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Útdráttur 

Tilgangur ritgerðinnar er að skoða áhrif lagabreytingar nr. 13/2010 á lögum nr. 2/1995 

um hlutafélög á kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja á Íslandi. Þá verður einnig kannað hvort 

lagabreytingin hafi óbein áhrif á framkvæmdastjórnir með því að kanna upplifun kvenna 

á lögunum og hvort frekari aðgerðir eigi við um framkvæmdastjórnir. 

Til þess að kanna sem best upplifun kvenna var notast við eigindlega rannsóknaraðferð 

við öflun gagna, tekin voru þrjú óstöðluð viðtöl við þrjár konur sem allar hafa það 

sameiginlegt að sitja í stjórn fyrirtækja á íslenska hlutabréfamarkaðinum. Ákveðin voru 

þemu út frá viðtölunum og niðurstöður greindar út frá þeim. Þar sem viðtölin voru aðeins 

þrjú er ekki hægt að alhæfa um upplifun allra kvenna sem sitja í stjórn fyrirtækja út frá 

niðurstöðunum þátttakenda. Viðtölin gefa hins vegar sterkar vísbendingar um hver 

upplifun þeirra er. Þróun kvenna á vinnumarkaðinum fer vaxandi, sérstaklega með 

inngripum ráðamanna á Íslandi en hins vegar er ekki mikil hreyfing á kynjahlutföllum í 

framkvæmdastjórn fyrirtækja á hlutabréfamarkaðinum. Viðmælendur voru allir sammála 

um að þörf væri á breytingu til að hægt væri að koma fleiri konum í framkvæmdastöður 

á Íslandi. Þó eru misjafnar skoðanir á því hvaða aðgerðir væru best til þess fallnar.  
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/Users/fridadogg/Desktop/lokabreytingar%20Fríða%20Dögg%2010.maí2018.docx#_Toc513798353
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1  Inngangur  

Viðskiptaheimurinn er sífellt að þróast og kröfur samfélagsins samhliða því. Síðastliðin ár 

hefur krafa um kynjajafnrétti stóraukist í íslensku samfélagi og er vinnumarkaðurinn þar 

engin undantekning. Fyrirtæki keppast við að reyna mæta kröfum fólksins en þó með 

misjöfnu móti. Töluverð vitundarvakning hefur orðið á þeim fjölmörgu hindrunum sem 

konur hafa þurft að mæta bæði á atvinnumarkaðinum sem og annars staðar. Undanfarna 

áratugi hefur mikil aukning orðið á þátttöku kvenna í atvinnulífinu, en engu að síður er 

hlutfall kvenfólks í áhrifa- og stjórnarstöðum enn lágt. 

Árið 2010 gerðu stjórnvöld á Íslandi róttækar breytingar í átt að bata þessara mála með 

breytingu á lögum um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja en lögunum er ætlað að tryggja 

lágmarkshlutfall hvors kyns í stjórnum fyrirtækja. Lögin gilda aðeins um hlutafélög og 

einkahlutafélög með fimmtíu starfsmenn eða fleiri. Ljóst er að tíminn mun leiða í ljós hver 

nákvæm áhrif þessa inngrips ráðamanna þjóðarinnar mun hafa á stjórnun fyrirtækja í 

landinu og á vinnumarkaðinn í heild; hvort lagabreytingin muni leiða ráðamenn að því að 

útfæra frekari löggjöf hvað varðar kynjahlutföll tengdar starfsráðningum fyrirtækja. Það 

liggja nú þegar fyrir miklar og áhugaverðar upplýsingar um áhrif laganna, ýmsar 

hugmyndir og ítarlegar rannsóknar á kynjakvótum, stöðu kynjanna og mögulegum 

hindrunum á leið kvenna til framkvæmdastjórnar innan fyrirtækja. 

Markmið rannsóknarinnar er að leitast við að svara þeirri spurningu, hver áhrif 

breytinga á lögum um hlutafélög nr. 2/1995 hefur verið á kynjahlutföll í stjórnum 

fyrirtækja á Íslandi og hvort lagabreytingin hafi óbein áhrif á kynjahlutföll 

framkvæmdastjórna fyrirtækja á hlutabréfamarkaðinum. Mikilvægi þess að skoða áhrifin 

er að kanna hvort að lagabreyting sé nauðsynlegur þáttur þess að knýja fram breytingar 

eða hvort hægt sé að ná markmiðum um jafnrétti með vægari leiðum. 

Í ritsmíð þessari mun rannsakandi leitast eftir að svara þeirri spurningu hvað best hann 

getur. Í fræðilega kaflanum verður farið yfir helstu hugtök sem styðja við rannsóknina þar 

á meðal meginhlutverk og skyldur stjórna og stjórnenda fyrirtækja, mikilvægi 

fjölbreytileika í stjórnunarstöðum ásamt þróun vinnumarkaðarins á Íslandi. Í framhaldi af 

því verða kynjahlutföll skoðuð í stjórnum og framkvæmdastjórnum fyrirtækja á íslenska 
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hlutabréfamarkaðinum ásamt skipuriti félaganna og hvort sjáanlegar framfarir séu frá því 

að löggjöfin var sett á um kynjahlutföll í stjórnum félaga. Út frá því mun höfundur bera 

saman kynjahlutföll stjórna og framkvæmdastjórna fyrirtækjanna. Notast var við 

eigindlega rannsóknaraðferð sem fyrr segir og voru tekin þrjú djúp viðtöl við þrjár konur 

í stjórn fyrirtækja á hlutabréfamarkaðinum og verður upplifun þeirra á lögunum lögð fram 

og þeim áhrifum sem þær telja áþreifanleg í dag. Að sama skapi verður spurt út í hvaða 

aðgerðir þær telja best til þess fallnar að auka kynjahlutföllin í framkvæmdastjórn 

fyrirtækja. Þar sem viðtölin voru aðeins þrjú verður ekki alhæft um upplifun allra kvenna 

sem sitja í stjórn fyrirtækja á Íslandi út frá niðurstöðunum en þau gefa vissulega 

vísbendingu um hana. Í framhaldi verður farið yfir niðurstöður rannsóknar, þar á eftir 

koma umræður þar sem helstu niðurstöður eru dregnar saman og tengd við fræðin. Að 

lokum verður farið yfir takmarkanir ásamt næstu skrefun í lokaorðum rannsóknarinnar.   
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2 Fræðileg umfjöllun  

2.1 Meginhlutverk og skyldur stjórnar og stjórnenda 

Meginhlutverk stjórnar er að fara með æðsta vald í málefnum félags, hafa forystu ásamt 

framkvæmdastjóra um að móta stefnu og markmið, koma á virku kerfi um innra eftirlit 

og að félagið starfi í samræmi við gildandi lög og reglur. Stjórn fyrirtækja ber einnig ábyrgð 

á ráðningu og uppsögn framkvæmdastjóra félagsins (Samtök atvinnulífsins, 2015). 

 

Stjórn félags fer með æðsta vald þess á milli hluthafafunda. Skal hún 

annast um að skipulag félags og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. 

Stjórn skal jafnframt stuðla að viðgangi félagsins og langtímaárangri og 

hafa eftirlit með daglegum rekstri þess (Samtök atvinnulífsins, 2015). 

 

Hlutverk framkvæmdastjóra er að annast daglegan rekstur félagsins í samræmi við stefnu 

og fyrirmæli stjórnar og þarf framkvæmdastjórinn að fara með nákvæmar og sannarlega 

réttar upplýsingar til stjórnarmanna. „Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur 

félagsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og þeim fyrirmælum sem stjórn hefur 

gefið. Framkvæmdastjóri skal ávallt starfa af heilindum með hagsmuni félagsins að 

leiðarljósi” (Samtök atvinnulífsins, 2015).     

2.2 Stjórnir gegna eftirlits- og ábyrgðarhlutverki.  

Eitt af því sem þarf stöðugt að huga að í dag er hversu virk stjórn félags ætti að vera í 

þróun og framkvæmd stefnu fyrirtækja. Talið er að stjórnir hafi ekki alltaf verið í 

eftirlitshlutverki og tekið nægilega þátt í ákvörðunartökum og stefnumótun fyrirtækja. 

Hluthafar og aðrir hagsmunaaðilar hafa því krafist bættrar frammistöðu. Stjórnir eru 

því að koma á fót nýjum aðgerðum til að tryggja rétta starfsemi og stöðugt mat á 

stjórnarstarfsemi fyrirtækja en sú nefnd á að vera aðskilin frá stjórnendum fyrirtækja.  

Hlutverk stjórnar fer ört vaxandi og eitt af aðalhlutverkum stjórnar er lögbundin ábyrgð 

að stjórnarháttum og gagnvart hluthöfum. Stjórnir hafa einnig það hlutverk að skipa 
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forstjóra sem sjá á um daglegan rekstur félagsins. Þeirra ábyrgð er því að ráða réttan 

forstjóra, því jafnvel besta stefnan mun mistakast ef rétta fólkið er ekki til staðar til að 

framkvæma hana. Mannauður fyrirtækisins er orðin verðmætasta eignin fyrir leiðandi 

fyrirtæki í öllum iðnaði.  Hluthafar fyrirtækja hafa litla þolimæði þegar stjórnir láta 

persónuleg tengsl koma hæfileikum framar.  

Erfiðara er að gera sér grein fyrir hvaða hlutverki stjórnir gegna þegar kemur að stefnu 

fyrirtækisins, en líklega er það vegna þess að viðeigandi hlutverk getur verið breytilegt 

eftir ýmsum þáttum, meðal annars stærð og aldri fyrirtækisins, starfstíma og getu 

forstjóra og æðstu stjórnenda. Hins vegar þarf að treysta á stjórnir til að mynda og taka 

ákvarðnir um langtímastefnur reglulega. Dæmi er um að stjórnir sitji aðgerðarlausar og 

horfi á forstjóra reka fyrirtækið, fundi einungis til að skrifa undir án þess að ræða málin 

en þær stjórnir eru ýmist kallaðar stimpilstjórnir eða áhorfandahópur.  

Í öllum tilvikum eiga stjórnir að hjálpa til við að taka langtímaákvarðanir og líta á stöðu 

fyrirtækisins út frá stóru myndinni. Skilvirkustu stjórnirnar hafa réttan fjölda 

utanaðkomandi stjórnarmanna sitjandi við borðið á fundum sínum (Richard, 2000). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að endurskoðunarnefnd eigi að vera með 

endurskoðunarfundi reglulega án framkvæmdastjórnar til þess að fundirnir verði 

skilvirkari. Endurskoðunarnefnd hefur upplýsingar bæði úr innra og ytra umhverfi 

fyrirtækisins og á að vera líklegri til að koma auga á ef eitthvað amar að í fyrirtækinu 

(Farber, 2005). 

2.3 Kynjajafnrétti á vinnumarkaðinum 

Jafnrétti er sterkt og mikilvægt hugtak í okkar samfélagi, en með því er átt við að allir eiga 

að vera jafnir óháð stöðu þeirra. Þá er jafnrétti einnig lögfest í Stjórnarskrá Íslands nr. 

33/1944 en þar segir í 65. gr. að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda 

án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 

efnahags, ætternis og stöðu að einhverju öðru leyti. 

Árið 2008 voru sett lög um jafna stöðu og um jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. 

Markmið laganna er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og 

karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins sbr. 1. mgr. 1. gr. 

Í 1. mgr. 18. gr. fyrrnefndra laga segir: 
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Atvinnurekendur og stéttarfélög skulu vinna markvisst að því að jafna 

stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Atvinnurekendur skulu sérstaklega vinna 

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

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

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

 

Stjórnendur eru hvattir til sanngirnis á vinnumarkaðinum, sem stuðli að jafnrétti en 

starfsmenn skynja að þeir séu bornir saman við aðra starfsmenn út frá hæfileikum. 

Mikilvægt er að starfsmenn fái sömu viðurkenningu og umbun fyrir sömu frammistöðu 

og á sama tíma séu þeir launaðir fyrir sömu frammistöðu (Sungchan og Soyoung, 2015). 

 

2.4 Hugtök sem koma að kynjajafnrétti 

Hugtök sem tengjast viðfangsefninu eru meðal annars Glerþakið (e. Glass ceiling), 

Glerrúllustiginn (e. Glass escalator) og Gyllta pilsið (e. The golden skirts).  

