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Útdráttur 

Í ritgerðinni er rætt um þróun jafnréttismála, lagasetningu á kynjakvóta og aðdraganda hans. 

Markmið verkefnisins er að skoða stöðu kvenna í íslenskum stjórnum og hvernig hlutfall 

kvenna í stjórnum fyrirtækja hefur þróast á seinustu árum. Skoðað var sérstaklega hvort hin 

svokölluðu gylltu pils finnist á Íslandi, ásamt tilvist karla sem sitja í mörgum stjórnum. Á 

sama tíma voru dregin fram viðhorf nokkurra kvenna sem sitja í mörgum stjórnum til áhrifa 

kynjakvóta, til gylltra pilsa og áhrifa krítísks massa (að minnsta kosti 20% hlutfall í stjórn). 

Rannsóknin var tvíþætt og byggðist á eigindlegri aðferðafræði. Annarvegar var gögnum út frá 

150 veltuhæstu fyrirtækjum landsins samkvæmt Frjálsri verslun – 2015 og þeim safnað 

saman. Samansöfnuð gögn innihéldu nöfn og stjórnarstöðu stjórnarmeðlima ásamt stærð 

stjórnar. Samsvarandi gögn voru fengin fyrir árið 2010 og gagnasettin skoðuð og greind. Út 

frá gagnasettunum var fjöldi kvenna sem sat í mörgum stjórnum greindur og skoðað hvort 

einhverjar tilheyrðu hinum svokölluðu gylltu pilsum. Meðal annars var skoðað hvort staða 

karla væri frábrugðin hvað varðar setu í mörgum stjórnum og hvort krítískur massi hefði 

breyst innan stjórna á milli ára. Hinsvegar voru tekin viðtöl við þrjár konur sem sitja í fleiri 

en þremur stjórnum stórra fyrirtækja.  

Samkvæmt niðurstöðum gefa tölurnar ekki tilefni til ætla að gylltu pilsin séu algeng í kjölfar 

kynjakvóta, þó að til séu dæmi um einstaka konur. Því má áætla að tilvist gylltra pilsa sé í 

afar litlum mæli hér á Íslandi. Hinsvegar sýndu töluleg gögn að tilvist karla sem sitja í 

mörgum stjórnum væri í mun meiri mæli. Niðurstöður, tölulegar ásamt viðhorfi kvenna, sýna 

að bæði kynin ná krítískum massa hjá um 80% stjórna á lista árin 2010 og 2015. Einnig skal 

tekið fram að karlar ná krítískum massa í öllum stjórnum út frá tölulegum gögnum árið 2015 

sem er 3% lækkun frá árinu 2010. Enn hallar á konurnar og hefur orðið aukning á stjórnum 

þar sem konur ná ekki krítískum massa úr 18% árið 2010 í 23% árið 2015. Því má áætla að 

kynjakvótinn sé að vernda karlanna líka.  
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1. Inngangur 
Umræða um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja hefur farið vaxandi í Evrópu og á Íslandi 

(Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015; Sweigart, 2012). Eftir 

fjármálahrunið á Íslandi árið 2008 var gerð krafa til aukins gagnsæis og leitað var leiða 

til að auka traust í samfélaginu. Í umræðunni voru stjórnarhættir fyrirtækja viðamiklir og 

sérstök athygli beindist að fyrirtækjarekstri og vægi stjórna (Auður Arna Arnardóttir og 

Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2014). 

Árið 2008 var ákvæði sett í lög um jafna stöðu karla og kvenna og segir í 15. gr laganna 

að í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum ríkis og sveitarfélaga skuli gæta þess að 

hlutfall kynjanna sé sem jafnast. Þegar um þrjá fulltrúa er að ræða er hlutfallið eigi minna 

en 40% (10/2008). Árið 2010 voru lög um hlutafélög (2/1995) og einkahlutafélög 

(138/1994) breytt og bætt við sérstökum lögum um eignarhald, kynjahlutföll og 

stjórnarmenn. 

Árið 2003 varð Noregur fyrsta land í heimi til að lögleiða kynjakvóta í stjórnum skráðra 

hlutafélaga (Terjesen, Aguilera og Lorenz, 2015). Þegar kynjakvótinn var fyrst kynntur í 

Noregi skapaðist mikið umtal og umfjöllun á heimsvísu um samsetningu stjórna og hæfni 

kvenna til að sitja í stjórn (Seierstad og Opsahl, 2011). Efasemdir fylgdu í kjölfar 

umræðunnar hvort nægilegur fjöldi af hæfum konum væri til staðar til að sitja í stjórnum 

(Teigen, 2012a). Í umræðunni skapaðist hugtak í fjölmiðlum, gylltu pilsin (e. golden 

skirts) sem er talið vera einvalalið reyndra kvenna sem hafa atvinnu af að sitja í mörgum 

stjórnum vegnar lagasetningar á kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja (Milne, 2009). 

Rökin um kynjakvóta byggist á lýðræði og er grundvöllur lagasetningarinnar, því hefur 

oft verið vísað í tilvist gylltu pilsanna í sem vandamál þar sem völdin safnast á nokkra 

staði (Teigen, 2012a). Í rannsókn Huse (2011) kemur fram að gylltu pilsin ásamt gylltum 

sekkjum (e. golden sacks) eru hugsanlega að taka við af gömlu strákunum (e. old boys 

network) að því gefnu að krítískum massa sé náð (Huse, 2011; Torchia, Calabrò og Huse, 

2011). 
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Samkvæmt kenningu Rosabeth M. Kanter (1977) eru konur kallaðar sýnishorn þegar 

hlutfall kvenna er minna en 20% í tilteknum hóp. Meirihluti hópsins kallast ráðendur sem 

eru karlmenn sem ráða ríkjum (Kanter, 1977). Þetta á einnig við um konu sem situr ein í 

stjórn með karlmönnum. Konan er í minnihluta í hópnum, verður sýnilegri, meira fylgst 

með henni og þar af leiðandi er hún sýnishorn (Torchia o.fl., 2011). Ef annarri konu er 

bætt í hópinn eru minni líkur á að konurnar verði staðalímyndir og geta þær haft meiri 

áhrif innan stjórnarinnar. Þegar þriðju konunni er bætt við í hópinn er kyn ekki lengur til 

fyrirstöðu og krítískum massa náð (Konrad, Kramer og Erkut, 2008). Rannsóknir hafa 

bent til að þrír sé töfra talan á konum í stjórn og þá batni stjórnarhættir til muna (Joecks, 

Pull og Vetter, 2012; Konrad o.fl., 2008). 

Evrópuþing hefur gefið út þá yfirlýsingu að lög um kynjakvóta verði sett ef konur ná 

ekki 40% hlutfalli í stjórnum skráðra fyrirtækja í kauphöll fyrir árið 2020 (European 

Commission, 2015).  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða stöðu kvenna í íslenskum stjórnum og hvernig 

hlutfall kvenna í stjórnum stærstu fyrirtækja hefur þróast á seinustu árum. Sérstaklega 

verður skoðað hvort á Íslandi finnist hin svokölluðu gylltu pils og tilvist karla sem sitja í 

mörgum stjórnum. Ennfremur er ætlunin að draga fram viðhorf nokkurra íslenskra 

kvenna sem sitja í mörgum stjórnum til áhrifa kynjakvóta, til gylltra pilsa og áhrifa 

krítísks massa.  

Í ritgerðinni verður rætt um þróun jafnréttismála, kynjakvóta og aðdraganda hans, tilvist 

gylltra pilsa ásamt kenningu Rosabeth M. Kanter um krítískan massa. Ritgerðin byggist á 

tveim rannsóknum þar sem annars vegar eru skoðuð gögn um setu kvenna í stjórnum 

stærstu fyrirtækja landsins og hins vegar tekin viðtöl við nokkrar reyndar stjórnarkonur. 

Leitast höfundur við að svara eftirfarandi spurningum: 

• Hefur kynjakvóti leitt til þess að sömu konurnar sitja í mörgum 

stjórnum og í kjölfarið myndast hin svokölluðu gylltu pils á Íslandi? 

• Er krítískur massi kvenna eða karla til staðar í stjórnum fyrirtækja?  
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2. Saga og þróun jafnréttismála 
Jafnrétti kynjanna hefur verið mikilvægt málefni á seinustu áratugum. Árið 1907 var 

Kvenréttindafélag Íslands stofnað og ári síðar voru konur kjörgengar til 

bæjarstjórnarkosninga. Konur fengu kosningarétt með skilyrðum árið 1915 og með komu 

stjórnarskráarinnar árið 1918 öðluðust þær fullan kosningarétt (Landsbókasafn - 

Háskólabókasafn, 2015). 

Baráttan við launajafnrétti kynjanna hefur staðið yfir í meira en hálfa öld. Árið 1961 voru 

sett lög um launajöfnuð kvenna og karla. Með lögunum var unnið að því að laun kvenna 

skyldu hækka til jafns við laun karla í sömu störfum í almennri verkakvennavinnu, 

verslunar- og skrifstofuvinnu og verksmiðjuvinnu. Hækkunin átti í fyrstu að nema um 

1/6 hluta launamismunarins og áfram árlega til ársins 1967, þar til launajöfnuði væri náð 

(Guðbjartur Hannesson, 2011). 

Árið 1976 voru fyrstu lög um jafnrétti kynjanna sett hér á landi. Þá loks var kveðið á að 

kjör og laun kvenna og karla fyrir sambærileg störf myndu vera hin sömu. Markmið með 

setningu laganna er að jafnrétti kynjanna náist á öllum sviðum í þjóðfélaginu og forðast 

mismunun á grundvelli kynferðis (Guðbjartur Hannesson, 2011). 

Lög um jafna stöðu kvenna og karla (10/2008) sem tóku gildi 18. mars 2008 kveða meðal 

annars á um að atvinnurekendur verða að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 

sveigjanleika á vinnu og vinnutíma sé þannig háttað að hagsmunir allra séu í fyrirrúmi 

(10/2008). Í 18.gr laganna segir um jöfnun á stöðu kynjanna á vinnumarkaði: 

Atvinnurekendur og stéttarfélög skulu vinna markvisst að því að jafna stöðu 

kynjanna á vinnumarkaði. Atvinnurekendur skulu sérstaklega vinna að því 

að jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækis síns eða stofnunar og stuðla að því 

að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf. Sérstök áhersla skal 

lögð á að jafna hlut kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum (10/2008).  

