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Útdráttur 

 

Þrátt fyrir að staða jafnréttis teljist góð á Íslandi, atvinnuþátttaka 
kvenna og menntunarstig þeirra hátt eru enn fáar konur sem gegna 
áhrifastöðum. Í þessari ritgerð er farið yfir stöðu kvenna á íslenskum 
vinnumarkaði og umfjöllun um áhrifakonur hér í landi. Listi Frjálsrar 
verslunar yfir áhrifamestu konur landsins árið 2015 var 
innihaldsgreindur. Markmiðið var að greina aldur kvennanna, hvaða 
störfum þær gegna og úr hvaða geirum þær koma. Niðurstöður leiða í 
ljós að af þeim 100 konum á lista Frjálsrar verslunar eru 23 konur 
framkvæmdastjórar eða forstjórar fyrirtækja, 35 þeirra sitja í stjórnum 
fyrirtækja, 12 þeirra eru stjórnarformenn og 17 konur sitja í tveimur 
eða fleiri stjórnum. Meðalaldur kvennanna reyndist 52 ár, sem sýnir að 
leiðin að áhrifastöðu er ekki spretthlaup og að það getur tekið tíma að 
vinna sig upp í slíka stöðu. Á listanum eru fjölmargar konur sem eru 
brautryðjendur að því leiti að þær voru fyrstu konurnar til að gegna 
starfi sínu og ruddu þannig veginn fyrir aðrar konur. Listin sýnir konur 
sem starfa við ólík störf innan ólíkra geira en allar eiga þær það 
sameiginlegt að hafa náð langt, hver á sínu svið og geta allar verið 
góðar fyrirmyndir. 
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Formáli 

Ritgerð þessi var unnin sem lokaverkefni til BA-gráðu í félagsfræði við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin vegur 12 einingar (ECTS). Leiðbeinandi 

verkefnisins var Dr. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og fær hún mínar bestu þakkir fyrir góða 

leiðsögn og hvatningu. Jóni G. Haukssyni vil ég þakka fyrir aðgang að tölublöðum 

Frjálsrar verslunar og fyrir umfjöllun hans um áhrifamiklar konur. Að lokum vil ég þakka 

Kristjáni Helgasyni og Birnu Maríu Antonsdóttur fyrir ómældan stuðning, yfirlestur og 

gagnlegar ábendingar. 
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1 Inngangur 

Staða jafnréttis á Íslandi telst góð samkvæmt mælingum Alþjóðaefnahagsráðsins (World 

Economic Forum) og hefur kynjajafnrétti mælst það mesta í heiminum hér á landi frá 

árinu 2009 (Bekhouche, Hausmann, Tyson og Zahidi, 2014). Atvinnuþátttaka kvenna er 

sú mesta meðal OECD ríkjanna (OECD, e.d.-a) og eru konur í meirihluta þeirra sem 

útskrifast úr háskólum landsins (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Þrátt fyrir það hallar enn á hlut 

kvenna meðal embættismanna, æðstu stjórnenda og stjórnarmeðlima (Hagstofa 

Íslands, e.d.-b). Talið er að stærstu hindranir sem konur mæta á leið sinni til áhrifastöðu 

séu staðalmyndir um hlutverk kynjanna (Singh, Vinnicombe og James, 2006) og skortur 

á fyrirmyndum (Quimby og DeSantis, 2006). Í því samhengi er hlutverk fjölmiðla ótvírætt 

og umfjöllun um konur sem náð hafa langt innan fyrirtækja, opinberrar stjórnsýslu og 

stofnana mikilvæg, bæði til að endurspegla samfélagið á réttari máta og til að sýna 

heilbrigðar fyrirmyndir bæði fyrir konur og karla (Quimby og DeSantis, 2006). Enn hallar 

á sýnileika kvenna í íslenskum fjölmiðlum (Global Media Monitoring Project, 2015; 

Velferðarráðuneytið, 2015). 

Frjáls Verslun hefur tekið saman lista yfir áhrifamestu konur landsins frá árinu 

2004 (Jón G. Hauksson, 2015). Í þessari ritgerð verður listi Frjálsrar verslunar yfir 

áhrifamestu konur landsins árið 2015 innihaldsgreindur. Markmiðið með því er að sjá 

hvaða konur hérlendis teljist til áhrifakvenna, hvaða störfum þær sinna, úr hvaða geirum 

þær koma og hvað einkenni listann. Einnig er aldur kvennanna fundinn út til að sjá 

aldursdreifingu innan listans. Jafnframt er ljósi varpað á stöðu kvenna á íslenskum 

vinnumarkaði í dag. 

Í upphafi ritgerðar er fjallað um umhverfi kvenna á íslenskum vinnumarkaði, hvað 

íslensk stjórnvöld hafa gert til að stuðla að jafnrétti kynjanna og samspil fjölskyldulífs og 

atvinnu. Í kjölfarið er sérstök umfjöllun um kynjakvóta og í lok kaflans er farið yfir stöðu 

kvenna á íslenskum vinnumarkaði í dag. Í þriðja kafla er svo umfjöllun um konur í 

áhrifastöðum. Þar er fjallað um konur í stjórnmálum, konur í stjórnum fyrirtækja og 

konur í stjórnunarstöðum. Farið er yfir hvernig þróunin hefur verið í gegnum tíðina og 

ljósi varpað á stöðuna eins og hún er í dag. Í fjórða kafla er umfjöllun um þær hindranir 

sem taldar eru verða á vegi kvenna á leið sinni í stjórnunarstöðu. Fimmti kafli snýr að 
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umfjöllun fjölmiðla um áhrifakonur og hvernig valið er á lista Frjálsrar Verslunar. Næst 

er að finna upplýsingar um uppsetningu niðurstaðna og aðferðina sem notast var við til 

að greina lista Frjálsrar verslunar. Í sjöunda kafla má svo finna niðurstöður og listann í 

heild sinni. Að lokum er umfjöllunin dregin saman í samantekt og umræðum í áttunda 

kafla. 

2 Umhverfi kvenna á íslenskum vinnumarkaði 

Framan af 20. öldinni var fyrirvinnumódelið ríkjandi hér á landi. Hlutverk karla var að afla 

tekna fyrir heimilið, en hlutverk kvenna var að sinna heimili og börnum. 

Vinnumarkaðurinn var að mestu vettvangur karla, en heimilið vettvangur kvenna. Undir 

lok 20. aldarinnar urðu umtalsverðar breytingar á þessu fyrirkomulagi og konur 

streymdu út á vinnumarkað í meira mæli en áður. Áherslur stjórnvalda breyttust í takt 

við breyttan vinnumarkað, áhersla var lögð á fjölskyldumál og að jafna hlut karla og 

kvenna í samfélaginu (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). Fyrstu jafnréttislög á Íslandi voru 

sett árið 1976 og sama ár var Jafnréttisráð stofnað. Lögin beindust í miklu mæli að 

vinnumarkaðnum, ekki síst hvað varðaði launajafnrétti. Lögin áttu að tryggja jöfn áhrif 

karla og kvenna í samfélaginu, gera bæði konum og körlum kleift að samræma 

fjölskyldulíf og atvinnu og minnka almennt kynjamisrétti á vinnumarkaðnum (Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir, 2011a). Miklar breytingar hafa verið gerðar á löggjöfinni síðan þá. 

Þann 18. mars árið 2008 tóku lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla gildi. 

Markmið laganna var að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum og jafna 

stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skyldu eiga jafna 

möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Þar er kveðið á um 

að atvinnurekendum sé skylt að gera ráðstafanir til þess að bæði kyn geti samræmt 

starfsskyldu sína, ábyrgð gagnvart fjölskyldu og að starfsmönnum sé auðveldað að mæta 

aftur til vinnu eftir orlof eða leyfi vegna fjölskylduaðstæðna. Samkvæmt 19. grein 

laganna skal greiða konum og körlum sem vinna sömu störf hjá sama atvinnurekanda 

jöfn laun og þau skulu njóta sömu kjara (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008).  

http://thjodmalastofnun.hi.is/sites/thjodmalastofnun.hi.is/files/skrar/kynjavidhorf_-_workingpaper.pdf
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Hér á landi er fæðingartíðni, lengd vinnudags og atvinnuþátttaka kvenna með því 

hæsta sem mælist í heiminum og því eru möguleikar kvenna til að samræma fjölskyldulíf 

og atvinnu mikilvægir. Eitt af því sem hefur áhrif á þátttöku og stöðu kvenna á 

vinnumarkaði eru barneignir og var réttur til fæðingarorlofs beggja foreldra mikilvægur 

til að jafna stöðu kvenna og karla á vinnumarkaði (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 

2011). Árið 2000 voru núgildandi lög um fæðingarorlof sett og fá feður þrjá mánuði í 

orlof, mæður þrjá mánuði og foreldrar fá að skipta þremur mánuðum sín á milli eins og 

þeim hentar (Ásdís A. Arnalds, Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2013). Það er 

talið mikilvægt að karlar nýti sér rétt sinn til fæðingarorlofs og taki almennt virkan þátt í 

uppeldi barna sinna. Auk þess er talið gott að börn verði vitni að samvinnu beggja 

foreldra á heimilinu og getur það stuðlað að uppbroti á íhaldssömum kynhlutverkum 

sem leiðir til aukins jafnréttis til lengri tíma litið (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 var þak sett á fæðingarorlofsgreiðslur og stendur hámarkið 

nú í 300.000 krónum á mánuði. Í núgildandi hámarki eru um 45,7% feðra samanborið 

við aðeins 19% mæðra, sem endurspeglar launamun kynjanna (Eva Bjarnadóttir og Eygló 

Árnadóttir, 2011). Það er ljóst að núgildandi hámark hefur áhrif á ákvörðunartöku 

foreldra um skiptingu og nýtingu fæðingarorlofs, þar sem tekjutap fjölskyldunnar er 

líklegra til að verða meira við fæðingarorlof föður en móður. Einnig getur þakið leitt til 

þess að réttur foreldra til fæðingarorlofs sé ekki fullnýttur ef einungis móðir tekur sex 

mánaða orlof og eftir standa feðraorlofs mánuðirnir þrír ónýttir. Íslenskir feður hafa þó 

í auknu mæli nýtt sér rétt sinn til fæðingarorlofs og mælist nýting þeirra um 90% að 

meðaltali. Mæður eru enn í meirihluta þeirra sem nýta sér aukamánuðina þrjá, sem 

veldur því að þær eru lengur fjarverandi af vinnumarkaði (Ásdís A. Arnalds o.fl., 2013). 

Almennt eru barneignir taldar hafa neikvæð áhrif á starfsferil kvenna og langvarandi 

áhrif á möguleika þeirra á vinnumarkaði samanborið við karla (Guðný B. Eydal og Ingólfur 

V. Gíslason, 2008). Nefnt hefur verið að það taki konur að meðaltali tvö ár að ná fyrri 

stöðu á vinnumarkaði eftir barnaeignir, ef þær snúa aftur á vinnumarkað á annað borð 

(Velferðarráðuneytið, 2015). 

Í dag þykir enn sjálfsagt að konur fremur en karlar, fórni starfsframa sínum vegna 

þarfa heimilisins (Kolbeinn Stefánsson, 2008). Þrátt fyrir að íslenskir karlmenn nýti sér í 
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auknu mæli rétt sinn til fæðingarorlofs og séu virkari við uppeldi barna sinna er 

kynbundin verkaskipting á heimilum enn við líði og enn hallar töluvert á konur í þessum 

efnum (Ásdís A. Arnalds o.fl., 2013; Ingólfur V. Gíslason, 2007; Guðný B. Eydal og Ingólfur 

V. Gíslason, 2008; Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórisdóttir, 2010). Ójöfn staða 

kynjanna innan veggja heimilisins stuðlar að ójafnri stöðu kynjanna á vinnumarkaði 

(Velferðarráðuneytið, 2015). Árið 2010 töldu um 49% kvenna sig leggja meira en sinn 

skerf af mörkum til heimilisstarfa en 40% karla töldu sig leggja minna en sinn skerf af 

mörkum. Einstæðar mæður í fullu starfi sögðust eyða jafn miklum tíma í barnauppeldi á 

viku og giftar konur í fullu starfi sögðust gera (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín 

Þórisdóttir, 2010). Á þessu má sjá að heimilisábyrgð lendir almennt frekar á konum óháð 

hjúskaparstöðu og hefur þannig áhrif á þátttöku þeirra á vinnumarkaði. Talið er að ef 

foreldrar skipti með sér ábyrgð og vinnu innan heimilisins sé líklegra að báðir foreldrar 

nái að njóta sín betur á vinnumarkaði (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011). Á 

vinnumarkaði eru konur líklegri til að vinna hlutastörf og hverfa þær frekar af 

vinnumarkaði en karlar til að sinna ólaunuðum umönnunarstörfum. Þetta getur valdið 

því að vinnuveitendur séu tregari við að fjárfesta í starfsþróun kvenna og telji þær 

ótraustara vinnuafl en karlar. Sú staða skapar vítahring sem getur leitt til þess að konur 

nái ekki markmiðum sínum á vinnumarkaði. Ef konur ná ekki markmiðum sínum á 

vinnumarkaði aukast líkur á brotthvarfi þeirra og niðurstaðan verður sú að hæfileikar 

þeirra nýtast ekki til fullnustu (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Þær konur sem starfa við stjórnunarstörf hér á landi þurfa að finna jafnvægi milli 

atvinnulífs og fjölskyldulífs. Á þær leggst meiri ólaunuð vinna en karlstjórnendur (Þórdís 

Rún Þórisdóttir, 2013). Meirihluti bæði kven- og karlstjórnenda hér á landi telur að 

vinnufyrirkomulag og kerfislægir þættir við skipulag vinnu (t.d. langur og ósveigjanlegur 

vinnutími, ferðalög o.þ.h.) hafi þau áhrif að færri konur en karlar komi að æðstu stjórnun 

fyrirtækja og stofnana (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Laufey Axelsdóttir, Sunna 

Diðriksdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2015). Þar sem konur hér á landi bera enn meiri 

ábyrgð á heimilisstörfum má rekja styttri vinnutíma kvenstjórnenda til aukinnar 

heimilisábyrgðar þeirra. Samkvæmt rannsókn Þórdísar Rúnar Þórisdóttur (2013) verja 

kvenstjórnendur meiri tíma en karlstjórnendur í umönnun barna og almenn 
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heimilisstörf. Börn kvenstjórnenda kvarta frekar undan löngum vinnutíma foreldra en 

börn karlstjórnenda. Þetta telur Þórdís Rún að megi rekja til þess að kvenstjórnendur 

séu yngri en karlstjórnendur og eigi því mögulega yngri börn. Makar karlstjórnenda eru 

einnig líklegri til að vinna hlutastörf en makar kvenstjórnenda. Kvenstjórnendur telja að 

sveigjanlegur vinnutími og möguleikinn á því að geta unnið að heiman auðveldi þeim að 

samþætta atvinnu- og fjölskyldulíf samanborið við karlstjórnendur sem telja sig ekki eiga 

í erfiðleikum með að samþætta atvinnu- og fjölskyldulíf. Á þessu má sjá að karlar og 

konur í stjórnunarstörfum eru í afar ólíkri stöðu hvað varðar heimilisábyrgð). 