Glerþakið er talið vera ósýnileg en er engu að síður raunveruleg hindrun innan veggja 

fyrirtækja. Hindrun sem gerir bæði konum og öðrum minnihlutahópum erfitt fyrir að efla 

stöðu sína, starfsframa og komast í hærri stjórnunarstöður. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að konur og litað fólk eru ólíklegri til að fá stöðuhækkun heldur en karlmenn. Það er erfitt 

að gera nákvæmlega grein fyrir því hvað veldur glerþakinu, en einmitt þess vegna er talað 

um glerþakið sem ósýnilegt fyrirbæri. Áhrif þess að á minnihlutahópa hallar ítrekað í 

stjórnunarstöðum eru að þau fá fá tækifæri til þess að afla sér reynslu. Rannsóknir hafa 

sýnt að þar sem kynjamismunur er í fyrirtækjum er oft að finna mismunun ekki einungis 

út frá kynferði. Yfirgnæfandi sannanir í mörgum rannsóknum hafa sýnt fram á skort á 

bæði kvenkyns og stjórnendum sem eru í minnihlutahóp. Ef konur og minnihlutahópar 

eru ekki ólílegri til þess að fá stöðuhækkanir og fara í stjórnunarstöðu, afhverju sýna 

rannsóknir til margra ára niðurstöður um lágt hlutfall þeirra í efstu stöðu stjórnar? (Zheng 

Z, 2011).  

Eftir glerþakið er áhugavert að greina frá hugtakinu glerrúllustiginn (e. Glass escalator), 

en það er þegar karlmenn komast í efstu stöður á kostnað kvenna, þar er að segja í 
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atvinnugreinum sem taldar eru til kvennastétta til dæmis hjúkrun, kennslu, bókasöfn og 

félagsráðgjöfum. Karlmenn fá meiri sýnileika þar sem karlar voru taldir vera með betri 

leiðtogahæfni í þessum störfum og fara þar að leiðandi beint upp í hærri stöður þar sem 

er borgað betur, sem gefur þessu fyrirbæri nafnið glerrúllustiginn. Karlmenn finna fyrir 

pressu í kvenlegum störfum sem tengjast vinnu með börnum. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að Glerrúllustiginn virtist hins vegar ekki eiga við alla karlmenn. Þegar kemur að 

samkynhneigðum karlmönnum og karlmönnum af öðru kynþáttum þá virtust þeir 

útlokaðir frá hugtakinu. Þeir sem eru ekki undir hvíta norminu virtust flokkast sem 

undantekningar (Williams, 2013). 

Gyllta pilsið (e. Golden Skirts) er hugtak yfir konur sem sitja í mörgum stjórnum í einu. 

Með lögfestingu kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja, þar sem kynjahlutföll mega ekki fara 

undir 40%, hafa konur haft það að atvinnu sinni að sitja í mörgum stjórnum í einu þar sem 

ekki var hægt að finna nægilega margar konur með reynslu til að fylla upp í kynjakvóta 

stjórna fyrirtækja. Milne talar einnig um að betra sé að hafa bæði konur og karla í 

stjórnum í staðinn fyrir einungis karlahóp, fjölbreytileikinn sé því aðeins af hinu góða 

(Milne, 2009).  

2.5 Fjölbreytni í stjórn 

Fjölbreytni telst það þegar einstaklingar hafa misjafna eiginleika; til dæmis aldur, kyn og 

kynþátt. Fjölbreytileiki í stjórn og framkvæmdastöðum eykur líkur á misjöfnum og víðari 

sjónarhornum og er mikilvægt fyrir góða stefnu og ákvarðanatöku stjórnanda (Sungchan 

og Soyoung, 2015).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að skipun kvenna í stjórn fyrirtækja hefur ekki aðeins orðið 

til þess að auka frekar hlutfall kvenna í stjórn heldur einnig myndar það aukna eftirspurn 

eftir fjölbreytileika í stjórnum og stjórnarháttum. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að 

hlutfall kvenna með mismunandi uppruna og áherslur hefur jákvæð áhrif á árangur 

stjórnar og félagsins í heild (Caspar, 2007). Nánar tiltekið eru tengsl milli fjölbreytileika og 

afkasta stjórna. Þá hafa stjórnir með hærra hlutfall kvenna sýnt fram á betri árangur og 

aukinn hagnað fyrirtækja. Einnig sýna rannsóknir tengsl milli óstöðugleika hlutabréfa og 

hlutfall kvenna — það er að segja að fyrirtæki sem eru með lágt hlutfall kvenna í stjórn 
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hafa frekar tilhneigingu til sveiflukennds hlutabréfaverðs. Þá leiðir aukin fjölbreytni til 

hærri frammistöðuþóknunar til stjórna fyrirtækja (Caspar, 2007). 

2.6 Lög um kynjahlutföll í stjórn á Íslandi 

Árið 2010 var sett fram breytingartillaga á lögum um hlutafélög og lögum um 

einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) á 63. grein laga 

nr. 2/1995 sem var samþykkt sama ár en hún er svo hljóðandi: 

 

Í stjórn hlutafélags skulu eiga sæti fæst þrír menn. Í stjórnum opinberra 

hlutafélaga og hlutafélaga þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði 

á ársgrundvelli skal hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn þegar stjórn er skipuð 

þremur mönnum og þegar stjórnarmenn eru fleiri en þrír í slíkum félögum 

skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Sama gildir um 

kynjahlutföll meðal varamanna í slíkum félögum en hlutföllin í stjórn og 

varastjórn skulu þó í heild vera sem jöfnust. Náist ekki viðhlítandi 

niðurstaða má samþykkja nauðsynlega breytingu með nýrri ákvörðun 

hluthafafundar en ákvæði um þetta efni skal taka upp í samþykktir félags. 

Í tilkynningum um stjórnir til hlutafélagaskrár skal sundurliða upplýsingar 

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

starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli, skal jafnframt sundurliða 

upplýsingar um hlutföll kynjanna meðal starfsmanna og stjórnenda 

félagsins (13/2010).  

 

Einnig var gerð önnur breyting árið 2010 á lögum nr. 2/1995 um hlutafélög þar sem bætt 

var við nýjum málslið við 65. gr. er hljóðar svo: “Gætt skal að kynjahlutföllum við ráðningu 

framkvæmdastjóra og skulu hlutafélagaskrá gefnar upplýsingar í tilkynningum til 

skrárinnar um hlutföll kynjanna meðal framkvæmdastjóra” Lögin tóku gildi 1. september 

2013.  
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3 Þróun vinnumarkaðar á Íslandi 

Út frá lögunum verður skoðað hvernig þróun hefur verið á vinnumarkaðinum, 

dagsetningar sem skoðaðar verða tengjast lögunum, 2010 þegar sett var fram 

lagabreytingartillaga, 2014 árið eftir að þau tóku gildi og nýjustu tölur frá Hagstofunni. En 

mikil þróun hefur átt sér stað í íslensku samfélagi síðastliðin ár þegar kemur bæði að 

menntun, vinnumarkaði og ekki síst meðal kynja. 

3.1 Þróun fjölda starfandi fólks á vinnumarkaði 

Þegar skoðaður er fjöldi starfandi fólks á Íslandi eru taldir þeir sem unnu eina klukkustund 

eða lengur í viðmiðunarvikunni sem og þeir sem voru fjarverandi frá starfi sem þeir gegna 

öllu jöfnu. Einnig eru taldir með þeir sem eru í launuðu fæðingarorlofi. Í janúar 2010 voru 

skráðar 79.800 starfandi konur á Íslandi og 83.900 starfandi karlar. Fjórum árum síðar, 

árið 2014, voru skráðar 82.800 starfandi konur og 87.000 karlar. Mikil aukning var á 

vinnumarkaði hjá báðum kynjum frá árinu 2014 til ársins 2016 en í janúar 2016 voru 

88.200 konur skráðar starfandi og 95.700 karlmenn (Hagstofa Íslands, e.d.). 

3.2 Þróun fjölda starfandi fólks á Íslandi m.t.t háskólamenntunar 

Konur sem störfuðu á íslenskum vinnumarkaði og luku háskólamenntun árið 2010 voru 

alls 27.700, háskólamenntaðir karlar sem starfa á íslenskum vinnumarkaði voru alls  um 

21.700 talsins þetta sama ár. Árið 2014 voru það um 32.500 konur sem kláruðu 

háskólamenntun og um 25.400 karlar. Þá voru það það alls 38.300 konur og 29.500 karlar 

sem luku háskólamenntun árið 2016 (Hagstofa Íslands, e.d.). Árið 2017 var rúmlega 

helmingur kvenna á aldrinum 25-64 ára með háskólamenntun, en um þriðjungur karla á 

sama aldri. Um 27 % kvenna eru með starfs- og framhaldsskólamenntun en 39% karla 

sama ár (Hagstofa Íslands, 2018). 

3.3 Þróun hlutfalls kvenna í stjórnum fyrirtækja á Íslandi  

Árið 2010 voru tæplega 20% kvenna í stjórn fyrirtækja sem greiða laun og skráð eru í 

hlutafélagaskrá með yfir 50 starfsmenn, en breyting á lögum um kynjahlutföll var 

samþykkt sama ár. Árið 2014 var hlutfall kvenna í stjórn 33,2% og náði þar hámarki, en 

árið áður tóku lögin gildi. Fyrirtæki virðast ekki vera að framfylgja lögunum eftir fremsta 
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megni miðað við þessar tölur. Út frá tölum frá Hagstofunni stendur hlutfall kvenna í 

stjórnum fyrirtækja í stað milli ára,  en árið 2016 voru 33,3% konur stjórnarmenn í 

fyrirtækjum með 50 launþega eða fleiri (Hagstofa Íslands, 2017). 

4 Hlutabréfamarkaðurinn Nasdaq á Íslandi 

Árið 2018 voru 16 fyrirtæki á íslenska hlutabréfamarkaðnum Nasdaq árið og fjögur 

fyrirtæki skráð á Nasdaq First North. Aðeins eitt fyrirtæki er skilgreint hjá Nasdaq sem 

stórt fyrirtæki, en það er skilgreint út frá markaðsvirði þeirra, það fyrirtæki er Marel hf. 

Tólf fyrirtæki eru skráð sem millistór fyrirtæki út frá markaðsvirði en þau eru HB Grandi 

hf., Hagar hf., Icelandair Group hf., N1 hf., Eik fasteignafélag hf., Reginn hf., Reitir 

fasteignafélag hf., Sjóvá-Almennar tryggingar hf., Tryggingarmiðsstöðin hf., 

Vátryggingafélag Íslands hf., Eimskipafélag Íslands hf. og Síminn hf. Þrjú fyrirtæki eru 

skráð sem lítil fyrirtæki á hlutabréfamarkaðnum út frá markaðsvirði en það eru Skeljungur 

hf., Origo hf. og Sýn hf. (Nasdaq, e.d.). 

Þróun kynjahlutfalls í stjórn fyrirtækjanna á hlutabréfamarkaðinum er svipuð og 

þróunin á skráðum hlutafélagafyrirtækjum á Íslandi. Á mynd 1 má sjá þróunina á hlutfalli 

kvenna í stjórn fyrirtækja á hlutabréfamarkaði á Íslandi. Árið 2010 voru 15,8% 

stjórnarmanna þeirra fyrirtækja konur og var Ísland í níunda sæti á lista yfir hlutfall kvenna 

í stjórn stærstu fyrirtækja á hlutabréfamarkaðinum í Evrópusambandinu. Árið 2014 er 

Ísland fremst með 46% en stendur svo í stað frá árinu 2015 til 2017, árið 2017 er Ísland í 

öðru sæti á lista en Frakkland í fyrsta sæti yfir hlutfall kvenna í stjórn stærstu fyrirtækja á 

hlutabréfamarkaði (EIGE, 2017). 
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Mynd 1 Þróun kvenna í stjórn fyrirtækja á hlutabréfamarkaðinum á milli ára (EIGE, 2017). 

 

Engin kona var í starfi forstjóra á íslenskum hlutabréfamarkaði árið 2017 af þeim 16 

fyrirtækjum sem skráð eru í Nasdaq á Íslandi eins og áður segir. Til þess að skoða hvar 

Ísland stendur í samanburði við nágrannalöndin er áhugavert að skoða  Nasdaq Nordic en 

Ísland tilheyrir Nasdaq Nordic ásamt Finnlandi, Svíþjóð og Danmörk (Nasdaq, e.d.). Mynd 

2  sýnir tölur frá Gender Statistics Database, samkvæmt þeim eru tveir kvenkyns forstjórar 

af 27 fyrirtækjum í Svíþjóð, í Danmörku er aðeins einn kvenkyns forstjóri fyrirtækis af 18 

fyrirtækjum og sömuleiðis er aðeins einn kvenkyns forstjóri, af 24 fyrirtækjum í Finnlandi 

(EIGE, 2017).  

