar sem ekki eru miklar afurðir  til 

framleiðslu. Helstu kostir starfaskipulags er stærðarhagkvæmni, mikil sérhæfing og fyrirtæki 

ná markmiðum deildanna, ókostir starfaskipulags eru að það bregst hægt við breytingum í 

umhverfi, ákvarðanir leita til toppsins sem leiðir og bíða afgreiðslu þar og takmarkar sýn á 

markmið fyrirtækisins. Afurðarskipulag, en þar eru myndaðar sérstakar einingar fyrir hverja 

afurð sem  framleidd er í fyrirtækinu, sem dæmi má nefna fyrirtæki sem framleiðir húsgögn, 

þá gæti verið deild sem framleiddi stóla og önnur deild sem framleiddi borð, þannig reynir 

hver deild að hámarka afköst sín. Svæðisskipulag, er algengt í stórum fyrirtækjum og líkir til 

afurðarskipulags þar sem fyrirtækið er ekki endilega á einum stað heldur er dreift um landið 

eða jafnvel heiminn. Þar er skipulagið hentugt til að hámarka framleiðslu á því svæði sem 

það starfar á. Að lokum er Fléttuskipulag, sem felst í því að nýta kosti starfa- og 

afurðarskipulags en er með því móti að valdabrautir fléttast og oft eru fleiri en einn 

stjórnandi í hverri deild. Þetta skipulag er sett upp til að auðvelda samskiptaleiðir og 

samræmingu innan fyrirtækis og hentar best í flóknu og síbreytilegu umhverfi þar sem 

afurðir eru fáar. Helstu kostir fléttuskipulags eru að þverfaglegir vinnuhópar brjóta niður 

múra á milli starfssviða, gefur meðlimum þverfaglegra hópa tækifæri til að læra hver af 

öðrum og hámarkar nýtingu sérfræðinga sem færa sig á milli framleiðsluvara eftir þörfum. 

Helstu ókostir fléttuskipulags eru hinsvegar að það eru árekstrar um hlutverk, árekstrar á 

milli starfssviða og framleiðsluhópa um notkun auðlinda og starfsfólks er líklegt til að skynja 

skort á valdi og ábyrgð sem hálfgert tómarúm. (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur 

Kristján Óskarsson, 2008).  
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Með sýnilegu stjórnskipulagi er hægt að greina stjórnendur í fyrirtækjum og stig 

þeirra. Stjórnskipulagið sýnir samskipti á milli starfsmanna og hvernig starfsfólk samræmir 

vinnuframlag sitt og nýtir auðlindir. Mikilvægt er að geta áttað sig á hver er yfirmaður 

hverrar einingar til að samskiptaleiðir innan fyrirtækis verði styttri. Meginmarkmið 

stjórnskipulags er að hafa eftirlit með samhæfingu og hvatningu til að ná markmiðum. 

Stjórnandinn þarf einnig að vita hver sín staða er í fyrirtækinu. 

4.3 Stjórnunaraðferðir 
Þegar stjórnskipulag er skýrt skipta stjórnunaraðferðir innan deilda skipulagsheildar máli. 

Hersey og Blanchard flokkuðu aðstæðubundna stjórnun í 4 flokka eða: Stýrandi, hvetjandi, 

veitandi og felandi. Í stýrandi stjórnun er lítill verkefnaþroski og lítill áhugi starfsmanna þar 

sem stjórnandi gefur skipanir og fylgist náið með frammistöðu starfsmanna. Í hvetjandi 

stjórnun er lítill eða meðal verkefnaþroski og mikill áhugi starfsmanns þar sem stjórnandi  

hvetur starfsmann áfram, gefur upplýsingar, útskýrir og spyr. Í veitandi stjórnun er mikill 

verkefnaþroski en lítill áhugi starfsmanns þar sem stjórnandinn veitir uppörvun, stuðning og 

hvetur til þátttöku í verkefnum. Síðasti stjórnunarflokkurinn er felandi stjórnun þar sem er 

mikill verkefnaþroski og mikill áhugi starfsmanns þar sem stjórnandi gefur starfsmanni mikið 

svigrúm til þróunar í starfi og stjórnandinn fylgist með í fjarlægð (learn to be a leader, e.d.). 

Þeir Ingi Rúnar og Guðmundur Kristján settu fram rannsókn árið 2009 þar sem þeir fengu 

svör frá 222 fyrirtækjum sem svöruðu hvaða stjórnunaraðferð stjórnandinn notar. Meðal 

annars flokkuðu þeir niðurstöður eftir kyni og má sjá það á töflu 1. Konur notuðu aðallega 

hvetjandi stjórnun eða 34,8% gegn 26,5% hjá körlum. Karlar voru aðallega með felandi 

stjórnun eða 41,2% en 23,3% kvenna notuðust við þá stjórnunaraðferð. Engin kona sem 

svaraði könnuninni notar stýrandi stjórnun (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján 

Óskarsson, 2009).  
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Tafla 1. Stjórnunaraðferðir sem eru notaðar miðað við kyn. 

4.4 Yfirstjórnendur 
Í mjög stórum fyrirtækjum eru það oftast forstjórar sem sjá um tengsl við hluthafa og eru 

talsmenn út á við og sjá um stefnumótun alls fyrirtækisins. Næst þeim eru 

framkvæmdastjórar sem sjá um tengsl innan fyrirtækis og tryggja að stefnu sé framfylgt. 

Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir árangursríkri áætlanagerð, hann framselur, samræmir, 

mannar, skipuleggur og framkvæmir ákvarðanatöku til að ná sem bestum hagnaði fyrir 

fyrirtækið. Aðstoðarframkvæmdastjórar eða yfirmenn deilda sjá um framleiðslu á vöru og 

þjónustu. Þessir stjórnendur bera almenna ábyrgð á tekju- og kostnaðarþáttum á 

rekstrarreikningi fyrirtækisins. Mannauðs- og starfsmannastjórar stýra einingum sem styðja 

við kjarnastarfsemi.  

4.5 Millistjórnendur 
Skilgreining á millistjórnendum getur verið misjöfn eftir því hvaða skipulagsheild og 

atvinnugrein á í hlut. Millistjórnandi getur til dæmis verið verkefnastjóri, deildarstjóri eða á 

framkvæmdastjórastigi. Millistjórnendur heyra undir flokk yfirstjórnanda og stjórn en eru 

yfirmenn annarra starfsmanna og verkefnum í framlínu sem mætir viðskiptavinum (Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2014). Millistjórnendur er reipið á milli starfsmanna og stjórnar sem auðveldar 

boðleiðir og dreifir álaginu frá yfirstjórnendum. Mikilvægt er að hafa stjórnskipulag til að 

hafa góða mynd á því hver er yfirmaður hvers. 

4.6 Stjórnandinn sem persóna 
Það er mikilvægt  að hafa fimm eftirfarandi persónueinkenni og nýta þau á sem bestan hátt 

til að ná að vera góður stjórnandi. Þessi atriði eru jákvæðni, neikvæðni, samvinnuþýði, 

samviskusemi og vera opinn fyrir tækifærum. Jákvæðni kemur inn á þá þætti þar sem 

stjórnandinn þarf að hafa mikið sjálfsöryggi og um leið góða samskiptahæfni. Neikvæðni þar 
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sem stjórnandinn þarf að vera bæði gagnrýninn á sjálfan sig og aðra og þarf að gera miklar 

kröfur um leið. Samvinnuþýði, hann þarf að vera góður í samskiptum, traustur, í 

tilfinningalegu  jafnvægi, eiga auðvelt með að skilja aðra og sýna hluttekningu. Samviskusemi 

þar sem stjórnandinn er einstaklingur sem á að vera agaður og áreiðanlegur. Einnig þarf 

stjórnandinn að vera opinn fyrir tækifærum og/eða nýrri reynslu og vera tilbúinn til að taka 

áhættu (Gosling, Rentfrow og Swann Jr, 2003). Stjórnendur lenda oft í siðferðislegri klemmu 

þegar þeir þurfa að ná jafnvægi á milli innri og ytri hagsmunaaðila fyrirtækisins. Siðferði eru 

þær innri siðferðilegu reglur, gildi og trú sem einstaklingar styðjast við til að greina og túlka 

aðstæður, og ákveða síðan hvað er viðeigandi hegðun eða atferli. 

Í rannsókn sem gerð var um kynjakvóta og stöðu kvenna í æðstu stjórn voru 

stjórnendur beðnir um að svara og merkja við styrkleikleika sína sem stjórnendur. 