Árið 1911 fengu konur loks sama rétt og karlar til menntunar og próftöku í öllum 

menntastofnunum landsins. Fyrir þann tíma voru konur ekki taldar þurfa á annarri 

menntun að halda en þeirri sem átti við þeirra hefðbundnu félagslegu stöðu. Konum var 

boðin kennsla í sérstökum stúlknaskólum og húsmæðraskólum og fólst kennsla í 

leiðsögn á hefðbundnum verkefnum kvenna eins og heimilisfræðum, umönnun og 

hjúkrun. Í dag er grunnreglan í íslensku menntakerfi sú að allir hafi jafnan möguleika til 

náms, óháð kyni, efnahag, búsetu, menningarlegum og félagslegum bakgrunni 

(Velferðarráðuneytið, 2015). Menntunarstig kvenna hér á landi fer sífellt hækkandi. Frá 

árinu 2000 hafa fleiri konur en karlar útskrifast úr framhaldsskólum. Árið 2000 höfðu 

65% kvenna á aldrinum 25-34 ára lokið framhaldsskólanámi samanborið við 60% karla. 

Árið 2012 hafði hlutfall beggja kynja aukist og höfðu þá 80% kvenna og 70% karla á 

aldrinum 25-34 ára lokið framhaldsskólanámi (OECD, 2014). Einnig hafa fleiri konur en 

karlar verið brautskráðar frá háskólum landsins frá árinu 1995. Árið 2012 voru konur 

64,4% útskriftarnema úr háskólum en karlar 34,6% (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

Menntunarstig starfandi kvenna fer einnig hækkandi en árið 2014 voru 14.900 konur 

meðal sérmenntaðs starfsfólks á vinnumarkaði samanborið við 11.400 karlmenn. Konur 

voru 22.900 af starfandi sérfræðingum en karlmenn 15.500 (Hagstofa Íslands, e.d.-c). 

Menntun kvenna í Evrópu hefur einnig aukist en 59,5% af háskólagráðum sem gefnar 

voru út í Evrópusambandinu árið 2008 fóru til kvenna (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

2011a). Konur hafa verið í meirihluta þeirra sem útskrifast úr háskólum í greinum eins 

og viðskipta- og lögfræði, sem virðist vera algengasti bakgrunnur meðal æðstu 

stjórnenda fyrirtækja sem og stjórnarmeðlima (Jón Snorri Snorrason, 2012). Það virðist 
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því ekki vera skortur á menntun sem veldur því að konur heltast úr lestinni 

einhversstaðar á leið sinni í átt að stjórnendastöðu. 

Kynin velja sér ólíkar námsleiðir og er talið að staðalmyndir um konur og karla 

ráði miklu um námsval ungs fólks sem hafi svo áhrif á val þeirra á starfi þegar þau koma 

út á vinnumarkaðinn (Bettio og Verashchagina, 2009). Afleiðingarnar kynjaskipts 

vinnumarkaðar birtast í launamun kynjanna, vanmati á virði vinnu kvenna og 

mismununar. Þrátt fyrir miklar breytingar á liðnum áratugum er íslenskur 

vinnumarkaður enn mjög kynjaskiptur og sem dæmi má nefna að hlutfall karla af 

vinnuafli í umönnunarstörfum er mun lægra hér á landi en annars staðar á 

Norðurlöndunum. Starfsstéttir þar sem hlutfall starfsfólks af öðru kyninu er 66% eða 

hærra eru kallaðar kvenna- eða karlastéttir. Samkvæmt þessari skilgreiningu telst 

skrifstofufólk, hjúkrunarfræðingar, kennarar í leik-, grunn- og framhaldsskólum hér á 

landi til kvennastétta en véla- og vélgæslufólk og bændur til karlastétta. Jafnari 

kynjaskiptingu er þó að finna hjá sérfræðingum, sérmenntuðu starfsfólki og ósérhæfðu 

starfsfólki (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins hefur lagt til mótvægisaðgerðir til að vinna gegn kynjaskiptingu á 

vinnumarkaði og er áhersla lögð að vinna gegn staðalímyndum með fræðslu í skólum og 

umfjöllun í fjölmiðlum. Aðilar á vinnumarkaði geta líka lagt sitt af mörkum með því að 

efla starfsþjálfunartækifæri og greina kynjaskekkjur í eigin starfsemi t.d. hvað varðar 

ráðningarferli, launastefnu, stöðuhækkanir og verkaskiptingu (Bettio og Verashchagina, 

2009). 

Að jafnaði eru laun lægri í kvennastéttum en í karlastéttum en þó hefur dregið úr 

kynbundnum launamun á undanförnum árum. Kynbundinn launamunur er oft mældur 

með því að meta hvaða áhrif kyn hefur á laun þegar búið er að taka tillit til annara þátta 

eins og menntunar, aldurs, starfsaldurs og atvinnu- og starfsgreinar. Kynbundinn 

launamunur hefur mælst á bilinu 7-18% eftir því hvaða hópar og landssvæði hafa verið 

mæld (Velferðarráðuáðuneytið, e.d.). Rannsókn Hagstofu Íslands og aðgerðahóps 

stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins um launajafnrétti leiddi í ljós að árið 

2008 mældist kynbundinn launamunur 7,8% en árið 2013 mældist hann 5,7%. Rannsókn 

þessi er sú fyrsta sinnar tegundar sem gerð hefur verið hér á landi og leiða greiningar í 
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ljós að kynbundinn launamun megi að verulegu leiti rekja til kynjaskiptingar starfa. 

Önnur rannsókn sem einnig var unnin á vegum aðgerðarhópsins á stöðu kvenna og karla 

á vinnumarkaði talar sama máli og bendir á að verkaskipting heimilisstarfa ráðist af stöðu 

kvenna og karla á vinnumarkaði þar sem staðan sé sú að karlar séu líklegri til að hafa 

hærri laun. Í rannsókninni kemur einnig fram að kynbundið misrétti eigi sér stað á 

vinnumarkaði og að körlum sé oftar boðin hærri laun en konum. Þá séu konur líklegri til 

að taka fyrsta launatilboði sem býðst á meðan karlar krefjast frekar hærri launa og 

þannig getur launamunur strax myndast í ráðningaferlinu (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Staða jafnréttis á Íslandi telst þó góð samkvæmt mælingum 

Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic Forum) og kynjajafnrétti hefur mælst það 

mesta í heiminum hér á landi frá árinu 2009. Í mælingum Alþjóðaefnhagsráðsins er 

jafnrétti kynjanna metið út frá fjórum þáttum; aðgengi að heilbrigðis- og félagsþjónustu, 

aðgengi að menntun, þátttöku í stjórnmálum og efnahagslegri stöðu. Við mat á 

efnahagslegri stöðu er horft til atvinnuþátttöku, launajafnréttis, heildaratvinnutekna og 

hlutfalls kynja meðal stjórnenda og sérfræðinga (Bekhouche, Hausmann, Tyson og 

Zahidi, 2014). Ísland er metið í efsta sæti þegar horft er til aðgengis að menntun og 

stjórnmálaþátttöku kvenna en í sjöunda sæti þegar metin er staða kvenna í 

efnahagslífinu. Það er talið vera vandamál hve íslenskur vinnumarkaður sé kynskiptur, 

að kynbundinn launamunur sé enn til staðar og að jafnrétti hafi ekki verið náð þegar litið 

er til stjórnunarstaða innan atvinnulífsins (Velferðarráðuneytið, 2015). 

2.1 Kynjakvóti lögleiddur 

Á Íslandi sem og annarsstaðar í heiminum hallar á hlut kvenna meðal æðstu stjórnenda 

og stjórnarmeðlima. Umræður um stöðu kvenna í stjórnum fyrirtækja hafa verið 

áberandi innan landa Evrópu og hafa þær leitt til þess að kynjakvóti hefur verið 

lögleiddur í nokkrum löndum til að stuðla að aukinni hlutdeild kvenna í stjórnum 

fyrirtækja (Kirsch, 2014; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2011b). Hér á landi fór umfjöllun 

um skort á konum í æðstu stjórnum atvinnulífsins að vera áberandi í kjölfar 

efnahagshruns árið 2008. Árið 2009 skrifuðu Samtök atvinnulífsins (SA) undir 

samstarfsamning við Félag kvenna í atvinnurekstri (FKA) og Viðskiptaráð Íslands um að 

efla hlut kvenna í stjórnun atvinnulífsins. Með samningnum ætluðu þessir aðilar að 
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hvetja til og leggja áherslu á að konum í forystusveit íslensks viðskiptalífs yrði fjölgað 

þannig að hlutfall hvors kyns yrði ekki undir 40% í lok árs 2013. Með þessu átti 

viðskiptalífið sjálft að taka ábyrgð og sýna forystu í þessu brýna hagsmunamáli (Samtök 

atvinnulífsins, 2009). Stuttu seinna eða þann 4. mars árið 2010 samþykkti Alþingi Íslands 

frumvarp til laga um kynjakvóta í stjórnum opinberra hlutafélaga og einkahlutafélaga 

sem hafa fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli. Í lögunum kemur fram að 

hlutfall hvors kyns skuli ekki vera lægra en 40% þegar stjórn er skipuð þremur mönnum 

eða fleiri. Lögin tóku strax gildi hjá opinberum hlutafélögum en öðrum hlutafélögum var 

gefinn aðlögunartími til 1. september 2013 (Lög um breytingu á lögum um hlutafélög og 

lögum um einkahlutafélög nr. 13/2010). Þann 1. september 2013 samþykkti Alþingi 

sambærileg lög um kynjakvóta í stjórnum lífeyrissjóða hér á landi. Lögin kveða með sama 

hætti á um 40% hlutfall hvors kyns í stjórnum lífeyrissjóða (Lög um breytingu á lögum 

nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari 

breytingum nr. 122/2011). Með þessum lagasetningum varð Ísland annað landið í 

heiminum á eftir Noregi, til að setja lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Í Noregi var 

kynjakvóti í stjórnum hlutafélaga með refsiákvæðum innleiddur árið 2003. Með 

refsiákvæðum er átt við að fyrirtæki sem ekki hlýða ákvæðum lagana eiga í hættu á að 

verða sektuð uns kynjajafnvægi er náð eða jafnvel leyst upp (Teigen, 2011). Íslensku 

lögin eru ekki með refsiákvæðum þó er skylda að sundurliða upplýsingar um hlutföll 

kynja í stjórnum í tilkynningum til hlutafélagaskrá (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og 

Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). 

Í kjölfar lagasetningar um kynjakvóta í Noregi fjölgaði kvenstjórnarmeðlimum úr 

6% árið 2002 í 40% árið 2011 (Bertrand, Black, Jensen og Lleras-Muney, 2014). Konur 

eru þó aðeins í 5% tilfella stjórnarformenn (Teigen, 2011). Í stjórnum óskráðra 

einkahlutafélaga í Noregi sem lög um kynjakvóta ná ekki til hefur konum ekki fjölgað og 

hefur hlutfall þeirra verið í kring um 16-18% (Jón Snorri Snorrason, 2011). Í Noregi var 

vonin sú að lagasetning um kynjakvóta myndi leiða til þess að konum í æðstu 

stjórnendastöðum myndi fjölga, en það hefur ekki enn gerst. Aðeins 2% þeirra fyrirtækja 

sem lög um kynjakvóta ná til hafa konur sem forstjóra (Teigen, 2011). Fræðimenn telja 
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þó að of snemmt sé að segja til um endanlegan árangur hvað þetta varðar (Niskanen, 

2011; Jón Snorri Snorrason, 2012; Teigen, 2011). 

Fleiri lönd í Evrópu hafa tekið upp kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Frakkland, 

Belgía og Ítalía hafa innleitt kynjakvóta með refsiákvæðum, líkt og í Noregi. Holland og 

Spánn hafa einnig innleitt kynjakvóta en án viðurlaga og Danmörk, Finnland, Grikkland, 

Austurríki og Slóvenía hafa innleitt kynjakvóta í fyrirtækjum sem eru í ríkiseigu (Kirsch, 

2014). Evrópuþingið ályktaði að hlutfall kvenna í æðstu stjórnunarstöðum stærstu 

fyrirtækja Evrópusambandsins ætti að ná 30% fyrir árið 2015 og 40% fyrir árið 2020. Í 

ályktuninni kom fram að líklegast yrði gripið til lagasetningar, náist markmiðið ekki 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). 

