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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðar þessarar er viðhorf æðstu stjórnenda til kynjakvóta í stjórnum 

fyrirtækja, og hvort þeir telji kynjakvóta heppilega eða vafasama aðferð til að ná fram 

kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja. Fjallað er um kynjakvóta sem stjórntæki og hlutverk 

ríkisins í jafnréttisbaráttunni. Viðhorf stjórnenda til kynjakvóta er svo skoðað í samhengi við 

þau rök sem hafa verið notuð til þess að lögfesta kynjakvóta, en það eru lýðræðisrök og svo 

arðsemisrök. Þá er umfjöllun um kenningar er varða lýðræði og eignaréttinn og niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar í samhengi við þessar kenningar.  

Til að rannsaka efni rannsóknarinnar var gerð meigindleg rannsókn, en til þess að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar eru fram í inngangi ritgerðarinnar var notast við nokkrar 

spurningar úr stórri spuringarkönnun sem send var út haustið 2014 á æðstu stjórnendur 300 

stærstu fyrirtækja Íslands eftir tekjum.  Niðustöður rannsóknarinnar sýna að stjórnendur eru 

almennt jákvæðir gagnvart kynjakvótum í stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga sem 

og opinberra stofnana, en jákvæðinin minnkar þegar að kemur að stjórnum hluta- og 

einkahlutafélaga. Stjórnendur eru frekur sammála því að kynjakvótinn sé vafasöm leið af því 

að þeir brjóti á eignarrétti hluthafa. Sterkari fylgni er á milli þess að vera sammála 

arðsemisrökum og að vera jákvæður gagnvart kynjakvótum en lýðræðisrökum, sem ýtir undir 

þá kenningu að ávalt þurfi arðsemisrök til að réttlæta jafnréttisaðgerðir á við kynjakvóta. Mikill 

munur er á kynjunum þegar að kemur að viðhorfum til kynjakvóta, en konur eru mun jákvæðari 

gagnvart kynjakvótum en karlar og þær eru meira ósammála því að kynjakvótar brjóti á 

eignarrétti hlutahafa.  
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Abstract 

The subject of this thesis is the perspective of senior management towards gender quotas on 

the boards of companies, and whether they consider gender quotas as an appropriate or 

questionable method to achieve gender balance on company boards. Gender quotas will be 

discussed as a policy and the role of the state regarding gender equality. The perspectives of the 

managers towards gender quotas are then viewed in the context of the arguments that have been 

used to implement gender quotas - the justice and utility arguments. Then there is a  discussion 

of theories relating todemocracy and property rights and the results of the study presented in 

the context of these theories. To study the subject of the thesis and answer the research questions 

layed out in the introduction, I conducted a quantitative study and used questions from a large 

questionnaire regarding gender and management that was sent out in the fall of 2014 to chief 

executives of the 300 largest companies in Iceland by revenue. The result of the study shows 

that managers are generally positive towards quotas on the boards of state-owned companies 

and local governments and public institutions, but the positivity decreases when it comes to 

boards on public liability companies. Managers agree that gender quotas are a questionable 

method  because they violate the property rights of shareholders. There is a stronger correlation 

between utility arguments and positivity towards quotas than democracy arguments, which 

promotes the theory that equality measures such as gender quotas always need to have utility 

arguments to be accepted. There is a vast difference between the sexes when it comes to 

perspectives towards gender quotas, but women are much more positive towards quotas than 

men and disagree more then man the statement that gender quoatas break property rights.  
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Formáli 

Rannsókn þessi er metin til 60 eininga og er lokaverkefni til meistaraprófs stjórnmálafræði 

við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslans. Leiðbeinandi er Þorgerður Einarsdóttir. Vil ég færa 

henni bestu þakkir fyrir einstaka þolinmæði, leiðsögn og hvatningu við skrif  en skrif 

ritgerðarinnar drógust fram yfir fyrstu áætlanir, en var hún skrifuð á árunum 2015-2017.   

 Haustið 2014 var ég ráðin sem aðstoðar rannsakandi í verkefni þeirrar Þorgerðar og 

Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur sem leiddi til skrifa þessarar rannsóknar. Verkefnið kallast 

Kynjajafnrétti við stjórn atvinnulífsins; stefna, þróun og áhrif, en markmið þeirrar rannsóknar 

er að varpa ljósi á kynjajafnrétti við stjórnun atvinnulífisins með áherslu á stefnumótun, þróun 

kynjakvóta og áhrifa þeirra. Þar vann ég að þýðingu norsks spurningalista, söfnun þýðis og 

úrtaks vegna spurningalistans og við útsendingu og úrvinnslu niðurstaðna spurningalistans. Vil 

ég þakka þeim kærlega fyrir traustið og gott samstarf. 

Hluti af þessari vinnu var að skrifa meistararitgerð úr niðurstöðum spurningalistans sem 

sendur var út vegna verkefnisins. Þar sem að ég er með bakgrunn í stjórnmálafræði, langaði 

mig að nálgast viðfangsefni rannsóknarinnar sem eru viðhorf til kynjakvóta og kynjajafnvægis 

í atvinnulífinu, út frá hugmyndum um lýðræði og arðsemi og tengingu þessara hugtaka við 

opinbera stefnumótun, stjórnsýslu og stjórntæki hins opinbera. Rannsóknin er megindleg 

tölfræðigreining á spurningum úr spurningalista sem sendur var á stjórnendur 300 stærstu 

fyrirtækja Íslands eftir veltu árið 2014, sem er hluti af fyrrnefndu verkefni hér að ofan. 

Titil ritgerðarinnar má rekja til þess þegar ég hringdi í forstjóra stórs fyrirtækis á 

höfuðborgarsvæðinu til að óska eftir þátttöku í rannsókn sem framkvæmd var árið 2013 

varðandi stjórnir fyrirtækja, og fékk ég svarið: „Ef það er ekki business þá vil ég ekki heyra 

það“, og svo var skellt á. Mér fannst þetta svo hressilegt og einlægt svar og í senn lýsandi fyrir 

rannsókn þessa, þar sem verið er að skoða viðhorf stjórnenda til kynjakvóta, arðsemi, lýðræðis 

og kynjafnvægis í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu. 

  

Vil ég færa foreldrum mínum kærar þakkir fyrir allt sem þau hafa fyrir mig gert til þess að 

ritgerð þessi næðist skrifuð. 
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1. Inngangur 

Síðastliðinn áratug hefur umræðan um kynjajafnrétti á vinnumarkaði snúist að miklu leyti 

um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Þeir sem styðja kynjakvóta benda á skilvirkni þeirra vegna 

bindandi ákvæða þeirra, andstæðingar kynjakvóta segja þá ólöglegt inngrip og frelsisskerðing 

fyrirtæka og hluthafa þeirra. Aðrir efahyggjumenn efast um áhrif kynjakvótanna til að ná meira 

kynjajafnvægi í atvinnulífinu vegna takmarkandi umfangs þeirra, en þeir ná eingöngu til stjórna 

fyrirtækja, ekki framkvæmdastjórna.  

Stjórnmálalanleg stefna í ríkjum Evrópusambandsins og öðrum Evrópu ríkjum hefur verið 

sú að auka þátttöku kvenna í stjórnum hluta- og einkahlutafélaga sem og opinberum stjórnum. 

Sér í lagi í ljósi eftir að kvótalögin voru sett í Noregi, og eftir að ljóst var að valfrjálsar aðgerðir 

stjórnvalda til einkageirans hafa valdið miklum vonbrigðum og skilað litlum árangri. 

Kynjakvótar hafa þannig verið kynntir til sögunnar sem leið til þess að komast yfir óskilvirkni 

þessara valfrjáslu aðgerða (Töller 2009).  

Á Íslandi hafði umræðan um kynjakvóta verið til staðar í þó nokkurn tíma en naut ekki mikils 

hljómgrunns þar til árið 2008 þegar kynjakvótar í stjórnum opinberra hlutafélaga og stofnana 

tóku gildi sbr. 15. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Árið 2009 

var svo lagafrumvarp um breytingu á hlutafélögum nr. 2/1995 og einkahlutafélögum nr. 

138/1994 lagt fram, en með þeim var lagt til að kynjakvóti í stjórnir viðkomandi félagaforma 

yrði lögfestur. Frumvarpið var svo samþykkt á Alþingi í mars 2010 og var þá kynjakvótinn 

orðinn lögbundinn í ( Lög um einkahlutafélög nr. 138/1994, með síðari breytingum) og tóku 

breytingarnar gildi 1. september 2013. 

Kynjakvótar í stjórnum fyrirtækja sýna fram á mikilvægi viðunandi stefnuhönnunar til að ná 

fram áætluðum árangri sem tiltekinni opinberri stefnumótun er ætlað að ná s.s. stefnumótun í 

jafnréttismálum. Í ljósi þess er útbreiðsla kynjakvóta sem stjórntæki í opinberri stefnumótun 

skoðuð út frá sögulegum stofnanakenningum sem fela í sér hugtökin háð leið og mikilvægi 

tímamóta og einnig út frá útbreiðslukenningum sem fela í sér að þróun í stefnumálum þjóða 

verði fyrir áhrifum af stefnumótunarákvörðunum frá öðrum þjóðum. 

Margar rannsóknir og fræðigreinar hafa verið skrifaðar um kynjakvóta og snúast þær að 

mestu leyti um að sanna eða afsanna að kynjakvótar auki arðsemi fyrirtækja, þar sem það hafa 

verið helstu rökin fyrir því að sannfæra fólk um gildi kynjakvóta og leitt til þess að kynjakvótar 

hafa verið lögfestir, m.a. í Noregi og Íslandi. En furðu lítið hefur verið skrifað um viðhorf til 

kynjakvóta í ljósi þess hve umdeildir þeir eru.  
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Markmiðið með rannsókn þessari er að skoða viðhorf æðstu stjórnenda til kynjakvóta í 

stjórnum ýmissa félagaforma bæði í opinbera geiranum sem og einkageiranum, einnig er 

markmið að skoða viðhorf stjórnenda til þess hvaða rök réttlæta að kynjakvótar séu notaðir sem 

stjórntæki til að koma á kynjajafnvægi í atvinnulífinu. 

Rannsóknin byggist á megindlegri tölfræðiúrvinnslu en greindar voru niðurstöður 

spurningakönnunar sem send var á þýði rannsóknar þessarar haustið 2014, niðurstöður verða 

settar fram í formi lýsandi tölfræði og krosstaflna til þess að skoða tengsl og marktækni milli 

breyta. Sem fyrr segir er þessi rannsókn hluti af rannsókninni Kynjajafnrétti við stjórn 

atvinnulífsins sem er samstarfsverkefni Háskóla Íslands, KPMG, Samfunnsforskningsinstitutet 

í Osló í Noregi, Háskólans á Möltu og Kaliforníuháskólans í San Diego, UCSD í 

Bandaríkjunum.  

1.1. Rannsóknarspurningar 

Rannsóknin er sem fyrr segir tölfræðileg greining á niðurstöðum svara við spurningakönnun 

sem send var til æðstu stjórnenda 300 stærstu fyrirtækja Íslands eftir tekjum. Í tengslum við 

umfjöllun um kynjakvóta sem stjórntæki til að ná fram stefnu stjórnvalda í jafnréttismálum og 

kenningar á lýðræði og eignarrétti vill rannsakandi skoða spurningar er lúta að viðhorfum til 

kynjakvóta; „hvort viðhorf stjórnenda til kynjakvóta eru mismunandi eftir því hvaða félagaform 

um ræðir og af hvaða ástæðum þeir telja að kynjakvóti sé réttlætanlegur, og af hvaða ástæðum 

þeir telja að kynjakvótar séu óæskilegir. Ennfremur hvort munur sé á viðhorfum eftir kyni 

svarenda. Við þessar spurningar flétta ég spurningum um réttlætingu kynjakvótanna út frá þeim 

rökum sem helst hafa verið notuð til þess að réttlæta þá, þ.e.a.s. lýðræðisrökum og 

arðsemisrökum og skoða hvort munur sé á viðhorfum til lýðræðis- og arðsemisrakanna eftir 

kynjum og hvort munur sé á viðhorfum til lýðræðis- og arðsemisrakanna og viðhorfum til 

kynjakvóta í tilteknum félagaformum og af hvaða ástæðum kynjakvótar séu óæskilegir. Þessar 

spurningar eru skoðaðar til að reyna að fá vísbendingar um það hvort fólk sé sammála sterkum 

inngripum og stjórntækjum sem kynjakvótar eru til þess að ná fram stefnu stjórnvalda í 

jafnréttismálum. Rannsóknarspurningarnar eru því eftirfarandi: 

1. Hvenær (í hvaða félagaformi) eru stjórnendur sammála því að kynjakvótar séu 

réttlætanlegir?  

2. Er munur á viðhorfum til kynjakvóta í tilteknum félagaformum eftir réttlætis- og 

arðsemisrökum? Þurfa óhjákvæmilega að vera arðsemisrök fyrir jafnréttisaðgerðum til þess að 

þau nái fram að ganga, og benda svör rannsóknar þessarar við spurningum um arðsemisrök og 

kynjakvóta að það eigi við rök að styðjast, eins og Marian Sawer (2000) bendir á? 
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3. Er kynjamunur í viðhorfum til réttlætis- og arðsemisraka um mikilvægi kynjajafnvægis í 

atvinnulífinu sem og til kynjakvóta eftir félagaformum? 

1.2. Uppbygging rannsóknar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla, fyrir utan niðurstöður og umræður. Fyrstur kemur 

inngangskaflinn, þar sem rannsóknin er kynnt til sögunnar. Á eftir inngangskafla kemur kafli 

um fræðileg sjónarmið sem skiptist í nokkra undirkafla, en þar er fjallað um stjórntæki hins 

opinbera, kynjakvóta sem stjórntæki hins opinbera, hlutverk hins opinbera í jafnréttismálum, 

hugmyndafræðina á bak við kynjakvóta og tilkomu þeirra á Íslandi. Í þriðja kafla er 

kenningalegur grunnur rannsóknarinnar kynntur til sögunnar, en hann skiptist í tvo hluta. 

Annars vegar er fjallað um normatívar kenningar og kenningar um lýðræðið og 

jafnræðisregluna og hinsvegar fjallað um eignarréttinn. Í fjórða kafla er aðferðarfræði og 

úrvinnsla rannsóknarinnar tekin fyrir. Í fimmta kafla eru gögnin greind og tölulegar niðurstöður 

kynntar. Að lokum eru niðurstöður dregnar saman og settar í samhengi við kenningar og 

fræðilega umfjöllun.   
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2. Fræðileg sjónarmið 

2.1 Stjórntæki hins opinbera 

Umfjöllun um stjórntæki hins opinbera byggist á hugmyndum Lester H. Salamans í bókinni 

The Tools of Government: A Guide to the New Governence. Til þess að ná fram markmiðum 

sínum geta stjórnvöld notast við hin ýmsu stjórntæki. Lester skilgreinir opinber stjórntæki sem 

„[a]ðferð þar sem sameiginlegar aðgerðir eru byggðar upp til að takast á við opinbera vanda“ 

(Salaman 2002: 19). Með einfaldari orðum þá eru opinber stjórntæki aðferð til þess að leysa 

opinberan vanda, en stjórntæki eru yfirleitt notuð á ákveðna afmarkaða þætti. Undir stjórntæki 

hins opinbera falla m.a. opinberir styrkir, skattar, lög og reglugerðir, samningar, ávísunarkerfi 

(e. vouchers) og margt fleira. 

Skýra má stjórntæki hins opinbera á eftirfarandi hátt. 

 

 Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir því að hvert stjórntæki eigi ákveðna eiginleika (e. common 

features) sem auðkenna stjórntækið. Þar með er ekki sagt að öll stjórntæki hins opinbera 

hafi sömu eiginleika. Hinsvegar hafa öll stjórntæki hönnunarforsendur (e. design 

features) sem eru mismunandi frá einu stjórntæki til annars.  

 Í öðru lagi stýra stjórntæki aðgerðum. Stjórntæki skilgreina hverjir eru þátttakendur í 

framkvæmd opinberra aðgerða, hvert hlutverk þátttakenda er o.fl. 

 Í þriðja lagi eru þær sameiginlegu aðgerðir sem stjórntækin stýra svar við opinberum 

vanda (Salaman 2002 19). 

 

Stjórntækjum er oft skipt niður í tvo þætti, innri stjórntæki og ytri stjórntæki. Með innri 

stjórntækjum er verið að vísa til þeirra framgangsmáta sem stjórnvöld nota til þess að eiga við 

sitt eigið innra rekstrarskipulag. Með ytri stjórntækjum er frekar verið að vísa til stjórntækja 

sem hafa áhrif á samfélagið í heild sinni (Salaman 2002: 20). 

Val á tækjum getur haft gríðarlega mikil áhrif á ferilinn til að ná settum markmiðum og 

niðurstöður ferilsins. Val á stjórntækjum getur því verið mjög pólitískt þar sem stjórntækin veita 

sumum aðilum, og þar af leiðandi sumum viðhorfum, yfirburði þegar ákveðið er hvernig leiða 

á fram stefnu stjórnvalda. Niðurstöður á vali á stjórntækjum hefur þannig áhrif á hverjum það 

gagnast mest, og leikur því oft veigamikið hlutverk í pólitískri baráttu sem mótar opinber 

verkefni (Salaman 2002: 11). Val á stjórntækjum er einnig mótað af menningu og 

hugmyndafræðilegum sjónarmiðum samfélaga, sem á móti hefur svo áhrif á viðhorf almennings 

til stjórnvalda (Salaman 2002: 13). 



  

14 

 

Venjan er að meta áhrif stjórntækja út frá eftirfarandi þáttum.  

 Markvirkni (e. effectiveness): Mælt er að hve miklu leyti aðgerð stjórnvalda nær 

tilætluðum markmiðum og eru mælingar á markvikni oftast óháðar kostnaði þeirra. 

 Skilvirkni (e. efficiency): Mælir útkomu aðgerða út frá kostnaði þeirra.  

  Jafnræði (e. equity): Mælingin á jafnræði hefur tvo undirflokka, þeir eru í fyrsta lagi 

sanngirni sem felur í sér dreifingu kostnaðar og að afleiðingar stjórntækisins leggist 

jafnt á alla aðila máls. Í öðru lagi afdreifing (e. redistribution), en í því fellst að beina 

gæðum til þeirra aðila sem þau skorta, að ná þessu markmiði er í raun eitt af megin 

rökunum fyrir opinberum aðgerðum. 

 Stýrileika (e. manageability): Stýrileiki vísar í það að misjafnt er eftir stjórntækjum 

hversu auðvelt er að stýra þeim og hve margir þurfa að koma að þeim og leiða þau fram.  

 Lögmæti (e. legitimacy): Stjórntækið og markmið þess þarf að njóta pólitísks stuðnings 

til þess að ná framgangi. Almenningur sér einnig stjórntæki út frá því hve mikið hann 

borgar í skatt og þjónustunnar sem hann fær (Salaman 2002: 22-24). 

 

Lagasetning er eitt af stjórntækum hins opinbera til þess að ná markmiðum sínum. Lög um 

kvóta, s.s. kynjakvóta, geta talist eitt af þessum stjórntækum til þess að ná markmiðum hins 

opinbera í jafnréttismálum, og þar er gert ráð fyrir að hið opinbera vandamál sé misrétti 

kynjanna. Kynjakvótar falla þar af leiðandi undir ytri stjórntæki hins opinbera.  

 

2.2 Kynjakvótar sem stjórntæki hins opinbera 

Kynjakvótar eru stjórntæki yfirvalda sem notað er til þess að ná fram jafnara hlutfalli kvenna 

og karla í ákveðnum stöðum, hlutverkum og aðstæðum. Markmið kvóta er að tryggja jafna 

niðurstöðu og ekki einungis jöfn tækifæri. Kvóta má skilgreina á eftirfarandi hátt: „Þegar 

ákveðið er að viss fjöldi eða tiltekið hlutfall einstaklinga (t.d. af hvoru kyni, frá tilteknum 

landshlutum, hagsmunahópum o.þ.h.) eigi fulltrúa, t.a.m. á þingi, í stjórn, nefnd eða tilteknu 

starfi. Einstaklingar hvers hóps keppa ekki við aðra hópa heldur einungis fólk úr eigin hópi“ 

(Þorgerður Einarsdóttir 2007). Notkun þeirra hefur þekkst á opinbera sviðinu til þess að auka 

kynjajafnvægið í opinberri stjórnsýslu, stjórnun og í kosningakerfum. Notkun þeirra hefur 

hinsvegar verið umdeild á einkamarkaði (Dahlerup 2006). Kvótar í stjórnmálum byggjast á 

hugmyndinni að ákveðin endurspeglun eigi að vera á milli almennings og stjórnmálanna og 

þarf af leiðandi er auðveldara að rökstyðja þá í því samhengi en í viðskipta- og efnahagslífinu. 
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En gjarnt er að þeir sem eru á móti kynjakvótum telja þá ganga gegn lögmálum samkeppni hins 

frjálsa markaðar og að sá hæfasti sé ráðinn (Þorgerður Einarsdóttir 2007).  

Það hlutfall sem kynjakvótar tilgreina er oftast á bilinu 30 til 40% hvors kyns, í sumum 

tilfellum ná þeir upp í 50% hvors kyns. Oftast er litið á kvóta sem tímabundið stjórntæki til þess 

að ná tilætluðum markmiðum stjórnvalda (Dahlerup o.fl. 2005). Kynjakvótar falla undir 

jafnréttisumræðuna og stefnumótun stjórnvalda í jafnréttismálum, s.s. jákvæða mismun og 

sértækar aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna, í tengslum við „höfuðtölu jafnrétti“og 

„efnislegt jafnrétti“. Í þessari umræðu er gjarnan gert ráð fyrir því að kynjamisrétti felst í kerfi 

og aðstæðum sem sniðin eru að körlum frekar en konum (Þorgerður Einarsdóttir 2007). Í því 

felst að horfa á kynjamisrétti út frá kerfislægri kynjun, að kerfið sé fullt af hindrunum fyrir 

annað kynið, þannig má útskýra kynjakvóta sem inngrip í gallað kerfi til að leiðrétta forréttindi 

ákveðinna hópa (Bacchi 2006).  

Hugmyndin um kynjakvóta byggir á tvennum rökum, það eru réttlætisrökin sem snúa að því 

að það sé ekki nema réttlátt og sanngjarnt að konur njóti raunverulega sama aðgangs og karlar 

að valda- og áhrifastöðum og svo nytjarökin sem snúa að því að það sé samfélagslegt tap að 

verða af mannauði kvenna (Teigen 2002). Nytjarökin voru notuð til að réttlæta kynjakvóta í 

stjórnum fyrirtækja í bæði Noregi og Íslandi eins og vikið verður að síðar. Á Íslandi birtust 

nytjarökin sem rök um aukna arðsemi fyrirtækja og hér á eftir verður fjallað um þau sem 

arðsemisrök. 

Skýrt verður að taka fram að kynjakvótar leysa ekki alla vanda varðandi kynjamisrétti. 

Sjónarmið kvenna liggja ekki skjálfkrafa til grundvallar þótt að konur eigi sér fulltrúa s.s. 

stjórnmálum eða stjórnum fyrirtækja. Ekki má líta á kynjakvóta einungis sem handaflsaðgerð 

til að leiðrétta höfðatölu kvenna, heldur sem ferli og tæki til þess að endurskilgreina ráðandi 

kerfi og leiðrétta fyrir umframvaldi og forréttindum sem skapar rými fyrir breytingar sem leiða 

til raunverulegrar hlutdeildar, þar sem markmiðið er að tekið verði mark á sjónarmiðum bæði 

kvenna og karla (Þorgerður Einarsdóttir 2007). 

 

2.3. Hlutverk hins opinbera í jafnréttismálum 

Í handbók um opinbera stefnumótun og áætlunargerð sem Forsætisráðuneytið gaf út árið 

2013, var opinber stefnumótun skilgreind á svohljóðandi hátt: „leið sem ríkisstjórn, flokkur eða 

embættismenn kjósa að fara og framkvæma í samræmi við.“ Opinber stefnumótun fer fram með 

ýmsum formlegum hætti, m.a. með lagasetningum, reglugerðum, gerð þingályktunartillagna, 

stjórnarsáttmálum, aðgerðaáætlunum, samningum o.fl. (Forsætisráðuneytið 2013). Opinber 
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stefnumótun byggist á áætlunum um forgangsröðun fjármagns og notkun annarra stjórntækja 

til þess að ná þeim árangri sem stjórnvöld ætla sér í ákveðnum málaflokki (Salaman 2002). 

Stefnumörkun stjórnvalda er ákveðið ferli þar sem skipulagsheild setur fram stefnu varðandi 

það hvernig breytingum frá núverandi ástandi skuli náð fram og hver sé æskileg eða viðunandi 

staða eftir tilsettan tíma. Stefnumörkunin fer fram á vettvangi stjórnmálanna en stefnumótun er 

verkefni opinberu stjórnsýslunnar (Forsætisráðuneytið 2013: 6). 

Á níunda og tíunda áratugnum ruddu sér til rúms þær skoðanir að jafnrétti kynjanna væri 

ekki einungis sérstakt viðfangsefni kvenna heldur að jafnréttismál væru viðfangsefni 

samfélagsins í heild. Þessi nálgun á jafnrétti kynjanna er kölluð samþætting (e. mainstreaming) 

(Jafnréttisstofa 2001). En samþætting er þegar tekið er tillit til sjónarmiða ákveðins málaflokks 

á öllum sviðum þjóðfélagsins og við alla opinbera stefnumótun og er skilgreiningin 

svohljóðandi í 6. mgr. 2 gr. laga um nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla: 

„Kynjasamþætting: Að skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á stefnumótunarferli þannig að 

sjónarhorn kynjajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem 

alla jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu.“ Í 17. gr. sömu laga er tekið fram að gæta skuli 

að kynjasamþættingu við alla stefnumótun og áætlanagerð sem gerð er á vegum ráðuneyta og 

opinberra stofnana er starfa á málefnasviði þeirra. Hið sama gildir um alla ákvarðanatöku innan 

ráðuneyta og stofnana eftir því sem við getur átt (Lög nr. 10/2008).  

Í þingsályktunartillögu sem lögð var fyrir Alþingi árið 1988 um framkvæmdaáætlun til 

fjögurra ára um aðgerðir til að ná fram jafnrétti, kom fram að leiðarljós áætlunarinnar sé að 

sjónarmið jafnréttis verði fléttað inn í alla þætti stefnumótunar, ákvarðana og aðgerða á vegum 

ríkisins og unnið verði að því að samþætta jafnréttissjónarmið í allri opinberri stefnumótun og 

ákvarðanatöku (þingskjal 1452 1998-1999). Var þetta síðan lögfest með jafnréttislögunum árið 

2008, eins og nefnt er hér fyrir ofan. Í nefndaráliti sérstakrar nefndar sem forsætisráðherra setti 

saman árið 2001 kom fram að sú hugsun væri að ryðja sér rúms að jafnréttismál væru mál 

samfélagsins í heild, hagur sé fyrir alla að ná fram auknu kynjajafnvægi. Því væri mikilvægt að 

jafna kynjahlutföll á öllum sviðum þjóðfélagsins. Þar kom einnig fram sú breyting í viðhorfum 

ráðamanna að lýðræðisrök voru ekki einu rökin í umræðunni um jafnrétti. Nú bættist við að 

jafnrétti sé ekki aðeins réttlætismál heldur einnig nauðsynlegt að nýta mannauð kynjanna betur 

en gert er af þjóðhagslegum ástæðum (Forsætisráðuneytið 2002). Samþættingarstefnu verður 

að útfæra þannig að öll ferli stefnumotunar eru metin út frá kynja- og jafnréttissjónarmiðum á 

öllum þjóðfélagssviðum, á öllum stigum ákvarðanatöku og í allri með ferð mála (Jafnréttisstofa 

2001). Til að ná markmiðum samþættingar jafnréttissjónarmiða um aukið kynjajafnrétti er 

mikilvægt að bæði kynin séu sýnileg þar sem ákvarðanir eru teknar, og því nauðsynlegt að auka 
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þátttöku kvenna í stjórnmálum og opinberu lífi (Forsætisráðuneytið 2002). Í nefndarálitinu er 

talað um að mikilvægt sé að gera greinarmun á formlegu jafnrétti og jafnrétti í reynd. Formlegt 

jafnrétti byggist á formlegum réttindum um jöfn tækifæri og réttindi kynjanna, sem hvíla á 

lögformlegum lagaákvæðum um jafnrétti. Jafnrétti í reynd er þegar formlegt jafnrétti hefur leitt 

til jafnra niðurstaðna í stöðu karla og kvenna á öllum sviðum samfélagsins í takt við markmið 

jafnréttislaga (Forsætisráðuneytið 2002). 