Niðurstaðan var frekar svipuð eins og má sjá á mynd 4, en bæði karlar og konur völdu gott 

siðferði og auðvelt með samstarf sem tvo helstu styrkleikana. Skapandi og greinandi voru 

styrkleikar sem náðu ekki miklu flugi eða aðeins á milli 50%-62%. Aðrir valmöguleikar voru 

þar á milli og var nokkuð jafnt á milli kvenna og karla nema þó helst þegar kemur að gagnrýni 

þar svöruðu 79% kvenna að þær væru gagnrýnari en aðeins 60% karlar (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2013). Áhugavert er að sjá í þessari rannsókn að konur eru með hærra skor í 

öllum svörum, þó munurinn sé ekki alltaf marktækur.   

 

 

 

  

Mynd 4. Eiginleikar stjórnanda 
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5 Launamunur kynjanna 

Samkvæmt orðabók jafnréttisstofnunar er launamunur kynjanna og kynbundinn launamunur 

ekki það sama. Launamunur kynjanna er sá munur sem er á hreinum tekjum karla og kvenna 

en kynbundinn launamunur er munurinn á launum karla og kvenna þegar búið að að 

leiðrétta mun á menntun, aldri, starfsaldri, starfshlutfalli, starfsstétt, yfirvinnu og vaktaálagi 

(Jafnréttisstofa, e.d). Þegar talað er um óleiðréttan launamun er átt við að ekki er tekið tillit 

til skýringaþátta sem geta haft áhrif á laun einstaklinga, s.s. starf, menntun, aldur, starfsaldur 

og fleira. Íslenskur vinnumarkaður er enn þann dag í dag mjög kynbundinn, og er það ein 

meginskýringin á launamuni karla og kvenna (Velferðaráðuneyti, 2015). 

Í frétt frá Hagstofu kemur fram að óleiðréttur launamunur kynjanna á Íslandi árið 

2014 var 18,3% en árið 2013 var munurinn 19,9%. Launamunurinn er mestur í fjármála- og 

vátryggingastarfsemi eða 37,5%, en minnstur í heilbrigðis- og félagsþjónustu eða 7,4 %. Þessi 

mikli munur í fjármála- og vátryggingastarfsemi skýrist af mikilli dreifingu launa í þeirri 

atvinnugrein (Atli Ísleifsson, 2015).  

Meðaltal heildarlauna landsmanna árið 2014 voru 555 þúsund á mánuði, karlar með 

619 þúsund en konur með 486 þúsund á mánuði. Um 63% launamanna voru með laun undir 

meðaltali, rúmlega helmingur karla en 75% kvenna. Þetta skýrist meðal annars af því að 

kjarasamningar tryggja ákveðin lágmarkskjör en engin hámarkskjör (Hagstofa Íslands, 2015a).   

Á mynd 5, sjáum við óleiðréttan launamun frá árinu 2000 til 2014. Myndin sýnir bæði 

meðaltal og miðgildi fyrir þessi 15 ár. Þar sjáum við að launamunur hefur dregist heldur 

saman, árið 2000 var munur á reglulegum mánaðalaunum 32,5% en árið 2014 var sá munur 

kominn niður í 18%. Það er lækkun um 14,5 prósentustig. Munurinn á reglulegum 

mánaðarlaunum lækkaði jafnt og þétt til ársins 2010 og hefur haldið sig á því reiki síðan þá. 

Enn er langt í land  þangað til það næst launajafnrétti en því er spáð að það náist árið 2133, 

eða eftir 118 ár (velferðarráðuneyti, 2015). 

  

Mynd 5. Launamunur kynjanna 



25 

6 Menntun 

 

Tafla 2. Fjöldi einstaklinga í háskólanámi 

Í töflu 2 sjáum við þann fjölda sem stundar háskóla- og doktorsnám í Háskóla Íslands, 

Háskóla Reykjavíkur, Háskólanum á Bifröst og Háskóla Akureyrar. Meirihlutinn sækir 

háskólanám í Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur. Ekki eru sótt doktorsnám í Háskólanum 

á Bifröst og Háskóla Akureyrar. Á þessum tölum frá 2007-2013 má sjá að fjöldi nemenda 

hefur aukist með árunum og töluvert fleiri konur stunda háskólanám heldur en karlar. Árið 

2007 var hlutfall kvenna í háskólanámi um 62% og árið 2013 var hlutfall kvenna 63% 

(Hagstofa Íslands, 2015b). Samkvæmt þessum upplýsingum hefur hlutfall kynjanna haldist 

nokkuð eins frá 2007-2013 en heildarfjöldi karla og kvenna sem hafa sótt í háskólanám hefur 

aukist um 35% á þessum sex árum. 

Þrátt fyrir að fleiri konur séu með háskólamenntun en karlar (Hagstofa Íslands, e.d.b) 

að þá fer launamunurinn ekki minnkandi, launamunurinn er mestur á aldursbilinu 35-44 ára 

en þar eru konur með 10,3% lægri laun en karlar  (VR, e.d.). Ein af skýringunum er sú að 

konur rekast á allnokkrar hindranir í atvinnulífinu. 

6.1 Stjórnendur og háskólapróf 
Stjórnendur eru með mismikla menntun en það þýðir ekki endilega að þeir sem eru með 

minni menntun séu verri stjórnendur. Stjórnandinn þarf að búa yfir eiginleikum sem geta 

verið meðfæddir eða lærðir. Á töflu 3. sjáum við tölur frá Hagstofunni frá árinu 2011 sem 

sýnir menntun þeirra stjórnanda sem voru á íslenskum vinnumarkaði þá. Nær helmingur eða 

47% stjórnenda eru með háskólapróf sem hæsta stig menntunar og er munurinn á körlum og 

konum með þá gráðu er minnstur, af konum í stjórnendastöðu eru  tæplega 46% með 

háskólamenntun. Helmingur stjórnenda eru þó ekki með gráðu úr háskóla og hafa eingöngu 

lokið grunn- eða framhaldsmenntun (Hagstofa Íslands, 2011).  

Ætla má að sviptingar á þessum tölum geti orðið miklar þegar þessi ritgerð er skrifuð 

þar sem vinnumarkaðurinn er að breytast, möguleikar á námi hefur aukist í gegnum tíðina, 

starfsmenn sem eru að fara af vinnumarkaði í dag eru ekki jafn mikið menntaðir og sá 

mannauður sem er að koma inn á vinnumarkaðinn. Þeir sem eru að fara af vinnumarkaði til 
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dæmis vegna eftirlauna eru með minni menntun en sá vaxandi fjöldi sem er á leið á 

vinnumarkað og má búast við umframframboði af störfum sem krefjast minni menntunar t.d. 

byggingariðnaði, fiskvinnslu og ferðaþjónustu. Markaðurinn á Íslandi býður því kannski ekki 

uppá mikla möguleika fyrir fólk með háskólamenntun og hefur það sýnt sig á undanförnum 

árum að fólk með háskólamenntun fer út fyrir landsteinana til að fá betri kjör og þá aðallega 

fólk með menntun frá tækni- og heilbrigðisvísindum þó eitthvað sé um viðskipta- og 

hagfræðinga. Einnig eru mörg dæmi um fólk sem fer út til að mennta sig og snýr ekki aftur 

heim.  

 

Tafla 3. Menntunarstig stjórnanda á Íslandi 

6.2 Laun miðað við menntun 
Þegar búið er að taka tillit til þeirra breyta sem hafa áhrif á launin eins og vinnutími, starf, 

atvinnugrein, mannaforráð, aldur, starfsaldur og kyn, skilar háskólagráða 26% hærri 

mánaðalaunum miðað við þá sem hafa aðeins lokið grunnnámi. Þeir sem hafa lokið 

doktorsnámi eru með 40% hærri laun að öllu jöfnu en þeir sem hafa eingöngu lokið 

grunnskólaprófi. Þetta kemur fram í launakönnun VR árið 2009. Árið 2015 voru þessar tölur 

búnar að dragast saman þar sem háskólanám skilaði 23% hærri launum en grunnnám og 

doktorspróf skilaði 37% hærri launum. Ef við horfum á þessa þætti út frá kynjaskiptingu þá 

sjáum við að konur hafa töluvert meiri ávinning af menntun heldur en karlar. Árið 2009 voru 

konur með masters- eða doktorspróf með 47% hærri laun en konur með grunnskólamenntun, 

sú prósentutala hefur lækkað en árið 2015 stóð hún í 40% eftir niðursveiflu á árunum þar á 

milli. Karlar með masters- eða doktorsnám árið 2009 voru þá eingöngu með 31% hærri laun 

og árið 2015 með 33% hærri laun, eins og með konur þá lækkaði þetta hlutfall á árunum 

2009-2014 en hækkaði aftur árið 2015. Þó að þessi tala sé hærri hjá konum þá þýðir það  ekki 

að þær fá hærri laun en karlar heldur eingöngu að breytan á milli grunnskóla- og 

háskólanáms er hærri hjá konum. Kynbundinn launamunur meðal fólks með 

háskólamenntun er enn konum í óhag (VR, e.d.).  
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7 Umhverfið 

Starf er vítt hugtak og er margt sem hefur áhrif á störf einstaklinga og jafnrétti. Starfið er ekki 

eingöngu mótað innan vinnustaðar heldur eru ytri þættir sem hafa áhrif vinnuna. Oft hefur 

verið sagt að maður eigi ekki að taka vinnuna með sér heim en heimilið og fjölskyldan er einn 

af ytri þáttum sem mótar einstaklinginn í því starfi sem hann er í.  