 

 

Mynd 2 Hlutfall Kvenkyns forstjóra í fyrirtækjum Nasdaq Nordic (EIGE, 2017). 
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5 Yfirlit yfir íslensku fyrirtækin á hlutabréfamarkaðinum  

Til að skoða nánar hver staða fyrirtækjanna er á íslenskum hlutabréfamarkaði, er gott að 

taka fyrirtækin fyrir eitt af öðru; fara yfir hverjir sitja í stjórn og framkvæmdastjórn og 

hvernig framkvæmdastjórn fyrirtækjanna er skipuð. Til þess að fá enn betra yfirlit eru 

kökurit höfð til hliðsjónar svo að hægt sé að sjá samanburð á hlutfalli kynja í stjórn á sem 

skýrastan hátt  — þar sem lögin ná til og í framkvæmdastjórn fyrirtækjanna þar sem lögin 

ná ekki til. 

5.1 Marel hf. 

Í stjórn félagsins sitja sjö aðilar, þar af eru þrjár konur og fjórir karlmenn. Ásthildur 

Margrét Otharsdóttir er formaður stjórnar, Arnar Þór Másson er varaformaður, 

meðstjórnendur eru Ann Elizabeth Savage, Ástvaldur Jóhannesson, Helgi Magnússon, 

Margrét Jónsdóttir og Ólafur S. Guðmundsson (Marel, e.d. -a). 

Skipurit Marels má sjá á mynd 3, en það sýnir hvernig framkvæmdastjórn fyrirtækisins 

er skipuð. Bæði skipuritin og titlarnir á starfsheitum framkvæmdastjórnar er á ensku. Í 

framkvæmdastjórninni er Árni Oddur Þórðarson forstjóri Marel (e. Chief Executive 

Officer) og undir honum eru tíu svið. Þar af er ein kona og níu karlmenn. Linda Jónsdóttir 

er fjármálastjóri (e. Chief Financial Officer), Folkert Bölger er framkvæmdastjóri yfir 

aðföngum (e. Executive Vice President of Global Supply Chain), Viðar Erlingsson er 

framkvæmdastjóri nýsköpunar (e. Executive Vice President of Innovation), Pétur 

Guðjónsson er framkvæmdastjóri markaðsmála (e. Executive Vice President of 

Commercial), Jesper Hjortshoj er (e. Executive Vice President of Further Proccessing), 

Davíð Freyr Oddson er framkvæmdastjóri mannauðsmála (e. Executive Vice President of 

Human Resources). Sigurður Olason (e. Managing Director (EVP) of Fish), Árni Sigurðsson 

er framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar (e. Executive Vice President of Strategy and 

Corporate Development). Anton de Weerd (e. Managing Director (EVP) of Marel Poultry) 

og David Wilson (e. Managing Director (EVP) of Meat) (Marel, e.d. -b).  
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Mynd 3 Skipurit Marel (Marel, 2017). 

5.2 HB Grandi hf.  

Í HB Granda hf. var stjórn kjörin á aðalfundi félagsins 5. maí 2017. Kjörnir voru fimm 

einstaklingar í stjórn fyrirtækisins, þrjár konur, Anna G. Sverrisdóttir, Hanna Ásgerisdóttir 

og Rannveig Rist og tveir karlmenn Halldór Teitsson og Kristján Loftsson sem 

stjórnarformaður (HB Grandi, 2017). 

Á mynd 4 er skipurit HB Granda. Í því skipuriti er forstjóri fyrirtækisins Vilhjálmur 

Vilhjálmsson, en undir honum eru sex svið þar af er engin kona. Viðskiptaþróun stýrir 

Svavar Svararsson, botnfisksviði stýrir Torfi Þ. Þorsteinsson, uppsjávarsviði stýrir Garðar 

Svavarsson, markaðssviði stýrir Brynjólfur Eyjólfsson, fjármálasviði stýrir Jónas 

Guðbjörnsson og mannauðssviði stýrir Friðrik Friðriksson. Skipurit HB Granda sýnir hins 

vegar tvær konur, Kristínu Helgu Waage Knútsdóttur sem er aðstoðarmanneskja forstjóra 

og J. Snæfríði Einarsdóttur sem er forstöðumaður öryggismála. Að lokum er Erlendur 

Stefánsson forstöðumaður gæðamála  (HB Grandi, e.d.). 
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Mynd 4 Skipurit HB Granda (HB Grandi, e.d.). 

 

5.3 Hagar hf. 

Í stjórn Haga hf. eru fjórir einstaklingar, þar af tvær konur. Kristín Friðgeirsdóttir er 

formaður stjórnar og Erna Gísladóttir er meðstjórnandi. Að auki sitja tveir karlmenn í 

stjórninni, þeir Stefán Árni Auðólfsson og Sigurður Arnar Sigurðsson sem er 

varaformaður.  

Framkvæmdastjórar Haga hf. eru sex einstaklingar, þar af ein kona og fimm karlmenn. 

Skipurit fyrirtækisins er skipað með Finn Árnason sem forstjóra Haga, Guðrúnu Evu 

Gunnarsdóttur sem fjármálastjóra, Guðmund Marteinsson sem framkvæmdastjóra 

Bónus, Gunnar Inga Sigurðarson framkvæmdastjóra Hagkaups, Kjartan Má Friðsteinsson 

framkvæmdastjóra Banana og Lárus Óskarsson framkvæmdastjóra Aðfanga (Hagar, e.d.). 

Samkvæmt tölvupósti eru Hagar ekki með skipurit. 

5.4 Icelandair Group hf. 

Í stjórn félagsins sitja fimm einstaklingar, þar af tvær konur og þrír karlmenn. 

Stjórnarformaður er Úlfar Steindórsson, varaformaður er Ómar Benediktsson og á eftir 
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þeim sitja þrír meðstjórnendur, þau Ásthildur Margrét Otharsdóttir, Guðmundur 

Hafsteinsson og Heiðrún Jónsdóttir. 

Björgólfur Jóhannsson er forstjóri Icelandair Group hf. og einnig hjá Icelandair. 

Samkvæmt nýju skipulagi hjá Icelandair Group sem sett var fram 4. janúar 2018 mun 

alþjóðaflugstarfseminni  vera skipt í fimm svið, þrír karlmenn eru framkvæmdastjórar 

sviða og tvær konur. Fjármálasviðið er yfir báðum rekstrum, framkvæmdastjóri 

fjármálasviðs verður Bogi Nils Bogason, framkvæmdastjóri mannauðssviðs verður 

Elísabet Helgadóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs verður Jens Þórðarson, 

framkvæmdastjóri stefnumótunar- og viðskiptaþróunarsviðins verður Birna Ósk 

Einarsdóttir og  framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs er Guðmundur Óskarsson. 

Framkvæmdastjórn félagsins mynda framkvæmdastjórar fyrrnefnd svið auk Björgólfs 

Jóhannssonar forstjóra, Magneu Þóreyjar Hjálmarsdóttur sem er framkvæmdastjóri 

Icelandair Hotels, Gunnar Már Sigurfinnsson framkvæmdastjóra Icelandair Cargo og Jens 

Bjarnason sem mun sinna verkefnum á sviði flugrekstrar og alþjóðasamskipta. Á mynd 5 

er skipurit fyrirtækisins, þar má sjá hvernig framkvæmdastjórn er skipuð (Icelandair 

group, 2018). 

 

Mynd 5 Skipurit Icelandair group (Icelandair group, 2018). 
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5.5 N1 hf. 

Í stjórn N1 hf. sitja fimm einstaklingar, tvær konur og þrír karlmenn. Margrét 

Guðmundsdóttir er stjórnarformaður og Helgi Magnússon varaformaður. Næst koma 

stjórnarmennirnir Kristín Guðmundsdóttir, Jón Sigurðarsson og Þórarinn V. Þórarinsson. 

Skipurit fyrirtækisins má sjá á mynd 6, þar er Eggert Þór Kristóferssin forstjóri. Undir 

hann heyra fjögur svið, þar af þrír karlmenn og ein kona. Á fjármálasviðinu stýrir Pétur 

Hafsteinsson, rekstrarsviði stýrir Kolbeinn Finnsson, fyrirtækjasviði stýrir Hinrik Örn 

Bjarnason og loks stýrir einstaklingssviði Guðný Rósa Þorvarðardóttir (N1, e.d.). 

 

Mynd 6 Skipurit N1. (N1, 2017). 

 

5.6 Eik fasteignafélag hf. 

Í stjórn Eik fasteignafélags hf. eru fimm einstaklingar, þrjár konur og tveir karlmenn. 

Formaður stjórnar er Eyjólfur Árni Rafnsson en hann var fyrst kosinn 2015, varaformaður 

stjórnar er Frosti Bergson, stjórnarmenn eru svo Guðrún Bergsteinsdóttir, Agla Elísabet 

Hendriksdóttir og Arna Harðardóttir. 

Á mynd 7 má sjá hvernig framkvæmdastjórn félagsins er skipuð. Forstjóri félagsins er 

Garðar Hannes Friðjónsson, undir hann heyra þrjú svið en þar eru tveir karlmenn og ein 

kona. Framkvæmdastjóri útleigusviðs er Eyjólfur Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
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fjármálasviðs er Lýður Hreiðar Gunnarsson og framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs er 

Pálína Gísladóttir (Eik, e.d.).  

 

Mynd 7 Skipurit Eikar (Eik, e.d.). 

 

5.7 Reginn hf. 

Stjórn Regins hf. var kjörin þann 15. mars 2017, í henni eru fimm einstaklingar, þrjár konur 

og tveir karlmenn. Stjórnarformaður er Tómas Kristjánsson, varaformaður er Albert Þór 

Jónsson, meðstjórnendur eru Bryndís Hrafnkelsdóttir, Guðrún Tinna Ólafsdóttir og Ólöf 

Hildur Pálsdóttir (Reginn, e.d.-a). 

Stjórnendur Regins og dótturfélaga eru Helgi S. Gunnarsson forstjóri, undir hann 

tilheyra sjö svið þar af eru þrjár konur og fjórir karlmenn. Fjármálastjóri og staðgengill 

forstjóra er Jóhann Sigurjónsson, upplýsingum og greiningu stýrir Björn Eyþór 

Benediktsson. Lögmaður Regins er Dagbjört Erla Einarsdóttir, yfirmaður reikningshalds er 

Guðlaug Hauksdóttir, framkvæmdastjóri atvinnuhúsnæði Regins er Páll V. Bjarnason. 

Framkvæmdastjóri Smáralindar er Sturla Gunnar Eðvarðsson, framkvæmdastjóri 

Knatthallar ehf. og Kvikmyndarhallar ehf. er Sunna Hrönn Sigmarsdóttir (Reginn, e.d. -b). 

Reginn svaraði ekki beiðni um aðgang að skipuriti þegar höfundur óskaði eftir því. 
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5.8 Reitir fasteignafélag hf. 

Í stjórn félagsins eru fimm aðilar, tvær konur og þrír karlmenn. Þórarinn Viðar Þórarinsson 

er stjórnarformaður, Elín Árnadóttir er varaformaður, meðstjórnendur eru Kristinn 

Albertsson, Martha Eiríksdóttir og Thomas Möller (Reitir, e.d. -a). 

Á mynd 8 má sjá hvernig framkvæmdastjórn fyrirtækisins er skipuð. Guðjón Auðunsson 

er forstjóri félagsins, á eftir honum koma fimm svið í skipuritinu, þar af er ein kona. 

Fjármálastjóri og staðgengill forstjóra er Einar Þorsteinsson, framkvæmdastjóri 

eignaumsýslusviðs er Andri Þór Arinbjörnsson. Framkvæmdastjóri lögfræðisviðs er Arna 

Grímsdóttir, hdl. Friðjón Sigurðarson er framkvæmdastjóri þróunarsviðs og Kristófer Þór 

Pálsson er framkvæmdastjóri viðskiptasviðs (Reitir, e.d.-b). 

 

 

Mynd 8 Skipurit Reitir (Reitir, e.d.-a). 

 

5.9 Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 

Í stjórn félagsins sitja fimm aðilar, þar af eru tvær konur og þrír karlmenn. Þau eru Erna 

Gísladóttir stjórnarformaður, Tómas Kristjánsson varaformaður og með þeim í stjórn eru 

Heimir V. Haraldsson, Hjördís E. Harðardóttir og Ingi Jóhann Guðmundsson. 

Á mynd 9 má sá skipurit fyrirtækisins en samkvæmt stjórnarháttarlýsingu er 

framkvæmdastjórn fyrirtækisins skipuð Hermanni Björnssyni forstjóra Sjóvá. Undir hann 

heyra þrjú svið á skipuritinu, þar af eru tvær konur og einn karlmaður. Ólafur Njáll 
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Sigurðarson er framkvæmdastjóri fjármála- og þróunar, Auður Daníelsdóttir er 

framkvæmdastjóri sölu- og ráðgjafar og Elín Þórunn Eiríksdóttir er framkvæmdastjóri 

tjóna (Sjóvá, e.d.). 