Bæði kynin njóta góðs af auknu jafnrétti í samfélaginu og jafnréttismál þurfa að vera 

áherslumál hjá báðum kynjunum til þess að konur sem og karlar nái að samræma 

fjölskyldu- og atvinnulíf (Velferðarráðuneytið, 2011). Stjórnvaldsaðgerðum hefur verið 

beitt til að jafna hlut kynjanna þegar annað kynið er augljóslega í minnihluta. Þeim hefur 

verið beitt til að auka hlutfall kynja í nefndum, ráðum og stjórnum hins opinbera ásamt 

löggjöf í stjórnum hlutafélaga og kynjakvóta (Guðbjartur Hannesson, 2011). Samkvæmt 

GII vísitölunni um kynjamismunun (e. the global gender gap index report) mælist Ísland 
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hæst af 145 löndum í heiminum eða með gildin 0,881 þar sem gildið einn stendur fyrir 

fullt jafnrétti og gildið núll fyrir fullt misrétti („Global gender gap“, e.d.).  

3. Kynjakvóti  
Tíu lönd hafa sett lög um kynjakvóta í stjórnum opinberra fyrirtækja og fyrirtækja á 

vegum ríkisins til að rétta hlut kvenna í stjórn, með mismunandi refsiaðgerðum (Terjesen 

o.fl., 2015). 15 lönd hafa til viðbótar kynnt kynjakvóta í leiðbeiningum í stjórnarháttum 

fyrirtækja, en kynjakvótinn ekki verið settur í lög (Terjesen o.fl., 2015). 

3.1 Kynjakvóti í Noregi 
Noregur var fyrsta land í heimi til að lögleiða kynjakvóta með þeim skilyrðum að 

kynjahlutfall ætti að nema að minnsta kosti 40% fyrir skráð fyrirtæki (Terjesen o.fl., 

2015). Hlutfall kvenna í stærstu skráðu fyrirtækjum í Noregi var aðeins 10% árið 2002 

(Teigen, 2012b). Ýmislegt hafði verið reynt fyrir setningu laganna til að auka hlut 

kvenna í stjórnum fyrirtækja. Þar á meðal voru haldin námskeið til að þjálfa og undirbúa 

konur fyrir stjórnarsetu og konurnar í kjölfarið kynntar sem mögulegir stjórnarmeðlimir í 

stjórnum skráðra fyrirtækja. Gagnabanki var útbúinn af norsku jafnréttastofunni sem 

innihélt nöfn og ferilskrá yfir tvö þúsund kvenna sem töldust hæfar til stjórnarsetu 

(Tutchell og Edmonds, 2013). 

Noregur hefur verið leiðandi á heimsvísu í jafnréttismálum og með hátt hlutfall kvenna á 

vinnumarkaði. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir að auka hlut kvenna í stjórnum með ýmsum 

hætti á árunum 1992 til 2002, þá virtist ekkert virka (Sjåfjell, 2015). Í kjölfarið á 

aðgerðunum voru lögin um kynjakvóta samþykkt árið 2003 og kvótinn innleiddur árið 

2004 fyrir skráð hlutafélög (Bertrand, Black, Jensen og Lleras-Muney, 2014). Samkvæmt 

kauphöllinni í Osló hljóðar ákvæði í lögunum svo: 

1. Ef stjórn er með tvo eða þrjá stjórnarmeðlimi, skulu bæði kynin vera í 

stjórn. 

2. Ef stjórn er með fjóra eða fimm stjórnarmeðlimi, skulu bæði kynin vera 

með að minnsta kosti tvo meðlimi í stjórn. 

3. Ef stjórn er með sex til átta stjórnarmeðlimi, skulu bæði kynin vera með 

að minnsta kosti þrjá meðlimi í stjórn. 

3.1 Ef stjórn er með níu stjórnarmeðlimi, skulu bæði kynin vera með að 

minnsta kosti fjóra meðlimi í stjórn. Ef stjórn er með fleiri en níu 
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stjórnarmeðlimi skulu kynin vera með að minnsta kosti 40% hlutfall 

meðlima í stjórn. 

(eins og vísað er til í Sjåfjell, 2015) 

Helstu rök fyrir setningu laganna er kynjajafnrétti, bættir stjórnarhættir og mikilvægi þess 

að konur ættu að vera jafnar körlum í öllum lykil- og valdastöðum í samfélaginu (Sjåfjell, 

2015; Tutchell og Edmonds, 2013). 

3.2 Refsiaðgerðir 
Árið 2005 voru einungis 17% konur í stjórnum hlutafélaga í Noregi og voru þá 

refsiaðgerðir kynntar til sögunnar með það að markmiði að auka hlutfallið enn frekar 

(Bertrand o.fl., 2014). Brot á lögunum getur leitt til þess að stjórn er neitað um skráningu, 

fyrirtækið leyst upp og sektað þar til skilyrðum um kvóta er mætt (Walby, 2013). Árið 

2008 náðu lögin um kynjakvóta yfir stjórnir ríkisfyrirtækja og opinberra fyrirtækja 

(Terjesen o.fl., 2015). 

 
Mynd 1. Áhrif aðgerða í skráðum fyrirtækjum í Noregi 

(Huse, 2011) 

Framkvæmd á refsiaðgerðum laganna varð til þess að 40% hlutfall kvenna í stjórnum 

fyrirtækja náðist að lokum árið 2009 (Tutchell og Edmonds, 2013). Talið er að 

fjölbreytileiki hafa aukist innan stjórna og fyrirtækja í Noregi með lagasetningunni og 

aukning hefur verið á konum í framkvæmdarstjórn í opinberum fyrirtækjum. Viðhorf 

þeirra sem voru á móti setningu laganna hefur einnig breyst þar sem lagasetningin hefur 
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dregið fram það besta í konum og sýnt að þær séu hæfari en margir aðrir karlar í 

stjórnum og viðhorf í garð kvenna þar af leiðandi breyst til hins betra (Sjåfjell, 2015).  

3.3 Staðan í stjórnum á Íslandi 
Hlutfall kvenna í íslenskum stjórnum hefur verið lakara en meðaltal Norðurlandanna 

(Þóranna Jónsdóttir, 2005). Samkvæmt skýrslu tækifærisnefndar iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra, um aukinn hlut kvenna í yfirstjórnum fyrirtækja, kemur fram að konur 

skipuðu um það bil 13% stjórna 137 stærstu fyrirtækja landsins samkvæmt Frjálsri 

verslun árið 2004. Í kjölfarið gerði iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið könnun um stöðu 

kvenna í 84 stjórnum 150 stærstu fyrirtækja landsins, um áramótin 2004 - 2005 sem 

leiddi í ljós að konur sátu í 37 af 413 stjórnarsætum eða um 9% hlutfallslega við karla. 

Skýrslan sýndi einnig að í 100 stærstu fyrirtækjum landsins (samkvæmt lista FV, 2004) 

voru 58 stjórnir eingöngu skipaðar af körlum og einungis fjórar konur í stöðu 

stjórnarformanns (Þóranna Jónsdóttir, 2005) 

Samkvæmt úttekt Hagstofu Íslands í skýrslunni Konur og karlar í áhrifastöðum 2008, 

stóð kynjaskipting stjórnarformanna og stjórnarmanna í stað og var skiptingin um 22% 

eins og sést á mynd 2. Í skýrslunni kemur einnig fram að í fyrirtækjum þar sem starfa 50 

starfsmenn eða fleiri, eru níu af hverjum tíu körlum stjórnarformenn og stjórnarmenn 

(Hagstofa Íslands, 2009) 

(Tölur fengnar af Hagstofa Íslands, 2015a) 
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Mynd 2. Stjórnarmenn fyrirtækja árin 1999 - 2007 
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Í fyrirtækjum þar sem tíu eða færri starfsmenn starfa er hlutfall kvenna innan stjórna hæst 

eða um 20%. Því stærri sem fyrirtækin eru hvað varðar starfsmannafjölda, þeim mun 

lægra er hlutfall kvenna í stjórnum, sem gefur til kynna að þegar kemur að jöfnun hlut 

kvenna og karla í stjórnum fyrirtækja hefur hlutfallið staðnað eða jafnvel lækkað 

(Hagstofa Íslands, 2009). 

(Tölur fengnar af Hagstofa Íslands, 2015b) 

3.4 Hlutfall í stjórnum í heiminum 
Í 67 löndum í heiminum er hlutfall kvenna í stjórnum um 10, 3% en lönd eins og 

Marokkó, Japan og Chile hafa lægsta hlutfall kvenna í stjórnum eða frá 0% - 2,9%. 

Önnur lönd eins og Noregur, Finnland og Frakkland mælast með hæsta hlutfall kvenna í 

stjórnum eða 22% - 42% en hlutfallið má rekja til kynjakvóta sem bundnir eru í lögum 

hjá löndunum (Terjesen o.fl., 2015). Fleiri lönd hafa sett lög um kynjakvóta í stjórnum 

fyrirtækja en þau eru Belgía, Ísrael, Ítalía, Kenía, Spánn og Quebec í Kanada (Katrín 

Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

Þann 1. mars 2011 hóf framkvæmdastjórn Evrópusambandsins átakið “Women on the 

board pledge for Europe” og skoruðu á öll opinber fyrirtæki og stofnanir til að skrifa 

undir skuldbindingu að auka og efla konur til stjórnarstarfa. Markmiðið var að ráða hæfar 

konur í stjórnir og auka kynjahlutfallið upp í 30% fyrir árið 2015 og 40% fyrir árið 2020 

(European Commission, 2012). 
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Mynd 3. Hlutfall stjórnarmanna eftir stærð fyrirtækis árið 2006 
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3.5 Hlutfall kvenna í stjórnum og fjármálakreppan á Íslandi 
Fyrir fjármálakreppuna árið 2008, einkenndi einsleitni eigenda og stjórnenda fyrirtækja 

íslenskt atvinnulíf. Fjármálahrunið leiddi til mikilla breytinga í efnahag landsins, 

stjórnmálum og í samfélaginu (Bryant, Sigurjonsson og Mixa, 2014). Kallað hefur verið 

eftir aðgerðum til að tryggja fjölbreytni á meðal fólks í forystustöðum í atvinnulífinu, 

sérstaklega eftir hrun bankakerfisins. Með fjölbreytni er átt við fólk, bæði karla og konur 

með mismunandi bakgrunn í forystu, til að tryggja að ólíkar skoðanir ásamt gagnrýnni 

hugsun sé til grundvallar í stefnumótun og ákvarðanatöku í atvinnulífinu (Þóranna 

Jónsdóttir, 2005). Eftir hrun minnkaði hlutfall kvenna í stjórnum á meðal nýstofnaðra 

fyrirtækja hér á landi, þrátt fyrir vonir um hið gagnstæða (Lilja Mósesdóttir, 2010). 