Stjórnvöld geta stuðlað að auknum sýnileika og þátttöku kvenna innan opinbera geirans með 

aðferðum kynjasamþættingarinnar sem lýst var hér að ofan og virkri stefnu um ráðningar 

kvenna í stjórnunarstöður í opinberum stofnunum, félögum og aðrar æðstu stöður í stjórnun 

opinberra fyrirtækja. Jafnréttislög hafa nokkrum sinnum verið sett í gegnum tíðina og eru 

nýjustu lögin frá árinu 2008, lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna, en 

markmið laganna er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og 

jafna þannig stöðu þeirra á öllum sviðum samfélagsins. Þar er kveðið á um að jafna skuli hlutföll 

kvenna og karla í stjórnum, nefndum og ráðum hins opinbera, þ.e. ríkis og sveitarfélaga. Þar á 

hlutfall kynja að vera sem jafnast og ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að 

ræða. Sama á við um stjórnir opinberra hlutafélaga og fyrirtækja þar sem ríki eða sveitarfélag 

er stærsti eigandinn (Lög nr. 10/2008). Tilfærsla stjórnarhátta frá einkageiranum yfir í þann 

opinbera er þekkt fyrirbæri, tilfærsla í hina áttina, frá hinu opinbera til einkageirans er ekki jafn 

algeng, en kynjakvótar í stjórnir félaga eru þó dæmi um það. Það má m.a. skýra út frá 

menningarlegum aðstæðum, en í þjóðfélögum sem almennt styðja og ýta undir jafnrétti og þar 

sem áður hefur verið stuðlað að jöfnum tækifærum karla og kvenna með opinberri íhlutun í 

atvinnulífinu, er slík tilfærsla auðveldari (Bjørkhaug o.fl. 2013; Heidenreich 2013). Sem dæmi 

má nefna að með lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla þurfa 

fyrirtæki með fleiri en 25 starfsmenn á ári að jafnaði að setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta 

jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína.  

 

2.4 Hvað eru kynjakvótar? 

Kynjakvótar eru stjórntæki yfirvalda sem notað er til þess að jafna stöðu kvenna og karla í 

jafnréttisbaráttunni og þá helst til að ná fram jafnara hlutfalli kvenna og karla í ákveðnum 

stöðum/hlutverkum/aðstæðum svo sem kosningakerfum (Dahlerup 2006). Með kynjakvótum 

er verið að ákvarða fyrirfram að hlutfall hvors kyns sé ekki undir ákveðnu lágmarki. Það hlutfall 

sem kynjakvótar tilgreina er oftast á bilinu 30 til 40% hvors kyns. Notkun kynjakvóta hefur þó 

takmarkast við opinbera geirann en þeir hafa þekkst víða innan hans sem og innan 
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stjórnmálaflokka, til þess að jafna kynjajafnvægið í opinberri stjórnsýslu, stjórnun hins opinbera 

og í kosningakerfum. Oftast er litið á kvóta sem tímabundið stjórntæki (Freidenvall 2003).  

 

2.4.1 Kynjakvótar í stjórnmálum 

Dahlerup og Freidenvall (2005) hafa skrifað töluvert um kvóta í stjórnmálum, þær segja að 

kvótar séu einskonar hreyfing frá hinu klassíska frjálslynda sjónarhorni um að jafnrétti eigi að 

vera réttur til jafnra tækifæra yfir í að vera réttur til jafnra niðurstaðna (e. equality of results). 

Ef kvótar eru skoðaðir í þessu samhengi við stjórnmálaþátttöku kvenna, þá áttu kvótar í 

stjórnmálaflokkum að fjarlæga formlegar hindranir, og áttu að vera nóg til að veita konum jöfn 

tækifæri til framboðs og svo átti að vera í höndum kvenna að kjósa og fara í framboð. En 

þátttaka kvenna í stjórnmálum jókst hægt. Rökin fyrir kynjakvótum hafa m.a. verið þau að jöfn 

tækifæri séu ekki til staðar sökum óformlegra og falinna hindrana og óbeinnar mismununar sem 

hindra konur í því að öðlast völd og áhrif. Kynjakvótar eru því stjórntæki til að ná jöfnum 

niðurstöðum til þess að auka þátttöku kvenna í stjórnmálum. Ekki er hægt að ná fram jafnrétti 

með formlegum leiðum um eins meðhöndlun heldur þarf að grípa til virkra aðgerða. Í þessu 

samhengi eru kvótar ekki mismunun gagnvart karlmönnum heldur uppbætur fyrir innbyggðar 

hindranir sem konur kljást við bæði í framboðs- og kosningaferlinu. Dahlerup og Freidenvall 

(2005) segja kvóta vera leið til þess að opna upp lokuð kerfi þar sem nýliðun karla í 

stjórnmálaflokkum er þar ráðandi. Hugmyndin um kvótakerfi byggist á þeim rökum að sé til 

nóg að hæfum konum, stjórnmálaflokkar þurfi að leita af fullri alvöru að konum og búa til pláss 

fyrir konur innan alls flokksstarfsins. Á þennan hátt er markmið þeirra sem styðja kynjakvóta 

að beina spjótum sínum að hjarta nýliðunarferlis flokksmanna innan stjórnmálaflokkanna.    

 

2.4.2 Kynjakvótar í stjórnum fyrirtækja 

Ef við skoðum kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja út frá greiningu Dahlerup og Freidenvall um 

kynjakvóta í stjórnmálum er margt svipað og í raun hægt að yfirfæra rökin á kynjakvóta í 

stjórnum fyrirtækja. Jöfn formleg tækifæri hafa verið lengi við lýði á Íslandi. Þrátt fyrir að 

formlegar hindranir hafi verið fjarlægðar t.d. með fæðingarorlofi, sértækum aðgerðum og 

öðrum jafnréttisaðgerðum ríkisins þá eru konur samt sem áður mun færri í stjórnunarstöðum 

fyrirtækja en karlar. Kynjakvótar eru því dæmi um stjórntæki til þess að ná fram jöfnum 

niðurstöðum jafnréttis í atvinnu- og efnahagslífinu, þar sem ráðning karla í æðstu 

stjórnunarstöður er ráðandi og geta kynjakvótarnir þannig opnað glugga fyrir ráðningar kvenna. 
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Þeir sem aðhyllast kvóta á stjórnir fyrirtækja, eins og í stjórnmálum, samþykkja ekki þau rök 

að ekki sé til nægur fjöldri hæfra kvenna, heldur að þvinga þurfi fyrirtæki til þess að leita í 

alvöru að hæfum konum og gefa konum pláss á öllum stigum fyrirtækisins. Á þennan hátt nær 

kvótalöggjöfin beint að hjarta ráðningaferlisins. 

Inglehart, Norris og Welzel (2002) segja að það séu gildi í anda jafnræðis  að nota 

stofnanaleg úrræði til að ná fram jafnrétti. Þau segja að nútímavæðing skapi kerfisbundnar 

breytingar í kynjahlutverkum í tveimur skeiðum, fyrst með iðnvæðingunni og svo með tímabili 

eftir-iðnvæðingar (e. post-industrialism) þegar konur færast í hærri virðingastöður í 

efnahagslífinu og hljóta aukin stjórnmálaleg áhrif. Norris og Inglehart (2001) segja að sterk 

fylgni sé milli jafns hlutfalls kynjanna og sterkra jafnræðisgilda. Norðurlöndin, þar á meðal 

Noregur og Ísland, eru þjóðir þar sem hefð fyrir sterkum jafnræðisgildum. Í ríkjum þar sem 

þessi gildi ríkja og sterk hefð er fyrir kynjajafnrétti, má ætla að auðveldara sé að yfirfæra 

lagaákvæði eins og kynjakvótana frá opinbera geiranum yfir á einkamarkaðinn (Bjørkhaug o.fl. 

2012).  

 

2.5 Tilkoma kynjakvótalaganna í Noregi 

Hefð er fyrir kynjakvótum í Noregi. Þrátt fyrir að kynjakvótar í stjórnmálaflokkum séu ekki 

í lögum, eru þeir innbyggðir í flokkakerfið. Saga kynjakvóta í stjórnmálaflokkum í Noregi nær 

aftur til ársins 1974 þegar fyrsti norski stjórnmálaflokkurinn tók þá upp. Hinir flokkarnir fylgdu 

í kjölfarið og tók síðasti flokkurinn upp kynjakvóta árið 1993. En kynjakvótarnir í flokkunum 

fela í sér að jafnaði 40% hvors kyns (Heidenreich 2014). Árið 1981 var svo bætt við norsku 

jafnréttislögin ákvæði um 40% hvors kyns í opinberum stofnunum, ráðum, nefndum og 

stjórnum (Heidenreich 2014). Bæði Huse (2013) og Teigen (2012) segja að rekja megi 

kynjakvótalögin í Noregi til samfélagslegrar umræðu um stöðu kvenna í ákvarðanatöku í æðstu 

stjórnun atvinnulífsins. Bæði nytjarökum sem og réttlætisrökum var beitt í rökræðum fyrir 

kynjakvóta þegar lögin voru kynnt (Terjesen o.fl. 2015).  

Eftir langar opinberar og pólitískar umræður kynnti ríkisstjórn mið- og hægri flokkanna í 

Noregi sértækar aðgerðir gegn kynjaskekkju í viðskiptalífi Noregs (Teigen 2005). 

Jafnréttisráðherra Noregs, Valgerd Svarstad Haugland þingmaður Kristilegra demókrata, setti 

fram frumvarp til laga um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja í febrúar 2002. Meðan sumir 

fögnuðu voru aðrir áhyggjufullir gagnrýnin kom aðallega frá viðskiptalífinu sjálfu, en mótbárur 

þeirra byggðu að mestu á því að norskt efnahagslíf myndi bera skaða af. Ekki væri nógu mikið 

framboð af hæfum konum til að fylla stjórnarsæti og að brotið væri á eignarrétti hluthafa (Huse 
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2013). Segja má að norskt efnahagslíf hafi fengið ákveðinn fyrirvara þegar lögin voru samþykkt 

á þingi, en sett var í lögin ákvæði sem gaf fyrirtækjum frest til að uppfylla skilyrðið um 40% 

hvors kyns í stjórnum fyrirtækja til 1. júlí 2005, ef ekki þá myndu lögin taka gildi sem og 

refsiákvæði. Í júlí 2005 voru norsk fyrirtæki langt frá því að uppfylla kröfur um kynjajafnvægi 

í stjórnum fyrirtækja, en aðeins 18,7% stjórnarmeðlima voru konur (Heidenreich 2014). 

Ríkisstjórnin tók því ákvörðun um að lög um 40% hvors kyns sætu í stjórn tækju gildi 1. janúar 

2006 fyrir ný einkahlutafélög og 1. janúar 2008 fyrir núverandi einkahlutafélög og refsiákvæðið 

við því að uppfylla ekki lögin var að fyrirtæki fengu ekki skráningu í fyrirtækjaskrá í Noregi.  

 

2.6 Staðan í stjórnum á Íslandi fyrir innleiðingu kynjakvóta  

Í kjölfar efnahagskreppunnar sem skall á flestar þjóðir í heiminum seinni hluta ársins 2008 

og á Ísland sérstaklega harkalega, hófst mikil umræða um einsleitni í stjórnum fyrirtækja og 

skort á konum í æðstu stjórnun í efnahagslífinu. Var umræðan áberandi bæði á Íslandi og 

Evrópu. Vorið 2009 skrifuðu Samtök atvinnulífsins (SA), Viðskiptaráð Íslands og Félag kvenna 

í atvinnurekstri (FKA) sem síðar varð Félag kvenna í atvinnulífinu, undir samstarfssamning um 

að auka hlut kvenna í stjórnum í atvinnulífinu. Í samningnum fólst að þessir aðilar ætluðu sér á 

næstu fjórum árum að hvetja til þess að fjölga konum í æðstu stjórnum í íslensku viðskiptalífi 

þannig að hlutfall hvors kyns verði ekki undir 40% í lok árs 2013 (KPMG og Háskóli Íslands 

2013). En í könnun sem Creditinfo framkvæmdi árið 2009 kom fram að 71% fyrirtækja á Íslandi 

voru einungis með karlmenn í stjórn, 14% fyrirtækjanna voru einungis með konur og 15% 

fyrirtækjanna voru með bæði karla og konur, það er því ljóst að skortur á konum í stjórnum 

fyrirtækja var mikill (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Þorgerður Einarsdóttir og Jón Snorri 

Snorrason 2014).  

 

2.6.1 Lögfesting kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja á Íslandi 

Síðla árs 2009 lagði efnahags- og viðskiptaráðherra fram frumvarp til laga um breytingar á 

lögum um hlutafélög nr. 2/1995 og lögum um einkahlutafélög nr. 138/1994. Í því kom 

eftirfarandi fram: „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 2009-2010) og var lögð til breyting á skipan stjórna í fyrirtækjum: 

„Lagt er til að í ákvæðum laganna um hlutafélög og laganna um einkahlutafélög um stjórnir 

verði tekið fram að gætt skuli að kynjahlutföllum og að í tilkynningum um stjórnir til 



  

21 

hlutafélagaskrár skuli sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna í stjórn í hlutafélögum, þar 

sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli.“ Frumvarpið sem fyrst var lagt 

fram hafði ekki ákvæði um kynjakvóta, í því frumvarpi var bætt við málsliðum um að gæta 

skyldi að kynjahlutföllum og að í tilkynningum um stjórnir til hlutafélagaskrár skyldi 

sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna í stjórn. Í hlutafélögum, þar sem starfa fleiri en 25 

starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli, skyldi jafnframt sundurliða upplýsingar um hlutföll 

kynjanna meðal starfsmanna og stjórnenda félagsins. Þá var einnig lagt til að í ákvæðum 

laganna um framkvæmdastjóra verði tekið fram að sömuleiðis skyldi gætt að kynjahlutföllum 

við ráðningu þeirra og að í tilkynningum til hlutafélagaskrár skuli gefa upplýsingar um hlutföll 

kynjanna meðal framkvæmdastjóra.  

Samkvæmt nefndaráliti 1. minnihluta viðskiptanefndar (þingskjal 426 2009-2010) var rætt í 

nefndinni að ákvæði frumvarpsins þyrftu að vera afdráttarlausari, þar sem sumum þótti sú 

viðbót sem kveðið var á um í frumvarpinu óljós. Vísuðu þingmenn til norskra laga um það efni 

en í þeim er tilgreindur lágmarksfjöldi af hvoru kyni í stjórnum hlutfélaga í hlutfalli við fjölda 

stjórnarmanna. Lagði þessi minnihluti til breytingu á 2. gr. og 8. gr. frumvarpsins sem snertir 

opinber hlutafélög sem og hlutafélög og einkahlutafélög þar sem starfa að jafnaði fleiri en 50 

starfsmenn á ársgrundvelli. Var lagt til að þegar um hlutafélög ræðir skuli hvort kyn eiga fulltrúa 

í stjórn þegar stjórnarmenn eru þrír en þegar þeir eru fleiri en þrír skuli hlutfall hvors kyns ekki 

vera lægra en 40%. Hvað einkahlutafélögin snertir er lagt til að þegar stjórnarmenn eru tveir 

eða þrír skuli hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn en þegar stjórnarmenn eru fleiri en þrír skuli hlutfall 

hvors kyns ekki vera lægra en 40% (þingskjal 426 2009-2010). Andvígsmenn kynjakvótans á 

þingi í töldu að samstarf við atvinnulífið og jákvæð hvatning, t.d. samstarfsamningur Samtaka 

atvinnulífsins (SA) og Félags kvenna í atvinnurekstri (FKA) og Viðskiptaráðs Íslands væri betri 

leið til þess að auka jafnrétti í atvinnulífinu en lagaákvæði. Í mars 2010 samþykkti Alþingi 

Íslands engu að síður fram komna breytingartillögu um lágmark 40% hvors kyns í stjórnum 

hlutafélaga og einkahlutafélaga (Lög um breyting á lögum um hlutafélög nr. 2/995, með síðari 

breytingum og lögum um einkahlutafélög nr. 138/1994, með síðari breytingum), en þar kemur 

eftirfarandi ákvæði:  

 

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. 

(Lög um hlutafélög nr. 2/1995, með síðari breytingum). 
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Lög þessi gengu mun lengra en frumvarpið sem sett var fram í desember 2009. Lögin um 

40% hvors kyns í stjórnum fyrirtækja tóku samstundis gildi hjá opinberum hlutafélögum en 

hlutafélög, einkahlutafélög og samlagshlutafélög fengu aðlögunartíma til 1. september 2013. 

Íslensku lögin um kynjakvóta ganga lengra en norsku lögin að því leyti að þau taka eins og áður 

sagði bæði til hlutafélaga og einkahlutafélaga, auk lífeyrissjóða, en norsku lögin ná einungis til 

hlutafélaga. Ólíkt norsku lögunum eru þó engin raunveruleg refsiákvæði tilgreind í þeim 

íslensku. Þó er skylt að sundurliða upplýsingar um hlutföll kynja í stjórnum í tilkynningum til 

hlutafélagaskrár (Þórdís Sif Sigurðardóttir 2011). 

 

2.6.2 Lögfesting kynjakvóta hjá hinu opinbera 

Eins og fyrr segir var ákvæði um að hlutfall kynjanna yrði að vera sem jafnast og ekki minna 

en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða, bætt inn í 15. grein kynjajafnréttislaganna 

árið 2008, Þátttaka í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum hins opinbera (Lög um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Þar með voru kynjakvótar settir við skipan í 

opinberar nefndir, ráð og stjórnir. Ákveðin reynsla eða saga var því af kynjakvótum hjá íslenska 

ríkinu og stjórnsýslu hennar.  

 

2.7 Rökstuðningur fyrir og gegn kynjakvótum 

Pólitískt séð er umdeilt að kynna til sögunnar aðgerðir sem hafa það að markmiði að tryggja 

að konur eigi sér lágmarks fjölda fulltrúa eða jafn marga fulltrúa og karlar í stjórnmálaflokkum. 

Lögfræðilega séð er ekki alltaf skýrt hvort að slíkar aðgerðir samrýmist stjórnarskrá landsins. 

Rök hafa verið færð fyrir og gegn kvótum í gegnum tíðina (Ruiz o.fl. 2008), og hér fyrir neðan 

verður rætt um þessi rök. 

Rökstuðningurinn fyrir kynjakvótum byggist aðallega á tvenns konar sjónarmiðum, það 

eru lýðræðisrökin og arðsemisrökin. Í Noregi voru helstu rökin í umræðunni mikilvægi 

breytinga, réttlæti og lýðræði og svo nytjagildi kynjajafnvægis (Skjeie o.fl. 2005a). 

Arðsemisrökunum var beitt í umræðunni á Alþingi af fylgjendum kynjakvótalaganna á Íslandi 

(Sigríður Matthíasdóttir og Þorgerður Einarsdóttir 2013). Rökin sem andstæðingar kynjakvóta 

hafa beitt byggja helst á því að þeir séu brot á eignarrétti hluthafa fyrirtækja og þar af leiðandi 

á stjórnarskránni. Önnur helsta gagnrýnin á kynjakvóta er að þeir mismuni karlmönnum því sá 

hæfasti sé ekki valinn (Bacchi 2006).  
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2.7.1. Lýðræðis- og réttlætisrökin 

Umræðan um að jafna dreifingu valds og mikilvægi þess að konur eigi fulltrúa í áhrifa- og 

valdastöðum sem og við mikilvæga ákvarðanatöku, leiðir til þeirrar normatívu nálgunar að 

kynjakvótarnir eigi að leiða til jafnra tækifæra og jafnra réttinda (Bjørkhaug o.fl 2012). 

Lýðræðis- og jafnréttisrökin byggja á þessari normatívu nálgun. 

Notkun lýðræðis- og réttlætisrakanna er sterk í opinbera geiranum. Þeir sem voru hlynntir 

lögum um kynjakvóta í Noregi bentu á að konur hefðu rétt á jafnri þátttöku á við karlmenn við 

stjórnun fyrirtækja og að kynjakvótarnir væru líklegir til að hrinda úr veginum ósýnilegum 

hindrunum sem hefðu í áratugi komið í veg fyrir tækifæri kvenna til að gegna þessum störfum 

(Dahlerup 2006; Teigen 2011). Lýðræðisrökin byggjast á því að auka eigi fjölda kvenna í 

stjórnum þar sem það sé svar við óskum meirihluta kjósenda sem og það sé siðferðislega réttlátt 

að jafn margar konur og karlar séu í stjórnum fyrirtækja (De Wulf 2013) þar sem ýmsar 

feminískar kenningar segi að ósýnilegar hindrandir séu í vegi kvenna að æðstu 

stjórnendastöðum í atvinnulífinu. Réttlætisrökin byggja á því að konur séu hagsmunahópur sem 

eigi rétt á því að eiga sér fulltrúa þegar að kemur að valdastöðum og ákvarðanatöku (Bjørkhaug 

o.fl 2012). 

Skjeie og Teigen (2005a, 2005b) rannsökuðu umræðuna um kvóta í Noregi og niðurstaða 

þeirra er að hún væri byggð á þremur þáttum; í fyrsta lagi mikilvægi breytinga, nytsemi 

kynjajafnvægis og réttlæti. Teigen (2011) segir því að lög um kynjakvóta í viðskiptalífinu ættu 

að vera sterkt stjórntæki til þess að auka framgang kvenna í stjórnunarstöður (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir 2011). Lýðræðisrökin réttlæta þannig kynjakvóta út frá jafnréttissjónarmiðum.  

 

2.7.2 Arðsemisrökin  

Arðsemisrökin voru þau rök sem íslenskt stjórnmálafólk beittu fyrir sig til þess að réttlæta 

kynjakvótalög í atvinnulífinu. Arðsemisrökin eru í megin atriðum þau sömu og nytjarökin sem 

rædd voru hér fyrr og byggjast á þeim forsendum að það sé hagnýtt fyrir fyrirtækin að fleiri 

konur séu í stjórnum og í æðstu stjórnun fyrirtækja og að fleiri konur í stjórn leiði til betri 

stjórnarhátta. Þessi rök byggjast meðal annars á kenningum um að fjölbreytni í stjórnum leiði 

af sér meiri betri verðmætasköpun fyrirtækja og betri stjórnarhætti stjórna, en margir 

stjórnendur trúa því að það sé jákvætt samband milli fjölbreytni í stjórnum og hag hluthafa 

(Carter o.fl. 2003). Rök fyrir því að fjölbreytileiki stjórnarmanna auki arðsemi fyrirtækja 

byggist á því að þá náist víðtækari yfirsýn á markaðinn, fjölbreytileiki leiði til árangursríkari 

lausna á vandamálum þar sem fleiri sjónarhorn geta leitt til fleiri og betri lausna, fjölbreytni 



  

24 

stjórnenda leiði til árangursríkari stjórnunar þar sem breiðari sýn fæst yfir flókið 

viðskiptaumhverfið og þannig áhrifaríkari ákvarðana. (Carter o.fl. 2003). 

Þegar talað er um að auka arðsemi fyrirtækja er átt við að það auki virði fyrirtækisins með 

einum eða öðrum hætti, það er mælt með nokkrum leiðum, með virði fyrirtækis á 

hlutabréfamarkaði, ROE, Tobin´s Q. Góðir stjórnarhættir eru alltaf tengdir svokölluðum 

umboðsvanda (e. agency conflicts), þ.e.a.s. hugsanlegum átökum milli hluthafa fyrirtækja og 

svo stjórnenda þeirra. Hagfræðingar einblína t.d. helst á muninn á áhættusækni stjórnenda og 

hluthafa fyrirtækja, en það er oft metið sem svo að stjórnendur fyrirtækja séu áhættusæknari en 

hluthafar þeirra (De Wulf 2013). Betri stjórnarhættir með komu fleiri kvenna má því túlka sem 

betri stjórn á umboðsvanda innan stjórnar fyrirtækisins með tilkomu fleiri sjónarmiða. fleiri 

kvenna.  

Önnur rök sem áhangendur kynjakvóta hafa beitt fyrir sig sem tengja má við arðsemisrökin 

er að konur séu ónýttur mannauður í atvinnulífinu, vannýtt vinnuafl þeirra sé því sóun á 

mannauði og sérþekkingu. Aukinn hlutur kvenna í stjórnunarstöðum fyrirtækja geti því leitt til 

betri samkeppnishæfni og betri stjórnun fyrirtækjanna (Bjørkhaug o.fl. 2012). Því má segja að 

umræðan um kynjakvóta hafi einkennst af tveimur víddum, fyrst þeirri normatívu um réttlæti 

og lýðræði sem einkennist af stuðningi við jöfn tækifæri og réttindi og þeirri seinni með 

pragmatískum rökum um áhrif kynjakvóta sem beita nytjarökum og jákvæðum áhrifum 

kynjakvóta, eða öðrum efnahagslegum ábötum þeirra (Bjørkhaug o.fl. 2012). 

Arðsemisrökunum var beitt bæði Noregi og á Íslandi og má líta á það sem áhrifaríkustu og 

„taktískustu“ rökin sem stjórnmálafólk sáu fram á til þess að sannfæra andstæðinga 

kynjakvótans um ágæti þeirra á einkamarkaðnum, þar sem æðsta hlutverk og markmið 

fyrirtækja samkvæmt hefðbundnum hugmyndum er að auka arðsemi sína (Huse 2008; 

Bjørkhaug o.fl. 2012). 

Bjørkhaug og Øyslebø (2012) segja að þó að umræðan um lögleiðingu kvótanna í Noregi 

hafi átt upphaf sitt í lýðræðis- og réttlætisrökum um kynjajafnrétti, hafi rökin um fjölbreytni og 

arðsemi þó leitt til þess að norska þingið samþykkti lögmæti þessara ríkisafskipta sem 

kynjakvótar eru í einkageiranum. Sama á við um kynjakvóta í stjórnmálum en Eeva Raevaara 

heldur því fram að þátttaka kvenna og það að konur eigi sér fulltrúa í stjórnmálum sé mörkuð 

af nytjanálguninni þ.e.a.s rök eru færð á því að þörf sé á því að reynsla og þekking kvenna sé 

fléttuð inn í pólitíska ákvarðanatöku til þess að bæta stjórnmálakerfið (Raevaara 2004). Þannig 

má því færa rök fyrir því að sjónarmið Marian Sawers (2000) eigi við rök að styðjast en hún 

heldur fram að réttlætis- og sanngirnisrökin þurfi ávallt að bæta upp með nytjarökum til þess 



  

25 

aðgerðir um kynjajafnrétti séu samþykktar, nota þurfi ákveðin nytja- eða arðsemisrök til þess 

að sannfæra valdhafa eða ákvörðunartaka um málstaðinn. 