Skiptar skoðanir eru um ágæti kynjakvóta en hérlendis var viðhorf almennings 

kannað árið 2011. Meirihluti beggja kynja eða 85% kvenna og 72% karla voru sammála 

því að mikilvægt væri að jafna hlut karla og kvenna við æðstu stjórnun fyrirtækja. 

Meirihluti beggja kynja var hlynntur lögum um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja eða 72% 

kvenna og 51% karla. Í sömu rannsókn voru viðhorf stjórnenda sérstaklega skoðuð og 

þar kom í ljós að karlkyns stjórnendur voru síður hlynntir kynjakvóta í stjórnum 

fyrirtækja en almenningur. Aðeins 25% karlstjórnenda voru hlynntir kynjakvóta á meðan 

69% kvenstjórnenda voru hlynntir kynjakvóta. Meirihluti stjórnenda var þó sammála um 

að mikilvægt væri að jafna hlut karla og kvenna við æðstu stjórnun fyrirtækja eða 97% 

kvenstjórnenda samanborið við 74% karlstjórnenda (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

2011b). Á þessari rannsókn má sjá að bæði kvenstjórnendur sem og konur almennt voru 

jákvæðari í garð kynjakvóta. Áhugavert verður að fylgjast með hver áhrif lagasetningar 

um kynjakvóta verða hér á landi og hvort konum í æðstu stjórnendastöðum muni fjölga 

í kjölfarið og þar af leiðandi áhrifamiklum konum. 
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2.2 Staða kvenna á vinnumarkaði í dag 

Þegar meta á hver staða kynjanna er á vinnumarkaði er oft litið til kynjahlutfalla innan 

ólíkra geira í atvinnulífinu, hlutföll kvenna og karla sem gegna áhrifastöðum í 

samfélaginu sem og atvinnuþátttöku yfirhöfuð (Niskanen, 2011). Á Íslandi er 

atvinnuþátttaka mikil, bæði hjá konum og körlum og mældist atvinnuþátttaka kvenna 

80,6% í ágúst 2015 en atvinnuþátttaka karla mældist 88,0% á sama tíma (Hagstofa 

Íslands, e.d.-d) Atvinnuþátttaka íslenskra kvenna hefur aukist síðustu áratugi, konum í 

fullu starfi hefur fjölgað og vinnutími þeirra lengst. Atvinnuþátttaka kvenna jókst úr 

75,1% í upphafi 10. áratugarins í 79,0% í lok hans (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

2014). Innan ríkja Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD er atvinnuþátttaka 

kvenna hvergi meiri en á Íslandi. Atvinnuþátttaka kvenna hér á landi hefur verið sú mesta 

meðal OECD ríkjanna frá árinu 2003 eða síðan OECD hóf að taka saman tölur um 

atvinnuþátttöku á Íslandi og árið 2014 mældist atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi 79,0%. 

Á eftir Íslandi í röðinni yfir hæstu atvinnuþátttöku meðal OECD ríkjanna er Sviss (75,2%) 

og Noregur (73,3%). Meðalatvinnuþátttaka kvenna í OECD ríkjunum árið 2014 mældist 

57,9% (OECD, e.d.-a). 

Atvinnuleysi á Íslandi var 2,3% árið 2007 en jókst eftir efnahagshrun og varð mest 

í maí 2010 eða 11,9% (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Karlar eru líklegri til að vinna í 

atvinnugreinum sem eru háðar efnahagsveiflum, eins og byggingariðnaði en konur eru 

líklegri til að vinna í þjónustugeiranum, eins og heilbrigðisþjónustu sem ekki er jafn háð 

hagsveiflum. Eftir efnahagshrunið misstu fleiri karlar vinnuna en konur urðu svo fyrir 

áhrifum efnahagshrunsins síðar, þegar fór að draga saman í opinbera geiranum (Katrín 

Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Atvinnuleysi meðal karla náði hápunkti 

í apríl 2011 en var þá 13,1% og atvinnuleysi meðal kvenna varð hæst í maí 2011 eða 

11,8%. Eftir það minnkaði atvinnuleysi stöðugt og fór úr 11,0% í byrjun árs yfir í 5,9% í 

árslok 2011. Atvinnuleysi hefur áfram farið minnkandi og árið 2014 var 

heildaratvinnuleysi á Íslandi 5,0%. Atvinnuleysi meðal karla var 5,1% og kvenna 4,9% 

(Hagstofa Íslands, e.d.-e). Meðalatvinnuleysi OECD ríkjanna árið 2014 var 7,3%, þá var 

atvinnuleysi meðal kvenna 7,5% en karla 7,3% (OECD, e.d.-b).  
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Konur vinna að meðaltali styttri vinnudag en karlar og árið 2014 unnu konur 35,2 

vinnustundir á viku samanborið við karla sem unnu 43,9 vinnustundir á viku. Einnig eru 

konur líklegri til að vinna hlutastörf en karlar og árið 2014 voru 33,6% af starfandi konum 

í hlutastarfi samanborið við aðeins 13,4% karla (Hagstofa Íslands, e.d.-f). Hagstofa 

Íslands skilgreinir starfsmann vera í fullu starfi ef hann vinnur að jafnaði 35 klukkustundir 

í hverri viku. Starfsmaður er talinn sinna hlutastarfi ef hann vinnur 1–34 klukkustundir í 

viku að jafnaði (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Árið 2012 nefndu 31,4% kvenna að aðstæður í 

fjölskyldu- og einkalífi væru ástæða þess að þær störfuðu í hlutastarfi en til samanburðar 

nefndi enginn aðspurðra karla þá ástæðu (Velferðarráðuneytið, 2015). 
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3 Konur í áhrifastöðum 

Hér á landi ríkir lagalegt og félagslegt jafnrétti kynjanna, atvinnuþátttaka og 

menntunarstig kvenna er hátt en þó er hlutur kvenna í áhrifastöðum ekki jafn við hlut 

karla. Þau störf sem teljast til áhrifastaða fela í sér ákveðin völd. Í riti sem Hagstofa 

Íslands gaf út um konur og karla í áhrifastöðum, var áhrifastaða talin vera ábyrgðar- og 

stjórnunarstörf, bæði hjá opinberum aðilum og einkaaðilum, sem og aðild að nefndum 

og stjórnum af ýmsu tagi. Í riti Hagstofu Íslands kom fram að karlar eru í mun ríkara mæli 

við stjórnvölinn en konur. Konum sem skipa áhrifamiklar stöður innan fyrirtækja, í 

stjórnmálum og í stjórnum fyrirtækja hefur fjölgað undanfarin ár en þó mjög hægt. 

Kynjaskipting stjórnenda og embættismanna var óbreytt á árunum 1999-2007 og voru 

konur þá 29% á móti 71% karla (Hagstofa Íslands, 2009). Undanfarin ár hefur konum sem 

stjórnendum og embættismönnum farið fjölgandi og árið 2004 voru þær 3.700 en árið 

2014 voru þær orðnar 6.200. Körlum í sömu stöðu hefur einnig fjölgað úr 8.200 árið 2004 

í 10.800 árið 2014. Hlutfall kvenna meðal stjórnenda og embættismanna hefur því 

hækkað úr 31,1% í 36,5% á tíu ára tímabili (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Í þessum kafla 

verður fjallað um hlut kvenna á pólitískum vettvangi, hlut kvenna meðal 

stjórnarmeðlima í íslenskum fyrirtækjum og meðal æðstu stjórnenda fyrirtækja. Farið 

verður yfir þróunina í gegnum tíðina og ljósi varpað á stöðuna eins og hún er í dag. 

3.1 Konur í stjórnmálum 

Konur á Íslandi hafa um langt skeið barist fyrir auknum stjórnmálalegum réttindum 

sínum og hefur hlutur kvenna á pólitískum vettvangi aukist með árunum. Konur fengu 

kosningarétt til Alþingis árið 1915, þó aðeins þær sem voru 40 ára og eldri en var það 

ákvæði fellt úr gildi árið 1920. Árið 1922 var fyrsta konan kosin á Alþingi, Ingibjörg H. 

Bjarnason og næstu fimmtíu árin áttu að meðaltali ein til tvær konur sæti á þingi 

(Kvennasögusafn Íslands, e.d.). Árið 1971 voru þrjár konur kjörnar á þing og voru þær 

5% kjörinna þingmanna en árið 1983 urðu þær níu eða 15% þingmanna en rekja má þá 

aukningu meðal annars til tilkomu Kvennalistans. Árið 1991 voru 15 konur kjörnar á þing 

og voru þær þá 24% af kjörnum þingmönnum. Árið 2009 varð hlutfall kvenna á þingi það 

hæsta í sögu Alþingiskosninga á Íslandi eða 42,9%. Í alþingiskosningum árið 2013 var 

hlutfall kvenna af kjörnum þingmönnum litlu minna en í kosningunum árið 2009 eða 
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39,7% (Hagstofa Íslands, e.d.-g). Árið 2012 skipaði Ísland þriðja sæti á lista yfir þingsetu 

kvenna meðal OECD ríkja, á eftir Svíþjóð þar sem hlutfallið var 43,6% og Finnlandi þar 

sem hlutfallið var 42,5%. Meðaltal OECD ríkjanna yfir þingsetu kvenna er 27,8% (OECD, 

2015a). Fyrst kvenna til að taka sæti í ríkisstjórn var Auður Auðunsdóttir árið 1970 

(Kvennasögusafn Íslands, e.d.) en frá þeim tíma og til ársins 1999 var ein eða engin kona 

að jafnaði í ríkisstjórn. Undanfarin ár hefur hlutur kvenna aukist og hafa tvær til fjórar 

konur að jafnaði setið í ríkisstjórn frá árinu 1999 (Alþingi, e.d.). Árið 1980 varð Vigdís 

Finnbogdóttir kjörin forseti Íslands og varð hún fyrst kvenna í heiminum til að ná kjöri 

með þjóðaratkvæðagreiðslu. Einnig vakti athygli að hún var þá einstæð móðir 

(Kvennasögusafn Íslands, e.d.). Árið 2009 urðu önnur tímamót en þá varð Jóhanna 

Sigurðardóttir fyrst íslenskra kvenna til að gegna stöðu forsætisráðherra 

(Kvennasögusafn Íslands, e.d.). Alls hafa 26 konur gegnt ráðherraembætti en 125 karlar 

hafa gengt því embætti frá árinu 1904. Í núverandi ríkisstjórn eru fjórir af tíu ráðherrum 

kvenkyns (Alþingi, e.d.). Árið 2015 gerðist í fyrsta skipti að fleiri konur sinntu starfi 

ráðuneytisstjóra en karlmenn, en þær eru 5 af 8 ráðuneytisstjórum („Fleiri konur“, 

2015). 

Fyrstu konurnar til að ná kjöri í sveitarstjórnir voru kjörnar af kvennalista í 

Reykjavík árið 1908. Fyrsta konan til að gegna bæjarstjóraembætti hér á landi var Hulda 

Jakobsdóttir en hún varð bæjarstjóri í Kópavogi árið 1957. Á árunum 1950-1970 var 

hlutfall kvenna meðal sveitarstjórnarmanna tæplega 1% en upp úr 1980 fór hlutfall 

þeirra hækkandi og árið 1982 voru þær orðnar 12% sveitarstjórnarmanna. Árið 2002 

voru þær 31% og árið 2010 voru konur 39,8% sveitarstjórnarmanna. Í síðustu 

sveitarstjórnarkosningum, árið 2014 voru þær 44% kjörinna sveitarstjórnarmanna. Í 

janúar 2015 voru konur 26% sveitarstjóra, bæjarstjóra og oddvita (Hagstofa Íslands, e.d.-

b). 

Staða kvenna meðal sveitarstjórnarmanna og þingmanna telst góð hvað varðar 

kynjajafnvægi, en talað er um að jafnrétti sé náð þegar hlutfall beggja kynja er 40% eða 

hærra (Velferðarráðuneytið, 2015). En sjá má að þrátt fyrir fjölgun kvenna meðal 

almennra sveitarstjórnarmeðlima skilar það sér ekki í fjölgun kvenna í æðstu stöðum 

sveitarfélaganna. 
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3.2 Konur í stjórnum fyrirtækja 

Í kjölfar fjármálakreppunnar gaf OECD út ályktun um áhrif stjórnarhátta fyrirtækja á 

efnahagskreppuna sem varð á árunum 2008-2009. OECD ályktaði að of mikil áhætta hafi 

einkennt fjármálaviðskipti, ásamt óhóflegum þóknunum til æðstu stjórnenda og 

stjórnarmanna. Umræða um bætta stjórnarhætti varð áberandi og fræðimenn birtu 

greinar og rannsóknir um bætta stjórnarhætti (Kirsch, 2014; Niskanen, 2011). Ein leið til 

að bæta stjórnarhætti sem nefnd hefur verið, er að tryggja að stjórn sé skipuð 

fjölbreyttum hópi einstaklinga. Með fjölbreytni er átt við ólíkan bakgrunn stjórnarmanna 

svo sem kyn, menntun, þekkingu og reynslu (OECD, 2015b).Stjórnarseta er álitin vera 

valdamikil og virðingaverð staða, þar eru teknar ákvarðanir sem hafa geta haft áhrif á 

efnahag til lengri tíma og í kjölfarið á stöðu samfélagsins. Skortur á konum í stjórnum er 

hnattrænt vandamál og þrátt fyrir miklar breytingar á atvinnuþátttöku og menntun 

kvenna er staðreyndin enn sú að fáar konur sitja í æðstu stjórnum fyrirtækja (Kirsch, 

2014). Árið 2013 voru konur 16,9% af stjórnarmeðlimum meðal fyrirtækja á Fortune 500 

listanum, en hálfum áratug áður voru hlutföllin nánast þau sömu (Bertrand, Black, 

Jensen og Lleras-Muney, 2014). Í Evrópu er staðan svipuð en konur voru 17,8% 

stjórnarmanna og 4,8% stjórnarformanna meðal stærstu fyrirtækja á almennum 

markaði í aðildarríkjum Evrópusambandsins í október 2013 (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir 

o.fl., 2015). 