Viðskiptaráð Íslands, Kauphöll Íslands og Samtök atvinnulífsins fóru ýmsar leiðir til að 

hvetja til hækkunar hlutfalls kvenna í stöðu framkvæmdastjóra, stjórnarformanna og 

stjórnarmanna með takmörkuðum árangri (Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf 

Sigurjónsson, 2014). Reynt var að örva pólitískar umræður um málefnið ásamt því að 

efla tengslanet á milli kvenna. Haldin voru ýmis námskeið og málsstofur til að undirbúa 

og fræða konur um stjórnarsetu og verkefni sett af stað sem tengdist þjálfun kvenna 

(Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2014). 

Reynslan af lagasetningu í Noregi varð til þess að umræðan um setningu laganna á 

Íslandi varð almennt jákvæðari, en stjórnendur, þá sérstaklega karlar, voru ekki hlynntir 

lagasetningunni (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Aukin krafa um 

gagnsæi og bætta stjórnarhætti í kjölfar fjármálahrunsins ásamt umræðu um sýnileika 

kvenna í íslensku viðskiptalífi og staða að jafnréttismálum varð til þess að almenn sátt 

varð um setningu laga um kynjakvóta (Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf 

Sigurjónsson, 2014). Talið er að skortur á fjölbreytileika í stjórnum fyrirtækja hafi verið 

ein skýring á fjármálahruninu, því var aukin krafa gerð á skilvirkara skipulagi og auknu 

eftirliti með fyrirtækjum og fjármálamörkuðum (Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf 

Sigurjónsson, 2014; Vaiman, Sigurjonsson og Davídsson, 2010). 

3.6 Kynjakvóti í stjórnum á Íslandi 
Í kjölfar umræðunnar um gagnsæi og stjórnarhætti, ásamt árangurslausum aðgerðum til 

að fjölga konum í stjórnum, lagði viðskiptanefnd Alþingis fram ákvæði í frumvarpi þegar 

rætt var um breytingar á lögum um hlutafélög og einkahlutafélög (Lilja Mósesdóttir, 

2010). Ákvæðið hljóðar svo: 
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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 (13/2010).  

 

Tilgangur með lagafrumvarpinu er að stuðla að kynjajafnrétti og jafna hlutföll kynjanna í 

stjórnum fyrirtækja (Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2014). 

Í frumvarpinu kemur fram að „markmið frumvarpsins er að stuðla að jafnari hlutföllum 

kvenna og karla í áhrifastöðum í hlutafélögum og einkahlutafélögum með auknu gagnsæi 

og greiðari aðgangi að upplýsingum“ (Þingskjal 71, 2009). Alþingi samþykkti breytingu 

á lögunum þann 8. mars 2010 og tóku lögin gildi þann 1. september 2013. Ísland varð 

meðal fyrstu ríkja heims til að binda í lög kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Um 350 

fyrirtæki á Íslandi falla undir lög um kynjakvóta, þar af 129 hlutafélög (hf.) og 218 

einkahlutafélög (ehf.) (Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2014). 

Engin viðurlög hafa verið sett á Íslandi ef brotið er á ákvæðinu (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

3.7 Áhrif á hlutfall kvenna í stjórnum 
Frjáls verslun gerði könnun um stöðu kvenna í stjórnum hjá 150 stærstu fyrirtækjum 

landsins árið 2015 og kom í ljós að hlutfall kvenna var þá um 37,2% sem er næstum 2% 

hækkun frá árinu áður („Könnun Frjálsar Verslunar: konur í stjórnum nokkurra stærstu 

fyrirtækjanna“, 2015). Mestu fjölgunina er að sjá í stjórnum stórra fyrirtækja og voru 

konur þriðjungur stjórnarmanna þar sem starfsmenn eru 50 eða fleiri („Konur þriðjungur 

stjórnarmanna stórra fyrirtækja“, 2015). Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja í Kauphöll 

Íslands er um 45% og er hvergi jafnhátt í Evrópu og hér á landi, Noregur fylgir þó fast á 

eftir með tæp 39% hlutfall kvenna i skráðum fyrirtækjum („Viðskiptablaðið: hlutfall 

kvenna í stjórnum aldrei hærra“, 2016). 

3.8 Viðhorf til kynjakvóta 
Gerð hefur verið rannsókn á viðhorfi til lagasetningarinnar bæði hjá almenningi sem og 

stjórnendum og stjórnarmönnum í fyrirtækjum á Íslandi. Niðurstöður leiddu í ljós að á 

meðal almennings eru konur með jákvæðara viðhorf til kynjakvóta en karlar eða um 72% 



10 
 

konur en 51% karlar. Ýmsir stjórnendur reyndust alls ekki hlynntir kynjakvótanum, þá 

einkum karlar en einungis 25% karla voru fylgjandi kynjakvóta. Kvenkyns stjórnendur 

voru í meirihluta hlynntar kvótanum eða um 69% og voru helstu rök þeirra sem styðja 

ekki lögin að stjórnarseta kvenna myndi þá ekki vera byggð á verðleikum kvenna heldur 

vegna setningu laganna (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). 

3.9 Af hverju kynjakvóti? Siðferðisleg og hagræn rök 
Rökin fyrir kynjakvóta geta bæði verið siðferðisleg (e. ethical case) og hagræn (e. 

business case). Siðferðislega séð er jákvætt að sjá fjölgun kvenna innan stjórna. Konurnar 

verða fyrirmyndir og jafnvel hvatar fyrir aðrar konur til að sækjast eftir ábyrgðarstöðum 

innan fyrirtækis (Fagan, González Menéndez og Gómez Ansón, 2012). Aukinn fjöldi 

kvenna getur einnig haft jákvæð áhrif á stjórnarhætti (Sjåfjell, 2015). Rannsókn sem gerð 

var í Kanada sýnir að í 86% stjórna þar sem þrjár konur eða fleiri eru í stjórn er farið mun 

ítarlegar eftir leiðbeiningum um stjórnarhætti. Í stjórnum sem eru einungis skipaðir af 

karlmönnum er hlutfallið minna en hjá konum eða um 66% (Stephenson, 2004). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að með að hafa fleiri konur í stjórn eykur það siðferði í 

starfsháttum innan stjórnarinnar (Aras og Aluchna, 2015, bls. 128).  

Þegar kemur að hagrænu rökunum má sjá samkvæmt Catalyst (eins og vísað er til í 

Fagan o.fl., 2012) að framleiðni og frammistaða eykst í fyrirtækjum þegar fjölbreytileiki 

er á meðal kynjanna í stjórn og á stjórnunarstigi (e. senior management) sem leiðir af sér 

meiri hagrænan hagnað og virði hluthafa eykst. Með fleiri konur í stjórn verður til aukin 

vídd sem betrumbætir starfsemina í stjórninni og eykur rekstrarafkomu fyrirtækisins 

(Aras og Aluchna, 2015, bls. 129). 

 
Viðskiptaheimurinn einkennist af hraða og ýmsum flækjustigum og þess vegna er meiri 

þörf á fjölbreytni til að stýra fyrirtækjum. Mismunandi reynsla og hæfni leiðir til dýpri 

umræðu á málum og mismunandi skoðanir leiða til betri ákvörðanatöku (Þóranna 

Jónsdóttir, 2005). 

4. Gylltu pilsin (e. golden skirts) 
Fyrir innleiðingu laga um kynjakvóta á Íslandi var ekki óalgengt að allavega ein kona 

sæti í stjórn. Gjarnan var litið svo á að fyrirtæki sem hefðu konu í stjórn væru í augum 

viðskiptavina framsæknari og eftirsóknarverðari með aukinni ímynd og trúverðugleika 

(Þóranna Jónsdóttir, 2005). Mikið umtal og umfjöllun skapaðist á heimsvísu um 

samsetningu stjórna og hæfni kvenna til að sitja í stjórn þegar lögin um kynjakvóta var 
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kynntur í Noregi (Seierstad og Opsahl, 2011). Umræðan um hvernig ætti að fylla upp í 

kynjakvóta jókst og efasemdir fylgt í kjölfarið hvort nægilegur fjöldi af hæfum konum 

væru til staðar til að sitja í stjórnum (Teigen, 2012a).  

 
Með efasemdunum skapaðist hugtakið „gylltu pilsin“ í fjölmiðlum og er orðatiltæki yfir 

konur sem sitja í mörgum stjórnum í einu (Milne, 2009; Sweigart, 2012). Gylltu pilsin 

eru talið vera einvalalið reyndra kvenna sem hafa atvinnu af því að sitja í mörgum 

stjórnum í einu, vegna lagasetningar á kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja (Milne, 2009). 

Hæfni, fjölbreytileiki og reynsla af fyrri stjórnarsetu er aðalástæða fyrir vali á konunum 

og gerir þær því eftirsóttari fyrir vikið (Huse, 2011). Oft er vísað í tilvist gylltu pilsanna 

sem vandamál þar sem völdin safnast á nokkra staði og rökin um kynjakvóta byggist á 

lýðræði og er grundvöllur lagasetningarinnar, látin liggja milli hluta (Teigen, 2012a).  

4.1 Hverjar eru gylltu pilsin og hvað einkennir þær? 
Á árunum 2004 til 2008 jókst stjórnaseta kvenna í Noregi úr tæplega 6% í um það bil 

40% og má rekja aukninguna til lagasetningar á kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja á 

almennum hlutabréfamarkaði (Tutchell og Edmonds, 2013). Á þessum fjórum árum 

þurftu fyrirtæki í Noregi að ráða um það bil 1.000 konur í stjórnir fyrirtækja en erfitt 

reyndist að finna nægilega margar reyndar konur til stjórnarstarfa. Færustu konurnar í 

stjórnarstörfum tóku því í kjölfarið að sér að sitja í hinum ýmsu stjórnum og eru hluti af 

gylltu pilsunum („Girl power“, 2008). Samkvæmt rannsókn Morten Huse (2011) skiptast 

gylltu pilsin í Noregi niður í fjóra hópa sem byggjast á reynslu og aldri: 

• „Ungar, klárar og snjallar“ (e. the young, smart and clever) sem 

samanstendur af ungum konum sem eru með puttann á púlsinum og nýta sér 

tengslanet eiginmanna sinna til að komast í stjórn.  

•  „Metnaðargjarnar og raunsæjar“ (e. the ambitious and pragmatic) eru konur 

sem sitja í nokkrum stjórnum í einu, með háskólamenntun í lögfræði, 

verkfræði o.s.frv. Þær hafa frekar takmarkaða reynslu af stjórnunarstöðum og 

sækjast eftir því að sitja í stjórnum sérstaklega eftir setningu laganna. 