7.1 Tengslanet 
Að mynda tengslanet er að vinna að gagnkvæmum jákvæðum tengslum við annað fólk eða 

fyrirtæki og hugsanlega við viðskiptavini. Lykillinn að tengslaneti er að koma á fót 

hagsmunatengslum sem henta báðum aðilum að efla stöðu sína á vinnumarkaði. Tilgangur 

tengslanetsins er að auka viðskiptatekjur á einn eða annan hátt. Fyrsta skrefið til að koma á 

gagnkvæmum og jákvæðum tengslum (Susan Ward, e.d.), er að hlusta, með áherslu á 

hvernig maður getur hjálpað þeim sem þú ert að hlusta á frekar en að hann eða hún sem þú 

ert að hlusta á getur hjálpað þér. Hér á landi er mikilvægt að hafa gott tengslanet þar sem 

vinnumarkaðurinn er mjög þröngur og því mikilvægt að hafa jákvæð tengsl við aðra í 

samfélaginu sem geta hjálpað öðrum til að vinna sig upp í valdastiga fyrirtækja. Tengslanet 

getur einnig átt sér stað innan fyrirtækis en þá er það klasi ólíkra skipulagsheilda sem 

samræma aðgerðir sínar með samningum og viljayfirlýsingum en nota ekki formlegt 

valdakerfi stigveldis. Helstu kostir tengslanets eru að framleiðslukostnaður lækkar, dregur úr 

skrifræðiskostnaði, skipulagsheildin verður lífrænni og betra aðgengi er að ódýrari 

auðlindum. Ókostir tengslanets eru hinsvegar samræmingarvandi, samstarfsaðilar geta  lekið 

upplýsingum til samkeppnisaðila og erfitt er að byggja upp viðvarandi lærdómsferli sem 

skapar færni því fyrirtækin hafa engan hvata til þess. 

7.2 Hindranir 
Kvenkyns einstaklingar hafa í gegnum tíðina þurft að komast yfir fleiri hindranir á 

vinnumarkaði heldur en karlmenn sem verður þess valdandi að konur sitja oft lengur í sömu 

stöðum og ná ekki jafn hröðum vexti og karlmenn á vinnumarkaði eða í skipulagsheild. 

Þessar hindranir sem verða á vegi kvenna geta bæði komið fram í framgangi í starfi og/eða 

launamismun. Það eru þó ekki allir sammála og segir Birna Ósk Einarsdóttir, 

framkvæmdastjóri Símans, að mikill munur sé á því hvernig kynin líta á sig sem starfsmenn 

og telur hún að  konur setji upp sínar eigin hindranir. Þá nefnir hún einnig að mun fleiri karlar 

sæki um launahækkun en konur (Viðskiptablaðið, 2015). 
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7.2.1 Glerþak 
Þegar talað er um glerþak er átt við að konur komist ekki yfir ósýnilegan múr eða hindranir 

vegna innbyggingu valdakerfis atvinnulífsins. Sumir vilja meina að hindranir sem konur lenda 

í séu eins og völundarhús frekar en glerþak. Þá er verið að líkja hindrunum við veggi sem eru 

allt í kring. Dæmi um hindranir eru hversu karllæg leiðtogahlutverk eru, staðalímyndir og 

fjölskylduábyrgð. Rannsóknir hafa sýnt að konur eyða meiri tíma við heimilisstörf en karlar, 

og þar af leiðandi hafa þær minni tíma til að sinna starfinu og byggja upp tengslanet. Það 

getur einnig verið erfitt fyrir konur að komast inn í lokaðan hóp á vinnustað ef meirihluti 

hópsins er karlkyns (VR, 2007). 

7.2.2 Glerbrúnin 
Eftir að fyrirtæki lenda í niðursveiflum eru meiri líkur á að kona eða aðrir í minnihlutahópi fái 

tækifæri í stjórnunarstöðu eða annarri ábyrgðarstöðu. Þetta er kallað glerbrúnin. Staðan á 

glerbrúninni er áhættusöm og líkurnar á því að mistakast eru miklar (Velferðaráðuneyti, 

2015b). 

7.2.3 Glerrúllustiginn 
Önnur hindrun er glerrúllustiginn, þá er átt við það hvernig það getur hjálpað körlum að vera 

í minnihluta í svokölluðum kvennastéttum á meðan konur eiga erfitt uppdráttar í 

karlastéttum. Glerrúllustiginn lýsir sér þannig að karlar ferðast upp ósýnilegan rúllustiga 

þegar starfsvettvangur þeirra er innan kvennastétta. Karlar sem vinna í kvennastéttum 

komast hraðar upp valdaþrep fyrirtækja heldur en jafnhæfar konur í sömu stöðu 

(Velferðaráðuneyti, 2015b). 

7.3 Jafnréttisstefna fyrirtækja 

Mörg fyrirtæki í dag eru með jafnréttisstefnu til að viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum 

kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna. Það er mikilvægt að gæta að jafnrétti innan 

fyrirtækja og að hver starfsmaður sé metinn og virtur að verðleikum á eigin forsendum. 

Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 eru fyrirtæki og 

stofnanir með fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skylt að setja fram 

jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína og endurskoða 

hana á þriggja ára fresti, einnig þarf að afhenda hana til Jafnréttisstofu þegar óskað er eftir 

henni.  

Ýmislegt þarf að koma fram í jafnréttisstefnu þegar kemur að jafnrétti kynjanna í 

fyrirtækjum. Eins og kemur fram í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla skulu 
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konum og körlum vera greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða 

jafnverðmæt störf. Þegar verið er að ráða í starf skal gæta þess að hafa bæði kynin í huga og 

því mun hæfasti einstaklingurinn verða ráðinn en ekki útfrá kyni eða aldri. Atvinnurekendur 

þurfa að tryggja að karlar og konur fái jöfn tækifæri til að sækja um endurmenntun, 

símenntun og sækja námskeið sem haldin eru til  að auka hæfni í starfi. Atvinnurekendur eiga 

að gera ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar og 

ábyrgð gagnvart fjölskyldu sem felur meðal annars í sér að auka sveigjanleika í skipulagningu 

á vinnu og vinnutíma. Atvinnurekendur eiga að gera ráðstafanir til að  koma í veg fyrir að 

starfsfólk verði fyrir kynbundinni eða kynferðislegri áreitni á vinnustað.   

7.4 Staðalímyndir og starfshlutfall 
Í orðabók Jafnréttisstofu eru staðalímyndir skilgreindar svo: ,,Staðalímyndir eru fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir um útlit og/eða eiginleika fólks sem tilheyrir ákveðnum hópi eða stétt 

innan samfélagsins, eins og hvernig það á að hegða sér og hvaða störf eru við hæfi þess. 

Sumar staðalímyndir hafa neikvæð áhrif á jafnrétti kynjanna og samkvæmt 1. gr. 

jafnréttislaga 10/2008 á að vinna gegn þeim (Jafnréttisstofa, e.d.)”. Fólk hefur alltaf vissa sýn 

á hvernig manneskjan lítur út miðað við starfið sem hún eða hann vinnur við. Gott dæmi um 

það er t.d. leikskólakennari og starfsmaður á dekkjaverkstæði. Útlit leikskólakennarans er ljúf 

eldri kona með ljúfa rödd og sem gott er að tala við, á meðan starfsmaður á dekkjaverkstæði 

er olíuskítugur karlmaður á þrítugs eða fertugsaldri sem lítið er fyrir samskipti viðskiptavinar. 

