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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og upplifun stjórnarfólks til 

kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja á Akureyri. Rannsókninni var ætlað að auka 

þekkingu á því hver áhrif kynjakvóta á stjórnir fyrirtækja eru á stöðum utan 

höfuðborgarsvæðisins. Blandað rannsóknarsnið var nýtt til þess að ná fram 

viðeigandi niðurstöðum. Við samanburð var notast við fyrirliggjandi 

rannsóknir og tölfræðileg gögn frá Hagstofu Íslands og Creditinfo. 

Framkvæmd var spurningakönnun meðal 56 framkvæmdastjóra og 

stjórnarfólks á Akureyri og tekin átta hálf-stöðluð djúpviðtöl við stjórnarfólk 

þar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru mjög í samræmi við fyrri rannsóknir. 

Þær sýna að viðhorf stjórnarfólks til kynjakvótans er almennt jákvætt. 

Neikvæðni sem var til staðar í upphafi hefur mildast. Viðhorf karla til þess að 

binda kynjakvóta í lög er mun neikvæðara en kvenna, en um helmingur kvenna 

telja það vera of harkalega aðgerð. Upplifun kvenna er að ekki sé nægilegur 

fjöldi kvenna í ábyrgðarstöðum og það geti af sér neikvæða staðalímynd. 

Viðhorf allra sem tóku afstöðu er að konur séu jafnhæfar körlum til að gegna 

ábyrgðarstöðum. Meirihluti viðmælenda taldi að stjórnarkonur séu það klárar 

og hæfar að þær hefðu án lagasetningar verið valdar til stjórnarsetu. Sumar 

konur upplifa vegna kynjakvótans að það dragi úr verðleikum þeirra að hafa 

tekið sæti í stjórn. Verkferlar og stjórnarhættir eru formlegri og 

ákvörðunarvaldið hefur færst inn í fundarherbergið þar sem það á að vera.  

Árin fyrir lagasetningu kynjakvótans höfðu þau fyrirtæki sem lögin ná yfir 

aukið lítillega hlutfall kvenna í stjórnum. Síðan þá hefur þetta breyst verulega 

til batnaðar. Það hefur veitt konum möguleika til að afla sér stjórnarreynslu en 

hún ræður miklu um val kvenna í stjórn. Það er mikilvægt að viðhalda jákvæðri 

umræðu um hlutfall kynja í stjórnum fyrirtækja í samfélaginu og ná því 

markmiði að konur og karlar standi jafnfætis við val í stjórnir.  

 

Lykilorð: Kynjakvóti, stjórnir, kynjajafnrétti, Akureyri, blandað 

rannsóknarsnið. 



 

 

 

  



 

 

Abstract 

This research seeks to better understand the attitude and experience of board 

members of companies in Akureyri, on the impact of a law on gender quota on 

company boards passed in Iceland. It tries to add to knowledge on the effect of 

this gender quota on rural companies. Mixed research methods were applied. 

Data was collected through available research and statistical data. A survey 

was conducted with CEO´s and board members of 56 companies and semi-

structured interviews were taken with eight board members in Akureyri. The 

findings were then compared to results of available research on the topic. 

The findings were mostly in accordance with available research. They show 

that the attitude of board members towards gender quotas is generally positive. 

Some board members have voiced negative views on the quota, feeling that 

passing the law was too harsh This attitude has weakened. Female board 

members feel that the lack of women in higher management negatively 

stereotypes women. They feel that women are just as qualified as members of 

company boards as men are. Respondents feel that women are just as smart 

and qualified as men so the passing of the quota law was not needed. 

Procedures and governance are now more formal and transparent and the 

power is back in the boardroom.  

Before the passing of the law, bigger firms that the law applies to only 

increased the women to men ratio of board members slightly. Since the law 

took effect, the ratio has increased greatly, offering women the possibility of 

getting the experience needed for being chosen as a board member of 

companies. It´s important to maintain a positive dialogue in society on the 

importance of achieving the goal, that women and men have equal 

opportunities of being selected for a place on the board of companies.  

 

Key words: Gender quota, boards, Akureyri, gender-equality, mixed-research 

design. 
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1 Inngangur 

Þrátt fyrir framgang kvenna á vestrænum vinnumarkaði síðustu áratugi eru konur 

enn í minnihluta í stjórnunar- og hátekjustörfum. Þetta á sérstaklega við um konur 

á fjármálamarkaði og í stærri fyrirtækjum (Bertrand, Black og Jensen, 2014). Á 

Íslandi er sambærileg staða uppi hvað þetta varðar (Kjarninn, 2017). 

Töluvert hefur þó breyst hvað varðar stöðu kvenna hérlendis síðustu árin og 

hafa til að mynda aldrei fleiri konur setið á þingi og konum fer fjölgandi í störfum 

millistjórnenda fyrirtækja (Velferðarráðuneytið, 2016). Þrátt fyrir að Ísland tróni 

efst á lista World Economic Forum (e.d) yfir þjóðir heims þegar horft er til 

jafnréttis kynjanna (Velferðarráðuneytið, 2016), þá eiga konur ekki eins greiða leið 

í æðstu stjórnunarstöður fyrirtækja og karlar. Gefur það þeim ekki leyfi til að slaka 

á, því þær geta gert betur (Edda Hermannsdóttir og Ragnhildur Steinunn 

Jónsdóttir, 2017).  

Stjórnvöld í Noregi tóku af skarið árið 2003 og voru þar sett lög um kynjakvóta 

í stjórnum fyrirtækja sem tryggja eiga að hlutfall hvors kyns um sig í stjórnum 

fyrirtækja fari aldrei undir 40%. Frá og með janúar árið 2006 var fyrirtækjum þar 

skylt að fylgja þessum lögum en þau fyrirtæki sem ekki fylgdu þessu eftir skyldu 

vera leyst upp í janúar 2008 (Bertrand, Black og Jensen, 2014). 

Í mars árið 2010 samþykkti Alþingi einnig svipaða breytingu á lögum um 

hlutafélög og einkahlutafélög (nr.13/2010). Þar var kveðið á um að hlutfall hvors 

kyns í stjórnum þeirra félaga sem hafa 50 starfsmenn eða fleiri að jafnaði á 

ársgrundvelli skuli ekki vera undir 40% (Lög um breytingu á lögum um hlutafélög 

og lögum um einkahlutafélög nr.13/2010). Ísland er því á meðal fyrstu ríkja heims 

til að binda kynjakvóta í lög með það að sjónarmiði að rétta af hlut kvenna og 

stuðla að kynjajafnrétti í stjórnum fyrirtækja (Auður Arna Arnardóttir og Þröstur 

Olaf Sigurjónsson, 2015). 

Ófáar kannanir og rannsóknir á áhrifum lagasetningar kynjakvóta stjórna á 

Íslandi hafa verið framkvæmdar hérlendis á síðustu árum. Flestar rannsóknanna 

hafa tekið mið af fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu eða landinu öllu en vantað 

hefur að greina stöðuna í einstökum byggðarlögum og er að nokkru bætt úr þeirri 

vöntun með verkefni þessu. 
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Við nánari skoðun á þessum könnunum og rannsóknum vaknaði sú spurning 

hversu vel mætti heimfæra niðurstöður þeirra á stjórnir fyrirtækja á 

Akureyrarsvæðinu. 

 Í rannsókn þessari er til samanburðar eða til tölulegrar greiningar stuðst við 

eftirfarandir talnagögn og skýrslur:  

• Greiningu Hagstofu Íslands (2017) á hlutfalli kvenna í stjórn fyrirtækja á 

Íslandi og talnaefni um stjórnir fyrirtækja frá Hagstofu Íslands (e.d.a; 

e.d.b; e.d.c).  

• Óútgefnir gagnalistar frá Creditinfo um fyrirtæki þar sem greina má 

hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja árin 2011-2015 (Creditinfo, e.d.b) og 

framúrskarandi fyrirtæki ársins 2016 (creditinfo, e.d.c). 

• Skýrsla KPMG og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands (2012) um 

kannanir meðal stjórnarmanna 2011 og 2012. 

• Rannsókn Auðar Örnu Arnardóttur og Þrastar O. Sigurjónssonar (2015) 

um val á stjórnarmönnum á tímum kynjakvóta, sem er greining og mat á 

því hvernig fyrirtæki hafa unnið að breytingum í samræmi við kröfur laga 

um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja (13/2010). 

• Konur og karlar í forystu atvinnulífs á Íslandi er rannsókn Guðbjargar L. 

Rafnsdóttur, Laufeyjar Axelsdóttur, Sunnu Diðriksdóttur og Þorgerðar 

Einarsdóttur (2015) sem er ætlað að varpa ljósi á kynjajafnrétti hjá 

stjórnendum í íslensku atvinnulífi. 

Þessi gögn eru einnig notuð við hönnun á spurningakönnun sem höfundur lagði 

fyrir stjórnarfólk á Akureyri.  

Þá voru eftirfarandi rannsóknir lokaverkefna notaðar við undirbúning 

hálfstaðlaðs viðtalsramma fyrir djúpviðtöl og því hægt að nota niðurstöður 

lokaverkefnarannsóknanna til samanburðar: 

• B.Sc. verkefni Heiðdísar Fjólu Tryggvadóttur og Rósu Bjarkar 

Guðnadóttur (2014) við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. Engar 

Súkkulaðikleinur. Reynsla framkvæmdastjóra af áhrifum kynjakvóta á 

starfshætti stjórna.  

• BA verkefni Ingibjargar Elvu Vilbergsdóttur (2015) við félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Lög um kynjakvóta í stjórnum 

fyrirtækja – Viðhorf og væntingar.  

• BA verkefni Jöru Daggar Sigurðardóttur (2014) við félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Kynjakvóti í stjórnum á Íslandi. 

Viðhorf stjórnenda. 

• MS verkefni Sigríðar Ómarsdóttur (2015) við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Kynjakvótar í stjórnum lífeyrissjóða. Könnun á viðhorfum 

stjórnarmanna og framkvæmdastjóra lífeyrissjóða.  
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• B.Sc. verkefni Þórdísar Lindar Leiva (2016) við viðskiptadeild Háskólans 

í Reykjavík. Gyllt pils og krítískur massi. Áhrif kynjakvóta á skipan 

stjórnarsæta. Þar er hún að kanna hvort að á Íslandi fyrirfinnist 

atvinnustjórnarkonur. 

Öll þessi lokaverkefni kanna viðhorf og upplifun framkvæmdastjóra og 

stjórnarmanna á kynjakvóta í stjórnum. Mun rannsókn mín og fyrirliggjandi 

rannsóknir varpa nokkru ljósi á það hvort, og þá hver, munur er á viðhorfi og 

upplifun stjórnarmanna fyrirtækja á Akureyri á kynjakvóta í stjórnum samanborið 

við upplifun og viðhorf stjórnarmanna á höfuðborgarsvæðinu eða landinu öllu. 

Kenning mín er sú að það sé munur á viðhorfi stjórnarkvenna á Akureyri og 

stjórnarkvenna á landsvísu til kynjakvóta í stjórnum, sérstaklega kvenna á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar sem Akureyri er minna samfélag en höfuðborgarsvæðið 

með náið tengslanet er líklegra að sama fólkið innan sömu tengslanetanna sé valið 

til stjórnarstarfa og að sama fólk sitji því í mörgum stjórnum. Af þeim sökum eigi 

konur á Akureyri greiðari leið í sæti stjórna en kynsystur þeirra á 

höfuðborgarsvæðinu eða landinu öllu.  

Rannsóknarspurning mín er: 

Hvert er viðhorf og upplifun stjórnarmanna fyrirtækja á Akureyri til kynjakvóta 

í stjórnum?   

Auk þess voru settar fram eftirfarandi undirrannsóknarspurningar: 

• Hversu vel hafa fyrirtæki á Akureyri farið eftir lagasetningu um 

kynjakvóta stjórna og hvernig standa þau sig hvað þetta varðar 

samanborið við fyrirtæki á landsvísu? 

• Hvaða áhrif hefur kynjakvóti haft á stöðu kvenna í stjórnum fyrirtækja 

á Akureyri?  

• Hversu vel hafa konur náð að jafna möguleika á við karlmenn að sitja 

í stjórnum fyrirtækja á svæðinu? 

• Hversu mikilvægt er gott tengslanet konum á svæðinu til að ná sæti í 

stjórnum fyrirtækja á Akureyri?  

• Hvernig tengslanet gæti bætt stöðu kvenna í valferli til stjórnarsetu? 

• Hverju hefur kynjakvóti breytt í stjórnum fyrirtækja og hverju hefur 

hann skilað? 

Til þess að svara þessum spurningum verður notast við blandað rannsóknarsnið 

sem samanstendur bæði af eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum. 

Bæði fyrirliggjandi gögn og frumgögn eru notuð við rannsóknina. 

Spurningakönnun var lögð fyrir framkvæmdastjóra og stjórnarfólk 56 fyrirtækja á 
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Akureyri. Fyrirtækin voru öll fyrirtæki á lista Creditinfo (e.d.c) á Akureyri um 

framúrskarandi fyrirtæki auk 20 fyrirtækja með yfir 50 starfsmenn sem ekki voru 

á listanum. Þá var framkvæmd eigindleg viðtalskönnun við átta valda 

stjórnarformenn og almennt stjórnarfólk sem situr í stjórn hjá átta fyrirtækjum á 

Akureyri, sem eru meðal stærstu fyrirtækja þar. 

Uppbygging ritgerðarinnar er sú að í fræðilegum umfjöllunarhluta verður 

fjallað um krítískan massa, stjórnir og stjórnarhætti, kynjakvóta í stjórnum 

fyrirtækja, íslenskt stjórnarfólk og greint frá fyrirliggjandi rannsóknum og helstu 

niðurstöðum þeirra.  

Í rannsóknaraðferðarhluta ritgerðarinnar er farið yfir rannsóknaraðferðir sem 

notaðar eru og er aðferðafræði þeirra reifuð og greiningaraðferðir gagna, 

talnaefnis, könnunar og viðtala ritgerðarinnar kynntar. Í niðurstöðuhluta 

ritgerðarinnar er farið yfir greiningu fyrirliggjandi gagna og talnaefnis og farið yfir 

niðurstöður bæði spurninga- og viðtalskönnunar. Í umræðukaflanum er 

rannsóknarspurningunni svarað og farið yfir styrkleika, veikleika og hagnýtt gildi 

rannsóknar auk þess sem hugmyndir um frekari rannsóknir eru kynntar.  

Rétt er að taka fram að ekki er sérstaklega gerð fræðileg greining á forsendum 

fyrir almennum sanngirnisrökum og þróun hvað varðar almennt jafnrétti kynja en 

settar eru fram stuttlegar lýsingar á aðstæðum hérlendis og erlendis sem telja má 

að hafi haft áhrif á forsendur setningar laga um kynjakvóta stjórna. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Jafnrétti kynjanna er það að karlar og konur hafi jafnmikið vald og séu virkir og 

sýnilegir þátttakendur á öllum sviðum. Með því er stuðlað að fullri þátttöku kvenna 

jafnt sem karla í samfélaginu (Brander o.fl., 2009).  

Mikið hefur verið unnið í baráttunni um jafnrétti, en það hefur ekki gerst 

baráttulaust. Gro Harlem Brundtland, fyrrum forsætisráðherra Noregs, sem setið 

hefur í öldungaráði UN WOMEN frá stofnun ráðsins árið 2007, kom á lögum um 

kynjakvóta bæði í stjórnmálum og í stjórnum fyrirtækja í Noregi árið 2003. Í viðtali 

við Ingimar Karl Helgason (2013) lýsti hún því að hún hafi áhyggjur af bakslagi í 

jafnréttisbaráttunni. „Stelpur og strákar halda kannski að þau geti gleymt jafnrétti 

kynjanna. Það sé búið að ná því og ekki þurfi að hugsa meira um það. En þetta er 

hættulegt hugarfar,“ segir Gro Harlem Brundtland. „Við þurfum stöðugt að halda 

vöku okkar og vinna að jafnrétti.“ (Ingimar Karl Helgason, 2013). Betur má ef 

duga skal.  

2.1 Krítískur massi 

Gler hefur þann eiginleika að það getur verið gegnsætt, en veitir engu að síður 

þeim sem reyna að fara í gegnum það fullkomið viðnám. Myndlíkingin um 

glerþakið hefur verið mikið notuð í jafnréttismálum til að fjalla um hindranir sem 

geta heft framgang kvenna og minnihlutahópa á vinnumarkaði, óháð frammistöðu 

þeirra og hæfni. Haft hefur verið á orði að til þess að hópur nái áhrifum á tilteknu 

sviði þurfi hann að ná a.m.k. 30% hlutdeild í hópnum. Markið um 30% hefur oft 

verið nefnt glerþak og þegar því hefur verið náð er sagt að takist hafi að rjúfa eða 

brjóta glerþakið. Herngren, Swedenmark og Wennström (1998) benda á að margir 

hafi trúað því að þegar konur næðu að brjóta glerþakið og væru komnar yfir þessa 

30% hlutdeild í stjórnmálum, stjórnum og áhrifastöðum, að þá væri björninn 

unninn. Að konur og karlar myndu framvegis deila með sér völdum og að 

kvennabaráttan væri þá á enda.  

Í Noregi var tekið á glerþakinu með því að koma á kynjakvóta í bæði 

stjórnmálum og í stjórnum fyrirtækja. Talið var að með því að binda það í lög að 

konur ættu að eiga a.m.k. 40% hlutdeild í stjórnum fyrirtækja myndi glerþakið vera 

brotið (Bertrand, Black og Jensen, 2014). 

Ekki eru þó allir sammála um að búið sé að brjóta glerþakið, þó svo að í 

mörgum löndum, þar á meðal Evrópusambandsríkjunum (European Commission, 

2015) sé búið að setja lög til að auka hlutfall kvenna upp í 40%, heldur hafi aðeins 
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tekist að setja sprungur í glerþakið. Þrátt fyrir það að konur nái frama, þá þurfa þær 

að hafa mun meira fyrir því að komast áfram en karlar. Þær þurfa frekar að sanna 

sig og oft á tíðum er ekki hlustað á þær af þeirri virðingu sem þær eiga skilið 

(Akpinar-Sposito, Cansu, 2013). Konur eru álitnar kaldar eða karllægar og er oft 

álitið að þær hafi eingöngu náð langt út frá forgangsmeðferð eða kynjakvóta. Amy 

Jadesimi, forstjóri LADOL iðnaðarfrísvæðisins á hafnarsvæðinu í Lagos í Nígeríu 

(2016) bendir á að þar sem yfir helmingur háskólainnritaðra nemenda á 

Vesturlöndum séu konur þá ætti þróunin að vera sú að innan 25 ára komi að því að 

nægilegur fjöldi kvenna standi á glerþakinu og nái þannig að sundra því. Innan 

Evrópusambandsins er bent á að svo sé komið að þó að 60% útskrifaðra úr 

háskólum sambandsins séu konur þá séu konur aðeins 21,2% stjórnarfólks hjá 

stærstu skráðu fyrirtækjum Evrópusambandsríkjanna. Þó svo að það hlutfall hafi 

vaxið úr 11,9% frá árinu 2010 er enn mikið verk óunnið fyrir konur (European 

Commission, 2015) .       

Hugtakið „krítískur massi“ hefur verið notað til þess að útskýra af hverju konur 

eru stundum ekki stuðningsmenn annarra kvenna þegar þær eru í áhrifahópum 

(Childs og Krook, 2008). Árið 1977 setti Rosabeth M. Kanter upphaflega fram 

kenningu um áhrif minnihlutahópa sem hugmyndir um hinn krítíska massa byggja 

á. Kanter talar um þá breytingu sem verður innan fyrirtækis þegar minnihlutahópur 

fer stækkandi án þess þó að nefna krítískan massa (Dahlerup, 1998). Drude 

Dahlerup (1988) bendir á að þegar konur eru í minnihlutahópi þarf, til þess að 

breytinga verði vart þegar að konum fjölgi innan þess hóps, krítískan massa eða 

lágmark til að ná fram breytingum. Hún bendir á að konur þurfi að eiga við 

táknræna stöðu (e. Tokenism), ósýnileika (e. Invisibility), jaðarhópaviðhorf (e. 

Marginality), áreiti (e. Harassment), drottningarheilkenni (e. Queen Bee 

Syndrome) og útilokun (e. Exclusion). Hugtakið krítískur massi fékk Dahlerup úr 

kjarnorkueðlisfræði. Það er það lágmarksmagn sem þarf til þess að koma af stað 

keðjuverkun, óafturkræfu upphafi inn í umbreyttar aðstæður eða framsókn 

(Dahlerup, 1988). Kenning um krítískan massa kvenna er það að þegar fjöldi 

kvenna vex í 30% af heildarfjölda hóps fari þær fyrst að hafa veruleg áhrif til 

breytinga innan hópsins.  

Í fyrrnefndri rannsókn Kanter (1977) á konum í stórum samsteypum setur hún 

fram þá kenningu að stærð minnihlutahóps skipti máli. Hún tilgreinir fjórar 

tegundir hópa á grunni mismunandi hlutfallslegrar stærðar lýðfræðilegra hópa og 

telur að það gildi hvort heldur sé um kynjaskipta eða kynþáttaskipta hópa að ræða. 

Samkvæmt henni eru hóparnir fjórir; 

Heildarhópurinn (e. The uniform group). Heildarhópurinn eða fyrirtækið hefur 

aðeins einn mikilvægan félagslegan hóp sem ræður öllu í fyrirtækinu, (100:0).  
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Skekkti hópurinn (e. The skewed group). Í skekkta hópnum er minnihluta-

hópurinn ekki stærri en 15% (85:15) og þar ræður meirihlutinn nær öllu. 

Minnihlutahópurinn verður því táknmynd fyrir alla meðlimi úr minnihlutahópnum, 

í þessu tilviki konur. Þetta á sérstaklega við ef meðlimir minnihlutahópsins 

misstíga sig. Þá er þeim gert ljóst hversu ólík þau eru þeim sem tilheyra 

meirihlutahópnum. Þær þurfa að láta eins og það sé enginn munur til staðar á 

hlutahópunum tveimur. Kanter (1977) segir að „táknmyndirnar“ séu ekki einar í 

minnihlutahópnum, en orkan í fyrirtækinu geri það að verkum að þær kljúfi sig frá 

honum og endi með að finnast þær standi einar og utanveltu en nái eða geti ekki 

myndað bandalög með öðrum aðilum úr minnahlutahópnum.  

Skáhópurinn (e. The tilted group). Í skáhópnum eru viðmiðshlutföllin 65:35 en 

minnihlutinn getur þar sveiflast frá 15 upp í 40% af heildinni. Þar er minnihlutinn 

nægilega sterkur til þess að hafa áhrif á menningu fyrirtækisins og möguleikar á 

því að mynda bandalög milli aðila innan minnihlutahópsins eru orðnir að 

veruleika. Táknmyndirnar hafa nú breyst í virkan minnihlutahóp.  

Jafnvægishópurinn (e. The balanced group). Í jafnvægishópnum eru hlutföll 

hópanna frá 40:60 yfir í 50:50. Menning og samskipti í fyrirtækinu endurspegla 

jafnvægið í hlutföllunum. Þrátt fyrir að það sé munur á kynjunum eða kynþætti og 

menningu í minnihluta- og meirihlutahópnum, þá eru það þættir, eins og til dæmis 

reynsla, bakgrunnur og félagslegar aðstæður sem eru farnir að hafa mikil áhrif á 

samskiptin í jafnvægishópnum. 

Þó Kanter (1977) tali ekki um krítískan massa, fer hún yfir þær breytingar sem 

verða smám saman þegar hlutföllin í hópnum breytast. Hún taldi að konur væru 

ekki líklegar til þess að hafa sérstök áhrif á útkomu mála fyrr en þær myndu fara 

úr því að vera fáar táknmyndir í að vera ákveðinn minnihlutahópur. Hún færir rök 

fyrir því að eftir því sem konum fjölgar hlutfallslega í hópi breytist félagsleg 

hegðun og reynsla þeirra sjálfra. Skáhópurinn er því mikilvægur konum og öðrum 

minnihlutum þar sem táknmyndirnar ná hér að sameinast og mynda saman 

minnihluta innan heildarhópsins, verða sýnilegri fyrir vikið og eiga auðveldara 

með að mynda bandalög og vinna saman (Childs og Krook, 2008).  

Í skekkta hópnum er meiri barátta fyrir aðila í minnihlutanum. Ríkjandi 

hópurinn, karlar í tilfelli kvenna, leggja áherslu á mun hópa innan heildarhópsins. 

Táknmyndirnar, þær fáu konur sem fyrir eru, neyðast til að aðlagast ráðandi 

starfsmenningu meirihlutans á meðan litið er til þeirra sem staðalímynda fyrir 

konur. Þetta skapar þrenns konar áskoranir fyrir táknmyndirnar til að takast á við: 
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• Frammistöðuþrýsting (e. Performance pressure) gerir það að verkum 

að táknmyndunum finnst þær þurfa að sýna fram á meiri árangur en 

aðrir eða takmarka sýnileika sinn ella. 

• Táknmyndaeinangrun (e. Token isolation) sem neyðir þær annað hvort 

til þess að upplifa sig utanveltu, eða að þær ná að verða virkar sem hluti 

meirihlutahópsins með því að sýna fordóma gagnvart öðrum 

táknmyndum. 

• Hlutverkaginningu (e. Role entrapment) þá eru táknmyndirnar 

þvingaðar í hlutverk staðalímyndar kvenna og hafa þá valkosti að velja 

á milli móðurhlutverks, hlutverk tálkvendis eða járnfrúar. 

Þetta leiðir til þess að táknmyndirnar eiga í erfiðleikum með að mynda bandalög 

innan hópsins. Táknmyndir þurfa því að sætta sig við stöðu sína innan hópsins og 

við menningu ráðandi hóps, þ.e. karlmanna. Þetta gerir það að verkum að 

táknmyndir eru ekki að greiða leið annarra kvenna inn í hópinn (Childs og Krook, 

2008). 

Umhverfið og hegðun táknmyndanna breytist þó þegar fleiri aðilar koma inn í 

hópinn og hlutföllin færa þær úr skekktum hóp yfir í skáhóp. Þegar fjölgar í 

hópnum eru meiri líkur á því að minnihlutinn fari að geta komið á breytingum í 

umhverfi sínu, femínísk viðhorf fara að skína í gegn og konur fara að vinna fyrir 

aðrar konur. Þær láta ekki eins undan þrýstingi meirihlutans og eru ekki lengur 

einangraðar (Childs og Krook, 2008). 

Dahlerup (1988) byggir hugmyndir sínar að hluta á niðurstöðum úr þessari 

rannsókn Kanter (1977). Hún spyr sig hvað breytist þegar konur fara úr litlum 

minnihluta yfir í stærri minnihluta og bætir við hugmyndum um að til staðar sé 

hröðunarpunktur í áhrifum minnihlutahóps þegar 30% marki er náð (Dahlerup, 

1988). Rannsóknir hennar benda þó til þess að 15 – 40% minnihluti geti verið 

nægilega sterkur til þess að hafa áhrif á menningu og bandalög innan hóps. En eins 

og Kanter (1977) telur hún að mikilvægasti punktur í kenningunni um krítískan 

massa, hröðunarpunkturinn sjálfur, sé við 30%.  

Af kenningum Kanter (1977) og Dahlerup (1988) má draga þær ályktanir að 

hlutföll kvenna í hópum sé lykilatriði í því að ákvarða hegðun þeirra (Childs og 

Krook, 2008). Childs og Krook (2008) benda þó á að það sé ekki alltaf fjöldinn 

sem skipti mestu máli í að ná sem flestum málum í gegn. Árangursríkara geti 

stundum verið að hafa færri konur en fleiri ef það verði til þess að þær hafi meira 

frelsi til athafna og vinni á sjálfstæðari hátt. Því geti verið nauðsynlegt að 

endurskoða og vera gagnrýninn á það hvernig horft er á kenninguna um krítískan 

massa. Stundum þurfi að horfa á hvernig breytingar náist í gegn fremur en hver 

komi breytingunum í gegn og horfa á hvað er gert til þess að ná fram breytingum 

fremur en hver er valdur að breytingunni. Engu að síður er kenningin um krítískan 
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massa enn mjög áleitin og sterk. Hún er einn megingrundvöllurinn fyrir þeirri 

vinnu sem hefur verið unnin til að ná markmiði um 40 prósenta kynjakvóta í 

stjórnmálum og stjórnum fyrirtækja (Childs og Krook, 2008).  

2.2 Stjórnir og stjórnarhættir fyrirtækja 

Almennt er talið að fyrsta lagasetning um skráningu stjórna fyrirtækja og kosningu 

stjórnarmanna í Bandaríkjunum hafi verið sett í New York fylki árið 1811. Lögin 

kváðu á um að talsmenn eigenda skyldu kosnir til æðstu valda í stjórn fyrirtækisins 

og bera ábyrgð á hlutum í fyrirtækinu og eignum þess. Sambærileg lög höfðu þá 

verið lengi í gildi í Evrópu (Investopedia, e.d.). 

Þróun stjórnarhátta og gæði stjórna 

Hinn virti fræðimaður Peter Drucker (1909–2005) var í riti McKinsey Quarterly 

árið 1997 kallaður einn mesti meistari (e. Guru) stjórnunarfræða (Drucker 

Institute, e.d.). Í grein sinni The Bored Board sem birt var í Wharton Magazine 

árið 1976, hefur hann sennilega lýst því betur en flestir, hver þróun stjórna 

fyrirtækja var í hinum vestræna heimi allt frá kreppunni miklu 1929 - 1939 fram á 

síðasta fjórðung 20. aldar. Í greininni bendir hann á að lög og reglugerðir um 

stjórnir grundvallist á setningu frá miðri nítjándu öld þegar fyrirtækin voru lítil, 

staðbundin og eignarhald á hendi fárra aðila, frumherjanna sjálfra eða erfingja 

þeirra. Um miðja tuttugustu öldina þegar stórfyrirtæki á markaði eru orðin ráðandi, 

sé svo komið að þó að lagalega séð sé stjórnin fulltrúi eigenda og hafi öll völd þá 

sé hún í raun ekkert annað en leiksvið þar sem settir eru inn einstaklingar sem hafa 

enga þekkingu, áhuga eða vilja til að takast á við þá miklu ábyrgð sem af valdi 

þeirra hlýst (Drucker, 1976).  

Almenn gagnrýni á stjórnir stórfyrirtækja um að þær standi ekki undir ábyrgð 

sinni á velgengni og fjárhagslegum árangri fyrirtækjanna, ýtti á áttunda og níunda 

áratug undir harða gagnrýni á þáverandi stjórnarhætti. Drucker gekk svo langt að 

segja að þrátt fyrir mismunandi lagasetningu þjóða um stjórnir fyrirtækja þá gildi 

að „þær virka ekki. Hnignun stjórna er alþjóðlegt fyrirbæri á þessari öld“ (Drucker, 

1977, bls. 536). 