 

2.7.3 Rök gegn kynjakvótum 

Þau rök sem andstæðingar kynjakvótalaga í atvinnulífinu beita fyrir sig eru að það sé brot á 

eignarrétti hluthafa, það sé ólýðræðislegt gagnvart körlum og hætta á því að fólk sé ráðið inn 

sökum kyns en ekki getu. Það geti valdið því að hæfasti einstaklingurinn fái ekki starfið með 

neikvæðum afleiðingum fyrir arðsemi fyrirtækja. Mikilvægt sé að eigendur fyrirtækja hafi rétt 

til sjálfstæðra ráðninga á stjórnendum fyrirtækja sinna. Réttur hluthafa til að taka ákvarðanir sé 

þannig þrengdur á óréttmætan og ólýðræðislegan hátt (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir 2011). Það 

sjónarmið að kynjakvótar stangist á við friðhelgi eignarréttisins sem er varin í stjórnarskrá 

Íslands, 72. gr. laga nr. 33/1994, kom fram í umræðunni um lögfestingu kynjakvóta í stjórnum 

fyrirtækja og að með kynjakvótunum sé búið að taka ákvörðunarvald eigenda fyrirtækja um 

hagkvæmustu skipan stjórnar af þeim. Þar má nefna ræðu Ragnheiðar Ríkarðsdóttur þáverandi 

þingmanns Sjálfstæðisflokkins er umræður áttu sér stað á Alþingi um breytingu á lögum um 

hlutafélög og einkahlutafélög en þar sagðist hún ekki vera tilbúin til að beita valdboði með 

löggjöf á einkahlutafélög um það á hvern hátt þau skipa í stjórnir fyrirtækja sinna. Þá sagði hún:  

 

Það á í mínum huga ekkert skylt við það hvort maður er jafnréttissinni eður ei. Það er sama hver 

löggjöfin er, ef hún er íþyngjandi eins og í þessu tilviki, ef hún jaðrar við að fara á skjön við eignarrétt 

er það ekki samboðið Alþingi að setja slík lög. Þess vegna, frú forseti, er ég andsnúin því að binda 

kynjakvóta á einkahlutafélög og eigendur þeirra félaga í lög á meðan löggjafinn sjálfur getur ekki 

sýnt framkvæmdarvaldinu það aðhald að framkvæmdarvaldið geri þá í það minnsta það sem 

löggjafinn leggur hér til að einkafyrirtækin eigi að gera. (Ragnheiður Ríkharðsdóttir 2010) 

 

Í Noregi mótmæltu aðilar einkamarkaðarins kynjakvótalögunum og sögðu þau brjóta í bága 

við eignarrétt hluthafa og lýðræði. Þá var einnig sagt að ekki sé samasemmerki milli kynjakvóta 

og fjölgunar kvenna sem sitja í stjórnum. En í kjölfar kynjakvótanna töldu ýmsir að tímabundið 

hafi myndast skortur á hæfum konum til að taka að sér stjórnarsetu, sem leiddi til þess að sömu 

konurnar sætu í mörgum stjórnum og fékk þessi hópur kvenna viðurnefnið „gullpilsin“ (e. 

golden skirts) (Adams o.fl 2012). Þetta hefur samt sem áður verið dregið í efa af mörgum 

femínistum, en margar segja að það sama eigi við um karlmenn og alveg eins megi tala um 

„gullbuxurnar“ (e. golden trousers) en norskir stjórnendur eru tvisvar sinnum líklegri en konur 

til að sitja í fleiri en einni stjórn (The Economist 2014).   

Andstæðingar kynjakvóta hafa haldið því fram að kynjakvótar sniðgangi lögmál um eðlilega 

samkeppni og meginregluna um að hæfasti einstaklingurinn sé ráðinn, ásamt því að slíkar 
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aðgerðir geri lítið úr þeim sem njóta þeirra (Þorgerður Einarsdóttir 2007). Í umræðunni bæði í 

Noregi og Íslandi var beitt þeim rökum að hætta væri á því að hæfasti einstaklingurinn yrði ekki 

ráðinn í starfið. Má þá helst nefna ummæli Ragnheiðar Elínar Árnadóttur þingmanns 

Sjálfstæðisflokksins í umræðum á Alþingi um lögfestingu kynjakvóta að jafnréttisbaráttan eigi 

að snúast um jöfn tækifæri, ekki það að konur fái einhverja fyrirgreiðslu eingöngu á grundvelli 

kynferðis (Þingskjal 426 2009-2010). Einnig hefur umræðan um að hæfasti einstaklingurinn sé 

ekki ráðinn í starfið verið tengd við það að það geti leitt til verri arðsemi fyrirtækja þar sem sú 

reynsla og þekking sem til þarf sé ekki til staðar vegna ráðningar stjórnarmanna út frá kynferði.  

 

2.8 Útbreiðsla kynjakvóta 

Í umfjöllun um útbreiðslu kynjakvóta sem stjórntæki í opinberri stefumótun verður notast 

við kafla Mari Teigen „Gender Quotas on Corporate Boards: On the Diffusion Of A Distinct 

National Policy Reform“ í bókinni Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative 

Perspectives. Teigen styðst við útbreiðslu- og sögulegar stofnanakenningar til þess að útskýra 

útbreiðslu laga um kynjakvóta sem stjórntæki. En hún segir að gagnverk dreifni, háðrar slóðar 

(e. path dependency)1 og stefnuhvörf (e. critical junctures) geti útskýrt útbreiðslu úrbóta í 

stefnumótun eins og kynjakvótalögin.  

2.8.1 Sögulegar stofnanakenningar, háð leið og mikilvæg tímamót 

Sögulega stofnanakenningar leggja áherslu á tímasetningar, röð atburða og samfellda þætti 

til þess að útskýra efnahagslegar, pólitískar og félagslegar breytingar (Teigen 2002). 

Stjórnarskrár, kerfi um félagsleg ákvæði og fyrirkomulag um eignarrétt þróast og færast um veg 

yfir tíma. Þessar breytingar eru oft litlar, stigvaxandi og þær gerast á löngu tímabili (Mahoney 

o.fl. 2010). En Teigen telur að stofnanakenningar og samskipti hugtaka þeirra um háða leið og 

stefnuhvörf undirbúi jarðveginn fyrir útbreiðslu umbóta í stefnumótun (Teigen 2012). Háð leið 

er lykilhugtak til þess að skilja stofnanabreytingar, en þær má útskýra þannig að braut háðrar 

leiðar sé mótuð af öflugum viðbrögðum, þar sem hreyfingar í vissa átt ýta undir eða halda aftur 

af frekari hreyfingum í sömu átt (Pierson 2000, 2004). Ein af forsendum háðrar leiðar er sú að 

þegar að ákveðin leið hefur verið valin í opinberri stefnumótun, verða komandi ákvarðanir fyrir 

                                                
1 Nokkrar íslenskar þýðingar eru til á orðinu „Path Dependency“, Edward H. Huijbens þýðir það sem 

ferilsháða uppbyggingu í grein sinni „Þúsund fleka fasaflétta –verðandi „rými“ í fjölvídd“, og Jón Rúnar 

Sveinsson þýðir það sem „vegartryggð“ í grein sinni „Kreppa, hugmyndafræði og félagsleg 

uppbygging“, en notast verður við hugtakið „háð slóð“ í þessari ritgerð. 
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miklum áhrifum af fyrri ákvörðunum (Terjesen o.fl. 2015). Erfitt er að víkja frá fyrri 

ákvörðunum, sérstaklega eiga pólitískir og félagslegir gerendur erfitt með að víkja af leið 

fyrirrennara sinna (Terjesen o.fl. 2015). Siri Terjesen telur háða leið kynjakvóta í stjórnum 

fyrirtækja vera framlengingu fyrri leiða kynjakvóta í stjórnmálaflokkum og opinberri 

stjórnsýslu í Vestur-Evrópu, sérstaklega frá löndum þar sem sterk hefð er fyrir félagshyggju og 

félagshyggjuflokkum. Rök hennar eru þau að fleiri konur á þingi leiði til kvenvænlegri 

stefnumótunar. Þar af leiðandi er tilkoma kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja frekar líkleg í 

löndum þar sem kynjakvótar eru nú þegar til staðar í stjórnmálaflokkum og í opinberbera 

geiranum (Terjesen o.fl. 2015). Stefnuhvörf skilgreinir Teigen sem tímabil eða þætti þar sem 

stöðugleiki stofnana er truflaður, þar sem ytri eða undirliggjandi þættir opna tækifærisglugga 

sem gera hugsanlegt val milli valkosta augljóst (Thelen o.fl. 2010: 7). 

 

2.8.2 Útbreiðslukenningar 

Útbreiðslukenningar ganga út frá því að þróun í stefnumálum þjóða verða fyrir áhrifum af 

stefnumótunarákvörðunum frá öðrum þjóðum. Þegar norska þingið samþykkti lagaákvæði um 

kynjakvóta á stjórnir fyrirtækja voru lögin einstök og þau fyrstu af sinni gerð í heiminum. 

Umræða um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja er hinsvegar orðin nokkuð útbreidd í Vestur-

Evrópu (Teigen 2012). Viviane Reding þáverandi dómsmálastjóri Evrópusambandsins setti á 

laggirnar átak árið 2011 sem hafði það að markmiði að skora á skráð fyrirtæki innan 

Evrópusambandsins að skuldbinda sig skriflega til að auka hlutfall kvenna í stjórnum úr 30% 

fyrir 2015 og í 40% fyrir árið 2020. Hún hótaði lagasetningum um kynjakvóta í stjórnum 

fyrirtækja innan Evrópusambandsins ef evrópsk skráð fyrirtæki jafna ekki hlutfall kynja í 

stjórnum fyrirtækja sinna innan viðmiðunartímabilsins (European Commission 2011).  

Teigen bendir á samhliða áhrif stjórnmálalegra og efnahagslegra umbóta, og sérstaklega 

áhugavert sé að skoða þetta í ljósi þess hvernig lagasetningar um kynjakvóta hafa dreifst. 

Gengið er þá út frá því að kynjakvótar eigi upphaf sitt í stjórnmálum og hafi dreifst þaðan yfir 

í efnahags- og atvinnulífið. Þeir hafi átt upptök sín í kvótum á framboðslistum stjórnmálaflokka 

og þaðan dreifst yfir í kvóta á stjórnir fyrirtækja, m.ö.o. dreifst frá stjórnmálalegri 

ákvarðanatöku yfir í efnahagslega ákvarðanatöku, og frá einu landi til annars (Teigen 2012). 

Dobbin, Simmon og Garden tóku saman í grein frá 2007 fjórar helstu tegundir 

útbreiðslukenninga en þær eru eftirfarandi: Hugsmíði, þvingun, samkeppni og lærdómur.  

 Hugsmíðahyggja (e. constructivism) gengur út frá því að breytingar á viðhorfum og 

hugmyndum ýti undir útbreiðslu stefnumótunar (e. policy diffusion) (Teigen, 2012). 
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Útbreiðslu stefnumótunar má útskýra þannig að hún sé afleiðing af samfélagslegu 

samþykki á stefnumótun sem leitt hefur til ákveðinna breytinga (Dobbin o.fl. 2007). 

Drifkrafturinn á bak við útbreiðslu er óvissa stefnumótenda um hvort nýjar stefnur 

virki, ákvarðanir stefnumótenda eru byggðar á takmörkuðum upplýsingum og 

skilyrtri skynsemi. Út af þessari óvissu er tilhneiging þjóða að taka upp stefnur frá 

öðrum löndum sem hafa reynst vel (Teigen 2012).  

 Þvingun gengur út frá því að útbreiðsla stefnumótunar fari fram með valdi. 

Valdhafar koma sínum stefnum í gegn með þrýstingi, þessar stefnur hafa svo áhrif á 

samfélagsþegna (Dobbin o.fl. 2007). 

 Efnahagsleg samkeppni felur það í sér að stefnur breytast og breiðast út vegna 

breytinga á efnahagslegum hvötum og samkeppni milli landa. Þegar eitt ríki eflir og 

endurbætir stefnur sínar og stöðu, þurfa önnur ríki að gera slíkt hið sama til þess að 

vera samkeppnishæf (Teigen 2012). 

 Lærdómur byggist á því að útbreiðsla geti átt sér stað þegar skoðanir breytast vegna 

nýrra upplýsinga. Breytingar á stefnum geta verið afleiðingar á breyttum skilning á 

sambandi orsaka og afleiðinga (Dobbin o.fl. 2007). Árangur og mistök einnar 

ríkisstjórnar hafa áhrif á stjórnmálahreyfingar annarar ríkisstjórnar, ein ríkisstjórn 

lærir þannig af reynslu annarar ríkisstjórnar (Teigen 2012).  

 

2.8.3 Noregur í ljósi stofnana- og útbreiðslukenninga 

Tengja má innleiðingu kynjakvóta í Noregi við forsendur stofnanakenninga um háða leið og 

stefnuhvörf. Norsku kynjakvótalögin voru samþykkt á norska þinginu árið 2003, þau náðu til 

hlutafélaga og einkahlutafélaga. Lögin ná til um 1000 til 1500 félaga á norska markaðnum, en 

um 16000 einkahlutafélög eru í Noregi þótt flest þeirra séu nokkuð smá. Þrátt fyrir að lögin nái 

aðeins til lítils hluta félaga í Noregi, ná þau til aðalgerendanna í norsku efnahagslífi (Teigen 

2012). Jafnrétti á sér langa sögu í Noregi og telst það hluti af skandinavísku velferðarríkjunum. 

Noregur er ríki sem telst byggja á hefðum jafnaðarstefnunnar þar sem markmið um kynjafnrétti 

er sett í öndvegi (Esping-Andersen 1990). Kvótar og sértækar aðgerðir voru orðin þekkt 

stjórntæki í Noregi til þess að auka kynjajafnvægi, þó aðeins í opinbera geiranum en ekki í 

einkamarkaðnum. Þó að kynjakvótar í stjórnmálaflokkum séu ekki í lögum eru þeir hluti af 

stefnu flokkanna. Saga kynjakvóta innan stjórnmálaflokka nær allt til áttunda áratugarins þegar 

norski frjálslyndi flokkurinn tók fyrstur upp kynjakvóta. Í kjölfarið fylgdu fleiri 
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stjórnmálaflokkar sem leiddi til töluverðar aukningar á stjórnmálaframboði kvenna 

(Heidenreich 2012).  

Á níunda og tíunda áratug 20. aldar var ein helsta umræðan í jafnréttisbaráttunni skortur á 

konum í æðstu stjórnun og hindranir kvenna að þessum stöðum. Fannst því almenningi og 

stjórnmálamönnum í Noregi óviðunandi hve fáar konur væru í æðstu stjórn félaga í Noregi, þar 

sem Noregur sem hafði státað af miklu jafnrétti og jafnrétti var eitt af því sem skapaði 

þjóðarsjálfsmynd Noregs. Noregur er jafnan eitt af fimm hæstu löndunum á alþjóðlegum 

kynjajafnréttismælingum (World Economic Forum 2016). Þrátt fyrir þetta var ennþá gríðarlega 

lágt hlutfall kvenna í æðstu stjórnunarstöðum í efnahagslífi Noregs. Árið 2000 voru aðeins 5% 

stjórnarmanna konur og voru árstekjur þeirra 20% lægri en árstekjur karlkyns stjórnarmanna 

(Bertrand o.fl. 2014).Til þess að tryggja ímynd Noregs í jafnréttismálum fannst norskum 

stjórnmálamönnum þeir þurfa að grípa til aðgerða og tók Trond Giske þingmaður 

Verkamannaflokksins svo til orða í þingumræðum árið 2002 að Noregur hefði lengi vel verið 

heimsmeistari í kynjajafnrétti í orði en ekki á borði (Bjørkhaug o.fl. 2012). Í Noregi var því til 

háð leið jafnréttisumræðu, jafnréttislaga og hefð fyrir kynjakvótum í stjórnmálum sem greiddi 

leiðina fyrir innleiðingu lagaákvæðis um kynjakvóta í fyrirtækjum í Noregi.  

Það var svo á sama tíma sem mikilvæg tímamót opna glugga tækifæris fyrir innleiðingu 

kynjakvótanna. Á níunda og tíunda áratug 20. aldar hófst mikil umræða um einkavæðingu og 

afregluvæðingu ríkisfyrirtækja. Þar sem ríkisfyrirtæki eru stór hluti af norsku efnahagslífi, var 

ótti um að afregluvæðing í anda nýfrjálshyggju gæti þrengt reglur jafnréttislaga Noregs um 

kynjasamsetningu í opinberum stjórnum, nefndum og ráðum og hefði þar af leiðandi neikvæð 

áhrif á jafnréttisímynd Noregs. Má því segja að innleiðing lagaákvæða um kynjakvóta hafi verið 

viðbragð við þeim breytingum sem eiga sér stað í sambandi stjórnmála og efnahagslífsins og 

opnaðist því tækifærisgluggi fyrir umbætur (Teigen, 2012). 

 

2.8.4 Ísland í ljósi stofnanakenninga um háða leið, mikilvæg tímamót og 

útbreiðslukenningar 

Tengja má innleiðingu kynjakvóta á Íslandi við forsendur stofnanakenninga um háða leið og 

stefnuhvörf. Jafnræðisbaráttu kvenna á Íslandi má rekja aftur til byrjun 20. aldar þegar þær 

byrjuðu að berjast fyrir kosningarétti. Árið 1976 voru fyrstu jafnréttislögin samþykkt á Íslandi 

„Lög um jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976“ og voru þau í anda formlegs jafnréttis, 

sjónarhorn þeirra var þröngt og af þeim var ekki hægt að ráða að hallaði hafi á konur frekar en 

karla (Þorgerður Einarsdóttir 2007), en tilgangur þessa fyrstu jafnréttislaga var að stuðla að 
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jafnrétti og jafnri stöðu kvenna og karla, og beindust þau fyrst og fremst að vinnumarkaðnum. 

Sett voru fram markmið á sviði atvinnu- og launamála, menntunar og fræðslu, trúnaðarstöðum, 

ábyrgð og félagslegra atriða. Árið 1985 tóku við ný lög í gildi lög um jafna stöðu og rétt kvenna 

og karla nr. 65/1985, þau voru eins og þau fyrri „kynhlutlaus“. En með lögunum fékk Alþingi 

formlegt eftirlitshlutverk með stöðu jafnréttismála, ennfremur var ríkisstjórninni gert skylt að 

semja framkvæmdaáætlun um jafnréttismál sem kynna þyrfti og ræða á Alþingi. En einnig var 

í þeim ákvæði um tímabundnar aðgerðir til að rétta hlut kvenna. Árið 1991 tóku við ný lög, lög 

um jafna stöðu og rétt kvenna og karla nr. 28/1991, og þar var loksins horfið frá kynhlutleysinu 

og kveðið á um að jafnrétti skuli náð með því að bæta sérstaklega stöðu kvenna. Einnig var 

kærunefnd jafnréttismála sett á fót með lögunum og sveitarfélögum með yfir 500 íbúa gert skylt 

að stofna jafnréttisnefndir.  

Ný lög voru svo aftur samþykkt árið 2000 en með þeim var samþætting kynjasjónarmiða 

kynnt til sögunnar, og kynhlutleysið sem einkenndi fyrstu tvö jafnréttislögin tekið upp aftur. 

Sérstaklega var rætt um aðkomu karla að jafnréttisstarfi og ákvæði um sérstakar tímabundnar 

aðgerðir sem náði til beggja kynja kynnt til sögunnar. Þannig var leyfilegt að beita aðgerðum 

til að rétta stöðu karla jafnt sem kvenna (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

96/2000). Í þeim lögum kom einnig fram nýtt ákvæði um atvinnulífið þar sem fyrirtækjum með 

25 starfsmenn eða fleiri var gert skylt að setja sér jafnréttisáætlun eða kveða á um jafnrétti 

kynjanna í starfsmannastefnu sinni. Árið 2008 tóku svo við núverandi jafnréttislög en með þeim 

var kynjakvóti lögleiddur á Íslandi í opinberar nefndir, ráð og stjórnir. Í 15. grein laga um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 er kveðið á um að „við skipun í nefndir, ráð 

og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skal þess gætt að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og 

ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða.“ Lögin gilda einnig um stjórnir 

opinberra hlutafélaga og fyrirtækja sem ríki eða sveitarfélag er aðaleigandi að. Einnig var tekið 

fram að þegar tilnefnt væri í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skuli tilnefna 

bæði karl og konu. Þetta var í annað skipti sem settur var lagabókstafur um kynjakvóta á Íslandi 

sem tiltók hlutfall hvors kyns sem þarf að uppfylla því áður var búið að setja ákveðið fordæmi 

með 7. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000 þar sem tekið var 

fram að við skipum í jafnréttisráð skuli þess gætt að hlutfall kynjanna verði sem jafnast. 

(Sigríður Matthíasdóttir og Þorgerður Einarsdóttir 2013).  

Íslands á sér einnig sögu um kynjakvóta í stjórnmálum. Nokkrir stjórnmálaflokkar á Íslandi 

hafa sett sér einhverjar reglur um kynjakvóta, ýmist innan stjórnmálaflokksins eða á 

framboðslistum. Vinstri hreyfingin – grænt framboð hefur markvisst beitt kynjakvótum en lög 

flokksins (3. gr.) kveða á um jöfnuð milli kynja við val á framboðslista til kosninga (Vinstri 
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hreyfingin – grænt framboð e.d.). Í lögum Samfylkingarinnar er kveðið á um að í öllum 

stofnunum flokksins sem kosið er til skuli hvort kyn eiga rétt til a.m.k. 40% aðal- og varafulltrúa 

svo fremi að nægilega margir séu í framboði (gr. 2.10) sem og að kynjahlutfall „verði sem 

jafnast“ við skipan á framboðslista og ráðherrastörf (Samfylkingin e.d.). Framsóknarflokkurinn 

hefur einnig sett sér stefnu um sem jafnast kynjahlutfall en kveðið er á um það í lögum flokksins 

að við skipan í trúnaðar- og ábyrgðarstöður innan flokksins og við val á framboðslista skuli 

hlutur hvors kyns ekki vera lægra en 40% nema þegar gagnsæjar og augljósar ástæður eru því 

til fyrirstöðu (Framsóknarflokkurinn e.d.) (Guðbjörg Lilja Hjartardóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir 2009). Þar af leiðandi má segja að ákveðin háð leið hafi þegar verið til staðar, 

ákveðin saga um bæði kynjajafnréttisstefnur fyrri ríkisstjórna sem og kynjakvóta í stjórnmálum 

á Íslandi og opinberri stjórnsýslu sem hefur greitt götuna fyrir lagasetningu um kynjakvóta í 

stjórnir fyrirtækja.   

Tengja má hugtakið stefnuhvörf við innleiðingu laga um kynjakvóta á stjórnir fyrirtækja á 

Íslandi. En í kjölfar bankahrunsins 2008 sem hafði mikil áhrif á efnahag Íslands sem og alls 

heimsins hófst mikil umræða um einsleitni stjórnunar í fyrirtækjum á Íslandi. Nær eingöngu 

karlar fóru með æðstu stjórnun fyrirtækja á Íslandi, árið 2009 voru 71% fyrirtækja með aðeins 

karlmenn í stjórnum sínum, 14% stjórna voru einungis skipaðar konum og 15% stjórna voru 

samsettar af konum og körlum, eins og fram kom hér að framan (CreditInfo, 2009). Árið 2011 

voru konur í framkvæmdastjórastöðum fyrirtækja aðeins 20% (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

Þorgerður Einarsdóttir og Jón Snorri Snorrason 2014). Mikil umræða hófst á Alþingi og í 

atvinnulífinu um hvernig mætti auka fjölbreytni í æðstu stjórnun atvinnulífsins og auka þar 

sérstaklega hlut kvenna. Umræðan tengist aðallega nytjarökum, þ.e.a.s. að auka mætti arðsemi 

fyrirtækja með aukinni fjölbreytni í stjórnum fyrirtækja og þar af leiðandi koma í veg fyrir að 

álíka kreppa myndi skella á landið aftur. Segja má því að efnahagskreppan sem skall á 2008 

hafi myndað mikilvæg tímamót sem opnaði tækifærisglugga fyrir umræðu og lagasetningu 

kynjakvóta á stjórnir fyrirtækja.  

Þegar innleiðing lagaákvæða um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja á Íslandi er skoðuð í ljósi 

útbreiðslukenninga eiga forsendur útbreiðslukenninga um hugsmíðahyggju og lærdóm best við 

um Ísland. Ísland tók upp þá stefnu sem Norðmenn höfðu innleitt með góðum árangri. Sterk 

hefð er á Íslandi fyrir kynjakvótum í stjórnmálum, hinu opinbera og almennt eru jákvæð viðhorf 

í samfélaginu og hefð fyrir því að líta á konur sem hóp sem er frábrugðinn körlum. Þetta gaf 

stuðningsmönnum kynjakvótanna sterkari byr undir vængi til að stækka umfang aðgerða þegar 

að það koma að kynjajafnvægi sem sneri einungis að konum (Heidenreich 2014). 
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3. Kenningaleg nálgun rannsóknar 

Í þessum kafla eru reifuð þau kenningalegu sjónarhorn sem rannsóknin byggir á. 

Viðfangsefnið er nálgast út frá normatívum kenningum, hugmyndum um frjálshyggju og 

eignarréttinum sem er svo sterkt varinn í stjórnarskrá Íslands. Forskot karla í valdastöðum hefur 

verið til staðar frá ómunatíð, hvort sem er í stjórnmálum eða í öðrum valdastöðum s.s. í 

atvinnulífinu. Þar af leiðandi hefur aðgengi að þessum valdastöðum verið mótað af körlum, sem 

og umgjörðin og menningin í kringum þær sem hafa á einn eða annan hátt hindrað aðgengi 

kvenna. Rannsóknir á þýðingu kyns í atvinnulífinu og stjórnmálum og öðrum valdastöðum hafa 

þróast frá því að skoða jaðarstöðu minnihlutahópa, sem sagt konur sem einstaklinga eða hópa 

og hlutfall kvenna, yfir í að skoða kerfið sjálft og forréttindi ráðandi hópa innan kerfisins. 

Rannsókn þessi beinir því sjónum að mismunandi viðhorfum kynjanna að aðgengi kvenna að 

stjórnum fyrirtækja.  