 

 

Mynd 9 Skipurit Sjóvá-almennar tryggingar (Sjóvá, e.d.). 

 

5.10 Tryggingamiðstöðin hf. 

Í stjórn félagsins sitja fimm aðilar, þar af tvær konur og þrír karlmenn. Eftirtaldir aðilar eru 

Andri Þór Guðmundsson, Einar Örn Ólafsson, Kristín Friðgeirsdóttir en hún er einnig 

stjórnarformaður Haga hf., Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir og Örvar Kærnested (TM. e.d. 

-a). 

Á mynd 10 má sjá skipurit yfir framkvæmdastjórn fyrirtækisins þar sem Sigurður 

Viðarsson er forstjóri. Undir hann heyra fimm svið, þar af ein kona og fjórir karlmenn. 

Björk Viðarsdóttir er framkvæmdastjóri tjónaþjónustu, Garðar Þ. Guðgeirsson er 

framkvæmdastjóri áhættuverðlagningar og viðskiptaþróunar, Hjálmar Sigurþórsson er 
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framkvæmdastjóri fyrirtækjaráðgjafar og erlendra viðskipta, Kjartan Vilhjálmsson er 

framkvæmdastjóri einstaklingsráðgjafar og markaðsmála og Óskar B. Hauksson er 

framkvæmdastjóri fjármála og reksturs (TM. e.d. -b). 

 

 

Mynd 10 Skipurit Trygginarmiðstöðin (TM, e.d.-b). 

 

5.11 Vátryggingafélag Íslands hf. 

Í stjórn VÍS sitja fimm aðilar þar af tvær konur og þrír karlmenn. Eftirtaldir aðilar eru 

Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir stjórnarformaður, Helga Hlín Hákonardóttir varaformaður, 

Gestur Breiðfjörð Gestsson stjórnarmaður, Valdimar Svavarsson stjórnarmaður og Jón 

Sigurðsson meðstjórnandi (Vís, e.d. -a). 

Á mynd 11 má sjá skipurit yfir framkvæmdastjórn fyrirtækisins, en 

framkvæmdastjórnin er skipuð forstjóranum Helga Bjarnasyni. Starfsemi sem fer fram á 

eftirfarandi sviðum sem heyra undir forstjóra eru fimm svið, þar af eru þrjár konur og tveir 

karlmenn. Ólafur Lúther Einarsson er framkvæmdastjóri kjarnastarfsemi, Valgeir M. 

Baldursson er framkvæmdastjóri fjárfestinga og reksturs, Guðný Helga Herbertsdóttir er 

framkvæmdastjóri starfrænnar þróunar, Hafdís Hansdóttir er framkvæmdastjóri þjónustu 

og Anna Rós Ívarsdóttir er mannauðsstjóri (Vís, e.d.-b). 
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Mynd 11 Skipurit VÍS (Vís, e.d.-b). 

 

5.12 Eimskipafélag Íslands hf. 

Í stjórn félagsins sitja fimm aðilar í stjórn þar af tvær konur og þrír karlmenn. Richard 

Winston Mark d’Abo er stjórnarformaður félagsins, Víglundur Þorsteinsson er 

varaformaður, Helga Melkorka Óttarsdóttir, Hrund Rudolfsdóttir og Lárus L Blöndal eru 

stjórnarmenn (Eimskip, e.d. -a). 

Á mynd 12 er skipurit fyrirtækisins sem skipar framkvæmdastjórn félagsins, en þar er 

Gylfi Sigfússon forstjóri. Undir hann heyra fimm svið, þar af ein kona og fjórir karlmenn. 

Hilmar Pétur Valgarðsson stýrir fjármála- og rekstrarsviði, Elín Hjálmsdóttir stýrir 

mannauðssviði, Matthías Matthíasson stýrir flutningasviði, Guðmundur Nikulásson stýrir 

innanlandssviði og Bragi Þór Marinósson stýrir alþjóðasviði (Eimskip, e.d. -b).  
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Mynd 12 Skipurit Eimskip (Eimskip, 2017). 

 

5.13 Síminn hf. 

Stjórn félagsins er skipuð af fimm aðilum, þremur konum og tveimur karlmönnum. 

Bertrand Kan er stjórnarformaður, Helga Valfells er varaformaður stjórnar og með þeim 

sitja Birgir S. Bjarnason, Ksenia Nekrasove og Sylvía Kristín Ólafsdóttir (Síminn, e.d.-a). 

Á mynd 13 má sjá skipurit fyrirtækisins. Forstjóri Símans er Orri Hauksson, undir hann 

heyra þrjú svið, Magnús Ragnarsson er framkvæmdastjóri sölusviðs, Eric Figueras er 

framkvæmdastjóri þjónustusviðs og Óskar Hauksson er framkvæmdastjóri fjármálasviðs 

(Síminn, e.d. -b). 
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Mynd 13 Skipurit Símanns (Síminn, e.d.-b). 

 

5.14 Skeljungur hf. 

Í stjórn félagsins sitja fimm aðilar, þar af eru tvær konur og þrír karlmenn. Jón Fiðrik 

Jónsson er stjórnarformaður. Þar á eftir koma meðstjórnendur, Birna Ósk Einarsdóttir, 

Gunn Ellefsen, Jens Meinhard Rasmunssen og Baldur Már Helgason. 

Á mynd 14 má sjá hvernig framkvæmdastjórn félagsins er skipuð en Hendrik Egholm 

er forstjóri og Már Erlingsson er aðstoðarforstjóri. Undir forstjóra tilheyra fjögur svið, á 

þeim sviðum er ein kona og þrír karlmenn. Ingunn Agnes Kro er framkvæmdastjóri 

skrifstofu- og samskiptasviðs, Benedikt Ólafsson er framkvæmdastjóri fjármálasviðs, 

Þórður Guðjónsson er framkvæmdastjóri sölusviðs og Johnni Poulsen er 

framkvæmdastjóri Magn í Færeyjum (Skeljungur, e.d.).  
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Mynd 14 Skipurit Skeljungs (Linda Björk Halldórsdóttir, Mannauðstjóri Skeljungs, munnleg heimild, 7. 
maí 2018). 

 

5.15 Origo hf. 

Stjórn Origo samanstendur af fjórum einstaklingum, þar af tvær konur og tveir karlar. Ívar 

Kristjánsson er formaður stjórnar, þar á eftir eru meðstjórnendur Emilía Þórðardóttir, 

Hildur Dungal og Loftur Bjarni Gíslason (Origo, e.d.-a). 

Á mynd 15 má sjá skipurit Origo, en það skiptist í fjögur svið. Finnur Oddson er forstjóri 

félagsins, Dröfn Guðmundsdóttir er mannauðstjóri, Gunnar Már Petersen er 

framkvæmdastjóri fjármáladeildar og Gunnar Zoega er framkvæmdastjóri 

Viðskiptaframtíðar. Á sviðunum fjórum er ein kona og þrír karlmenn. Notendalausnum 

stýrir Emil G. Einarsson, rekstrarþjónustu og innviðum stýrir Linda B. Waage, 

hugbúnaðarlausnum stýrir Hákon Sigurhansson og viðskiptalausnum stýrir Ingimar G. 
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Bjarnason. Einnig má finna dóttirfélögin Tempo og Applicon á skipuritinu en 

framkvæmdastjóri Tempo er Ágúst Einarsson og framkvæmdarstjóri Applicon Svíþjóð er 

Tomas Wikström (Origo, e.d. -b). 

 

 

Mynd 15 Skipurit Origo (Origo, e.d.-b). 

 

5.16 Sýn hf. 

Á aðalfundi Fjarskipta hf. 2017 var stjórn félagsins kjörin fimm einstaklingum þar af tvær 

konur og þrír karlmenn. Heiðar Guðjónsson er stjórnarformaður og varaformaður er 

Hildur Dungal, meðstjórnendur eru Anna Guðný Aradóttir, Hjörleifur Pálsson og Yngi 

Halldórsson. 

Á mynd 16 má sjá skipurit Fjarskipta, en forstjóri félagsins er Stefán Sigurðsson. Undir 

hann heyra sex svið en þar eru tvær konur og fjórir karlmenn. Björn Víglundsson er 

framkvæmdastjóri miðla, Ragnheiður Hauksdóttir er framkvæmdastjóri einstaklingssviðs, 

Þorvarður Sveinsson er framkvæmdastjóri fyrirtækja og þróunar, Hrönn Sveinsdóttir er 

framkvæmdastjóri fjármála- og reksturs, Kjartan Briem er framkvæmdastjóri tækni og 
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innviða og Páll Ásgrímsson lögfræðingur en undir hann heyra einnig gæða og öryggismál 

(Vodafone, 2017). 

 

 

Mynd 16 Skipurit Sýn. (Vodafone, 2017). 
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6 Yfirlitsmynd af hlutabréfamarkaðinum  

Tafla 1 sýnir yfirlitsmynd fyrirtækja á íslenska hlutabréfamarkaðinum og greinir meðaltöl 

kvenna í bæði stjórn fyrirtækja og sem millistjórnendur. 

Tafla 1 Sýnir hlutfall kvenna í stjórn og framkvæmdastjórnenda fyrirtækja á hlutabréfamarkaðinum.  

 

Framsetning höfundar byggist á gögnum frá heimasíðum og ársskýrslum fyrirtækjanna, 2018. 

 

Tafla þessi sýnir nýjustu tölur yfir kynjahlutfall þeirra sem eru í stjórn fyrirtækja á 

hlutabréfamarkaðinum í samanburði við þá sem eru í stjórnunarstöðu á skipuriti 

fyrirtækja. Líkt og sést hér að  ofan ná fyrirtækin að halda kynjahlutfalli í stjórn fyrirtækja 

í 40% eða meira en eins og áður hefur fram komið er engin kona forstjóri þessara 

fyrirtækja og konur eru ekki í meirihluta neinnar framkvæmdastjórnar þeirra fyrirtækja 

sem eru á íslenska hlutabréfamarkaðinum.   

 

 

 

Konur	Karlar heild hlutfall konur	karlar heild hlutfall

Marel	hf. 3 4 7 43% 1 10 11 9%

HB	Grandi	hf. 3 2 5 60% 0 7 7 0%

Hagar	hf. 2 2 4 50% 1 5 6 17%

Icelandair	group	hf. 2 3 5 40% 3 7 10 30%

N1	hf. 2 3 5 40% 1 4 5 20%

Eik	fasteignafélag	hf. 3 2 5 60% 1 3 4 25%

Reginn	hf. 3 2 5 60% 3 5 8 38%

Reitir	fasteignafélag	hf. 2 3 5 40% 1 5 6 17%

Sjóvá-Almennar	tryggingar	hf. 2 3 5 40% 2 2 4 50%

Tryggingarmiðstöðin	hf. 2 3 5 40% 1 5 6 17%

Vátryggingafélag	Íslands	hf. 2 3 5 40% 3 3 6 50%

Eimskipafélag	hf. 2 3 5 40% 1 5 6 17%

Síminn	hf. 3 2 5 60% 0 4 4 0%

Skeljungur	hf. 2 3 5 40% 1 5 6 17%

Origo	hf. 2 2 4 50% 2 8 10 20%

Sýn	hf. 2 3 5 40% 2 5 7 29%

Meðaltal 46% Meðaltal 22%

Stjórn	fyrirtækja Framkvæmdarstjórn	fyrirtækja
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6.1 Samanburður á kynjahlutföllum í stjórn og framkvæmdastjórn 

Þessi kökurit sýna heildar yfirlitsmynd á kynjahlutföllum í stjórn og framkvæmdastjórn 

fyrirtækja sem skráð eru á íslenska hlutabréfamarkaðinum. Á mynd 17 er kökurit sem 

sýnir kynjahlutföllin í stjórn fyrirtækja á hlutabréfamarkaðinum en eins og áður kom fram 

eru lög á kynjahlutföll í stjórn fyrirtækja samanber 63. gr. laga nr 2/1995.  

 

 

 

 

 

Fyrirtæki með fleiri en þrjá í stjórn verða að halda kynjahlutfallinu í 40% en meðaltal 

kvenna í stjórn þessara fyrirtækja er 46%. Á mynd 18 eru á hinn bóginn sýndar tölur um 

kynjahlutföll framkvæmdastjórnum fyrirtækja, þar sem lög um kynjahlutföll ná ekki yfir.  