 Á níunda áratug síðustu aldar jókst enn gagnrýni á stjórnarhætti í ljósi 

alþjóðlegra fjármálakreppa og hugtakið (góðir) stjórnarhættir (e. Corporate 

governance) fær aukið vægi með lagasetningum sem ætlað er að tryggja virkni og 

ábyrgð stjórna (Charan, 1998).  
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Eyþór Ívar Jónsson (2004), forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar um 

stjórnarhætti við Háskóla Íslands, tekur undir það með Drucker að stjórnir hafi 

áður fyrr ekki verið settar á fót til þess að styrkja fyrirtækin heldur til þess að 

tryggja rétt eigendanna. Virðið af störfum stjórnarinnar hafi því upphaflega verið 

mest fyrir hluthafa fyrirtækisins. Núna hinsvegar, eru stjórnir og stjórnarhættir 

farin að skipta verulegu máli við fjárfestingar og fjármögnun fyrirtækja. Fjárfestar 

vilja frekar fjárfesta í fyrirtækjum sem tileinka sér góða stjórnarhætti og í 

fyrirtækjum sem eru með heilbrigðar, virkar og öflugar stjórnir (Eisenhoffer, 

2010). Í dag eru gæði stjórna og stjórnarhátta nauðsynleg til þess að ná forskoti í 

þeirri gríðarlegu samkeppni sem ríkir á milli fyrirtækja (Charan, 1998). 

Mikilvægt er því að stjórn fyrirtækis hafi skýra hugmynd um hlutverk, stefnu 

og höfuðmarkmið fyrirtækisins og leggi þar mikið til málanna (Þorkell 

Sigurlaugsson, 2009). Undir þetta tekur Halldór Jóhannsson (2017), 

framkvæmdastjóri KEA Svf., þegar hann sagði í erindi sínu á vorráðstefnu 

viðskiptadeildar Háskólans á Akureyri „stefnumótun er mikilvægasti þáttur 

stjórnar en um leið líklega vanræktasti þátturinn“. 

Solomon og Solomon (2004, bls. 65) telur að ef að fyrirtæki eigi að ganga vel 

„…þurfi hjarta þess að vera heilbrigt, því sé góð stjórn fyrirtæki gulli betri, þar 

sem hún er hjarta fyrirtækisins“. Því þarf að huga vel að því að sinna stjórninni vel 

svo að hún verði ekki of þreytt, áhugalítil eða sinni starfi sínu illa. Ef hugað er að 

eftirfarandi atriðum þá er það uppskrift af góðri stjórnarsamsetningu að mati 

Solomon og Solomon (2004, bls. 66): 

• Stjórnin ætti að hittast oft. 

• Stjórnin ætti að huga að jafnvægi valds innan stjórnar. 

• Einn einstaklingur ætti ekki að geta stýrt stjórnarfundum og 

ákvarðanatökum.  

• Stjórnarfólk ætti að vera með opinn huga gagnvart hugmyndum 

annarra stjórnarmeðlima. 

• Það ætti að ríkja traust á milli stjórnarfólks. 

• Stjórnarfólk ætti að hafa sterka siðferðiskennd og vera heiðarlegt. 

• Stjórnarfólk ætti að leggja áherslu á árangursrík samskipti sín á milli. 

• Stjórnin ætti að bera ábyrgð á efnahagsreikningi og ársskýrslu 

fyrirtækisins. 

• Stjórnendur fyrirtækisins ættu að gefa stjórn fyrirtækisins eigið álit á 

mál tengdum fyrirtækinu. 

• Stjórnir fyrirtækja ættu að vera opnar fyrir nýjum hugmyndum og 

stefnum fyrir fyrirtækið.  

• Stjórnarfólk ætti ekki að vera almennt á móti breytingum. 
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• Stjórnin ætti að hafa djúpan skilning á fyrirtækinu. 

• Stjórnin ætti að vera kraftmikil.  

• Stjórnin ætti að hafa skilning á áhættuþáttum iðnaðarins sem fyrirtækið 

er í.  

• Stjórnin ætti að geta tekið úthugsaða áhættu í ákvörðunum sínum.  

• Stjórnin ætti að vera meðvituð um hagsmuni hluthafa sinna og vera 

tilbúin að taka á þeim áskorunum sem tengjast þeim.  

• Stjórnarfólk ætti að vera opið fyrir því að sitja námskeið og auka 

þekkingu sína á viðeigandi málum.  

Til þess að auka líkur á að stjórnin vinni samkvæmt þessum atriðum sem 

skilgreina góðar stjórnir, skiptir mjög miklu máli að hópur stjórnarmanna sé ekki 

of einsleitur (Solomon og Solomon, 2004).  

Skilvirkni stjórna þarf einnig að tryggja. Til þess að stjórnin nái góðum árangri 

þarf hún að vinna vel saman sem hópur. Sonnenfeld (2002) telur að ekki sé hægt 

að lögleiða góða stjórnarhætti heldur verði að byggja þá upp yfir tíma. Hann bendir 

á að til þess að stjórn geti orðið skilvirk og farsæl þurfi hún að hlúa að eftirfarandi 

fimm atriðum: 

1. Að byggja upp góðan anda, byggðan á trausti og einlægni. 

2. Að efla menningu sem byggist því að vera opin og leyfa ágreining. 

3. Að nýta stjórnarfólk í mismunandi hlutverkum. 

4. Að tryggja ábyrgð einstaklinga. 

5. Að meta frammistöðu stjórnarinnar. 

Það að meta frammistöðu stjórnarinnar er mjög mikilvægur hlekkur í 

stjórnarstarfi. Stjórnin þarf að átta sig á því hvernig hún stendur sig með tilliti til 

þeirra stefnu og markmiða sem hún hefur lagt fram (Sonnenfeld, 2002). 

Hlutverk stjórna og stjórnarhátta á Íslandi 

Hérlendis skulu samkvæmt lögum um hlutafélög (nr.2/1995) vald og ábyrgð innan 

fyrirtækja skiptast milli þriggja meginaðila, hluthafafundar, stjórnar og 

framkvæmdastjóra. Vald og áhrif hluthafa einskorðast þannig við hluthafafundi en 

stjórn félags sækir umboð sitt til fundarins og fer með æðsta vald þess á milli 

hluthafafunda. Stjórn velur forstjóra félagsins fyrir hönd hluthafanna og kallar 

hann til ábyrgðar varðandi rekstur félagsins, annast skipulag félagsins og passar að 

starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Hún stuðlar auk þess að langtímaárangri 

félagsins og hefur eftirlit með daglegum rekstri þess (Viðskiptaráð Íslands, 2015). 
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Hlutverk stjórna er með margskonar hætti og hafa Viðskiptaráð Íslands, 

,Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland í ritinu Stjórnarhættir fyrirtækja 

skilgreint meginhlutverk stjórnar sem eftirfarandi: 

• „Að fara með æðsta vald í málefnum félags milli hluthafafunda, stuðla 

að viðgangi félagsins og hafa eftirlit með daglegum rekstri þess. Skal 

stjórnin leggja reglulega mat á frammistöðu stjórnenda félagsins og 

það hvernig stefnumótun félagsins er hrint í framkvæmd. 

• Að hafa forystu, ásamt framkvæmdastjóra, um að móta stefnu, setja 

markmið og skilgreina áhættuviðmið félagsins, bæði til skemmri og 

lengri tíma. 

• Að koma á virku kerfi innra eftirlits. Í því felst m.a. að fyrirkomulag 

innra eftirlits sé formlegt, skjalfest og að virkni þess sé sannreynd 

reglulega. 

• Að sjá um að hagsmuna allra hluthafa sé ávallt gætt. Skal stjórnin 

koma jafnt fram við alla hluthafa í sama hlutaflokki og gæta jafnræðis 

milli þeirra. 

• Að sjá til þess að félagið starfi í samræmi við gildandi lög og reglur. 

• Að hafa með höndum ráðningu og uppsögn framkvæmdastjóra 

félagsins.“ (Viðskiptaráð Íslands o.fl. 2015, bls. 17), 

Vandaðir stjórnarhættir fyrirtækja þar sem fagmennska og festa er í 

hávegum höfð er mikilvægur hluti af því að auka gagnsæi, efla traust og styrkja 

atvinnulíf í landinu (KPMG, 2013). Kveðið er á um það í íslenskum lögum um 

fjármálafyrirtæki (nr. 161/2002) að þeim beri að fara eftir viðurkenndum 

leiðbeiningum. Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland 

hafa eins og fyrr segir gefið út ritið Stjórnarhættir fyrirtækja sem inniheldur m.a. 

leiðbeiningar um fyrirmyndarstjórnarhætti (Viðskiptaráð Íslands, 2015). Þessir 

þrír aðilar hafa, frá árinu 2011, tekið höndum saman um að veita íslenskum 

fyrirtækjum viðurkenningu fyrir að vera „Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum 

stjórnarháttum“. Fyrirtæki í góðum stjórnarháttum eru metin út frá líkani sem felur 

í sér skoðun á hlutverki stjórnar, verkefnum, stjórnarmönnum, starfsháttum og 

skipulagi stjórnar (sjá mynd 1). Í Fyrirmyndarfyrirtæki þá vinna þessir fimm 

meginþættir saman sem ein heild sem þýðir að það verður að vera samhengi á milli 

þessara þátta og þeir þurfa styðja hvern annan (Rannsóknarmiðstöð um 

stjórnarhætti, e.d.).  
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Mynd 1 Viðmiðunarþættir góðra stjórnarhátta 

Hlutverk stjórna felur í sér að finna hver sé tilgangur stjórnarinnar, það hlutverk 

sem lögð er áhersla á í stjórninni, t.d. eftirlit, ráðgjöf, tengslamyndun og/eða 

stefnumótun. Jafnframt felur hlutverkið í sér hvernig stjórnin mun starfa með 

stjórnendum fyrirtækisins.  

Verkefni stjórnar ákvarðast að miklu leyti af hlutverki stjórnar og snýst um hvað 

stjórnin nákvæmlega gerir og gerir ekki, um hvaða málefni er rætt, hvers konar 

ákvarðanir eru teknar og hvernig aðkoma stjórnar og þátttaka er í einstökum 

málaflokkum fyrirtækisins.  

Skipulag stjórnar snýst um að halda utan um starfshætti stjórnarinnar, tímann sem 

fer í starfsemi hennar, skipulag funda, nefndir og hvernig tengsl stjórnar er við 

starfsmenn fyrirtækisins annars vegar og utanaðkomandi aðila hins vegar.  

Starfshættir stjórnar snúast um hvernig stjórnin vinnur, hvernig málefni eru 

rannsökuð og rædd, hvernig ákvarðanir eru teknar og hvernig eftirfylgni ákvarðana 

og upplýsingagjöf er svo dæmi séu tekin.  

Skipun stjórnar felur í sér hverjir skipa stjórnina, hverjir eru stjórnarfólk, hvernig 

er hæfi stjórnarfólks, samsetning stjórnar og hvernig nýtt stjórnarfólk eru valið.  

Allir þessir þættir þurfa að vinna saman til þess að stjórnarhættir félags geti 

verið til fyrirmyndar (Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti, e.d.). 

Val á stjórnarfólki 

Samkvæmt Viðskiptaráði Íslands (2015) fara hluthafar með ákvörðunarvald sitt á 

hluthafafundi sem fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Nýtt stjórnarfólk er 

ýmist kosið á hluthafafundi þar sem aðili hefur gefið kost á sér til stjórnarsetu eða 

tilnefningarnefnd tilnefnir einstakling til stjórnarsetu. Tilnefningarnefnd vinnur að 

hagsmunum og gætir þess að einstaklingar sem tilnefndir eru búi sem heild yfir 
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nægilegri þekkingu og reynslu til þess að rækja hlutverk sitt. Tilnefningarnefnd 

hefur ráðgefandi hlutverk við val á stjórnarfólki og leggur tillögur fyrir aðalfund. 

Á aðalfundi er svo stjórnarfólk kosið. Það eru auknar líkur á því að í heild beri 

stjórn félagsins með sér breidd í hæfni, reynslu og þekkingu þegar stjórnarfólk 

hefur verið tilnefnt. Stafar það af því að nefndinni er sérstaklega falið að taka tillit 

til þessara þátta við undirbúning tilnefninga stjórnarfólks. Tilnefningarnefnd er 

skipuð á hluthafafundi og skal að minnsta kosti vera skipuð þremur mönnum og 

skal meirihluti þeirra vera algjörlega óháður fyrirtækinu og daglegum rekstri 

fyrirtækisins (Viðskiptaráð Íslands, 2015). 

Til þess að velja réttan aðila í stjórn fyrirtækis þarf að huga að ýmsum 

atriðum. Það þarf til að mynda að leggja mat á það hvaða þekkingu, burði og getu 

þarf til að stjórnarfólk og stjórn í heild sinni geti sinnt starfi sínu vel (Auður Arna 

Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2015).  

Samkvæmt kynningu á helstu niðurstöðum rannsóknar um val á 

stjórnarmönnum á tíma kynjakvóta sem Auður og Þröstur kynntu árið 2015kemur 

í ljós að mjög algengt er að lítið hafi verið hugað að stjórninni sem heild og 

tengslum stjórnar við stefnu og stöðu fyrirtækis. Almennt var valferlið ekki 

formlegt, flest nýtt stjórnarfólk var valið af hluthöfum, stjórn og stjórnarformanni. 

Ekki var búið að greina sérstaklega hvaða hæfni vantaði í stjórnina og hvaða 

eiginleikum væri verið að leita að hjá nýju stjórnarfólki. Í heildina var meira litið 

til einstaklingsbundinna þátta hjá stjórnarfólki frekar en teymisþátta sem var 

ábótavant (Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2015).  

Forbes birti grein eftir Carl Dorvin (2014), framkvæmdastjóra, ráðgjafa og 

fyrirlesara, um val á stjórnarfólki. Telur Dorvin að það sé nauðsynlegt að leggja 

jafnmikla áherslu og vinnu í það að velja stjórnarfólk eins og þegar er verið að 

velja þann aðila sem á að stýra fyrirtækinu.  

Tim Donnelly (2010) telur að val á stjórnarfólki geti verið misjafnt eftir því 

hvaða þarfir koma til vegna fyrirtækisins. Sum fyrirtæki þurfa ekki eins formlegar 

stjórnir á meðan önnur, stærri fyrirtæki, þurfa stjórnarfólk með ákveðna eiginleika. 

Þar af leiðandi er valferli í stjórnir fyrirtækja misjafnt. Einn erfiðasti þátturinn í 

valinu er að finna réttan aðila, aðilann sem hefur þá þekkingu, eiginleika og reynslu 

sem vantar hjá fyrirtækinu. Aðilinn sem er valinn til stjórnarsetu þarf að hafa 

þekkingu á þörfum fyrirtækisins og markaðsumhverfinu sem fyrirtækið er 

starfrækt í, svo hann geti komið fram með stefnubundnar hugmyndir inn í 

fyrirtækið. Eins getur verið gott að velja inn í stjórnina aðila sem hefur gott 

tengslanet og mikil áhrif í samfélaginu sem getur nýst félaginu. Í sumum tilfellum 

getur verið æskilegt að fá fjárfesta inn í stjórnina, en þetta er alltaf spurning um að 

byrja á því að skoða heildarmyndina og sjá hvaða eiginleikar eru til staðar og hvaða 
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eiginleikar og hæfi myndi gagnast þessu ákveðna fyrirtæki og þessari ákveðnu 

stjórn sem verið er að leita stjórnarfólks í (Donnelly, 2010).  

Auður Arna og Þröstur (2015) eins og Donnelly benda á að þegar velja á í stjórn 

þurfi að byrja á því að greina samsetningu stjórnar eins og hún er í ljósi stefnu og 

stöðu fyrirtækisins og þá í ljósi þess meta þekkingu, burði, hæfni og getu 

einstaklinga til þess að taka ákvörðun um það hvernig stjórnin er best samansett.  

2.3 Kynjakvóti í stjórnum fyrirtækja 

Þrátt fyrir aukningu hlutfalls kvenna í stjórnum fyrirtækja hefur hlutur kvenna ekki 

mikið breyst í öðrum æðstu stöðum fyrirtækja. Fjöldi kvenna sem situr í stjórnum 

hefur ekki aukist hlutfallslega eins mikið og fjöldi kvenna í stjórnum þar sem 

algengt er að hver kona sitji í mörgum stjórnum (Sweigart, 2012). Storvik og 

Teigen (2010) benda á að konur í stjórnum fyrirtækja hafa ekki sama bakgrunn og 

karlmennirnir sem voru fyrir í stjórninni. Konur sem koma nýjar inn í stjórn eru 

almennt yngri en karlmennirnir og betur menntaðar. Karlmenn eru oftar eigendur 

fyrirtækjanna sem þeir sitja í stjórn hjá og hafa oftar ekki aðra atvinnu en 

stjórnarsetu. Að öðru leyti eru konurnar sem koma nýjar inn í stjórn fyrirtækjanna 

sambærilegar við karlmennina.  

Adams og Ferreira (2009) framkvæmdu umfangsmiklar rannsóknir í 

Bandaríkjunum árin 1996 – 2003 byggðar á ársskýrslum fyrirtækja á Standards & 

Poor´s 500 listanum. Rannsóknir þeirra sýndu að konur voru samviskusamari en 

karlar í mætingum á fundi og komu betur undirbúnar. Betri mæting leiði almennt 

til meiri upplýsingaöflunar og virkni og geti þar af leiðandi leitt til betri 

stjórnarhátta. Þetta hafði jákvæð smitáhrif á mætingu og vinnu þeirra karla sem 

fyrir voru í stjórn fyrirtækjanna. Þá benda þeir Adams og Ferreira (2009) á að nýrra 

stjórnarfólk af báðum kynjum mætti betur en það stjórnarfólk sem setið hafði 

lengur í stjórn, sem í flestum tilfellum voru karlar. Bentu rannsóknir til að jafnari 

kynjaskipting leiði frekar til meiri virkni og rýni stjórna á daglegan rekstur 

fyrirtækisins. Í fyrstu virtust niðurstöður þeirra benda til að nokkuð jákvæð tengsl 

mælist á milli rekstrarárangurs fyrirtækja og þess að konum fjölgi í stjórn. Þeir 

Adams og Ferreira (2009) veltu þó upp þeirri spurningu hvort almennt aukin rýni 

stjórnar hafi þessi jákvæðu áhrif frekar en kynjasamsetning stjórna. Þá spyrja þeir 

hvort arðsamari fyrirtæki séu líklegri til að sækjast eftir að fá konur til sín í stjórn 

eða hvort það séu konurnar sjálfar sem sækist eftir því að komast í stjórn hjá 

arðsamara fyrirtæki.  
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Jón Snorri Snorrason (2012) telur ekki að rannsóknir bendi almennt til þess að 

sú aðgerð ein og sér að fjölga konum í stjórnum fyrirtækja muni leiða til betri 

árangurs, en að þar sem stjórnarhættir séu veikir muni jafnari kynjaskipting 

stjórnar auka virkni þeirra. Kynjakvótinn sjálfur einn og sér leiði því ekki sjálfkrafa 

til bættra stjórnarhátta eða rekstrarárangurs. Jón Snorri (2012) bendir einnig á að 

ef allir í stjórn fyrirtækis væru á sama aldri, með sömu menntun og sömu reynslu 

þá verði stjórnin einsleit og takmörkuð og því sé mikilvægt að til að nýta víðsýni 

þeirra veljist í stjórnir fjölbreyttur hópur einstaklinga með ólíkan bakgrunn, 

reynslu og menntun. Þar af leiðandi væru fyrirtæki sem hefðu aukið fjölbreytni 

með því að bæta konum inn í einsleitar stjórnir með betri rekstrarárangur (Jón 

Snorri Snorrason, 2012).  

Kynjakvóti er tæki eða aðferð sem víða hefur verið stuðst við til að rétta hlut 

kvenna gagnvart körlum í stjórnmálum, fyrst í Noregi og síðan Íslandi og víðar 

(European Commission, 2015). Með honum er viðurkennd nauðsyn þess að gera 

konum hærra undir höfði með löggjöf, í viðleitni til að rétta hlut þeirra til jafnvægis 

við karla. Í lengri tíma hefur verið tekist á um það hvernig eigi að auka þátttöku 

kvenna á hinum ýmsu svæðum. Á meðan sumir telja að kynin njóti nú þegar jafnra 

tækifæra og hafi sambærilegar forsendur til að nýta sér þau eru aðrir sem telja að 

nauðsynlegt sé að beita sértækum aðgerðum eins og kynjakvótum til að auka 

þátttöku kvenna á þeim svæðum. Gagnrýnendur hafa kallað kynjakvóta öfuga 

mismunun (Rósa Erlingsdóttir, 2003).  

Stjórnmálafræðingurinn Anne Phillips (1995) leggur áherslu á lögmæti aðgerða 

í jafnréttismálum og telur til að mynda að kynjajafnrétti í stjórnmálum megi 

réttlæta sem leiðréttingu á fyrrum óréttlæti þar sem samfélagskerfið sem við lifum 

eftir skilji konur kerfisbundið útundan.  

Mari Teigen (2015, bls. 101 – 103) hefur skipt jákvæðum aðgerðum og 

kvótahugmyndum sem notaðar hafa verið í þrjá flokka og skilgreint þá sem:  

• Forgangsleið (e. Preferential treatment) 

• Röðunarleið (e. Promoting procedures)  

• Lágmarksfjöldi fulltrúa (e. Minimum representation rules)  

Forgangsleið er sú aðferð sem hefur verið hvað mest útbreidd við ráðningu og 

stöðuhækkanir starfsmanna opinberra fyrirtækja og í inntökuferli námsmanna í 

kynskiptum námsgreinum þar sem því kyni sem hallar á er hampað þegar hæfni 

umsækjanda er svipuð.  

Röðunarleið er jákvæð aðgerð sem felur í sér að líkur viðkomandi aðila til að 

ná árangri eru auknar töluvert með því að færa hann upp í hærri stöðu (e. Rank). 

Þessi aðferð hefur helst verið nýtt af menntastofnunum við innritun þar sem stig 
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ráða inntöku en þá eru nemanda gefin aukastig og er það ein algengasta aðferðin 

til að bæta stöðu nemanda í þeim fögum sem eru kynskipt í þeim tilgangi að auka 

ásókn hins kynsins í þau fög. Eyrnamerking var önnur álíka aðgerð. Þá voru stöður 

til að mynda eyrnamerktar konum til þess að auka hlutfall kvenna sem kennara í 

þeim námsgreinum sem hallar á þær í. Þetta var vinsæl aðgerð í ráðningarferli í 

Háskólum í Noregi en eyrnamerking starfa var lögð af þegar dómstóll EFTA mat 

svo að þetta væri brot á jafnréttislöggjöfinni.   

Lágmarksfjöldi fulltrúa eða kvóti kveður á um það hvernig hlutfall 

kynjasamsetningar er háttað í ákveðnum hópum. Í Noregi hefur þessi aðferð verið 

mikið notuð. Yfirleitt hefur krafa verið sett um það að það þurfi að vera minnst 

40% af hvoru kyni fyrir sig í þeim tilvikum sem kvóti hefur verið notaður. 

Stjórnvöld í Noregi hafa þegar nýtt þennan kynjakvóta í bæði stjórnmálum og í 

stjórnum fyrirtækja í Noregi. Kynjakvótar hafa spilað stórt hlutverk í 

jafnréttisstefnu Noregs (Teigen, 2015). 

Bryndís Silja Pálmadóttir bendir á það að kynjafræðingarnir Steinunn 

Rögnvaldsdóttir og Arnar Gíslason telji, að þrátt fyrir að kynjakvóti sé mjög 

umdeildur og margir hafi ekki trú á honum sé hann án alls vafa skilvirk leið til þess 

að jafna hlut kynjanna á ýmsum sviðum samfélagsins. Íslensk stjórnsýsla og 

íslenska þjóðin stæra sig af því að vera jafnréttissinnuð og telja að karlar og konur 

hafi jöfn tækifæri hér. Þau benda þó á að þrátt fyrir að vera jafnréttissinnuð þjóð 

sé enn til staðar töluverður kynbundinn launamunur sem hallar á konur (Bryndís 

Silja Pálmadóttir, 2015).  

Rök með og á móti kynjakvóta í stjórnum  

Ekki hafa allir verið sammála um mikilvægi kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja í 

Noregi. Teigen (2015) bendir á að fólk í æðri stöðum fyrirtækja hafi verið 

meirihluti þeirra sem hafi tekið hvað mestan þátt í umræðunni um kynjakvótann. 

Gagnrýnisraddir á kynjakvóta stjórna komu þá helst frá framkvæmdastjórum, 

forstjórum og eigendum fyrirtækjanna sem og fulltrúum stéttarfélaga. Þeir sem 

helst studdu kynjakvótann voru stjórnmálamenn, bæjarfulltrúar og leikarar sem 

voru vel tengdir jafnréttisumræðunni. Teigen (2015, bls. 107) bendir einnig á að 

helstu hitamálunum varðandi kynjakvótann hafi verið skipt niður í þrenns konar 

rökleiðslur; réttlæti, arðsemi og lýðræði. Teigen (2015) skýrir svo nánar 

rökfærslurnar vegna þessa sem: 

Réttlætisrökfærslan: Að réttlætanlegt sé að endurúthluta auðlindum. Sú 

staðhæfing var sett fram að jákvæðar aðgerðir eða setning kynjakvóta sé 

nauðsynlegt til þess að ná fram jafnrétti kynjanna þar sem seta karlmanna í 
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stjórnum sé meira áberandi en kvenna, sem og við rekstrarlega ákvarðanatöku 

norskra fyrirtækja. Það sé óásættanlegt og mögulega vísbending um ósanngjarna 

meðferð á konum.  

Mótrökin sem hafa verið sett fram við réttlætisrökfærslunni eru að það sé 

ósanngjarnt að stýra samsetningu kynjanna í stjórnum fyrirtækja með reglugerð. 

Kyn ætti ekki að hafa úrslitaáhrif á það hver er valinn í stjórn fyrirtækja, eigendur 

ættu að hafa fullan rétt á því að ákveða hvaða einstaklingar stýra fyrirtækjum 

sínum. Þess vegna sé kynjakvóti stjórna mismunun á hlut karlmanna.  

Arðsemisrökin: Að þar sem að karlar og konur séu almennt gædd mismunandi 

eiginleikum geri ráðandi staða karlmanna í stjórnum fyrirtækja það að verkum að 

það sé ekki verið að nýta eiginleika kvenna sem eru til staðar sem skyldi. Jöfn 

kynjaskipting í stjórnum fyrirtækja leiði til betri nýtingar á hæfileikum beggja 

kynja og þar með til aukinnar arðsemi; það sé því betra fyrir fyrirtækið og auki 

samkeppnisforskot þess.  

Mótrökin sem sett hafa verið fram við notagildisrökfærslunni eru að það að 

skipa fyrirtækjum að fylla upp í kynjakvótann leiði til þess að þær konur sem 

valdar eru séu síður hæfar og séu að taka sæti hæfari karlmanna. Þessi rök eru sett 

fram af þeirri kenningu að það séu ekki til nægjanlega margar hæfar konur með 

viðeigandi reynslu sem þarf til að sinna stjórnarstörfum. Einnig hafa þau rök verið 

færð að ef fyrirtæki séu skikkuð til að skipa konur í stjórnarstörf fyrirtækja séu 

erlendir fjárfestar síður áhugasamir um að fjárfesta í fyrirtækinu og því geti 

fyrirtækið tapað samkeppnisforskoti sínu.  

Lýðræðisrökfærslan: Að jöfn kynjahlutföll þátttakenda í rekstrarlegri 

ákvarðanatöku fyrirtækja séu nauðsynleg lýðræðinu til að gæta að jafnrétti 

kynjanna og þá sérstaklega í ákvarðanatöku í stjórnum stærri og áhrifamestu 

fyrirtækjanna.  

Mótrökin sem sett hafa verið fram hér eru þau að það sé lýðræðislegur réttur 

eiganda fyrirtækisins að velja þann einstakling sem hann telur hæfastan til að sinna 

stjórnarsetu í fyrirtækinu. Hann hafi lagt allt sitt í fyrirtækið og tekið áhættu með 

fjármunum sínum og eigi því að hafa frjálst val hver starfar fyrir hann (Teigen, 

2015; Storvik og Teigen, 2010).  

Noland, Moran og Kotschwar (2016) benda á að margir telji að kynjakvótinn 

hrindi úr vegi ósýnilegum hindrunum sem áratugum saman hafa dregið úr 

tækifærum kvenna til að gegna stjórnarstörfum. Ýmsar rannsóknir benda til þess 

að fyrirtæki sem hafa bæði konur og karla sem æðstu stjórnendur geti náð betri 

árangri í rekstri. Noland og Moran (2016) kynna niðurstöður alþjóðlegrar 

könnunar á sambandi hlutfalls stjórnarsetu kvenna, fjölbreytni kynjasamsetningar 

æðstu stjórnenda og hagnaðar fyrirtækja hjá 21.980 fyrirtækjum í 91 landi. 
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Niðurstöður könnunarinnar eru að þó að kvótasetning stjórna í könnuninni sýni 

ekki marktæka fylgni við hagnað. Þá sé fjölbreytni í samsetningu kynja við æðstu 

stjórnun fyrirtækja í úrtakinu (stjórn, forstjóri og æðstu stjórnendur) marktækur 

áhrifavaldur á hagnað. Aukning hlutfalls kvenna upp í 30% í þessum stöðum hafi 

aukið hagnað fyrirtækjanna um 15%. Rannsókn Creditinfo á Íslandi árið 2009 

sýnir að fyrirtæki sem hafi einstaklinga af báðum kynjum í stjórn séu með að 

meðaltali 23% arðsemi eigin fjár, en fyrirtæki sem eru skipuð eingöngu körlum 

einungis 11% að meðaltali. Niðurstöður þeirrar rannsóknar benda einnig til þess 

að fyrirtæki þar sem bæði kynin eru í stjórn séu ólíklegri til að lenda í alvarlegum 

vanskilum en þau fyrirtæki þar sem eingöngu sitja karlar eða konur í stjórn 

(Creditinfo, 2009, bls. 24). Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir 

(2012, bls. 61) telja að það hafi jákvæð áhrif á nýsköpun fyrirtækja þegar fjöldi 

kvenna í stjórnum þeirra sé kominn yfir 2 – 3.  

Terjesen, Sealy & Singh (2009, bls. 329) fjalla um ýmsar rannsóknir á áhrifum 

af setu kvenna í stjórnum fyrirtækja. Þau benda á að margir þeir fræðimenn sem 

rannsaka tengsl á milli aukningar kvenna í stjórnum og fjárhagslegs árangurs 

fyrirtækja „kynni ósamhljóða niðurstöður“. Þar sem jákvæð fylgni greinist geti það 

ef til vill tengst því að fleiri konur séu í stjórnum stærri og virðismeiri fyrirtækja. 

Þar geti sterk staða kvenna og kynjaður fjölbreytileiki í stjórnum fyrirtækja og 

æðstu stjórnunarstöðum haft jákvæð áhrif á arðsemi rekstrar og góða stjórnarhætti 

(Terjesen, Sealy & Singh, 2009, bls. 329).  

Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson (2015) benda á að þegar 

verið sé að skapa rými fyrir konur til að fylla í kynjakvótann kunni að tapast 

reynslumikið stjórnarfólk. Því sé verið að missa út þekkingu og reynslu á móti. 

Þau benda jafnframt á að hægt sé, og jafnvel betra, að skapa fjölbreytni með fleiri 

aðgerðum en breytingu á kynjahlutfalli. Undir þetta hvort tveggja tekur Sigrún 

Björk Jakobsdóttir, hótelstjóri, í erindi sínu á vorráðstefnu viðskiptadeildar 

Háskólans á Akureyri, þegar hún segir það mat sitt að „stjórnum eða hópum farnast 

best ef kynin koma saman og hópurinn sé ekki of einsleitur“. Þetta megi þó ekki 

verða til þess að mikilvæg reynsla tapist og til dæmis megi ekki vanmeta að þeir 

stjórnarmenn sem fóru í gegnum hrunið séu reynslunni ríkari (Sigrún Björk 

Stefánsdóttir, 2017). 

Katharine Klein, prófessor í stjórnun og aðstoðarsviðsforseti Wharton Social 

Impact Initiative í Bandaríkjunum, (2017) hefur tekið saman niðurstöður úr 

ýmsum fræðilegum rannsóknum um áhrif aukins hlutfalls kvenna í stjórnum á 

frammistöðu (e. Performance) fyrirtækja. Hún sýnir fram á að aukið hlutfall 

kvenna í stjórnum fyrirtækja hafi ekki sýnileg áhrif á frammistöðu þeirra.  
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Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka félags í sjávarútvegi, 

bendir þá á í viðtali við vefmiðilinn Vísi (2017) að henni finnist umræða um 

kynjakvóta vera farin að lýsa kvenfyrirlitningu. Það sé mjög jákvætt að konum 

fjölgi í störfum þar sem áður hefur hallað á þeirra hlut. En að nú þurfi þær í miklum 

mæli að verja ráðningu og tilvist sína í þessum störfum, þar sem umræðan sé á 

þann veg að þær hafi komist til metorða eingöngu í gegnum kynjakvóta en ekki á 

eigin verðleikum. Þar af leiðandi muni konur alltaf þurfa að sitja undir því að þær 

séu ekki þarna vegna hæfni, heldur vegna kynjakvóta og það sé aldrei gott (Vísir.is, 

2017).   

Lagasetning í Noregi og gyllt pils 

Lögbundnir kynjakvótar hafa löngum tíðkast í Noregi eða allt frá árinu 1981. Þá 

voru kynjakvótar kynntir til sögunnar í tuttugustu og fyrstu grein jafnréttislaganna 

um samsetningu opinberra skipaðra stjórna, ráða og nefnda (Teigen, 2015, bls. 

103). Í lok árs 2003 voru sett lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja í Noregi. 

Lögin kváðu á um að stjórnir hlutafélaga, fyrirtækja í eigu ríkisins og 

samvinnufélaga þyrftu að vera samsettar af minnst 40% af hvoru kyni fyrir sig 

(Storvik og Teigen, 2010, bls. 4). Helsta markmið þessarar lagasetningar var að 

auka sýnileika kvenna í áhrifastöðum fyrirtækja og minnka launamun kynjanna. 

Árið 2000 var hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja einungis 5% og árið 2002 

mældist óhagstæður launamunur háskólamenntaðra kvenna miðað við karla 20%. 

Árið 2004 tóku lögin gildi í ríkisreknum fyrirtækjum og árið 2006 var settur 

fyrirvari þar sem fyrirtækjum voru gefin tvö ár til þess að aðlagast þessum lögum 

og þau sem ekki hefðu náð því fyrir janúar 2008 yrðu leyst upp. Það stjórnarfólk 

sem var ekki sátt og vildi ekki undirgangast kynjakvótann, breytti skráningu félaga 

sinna til að þau myndu ekki falla undir þessa löggjöf (Bertrand, Black o.fl., 2014, 

bls. 3 – 4).  

Löggjöfin árið 2003 var sett fram sem nokkurs konar hótun. Ef fyrirtæki hefðu 

ekki sjálf aukið hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja í júlí árið 2005, myndi 

löggjöfin taka gildi. Þrátt fyrir að það mætti sjá aukningu kvenna í stjórnum 

fyrirtækja einkahlutafélaga úr 6% upp í 12% árið 2005 dugði það ekki (mynd 2). 

Árið 2009 var svo markmiði um að 40% stjórnarmeðlima væru kvenmenn náð og 

hefur hlutfallið haldist síðan þá (Teigen, 2015, bls. 100).   
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Mynd 2 Þróun kynjakvóta í norskum hlutafélögum frá 2002 – 2013 

Velgengni innleiðingar laganna um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja í Noregi 

má rekja til viðurlaganna um að leysa upp þau fyrirtæki sem ekki framfylgdu 

lögunum. Benda Storvik og Teigen (2010) á að ef ekki hefðu verið nein viðurlög 

hefði ekki tekist svona vel til við að innleiða lögin um kynjakvóta í stjórn fyrirtækja 

í Noregi.  

Morten Huse (2011) bendir á að hlutverk kvenna í samfélagi okkar sé að 

breytast. Stjórnir fyrirtækja hafa lengi haft það orð á sér að vera karlaklúbbar (e. 

Old boys network). Karlaklúbbarnir hafa verið skilgreining á elítu stjórnarfólks og 

stjórnarformanna, núverandi og fyrrverandi forstjórar fyrirtækja sem sitja í 

stjórnum og nota stjórnarsetu sína aðallega til þess að efla og nýta tengslanet sín 

og vernda hagsmuni sína. Hann bendir á að í kjölfar laganna um kynjakvóta í 

stjórnum fyrirtækja hafi samsetning stjórna þróast í aðra átt og að konur í 

stjórnarstörfum hafi aldrei verið fleiri. En við þessa þróun hefur vaknað sú 

spurning hvort að fjöldi kvenna í stjórnum hafi ekki aukist eins mikið og töluleg 

gögn benda til, heldur séu vissar konur farnar að taka sæti í mörgum stjórnum. 

Þessar konur sem sitja í mörgum stjórnum séu farnar að taka yfir hina hefðbundnu 

karlaklúbba og hafa þær verið kallaðar gylltu pilsin (e. Golden skirts) og þeir 

karlmenn sem sitja í mörgum stjórnum hafa verið kallaðir gylltu sekkirnir (e. 

Golden sacks). Gylltu pilsin eru þær konur sem hafa það að atvinnu að vera 

stjórnarfólk og sitja í mörgum stjórnum (Huse, 2011).  

Huse (2011) fer í grein sinni yfir þróun hlutfalls kvenna í stjórnum fyrirtækja í 

Noregi og voru þær samkvæmt því einungis um 5 prósent frá árinu 1990 – 2002, 

eða þar til lög um kynjakvóta voru kynnt til sögunnar þar í landi. Hinsvegar mátti 

sjá töluverða aukningu á fjölda kvenna í stjórnum fyrirtækja, úr tæpum 6% í 36% 

á árunum 2002 – 2008 eða þar til refsiákvæði tóku gildi. Þessi snögga og mikla 
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fjölgun kvenna í stjórnum gerði það að verkum að hugtakið gylltu pilsin varð 

útbreitt í umræðu í Noregi og var upphaflega „almennt rætt um þær á neikvæðum 

nótum“ (Huse, 2011, bls. 4).  

Þar sem konur voru enn minnihluti árin 2007 til 2010, eða um 40 prósent 

stjórnarfólks, hefði í krafti fjöldans mátt búast við því að fleiri karlmenn en konur 

sætu í mörgum stjórnum. Þrátt fyrir það má sjá hér á töflu 1 sem unnin er af Huse 

(2011, bls. 5) að á árunum 2007 – 2010 sátu einungis tveir karlmenn í fjórum eða 

fleiri stjórnum að meðaltali á ári á þessu fjögurra ára tímabili en 8 konur. 

Tafla 1 ASA Stjórnarfólk sem situr í mörgum stjórnum í Noregi 2007 - 2010 

 
 

Tafla 1 sýnir að þrettán konur á móti 7 körlum sátu í að meðaltali þremur 

stjórnum á ári (13 – 16 stöður). Eitt sem skýrt getur þessa stöðu er mögulega 

valferlið. Samkvæmt rannsókn Seierstad og Opsahl (2010) sýnir þessi tafla Huse 

marktæk tengsl þess að konur í Noregi sitji í hlutfallslega fleiri stjórnum en karlar. 

Því megi álykta að „hópur frambærilegra kvenna (Gylltu pilsin) hafi orðið til“ 

(Seierstad og Opsahl, 2010, bls. 14). Það að það sé krafa að stjórnarfólk sé með 

reynslu af stjórnarstörfum gerir það að verkum að þeim fáu konum sem voru með 

reynslu af setu í stjórnum buðust sæti í fleiri stjórnum (Huse, 2011). 

Greining Huse (2011) sýnir að stjórnarseta stjórnarfólks sem situr í mörgum 

stjórnum hefur því þróast frá því að það séu helst karlmenn sem sitja í stjórnum 

margra fyrirtækja, í það að konur séu frekar í því hlutverki.  

Tafla 2 sýnir kyn þess stjórnarfólks sem situr í mörgum stjórnum í Noregi árin 

2000, 2005 og 2010. Þar má sjá að konur hafa tekið við af karlmönnum sem 

stjórnarfólk í mörgum stjórnum (Huse, 2011, bls. 5). 

 

Tafla 2 Breyting kynja stjórnarfólks í mörgum stjórnum 

 

Settur hefur verið upp rammi til þess að skilja samsetningu stjórna. Sjá má á 

töflu 3 sem sýnir greiningu Huse (2011, bls. 6) að ramminn er með tvo ása. Ás sem 

flokkar stjórnarfólk eftir mismunandi einkennum og ás sem skiptir því í hvers kyns 

Konur Karlar

Meira en 16 (meira en 4 að meðalltali á ári) 8 konur 2 karlar

13 - 16 stöður 13 konur 7 karlar

9 - 12 stöður 27 konur 39 karlar

5 - 8 stöður 107 konur 111 karlar

Stjórnarseta í mörgum  - formenn

stjórnum 2000

Stjórnarseta í mörgum  - formenn

stjórnum 2005

Stjórnarseta í mörgum  - formenn

stjórnum 2010

Konur Engar konur Nokkur "Gyllt pils" Atvinnumenn sjálfstæðar (einnig "gylltu pilsin"),

Fjölskyldu og viðskipta konur fjölskyldu, foringi og viðskipta konur

Karlar "Tengslanet gömlu strákanna" "Tengslanet gömlu strákanna" Konur hafa tekið við af mörgum 

ráðgjafar, fjárfestar, lögfræðingar ráðgjafar, fjárfestar, lögfræðingar karlmönnum sem stjórnarmenn í mörgum stjórnum
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tengsl þeirra eru við stjórnarsetu. Atvinnutengslaásnum er síðan skipt á kyn. Sett 

er fram skipting í þrjá einkennishópa (megintýpur) stjórnarfólks: 

Tafla 3 Mismunandi einkennishópar stjórnarfólks 

 
 

Innherjar og takmarkaðir innherjar. Þetta er það stjórnarfólk sem hefur 

fjárhagsleg eða tilfinningaleg tengsl við stjórnendur fyrirtækjanna. Þar á meðal eru 

framkvæmdastjórar, ráðgjafar, fjölskylda, vinir og viðskiptafélagar. 

Stjórnarfólk tengt hluthöfum. Stjórnarfólk sem hefur fjárhagsleg eða 

tilfinningaleg tengsl við utanaðkomandi hluthafa eða eigendahópa. Þeir eru oft 

fjárfestarnir, fulltrúar þeirra, fjölskyldumeðlimir og vinir, jafnvel stundum 

stjórnmálamenn.  

Sjálfstæðir hluthafar. Stjórnarfólk sem er algjörlega sjálfstætt. Það er ekki með 

nein tengsl við innherja eða tengt utanaðkomandi stjórnarfólki. 

Lárétti ásinn skiptir svo stjórnarfólki í tvo hópa, annars vegar 

atvinnustjórnarmenn, aðila sem hafa það að atvinnu að sitja í stjórnum fyrirtækja 

og hins vegar viðskiptastjórnarmenn, þeir sem hafa atvinnu af setu í stjórn eigin 

fyrirtækja. 

Konur jafnt sem karlar eru í öllum flokkunum sex. Á árunum 2007 til 2010 var 

ekki mikið um stjórnarfólk í Noregi sem mátti fella undir skilgreininguna um 

sjálfstæða hluthafa. Aðeins um 30% þeirra voru konur sem sátu í þremur eða fleiri 

stjórnum. Þær eru athafnakonur en aðeins ein eða tvær af þeim teldust sjálfstæðir 

hluthafar. Þær konur sem sátu í flestum stjórnum í fyrirtækjum sem féllu undir 

löggjöf um kynjakvóta í Noregi á þessum árum voru yfirleitt sjálfstætt starfandi 

stjórnarfólk. Þetta er hópurinn sem fellur undir skilgreininguna um gylltu pilsin 

(Seierstad og Opsahl, 2010). 

Fáar ef einhverjar af atvinnustjórnarmönnum eru innherjar eða tengjast 

hluthafahópnum. Þegar tilfærslan sem varð vegna kynjakvótans er skoðuð, sjáum 
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við að stjórnarfólki, sem er með innherja eða hluthafatengingu, er frekar erfitt að 

skipta út. Þetta bendir til að með löggjöfinni um að fjölga konum með kynjakvóta 

hafi tilfærslan verið nær einungis hjá sjálfstæðum stjórnarmönnum. Þetta gefur til 

kynna „að Gylltu pilsin hafi leyst gömlu karlaklúbbana af hólmi“ (Huse, 2011, bls. 

8). 

Lagasetning um kynjakvóta á Íslandi 

Réttindi kvenna hafa ekki alltaf verið sjálfsögð, en Ísland hefur þó alltaf verið mjög 

framarlega í baráttunni. Til marks um það var Ísland eitt af fyrstu löndunum til 

þess að veita konum kosningarétt til Alþingis árið 1915, árið 1961 voru sett lög um 

launajöfnuð kvenna og karla, lög um jafnrétti kynjanna voru sett árið 1976 og 

kosning Vigdísar Finnbogadóttur til forseta Íslands árið 1980 var fyrsta skiptið í 

heiminum sem kona var kosin þjóðhöfðingi (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015; Kvennasögusafn Íslands, e.d.).  

Jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði í dag er hvergi meira en á Íslandi. Ísland 

hefur átta ár í röð mælst efst í árlegri skýrslu Alþjóðahagsráðsins (World Economic 

Forum, e.d.) um jafnrétti kynjanna (e. The Global Gender Gap Report). Þegar horft 

er til þeirra þátta sem mæla árangur landa í skýrslunni, þá er Ísland í fyrsta sæti 

þegar kemur að forystu kvenna á sviði stjórnmála og aðgengi að menntun. Ísland 

er þá í hópi tíu efstu landanna þegar litið er til atvinnuþátttöku og tækifæra á 

vinnumarkaði og í ellefta sæti þegar litið er til kynbundins launamisréttis 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Menntunarstig íslenskra kvenna er 15% hærra en 

karla en aðeins í Bandaríkjunum eru fleiri konur í stjórnunarstöðum. Hvergi er 

hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja hærra en á Íslandi (The Economist, 2017). 

Aldrei hafa fleiri konur setið á þingi og konum fer ört fjölgandi í stöðum 

millistjórnenda. En samt virðast konur ekki eiga eins greiða leið í æðstu 

stjórnunarstöður fyrirtækja (Edda Hermannsdóttir og Ragnhildur Steinunn 

Jónsdóttir, 2017). Þrátt fyrir að Ísland standi mörgum öðrum þjóðum framar er enn 

nokkur vegur þar til jafnrétti verður náð á íslenskum vinnumarkaði. Staðan er 

þannig að sex af fimmtíu stærstu fyrirtækjum landsins er stýrt af konum, eða 

einungis 12%. Hlutfallið í fjármálakerfinu er 9% en hjá ríkisstofnunum 39% 

(Kjarninn, 2017).  

Hugtakið „ára kynjajafnréttis“ er gagnlegt til að greina kjarnann í þessari stöðu 

(Gyða Margrét Pétursdóttir 2012, bls. 6). Hugtakið lýsir því félagslega ferli eða 

fyrirbæri þar sem karlar og konur sannfæra sig um að jafnrétti ríki þrátt fyrir að 

raunin sé önnur. Gyða (2012, bls. 6) bendir á að hugtakið sæki hluta lögmætis síns 

í að Ísland sé kjörlendi jafnréttis og í landi sem sé rómað fyrir jafnrétti. Jafnrétti sé 

https://is.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BEingi
https://is.wikipedia.org/wiki/Vigd%C3%ADs_Finnbogad%C3%B3ttir
https://is.wikipedia.org/wiki/Forseti_%C3%8Dslands
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ej%C3%B3%C3%B0h%C3%B6f%C3%B0ingi
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tryggt í lögum og að það geti verið skammarlegt fyrir konur að sætta sig við 

mismunun. Staða kynjajafnréttis almennt á Íslandi er góð og er atvinnuþátttaka 

kvenna hér á landi sú mesta meðal OECD þjóða. Þetta, eins og kom fram hér að 

ofan, hefur þó ekki verið að skila sér í jafnri hlutdeild kynjanna við æðstu stjórnun 

einkafyrirtækja hér á landi (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 

2012; Kjarninn, 2017). Árið 2009, ári áður en lög um kynjakvóta voru sett, voru í 

fyrirtækjum með fleiri en 50 starfsmenn færri en 16% íslenskra framkvæmdastjóra, 

stjórnarformanna og stjórnarmanna konur.  

Fjármálakreppan árið 2008 hafði mikil áhrif á fjármála- og efnahagslíf Íslands. 

Talið er að skortur á fjölbreytni í stjórnum fyrirtækja, frændhygli (e. nepotism), allt 

of náið tengslanet og eignarhald hafi verið ein möguleg skýring þess hversu illa 

Ísland fór í fjármálakreppunni árið 2008 (Vaiman, Sigurjónsson og Davídsson, 

2011). Þörfin var því mikil á að auka gagnsæi, bæta stjórnarhætti og koma á 

skilvirkara skipulagi og eftirliti með fyrirtækjum og fjármálamörkuðum hér á landi 

(Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2015, bls. 6). 

Lagasetningin um kynjakvóta stjórna í Noregi varpaði alþjóðlegu ljósi á 

ríkjandi yfirráð karla í áhrifastöðum innan viðskiptalífsins og kveikti það ásamt 

fjármálakreppunni í pólitískum umræðum hér á landi um möguleikann á að taka 

upp fyrirkomulag eins og kynjakvótann að fyrirmynd Norðmanna (Storvik og 

Teigen, 2010, bls. 12). Reynsla Norðmanna hafði jákvæð áhrif á umræðuna á 

Íslandi og skrifuðu Samtök atvinnulífsins (SA) undir samstarfssamning við Félag 

kvenna í atvinnulífinu (FKA) og Viðskiptaráð Íslands árið 2009, um að efla hlut 

kvenna í stjórnun atvinnulífsins. Í þessu samkomulagi voru fyrrnefndir aðilar 

hvattir til þess að leggja ríka áherslu á að hlutur kvenna í forystu íslensks 

viðskiptalífs yrði aukinn þannig að hlutfall hvors kyns yrði ekki undir 40% í lok 

árs 2013 (Samtök atvinnulífsins, 2009).  

Í desember 2009 var lagt fram frumvarp um að löggilda kynjakvóta í stjórnum 

hlutafélaga og einkahlutafélaga sem tóku svo víðara gildi í september 2013 

(Alþingi, 2010). 

Þann 8. mars árið 2010 samþykkti Alþingi Íslands frumvarp um breytingu á 

lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög nr. 13/2010. Breytingin fól í 

sér að í fyrirtækjum þar sem fleiri en 50 starfsmenn starfi að jafnaði á ársgrundvelli 

skyldi hlutfall hvors kyns um sig ekki vera lægra en 40% þar sem fleiri en þrír eru 

í stjórn. Markmið laganna hér á landi var að stuðla að jafnari hlutföllum kvenna og 

karla í áhrifastöðum með þessu aukna gagnsæi og greiðara aðgengi að 

upplýsingum auk þess að talið er að aukið kynjajafnrétti stuðli að minni einsleitni 

stjórna (Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2015). Lögin tóku 

strax gildi hjá opinberum hlutafélögum en öðrum hlutafélögum var gefinn tími 
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fram í september 2013 til að aðlagast breytingunum (Lög um breytingu á lögum 

um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög nr. 13/2010). Íslensku lögin um 

kynjakvóta gengu þó lengra en þau norsku að því leyti að þau taka bæði til 

hlutafélaga og einkahlutafélaga, auk lífeyrissjóða sem var bætt við í september 

2011 (Lög um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum nr. 122/2011) á 

meðan norsku lögin náðu einungis yfir fyrirtæki í eigu ríkisins og skráð félög 

(Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2015). Lög þessi gengu 

þvert gegn áliti í skýrslu Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins frá árinu 2005. Þar 

kom fram að kynjakvótaleiðin sem stjórnvöld í Noregi höfðu farið væri hvorki 

áhugaverð né vænleg leið til að fara hérlendis (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og 

Margrét Þorvaldsdóttir, 2012; Iðnaðar og viðskiptaráðuneytið, 2005).  

Engin raunveruleg viðurlög eru tilgreind í íslensku lögunum um kynjakvóta í 

stjórnum fyrirtækja. Þó er fyrirtækjum skylt að sundurliða upplýsingar um hlutföll 

kynja í stjórnum í tilkynningum til hlutafélagaskrár og fást ekki skráðar nýjar 

stjórnir nema þær samræmist lögunum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét 

Þorvaldsdóttir, 2012; Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson, 2015).  

Samkvæmt grein Bryndísar Silju Pálmadóttur telja Steinunn Rögnvaldsdóttir 

og Arnar Gíslason kynjafræðingar að kynjakvóti geti gagnast til þess að stuðla að 

fjölbreyttri samsetningu og aðkomu ólíkra sjónarhorna á ýmsum sviðum. Steinunn 

telur að kynjakvóti geti verið mikilvægt tæki til að vinna á kynbundnum launamun 

og geti einnig opnað á áður lokaðar dyr fyrir konur í atvinnulífinu. Þrátt fyrir að 

jafnréttislög hafi verið sett hér árið 2008 virðast enn margar dyr vera luktar konum 

á vinnumarkaði (Bryndís Silja Pálmadóttir, 2015).  

Í útgáfu Evrópuráðsins um kynjajafnvægi í stjórnum kemur fram að Austurríki, 

Belgía, Frakkland, Þýskaland, Grikkland, Ítalía, Holland og Spánn hafa sett lög 

um kynjakvóta stjórna svipað því sem gert hefur verið í Noregi og hérlendis 

(European Commission, 2015). 

2.4 Hið íslenska stjórnarfólk  

Árin 2011 og 2012 framkvæmdi KPMG á Íslandi könnun á meðal 

framkvæmdastjóra og stjórnarfólks hérlendis til þess að komast að því hver hinn 

eiginlegi stjórnarmaður/kona sé. Í úrtakinu voru 300 stærstu fyrirtæki á Íslandi 

samkvæmt lista Frjálsrar verslunar árið 2011. Alls tók 396 stjórnarfólk þátt í 

könnuninni. Tekið er fram í skýrslu KPMG að ekki er fullyrt að hægt sé að alhæfa 
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niðurstöðurnar yfir á allt stjórnarfólk á Íslandi en þær gefi engu að síður ákveðnar 

vísbendingar um bakgrunn og starfsumhverfi þeirra (KPMG, 2013). 

Niðurstaða könnunarinnar árið 2012 var að hinn íslenski karlkyns 

stjórnarmaður er 41 - 50 ára, viðskipta- eða hagfræðimenntaður, framkvæmdastjóri 

eða forstjóri að aðalstarfi, sem hefur lokið framhaldsnámi í háskóla. Hann hefur 

setið í 10 eða fleiri stjórnum á starfsferli sínum og telur sig vera óháðan 

stjórnarmann. Hann ver 6 – 10 klukkustundum til stjórnarstarfa í mánuði og situr 

að meðaltali 12 fundi á ári. Honum finnst sanngjarnt að fá greitt fyrir stjórnarstörf 

sín og er með að meðaltali 50 – 100.000 krónur á mánuði fyrir þau. Hinn íslenski 

stjórnarmaður árið 2012 hefur almennt jákvæða afstöðu til 40% kynjakvóta 

(KPMG, 2013). 

Hin íslenska stjórnarkona er einnig 41 – 50 ára, viðskipta- eða 

hagfræðimenntuð, en millistjórnandi að aðalstarfi og hefur einnig lokið 

framhaldsnámi í háskóla. Hún hefur einnig setið í 10 eða fleiri stjórnum og telur 

sig vera óháða stjórnarkonu. Hún ver einnig 6 – 10 klukkustundum í stjórnarstörf 

á mánuði og situr 10 – 12 stjórnarfundi á ári. Hún telur einnig að það sé sanngjarnt 

að hún fái greitt fyrir stjórnarstörf sín og fær einnig að meðaltali 50 – 100.000 

krónur greitt á mánuði. Hin íslenska stjórnarkona árið 2012 hefur einnig jákvæða 

afstöðu til nýrra laga um 40% kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja (KPMG, 2012). 

KPMG framkvæmdi svipaða könnun árið 2014 og skv. frétt mbl.is (2014) eru 

einu breytingar frá árinu 2012 þær að hinn hefðbundni íslenski karlkyns 

stjórnarmaður er nú 51 – 60 ár í stað 41 – 50 ára og telur sig verja meiri tíma í 

stjórnarstörf á mánuði eða 11 – 15 klukkustundum. Hin hefðbundna stjórnarkona 

hefur lítið breyst en þó helst að hún telur sig einnig verja meiri tíma í stjórnarstörf 

á mánuði eða 11 – 15 klukkustundum en hún hefur einungis setið í þremur eða 

færri stjórnum á meðan hin hefðbundna stjórnarkona árið 2012 hafði setið í 10 eða 

fleiri stjórnum (mbl.is, 2014).  

Einkenni kvenna sem hafa verið að koma nýjar inn í stjórn í kjölfar laganna um 

kynjakvóta árið 2010 eru samkvæmt skýrslu Auðar Örnu Arnardóttur og Þrastar 

Olafs Sigurjónssonar (2015) að þær eru að meðaltali 42 ára en spanna aldurssviðið 

20 – 55 ára með framhaldsmenntun frá háskóla í viðskiptafræði og lögfræði þar 

sem MBA nám var algengast. Þær sitja flestar í einni stjórn eða tveimur, flestar 

sem óháð stjórnarfólk en þó töldu sig 32% háðar viðkomandi fyrirtæki.  

Samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands (2017) náði hlutfall kvenna í stjórnum 

fyrirtækja með yfir 50 launþega á árunum 2008 til 2016 hámarki 33,7% árið 2015, 

en lækkaði í 32.3% árið 2016. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja með færri en 

50 launþega stendur í stað milli ára eftir árið 2010, eftir um tveggja prósentustiga 

hækkun frá árinu 2008, í liðlega 25% (25,6% árið 2016). Þróunina má sjá á mynd 
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3 en til samanburðar var hlutfall kvenna í stjórnum stórra fyrirtækja 12,7% árið 

2007 og 9,5% árið 1999 (Hagstofa Íslands, 2017). 

 

 

Mynd 3 Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja 2008 – 2016 

Tafla 4 sýnir í hvaða atvinnugreinum breytingar í flokki kvenkyns 

stjórnarformanna hafa helst verið árin 2010 og 2016. Sjá má að árið 2010 voru 

engar konur stjórnarformenn hvorki í rafmagnsiðnaði né í námugrefti og vinnslu 

hráefnis úr jörðu, en árið 2016 eru konur stjórnarformenn 14,8% fyrirtækja í 

rafmagnsiðnaði og 5,6% í greinum tengdum námugrefti og vinnslu hráefnis úr 

jörðu.  

Tafla 4 Hlutfall kvenna sem eru stjórnarformenn eftir atvinnugreinum árin 2010 og 2016 

 
 

Stjórnarformenn 2010 2016

Konur - hlutfall Konur - hlutfall Munur

Alls 23,1 23,9 0,80

A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar 18,3 19,6 1,30

B Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu - 5,6 5,60

C Framleiðsla 18,9 19,8 0,90

D Rafmagns-, gas- og hitaveitur - 14,8 14,80

E Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun 8,1 8,3 0,20

F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 13,3 12,8 -0,50 

G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum30,4 28,3 -2,10 

H Flutningar og geymsla 14,4 14,1 -0,30 

I Rekstur gististaða og veitingarekstur 30,4 31 0,60

J Upplýsingar og fjarskipti 14,6 18,6 4,00

K Fjármála- og vátryggingastarfsemi 11,6 18 6,40

L Fasteignaviðskipti 22,6 23,6 1,00

M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 24,2 27,7 3,50

N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 23,5 23,1 -0,40 

P Fræðslustarfsemi 40,6 41,1 0,50

Q Heilbrigðis- og félagsþjónusta 32,2 37,1 4,90

R Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi 27,7 31,9 4,20

S Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi 55,4 58 2,60
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Tafla 4 sýnir einnig að konum hefur helst fjölgað á tímabilinu sem 

stjórnarformenn í fjármála- og vátryggingastarfsemi, úr 11,6% í 18% eða um 6,4 

prósentustig, Heilbrigðis- og félagsþjónustu um 4,9 prósentustig og í menningar- 

íþrótta og tómstundastarfsemi um 4,2 prósentustig (Hagstofa Íslands, e.d. a). Í töflu 

4 má einnig sjá að konum fækkar örlítið sem stjórnarformönnum í 

byggingastarfsemi, leigustarfsemi og flutningsfyrirtækjum og geymslum en um 

2,5 prósentustig í heild- og smásölu og viðgerðum á vélknúnum ökutækjum. 

Tafla 5 sýnir í hvaða atvinnugreinum breytingar á þróun hlutfalls kvenna sem 

stjórnarfólks (stjórnarformenn/-konur eru hér meðtalin) hafa helst verið árin 2010 

og 2016.  

Tafla 5 Hlutfall kvenna í stjórnum eftir atvinnugreinum árin 2010 og 2016 

 
 

Eina atvinnugreinin þar sem konum hefur fækkað örlítið í stjórnum er 0,3 

prósentustiga fækkun í byggingastarfsemi mannvirkja á meðan það hefur verið 

mikil breyting til aukningar í vatnsveitu til að mynda þar sem konum í stjórnum 

hefur fjölgað um 9,4 prósentustig frá árinu 2010 og í fræðslustarfsemi þar sem 

fjölgað hefur um 5,8 prósentustig (Hagstofa Íslands, e.d. a).  

2.5 Fyrirliggjandi rannsóknir 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður nokkurra íslenskra rannsókna sem notaðar 

eru við niðurstöður þessarar rannsóknar.  