•  „Járnhnefarnir“ (e. the iron fists) er hópur kvenna sem hefur verið áberandi 

í pólitík og nýtir sér sinn pólitíska bakgrunn í stjórnarstarfi. Þær nýta sér 

pólitísk tengslanet og stjórnunarhæfileika í starfi bæði innan og utan stjórna.  

•  „Reynsluboltarnir“ (e. the business experienced) eru reyndustu konurnar í 

hópi gylltra pilsa. Konurnar hafa setið lengi í stjórnum og hafa áralanga 
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reynslu af stjórnunarstöðum. Meðalaldur kvennanna er í kringum 60 ára og 

leggja þær aðal áherslu á virði fyrirtækisins.  

(Huse, 2011). 

4.2 Tilvist gylltra pilsa og gylltra sekkja 
Þó sýnt hafi verið fram á tilvist gylltra pilsa má segja að umræðan hafi að mörgu leyti 

verið blásin upp. Tilvist gylltra sekkja er þó talið vera í algengara en gylltra pilsa og 

hefur ekki verið talað um sem vandamál (Clowes, 2015; Huse, 2011). 

Tafla 1. *Meðalfjöldi stjórnarmanna yfir 4 ár (2007-2010) í fyrirtækjum skráðum á almennum 
norskum hlutabréfamarkaði 

  Konur Karlar 

4 stjórnir eða meira 8 konur 2 karlar 

Að meðaltali 3,5 stjórnir 13 konur 7 karlar 

Að meðaltali 2,5 stjórnir 27 konur 39 karlar 

Að meðaltali 1,5 stjórnir 107 konur 111 karlar 
Endursagt frá Huse (Huse, 2011) 

Morten Huse (2011) rannsakaði einnig tilvist gylltra pilsa og þá einnig gylltra sekkja (e. 

golden sacks) sem er skilgreindur sem ráðandi hópur karla, í flestum tilfellum fjárfestar 

eða hluthafar í fyrirtækjum, sem sitja í mörgum stjórnum í einu. Tafla 1 sýnir 

samanlagðan fjölda kvenna og karla sem sitja í mörgum stjórnum í fyrirtækjum á 

almennum hlutabréfamarkaði (n. allmennaksjeselskap) í Noregi á tímabilinu 2007-2010. 

Þar kemur fram að átta konur og tveir karlar sátu í fleiri en fjórum stjórnum slíkra 

fyrirtækja á tilteknu tímabili. Taflan sýnir einnig að konur eru að meðaltali fleiri en karlar 

þegar kemur að stjórnarsetu í tveim eða fleiri stjórnum.  

Möguleg skýring á niðurstöðum í töflu 1, ásamt tilvist gylltra pilsa, er sú að lagasetningin 

á kynjakvóta hefur orsakað ytri skell (e. external shock) og varð því tímabundinn skortur 

á hæfum og reyndum konum til að sitja í stjórnum. Í valferli á nýjum stjórnarmeðlimum 

er almennt skilyrði að hafa setið í stjórn og því hefur framboð á reynslumiklum konum 

verið af skornum skammti (Seierstad og Opsahl, 2011). 

Með tilkomu kvenna í stjórn ná þær að leysa upp „klíku gömlu strákana“ (e. old boys 

network), að því gefnu að þær nái krítískum massa í stjórn (Huse, 2011). „Gömlu 

strákarnir“ samanstanda af einvalaliði karla sem ráðið hafa völdum innan stjórna í tugi 
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ára og eru hluti af svokallaðri stjórnar- „elítu“ sem byggist á vina- og fjölskyldutengslum. 

Hópurinn einkennist af körlum á aldrinum 50 til 60 ára sem lokið hafa háskólanámi í 

viðskiptafræði, hagfræði, lögfræði og verkfræði. Karlarnir eru almennt einsleitir, með 

svipaðan bakgrunn, af sama þjóðerni, með svipuð pólitísk viðhorf, búa í ákveðnum 

hverfum og hafa setið í ýmsum stjórnunarstöðum (Bertrand o.fl., 2014; Heemskerk, 2007, 

bls. 80; Kogut, 2012). Gylltu pilsins ásamt gylltu sekkjunum (e. golden sacks) eru að 

einhverju leyti að taka við af gömlu strákunum en gylltu sekkirnir eru karlar sem sitja í 

mörgum stjórnum í einu og eru oft fjárfestar í fyrirtækjunum (Huse, 2011). 

Þegar fáar konur sitja í mörgum stjórnum er hætta á að lýðræðisrökin bjagist. Einnig er 

talið að þegar stjórnarmenn sitja í mörgum stjórnum minnki yfirsýn þeirra og tilhneiging 

eykst til að svíkjast undan ábyrgð (Latif, Kamardin, Mohd og Adam, 2013). 

Fjölbreytileikinn er hinsvegar talinn af hinu góða því betra er að hafa bæði kvennahóp og 

karlahóp í staðinn fyrir einungis karlahóp í stjórnum (Milne, 2009). 

5. Krítískur massi (e. critical mass) 
Skilgreining á krítískum massa kemur upprunalega frá eðlisfræði og er það magn sem 

þarf af geislavirkum efnum til að kjarnaklofnun eigi sér stað (Oliver, Marwell og 

Teixeira, 1985). Skilgreiningin hefur í kjölfarið verið sett fram í ýmiss konar samhengi á 

mismunandi vettvangi en byggt á sömu eiginleikum. Krítískur massi byggist á þeirri 

hugmynd að hlutfallsleg tala skiptir máli þegar kemur að lýðræðisafli í einsleitum hópum 

(Broome, Conley og Krawiec, 2011). 

 
Út frá rannsókn Rosabeth M. Kanter (1977) varð kenningin um krítískan massa til og á 

hún upprunalega heiðurinn á kenningunni sjálfri (Broome o.fl., 2011). Kanter talar ekki 

um krítískan massa heldur þá breytingu sem verður innan fyrirtækis þegar 

minnihlutahópur fer stækkandi (Dahlerup, 1988). Drude Dahlerup (1988) útfærir 

greiningu Kanter með ýmsum viðbótum og útfærslum og rannsakar konur í stjórnmálum 

á miðjum níunda áratugnum.  

5.1 Konur í samsteypum 
Samkvæmt rannsókn Rosabeth M. Kanter (1977) eru konur kallaðar sýnishorn (e. tokens) 

þegar þegar hlutfall kvenna í tilteknum hóp er minna en 20%. Kanter rannsakaði konur 

sem störfuðu í samsteypu þar sem meirihluti starfsmanna samanstóð af karlmönnum sem 

réðu ríkjum og fengu nafnið ráðendurnir (e. dominant). Kanter (1977) greindi fjóra 

afgerandi samsetta hópa innan samsteypunnar: 
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• Einsleitni hópurinn (e. uniform group) miðast út frá kyni, kynstofni eða 

þjóðerni. Í hópnum eru allir flokkaðir sem sömu manngerðirnar sem mynda 

sitt eigið samfélag.  

• Skáhalli hópurinn (e. skewed group) geymir hlutfallslega meira af einni týpu 

en annarri í hópnum með hlutfallið 85:15. Meirihluti hópsins nefnast 

ráðendurnir (e. dominant) sem hafa yfirhöndina og stjórna. Þeir sem sitja í 

minnihluta nefnast sýnishorn (e. tokens). Sýnishornin eru flokkuð sem ein 

tegund undir einum hatti og eru fulltrúar síns flokks, þannig er ekki litið á þá 

sem einstaklinga heldur táknmynd. Algengara er þó að tvö sýnishorn séu hluti 

af hópnum en það getur reynst erfitt fyrir þá að mynda einhverskonar samlag 

vegna yfirgnæfandi fjölda ráðenda.  

• Skakki hópurinn (e. tilted group) þar sem hlutföll eru um 65:35. Í hópnum eru 

ekki lengur einn stakur innan hópsins heldur flokkast hópurinn niður í 

meirihlutahóp og minnihlutahóp. Minnihlutahópurinn hefur tök á að mynda 

samlag og getur haft mikil áhrif á vinnumenningu innan hópsins.  

• Jafni hópurinn (e. balanced group) býður upp á hóp þar sem hlutföllin eru 

jöfnust eða 60/40 og 50/50. Í hópnum eru meiri líkur á að það myndist 

undirhópur frekar en minnihlutahópur á móti meirihlutahópi. Samskipti 

einkennir menningu hópsins og upplifa meðlimir hópsins sig sem einstaklinga 

en ekki sem einhverskonar táknímynd.  

Kanter (1977) lýsir hvernig afgerandi hluti fyrirtækisins tilheyrir skáhalla hópnum, þar 

sem konur fengu stimpilinn sýnishorn og karlmenn sem ráðendur. Lítið vald og fá 

tækifæri einkenndi táknræna stöðu (e. tokenism) kvennanna. Einkenni táknrænnar stöðu 

eru þrír eiginleikar; sýnileiki, aðlögun og mólæti. Kanter lýsir því þannig að ef níu X og 

einu O er raðað saman, þá er O frábrugðið hópnum og á það til að gleymast. Öll X 

virðast eins vegna fjölda, sérstaklega þegar þau eru borin saman við O.  

X X X X X X O X X X 
Mynd 4. X borið saman við O 

(Kanter, 1977) 
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Sýnishorn falla því undir lögmál um minnkandi afrakstur, þar sem einstaklingur er 

táknræn ímynd, er í minnihluta innan hóps og þar af leiðandi dregur að sér mikla athygli 

innan hópsins (Kanter, 1977). 

Þetta á einnig við um konu sem er ein í hópi karlmanna. Hún er sýnilegri og þar af 

leiðandi meira fylgst með henni og hún orðin sýnishorn (Torchia o.fl., 2011). Ef annarri 

konu er bætt í hópinn breytist andrúmsloftið og minni líkur eru á að konurnar verði 

staðalímyndir og geta haft meiri áhrif innan hópsins. Þegar þriðju konunni er bætt við í 

hópinn er ekki lengur einblínt á kyn og hópurinn samþykkir konurnar. Þegar konurnar 

eru orðnar þrjár þá finna þær fyrir auknu öryggi, segja meira sína skoðun og verða virkari 

innan hópsins (Konrad o.fl., 2008).  

5.2 Konur í stjórnum 
Talið er að þegar þrjár konur sitja í stjórn batni stjórnarhættir til muna, umræður aukist 

og konur hafi meiri áhrif innan stjórnarinnar. Rannsóknir hafa bent til að þrír sé töfratala 

hjá konum í stjórn og þá sé krítískum massa náð (Joecks o.fl., 2012; Konrad o.fl., 2008). 