Ýmsar kerfislægar ástæður eru taldar valda því að hlutfall kvenna í valdastöðum í 

atvinnulífinu er lægra en karla, t.d. félagslegar, efnahagslegar og menningalegar ástæður, sem 

og ástæður í atvinnulífinu sjálfu. Lægra hlutfall kvenna í valdastöðum í þjóðfélaginu er talin 

ákveðin kerfisfræðileg villa sem kynjakvótum er ætlað að rétta við. Rannsókn þessi skoðar því 

hvort mismunur sé á viðhorfum kynjanna til kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja, hvort þeir séu 

taldir réttlætanlegir eða ekki og ástæðunum fyrir því. Þessi nálgun byggist að mestu á 

hugmyndum Fredrik Engelstad (2012) og umfjöllun hans um fræðilegar kenningar sem tengjast 

því hvort hægt sé að réttlæta kynjakvóta vegna þessara kerfislegu ástæðna fyrir lægra hlutfalli 

kvenna en karla í stjórnum fyrirtækja. Lög og reglugerðir um 40% hvors kyns að lágmarki í 

stjórn fyrirtækis gætu talist mikil inngrip inn í eignarrétt hluthafa fyrirtækjanna. Sumir myndu 

kalla þessi lög brot á eignarrétti hluthafa fyrirtækjanna, aðrir myndu tala um of mikil afskipti 

ríkis og spyrja hversu langt afskipti ríkisins megi ganga á eignarréttinn sem er verndaður í 

stjórnarskrá Íslands og hvort þessi afskipti séu í mótsögn við lýðræðisleg gildi er varða rétt 

borgara ríkisins til þess að velja sér fulltrúa til þess að auka hagsmuni sína (Engelstad 2012). 

Af þessum ástæðum eru félagslegar og pólitískar umbætur oft umdeildar. Lögmæti slíkra 

umbóta fer oftast eftir tveim hlutum: í fyrsta lagi framleiðni og í öðru lagi normatívum 

forsendum umbótanna. Þegar verið er að ræða þessa hluti samhliða lögmæti verður að líta á 

framleiðni í breiðu samhengi, ekki einungis sem mælanlegan árangur heldur einnig 

fyrirkomulagið.  

Undir normatíva nálgun falla lýðræðislegar kenningar, félagslegt siðferði og ábyrgð 

einstaklingsins (Engelstad 2012). Takmörk eru á ríkisafskiptum í lýðræðisríkjum, þessi mörk 
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eru þó teygjanleg og síbreytileg. Verndun eignarréttarins er oft bundin í stjórnarskrá ríkja, en á 

hinn bóginn eru lagaleg norm oft opin fyrir túlkun og breytingum háð eftir tíðaranda, tíma og 

samfélagslegum breytingum (Engelstad 2012). Ríkisafskipti geta haft áhrif á lýðræði ríkja t.d. 

þau ríkisafskipti sem eru í þágu sumra fram yfir annarra og hafa því neikvæð áhrif á lýðræðið. 

Ríkisafskipti geta haft jákvæð áhrif á suma þætti lýðræðisins t.d. þátttöku en neikvæð á aðra 

þætti lýðræðisins, t.d. eigið fé/eignarrétt og lýðræðislegan trúverðugleika (Smith o.fl. 2002). 

Þvingandi ríkisafskipti geta verið vandamál fyrir lýðræðið, því meira íþyngjandi sem afskiptin 

eru, því meira eru þau talin ganga á einstaklingsfrelsið og geta haft neikvæð áhrif á pólitískan 

trúverðugleika. Þar af leiðandi liggur meiri sönnunarbyrði á þeim aðilum sem eru talsmenn 

þessara afskipta/aðgerða. Samt sem áður felur trúverðugt lýðræði í sér þá getu að geta fórna 

ákveðnum atriðum fyrir sameiginlega velferð samfélagsins, m.a. réttindum sínum (Salamon 

2002). 

 

3.1. Lýðræði, jafnræðið og normatívar kenningar  

Ef lýðræði og normatív nálgun eru skoðuð út frá frjálshyggjukenningum sem 

stjórnmálaheimspekingurinn Robert Nozick setti fram er réttur einstaklingsins í forgrunni 

(Nozick 1974). Nozick sem oft er kallaður faðir frjálshyggjukenninga segir að réttindi 

einstaklingins séu það mikil að þau veki upp spurningar um hvað yfirvöld og ríkið megi 

framkvæma. Nozick segir að hlutverk ríkisins eigi að vera sem minnst, einungis þröng virkni 

ríkisvalds sé réttlætanleg, það er að segja, vernd gegn ofbeldi, þjófnaði, svikum og að 

framkvæmd samninga sé eina réttlætanlega virkni ríkisins. Allt annað gangi á rétt einstaklingins 

til þess að vera ekki þvingaður til athafna og þar af leiðandi óréttlætanlegt (Nozick 1974). Ríkið 

getur þannig ekki þvingað einstaklinginn til dæmis til þess að hjálpa öðrum (Engelstad 2012). 

Kenningar Nozick segja lítið sem ekkert um hvort regluverk eigi að vera um eignarréttindi 

einstaklinga og hvort ríkið eigi að hafa lágmarksafskipti af samfélagsmálum (Engelstad 2012). 

Nozick byggir kenningar sínar á náttúrurétti Lockes, þar sem einstaklingarnir eru algerlega 

frjálsir til athafna og að gera það sem þeir vilja við eignir sínar án þess að fá leyfi frá öðrum, 

innan marka náttúruréttarins, en hann byggist á því að einstaklingurinn geri öðrum ekki mein, 

gangi ekki á frelsi, heilsu og eignir annarra (Locke 1964). Ríkisafskipti sem hafa það að 

markmiði að endurúthluta auðlindum eða skipta sér af eignarrétti einstaklinga eru þannig 

óréttlætanleg samkvæmt frjálshyggjukenningum Nozick. 

Nytjahyggjukenningar ganga þvert á frjálshyggjukenningar Nozicks og er því áhugavert að 

skoða þær. Eitt það helsta sem einkennir nytjahyggjuna er að hún horfir á ætlaðar eða 
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merkjanlegar afleiðingar aðgerða þegar kemur að vali á aðgerðum ríkisins (Engelstad 2012). 

Samkvæmt John Stuart Mill eru aðgerðir réttlætanlegar ef þær auka farsæld, eða með öðrum 

orðum velferð einstaklingsins eða hamingju. Viðmið um hvort aðgerðir stofnana séu réttlátar 

eða ekki er hvort þær séu samfélaginu öllu til góða og deila fræðimenn um hvort siðferði og 

skilvirkni geti farið saman.  

Richard Posner er bandarískur lögfræðingur og nytjahyggjusinni sem m.a. hefur skoðað 

siðferðislega þætti lögfræðinnar og hagfræðinnar. Hann heldur því fram að hægt sé að samræma 

siðferði og skilvirkni. En samkvæmt Posner eiga öll lög, reglugerðir, stofnanir og aðgerðir 

stjórnvalda að vera metin út frá því hvort að þau stuðli að hámörkun auðs (Posner 1983). 

Nytjahyggja snýst þannig bæði um siðferði einstaklingins og samfélagslegt val en það eru 

viðmið sem gilda um opinbera stefnumótun og kallast velferðarhyggja (Sen o.fl. 1991). 

Samkvæmt Will Kymlicka snýr nytjahyggjan að tvennu, í fyrsta lagi er það velferð 

manneskjunnar, í öðru lagi eru það leiðbeiningar kenningarinnar til þess að hámarka farsæld 

einstaklingins og setja jafna vigt á velferð hvers einstaklings fyrir sig (Kymlicka 2002). 

Velferðarhyggjan snýr oft að spurningnum eins og hvernig samfélaginu vegnar og að það 

eigi að vera viðmið fyrir opinberar aðgerðir. Samkvæmt velferðarhyggjunni er réttur 

mælikvarði á stöðu ríkisins velferð, ánægja og að fólkið fái það sem það óskar eftir. 

Afleiðingahyggjan (e. consequentialism) heldur því fram að velja eigi aðgerðir eftir því ástandi 

sem er í ríkinu. Í nytjahyggjunni skarast því velferðarhyggjan og afleiðingahyggjan, en 

nytjahyggjan mælir með því að aðgerðir séu valdar út frá afleiðingum þeirra, og að mælikvarði 

á þessar afleiðingar sé velferð. Nytjahyggjan er því einskonar afleiðingahyggja velferðar (e. 

welfarist consequentalism), sem felur einfaldlega í sér að leggja saman velferð einstaklinga til 

þess að meta afleiðingar aðgerða (Sen o.fl. 1991). Aðgerð er því siðferðislega réttlætanleg ef 

hún eykur gagnsemi þ.e.a.s. velferð og ánægju einstaklinga í viðkomandi samfélagi. 

Áherslupunktur nytjahyggjunnar er þannig á einstaklinginn, afleiðingar gjörða hans og velferð, 

en einnig er hægt að fella samfélagslegt fyrirkomulag undir kenningar nytjahyggjunnar 

(Harsanyi 1977). Félagslegar reglur eða samfélagslegt fyrirkomulag er þá réttlætanlegt ef ætlað 

er að það leiði að jafnaði til aukningar velferðar í samfélagi (Engelstad 2012).  

Í bók sinni Theory of Justice sem kom út árið 1971 hafnar John Rawls nytjakenningunni og 

setur fram kenningu um réttlæti sem gengur gegn hinum klassísku nytjahyggjukenningum sem 

höfðu verið ríkjandi innan stjórnmálaheimspekinnar síðan á 19. öldinni (Rawls 1999). Kenning 

John Rawls um réttlæti sem sanngirni setur áherslur á stofnanlega uppbyggingu í lýðræðislegu 

samfélagi, réttindi manna og skiptingu lífsgæða (Rawls 1999). Kenningar Rawls snúast um 

samfélagssáttmála (e. social contract) milli einstaklingsins og ríkisins líkt og kenningar 
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Rousseau, Lockes og Hobbes. En sáttmálakenningar sem þessar ganga út frá því að samfélög 

byggist á sáttargjörð þegna þess, sáttargjörð sem er ofar lögum og valdsmönnum (Þorsteinn 

Gylfason 1998). Sáttmálakenning Rawls gengur út á réttlætisreglur sem allar frjálsar og 

skynsamar mannseskjur sem vilja hámarka gæði sín geta samþykkt, og komið þannig á réttlátu 

fyrirkomulagi í samfélaginu. Þetta fyrirkomulag kallaði Rawls réttlæti sem sanngirni (e. justice 

as fairness) (Rawls 1999). Rawls setti áherslu á að grundvallarréttindi einstaklingsins hafi 

forgang yfir hag heildarinnar. Til þess að samfélag sé réttlátt, að mati Rawls, þarf samfélagið 

að uppfylla tvö skilyrði. Í fyrsta lagi að einstaklingurinn hafi eins víðtæk mannréttindi og 

hugsast getur miðað við að aðrir njóti einnig sömu réttinda. Í öðru lagi að ójöfnuð í lífskjörum 

sé einungis hægt að umbera ef hann kemur þeim sem minnst mega sín í þjóðfélaginu til góða 

(Rawls 1999). Í tenglum við þessi tvö skilyrði fyrir réttlátu samfélagi setti Rawls fram tvö 

lögmál eða tvær meginreglur og segir þá fyrri hafa forgang yfir þá seinni. Sú fyrri er reglan um 

frelsi og sú síðari er reglan um ójöfnuð. Lögmálin taka í senn til grunnskipunar samfélagsins 

sem og félagslegra og efnahagslegra gæða:  

1. Reglan um frelsi: Allir hafa sama rétt til fyllsta frelsis, sem er samrýmanlegt við 

samskonar frelsi hvers manns annars (Rawls 1999). 

2. Reglan um ójöfnuð: Í fyrsta lagi skal félagslegur og efnahagslegur ójöfnuður skipulagður 

þannig að: a) dreifing gæða sé til sem mestra hagsbóta fyrir alla og sé þeim hópi sem verst er 

settur til góðs og b) ójafnrétti í dreifingu tækifæra er ásættanlegt svo lengi sem félagslegar 

stöður eru opnar öllum (Rawls 1999). 

Tilgangur reglnanna er því að tryggja að öllum gæðum, félagslegum sem efnahagslegum, 

allt frá möguleikum einstaklingsins og tekjum hans, sé jafnt skipt á milli manna nema að ójöfn 

skipting gæðanna sé öllum til hagsbóta. Fyrri reglan á þannig að tryggja að jafnræði ríki um 

grundvallarréttindi og skyldur, og sú seinni felur í sér að félagslegur og efnahagslegur ójöfnuður 

komi sér vel fyrir þá sem eru verst staddir (Rawls 1999). 

Markmiðið um sterkt velferðarríki er eitthvað sem flest norræn ríki sækjast eftir og státa af 

og gerir það að verkum að röksemdafærsla á borð við kenningu Rawls um réttlæti og 

nytjahyggjuna eru iðulega notuð til þess að ná pólitískum markmiðum norrænna ríkisstjórna, 

jafnvel frjálslyndra ríkisstjórna. En frjálslyndi á Norðurlöndunum byggist á jafnvægi á milli 

sjálfstæði einstaklingsins og félagslegra þátta frekar en algerri afneitun á ríkisafskiptum. Þegar 

að kemur að spurningunni um réttlætingu á ríkisafskiptum eins og kynjakvóta í stjórnum 

fyrirtækja, þá réttlæta kenningar Rawls og nytjahyggjan ríkisafskipti sem leiða til umbóta á 

vinnumarkaði. Einnig renna kenningarnar stoðum undir áhrif ríkisafskipta á framleiðni í 

þjóðhagslegu samhengi, þar sem markmið þessara stefna er að tryggja öflugan efnahag, sem 
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hefur það að markmiði að tryggja velmegun meirihluta íbúa ríkisins. Nytjahyggjan réttlætir 

þessi ríkisafskipti þar sem þau leiða til aukinnar velferðar. Kenningar Rawls réttlæta 

ríkisafskipti á þeim grundvelli að stöðugur efnahagur sé forsenda fyrir siðferðislegaum þroska 

borgaranna og ef vel virkt efnahagslíf leiðir til endurnýjunar í atvinnumálum, félagslegum 

stefnum og lífeyriskerfum þá sé það í hag þeirra sem minnst mega sín innan ríkisins (Engelstad 

2012).   

Munurinn á frjálslyndiskenningum Nozicks og kenningum Rawls um réttlætið og 

nytjahyggjukenningunum liggur í viðhorfi þeirra til afleiðinga aðgerða. 

Nytjahyggjukenningarnar og kenningar Rawls snúa að afleiðingum aðgerða eða gjörða ríkisins, 

andstætt kenningum Nozicks. Eins og kemur fram hér fyrir ofan þá eru afleiðingar í raun kjarni 

nytjahyggjukenninga, velferðin er mælikvarði á afleiðingarnar. Frjálslyndiskenningar Nozicks 

leggja litla áherslu á afleiðingar og eru því neikvæðar í garð ríkisafskipta. Þær kenningar 

viðurkenna tilvist ríkisins upp að því marki að ríkið verji eigur borgaranna gegn árásum. 

Samkvæmt þeim eru kynjakvótar því óásættanlegt stjórntæki ríkisafskipta (Engelstad 2012).  

Jafnræðisreglur eru innbyggðar í lýðræðis- og réttlætis hugsjónir allra vestrænna ríkja og er 

ein af grunnstoðum þeirra samfélaga. Hugtökin jafnræði og bann við mismunun fara oft saman. 

Oddný Mjöll Arnardóttir skilgreinir mismunun sem afleiðingu þess þegar brotið er gegn 

grundvallarreglunni um jafnræði og segir hún að lagaregla sem banni mismunun sé lagaregla 

sem býður að jafnrétti skuli ríkja (Oddný Mjöll Arnardóttir 2005). Lagalegur grundvöllur 

jafnræðisreglna byggir á aristótelískum réttlætishugmyndum að gjalda skuli líku líkt og ólíku 

ólíkt. Þannig gerir réttlætið kröfur um það að farið sé með sambærilegum hætti með sambærileg 

atvik og þar af leiðandi með ólíkum hætti með ólík tilvik, óheimil mismunun liggur þannig fyrir 

ef það er ekki gert. Bera skuli saman þá eðlisþætti mála sem skipta máli í tengslum við 

úrlausnarefnið hverju sinni og vísar í hugmyndir um verðleika.  

Jafnræðiseglur eru settar fram á jákvæðan eða neikvæðan hátt, þ.e.a.s. þær fela í sér jákvæð 

eða neikvæð réttindi eða skyldur. Neikvæðar skyldur er það þegar að löggjafinn eða stjórnvöld 

eru skyldug til að sýna af sér athafnaleysi, þ.e. að láta ógert það sem gæti brotið í bága við 

jafnan rétt borgara ríkisins. Jákvæðar skyldur gera löggjafanum eða stjórnvöldum skylt koma í 

veg fyrir mismunun með því að gera virkar ráðstafanir og óvilhalla meðferð til að tryggja 

ákveðnum hópi borgara að njóta ákveðinna réttinda til jafns við aðra og vinna þannig gegn 

mismunun og aðstöðumun. Slíkar ráðstafanir felast oft í átaksverkefnum eða forgangsreglum í 

þágu hópa sem búa við misrétti, en verða ráðstafanirnar að vera réttlættar með hlutlægum og 

málefnalegum ástæðum. (Oddný Mjöll Arnardóttir 2005)  
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Með setningu stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 urðu breytingar á stjórnarskránni nr. 33/1944 

með síðari breytingum sem tóku gildi 28. júní 1995. Mikilvægasta breytingin var lögleiðing 

nýrrar jafnræðisreglu sem áður hafði verið óskráð grundvallarregla og ein af hornsteinum 

íslenskrar stjórnskipunar. Jafnræðisreglan sem sett er fram í 65. gr. stjórnarskrárinnar hljómar 

á eftirfarandi hátt; „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttina án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþátta, litarháttar, efnahags, ætternis 

og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna“. Í jafnræðisreglunni 

felst þannig almenn leiðbeiningarregla um bann við mismunum sem ávalt skal höfð til 

hliðsjónar, hvort sem er við lagasetningu eða skýringu og túlkun annarra laga (Páll Hreinsson 

2002). 

Sérreglan um að „Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna“ sem er að finna í 2. 

mgr. 65.gr. stjórnarskráinnar, felur í sér sterk fyrirmæli og er hlutverk hennar að veita frekari 

mótspyrnu þar sem misbrestur ríkir á jafnrétti kynjanna og þar sem aðilar þurfa að sækja sinn 

rétt til slíks jafnréttis. 

Ávallt þarf að taka tillit til aðstæðna þegar að stefnuyfirlýsing jafnræðisreglunnar er túlkuð 

sem réttlætt geta eðlileg frávik frá jafnræði fyrir lögum. Réttlætanlegt getur verið að gera 

ákveðnum hópum hærra undir höfði við löggjöf í þeim tilgangi að rétta skertan hlut þeirra til 

jafns við aðra hópa, en réttlæta verður þennan mun á málefnanlegum sjónarmiðum. Hugsanleg 

ólögmæt mismunun á milli manna með lögum felst þar afleiðandi fyrst og fremst í túlkun á því 

hvort sá munur byggist á málefnanlegum sjónarmiðum (Páll Hreinsson 2002).  

 

3.2 Eignarrétturinn 

Kenningar í stjórnmálafræði snúast oft um sambandið milli einstaklingsins og ríkisins, svo 

og sambandið á milli einstaklingsins og fjöldans. Viðhorf til stofnana og fyrirtækja byggjast oft 

á því hvaða skilning fólk leggur í hugtakið eignarréttur en inntak hugtaksins er breytilegt og 

ræðst oft af aðstæðum og stefnum að hverju sinni. Eignarrétturinn nýtur friðhelgi samkvæmt 

72. gr. Stjórnarskrár Íslands en þar segir: „Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að 

láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt 

verð fyrir.“ Björg Thorarensen segir í kaflanum Stjórnskipunarréttur í bókinni Um lög og rétt: 

Helstu greinar íslenskrar lögfræði, að með eignarrétti sé átt við eign í víðtækri merkingu, að 

meðtöldum kröfuréttindum, og ýmsum óbeinum eignarréttindum eins og veðrétti í eign og 

afnotarétti. Almennar takmarkanir eru lagðar á eignir einstaklinga eða rétt til að ráðstafa þeim 

án þess að þær teljist eignasvipting og verða menn að þola slíkar takmarkanir bótalaust. Skilyrði 
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eru þó fyrir slíkum takmörkunum, þær verða að byggjast á lagaheimild og vera gerðar í þágu 

almannahagsmuna en einnig verða þær að vera almennar og leggjast jafnt á borgarana og eru 

skattar besta dæmið um þetta (Björg Thorensen 2006). Þorgeir Örlygsson segir í skýrslu sinni 

Um auðlindir samkvæmt íslenskum rétti að „jafnvel þótt tiltekin réttindi teljist eign eða 

eignarréttindi í skilningi laganna, er ekki sjálfgefið að það eitt skeri úr um stöðu réttindanna að 

öðru leyti, t.d. samkvæmt lögunum. Slíkt verður að meta í hverju tilviki, sem á reynir“ (Þorgeir 

Örlygsson 1998: 30). 

Eignarréttinum er oft skipt í tvo flokka þ.e.a.s. jákvæðan eignarrétt og neikvæðan eignarrétt. 

Skilgreining á jákvæðum eignarrétti felst í þeim heimildum sem í eignarrétti felast, 

eignarrétturinn er réttur eiganda til umráða og á notkun hlutar, réttur til að banna öðrum afnot 

hlutar og til þess að heimta hlutinn úr höndum annars, sem ekki hafði sérstaka heimild til að 

hafa vörslur hlutarins. Neikvæður einkaréttur nær til einkaréttar tiltekins aðila, eigandans, til 

þess að ráða yfir tilteknu verðmæti, innan þeirra marka, sem þessum rétti eru sett í lögum og af 

takmörkuðum (óbeinum) eignarréttindum annarra manna, sem stofnað hefur verið til yfir 

verðmætinu (Davíð Þorláksson 2007; Þorgeir Örlygsson 1998). 

Neikvæður eignarréttur getur því orðið fyrir áhrifum löggjafar m.a. á eftirfarandi hátt: 

 Takmarkað hagnýtingu eigna t.d. umhverfisréttarlöggjöf. 

  Takmarkað heimild eiganda til ráðstöfnunar eignar t.d. auðlinda- og veiðilöggjöf. 

  Skyldað eiganda til beinna athafna. 

 

Frjálshyggjukenningar myndu því segja kynjakvótar brjóti á „neikvæðum“ eignarrétti 

eigenda með því að skylda þá til beinna athafna með skipun kvenna í stjórnir fyrirtækja sinna. 

Nytjahyggjan hefur ekki skýra hugsmíð um eignarréttinn og í raun hunsar hann. John Stuart 

Mill (1991) bendir á að skilgreiningin á eignarrétti sé mismunandi eftir samfélögum og að ríkar 

reglur um eignarrétt séu nauðsynlegar. Posner heldur því fram að skilvirkni og réttlæting á 

aðgerðum stjórnvalda séu dæmdar eftir því hvort að þær hámarki hagnað heildarinnar, og þá 

má einnig segja að ef að þessar aðgerðir stjórnvalda eru ekki skilvirkar með því að hámarka 

hagnað heildarinnar þá séu þær siðferðislega óréttlætanlegar. Til þess að réttlæta brot á 

eignarrétti eigenda með kynjakvótum þyrfti því að vera hægt að sanna það að sú aðgerð hámarki 

hagnað heildarinnar, en einn af veikleikum nytjahyggjukenninga er að erfitt er að mæla hagnað 

og tap aðgerða með óyggjandi hætti. Þá má einnig spyrja spurninga um mælikvarðann, mælum 

við skilvirkni kynjakvótana með fjárhagslegum hagnaði fyrirtækja eða með lýðræðislegum 

rökum um að skilvirkni kvótanna liggi í auknum fjölda kvenna í stjórnum fyrirtækja sem kalla 

mætti lýðræðislega skilvirkni. Rawls segir grundvallarmun liggja í eignarrétti einstaklinga og 
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eignum til fjármagns (e. capital good). Eignarréttur einstaklingsins felst í ákvörðunarrétti hans 

um eigið líf og fellur því undir reglu Rawls um frelsi. Eignarhald fjármagns er eignarhald hluta 

sem aðrir eru einnig háðir, þar af leiðandi fellur það undir reglu Rawls um mismunun, þar sem 

framlenging á eignarrétti einstaklingsins til eignarréttar á fjármagni byggir á hugsanlegum 

afleiðingum á dreifingu félagslegra gæða. (Engelstad 2012).  

Umræðan um eignarrétt þegar að kemur að hlutafélögum og einkahlutafélögum er því flókin 

og opin fyrir túlkun. Víðtækt regluverk og löggjöf er í um eignarrétt hlutahafa í hluta- og 

einkahlutafélögum, meira en þegar kemur að öðrum eignum, m.a. til þess að dreifa áhættu og 

ábyrgð hluthafa og þar á ofan eru margslungin regluverk varðandi hlutabréfaviðskipti. Þetta 

þýðir það að nánast allar gerðir eignarhalds á fjármagni þurfa að hlíta regluverki yfirvalda og 

annarra félagslegra aðstæðna og að víðtækt svið af félagslegum þáttum hafa áhrif á þegar að 

þessi regluverk eru ákvörðuð (Engelstad 2012). 
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4. Rannsókn 

4.1 Framkvæmd, gögn og þátttakendur 

Eins og segir í inngangi hér að framan er rannsókn þessi hluti af verkefni sem kallast 

Kynjajafnrétti við stjórn atvinnulífsins: stefna, þróun og áhrif. Markmið verkefnisins er að 

varpa ljósi á kynjajafnrétti við stjórnun atvinnulífisins með áherslu á stefnumótun, þróun 

kynjakvóta og áhrifa þeirra. Spurningalistinn sem notast var við í spurningakönnun þessari, var 

sami spurningalisti og var notaður í sambærilegri rannsókn sem Samfunnsforskningsinstitutet í 

Osló í Noregi gerði. Við notuðumst við sama spurningalista til þess að hafa niðurstöður 

rannsóknanna í þessum tveim löndum samanburðarhæfar. Þýddum við listann í samstarfi við 

KPMG og samstarfsaðilana í Noregi og gerðum forkönnun meðal fólks sem vinnur m.a. sem 

framkvæmdastjórar og mannauðsstjórar, og tókum við tillit til athugasemda þeirra. 

Gögnin sem greind voru í ritgerð þessari byggjast á upplýsingum um stærstu fyrirtæki 

Íslands eftir veltu. Markmið rannsóknarinnar var að ná til æðstu stjórnenda í 250 stærstu 

fyrirtækjum Íslands eftir tekjum. Notast var við grunnlista tímaritsins Frjálsrar verslunar yfir 

300 stærstu fyrirtæki Íslands raðað eftir veltu. Rannsókn þessi er þýðisrannsókn en það eru 

rannsóknir þar sem ekki er notast við úrtak úr þýði til að rannsaka, heldur er þýðið í heild sinni 

rannsakað. Það er gert með því að reyna að ná til allra einstaklinga sem tilheyra þýðinu (Szklo 

1998). Þessi tegund af úrtaki kallast einsleitt úrtak (e. homogeneous sample) en þá eru tilteknir 

einsleitir hópar leitaðir uppi án þess að tilviljun ráði, til þess að greina og rannsaka. Aðferð 

þessi er notuð þegar markmið rannsóknarinnar er að skilja og lýsa ákveðnum hópi á dýptina. 

Aðferðin við einsleitt úrtak er hluti af aðferðum tilgangsúrtaka (e. purposive sample), 

tilgangsúrtök eru tegund af úrtökum sem ekki byggja á líkindum (e. non-probability sampling), 

heldur einblína á söfnunaraðferð úrtaksins þar sem að einingarnar sem á að rannsaka eru 

byggðar á mati rannsakanda. 

Ákveðin voru tiltekin skilyrði sem hin samstarfslönd rannsóknarinnar notuðust einnig við 

þegar við ákváðum hvaða fyrirtæki og einstaklingar fóru á úrtakslistann hjá okkur. Ákveðið var 

að notast við stærstu fyrirtækin eftir veltu þar sem þau fyrirtæki og æðstu stjórnendur 

(framkvæmdastjórn) þeirra hafa mikil áhrif í íslensku efnahags- og atvinnulífi. Einnig gerði 

þessi stærð og fjöldi okkur kleift að rannsaka mismunandi félagaform fyrirtækja. Valin voru 

fyrirtæki með íslenska stjórn skráða á Íslandi og framkvæmdastjórn með höfuðstöðvar á Íslandi. 