Stjórnarmenn 2010 2016

Konur - hlutfall Konur - hlutfall Munur

Alls 24 25,9 1,90

A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar 20,5 22,7 2,20

B Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu - 3,2 3,20

C Framleiðsla 18,7 22,5 3,80

D Rafmagns-, gas- og hitaveitur 22,8 24,7 1,90

E Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun 13,5 22,9 9,40

F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 14,6 14,3 -0,30 

G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum29,4 29,4 0,00

H Flutningar og geymsla 16,5 16,6 0,10

I Rekstur gististaða og veitingarekstur 31 31,8 0,80

J Upplýsingar og fjarskipti 16,8 20,2 3,40

K Fjármála- og vátryggingastarfsemi 20,4 24,7 4,30

L Fasteignaviðskipti 25,7 27,8 2,10

M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 25,3 28,4 3,10

N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 23,8 24,6 0,80

P Fræðslustarfsemi 36,8 42,6 5,80

Q Heilbrigðis- og félagsþjónusta 33,2 37,7 4,50

R Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi 29 33 4,00

S Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi 54,3 59 4,70
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Val á stjórnarmönnum á tímum kynjakvóta 

Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson (2015) kynntu með skýrslu 

sinni helstu niðurstöður sínar á rannsóknarverkefninu Stjórnarmenn á tímum 

kynjakvóta, en verkefnið var unnið á vegum Jafnréttisstofu, Kauphallar Íslands, 

Samtaka atvinnulífsins og fræðimanna við Háskólann í Reykjavík árið 2014 og er 

skýrslan birt í maí 2015. 

Markmiðið með rannsókninni var að vinna greiningu og mat á því hvernig 

fyrirtæki, sem falli undir lög um kynjakvóta, hafi unnið að breytingum á 

stjórnskipan vegna innleiðingar laga nr. 13/2010. Notast var við blandað 

rannsóknarsnið, spurningakönnun sem var lögð fyrir stjórnarfólk um 300 stjórna 

þeirra íslensku fyrirtækja sem falla undir lögin um kynjakvóta og 

einstaklingsviðtöl við 20 stjórnarmenn fjögurra stjórna. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að afla gagna um það hvernig staðið væri að vali nýrra stjórnarmanna ásamt 

því að skýra upplifun stjórnarmanna af lögunum og gefa mynd af valferlinu og eins 

hvernig háttað væri ákvörðun um brotthvarf þeirra sem þurftu að víkja.   

Meirihluti svarenda í rannsókninni var með framhaldsmenntun á háskólastigi, 

en viðskiptafræðimenntun reyndist algengasta menntun stjórnarmanna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að, áþekkt menntunarstig er hjá báðum kynjum, 

þó karlmenn hafi fremur tilgreint lægri prófgráður en konur. Konur sitja að 

meðaltali í 2,9 stjórnum en karlar sitja að meðaltali í 3,4 stjórnum og ekki er 

marktækur munur á milli kynja hvað fjölda stjórna varðar. Mun fleiri konur en 

karlar sitja í einni stjórn þar sem um þriðjungur kvenna (32,7%) situr í einni stjórn 

en 27,3% eða rúmlega fjórðungur karla situr í einni stjórn. Valferlið inn í stjórnir 

er almennt en ekki formlegt og eru flestir nýir stjórnarmenn valdir af hluthöfum, 

stjórn og stjórnarformanni. Innkoma nýrra kvenna í íslenskar stjórnir var þá háttað 

á fjóra vegu: 

• Tilvísun frá þriðja aðila t.d. lífeyrissjóði. 

• Gegnum persónulegt tengslanet stjórnar/formanns stjórnar. 

• Vegna tengsla við framkvæmdastjóra. 

• Eigin eignahlutur.  

Stjórnarreynsla var mjög mikil. Stór hluti karlkyns svarenda (88,5%) hafði setið 

í 4 ár eða lengur í stjórnum og var meðal stjórnarreynsla karlkyns svarenda 15 ár 

en kvenna 8,9 ár. Þá var rúmlega fimmtungur kvenna (22,8) með innan við þriggja 

ára reynslu af stjórnarsetu. 77% kvenna sem svöruðu könnuninni sátu í stjórn þegar 

lögin voru sett á. Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson (2015) 

álykta að í kjölfar lagasetningarinnar um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja 
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hérlendis, hafi stjórnir fremur leitað til þeirra kvenna sem þegar höfðu nokkra 

reynslu af stjórnarsetu. 

Stjórnarfólk var spurt um 13 þætti er lúta að hæfni, getu og burðum 

stjórnarfólks og var það beðið um að tilgreina mikilvægi þeirra. Niðurstöður voru 

brotnar niður í hvaða reynslu karlar og konur telja æskilegasta og svo eftir reynslu, 

sem að mati reynds stjórnarfólks, nýjar stjórnarkonur ættu að hafa. Niðurstöður 

þeirra má sjá hér að neðan í töflu 6 (Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf 

Sigurjónsson, 2015). 

Tafla 6 Æskilegt hæfi, geta og burðir stjórnarfólks 

 
 

Stjórnarfólkið var beðið að meta hæfni sína og getu og hvað er lagt til 

grundvallar við val á nýjum stjórnarkonum að mati reyndara stjórnarfólks. Sterk 

siðferðiskennd er í fyrsta sæti hjá öllum, þá burðir til að standa með eigin 

sannfæringu í öðru sæti. Karlarnir setja sjálfstæði í ákvarðanatöku í þriðja sæti, en 

konur með minna en fjögurra ára reynslu setja skipulagshæfni í þriðja sætið, en 

reyndari konur setja góða stjórnarhætti í það sæti. Þá eiga nýjar stjórnarkonur að 

mati reynds stjórnarfólks helst að setja góða stjórnarhætti í fyrsta sæti, þá sterka 

siðferðiskennd í annað og samskiptafærni í þriðja sæti.  
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Konur og karlar í forystu atvinnulífs á Íslandi 

Skýrsla með rannsókn Guðbjargar LinduRafnsdóttur, Laufeyjar Axelsdóttur, 

Sunnu Diðriksdóttur og Þorgerðar Einarsdóttur (2015) greinir frá niðurstöðum 

þriggja verkefna;  

• Kynjajafnrétti við stjórn atvinnulífsins: stefna, þróun og áhrif. 

• Alþjóðlegu viðhorfskönnunni (ISSP) frá árinu 2013. 

• Skýrslu KPMG og Háskóla Íslands frá árinu 2013 sem nefnist könnun 

meðal stjórnarmanna.  

Meginuppstaða skýrslunnar er þó rannsóknin Kynjajafnrétti við stjórn 

atvinnulífsins. Rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á kynjajafnrétti við stjórnun 

atvinnulífsins með áherslu á stefnumótun, þróun kynjakvóta og áhrifa þeirra. 

Einnig er unnið úr könnun sem framkvæmd var í nóvember 2014 til janúar 2015 

meðal framkvæmdastjóra 250 stærstu fyrirtækja landsins eða alls 1.394 aðila þar 

sem svarhlutfallið var 73% (Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl. 2015). 

Meirihluti þátttakenda hafði framhaldsmenntun á háskólastigi eða sambærilegt 

eða 61% kvenna og 49% karla. Þá var viðskipta- eða hagfræðimenntun algengust 

hjá 55% kvenna og 49% karla. Flestir eru starfandi sviðsstjórar undir forstjóra eða 

36% kvenna og 38% karla, en 33% karla eru framkvæmdastjórar en einungis 14% 

kvenna.  

Í könnuninni var lögð var fram spurningin „Að hafa sem jafnast hlutfall kvenna 

og karla í atvinnulífinu er mikilvægt af því að …?“, boðið var upp á sex 

mismunandi staðhæfingar til að ljúka setningunni og voru þátttakendur beðnir að 

svara því hversu sammála þeir voru staðhæfingunum. Svörun var sundurliðuð eftir 

svörum kvenna og svörum karla. Talsverður munur er á svörum karla og kvenna 

eins og sjá má hér að neðan á mynd 4. En 72% kvenna og einungis 27% karla er 

sammála staðhæfingunni að jafnt hlutfall kvenna og karla í æðstu 

stjórnunarstöðum stuðli að betri fjárhagslegri afkomu félagsins. Þá er 83% kvenna 

og 44% karla sammála því að jafnt kynjahlutfall hafi áhrif á reksturinn. Álíka 

mikill kynjamunur var þegar spurt var hvort kynjajöfnuður stuðli að betri 

áhættustjórnun, en 83% kvenna samanborið við 41% karla var sammála því. Þá 

voru 98% kvenna og 85% karla sammála því að konur séu jafnhæfar körlum til að 

gegna stjórnunarstöðum, en 86% kvenna og 64% karla sammála því að þetta snúist 

um jafnan rétt kynja.  
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Mynd 4 Mikilvægi þess að hafa sem jafnast hlutfall kynja í stjórnum fyrirtækja 

Einnig var lögð fram spurningin „Lög um lágmark 40% hvors kyns í stjórnum 

fyrirtækja er vafasöm aðferð til þess að ná fram kynjajafnvægi í stjórnum 

fyrirtækja vegna þess að …“. Á eftir komu fjórar mismunandi staðhæfingar sem 

endingar á þessari setningu og voru þátttakendur spurðir hversu sammála þeir væru 

staðhæfingunum. Svörun var þá einnig skipt niður eftir svörum kvenna og svörum 

karla eins og sést á mynd 5. Nú telja 31% kvenna óheppilegt að ríkið setji þessar 

skorður og 63% telja að hæfni sé mikilvægari en kyn. Einungis 5% kvenna telja 

ekki til nægan fjölda hæfra kvenna og 7% að það sé neikvætt fyrir arðsemina. 17% 

karla voru sammála þeirri fullyrðingu að ekki sé til nægur fjöldi kvenna til að 

manna stjórnunarstöður og 15% sammála því að það væri neikvætt fyrir arðsemina. 
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Mynd 5 Lög um 40% lágmark kynjakvóta er vafasöm aðferð til kynjajafnvægis 

Þá var spurt „Hefur þú tekið eftir breytingum á stjórnarstörfum eftir að lög um 

lágmark 40% hvors kyns í fyrirtækjum tóku gildi 1. september 2013?“ boðið var 

upp á sex mismunandi staðhæfingar: 

• ég sat ekki í stjórn fyrirtækis fyrir tíma lagasetningar 

• stjórnin fellur ekki undir lög um kynjakvóta 

• já stjórnarstörfin hafa orðið erfiðari 

• nei engar marktækar breytingar hafa orðið 

• já ég hef tekið eftir breytingum til batnaðar 

• ég hef aldrei setið í stjórn fyrirtækis. 

Um 60% karlmanna telja engar marktækar breytingar hafa orðið samanborið 

við 28% kvenna. Á meðan mun fleiri konur, eða 34% segjast taka eftir breytingum 
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til batnaðar telja aðeins 2% karlmanna og engin kona að stjórnarstörf hafi orðið 

erfiðari fyrir vikið.  

Kynjakvóti í stjórnum fyrirtækja á Íslandi  

Jara Dögg Sigurðardóttur (2014) er höfundur 12 ECTS eininga lokaverkefnis til 

BA-gráðu í félagsfræði við Félags- og mannvísindadeild Félagsvísindasviðs 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor. 

Markmið ritgerðar Jöru var að kanna viðhorf stjórnenda til lagasetningarinnar um 

kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja hérlendis og hvernig kenningar um femínisma og 

stjórnun tengjast viðhorfum þeirra til laganna. Hún skoðaði einnig hvaða 

ávinningur hefur náðst í þeim löndum þar sem lög um kynjakvóta í stjórnum 

fyrirtækja hafa þegar tekið gildi og stöðuna í þeim löndum.  

Í rannsókn Jöru eru notuð viðtöl við tíu einstaklinga, fimm karla og fimm konur, 

allt stjórnarformenn nema einn sem var stjórnarmaður. Viðtölin eru fengin frá 

Guðbjörgu Lindu og voru tekin sumarið 2011. Í ritgerðinni kemur fram að 

helmingur viðmælenda er á móti lögum um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Þeir 

viðmælendur sem voru ekki hlynntir lögunum voru þó allir sammála um að það 

þyrfti að auka hlut kvenna í stjórnum fyrirtækja en lagasetning væri ekki rétta 

leiðin þar sem fólk vilji ekki láta troða þessum breytingum ofan í sig. Einn 

viðmælenda hennar bendir á að þessi löggjöf sé algjör vitleysa og að þeir listar yfir 

fjölda kvenna sem væru tilbúnar til að taka að sér stjórnarsetu væru hlægilegir. Á 

þeim listum væri ekki endilega fólk með nægjanlega reynslu, getu og þekkingu til 

þess að sitja í stjórnum fyrirtækja. 

Kona í rannsókn hennar telur að kynjakvótar grafi undan virðingu kvenna sem 

sitja í stjórnum í dag og ýti undir þá skoðun að konur séu ekki þarna á eigin 

verðleikum. Þó svo að aðrir aðilar væru hlynntir lögum um kynjakvóta voru þeir á 

þeirri skoðun fyrst og fremst vegna þess að það væri ekki gott að vera með of 

einsleitar stjórnir. Væri það partur af áhættustýringu að fækka ákveðinni gerð af 

karlmönnum í stjórn fyrirtækis þar sem karlar séu oft samkeppnisdrifnari um 

gróða, á meðan sjónarmið kvenna hallist frekar að siðferði, framkomu og 

samskiptum sem þörf væri á í stjórnum fyrirtækja. Eins að konur sem sitji í 

stjórnum vilji sinna þeim störfum vel og benda þær konur sem Jara talar við að 

betra sé að skila vel af sér frekar en að sitja í mörgum stjórnum.  

Viðmælendur Jöru töldu að ekki væri nóg að hafa eina konu í stjórn þar sem að 

líklegt væri að ef aðeins ein kona væri í stjórn að þá væri ekki mikið mark tekið á 

henni. Á sama tíma var talað um að það væri líka erfitt fyrir einn karlmann að vera 
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í stjórn með mörgum konum af sömu ástæðu. Lýsir ein kona í viðtali við Jöru því 

að vera eina konan í stjórn væri eins og að berjast við vindmyllur.  

Telja viðmælendur Jöru að konur séu ekki nægilega „aggressívar“ í stjórn 

fyrirtækja og ekki nægilega ákveðnar í því að koma sér á framfæri, það vanti upp 

á sýnileikann hjá þeim. Er það talið af þeim vera ein ástæða þess að konur séu 

svona fáar í stjórnum fyrirtækja en ekki vegna þess að vinnustaðir væru karlaveldi. 

Eins telja viðmælendur að ein ástæða þess að konur eigi erfiðara með að komast 

inn í stjórnir sé vegna þess að oft sé krafist mikillar viðveru á stjórnarfundum og 

konur nái hreinlega ekki að skila þeirri viðveru eins vel af sér þar sem fundir væru 

oft haldnir seinni part dags, sem henti illa konum með lítil börn og fjölskyldu. 

Benda þeir á að valferlið inn í stjórnir hér á landi sé nær eingöngu í gegnum 

ákveðið tengslanet og að konur kæmust ekki inn í þetta tengslanet á sama hátt og 

karlar. Til þess að komast inn í tengslanetið þyrfti viðkomandi t.d. að vera í 

stjórnunarstöðu, eiga töluvert fjármagn eða vera hluthafi og væru færri konur í 

þeirri aðstöðu en karlar. Í öðrum löndum sé algengara að farið sé í gegnum 

ráðningarferli þegar valinn sé nýr stjórnarmeðlimur. 

Lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja 

Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir (2015) er höfundur 12 ECTS eininga lokaverkefnis 

til BA-gráðu í félagsfræði við Félags- og mannvísindadeild Félagsvísindasviðs 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor. 

Markmið ritgerðar Ingibjargar var annars vegar að kanna tengsl milli aldurs, 

kyns og menntunar stjórnarmanna og viðhorfs og væntinga þeirra til 

lagasetningarinnar um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja á Íslandi og hins vegar að 

kanna hvort lögin hafi áhrif á félögin sjálf. Vildi hún varpa ljósi á stöðu kvenna í 

áhrifastöðum og hvert viðhorf og væntingar stjórnarmanna eru til laga sem eigi að 

stuðla að meira kynjajafnrétti. Rannsókn hennar var úrvinnsla á gögnum úr 

rannsókn sem KPMG og Félagsvísindasvið Háskóla Íslands lögðu fyrir 

stjórnarfólk fyrirtækja 2013 þar sem þátttökubeiðni var send á 205 félög og 27 

lífeyrissjóði. Alls fengu 905 stjórnarmenn þátttökubeiðni, 67% voru karlar og 33% 

konur. Svarhlutfall var 42%. 

Niðurstöður úr verkefni Ingibjargar sýna að konur hafi töluvert jákvæðari 

afstöðu til laganna um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja en karlar og að þær séu 

yngri en karlar í stjórnum fyrirtækja. Konur telji líka frekar að lögin muni hafa 

jákvæð áhrif á stjórnarstörf, rekstrarafkomu og ímynd fyrirtækja. Sýnir hún fram á 

marktæk tengsl á milli kyns og viðhorfa og væntinga. Bendir Ingibjörg á að haldið 

hafi verið fram að skortur kvenna í áhrifastöðum og kynjaðar staðalímyndir hafi 
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áhrif á viðhorf í garð kvenna í áhrifastöðum og sem leiðtoga. Hún setur fram þá 

hugmynd að það geti verið að viðhorf karla í stjórnum fyrirtækja séu mótuð af því 

og þess vegna sé viðhorf þeirra neikvæðara en kvenna og ýti það undir mikilvægi 

þess að auka hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja til þess að breyta þessum 

staðalímyndum kvenna. 

Engar súkkulaðikleinur 

Heiðdís Fjóla Tryggvadóttir og Rósa Björk Guðnadóttir (2014) eru höfundar 12 

ECTS eininga lokaverkefnis til B.Sc.-gráðu í viðskiptafræði við viðskiptadeild 

Háskólans í Reykjavík. Leiðbeinandi var Ketill Berg Magnússon, 

framkvæmdastjóri FESTU. 

Í verkefni þeirra Heiðdísar Fjólu og Rósu Bjarkar er fjallað um reynslu 

framkvæmdastjóra af áhrifum kynjakvóta á starfshætti stjórna. Rannsóknin var 

eigindleg þar sem djúpviðtöl voru tekin við níu framkvæmdastjóra, þrjár konur og 

sex karla, sem vinna náið með stjórn þess fyrirtækis sem þeir vinna hjá, en 

tölvupóstur hafði verið sendur á fjórtán manna úrtak með beiðni um þátttöku. 

Reynt var að velja þátttakendur sem bæði höfðu reynslu af samstarfi við stjórn þar 

sem einvörðungu karlar sátu og svo af blandaðri stjórn. 

Heiðdís Fjóla og Rósa Björk skoða hvort framkvæmdastjórar finni mun á 

starfsháttum stjórnar þegar konur hafa bæst við stjórnarborðið í kjölfar 

lagasetningarinnar um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Eru þær þá að skoða 

hlutverk stjórna og þá kosti sem kynjaður fjölbreytileiki í stjórnum hefur þegar 

kynjahlutföllin hafa verið jöfnuð  

Viðmælendur telja kynjaða fjölbreytni í stjórnum gríðarlega mikilvæga. Benda 

þeir þó á að fjölbreytni sé mun meira en bara hvað varðar kyn, en reynsla og 

persónueinkenni spili þar einnig stórt hlutverk. Þó sé það þannig að þegar konur 

komi inn í stjórnarherbergið þá verði þetta ekki eins mikill karlaklúbbur og 

stemningin verði öðruvísi í stjórninni þar sem konur taki starfið alvarlegar heldur 

en karlarnir. Þær væru samviskusamari, betur undirbúnar og vildu ræða málin 

meira og væru betri í að leysa úr deilum. Eins væru konur áhættufælnari og virkuðu 

oft eins og akkerið í stjórninni. Viðhorf viðmælenda gagnvart lögunum um 

kynjakvóta voru almennt jákvæð en voru flestir sammála um það að það hefði verið 

betra að fara aðra leið, þó sé það klárt mál að lögin hafi brotið upp þá skipulagsgerð 

sem hafi verið í stjórnum fyrirtækja þar sem konur sem komi inn sem stjórnarmenn 

séu oft á tíðum frekar óháðir stjórnarmenn. 

Benda viðmælendurnir á að ekki sé nóg framboð af konum sem bjóði sig fram 

til stjórnarstarfa og sé oft verið að hringja á milli að leita upplýsinga um öflugar 
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konur sem væri hægt að fá inn í stjórnina. Slíkt væri aldrei gert ef það vantaði 

öflugan karlmann. Þetta sýni að konur séu ekki nægilega duglegar að koma sér á 

framfæri, ekki nógu sýnilegar. Telja þeir að það hafi leitt til þess að hópur kvenna 

sitji í mörgum stjórnum, taki allt að sér og því hætti til að of einsleit mynd kvenna 

birtist í stjórnum á Íslandi. Talað er um að það sé meira dæmigert fyrir konur nú 

en karla að sitja í mjög mörgum stjórnum í einu. Konurnar í viðmælendahópnum 

tala þó um að vandamálið sé ekki að fáar konur séu í of mörgum stjórnum heldur 

bjóði valferlið ekki konum upp á jöfn tækifæri og körlum til þess að veljast í 

stjórnir. Það sé ákvarðað af fámennri klíku þar sem mikill vinskapur og mikil 

tengsl séu á milli aðila. Þetta geri það að verkum að það sé alltaf sama fólkið sem 

sé valið.  

Kynjakvótar í stjórnum lífeyrissjóða 

Sigríður Ómarsdóttir (2015) er höfundur 30 ECTS eininga lokaverkefnis til M.Sc,-

gráðu í viðskiptafræði við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var 

Elmar Hallgríms Hallgrímsson, framkvæmdastjóri. 

Í verkefninu notar Sigríður blandaða aðferð eigindlegra viðtala, en átta viðtöl, 

við þrjár konur og fimm karla voru tekin við framkvæmdastjóra og stjórnarfólk hjá 

íslenskum lífeyrissjóðum sem setið hefðu í stjórn a.m.k. árin 2011-2013 og 

úrvinnslu megindlegra gagna um kynjasamsetningu stjórna þrettán íslenskra 

lífeyrissjóða á tímabilinu 2011–2014.  

Leitar hún svara við hvert viðhorf stjórnarmanna og framkvæmdastjóra 

íslenskra lífeyrissjóða sé til kynjakvóta stjórna og hvort þeir telji kynjakvótana 

henta lífeyrissjóðunum. Eins er hún að skoða hvort viðmælendur greini breytingar 

á stjórnarstarfinu samfara auknu hlutfalli kvenna í stjórnum lífeyrissjóðanna. 

Almennt voru viðmælendur í rannsókn Sigríðar sammála því að kynjakvótar 

ættu rétt á sér tímabundið til að stuðla að jafnrétti kynjanna í atvinnulífinu. Lögðu 

þeir áherslu á að kynjakvótarnir ættu að vera tímabundnir á meðan verið væri að 

ná fram almennri viðhorfsbreytingu í samfélaginu. Greindu þeir ekki miklar 

breytingar í stjórnarstarfinu frá degi til dags með aukinni þátttöku kvenna en þó 

væri merkjanlegt að breyting væri á umræðum um málefni á stjórnarfundum. Væru 

umræður betri og ítarlegri en áður. Þeir töldu að ástæður ítarlegri umræðna væru 

mögulega að nýtt stjórnarfólk, óháð kyni, væri að setjast í stjórn frekar en vegna 

þess að konur væru að koma nýjar inn, hefðu nýir stjórnarmenn almennt minni 

reynslu og tengingar inn í viðskiptalífið. Þá nefndi einn viðmælenda Sigríðar það 

að umræðan hefði orðið líflegri með tilkomu fleiri kvenstjórnarmanna á síðustu 
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árum en þeir stjórnarmenn sem hafa verið að koma inn á síðustu árum séu einnig 

betur menntaðir, yngri og hafa sterkar skoðanir.  

Athyglisvert var að tveir viðmælenda, annar karl og hinn kona, töldu að ekki 

væri hægt að líta fram hjá ábyrgð kvenna á því að sækjast eftir tækifærum til 

stjórnunarstarfa. Konur almennt væru komnar með mjög mikla reynslu og 

menntun, en að þeirra mati vantaði ákveðið frumkvæði og áræðni til að stíga fram 

og sækjast eftir stjórnunarstöðum. Kynjakvótarnir gæfu konum tækifæri sem stæðu 

annars ekki til boða þar sem tengslanet stjórnarkarla hafi áður verið þröngt þar sem 

karlar leiti oft til karla sem tengdust þeim. Það hafi breyst með tilkomu laganna 

um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja.  

Gyllt pils og krítískur massi 

Þórdís Lind Leiva (2016) er höfundur 12 ECTS eininga lokaverkefnis til B.Sc.-

gráðu í viðskiptafræði við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. Leiðbeinandi var 

Þóranna Jónsdóttir, lektor við Háskólann í Reykjavík. 

Í verkefninu notar Þórdís blandað rannsóknarsnið, eigindlegt þar sem vitöl voru 

tekin við þrjár konur sem eru í fleiri en þremur stjórnum og megindlegt þar sem 

gögn um konur úr lista frjálsrar verslunar sem sátu í stjórnum 150 veltuhæstu 

fyrirtækja landsins árin 2010 og 2015 eru greind.  

Þórdís Lind skoðar hvort að á Íslandi fyrirfinnist atvinnustjórnarkonur, gylltu 

pilsin eins og þær hafa verið kallaðar. Þá leitar hún svara um viðhorf íslenskra 

kvenna sem sitja í mörgum stjórnum til hugmyndanna um gylltu pilsin og áhrifa 

krítísks massa (hér a.m.k. 20%) kvenna í stjórn.  

Gögn úr könnun hennar benda til þess að á Íslandi sé hópur gylltu pilsanna til 

staðar en að það séu þó ekki margar konur sem sitji í mörgum stjórnum. Það virðist 

vera orðin til elíta kvenna sem sitji í mörgum stjórnum en slíkt er ekki algengt. 

Gögn hennar sýna að karlar séu hinsvegar líklegri en konur til þess að sitja í 

mörgum stjórnum. Telur hún að þær konur sem sitji í mörgum stjórnum í dag séu 

þær konur sem hafi mestu reynsluna og þær fáu konur sem séu hvað reynslumestar 

séu þær sem séu eftirsóknarverðastar. Einn viðmælandi Þórdísar telur að kona sem 

sitji í mörgum stjórnum hafi ákveðna eiginleika og hafi náð að sanna sig í upphafi. 

En svo séu ekki nógu margar aðrar þekktar og því sé einfalt fyrir þá sem velja í 

stjórn að pikka alltaf sömu nöfnin.  

Allar konurnar þrjár voru sammála um það að kynjakvótinn væri til góðs og 

hafi leitt af sér aukningu kvenna í stjórnum á Ísland, hann væri nauðsyn. Þó telja 

tvær þeirra hann lítillækkun fyrir konur. Hafði ein þeirra fengið sína stjórnarsetu 

vegna kynjakvóta og finnst henni eins og vera hennar í stjórninni sé þar af leiðandi 
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ekki eins af verðleikum eins og hún ætti að vera. Önnur kona fór í stjórn eftir að 

hafa verið skipt inn fyrir karl og fannst ekki gott að koma inn í stjórnarstörf á þann 

hátt.  

Allar konurnar í rannsókn Þórdísar höfðu tekið eftir því að stjórnarhættir væru 

betri en það væri aðallega í kjölfar hrunsins þó svo að örugglega væru einhver áhrif 

vegna innkomu fleiri kvenna í stjórnir fyrirtækja. Eins og fram hefur komið í 

öðrum rannsóknum töldu þær að konur væru almennt áhugasamari um 

stjórnarhætti og vildu gera hlutina vel, þar af leiðandi væru vinnubrögð betri þegar 

fleiri konur væru í stjórn. Andrúmsloft og umræður væru með öðrum hætti. Voru 

þær allar á einu máli um að þeim liði ekki illa þegar þær sætu einar með körlum í 

stjórn þar sem þær væru viðurkenndar innan hópsins. Telur Þórdís það mögulega 

vera vegna þess að tvær kvennanna í rannsókn hennar væru miklir reynsluboltar 

sem hefðu aðlagast umhverfi karlanna og mögulega komnar yfir það að vera bara 

álitnar konur. 

Fyrirliggjandi gögn frá Hagstofu Íslands 

Hagstofa Íslands (e.d. b) gaf út talnaefni um stjórnir og hlutfall kvenna í stjórnum 

fyrirtækja. Gögnin eru í fjórum flokkum sundurliðuð eftir:  

• Kyni og aldri framkvæmdastjóra og stjórnarfólks frá 1999 – 2016. 

• Kyni framkvæmdastjóra og stjórnarfólks eftir stærð fyrirtækja 1999 – 

2016. 

• Kyni framkvæmdastjóra og stjórnarfólks fyrirtækja eftir atvinnugreinum 

2008 – 2016 

• Kyni framkvæmdastjóra og stjórnarfólks fyrirtækja eftir atvinnugreinum 

1999 – 2007 (ÍSAT 95). 

Gögnum Hagstofu Íslands (e.d.b) er ennfremur skipt niður eftir starfsheitunum 

framkvæmdastjórar, stjórnarfólk og stjórnarformenn. Tölur yfir stjórnarfólk ná yfir 

alla sem sitja í stjórn, þar með talið stjórnarformenn.  

Eins og sést á mynd 6, sem unnin er úr gögnum Hagstofu Íslands (e.d.c), eru, 

þegar horft er til tímabilsins 1999 til 2003, litlar sem engar breytingar á hlutfalli 

kynja í stjórnum fyrirtækja á Íslandi. Þetta tímabil er undanfari þess að umræða 

um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja á Íslandi verði almenn. Hlutfall kvenna í stjórn 

allra fyrirtækja á Íslandi var 22,1% árið 1999 og hreyfðist lítið á þessum tíma en 

eins og sjá má er hlutfall kvenna árið 2004 komið í 22,3%. Hlutfall kvenna í 

stjórnum fyrirtækja sem eru með 50 starfsmenn eða fleiri er 9,5% árið 1999 og er 

hlutfallið komið í 10,7% árið 2004.  
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Mynd 6 Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja (Hagstofa Íslands, e.d.c) 

Tímabilið frá 2004 til 2008 er það tímabil þegar umræða um kynjakvóta hefst 

fyrir alvöru hérlendis. Á árunum 2004 – 2008 á sér stað mikil umræða um stöðu 

kvenna á vinnumarkaði og í stjórnum fyrirtækja. Hin umfangsmikla rannsókn um 

aukin tækifæri í forystu atvinnulífsins með það að leiðarljósi hvað þurfi til þess að 

bæta stöðu kvenna í atvinnulífinu á Íslandi, sem framkvæmd var fyrir Iðnaðar- og 

Viðskiptaráðuneytið (2005), virðist ekki hafa náð að skapa mikla aukningu á 

hlutfalli kvenna í stjórnum allra fyrirtækja á Íslandi. Af mynd 6 (Hagstofa Íslands, 

e.d.c) sést þó, að hlutfall kvenna í stjórnum stærri fyrirtækja á Íslandi fer úr 10,7% 

árið 2004 í 15,4% árið 2008.  