 

Mynd 17 kynjahlutföll í stjórn fyrirtækja á íslenska 
hlutabréfamarkaðinum. Framsetning höfundar 
byggist á samantekt gagna af heimasíðum 
fyrirtækjana , 2018. 
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Það sést greinilega að tvö fyrirtækjanna eru ekki með neinar konur í framkvæmdastjórn 

sinni og að konur ná ekki meirihluta í neinni framkvæmdastjórnanna. Meðaltal kvenna í 

framkvæmdastjórn fyrirtækja á íslenska hlutabréfamarkaðinum er um 22%. (Byggt á 

gögnum frá heimasíðum fyrirtækja sem fram hafa komið áður).  

 

 

Mynd 18  kynjahlutföll í framkvæmdastjórn fyrirtækja á 
íslenska hlutabréfamarkaðinum. Framsetning 
höfundar byggist á samantekt gagna af heimasíðum 
fyrirtækjana, 2018. 
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7 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem notast var við í þessari rannsókn. 

Gerð verður grein fyrir rannsóknaraðferð, vali á þátttakendum, gagnaöflun, ásamt 

framkvæmd rannsóknar. Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðarfræði og var hún byggð 

á  djúpviðtölum sem voru tekin við konur sem sitja í stjórn fyrirtækja. Gögnum var safnað 

með hálfstöðluðum viðtölum og þau síðan skráð og þemagreind. Í rannsókninni var reynt 

að varpa ljósi á viðhorf og upplifun kvenna á lögum um kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja 

og hvort sambærileg lög þyrfti að setja um framkvæmdastjórnir fyrirtækja. 

7.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem viðtöl voru tekin við 

þátttakendur sem standa nærri viðfangsefninu. Með eigindlegri rannsóknaraðferð fær 

rannsakandi upplýsingar beint frá viðmælenda sem gefur rannsakanda skýra mynd af 

upplifun og viðhorfi viðmælanda á rannsóknarefninu. Í viðtölunum var notast við 

hálfstaðlað viðtal en þá er búinn til viðtalsrammi áður en viðtalið er framkvæmt; þar sem 

spurningar sem notast er við, verða ákveðinn leiðarvísir. Niðurstaða eigindlegra 

rannsókna er ekki tölulegur samanburður og ætlast er til þess að rannsakandi spyrji nánar 

út í svörin til þess að fá dýpri skilning (Robert Wood Johnson Foundation, 2008).  Kostir 

við eigindlega rannsókn er að þær gefa skilning á umhverfi viðmælenda og gefa tækifæri 

til að túlka aðstæður og ná betri skilning á þeim aðstæðum sem viðmælandi lýsir. Í viðauka 

2 má finna spurningalista sem sérhannaður var fyrir viðtölin. Markmið viðtalanna var að 

dýpka skilning og breikka sjónarmið á viðfangsefnið og um leið nálgast það á eins opinn 

hátt og mögulegt er — með þessu móti er meira frelsi í samræðum milli rannsakanda og 

viðmælanda (Esterberg, 2002). 

7.2 Þátttakendur  

Við rannsóknina var notast við markvisst úrtak þar sem þátttakendur voru valdir vegna 

ákveðinnar reynslu eða þekkingar sem þeir búa yfir (Esterberg, 2002). Leitað var eftir 

einstaklingum sem hafa það sameiginlegt að sitja í stjórn fyrirtækja og ákveðið var að 

leggja áherslu á fyrirtæki á hlutabréfamarkaðinum. Þátttakendur voru valdir út frá 

menntun og fyrri störfum. Viðmælendur voru sjálfboðaliðar og til að byrja með var 
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kynningarbréf sent með tölvupósti á tilvonandi viðmælendur og þeim kynnt 

rannsóknarefni og markmið rannsóknar, kynningarbréfið má sjá í viðauka 1. Viðmælendur 

verða ekki nafngreindir en ákveðið var að taka viðtal við þrjár lykilkonur í atvinnulífinu, 

sem allar eiga það sameiginlegt að sitja í stjórn fyrirtækja á íslenska 

hlutabréfamarkaðnum auk þess að vera framalega í baráttu jafnréttismála kynjanna. Haft 

var samband við konurnar og voru þær allar tilbúnar að taka þátt í rannsókninni. Þær hafa 

allar setið í stjórn frá árinu 2013 og því sérlega hentugt að taka viðtal við þær og að fá þar 

með upplifun þeirra á viðfangsefni rannsóknarinnar. Helstu takmarkanir rannsóknar 

þessarar eru þær að niðurstöður endurspegla einungis niðurstöður þriggja einstaklinga 

sem tóku þátt í rannsókninni og þar af leiðandi er ekki hægt að alhæfa um upplifun allra 

kvenna sem sitja í stjórn fyrirtækja á Íslandi — engu að síður gefa niðurstöður 

rannsóknarinnar bæði skýr svör sem og vísbendingar um aðra þætti sem áhugavert væri 

að rannsaka nánar. Rannsakandi þekkti viðmælendur ekki persónulega að neinu leyti og 

hafði aldrei átt samskipti við þá fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. 

7.3 Gagnaöflun og framkvæmd 

Gögnum var aflað frá viðmælendum og voru viðtölin hljóðrituð svo unnt væri að vinna 

sem best úr þeim. Þetta var gert með góðfúslegu leyfi frá þátttakendum. Í kynningarbréfi 

sem þátttakendum var sent og á ný í fyrir formlegt viðtal, var viðmælendum tilkynnt að 

gögnunum yrði eytt að rannsókn lokinni, eigi síður en í júní 2018. Tekin voru þrjú viðtöl á 

tímabilinu 25. apríl til 27. apríl 2018 sem tóku allt að 50 mínútum. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu og voru viðtölin, líkt og áður 

hefur komið fram, djúpviðtöl með hálfstöðluðum viðtalsramma, til að ná fram upplifun, 

betri innsýn og viðhorf viðmælenda til viðfangsefnisins. Viðtölin fóru fram á vinnustöðum 

þátttakenda á þeim tíma sem hentaði viðmælendum.  

Í upphafi viðtala var farið yfir kynningarbréf og rannsóknarefni kynnt með nánari hætti. 

Eftir að leyfi var fengið til að taka upp viðtalið og látið vita að trúnaðar yrði gætt hófust 

viðtölin. Þau voru tekin upp á farsímabúnað rannsakanda; til að kynnast viðmælendum 

betur var viðtalið byrjað á léttum spurningum áður en farið var í dýpri spurningar 

viðfangsefnisins. Þar sem viðtölin voru hljóðrituð var hægt að afrita þau orð frá orði til að 

auðvelda vinnu við niðurstöður að viðtölum loknum og farið yfir áhugaverðar upplýsingar 

og túlkað þemu. Í næsta kafla verður greint frá viðtölum í niðurstöður rannsóknarinnar. 
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8 Niðurstöður 

Eins og áður hefur komið fram er tilgangur rannsóknar þessarar að skoða áhrif 

lagabreytingar nr. 13/2010 á lögum nr. 2/1995 um hlutafélög er varða kynjahlutföll í 

stjórnum fyrirtækja á Íslandi. Þá var einnig kannað hvort lagabreytingin hafi óbein áhrif á 

framkvæmdastjórnir með því að kanna upplifun kvenna á lögunum og hvort frekari 

aðgerðir eigi við um framkvæmdastjórnir. Kafli þessi mun gera grein fyrir helstu 

niðurstöðum þeirra viðtala sem tekin voru við lykilkonur í stjórn fyrirtækja á 

hlutabréfamarkaðinum á Íslandi. Í töflu 2 verður greint frá því hvernig niðurstöður 

rannsóknarinnar verðri skipt niður í sjö meginþemu sem er í samræmi við viðtalsramma. 

Tafla 2 Þemagreining viðtala 

 Titill á þemu: 

1. þema Upplifun lagabreytinga (13/2010) 

2. þema Ekki verið að dæma konur og karla á sanngjarnan hátt 

3. þema Með kynjalögin bakvið eyrað 

4. þema Upplifun á kynjalögunum í dag 

5.þema  Mikilvægt að fara að huga að aðgerðum fyrir 
kynjahlutföll framkvæmdastjórnar fyrirtækja 

6 þema Kynjabundnar hindranir 

7. þema  Langt í land í kynjajafnrétti á vinnumarkaði á Íslandi 

 

8.1 Upplifun á lagabreytingu (13/2010) 

Allir viðmælendur voru sammála um að lögin væru mikilvæg en hefðu verið ósammála 

þeim þegar fyrst var hafið að ræða um þau, árið 2010. Viðmælendur vildu helst af öllu að 

hægt væri að sjá þessa þróun og breytingar eiga sér stað sjálfkrafa og án aðstoðar 

löggjafa. Viðmælandi A talaði um að þau hafi verið nauðsynleg og nauðsynlegt sé að 

framfylgja þeim: 
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…Já ég tel að lögin hafa verið mikilvæg og nauðsynleg, þegar ég heyrði 

fyrst talað um þetta löngu áður en þetta var á Íslandi þá fannst mér þetta 

slæmt og var á móti þessu, en svo sé ég að það var ekkert að breytast, svo 

þau hafa verið nauðsynleg og nauðsynlegt að framfylgja þeim, upplifunin 

var jákvæð alveg frá byrjun... 

 

Viðmælandi B nefndi að í fyrstu hafi hann verið efins um hugmyndina en að í dag sæi hann 

að það væri mikið gæfuspor að hafa tekið þetta skref: 

 

…ég var sjálf mjög efins um að þetta væri góð hugmynd í upphafi og það 

væri heppilegast ef svona hlutir myndi gerast sjálfkrafa og að fólk myndi 

sjá ljósið og myndi hugsa hvað það væri gott að vera með jafnvægi og 

fjölbreytileika, en eftir á hyggja, gerast hlutirnir svo hægt nema að það sé 

gripið til róttækra aðgerða. Ég tel að það sé mikið gæfuspor að hafa gert 

þetta, og mjög jákvætt, ég vona að það sé hægt að taka þau í burtu eftir 

einhvern ákveðinn tíma, að þetta verði sjálfbært og eðlilegt og að fólk klóri 

sér í hausnum yfir því hvað við vorum að spá, en við erum klárlega ekki 

komin þangað. Það var talsverð jákvæðni fyrst, svo fannst mér koma smá 

bakslag í því hvernig fólk leit á þetta, það er ekki tímabært að fara að 

endurskoða þetta strax, þetta hefur að mínu viti bara verið gott... 

 

Viðmælandi C talaði um að þetta væri rétti markaðurinn til að rétta af hlutföllin og komið 

hafi verið sá tímapunktur að það hreinlega hafi þurft að leita þessa leið: 

 

… Ég upplifi lögin þannig, að það sé búið að ræða þessi lög mjög lengi. 

Sammála þeim sjónarmiðum að þetta á að vera markaðurinn til að bæta 

út hlutföllin, hlutfallið er búið að vera óbreytt lengi og maður var komin á 

þann tímapunkt að það þurfti að fara þessa leið, markaðurinn var búinn að 

fá sitt tækifæri. Þannig lögin voru löngu tímabær. Augljóslega hafa lögin 
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mikil áhrif, það var farið að leita eftir konum og rýna stjórnirnar út frá því 

en líka út af því það þurfti að breikka þekkinguna og það hjálpaði gríðarlega 

mikið miða við mína menntun ... 