Valin voru fyrirtæki sem voru með þrjá eða fleiri æðstu stjórnendur innan fyrirtækisins og þar 

sem upplýsingar um samsetningu framkvæmdastjórnarinnar voru til staðar. Æðstu stjórnendur 

skilgreindum við sem forstjóra og/eða framkvæmdastjóra og alla þá sem heyra beint undir hann. 
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Ef fyrirtæki á listanum uppfyllti ekki þessi skilyrði þ.e.a.s. stjórnin var ekki skráð á Íslandi, 

framkvæmdastjórn ekki staðsett á Íslandi, með minni framkvæmdastjórn en við þurftum eða 

upplýsingar um samsetningu framkvæmdastjórnar fengust ekki, þá datt það fyrirtæki út og við 

tókum næsta fyrirtæki fyrir neðan á listanum. Framkvæmdastjórn fyrirtækja skilgreindum við 

sem æðsta daglega stjórnanda þ.e.a.s. framkvæmdastjóra (e. CEO), sem og þá sem heyra beint 

undir framkvæmdastjóra í skipuriti fyrirtækjanna. Með þessa skilgreiningu voru 246 fyrirtæki 

í úrtakinu okkar sem samanstóð af margskonar félagaformum, s.s. einkahlutafélögum, 

opinberum hlutafélögum, félögum í eigu ríkis og sveitarfélaga, sjálfseignarstofnunum og 

samvinnufélögum. 

 Samkvæmt lögum þurfa fyrirtæki að skrá upplýsingar um stjórnarmeðlimi fyrirtækja sinna 

hjá Fyrirtækjaskrá. Hinsvegar eru engin lög um að upplýsingar um framkvæmdastjórnir þurfi 

að skrá eða birta hjá hinu opinbera, þar af leiðandi var það flókið verkefni að finna upplýsingar 

um framkvæmdastjórnir fyrirtækja. Einnig verður að hafa þann fyrirvara að tíðar 

mannabreytingar eru í framkvæmdastjórnum fyrirtækja, og breytingar gætu hafa átt sér stað á 

þeim tíma sem listinn var sendur út án þess að vitað hafi verið af þeim. Nokkrum aðferðum var 

beitt til þess að fá upplýsingar um æðstu stjórnendur fyrirtækjanna. Byrjað var á því að senda 

tölvupóst til forstjóra/framkvæmdastjóra 250 stærstu fyrirtækjanna, þar sem rannsóknin var 

kynnt og óskað eftir netföngum æðstu stjórnenda fyrirtækjanna. Ef stjórnendur svöruðu ekki 

tölvupóstinum, var reynt að hringja og fá upplýsingar og notast við heimasíður fyrirtækjanna 

til þess að fá upplýsingar um nöfn, starfsheiti og netföng æðstu stjórnenda hjá fyrirtækinu. Ef 

engar upplýsingar fengust hvorki í gegnum tölvupósta, símhringingar eða heimasíður tókum 

við næsta fyrirtæki neðar á listanum. Þegar listinn yfir fyrirtækin, nöfn æðstu stjórnenda þeirra 

og netföng var tilbúin, var sendur út tölvupóstur sem innihélt netslóð að vefkönnuninni en þar 

var notast var við netforritið Survey Monkey. Tölvupósturinn var sendur út 28. nóvember 2014 

og var spurningalistinn tekinn niður 26. janúar 2015, þrír áminningapóstar voru sendir út til að 

minna fólk á að svara könnuninni.  

Alls voru 1349 manns á listanum okkar og 246 fyrirtæki. Heildarsvarhlutfall könnunarinnar 

var 73% en allir svöruðu þó ekki öllum spurningnum og minnkaði því svarhlutfallið innan 

spurninga. Alls svöruðu 504 manns spurningunni um kyn, en 138 konur (27,4%) svöruðu og 

366 karlar (72,6%).  

Spurningalistinn innihélt 60 spurningar sem skiptust í tiltekna flokka, m.a. ráðningarferli 

stjórnendanna, viðhorf þeirra til kynjajafnvægis innan fyrirtækja og í atvinnulífinu, viðhorf 

þeirra til kynjakvótalaganna og stjórnarstörf. Seinni hluti spurningalistans sneri að samþættingu 

atvinnulífs og fjölskyldulífs, t.d. fjölda vinnustunda á viku, skiptingu heimilisstarfa og 
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umönnunar barna. Notaður var fimm bila Likert kvarði þegar spurt var um viðhorf og skoðanir, 

og voru svarmöguleikarnir „mjög ósammála“ sem fékk gildið einn og „mjög sammála“ sem 

fékk gildið fimm. Niðurstöður verða gefnar fyrir karla og konur og þar sem marktækur munur 

er á kynjunum við 0.05 öryggisbil verður merkt með stjörnu og 0.001 öryggisbil með þremur 

stjörnum. 

 

4.2 Mælingar 

Í ritgerð þessari er verið að mæla viðhorf stjórnenda til ákveðinna þátta. Í fyrsta lagi viðhorf 

stjórnenda til heppileika og vafasemi kynjakvótalaganna, hvar í atvinnulífinu stjórnendur telja 

að lögin séu heppileg aðferð til þess að ná fram kynjajafnvægi og af hverju stjórnendur telja 

kynjakvótalögin vafasama aðferð til þess að ná fram kynjajafnvægi. Í öðru lagi er verið að skoða 

tengsl viðhorfsbreytanna til kynjakvótalaga og þess hvort kynjajafnvægi sé æskilegt í 

stjórnendastöðum í atvinnulífinu út frá lýðræðis- og arðsemisrökum.  

Svörin um viðhorf til bæði heppileika kynjakvótalaganna og vafasemi þeirra voru á fimm 

bila Likert kvarða, eins og áður segir, þar sem svörin voru á bilinu einn sem stendur fyrir „mjög 

ósammála“ og fimm sem stendur fyrir „mjög sammála.“ Svörin sem fengu gildið 1 og 2 voru 

felld saman í eitt gildi sem fékk heitið ósammála. Svörin sem fengu gildið 4 og 5 voru felld 

saman í eitt gildi sem fékk heitið sammála. Þeim sem voru hlutlausir (svöruðu gildi 3) var sleppt 

í þessari úrvinnslu en eru þó með í myndnum hér fyrir neðan. 

 

Heppileiki kynjakvótalaganna. Þrjár breytur eru notaðar í greiningunni hér á eftir til að mæla 

viðhorf til heppileika kynjakvótalaganna, þá sem eru sammála staðhæfingunni og þá sem eru 

ósammála. Stjórnendur voru spurðir hversu sammála/ósammála þeir væru eftirfarandi 

fullyrðingum: Lög um lágmark 40% hvors kyns er heppileg aðferð til að ná fram 

kynjajafnvægi í: 

-Stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

- Opinberra hlutafélaga 

-Stjórnum hlutafélaga/einkahlutafélaga þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði á 

ársgrundvelli 

 

Vafasemi kynjakvótalaganna. Tvær breytur verða notaðar í greiningunni hér á eftir til að 

mæla viðhorf til vafasemi kynjakvótalaganna, þá sem eru sammála staðhæfingunni og þá sem 

eru ósammála. Stjórnendur voru spurðir hversu sammála/ósammála þeir væru eftirfarandi 
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fullyrðingum. Lög um lágmark 40% hvors kyns er vafasöm aðferð til þess að ná fram 

kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja vegna þess að:  

-Það er óheppilegt að ríkið setji reglur um hverjir eigi að vera fulltrúar eigenda. 

-Það er neikvætt fyrir arðsemina 

 

Lýðræðisrök: Samkvæmt kenningum um lýðræði byggjast lýðræðisrökin á því að auka ætti 

fjölda kvenna í stjórn þar sem að það er siðferðislega réttlátt að fleiri konur sitji í stjórn. Ýmsar 

feminískar kenningar halda því fram að ósýnilegar hindrandir séu í vegi kvenna að æðstu 

stjórnendastöðum í atvinnulífinu. Notkun lýðræðisrakanna eru sterk í opinbera geiranum. 

Notast var við tvö svör við spurningunni: Sem jafnast hlutfall kvenna og karla í æðstu 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu er mikilvægt af því að…; og snéru svörin tvö að 

lýðræðisrökum sem notast verður við til að skoða viðhorf til kynjakvóta og mikilvægi 

kynjajafnvægis af lýðræðisrökum. Svörin (breyturnar) eru eftirfarandi:  

1) „Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna stjórnunarstöðum í fyrirtækjum“, 2) „ Það snýst 

um jafnan rétt kvenna og karla“. Einnig var notast þriðju breytuna en það voru svör við 

spurningunni; „Ef kynin eru jafnhæf, þá ætti að vera jafnt hlutfall kvenna og karla í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu“. 

 

Arðsemisrök: Samkvæmt kenningum og rannsóknum eykur fjölbreytileiki í stjórnum 

arðsemi fyrirtækja. Meginástæðan fyrir því að lög um kynjakvóta fóru í gegn á Alþingi var 

arðsemisrök, þ.e. að það væri hagkvæmt fyrir fyrirtækin og atvinnulífið að auka 

fjölbreytileikann í stjórnum fyrirtækja. Notast var við þrjú svör við spurningunni: Sem jafnast 

hlutfall kvenna og karla í æðstu stjórnunarstöðum í atvinnulífinu er mikilvægt af því að…; og 

snéru svörin þrjú að arðsemisrökum sem notast verður við til að skoða viðhorf til kynjakvóta 

og mikilvægi kynjajafnvægis af arðsemisástæðum. Svörin (breyturnar) eru eftirfarandi; 1) „Það 

stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu félagsins“, 2) „Það stuðlar að betri áhættustjórnun“, 3) 

„Þannig nýtist auður samfélagsins best“.  

 

4.3 Úrvinnsla gagna 

Öll úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS en myndir og töflur voru unnar í 

töflureikniforritinu Excel. Notast var við krosstöflur til að lýsa sambandinu milli kyns, viðhorfa 

til arðsemi og lýðræðis við breyturnar fimm sem skoðuðu viðhorf til heppileika/óheppileika 

kynjakvóta í stjórnum. Þrátt fyrir að rannsóknin sé þýðisrannsókn er mikilvægt að notast við 
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marktektarpróf til þess að hægt sé að líta á þetta þýði sem úrtak allra mögulegra þýða (Sólrún 

Sigvaldadóttir 2015). Því voru framkvæmd og túlkuð marktektarpróf í allri tölfræðilegri 

greiningu í rannsókninni.  

Dreifing breytanna var skoðuð og settar fram krosstöflur fyrir tengsl viðhorfsbreytanna fimm 

við breyturnar sem lýsa arðsemirökunum og lýðræðisrökunum sem og eftir kyni. Kí kvaðrat 

marktektarpróf (e. chi-square test) var notað til þess að kanna hvort ofangreind tengsl væru 

marktæk. Í krosstöflum er merkt með einni stjörnu ef tengsl eru marktæk miðað við α= 0,05 

öryggisbil og þremur stjörnum ef þau eru marktæk miðað við α= 0,0001 öryggisbil. 

 

4.4 Lýsandi niðurstöður 

Á myndum eitt til átta má sjá lýsandi niðurstöður fyrir breyturnar sem mæla huglæg viðhorf, 

þ.e.a.s. hvort mikilvægi kynjajafnvægis í æðstu stjórnendastöðum í atvinnulífinu er réttlætt með 

lýðræðisrökum eða arðsemisrökum. Breyturnar sem snúa að lýðræðisrökum mæla viðhorf 

stjórnenda til þess hvort þeir eru sammála eða ósammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt af 

lýðræðisástæðum. Eins og fyrr segir eru það eftirfarandi þrjár breytur: 1) „Ef kynin eru jafn 

hæf, þá ætti að vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu“. 

Þáttakendur voru beðnir um að svara fullyrðingum undir spurningunni: Að hafa sem jafnast 

hlutfall kvenna og karla í æðstu stjórnunarstöðum í atvinnulífinu er mikilvægt af því að: 2) 

„Konur eru jafn hæfar körlum að gegna stjórnunarstöðum í atvinnulífinu“, 3) „Það snýst um 

jafnan rétt kvenna og karla“. Á mynd 1 til 11 sjáum við dreifingu þessara þriggja breyta.  

Á mynd eitt sjáum við lýsandi niðurstöður fyrir breytuna „ef kynin eru jafnhæf, þá ætti að 

vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu“ eftir að búið er að slá 

svörunum saman í þrjá flokka, en meirihluti svarenda eða 71,6% var sammála eða mjög 

sammála staðhæfingunni en 12,1% var ósammála eða mjög ósammála henni.  
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Mynd 1. Ef kynin eru jafn hæf, þá ætti að vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu. Ath: 

tölurnar eru tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Á mynd tvö sjáum við lýsandi niðurstöður fyrir breytuna sem jafnast hlutfall kvenna og karla 

í æðstu stjórnunarstöðum í atvinnulífinu er mikilvægt af því að; „konur eru jafn hæfar körlum“ 

til að gegna stjórnunarstöðum í fyrirtækjum“ eftir að búið er að slá svörunum saman í þrjá 

flokka, en meirihluti svarenda eða 88,3% var sammála eða mjög sammála staðhæfingunni en 

einungis 3,7% var ósammála eða mjög ósammála henni. 

 

 
Mynd 2. Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna stjórnunarstöðum í fyrirtækjum. Ath: tölurnar eru tíðni viðhorfs í 

hverjum flokki 

 

Á mynd þrjú sjáum við lýsandi niðurstöður fyrir breytuna sem jafnast hlutfall kvenna og 

karla í æðstu stjórnunarstöðum í atvinnulífinu er mikilvægt af því að; „það snýst um jafnan rétt 

kvenna og karla“ eftir að búið er að slá svörunum saman í þrjá flokka, en meirihluti svarenda 
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eða 59,0% var sammála eða mjög sammála staðhæfingunni en 17,5% voru ósammála eða mjög 

ósammála henni. 

 

 
Mynd 3. Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla.Ath: tölurnar eru tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Breyturnar sem mæla viðhorf stjórnenda til þess hvort þeir eru sammála, hlutlausir eða 

ósammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt af arðsemisástæðum eru svörin við eftirfarandi 

þremur fullyrðingum sem féllu undir spurninguna að hafa sem jafnast hlutfall kvenna og karla 

í æðstu stjórnunarstöðum í atvinnulífinu er mikilvægt af því að: 1) „það stuðlar að betri 

fjárhagslegri afkomu fyrirtækja“, 2) „það stuðlar að betri áhættustjórnun“ og 3) „þannig nýtist 

auður samfélagsins best“.  

Á mynd fjögur sjáum við lýsandi niðurstöður fyrir breytuna sem jafnast hlutfall kvenna og 

karla í æðstu stjórnunarstöðum í atvinnulífinu er mikilvægt af því að; „það stuðlar að betri 

fjárhagslegri afkomu fyrirtækja“ eftir að búið er að slá svörunum saman í þrjá flokka. Skipting 

er nokkuð jöfn en 39,0% svarenda var sammála eða mjög sammála staðhæfingunni, 35,3% var 

hlutlaus og 25,6% var ósammála eða mjög ósammála henni. 
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Mynd 4. Það stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu fyrirtækja.Ath: tölurnar eru tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Á mynd fimm sjáum við lýsandi niðurstöður fyrir breytuna sem jafnast hlutfall kvenna og 

karla í æðstu stjórnunarstöðum í atvinnulífinu er mikilvægt af því að; „það stuðlar að betri 

áhættustjórnun“ eftir að búið er að slá svörunum saman í þrjá flokka, meirihluti svarenda eða 

51,3% var sammála eða mjög sammála staðhæfingunni en 17,9% var ósammála eða mjög 

ósammála henni. 

 
Mynd 5. Það stuðlar að betri áhættustjórnun.Ath: tölurnar eru tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Á mynd sex sjáum við lýsandi niðurstöður fyrir breytuna sem jafnast hlutfall kvenna og karla 

í æðstu stjórnunarstöðum í atvinnulífinu er mikilvægt af því að; „þannig nýtist auður 

samfélagsins best“ eftir að búið er að slá svörunum saman í þrjá flokka, meirihluti svarenda eða 

67,4% var sammála eða mjög sammála staðhæfingunni en 9,5% var ósammála eða mjög 

ósammála henni. 

39,0%
35,3%

25,6%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Sammála Hlutlaus Ósammála

51,3%

30,8%

17,9%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Sammála Hlutlaus Ósammála



  

48 

 

 
Mynd 6. Þannig nýtist auður samfélagsins best.Ath: tölurnar eru tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Á myndum sjö til ellefu má sjá lýsandi niðurstöður fyrir breyturnar sem mæla viðhorf til 

kynjakvóta. Breyturnar mæla viðhorf stjórnenda til þess hvort þeir eru sammála eða ósammála 

því að „kynjakvótar séu heppileg/óheppileg leið til þess að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum í 

efnahagslífinu.“ Þátttakendur voru beðnir um að svara fullyrðingum undir spurningunni: Lög 

um lágmark 40% hvors kyns í stjórnum fyrirtækja er heppileg aðferð til þess að ná fram 

kynjajafnvægi í eftirfarandi þremur félagaformum: 1) „Stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða 

sveitarfélaga“, 2) „Stjórnum opinberra hlutafélaga“, 3) „Stjórnum hlutafélaga/einkahlutafélaga 

þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli“. Einnig voru þáttakendur 

beðnir um að svara fullyrðingum undir spurningunni; Lög um lágmark 40% hvors kyns í 

stjórnum fyrirtækja er vafasöm aðferð til þess að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja 

vegna þess að og svörin voru 1) „Það er óheppilegt að ríkið setji reglur um hverjir eigi að vera 

fulltrúar eigenda“ og 2) „Það er neikvætt fyrir arðsemina“.  

Á mynd sjö sjáum við lýsandi niðurstöður fyrir breytuna Lög um lágmark 40% hvors kyns í 

stjórnum fyrirtækja er heppileg aðferð til þess að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum fyrirtækja 

í eigu ríkis eða sveitarfélaga“ eftir að búið er að slá svörunum saman í þrjá flokka, meirihluti 

svarenda eða 50,7% var sammála eða mjög sammála staðhæfingunni en 27,6% var ósammála 

eða mjög ósammála henni. 
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Mynd 7. Stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga. Ath: tölurnar eru tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Á mynd átta sjáum við lýsandi niðurstöður fyrir breytuna Lög um lágmark 40% hvors kyns í 

stjórnum fyrirtækja er heppileg aðferð til þess að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum opinberra 

hlutafélaga“ eftir að búið er að eftir að búið er að slá svörunum saman í þrjá flokka, meirihluti 

svarenda eða 48% var sammála eða mjög sammála staðhæfingunni en 29,9% var ósammála eða 

mjög ósammála henni. 

 
Mynd 8. Stjórnum opinberra hlutafélaga.Ath: tölurnar eru tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Á mynd níu sjáum við lýsandi niðurstöður fyrir breytuna Lög um lágmark 40% hvors kyns í 

stjórnum fyrirtækja er heppileg aðferð til þess að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum hluta- og 

einkahlutafélaga“ eftir að búið er að slá svörunum saman í þrjá flokka, 35,6% svarenda var 
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sammála eða mjög sammála staðhæfingunni en meirihluti svarenda eða 40,1% var ósammála 

eða mjög ósammála staðhæfingunni. 

 

 
Mynd 9. Stjórnum hlutafélaga/einkahlutafélaga þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli.Ath: 

tölurnar eru tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 
Á mynd tíu sjáum við lýsandi niðurstöður fyrir breytuna Lög um lágmark 40% hvors kyns í 

stjórnum fyrirtækja er vafasöm aðferð til þess að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja 

vegna þess að „það er óheppilegt að ríkið setji reglur um hverjir eigi að vera fulltrúar eigenda“ 

eftir að búið er að slá svörunum saman í þrjá flokka, meirihluti svarenda eða 53,8% var sammála 

eða mjög sammála staðhæfingunni en 27,5% var ósammála eða mjög ósammála henni. 

 

 
Mynd 10. Það er óheppilegt að ríkið setji reglur um hverjir eigi að vera fulltrúar eigenda.Ath: tölurnar eru tíðni 

viðhorfs í hverjum flokki 
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Á mynd ellefu sjáum við lýsandi niðurstöður fyrir breytuna Lög um lágmark 40% hvors kyns 

í stjórnum fyrirtækja er vafasöm aðferð til þess að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja 

vegna þess að „það er neikvætt fyrir arðsemina“ eftir að búið er að slá svörunum saman í þrjá 

flokka, um það bil jafnt hlutfall svarenda var sammála og ósammála fullyrðingunni, eða 29,4% 

var sammála eða mjög sammála staðhæfingunni en 28,1% var ósammála eða mjög ósammála 

henni. 

 

 
Mynd 11. Það er neikvætt fyrir arðsemina.Ath: tölurnar eru tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

4.5 Krosstöflur 

Í töflum 1 til 16 getur að líta krosstöflur eftir huglægum viðhorfum (lýðræðis- og 

arðsemisrökum) og viðhorf til heppileika og vafasemi kynjakvótanna eftir kyni.  

 

 4.5.1 Lýðræðisrök og viðhorf til kynjakvóta 

Í töflum 1 til 6 má sjá tengslin milli þess hvort stjórnendur séu sammála eða ósammála 

lýðræðisrökum um kynjakvóta og þess hvort stjórnendur séu sammála eða ósammála því að lög 

kynjakvóta í stjórnum séu heppileg leið að ná fram kynjajafnrétti í hinum ýmsu félagaformum. 

Ennfremur sýna töflurnar tengslin milli þess hvort stjórnendur telja að kynjakvótar séu vafasöm 

leið til þess að ná fram kynjajafnvægi, í fyrsta lagi þar sem „það er óheppilegt að ríkið setji 

reglur um hverjir eigi að vera fulltrúar eigenda“ (hér eftir talað um að brot á eignarrétti hluthafa) 

og í öðru lagi þar sem „það er neikvætt fyrir arðsemina“. Svör stjórnenda hafa verið flokkuð í 

tvo flokka: Þeir sem eru ósammála og þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi í 

atvinnulífinu sé mikilvægt af eftirfarandi lýðræðisrökum.  
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Tafla 1. „Ef kynin eru jafn hæf, þá ætti að vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu“ 

greint eftir félagaformi 

Stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

Það ætti að vera jafnt hlutfall Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 226 (72%) 84 (28%) 

Ósammála lýðræðisrökum 18 (31,6%) 39 (68,4%) 

Kí kvarðat  34,654***  

***p<.0001  

Samtals 234 123 

Stjórnum opinberra hlutafélaga 

 Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 204 (68,9%) 92 (31,1%) 

Ósammála lýðræðisrökum 17 (30,4%) 39 (69,6%) 

Kí kvarðat  29,969***  

***p<.0001  

Samtals 221 131 

Stjórnum hluta- og einkahlutafélaga 

 Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 155 (55,4%) 125 (44,6%) 

Ósammála lýðræðisrökum 10 (17,5%) 47 (82,5%) 

Kí kvarðat  27,098***  

***p<.0001  

Samtals 165 172 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að: „Ef kynin eru jafn hæf, þá ætti að 

vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu“ eru í 72% tilfella einnig 

sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum 

fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga“, miðað við 31,6% þeirra sem eru ósammála 

lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést einnig að þeir sem eru sammála því að: „Ef kynin eru jafn hæf, þá 

ætti að vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu“ eru í 68,9% tilfella 

einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum 

opinberra hlutafélaga“, miðað við 30,4% þeirra sem eru ósammála lýðræðisrökunum en 

sammála staðhæfingunni. 

Þá sést í ofangreindri töflu að þeir sem eru sammála því að: „Ef kynin eru jafn hæf, þá ætti 

að vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu“ eru í 55,4% tilfella 

einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum 

hluta- og einkahlutafélaga“, miðað við 17,5% þeirra sem eru ósammála lýðræðisrökunum en 

sammála staðhæfingunni. 
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Tafla 2. „Ef kynin eru jafn hæf, þá ætti að vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu“ 

eftir því hvort kynjakvótar séu taldir vafasöm leið til að ná fram kynjajafnvægi. 