Á tímabilinu 2009 – 2013 mótast umræðan af fyrirhugaðri setningu laga um 

kynjakvóta og eru lögin samþykkt í mars 2010. Á þessu tímabili verður meiri 

hreyfing á aukningu hlutfalls kvenna í stærri fyrirtækjum en áður. Hlutfall kvenna 

í öllum stjórnum fyrirtækja hækkar upp um hálft prósentustig á milli áranna 2008 

og 2009, og fer í 23,4% en er svo komið í 24,9% í lok árs 2012. Hlutfall kvenna í 

stjórnum stærri fyrirtækja er komið í 23,2% árið 2012 sem er gríðarleg breyting 

frá þeim 9,5% sem hlutfall kvenna í stjórnum var árið 1999.  

Lögin um kynjakvóta stjórna taka gildi í lok árs 2013 og áfram heldur hinn 

rólegi vöxtur á hlutfalli kvenna í stjórnum allra fyrirtækja á Íslandi. Í lok árs 2016 

var hlutfallið 25,9% og, eins og mynd 6 sýnir, stóð það þar með í stað á milli ára. 

Hlutfall kvenna í stjórn stærri fyrirtækja með 50 starfsmenn eða fleiri náði hámarki 

árið 2014 þegar 33,2% kvenna sat í stjórnum fyrirtækja. Það hefur farið lækkandi 

síðan þá í 32,7% árið 2015 og 32,3% árið 2016 (Hagstofa Íslands, 2017; Hagstofa 

Íslands, e.d.c). 
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3 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðir eru undirstaða vísinda. Þær eru grunnur þeirrar þekkingar sem 

við öflum okkar. Ein leið til að afla þekkingar er með okkar eigin persónulegu 

lífsreynslu en það er ekki nóg og því þurfum við einnig að afla okkur þekkingar 

eftir öðrum leiðum eins og með rannsóknum. Hægt er að skipta 

rannsóknaraðferðum í tvo aðalflokka, megindlegar (e. quantitative) og eigindlegar 

(e. qualitative) rannsóknir (Patten, 2017). Talað er um blandað rannsóknarsnið (e. 

mixed research methods) þegar notast er við báðar þessar aðferðir sem 

rannsóknaraðsnið (Creswell, 2014). 

3.1 Blandað rannsóknarsnið 

Blandað rannsóknarsnið er blanda megindlegra og eigindlegra rannsóknaraðferða. 

Það er nálgun sem byggir á því að afla gagna og nýta sér það besta úr báðum 

þessum heimum (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013). Upplýsingar 

sem fást með aðferðunum eru nýttar saman til þess að fá niðurstöðu sem hvorug 

aðferðin ein og sér býður upp á. Grundvöllur þess að nýta þessa aðferð er að 

blöndun þessara aðferða geti dýpkað skilning á rannsóknarefninu. Betri skilningur 

með meiri dýpt fæst á viðfangsefninu en krefst þess jafnframt að rannsakandi hafi 

gott vald á báðum aðferðum (Creswell, 2014).  

Samkvæmt John W. Creswell (2014) var hugtakið blandað rannsóknarsnið fyrst 

sett fram af Todd D. Jick árið 1979. Taldi Jick að allar rannsóknaraðferðir væru 

hlutdrægar og ófullkomnar. Hugmyndin við að blanda rannsóknaraðferðunum 

saman var að draga úr hlutdrægninni (Creswell, 2014). Creswell (2014) skilgreinir 

þrjár mismunandi aðferðir við notkun blandaðs rannsóknarsniðs. Sigurlína 

Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir (2013) benda á aðrar þrjár aðferðir til viðbótar 

við notkun blandaðs rannsóknarsniðs.  

• Samleitandi hliðstætt snið (e. Convergent parallel design). Þá er 

gögnum safnað nokkurn veginn samtímis og upplýsingar samtvinnaðar 

til þess að ná fram heildarniðurstöðu.  

• Skýrandi raðsnið (e. Explanatory sequential design). Rannsakandi 

framkvæmir fyrst megindlega rannsókn, greinir og túlkar niðurstöður 

hennar og nýtir þau gögn til þess að byggja upp eigindlega rannsókn 

með það að markmiði að fá ítarlegri greiningu á viðfangsefninu.  

• Rannsóknarraðsnið (e. Exploratory sequential design). Rannsakandinn 

framkvæmir fyrst eigindlega rannsókn, greinir gögnin og notar 
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upplýsingarnar til þess að hanna megindlega rannsókn til að fá ítarlegri 

greiningu á viðfangsefninu.  

• Tengt snið (e. embedded design). Megindlegra og eigindlegra gagna er 

aflað samhliða. Önnur aðferðin er þó mikilvægari en hin, hún er notuð 

til að skýra niðurstöðurnar.  

• Umbreytingarsnið (e. transformative design) Megindlegra gagna aflað, 

Eftir það eigindlegra. Það sem er séstakt við þetta snið er að 

niðurstöðurnar eru túlkaðar eftir kenningum.  

• Margliða snið (e. multiphase design). Rannsóknir eru gerðar í röð til að 

svara ákveðinni rannsóknarspurningu. 

Helstu kostirnir við að nota blandað rannsóknarsnið er að rannsókn er 

framkvæmd í aðskildum þrepum og gerir það þær ítarlegri og trúverðugri 

(Creswell, 2014). David Silverman (2010) bendir á að réttmæti blandaðs 

rannsóknarsniðs sé háð margprófunum (e. Triangulation) og þá sé eingöngu hægt 

að margprófa ef verið sé að framkvæma rannsóknina á nákvæmlega sama hátt og 

áður. 

Megindlegar rannsóknir 

Megindlegar rannsóknir taka yfirleitt mið af stærri hópum þar sem horft er til 

fjölda. Þær eru nálgun sem er til þess gerð að prófa hlutlægar kenningar með því 

að rannsaka orsakasamband á milli háðra og óháðra breyta. Niðurstöður 

rannsóknanna eru mælanlegar, settar fram á tölfræðilegu formi og almennt til þess 

gerðar að bera saman viðhorf hjá þeim þátttakendum sem eru til rannsóknar 

(Creswell, 2014; Patten og Newhart, 2017). Megindlegar rannsóknir geta til að 

mynda verið settar fram sem netkannanir, símakannanir, póstkannanir, 

hulduheimsóknir eða jafnvel sjón- og bragðprófanir (Mmr, e.d.).  

Þýði er samansafn allra þeirra aðila sem til rannsóknar eru og álykta á um. Úrtak 

er sá hópur aðila sem valinn er úr þýðinu til rannsóknar, sem á þá að gefa hugmynd 

um hverjar skoðanir og eiginleikar þýðisins eru (Rannveig Erlingsdóttir, 2006). 

Eftirfarandi aðferðir eru þær leiðir sem farnar eru til þess að velja úrtak úr þýðinu 

svo ekki þurfi að tala við allan hópinn: 

• Einfalt tilviljunarúrtak þar sem allir í úrtaksgrunninum eiga jafna 

möguleika á því að lenda í úrtakinu.  

• Lagskipt tilviljunarúrtak er tilviljunarúrtak þar sem séð er til þess að rétt 

hlutfall hvers undirhóps þýðisins, t.d. karla og kvenna, skili sér í úrtakið. 

Úrtakið er valið úr hverjum undirhóp fyrir sig og það þurfa að vera að 

minnsta kosti 30 í hverjum hóp.  
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• Klasaúrtak er þegar að þýðið er samsett úr hópum, t.d. grunnskólar á 

Íslandi, sjúkradeildir á ríkisspítala o.s.frv. 

• Kerfisúrtak er úrtakið sem valið er úr þýðinu á kerfisbundinn hátt, t.d. 10. 

hver einstaklingur úr þjóðskrá 

• Hentugleikaúrtak er það úrtak sem er valið að hentugleika þar sem 

einstaklingur er valinn einfaldlega vegna þess að hann hafði tíma til 

þátttöku þegar það hentaði (Collis og Hussey, 2003). 

Helstu greiningaraðferðir eru einföld tölfræði, flokkun spurninga, 

markhópagreiningar, kortlagning og tengslalíkön. Helstu gallar megindlegra 

rannsókna eru að þar sem svörin eru stöðluð þá geta þau verið leiðandi fyrir þann 

sem þekkir ekki nægilega vel til, en aftur á móti er kosturinn sá að hægt er að fá 

góð svör sem þægilegt er að vinna tölfræðilega með (McDaniel og Gates, 2016). 

Eigindlegar rannsóknir 

Eigindlegar rannsóknir styðjast að mestu við orð, samtöl og viðtöl. Þessi nálgun er 

til þess gerð að öðlast dýpri skilning á þeim viðhorfum sem einstaklingar eða hópar 

hafa tileinkað sér. Áhersla er lögð á viðhorf viðmælenda fremur en tölulega 

greiningu á aðstæðum. Samkvæmt Helgu Jónsdóttir (2013) eru djúpviðtöl ýmist 

opin, djúp, óstöðluð (e. Unstructured, in-depth) eða hálfopin (e. Semi-structured). 

Framkvæmd eigindlegra rannsókna felur ýmist í sér að spyrja í viðtölum við fólk 

opinna spurninga, oft í umhverfi þeirra sjálfra, eða með athugunum á aðstæðum 

(Patten, 2017). Greining upplýsinga er unnin með því að fara yfir handrit viðtala 

og/eða athugunarskýrslur rannsókna. Rannsakandi dregur fram og túlkar þau 

sjónarmið og þá viðtalsþræði sem eru í gögnunum til þess að svara þeirri 

rannsóknarspurningu sem verið er að leita eftir (Creswell, 2014; Patten, 2017).  

Eigindlegum rannsóknum má til dæmis skipta í vettvangsrannsóknir, 

tilfellarannsóknir, menningarlýsingu, þátttökuathuganir, fyrirbæralýsingu, 

orðræðugreiningu og könnun viðhorfa (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Helstu 

ókostirnir eru að um fámennisrannsóknir er oftast að ræða, rannsakandi getur 

túlkað gögn á hlutlægan hátt, þær eru tímafrekar og kostnaðarsamar og ekki er 

hægt að alhæfa út frá þeim (Madrigal & McClain, 2012).  

3.2 Gögn og aðferð 

Í þessari rannsókn var notast við blandað rannsóknarsnið, nánar tiltekið skýrandi 

raðsnið. Fyrst var safnað megindlegum gögnum, unnið úr þeim og úrvinnsla þeirra 
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notuð til að setja upp viðtalsramma við söfnun eigindlegra gagna. Megindlegu 

gögnin eru tvennskonar: annarsvegar fyrirliggjandi gögn og hins vegar 

spurningalistakönnun. Eigindlegu gögnin eru viðtalskönnun sem fram fór ýmist á 

vinnustað viðmælenda eða símaviðtal. 

Fyrirliggjandi gögn  

Fyrirliggjandi gögnin samanstanda af tveimur listum frá fyrirtækinu Creditinfo en 

það er leiðandi upplýsinga- og þjónustufyrirtæki, sem sérhæfir sig í miðlun 

fjárhags- og viðskiptaupplýsinga, fjölmiðlavöktun og ráðgjöf á áhættumati og 

áhættustýringu fyrirtækja (Creditinfo, e.d. a). Fyrri listinn frá Creditinfo (e.d. b) er 

heildarlisti yfir öll fyrirtæki skráð á Akureyri árin 2011 – 2015. Hann inniheldur 

nöfn fyrirtækja, hlutföll kvenna í stjórnum fyrirtækja á svæðinu, ISAT númer og 

skýringu þeirra, upplýsingar um fjölda starfsmanna hjá sumum fyrirtækjanna, 

eignir, rekstrartekjur og ársniðurstöðu áranna 2011 – 2014. Þessi gögn eru notuð 

til þess að greina þróun á hlutfalli kvenna í stjórnum fyrirtækja á Akureyri árin 

2011 – 2015. Gögnunum er skipt í fjóra flokka; (1) öll fyrirtæki á listanum, (2) 

fyrirtæki með uppgefinn starfsmannafjölda, (3) fyrirtæki með færri starfsmenn en 

50 og (4) fyrirtæki með 50 eða fleiri starfsmenn. Listinn er takmarkaður að því 

leyti að það eru einungis tölur yfir starfsmannafjölda 22% fyrirtækjanna, eða 155 

fyrirtækja af 718 og af þeim eru einungis 17 fyrirtæki í listanum með skráðan 

starfsmannafjölda sem 50 eða fleiri (e.d b). Höfundur hafði með tölvupósti 

samband við þau fyrirtæki og fékk hjá þeim öllum upplýsingar um 

stjórnarskráningu um árslok árs 2016.  

Seinni listinn frá Creditinfo (e.d.c) var listi yfir fyrirtæki sem hafa fengið 

nafnbótina framúrskarandi fyrirtæki ársins 2016. Listinn hefur einnig að geyma 

lykiltölur úr ársreikningi áranna 2013 – 2015. Sá listi var síaður í Excel til þess að 

fá lista yfir þau fyrirtæki á Akureyri sem hafa hlotið nafnbótina árið 2016. Voru 

þau 36 talsins. 

Til þess að sannreyna hlutfall kynja í stjórn í uppgefnum upplýsingum var 

fengin útprentun úr fyrirtækjaskráningu Creditinfo (e.d.d) yfir þau 56 fyrirtæki sem 

notuð eru í spurningakönnun þessari. Þau gögn náðu yfir þau fyrirtæki sem voru 

með nafnbótina framúrskarandi fyrirtæki ársins 2016 fyrirtækja á fyrri lista 

Creditinfo (e.d. c) auk 20 stærstu fyrirtækjanna á Akureyri sem voru ekki nefnd 

framúrskarandi fyrirtæki ársins 2016.  
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Spurningalistakönnun 

Spurningalistinn sem notaður var í rannsókninni samanstendur að mestu af 

spurningum sambærilegum þeim sem notaðar hafa verið í öðrum verkefnum og 

skýrslum um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja á Íslandi undanfarin ár. Spurt var 

m.a. um stjórnarsetu, stjórnarreynslu og hlutverk í stjórn, viðhorf til kynjakvóta, 

hver áhrifin hafi verið af honum, hvort kynjakvótinn hafi haft áhrif á störf stjórna 

og hvort konur hafi meira að sanna í stjórnarstörfum en karlar eftir lagasetningu 

um kynjakvóta. Þá var spurt um mikilvægi reynslu, þekkingar og persónuþátta 

stjórnarfólks. Auk þess var spurt um bakgrunnsbreytur eins og kyn, aldur, menntun 

og heimilishagi þátttakenda. Spurningalistinn í heild sinni er í viðauka A.  

Þátttakendur í rannsókninni voru framkvæmdastjórar og stjórnarfólk 56 

fyrirtækja. Voru þau 36 fyrirtæki á Akureyri sem voru á lista Creditinfo (e.d.c) yfir 

framúrskarandi fyrirtæki ársins 2016 valin til þátttöku auk 20 stærstu fyrirtækja á 

Akureyri samkvæmt heildarlista Creditinfo (e.d. b) sem ekki eru á listanum um 

framúrskarandi fyrirtæki ársins 2016. Spurningakönnun var sett upp í 

vefkannanakerfinu Surveymonkey og tölvupóstur með opinni krækju á könnunina 

send á þátttakendur sem voru beðnir um að svara henni. Þeir voru einnig beðnir 

um að að áframsenda tölvupóstinn með krækjunni á spurningakönnunina á 

stjórnarfólk fyrirtækis síns og biðja þau að svara henni. 

Könnunin var opin svarendum frá 28. apríl 2017 – 29. maí 2017. 

Ítrekunarpóstur var sendur fyrst þann 10. maí 2017 og athugasemd um lokun og 

þakkir fyrir þátttöku þann 24. maí 2017. Krækjan á könnunina var opin og ekki 

fengust upplýsingar yfir hversu margt stjórnarfólk tengist þessum 56 fyrirtækjum 

eða yfir það hversu margir framkvæmdastjórar áframsendu tölvupóstinn á 

stjórnarfólk sitt. Því liggur ekki fyrir hver stærð úrtaks var og ekki er hægt að 

reikna út hlutfall svörunar. Gögnin voru færð í Excel og unnið var þar úr 

gögnunum. Niðurstöður greininga eru settar fram sem fjöldatölur og hlutföll. Til 

þess að skoða mun eftir kynferði var notast við kí-kvaðratpróf og marktæknimörk 

sett við 95%. Til þess að gæta þess að skekkja ekki áhrif af myndum þar sem um 

hlutfallstölur er að ræða eru slíkar myndir úr könnuninni ávallt sýndar á 100% 

kvarða.  

Viðtalsrannsókn 

Framkvæmd var viðtalskönnun meðal stjórnarfólks. Þátttakendur voru valdir út frá 

upplýsingum um 10 stærstu fyrirtæki á Akureyri samkvæmt lista Creditinfo (e.d. 
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b). Eigindleg rannsókn var framkvæmd í formi hálfstaðlaðra viðtala (e. Semi 

structured interviews). 

Viðtalsramminn innihélt 12 fyrirspurnarflokka og hver fyrirspurnarflokkur 

innihélt 3 – 7 atriði sem leitað var eftir að kæmu fram í viðtölunum (sjá nánar í 

Viðauka B).  

Beiðni um þátttöku í viðtalsrannsókninni var send á tíu aðila, fimm karlmenn 

og fimm kvenmenn, sem sitja stjórnum í einhverjum af tíu stærstu fyrirtækjum á 

Akureyri. Allir aðilar samþykktu viðtal en einungis átta komust á þeim tíma sem 

um ræddi. Viðtölin voru tekin á bilinu 13. júní – 21. júní 2017 á skrifstofum 

viðmælenda utan eitt sem var símaviðtal. Viðtölin tóku á bilinu 40 – 53 mínútur 

hvert.  

Öll viðtöl voru tekin upp og afrituð orðrétt í ritvinnsluforritið Word. Við 

greiningu gagna voru dregnir efnisþræðir úr viðtölunum og notaðir til greiningar 

og túlkunar á upplifun og viðhorfi viðmælenda. Trúnaði var heitið og því eru 

greining viðtalanna undir dulnefni.  

Við greiningu gagna fengu viðmælendur eftirfarandi heiti; 

• Kona 1, kona um fimmtugt með um 15 ára stjórnarreynslu. 

• Kona 2, kona um fertugt með um 15 ára stjórnarreynslu. 

• Kona 3, kona um fimmtugt með um 15 ára stjórnarreynslu. 

• Kona 4, kona um fimmtugt með um 15 ára stjórnarreynslu. 

• Karl 1, karlmaður um fertugt með um 10 ára stjórnarreynslu. 

• Karl 2, karlmaður um sextugt með rúmlega 10 ára stjórnarreynslu. 

• Karl 3, karlmaður um sextugt með um 30 ára stjórnarreynslu. 

• Karl 4, karlmaður um fertugt með um 15 ára stjórnarreynslu. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsókna verkefnisins eru hér gerð skil. Greindar eru tölfræðilegar 

upplýsingar fyrir árin 2011 – 2015 yfir kynjahlutfall í stjórnum fyrirtækja á 

Akureyri úr heildarlista fyrirtækja á Akureyri, (Creditinfo, e.d.b). Meginþættir í 

svörum við spurningakönnun höfundar (sjá Viðauka A) eru kynntir og er kí-

kvaðratpróf notað til greiningar á marktækni um mun milli kynja. Marktæknimörk 

eru sett við 95%. Umfjöllun er um efnisþræði (meginstef) sem fundnir voru í hálf-

skipulögðu djúpviðtölunum átta sem tekin voru við stjórnarfólk á Akureyri.   

Í umræðuhluta ritgerðarinnar eru niðurstöðurnar bornar saman við upplýsingar 

og niðurstöður úr fyrirliggjandi könnunum sem ná til landsins í heild. 

4.1 Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja á 

Akureyri 

Gögn Creditinfo (e.d.b) um hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja á Akureyri á 

árunum 2011 til 2015 eru greind eftir því hvort fram komi starfsmannafjöldi 

fyrirtækjanna eða ekki. Aðeins 155 fyrirtæki af þeim 718 sem eru í gögnunum eru 

með skráðan starfsmannafjölda og þar af voru aðeins sautján með 50 starfsmenn 

eða fleiri. Mynd 7 sýnir hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækjanna allra, allra 

fyrirtækja með skráðan starfsmannafjölda, fyrirtækja með skráðan 

starfsmannafjölda með færri en 50 starfsmenn og fyrirtæki með skráðan 

starfsmannafjölda með meira en 50 starfsmenn.  

Á mynd 7 sést að hlutfall kvenna í stjórn allra fyrirtækja á Akureyri hefur ekki 

breyst mikið á árunum 2011 – 2015, farið úr 33,5% í 33,9%. Hjá fyrirtækjunum 

155 með skráðan starfsmannafjölda var þróunin svipuð en þá fór hlutfall kvenna í 

stjórn úr 27,5% árið 2011 í 28,5% árið 2015.  

Þar sem lög um kynjakvóta ná aðeins til stærri fyrirtækja sem hafa 50 

starfsmenn eða fleiri er áhugavert að horfa til þróunar á kynjahlutfalli í stjórnum 

þeirra fyrirtækja á Akureyri. Umtalsverðar breytingar hafa orðið á því á tímabilinu. 

Hlutfallið var einungis 14% árið 2011 og var komið í 17% árið 2013 en hefur farið 

ört vaxandi árin 2014 og árið 2015 og þá er hlutfall kvenna í stjórnum þessara 

fyrirtækja komið í 24%.  
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 Mynd 7 Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja á Akureyri 2011 – 2015 

Þar sem gögnin frá Creditinfo (e.d.b) náðu einungis til loka ársins 2015 sendi 

höfundur í tölvupósti fyrirspurn til fyrirtækjanna sautján um hlutfall kvenna í stjórn 

fyrirtækja fyrir árið 2016 (sjá viðauka F). Svör fengust frá öllum fyrirtækjunum og 

samkvæmt þeim er hlutfall kvenna í stjórnum þessara fyrirtækja í lok árs 2016 

komið í 35%. Einungis sex fyrirtæki af þessum sautján náðu ekki 40% 

viðmiðshlutfalli hvors kyns í stjórnum fyrirtækja, en þar af voru tvö fyrirtæki þar 

sem eingöngu sátu karlmenn í stjórn.  

4.2  Niðurstöður spurningakönnunar 

Upplýsingar um fjölda og hlutföll úr viðauka D eru notaðar þegar fjallað er um 

niðurstöður um alla sem tóku þátt í könnuninni. Upplýsingarnar sem brotnar eru 

niður á fjölda og kyn eru í viðauka E. Af 56 framkvæmdastjórum og 130 

stjórnarfólki þeirra 56 fyrirtækja sem könnunin var send á bárust svör frá 51 aðila. 

Svörun er því 39,2% og telst það nokkuð góð netsvörun (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). Af þeim sem svöruðu voru 82,3% karlar og 17,7% konur.  

Flestir svarenda voru á aldursbilinu 41 árs til 60 ára. Engin var 30 ára eða yngri. 

Aldur meirihluta kvenna var á bilinu 41 – 50 ára og meirihluta karla á bilinu 51 – 

60 ára. Nær helmingur svarenda er ekki lengur með börn undir 18 ára á heimilinu, 
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liðlega 15% eru þar með 1, 2 og 3 börn en aðeins um 6% með fjögur börn eða 

fleiri.  

Meirihluti svarenda hefur lokið háskólanámi, 39,2% þar af framhaldsnámi og 

33,3% grunnnámi. 23,6% hefur lokið framhaldsskóla eða iðnnámi og 3,9% 

grunnskólanámi. Ekki greinist marktækur munur (p=0,6985) milli kynja hvort 

lokið hefur verið háskólanámi eða ekki, en þó ber á því að karlmenn tilgreini lægra 

menntunarstig en konur. Flestir svarenda, 39,2% hafa menntun í viðskipta- eða 

hagfræði, 29,4% í verk- og raunvísindum, 2,0% í öðrum félagsvísindum en 29,4% 

tilgreina annað.  

Langflestir gegna stöðu forstjóra/framkvæmdastjóra að aðalstarfi og næstflestir 

19,2% stöðu verkefnastjóra. Niðurstöður sýna að 53,2% svarenda eru stjórnarfólk 

eða framkvæmdastjórar í fyrirtækjum með 10 – 49 starfsmenn, en 29,7% í 

fyrirtækjum með 50 starfsmenn eða fleiri. 17,0% eru í fyrirtækjum með færri en 

10 starfsmenn en engir í fyrirtækjum með 1-4 starfsmenn. 

Stjórnarseta þátttakenda 

Flestir svarendur, 31,9%, sitja í tveimur stjórnum og 25,5% einni stjórn. Þá sitja 

8,5% í þremur stjórnum, en 14,9% í fjórum stjórnum eða fleiri. 12,8% sitja ekki 

lengur í stjórn fyrirtækis, en 6,4% höfðu aldrei setið í stjórn.  

Ekki reyndist marktækur munur á kynjunum á milli þeirra sem sitja í tveimur 

eða færri stjórnum annars vegar og hinsvegar fleiri en tveimur stjórnum 

(p=0,7963).  

Mynd 8 sýnir skiptingu á hlutfalli kynja eftir því hversu mörgum stjórnum þau 

sitja í, án þess að tillit sé tekið til þeirra sem sitja ekki í stjórn. Nokkru fleiri karlar 

en konur sitja í fjórum stjórnum eða fleiri. Fleiri konur en karlar sitja hinsvegar í 

þremur stjórnum. Þá situr meirihluti stjórnarmanna á Akureyri í tveimur stjórnum, 

þó fleiri karlar en konur, en nokkuð svipaður fjöldi karla og kvenna sitja í einni 

stjórn.  
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Mynd 8 Hversu mörgum stjórnum hefur þú setið í skipt niður eftir kyni? 

Mynd 9 hér að neðan sýnir reynslu svarenda í árum í stjórnarsetu, greint niður 

eftir kyni. Konur sem tóku þátt í könnuninni voru allar með yfir fjögurra ára 

reynslu, helmingur með 4 – 5 ára reynslu og helmingur með 6 ára eða lengri 

reynslu.  

 

 

Mynd 9 Fjöldi ára í stjórn skipt niður eftir kyni 
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Langflestir karlarnir voru með 6 ára eða lengri reynslu, 9,8% voru með 4 – 5 

ára reynslu, 7,3% höfðu 2 – 3 ára reynslu og 2,4% með innan við árs reynslu af 

stjórnarstörfum. Ekki greindist marktækur munur karla og kvenna sem höfðu 

fjögurra ára reynslu eða meira eða styttri reynslu (p=0,4046). 

Á mynd 10 má sjá hvaða hlutverki þátttakendur gegna í stjórn skipt niður eftir 

kyni. Framkvæmdastjórar sem svara eru 36,6%. Engin kona er framkvæmdastjóri 

 

 

Mynd 10 Hvaða hlutverki gegnir þú í stjórn skipt niður eftir kyni? 

Þar sem svarendur sitja margir í fleiri en einni stjórn var hægt að svara fleiri en 

einum valkosti. Einungis 6 konur svöruðu og gáfu 8 svör á móti 41 karli sem gáfu 

66 svör. Ein kona er stjórnarformaður á móti 15 af körlunum. Konur eru 

hlutfallslega oftar en karlar varamenn og meðstjórnendur en karlarnir (36,6%) eru 

hlutfallslega oftar stjórnarformenn en konur (16,7%).  

Viðhorf til kynjakvóta 

Mynd 11 sýnir að meirihluti svarenda eru hlutlausir eða neikvæðir í viðhorfi sínu 

til kynjakvóta en að 38,3% eru jákvæð eða mjög jákvæð. Konur eru þar í meirihluta 

en 50% kvenna eru mjög jákvæðar og 34% jákvæðar. Sjá má að 19,1% allra 

þátttakenda sýnir neikvætt viðhorf til kynjakvóta og eru það eingöngu karlmenn 

en 21,9% karlmanna svara á þann veg. Ekki er þó um marktækan mun jákvæðs eða 

neikvæðs viðhorfs kynjanna til kynjakvóta að ræða (p=0,798). 
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Mynd 11 Viðhorf til kynjakvóta skipt niður eftir kyni og heild. 

Mynd 12 sýnir að flestir svarendur telja að setning laganna um kynjakvóta í 

stjórnum fyrirtækja hafi ekki breytt neinu eða höfðu ekki skoðun á því hvort svo 

væri.  

 

 

Mynd 12 Hafa áhrif af kynjakvóta verið góð eða slæm?  

Mynd 12 sýnir einnig að 25,5% svarenda telja að áhrif af kynjakvóta hafi verið 

góð en einungis 8,5% telja áhrifin af honum vera slæm. Konur töldu ýmist 
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kynjakvóta hafa góð áhrif eða þær voru hlutlausar eða telja hann ekki hafa breytt 

neinu. Einungis karlar telja áhrifin slæm en enginn telur áhrifin vera mjög slæm. 

Flestir svarendur, 44,7%, telja að kynbundin samsetning stjórna hafi engin áhrif 

á störf hennar en um 23,4% hafa ekki á því skoðun. Af svarendum telja 29,8% 

hana hafa jákvæð áhrif á störf stjórnarinnar en 2,1% hafa neikvæð áhrif og er það 

karl sem svarar því til. Meirihluti kvenna, 66,7%, telur það hafa jákvæð áhrif en 

16,7% kvennanna telja kynbundna samsetningu ekki hafa áhrif á störf 

stjórnarinnar. Af karlmönnum sem svara spurningunni telja 24,4% kynbundna 

samsetningu stjórnar hafa jákvæð áhrif á störf stjórnarinnar.  

Mynd 13 sýnir að meirihluti allra svarenda telja að konur hafi ekki meira að 

sanna í stjórnarstörfum en karlar. Tæpur fjórðungur telur svo vera að konur hafi í 

raun meira að sanna heldur en karlar í stjórnarstörfum.  

 

 

Mynd 13 Hafa konur meira að sanna í stjórnarstörfum heldur en karlar?  

Mikill meirihluti kvenna telur að konur hafi meira að sanna í stjórnarstörfum 

en karlar. Engin kona er hlutlaus en 16,7% kvenna telja svo ekki vera. Öfugt við 

konurnar telur meirihluti karla 63,4% að konur hafi ekki meira að sanna en karlar, 

en einungis 14,6% þeirra telja konur hafa meira að sanna. Marktækur munur er 

milli svara karla og kvenna (p=0,0014). 

Tafla 7 sýnir svörun við spurningu um viðhorf til þess hvaða reynslu nýtt 

stjórnarfólk hafi. Gefinn var kostur á átta svarmöguleikum af reynslu af fjármálum, 

viðkomandi rekstri, af stefnumótun, almennri stjórnunarreynslu, af 

mannauðsstjórnun, af endurskoðun, af breytingastjórnun og af markaðsmálum og 
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sölu. Voru svarendur beðnir um að raða að minnsta kosti fjórum af þessum þáttum 

eftir mikilvægi. Röðun í fyrsta sæti var mikilvægust og gaf 1 stig, röðun í annað 

sæti var næst mikilvægust og gaf 2 stig og svo koll af kolli. Við útreikning 

mikilvægis var aðeins tekið tillit til stiga fjögurra mikilvægustu reynsluþáttanna 

sem hver svarandi nefndi. Tafla 7 sýnir reynsluþættina átta raðaða eftir mikilvægi. 