 

8.2 Konur og karlar ekki metinn á sanngjarnan hátt. 

Viðmælendur voru á þeirri skoðun að lögin hefðu áhrif á fyrirtækjamenninguna og 

andrúmsloftið. Tveir viðmælendur tala um að konur horfi öðruvísi á hæfniskröfur og voru 

þær allar sammála um að þær þurfi að hafa meira fyrir hlutunum og þurfi að sanna sig, 

ólíkt karlmönnum. Viðmælandi A talar um að konur fái færri tækifæri til að afla sér 

reynslu:  

 

… Já það hafði mikil áhrif á það og líka að opna augun fyrir mönnum á 

að jafnrétti væri bara sjálfsagður hlutur og ekki ásættanlegt að hafa það 

öðruvísi. Það var líka gaman að fylgjast með hvað margir hafa framfylgt 

þessu almennilega, að konur hafa efni og menntun til að sitja í þessum 

stöðum og fleiri fá því reynslu, konur eiga færri tækifæri til þess að afla 

reynslu og þess vegna hafa þær kannski oftar verið undir í samkeppni við 

karlanna, og þurfa að uppfylla allt 120% til þess að fá já, en karlar þurfa að 

klikka í nokkur box, þetta hefur líka fært konum meira þor til þess að stíga 

fram og koma í stjórnir, en ég held að þetta sé eðlilegur hluti af þróun …   

 

Viðmælandi B talar um hvort fólk sé að dæma á sanngjarnan hátt: 

 

… Þegar maður sér konu ná langt þá velti ég mér fyrir mér hvort við 

erum að dæma á sanngjarnan hátt, maður heyrir stundum “æj hún er svo 

aggressive”, og maður hugsar ef þetta væri karlmaður, þá væri þetta ekki 

svona mikið mál, við viljum frekar að konur séu með eitthvað móðureðli 

að þeirri eiginleikar skíni í gegn, svo þegar það koma konur sem eru frekar 

og með yfirgang, ég held að slíkar týpur séu dæmdar öðruvísi en ef 



 

43 

karlmaður væri með sama eiginleika. Þarna þurfum við virkilega að passa 

okkur og þetta er ein af ástæðum yfir því að það sé ekki komið jafn mikið 

jafnvægi í efstu stjórnum fyrirtækja, konur geta stuðað á þátt sem er 

kynjatengt. (..) eins og rannsóknir hafa sýnt þá þurfa konur að haka í öll 

hæfnisskilyrðin, en karlmenn, eru meira ef það eru 1 eða 2 þá bara “let´s 

go for it” …  

 

Viðmælandi C talar um tvær ólíkar greiningar sem einstaklingar verða fyrir, konur eru 

dæmdar persónulega en strákar út frá umhverfinu: 

 

…maður lét þá bara heyra það. Konan var tekin og rýnd út frá því hvernig 

hún leit út, hvernig hún actaði og hvernig hún var að vinna og allt svoleiðis, 

og ekki litlar kröfur gerðar, á meðan strákarnir voru rýndir út frá 

umhverfinu sínu, þetta voru tvær ólíkar greiningar, konan var tekin 

persónulega en strákar úr frá umhverfinu, ég sagði strákunum þetta. Það 

er að breytast fólk fór að leita af konum og ræða opinskátt, mér fannst 

mengið hafa mátt vera stærra, við erum oft nokkrar sem erum alltaf 

allstaðar, þegar maður lítur í kringum sig þá erum við allar frekar svipaðar, 

sem jafnast örugglega, en það eru fáir sem vilja vera fúll á móti, svolítið 

líka bara eins og er að breytast með #metoo hreyfingunni; það er enginn 

að mótmæla, það er kominn sá tími að allir eru saddir, skynsemin er þarna 

og það ætlar enginn að láta góma sig að vera með vondan málstað og 

menn bara þegja…  

8.3 Með kynjalögin á bak við eyrað 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvort einstaklingar væru ennþá að pæla í lögunum 

voru þeir sammála því að lögin væru ekki komin það langt að tími væri kominn til að fella 

það niður, stjórnir eru ennþá með það bakvið eyrað að lögin eru til staðar. Viðmælandi A 

nefnir dæmi þar sem félög eru ekki búin að laga kynjahlutföllin sín:  
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… Já, það er ennþá verið að pæla í því, ekki búið að laga þetta, 

Landsbjörg er ennþá bara með karla í stjórn og mörg félög sem eru ekki 

búin að laga þetta. Þessi lög eru sett til þess að breyta kúltur, sú breyting 

hefur ekki gengið í gegn en hún er á leiðinni …  

  

Viðmælandi B talar um að þegar þeir sem í framboði eru séu skoðaðir fari fólk að huga að 

kynjakvótanum og niðurröðuninni:  

 

…Já, það er alveg ennþá pæling á bak við það, til dæmis í kringum 

aðalfundina þá er fólk að spá í að núna séu svona margir í framboði, og þá 

fari fólk að pæla í kynjakvótanum, hver fær kosningu, fólk er að pæla í 

niðurröðuninni, en ég held og mér finnst ég ekki skynja ennþá einhvern 

pirring yfir því að það eru einhverjar kerlingar í einhverjum sætum sem 

einhver karlmaður ætti að vera í. Ég verð aldrei fyrir neinu slíku finnst mér 

neins staðar og að ákveðnu leiti þá hefur komið eftirspurn eftir konum í 

kringum þetta, það hafa komið tækifæri þar sem konur hafa fengið 

tækifæri sem þær hefðu ekki fengið annars…  

 

Viðmælandi C er einnig sammála um að þróunin sé ekki komin nógu langt á veg til þess 

að fólk sé hætt að hugsa um að það séu lög á bakvið kynjahlutfallið, en talar um að við 

séum komin þangað að okkur langi að gera hlutina vel. 

8.4 Upplifun kynjalaganna í dag 

Viðmælandi A talar um að upplifunin hafi verið jákvæð alveg frá byrjun. Þá nefnir 

Viðmælandi B að fyrirmyndir séu mikilvægar og ræðir kynjajafnvægi í fyrirtækjum: 

 

… ég held að það sé mjög rétt að það að vera ein kona  í fimm eða sjö 

manna hópi sé erfitt, ég hef mjög oft verið í slíkri stöðu, strax og það eru 

komnar fleiri þá er miklu meiri balans, það er ekkert jafnvægi að vera einn. 

Ef maður ætlar að ná fram kynjabalans, þá þarf meira en eina manneskju. 

Finnst þessi kvóti vera minna mál en ég hélt…  
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Viðmælandi C talar um hvernig lögin hafa breytt umhverfinu og að nálgunin sé frekar á 

eftirspurn eftir fjölbreytileika: 

 

…Í dag er þetta allt annað umhverfi, með beinum eða óbeinum hætti 

erum við að leita eftir konum sem eru í stjórn. Nálgunin á það er allt önnur 

í dag, þetta er jákvætt í dag. Annað sem þetta hefur leitt af sér er að fólk í 

dag er miklu minna upptekið af konu karla breiddinni, núna er breiddin 

bara breidd.  Umræðan er að færast yfir í miklu fleiri breiddarþætti heldur 

en kynið…   

 

8.5 Mikilvægt að huga að aðgerðum fyrir kynjahlutföll 

framkvæmdastjórna fyrirtækja 

Viðmælendur eru sammála um að það þurfi aðgerðir til að breyta kynjahlutföllum í 

framkvæmdastjórnum fyrirtækja, þó eru mismunandi skoðanir þegar kemur að því hvort 

setja eigi sambærileg lög á framkvæmdastjórnir eða hvort nægilegt sé að breyta stefnu 

fyrirtækja. Viðmælandi A  hefur barist fyrir lögum um kynjahlutföll á framkvæmdastjórnir 

og æðstustjórnir fyrirtækja í fjölda ára.  Hún talar um að lögin eigi að taka gildi í öllum 

fyrirtækjum, hún hefur talað um það á opinberum vettvangi.  Nefnir hún að mikilvægara 

hafi verið að setja lög um kynjahlutföll á framkvæmdastjórnir þar sem þær komi að 

daglegum rekstri til dæmis ráðningum og nefnir dæmi:  

 

…Ástæðan fyrir því að mér finnst persónulega og hefur þótt alla tíð 

mikilvægara að setja lög á framkvæmdastjórnina um kynjahlutföll er það 

að framkvæmdastjórn kemur að daglegum rekstri, og þar með ráðningum, 

og það er bara þannig að í ráðningarferli er bara alltaf verið að leita að 

sjálfum sér, það sem þú hefur með þér í ráðningarviðtal er spegill og þú 

leitar að sjálfum þér, þess vegna voru allir í bankanum fyrir hrun eins; eins 

klæddir, með sömu menntun og eins skóm og öllu vegna þess að það er 

eðlilegt. Það er ekkert ætlunin að vera á móti konum, þú ert bara að leita 
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að einhverjum sem þú treystir, sem þú skilur, einhverjum sem þú ert að 

tengja við og það er bara einhver sem er með sama bakgrunn, ég er miklu 

líklegri til að ráða konu heldur en karlmaður er, og það er bara afþví ég næ 

miklu meiri samhengi við þær og skilning og svipaða reynslu og allt þetta. 

Með því að setja hlutfall á það þá komum við konum miklu hærri stöður 

þar sem þær hafa meiri áhrif á að ráða konur inn og þær geta aflað reynslu 

og þannig getur þetta byggt upp á meira jafnvægi, þetta er mjög mikilvægt, 

þetta gengur ótrúlega hægt og þarf að breyta með handafli, þetta breytist 

ekki á sjálfu sér…  

 

Viðmælendi B nefnir dæmi um ráðningarferli þar sem lögin hefðu mögulega getað 

gagnast. 

 

… Ég hugsa rosalega mikið um þetta og ég veit það ekki, ég sé ekki 

hvernig sú framkvæmd myndi verða, ég er ekki tilbúin að segja bara nei 

það er galin hugmynd því hún þarf að vera í einhverri útfærslu sem ég sé 

ekki alveg fyrir, ég er búin að sjá svo mörg dæmi þar sem það á að ráða 

einhvern einstakling og það er farið af stað og það er bara búið að ákveða 

að það á að ráða konu, svo endar það með að það er ráðinn karlmaður, þá 

hugsar maður ef það hafi bara verið í lögum, hvernig hefði það þá endað, 

hefði verið hægt að ná fram betri lendingu, ég veit það ekki… 

 

Viðmælandi B talar einnig um að fólk vilji hafa fjölbreytileika og stefni almennt að honum:  

 

…Það er þessi pressa sem er komin, bæði af því að fólk trúir því að fólk 

vilji hafa fjölbreytileika og eru að stefna að honum en það er þessi tími sem 

þetta tekur allt, það eru tæki sem hægt að nota til að ná betri árangri, en 

líka að staðan er oft þannig, að maður situr og hugsar já það þarf að breyta 

þessu, þetta gengur ekki svona, og við viljum endilega hafa meiri 

fjölbreytileika, það er gott fyrir okkur öll og skilar  sér í betri árangri en svo 

einhvernveginn þegar á hólminn er komið og það er að fara í ráðningar þá 



 

47 

er oft farið auðveldari leið, það hefur þurft að fara aðeins lengri leið og 

leggja meira á sig, en eldar eru brennandi allsstaðar og þá er farið öruggari 

leið sem er venjan. Við hjá fyrirtæki X erum farin að setjast niður og hugsa 

hvernig viljum við hafa þetta eftir 3-5 ár, og hvernig ætlum við að komast 

þangað, því þetta gerist ekki af sjálfu sér, það þarf að vinna markvisst í 

þessu, gera kröfur um að það séu bæði kynin í hverju boxi. Ef það finnst 

enginn í fyrirtækinu sem er hæfur arftaki af hinu kyninu þarf að hugsa 

afhverju það er og þá þarf að leita víðar og finna annan hjá hinu kyninu 

sem hægt væri að þróa uppí starfið. Þá breytist hugsunarþátturinn. Það 

eru allir með og enginn sem er á móti, en svo þegar það kemur að því að 

gera hlutina…  

 

Viðmælandi C svarar í samræmi við viðmælanda B þess efnis að hann sé ekki viss með 

hvaða hætti væri best að útfæra lögin og nefnir að í forstjórastöðu eigi hreinlega alltaf að 

ráða hæfasta einstaklinginn:  

 

… Ég veit ekki hvernig lögin yrðu útfærð en það sem mér finnst hafa 

virkað í þessu er hvernig ákvörðun forstjórinn ætlar að taka í þessu, á 

meðan hann tekur ákvörðun um að hafa blandað teymi þá verður teymið 

blandað yfir tíma, og það er eins með stjórnina. Ég myndi seint ráða konu 

sem forstjóra fyrir að vera kona nema að það væri eitthvað brýnt þar en 

stuðla að því að öllu öðru leyti til þess að leita að logandi ljósi af þeim, en 

alltaf að ráða hæfasta manninn í endanum, en að vera með mixed 

management teymi þá ertu í miklu betri stöðu í mínum huga til þess að 

ákveða þetta. Mér finnst rangt að stjórn ákveður einn gaur og hafa það í 

huga að það verði að vera kona, þó að hæfasti einstaklingurinn sé 

karlmaður…   

 

Viðmælandi C talar einnig um hvort formið sé ókvenlegt og talar um að fyrirtæki í dag 

ættu að svara fyrir hvers vegna þau séu ekki með fleiri konur í framkvæmdastjórn en raun 

ber vitni: 
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…það sem líka hjálpar er að halda áfram að tala um þetta, sem betur fer 

er umræðan um að konan eigi að vera duglegri að ýta sér inní formið en 

bíddu formið er kannski ótrúlega ókvenvænt og stjórnunarstöður eru 

ófjölskylduvænar og allt þetta sem er búið að vera að ræða, sem mér finnst 

heilbrigt og aðgengilegra fyrir þá sem eru að hugsa um börnin og heimilið. 