Á Íslandi má sjá einsleita mynd ef skoðuð eru kynjahlutföll í æðstu stjórnum 

fyrirtækja. Árið 2014 var fjöldi kvenna í stjórnum íslenskra fyrirtækja 2.539 en fjöldi karla 

9.242. Það má því segja að konur séu þar í töluverðum minnihluta en einungis einn af 

hverjum fjórum stjórnarmönnum er kvenkyns. Á mynd 1 má sjá hlutfall kvenna í 

stjórnum allra íslenskra fyrirtækja og greina má að hlutfall kvenna hækkaði lítillega síðan 

um aldamót og hefur hlutfallið farið úr 21,6% í 25,5% yfir 14 ára tímabil (Hagstofa 

Íslands, e.d.-h). Greina má fjölgun kvenna meðal stjórnarmeðlima í kjölfar lagasetningar 

um kynjakvóta. Einnig hækkaði hlutfall kvenna á árunum eftir efnahagshrun en 

rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki eru líklegri til að ráða konur í æðstu stjórnir eftir 

niðursveiflur í rekstri (Ryan og Haslam, 2005; Haslam og Ryan, 2008; Bruckmüller og 

Branscombe, 2010). 
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Mynd 1: Kyn stjórnarmanna í íslenskum fyrirtækjum 2000-2014 (Hagstofa Íslands, e.d.-h). 

Frá því að lög um kynjakvóta í stjórnum íslenskra fyrirtækja voru sett hefur hlutfall 

kvenna meðal stjórnarformanna aðeins hækkað um 0,7%. Rekja má þá litlu fjölgun til 

fjölgunar kvenna meðal almennra stjórnarmanna í kjölfar lagasetningar um kynjakvóta. 

Á mynd 2 má sjá hlutfall kvenna meðal stjórnarformanna í öllum íslenskum fyrirtækjum. 

Þar má sjá að hlutfall þeirra hefur farið úr 22,1% í 23,8% yfir 14 ára tímabil (Hagstofa 

Íslands, e.d.-h). 

 

Mynd 2: Kyn stjórnarformanna í íslenskum fyrirtækjum 2000-2014 (Hagstofa Íslands, e.d.-h). 
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Það sem er ólíkt með kvenkyns og karlkyns stjórnarmeðlimum er að konur eru að 

meðaltali yngri, í lægra settar í störfum utan stjórnarstarfa og hafa ekki setið í jafn 

mörgum stjórnum og karlar. Þær eru þó með jafn mikla menntun og karlkyns 

stjórnarmeðlimir. Stærsti hópur stjórnarmanna á Íslandi árið 2013 af báðum kynjum 

hefur verið í stjórn í eitt til þrjú ár. Stjórnarmenn sem hafa verið í stjórn skemur en eitt 

ár eru 29% kvenkyns en aðeins 6% karlkyns. Kvenkyns stjórnarmenn hafa að meðaltali 

verið skemur í stjórn en karlkyns stjórnarmenn og bendir þetta til nýliðunar kvenna í 

stjórnum. Lífeyrissjóðir hafa jöfnustu kynjahlutföllin í stjórnum en þar eru konur 47% 

stjórnarmeðlima. Almennt eru íslenskir stjórnarmenn sáttir við samsetningu stjórna og 

finnast þær vera rétt samsettar með tilliti til kynjahlutfalls, menntunar og reynslu 

einstaklinga (KPMG, 2013). 

Rannsóknir benda til þess að fyrirtæki nái betri árangri í rekstri þegar stjórnir eru 

kynjablandaðar en þær vísbendingar eru ekki óumdeilanlegar, því þau fyrirtæki sem hafa 

jafnað hlut kynjanna í stjórnum eru fá og einsleit (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2011b). 

Heldur er ekki hægt að fullyrða að kynjaskipting í stjórnum fyrirtækja sé forsenda 

velgengni (Jón Snorri Snorrason, 2012). Margrét Sæmundsdóttir (2009) rannsakaði hvort 

íslensk fyrirtæki sem höfðu bæði kynin í stjórn væru líklegri til þess að skila meiri arðsemi 

en þau fyrirtæki sem væru með einsleitar stjórnir. Marktækt jákvætt samband fannst 

milli arðsemi eigin fjár og þess að hafa bæði kynin í stjórn. Veikt en jákvætt samband 

fannst milli arðsemi heildareigna og þess að hafa bæði kynin í stjórn (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2009). Í rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur (2009) fundust engin 

tengsl þegar skoðað var hvort þau fyrirtæki sem hefðu fleiri konur í stjórn væru líklegri 

til að hafa fleiri konur í æðstu stjórnendastöðum. Matsa og Miller (2010) komust að 

annarri niðurstöðu, að auknar líkur væru á því að konur væru ráðnar í stjórnunarstöður 

í fyrirtækjum þar sem konur sátu í stjórn. Ef fleiri konur eru ráðnar í stjórnunarstöðu, fá 

þær starfsreynslu sem verður til þess að hlutfall kvenna meðal hæfra aðila til 

stjórnarsetu hækkar. Einnig getur fjölgun kvenna í stjórnum fyrirtekja hvatt til framgangs 

kvenna í stjórnunarstöður vegna þeirra táknrænu og sýnilegu skilaboða sem felast í því. 

Þannig sýna fyrirtæki fram á að kraftar og þekking kvenna séu eftirsóttir eiginleikar, sem 

eru metnir að verðleikum og þannig skapast hvati fyrir konur til að sækjast eftir 



 

24 

stjórnunarstöðum (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). Jafnframt geta 

kvenstjórnarmeðlimir aukið líkur á því að fyrirtæki leggi áherslu á kvenlæg gildi og sem 

geri starfsumhverfið vænlegra til að minnka brottfall kvenstjórnenda og gefa þeim 

möguleika á að þróast í starfi (Jón Snorri Snorrason, 2012). 

3.3 Konur í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu 

Þrátt fyrir aukna menntun og atvinnuþátttöku kvenna hallar enn á hlut þeirra í 

stjórnunarstöðum fyrirtækja hérlendis. Staðan í Evrópu er sú sama og voru konur 2,8% 

framkvæmdastjóra stærstu fyrirtækja á almennum markaði í aðildarríkjum 

Evrópusambandsins árið 2013 (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir o.fl., 2015). Árið 2013 voru 

konur 14,6% af æðstu stjórnendum meðal fyrirtækja á Fortune 500 listanum, en hálfum 

áratug áður voru hlutföllin svipuð (Bertrand, Black, Jensen og Lleras-Muney, 2014). 

Hlutfall kvenna sem störfuðu sem framkvæmdastjórar í íslenskum fyrirtækjum jókst 

hægt á árunum 2000-2014. Á mynd 3 má sjá kynjahlutfall framkvæmdastjóra allra 

íslenskra fyrirtækja á því tímabili og að hlutfall kvenna hækkaði úr 16,1% í 21,6% yfir 14 

ára tímabil (Hagstofa Íslands, e.d.-h).  

 

Mynd 3: Kyn framkvæmdastjóra í íslenskum fyrirtækjum 2000-2014 (Hagstofa Íslands, e.d.-h). 

Talað hefur verið um að kynjakvóti í stjórnum fyrirtækja geti leitt til fjölgunar á konum 

meðal framkvæmdastjóra en stutt er síðan kynjakvóti var lögleiddur og því telja 
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fræðimenn of snemmt að segja til um endanlegan árangur hvað þetta varðar (Niskanen, 

2011; Jón Snorri Snorrason, 2012; Teigen, 2011). 

Árið 2014 var aðeins ein kona forstjóri í tíu stærstu fyrirtækjum landsins (Jón G. 

Hauksson, 2014) og aðeins voru 14 konur á meðal 100 launahæstu forstjóra 

einkafyrirtækja árið 2014 (Gísli Kristjánsson, 2014). Munur er á launum kvenstjórnenda 

og karlstjórnenda en árið 2014 voru karlkyns stjórnendur með 24,1% hærri regluleg 

meðallaun en kvenkyns stjórnendur hér á landi (Hagstofa Íslands, e.d.-i). 

Þegar stjórnendur hér á landi eru spurðir hvers vegna þeir telji mikilvægt að jafna 

hlutfall kynjanna við stjórnun í atvinnulífinu koma ólík viðhorf stjórnenda í ljós. 

Meirihluti kvenstjórnenda eða 83% telja það hafa áhrif á rekstur fyrirtækja og stuðla að 

betri áhættustjórnun að hafa jöfn hlutföll kvenna og karla við stjórnun fyrirtækja 

samanborið við 44% karlstjórnenda. Einnig telur meirihluti kvenstjórnenda eða 72% að 

jafnt hlutfall kynjanna stuðli að betri fjárhagslegri afkomu fyrirtækja á meðan aðeins 27% 

karlstjórnenda telja svo. Meirihluti beggja kynja er sammála því að jöfn hlutföll kynjanna 

við stjórnun í atvinnulífinu snúist um jafnan rétt kvenna og karla og að mikilvægt sé að 

hvetja konur til að sækjast eftir starfsframa. Til að jafna kynjahlutföll við æðstu stjórnun 

félaga og fyrirtækja telja bæði kven- og karlstjórnendur mikilvægt að virk stefna sé í 

ráðningarmálum, bæði á millistjórnunar- og æðsta stjórnunarstigi (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir o.fl., 2015). 

4 Hindranir á vegi kvenna 

Eins og áður hefur komið fram eru konur helmingur vinnuafls og fleiri konur eru með 

háskólagráðu en karlmenn hér á landi (Hagstofa Íslands, e.d.-d; Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

Það er því ekki aðeins hagsmunamál kvenna að fjölga konum í forystusveit atvinnulífsins 

heldur hagsmunamál hagkerfisins. Því ef helmingur vinnuafls sem er vel menntaður er 

ekki nýttur er það hagkerfið sem tapar. Eðlilegt er því að spyrja hvað valdi því að jafn 

fáar konur eru í æðstu stjórnendastöðum og stjórnum íslenskra fyrirtækja. Erfitt er að 

henda reiður á því en margar skýringar hafa komið fram á síðustu árum.  

Staðalmyndir eru taldar vera stærsta hindrun sem konur mæta á leið sinni til 

stjórnunarstöðu (Singh, Vinnicombe og James, 2006). Íhaldssamar staðalmyndir um 
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hlutverk kynjanna, að karlar eigi að vera fyrirvinna heimilisins og að betur eigi við konur 

að sinna heimilisstörfum og umönnun barna er enn við lýði (Kolbeinn Stefánsson, 2008) 

og hafa þær áhrif á konur á leið sinni í átt að stjórnunarstöðu (Prime, Carter og 

Welbourne, 2009). Önnur staðalmynd er sú hugmynd að karlmenn séu náttúrulega betri 

leiðtogar og eigi auðveldara með að taka ákvarðanir en konur. Þar sem karlmenn hafa 

sinnt stjórnunarstöðum í meira mæli í gegnum tíðina hefur það áhrif á staðalmyndir 

stjórnenda. Í huga margra eru eiginleikar stjórnenda að mörgu leiti tengdir við 

karlmennsku og hefur það verði kallað „hugsað um stjórnanda-hugsað karllægt“ (e. think 

manager-think male bias). Ryan, Haslam, Hersby og Bongiorno (2011) komust að því að 

eftirsóknarverðir eiginleikar hjá stjórnendum í farsælum fyrirtækjum voru taldir vera 

ákveðni, keppnisskap og sjálfstraust og voru þessir eiginleikar frekar tengdir við 

karlmenn en kvenmenn. Eiginleikar sem tengdir voru við kvenmenn voru góðir 

samskiptahæfileikar, innsæi og að vera meðvitaður um tilfinningar annara sem voru 

taldir eiginleikar sem ættu betur við önnur störf en stjórnendastörf. Í rannsókn 

Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur og Margrétar Þorvaldsdóttur (2012) töldu 78% 

kvenstjórnenda og 45% karlstjórnenda hér á landi að íhaldssamar staðamyndir, hefðir 

og venjur um hvað henti konum og körlum best væru hindrun og aðal ástæða þess hve 

fáar konur eru við æðstu stjórnun stofnana og fyrirtækja.  