Kynjakvótar brjóta á eignarétti hluthafa 

Það ætti að vera jafnt hlutfall Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 187 (61,9%) 115 (38,1%) 

Ósammála lýðræðisrökum 53 (86,9%) 8 (13,1%) 

Kí kvarðat  14,118***  

***p<.0.0001   

Samtals 240 123 

Kynjakvótar eru neikvæðir fyrir arðsemi fyrirtækja 

  Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum Sammála Ósammála 

Ósammála lýðræðisrökum 42 (16,0%) 220 (84%) 

Kí kvarðat  13 (26%) 37 (74%) 

*p<.0.05 2,874   

Samtals 55 257 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að: „Ef kynin eru jafn hæf, þá ætti að 

vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu“ eru í 61,9% tilfella einnig 

sammála því að „kynjakvótar séu brot á eignarrétti“, miðað við 86,9% þeirra sem eru ósammála 

lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að: „Ef kynin eru jafn hæf, þá ætti að 

vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu“ eru í 16% tilfella einnig 

sammála því að „kynjakvótar séu neikvæðir fyrir arðsemi fyrirtækja“, miðað við 26% þeirra 

sem eru ósammála lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 
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Tafla 3. „Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna stjórnunarstöðum í fyrirtækjum“ greint eftir félagaformi 

Stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

 Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna 

stjórnunarstöðum í fyrirtækjum 
Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 259 (68,3%) 120 (31,7%) 

Ósammála lýðræðisrökum 4 (28,6%) 10 (71,4%) 

Kí kvarðat  9,645*  

*p<.0.05     

Samtals 263 130 

Stjórnum opinberra hlutafélaga 

  Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 246 (66,7%) 123 (33,3%) 

Ósammála lýðræðisrökum 5 (29,4%) 12 (70,6%) 

Kí kvarðat  9,918*  

*p<.0.05     

Samtals 251 135 

Stjórnum hluta- og einkahlutafélaga 

  Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 182 (50,8%) 176 (49,2%) 

Ósammála lýðræðisrökum 4 (23,5%) 13 (76,5%) 

Kí kvarðat  4,842*  

*p<.0.05     

Samtals 186 189 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna 

stjórnunarstöðum í fyrirtækjum“ eru í 68,3% tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu 

heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga“, 

miðað við 28,6% þeirra sem eru ósammála lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna 

stjórnunarstöðum í fyrirtækjum“ eru í 66,7% tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu 

heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum opinberra hlutafélaga“, miðað við 29,4% 

þeirra sem eru ósammála lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna 

stjórnunarstöðum í fyrirtækjum“ eru í 50,8% tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu 

heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum hluta- og einkahlutafélaga“, miðað við 

23,5% þeirra sem eru ósammála lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 
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Tafla 4. „Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna stjórnunarstöðum í fyrirtækjum“ eftir því hvort kynjakvótar 

séu taldir vafasöm leið til að ná fram kynjajafnvægi 

   
Kynjakvótar eru brot á eignarétti hluthafa 

 Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna 

stjórnunarstöðum í fyrirtækjum 
Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 246 (63,4%) 142 (36,6%) 

Ósammála lýðræðisrökum 15 (83,3%) 3 (16,7%) 

Kí kvarðat  2,976  

*p<.0.05     

Samtals 261 145 

Kynjakvótar eru neikvæði fyrir arðsemi fyrirtækja 

  Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 56 (16,4%) 286 (83,6%) 

Ósammála lýðræðisrökum 5 (38,5%) 8 (61,5%) 

Kí kvarðat  4,293*  

*p<.0.05     

Samtals 61 297 
  

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna 

stjórnunarstöðum í fyrirtækjum“ eru í 63,4% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu 

brot á eignarrétti hluthafa“, miðað við 83,3% þeirra sem eru ósammála lýðræðisrökunum en 

sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna 

stjórnunarstöðum í fyrirtækjum“ eru í 16,4% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu 

neikvæðir fyrir arðsemi fyrirtækja“, miðað við 38,5% þeirra sem eru ósammála 

lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 
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Tafla 5. „Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla“ greint eftir félagaformi 

Stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 197 (75,2%) 65 (24,8%) 

Ósammála lýðræðisrökum 30 (39,5%) 46 (60,5%) 

Kí kvarðat  34,075***  

***p<.0.0001   

Samtals 227 111 

Stjórnum opinberra hlutafélaga 

  Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 189 (73,8%) 67 (26,2%) 

Ósammála lýðræðisrökum 25 (33,3%) 50 (66,7%) 

Kí kvarðat  41,622***  

***p<.0.0001   

Samtals 241 117 

Stjórnum hluta- og einkahlutafélaga 

  Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 148 (61,9%) 91 (38,1%) 

Ósammála lýðræðisrökum 18 (22,8%) 61 (77,2%) 

Kí kvarðat  36,454***  

***p<.0.0001   

Samtals 166 152 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla“ eru í 

75,2% tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi 

í „stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga“, miðað við 39,5% þeirra sem eru ósammála 

lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla“ eru í 

73,8% tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi 

í „stjórnum opinberra hlutafélaga“, miðað við 33,3% þeirra sem eru ósammála 

lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla“ eru í 

61,9% tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi 

í „stjórnum hluta- og einkahlutafélaga“, miðað við 22,8% þeirra sem eru ósammála 

lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 
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Tafla 6. „Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla“ eftir því hvort kynjakvótar séu taldir vafasöm leið til að ná 

fram kynjajafnvægi 

Kynjakvótar eru brot á eignarrétti 

Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 144 (57,1%) 108 (42,9%) 

Ósammála lýðræðisrökum 69 (79,3%) 18 (20,7%) 

Kí kvarðat  13,608***  

***p<.0.0001   

Samtals 213 126 

Kynjakvótar eru neikvæðir fyrir arðsemi fyrirtækja 

  Sammála Ósammála 

Sammála lýðræðisrökum 31 (12,8%) 212 (87,2%) 

Ósammála lýðræðisrökum 18 (26,9%) 49 (73,1%) 

Kí kvarðat  7,855*  

*p<.0.05     

Samtals 49 261 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla“ eru í 

57,1% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar brjóti á eignarrétti hluthafa“, miðað við 

79,3% þeirra sem eru ósammála lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla“ eru í 

12,8% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu neikvæðir fyrir arðsemi fyrirtækja“, 

miðað við 26,9% þeirra sem eru ósammála lýðræðisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Þegar stuðningur við lýðræðisrök er skoðaður eftir því hvort stjórnendur eru sammála eða 

ósammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynajafnvægi í stjórnum ríkis- og 

sveitarfélaga, opinberra og hluta- og einkahlutafélaga kemur greinilega í ljós að þeir sem eru 

bæði sammála lýðræðisrökum og kynjakvótum eru hlutfallslega fleiri en þeir sem eru ósammála 

kynjakvótum en sammála lýðræðisrökum. Það kemur einnig í ljós að þeir sem eru ósammála 

lýðræðisrökum eru frekar sammála því að kynjakvótar séu vafasöm leið til að ná fram 

kynjajanvægi af því að það brýtur á eignarrétti hluthafa. Með öðrum orðum þá má sjá að þeir 

sem eru almennt sammála lýðræðisrökum eru frekar hlynntir kynjakvótum í stjórnum félaga en 

þeir sem eru ósammála lýðræðisrökum.  
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4.5.2 Arðsemisrök og viðhorf til kynjakvóta 

Í töflum 7 til 12 má sjá tengslin milli þess hvort stjórnendur séu sammála eða ósammála 

arðsemissrökum um kynjakvóta og þess hvort stjórnendur séu sammála eða ósammála því að 

lög kynjakvóta í stjórnum séu heppileg leið að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum eftir 

félagaformi, og til þess hvort kynjakvótar séu vafasöm leið til þess að ná fram kynjajafnvægi í 

fyrsta lagi þar sem „það er óheppilegt að ríkið setji reglur um hverjir eigi að vera fulltrúar 

eigenda“ (hér eftir talað um að brot á eignarrétti hluthafa), og í öðru lagi af því að „það er 

neikvætt fyrir arðsemina“. Svör stjórnenda hafa verið flokkuð í tvo flokka: Þeir sem eru 

ósammála og þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi í atvinnulífinu sé mikilvægt af 

eftirfarandi arðsemissrökum.  

 

Tafla 7. „Það stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu fyrirtækja“ greint eftir félagaformi 

 Stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

Það stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu 

fyrirtækja 
Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 151 (83,9%) 29 (16,1%) 

Ósammála arðsemisrökum 33 (31,1%) 73 (68,9%) 

Kí kvarðat  80,925***  

***p<.0001     

Samtals 184 102 

Stjórnum opinberra hlutafélaga 

  Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 146 (82%) 32 (18%) 

Ósammála arðsemisrökum 31 (29,5%) 74 (70,5%) 

Kí kvarðat  77,699***  

***p<.0001     

Samtals 177 106 

Stjórnum hluta- og einkahlutafélaga 

  Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 123 (74,5%) 42 (25,5%) 

Ósammála arðsemisrökum 16 (29,5%) 94 (85,5%) 

Kí kvarðat  95,051***  

***p<.0001     

Samtals 139 136 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu 
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fyrirtækja“ eru í 83,9% tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná 

fram kynjajafnvægi í „stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga“, miðað við 31,1% 

þeirra sem eru ósammála arðsemisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést einnig að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu 

fyrirtækja“ eru í 82% tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram 

kynjajafnvægi í „stjórnum opinberra hlutafélaga“, miðað við 29,5% þeirra sem eru ósammála 

arðsemisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést ennfremur að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé 

mikilvægt í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það stuðlar að betri fjárhagslegri 

afkomu fyrirtækja“ eru í 74,5% tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til 

að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum hluta- og einkahlutafélaga“, miðað við 29,5% þeirra sem 

eru ósammála arðsemisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

 

Tafla 8. „Það stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu“ eftir því hvort kynjakvótar séu taldir vafasöm leið til að ná 

fram kynjajafnvægi 

Kynjakvótar brjóta á eignarétti hluthafa 

Það stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu fyrirtækja Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 76 (45%) 93 (55%) 

Ósammála arðsemisrökum 109 (87,9%) 15 (12,1%) 

Kí kvarðat  56,645***  

***p<.0001   

Samtals 185 108 

Kynjakvótar eru neikvæðir fyrir arðsemina 

Það stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu fyrirtækja Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 21 (12,4%) 149 (87,6%) 

Ósammála arðsemisrökum 25 (26,3%) 70 (73,7%) 

Kí kvarðat  8,283*  

*p<.05     

Samtals 46 219 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu 

fyrirtækja“ eru í 45% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótarbrjóti á eignarrétti hluthafa“, 

miðað við 87,9 þeirra sem eru ósammála arðsemisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést einnig að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu 

fyrirtækja“ eru í 12,4% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu neikvæðir fyrir 
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arðsemina“, miðað við 26,3% þeirra sem eru ósammála arðsemisrökunum en sammála 

staðhæfingunni. 

 

Tafla 9. „Það stuðlar að betri áhættustjórnun“ greint eftir félagaformi 

Stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

Það stuðlar að betri áhættustjórnun Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 184 (79,7%) 47 (20,3%) 

184 (79,7%) 27 (35,5%) 49 (64,5%) 

Kí kvarðat  51,812***  

***p<.0001   

Samtals 211 96 

Stjórnum opinberra hlutafélaga 

  Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 179 (77,8%) 51 (22,2%) 

Ósammála arðsemisrökum 25 (34,2%) 48 (65,8%) 

Kí kvarðat  47,840***  

***p<.0001   

Samtals 204 99 

Stjórnum hluta- og einkahlutafélaga 

  Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 146 (67,9%) 69 (32,1%) 

Ósammála arðsemisrökum 12 (15,4%) 66 (84,6%) 

Kí kvarðat  47,840***  

***p<.0001   

Samtals 158 135 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það stuðlar að betri áhættustjórnun“ eru í 79,7% 

tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í 

„stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga“, miðað við 35,5% þeirra sem eru ósammála 

arðsemisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést einnig að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það stuðlar að betri áhættustjórnun“ eru í 77,8% 

tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í 

„stjórnum opinberra hlutafélaga“, miðað við 34,2% þeirra sem eru ósammála arðsemisrökunum 

en sammála staðhæfingunni. 

Þá sést í ofangreindri töflu að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það stuðlar að betri áhættustjórnun“ eru í 67,9% 
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tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í 

„stjórnum hluta- og einkahlutafélaga“, miðað við 15,4% þeirra sem eru ósammála 

arðsemisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

 

Tafla 10. „Það stuðlar að betri áhættustjórnun“ eftir því hvort kynjakvótar séu taldir vafasöm leið til að ná fram 

kynjajafnvægi 

Kynjakvótar brjóta á eignarétti hluthafa 

Það stuðlar að betri áhættustjórnun Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 119 (52,9%) 106 (47,1%) 

Ósammála arðsemisrökum 75 (87,2%) 11 (12,8%) 

Kí kvarðat  31,229***  

***p<.0001  

Samtals 194 117 

Kynjakvótar eru neikvæðir fyrir arðsemina 

 Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 27 (12,8%) 184 (87,2%) 

Ósammála arðsemisrökum 15 (22,1%) 53 (77,9%) 

Kí kvarðat  3,45  

***p<.0001  

Samtals 42 237 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: Það stuðlar að betri áhættustjórnun eru í 52,9% 

tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar brjóti á eignarrétti hluthafa“, miðað við 87,2% 

þeirra sem eru ósammála arðsemisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést ennfremur að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé 

mikilvægt í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Það stuðlar að betri áhættustjórnun“ 

eru í 12,8% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu neikvæðir fyrir arðsemina“, miðað 

við 22,1% þeirra sem eru ósammála arðsemisrökunum en sammála staðhæfingunni. 
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Tafla 11. „Þannig nýtist auður samfélagsins best“ greint eftir félagaformi 

Stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

Þannig nýtist auður samfélagsins best Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 233 (75,4%) 76 (24,6%) 

Ósammála arðsemisrökum 11 (26,2%) 31 (73,8%) 

Kí kvarðat  42,259***  

***p<.0001   

Samtals 244 107 

Stjórnum opinberra hlutafélaga 

  Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 223 (73,8%) 79 (26,2%) 

Ósammála arðsemisrökum 12 (27,3%) 32 (72,7%) 

Kí kvarðat  38,223***  

***p<.0001   

Samtals 235 111 

Stjórnum hluta- og einkahlutafélaga 

  Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 178 (61,6%) 111 (38,4%) 

Ósammála arðsemisrökum 5 (11,6%) 38 (88,4%) 

Kí kvarðat  37,773***  

***p<.0001   

Samtals 235 111 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Þannig nýtist auður samfélagsins best“ eru í 75,4% 

tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram í „stjórnum fyrirtækja 

í eigu ríkis eða sveitarfélaga“, miðað við 26,2% þeirra sem eru ósammála arðsemisrökunum en 

sammála staðhæfingunni.  

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Þannig nýtist auður samfélagsins best“ eru í 73,8% 

tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í 

„stjórnum opinberra hlutafélaga“, miðað við 27,3% þeirra sem eru ósammála arðsemisrökunum 

en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Þannig nýtist auður samfélagsins best“ eru í 61,6% 
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tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í 

„stjórnum hluta- og einkahlutafélaga“, miðað við 11,6% þeirra sem eru ósammála 

arðsemisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

 

Tafla 12. „Þannig nýtist auður samfélagsins best“ eftir því hvort kynjakvótar séu taldir vafasöm leið til að ná fram 

kynjajafnvægi 

 

Kynjakvótar brjóta á eignarrétti hluthafa 

Þannig nýtist auður samfélagsins best Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 174 (57,4%) 129 (42,6%) 

Ósammála arðsemisrökum 39 (81,3%) 9 (18,8%) 

Kí kvarðat   9,858*  

*p<.05     

Samtals 213 138 

Kynjakvótar eru neikvæðir fyrir arðsemi fyrirtækja 

  Sammála Ósammála 

Sammála arðsemisrökum 39 (13,8%) 243 (86,2%) 

Ósammála arðsemisrökum 15 (40,5%) 22 (59,5%) 

Kí kvarðat  16,595***  

***p<.0001   

Samtals 54 265 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Þannig nýtist auður samfélagsins best“ eru í 57,4% 

tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar brjóti á eignarrétti hluthafa“, miðað við 81,3% 

þeirra sem eru ósammála arðsemisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Í ofangreindri töflu sést einnig að þeir sem eru sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af því að: „Þannig nýtist auður samfélagins best“ eru í 13,8% 

tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu neikvæðir fyrir arðsemina“, miðað við 40,5% 

þeirra sem eru ósammála arðsemisrökunum en sammála staðhæfingunni. 

Þegar stuðningur við arðsemisrökin er skoðaður eftir því hvort stjórnendur eru sammála eða 

ósammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram í stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis 

eða sveitarfélaga, opinberra hlutafélaga og hluta- og einkahlutafélaga kemur greinilega í ljós að 

þeir sem eru bæði sammála arðsemisrökum og kynjakvótum eru hlutfallslega fleiri en þeir sem 

eru ósammála kynjakvótum en sammála arðsemissrökum. Það kemur einnig í ljós að þeir sem 

eru ósammála arðsemisrökum eru frekar sammála því að kynjakvótar séu vafasöm leið til að ná 

fram kynjajanvægi af því að það brýtur á eignarrétti hluthafa. Með öðrum orðum þá má sjá að 
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þeir sem eru almennt sammála arðsemisrökum eru frekar hlynntir kynjakvótum í stjórnum 

félaga en þeir sem eru ósammála arðsemisrökum.  

 

4.5.3 Kyn og heppileiki kynjakvótalaganna 

Í töflu 13 má sjá tengslin milli kyns stjórnenda og þess hvort stjórnendur séu sammála eða 

ósammála því að lög um kynjakvóta í stjórnum séu heppileg leið að ná fram kynjajafnvægi í 

stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga, stjórnum opinberra hlutafélaga og stjórnum 

hluta- og einkahlutafélaga. Svör stjórnenda hafa verið flokkuð í tvo flokka: þá sem eru 

ósammála og þá sem eru sammála.  

 

Tafla 13. Viðhorf til kynjakvóta eftir kyni 

Stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

  Sammála Ósammála 

Konur 101 (89,4%) 12 (10,6%) 

Karlar 151 (53,7%) 130 (46,3%) 

Kí kvarðat  44,418***  
***p<.0001   

Samtals 252 142 

Stjórnum opinberra hlutafélaga 

  Sammála Ósammála 

Konur 98 (88,3%) 13 (11,7%) 

Karlar 138 (49,8%) 139 (50,2%) 

Kí kvarðat  49,215***  
***p<.0001   

Samtals 236 152 

Stjórnum hluta- og einkahlutafélaga  

  Sammála Ósammála 

Konur 91 (84,3%) 17 (15,7%) 

Karlar 84 (31,5%) 183 (68,5%) 

Kí kvarðat  86,128***  
***p<.0001   

Samtals 175 200 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að konur eru í 89,4% tilfella sammála því að lög um kynjakvóta í 

stjórnum séu heppileg leið að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða 

sveitarfélaga, miðað við 53,7% karla. Í ofangreindri töflu sést einnig að konur eru í 88,3% 

tilfella sammála því að lög um kynjakvóta í stjórnum séu heppileg leið að ná fram 

kynjajafnvægi í stjórnum opinberra hlutafélaga, miðað við 49,8% karla. Þá sést í ofangreindri 

töflu að konur eru í 84,3% tilfella sammála því að lög um kynjakvóta í stjórnum séu heppileg 

leið að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum hluta- og einkahlutafélaga, miðað við 31,5% karla.  
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Þegar að niðurstöður eru skoðaðar kemur það í ljós að konur eru almennt sammála 

kynjakvótum en þær eru sýst hlynntar kynjakvótum í hluta- og einkahlutafélögum. Um eða yfir 

helmingur karla er sammála kynjakvótum  í stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

og opinberra hlutafélaga. Hins vegar sé innan við þriðjungur karla hlynntur kynjakvótum í 

hluta- og einkahlutafélögum. 

 

4.5.4 Kyn og vafasemi kynjakvótalaganna  

Í töflu 14 má sjá tengslin milli kyns stjórnenda og þess hvort stjórnendur séu sammála eða 

ósammála því að lög kynjakvóta í stjórnum séu vafasöm leið að ná fram kynjajafnvægi vegna 

þess að: það er óheppilegt að ríkið setji reglur um hverjir eigi að vera fulltrúar eigenda og af 

því að það er neikvætt fyrir arðsemina. Svör stjórnenda hafa verið flokkuð í tvo flokka, þá sem 

eru ósammála og þá sem eru sammála. 

 

Tafla 14. Viðhorf til vafasemi kynjakvóta eftir kyni 

Kynjakvótar brjóta á eignarrétti hluthafa  

  Sammála Ósammála 

Konur 41 (39,8%) 62 (60,2%) 

Karlar 229 (75,8%) 73 (24,2%) 

Kí kvarðat  44,847***  
***p<.0001   

Kynjakvótar eru neikvæðir fyrir arðsemina 

  Sammála Ósammála 

Konur 9 (8,5%) 97 (91,5%) 

Karlar 52 (21,7%) 188 (78,3%) 

Kí kvarðat  8,790*  
***p<.005   

Samtals 61 285 

 

Í ofangreindri töflu sést að konur eru í 39,8% tilfella sammála því að kynjakvótar séu 

vafasöm leið til að ná fram kynjajafnvægi vegna eignarréttar hluthafa, miðað við 75,8% karla. 

Í ofangreindri töflu sést að konur eru í 8,5% tilfella sammála því að kynjakvótar séu vafasöm 

leið til að ná fram kynjajafnvægi vegna þess að þeir eru neikvæðir fyrir arðsemina, miðað við 

21,7% karla. 
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4.5.5 Kyn og huglæg viðhorf 

Í töflum 15 til 16 má sjá tengslin milli kyns stjórnenda og þess hvort stjórnendur séu sammála 

eða ósammála lýðræðis- og arðsemisrökum um mikilvægi kynjajafnvægis í stjórnunarstöðum í 

atvinnulífinu.  

 

4.5.6 Kyn og lýðræðisbreyturnar 

Í töflu 15 má sjá tengslin milli kyns stjórnenda og þess hvort stjórnendur séu sammála eða 

ósammála lýðræðisrökunum ef kynin eru jafn hæf, þá ætti að vera jafnt hlutfall kvenna og karla 

í stjórnunarstöðum, konur eru jafn hæfar körlum til að gegna stjórnunarstöðum í fyrirtækjum 

og það snýst um jafnan rétt kvenna og karla. 

 

Tafla 15. Lýðræðisrök eftir kyni 

Ef kynin eru jafn hæf, þá ætti að vera jafnt hlutfall kvenna og karla i stjórnunarstöðum 

  Sammála Ósammála 

Konur 111 (93,3%) 8 (6,7%) 

Karlar 238 (82,1%) 52 (17,9%) 

Kí kvarðat  8,468*  
*p<.05   

Samtals 349                 60 

Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna stjórnunarstöðum í fyrirtækjum 

  Sammála Ósammála 

Konur 131 (97,8%) 3 (2,2%) 

Karlar 308 (95,1%) 16 (4,9%) 

Kí kvarðat  1,737  
***p<.0001   

Samtals 439                 19 

Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla 

  Sammála Ósammála 

Konur 85 (79,4%) 22 (20,6%) 

Karlar 209 (75,5%) 68 (24,5%) 

Kí kvarðat  0,684  
***p<.0001   

Samtals 294 90 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

Í ofangreindri töflu sést að konur eru frekar sammála fullyrðingunni ef kynin eru jafn hæf, 

þá ætti að vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum eða 93,3 % tilfella miðað við 

82,1% karla. Í ofangreindri töflu sést að konur eru frekar sammála fullyrðingunni konur eru 
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jafn hæfar körlum til að gegna stjórnunarstöðum í fyrirtækjum eða 97,8 % tilfella miðað við 

95,1% karla. En munurinn er ómarktækur. Í ofangreindri töflu sést að konur eru frekar sammála 

fullyrðingunni Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla eða 79,4 % tilfella miðað við 75,5% 

karla. En munurinn er ómarktækur. 

 

4.5.7 Kyn og arðsemisbreyturnar 

Í töflu 16 má sjá tengslin milli kyns stjórnenda og þess hvort stjórnendur séu sammála eða 

ósammála arðsemisrökunum kynjajafnvægi í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu stuðlar að betri 

fjárhagslegri afkomu, að betri áhættustjórnun fyrirtækja og að þannig nýtist auður 

samfélagsins best. 

Tafla 16. Arðsemisrök eftir kyni 

Kynjajafnvægi stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu 

  Sammála Ósammála 

Konur 97 (92,4%) 8 (7,6%) 

Karlar 99 (45,6%) 118 (54,4%) 

Kí kvarðat  64,954***  
***p<.0001   

Samtals 196 126 

Kynjajafnvægi stuðlar að betri áhættustjórnun  

  Sammála Ósammála 

Konur 110 (95,7%) 5 (4,3%) 

Karlar 146 (63,5%) 84 (36,5%) 

Kí kvarðat  41,459***  
***p<.0001   

Samtals 256 89 

Með kynjajafnvægi nýtist auður samfélagsins best 

  Sammála Ósammála 

Konur 116 (96,7%) 4(3,3%) 

Karlar 229 (83,6%) 45 (16,%) 

Kí kvarðat  13,131***  
***p<.0001   

Samtals 345 49 

Ath: talan í svigum er tíðni viðhorfs í hverjum flokki 

 

Í ofangreindri töflu sést að konur eru frekar sammála fullyrðingunni kynjajafnvægi í 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu eða 92,4 % tilfella miðað 

við 45,6% karla. Í ofangreindri töflu sést ennfremur að konur eru frekar sammála fullyrðingunni 
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kynjajafnvægi í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu stuðlar að betri áhættustjórnun eða 95,7 % 

tilfella miðað við 63,5% karla. Þá sést í ofangreindri töflu að konur eru frekar sammála 

fullyrðingunni með kynjajafnvægi í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu nýtist auður samfélagsins 

best eða 96,7% tilfella miðað við 83,6% karla. 
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5. Samanburður við Noreg 

Rannsókn þessi er samstarfsverkefni við Samfunnsforskningsinstitutet í Osló eins og fram kom 

hér að framan. Könnun þessi var því send á sambærilegt úrtak æðstu stjórnenda í 250 stærstu 

fyrirtækjum Noregs. Notuð var sama skilgreining og í Noregi um hverjir ættu að falla undir 

hugtakið æðstu stjórnendur, þ.e.a.s. framkvæmdastjóri og þeir aðilar sem heyra beint undir 

hann/hana og þyrftu að vera þrír eða fleiri í framkvæmdastjórn til að fyrirtækið færi í úrtakið. Í 

Noregi var haft samband við 248 fyrirtæki, og fengust svör frá alls 404 æðstu stjórnendum (114 

konum og 290 körlum) og var svarhlutfallið um 31%. Í Noregi var spurningakönnunin send út 

vorið og sumarið 2014. Niðurstöður úr spurningakönnuninni hafa m.a. verið birtar í bókinni 

Virkninger av Kjönnskvotering i Norsk næringsliv í ritstjórn Mari Teigen sem fer fyrir 

rannsókninni hjá Samfunnsforskningsinstitutet í Osló. Áhugavert er að bera niðurstöður 

spurningakannananna saman milli Noregs og Íslands þar sem að þau voru fyrstu löndin til að 

setja lög um 40% hvors kyns í stjórnum hluta- og einkahlutafélaga, jafnframt því sem þau deila 

svipaðri samfélagsuppbyggingu, sögu í jafnréttismálum, stjórnarfari o.fl.  

Nokkur munur er á viðhorfum kynjanna þegar Ísland og Noregur eru borin saman. Meiri 

munur er að meðaltali á viðhorfum kvenna og karla á Íslandi en í Noregi gagnvart því hvort að 

kynjakvótalögin séu heppileg aðferð til að ná fram kynjajafnvægi. Tölurnar á myndunum fyrir 

neðan vísa í meðaltal svaranna, en lægsta gildi var einn fyrir „mjög ósammála“ og hæsta gildið 

var fimm fyrir „mjög sammála“. 

Á myndum 12 og 13 má sjá niðurstöður við spurningunum er vörðuðu í hvaða félagaformi 

kynjakvótar væru heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í atvinnulífinu eftir kyni í Noregi 

og á Íslandi, þar sem vísað er í meðaltöl (1 stendur fyrir mjög ósammála og 5 fyrir mjög 

sammála). Tafla 17 sýnir svo samanburðá svörum íslenskra og norskra þátttakenda við 

spurningunni: Lög um lágmark 40% hvors kyns er heppileg aðferð til að ná fram kynjajafnvægi 

eftir félagaformi, en prósenturnar vísa í þá sem merktu við 4 eða 5; sammála/mjög sammála.  
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Mynd 12. Svör íslenskra þátttakanda við spurningunni: „Lög um lágmark 40% hvors kyns er heppileg aðferð til að ná 

fram kynjajafnvægi í…“ Ath tölurnar vísa í meðaltöl (1 stendur fyrir mjög ósammála og 5 fyrir mjög sammála) 

 

 
 

Mynd 13. Svör norskra þátttakanda við spurningunni: „Lög um lágmark 40% hvors kyns er heppileg aðferð til að ná fram 

kynjajafnvægi í…“Ath tölurnar vísa í meðaltöl (1 stendur fyrir mjög ósammála og 5 fyrir mjög sammála) 
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Tafla 17. Samanburður á svörum íslenskra og norskra þátttakenda við spurningunni: „Lög um lágmark 40% hvors 

kyns er heppileg aðferð til að ná fram kynjajafnvægi" greint eftir félagaformi 

                                                  Ísland 
Konur 

 

Karlar 
 Noregur 

Konur 

 

Karlar 

Stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða 

sveitarfélaga 

 

   77% 42%  68% 49% 

Stjórnum opinberra hlutafélaga 

 
   75% 39%  64% 44% 

Stjórnum hlutafélaga/einkahlutafélaga 

þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn að 

jafnaði á ársgrundvelli 

 

69% 23%  55% 35% 

Framkvæmdastjórn félaga 

 
62%     20%  35% 15% 

Atvinnulífinu í heild sinni 

 
69% 23%  32% 15% 

(Þeir sem merktu við 4 eða 5; sammála/mjög sammála) 

 

Viðhorf íslenskra kvenna eru almennt jákvæðari gagnvart kynjakvótalögunum en viðhorf 

norskra kvenna, en norskir karlmenn eru jákvæðari gagnvart kynjakvótalögum en íslenskir 

karlmenn nema þegar kemur að framkvæmdastjórn félaga og atvinnulífinu í heild sinni. 