Þegar kona er ein í stjórn fær hún oft stimpilinn „konan“ í stjórninni en sá stimpill er 

fljótur að hverfa þegar tvær konur bætast í hópinn og þær eru meðteknar og verða hluti af 

stjórninni (Konrad og Kramer, 2006). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar um tengsl á fjölda kvenna í stjórn og rekstrarafkomu 

fyrirtækis. Joecks o.fl. (2012) gerðu slíka rannsókn til að kanna tengsl á rekstarafkomu 

fyrirtækis og fjölda kvenna í stjórn. Rannsóknin byggist á gögnum frá 151 fyrirtæki í 

Þýskalandi á fimm ára tímabili og leiddi í ljós jákvæða rekstarafkomu fyrirtækja þar sem 

konur ná krítískum massa í stjórnum eða um 30% hlutfalli. Þetta á þó ekki við í öllum 

tilfellum þar sem rannsóknir hafa sýnt neikvæða rekstarafkomu þegar kemur að fjölda 

kvenna í stjórn og rekstarafkomu og stundum eru engin tengsl þar á milli (Joecks o.fl., 

2012). 

6. Aðferðarfræði 
Rannsakandi framkvæmdi tvíþætta rannsókn: 

• Annars vegar var gögnum um fjölda og nöfn kvenna og karla í stjórnum í 150 

veltuhæstu fyrirtækjum landsins, samkvæmt Frjálsri verslun - 2015, safnað 

saman. Samsvarandi gögn voru fengin fyrir árið 2010 og bæði gagnasettin 

skoðuð og greind. Markmiðið var að greina fjölda kvenna sem sat í mörgum 

stjórnum og gæti þannig tilheyrt hinum svokölluðu gylltu pilsum, einnig var 
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skoðað hvort staða karla væri frábrugðin hvað varðar setu í mörgum stjórnum 

og hvort krítískur massi hefði breyst innan stjórna á milli ára. 

• Hinsvegar voru tekin viðtöl við þrjár konur sem sitja í fleiri en þremur 

stjórnum. Markmið með því er að fá upp á yfirborðið viðhorf þeirra til 

kynjakvóta, gylltra pilsa og áhrif krítísks massa kvenna í stjórnum á Íslandi. 

6.1 Samsetning stjórna  
Í fyrri hluta rannsóknarinnar var safnað saman gögnum út frá 150 veltuhæstu fyrirtækjum 

landsins samkvæmt Frjálsri verslun - 2015. Leitað var eftir upplýsingum um stjórnir á 

heimasíðum fyrirtækjanna á internetinu og raðað saman nöfnum hvers og eins í hverri 

stjórn fyrir sig. Í mörgum tilfellum voru upplýsingar um stjórn fyrirtækja ekki til staðar. 

Hringt var í þau fyrirtæki sem voru ekki með þessar upplýsingar á heimasíðu og spurt um 

nöfn og stöðu stjórnarmeðlima. Upplýsingar fengust frá 123 fyrirtækjum af 150 á lista. 

Listinn var í kjölfarið flokkaður út frá kyni, fyrirtæki og stjórnarstöðu. Rannsakandi 

raðaði upp nöfnunum og fann út hvaða konur og karlar sitja í mörgum stjórnum og hver 

staða þeirra er í hverri stjórn fyrir sig. Töflureiknir var notaður til að greina hlutföll, 

krítískan massa í stjórnum og fjölda í stjórnum á milli ára. 

Rannsakandi fékk til afnota samsvarandi gögn frá árinu 2010 sem voru hinsvegar 

takmarkandi að því leyti að gögnin innihéldu einungis nöfn kvenna í stjórnum en ekki 

karla. Rannsakandi notaði þann lista og raðaði upp nöfnum kvennanna til að finna út 

hvaða konur sitja í mörgum stjórnum. Gert var fyrir ráð fyrir að stærð stjórnar í hverju 

fyrirtæki fyrir sig hefði ekki breyst milli ára og gat því nokkurn veginn sagt til um stöðu 

karla í stjórnum. Rannsakandi fyllti upp í stjórnarsætin á þá leið að ef ein kona var í fimm 

manna stjórn var gert ráð fyrir að fjórir karlar sætu í stjórn með henni. Með þessu var 

mögulegt að greina krítíska massa stjórnanna og hlutfallsbreytingu hjá kynjunum milli 

ára.  

6.2 Viðhorf kvennanna 
Framkvæmd var eigindleg rannsókn (e. qualitative research) sem byggð er á 

djúpviðtölum og samansöfnuðum gögnum. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð til 

að dýpka umræðu og öðlast innsýn á upplifun fólks í eigin lífi. Með að einblína á fáeina 

einstaklinga eða lítinn hóp er hægt að fá aukinn skilning á félagslegum veruleika fólks 

(Taylor og Bogdan, 1998, bls. 7–10). Með djúpviðtali er meiri sveigjanleiki á opnari 

umræðu og þannig hægt að nálgast viðfangsefnið út frá reynslu og á persónulegri máta.  
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Viðmælendur voru konur sem sitja í þremur eða fleiri stjórnum og voru þær valdar út frá 

fyrrnefndum lista úr Frjálsri verslun - 2015. Rannsakandi hljóðritaði viðtölin við 

konurnar á Iphone á tímabilinu mars til apríl 2016. Konurnar þrjár eru á fimmtugsaldri, 

hafa lokið framhaldsnámi á háskólastigi, hafa mislanga reynslu af stjórnarstörfum og sitja 

í þremur til fimm stjórnum á fyrrnefndum lista.  

Viðtalshandrit (sjá viðauka B) er byggt á 12 meginþáttum með einstaka undirþætti. 

Meginþættirnir er meðal annars áhrif og viðhorf á kynjakvóta, samsetningu stjórna ásamt 

umræðu um gylltu pilsin og krítískan massa. Viðtölin voru vélrituð í Word og prentuð út 

og í kjölfarið greind í tveimur umferðum. Rannsakandi litaði alls staðar þar sem konurnar 

töluðu um ákveðin þemu, með gulum penna. Með þeim hætti var hægt að greina hvert 

þema fyrir sig og voru þemun flokkuð niður í sex flokka A, B, C o.s.frv. Í umferð tvö fór 

rannsakandi aftur yfir viðtölin og litaði alls staðar með bleikum penna þar sem konurnar 

töluðu um þema A og svo endurtekið fyrir þema B og C o.s.frv. Þannig var hægt að 

greina hvaða þættir tengdust skilgreindum þemum. 

7. Niðurstöður  

7.1 Samsetning stjórna, töluleg gögn 
Eins og sést á mynd 5 hefur hlutfallsleg breyting á milli kvenna og karla ekki orðið mikil 

á milli ára. Karlar lækka í hlutfalli og konur hækka en einungis um 2% frá árinu 2010 til 

2015. Hlutfall kvenna er hægt og rólega að hækka en miðað við þessi gögn þá gerist 

hækkunin á frekar löngum tíma. 

 

Mynd 5. Hlutfall karla og kvenna í stjórn á árunum 2010 og 2015 
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Mynd 6 sýnir að meirihluti kvenna situr í einni stjórn bæði árið 2010 og árið 2015. Það 

eru þó mun fleiri konur sem sitja í tveimur stjórnum árið 2010 heldur en árið 2015 því 

hefur konum sem sitja í tveim stjórnum farið fækkandi á milli ára. Einnig sést að sami 

fjöldi kvenna situr í þrem stjórnum bæði árin út frá gagnasettum. Örlítil hækkun hefur 

orðið á konum sem sitja í fleiri en fjórum stjórnum en árið 2010 var engin kona í svo 

mörgum stjórnum og einungis tvær konur árið 2015.  

 
Mynd 6. Konur í stjórnum árin 2010 og 2015 

Meirihluti karla situr í einni stjórn eins og konur. Það er hinsvegar áhugavert að sjá að 

samkvæmt gagnasettum sitja ákveðnir karlar í mun fleiri stjórnum en konur. Mynd 7 

sýnir að 19 karlar sitja í tveimur stjórnum en átta konur sitja í sama fjölda stjórna árið 

2015. 

 
Mynd 7. Karlar og konur í stjórnum árið 2015 
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Sama á við um karla sem sitja í þremur stjórnum en þá eru níu karlar í þremur stjórnum 

en einungis fjórar konur. Munurinn er ekki mikill en munur sést þó á milli kynjanna. 

Þegar kemur að körlum og konum sem sitja í fleiri en fjórum stjórnum þá er staðan eins á 

milli kynjanna eða einungis tvær konur og tveir karlar.  

Mynd 8 sýnir krítískan massa í stjórnum á árunum 2010 og 2015. Á mynd 8 sést að í 

18% stjórna ná konur ekki krítískum massa árið 2010 miðað við 3% stjórna þar sem 

karlar ná ekki krítískum massa sama ár. Árið 2010 er meirihluti stjórna í kynjajafnvægi 

(allavega 20% af hvoru kyni til staðar í hverri stjórn) eða næstum 80% af öllum stjórnum 

á lista. Áhugaverðast við þessa mynd er að karlar ná krítískum massa í öllum stjórnum 

árið 2015. Hlutfall stjórna þar sem konur ná ekki krítískum massa hefur þó aukist á milli 

ára og er um 23% stjórna á lista þar konur ná ekki krítískum massa árið 2015 miðað við 

næstum 18% stjórna árið 2010, eins og sést á mynd 8. Því má telja að vandamál séu enn 

hjá konum þar sem aukning hefur orðið á stjórnum þar sem konur ná ekki krítískum 

massa og ekki jafnvægi í stjórn.  

7.2 Viðhorf kvennanna 
Í viðtölunum greindi ég sex þemu og flokkaði þau niður. Þemun skiptust niður í: jákvætt 

viðhorf til kynjakvóta, fjölbreytileika í stjórnum, bætta stjórnarhætti, gylltu pilsin og 

seinasta þemað, kynjakvóta og karla í stjórnum. 

18% 

3% 

79% 

23% 

0% 

77% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Stjórnir þar sem konur ná ekki 
krítískum massa 

Stjórnir þar sem karlar ná ekki 
krítískum massa 

Stjórnir þar sem bæði kynin ná 
krítískum massa  

Pr
ós

en
tu

hl
ut

fa
ll 

Hlutfall í stjórnum á milli ára 

Árið 2010 Árið 2015 

Mynd 8. Krítískur massi í stjórnum árin 2010 og 2015 



20 
 

7.2.1 Jákvætt viðhorf til kynjakvóta  
Konurnar lýstu allar jákvæðu viðhorfi til kynjakvóta og sérstaklega á lagasetningunni. 