Skortur á fyrirmyndum er talinn önnur stærsta hindrunin á vegi kvenna í átt að 

velgengni á eftir staðalmyndum (Singh, Vinnicombe og James, 2006). Fyrirmyndir verða 

til þegar fólk tekur eftir öðrum einstaklingum sem náð hafa árangri sem þeim þykir 

eftirsóknaverður og áðdáunarverður. Fólk velur sér fyrirmyndir sem svipa til þess sjálfs 

og hafa þætti sem það getur auðveldlega tengt við eins og kyn eða kynstofn. Fólk lítur 

upp til þessara einstaklinga og fylgist með hegðun þeirra og þeim leiðum sem þessir 

aðilar hafa notaðist við. Svo reyna einstaklingar að nota samskonar hegðun og leiðir til 

að ná svipaðri útkomu í sínum eigin aðstæðum. Þeir einstaklingar sem litið er upp til og 

verða að fyrirmyndum ráðast að miklu leiti af félagslegum mótunarþáttum í lífi 

einstaklinga og þess sem þykir eftirsóknarvert innan samfélagsins sem einstaklingurinn 

er hluti af. Ungt fólk leitar mikið í fyrirmyndir þegar kemur að náms og starfsvali og er 

skortur á sýnilegum kvenfyrirmyndum talinn hamla ungum konum í þeim efnum. 
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Afleiðingar þess geta verið að ungar konur sjá ekki skýra framamöguleika, lækki 

framavonir sína og leiti í annað (Quimby og DeSantis, 2006; Singh, Vinnicombe og James, 

2006). Þær konur sem gegna áhrifastöðum eru fyrirmyndir fyrir aðrar konur, þá 

sérstaklega konur sem hafa náð langt innan hefðbundinna karlastarfa (Quimby og 

DeSantis, 2006). Hlutverk fjölmiðla í þessu sambandi er ótvírætt og umfjöllun um konur 

sem hafa náð langt innan fyrirtækja, opinberrar stjórnsýslu og stofnana mikilvæg.  

Einnig er talað um glerþakið (e. glass ceiling) sem eina af þeim stærstu 

hindrunum sem konur hafa mætta á vinnumarkaði. Með glerþakinu er átt við ósýnilegan 

múr eða hindranir sem byggðar eru inn í formgerð samfélagsins og vinnumarkaðarins og 

varna því að hæfar konur komist í stjórnunarstöður. Konur eru sagðar ná að vinna sig 

upp í millistjórnendastöður en einhverra hluta vegna skili þær sér ekki í stjórnunarstöður 

og er það glerþakið sem gerir það að verkum að þær komast ekki lengra og stöðvast þar. 

Tilvist glerþaksins er sögð mega rekja til kynjamismununar og fordóma (Bruckmüller og 

Branscombe, 2010; Inga Minelgaite Snaebjornsson og Ingi Runar Edvardsson, 2013). 

Glerþakið á jafnvel við í kvennastéttum eins og meðal hjúkrunarfræðinga eða 

grunnskólakennara. Þar geta karlar fengið fyrr stöðuhækkanir í stjórnunar- eða 

leiðtogastöður og hreyfast hraðar upp metorðastigann en konur (Eagly og Carli, 2009). Í 

rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur (2009) töldu kvenstjórnendur hérlendis að þær 

rækust á glerþak og upplifðu ekki í öllum tilvikum sömu tækifæri og karlstjórnendur til 

að ná árangri. Svör karlstjórnenda studdu þetta en margir þeirra sögðust m.a. sitja í 

stjórn þrátt fyrir að þeir hafi ekki haft lengri stjórnunarreynslu en konur, hvorki verið 

með meiri menntun né verið eldri. Talið er að því fleiri konur sem séu skipaðar í 

stjórnunarstöður og komist í gegnum glerþakið valdi því að sprungur myndist í það og 

þar með minnki sá máttur sem glerþakið búi yfir (Eagly og Carli, 2009).  

Önnur hindrun sem hefur verið nefnd er glerbrúnin (e. glass cliff) og á hún við 

þegar konur eru skipaðar í stjórnunarstöður við krefjandi aðstæður. Michelle Ryan og 

Alexander Haslam (2005) komu fram með hugtakið þegar þau rannsökuðu aðstæður í 

100 stærstu fyrirtækjum í bresku kauphöllinni fyrir og eftir að skipaður var nýr 

stjórnarmeðlimur. Kyn nýskipaðra stjórnarmeðlima hafði ekki áhrif á afkomu 

fyrirtækjanna heldur kom í ljós að rekstrarstaða fyrirtækja var ólík eftir því hvort 
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skipaður var karl eða kona í stjórn. Konur voru ráðnar í stjórnir fyrirtækja sem áttu í 

rekstrarvanda og stóðu almennt verr, á meðan karlmenn voru ráðnir í stjórnir fyrirtækja 

sem voru í stöðugu ástandi og gengu betur. Ryan og Haslam (2008) héldu áfram að 

rannsaka hvort tilhneiging væri til að skipa frekar konur í stjórnunarstöður í fyrirtækjum 

sem áttu í rekstrarerfiðleikum. Í rannsókn þeirra fengu þátttakendur upplýsingar um 

rekstrarstöðu tveggja fyrirtækja, annars vegar þar sem rekstur fyrirtækisins gekk vel og 

hins vegar þar sem rekstur gekk illa. Þátttakendur fengu það hlutverk að velja í 

stjórnendastöðu úr hópi hæfra einstaklinga. Tveir einstaklingar voru jafn hæfir, 

menntunarlega og reynslulega séð en eini munurinn á þeim var að annar var karlkyns og 

hinn kvenkyns. Í ljós kom sterk fylgni milli þess að þátttakendur völdu konu í 

stjórnunarstöðu þegar fyrirtæki gekk illa og karl í sömu stöðu hjá fyrirtæki sem gekk vel. 

Þátttakendur töldu að leiðtogahæfileikar kvenna ættu betur við í krísutímum og að það 

væri kjörið tækifæri fyrir þær til að sanna sig sem stjórnendur þegar rekstur gengi 

erfiðlega. Bruckmüller og Branscombe (2010) komust að sömu niðurstöðu, konur voru 

líklegri til að vera skipaðar stjórnendur hjá fyrirtækjum sem gengu illa og karlar frekar 

valdir sem stjórnendur hjá fyrirtækjum sem gengu vel. Ef rekstur fyrirtækja gengur vel 

þá er engin ástæða til að breyta stefnu fyrirtækis en þau fyrirtæki sem lenda í 

rekstrarerfiðleikum hafa hvata til að breyta um stefnu. Fyrirtæki sem áður hafa lent í 

hneykslismálum eru líklegri til að ráða til sín kvenkyns stjórnendur, en með því að skipa 

konu í starf stjórnenda sem karl sinnti áður er verið að senda þau skilaboð út í 

atvinnulífið um breyttar áherslur og stefnubreytingu (Bruckmüller og Branscombe, 

2010). 

Eftir efnahagshrunið hér á landi fjölgaði kvenstjórnendum í bönkunum og átti 

það að marka stefnubreytingu í rekstri bankanna. Konurnar tóku við rekstri í erfiðum 

aðstæðum, bankarnir voru í sviðsljósinu og mikil pressa á þeim (Bjarni Ólafsson, 2008; 

Guðrún Hálfdánardóttir, 2008). Einnig varð kona í fyrsta skipti forsætisráðherra hér á 

landi eftir að fyrri ríkisstjórn sagði af sér í kjölfar mikilla mótmæla almennings. Þetta er 

dæmi um að konur komist til valda við aðrar aðstæður en karlar. Þær konur sem lenda 

á glerbrúninni eru ráðnar í stjórnunarstöður og stjórnir fyrirtækja sem standa höllum 

fæti, erfitt er að snúa rekstri við og miklar líkur eru á að þeim mistakist. Þannig lenda 
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konur á glerbrúninni sem er hættuleg staða fyrir þær, því fyrirtæki sem eiga í 

rekstrarvanda fá athygli fyrir slæma rekstrarafkomu og stjórnendur eru gagnrýndir og 

kennt um slæma stöðu þeirra (Ryan og Haslam, 2008). Ef þeim mistekst rennir það 

stoðum undir þá hugmynd að konur séu almennt ekki hæfar í stjórnunarstöður og getur 

skaðað líkur á því að einstaka konur fái frekari möguleika á stjórnarstöðum og frama. Til 

samanburðar virðast karlar fá sín tækifæri í ákjósanlegri aðstæðum þar sem fyrirtæki 

standa betur og viðhelst þá sú hugmynd um að karlar séu betri og traustari stjórnendur 

(Bruckmüller og Branscombe, 2010). 
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5 Umfjöllun fjölmiðla um áhrifakonur 

Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki í samfélagi okkar. Þeir bera meðal annars ábyrgð á 

að upplýsa almenning um málefni sem eru félagslegs-, fjárhagslegs- og stjórnmálalegs 

eðlis (Gentzkow, Glaeser og Goldin, 2006). Fjölmiðlar eru vettvangur umræðu, 

skoðanaskipta, upplýsinga og afþreyingar. Talað hefur verið um að fjölmiðlar fari með 

fjórða valdið í samfélaginu og hugmyndir sem fólk hefur um félagslegan raunveruleika 

eru að miklu leiti fengnar frá fjölmiðlum (Velferðarráðuneytið, 2015). Fjölmiðlar geta 

valið um hvað þeir fjalla um og hvað ekki. Þeir stjórna hverjir fá mikla umfjöllun og hverjir 

ekki og hvort fjallað sé vel eða illa um ákveðin efni (Gentzkow, Glaeser og Goldin, 2006). 

Áratugum saman var birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum sú að þær voru sýndar sem 

neytendur heimilisvarnings eða sem fylgihlutir karla. Fyrstu fimm árin eftir að 

sjónvarpsfréttir hófust hér var engin kona meðal viðmælenda. Árið 1986 voru konur 13% 

viðmælenda í sjónvarpsfréttum en hlutfall þeirra jókst og árið 1996 voru konur komnar 

með 32% sýnileika í öllum fjölmiðlum hér á landi. Á tímabilinu frá september 2014 til 

september 2015 voru konur um 30% viðmælenda í fréttum RÚV og 365 miðla 

(Velferðarráðuneytið, 2015). Hlutur kvenna í fjölmiðlum hefur aukist í takt við að fjölgun 

þeirra í áhrifastöðum innan samfélagsins. The Global Media Monitoring Project (GMMP) 

er umfangsmesta samanburðarrannsókn í heiminum á hlut karla og kvenna í fjölmiðlum 

og er gerð á fimm ára fresti. Markmiðið er að kortleggja birtingarmynd kvenna og karla 

í fjölmiðlum fyrir einn ákveðin dag. Bæði hér á landi sem og á Norðurlöndunum hallar 

enn á hlut kvenna í fjölmiðlum. Árið 2010 var hlutfall frétta þar sem konur voru 

umfjöllunarefni í prentmiðlum, útvarpi og sjónvarpi 28% hér á landi en árið 2015 var sú 

tala komin niður í 18%. Konur voru aðeins einn af hverjum fimm þeirra sem talað var við, 

talað var um eða lesið um í fjölmiðlum (Global Media Monitoring Project, 2015). Þessar 

tölur sýna að sýnileiki kvenna í fjölmiðlum hefur minnkað frá árinu 1996. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á mikilvægi þess að konur séu sýnilegar í umfjöllun fjölmiðla til að 

endurspegla samfélagið á réttari máta og til að sýna heilbrigðar fyrirmyndir bæði fyrir 

konur og karla (Quimby og DeSantis, 2006).  

Bandaríska tímaritið Forbes hefur tekið saman lista yfir 100 áhrifamestu konur 

heimsins frá árinu 2004 og hefur sá listi ætíð vakið töluverða athygli. Á lista Forbes má 
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finna þjóðarleiðtoga, forstjóra, frumkvöðla og aðrar konur. Sem dæmi um konur af 

listanum árið 2015 má nefna Angelu Merkel, kanslara Þýskalands sem skipar fyrsta sæti, 

Hillary Clinton, stjórnmálakonu sem er í sjötta sæti listans og Sheryl Sandberg, 

rekstrarstjóra Facebook sem er í níunda sæti (Bjarni Ólafsson, 2015). Tvö tímarit 

hérlendis sem eru sérrit um viðskipti og efnahagsmál, hafa gefið út sérblöð þar sem 

fjallað er um áhrifamestu konur landsins. Annars vegar Viðskiptablaðið og hins vegar 

Frjáls verslun (Bjarni Ólafsson, 2015; Frjáls verslun, 2015). Frjáls Verslun hefur sett 

saman lista yfir áhrifamiklar konur á Íslandi frá árinu 2004 en styttra er síðan 

Viðskiptablaðið hóf að gera slíka lista eða árið 2014. 

Listi Frjálsrar verslunar hefur breyst töluvert frá árinu 2004 en þá voru 70 konur 

á listanum sem allar áttu það sameiginlegt að koma úr viðskiptalífinu. Hugmyndin bakvið 

umfjöllun Frjálsrar verslunar var að gera konum sem fyrirmyndum í viðskipalífinu hærra 

undir höfði og til að skerpa á umræðunni (Jón G. Hauksson, 2004). Árið 2006 var fjölgað 

á listanum og valdar voru 80 áhrifamestu konurnar í viðskiptalífinu en árið 2008 fjölgaði 

þeim svo í 100 og hefur sú tala haldist síðan. Árið 2011 var breytt til og ekki einungis 

valdar áhrifamiklar konur úr viðskiptalífinu, heldur einnig konur úr öðrum 

atvinnugreinum t.d. stjórnmálum, stjórnsýslu, listum og menningu. Árið 2015 var tólfta 

árið sem listi yfir áhrifamestu konur Íslands var gefin út af Frjálsri verslun. Við gerð listans 

var horft meira til atvinnugreina og einstakra sviða en áður og þá sérstaklega til sterkra 

fyrirmynda þegar kemur að velgengni. Konum úr fjármálageiranum fækkaði lítillega og 

áhrifakonum innan sveitarstjórna og stjórnmála var gert hærra undir höfði en áður. 