En þú bara ákveður þetta, ef þú ert með teymi sem er 80% karlar þá bara 

hefur þessi ákvörðun verið tekin eða að þessi ákvörðun hefur verið tekin 

og þeir gera ekki neitt í því. Það þarf kannski að tala á þeim nótum að láta 

fyrirtækin svara fyrir það hvers vegna það sé ekki stefna fyrirtækisins að 

jafna út hlutfall kynjanna í yfirstjórn og hvað þau séu að gera til þess, 

afhverju eru þið ekki að ná því, og útskýrir afhverju þeir eru ekki með hærri 

prósentu. Það er hægt að láta stefnuna virka og fjölbreytileika en svo er 

mörgum sem finnst þetta ekki skipta máli og þá bara er það ákvörðun þar 

að axla ekki þessa samfélagslegu ábyrgð og so be it. En þeim fækkar, eins 

og með #metoo, það fækkar þeim sem svara ekki eða reyna að rökstyðja 

að það eru bara hæfari karlmenn sem stjórna, þeim fækkar. En þetta er 

sláandi hvað þetta gengur hægt, það þarf að gera eitthvað í því. Ef einhver 

kæmi með löggjöf sem meikar sens þá er það frábært en það hefur enginn 

farið yfir það annað en að nefna það…  

 

Einnig talar viðmælandi C um að það sé ábyrgð samfélagsins að leiðrétta kynjahlutföllin:  

 

…það er líka spurning um línuna, hvar línan er, til dæmis með stjórn 

stærri fyrirtækja þau hafa öll áhrif á samfélagið sitt og eru mótandi af 

samfélaginu með einum eða öðrum hætti, stefnan þarf að heyrast. Það er 

svolítið annað síður mikilvægt, það er annað sem er gert inní fyrirtækinu, 

það er annað að framkvæma. En það er samfélagsleg ábyrgð að leiðrétta 

þetta. Það hefur áhrif útí samfélagið að stjórnir hafi mixið meðan að það 

hefur ekki endilega mikil áhrif inní fyrirtækjunum hvort það sé kona eða 

karl sem stjórnar deildinni, en það er samfélagslega rétt að það sé jafnt. 
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Framkvæmdastjórn sem er með 50/50, þetta er og þetta finnst, þetta er 

augljóst í mínum huga svona skal þetta vera…   

8.6 Kynbundnar hindranir 

Viðmælendur töluðu allir um að hafa orðið fyrir kynbundnum hindrunum á sínum vegi — 

þó ekki þegar kemur að stjórnarsetu. Viðmælandi A talar um að forskot hennar hafi verið 

að hún hafi snemma  á vinnuferli sínum og það af af kynbundnum ástæðum. Hún talar 

einnig um ástæður þess að karlmenn taki þeim ekkert alltaf vel sé vegna þess að þeir séu 

því alls óvanir að sjá konu sem forstjóra og þurfi því oft tíma til að aðlagast breytingunum:  

 

… Jájájájá, Þegar ég átta mig á því að það er ekki jafnrétti á 

vinnumarkaðinum, það voru svo margar með mér í skólanum sem upplifa 

meira jafnrétti í skólakerfinu og átta sig svo ekki á því að 

vinnumarkaðurinn er allt öðruvísi, ég sé það eftir á að mitt forskot var að 

vera með þetta vélstjórapróf og leitaði að vinnu á 7 togurum með 4. stigs 

réttindi og fékk neitun. Ég fékk alveg rosalegt mótlæti þegar ég lenti í 

þessu með vélstjóraprófið sem var bara fáránlegt, það var bara sagt við 

mig, við viljum ekki stelpu, þannig ég var undir það búin, maður siglir þetta 

í mótvindi, góður segl skipstjóri hann kemst hraðar í mótvindi heldur en í 

meðvindi. Hvernig ferðu að þessu, hvað ætlar þú að eyða mikilli orku í það 

að ergja þig á þessu, hvernig ætlar þú að vinna með þetta og svo held ég 

líka að margar konur hafi farið illa á því að rugla saman forvitni, óvana og 

svo neikvæðni, karlmenn taka manni ekkert endilega alltaf vel, en hluti af 

því er afþví þeir eru óvanir að það sé kona og það sé forvitni og svona, 

getur þetta gengið?, það þarf tíma að venjast því, þeir þurfa að sjá að 

maður er að vinna vinnuna og er ekki með neina stæla, þá fjarar það bara 

út. Það pælir enginn í því lengur hér, þetta er lykillinn af þessu.  

 

Viðmælandi A heldur áfram og talar um að vera ekkert að velta sér of mikið uppúr þessu, 

hafa bara gaman að því sem maður er að gera, vanda sig og gera hlutina eins vel og maður 

getur:  
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… Það voru margir sem sögðu við mig að ég gæti þetta ekki og að þetta 

myndi aldrei ganga og þú verður hætt eftir árið, og svo framvegis, fari hratt 

í klúður hjá þér, þá er það bara þeirra vandamál, vera ekkert að velta sér 

of mikið uppúr þessu, þeir eru ekki vanir þessu og þetta eru viðbrigði, svo 

eru margir sem eru það miklir menn að þeir hafa komið mörgum mánuðum 

seinna og beðið mig afsökunar. Enda ég hef verið hérna í 20 ár og þetta er 

mesta blómaskeið fyrirtækisins, þeir átta sig að þeir höfðu kannski ekki átt 

að segja þetta, en ég var líka með öðruvísi hugmyndir og nálgaði hlutina 

öðruvísi karakter, var líka mjög ung á þeirra mælikvarða, það er eðlilegt að 

þeir gapi ekki bara alveg við þessu. Enda við mundum ekki kalla karlaveldi 

veldi ef það réðist ekki gegn innrás. Hafa bara gaman að því sem maður er 

að gera og vanda sig, gera hlutina eins vel og maður getur og vera ekkert 

að ergja sig á því hvað öllum öðrum finnst og segja…   

 

Viðmælandi B talar um að hennar umhverfi sé skýrt um að fólk vilji fjölbreytileika en þar 

sem konur þurfi að klifra einhverskonar stiga til að fá stöðuhækkanir, þar séu 

kynjabundnar hindranir: 

 

…frekar persónulegar hindranir sem eru í hausnum á manni, að maður 

trúir ekki á sig, og svoleiðis hindranir og vá hvað maður hefur rekist á 

allskonar karla í gegnum tíðina, en það er ekkert sko ég veit það ekki, mér 

finnst það ekkert vera mjög mikil hindrun, það er eitthvað sem maður 

finnur útúr, en ég held það sé mest í hausnum. Nei ekki kynjalega 

hindranir, jafnvel stundum tækifæri í því að vera kona í dag, með ákveðna 

hæfni, afþví það er ákveðin áhersla á ákveðin fjölbreytileika. En ég er líka 

ekki inní fyrirtækinu að klifra einhvern stiga og fá stöðuhækkanir heldur er 

ég meira búin að vera í einhverju umhverfi þar sem er alveg skýrt að fólk 

vilji fjölbreytileika…  
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Viðmælandi B talar einnig um að fólk hafi, ómeðvitað, mynd í huga sér af forstjóra sem er 

karlkyns og það sé vegna fyrirmynda: 

 

…en það er í hópum og hjá fólki svona ómeðvitaðar skálínur sem eru 

svo greyftar í okkur að einhverju ákveðnu leiti sem eru í einhverjari ákveðni 

stöðu sem maður finnst að eigi að vera  eins og forstjóri, fólk er með mynd 

af forstjóra í huganum og einhver persónueinkenni að því hvað er að vera 

forstjóri og það er greyft í okkur að það er einhvernveginn frekar 

karlmaður, auðvitað útaf fyrirmyndum og svoleiðis…  

 

Viðmælandi C talar um að augljóst glerþak hafi verið í fjármálageiranum en að ekki sé eins 

mikil hindrun fyrir konur að setjast í stjórn fyrirtækja. Einnig talaði hún um reynslu sína af 

vinnumarkaðinum erlendis, en þar upplifði hún visst kjaftshögg hvað varðar jafnrétti og 

þakkar um leið íslenskum karlmönnum fyrir að hleypa konum í gegn þó ekki sé það alla 

leið, segir hún að þetta eigi auðvitað ekki að vera neitt stríð milli kynjanna:  

 

… Jáááhhhh, örugglega milljónum, maður var alltaf hluti af teyminu til 

dæmis í fjármálageiranum en við stelpurnar vorum augljóst með glerþak 

að framkvæmdastöðu. Við vorum í sérfræðingadeildinni og bilað mikið að 

gera, en strákarnir voru með managementið. Við höfum verið teknar niður 

fyrir look and feel, en að setjast í stjórnir hefur ekki verið mikil hindrun, 

það var eitthvað forskot sem við höfðum sem Íslenskar konur. En þetta á 

ekki að vera stríð tveggja fylkinga, þetta er verkefni sem vert er að vinna, 

við getum þetta ekkert einar, það sigrar enginn stríð, aldrei. Við ákveðum 

að gera þetta saman. Með lögum, kosningarréttur, lög um fæðingarorlof, 

allt sem við hugsum öðruvísi en heimurinn hefði aldrei gengið í gegn nema 

að meirihluti stráka hefðu sagt, við erum til í þetta. Við erum baráttukonur 

en við hefðum aldrei komist á þennan stað nema að meiri hluti strákanna 

kveikti á perunni, sem þeir eru ekki að gera útí heimi. Það gefst færi að 

ræða þetta í dag, maður ofbauð oft en núna er umhverfið betra og maður 

gefst færi á að ræða þessa hluti… 
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8.7 Langt í land að jafnrétti kynjanna á íslenskum vinnumarkaði 

Viðmælandi A nefnir dæmi um muninn á pólitík og atvinnumarkaðinum: 

 

… Finnst svolítið atriði að fólk átti sig á því að við teljum okkur góð í 

jafnréttismálum og byggjum það á mjög flottum atriðum eins og Vigdísi, 

erum búin að vera með tvo forsætisráðherra eins og Jóhönnu og Katrínu 

og svo borgarstjóra í Reykjavík, kvennalisti og hátt hlutfall á þingi og svona, 

þetta er í eðli sínu öðruvísi en í atvinnulífinu, þar sem konur geta kosið 

konur. Ég lifi eðlilegu fjölskyldu lífi og geri bara áhugamálin mín eins og 

aðrar konur. Ég ætla ekki að fara að breyta mér og gera eitthvað öðruvísi. 

Það er fylgst miklu betur með manni, fann það samt meira í gamladaga af 

almenningi og opinberum aðilum. Þetta kemur en það þarf virkilega að 

fylgja því eftir…  

 

Viðmælandi B talar um að alltaf þurfi að standa vörð um fjölbreytileika í fyrirtækjum:  

 

… Við erum búin að ná langt, en það má aldrei sofna á verðinum, við 

þurfum alltaf að halda áfram, Erum ekki komin þangað að það sé hægt að 

hugsa já núna er þetta komið, þurfum alltaf að hamra á þessu, er verið að 

passa uppá fjölbreytileikann, annars gleymist það…  

 

Viðmælandi C talar um hvernig umhverfið hafi þróast, sterkar kröfur neytandans og 

hvernig hægt sé að nýta fjölbreytta stjórn sem samkeppnisstyrk:  

 

… Við erum á góðum stað miða við, eigum langt í land, en bara að 

upplifa byltingu það gefur manni aðra sýn og von, það mun fjölga 

byltingum, neytandinn sem er ekki með peningana hann er allt í einu farinn 

að hafa völdin, hefur röddina, gerir kröfu um þjónustu, það er að breyta 
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samfélaginu. Það er jákvæð þróun og hefur jákvæð áhrif. Hugsum þetta frá 

kúnnanum sem er  80% konur. Powerið er að færast þarna og getur haft 

áhrif. (...) Nú eru teknar upplýstar og góðar ákvarðanir, þar kemur stjórnin 

inn líka. Fá fólk með öðruvísi sýn. Bara þessi aðferð í ákvörðunartöku er að 

fara að breyta samfélaginu og er að fara að breyta umhverfinu og 

landslaginu fyrir konur. Þetta er valdeflandi fyrir konur, það hlýtur að vera 

það…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif lagabreytingar nr. 13/2010 á lögum nr. 

2/1995 um hlutafélög hvað varðar kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja á Íslandi. Þá var 

einnig kannað hvort lagabreytingin hafi óbein áhrif á framkvæmdastjórnir með því að 

kanna upplifun kvenna á lögunum og hvort frekari aðgerðir eigi við um 

framkvæmdastjórnir. Rannsóknarspurningin sem lögð var fram í upphafi var eftirfarandi: 

Hver eru áhrif breytinga á lögum um hlutafélög nr. 2/1995 á kynjahlutföll í stjórnum 
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fyrirtækja á Íslandi og hvort lagabreytingin hafi haft óbein áhrif á kynjahlutföll 

framkvæmdastjórna fyrirtækja á hlutabréfamarkaðinum. 