Tvær þeirra lýstu fyrir mér hvernig karlar hafa ráðið ríkjum í stjórnum og hversu litlar 

breytingar hafa átt sér stað í stjórnum og lýsti ein þeirra því: 

Það var í upphafi neikvætt. Ég hef alltaf verið innan um karla og ekki fundist 
nauðsynlegt að setja einhvern kvóta til að breyta því. Svo sá maður í stjórnum 
að þetta var ekkert að breytast. Þetta virtist vera svolítið „old boys network“ 
sem gilti, ekkert opinbert valferli eða slíkt. Á endanum skipti ég um skoðun 
því mér fannst þetta vera orðin ill nauðsyn, núna er ég fylgjandi honum. 

Önnur taldi þörfina vera nauðsynlega til að sjá breytingu en fannst kvótinn lítillækka 

konur. Hún lýsti sinni upplifun á lagasetningunni: 

Það er þörf á kynjakvóta til að eitthvað breytist en hinsvegar tel ég að kvótinn 
geri lítið úr konum. Eins og með mína stjórnarsetu, ég hefði aldrei fengið 
hana nema af því ég er kona og þannig er þetta ekki eins alvöru en til þess að 
eitthvað breytist þá þarf þetta að vera svona. 

 

Ein af konunum lýsti einnig fyrir mér hvernig öðrum konum finnst kynjakvótinn 

lítillækka sig og hvernig það sé að fara sem kona inn í stjórn eftir að hafa verið skipt út 

fyrir karli: 

Ég heyri á mörgum konum að þetta er frekar leiðinlegt að það þurfi kvóta til, 
þú vilt ekki vera konan sem ferð inn af því það er búið að henda einhverjum 
karlmönnum til að koma einhverri konu inn. Þú vilt fara inn á eigin 
forsendum og ekki skemmtilegt að þetta þurfi að vera svona en þetta er 
samfélagið. 

7.2.2 Hrunið eða kynjakvóti? 
Hrunið árið 2008 var mikið til umræðu og tengdist viðhorfi kvennanna á kynjakvóta. 

Sumar konurnar áttu erfitt að greina á milli hvort breyting hefði orðið í kjölfar hruns eða í 

kjölfar lagasetningar. Þær voru þó sammála því að viðhorfbreytingar urðu á kynjakvóta 

eftir hrun: 

Hefðirðu spurt mig fyrir tíu árum hefði ég sagt að hann væri algjörlega 
þarflaus, að við konur ættum að gera þetta sjálfar, konur í meirihluta eru 
komnar úr mörgum greinum háskólans þó ekki öllum og var á þeirri skoðun 
lengi. Fyrir hrun voru þetta orðin tilmæli um að setja konur í stjórn, mér 
fannst þetta vera soldið tískutrend og fannst eins og það væri verið að fá 
konur bara út af því þær væru konur. Eftir hrun skipti ég um skoðun og fannst 
mér við fara tíu skref aftur á bak. 
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Konurnar töluðu einnig um hrunið í tengslum við bætta stjórnarhætti og tilkomu 

lagasetningarinnar á kynjakvótanum. Þær voru allar sammála um að stjórnarhættir hefðu 

batnað til muna en áttu þó erfitt með að greina hvort það hefði verið vegna hruns eða í 

kjölfar lagasetningar á kynjakvóta. Einn af viðmælendum mínum lýsti sinni upplifun: 

„Já, mín tilfinning er að stjórnarhættir hafa almennt batnað og það getur verið í kjölfar 

hruns eða vegna kynjakvóta, hann hefur örugglega haft einhver áhrif“. Sama kona talaði 

um að mikið væri um „já“ stjórnir fyrir hrun sem sögðu alltaf já við forstjórann en henni 

fyndist erfitt að aðgreina hvort að stjórnarhættir hefðu batnað vegna hrunsins eða laganna. 

7.2.3 Fjölbreytileiki í stjórnum  
Annað þema sem var mjög áberandi hjá öllum konunum var fjölbreytileiki. 

Fjölbreytileiki var mikið nefndur þegar þær ræddu samsetningu stjórna og hvernig 

samsetning hefur breyst. Ein talaði um fjölbreytileika og mismunandi sjónarhorn í 

samsetningu stjórna:  

Samsetning skiptir máli, fjölbreytileiki og að fólk sé með mismunandi 
bakgrunn. Maður myndi ekki vilja hafa alla samsetta stjórn úr þeim geira sem 
fyrirtækið er í. Maður vill fá ferskt sjónarhorn og maður vill heldur ekki að 
fólk þekkist of vel. Maður vill hafa fólk sem þorir að spyrja spurninga, með 
fjölbreytan bakgrunn og nær að koma fram mismunandi sjónarhornum, allt sé 
upp á borði og allir fletir séu veltir upp. 

Hún nefndi einnig að umræða á fundum væri með öðrum hætti þegar meirihluti stjórnar 

er kvenkyns heldur en karlkyns og sagði: „Umræðan er öðruvísi þegar það er meirihluti 

karlar eða meirihluti konur og á sama hátt ef það eru bara viðskiptafræðingar eða bara 

lögfræðingar. Maður finnur það líka að fjölbreytileiki, kyn og aldur hefur mikið að segja“. 

Önnur tengdi fjölbreytileika við skipan í stjórnir og þá samsetningu sem er leitast eftir til 

að stjórnin nái sem flestum sjónarmiðum fram til að taka góðar ákvarðanir. Hún lýsti því 

þannig: 

Þegar ég var að aðstoða við að ráða inn í stjórn þá horfðum við jú á 
kynjakvóta en ekki síður á menntun eða svið hvers og eins. Við horfum alltaf 
til þess fyrir utan kynið að hafa fjölbreytileika, það er helsta breytingin. Áður 
fyrr var þetta meira forstjóri eða stjórnarformaður að finna gamla skólabræður 
úr Háskólanum eða Versló. Ef maður ætlar að hafa fimm stjórnarmenn sem 
eru allir svipaðir, hafðu þá bara einn því þú færð ekkert fleiri skoðanir eða 
sjónarmið. Það getur auðvitað verið stundum erfiðara að vinna með 
mismunandi sjónarmið en í heild færðu betri ákvarðanir, held ég. 
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Hún nefndi einnig, eins og fyrri viðmælandi, sitt álit þegar karlar eru meirihluti í stjórn 

og þegar konur eru meirihluti í stjórn: 

Það er ekki gott að hafa bara karla stjórnir og heldur ekki bara konur. Alveg 
eins og við viljum ekki hafa bara lögfræðinga eða bara viðskiptafræðinga og 
þetta snýst bara um fjölbreytileika. 

Þriðja konan nefndi, eins og fyrri viðmælendur, breytingu á umræðum og mismunandi 

sjónarhorn eftir að fleiri konur bættust í stjórnir og var hennar skoðun á breytingum eftir 

kynjakvóta sú: „Ég tel breytinguna vera góða og það komi meiri breytileiki innan 

stjórnarhátta, umræðna og ekki eins litið á hlutina. Eins og í öllu öðru er gott að hafa 

breidd og fjölbreytileika“.  

Ein af konunum taldi stjórn vera veikari ef meirihluti stjórnar væri konur og sagði að þær 

þyrftu ennþá að sanna sig. 

7.2.4 Bættir stjórnarhættir 
Þriðja þemað sem ég greindi er bættir stjórnarhættir. Þegar ég ræddi við konurnar um 

áhrif lagasetningarinnar á kynjakvóta þá rannsakandi mjög svipuð svör sem tengdust 

bættum stjórnarháttum og vandaðri vinnubrögðum í kjölfar hruns og lagsetningar. Einn 

af viðmælendum mínum lýsti sinni upplifun á breyttum stjórnarháttum: 

Ég veit ekki hvort það sé vegna kvótans eða almennt eftir hrun að það hafi 
haft áhrif en maður hefur á tilfinningunni að fólk sé almennt að vanda sig 
meira við stjórnarstörf. Allar stjórnarháttarpælingar, þá er fólk almennt að 
sinna þeim betur og mér finnst það eiga jafnt við karla og konur. Það hefur 
verið ákveðin vitundarvakning og ég geri mér ekki grein fyrir því hvort það sé 
útaf kvótanum eða hruninu. Fyrir hrun var mikið um „já“ stjórnir, sem sögðu 
alltaf já við forstjórann.  

Hún talaði einnig um að konur væru almennt séð áhugasamari um stjórnarhætti og að 

konur vilji gera hlutina vel, sérstaklega ef þær fara í stjórn vegna kynjakvóta. Ein af 

konunum sagði svipaða sögu um konur sem koma inn í kjölfar kynjakvótans og betri 

vinnubrögð: 

Ég settist inn áður en kynjakvótinn kom og maður vonast alltaf til þess að 
komast inn á eigin forsendum en það eru konur sem eru stundum að koma inn 
útaf kynjakvóta og þá vilja þær sanna sig og þá held ég að það komi bara 
vönduð vinnubrögð í kjölfar þess, þær ætla að gera þetta vel og auðvitað vilja 
allir gera þetta vel. Mín tilfinning er að stjórnarhættir hafa almennt batnað og 
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það getur verið í kjölfar hruns eða vegna kynjakvóta, hann hefur örugglega 
haft einhver áhrif.  

Ein kvennanna talaði um að stjórnarfundir væru í fastari skorðum og faglegri en áður og 

sagði meðal annars: „Hér áður voru stundum ekki gerðar fundagerðir á stjórnarfundum 

en núna er allt formfast og mun faglegra en ég átti von á“. Einn viðmælandi minn taldi að 

fólk hafi yfir höfuð meiri áhuga á stjórnarháttum og að fyrirtæki væru meira með hlutina 

upp á borðum og fyrirtæki reyna almennt að gera hlutina vel.  

7.2.5 Gylltu pilsins á Íslandi? 
Í viðtölunum ræddum við um gylltu pilsin og tilvist þeirra á Íslandi og er það fjórða 

þemað. Ég útskýrði fyrir konunum hvað gylltu pilsin væru og þá umræðu sem tengist 

þeim, þar sem þær höfðu ekki allar heyrt um orðatiltækið. Eftir útskýringar virtust þær 

allar vera á svipaðri skoðun að það væri líklegt að tilvist gylltra pilsa væri á Íslandi en fá 

tilvik. Ein af konunum taldi að sumar konur hefðu getið sér orðspors í íslenskum 

stjórnum og lýsti því aðeins fyrir mér:  

Ég held að það séu nokkrar konur sem hafa getið sér orðspors. Ég hugsa að 
það sé einskonar „elíta“ kvenna sem hefur myndast. Þannig jú ég tel það vera 
til staðar. Ég tel að kona sem sitji í mörgum stjórnum hafi einhverja ákveðna 
eiginleika og hafið sannað sig í upphafi einhvers staðar, svo eru kannski ekki 
nógu margar þekktar og þá er ágætt að pikka í sömu nöfnin. Maður sér svo 
sem klíkur myndast á öllum sviðum þannig það hefur myndast í stjórnum eins 
og til dæmis í skólum eða bekkjum. Ég upplifi það frekar svoleiðis sem smá 
klíku, kona er ekki sama og kona. 