Tekið er fram að áhrif í krafti hlutafjáreignar í fyrirtækjum vegi nokkuð en horft er til þess 

hvort þessar konur hafi viljann til að beita sér og hafa áhrif. Horft er til þátta eins og 

fyrirmyndar í framkomu, hversu oft þær birtast í fjölmiðlum, áhrifa í stjórnmálum, hvort 

þær gegni virðingarembættum og mats á rekstrarkunnáttu þar sem því verður við komið. 

Við valið á konum á listann leitar ritstjórn Frjálsrar verslunar ráða og ábendinga frá 

konum og körlum sem þekkja vel til innan atvinnulífsins en ritstjóri Frjálsrar verslunar, 

Jón G. Hauksson velur endanlega lista sjálfur. Listinn er birtur með þeim fyrirvara að 

erfitt sé að meta áhrif fólks og því sé valið mjög huglægt og að margar konur eigi vel 

heima á listanum (Jón G. Hauksson, 2015).  
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Á lista Viðskiptablaðsins yfir áhrifamestu konur landsins árið 2015 eru tíu konur 

sem hafa verði áberandi innan atvinnulífs og þjóðmála. Margar þeirra eru fyrstu 

konurnar sem sinna sínum störfum og leiða því veginn fyrir aðrar konur. Að vali listans 

stendur ritstjórn Viðskiptablaðsins og stór hópur álitsgjafa. Allar þær konur sem eru á 

lista Viðskiptablaðsins um áhrifamestu konurnar eru einnig á lista Frjálsrar Verslunar. 

Þessar konur eru Birna Einarsdóttir, Guðbjörg M. Matthíasdóttir, Sigrún Ragna 

Ólafsdóttir, Ragna Árnadóttir, Ólöf Nordal, Katrín Olga Jóhannesdóttir, Rannveig Rist, 

Ásthildur Margrét Otharsdóttir, Margrét Guðmundsdóttir og Ragnheiður Elín Árnadóttir. 

Í blaði Viðskiptablaðsins kemur fram menntun kvennanna og eiga þær allar sameiginlegt 

að vera með háskólamenntun. Allar eru þær í einhvers konar áhrifastöðu og helmingur 

þeirra situr í stjórn (Bjarni Ólafsson, 2015). 

6 Aðferð 

Listi Frjálsrar verslunar yfir 100 Áhrifamestu konurnar árið 2015 var innihaldsgreindur 

(e. content analysis). Markmiðið með innihaldsgreiningu var að sjá hvaða störfum 

konurnar sinna, úr hvaða geirum þær koma og hvað einkenni listann. Til að finna út aldur 

kvennanna var kennitölum þeirra flett upp í þjóðskrá. Vert er að taka fram að eingöngu 

var notast við upplýsingar um atvinnu og stjórnarsetu kvennanna eins og þær koma fram 

í tímaritinu. 

7 Niðurstöður 

Í blaði Frjálsrar verslunar er konunum 100 skipt í 17 flokka eftir því úr hvaða geirum 

atvinnulífsins þær koma. Hér er listinn yfir konurnar 100 og raðað er eftir flokkunum 17 

(A-Q). Flokkarnir raðast eftir fjölda kvenna innan hvers flokks og enn fremur er raðað í 

stafrófsröð innan hvers flokks: 

A. Iðnaður, bílar verslun o.fl. 

Fjölmennasti hópurinn af áhrifamiklum konum samkvæmt Frjálsri verslun árið 2015 eru 

í flokknum iðnaður, bílar, verslun o.fl., en í honum er alls 21 kona. Þar af eru 12 konur 

framkvæmdastjórar eða forstjórar og eru fjórar þeirra titlaðar sem eigendur fyrirtækja. 

Meirihluti þessara kvenna eru nefndar við stjórnarsetu eða 19 þeirra og jafnframt eru 
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átta af þeim stjórnarformenn. Meðalaldur kvennanna er 51 ár, sú yngsta er 39 ára og sú 

elsta 62 ára. Flestar þessara kvenna hafa oft verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins 

og hafa sex af þeim verið á lista frá upphafi. Í þessum hópi eru eftirtaldar konur: 

 Aðalheiður Héðinsdóttir er eigandi Kaffitárs og situr í stjórn Tækniskóla Íslands. Hún 

hefur tólf sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins eða frá upphafi.  

 Anna Guðný Aradóttir er forstöðumaður markaðs- og samskiptamála hjá Samskipum. 

Einnig situr hún í stjórn Vodafone, Lyfja og heilsu og ehf. og Stafa lífeyrissjóðs. Hún hefur 

sjö sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Ásthildur Margrét Otharsdóttir er stjórnarformaður Marels og Frumtaks 2. Hún situr 

einnig í stjórn Icelandair Grop og Marorku. Hún hefur fjórum sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins.  

 Erna Gísladóttir er eigandi og forstjóri BL. Hún er stjórnarformaður Sjóvár og situr einnig 

í stjórnum Haga og BL. Hún hefur átta sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur 

landsins. 

 Guðrún Ragna Ragnarsdóttir er framkvæmdastjóri Atlantsolíu. Hún hefur fimm sinnum 

verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Heiðrún Jónsdóttir er stjórnarformaður Norðlenska og Íslenskra verðbréfa. Einnig situr 

hún í stjórnum Símans, Reiknistofu bankanna, Olís, Ístaks og Landssambands 

lífeyrissjóða. Hún hefur níu sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Herdís Dröfn Fjeldsted er forstjóri Framtakssjóðs Íslands og er stjórnarformaður 

Icelandic Group. Hún hefur fjórum sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Hrund Rudolfsdóttir er forstjóri Veritas Capital. Hún er einnig stjórnarformaður 

verðbréfafyrirtækisins Stefnis og stjórnarmaður í Eimskipum. Hún hefur ellefu sinnum 

verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Katrín Olga Jóhannesdóttir er stjórnarformaður JÁ. Hún situr í stjórnum Icelandair 

Group og Ölgerðarinnar og situr einnig í fjárfestingaráði Akurs og Viðskiptaráðs. Hún 

hefur ellefu sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Katrín S. Óladóttir er framkvæmdastjóri Hagvangs og situr einnig í stjórn Hagvangs. Hún 

hefur tólf sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins eða frá upphafi.  

 Liv Bergþórsdóttir er forstjóri NOVA. Hún er stjórnarformaður hjá WOW air og situr 

einnig í stjórnum CCP og 66° Norður. Hún hefur tólf sinnum verið á lista yfir áhrifamestu 

konur landsins eða frá upphafi.  
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 Margrét G. Flóvenz er endurskoðandi hjá KPMG. Hún situr í stjórn Samtaka verslunar og 

þjónustu. Hún hefur átta sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Margrét Guðmundsdóttir er forstjóri Icepharma. Hún er stjórnarformaður N1 og situr 

einnig í stjórnum Heklu hf., eignarhaldsfélagsins Lyngs ehf. og Lyfjaþjónustunnar ehf. 

Hún hefur ellefu sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Margrét Kristmannsdóttir er framkvæmdastjóri Pfaff. Hún situr í stjórnum BL og 

Rekstrarfélags Kringlunnar. Hún hefur tólf sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur 

landsins eða frá upphafi. 

 Rannveig Rist er forstjóri Rio Tinto Alcan og situr í stjórn HB Granda. Hún hefur tólf 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins eða frá upphafi.  

 Sigríður Margrét Oddsdóttir er forstjóri JÁ. Hún hefur sjö sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins. 

 Sólveig Eiríksdóttir er eigandi Gló og situr í stjórn Gló, Himneskt og Tarmar. Hún hefur 

þrisvar sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Svafa Grönfeldt er framkvæmdastjóri Alvogen og situr í stjórn Össurar. Hún hefur átta 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Svava Johansen eigandi Sautján. Hún hefur tólf sinnum verið á lista yfir áhrifamestu 

konur landsins eða frá upphafi.  

 Steinunn Jónsdóttir er fjárfestir og situr meðal annars í stjórn Byko. Hún hefur ellefu 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Vilborg Einarsdóttir er framkvæmdastjóri Mentors og stjórnarmaður í Samtökum 

iðnaðarins. Hún hefur sex sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  
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B. Sveitarstjórnir 

Í næst fjölmennasta hópnum eru konur úr sveitastjórnum og eru þær 12 talsins. Þar af 

eru 5 bæjarstjórar, 4 forsetar bæjarstjórnar, 2 formenn bæjarráðs og einn sveitarstjóri. 

Af þessum 12 konum sitja tvær í stjórnum. Meðalaldur kvennanna er 48 ár, sú yngsta er 

39 ára og sú elsta 59 ára. Lægsta meðalaldur er að finna í þessum flokk. 

 Aldís Hafsteinsdóttir er bæjarstjóri Hveragerðisbæjar. Aldís situr í stjórnum Sambands 

íslenskra sveitarfélaga, Kjöríss ehf. og Sorpstöðvar Suðurlands. Hún hefur tvisvar sinnum 

verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Ásgerður Halldórsdóttir er bæjarstjóri á Seltjarnarnesi. Hún hefur tvisvar sinnum verið 

á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Áslaug Hulda Jónsdóttir er forseti bæjarstjórnar Garðarbæjar. Árið 2015 er fyrsta árið 

sem hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Ásta Björg Pálmadóttir er sveitarstjóri sveitarfélagsins Skagafjarðar. Hún hefur tvisvar 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Ásta Stefánsdóttir er bæjarstjóri Árborgar. Hún hefur tvisvar sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins. 

 Ásthildur Sturludóttir er bæjarstjóri Vesturbyggðar. Ásthildur situr í stjórn RÚV ohf. og 

Byggðarstofnunar. Hún hefur tvisvar sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur 

landsins. 

 Guðlaug Kristjánsdóttir er forseti bæjarstjórnar Hafnarfjarðar. Hún hefur þrisvar 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Margrét Friðriksdóttir er forseti bæjarstjórnar Kópavogs. Árið 2015 er fyrsta árið sem 

hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Regína Ásvaldsdóttir er bæjarstjóri á Akranesi. Hún hefur tvisvar sinnum verið á lista 

yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Rósa Guðbjartsdóttir er formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar. Árið 2015 er fyrsta árið sem 

hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Sóley Tómasdóttir er forseti Borgarstjórnar og oddviti Vinstri-grænna í Reykjavík. Hún 

hefur tvisvar sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Theodóra S. Þorsteinsdóttir er formaður bæjarráðs Kópavogs. Árið 2015 er fyrsta árið 

sem hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 
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C. Fjármál og bankar 

Tíu konur eru í flokknum fjármál og bankar. Fjórar konur eru titlaðar sem forstjórar eða 

framkvæmdastjórar og ein kona er titluð sem bankastjóri. Af þessum 10 konum eru 7 af 

þeim sagðar sitja í stjórnum og 3 af þeim eru jafnframt stjórnarformenn. Meðalaldur 

kvennanna er 50 ár, sú yngsta er 41 árs og sú elsta 58 ára. 

 Ásta Rut Jónasdóttir er formaður stjórnar Lífeyrissjóðs Verzlunarmanna og formaður 

landssamtaka lífeyrissjóða. Hún hefur tvisvar sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur 

landsins. 

 Birna Einarsdóttir er bankastjóri Íslandsbanka. Hún situr í stjórn samtaka 

fjármálafyrirtækja og í framkvæmdastjórn Viðskiptaráðs Íslands. Hún hefur ellefu 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Helga Valfells er framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. Hún hefur sex 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir er framkvæmdastjóri markaða í Landsbanka Íslands. Hún 

hefur fimm sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Kristín Pétursdóttir er stjórnarformaður Virðingar. Hún hefur ellefu sinnum verið á lista 

yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Rakel Óttarsdóttir er framkvæmdastjóri þróunar- og markaðsviðs Arion Banka. Hún 

hefur fjórum sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Sigrún Ragna Ólafsdóttir er forstjóri VÍS. Hún er varaformaður Viðskiptaráðs Íslands og 

Menntunarsjóðs Viðskiptaráðs Íslands. Einnig er hún stjórnarmaður í Samtökum 

atvinnulífsins og Samtökum fjármálafyrirtækja. Hún hefur átta sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins.  

 Unnur Gunnarsdóttir er forstjóri Fjármálaeftirlitsins. Hún hefur fjórum sinnum verið á 

lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Þórey S. Þórðardóttir er framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða. Hún situr í 

stjórn Kærunefndar jafnréttismála og VIRK starfsendurhæfingarsjóðs. Hún hefur fjórum 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Þórunn Guðmundsdóttir er hæstaréttarlögmaður og formaður Bankaráðs 

seðlabankans. Hún hefur átta sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  
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D. Ráðherrar og þingmenn 

Tíu konur eru í flokknum ráðherrar og þingmenn. Þar eru allir fjórir kvenráðherrar 

sitjandi ríkisstjórnar, þrír formenn þingflokka og tveir formenn stjórnmálaflokka. 

Meðalaldur kvennanna er 52 ár, sú yngsta er 39 ára og sú elsta 71 árs. 

 Birgitta Jónsdóttir er kapteinn Pírata. Árið 2015 er fyrsta árið sem hún er á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins.  

 Eygló Harðardóttir er félags- og húsnæðismálaráðherra. Hún hefur þrisvar sinnum verið 

á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Katrín Jakobsdóttir er formaður Vinstri Grænna. Hún hefur fimm sinnum verið á lista 

yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Ólöf Nordal er innanríkisráðherra. Hún hefur þrisvar sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins. 