Tafla 7 Æskilegt reynsla stjórnarfólks  

Æskileg reynsla  Mikilvægi Fjöldi svara 

Reynsla úr viðkomandi rekstri 1,406 32 

Markaðsmál og sala 1,647 15 

Fjármál 1,909 33 

Almenn stjórnunarreynsla 1,957 23 

Mannauðsstjórnun 2,222 9 

Stefnumótun 2,240 21 

Endurskoðun 2,333 9 

Breytingastjórnun 2,889 8 

 

Lægsta mikilvægisgildið segir til um mikilvægasta þáttinn. Samtala vegins 

gildis allra þeirra sem nefndu reynslu úr viðkomandi rekstri sem einn af fjórum 

mikilvægustu þáttunum var 45, sem að teknu tilliti til þeirra 32 sem svara því til 

gefur mikilvægisgildið 1,406. Markaðsmál og sala fær mikilvægisgildið 1,647 en 

einungis 15 svarenda nefna það sem einhvern fjögurra mikilvægustu þáttanna. 

Reynsla af fjármálum fær mikilvægið 1,909 en flestir svarenda nefna það og 

almenna stjórnunarreynslu, sem 23 nefna, fær mikilvægisgildið 1,957. 

Tafla 8 sýnir á sama hátt viðhorf til þess hvaða persónuþætti stjórnarmaður ber 

að hafa. Í töflunni sjást persónuþættirnir ellefu sem hægt var að raða eftir 

mikilvægi. Svarendum var aftur gefinn kostur á að raða mikilvægi frá einum upp í 

fjóra og voru beðnir um að velja þá fjóra þætti sem þeim þóttu mikilvægastir. 

Flestir völdu að raða fleiri þáttum með því að gefa þeim stig eftir mikilvægi.  

Í töflu 8 sést niðurröðun þáttanna eftir mikilvægisröðun og fjöldi svara á bak 

við hvern þátt. Mikilvægisþátturinn var reiknaður út eins og gert var í töflu 7 hér 

að ofan. 

Tafla 8 Æskilegir persónuþættir stjórnarmanna 

Persónubundir þættir Mikilvægi Fjöldi svara 

Sterk siðferðiskennd  2,043 23 

Góðir stjórnarhættir 2,133 15 

Greiningarhæfni 2,150 20 

Samskiptahæfni 2,188 16 
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Skapandi hugsun 2,400 10 

Nægur tími og áhugi 2,600 10 

Sterk sannfæring 2,917 12 

Sterkt tengslanet 3,000 9 
Sjálfstæði í 
ákvarðanatöku 3,067 15 

Samningatækni 3,143 7 

Skipulagshæfni 3,250 8 

   

Mynd 14 sýnir töluverðan mun á skoðunum kynjanna þar sem boðið er upp á 

sex staðhæfingar á því hversu sammála eða ósamála svarendur eru fullyrðingum 

um það að sem jafnasta hlutfall kvenna og karla í atvinnulífinu sé mikilvægt.  

Telja allar konur að þannig nýtist auður samfélagsins best, að það hvetji konur 

til þess að sækjast eftir starfsframa og að það sé vegna þess að konur séu jafnhæfar 

körlum til þess að gegna stjórnunarstöðum. 83,3% þeirra eru sammála eða mjög 

sammála því að það hafi áhrif á rekstur fyrirtækisins en 16,7% þeirra hafa ekki á 

því skoðun. 66,7% kvenna telja að það snúist um jafnan rétt kvenna og karla en 

33,3% telja sig hlutlaus hvað það varðar. Þá telur 50,0% kvenna það stuðli að betri 

fjárhagslegri afkomu fyrirtækisins en sama hlutfall, 50,0% svara hvorki 

né/hlutlaus. Engin kona er ósammála neinni af þessum sex staðhæfingum. Munur 

svara kynja er ekki marktækur þegar tekið er tillit til þeirra sem eru hlutlausir.  
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Mynd 14 Sem jafnast hlutfall kvenna og karla í atvinnulífin er mikilvægt ... 

Karlarnir eru ekki eins sammála þessum staðhæfingum og konur. Af körlum 

eru 94,6% sammála eða mjög sammála því að það að hafa sem jafnast kynjahlutfall 

í atvinnulífinu sé mikilvægt af því að konur séu jafnhæfar körlum til þess að gegna 

stjórnunarstöðum, en 6,4% þeirra hafa ekki á því skoðun. Þá telja 64,8% karla það 

hvetja konur til þess að sækjast eftir starfsframa. Annars eru karlar ekki mjög 

sammála hinum staðhæfingunum en 40,4% karla er sammála eða mjög sammála 

því að þannig nýtist auður samfélagsins best, á meðan 18,9% karla telur svo ekki 

vera. 40,5% karla er sammála eða mjög sammála því að þetta snúist um jafnan rétt 

karla og kvenna en 29,7% karla er því ósammála eða mjög ósammála. Sama 

hlutfall karla telur það hafa áhrif á rekstur fyrirtækisins en einungis 16,2% karla 

eru sammála eða mjög sammála því að það stuðli að betri fjárhagslegri afkomu 

fyrir fyrirtækið að hafa sem jafnast hlutfall kvenna og karla í atvinnulífinu.  

Mynd 15 sýnir svör við fjórum staðhæfingum um að lagasetning kynjakvóta 

um að minnsta kosti 40% karla og kvenna sitji í stjórn sé vafasöm aðferð til að ná 

fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja. Mikill kynjamunur kemur fram í svörum 

þátttakenda.  

Engin kona telur aðferðina við lögin um kynjakvóta vafasama aðferð vegna 

þess að það sé neikvætt fyrir arðsemi fyrirtækisins og heldur ekki vegna þess að 

það sé ekki til nægur fjöldi hæfra kvenna. Þó telur helmingur kvenna þetta 

vafasama aðferð þar sem hæfni sé mikilvægari en kyn og hinn helmingurinn hefur 

ekki skoðun á þessu. Einungis 16,7% kvenna telja þetta vafasama aðgerð þar sem 

óheppilegt sé að ríkið setji reglur um hverjir eigi að vera fulltrúar eigenda. 

Töluverður munur er á því hvernig karlar sjá þetta. Karlarnir eru síður ósammála 

fullyrðingunum en konurnar. Á meðan allar konur voru ósammála fullyrðingunum 

um að Lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja sé vafasöm aðferð til að ná 

kynjajafnvægi í stjórnum vegna þess að það er neikvætt fyrir arðsemina og ekki sé 

til nægilegur fjöldi hæfra kvenna, þá eru tæplega 59,4% karla ósammála eða mjög 

ósammála fullyrðingunni um arðsemina. 48,6% þeirra eru ósammála eða mjög 

ósammála því að það sé vafasöm aðgerð þar sem ekki sé til nægilegur fjöldi hæfra 

kvenna.  
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Mynd 15 Lög um lágmark 40% kyns í stjórnum fyrirtækja er vafasöm aðferð til þess að ná 

fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja vegna þess að ...  

Mynd 15 sýnir að 10,8% karla eru sammála þeirri fullyrðingu að lög um 

lágmark 40% kyns í stjórnum fyrirtækja sé vafasöm aðgerð vegna þess að það sé 

ekki til nægilegur fjöldi hæfra kvenna. 83,7% karla telur þetta vafasama aðgerð 

þar sem það sé óheppilegt að ríkið sé að setja þessar reglur og 91,8% karla telur 

þetta óheppilegt þar sem hæfni sé mikilvægari en kyn. Munur svara kynja er ekki 

marktækur þegar tekið er tillit til þeirra sem eru hlutlausir. 

Mynd 16 sýnir kynjahlutfall í stjórnum sem svarendur sitja í, sundurliðað eftir 

starfsmannafjölda fyrirtækisins. Svörun fyrir fyrirtæki með 1-4 starfsmenn er 

sleppt þar sem ekkert svar var gefið upp fyrir þá stærð fyrirtækja. Næstum því allir 

í stjórnum fyrirtækja með 50 starfsmenn eða fleiri sem falla undir löggjöfina um 

kynjakvóta í stjórn sitja í stjórnum með jafnt kynjahlutfall eða á bilinu 40:60. Einn 

svarenda svarar að hann sitji í stjórn með meirihluta karla (61% - 90% karlar), 

annar að í stjórn séu næstum því bara karlar og sá þriðji veit það ekki. Jafnt hlutfall 

er í stjórn 41,86% svarenda. 
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Mynd 16 Hvert er kynjahlutfallið í stjórninni sem þú situr í? Skipt niður eftir 

starfsmannafjölda fyrirtækis 

Engar marktækar breytingar hafa orðið á stjórnarstörfum eftir að lög um 

kynjakvóta voru sett á, að mati 41,9% svarenda en tæp 25,6% að stjórnin sem þau 

sitji í falli ekki undir þessar breytingar. Helmingur kvenna svarar að það hafi orðið 

breyting til batnaðar með tilkomu þessara laga, á meðan einungis tæp 16,7% 

kvenna telja enga breytingu hafa orðið. Engin kona telur að stjórnarstörf hafi orðið 

erfiðari með tilkomu laganna. Flestir karla, 46,0%, telja ekki að breytingar hafi 

orðið á stjórnarstörfum og taka einungis 2,7% karla eftir breytingum til batnaðar á 

stjórnarstörfum og sama hlutfall karla telur að stjórnarstörf hafi orðið erfiðari við 

tilkomu laganna.  

4.3 Viðtöl við stjórnarfólk á Akureyri 

Niðurstöður úr hálfskipulögðum djúpviðtölum við átta stjórnarmenn á Akureyri 

sem tekin voru, verða notuð til að fá dýpri upplýsingar frá stjórnarfólki fyrirtækja 

á Akureyri um viðhorf og upplifun þeirra af áhrifum af setningu kynjakvóta í 

stjórnum. Þær niðurstöður verða notaðar til samanburðar við sambærileg viðtöl úr 

rannsóknum sem gerðar hafa verið hérlendis.  

Viðtölin voru tekin við fjórar konur og fjóra karla. Fjallað verður um helstu 

niðurstöður úr viðtölunum sem tengjast því fræðilega efni sem fjallað var um hér 

að ofan með þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunum. Viðtöl voru tekin 
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við átta aðila sem sitja í stjórnum á Akureyri, fjórar konur og fjóra karla. Trúnaði 

var heitið og því eru greining viðtalanna undir dulnefni.  

Þátttakendur voru á aldrinum 41 – 61 árs og bjuggu yfir mislangri reynslu í 

stjórnarsetu en þó öll reynslumikil, eða allt frá 10 ára reynslu til 31 árs reynslu. 

Þau starfa öll á mjög mismunandi sviðum í samfélaginu en eiga það öll 

sameiginlegt að sitja í stjórn stórra og frambærilegra fyrirtækja á Akureyri, 

helmingur sem stjórnarformenn og hinn helmingurinn sem stjórnarfólk.  

Borin eru kennsl á sex efnisþræði í viðtölunum sem dregnir eru út til að sjá 

heildarmynd rannsóknarinnar og hver þráður ber að geyma einn til tvo undirþræði 

sem horft er eftir. Er þeim skipt niður eftir viðhorfi stjórnarmanna og upplifun og 

fært upp sem heildarþræðir. Hér á eftir í töflu 9 má sjá skiptingu þráða í úrvinnslu 

viðtalanna.  

Tafla 9 Efnisþræðir við greiningu viðtala 

 

Viðhorf til kynjakvóta 

Ekki voru allir á sama máli en almennt voru flestir nokkuð jákvæðir í samtali og 

komu allir með mismunandi vinkil á kynjakvótann. Konurnar voru jákvæðar á 

annan hátt en karlarnir en, höfðu þau öll myndað sér viðhorf sitt af reynslu sinni 

og upplifun við stjórnarstörf.  

Kona 1 segir að hún geti ekki sagt að hún sé algjörlega fylgjandi 

lagasetningunni um kynjakvótann, en þó sé hægt að sjá kynjakvótann sem aukna 

fjölbreytni í hóp stjórnarfólks fyrirtækja. Það þurfi þó að hafa það í huga að það 

henti ekki í öllum fyrirtækjum að hafa þessa skiptingu kynja í stjórnum þeirra. Sum 

fyrirtæki séu mjög sérhæfð og þá ýmist skipuð eingöngu körlum eða konum. Í 

Viðhorf Upplifun

Viðhorf til kynjakvóta Upplifun af kynjakvóta

•        Innkoma í stjórn vegna kvóta •        Konur hafa meira  að sanna vegna kvóta

Kynjakvóti og staða kvenna í stjórnum Kynjakvóti og staða kvenna í stjórnum

•        Jafnir möguleikar kynja •        Atvinnustjórnarkonur, gyllt pils

•        Kenning um krítískan massa

Tengslanet Tengslanet

•        Mikilvægi tengslaneta •        Valferli stjórnarmanna

Ávinningur kynjakvóta Ávinningur kynjakvóta

•        Samfélagsáhrif •        Stjórnarhættir og stjórnarstörf

Framtíð kynjakvótans Framtíð kynjakvótans

•        Staða á markmiði •        Hindranir

Munur á mikilvægi tengslanets Akureyri og Reykjavík

Munur á upplifun á kynjakvóta í stjórnum á Akureyri og í  Reykjavík
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einhverjum tilvikum gæti verið góð hugmynd að geta veitt undanþágur frá 

kynjakvótanum. Hún er þó sátt við kynjakvótann og segir: 

hvort sem það sé kvóti eða einhver svona sterk tilmæli, þá held ég að menn þurftu 

þetta haldreipi til þess að breyta þessum stjórnum þú ert alls ekki að fá verri stjórnir, 

það verður alveg jafnfjölbreyttur hópur til að velja úr. 

Hún telur að konur hafi nýtt þetta tækifæri vel og að fyrirtækin hafi þurft á 

þessu að halda. Kona 2 telur þessa aðgerð hafa verið nauðsynlega. Umræðan hafi 

verið lengi í samfélaginu og telur hún að ekkert hefði breyst ef lögin hefðu ekki 

verið sett. En eins og kona 1 telur hún þörf fyrir undanþágukerfi: 

Svo verða alltaf til fyrirtæki þar sem verður alltaf bölvað bras að hafa stjórnir með 

jafna kynjaskiptingu af því að kynjahallinn í ákveðnum greinum er svo gríðarlegur. 

Hvort að það eigi að vera þá bara eitthvað undanþáguferli fyrir eitthvað slíkt.  

Kona 3 segir að ekki sé spurning á því að kynjakvótinn þurfi að vera til staðar. 

Hann eigi fullan rétt á sér þar sem „þessi veröld sem við búum í var skrifuð af 

körlum, um karla, fyrir karla“. Hún telur að kynjakvótann hafi þurft og þurfi áfram 

til þess að breyta þeim kúltúr eða viðhorfum í samfélaginu sem við búum við. Kona 

4 minnist þá á að sér finnist alltaf allt ganga betur þegar kynin eru bæði í stjórn og 

hallar ekki á annað þeirra. Hún segir að fyrst þegar hún heyrði af því að Noregur 

væri að innleiða slíkan kynjakvóta hafi hún talið að sú aðgerð væri lítillækkun fyrir 

konur, en sá svo þegar leið á að þörf var á því að setja lög um kynjakvóta í stjórnum 

og segir hún nú: 

ég held að það þurfi stundum svoldið svona massívar aðgerðir til þess að einhvern 

veginn bara breyta venjunum. Og eftir það, eftir kannski, þetta er ekki komið núna, 

eftir kannski fimm ár í viðbót verður þetta algjörlega sjálfsagt. Þá dettur engum í 

hug að skipa stjórn sem er bara einsleit. 

Karl 1 telur að lögin um kynjakvóta hafi átt rétt á sér og hafi þau verið 

nauðsynleg. Hann telur þó að það sé ekkert lögmál sem segi að blönduð stjórn sé 

betri en einsleit. Hann segir að það sé mikið talað um kyn síðastliðin tíu ár í 

samfélaginu, en í grunninn séu kynin þó ólík. Konur velji sér oft á tíðum mýkri 

störf en í stjórnum þurfi oft að taka erfiðar ákvarðanir. Menn þurfi þá stundum að 

vera leiðinlegir og það eigi oft á tíðum verr við konur. Konur séu þó farnar að sjást 

mun meira í viðskiptalífinu á undanförnum árum og með tímanum eigi þetta eftir 

að leiðrétta sig. Hann telur einnig að kynjakvótinn eigi rétt á sér í einhvern tíma 
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áfram, en þegar fram í sækir þá eigi frekar að ráða fólk inn eftir hæfni frekar en 

kyni og segir: 

þetta gerir það kannski erfiðara stundum að manna stjórnir. Eins og ég segi, 

sérstaklega svona úti á landi þar sem þú ert bara með minna af fólki sem hefur réttu 

þekkinguna sko og eftir því sem þú týnir fleiri þætti, kynferði og eitthvað, þá er það 

alltaf að minnka mengið.  

Karl 2 er fylgjandi lögum um kynjakvóta, hann telur aðrar leiðir til að fjölga 

konum fullreyndar og ekkert annað dugi til. Til lengri tíma litið skili kynjakvótinn 

sér inn í samfélagið. Þó séu þau hliðaráhrif af honum að það eigi þá eftir að 

myndast drottningastétt stjórnarkvenna sem sitji í mörgum stjórnum. Karl 3 er 

einnig fylgjandi lögunum um kynjakvóta. Hann telur stjórnarstörf snúast um að fá 

sem flest sjónarmið í umræðuna og til þess að fá sem flest sjónarmið þurfi að 

blanda stjórnir á sem fjölbreyttastan hátt. Þó svo að samfélagið hafi gott af því að 

jafna þetta, þá er oft erfitt þegar staða losnar og mun fleiri karlar sæki um en konur. 

Þá þurfi að velja inn konuna út af kynjajöfnun, hvort sem hún er hæfari eða ekki. 

Það sé ekki gott. Karl 4 er hinsvegar algjörlega mótfallinn kynjakvótum og segir 

hann: 

ég er í stjórn og ég er að vinna með stjórnum þar sem ég er framkvæmdastjóri þar 

sem eru jöfn kynjahlutföll og í framkvæmdastjórn hjá okkur eru jöfn kynjahlutföll, 

og ég er ekki að vinna með neinni konu sem þarf sérstaka löggjöf til að vera valin 

til þeirra starfa sem hún sinnir. 

Hann telur að þessar konur hefðu verið valdar til þessara starfa þó svo að lögin 

væru ekki til staðar og að lögin séu eingöngu til þess fallin að gera lítið úr þeim 

konum sem sitji í stjórnum fyrirtækja.  

Innkoma í stjórn vegna kynjakvóta 

Kona 1 telur ekki verra fyrir konur eða jafnvel karlmenn í minnihlutahóp að vera 

tekin inn í stjórn á grundvelli kynjakvóta. Hún segir þetta bara vera 

minnimáttarkennd í hausnum á þeim sem telja svo vera, nema að þær komi inn 

fyrir algjöra þvingun, mögulega í mjög sérhæfðum fyrirtækjum en þá væri það 

skiljanlegt. Hinsvegar séu það ekki mörg fyrirtæki sem myndu falla undir þá 

skilgreiningu. Kona 2 telur það að koma inn í stjórn vegna kynjakvóta mögulega 

geta verið vandamál: 



64 

Það veltur allt á viðhorfi meðstjórnenda. Ef að þú ert kona í minnihluta og allir gera 

ráð fyrir því að þú hafir ekkert til málanna að leggja, þá er það mjög erfið staða að 

vera í.  

Hún skilur að það sjónarmið sé til staðar að það sé á einhvern hátt lítillækkun 

fyrir konu að vera tekin inn á grundvelli kynjakvóta, hinsvegar sé hún algjörlega 

ósammála því. Umræðan um kynjakvóta sé ekkert ný og ekkert hafi gerst fyrr en 

lögin voru sett á. Konur séu alveg jafnhæfar og að það taki tíma að breyta þessum 

hugsunarhætti þar til fólk fer að sjá það hafa einhver áhrif. Kona 3 telur ekki vera 

svo að það sé verra á neinn hátt fyrir konu að hún sé tekin inn á grundvelli laganna. 

Hún hafi sjálf verið tekin þannig inn í stjórnina sem hún situr í nú. Eftir því sem 

fleiri konur komi inn, þá verði það sjálfsagður hlutur að hafa þetta kynjajafnrétti.  

Karl 3 þekkir vel til neikvæðu umræðunnar um þetta, ákveðnum aðilum finnist 

það vera alveg óþolandi að: 

konur hafi verið valdar inn út frá kynjakvóta en ekki beint út frá eigin ágæti. Sem 

getur verið óþægilegt fyrir komandi konur.  

Karl 1 gerir sér ekki grein fyrir því hvort þetta geti verið verra fyrir konur á 

einhvern hátt en ímyndar sér að það geti verið viðkvæmt í huga konu að vera valin 

til stjórnarstarfa vegna kyns en ekki vegna þess að hún sé hæf. 

Konur hafa meira að sanna vegna kynjakvóta 

Kona 1 telur ekki að konur og jafnvel karlmenn í minnihlutahópum finnist þau hafa 

meira að sanna en aðrir. Almennt sé ekki verið að taka inn fólk með enga reynslu. 

Það sé ekki frekar gert en þegar verið er að taka fólk inn á einhverjum öðrum 

grundvelli. Hún hafi aldrei tekið eftir því að þetta valdi áhyggjum kvenna og aldrei 

fundið sjálf fyrir því. Kona 2 upplifir ekki að konur hafi meira að sanna í störfum 

sínum innan stjórnarinnar, hinsvegar upplifir hún að það séu oft gerðar minni 

kröfur til kvenna. Það komi fyrir að þær séu jafnvel bara við stjórnarborðið af því 

að það sé „fundarprýði af þeim“. Þá sé jafnvel ekki ætlast til þess af þeim að þær 

hafi neitt til málanna að leggja. Þá segir hún „…og hann segir, mikið óskaplega er 

ég glaður að þú gast komið og verið með okkur“ „…þú hækkar nú 

fegurðarstuðulinn á þessum fundi og þú veist og hann ætlar að hrósa mér“, þá 

sagði annar fundarmaður sem tók eftir þessu, í glensi „ já það er nú alveg rétt, en 

við þurfum bara að passa að hún segi ekki neitt.“ 
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Telur kona 2 þessa sögu mjög lýsandi fyrir það hvernig litið er á konur á 

stjórnarfundum oft á tíðum. Kona 3 telur alls ekki að konur hafi meira að sanna í 

stjórnarstörfum. Hún telur þó að konur taki yfirleitt sitt hlutverk mun alvarlegra í 

stjórnum en karlar og segir hún að: 

karlar virðist geta gert þetta með fullri vinnu og bætt endalaust ofaná. En konur eru 

miklu frekar að minnka aðeins starfshlutfall til að geta sinnt hlutunum aðeins með.  

Kona 4 telur það ekki verra fyrir konu að koma inn vegna kynjakvóta en telur 

þó að konur þurfi að vera mun betur undirbúnar undir stjórnarfundi en karlmenn, 

þær þurfi að vinna heimavinnuna sína þar sem þær vilji ekki láta gata sig á 

einhverjum upplýsingum sem þær viti ekki.  

Karl 1 telur það að konur þurfi að sanna sig frekar ef þær eru teknar inn í stjórn 

út frá kynjakvóta en alla jafna hafi þetta alltaf gengið upp. Karl 2 telur þetta geta 

vel verið að það sé snúnara fyrir konur að vera á stjórnarfundum ef þær koma 

augljóslega inn vegna kynjakvóta. Að þær þurfi svolítið að sýna að þær verðskuldi 

þetta. Karl 4 telur þetta hins vegar alls ekki eiga við í dag og segir hann: 

ég held að mönnum finnist þetta vera meira svona sjálfsögð viðmið að reyna 

að jafna hlutföllin og maður er farinn að hugsa um þetta, eins og í deildinni 

minni, ég er svona að reyna að telja sem næst því að við séum með þetta 

jafnt, en ég myndi aldrei ráða einstakling til starfa bara út af kyni. Það finnst 

mér vera bara mismunun. 

Kynjakvóti og staða kvenna í stjórnum 

Tilgangur kynjakvótans átti að vera sá að hann myndi efla stöðu kvenna í 

atvinnulífinu og í stjórnum fyrirtækja en það velta margir því fyrir sér hvort hann 

hafi bætt stöðu kvenna í stjórnum. Bendir kona 4 á að konur séu ákaflega duglegar 

að mennta sig og sérhæfa sig en henni finnist merkilegt að þær séu ekki að skila 

sér eins vel í stjórnunarstörfin og karlar.  

Jafnir möguleikar kynja 

Kona 1 telur fyrirtækin hafi þurft verulega á þessu að halda og hafi nýtt sér þetta 

vel. Hún telur að það sé þó enn langt í land og að umræðan um kynjakvótann sé í 

ákveðnu bakslagi núna. Segir hún að bakslagið sé í þeirri skilgreiningu að nú vilji 

fólk sjá jöfnun í öllum störfum, að verðmæti allra starfa sé jafnað. Konur eru orðnir 
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jafningjar í stéttum eins og lögfræði og viðskiptafræði en það breytir því ekki að 

kvennastéttir hafi aldrei verið stærri en þær séu núna. Jafnlaunavottunin sem var 

nýverið sett á breyti engu í þeim störfum, þar sem þessi störf eru ekkert að skarast 

á. Nú sé mikilvægara að fara í það að jafna þessar kvennastéttir heldur en nokkuð 

annað þar sem vandamálið er enn undirliggjandi í samfélaginu. Þrátt fyrir það segir 

kona 1: 

Stóra breytingin sem að ég sé á minni þrjátíu ára starfsævi er að karlmenn eru miklu 

meiri þátttakendur í lífi barna sinna. Og þegar þessi börn koma upp þá held ég að 

geti orðið meiri breyting. Og það er lengra í það heldur en kynslóðin sem er að koma 

núna.  

En að það þurfi svo alltaf að fóstra þessa breytingu því annars gangi hún 

jafnharðan tilbaka. Kona 2 bendir á að staðalímyndir unglinga séu furðulega 

gamaldags og telji einhverjir að það sé vegna þess að þau séu að máta sig í 

kynhlutverkin. Geti það verið vegna þess að foreldrarnir séu ekki að tala við þau 

og þau séu bara að ala sig upp sjálf. Því sé hugsanabreytingin ekki að skila sér eins 

til þeirra. Börnin gera það sem þau gera af því að þau sjá það í samfélaginu, þess 

vegna skiptir máli hvað við sýnum þeim. Nú eru konurnar komnar inn í stjórnir 

fyrirtækja og bendir hún á að: 

Konur þurfa að vera í stjórnum til þess að karlmenn átti sig á því að þær eru í það 

minnsta jafnhæfar. Og þegar það er komið, þá fara menn að velja konur einmitt þess 

vegna en ekki af því að þeir verða að gera það.  

En nú séu fyrirtækin að taka konur inn í stjórnir af því að þau verði að gera það. 

Karl 1 telur að á undanförnum tíu árum séum við búin að sjá miklu fleiri konur í 

viðskiptalífinu, í stjórnum og stjórnunarstöðum og segir hann:  

þegar að þið eruð komnar þangað að þá leiðréttir þetta sig sjálfkrafa. Af því að þá 

eru þær komnar á þann stað og með þá reynslu að það er þá meira sótt í þær. 

Hann upplifi það að þegar fyrirtæki séu að fá inn manneskju í dag að það snúist 

mikið meira um hæfni heldur en kyn orðið og þegar fram líði stundir ættu konur 

að hafa öðlast jafnmikla reynslu og karlar í stjórnarstörfum og þá ættu kynin að 

vera jafnhæf í þau störf. 
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Kenning um krítískan massa 

Kona 1 telur ekki mikið til í kenningunni um krítískan massa. Hún segir að fólk 

verði að horfa á hvaðan það er að koma, hvaða umhverfi það kemur úr og hvernig 

það hefur unnið sjálft. Það fari mikið eftir viðkomandi einstaklingi hvernig þeir 

vinni með öðrum. Sjálf finni hún ekki mikinn mun á því hvort hún sé eina konan 

eða hvort það séu fleiri konur í stjórninni. Kona 2 segir þá: 

ég gæti alveg séð hvernig það getur verið. Og sko, ef að þú ert eina konan og þú ert 

nýja stelpan, og ef að þú hefur komið inn á kynjakvóta, þá er enginn að reikna með 

neinu frá þér, og þá ef þú ekki tekur þér pláss þá ertu ekkert endilega með mikið 

pláss. 

Kona 2 telur mikið til í kenningunni um krítískan massa en sjálf finni hún ekki 

endilega mikinn mun á því hvort hún sé eina konan í stjórninni eða fleiri séu með. 

Bendir hún á að það gæti verið einstaklingsbundið. Hún hafi til að mynda alltaf 

verið mikil strákastelpa og átt fáar vinkonur. Hún finni ekkert sérstaklega fyrir því 

að hún þurfi aðra konu þar sem það sé nær persónuleika hennar að tala við strákana. 

Enn fremur talar hún um að henni finnist samskipti við konur oft flóknari og 

erfiðari og oft séu gerðar öðruvísi kröfur til kvenna og kvenstjórnenda en til karla. 

Ætlast sé til að konur taki tillit til tilfinninga starfsmanna sinna en svo sé ekki hjá 

karlstjórnendum. Eins og kona 2 telur kona 3 einnig mikið til í kenningunni um 

krítískan massa. Hún situr í einni stjórn þar sem hún er eina konan og segir hún að 

það geti verið mjög erfitt að vera eina konan. Þegar karlmenn komi saman sé 

öðruvísi hugsun og önnur vinnumenning sem breytist ekki þegar ein kona sitji í 

stjórn með þeim. Þegar konum fjölgi eigi konur það til að bakka upp hverja aðra 

og það sé nauðsynlegt þar sem karlar eigi það til að taka meira undir með körlum 

á fundum. Þó sé það stundum að konur séu konum verstar. Skiptir gríðarlega miklu 

máli að taka á því og vinna markvisst að því að konur séu konum bestar. Eins telur 

kona 4 að kenningin um krítískan massa eigi algjörlega við í stjórnarherberginu. 

Segir hún að hún hafi bæði upplifað að vera ein kona í stjórn og svo setið í stjórn 

með fleiri konum. Hennar upplifun sé að ein kona áorki ofboðslega litlu sjálf. Segir 

hún frá: 

við gerum ekkert nema við séum stærri. Og þá erum við svona aðeins að ræða saman 

fyrir fundinn. Ákveða, svona ráðfæra okkur við hverja aðra, leita stuðnings. Og það 

er allt annað að hringja í konu og biðja um stuðning eða álit heldur en karl. 
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Upplifir hún að það sé einhvernvegin önnur nálgun á málum hjá konum heldur 

en körlum. Kona sem er ein eigi það til að formast af karlmönnunum til þess að 

falla betur í hópinn. Hún vilji þá síður spyrja erfiðra spurninga þar sem konan sé 

þá stimpluð sem „þessi með vesenið og þessi sem sé alltaf með eitthvað tuð“. 