Kvenmaðurinn hentar í raun meira fyrir störf sem eru andlega erfið þar sem kvenmaðurinn 

sýnir meiri samúð, er tilfinningaríkur og samvinnuþýður. Karlmaðurinn hentar þá meira í 

líkamlega erfið störf þar sem karlmaðurinn er með sterkari byggingu, þrjóskari og vill frekar 

drífa hlutina af. Auðvitað eru þetta bara staðalímyndir sem við höfum og það má fagna 

frávikunum sem við höfum á vinnumarkaði. 

Nefnd frá Sameinuðu þjóðunum sem rannsakaði afnám misréttis gagnvart konum, 

hefur gert athugasemdir við þá stöðu á íslenskum vinnumarkaði að fleiri konur en karlar vinni 

í hlutastörfum og hafi staðalímyndir og hefðbundnar hugmyndir um kynhlutverk og 

fjölskylduábyrgð kvenna þar mikil áhrif á og séu til þess fallnar að veikja stöðu kvenna á 

íslenskum vinnumarkaði. Árið 2008 mælti nefndin með því að íslensk yfirvöld gerðu rannsókn 

á ástæðum þessa ójafna hlutfalls kynjanna í hlutastörfum og skoðuðu kynjamun í 
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tímabundnum störfum. Þrátt fyrir þessar athugasemdir hefur slík rannsókn ekki enn verið 

framkvæmd (Velferðaráðuneyti, 2015). 

Á öllum Norðurlöndunum er það algengara að konur með litla menntun séu í 

hlutastarfi á meðan vel menntaðar konur eru í fullri vinnu. Þessi munur er ekki jafn mikill 

meðal karla. Í skýrslu frá ,,Nordisk information för kunskap om köm” sem er frá árinu 

2014,  er sérstaklega rætt um þá sem eru í hlutastarfi en ekki að eigin ósk og er þar átt við þá 

sem eru í hlutastarfi en kjósa að vera í fullu starfi. Hlutfall kvenna og karla í þessari stöðu er 

mjög mismunandi á Norðurlöndunum. Það er algengast í Finnlandi og á Íslandi 

(Velferðarráðuneyti, 2015). 

Með auknu atvinnuleysi hækkar hlutfall þeirra sem eru í hlutastarfi en kjósa fremur að vera í 

fullu starfi, enda er þetta stundum kallað dulið atvinnuleysi. Algengustu ástæðurnar sem 

konur nefna fyrir að vinna hlutastörf tengjast fjölskyldu og einkalífi. Árið 2007 svöruðu 

tæplega 36% íslenskra kvenna sem unnu hlutastörf því til að það væri meginástæðan og 31,4% 

svöruðu því árið 2012. Enginn þeirra karlamanna í hlutastarfi sagði að fjölskyldu- og einkalíf 

væri aðalástæða þess að þeir væru í hlutastarfi, bæði árin sem mælt var (Velferðaráðuneyti, 

2015). 

Oft er erfiðara fyrir karla að rísa á móti þessari tilhneigingu og sækja inn í kvenlegar greinar 

en það er fyrir konur að starfa á karllægum sviðum vegna þess að kvenmennska er 

undirskipuð og það sem er kvenlegt er notað til þess að gera lítið úr körlum. Í undirskipun 

kvenleikans felst að karlmenn mega alveg virða konur upp að vissu marki en ekki svo mikið 

að þeir kjósi að vinna og haga sér eins og konur. Aftur á móti eru ýmis karllæg einkenni talin 

mjög eftirsóknarverð fyrir konur sem starfa í karllægum geirum. En jafnvel þegar konur og 

karlar vinna í sama geira kemur kynjuð verkaskipting í ljós. 

7.5 Kynhlutverk 
Strax við fæðingu og jafnvel fyrr eða við undirbúning fæðingu hefst kynbundinn mismunur 

þar sem strákar eru í bláu og stelpur í bleiku eftir fæðingu. Á uppeldisárum  sýna leikföngin 

einnig kynhlutverk þar sem að strákar leika sér með hasarkarla og stelpur með dúkkur 

(Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2014). Þar fá börn sína fyrstu hugmynd um hvað er eðlilegt fyrir 

kyn sem mótar sjálfsímyndina og segir til hvernig á að haga sér í samræmi við ríkjandi viðmið 

og gildi sem eru viðurkennd fyrir kynin. Hér áður fyrr snérust líf mæðra fyrst og fremst um 

börnin og líf karla snérist um vinnuna, það sjónarhorn hefur breyst með tímanum þar sem 

konum hefur fjölgað á vinnumarkaði og í háskólum. Hér áður fyrr völdu kynin sér einnig 
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námsbrautir í framhalds- og háskólum samkvæmt kyni, þar sem konur fóru í heilbrigðisvísindi 

og karlar viðskiptatengt nám eða í verkfræði, sú hugsun hefur einnig breyst með tímanum og 

eru konur nú ríkjandi á viðskipta- og verkfræði brautum.  

7.6 Kynskiptur vinnumarkaður 
Samkvæmt orðabók jafnréttisstofu er kynskiptur vinnumarkaður skilgreindur á þennan hátt 

„Kynskiptur vinnumarkaður einkennist af því að mikill meirihluti þeirra sem vinna ákveðin 

störf eru af öðru kyninu (80%). Góð dæmi um þetta eru hjúkrunarfræði, þar sem meirihlutinn 

er kvenkyns, og mannvirkjagerð, þar sem meirihlutinn er karlkyns. Vinnumarkaður á 

Norðurlöndum er mun kynskiptari en í öðrum löndum Evrópu“(Jafnréttisstofa, e.d.).  

Á mynd 6 má sjá 

kynskiptingu á vinnumarkaði á 

Íslandi árið 2013. Konur eru í mun 

frekari mæli í umönnunar- og 

þjónustustörfum á meðan karlar 

eru meira í iðnaði og öðrum 

störfum sem krefjast líkamlegs 

styrks. Karlar eru einnig meira í 

stjórnunarstörfum á meðan konur 

eru í meirihluta í skrifstofu- og 

afgreiðslustörfum 

(Velferðarráðuneytið, 2013).  

Konur hafa þó verið að auka  hlut 

sinn í stjórnunarstöðum og í 

störfum sem krefjast sérfræði kunnáttu. Ástæða fyrir kynskiptum vinnumarkaði er það val 

sem fólk kýs eða sú menning sem leiðir fólk út í ákveðnar starfstéttir. Áður fyrr var það frávik 

ef fólk fór ekki eftir seinni möguleikanum þar sem þú ólst upp við ákveðin störf til dæmis ef 

faðir þinn var bóndi og þú áttir að verða bóndi. Í dag eru einstaklingar sjálfstæðari og taka 

ákvarðanir sem þeir telja að sé þeim fyrir bestu. Til að vinna gegn kynskiptum vinnumarkaði 

þá þarf byrja í grunnskólum eða jafnvel leikskólum að breyta markvisst námsvali kynjanna. 

Kynbundinn launamunur viðheldur launamun kynjanna og er því mjög mikilvægt að vinna 

gegn kynbundnu námsvali. 

Mynd 6. Kynskipting á vinnumarkaði 
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7.7 Fæðingarorlof og fjölskylduábyrgð 
Við fæðingu nýs fjölskyldumeðlims kemur oft einhver röskun í atvinnulífi foreldranna. Við 

fæðingu á móðir rétt á þremur mánuðum í fæðingarorlofi og faðirinn á einnig rétt á þremur 

mánuðum. Við það bætast við aðrir þrír mánuðir sem foreldrar geta skipt á milli sín eins og 

þau vilja. Ekki er heimilt að láta fæðingar- og foreldraorlof hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir 

þegar kemur að ráðningu einstaklinga til starfs. Með fjölskylduábyrgð er átt við skyldur 

starfsmanns gagnvart börnum, maka eða nánum skyldmennum sem búa á heimili hans og 

greinilega þarfnast umönnunar hans eða forsjár, svo sem veikindi eða fötlun 

(Velferðarráðuneytið, 2000). Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt karla og 

kvenna má ekki láta fæðingar- og foreldraorlof hafa áhrif á stöðuhækkun, stöðubreytingar, 

endurmenntun, símenntun, starfsþjálfun, námsleyfi, uppsögn, vinnuaðstöðu og vinnuskilyrði 

starfsmanna. 
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8 Staða kvenna í stjórnunarstöðum 

 