 Ragnheiður Elín Árnadóttir er iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Hún hefur fimm sinnum 

verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Ragnheiður Ríkharðsdóttir er formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Hún hefur 

þrisvar sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Sigrún Magnúsdóttir er umhverfis- og auðlindaráðherra. Hún hefur tvisvar sinnum verið 

á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Vigdís Hauksdóttir er formaður Fjárlaganefndar. Hún hefur þrisvar sinnum verið á lista 

yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Svandís Svavarsdóttir er formaður þingflokks Vinstri Grænna. Hún hefur þrisvar sinnum 

verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Þórunn Egilsdóttir er formaður þingflokks Framsóknarflokksins. Árið 2015 er fyrsta árið 

sem hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  
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E. Samtök á vinnumarkaði 

Átta konur eru í flokknum samtök á vinnumarkaði. Sjö konur eru formenn eða 

framkvæmdastjórar í samtökum á vinnumarkaði. Fimm af þeim sitja í stjórnum og er ein 

af þeim stjórnarformaður. Meðalaldur kvennanna er 50 ár, sú yngsta er 37 ára og sú 

elsta 63 ára. 

 Ásdís Kristjánsdóttir er forstöðumaður efnahagssviðs Samtaka Atvinnulífsins. Hún er 

yngsta konan á listanum og árið 2015 er fyrsta árið sem hún er á lista yfir áhrifamestu 

konur landsins.  

 Elín Björg Jónsdóttir er formaður BSRB. Hún hefur þrisvar sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins. 

 Guðrún Hafsteinsdóttir er formaður Samtaka Iðnaðarins. Hún situr í stjórn Kjöríss, Bláa 

lónsins, Samtaka atvinnulífsins og Háskólans í Reykjavík. Hún hefur tvisvar sinnum verið 

á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Helga Árnadóttir er framkvæmdastjóri Samtaka Ferðaþjónustunnar. Varaformaður 

stjórnar Framtakssjóðs Íslands. Hún hefur fjórum sinnum verið á lista yfir áhrifamestu 

konur landsins.  

 Margrét Sanders er stjórnarformaður samtaka verslunar og þjónustu og 

framkvæmdastjóri hjá Deloitte. Hún situr einnig í stjórn SA og AMÍS (Ameríska-íslenska 

viðskiptaráðsins). Hún hefur sjö sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Ólafía B. Rafnsdóttir er formaður VR. Hún situr í stjórn landssambands íslenskra 

verzlunarmanna, Virks starfsendurhæfingarsjóðs, Atvinnuleysistryggingasjóðs, 

Alþýðusambands Íslands, rannsóknarseturs verslunarinnar og í stjórn Nýsköpunarsjóðs 

atvinnulífsins. Hún hefur þrisvar sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Þórdís Lóa Þórhallsdóttir er formaður FKA; Félags kvenna í atvinnulífinu. Hún er 

stjórnarformaður FinIce (Finnsk- íslenska viðskiptaráðsins), Naskar Investments og 

Naskur ehf. Einnig situr hún í stjórn Confirmed News ehf. og Aladdin invest. Hún hefur 

sex sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Þórunn Sveinbjarnardóttir er formaður BHM. Árið 2015 er fyrsta árið sem hún er á lista 

yfir áhrifamestu konur landsins. 

F. Fyrirmyndir 
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Sjö ólíkar konur eru í flokknum fyrirmyndir. Þær eiga það allar sameiginlegt að vera 

brautryðjendur á sínu sviði. Meðalaldur kvennanna er 66 ár, sú yngsta er 50 ára og sú 

elsta 82 ára. 

 Agnes M. Sigurðardóttir er biskup Íslands. Hún var fyrst kvenna kjörin biskup Íslands 

árið 2012. Hún hefur fjórum sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Björk Guðmundsdóttir er tónlistarkona. Hún hefur átta sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins. 

 Guðrún Lárusdóttir er eigandi Stálskips. Hún hefur ellefu sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins.  

 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir er umdæmisstjóri UN Women í Evrópu og Mið-Asíu. Árið 

2015 er fyrsta árið sem hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Jóhanna Sigurðardóttir er fyrrverandi forsætisráðherra. Hún var fyrst kvenna til að 

gegna hlutverki forsætisráðherra árið 2009. Hún hefur þrisvar sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins. 

 Kristín Ingólfsdóttir er fyrrverandi rektor Háskóla Íslands. Hún var fyrst kvenna skipuð 

rektor Háskóla Íslands árið 2005. Hún hefur tíu sinnum verið á lista yfir áhrifamestu 

konur landsins. 

 Rakel Olsen er stjórnarformaður Agustsonar í Stykkishólmi. Hún hefur tíu sinnum verið 

á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

G. Vísindi Háskólasamfélag 

Í flokknum vísindi- háskólasamfélag eru sex konur. Tvær af þeim eru prófessorar, ein 

lektor, ein deildarforseti og ein forstöðumaður. Jafnframt er ein framkvæmdastjóri í 

rannsóknarfyrirtæki. Þrjár af konunum sitja í stjórn. Meðalaldur kvennanna er 51 ár, sú 

yngsta er 47 ára og sú elsta 57 ára. 

 Björg Thorarensen er prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og formaður stjórnar 

Persónuverndar. Hún hefur fjórum sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Inga Dóra Sigfúsdóttir er prófessor í sálfræði við Háskólann í Reykjavík. Árið 2015 er í 

fyrsta árið sem hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Salvör Nordal er forstöðumaður siðfræðistofnunar og situr í stjórn Haga. Hún hefur sex 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  
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 Stefanía Óskarsdóttir er stjórnmálafræðingur og lektor við Háskóla Íslands. Hún hefur 

fjórum sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Unnur Þorsteinsdóttir er framkvæmdastjóri erfðarannsóknasviðs DeCode og situr í 

stjórn Rannsóknasjóðs Íslands. Árið 2015 er í fyrsta árið sem hún er á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins.  

 Þóranna Jónsdóttir er forseti viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík. Hún hefur fimm 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

H. Ráðuneytisstjórar 

Fimm konur eru í flokknum ráðuneytisstjórar. Allar þær konur sem eru ráðuneytisstjórar 

eru á listanum. Meðalaldur kvennanna er 56 ár, sú yngsta er 50 ára og sú elsta 62 ára. 

 Anna Lilja Gunnarsdóttir er ráðuneytisstjóri í velferðarráðuneytinu. Hún hefur fjórum 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Ásta Magnúsdóttir er ráðuneytisstjóri í menntamálaráðuneytinu. Hún hefur þrisvar 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Ragnhildur Arnljótsdóttir er ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu. Hún hefur fjórum 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Ragnhildur Hjaltadóttir er ráðuneytisstjóri í innanríkisráðuneytinu. Hún hefur fjórum 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Sigríður Auður Arnardóttir er ráðuneytisstjóri í umhverfisráðuneytinu. Árið 2015 er 

fyrsta árið sem hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

I. Embættismenn 

Fjórar konur eru í flokknum embættismenn. Ein af þeim er skattarannsóknarstjóri, ein 

ríkissaksóknari, ein ríkissáttasemjari og ein lögreglustjóri Höfuðborgasvæðisins. 

Meðalaldur kvennanna er 51 ár, sú yngsta er 46 ára og sú elsta 55 ára. 

 Bryndís Kristjánsdóttir er skattarannsóknarstjóri ríkisins. Hún hefur fimm sinnum verið 

á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Sigríður J. Friðjónsdóttir er ríkissaksóknari. Hún hefur fjórum sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins.  

 Bryndís Hlöðversdóttir er ríkissáttasemjari. Hún hefur fimm sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins.  
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 Sigríður Björk Guðjónsdóttir er lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Árið 2015 er 

fyrsta árið sem hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

J. Listamenn 

Þrjár konur eru í flokknum listamenn, þar af er ein rithöfundur og lektor við HÍ, ein 

leikhússtjóri og önnur metsöluhöfundur. Meðalaldur kvennanna er 50 ár, sú yngsta er 

41 árs og sú elsta 57 ára. 

 Auður Ava Ólafsdóttir er rithöfundur og lektor í listfræði við Háskóla Íslands. Árið 2015 

er í fyrsta árið sem hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Kristín Eysteinsdóttir er leikhússtjóri Borgarleikhússins. Hún hefur tvisvar sinnum verið 

á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Yrsa Sigurðardóttir er metsöluhöfundur. Hún hefur tvisvar sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins. 
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K. Sjávarútvegur 

Þrjár konur eru í flokkunum sjávarútvegur. Tvær þeirra eru eigendur stórra 

útgerðarfyrirtækja og ein er titluð sem forstjóri. Meðalaldur kvennanna er 59 ár, sú 

yngsta er 53 ára og sú elsta 63 ára. 

 Guðbjörg Matthíasdóttir er eigandi Ísfélags Vestmannaeyja. Hún hefur ellefu sinnum 

verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Helga Steinunn Guðmundsdóttir er ein af eigendum Samherja. Hún hefur fjórum 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Katrín Pétursdóttir er forstjóri Lýsis. Hún hefur sjö sinnum verið á lista yfir áhrifamestu 

konur landsins.  

L. Fjölmiðlar 

Þrjár konur eru í flokknum fjölmiðlar. Ein er eigandi, ein útgefandi og önnur fréttastjóri. 

Í blaðinu kemur fram að ein þeirra sitji í stjórn og sé jafnframt stjórnarformaður. 

Meðalaldur kvennanna er 53 ár, sú yngsta er 44 ára og sú elsta 60 ára. 

 Ingibjörg Pálmadóttir er aðaleigandi og stjórnarformaður 365 miðla. Hún hefur níu 

sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Kristín Þorsteinsdóttir er útgefandi 365. Árið 2015 er fyrsta árið sem hún er á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins.  

 Rakel Þorbergsdóttir er fréttastjóri RÚV. Hún hefur tvisvar sinnum verið á lista yfir 

áhrifamestu konur landsins. 

M. Ríkisfyrirtæki 

Þrjár konur eru í þessum flokki og eru þær allar forstjórar í ríkisfyrirtækjum. Ein af þeim 

situr í stjórn. Meðalaldur kvennanna er 52 ár, sú yngsta er 47 ára og sú elsta 61 árs. 

 Halldóra Vífilsdóttir er forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins. Árið 2015 er fyrsta árið sem 

hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

 Sigríður Lillý Baldursdóttir er forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins og situr í stjórn Félags 

Forstöðumanna Ríkisstofnana. Hún hefur fjórum sinnum verið á lista yfir áhrifamestu 

konur landsins. 
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 Kristín Völundardóttir er forstjóri Útlendingastofnunar. Hún hefur tvisvar sinnum verið 

á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

N. Samgöngumál 

Tvær konur eru í flokknum samgöngumál, ein er formaður rannsóknarnefnar 

samgönguslysa og önnur er formaður stýrihóps um innanlandsflug. Báðar sitja þær í 

stjórnum. Meðalaldur kvennanna er 53 ár, sú yngri er 49 ára og sú eldri 56 ára. 

 Geirþrúður Alfreðsdóttir er flugstjóri og formaður rannsóknarnefndar samgönguslysa. 

Hún situr einnig í stjórn EFÍA, eftirlaunasjóðs Félags íslenskra atvinnuflugmanna. Hún 

hefur þrisvar sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur landsins.  

 Ragna Árnadóttir er aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar. Hún er formaður 

samráðsvettvangs um aukna hagsæld og formaður stýrihóps um innanlandsflug. Einnig 

situr hún í stjórn CCP. Hún hefur fjórum sinnum verið á lista yfir áhrifamestu konur 

landsins.  

O. Hæstaréttardómari 

Ein kona er í flokknum hæstaréttardómari, Gréta Baldursdóttir. Hún er 61 árs og árið 

2015 er fyrsta árið sem hún er á lista yfir áhrifamestu konur landsins. 

P. Ráðstefnuhald 

Ein kona er í flokknum ráðstefnuhald, Halla Tómasdóttir. Hún er 47 ára gömul og er 

framkvæmdastjóri Sisters Capital. Hún hefur átta sinnum verið á lista yfir áhrifamestu 

konur landsins. 

Q. Fyrrverandi forseti 

Ein kona er í flokknum fyrrverandi forseti, frú Vigdís Finnbogadóttir. Hún var höfð í 

sérflokki, því hún er talin ein sterkasta fyrirmynd kvenna í íslensku samfélagi. Áhugavert 

er að sjá að flestar konurnar á lista yfir áhrifakonur 2015 nefna Vigdísi sem sína 

fyrirmynd. Vigdís er elsta konan á listanum 85 ára. Hún hefur verið á lista yfir áhrifamestu 

konur landsins tvisvar sinnum. 
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8 Samantekt og umræður 

Á Íslandi ríkir lagalegt og félagslegt jafnrétti kynjanna og telst staða jafnréttis almennt 

góð (Bekhouche, Hausmann, Tyson og Zahidi, 2014). Hér er atvinnuþátttaka kvenna sem 

og menntunarstig hátt (Hagstofa Íslands, e.d.-d; Hagstofa Íslands, e.d.-a) en þó er hlutur 

kvenna í áhrifastöðum ekki enn jafn við hlut karla. Konum í áhrifastöðum innan 

samfélagsins hefur fjölgað undanfarin ár en mjög hægt. Á pólitískum vettvangi er nánast 

komið kynjajafnvægi, konur eru 39,7% af kjörnum þingmönnum (Hagstofa Íslands, e.d.-

g), 44% kjörinna sveitastjórnarfulltrúa og 26% af bæjarstjórum, sveitastjórum og 

oddvitum (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Listi Frjálsrar verslunar ber því vitni að hlutur kvenna 

hefur aukist á pólítíska sviðinu en alls eru 22 konur sem allar starfa í áhrifastörfum á 

pólitískum vettvangi. Jafnframt er lægsta meðalaldur að finna í flokknum sveitastjórnir 

og konurnar í þeim flokki eiga það allar sameiginlegt að hafa verið einu sinni til þrisvar á 

lista yfir áhrifamiklar konur. Á þessu má sjá nýliðun í flokki áhrifakvenna innan 

sveitastjórna og á lista Frjálsrar verslunar. Hlutfall kvenna meðal framkvæmdastjóra allra 

íslenskra fyrirtækja var 21,6% árið 2014 (Hagstofa Íslands, e.d.-h). Af þeim 100 konum 

sem eru á lista Frjálsrar verslunar eru 23 konur titlaðar framkvæmdastjórar eða 

forstjórar fyrirtækja. Allar eiga þær sameiginlegt að stjórna stórum fyrirtækjum sem eru 

áberandi í íslensku viðskiptalífi. 