Konur séu oft hræddar við að fá þann stimpil á sig. Telur hún að mögulega sé þetta 

varnarleikur hjá konunni til þess gerður að falla betur inn í hópinn. 

Karlarnir aftur á móti eru ekki eins trúgjarnir á þessa kenningu um krítískan 

massa þar sem bæði Karl 1 og Karl 4 telja þetta einfaldlega ekki vera rétt. Karl 1 

segir þetta vera óttalegt píp á meðan karl 4 segist bara engan veginn trúa því að 

þetta geti verið, þar sem það sé ekki hans reynsla á konum sem sitji við 

stjórnarborðið. Karl 1 telur að öflugur einstaklingur af hvoru kyni sem hann er hafi 

alltaf sitt að segja í stjórninni hvernig sem samsetning stjórnarinnar sé. Segir hann 

þá að hann geti ekki greint mun á því hvort að það að hafa tvær konur í stjórn breyti 

því eitthvað frá því að hafa eina. Karl 2 telur þó kenninguna hafa eitthvað gildi. 

Hefur hann reynslu af því að vera með eldri konu og yngri konum í stjórn, eldri 

konan hafi alveg „sósíalerast“ inn í karlaumhverfið og þann hugsunarhátt á meðan 

að hinar eru kannski meiri svona uppreisnarseggir, en hinsvegar vinni þær allar 

ágætlega saman. Telur hann það geta passað að tvær konur vinni betur í stjórn en 

ein. Karl 3 er ekki viss hvað sé til í þessu, hann hafi ekki orðið var við þessi áhrif. 

Bendir hann á að sumar konur treysti sjálfum sér ekki nægilega vel og taki ekki 

næga afstöðu. En til þess að vera með í ákvarðanatöku þurfi þátt í umræðum, beri 

á því hvort sem kona er ein eða hvort þær séu fleiri. Segir hann þó að: 

Margar konur eru bara eldbeittar og ekkert að gefa sig. Sama hver er fyrir framan 

þær. En spurningin er, af hverju eru þær ekki fleiri í þessum hóp. 

Karl 4 telur það ekki skipta nokkru máli hvers kyns einstaklingur er sem kemur 

inn í stjórn, hvernig hann vinni með öðrum sé það sem skipti máli. Segir hann:  

fyrir mér snýst þetta um bara einstaklinginn sem kemur inn en ekki hvers kyns hann 

er.  

Bendir hann þá á að ef maður finni mun þá sé það út af einstaklingnum sem var 

valinn, ekki vegna kyns. 
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Atvinnustjórnarkonur, gylltu pilsin 

Kona 1 er ekki viss um það hvort það séu margar konur sem sitji í mörgum 

stjórnum. Auðvitað sé svolítill „bisniss“ í þessu þegar fólk tekur að sér að sitja í 

stjórnum fyrir hina og þessa, en hún telji að það sé þá frekar í stærri félögunum og 

afleiddum eignum sem það eigi við. Hún talar um að hún þekki til tveggja kvenna 

sem hafi það að atvinnu að sitja í stjórnum, þær séu báðar mjög öflugar konur en 

það séu líka til stjórnarkóngar og telur hún að það sé mikið til jafnræði í því. Kona 

2 segir: 

það er ákveðinn hópur fólks sem er í mörgum stjórnum. Ég er búin að vera í 

fáránlega mörgum stjórnum, þú veist, miðað við bara upptökusvæðið.   

Kona 3 telur að það sé eitthvað um það hér á Akureyri að konur sitji í mörgum 

stjórnum, telur hún að það sé pólitíkin í þessu. Hún geti talið nokkrar konur sem 

sitji í stjórnum ansi víða og oft séu þær þá líka í pólitík. Fljótt á litið finnst henni 

þetta frekar eiga við konur og þá séu þær frekar tengdar pólitíkinni en karlar. Oft 

sé verið að velja inn reynslulausar konur bara af því að þær eru til í tuskið og allt í 

öllu allsstaðar og sú sem fólk man eftir í augnablikinu. Kona 4 bendir á að þegar 

horft er á atvinnulífið á Akureyri og konur, þá séu þetta ofboðslega fáar konur. Þó 

hafi hún farið á endurstofnfund FKA á Norðurlandi fyrir stuttu og þar hafi verið 

um 60 konur og þá hafi hún hugsað:   

Guð hvað maður er þröngsýnn að vera ekki búin að fatta allar þessar konur sem eru 

hérna, en ég er alltaf að horfa á þessar tíu sem að ég þekki.  

Hún er þó ekkert sérlega viss um að það eigi frekar við um konur en karla á 

svæðinu. 

Karl 1 telur að það beri mikið á því að það sé sama fólkið sem sitji í stjórnum á 

svæðinu. Það sé oft ákvæði hjá fyrirtækjum að ákveðnir starfsmenn eða aðilar í 

tengdum félögum sitji í stjórnum fyrir tengd félög og eru það oft sömu aðilarnir 

með reynsluna sem eru valdir í það. Hann er þó ekki viss um það hvort það eigi 

meira við um konur eða karla að sitja í mörgum stjórnum, en það sé alveg á báða 

bóga, en segir hann um það:   

það er kannski ekki að mörgu leyti mikið óeðlilegt. Því eins og ég sagði áðan, ég 

meina hvar byrjar þú? Og svo þegar þú hefur setið í stjórn þá ertu komin með 

reynslu og þegar þú ert komin með reynslu þá er eðlilegt að það sé frekar leitað í 

þig. 
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Bendir hann á að þetta bara ákveðið mengi fólks sem gefi kost á sér í þetta og 

þeim sé treyst frekar sem hafi reynsluna. Karl 3 þekkir til þess að það séu 

einstaklingar sem sitji í ansi mörgum stjórnum, það eigi þó ekki endilega meira við 

um konur en karla. Hann bendir á að ef einhver er viljugur að taka þátt í svona, fái 

jákvæða umsögn og standi sig þokkalega þá sé almennt leitað aftur til hans. Karl 4 

telur aftur á móti að það séu ekki það margir sem sitji í mörgum stjórnum. Hann 

telur að það sé nokkuð dreift. Að allt of fáar konur hafi þegar gefið sig út til 

stjórnarsetu á Akureyri. Á höfuðborgarsvæðinu séu stærri fyrirtæki og þar hafi 

þessi kynjakvóti sorterað út frekar fáar konur til að sitja í mörgum stjórnum. Telur 

hann að það séu einungis 10 – 12 nöfn sem hafi valist til að sitja í stjórnum 

fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu og séu töluvert ráðandi þar.  

Tengslanet - Mikilvægi tengslaneta 

Kona 1 telur tengslanet mjög mikilvæg en segir að hún eigi það til að tolla ekki í 

þessum formlegu tengslanetum kvenna. Henni finnist þetta alltaf enda í svolítilli 

saumaklúbbsstemningu. Hún bendir þó á að fólk verði að sýna sig og hitta rétta 

fólkið til þess að ná áfram. Í dag séu ekki svo mikið valferli í gangi í stjórnir 

fyrirtækja þar sem hægt sé að sækja um stjórnarsetu heldur þurfi maður að þekkja 

rétta fólkið. Telur hún að eitt af því sem halli á varðandi tengslamyndum kvenna, 

er að sýnileikinn geri sig mikið til eftir vinnu. Að sitja þessar auka 15 mínútur hafi 

ótrúlega mikið að segja. Bendir hún á að það hafi sýnt sig konur séu líklegri en 

karlar til þess að drífa sig heim að vinnu lokinni á meðan karlarnir séu líklegri til 

að sýna sig og sanna og gefi sér þennan aukatíma sem þurfi til þess að klára daginn. 

Tekur hún dæmi um fjóra aðila sem unnu undir henni. Tvær konur og tvo karla, 

öll á svipuðum aldri og með svipaða menntun. Þau voru öll á þeim stað í lífinu að 

þau voru að kynnast mökum og eignast börn og koma sér fyrir: 

allt í einu lendi ég í því sem yfirmaður, ég til dæmis var með frábæra stelpu sem var 

yfir bókhaldi sem var sjálf með svona fimmtán konur undir sér og flókið verkefni. 

Hún fór að eignast börn og þá fór hún svoldið til baka. Maður var svona aðeins að 

hlera hana. Ég var ekki að skipta mér af hennar heimilislífi. En þarna tekur hún, 

með sitt flotta starf og sína flottu menntun þessa afstöðu, sem er allt í lagi og það er 

bara hennar. En það sem ég horfði alltaf á, að maðurinn hennar, sem var rosalega 

fínn strákur, en var með miklu minni menntun, en menntun sem að þannig ætti ekki 

að skipta hann öllu máli í framgangi að hann tæki sér aðeins pásu. Hann lét undan 

sínu vinnumantra sem var „hjá mér vinna allir alltaf til sex“. Og þar með skrúfaði 
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hún sig í þetta hlutverk. Sem þýddi það að þá var ég allt í einu farin að færa verkefni 

af þessum tveimur stelpum, til strákanna, sem stóðu sig með prýði. 

Bendir kona 1 á að þetta augnablik frá fjögur til korter yfir fjögur skipti svo 

miklu máli, geturðu klárað verkefnið eða þarftu að slíta þig frá þig og drífa þig 

heim. 

Kona 2 telur að tengslanet sé alveg gríðarlega mikilvægt. Segir hún frá því sem 

kennari sagði í tíma einu sinni: 

þú átt ekkert að vera að eyða tíma í sambandið við mömmu þína, það kemur þér 

ekki neitt. Þú þarft bara að hugsa hverjir eru tengdir þangað sem þú þarft að komast.  

Bendir hún þá á að það séu til rannsóknir sem sýna fram á það að fólk kunni 

betur við andlit sem það sér oft. Þar af leiðandi skipti sýnileikinn gríðarlega miklu 

máli. Kona 3 telur formlegu tengslanetin ekki skipta miklu máli. Það hafi ekki skipt 

hana máli í framgöngu hennar til stjórnarsetu. Heldur séu óformlegu tengslanetin 

mikilvægari. Það skipti máli að þekkja einhvern sem þekkir einhvern, því það geti 

mögulega komið fólki þangað sem það vill fara. Kona 4 telur að gott tengslanet 

auðveldi mjög margt og geti flýtt framgangi mála. Segir hún: 

Það að geta tekið upp símann og hringt og ráðfært sig við einhvern til að geta fengið 

ráð eða ábendingar eða þess háttar. Það skiptir rosalega miklu máli.  

Finnst henni það að hafa frumkvæði við að taka upp símann og hringja í fólk til 

þess að rækta tengsl vera eitthvað sem við megum hiklaust verða betri í. Það sé 

eitthvað sem fólk kunni ekki nægilega vel.  

Karlarnir eru á svipuðu máli. Telja þeir einnig tengslanetin mikilvæg, Karl 1 

segir að tengslanetin skipti gríðarlega miklu máli þegar verið er að skipa fólk í 

stjórnir hér á svæðinu. En svo skipti auðvitað menntun og reynsla líka máli. Hann 

segir að fólk þurfi líka að vita af þér „það eru meiri líkur á því að einhver viti af 

þér ef þú ert með gott tengslanet.“ 

Karl 2 og karl 3 taka í sama streng og segja það einnig skipta gríðarlega miklu 

máli að vera með gott tengslanet. Karl 3 telur þá að það sé sýnileikinn sem er svo 

gríðarlega mikilvægur og skipti svo miklu máli og segir hann:  

Það þarf að vera sýnilegur á ákveðinn hátt, annars eru mun minni líkur á að einhver 

muni eftir þér.  
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Karl 4 er á sama máli og segir að það skipti gríðarlega miklu máli fyrir 

einstakling að vera með gott tengslanet. Ekki einungis til þess að gera hann 

sýnilegan í vali stjórna heldur gagnast það fyrirtækjum og félögum ef hann er vel 

tengdur. Segir hann þá að: 

Þetta snýst um að færa félaginu betri aðföng, aðgang að viðskiptum, koma með 

hugmyndir um mögulega stækkun, innri eða ytri vöxt eða hvað það nú heitir þá held 

ég að almennt séð þá sé tengslanetið svona á topp tveir þrír yfir það sem er gott að 

hafa. 

Tengslanet - Valferli stjórnarmanna 

Kona 1 bendir á að í dag sé ekki mikið af valnefndum inn í stjórnir nema í einstaka 

fyrirtækjum og þó svo að það séu valnefndir þar, þá sé það kerfi oft ekki mjög 

virkt. Segir hún:  

Þú verður að þekkja rétta fólkið. Þess vegna er þetta þannig auðvitað líka þegar fólk 

er orðið sýnilegt í einhverjum stjórnum þá eru meiri líkur á að hringt yrði í þig 

heldur en einhvern annan. Þetta er náttúrulega, það er erfitt að komast inn. Og þetta 

er allt bara samblanda af heppni bara og vinnu og réttu tengslunum.  

Bendir kona 2 á að valferli í stjórnir fari eftir því hverjum framkvæmdastjóri eða 

stjórnarmenn muni eftir í augnablikinu. Segir hún þá: 

Það var bara á síðasta ári sem ég sat stjórnarfund þar sem er verið að tala um aðra 

stjórn sem þyrfti að manna, og tillögurnar voru allar um karla. Ég sagði, hérna, er 

engin kona sem þið mynduð treysta í þetta. Nei það er bara engin. Og þá taldi ég 

upp átta konur sem mér datt í hug þá. Og þá sá ég alveg, þeir skömmuðust sín pínu. 

Kona 4 bendir á að vandinn sé allt of oft að þegar verið er að leita að konum í 

verkefni muni fólk alltaf eftir sömu konunum sem séu orðnar alveg 

„kúfuppgefnar“ og geti ekki meir. Þá þurfi að fara að hætta að horfa svona þröngt 

við val á nýjum stjórnarmeðlimum og nýta sér tengslanet eins og t.d. Félag kvenna 

í atvinnulífinu, (FKA) sem er með lista yfir margar konur sem eru tilbúnar í 

stjórnarstörf eða Samtök atvinnulífsins (SA) til þess að sjá hvað mengi kvenna sem 

er klárt í stjórnarstörf á svæðinu er stórt. Hún bendir á að þetta gerist mikið þegar 

komin sé reynsla á manneskju í stjórn. Þá detti stjórnarmönnum hún fyrst í hug 

þegar verið er að leita að nýrri manneskju þar sem þeir muni bara eftir þeim sem 

eru sýnilegastar. „Ekki endilega út af bakgrunni mínum“ segir hún, „heldur bara 
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vegna þess að þeir hafi hitt mig á þessum vettvangi áður“. Þetta eigi þó jafnt við 

konur sem karla. Karl 1 bendir á að eftirtektarvert sé það sem FKA sé búið að gera 

í því að byggja upp stórt og gott tengslanet kvenna hér á landi ásamt því að byggja 

upp góðan gagnagrunn kvenna sem hafa boðið sig fram í stjórnarstörf. Hann er þó 

ekki viss hversu mikið hann sé notaður þar sem valferlið í stjórnarstörf er almennt 

frekar óformlegt, ýmist í gegnum vinnu eða eftir því hverjum fólk man eftir. Þar 

af leiðandi sé sýnileikinn mjög mikilvægur. Karl 2 telur þá að tengslanet geti mjög 

auðveldlega orðið að klíkuskap. Karl 3 segir að það spyrjist út á svæðinu hvernig 

viðkomandi hefur staðið sig í stjórnarsetu. Oft sé þó verið að leita að ákveðinni 

týpu einstaklinga frekar en kyni, ef rekstrarsinnaður maður hættir í stjórn er oft 

verið að leitast eftir því að finna rekstrarsinnaðan einstakling til þess að koma í 

staðinn fyrir hann. Þá skipti máli að vita hvernig viðkomandi einstaklingur hefur 

staðið sig og gott að vita hver reynslan hefur verið hjá viðkomandi í stjórnarsetu 

fram að þessu. Karl 4 bendir á að þeir sem sitja í stjórnum fjármálafyrirtækja þurfi 

að fara í gegnum hæfispróf og segir hann þá:  

Mér finnst að það eigi frekar að setja einhvern standard á því en ekki að fara að 

draga í sundur karla og konur, það finnst mér bara óeðlilegt. Mér finnst það 

mismunun en ekki hitt. 

Ávinningur kynjakvóta - Samfélagsáhrif 

Kona 1 telur að þetta hafi verið gott fyrir alla, þetta formfesti ákveðna umgjörð 

sem þurft hafi inn í félögin og skapað umræðu í samfélaginu. Kona 2 er sammála 

þessu og er sannfærð um að þetta hafi skilað einhverju góðu inn til fyrirtækjanna 

og samfélagsins. Kona 3 bendir á að það komi alltaf ný sýn með nýju fólki og það 

komi inn ný sýn til félaganna með nýjum konum þar sem konur séu öðruvísi 

þenkjandi heldur en menn. Kona 4 bendir á að þessi lagasetning hafi skilað 

umræðum og vitundarvakningu út í samfélagið á þann hátt að ekkert eigi að vera 

sjálfsagt, að það sé ekki sjálfsagt að hafa bara karlastjórn eða bara kvennastjórn. 

Þó bendir hún á að það sé skrýtið að þrátt fyrir þessa miklu vakningu að það sé 

ekki búið að klára málið og ná meiri árangri en hefur verið gert. 

Karl 1 bendir á að eins og viðskiptalífið var samsett hérna áður fyrr að þá hafi 

það áður verið mjög karllægt og segir hann: 

þá voru náttúrulega líkurnar til þess að þeir sem þú þekktir og treystir þar af leiðandi 

best væru karlar. En eins og ég segi eftir því sem konur verða meira áberandi í 

viðskiptalífinu, þá held ég bara átomatískt verði meira leitað til þeirra, bara á 
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grundvelli menntunar, reynslu og þekkingar. Þannig að ég held að það leiði til þess 

að raunverulegt jafnrétti náist í þessu.  

Telur hann að umræða hafi skapast í samfélaginu og skapi hún meira svigrúm 

fyrir konur til þess að fá jafn mikil tækifæri og karlar. Karl 2 telur að það sé ekki 

mikil grundvallarbreyting í samfélaginu út frá þessum lögum um kynjakvóta í 

stjórnum fyrirtækja en segir hann þó: 

ég hef svona einhverja tilfinningu fyrir því að það séu frekar uppi einhver svona 

viðhorf um að vegurinn sé opnari og að það sé meiri áhersla á að gera hlutina eftir 

bókinni. 

Karl 3 telur að það séu jákvæð áhrif af kynjakvótanum út í samfélagið. Þó eigi 

það ekki endilega alltaf við. Hann bendir á það að t.d. sé oft búið að berjast við að 

fá konur inn í stjórnir og lista í sveitastjórnum. Búið sé að draga konur inn, en það 

sé enn þannig að algengt sé að konur tjái sig lítið á fundum. Bendir karl 3 á að ef 

horft sé á langtímabreytinguna 100 ár aftur í tímann, þá séu verulega miklar 

breytingar síðustu 25 ár. Miðað við mannkynssögutíma séu þetta gríðarlega hraðar 

breytingar, en menn séu bara svo óþolinmóðir að ná fram breytingum að það 

gleymist að horfa á það. Það tekur tíma fyrir þessar breytingar að skila sér út í 

samfélagið. Enn sé þessi grundvallarmunur á kynjunum, að konan vilji kunna allt 

sem hún er að gera og karlinn hoppi út í án þess að vita hvað hann sé að fara að 

gera. Nú séu þó feðurnir farnir að vera meira heima og taka meiri þátt í 

heimilislífinu. Það sé líka að skila sér út í samfélagið í því að konurnar verði meira 

úti í atvinnulífinu. Bendir hann á að ekki sé langt síðan karlmönnum hefði ekki 

dottið til hugar að taka svona mikinn þátt í heimilislífinu. Karl 4 telur að það sé 

meiri víðsýni í umræðunni, að það komi almennt til með fjölbreyttari hópi. Þó er 

hann ekki á eitt sáttur og telur lögin um kynjakvóta frekar hafa haft neikvæð áhrif 

út í samfélagið en hitt.  

Ávinningur kynjakvóta - Stjórnarhættir og stjórnarstörf 

Kona 1 talar um það að breyting stjórnarhátta hjá fyrirtækjum fari svolítið eftir 

eignarhaldi og stærð félaganna en að oft á tíðum séu þeir mun formlegri núna en 

þeir voru. Það sem henni finnst helst hafa breyst er að það kemur meira inn á 

formlega fundi. Það sé vegna þess að stjórnarmenn eigi minna samband fyrir utan 

stjórnina og það sé gott. Hún telur þó að umræðan eða lögbindingin af 

kynjakvótanum sé ekki ástæðan fyrir þeirri breytingu. Kona 2 er ekki alveg viss 
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hvort það sé mikill munur á stjórnarháttum síðustu ár, heldur skynji hún frekar 

mikinn mun á milli stjórna á því hvernig mál séu afgreidd. Í sumum stjórnum eru 

stjórnarhættir mjög skýrir en í öðrum ekki. Þó sé það að aukast mikið að stjórnir 

setji sér starfsreglur en það sé frekar vegna þess að kröfur um það séu að aukast en 

vegna kynjakvótans. Hún finnur þó fyrir einu sem kemur með aukningu kvenna í 

stjórnum fyrirtækja: 

mér finnst, eins og ég segi, töluverður munur á stjórnum þar sem að til dæmis eru 

mjög fáar konur, það er önnur menning. Og það er sjálfsagt líka í stjórnum þar sem 

eru fáir karlar. Umræðurnar eru öðruvísi. Mér finnst oft konur spyrja, og kannski 

litast það líka af því að í þessum stjórnum sem ég hef verið í að þegar koma konur 

inn, þá eru þær oft nýjar og þá finnst mér þær oft dáldið duglegar að spyrja og fara 

fram á umræðu, sem karlarnir finnst mér geri síður.  

Telur kona 2 einnig að minna komi inn af málum þar sem framkvæmdastjóri 

og formaður séu þegar búnir að mynda sér skoðun á málinu. Kona 3 talar um að 

hérna áður fyrr hafi mikið til verið karllæg gildi í störfum stjórnarinnar sem að 

réðu en að það sé að breytast með tilkomu fleiri kvenna og telur hún að þessi 

breyting á hlutföllum stjórna hafi haft eitthvað með það að gera. Að með 

löggjöfinni hafi komið þessi umræða og umræðan hefur breytt miklu. Kona 4 telur 

að þetta sé kannski að gerast á sama tíma. Þessi innleiðing á góðum stjórnarháttum 

og þessi áhersla á að menn séu vakandi yfir því hvað þeir eru að gera. 

Stjórnarhættir séu orðnir opnari, gagnsærri og formfastari. Hún telur þó að þessar 

áherslur séu tengdari efnahagshruninu en kynjakvótanum. Þó segir hún að henni 

finnist þessar breytingar vera til mikilla bóta. Umræðan sem fylgi sé það 

mikilvægasta í þessu öllu saman. Hún eins og hinar konurnar minnist á að stundum 

hafi hún fengið á tilfinninguna að ákvarðanir væru teknar annars staðar en inni á 

stjórnarfundum en ákvörðunarvaldið hefur færst inn í fundarherbergið með þessum 

breytingum. Henni finnst mikilvægt að það sé haft í heiðri að ákvarðanir séu teknar 

á fundunum.  

Karl 1 telur ekki hafa verið miklar breytingar á stjórnarháttum undanfarin ár. Í 

þeim stjórnum sem hann hafi komið að hefur hann mikið verið að beita sér fyrir 

því að stjórnir virki eins og þær eigi að virka og hvernig þær eigi að starfa og að 

þær stundi góða siði. Hann segir það mjög misjafnt hvort stjórnir séu með fastar 

starfsreglur, að það sé eiginlega yfirleitt í þessum stærri fyrirtækjum þar sem 

formfestir hafa verið starfshættir stjórnarinnar. Hann telur ekki að aukin innkoma 

kvenna í stjórnir hafi neitt þar að segja. Karl 2 tekur í sama tón, að stjórnarhættir 

hafa eitthvað verið að breytast og segir hann:  
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ég er ekki að segja að þetta hafi verið svona einhverjar rassvasa geðþótta ákvarðanir 

hingað til sko. En það hefur verið, við erum að gera það enn gagnsærra heldur en 

það hefur verið og að það sé þá eitthvert ferli.  

Tengi hann þetta ekki endilega lögunum um kynjakvóta en bendir á að þetta sé 

allt hluti af sömu umbótahugsuninni. Talar hann um að það séu allir mjög 

meðvitaðir um þessi kynjamál og veiti það töluvert aðhald. Ef menn eigi það til að 

renna inn í einhvern karlrembufasa þá er þeim fljótt gerð grein fyrir því. 

Kynjakvótinn er kannski hluti af því að farið var út í þetta en hann sé ekki beint 

hvatinn að því. Karl 3 telur ekki miklar breytingar hafa verið á stjórnarháttum 

stjórna en að það sé nú samt orðið algengara að stjórnir setji sér starfsreglur. Áður 

fyrr voru menn ekkert að spá í vanhæfisreglum og svoleiðis en nú sé verið að því. 

Menn eru alltaf á varðbergi gagnvart spillingu. Segir hann þá:  

mannskepnan er bara ekki fullkomnari en svo að hérna ef einhver er við völd lengi 

einhversstaðar á sama staðnum þá er bara mjög líklegt að þeir misnoti það eitthvað.  

Þar af leiðandi sé allt aðhald gott. Hann telur þó að þessar breytingar séu ekki 

tengdar kynjakvótanum heldur lagasetningum um vanhæfi sem komu fyrir þann 

tíma. Telur hann að það séu frekar almenn vinnubrögð og almenn viðhorf innan 

stjórna sem komi með kynjakvótanum. Konur séu oft frekar heiðarlegri en karlar 

og oft viðkvæmari fyrir neikvæðu umtali. Karl 4 finnur ekki miklar breytingar á 

starfsháttum stjórna. Til að mynda hafi öll félög og stjórnir sem tengjast honum 

sett sér reglur um starfshætti fyrir löngu. Hann bendir þó á að almennt séu 

stjórnarhættir í íslenskum fyrirtækjum mjög góðir. Segir hann þá: 

stjórnarhættir fyrirtækja eru orðið teknir fyrir í ársskýrslum endurskoðenda og því 

er að verða komið nokkuð gott eftirlit með þessu. Lánastofnanir og aðilar sem eru 

að fjárfesta eru farin að spyrja meira um þetta og telja þetta hafa meira vægi en áður.  

Bætir hann þá við það sem sé gott við að hafa konur með í svona stjórnarstörfum 

sé að þær eigi það til að vera vandvirkari og yfirvegaðri heldur en karlmenn á 

margan hátt. 

Framtíð kynjakvótans - Staða á markmiði 

Kona 1 segir að fyrst að lögin voru á annað borð sett þá sé engin ástæða til þess að 

hreyfa við þeim strax. Hún bendir á að markmiðinu sé enn ekki náð og það sé enn 

það mikil skipting á vinnu stjórnarfólks. Þ.e. hvað stjórnarkonur vinni og hvað 

stjórnarkarlar vinni. Því sé enn ekki nokkur ástæða til þess að hrófla við 
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kynjakvótanum. Kona 2 telur að þegar markmiði laganna verði náð þá eigi lögin 

ekki lengur rétt á sér og beri að breyta þeim eða fella þau niður. Segir hún þá: 

ég held að við þurfum, ég veit ekki hvað það er erfitt að meta tíma, örugglega tíu ár 

í viðbót. Þangað til að þetta er orðin viðtekin venja og fólk er hætt að velta fyrir sér 

í rauninni, bara þarf þetta, eða þangað til að þetta er bara orðið eðlilegt. 

Bendir hún á að þetta sé á leiðinni að verða eðlileg hugsun. Þessi kynjajöfnun. 

Ef það sé haldin ráðstefna þá sé orðið eðlilegt að ef valdir eru þrír karlar þá koma 

þrjár konur á móti. Konur sem eigi erindi í þetta en ekki bara einhverjar konur. 

Telur hún að fólk sé farið að velta þessu svolítið meira fyrir sér og sé að hætta að 

sjá konur sem bara fundarprýði. Kona 3 lítur einnig á lögin um kynjakvótann sem 

tímabundna lausn, eða þar til markmiði er náð. En eins og kona 1 og kona 2 þá 

telur hún að það séu allmörg ár í að því markmiði verði náð. Kona 4 bendir á að 

lögin séu komin en markmiðinu hafi ekki verið náð. Konur séu enn undir 

takmarkinu sem var 40% hlutdeild og það sé umhugsunarefni hvers vegna þetta sé 

ekki að nást þar sem ríkisskattstjóri samþykki ekki nýjar skráningar eða breytingar 

á stjórnum ef hlutföllin séu ekki rétt. Þannig að eftirfylgnin er til staðar. Segir hún:  

Af hverju erum við þá ekki að ná betri árangri. Þar af leiðandi er þörfin enn til staðar 

og verður áfram. 

Karl 1 telur að við séum þegar komin þangað sem áætlað var. Segir hann að 

eftir því sem tíminn líði þá öðlist þessar stjórnarkonur reynslu. Þegar reynslan sé 

komin þá verði kynin jafnhæf. Þá vonar hann að á einhverjum tímapunkti verði 

ekki lengur þörf á kvótanum og hægt að afnema hann. Karl 2 segir þá að enn sé 

þörf á kynjakvótanum. Segir hann: 

Ef það er ekki þörf að þá bara reynir ekki á hann. Ég held að það sé bara þannig að 

á meðan að ramminn er, að þá er alltaf verið að banka í hann. Þá kannski er 

augljóslega þörf á honum. Og ef að menn hætti að banka í hann, af því að þetta 

gerist af sjálfu sér, að þá er samt kannski ekki ástæða til að taka rammann í burtu 

heldur.   

Karl 3 segir að enn sé þörf á kvótanum og það sé æskilegt að halda í hann á 

meðan að þjóðfélagið er þetta skakkt enn í stjórnum. Karl 4 tekur svo í annan streng 

þar sem hann er ekki fylgjandi þessum lögum um kynjakvóta og segir enga ástæðu 

til þess að halda honum þar sem engin þörf sé á honum. 
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Framtíð kynjakvótans - Hindranir 

Kona 1 bendir á að alltaf séu einhverjar hindranir við það að komast áfram. Hún 

er þó ekki viss um að það sé eitthvað meira fyrir konur en karla í dag. Kona 2 telur 

að það séu raunverulegar hindranir á leið kvenna til stjórnarstarfa í dag. Hún telur 

að hindranirnar séu aðallega hugarfar kvenna. Segir hún að kona þurfi að vera 

sýnileg, en hún vilji ekki vera talin „karlinn eða kerlingin sem tekur fundinn“. Eigi 

konur því stundum erfitt með að taka sér stöðu á stjórnarfundum. Segir hún þá um 

að konur vilji ekki vera aðilinn sem lætur heyra í sér á fundum: 

En fólk þarf að vita að þú sért til, og það er minni krafa um að konur geri það, og 

þær gera minni kröfur til sín um það og það held ég að sé raunveruleg hindrun.  