Tafla 4. Fjöldi kvenna og karla sem stjórnendur og embættismenn 

Tafla nr.4 sýnir þann fjölda sem eru í stjórnenda- og embættisstöðu á Íslandi. Taflan flokkar 

konur og karla í sitthvorn dálkinn til að hægt sé að skoða hlutfall kvenna í stjórnendastöðum 

á Íslandi. Samkvæmt Hagstofunni hefur hlutfall kvenna í stjórnenda- og embættastöðum 

hækkað jafnt og þétt frá árinu 1991 til 2011. Frá 2011 til 2014 hefur hlutfallið haldist nokkurn 

veginn í stað eftir að það náði hámarki árið 2011 eða 38,7%. Eins og fram hefur komið fyrr í 

þessari ritgerð setti Alþingi fram löggjöf að í stjórnum hluta- og einkafélaga ætti hlutfall 

kvenna að vera að lágmarki 40%. Sú greinagerð tók gildi árið 2013 og samkvæmt 

upplýsingum frá Hagstofunni hefur því stigi ekki verið náð. Erfitt er að segja til um hversu 

mikil áhrif embættismenn hafa á þessar tölur en framkvæmdastjórar starfandi fyrirtækja árið 

2014 voru hlutfallslega fleiri karlmenn samkvæmt tölum Hagstofunnar eða 78%, konur voru 

22% sem er gríðarlegur munur (Hagstofa Íslands, 2014b). Hjá þeim fyrirtækjum sem eru 

ríkisrekin er önnur saga en í stjórnum, nefndum og ráðum, en hlutfallið er frekar jafnt,  þó 

eru karlmenn í meirihluta. Karlar eru þar í 54% og konur 46%. Engin viðurlög eru á Íslandi 

fyrir að vera ekki með 40% hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja og er það því eitthvað sem 

fyrirtækin eru ekki að hafa miklar áhyggjur af, þó hefur það hlutfall jafnast lítillega með 

árunum.  

 Ef við skoðum hlutfall kvenna sem framkvæmdastjóra, stjórnarformenn og 

stjórnarmenn þá sjáum við gífurlega yfirburði hjá körlum. Aldamótin 2000 voru kvenkyns 

framkvæmdastjórar 16,1% en árið 2014 voru þær 21,6% eða 5,5% aukning á 14 árum. 

Kvenkyns stjórnarformenn voru 22,1% árið 2000 en 23,8% árið 2014. Sú aukning er ekki mikil 

eða eingöngu 1,7% á 14 árum. Konur sem voru stjórnarmenn árið 2000 voru 21,6% og árið 

2014 voru þær 25,5% eins og sjá má á töflu nr.5 (Hagstofa Íslands, 2014c).  
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Tafla 5. Hlutfall framkvæmdastjóra, stjórnarformanna og stjórnarmanna miðað við kyn. 

Þegar við brjótum þessar tölur niður og skoðum kynjahlutfall framkvæmdastjóra, 

stjórnarformanna og stjórnarmanna miðað við fjölda starfsmanna í fyrirtækjum þá sjáum við 

að hlutfall kvenkyns framkvæmdastjóra fer minnkandi eftir eftir því sem starfsmenn eru fleiri. 

Kvenkyns  framkvæmdastjórar í fyrirtækjum með 1-49 starfsmenn  eru 22%, í fyrirtækjum 

með 50-99 starfsmenn eru 16% konur framkvæmdastjórar, fyrirtæki með 100-249 

starfsmenn eru hlutfall kvenkyns framkvæmdastjóra 9% og 8% í fyrirtækjum með yfir 250 

starfsmenn. Hlutfall kvenna sem stjórnarformenn fer einnig lækkandi eftir fjölda starfsmanna 

í fyrirtækjum. Í fyrirtækjum með 1-49 starfsmenn eru 24% konur og lækkar jafnt og þétt 

niður í 14% þegar fyrirtæki eru með fleiri en 250 starfsmenn. Hinsvegar fer hlutfall kvenna 

sem stjórnarmanna hækkandi eftir því sem fyrirtæki eru með fleiri starfsmenn. Fyrirtæki með 

1-49 starfsmenn eru með 24% hlutfall kvenna sem stjórnarmenn, fyrirtæki með 50-99 

starfsmenn eru með 30% hlutfall kvenna sem stjórnarmenn og 35% hjá fyrirtækjum með 

100-249 starfsmenn og í fyrirtækjum með yfir 250 starfsmenn er hlutfall kvenna sem 

stjórnarmanna 39% (Velferðarráðuneyti, 2015) 

8.1 Hlutfall kvenna í stjórnendastöðum erlendis 
Þegar hlutfall íslenskra kvenna í stjórnendastöðum er borið saman við önnur lönd út í heimi 

miðað við ILO (International Labour Organization) er Ísland á ágætum stað og þá sérstaklega 

miðað við Evrópulönd. Ísland situr í 22. sæti af 108 löndum yfir hlutfall kvenna í 

stjórnendastöðum. Það land sem með mesta hlutfall kvenna er Jamaíka með 59,3% hlutfall 

kvenna en aðeins 3 lönd eru með yfir 50% hlutfall kvenna í stjórnendastöðum en þau eru auk 

Jamaíku, Kólumbía og Sankti Lúsía.  Ísland stendur efst þegar hlutfallið er borið saman við 

Skandinavíu og í 4. sæti hjá Evrópuþjóðum. Þau lönd sem eru í meirihluta í neðri hluta listans 

eru lönd úr Asíu og þá aðallega mið-Austurlöndum. ILO er með gögn um 104 lönd á síðasta 

áratug, 77% af þeim löndum eða 80 voru með aukningu á konum í stjórnendastörfum og í 23 
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af þeim 80 löndum er búin að vera meira en 7% hækkun frá árinu 2000 og er Ísland eitt af 

þeim löndum. Hinsvegar í sumum löndum af þeim 23 sem náð hafa 7% hækkun hefur hlutfall 

kvenna í stjórnendastöðu ekki fylgt eftir hlutfallslegri aukningu kvenna á vinnumarkaði og í 

námi. Þetta gefur til kynna að aukning í framgangi kvenna í stjórnum er ekki alltaf viðvarandi 

og getur hæglega snúist nema með sameiginlegum aðgerðum til að halda þessari breytingu 

eða framförum við (ILO, 2015).  
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9 Lokaorð 

Þessi ritgerð er byggð á samantekt gagna í íslensku atvinnulífi sem fengin eru að stórum 

hluta frá Hagstofunni sem safnar upplýsingum um stjórnir og stjórnendur í íslenskum 

fyrirtækjum. Erfitt getur verið að nálgast þessi gögn um, þar sem skilgreiningar eru 

mismunandi eftir því hvar stigið er niður. Niðurstaðan eftir ofangreinda samantekt er meðal 

annars sú að ef að sett væri upp línurit yfir heildar árangur kvenna í atvinnulífinu þá væri það 

línurit jákvætt. Það eru þó ýmsar hindranir sem draga úr þeim árangri en eins og fram hefur 

komið þá er talið að konur mæti fleiri hindrunum í atvinnulífinu en karlar. Spurning er hvort 

einhvern tíma verða jafnvægi á vinnumarkaði með tilliti til kynjakvóta og launamisréttis. En 

eins og fram kom á jafnréttisþingi sem haldið var 25.nóvember þá er því spáð að jafnvægi 

verði ekki náð fyrr en árið 2133. Af þeirri niðurstöðu er ljóst að það jafnvægi næst ekki í 

náinni framtíð. Segja má að við séum á réttri leið með jafnrétti kvenna á vinnumarkaði en 

mikið er eftir óunnið í þeim málum. 

Samkvæmt könnun atvinnulífsins frá árinu 2003 kom í ljós að konur eru almennt jafn 

góðir eða ívið betri stjórnendur en karlar en hinsvegar sækjast þær minna í stjórnendastöður 

vegna fjölskyldu, heimilis, verra tengslanets, erfiðara með að taka gagnrýni og eru lengur að 

taka ákvarðanir heldur en karlar. Hins vegar eru konur samviskusamari, liprari í samskiptum, 

með lengri starfsaldur og ívið metnaðarfyllri (Samtök atvinnulífsins, 2003). Þessi rannsókn 

sýnir eins og áður sagði að konur þurfa að vera ákveðnari þegar kemur að umsókn um 

stjórnunarstöður. Konur hafa sína kosti og galla en það  hafa karlar einnig. Sameining á 

þessum kynjum í stjórn gefur víðari sýn á hlutina og samkvæmt niðurstöðum Creditinfo þá 

eru fyrirtæki með kynblandaðar stjórnir með betri árangur þegar horft er á arðsemi eigin fjár 

og alvarleg vanskil. 