 

9.1 Umræður um niðurstöður  

Í þessum hluta rannsókarinnar verður farið yfir niðurstöður út frá þemum sem urðu fyrir 

valinu og þær tengdar við fræðilegu umfjöllina, þannig verður rannsóknarspurningunni 

svarað. Þegar viðtöl voru tekin við viðmælendur skein jákvæð upplifun þeirra í gegn um 

lögin um kynjahlutföll í stjórn fyrirtækjanna. Viðmælandi A talar um mikilvægi þess að 

lögunum sé framfylgt og nefndi dæmi um félag sem uppfyllir ekki kröfur laganna, en í 

fræðilega kaflanum 3.3 þróun hlutfalls kvenna í stjórnum fyrirtækja má sjá að meðaltal 

kvenna var 33% árið 2016. 

Hugtökin Glerþakið og Gyllta pilsið komu fram í viðtölunum en hins vegar var ekki 

upplifun fyrir glerrúllustiganum, en það getur verið því viðmælendur voru ekki að vinna á 

vinnustöðum sem eru í kvennastéttum, frekar karllægum vinnustöðum. Allir 

viðmælendurnir töluðu um Glerþakið og ræddu reynslu sína af því fyrirbæri en aðeins 

einn viðmælandi ræddi Gyllta pilsið þar sem hann talaði um að sömu konurnar sitji í 

mörgum stjórnum á Íslandi. Í fræðilega kaflanum um yfirlit fyrirtækja var hægt að reka sig 

á sömu konurnar í stjórn þeirra 16 fyrirtækja sem eru á hlutabréfamarkaðinum,  en þess 

má geta að viðmælendurnir allir sitja í fleiri en einni stjórn og hafa setið í nokkrum 

stjórnum í gegnum árin. Viðmælandi B talar um að það gæti verið tækifæri að vera kona 

í dag með ákveðna menntun, þar sem það vanti að fylla upp í kynjakvótann í stjórn 

fyrirtækja, sem á ekki við um framkvæmdastjórn í fyrirtækjum þar sem þar þurfi að klifra 

upp stiga fyrir stöðuhækkanir. Viðmælendurnir töluðu allir um að konur hafa þurft að 

„tikka í öll boxin” þegar  kemur að hæfnisskilyrðum til að fá jákvætt svar, sem eru ekki 

sömu staðlar og karlmenn þurfa að mæta. Þá er einnig talað um að konur sem séu 

ákveðnari en vanalegt þykir séu ekki dæmdar á sama hátt og karlar sem eru eins ákveðnir. 

Viðmælandi C talar  um að konur séu dæmdar útfrá útliti og tilfinningu á meðan karlar 

voru dæmdir út frá umhverfinu sínu, þar er spurningin sem tengist fræðilega kaflanum 

hvort dæmt sé á sanngjarnan hátt? En þetta er ekki dæmi um jafnrétti, heldur er þarna 

dæmi um hið ósýnilega Glerþak.    
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Viðmælendur er sammála um að fólk sé ennþá að pæla í lögunum, þegar það komi á 

endanum að því að setja saman í stjórnina þurfi að fara yfir kynjahlutaföllin út frá 

lagabreytingunum. Viðmælendur voru allir sammála um að ekki væri hægt að gleyma því 

að sett voru kynjahlutfallarlög 2013 á stjórn fyrirtækjanna og þarft sé að framfylgja þeim, 

einnig þurfi að  minna framkvæmdastjórnir á að fjölbreytileikinn sé af hinu góða fyrir 

fyrirtæki og fjölbreytni veiti fleiri viðhorf fyrir ákvörðunartökurnar. Farið var inná 

fjölbreytileika stjórnenda í fræðilega kaflanum og hvaða áhrif það hafi að hafa sem 

fjölbreyttast viðhorf þegar kemur að ákvörðunartökum og stefnumótun fyrirtækja. Þótt 

viðmælendur hafi talað um mikilvægi fjölbreytileika í stjórnunarstöðu endurspegli það 

ekki öll fyrirtækin á hlutabréfamarkaðinum. Það virðast því ekki tilfellið að öll fyrirtæki á 

hlutabréfamarkaðinum framfylgji þessari stefnu þegar það kemur að framkvæmdastjórn. 

Erfitt er að fullyrða hér um þar sem aðeins þrjú viðtöl voru lögð til grundvallar. Líkt og 

fram kemur í fræðilega hluta ritgerðarinnar er hlutfall kvenna aðeins 22%, sem er afar 

lágt hlutfall og sýnir glögglega að lagabreytingar hafa ekki eins mikil óbein áhrif á 

framkvæmdastjórnir. 

Eins og fram kemur í fræðilega kafla rannsóknarinnar þurfti lagasetningu um 

kynjajafnrétti sem staðfest eru í Stjórnarskrá lýðveldisins að koma til til að unnt væri að 

ná fram kynjajafnrétti. Viðmælendur eru engu að síður sammála um að langt sé enn í land 

í jafnréttismálum á Íslandi og að hægt gangi. Áhugavert var að heyra viðmælanda A tala 

um að ekki væri hægt að setja saman atvinnulíf og stjórnmál, þar sem konur geta kosið 

konu í stjórnmálum. Það vanti fleiri konur í framkvæmdastjórn til að vera sterk fyrirmynd 

og að sú kona leiði ráðningar á fleiri konum. Þegar skoðaðar eru tölur um þróun 

vinnumarkaðarins, sést greinilega hvernig lagabreytingin hefur haft áhrif á samfélagið 

hvað varðar stjórn fyrirtækja og sýnir hversu nauðsynlegt var að að þau tækju gildi. En 

hægt að sjá hvernig lögin hafa áhrif á stjórn fyrirtækja með því að skoða fræðilega hlutan, 

bæði í kafla 6 yfirlit yfir fyrirtækin, þar sýna sum skífurit að konur eru í meirihluta í stjórn 

fyrirtækja,  og í kafla um fyrirtækin, en þar eru sumar konur orðnar stjórnaformenn 

fyrirtækja. Þetta tvennt sýnir dæmi um hver áhrif laganna eru, konur eru að fá reynslu og 

eru farnar að fá tækifæri til að sanna sig í stjórnum fyrirtækja, því lögin segja ekki til um 

hvort kynið á að vera stjórnarformenn eða hvort kynið skuli vera í meirihluta. 
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9.2 Takmarkanir  

Þegar yfirlitskaflinn var gerður í fræðilega hlutanum voru sum fyrirtæki á íslenska 

hlutabréfamarkaðinum ekki með allar upplýsingar um fyrirtækin á netinu, oft var erfitt að 

greina á milli framkvæmdarstjórnar og millistjórnenda, nokkur fyrirtæki svöruðu seint eða 

svöruðu ekki tölvupóstum né síma. Viðmælendur voru full fáir og þess vegna erfitt að 

fullyrða að hægt sé að alhæfa um niðurstðurnar fyrir þá alla sem sitja í stjórn eða eru í 

framkvæmdarstjórn, enda erfitt að mæla slíkan fjölda, hins vegar veita þær góða innsýn í 

upplifanir kvenna. Aukinn fjöldi viðmælenda hefði vissulega getað gefið marktækari og 

víðtækari niðurstöður, en á sama tíma gefa þær sterkar vísbendingar um undirliggjandi 

viðhorf fleiri kvenna. 
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10 Lokaorð  

Í verkefninu var markmiðið að skoða áhrif lagabreytingar nr. 13/2010 á lögum nr. 2/1995 

um hlutafélög hvað varðar kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja á Íslandi. Þá var einnig 

kannað hvort lagabreytingin hafi haft óbein áhrif á framkvæmdastjórnir með því að kanna 

upplifun kvenna á lögunum og hvort frekari aðgerðir eigi við um framkvæmdastjórnir. 

Karlar sitja í yfirgnæfandi meirihluta í framkvæmdastjórnum fyrirtækja, sé litið á umhverfi 

íslensks vinnumarkaðar.  

Það virðist sem lagabreytingar um jöfn kynjahlutföll hafi einungis náð til stjórna 

fyrirtækja, líkt og ákvæðið kveður á um, en ekki haft sýnileg áhrif á framkvæmdastjórnir 

fyrirtækja. Það mætti velta því upp hvort þörf sé á lagaákvæði sem einnig nær til 

framkvæmdastjórna, til þess að stuðla að bættum fjölbreytileika eða hvort aukin 

samfélagsvitund um bætt jafnrétti karla og kvenna muni leiða til þess með tímanum. Það 

er augljóst að með lögfestingu slíkra skilyrða, þó ekki sé nema til skamms tíma, yrði 

þróunin bæði hrað- og skilvirkari í átt að jöfnum kynjahlutföllum, með tilliti til tilkomu 63. 

gr. hlutafélagalaga um kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja. 

Það eru fleiri konur en karlar sem vinna á vinnumarkaðinum sem hafa klárað 

háskólanám, þær virðast hins vegar ekki skila sér ofar í stjórnunarstöður á Íslandi. Bylting 

eins og #Metoo hefur haft áhrif á konur til að standa með sjálfum sér, en hindranirnar 

hafa samt ennþá áhrif á konur þegar það kemur að setum í framkvæmdastjórnum 

fyrirtækja. 

Áhugavert væri að skoða hvernig hægt væri að hafa sem mest áhrif á stefnumótun 

fyrirtækja til að reyna að stuðla að jafnara hlutfalli karla og kvenna í 

framkvæmdastjórnum. Þrátt fyrir að stjórnir séu almennt orðnar fjölbreyttari virðist sem 

svo að það sé ekki að skila sér með fjölbreyttari framkvæmdastjórn hvað varðar 

kynjahlutföll. Stjórnir eiga að taka virkan þátt í ákvörðun um stefnumótun fyrirtækja, en 

sé markmið þeirra að stuðla að meiri fjölbreytileika í framkvæmdastjórn ætti það að skila 

betri árangri að jöfnum kynjahlutföllum, en þróunin er mjög hæg á milli ára.  
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Viðauki 1 

Kynningarbréf til þátttakenda viðtala 

 Samþykkisyfirlýsing 

 

 

Sæl X. 

 

Fríða Dögg heiti ég og er nemi við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, ég stefni á að 

útskrifast í vor og er nú að vinna að lokaverkefni mínu við deildina. Bs-ritgerðin mín fjallar 

um kynjahlutföll kvenna í stjórn fyrirtækja og hvort lögin varðandi kynjahlutföll stjórna 

eru að hafa jákvæð áhrif. Leiðbeinandi í verkefninu er Ásta Dís Óladóttir, lektor við 

Háskóla Íslands. 

 

Viðtalið verður meðhöndlað sem trúnaðargögn, og ef þú vilt verður nöfnum 

viðkomandi breytt þannig að ekki verður hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til 

þátttakenda. Á meðan á verkefna vinnu stendur verða gögn geymd á öruggum stað og 

síðan eytt að verkefni loknu eða eigi síður en í júní 2018.  

Það er mér mikilsvirði ef þú hefur tök á að gefa þér tíma í stutt viðtal um upplifuna 

þína að lögunum. 

 

 

Kær kveðja 

Fríða Dögg Baldursdóttir 

fdb7@hi.is 
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Viðauki 2 

Viðtalsrammi 

Bakgrunnsspurningar 

1. Hvað situru í mörgum stjórnum í dag? 

2. Hvað hefuru sitið í stjórn lengi? 

 

Spurningar flokkaðar eftir þemu, spurt var nánar í upplifun þar sem við á. 

 

3. Lög um kynjahlutföll hlutafélaga á Íslandi tóku gildi September 2013. Telur þú á 

þeim tíma að lögin hafa verið mikilvæg?  

a. Hvers vegna?  

b. Hver var þín upplifun af lögunum á þeim tíma? 

4. Finnst þér kynjakvótinn hafi áhrif á fyrirtækjamenninguna eða þá andan/vibe-ið í 

fyrirtækjum. 

a. Upplifur þá fólk sé ennþá með lögin bakvið eyrað? 

5. En í dag finnst þér lögin um kynjahlutföll vera jákvæð eða neikvæð? Er þín 

upplifun að þetta sé gott fordæmi og þá hvetjandi á einhvern hátt fyrir konur. 

a. Hvers vegna? 

6. Nú er engin kona er forstjóri 16 fyrirtækja í Íslensku kauphöllinni og konur á 

íslandi eru í miklum minnihluta þegar kemur að framkvæmdastjórn fyrirtækja á 

Íslandi, finnst þér vanta sambærileg lög fyrir konur sem eru ráðnar inní fyrirtækin 

s.s. framkvæmdastjórn til þess að búa til betra fordæmi?   

a. Eða einhverjar aðrar aðgerðir. 

7. Voru einhverjar hindranir á vegi þínum í stöðuna sem þú ert í í dag? 

8. Ef litið er heilt yfir, finnst þér Ísland vera framalega í jafnréttismálum? 
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