 

Önnur kvennanna lýsti að tilvist gylltu pilsanna væri örugglega til staðar á Íslandi en 

nefndi einnig að tilvist karla í mörgum stjórnum væri líklegast einnig til staðar: 

 

Ég held að þetta eigi við um bæði karla og konur. Þegar maður hefur sjálfur 
verið að velja í stjórnir og maður veit að ein kona er góð og önnur sem þú 
hefur ekki hugmynd um, hvort er líklegra að þú velur? Þetta er allt frekar 
skammtímasjón, maður er ekki að fara að ala neinn upp. 

 

Einn af viðmælendunum taldi að tilvist gylltra pilsa væru örugglega í færri tilvikum en 

tilvist gylltra sekkja. Hún lýsir sínu áliti á tilvist beggja hópa: 

 

Ég hugsa að það séu miklu færri konur sem sitja í mörgum stjórnum heldur 

en karlar, þá ætti maður að tala um „golden pants“ eða „golden trousers.“ Ég 
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held að þetta hafi verið punktur fólks sem vildi ekki kynjakvóta, að það eru 

svo fáar konur og svo erfitt að finna hæfar konur þegar það er fullt af hæfum 

konum sem hafa bara ekkert sýnt þessu áhuga eða verið í öðru. 

7.2.6 Kynjakvóti og karlar í stjórnum 
Sjötta þemað tengist því hvernig kynjakvóti hefur haft áhrif á karla í stjórnum. Þær tala 

um að kynjakvóti sé kvóti fyrir bæði kynin en ekki bara konur og eigi einnig að vernda 

karlana. Ein af konunum lýsti því þannig:  

Kynjakvótinn er alveg að virka fyrir karlanna líka og það hefur sýnt sig á 
aðalfundum. Það er synd að kynjakvótinn hafi verið notaður en í tveimur 
tilfellum sem ég veit um þurfti að fresta stjórnarkjöri af því að karlar drógu 
framboð sitt tilbaka þótt það hafi alveg verið nægilegur fjöldi í stjórnarkjöri, 
þá var bara of mikið af konum. Það hefði verið hægt að setja saman stjórn en 
það hefði hallað á karlanna og þá er kynjakvótinn fyrir báða þannig það er 
frekar skítt að nota þetta svona en maður hefur upplifað það að kynjakvóti er 
að virka fyrir karlanna.  

 

Ein konan hafði svipaða sögu að segja um kynjakvóta, nauðsyn hans og þau áhrif sem 

kynjakvóti hefur haft á karla í stjórnum: „Reynslan hefur sýnt það eftir að lögin komu að 

þetta var nauðsynlegt og það er jafnvel farið að vernda karlana svolítið núna, því við 

viljum heldur ekki fá stjórnir sem eru bara konur heldur vil ég líka hafa karlana inni“. 

 
7.2.7 Aðrir þættir 
Konurnar komu einnig fram með aðra punkta sem flokkast ekki undir þemu en voru 

hinsvegar áhersluatriði. Ein kvennanna talaði um mikilvægi vitundavakningar á meðal 

kvenna og þá viðhorfsbreytingu sem þarf að eiga sér stað meðal kvenna til stjórnarstarfa. 

Hún sagði mér sögu sem lýsir því viðhorfi sem hún upplifir hjá öðrum konum: 

 

Eftir að hafa setið í stjórnum í nokkur ár fór ég á námskeiðið „Ábyrgð og 

árangur stjórnarmanna“ og þar hitti ég konu þar sem hafði verið beðin um að 

sitja í stjórn en hún neitaði því hún ætlaði fyrst að fara á námskeiðið. Mér 

finnst þetta kristalla viðhorf sumra kvenna og ákveðna hræðslu, við erum ekki 

eins áhættusæknar. Mér finnst þetta þurfa að breytast. Ég hugsa um karlanna 

sem vilja sitja í stjórn og myndu stökkva á þetta tækifæri. 
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Hún nefndi einnig að hún sæi breytingu, að konur væru orðnar fleiri í stjórnum og að þær 

hefðu sýnt sig og sannað að það væri nóg af konum sem eru meira en hæfar til að sitja í 

stjórn. Kynjakvótinn að hennar sögn hefði verið nauðsyn til að ná fram jafnvægi í 

stjórnum. 

8. Umræður og ályktanir 

8.1. Gylltu pilsin og gylltir sekkir 
Markmið með rannsókninni var meðal annars að kanna hvort kynjakvóti hefði leitt til 

þess að sömu konurnar sætu í mörgum stjórnum og þar af leiðandi hefðu hin svokölluðu 

gylltu pils myndast á Íslandi. Gögnin staðfesta að gylltu pilsin séu til staðar, hins vegar 

eru þetta einungis stöku konur. Gögnin sýna hinsvegar að tilvist gylltra sekkja sé 

algengari en gylltra pilsa. Rannsóknir Huse (2011) benda til að tilvist gylltra pilsa sé 

algengari en gylltra sekkja því eru niðurstöður út frá tölulegum gögnum í mótsögn við 

niðurstöður Huse.  

Þessar niðurstöður komu rannsakanda ekki á óvart sérstaklega vegna þess að stjórnarstörf 

hafa lengi verið kennd við karla, því er ekki ólíklegt að það hafi myndast einhvers konar 

„elíta“ af körlum sem sitja í mörgum stjórnum. Konurnar sem kenndar eru við gylltu 

pilsin eru fáar og mögulega vegna þess að einstaka konur sátu í stjórnum fyrir 

lagasetningu og ennþá færri fyrir tíu árum. Mögulega eru gylltu pilsin á Íslandi meðal 

annars konur sem sátu í stjórnum langt fyrir kynjakvóta og því eftirsóknarverðari heldur 

en konur með litla sem enga reynslu. 

Huse (2011) sagði meðal annars að gylltu pilsin ásamt gylltu sekkjunum tækju við af 

gömlu strákunum. Hinsvegar getur verið að hluti af gylltu sekkjunum séu gömlu 

strákarnir, þar sem gögnin segja ekki til um hvort karlar í mörgum stjórnum séu ungir eða 

gamlir karlar. En sama á hvorn veginn það er þá eru merki um ákveðna karla sem sitja í 

mörgum stjórnum og eru meira áberandi en konurnar. Meirihluti viðmælenda tala um 

einsleitni stjórna hér áður fyrr og að stjórnir sem samanstóðu mest megnis af hinum 

svokölluðu „old boys network“ væru færri nú en áður fyrr. Konurnar lögðu áherslu á að 

stjórnir legðu meiri áherslu á fjölbreytni, þá sérstaklega út frá kyni, menntun og aldri.  

Samkvæmt viðhorfi kvennanna voru þær allar sammála því að kynjakvótinn væri til góðs 

og hefði leitt af sér aukningu kvenna í stjórnum á Íslandi. Gögnin styðja þau rök því það 

má sjá aukningu kvenna í stjórnum en hún gerist á löngu tímabili. Tölurnar gefa ekki 

tilefni til ætla að gylltu pilsin séu algeng, þó að það séu dæmi um einstaka konur. Einn 
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viðmælenda minna er hluti af þeim hóp en hún situr í meira en fjórum stjórnum vegna 

kynjakvóta og staðfestir að það séu dæmi um að konur sitji í mörgum stjórnum vegna 

kvótans. Meirihluti kvennanna taldi að mögulega væri til staðar einhverskonar 

„elíta“ kvenna sem sitja í mörgum stjórnum en það er ekki algengt. Gögnin styðja það 

viðhorf því að gylltu pilsin séu til staðar á Íslandi en eins og konurnar sögðu þá eru þær 

ekki margar. Meirihluti kvennanna töldu hinsvegar að líklega væru fleiri karlar sem sitja í 

mörgum stjórnum en konur, hinir svokölluðu gylltu sekkir.  

Gögnin staðfesta viðhorf kvennanna að tilvist gylltra sekkja sé til staðar en það er ekki 

mjög algengt, hinsvegar eru þeir næstum helmingi fleiri en gylltu pilsin. Árið 2015 voru 

19 karlar sem sátu í tveim stjórnum en einungis átta konur sátu í eins mörgum stjórnum 

sama ár. Svipað hlutfall er að finna hjá körlum sem sátu í þrem stjórnum en samkvæmt 

gögnunum eru níu karlar sem sátu í þremur stjórnum á móti fjórum konum árið 2015.  

8.2. Krítískur massi 
Annað markmið með rannsókninni er að skoða hvort krítískur massi kvenna og karla sé 

til staðar í íslenskum stjórnum og benda gögnin til þess að hann sé til staðar. Hlutfall á 

krítískum massa hjá báðum kynjunum er töluvert hár eða um 80% bæði fyrir og eftir 

kynjakvóta. Niðurstöður benda til að ennþá séu 23% af 150 stærstu fyrirtækjunum sem 

rannsakandi náði til ekki með krítíska massa kvenna í stjórn og þar af leiðandi uppfylla 

þau ekki skilyrði laganna. Þess ber þó að geta að það er ekki hægt að slá því föstu að þau 

falli öll undir lögin þar sem fyrirtækin geta verið með færri en 50 starfsmenn eða gætu 

verið einkahlutafélög. Í lögum um einkahlutafélög (138/1994) segir að einn megi sitja í 

stjórn því er ekki hægt að gera kröfu um 40% hlutfall kvenna ef einungis einn karl skipar 

stjórn. Einnig eru fyrirtæki á lista breytileg milli ára og þar af leiðandi getur myndast 

skekkja í niðurstöðum þegar ekki um sömu fyrirtækin að ræða frá einu ári til annars.  

Hlutfall stjórna þar sem karlar ná ekki krítískum massa var 3% árið 2010 því kom það 

rannsakanda á óvart að sjá að hlutfallið lækkaði í 0% árið 2015, sem þýðir að allar 

stjórnir á lista eru með allavega 20% hlutfall karla í stjórn. Þetta staðfestir einnig að 

mögulega sé kynjakvótinn að verja karlana líka.  