Konur eru í minnihluta í stjórnunarstöðum og er líklegt að það verði áfram ef ekki 

verður haldið áfram þeirri stefnu sem kvenþjóðin hefur verið á (Hagstofa Íslands, 2015c). 

Breytingar gerast ekki á einu augnabliki, sérstaklega ekki breytingar á vinnumarkaði. Mun 

fleiri einstaklingar með mikla menntun eru að koma inn á vinnumarkaðinn og má vænta þess 

að sú þróun haldist áfram. Hinsvegar eru þeir sem eru að fara af vinnumarkaði eins og þeir 

sem eru að fara á eftirlaun að öllu jafnaði með minni menntun. Konur eru að mennta sig í 

mun meira mæli en karlar og má búast við að þær komi sterkar inn á vinnumarkaðinn. 
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Launamisrétti er þó alltaf vandamál þar sem konur og karlar eiga rétt á að vera með sömu 

laun fyrir sama eða sambærilegt starf. Það sýnir sig að með meiri menntun aukast laun,  eins 

og áður segir eru konur í meira mæli þar.  

 Eins og fram kom hér áður í ritgerðinni þar sem Birna Ósk Einarsdóttir 

framkvæmdastjóri Símans sagði frá því að konur setji upp sínar eigin hindranir, séu ekki nógu 

duglegar að gera kröfur og gera sér grein fyrir hvers virði þær eru og nýta það. Einnig segir 

hún frá því að hún hafi verið stjórnandi hjá Símanum í 10 ár og aðeins ein kona hafi óskað 

eftir launahækkun (Viðskiptablaðið, 2015). Konur þurfa að stíga fram, treysta eðlishvötinni og 

vera skýrar í áformum sínum. Með þeim hætti munu þær ná að brjóta glerþakið sem þær 

hafa dvalið undir of lengi. Samt sem áður er mikilvægt fyrir fyrirtæki að ráða hæfasta 

einstaklinginn í starfið sem talinn er bestur til að vinna að framtíðarverkefnum fyrirtækisins.  

Það fæðist enginn sem stjórnandi og það eiga allir möguleika á að verða stjórnendur 

ef viljinn og metnaðurinn er fyrir hendi. Það er engin ákveðin uppskrift af stjórnanda, þó eru 

góðir punktar sem þarf að hafa í huga til að vera góður stjórnandi til dæmis eins og að beita 

felandi stjórnunarstíl þar sem einstaklingum er gefið meira frelsi innan skipulagsheildar sem 

getur leitt til meiri starfsánægju og frammistöðu í starfi. 

 

 

 

  



38 

Heimildaskrá 

Alþingi. (2015, júní). Jóhanna Sigurðardóttir. Sótt 5.desember af 

http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=287 

Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson. (2015, maí). Val á stjórnarmönnum á 

tímum kynjakvóta. Sótt 18.nóvember af    

http://www.jafnretti.is/D10/_Files/Val_%C3%AD_stj%C3%B3rnir_%C3%A1_t%C3%AD

mum_kynjakv%C3%B3ta_sk%C3%BDrsla.pdf 

Arnfríður Aðalsteinsdóttir (2014, október). Skiptir kyn máli?. Sótt 17.nóvember 2015 af 

http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadArticle3&ID=139 

Atli Ísleifsson. (2015, 18. maí). Launamunur kynjanna 18,3 prósent á síðasta ári. Vísir. Sótt 24. 

september 2015 af 

http://www.visir.is/launamunur-kynjanna-18,3-prosent-a-sidasta-

ari/article/2015150519156 

Biskup. (e.d.). Um Agnesi M. Sigurðardóttir. Sótt 5.desember af http://biskup.is/um-agnesi-

m-sigurdardottur/#nav-mobile 

Brynja Björk Birgisdóttir. (2015, júní). Kosningaréttur kvenna til alþingis 19.júní 1915. Sótt 

5.nóvember 2015 af 

http://skjalasafn.is/heimild/kosningarettur_kvenna_til_althingis_19_juni_1915 

Creditinfo. (2009, maí). Hlutdeild kvenna í íslensku atvinnulífi. Sótt 10.nóvember 2015 af 

http://www.vinnumarkadur.outcome.is/files/CI%20-

%20Hlutdeild%20kvenna%20%C3%AD%20%C3%ADslensku%20atvinnul%C3%ADfi_160

6926578.pdf 

Femínistafélag Íslands. (e.d.). Lög Femínistafélag Íslands. Sótt 5.desember af 

https://feministafelag.wordpress.com/log-feministafelags-islands/ 

Gosling, S.D., Rentfrow, P.J. og Swann Jr, W.B. (2003). A very brief measure of the Big-Five 

personality domains [rafræn útgáfa]. Journal of Research in Personality, 37, 504-528. 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir. (2012). Kynjakvótar og mögulegar 

hindranir á leið kvenna til æðstu stjórnar. Íslenska Þjóðfélagið, 3.árgangur. Sótt 

15.nóvember af http://fjolbreyttforysta.is/wp-

content/uploads/2015/03/Gu%C3%B0bj%C3%B6rg-Linda-og-kynjakv%C3%B3tar.pdf 

http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=287
http://www.jafnretti.is/D10/_Files/Val_%C3%AD_stj%C3%B3rnir_%C3%A1_t%C3%ADmum_kynjakv%C3%B3ta_sk%C3%BDrsla.pdf
http://www.jafnretti.is/D10/_Files/Val_%C3%AD_stj%C3%B3rnir_%C3%A1_t%C3%ADmum_kynjakv%C3%B3ta_sk%C3%BDrsla.pdf
http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadArticle3&ID=139
http://www.visir.is/launamunur-kynjanna-18,3-prosent-a-sidasta-ari/article/2015150519156
http://www.visir.is/launamunur-kynjanna-18,3-prosent-a-sidasta-ari/article/2015150519156
http://biskup.is/um-agnesi-m-sigurdardottur/#nav-mobile
http://biskup.is/um-agnesi-m-sigurdardottur/#nav-mobile
http://skjalasafn.is/heimild/kosningarettur_kvenna_til_althingis_19_juni_1915
http://www.vinnumarkadur.outcome.is/files/CI%20-%20Hlutdeild%20kvenna%20%C3%AD%20%C3%ADslensku%20atvinnul%C3%ADfi_1606926578.pdf
http://www.vinnumarkadur.outcome.is/files/CI%20-%20Hlutdeild%20kvenna%20%C3%AD%20%C3%ADslensku%20atvinnul%C3%ADfi_1606926578.pdf
http://www.vinnumarkadur.outcome.is/files/CI%20-%20Hlutdeild%20kvenna%20%C3%AD%20%C3%ADslensku%20atvinnul%C3%ADfi_1606926578.pdf
https://feministafelag.wordpress.com/log-feministafelags-islands/
http://fjolbreyttforysta.is/wp-content/uploads/2015/03/Gu%C3%B0bj%C3%B6rg-Linda-og-kynjakv%C3%B3tar.pdf
http://fjolbreyttforysta.is/wp-content/uploads/2015/03/Gu%C3%B0bj%C3%B6rg-Linda-og-kynjakv%C3%B3tar.pdf


39 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir. (2013, nóvember). Lög um kynjakvóta í stjórnun fyrirtækja – 

viðhorf og væntingar stjórnarmanna. Sótt þann 8.nóvember af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/jafnrettisthing2013/Glaerur-Gudbjargar-

Lindu-Rafnsdottur.pdf 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Laufey Axelsdóttir, Sunna Diðriksdóttir og Þorgerður Einarsdóttir. 