Jákvæðust eru viðhorfin gagnvart því að kynjakvótalögin séu heppileg aðferð til að ná fram 

kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga, en 77% kvenna og 42% karla 

á Íslandi eru sammála því að kynjakvótinn sé heppileg aðferð þar, samanborið við 68% kvenna 

og 49% karla í Noregi. Viðhorf kvenna á Íslandi eru jákvæðari en viðhorf kvenna í Noregi 

gagnvart því að kynjakvótalögin séu heppileg aðferð til að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum 

opinberra hlutafélaga, þar sem 75% íslenskra kvenna eru sammála samanborið við 64% norskra 

kvenna. Þar eru norskir karlmenn jákvæðari en íslenskir karlmenn, eða 44% norskra karla eru 

sammála samanborið við 39% íslenskra karla. Viðhorf kvenna á Íslandi eru jákvæðari en 

viðhorf kvenna í Noregi gagnvart því að kynjakvóta lögin séu heppileg aðferð til að ná fram 

kynjajafnvægi í stjórnum hluta- og einkahlutafélaga þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn að 

jafnaði á ársgrundvelli en 69% kvenna á Íslandi eru sammála því en 55% kvenna í Noregi, 

hinsvegar eru viðhorf norskra karlmanna jákvæðari en íslenskra, en 23% íslenskra karlmanna 

er sammála því samanborið við 35% norskra. Neikvæðust eru viðhorfin gagnvart því að 

kynjakvótalögin séu heppileg aðferð til þess að ná fram kynjajafnvægi í framkvæmdastjórn 

félaga, en 62% kvenna og 20% karla eru sammála því á Íslandi og 35% kvenna og 15% karla í 

Noregi. Mikill munur er á viðhorfum kvenna á Íslandi og í Noregi þegar kemur að atvinnulífinu 

í heild sinni, en 69% íslenskra kvenna eru sammála en aðeins 32% norskra kvenna. Viðhorf 
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íslenskra karlmanna eru þó jákvæðari en norskra karlmanna en 23% íslenskra karlamanna eru 

sammála því samanborið við 15% norskra karlmanna. 

 

 

 
Mynd 14. Svör íslenskra þátttakanda við spurningunni: „Lög um lágmark 40% hvors kyns er vafasöm aðferð til þess að 

ná fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja vegna þess að…“ Ath tölurnar vísa í meðaltöl (1 stendur fyrir mjög 

ósammála og 5 fyrir mjög sammála) 

 

 

 
Mynd 15. Svör norskra þátttakanda við spurningunni: „Lög um lágmark 40% hvors kyns er vafasöm aðferð til þess að ná 

fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja vegna þess að…“ Ath tölurnar vísa í meðaltöl (1 stendur fyrir mjög ósammála 

og 5 fyrir mjög sammála) 
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Tafla 18. Samanburður á svörum íslenskra og norskra þátttakanda við spurningunni: „Lög um lágmark 40% hvors 

kyns er vafasöm aðferð til þess að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja vegna þess að…“: 

 Ísland 
Konur 

 

Karlar 

 Noregur 
Konur 

 

Karlar 

Hæfni er mikilvægari en kyn 63% 84%  78% 87% 
Það er óheppilegt að ríkið setji reglur um 

hverjir eigi að vera fulltrúar eigenda 
31% 64%  39% 65% 

Það er neikvætt fyrir arðsemina 7% 15%  5% 12% 

Það er ekki til nægur fjöldi hæfra kvenna 

til að manna stjórnunarstöður 
5% 17%        7% 21% 

(Þeir sem merktu við 4 eða 5; sammála/mjög sammála) 

 

Þegar skoðuð eru viðhorf kynjanna til þess hvort kynjakvótalögin séu vafasöm aðferð til að 

ná fram kynjajafnvægi eru konur í Noregi frekar sammála staðhæfingunum en konur á Íslandi 

og karlar enn frekar sammála staðhæfingunum en konurnar. Meiri munur er þó á viðhorfum 

íslenskra kvenna og norskra kvenna en á viðhorfum íslenskra og norskra karla, þegar kemur að 

staðhæfingunum um að hæfni sé mikilvægari en kyn og það sé óheppilegt að ríkið setji reglur 

um hverjir eigi að vera fulltrúar eigenda. Ekki er mikill munur á milli landanna þegar kemur að 

staðhæfingunum um að það sé neikvætt fyrir arðsemina og það sé ekki til nægur fjöldi hæfra 

kvenna til að manna stjórnunarstöður, en munur er þó á milli svara kynjanna. 

Norskar konur eru í ríkara mæli sammála því en íslenskar konur að hæfni sé mikilvægari en 

kyn. Viðhorf norskra og íslenskra karlmanna virðast vera keimlík. Norskar konur eru frekar 

sammála því en íslenskar konur að það sé óheppilegt að ríkið setji reglur um hverjir eigi að vera 

fulltrúar eigenda, en norskir og íslenskir karlmenn virðast vera nokkuð sammála.  

Það er þó gegnumgangandi þráður að stjórnendur, hvort sem er konur eða karlar, norsk eða 

íslensk, eru mjög ósammála því að kynjakvótar séu neikvæðir fyrir arðsemi fyrirtækja. Það 

sama á við um þegar að það kemur að staðhæfingunni að ekki sé til nægur fjöldi hæfra karla, 

en þó virðast norskir og íslenskir karlmenn vera frekar sammála því en norskar og íslenskar 

konur. 
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6. Niðurstöður og umræður 

Markmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á viðhorf æðstu stjórnenda í fyrirtækjum til 

kynjakvóta sem stjórntækis til þess að ná fram kynjajafnvægi í atvinnulífinu. Hér hefur verið 

fjallað um fræðileg sjónarmið er varða kynjakvóta, markmið þeirra sem stjórntækja, tilkomu 

þeirra og útbreiðslu. Í upphafi setti ég fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

1. Hvenær (í hvaða félagaformi) eru stjórnendur sammála því að kynjakvótar séu 

réttlætanlegir?  

2. Er munur á viðhorfum til kynjakvóta í tilteknum félagaformum eftir réttlætis- og 

arðsemisrökum? Þurfa óhjákvæmilega að vera arðsemisrök fyrir jafnréttisaðgerðum til þess að 

þau nái fram að ganga, og benda svör rannsóknar þessarar við spurningum um arðsemisrök og 

kynjakvóta að það eigi við rök að styðjast, eins og Marian Sawer (2000) bendir á. 

3. Er kynjamunur í viðhorfum til réttlætis- og arðsemisraka um mikilvægi kynjajafnvægis í 

atvinnulífinu sem og til kynjakvóta eftir félagaformum? 

Hér á eftir verður rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður dregnar saman með því að 

setja þær í samhengi við þær kenningar sem unnið var með í rannsókninni.  

  

6.1. Huglæg viðhorf og viðhorf til kynjakvóta  

Hér fyrir neðan verður fjallað um huglægu viðhorfin þ.e.a.s. viðhorf til lýðræðis- og 

arðsemisraka eftir viðhorftum til kynjakvóta í stjórnum. 

 

6.1.1. Lýðræðisrök og viðhorf til kynjakvóta 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður fyrir fullyrðinguna Ef kynin eru jafn hæf, þá ætti að vera 

jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu, og viðhorf til kynjakvóta eftir 

félagaformum, kemur í ljós að þeir sem eru sammála fullyrðingunni eru í 72% tilfella einnig 

sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram „kynjajafnvægi í stjórnum 

fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga“, í 68,9% tilfella þegar kemur að „stjórnum opinberra 

hlutafélaga“ og í 55,4% tilfella þegar kemur að „stjórnum hluta- og einkahlutafélaga“.  

Þegar niðurstöður fyrir sömu fullyrðingu er skoðaðar fyrir því af hverju kynjakvótar séu 

vafasöm leið til að ná fram kynjajafnvægi í atvinnulífinu, kemur í ljós að þeir sem eru sammála 

fullyrðingunni eru í 61,9% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu brot á eignarrétti“, 

og eru í 16% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu neikvæðir fyrir arðsemi 

fyrirtækja“. 
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Þegar að niðurstöður fyrir fullyrðinguna að Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna 

stjórnunarstöðum í fyrirtækjum og viðhorf til kynjakvóta eftir félagaformum, kemur í ljós að 

þeir sem eru sammála fullyrðingunni eru í 68,3% tilfella einnig sammála því að kynjakvótar 

séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða 

sveitarfélaga“, í 66,7% tilfella þegar kemur að „stjórnum opinberra hlutafélaga“ og í 50,8% 

tilfella þegar kemur að „stjórnum hluta- og einkahlutafélaga“. 

Þegar niðurstöður fyrir sömu fullyrðingu eru skoðaðar fyrir því af hverju kynjakvótar séu 

vafasöm leið til að ná fram kynjajafnvægi í atvinnulífinu, kemur í ljós að þeir sem eru sammála 

fullyrðingunni eru í 63,4% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu brot á eignarrétti 

hluthafa“ og eru í 16,4% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu neikvæðir fyrir 

arðsemi fyrirtækja“. 

Þegar niðurstöður fyrir fullyrðingunni að hafa sem jafnast hlutfall kvenna og karla í æðstu 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu sé mikilvægt af því að: „Það snýst um jafnan rétt kvenna og 

karla“ og viðhorf til kynjakvóta eftir félagaformum, kemur í ljós að þeir sem eru sammála 

fullyrðingunni eru í 75,2% tilfella einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að 

ná fram kynjajafnvægi í  „stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga“, í 73,8% tilfella 

þegar kemur að „stjórnum opinberra hlutafélaga“ og 61,9% tilfella þegar kemur að „stjórnum 

hluta- og einkahlutafélaga“. 

Þegar niðurstöður fyrir sömu fullyrðingu er skoðaðar fyrir því af hverju kynjakvótar séu 

vafasöm leið til að ná fram kynjajafnvægi í atvinnulífinu, kemur í ljós að þeir sem eru sammála 

fullyrðingunni eru í 57,1% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar brjóti á eignarrétti 

hluthafa“ og eru í 12,8% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu neikvæði fyrir arðsemi 

fyrirtækja“. 

Þegar niðurstöður viðhorfa til kynjakvóta eftir lýðræðisrökum eru rýndar má sjá að 

stjórnendur sem eru sammála lýðræðisrökunum eru frekar sammála því að kynjakvótar séu gott 

stjórntæki til að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis- og sveitarfélaga og 

opinberra hlutafélaga. Hinsvegar eru þeir ekki jafn sammála því að þeir séu heppilegt stjórntæki 

til að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum einka-og hlutafélaga. En það mætti útskýra með því að 

stjórnendur sem voru sammála lýðræðisrökunum voru einnig frekar sammála því að 

kynjakvótar séu óheppilegt stjórntæki þar sem að þeir brjóti á eignarrétti hlutahfa. Sem útskýrir 

hugsanlega það að stjórnendur séu almennt minna sammála íhlutunum á við kynjakvóta í 

einkageiranum. 
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6.1.2. Arðsemisrök og viðhorf til kynjakvóta 

Þegar niðurstöður fyrir fullyrðingunni að hafa sem jafnast hlutfall kvenna og karla í æðstu 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu sé mikilvægt af því að: „Það stuðlar að betri fjárhagslegri 

afkomu fyrirtækja“ kemur í ljós að þeir sem eru sammála fullyrðingunni eru í 83,9% tilfella 

einnig sammála því að kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum 

fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga“, í 82% tilfella þegar kemur að „stjórnum opinberra 

hlutafélaga“, og í 74,5% tilfella þegar kemur að „stjórnum hluta- og einkahlutafélaga“. 

Þegar niðurstöður fyrir sömu fullyrðingu er skoðaðar fyrir því af hverju kynjakvótar séu 

vafasöm leið til að ná fram kynjajafnvægi í atvinnulífinu, kemur í ljós að þeir sem eru sammála 

fullyrðingunni eru í 45% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótarbrjóti á eignarrétti 

hluthafa“, og í 12,4% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu neikvæðir fyrir arðsemi 

fyrirtækja“. 

Þegar að niðurstöður fyrir fullyrðinguna að hafa sem jafnast hlutfall kvenna og karla í æðstu 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu er mikilvægt af því að: „Það stuðlar að betri áhættustjórnun“ 

kemur í ljós að þeir sem eru sammála fullyrðingunni eru í 79,7% tilfella einnig sammála því að 

kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram kynjajafnvægi í „stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis 

eða sveitarfélaga“, í 77,8% þegar kemur að „stjórnum opinberra hlutafélaga“, og í 67,9% tilfella 

þegar kemur að „stjórnum hluta- og einkahlutafélaga“.  

Þegar niðurstöður fyrir sömu fullyrðingu er skoðaðar fyrir því af hverju kynjakvótar séu 

vafasöm leið til að ná fram kynjajafnvægi í atvinnulífinu, kemur í ljós að þeir sem eru sammála 

fullyrðingunni eru í 52,9% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar brjóti á eignarrétti 

hluthafa“ og eru í 12,8% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu neikvæðir fyrir 

arðsemi fyrirtækja“.  

Þegar niðurstöður fyrir fullyrðinguna að hafa sem jafnast hlutfall kvenna og karla í æðstu 

stjórnunarstöðum í atvinnulífinu er mikilvægt af því að: „Þannig nýtist auður samfélagsins best“ 

kemur í ljós að þeir sem eru sammála fullyrðingunni eru í 75,4% tilfella einnig sammála því að 

kynjakvótar séu heppileg leið til að ná fram í „stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða 

sveitarfélaga“, í 73,8% tilfella þegar kemur að „stjórnum í opinberum hlutafélögum“, og í 

61,6% þegar að kemur að „stjórnum hluta- og einkahlutafélaga“.  

Þegar niðurstöður fyrir sömu fullyrðingu er skoðaðar fyrir því af hverju kynjakvótar séu 

vafasöm leið til að ná fram kynjajafnvægi í atvinnulífinu, kemur í ljós að þeir sem eru sammála 

fullyrðingunni eru í 57,4% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar brjóti á eignarrétti 

hluthafa“ og eru í 13,8% tilfella einnig sammála því að „kynjakvótar séu neikvæðir fyrir 

arðsemi fyrirtækja“.  
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Þegar niðurstöður viðhorfa til kynjakvóta eftir arðsemissrökum eru rýndar má sjá að 

stjórnendur sem eru sammála arðsemisrökum eru mjög sammála því að kynjakvótar séu gott 

stjórntæki til að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis- og sveitarfélaga og 

opinberra hlutafélaga. Stjórnendur sem eru sammála arðsemisrökunum eru einnig frekar 

sammála því að kynjakvótar séu heppilegt stjórntæki til að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum 

einka-og hlutafélaga. Svarendur sem eru sammála arðsemisrökum virðast vera þó nokkuð 

sammála því að kynjakvótar séu óheppilegt stjórntæki þar sem að þeir brjóti á eignarrétti, en þó 

ekki mjög sammála. Draga má því þá ályktun að þeir sem sammála eru arðsemisrökum virðast 

almennt sammála kynjakvótum sem stjórntæki til að ná fram kynjajafvægi bæði í 

opinberageiranum sem og einkageiranum, sem rennur stoðum undir það að nota þurfi 

arðsemisrök til þess að jafnréttisaðgerðir nái fram að ganga.  

 

6.1.3 Lýðræðis- og arðsemisrök og viðhorf til kynjakvóta 

Þegar niðurstöður viðhorfa til kynjakvóta eftir lýðræðis- og svo arðsemisrökum eru skoðaðar 

til að svara fyrri hluta rannsóknarspruningu nr. 3 ( Er kynjamunur í viðhorfum til réttlætis- og 

arðsemisraka um mikilvægi kynjajafnvægis í atvinnulífinu sem og til kynjakvóta eftir 

félagaformum?), kemur í ljós að meirihlutinn er ávallt sammála því að kynjakvótar í stjórnum 

ríkis- og sveitarfélaga og opinberra hlutafélaga sé réttlætanlegur og lítill munur er þar á eftir 

þeim ástæðum sem tilgreindar eru fyrir mikilvægi kynjajafnvægis í atvinnulífinu. Stjórnendur 

virðst því almennt séð frekar sammála kynjakvótum sem stjórntæki þegar að kemur að 

jafnréttisaðgerðum í opinbera geiranum, en þegar kemur að einkageiranum. Þetta svarar því 

rannsóknarspurningu eitt sem snýr að því í hvaða félagaformi stjórnendur séu sammála því að 

kynjakvótar séu réttlætanlegir.  

Þeir sem eru sammála arðsemisrökum eru hinsvegar frekar sammála kynjakvótum í einka- 

og hlutafélögum frekar en þeir sem eru sammála lýðræðisrökunum sem gefur til kynna að hægt 

sé að svar fjórðu rannsóknarspurningu þessarar rannsóknar jákvætt, en hún snýr að því, þ.e.a.s. 

svör rannsóknar þessarar gætu rennt stoðum undir þá kenningu Marian Sawers sem segir að 

alltaf þurfi arðsemisrök fyrir jafnréttisaðgerðum til þess að þær nái fram að ganga, og benda 

ofangreindar niðurstöður til þess.  

Þegar skoðaðar eru ástæðurnar fyrir því að kynjakvótar séu vafasömleið til að ná fram 

kynjajafnrétti í atvinnulífinu, gefa niðurstöður skýrt í ljós að svarendur eru ósammála því að 

kynjakvótar séu neikvæðir fyrir arðsemi fyrirtækja. Hinsvegar virðist vera rauður þráður í 

gegnum þá sem sammála eru lýðræðis- og arðsemisrökum að vera sammála því að kynjakvótar 
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brjóti á eignarrétti hluthafa, þó minnkar hlutfallið aðeins þegar að það kemur að 

arðsemisrökunum. Hugsanlega er svo að svarandur séu síður sammála kynjakvótum í einka- og 

hlutafélögum af þessari ástæðu. 

 

6.2. Kyn og huglæg viðhorf 

6.2.1 Kyn og lýðræðisbreytur 

Þegar niðurstöður fyrir fullyrðinguna ef kynin eru jafn hæf, þá ætti að vera jafnt hlutfall kvenna 

og karla í stjórnunarstöðum eru skoðaðar eftir kyni kemur í ljós að konur eru frekar sammála 

fullyrðingunni eða í 93,3% tilfella miðað við 82,1% tilfella karla. Þá kemur í ljós að konur eru 

frekar sammála fullyrðingunni konur eru jafn hæfar körlum til að gegna stjórnunarstöðum í 

fyrirtækjum eða 97,8 % tilfella miðað við 95,1% tilfella karla. En munurinn er ómarktækur. 

Einnig kemur í ljós að konur eru frekar sammála fullyrðingunni Það snýst um jafnan rétt kvenna 

og karla eða 79,4 % tilfella miðað við 75,5% karla. En munurinn er ómarktækur. 

Þegar niðurstöður er varðar viðhorf stjórnenda til lýðræðirsraka eru rýndar eftir kynjum má 

sjá að kvenkyns stjórnendur eru frekar sammála lýðræðisrökunum en karlkyns stjórnendur en 

ekki er mikill munur á kynjunum. Munurinn er einungis martækur þegar að kemur að 

spurningunni ef kynin eru jafn hæf, þá ætti að vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum 

og er hann ómartækur þegar að kemur að spurningnunum konur eru jafn hæfar körlum til að 

gegna stjórnunarstöðum í fyrirtækjum og Það snýst um jafnan rétt kvenna og karla. Bæði kynin eru 

því bæði mjög sammála því að kynjajafnvægi sé mikilvægt í æðstu stjórnunarstöðum í atvinnulífinu af 

lýðræðisástæðum. 

 

6.2.2 Kyn og arðsemisbreytur 

Þegar að niðurstöður fyrir fullyrðinguna „kynjajafnvægi í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu 

stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu“ eru skoðaðar eftir kyni kemur í ljós að konur er frekar 

sammála henni eða í 92,4 % tilfella miðað við 45,6% karla. Þá kemur í ljós að konur eru frekar 

sammála staðhæfingunni „kynjajafnvægi í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu stuðlar að betri 

áhættustjórnun“ eða í 95,7 % tilfella miðað við 63,5% karla. Einnig kemur í ljós að konur eru 

frekar sammála fullyrðingunni „með kynjajafnvægi í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu nýtist 

auður samfélagsins best“ eða í 96,7% tilfella miðað við 83,6% karla. 

Þegar niðurstöður er varðar viðhorf stjórnenda til arðsemisraka er rýndar eftir kynjum má 

sjá að kvenkyns stjórnendur eru mun frekar sammála öllum arðsemisrökunum en karlkyns 
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stjórnendur og það mikill munur er á kynjunum. Þetta þykir mér ein af áhugaverðurstu 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Hvaða ályktun má draga af þessum niðurstöðim ? Sjá konur virði 

sitt frekar en karlar?  

Rauður þráður kemur skýrt í ljós þegar að huglægu viðhorfin eru skoðuð eftir kyni. Konur 

eru alltaf meira sammála bæði lýðræðis- og arðsemisrökunum um mikilvægi kynjajafnvægis í 

atvinnulífinu en karlar. Oft ekki mikill munur á kynjunum þegar að kemur að lýðræðisrökunum, 

en það snýst við þegar að það kemur að arðsemisrökunum. En þar er mikill munur á kynjunum. 

Svo virðist vera sem að karlmenn líti á mikilvægi kynjajafnréttis í atvinnulífinu frekar sem 

lýðræðis- og réttlætismál en arðsemismál, á meðan að konur líta á það sem bæði lýðræðismál 

sem og arðsemismál. 

 

6.3. Kyn og viðhorf til kynjakvóta 

6.3.1 Kyn og heppileiki kynjakvótalaganna 

Þegar niðurstöður um viðhorf til kynjakvóta í tilteknum félagaformum eru skoðaðar eftir 

kyni kemur í ljós að konur eru í 89,4% tilfella sammála því að lög um kynjakvóta í stjórnum 

séu heppileg leið að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga, 

miðað við 53,7% karla. Í 88,3% tilfella eru konur sammála því að lög um kynjakvóta í stjórnum 

séu heppileg leið að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum opinberra hlutafélaga, miðað við 49,8% 

karla. Í 84,3% tilfella eru konur sammála því að lög um kynjakvóta í stjórnum séu heppileg leið 

að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum hluta- og einkahlutafélaga, miðað við 31,5% karla.  

Þegar að niðurstöðurnar eru rýndar sést gífurlegur munur á viðhorfum kynjanna. Kvenkyns 

stjórnendur eru ávallt mun frekar sammála því að kynjakvótar séu heppilegt stjórntæki til að ná 

fram kynjakvótum í stjórnum en karlar, hvort sem það á við í opinberageiranum eða 

einkageiranum og mestur er munurinn þegar að kemur að því hvort að kynjakvótar séu heppileg 

leið til að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum hluta- og einkahlutafélaga.  

 

6.3.2 Kyn og vafasemi kynjakvótalaganna 

Þegar niðurstöður er varða viðhorf stjórnenda til vafasemi kynjakvóta eru skoðaðar eftir kyni 

kemur í ljós að konur eru í 39,8% tilfella sammála því að kynjakvótar séu vafasöm leið til að 

ná fram kynjajafnvægi vegna eignarréttar hluthafa, miðað við 75,8% karla. Þá kemur í ljós að 

konur eru í 8,5% tilfella sammála því að kynjakvótar séu vafasöm leið til að ná fram 

kynjajafnvægi vegna þess að þeir eru neikvæð fyrir arðsemina, miðað við 21,7% karla. 
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Karlkynsstjórnendur eru mun frekar sammála því að kynjakvótar brjóti eignarrétt hluthafa 

en kvenkynsstjórnendur og er munurinn mikill. Karlkyns stjórnendur eru líka frekar sammála 

því að kynjakvótar séu neikvæðir fyrir arðsemi fyrirtækja en kvenkynsstjórnendur. 

Til að svara seinni hluta  rannsóknarspurningu nr. 3 (Er kynjamunur í viðhorfum til réttlætis- 

og arðsemisraka um mikilvægi kynjajafnvægis í atvinnulífinu sem og til kynjakvóta eftir 

félagaformum?), kemur greinilega í ljós að þegar að viðhorf til kynjakvótanna eru skoðaðir eftir 

kyni kemur mikill munur í ljós á viðhorfum kvenkyns og karlkyns svarenda til kynjakvóta. 

Konur eru alltaf frekar sammála kynjakvótum en karlar og á það við um öll félagaformin, hvort 

sem við á íhlutun í opinbera geiranum eða einkageiranum. Munurinn er mjög mikill og stærstur 

er munurinn á kynjunum þegar að kemur að hluta- og einkahlutafélögum. Er það í takt við það 

að karlar eru mun fremur sammála fullyrðingunni að kynjakvótar séu vafasöm leið þar sem þeir 

brjóta eignarrétt hluthafa. Karlmenn eru einnig frekar sammála því að kynjakvótar séu 

neikvæðir fyrir arðsemina en konur þó er lítill hluti kynjanna sammála þeirri fullyrðingu en 

munurinn er þó marktækur.  

 

6.4 Samantekt og tenging við kenningar 

6.4.1 Lýðræði, jafnræði og normatívarkenningar 

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar settar í samhengi við þær kenningar um lýðræði og 

jafnræði sem kynntar voru í fjórða kafla og skoðaðar út frá frjálshyggjukenningum Nozicks þar 

sem réttur einstaklingsins er í forgrunni og sterk réttindi einstaklingsins vekja upp spurningar 

um hvað yfirvöld og ríkið mega framkvæma. Í ljós kemur að niðurstöður rannsóknarinnar ríma 

ágætlega við kenningar Nozicks um eignarrétt einstaklinga, óréttlætanlegt sé að þvinga 

einstaklinginn til athafna og einstaklingar skuli algerlega frjálsir til afhafna og að gera það sem 

þeir vilja við eignir sínar án þess að fá leyfi frá öðrum, innan marka náttúruréttarins. 

Ríkisafskipti á borð við kynjakvóta eru þannig óréttlætanleg samkvæmt frjálshyggjukenningum 

Nozick, eins og kemur fram hér fyrir ofan eru flestir sammála því að kynjakvótar séu vafasöm 

leið til að ná fram jafnrétti þar sem að þeir brjóti á eignarrétti hluthafa fyrirtækja. Eignarrétturinn 

virðist því sterkur í huga svarenda og á að njóta mikillar verndar. 

Nytjahyggjukenningarnar virðast endurspeglast vel í viðhorfum svarenda. En samkvæmt 

John Stuart Mill (1991) eru aðgerðir ríkisins aðeins réttlætanlegar ef að þær auka farsæld íbúa 

samfélagsins, og viðmiðið um hvort aðgerðir stofnana og ríkis séu réttlátar eða ekki er hvort 

þær séu samfélaginu öllu til góða. Samkvæmt Posner eiga öll lög, reglugerðir, stofnanir og 
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aðgerðir stjórnvalda að vera metin út frá því hvort að þau stuðli að hámörkun auðs (Posner 

1983). Í því sambandi er verður að benda á velferðarhyggju nytjahyggjunnar. Aðgerðir eru 

siðferðislega réttlætanlegar ef þær auka gagnsemi þ.e.a.s. velferð og ánægju einstaklinga í 

viðkomandi samfélagi (Sen o.fl. 1991, Harsanyi 1977). Ef við setjum nytjahyggjukenningar í 

samhengi við niðurstöður rannsóknarinnar virðast svarendur, og þá sér í lagi kvenkyns 

svarendur, sammála því að kynjakvóti sé gott stjórntæki til að ná fram jafnrétti af 

arðsemisástæðum, þ.e.a.s. það stuðli að betri afkomu fyrirtækja og betri áhættustjórnun og 

auður samfélagsins nýtist best með kynjakvótum. En niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

sterkari fylgni er á milli aðrsemisraka og jákvæðra viðhorfa til kynjakvóta en milli lýðræðisraka 

og kynjakvóta, hvort sem um er að ræða fyrirtæki í eigu ríkis- og sveitarfélaga og opinber 

hlutafélög eða félög í einkaeigu.  