Frá því að kynjakvóti í stjórnum fyrirtækja með 50 eða fleiri starfsmenn var 

lögleiddur hér á landi hefur hlutfall kvenna meðal stjórnarmeðlima hækkað, en þó er 

takmarkinu um 40% hlut kvenna ekki enn náð (Hagstofa Íslands, e.d.-j). Árið 2014 voru 

konur 25,5% af stjórnarmönnum í íslenskum fyrirtækjum og 23,8% af 

stjórnarformönnum (Hagstofa Íslands, e.d.-h). Áhugavert verður að sjá hver áhrif laga 

um kynjakvóta verða hér í landi og hvort konum í stjórnunarstöðum fjölgi í takt við 

fjölgun kvenna meðal stjórnarmeðlima. Af þeim konum sem eru á lista Frjálsrar 

verslunar sitja 35 í stjórn samtaka eða fyrirtækja, þar af eru 12 konur stjórnarformenn 

og 17 konur sitja í tveimur eða fleiri stjórnum.  

Meðalaldur allra kvenna á listanum er 52,6 ár sem sýnir að leiðin að áhrifastöðu 

er ekki spretthlaup og að það taki tíma að vinna sig upp í slíka stöðu. Í flokknum 

fyrirmyndir er að finna hæsta meðalaldurinn eða 66 ár, en þar eru konur sem hafa 
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áorkað miklu á löngum starfsferli og eru allar brautryðjendur. Lægsti meðalaldurinn er í 

flokknum sveitastjórnir eða 44 ár og þar er að finna mikið af ungum og efnilegum konum. 

Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti er elsta konan á listanum en hún er 85 ára og 

Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs Samtaka Atvinnulífsins er yngst, 37 

ára. 

Staðalmyndir eru taldar vera stærsta hindrun sem konur mæta á leið sinni til 

áhrifastöðu (Singh, Vinnicombe og James, 2006). Annars vegar íhaldssamar 

staðalmyndir um hlutverk kynjanna (Kolbeinn Stefánsson, 2008) og hins vegar sú 

hugmynd að karlar séu einfaldlega hæfari í stjórnunarstörf (Ryan, Haslam, Hersby og 

Bongiorno, 2011). Þar sem karlar hafa í meira mæli sinnt stjórnunarstöðum í gegnum 

tíðina en konur, hefur það áhrif á staðalmyndir stjórnenda (Ryan, Haslam, Hersby og 

Bongiorno, 2011). Umfjöllun fjölmiðla um konur sem hafa náð í áhrifastöður getur valdið 

því að staðalmyndir í hugum fólks breytist. Talið er að staðalmyndir um konur og karla 

ráði miklu um námsval ungs fólks sem stuðlar að kynskiptum vinnumarkaði (Bettio og 

Verashchagina, 2009) og er kynskiptur vinnumarkaður talin eitt af vandamálum íslensks 

vinnumarkaðar (Bekhouche, Hausmann, Tyson og Zahidi, 2014; Velferðarráðuneytið, 

2015). Til að vinna gegn kynjaskiptingu vinnumarkaðar og kynjuðu námsvali sýna 

rannsóknir að mikilvægt sé að uppræta staðalmyndir bæði með umfjöllun í fjölmiðlum 

og með fræðslu (Singh, Vinnicombe og James, 2006; Prime, Carter og Welbourne, 2009). 

Skortur á fyrirmyndum er talinn önnur stærsta hindrun á vegi kvenna (Singh, 

Vinnicombe og James, 2006). Talið er að skortur af sýnilegum kvenfyrirmyndum og þá 

sérstaklega af konum sem náð hafa langt innan hefðbundinna karlageira hamli ungum 

konum. Rannsóknir sýna að þar gegna fjölmiðlar stóru hlutverki, því nauðsynlegt er að 

konur séu sýnilegar í umfjöllun fjölmiðla til að sýna heilbrigðar fyrirmyndir (Singh, 

Vinnicombe og James, 2006; Quimby og DeSantis, 2006). Að þessu leiti er umfjöllun 

Frjálsrar verslunar mikilvæg, listinn samanstendur af konur sem starfa við ólík störf bæði 

innan atvinnulífs, stjórnsýslu, lista og menningu og háskólasamfélags. Hann sýnir konur 

sem teljast áhrifamiklar innan karllægra geira eins og Rannveigu Rist, forstjóra Rio Tinto 

Alcan og Sigríði Björk Guðjónsdóttur, lögreglustjóra Höfuðborgarsvæðisins. Þessar 

konur, líkt og aðrar konur á listanum eiga það sameiginlegt að brjóta hinar hefðbundnu 
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staðalmyndir um kynin og konur sem stjórnendur. Allar konurnar á lista Frjálsrar 

verslunar hafa náð langt innan síns geira og geta því allar verið góðar fyrirmyndir bæði 

fyrir konur og karla.  

Áætla má að konurnar á lista Frjálsrar verslunar hafi allar á leið sinni í 

stjórnunarstöðu mætt einhverskonar hindrunum. Fjölmargar konur á listanum eru 

brautryðjendur sem voru fyrstu konurnar til að gegna starfi sínu og storkuðu þannig 

íhaldssömum staðalmyndum um hlutverk kynjanna. Þær brutu glerþakið og hafa með 

því auðveldað öðrum konum að feta sömu leið, því talið er að máttur glerþaksins minnki 

með hverri konu sem brýst í gegnum það og kemst í áhrifastöðu. Sem dæmi má nefna; 

Birnu Einarsdóttur, bankastjóra Íslandsbanka, Kristínu Ingólfsdóttur, fyrrverandi rektor 

Háskóla Íslands og að ógleymdri Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta Íslands. Þó 

komin séu 36 ár síðan Vigdís Finnbogadóttir braust í gegnum glerþakið eru aðeins fjögur 

ár síðan Agnes M. Sigurðardóttir var skipuð biskup Íslands og enn eru áhrifamiklar stöður 

sem konur hafa aldrei gegnt eins og t.d. staða seðlabankastjóra og útvarpsstjóra (Stefán 

Árni Pálsson, 2014; Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, 2014). 

Eins og áður hefur komið fram komast konur oft til valda við aðrar aðstæður en 

karlar (Ryan og Haslam, 2005; Ryan og Haslam, 2008; Bruckmüller og Branscombe, 

2010). Sem dæmi um stöðuveitingar til kvenna sem eru á lista Frjálsrar verslunar og lentu 

á glerbrúninni má annars vegar nefna Birnu Einarsdóttur, bankastjóra Íslandsbanka. Hún 

tók við rekstri stuttu eftir efnahagshrun og mikil pressa á henni. Hins vegar má nefna 

Jóhönnu Sigurðardóttur, sem tók við starfi forsætisráðherra í kjölfar þess að fyrri 

ríkisstjórn sagði af sér vegna mótmæla almennings. 

Líkt og fram hefur komið er val Frjálsrar verslunar á áhrifamestu konunum 

einungis í höndum ritstjórnar Frjálsrar verslunar og þeirra álitsgjafa sem leitað er til og 

því er val á konum á listann mjög huglægt og ber að taka niðurstöður með fyrirvara. Ekki 

er valið inn á listann eftir tölfræðilegum mælingum og erfitt að meta áhrif ákveðinna 

starfa eða stöðu. Til dæmis er erfitt að meta hvor hafi meiri áhrif, kennari í háskóla sem 

getur haft áhrif á fjölda marga nemendur sína eða eigandi af stóru fyrirtæki, sem tekur 

rekstrartengdar ákvarðanir sem geta haft áhrif á fjölda starfsfólks. Samfélagið skilgreinir 
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oftar en ekki áhrifastöður sem þau störf sem snúa að eignarhlutum, ítaka innan 

atvinnulífsins sem og áhrifastarfa í stjórnmálum og ber listinn þess vitni. Í flokkunum 

iðnaður, bílar, verslun o.fl. er 21 kona og í flokknum fjármál og bankar eru 10 konur og 

á því má sjá að stjórnendur í bönkum og fyrirtækjum fá mikið vægi á listanum 

samanborið við að aðeins þrjár konur eru í flokknum listamenn. Þó ber að hafa í huga að 

blað Frjálsrar verslunar er sérrit um viðskipta-, efnahags- og atvinnumál og því ekki 

skrýtið að konur innan atvinnulífsins fái mikið vægi á listanum. 

Nokkur atriði mættu fara betur í umfjöllun Frjálsrar verslunar um áhrifamiklar 

konur. Gagnrýna má framsetningu á upplýsingum um konurnar á listanum, mismiklar 

upplýsingar eru settar fram um konurnar og mætti staðla umfjöllunina. Í nokkrum 

tilfellum er samræmi upplýsinga ábótavant, til dæmis taldar upp allar stjórnir sem sumar 

konur sitja í en aðeins sagt „situr m.a. í stjórn Byko“ eða „hefur setið í stjórnum fjölda 

fyrirtækja, bæði á Íslandi og erlendis“ hjá öðrum. Þetta gerir það að verkum að erfitt er 

að sjá í hvaða stjórnum hver kona situr og hve mörgum. Til að glöggva sig betur á hvað 

einkenni konurnar á lista Frjálsrar verslunar væri áhugavert að sjá frekari upplýsingar um 

þær í blaðinu, t.d. starfsferil, menntun þeirra og aldur. Með því að sjá upplýsingar um 

menntun þeirra og starfsferil er hægt að sjá hversu hátt menntunarstig þeirra er, hver 

algengasta menntunin sé og hvernig leið þeirra að áhrifastöðu hefur verið. Oft getur 

leiðin að áhrifastöðu verið hlykkjótt og þrátt fyrir að vera með menntun í einu fagi getur 

fólk leiðst út í að starfa við annað. Upplýsingar um aldur kvennanna mætti nota til að sjá 

á hvaða aldri konur eru á hápunkti starfsferils síns. Einnig væri áhugavert að sjá hve títt 

konurnar birtast í fjölmiðlum, því það er einn þeirra þátta sem ræður vali á listann sem 

er mælanlegur. 

Í blaði Frjálsrar verslunar er sagt: „Listinn er fyrst og fremst gerður til að vekja 

athygli á þeim konum sem eru framarlega í atvinnulífinu og á opinberum vettvangi og 

taldar eru í fremstu röð“. Það er nákvæmlega það sem listinn gerir, hann stofnar til 

umræðu og skoðanaskipta. Sumir hafa sagt að útgáfa sérstaks lista um áhrifakonur sé 

tímaskekkja en þegar enn hallar á hlut kvenna í stjórnunarstöðum innan atvinnulífsins 

þá er umfjöllunin að mínu mati jákvæður og mikilvægur boðskapur. Sitt sýnist hverjum 

um hvaða þættir skipta máli þegar valið er á lista sem þennan en heilt yfir er listinn 
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nokkuð fjölbreyttur. Allar konurnar sem eru á lista Frjálsrar verslunar og taldar eru 

áhrifamiklar hafa náð góðum árangri, þær sinna allar krefjandi störfum og hafa ekki látið 

þær hindranir sem þær hafa mætt á vinnumarkaði stöðva sig. Því geta konurnar á 

listanum vel verið góðar fyrirmyndir fyrir bæði konur og karla. 

Hvað einkenni áhrifamiklar konur er spennandi umfjöllunarefni sem vert er að 

rannsaka frekar. Að notast við eigindlega aðferðafræði og taka viðtöl við þær 100 konur 

sem eru á lista Frjálsrar verslunar væri áhugavert. Hægt væri að rannsaka hvort það væri 

eitthvað í uppeldi þeirra sem geri það að verkum að þær hafi náð langt, stuðningur og 

annað slíkt. Einnig væri gaman að kortleggja fjölskyldutengsl, þar sem hér á Íslandi er 

eignarhald fyrirtækja í höndum fárra. Áhugavert væri að komast að því hvernig þær nái 

að samtvinna fjölskyldulíf og atvinnu, hvort þær telji sig hafa mætt hindrunum á leið 

sinni til áhrifastöðu og hvað drífi þær áfram. 

  



 

49 

9 Heimildaskrá 

Alþingi. (e.d.). Kvenráðherrar. Sótt 20. október 2015 af http://www.althingi.is/ 

thingmenn/althingismannatal/konur-a-althingi/radherrar. 

Ásdís A. Arnalds, Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason. (2013). Equal rights to paid 

parental leave and caring fathers- the case of Iceland. Stjórnmál og stjórnsýsla, 9(2), 

323-344. Sótt 10. Október 2015 af http://www.irpa.is/article/view/1211/ pdf_288. 

Bekhouche, Y., Hausmann, R., Tyson, L. D. og Zahidi, S. (2014). The global gender gap 

report 2014. Sótt 10. október 2015 af http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/ 

GGGR_CompleteReport_2014.pdf. 

Bertrand, M., Black, S. E. Jensen, S. og Lleras-Muney, A. (2014). Breaking the glass 

ceiling? The effect ofj board quotas on female labor market outcomes in Norway. 
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