(2015). Konur og karlar í forystu atvinnulífs á Íslandi. Sótt þann 18.nóvember af 

http://www.jafnretti.is/D10/_Files/Jafnr_skyrsla_heild_fyrir_net_ok.pdf 

Hagstofa Íslands. (2011, desember). Fjöldi starfandi eftir menntunarstigi, starfsstétt, kyni og 

aldrei 31.des.2011.  Sótt 10.nóvember 2015 af 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__manntal__3manntalmenntun/CEN0

3102.px/ 

Hagstofa Íslands. (2014a). Fjöldi starfandi eftir starfsstéttum, kyni og landssvæðum 1991-

2014. Sótt 20.nóvember af 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__vinnumarkadur__vinnumark

adur/VIN01101.px/ 

Hagstofa Ísland. (2014b). Áhrifastöður.  Sótt 12.nóvember 2015 af 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__felagsmal__jafnrettismal__1

_kklykiltolur/HEI11104.px/?rxid=24af4b73-ac9f-47af-9826-bf9a03534da9 

Hagstofa Íslands. (2014c). Framkvæmdastjórar og stjórnarmenn fyrirtækja eftir kyni og aldri 

1999-2014. Sótt 20.nóvember af  

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__fyrirtaeki__fjoldi__stj

ornir/FYR06101.px/table/tableViewLayout1/?rxid=45d180af-dd7a-41ff-956d-

9a079330c50b 

Hagstofa Íslands. (2015a, mars). Rúmlega helmingur launamanna með heildarlaun undir 500 

þúsund krónum árið 2015.  Sótt 8.nóvember 2015 af 

http://gamli.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=11681&templateid=42 

Hagstofa Íslands. (2015b). Skráðir nemendur í framhalds- og háskólum eftir tegund náms og 

kyni 2007-2013. Sótt 14.nóvember 2015 af 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__0_yfirlit/SKO0000

1b.px/ 

Hagstofa Íslands (2015c) „Konur þriðjungur stjórnarmanna stórra fyrirtækja“. Frétt nr. 

89/2015, 6. maí 2015. Sótt 7. maí 2015 af slóðinni 

http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=11221 

Hagstofa. (e.d.a). Vinnumarkaður. Sótt 24. september 2015 af 

http://hagstofa.is/Hagtolur/Laun,-tekjur-og-vinnumarkadur/Vinnumarkadur 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/jafnrettisthing2013/Glaerur-Gudbjargar-Lindu-Rafnsdottur.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/jafnrettisthing2013/Glaerur-Gudbjargar-Lindu-Rafnsdottur.pdf
http://www.jafnretti.is/D10/_Files/Jafnr_skyrsla_heild_fyrir_net_ok.pdf
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__manntal__3manntalmenntun/CEN03102.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__manntal__3manntalmenntun/CEN03102.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__vinnumarkadur__vinnumarkadur/VIN01101.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__vinnumarkadur__vinnumarkadur/VIN01101.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__felagsmal__jafnrettismal__1_kklykiltolur/HEI11104.px/?rxid=24af4b73-ac9f-47af-9826-bf9a03534da9
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__felagsmal__jafnrettismal__1_kklykiltolur/HEI11104.px/?rxid=24af4b73-ac9f-47af-9826-bf9a03534da9
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__fyrirtaeki__fjoldi__stjornir/FYR06101.px/table/tableViewLayout1/?rxid=45d180af-dd7a-41ff-956d-9a079330c50b
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__fyrirtaeki__fjoldi__stjornir/FYR06101.px/table/tableViewLayout1/?rxid=45d180af-dd7a-41ff-956d-9a079330c50b
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__fyrirtaeki__fjoldi__stjornir/FYR06101.px/table/tableViewLayout1/?rxid=45d180af-dd7a-41ff-956d-9a079330c50b
http://gamli.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=11681&templateid=42
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__0_yfirlit/SKO00001b.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__0_yfirlit/SKO00001b.px/
http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=11221
http://hagstofa.is/Hagtolur/Laun,-tekjur-og-vinnumarkadur/Vinnumarkadur


40 

Hagstofa Íslands. (e.d.b). Mannfjöldi eftir menntunarsigi, stöðu á vinnumarkaði, kyni og 

fæðingarlandi 31. des. 2011. Sótt 24 september 2015 af  

http://hagstofa.is/?PageID=3025&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.

asp?ma=CEN03340%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+menntunarstigi%2C+st%F6%F0u+%E1+vi

nnumarka%F0i%2C+kyni+og+f%E6%F0ingarlandi+31%2E+des%2E+2011%26path=../Da

tabase/mannfjoldi/3manntalmenntun/%26lang=3%26units=Einstaklingar 

Háskóli Íslands. (2011, janúar). Málverk af fyrsta kvenstúdentinum fært HÍ. Sótt 15.nóvember 

2015 af http://www.hi.is/frettir/malverk_af_fyrsta_kvenstudentinum_faert_hi 

Heimastjórn. (e.d.)  Kvenréttindi. Sótt 2.nóvember 2015 af 

http://www.heimastjorn.is/heimastjornartiminn/kvenrettindi/ 

Hulda Jakobsdóttir fyrsta konan sem er kosin sem bæjarstjóri hér á landi. (1957, 27.júní). Nýji 

Tíminn, bls 18. 

Human rights. (e.d.). Réttindi kvenna. Sótt 2.nóvember 2015 af 

http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-

hopa/konur 

Inga Jóna Jónsdóttir. (2014, október). Millistjórnendur og starfsmannamálin. Sótt 

20.nóvember 2015 af 

http://skemman.is/stream/get/1946/20000/45906/1/Millistj%C3%B3rnendur_og_star

fsmannam%C3%A1lin_Vi%C3%B0skiptafr%C3%A6%C3%B0ideild.pdf 

Ingi Rúnar Guðmundsson og Guðmundur Kristján Ólafsson. (2008). Skipulagsform fyrirtækja. 

Bifröst Journal of science.  Sótt 11.nóvember 2015. 

http://bjss.bifrost.is/index.php/bjss/article/viewFile/22/40 

Ingi Rúnar Guðmundsson og Guðmundur Kristján Ólafsson. (2009). Íslenskir stjórnendur: 

Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur. Bifröst Journal of science.  Sótt 11.nóvember 

2015. 

http://skemman.is/stream/get/1946/10895/26908/1/Ingi_Runar_Edvardsson_2.pdf 

Ingólfur V. Gíslason. (2007). Framleiðsluhættir og stjórnmál. Í Sumarliði R. Ísleifsson og 

Þórunn Sigurðardóttir (Ritstj.), Samfélagsleg áhrif verkalýðshreyfingarinnar á 20. öld. 

Framtíðarsýn á 20. öldinni. Reykjavík: Oddi. 

International Labour Organization [ILO]. (2015). Woman in Business and Management. Sótt 

9.nóvember 2015 af http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/---publ/documents/publication/wcms_334882.pdf 

Jafnréttisstofa. (e.d). Orðabók. Sótt 4. nóvember af 

http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37 

http://hagstofa.is/?PageID=3025&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=CEN03340%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+menntunarstigi%2C+st%F6%F0u+%E1+vinnumarka%F0i%2C+kyni+og+f%E6%F0ingarlandi+31%2E+des%2E+2011%26path=../Database/mannfjoldi/3manntalmenntun/%26lang=3%26units=Einstaklingar
http://hagstofa.is/?PageID=3025&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=CEN03340%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+menntunarstigi%2C+st%F6%F0u+%E1+vinnumarka%F0i%2C+kyni+og+f%E6%F0ingarlandi+31%2E+des%2E+2011%26path=../Database/mannfjoldi/3manntalmenntun/%26lang=3%26units=Einstaklingar
http://hagstofa.is/?PageID=3025&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=CEN03340%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+menntunarstigi%2C+st%F6%F0u+%E1+vinnumarka%F0i%2C+kyni+og+f%E6%F0ingarlandi+31%2E+des%2E+2011%26path=../Database/mannfjoldi/3manntalmenntun/%26lang=3%26units=Einstaklingar
http://hagstofa.is/?PageID=3025&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=CEN03340%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+menntunarstigi%2C+st%F6%F0u+%E1+vinnumarka%F0i%2C+kyni+og+f%E6%F0ingarlandi+31%2E+des%2E+2011%26path=../Database/mannfjoldi/3manntalmenntun/%26lang=3%26units=Einstaklingar
http://www.hi.is/frettir/malverk_af_fyrsta_kvenstudentinum_faert_hi
http://www.heimastjorn.is/heimastjornartiminn/kvenrettindi/
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/konur
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/konur
http://skemman.is/stream/get/1946/20000/45906/1/Millistj%C3%B3rnendur_og_starfsmannam%C3%A1lin_Vi%C3%B0skiptafr%C3%A6%C3%B0ideild.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/20000/45906/1/Millistj%C3%B3rnendur_og_starfsmannam%C3%A1lin_Vi%C3%B0skiptafr%C3%A6%C3%B0ideild.pdf
http://bjss.bifrost.is/index.php/bjss/article/viewFile/22/40
http://skemman.is/stream/get/1946/10895/26908/1/Ingi_Runar_Edvardsson_2.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_334882.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_334882.pdf
http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37


41 

Kvennasögusafn. (e.d.). Rauðsokkuhreyfingin. Sótt 2.nóvember 2015 af 

http://kvennasogusafn.is/index.php?page=raudsokkkahreyfingin 

Learn to be leader. (e.d.). Hersey & Blanchard´s situational leadershio theory. Sótt 

11.nóvember 2015 af http://www.learn-to-be-a-leader.com/situational-

leadership.html 

Lög um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (eignarhald, 

kynjahlutfall og starfandi stjórnarmenn nr. 2/1995 

Lög um hlutafélög nr. 2/1995 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna nr. 10/2008 

Lög um stéttarfélög og vinnudeilur  nr. 80/1938 

Lögreglan. (2014, maí). Dóra Hlín Ingólfsdóttir lætur af störfum. Sótt 2.nóvember 2015 af 

http://www.logreglan.is/dora-hlin-ingolfsdottir-laetur-af-storfum/ 

Margrét Sæmundsdóttir. (2009). Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Íslandi. Bifröst Journal 

of Social Science (3) 

Páll Ásgeir Ásgeirsson. (1996, maí). Nærmynd. Frjáls verslun. 5. Tölublað.  