Þá er vert að skoða niðurstöðurnar í samhengi við kenningar John Rawls, en hann hafnar 

nytjakenningum og setti í bók sinni Theory of Justice fram kenningu um réttlæti og sanngirni í 

stofnanalegri uppbyggingu lýðræðislegs samfélags, réttindi manna og skiptingu lífsgæða. Þær 

tvær meginreglur sem hann setti fram um réttlátt og sanngjarnt samfélag eru reglan um frelsið 

og reglan um ójöfnuð. En tilgangur reglnanna er því að tryggja að öllum gæðum, félagslegum 

sem efnahagslegum, allt frá möguleikum einstaklingsins og tekjum hans, sé jafnt skipt á milli 

manna nema að ójöfn skipting gæðanna sé öllum til hagsbóta. Fyrri reglan á þannig að tryggja 

að jafnræði ríki um grundvallarréttindi og skyldur, og sú seinni felur í sér að félagslegur og 

efnahagslegur ójöfnuður komi sér vel fyrir þá sem eru verst staddir (Rawls 1999).Virðast 

niðurstöður rannsóknar þessarar vera í samræmi við kenningar Rawls. Ef reglan um ójöfnuð er 

skoðuð út frá svörum þátttakenda, þá eru þeir sammála henni bæði af lýðræðis- og 

arðsemisrökum. En reglan um ójöfnuð skiptist í tvo hluta; í fyrsta lagi segir hún að ójöfnuður 

sé réttlætanlegur ef að dreifing gæða sé til sem mestra hagsbóta fyrir alla og sé þeim hópi sem 

verst er settur til góðs. Hér má setja niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við það að þeir eru 

sammála því að kynjakvótar séu góð leið til að ná fram jafnrétti í æðstu stjórnun í atvinnulífinu 

af lýðræðisástæðum, þ.e.a.s. kynjakvótar eru konum til góðs, þar sem það hallar mikið á þær í 

æðstu stjórnun í atvinnulífinu. Samt sem áður verður að taka fram að lýðræðisviðhorfin réttlæta 

frekar kynjakvóta í opinbera geiranum en einkageiranum. Svarendur eru því frekar sammála 

reglu Rawls út frá arðsemisrökum, þ.e.a.s. ójöfnuður sé réttlætanlegur ef að dreifing gæða sé til 

sem mestra hagsbóta fyrir alla. Má tengja það við niðurstöður rannsóknarinnar á þann hátt að 

kynjakvótar séu ákveðin dreifing gæða, sem leiði m.a. til bættrar arðsemi og rekstrar fyrirtækja 

og svarendur hlynntir kynjakvótum af þeim ástæðum. Tengja má því arðsemisviðhorf svarenda 

við kenningar Rawls og nytjahyggjunnar um réttlætingar á ríkisafskiptum; þær séu umbætur á 



  

82 

vinnumarkaði og að virkt efnahagslíf leiði til endurnýjunar í atvinnumálum, félagslegum 

stefnum og lífeyriskerfum og þar af leiðandi í hag þeirra sem minnst mega sín innan ríkisins. 

Markmið ríkisins á sér því arðsemishvata að tryggja öflugan efnahag, sem hefur það að 

markmiði að tryggja velmegun meirihluta íbúa ríkisins. 

Þar sem jafnræði er ein af grundvallarstoðum vestrænna ríkja og mikilvæg í lagaumhverfi 

þeirra er áhugavert að setja niðurstöður rannsóknarinnar um viðhorf til kynjakvóta í samhengi 

við jafnræðisregluna en samhliða henni fer oft hugtakið um bann við mismunun. En samkvæmt 

Oddnýju Mjöll Arnardóttur prófessor í lögum, þá er mismunun þegar brotið er gegn 

grundvallarreglunni um jafnræði og segir hún að lagaregla sem banni mismunun sé lagaregla 

sem býður að jafnrétti skuli ríkja. Áhugavert er að setja niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi 

við jákvæðar reglur jafnræðisreglunnar, en jákvæðar skyldur gera löggjafanum eða 

stjórnvöldum skylt koma í veg fyrir mismunun með því að gera virkar ráðstafanir og meðferð 

til að tryggja ákveðnum hópi borgara að njóta ákveðinna réttinda til jafns við aðra og vinna 

þannig gegn mismunun og aðstöðumun. Slíkar ráðstafanir felast oft í átaksverkefnum eða 

forgangsreglum í þágu hópa sem búa við misrétti, en verða ráðstafanirnar að vera réttlættar með 

hlutlægum og málefnalegum ástæðum. 

Í jafnræðisreglunni kemur fram að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda 

án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþátta, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna“. Í 

jafnræðisreglunni felst þannig ákveðin leiðbeiningarregla um bann við mismunum sem ávalt 

skal haft til hliðsjónar, hvort sem er við lagasetningu eða við skýringu og túlkun annarra laga 

(Páll Hreinsson 2002). Sérreglan um að „Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna“ 

sem er að finna í 2. mgr. 65. gr. stjórnarskráinnar, felur í sér sterk fyrirmæli og er hlutverk 

hennar að veita frekari mótspyrnu þar sem misbrestur ríkir á jafnrétti kynjanna og þar sem aðilar 

þurfa að sækja sinn rétt til slíks jafnréttis. Ef gera á einum hópi hærra undir höfði til að rétta 

skertan hlut þeirra til jafns við aðra hópa, verður að réttlæta þann mun á málefnanlegum 

sjónarmiðum (Páll Hreinsson 2002).  

Lýðræðisrökin um mikilvægi kynjajafnvægis í atvinnulífinu sem hafa verið skoðuð í 

rannsókn þessari mætti fella undir hugtakið jafnræði, þ.e.a.s. eftirtaldar fullyrðingar: „Ef kynin 

eru jafn hæf, þá ætti að vera jafnt hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu, 

„Konur eru jafn hæfar körlum til að gegna stjórnunarstöðum í fyrirtækjum“ , „Það snýst um 

jafnan rétt kvenna og karla“. Svör svarenda sýna að þeir eru sammála þessum fullyrðingum. 

Því er áhugavert að skoða af hverju sterkari fylgni er á milli arðsemisraka og jákvæðra viðhorfa 
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til kynjakvóta, sérstaklega þegar að kemur einkageiranum en þessum jafnræðis- og 

lýðræðissjónarmiðum sem við gerum svo hátt undir höfði. 

Í því ljósi er áhugavert að að Allenbach stofnunin í Þýskalandi framkvæmdi könnun meðal 

þýrskra borgara um viðhorf þeirra varðandi félagslegt réttlæti og drefingu auðs og jafnra 

tækifæra . Í könnunni kom m.a. það fram að aðeins 30% svarenda þótti lágt hlutfall kvenna í 

stjórnunarstöðum sem „óréttlátt“ og aðeins 18% svarenda voru sammála því að kynjakvótar 

myndu leiða til jafnra tækifæra. Var þetta í samræmi við viðhorf Samtök þýskra lögfræðinga, 

sem lýstu því yfir á fundi sínum 2012 að meðlimir samtakanna væru móti lagaákvæðum um 

kynjakvóta (Langenbucher 2013).  Langenbucher (2013) segir að þýskir fræðimenn líti á 

kynjakvóta sem tæki til að ná fram félagslegu réttlæti þrátt fyrir að arðsemisrökum sé oft beitt 

til að sannfæra andstæðinga kvóta um lögleiðingu þeirra og erfiðara sé að kynna til sögunnar 

lagabálka byggða á sanngirnisrökum um félagslegt réttlæti en  á arðsemisrökum og auknum 

hagnaði fyrirtækja. Flestir þýskir lögfræði fræðimenn líta á kynjakvóta sem brot á ákvæði 8. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins sem kveður á um jafnrétti milli karla og kvenna 

sem og ákvæði 23.gr. sáttmála Evrópusambansins grunvallarréttindi og 2. gr. (e.14) 

mismununarskipinar ESB og hafa fræði mennt bent á ákvarðanir Evrópudómstólsins í málum 

Kalanke, Badeck og Marshal.  Þó svo að þessir dómar eigi bara við um ráðningu vegna atvinnu 

þá hafa fræðimenn fært rök fyrir því að sömu rökum sé hægt að beita við skipanir í stjórnir 

fyrirtækja (Langenbrucher 2013). Þetta hefur ekki verið mikið rannsakað á Íslandi en í ritgerð 

sinni „Af lögfestingu kynjakvóta: samræming 63. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 og 

mannréttindaákvæða 65. gr. og 72. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands“ kemst Hafdís Svava 

Níelsdóttir (2015) að þeirri niðurstöðu að ákveði 63. gr. hlutafélaga um kynjakvóta, uppfylli 

ekki skilyrði sértækra aðgerða sem réttmætar eru gagnvart 24. gr. jafnréttislaga um bann við 

mismunin í ljósa þess að þær aðgerðir eigi að vera tímabundnar, en ákvæði 63. gr. hlutafélaga 

er ekki ætlað að vera tímabundið og gangi ákvæðið því gegn forgangsreglu jafnréttisregna. 

Vísar hún m.a. í dóma Evrópudómstólsins og EFTA sem nefndir eru hér fyrir ofan þar sem 

niðurstaðan hefur verið sú að reglur sem veita öðru hvoru kyninu algeran og skilyrðislausan 

forgang gangi gegnum ákvæðum Evrópuréttar og EES réttar um bann við mismunun og 

janfréttisákvæðum. 

 

6.4.2. Kenningar um eignarréttinn og viðhorf til kynjakvóta 

Í umræðum á Alþingi um kynjakvótalögin var oft velt upp spurningunni hvort ákvæðið gengi 

gegn eignaréttarákvæði 72. gr. stjórnarskráinnar (Þingskjal 426 2009-2010), og nefndu 
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andstæðingar laganna það að frelsi hluthafa félaga væri skert um að kjósa í stjórn félagsins og 

rækist því á eignarétt hluthafa.  

Samkvæmt 3. gr. laga nr.2/1995 um hlutafélög, skal gerður og undirritaður stofnsamningur 

þegar hlutafélag er stofnað, þar sem gerð eru drög að samþykktum félagsins o.fl. Við það 

myndast gagnkvæmur einkaréttarlegur samningur um stofnun félags, þar sem fram kemur 

viljayfirlýsing stofnenda og skuldbing þeirra til að vinna að framgangi félagsins. Réttur 

félagamanna felst m.a. í því að kjósa í stjórn félaga, líta eftir störfum stjórnar ákvarðanir um slit 

félags o.fl. (Hafdís Níelsdóttir 2011). Öllum hluthöfum er heimilt að mæta á hluthafafund en 

hann fer með æðsta vald í málefnum hlutafélags samkvæmt 80. gr. 5. kafla, laga nr. 2/1995 um 

hlutafélög. Hluthafar fara með ákvörðunarvald sitt í málefnum félagsins á hluthafafundum og 

samkvæmt 82. gr. sömu laga veitir hver hlutur atkvæðisrétt. Í 63. gr. hlf. kemur fram að í stjórn 

hlutafélags skulu eiga sæti fæst þrír menn og að hluthafafundur kýs stjórn. Í sömu grein er 

ákvæðið um 40% hvors kyns í stjórn. Í 65. gr. hlf. kemur fram að stjórnin ráði 

framkvæmdastjóra og í 68. gr. sömu laga kemur fram að félagsstjórn fer með málefni félagsins 

og skal annast um að skipulag félags og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Félagsstjórn 

og framkvæmdastjóri fara með stjórn félagsins. Þetta þýðir það að hluthafar þurfa ekki sjálfir 

að stjórna hlutafélögunum, heldur fela þeir aðilum stjórn hlutafélaganna með kosningu í 

félagastjórn. Þar sem hluthafar fá færi á því að kjósa og láta í skoðun ljós sína á hluthafafundum 

um það hverjir skuli vera í stjórn félagsins, ýtir það undir lýðræðislega stjórnarhætti félagsins. 

Mörg lög og reglur hafa verið sett er varða rekstur fyrirtækja, s.s. lög um fjármálafyritæki, lög 

um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, lög um bókhald og ársreikninga 

o.fl. Einnig eru í lögum um mörg félagaform hæfisskilyrði stjórnarmanna, sbr. lög nr. 161/2002 

um fjármálafyrirtæki, en þar kemur m.a. fram: 

 

Stjórnarmenn og framkvæmdastjórar skulu vera fjárhagslega sjálfstæðir og hafa yfir að ráða reynslu 

og þekkingu eða hafa lokið námi sem nýtist í starfi. Stjórnarmenn og framkvæmdastjórar skulu 

jafnframt hafa þekkingu á þeirri starfsemi sem viðkomandi fjármálafyrirtæki stundar, þ.m.t. 

áhættuþáttum.  

Samsetning stjórnar fjármálafyrirtækis skal vera með þeim hætti að stjórnin búi sameiginlega yfir 

fullnægjandi þekkingu, hæfni og reynslu til að skilja þá starfsemi sem viðkomandi fjármálafyrirtæki 

stundar, þ.m.t. helstu áhættuþætti.  

 

 

Meðmælendur kynjakvóta héldu því fram að ákvæðið um kynjakvótana í stjórnum fyrirtækja 

væri viðbót við þann regluramma sem fyrir er varðandi rekstur fyrirtækja. 

Þegar verið er að meta hvort að ákveðið um 40% hvors kyns gangi gegn eignarréttinum þarf 

að skoða túlkun eignarréttarákvæðisins í stjórnarskránni og hvort að réttur hluthafa njóti verndar 

þess. Viðhorf til stofnana og fyrirtækja byggjast oft á því hvaða skilning fólk leggur í hugtakið 
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eignarréttur en inntak hugtaksins er breytilegt og ræðst oft eftir aðstæðum og stefnum að hverju 

sinni. Samkvæmt Þorgeiri Örlygssyni (1998) er ekki sjálfgefið að það skeri úr um stöðu réttinda 

þótt að tiltekin réttindi teljist eign eða eignarréttindi í skilningi laganna en slíkt verði að meta í 

hverju tilviki sem á reynir. Björg Thorarensen (2006) segir takmarkanir séu lagðar á eignir 

einstaklinga eða rétt þeirra til að ráðstafa þeim án þess að þær teljist eignsvipting, menn verði 

að þola slíkar takmarkanir bótalaust. Þó eru skilyrði fyrir slíkum takmörkunum, þær verða að 

byggjast á lagaheimild og vera gerðar í þágu almannahagsmuna, einnig verða þær að vera 

almennar og leggjast jafnt á borgarana og eru skattar besta dæmið um þetta og er mjög í takt 

við kenningar Rawls sem segir að ójafnrétti í dreifingu tækifæra sé ásættanlegt svo lengi sem 

félagslegar stöður eru opnar öllum (1974). 

Áhugvert er að mikill meirihluti þýskra fræðimanna í fyrirtækja lögfræði eru gegn 

kynjakvóta af stjórnarskrárlegum ástæðum og áhuvert er að fræðimenn í stjórnarskráar lögfræði 

eru ekki jafn mikið á móti kynjakvótum. Ástæðurnar fyrir andstöðunni eru tvær, vegna brot á 

jafnræði sem verndað er í 3. gr. þýsku stjórnarskráinnar og svo er það vegna þess að fræðimenn 

telja kynakvóta brot á 14. gr. þýsku stjórnarskráinnar þar sem eignarrétturinn er verndaður 

(Langenbucher 2013). En samkvæmt 14. gr. þýsku stjórnarskráinnar eru hluthafar verndaðir 

sem eigendur hlutafélaga. Hver sú regla sem takmarkar réttindi þeirra á eignarstöðu þeirra þarf 

að leggja til athugunar hjá Stjórnarskrárrétti Þýskalands. En rétturinn til þess að kjósa í stjórn, 

er skilgreindur sem grunn réttur hluthafa. Þar af leiðandi er hægt að færa rök fyrir því að reglur 

sem takmarka frelsi hluthafa til að velja þann sem þeir vilja sem brot á stjóranrskránni. Margar 

lagalegar reglur takmarka þetta frelsi nú þegar t.d. lögaldur, staðfesting á lögræði o.fl. en 

spurningin er hvar á að draga línuna. Til þess að skera úr um flókin úrlaunsarefnum þegar að 

kemur að eignarrétti hlutafélaga beitir Stjórnskipunardómstóll Þýskaland meðalhófsreglunni, í 

fyrsta lagi er markmið laganna réttlætanlegt, t.d. væri hægt að réttlæta kynjakvóta bæði með 

auknum hagnaði fyrir hluthafa og auknu jafnrétti milli kvenna og karla, í öðru lagi þarf 

lagaákvæðið að standast meginreglur stjórnarskrárinnar. Fræðimenn í fyrirtækjalögfræði vilja í 

fyrsta lagi meina það að ekki sé hægt að lýsa stefnu löggjafans sem virðisaukandi fyrir hluthafa 

fyrirtækja heldur eingöngu sem stefnu sem ýtir undir félagslegt réttlæti. Í öðru lagi vilja þeir 

meina það að reglur sem ýta undir félagslegt réttlæti megi aldrei nota til að réttlæta endurbætur 

á fyrirtækjalöggjöf (Langenbucher 2013).   

Niðurstöður rannsóknar þessarar benda til þess að svarendur séu sammála því að kynjakvótar 

séu vafasöm leið til að ná fram kynjajafnvægi í atvinnulífinu af því að þeir brjóti á eignarrétti 

hluthafa, og er það mjög í takt við frjálshyggjukenningar Nozicks og myndu þær segja 

kynjakvóta brjóti á „neikvæðum“ eignarrétti eigenda með því að skylda þá til beinna athafna 
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með skipun kvenna í stjórnir fyrirtækja sinna. Þó eru þeir sem eru sammála arðsemisrökum 

minna sammála því að kynjakvótar brjóti á eignarrétti hluthafa en þeir sem eru ósammála 

arðsemisrökunum. Þetta er í takt við kenningar Posner um að aðgerðir stjórnvalda verði að 

hámarka hagnað heildarinnar til þess að vera réttlætanlegar. En ástæðurnar fyrir þessu eru að 

konur eru frekar sammála arðsemisrökum en karlar og þær eru einnig frekar ósammála því að 

kynjakvótar brjóti á eignarrétti hlutafa, konurnar virðast því hífa upp þessa fylgni milli þess að 

vera sammála arðsemisrökum og kynjakvótum í einkageiranum.  

Niðurstöður er varða lýðræðisrökin og eignarréttinn eru áhugaverðar, þeir sem eru sammála 

lýðræðisrökum og því að kynjakvótar brjóti eignarrétt hluthafa eru fleiri en þeir sem eru 

sammála arðsemisrökunum og því að kynjakvótar brjóti eignarrétt hluthafi. Þetta má skoða í 

ljósi kenninga og reglna Rawls um frelsi og mismunun. En samkvæmt reglu hans um ójöfnuð 

verður ójöfnuðurinn vera skipulagður þannig að, dreifing gæða sé til sem mestra hagsbóta fyrir 

alla og sé þeim hópi sem er verst settur til góðs. Í tilfelli kynjakvótanna eru konurnar verst setti 

hópurinn þegar að kemur að skipun í stjórnir fyrirtækja. En samkvæmt reglu Rawls um frelsið, 

s.s. að allir hafi sama rétt til fyllsta frelsis, sem er samrýmanlegt við samskonar frelsi hvers 

manns annars, þá virðast viðhorf stjórnenda til kynjakvóta og lýðræðisraka vera í takt við 

niðurstöður Hafdísar Níelsdóttur (2015) sem nefnd var hér fyirr ofan en þar kemst hún að þeirri 

niðurstöðu að kynjakvótar brjóti jafnræðisregluna. En fyrri regla Rawls á einmitt að tryggja að 

jafnræði ríki um grundvallarréttindi og skyldur einstaklinga og sú seinni felur í sér að 

félagslegur og efnahagslegur ójöfnuður komi sér vel fyrir þá sem eru verst staddir (Rawls 1999). 

Í sömu ritgerð kemst Hafdís að því að kynjakvótar brjóti ekki eignarrétt hluthafa m.a. vegna 

þess að stjórnarskrárákvæðið hafi almennt verið túlkað vítt. Vísar hún þar í að 

stjórnarskrárákvæðið um eignarrétt hafi almennt verið túlkað vítt og þar sem að stjórnarskráin 

gerir ráð fyrir réttmætum eignarskerðingum þ.e.a.s. að heimilt sé að ganga á eignarrétt manna 

ef hagsmunir fyrir því eru ríkari en hagsmunir eingarnámsþolans og verða þar að liggja að baki 

málefnanlegar ástæður. Þessu til stuðnings notar hún greinargerðir með frumvarpinu sem var 

lagt fyrir Alþingi varðandi setningu kynjakvótaákvæðisins og umræður, og var þar ljóst að 

löggjafinn leit svo á að um almannaþörf væri að ræða. Niðurstöður hennar eru því í samhengi 

við nytjarök Posners um að inngrip stjórnvalda verði að hagnast heildinni.  
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6.5 Gildi rannsóknar og frekari rannsóknir 

Kynjakvótar eru umdeilt stjórntæki í baráttunni um kynjajafnvægi, þá sérstaklega þegar 

kemur að einkageiranum. Flækjustigin eru nokkur bæði lagalega og siðferðislega og 

niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á marga af þessum þáttum. Markmið þessarar 

rannsóknar var að skoða viðhorf æðstu stjórnenda til kynjakvóta, í samhengi við þau rök sem 

helst hefur verið beitt til þess að réttlæta þá sem stjórntæki stjórnvalda. Þessi rannsókn nær að 

varpa ákveðnu ljósi á viðhorf þeirra til þess hvenær þeim þykja kynjakvótar heppilegt stjórntæki 

og hvenær ekki, og jafnframt af hvaða ástæðum þeir telja kynjakvóta vafasamt stjórntæki. 

Niðurstöðurnar eru í takt við kenningu Marian Sawers um það að nytjarök þurfi alltaf til þess 

að réttlæta kynjakvóta, árangur jafnréttisstjórntækja sé mældur í arðsemi og hagnaði enda þurfti 

að beita nytjarökunum bæði í Noregi og Íslandi til þess að fá lögin samþykkt.  

Annmarkar eru þó á rannsókninni, lítil reynsla var af kynjakvótum í einka- og hlutafélögum 

þegar að spurningakönnunin sem rannsókn þessi byggir á var send út, eða u.þ.b. eitt ár, 

áhugavert hefði verið að spyrja frekar um reynslu stjórnenda fyrir og eftir að lögin tóku gildi.  

Áhugavert væri að rannsaka viðhorf hluthafa þeirra fyrirtækja sem falla undir lögin um 

kynjakvóta í stjórnum; hvert þeirra sjónarhorn varðandi kynjakvótana sé og þá í leiðinni hvort 

þau fyndu mun á starfsháttum stjórna fyrirtækja sinna til hins verra eða til hins betra, eða hvort 

að þau sjái breytingu á viðhorfum sínum til kynjakvóta fyrir og eftir að kynakvótalögin tóku 

gildi. Þá væri áhugavert að skoða hvort að hluthafar fyndu mun á arðsemi félaga sinna eða 

bættum starfsháttum stjórna sem tengist þá arðsemisrökunum fyrir kynjakvótum, og hvort að 

viðhorf hluthafa til jafnréttis kynjana hefði breyst eftir tilkomu fleiri kvenna í stjórnir. Hvort að 

þeim þykir frekar, eftir að fleiri konur hafa verið skipaðar í stjórnir félaga þeirra að lýðræði og 

jafnrétti kynjanna sé markmið kynjakvóta frekar en arðsemi fyrirtækja.   

  

6.6 Lokaorð 

Sjö árum eftir að lögin um kynjakvóta voru samþykkt á Alþingi og fjórum árum eftir að þau 

tóku gildi er hlutfall kvenna í stjórnum orðið 37%. Í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi kvenna 

8. mars 2017 hringdi Þorsteinn Víglundsson félags- og jafnréttismálaráðherra bjöllum 

Kauphallarinnar og kynnt var nýtt átak sem kallast Jafnréttisvogin sem hefur það að markmiði 

að fjölga konum í stjórnunarstöðum og framkvæmdastjórnum fyrirtækja. Ástæðan var að lögin 

um kynjakvóta hafa ekki haft þau áhrif sem vonast var eftir, að auka hlut kvenna í 

framkvæmdastjórnum félaga, en þar er hlutfallið enn 10-15% (Höskuldur Kári Schram 2017). 

Í grein sem birt var í Kjarnum í febrúar 2017  um kyn og völd á Íslandi var beint á það að 
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lífeyrissjóðir Íslands sem eru 25 talsins eigi í hreinni eign um 3.509 milljarða um áramótin 

2006-2007. Þeir eigi meira en helming skráðra hlutabréfa beint eða óbeint í gegnum 

fjárfestingarsjóði, þau völd og áhrif sem lífeyrissjóðirnir hafa eru því gríðarleg. Úttekt Kjarnans 

náði til 17 stjórnenda lífeyrissjóða og af þessum 17 sjóðum eru 15 karlar framkvæmdastjórar á 

móti 2 konum (Þórður Snær Júlíusson 2017). Samkvæmt upplýsingum sem Markaðurinn lét 

Creditinfo taka saman fyrir sig, um hlutfall kvenna í framkvæmdasstjórastöðum stórra 

fyrirtækja, hafði hlutfalla kvenna lækkað á milli áranna 2014 og 2016, úr 10% í 9% og aðeins 

13% stjórnarformanna sömu fyrirtækja voru konur (Haraldur Guðmundsson 2017).  

Annað stjórntæki sem umdeilt er, eru lögin um jafnlaunavottun en Þorsteinn Víglundsson 

lagði fram frumvarp um jafnlaunavottunina stuttu eftir áramót 2017 en í þeim eru lagðar til 

breytingar á nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, þannig að mælt verði 

fyrir um skyldu fyrirtækja og stofnana, þar sem starfa 25 eða fleiri, til að öðlast jafnlaunavottun 

með sérstakri vottun faggilts vottunaraðila (þingskjal 570 2016-2017).  

Ánægjulegt er þó að sjá að fjölmiðlar s.s. Kjarninn, Viðskiptablaðið og Markaðurinn 

fylgiblað Fréttablaðsins gera reglulegar úttektir á stöðu kynjanna og fjalla um stöðu kvenna í 

stjórnum og stjórnendastöðum á ábyrgan og gagnrýninn hátt. Einnig virðist atvinnulífið vera að 

taka við sér þar en Íslandsbanki hefur haldið nokkra fundi í samastarfi við Félag kvenna í 

atvinnurekstri þar sem þau fá bæði kven- og karlkynsstjórnendur til þess að ræða mikilvægi 

kynjajafnvægis í æðstu stjórnun í atvinnulífinu.  

Ég ber von í brjósti mér um að staða kvenna í stjórnum og æðstu stjórnun muni batna í 

framtíðinni, þeim muni fjölga í stöðum þar sem að mikilvægar ákvarðanir eru teknar sem hafa 

áhrif á fjöldann allan af fólki og að kynjakvótar verði einhvern tímann úrelt stjórntæki sem megi 

fjarlægja. Bæði af því að mér finnst það réttlátt og hagkvæmt fyrir samfélagið.  
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