Konurnar voru allar sammála því að samsetning skipti máli í stjórnum og með tilkomu 

fleiri kvenna í stjórnum væri meiri fjölbreytni sem væri þörf á í fyrirtækjum (Sjåfjell, 

2015). Töluleg gögn sýna að í meirihluta stjórna er krítískur massi til staðar hjá báðum 

kynjum eða um 77% árið 2015 sem er 2% lækkun frá árinu 2010. Gögnin staðfesta álit 
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kvennanna að það sé breyting og konur hafa áhrif en konur þurfa ennþá vitundavakningu, 

sérstaklega í stjórnarstörfum. 

Þegar ég ræddi við viðmælendur mína um krítískan massa í stjórnum voru þær sammála 

um að umræður og andrúmsloft geta verið með öðrum hætti þegar ein kona er hluti af 

stjórn en þegar tvær til þrjár konur eru hluti af stjórn og fellur það að rannsóknum 

Konrad o.fl. (2008). Þær töluðu um að þegar kona situr ein í stjórn með körlum þá reynir 

hún að falla inn í hópinn og vera hluti af strákunum en þegar önnur kona bætist við 

hópinn er mun auðveldara fyrir þær tvær að hafa áhrif (Konrad og Kramer, 2006). 

Viðhorf kvennanna passar einnig við kenningu um krítískan massa sem segir að þar sem 

tvær konur sitja í stjórn verða umræður með öðrum hætti og ef sú þriðja bætist í hópinn 

er krítískum massa náð og ekki litið lengur á þær sem táknímyndir. Konurnar upplifa sig 

meira sem einstaklinga frekar en „konuna“ í stjórninni (Kanter, 1977; Konrad o.fl., 2008). 

Rosabeth M. Kanter (1977) setur fram kenningar um að ein kona upplifi sig sem 

ósýnilega og ekki hluti af hóp en um leið og önnur kona bætist við í hópinn þá sé hún 

meðteknari og lætur heyra meira í sér. Viðmælendur mínir voru allar á sama máli að 

þeim liði ekki illa í stjórnarstörfum þar sem þær sitja einar með körlum í stjórn. Oft eru 

umræðurnar ekki með sama hætti og þegar stjórnin samanstendur af konum en þær voru 

allar sammála því að þær skiptu máli og væru viðurkenndar innan hópsins. Hinsvegar eru 

tvær af þremur kvennanna miklir reynsluboltar í stjórnarstörfum og má vera að þær hafi 

náð að aðlagast karlaumhverfinu sem á til að myndast innan stjórna og mögulega komnar 

yfir það að vera sýnishorn. Konurnar eru meira í félagsskap annarra kvenna en áður fyrr 

og þess vegna getur verið að líðan þeirra í stjórnum hafi breyst yfir árin.  

Samkvæmt fræðunum og kenningu um krítískan massa er sagt að þegar konur eru þrjár í 

stjórn þá batni stjórnarhættir til muna (Joecks o.fl., 2012). Allar konurnar lögðu mikla 

áherslu á breytta tíma þegar kæmi að stjórnarháttum. Þær töldu sig upplifa miklar 

breytingar og að stjórnarhættir væru mun formfastari en áður fyrr. Það gæti verið vegna 

tilkomu fleiri kvenna í stjórnir eða einfaldlega vegna þess að aukin krafa er gerð til 

stjórna og meðal annars komnar leiðbeiningar og staðlar um stjórnarhætti.  

8.3 Hindranir og frekari rannsóknir 
Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru meðal annars aðgangur að nöfnum allra 

stjórnarmeðlima hjá fyrirtækjum á lista. Nokkur fyrirtæki neituðu að gefa upp nöfn 

stjórnarmeðlima og sögðust ekki hafa heimild fyrir því, þrátt fyrir að það séu opinberar 
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upplýsingar. Önnur hindrun var að finna út hlutfall karla í stjórnum árið 2010. 

Fyrirliggjandi gögn sem fengin voru innihéldu einungis nöfn kvenna í stjórnum árið 2010 

en ekki karla. Rannsakandi þurfti því finna út stærð stjórnar í hverju fyrirtæki á lista og 

sjá hversu margar konur voru í hverri stjórn og fylla upp í stjórnarsætin með körlum, 

þannig ef ein kona situr í fimm manna stjórn má áætla að fjórir karla sitja með henni í 

stjórn. Með þessari aðferð var hægt að áætla hlutfall karla í stjórn árið 2010. Listinn sem 

gagnasettin byggjast á er listi yfir 150 stærstu fyrirtækin út frá veltu, samkvæmt Frjálsri 

verslun. Lögin um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja eiga við um fyrirtæki sem eru með 

50 starfsmenn eða fleiri og því falla fyrirtækin á lista ekki öll undir lög um kynjakvóta, 

þar sem velta segir ekki til um stærð fyrirtækis. Einnig eru fyrirtækin á listanum ekki öll 

hluta- eða einkahlutafélög og falla því ekki öll undir lög um kynjakvóta. Seinasta 

hindrunin er að viðhorf kvennanna byggist á viðtölum við þrjár konur í mörgum stjórnum 

sem gefur rannsakanda ekki heildarmynd, heldur einungis viðhorf þessa þriggja kvenna.  

Það væri áhugavert að taka lista yfir 150 stærstu fyrirtæki á Íslandi sem falla undir lög 

um kynjakvóta og skoða hvort merki sé að finna um konur og karla sem sitja í mörgum 

stjórnum. Það væri einnig áhugavert að ræða við þær konur af listanum og kanna viðhorf 

þeirra til kynjakvóta og afleiðingar hans ásamt tilvist gylltra pilsa. 

9. Lokaorð 
Breyting hefur átt sér stað í samfélaginu, því konum fjölgar í stjórnum og aukinn 

fjölbreytileiki í kjölfarið. Samfélagið krefst sífelltaukins gagnsæis af æðstu stjórnendum, 

sérstaklega í kjölfar hrunsins árið 2008. Kynjakvótinn er eitt skref í átt að kynjajafnrétti, 

ekki bara fyrir konur heldur karla líka. Þessi ritgerð staðfestir að stundum getur verið 

árangursríkt að setja lög á umdeilda þætti til þess að ná fram nauðsynlegum breytingum. 

Fjölbreytileiki og mismunandi sýn er nauðsynlegt til að komast að góðri niðurstöðu. 

Kynjakvótinn hefur orðið til þess að nýjar konur með nýja sýn fá mögulega að komast að 

í stjórnum fyrirtækja og vonandi mun þessi bylting í stjórnarstörfum verða til þess að 

kynjajafnrétti verði sem jafnast í öllum forystustöðum atvinnulífsins. Tilvera gylltu 

pilsanna hefur verið staðfest að einhverju leyti en þó eru þetta enn einstaka konur, sem er 

ekki hægt að telja sem vandamál. Ennfremur sjáum við að mun meira er um karla í 

mörgum stjórnum eða hina svokölluðu gylltu sekki sem bendir til þess að „old boys 

network“ er ennþá að nokkru leyti til staðar. Töluleg gögn sýna að krítískur massi er að 

miklu leyti til staðar en bendir til að enn halli á konur í stjórnum. Mögulega þarf að 
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endurskoða lögin með refsiaðgerðir í huga, því eins og við höfum séð í Noregi hefur það 

verið árangursríkt og konur náð 40% hlutfalli í stjórnum fyrirtækja. 
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Viðauki A: Töflur 
 

Tafla 2. Stjórnarformenn og stjórnarmenn árin 1999-2007 

 

Stjórnarformenn 

 

Stjórnarmenn 

 

Konur Karlar 

 

Konur Karlar 

      Fjöldi 

     1999 1.586 5.491 

 

3.344 11.960 

2000 1.730 6.108 

 

3.547 12.882 

2001 1.834 6.581 

 

3.631 13.445 

2002 2.118 7.718 

 

3.944 14.308 

2003 2.299 8.105 

 

4.123 14.676 

2004 2.440 8.636 

 

4.316 15.027 

2005 2.576 9.303 

 

4.517 15.777 

2006 2.796 9.992 

 

4.776 16.642 

2007 2.865 10.223 

 

4.898 16.874 

      Hlutfall 

     1999 22% 78% 

 

22% 78% 

2000 22% 78% 

 

22% 78% 

2001 22% 78% 

 

21% 79% 

2002 22% 78% 

 

22% 78% 

2003 22% 78% 

 

22% 78% 

2004 22% 78% 

 

22% 78% 

2005 22% 78% 

 

22% 78% 

2006 22% 78% 

 

22% 78% 

2007 22% 78% 

 

22% 78% 

(Hagstofa Íslands, 2015a) 
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Tafla 3. Stjórnarformenn og stjórnarmenn eftir stærð fyrirtækis árið 2006 

  Fjöldi   

Árið 2006 Konur Hlutfall Karlar Hlutfall 

     Stjórnarformenn 2.796 

 

9.992 

 1-49 Starfsmenn 2.769 19% 9.702 81% 

50-99 16 9% 158 91% 

100-249 10 11% 85 90% 

250+ 1 2% 47 98% 

     Stjórnarmenn 4.776 

 

16.642 

 1-49 Starfsmenn 4.658 21% 15.725 79% 

50-99 64 13% 447 88% 

100-249 35 11% 293 89% 

250+ 19 10% 177 90% 

(Hagstofa Íslands, 2015b) 
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Viðauki B: Viðtalshandrit 
1. Kyn? 

2. Aldur? 

3. Fjöldi stjórna? 

4. Fjöldi ára í stjórn? 

5. Hæsta menntunagráða? 

6. Hvert er viðhorf þitt gagnvart kynjakvóta? 

7. Hafa áhrifin verið góð eða slæm? 

8. Hefur þú reynslu af því að vera annars vegar eina konan í stjórn eða þar sem þær 

eru fleiri eða jafnvel í meirihluta? 

9. Hefur samsetningin að þínu mati einhver áhrif á störf stjórnarinnar? 

10. Hafa stjórnarhættir breyst? 

a. Ef svo er, hvernig? 

11. Er umræða á stjórnarfundum með öðrum hætti? 

12. Hvað með samvinnu?  

b. Hefur umræða um ólík sjónarhorn og ákvörðanatöku á stjórnarfundum breyst? 

13. Hefurðu meira að sanna heldur en meirihluti stjórnarinnar?  

14. Það hefur stundum verið sagt að svokallaður krítískur massi skiptir máli, það er 

þegar u.þ.b. þriðjungur er af sama kyni, – hefur þú orðið vör við slíkt? 

15. Hefur þú heyrt umræðuna um “golden skirts” þ.e. konur sem sitja í fjöldamörgum 

stjórnum? 

a. Telur þú að þetta eigi við um íslenskar stjórnir? 

16. Af hverju telur þú að þú hafir valist í fleiri en eina stjórn? 

17. Telurðu að kynjakvóti hafi haft þau áhrif að þú situr í mörgum stjórnum? 

 

 

 

 

 