Samtök atvinnulífsins. (2003, apríl). Konur sækjast síður eftir stjórnunarstörfum.  Sótt 

19.nóvember 2015 af http://www.sa.is/frettatengt/eldri-frettir/konur-saekjast-sidur-

eftir-stjornunarstoerfum/ 

Sandra Kristín Ólafsdóttir. (2015, júní). Lög um kynjakvóta í félagsstjórnum fyrirtækja á 

Íslandi. Sótt 15.nóvember af 

http://skemman.is/stream/get/1946/21266/49178/1/Sandra_Krist%C3%ADn_%C3%93

lafsd%C3%B3ttir_BS.pdf 

Sherri Hartzell. (e.d.). Management vs. Leadership: The Difference Between a Manager & 

Leader.  Sótt 27.desember af http://study.com/academy/lesson/management-vs-

leadership-the-difference-between-a-manager-leader.html 

Sigríður Th. Erlendsdóttir. (1987) Breytingar á réttarstöðu íslenskra kvenna á 20.öld. 

Reykjavík: Félag   áhugamanna um réttarstöðu. 

Snjólaug Arndís Ómarsdóttir. (2011). Íslenskur vinnumarkaður: Einkenni og helstu breytingar 

1991-2010. Óbirt BA-ritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið. 

http://kvennasogusafn.is/index.php?page=raudsokkkahreyfingin
http://www.learn-to-be-a-leader.com/situational-leadership.html
http://www.learn-to-be-a-leader.com/situational-leadership.html
http://www.logreglan.is/dora-hlin-ingolfsdottir-laetur-af-storfum/
http://www.sa.is/frettatengt/eldri-frettir/konur-saekjast-sidur-eftir-stjornunarstoerfum/
http://www.sa.is/frettatengt/eldri-frettir/konur-saekjast-sidur-eftir-stjornunarstoerfum/
http://skemman.is/stream/get/1946/21266/49178/1/Sandra_Krist%C3%ADn_%C3%93lafsd%C3%B3ttir_BS.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/21266/49178/1/Sandra_Krist%C3%ADn_%C3%93lafsd%C3%B3ttir_BS.pdf
http://study.com/academy/lesson/management-vs-leadership-the-difference-between-a-manager-leader.html
http://study.com/academy/lesson/management-vs-leadership-the-difference-between-a-manager-leader.html


42 

Statista. (e.d.). Unemployment rate in member states of the European Union in June 2015. 

Sótt 12.nóvember 2015 af http://www.statista.com/statistics/268830/unemployment-

rate-in-eu-countries/ 

Susan Ward. (e.d.) Business Networking. Sótt 10.nóvember 2015 af 

http://sbinfocanada.about.com/cs/marketing/g/busnetworking.htm 

Velferðarráðuneytið (2000, júní). Ný lög um fjölskylduábyrgð. Sótt þann 18.nóvember 2015 

af http://www.velferdarraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/420 

Velferðaráðuneytið (2015, maí). Staða karla og kvenna á íslenskum vinnumarkaði. Sótt 24. 

september 2015 af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-

2015/Stada_karla_og_kvenna_29052015.pdf 

Velferðaráðuneytið. (2015, maí). Launamunur karla og kvenna. Sótt 24. september 2015 af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-

2015/Launamunur_karla_og_kvenna_19052015b.pdf 

Velferðarráðuneyti. (2015, nóvember). Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu 

og þróun jafnréttismála 2013-2015.  Sótt 5.desember 2015 af 

https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-

2015/Jafnrettiskyrsla_nov_2015.pdf 

Velferðarráðuneyti. (e.d.). Samþykkt nr. 100 um jöfn laun til karla og kvenna fyrir 

jafnverðmæt störf. Sótt 7.nóvember af 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/ilo/nr/710 

Velferðarráðuneytið. (2013, október). Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og 

þróun jafnréttismála árið 2013. Sótt 10.nóvember 2015 af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/Jafnrettisskyrsla_2013.pdf 

Velferðarráðuneytið. (2015, maí). Staða karla og kvenna á íslenskum vinnumarkaði. Sótt 

4.nóvember 2015 af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-

2015/Stada_karla_og_kvenna_29052015.pdf 

Velferðarráðuneytið. (e.d.). Jafnrétti kynjanna. Sótt 15.nóvember af 

http://www.velferdarraduneyti.is/jafnrettismal/jafnretti-kynjanna/ 

Viðskiptablaðið. (2015, September). Birna Ósk: Aðeins ein kona sótt um launahækkun. Sótt 

4.nóvember 2015 af http://vb.is/frettir/birna-osk-adeins-ein-kona-sott-um-

launahaekkun/121195/  

http://www.statista.com/statistics/268830/unemployment-rate-in-eu-countries/
http://www.statista.com/statistics/268830/unemployment-rate-in-eu-countries/
http://sbinfocanada.about.com/cs/marketing/g/busnetworking.htm
http://www.velferdarraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/420
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2015/Stada_karla_og_kvenna_29052015.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2015/Stada_karla_og_kvenna_29052015.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2015/Launamunur_karla_og_kvenna_19052015b.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2015/Launamunur_karla_og_kvenna_19052015b.pdf
https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2015/Jafnrettiskyrsla_nov_2015.pdf
https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2015/Jafnrettiskyrsla_nov_2015.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/ilo/nr/710
http://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/Jafnrettisskyrsla_2013.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2015/Stada_karla_og_kvenna_29052015.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2015/Stada_karla_og_kvenna_29052015.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/jafnrettismal/jafnretti-kynjanna/
http://vb.is/frettir/birna-osk-adeins-ein-kona-sott-um-launahaekkun/121195/
http://vb.is/frettir/birna-osk-adeins-ein-kona-sott-um-launahaekkun/121195/


43 

Vigdís. (e.d.). Forsetaframboð og kjör Vigdísar. Sótt 6.nóvember 2015 af 

http://www.vigdis.is/is/forseti_islands 

VR. (2007, september). Völundarhús kvenna. Sótt 5. nóvember 2015 af 

http://www.vr.is/frettir/lesa-frett/?newsid=5d880ad2-0e01-4bb6-9f4f-

9e671ced69ec&hidedate=false 

VR. (e.d.). Ávinningur menntunar. Sótt 13.nóvember af 

http://www.vr.is/kannanir/launakonnun-2015/avinningur-menntunar/ 

VR. (e.d.). Launamunur kynjanna. Sótt 24. september 2015 af 

http://www.vr.is/kannanir/launakonnun-2014/launamunur-kynjanna/. 

Þóranna Jónsdóttir. (2005, október). Aukin tækifæri í forystu atvinnulífsins: Skýrsla 

Tækifærisnefndar iðnaðar- og viðskiptaráðherra um aukinn hlut kvenna í yfirstjórnun 

fyrirtækja. Sótt 12.nóvember af 

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/KvennaskyrslaPDF.pdf 

http://www.vigdis.is/is/forseti_islands
http://www.vr.is/frettir/lesa-frett/?newsid=5d880ad2-0e01-4bb6-9f4f-9e671ced69ec&hidedate=false
http://www.vr.is/frettir/lesa-frett/?newsid=5d880ad2-0e01-4bb6-9f4f-9e671ced69ec&hidedate=false
http://www.vr.is/kannanir/launakonnun-2015/avinningur-menntunar/
http://www.vr.is/kannanir/launakonnun-2014/launamunur-kynjanna/
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/KvennaskyrslaPDF.pdf