Konur eru jafnhæfar og þær eru vanari meira álagi en karlar og að vera með 

mörg verkefni í gangi í einu. Þær gera meiri kröfur til sín í því. Þá séu þær undir 

meira álagi heima fyrir og persónulega og eigi það til að bitna á vinnunni. Það sé 

líka raunveruleg hindrun. Konur þurfi að læra að gera ekki allt 100%. Kona 3 telur 

að enn séu hindranir á vegi kvenna. Glerþakið sé enn til staðar og þær séu endalaust 

bara að banka í það og komist ekki í gegn. Þær fáu konur sem komist í gegnum 

það séu oftar en ekki konur sem séu mjög karllægar. Kona 4 segir varðandi 

hindranir: 

Ég myndi halda að við værum búin að yfirstíga það. Að mestu leyti. Það versta sem 

að gerist er ef við lítum á okkur sem einhverjar skrautfjaðrir og umberum þannig 

framkomu. Það finnst mér versta sem gæti gerst.   

Karl 1 er ekki viss um að það séu enn hindranir á vegi kvenna. Hann bendir á 

að viðskiptalífið hafi verið mjög karllægt hér áður fyrr. Telur hann að hlutfall 

kvenna sem hafi áhuga á stjórnarstörfum sé töluvert lægra en hlutfall karla sem 

hafi áhuga á þeim. Karl 2 telur engar raunverulegar hindranir vera. Oft sé það þó 

þannig að konurnar séu mun varkárari og vilji vanda sig meira. Á meðan mennirnir 

séu meira til í að henda sér út í nýja hluti og taki að sér öll verkefni. Telur hann að 

það hamli einhverju fyrir konurnar. Konur þurfi að vera opnari og framfærnari. 

Karl 3 er sammála karli 2. Hann telur lítið af hindrunum eftir fyrir konur aðrar en 

þær að konur séu ekki nægilega duglegar að henda sér út í og segir: 

ég ímynda mér jafnvel að vandamálið sé frekar að hópar séu ekki að trana sér fram 

og komist því ekki að, konur séu ekki nógu ágengar. 
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Karl 4 telur engar hindranir af viti vera til staðar fyrir konur. Það séu mögulega 

hindranir ef þær vilji komast inn í stjórn lífeyrissjóðanna. Þar sem það sé ákveðin 

klíka í kringum það, en ekki annað. Segir hann þá:  

manni finnst þessi hugmynd um kynjakvóta vera drifin áfram af einhverjum 

pólitískum KONUM, konum í pólitík sem hafa einfaldlega séð að það var ekki 

akkúrat eftirspurn eftir þeim. 

Konur í dag séu bara almennt mun sjálfstæðari en áður, mjög vel menntaðar og 

hafi mikið til málanna að leggja. 

Munur á mikilvægi tengslanets á Akureyri og Reykjavík 

Kona 1 taldi að tengslanet væru jafnnauðsynleg á báðum svæðum, en það væri 

töluverður munur á svæðunum. Allsstaðar væri þetta þó þannig að fólk þurfi að 

vinna sig upp til þess að koma sér inn í myndina, fólk þurfi að sýna sig. Kona 2 

telur að tengslanetið á höfuðborgarsvæðinu sé ennþá mikilvægara heldur en á 

Akureyri af því að þar höfum við ekki getu til þess að horfa út fyrir það. Hér sjáum 

við þá sem eru í tengslanetinu okkar og það gerir það einfaldara að vera sýnilegur 

á Akureyri heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Kona 3 telur að tengslanet skipti 

meira máli á Akureyri heldur en höfuðborgarsvæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu hafi 

fólk vissa fjarlægð og þá er auðveldara að taka upp símann og hringja í fólk. Á 

Akureyri er meiri feimni eða óþægileg tenging sem getur stoppað það. En að í 

Reykjavík sé fjarlægðin meiri og þá ætlist fólk ekkert til að manneskjan sem hringt 

er í viti hver þú ert. Þá kunni fólk á Akureyri ekki við það að taka upp símann nema 

þekkja aðilann sem verið er að hringja í. Segir kona 3 að hún myndi frekar biðja 

aðila sem hún þekkir að heyra í viðkomandi ef sá aðili þekki til, frekar en að hún 

myndi hringja beint í aðila sem hún þekki ekki. Eins og kona 1 telur kona 4 að 

mikilvægi tengslaneta sé mikið á báðum stöðum en hinsvegar sé mikill munur á 

svæðunum. Það sé allt mun auðveldara á Akureyri. Ef maður ætli að starta 

„bisniss“, segir hún, þá er Akureyri besti staður á heimi til þess að gera það. 

Boðleiðir eru stuttar og engar ósýnilegar hindranir eða múrar. Ef maður sé vakandi 

þá sé auðvelt að eiga gott tengslanet á Akureyri. Segir hún: 

Fólk þarf bara að hafa fyrir því að setja sig inn í hluti og vera óhræddur við að biðja 

um aðstoð, þá held ég að hún sé til reiðu. Af því að mér hefur fundist Akureyringar 

bara verið frekar hjálpsamir.  
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Í Reykjavík þurfi maður að kynnast fleirum og eignast netið. Voru karlarnir á 

svipaðri skoðun og konurnar. Karl 1 telur að það skipti álíka miklu máli að vera 

með gott tengslanet á þessum svæðum og sama segir karl 2. Karl 2 er á svipuðu 

máli og konurnar að tengslanetin séu einfaldari á þessum minni svæðum þar sem 

heimurinn fyrir sunnan sé mikið stærri og flóknari. Þar sé umræðan opinberari, í 

viðskiptablöðum og þess háttar. Það að heyra hvað er í gangi og þekkja og vita 

hvað er að gerast þar „þetta er alpha og omega einhvern veginn finnst mér á 

þessum svæðum“ segir hann. Karl 4 telur að tengslanet skipti meira máli á 

höfuðborgarsvæðinu vegna þess að á Akureyri þekkja allir alla. Þar muni fólk 

nánast símanúmerin hjá hverjum öðrum. Það sé svo gríðarlega mikill munur á 

stærðinni á svæðunum og meira þurfi að leggja í tengslanetið á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Munur á upplifun á kynjakvóta í stjórnum á Akureyri og í Reykjavík 

Kona 1 þekkti eitthvað til sjálf og telur að á landsbyggðinni sé meiri formfesta og 

afturhaldssemi en sé almennt á höfuðborgarsvæðinu. Telur hún að minni svæði séu 

lengur að taka við sér en stærri svæðin. Kona 2 telur að viðhorf til kynjakvóta sé 

svipað á svæðunum en segir um það:  

fyrir sunnan eru miklu fleiri persónur og leikendur, hér er þetta svoldið sama fólkið 

sem er að mætast á mismunandi vettvangi. Það held ég að sé ekki þannig þar. Þú 

veist það eru alveg einhverjir sem eru í mörgum stjórnum en það er ekki að kriss 

krossast þar eins og hér. Kannski bara af því að það er allt minna hér.  

Kona 3 telur að fyrirtæki á Akureyri séu almennt ekki að uppfylla lögin um 

kynjakvótann og að það sé munur á viðhorfi til kynjakvóta á svæðunum að því 

leytinu til að Reykjavík sé komin lengra á veg en Akureyri. Hún telur að það sé 

léttara að vera kona í Reykjavík heldur en á Akureyri og segir: 

Akureyri hefur alla galla sem lítið samfélag hefur, en ekki þá miklu kosti sem 

fjarlægð stórborgar hefur. Þannig að þetta er svona á milli, ég held að konur séu 

meira að metast hér [á Akureyri] heldur en að styðja hvora aðra. 

Kona 4 bendir á að við val á stjórnarfólki í stærri fyrirtækjum sé landsbyggðin 

oft útundan og konur á landsbyggðinni séu ósýnilegar í augum fyrirtækja á 

höfuðborgarsvæðinu, sem skili sér í mun færri tækifærum kvenna á 

landsbyggðinni. Hún telur einnig að fyrirtækin á Akureyri séu töluvert aftarlega á 
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merinni og ekki að uppfylla skilyrði kynjakvótans. Að fyrirtæki á Akureyri séu 

ekki komin eins langt og fyrirtækin á höfuðborgarsvæðinu en ekki sé munur á 

viðhorfi til kynjakvóta á þessum svæðum.  

Karl 1 gæti alveg trúað því að fyrirtækin á höfuðborgarsvæðinu væru fljótari að 

taka við sér en á landsbyggðinni. Telur hann að það snúist um það að á stærra 

svæði sé úr stærra mengi stjórnarkvenna að velja annars vegar og hins vegar að 

landsbyggðin eigi það til að vera lengur að taka við sér. Þar af leiðandi gæti verið 

að hlutfall kvenna í stjórnum á höfuðborgarsvæðinu sé hærra en hér. Þó bætir hann 

við að oft eru fyrirtækin sérhæfðari úti á landi og þrengir það hópinn sem hægt er 

að velja stjórnarfólk úr, burtséð frá kyni. Hann telur þó að fyrirtækin á Akureyri 

séu almennt að uppfylla lögin um kynjakvóta en að þau hafi mögulega verið lengur 

að taka við sér. Bendir hann þó á að það séu ekki mjög mörg fyrirtæki á Akureyri 

sem fari yfir stærðarmörk laganna. Karl 2 er á sama máli og segir að það kæmi sér 

ekkert á óvart ef landsbyggðin væri seinni til við að taka við sér. Eins kemur hann 

inn á sama punkt og karl 1, að stóru fyrirtækin séu ekki það mörg hér. 

Útibúavæðing hafi verið mikil og stóru fyrirtækin séu oft með höfuðstöðvar á 

höfuðborgarsvæðinu. Telur hann að það sé meiri atvinnumennska fremur en 

fagmennska í stjórnarsetu á höfuðborgarsvæðinu. En telur hann að á Akureyri séu 

það meira eigendur eða nátengdir sem sitji í stjórnarsætum. Karl 4 telur að það sé 

ekki endilega mikill munur á milli svæða en telur að fyrirtæki á Akureyri séu 

almennt að uppfylla lögin um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Tekur hann þó í 

sama streng og hinir að það séu ekki svo mörg fyrirtæki á Akureyri sem fara yfir 

þennan stærðarkvóta, en hann gæti ímyndað sér það að eftir því sem stjórnin sé 

minni sé erfiðara að uppfylla þessi lög. Segir hann þá: 

það finnst mörgum konum þessi kynjakvóti hallærislegur. Og þú gætir ímyndað þér 

ef þú snýrð þessu við. Ef það yrði settur karlakvóti. Hvernig yrði umræðan um það. 

En mönnum finnst það bara svo sjálfsagt að það þurfi ekki og mér finnst það bara 

jafn sjálfsagt sko. En kannski er ég bara heppinn. Ég þekki mikið af flottum og 

frambærilegum konum og klárum konum. 

Þó segir hann að viðhorf fólks á báðum svæðum sé jákvætt, að almennt séð eigi 

allir jafnan rétt til að sækjast eftir ábyrgðarstöðum og að það sé alveg jöfn 

eftirspurn eftir körlum og konum.  

Tilgangur könnunarinnar var að fá fram upplýsingar frá stjórnarfólki fyrirtækja 

á Akureyri um viðhorf og upplifun þeirra af áhrifum af setningu kynjakvóta í 

stjórnum. Þær niðurstöður eru forsendur samanburðargreiningar við sambærilegar 
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rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis sem verður farið nánar í, í kaflanum 

umræður hér að neðan.  
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5 Umræður og ályktanir 

Á vormánuðum 2010 voru sett lög þar sem kveðið er á að í stjórnum hlutafélaga 

og einkahlutafélaga með 50 starfsmenn eða fleiri, skuli hlutfall hvors kyns í stjórn 

ekki vera lægra en 40%. Ísland varð þar með meðal fyrstu ríkja heims til að binda 

kynjakvóta í stjórnum í lög. Lögin tóku í desember 2013, gildi fyrir stjórnir annarra 

opinberra hlutafélaga.  

Viðhorf og upplifun stjórnarmanna á Akureyri á kynjakvóta í 

stjórnum fyrirtækja 

Sjö ár eru liðin frá því að lögin voru sett og þótti höfundi áhugavert að skoða 

hvernig til hafi tekist. Sett var fram rannsóknarspurningin: „Hvert er viðhorf og 

upplifun stjórnarmanna fyrirtækja á Akureyri á kynjakvóta í stjórnum?“ Þessari 

spurningu verður svarað hér að neðan, en auk þess verður leitast við að svara 

undirrannsóknarspurningunum sex sem kynntar voru í inngangi.  

Í upphafi var sett fram kenning um að munur sé á viðhorfi stjórnarkvenna á 

Akureyri og stjórnarkvenna á landsvísu til kynjakvóta í stjórnum, sérstaklega 

kvenna á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem Akureyri er minna samfélag en 

höfuðborgarsvæðið með náið tengslanet er líklegra að sama fólkið innan sömu 

tengslanetanna sé valið til stjórnarstarfa og að sama fólk sitji því í mörgum 

stjórnum. Af þeim sökum eigi konur á Akureyri greiðari leið í sæti stjórna en 

kynsystur þeirra á höfuðborgarsvæðinu eða landinu öllu.  

Viðhorf og upplifun stjórnarfólks á Akureyri er mjög svipað viðhorfi og 

upplifun stjórnarfólks í öllum fyrirliggjandi rannsóknum sem kynntar hafa verið í 

fræðilegri umfjöllun. Ekki er ólíklegt að það sé vegna þess að bakgrunnur og 

reynsla stjórnarfólks eru mjög svipað í öllum rannsóknunum. Á Akureyri svipar 

hinum hefðbundna stjórnarkarli og hefðbundnu stjórnarkonu til stjórnarfólks í 

fyrirliggjandi rannsóknum.  

Almennt er viðhorf hjá stjórnarfólki fyrirtækja á Akureyri til laganna um 

kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja mjög jákvætt. Samt er það bæði á Akureyri og 

annars staðar svo, að þrátt fyrir að mikill meirihluti sé jákvæður þá er töluverður 

munur á því hvernig konur og karlmenn tala um kynjakvótann. Þær konur sem eru 

jákvæðar sjá þetta flestar sem gott tækifæri fyrir konur til þess að sýna hvað í þeim 

býr. Karlarnir virðast margir hverjir að meta þetta á pólitískt réttan hátt. Að það sé 

æskilegt og rétt að veita konum þennan möguleika og leyfa þeim að sýna hvað í 

þeim býr. En þegar dýpra er kafað telja flestir þeirra að konan hafi ekki allt það 
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sem til þarf til þess til þess að vinna að erfiðum málum. Konan sé að eðlisfari mýkri 

og móðurlegri en karlmaðurinn.  

Á því ber í viðtölunum að fólk sýni neikvætt viðhorf til laganna. Telur það fólk 

að lagasetning þvingi fyrirtæki til þess að taka einn fram yfir annan án þess að 

tekið sé tillit til hæfni viðkomandi. Jara Dögg Sigurðardóttir (2014) bendir á að þó 

að flestir séu sammála því að það hafi þurft að auka hlut kvenna í stjórnum 

fyrirtækja þá hafi lagasetning ekki verið rétta leiðin. Þetta neikvæða viðhorf kemur 

líka fram í viðtölum þessa verkefnis en það virðist þó ekki vera tengt því að konur 

séu ekki jafnhæfar körlum. Sami aðili hefur þá oft trú á því að konur séu almennt 

jafnhæfar karlmönnum. Þeir telja að sú kona sem valin var hefði fengið starfið 

hvort sem það væru þvingandi lög eða ekki. Oft telja þeir að þegar kona sé valin í 

stjórn vegna kynjakvóta dragi það úr verðleikum hennar. Gögn sýna hinsvegar að 

í stjórnum fyrirtækja sem lögin ná ekki yfir, hafi hlutfall kvenna í stjórnum ekki 

aukist mikið á tímabilinu. Það virðist því vera raunin að ef fyrirtæki sé ekki bundið 

af lögunum þá aukist ekki hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækjanna sem skyldi. Ef 

að lögin hefðu ekki þvingað upp möguleika fyrir konur, þá hefðu þær mögulega 

aldrei fengið tækifæri til þess að sanna sig og öðlast stjórnarreynslu, en sú reynsla 

getur verið lykill að frekari stjórnarsetu.  

Hjá hluta kvenna á Akureyri kemur fram sú upplifun að ennþá örli á því viðhorfi 

að þær konur sem spyrji margra og erfiðra spurninga á stjórnarfundum séu „bara“ 

með vesen. Þetta er hluti af því sem „gamli karlaklúbburinn“ hefur skilið eftir sig. 

Þær upplifa lítilsvirðingu sem fylgir þessu og gerir það að verkum að konur spyrji 

síður erfiðra spurninga. Þær eyða mun meiri tíma í undirbúning fyrir fundi svo þær 

geti sýnt fram á að þær séu með allt á hreinu. Þetta er samt í mótsögn við það sem 

konur á Akureyri telja, að þær hafi ekkert að sanna í stjórnarstörfum sínum.  

Stjórnarfólk upplifir að með kynjakvótanum hafi tekist að festa í sessi umgjörð 

sem þurfti til að bæta stjórnarhætti fyrirtækja. Stjórnarfólk á Akureyri upplifir að 

breyting hafi orðið með auknum fjölda kvenna í stjórnum fyrirtækjanna. Áherslur 

hafi breyst, ferli orðin gegnsærri og formfesta komin á stjórnarháttum. Þetta 

samræmist niðurstöðum erlendra rannsókna sem fjallað hefur verið um í fræðilegri 

umræðu ritgerðarinnar. Kynjakvótinn hefur opnað konum dyr og bætt stöðu þeirra 

í stjórnum fyrirtækja hvort heldur er á Akureyri eða annars staðar hérlendis. Konur 

hafa náð að sanna sig í nýjum hlutverkum. Upplifun stjórnarfólks er að konur eigi 

ennþá ekki alveg eins greiða leið til stjórnarsetu og karlar þar sem þær hafa ekki 

eins mikla stjórnarreynslu og þeir. Fjöldi karlmanna er reynslumikið stjórnarfólk 

sem eykur möguleika þeirra, umfram kvenna, til að veljast til frekari stjórnarstarfa.  

Markmiðum um 40% jafna setu karla og kvenna í stjórnum hefur ekki enn verið 

náð að fullu. Flestir viðmælendur telja að enn sé þörf á lögunum um kynjakvóta í 
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stjórnum fyrirtækja og telja að það verði þörf á honum í mörg ár í viðbót. Þegar 

40% markmiðinu hefur verið náð þá telja flestir að það eigi að fella lögbundna 

kynjakvótann niður en setja frekar almenn viðmið. Ekki eru þó allir sammála því 

og telja að ef lögin verði felld úr gildi þá fari þetta í sama farið aftur.  

Af framansögðu verður ekki séð að annað en blæbrigðamunur sé á upplifun og 

viðhorfi stjórnarfólks á Akureyri og landinu öllu.  

Hvernig hefur til tekist 

Leitað var svara við undirrannsóknarspurningunni Hversu vel hafa fyrirtæki á 

Akureyri farið eftir lagasetningu um kynjakvóta stjórna og hvernig standa þau sig 

hvað þetta varðar samanborið við fyrirtæki á landsvísu? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja á 

Akureyri með 50 starfsmenn eða fleiri jókst úr 14% árið 2011 í 24% árið 2015. 

Það er mun lægra hlutfall en er á landsvísu. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja 

jókst þar frá árinu 2011, náði hámarki árið 2014 en lækkaði svo árið 2015. Hlutfall 

kvenna í stjórnum allra fyrirtækja á Akureyri er töluvert hærra, var orðið um 34% 

árið 2015. Bendir það til þess að fyrirtæki á Akureyri hafi verið lengur að taka við 

sér hvað þetta varðar en fyrirtæki á landsvísu. Fyrirtæki sem falla undir löggjöfina 

um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja á Akureyri hafa gert átak hvað þetta varðar. 

Á meðan hlutfall kvenna í stjórnum stærri fyrirtækja á landsvísu hefur farið 

lítillega lækkandi, þá eru stærri fyrirtæki á Akureyri að nálgast 40% viðmiðið. 

Svara þarf undirrannsóknarspurningunni Hverju hefur kynjakvóti breytt í 

stjórnum fyrirtækja og hverju hefur hann skilað? Kynjakvótinn hefur breytt miklu, 

bæði hjá fyrirtækjum og fyrir samfélagið allt. Eins og fram kom í svari við 

rannsóknarspurningunni hér að ofan, upplifir stjórnarfólk að kynjakvótinn hafi fest 

í sessi þá umgjörð sem þurfti til að bæta stjórnarhætti fyrirtækja. Þó er ekki 

sanngjarnt að tengja þessar breytingar eingöngu við breytingar sem hafa orðið á 

stjórnarháttum við innkomu kvenna í stjórnir. Mikil umræða og viðhorfsbreytingar 

hafa orðið á stjórnarháttum fyrirtækja á þessum árum síðan lögin voru sett. Þessar 

breytingar má einnig að hluta rekja til efnahagshrunsins árið 2008 og aðgerðum 

hagsmunasamtaka fyrirtækja, ráðgjafafyrirtækja og fræðimanna í framhaldi af því. 

Bendir Þórdís Lind Leiva (2016) á í rannsókn sinni að örugglega séu samt einhver 

áhrif tilkomin vegna innkomu fleiri kvenna í stjórnir fyrirtækja. Hún bendir á að 

konur séu almennt áhugasamari um góða stjórnarhætti og þær vilji gera hlutina vel. 

Þar af leiðandi verði vinnubrögð stjórna betri þegar fleiri konur taki sæti í stjórn. 

Stjórnarfólk á Akureyri upplifir einnig að áhersla á gegnsætt ferli og formfestu í 

starfsháttum stjórna hafi komið til með auknum fjölda kvenna í stjórnum.  
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Öll umræða sem orðið hefur vegna kynjakvóta stjórna hefur vakið upp almenna 

jafnréttisumræðu í samfélaginu. Það er upplifun stjórnarfólks að það halli þó enn 

á konur í æðri stjórnunarstöðum og þá sérstaklega í stjórnum fyrirtækja. 

Kynjakvótinn hefur sýnt hversu mikilvægt það er að brjóta upp þá karllægu 

menningu og viðhorf sem hafa þrifist í stjórnum fyrirtækja. Það þurfti lagasetningu 

til þess að brjóta upp þá fyrirtækjamenningu, venjur og viðhorf sem hafa ríkt í 

fyrirtækjum, stjórnum og samfélaginu. Í þessari rannsókn og í fyrirliggjandi 

rannsókn Heiðdísar Fjólu Tryggvadóttur og Rósu Bjarkar Guðnadóttur (2014) hafa 

fundist þau viðhorf að konur séu of mjúkar til þess að taka á erfiðum málum og 

eigi erfitt með að taka erfiðar ákvarðanir. Viðmælendur á Akureyri af báðum 

kynjum telja að konur hafi sýnt fram á að þær séu alls ekki síðri körlum í 

stjórnarstörfunum. Ef eitthvað sé, þá nái þær að  brjóta upp umræður við 

stjórnarborðið og komi með nýja sýn og nýjar ferskar hugmyndir. Töldu sumir þó 

að nýjar hugmyndir og umræður komi með nýju stjórnarfólki með aðra sýn en ekki 

endilega með konum. Þetta er í samræmi við erlendar rannsóknir sem bent er á í 

fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar.  

Áhrif kynjakvóta á stöðu kvenna í stjórnum fyrirtækja 

Leitað var svara við undirrannsóknarspurningunni Hvaða áhrif hefur kynjakvóti 

haft á stöðu kvenna í stjórnum fyrirtækja á Akureyri? Kynjakvóti hefur haft góð 

áhrif á stöðu kvenna í stjórnum fyrirtækja bæði á Akureyri og á landinu öllu. 

Lagasetningin sjálf árið 2010 jók einungis lítillega hlutfall kvenna í stjórnum 

fyrirtækja. Miðað við þá öru aukningu á hlutföllum kvenna í stjórnum stærri 

fyrirtækja (50+) má vera ljóst að lagasetningin var nauðsynleg. Upplifun 

stjórnarfólks á Akureyri er að hún hafi bætt stöðu kvenna í stjórnum fyrirtækja 

bæði á Akureyri og landinu öllu. Áhersla í umræðu í samfélaginu hefur færst frá 

því að telja konur ekki jafnhæfar körlum til stjórnarstarfa, í að þær eru teknar 

alvarlega sem slíkar. Þær eru að fá tækifæri sem voru ekki til staðar fyrir þær áður 

í atvinnulífinu. Nú fá þær stjórnarsetureynslu og ná að sýna betur hvað í þeim býr.  

Umræðan sem hefur skapast í kringum lagasetninguna hefur náð langt út fyrir 

stjórnarborðið, þar á meðal inn á heimilið. Karlmenn eru farnir að taka meiri þátt 

heima fyrir og hefur það aukið þátttöku kvenna í atvinnulífinu. Með því hafa þær 

fengið tækifæri til þess að vera sýnilegri en þær voru áður. Oft voru konur í 

stjórnum settar í stöðu ritara og voru álitnar fundarprýði sem hefðu ekkert til 

málanna að leggja. Við aukinn sýnileika hafa nú tækifæri kvenna til að öðlast þann 

starfsframa sem þær sækjast eftir opnast. Nú þegar reynsla er komin á setu þeirra 

í stjórnum eru fleiri fyrirtæki farin að leita til þeirra. Þrátt fyrir að hlutföll kvenna 
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í stjórnum hafi aukist eru margar konur enn í þeirri stöðu að þær þurfa að sanna að 

þær verðskuldi stöðu sína. Það álit mun samkvæmt stjórnarfólki á Akureyri hverfa 

eftir því sem á líður. Í stað þess að vera eina konan í stjórninni situr hún nú með 

kynsystrum sínum og nær að mynda bandalög og ná frekar fram áherslumálum 

sínum. Þetta fellur vel að kenningunni um hinn krítíska massa, um að konan sé 

einungis táknmynd ef hún er í minnihluta.  

Árangur þess að jafna möguleika kynja í stjórnarsetu 

Hér verður svarað undirrannsóknarspurningunni Hversu vel hafa konur náð að 

jafna möguleika á við karlmenn að sitja í stjórnum fyrirtækja á svæðinu? Þegar 

farið er yfir rannsóknir, fyrirliggjandi gögn og viðtöl er ljóst að það hafa myndast 

hópar kvenna sem sitja í mörgum stjórnum. Þó að fjöldi kvenna sem situr í 

stjórnum hérlendis hafi aukist nokkuð, hefur orðið til fámenn elíta 

atvinnustjórnarkvenna, gyllt pils, sem sitja í mörgum stjórnum. Algengara er 

hinsvegar að karlar sitji í mörgum stjórnum. Bendir Þórdís Lind (2016) á að þetta 

sé vegna þess að það séu ekki nógu margar konur þekktar af stjórnarstörfum og 

því sé auðveldast fyrir þá sem velja í stjórn að velja alltaf sömu reynslumiklu 

nöfnin. Heiðdís Fjóla og Rósa Björk (2014) eins og Auður Arna Arnardóttir og 

Þröstur Olaf Sigurjónsson (2015) benda á að valferlið bjóði konum og körlum ekki 

upp á jöfn tækifæri til þess að veljast í stjórnir. Það sé oft ákvarðað af fámennum 

hópi þar sem mikill vinskapur og mikil tengsl séu á milli aðila. Þetta virðist einnig 

eiga við á Akureyri. Það er upplifun stjórnarfólks á Akureyri að það hafi myndast 

klíka í kringum stærri fyrirtækin og stjórnir þeirra. Þegar verið sé að leita eftir 

konum til þess að sitja í stjórnunum sé tilhneigingin að velja konur sem eru reyndar 

og hafi þegar sýnt fram á styrk sinn í stjórnarstörfum. Stjórnendur og stjórnarfólk 

eru líklegri til að muna eftir þeim sem eru reynslumeiri þegar velja á nýtt 

stjórnarfólk og er það enn þannig að karlarnir eru reynslumeiri. Eins eru karlar enn 

í meirihluta æðri stjórnunarstarfa. Á þetta sérstaklega við um Akureyri. Af þeim 

framkvæmdastjórum fyrirtækja á Akureyri sem könnun verkefnisins var send á, 

voru einungis tvær konur framkvæmdastjórar. Bendir það til þess að lögin um 

kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja hafi ekki aukið hlut kvenna í æðstu 

stjórnunarstörfum stærri fyrirtækja á Akureyri og að konur eigi ekki greiða leið inn 

í stjórnunarstörf.   

Staðalímyndir karla og kvenna í samfélaginu eru að breytast og bendir 

Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir (2014) á að til þess að ná árangri í því að auka hlutfall 

kvenna í stjórnum fyrirtækja, þurfa staðalímyndirnar að breytast enn frekar. Þegar 

karlmenn eru farnir að sinna heimilinu nokkurn veginn til móts við konur gefur 
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það auga leið að það eykur þátttöku kvenna í atvinnulífinu til muna. Það gefur 

konum aukið tækifæri til þess að sitja þessar auka fimmtán mínútur sem þarf til 

þess að klára verkefnin á vinnustaðnum og möguleikinn á að vera sýnilegri eykst. 

Þetta mun auðvelda konum það að komast áfram í stjórnunar- og stjórnarstörfum. 

Sumar konur virðast þó ekki hafa þurft á lagasetningunni um kynjakvótann að 

halda, þar sem þær sátu í stjórnum fyrir tíma kynjakvótans. Telja margir að það sé 

vegna þess að þær hafi aðlagast inn í mjög karllægum stjórnum og hafi oft verið 

einar af strákunum. Þetta er í samræmi við hugmyndirnar um skekkta hópinn, 

minnihlutahópa og krítískan massa.  

Mikilvægi góðs tengslanets stjórnarfólks 

Tveimur undirrannsóknarspurningum er hér svarað. Hversu mikilvægt er gott 

tengslanet konum á svæðinu til að ná sæti í stjórnum fyrirtækja á Akureyri? og 

Hvernig tengslanet gæti bætt stöðu kvenna í valferli til stjórnarsetu? 

Tengslanet af öllu tagi eru mikilvæg öllum þeim sem ætla sér að komast áfram í 

atvinnulífinu. Grundvöllur þess að komast áfram er að sýna sig og sjá aðra, að 

skapa sér ákveðna ímynd. Valferlið inn í stjórnir fyrirtækja er í flestum tilvikum 

ekki mjög formlegt og skiptir þar öllu máli að þekkja rétta fólkið. Þessu fylgir 

klíkuskapur þar sem það er alltaf sama reynslumikla fólkið sem vitað er af. 

Sýnileikinn skiptir miklu máli, en það er ekki nóg að vera sýnilegur. Það þarf að 

vera sýnilegur á réttan hátt, það getur skipt sköpum. Menntun og reynsla skipta 

máli en ef enginn veit af aðila sem hefur áhuga á stjórnarsetu, þá kemst hann illa 

að. Jara Dögg (2014) bendir á, í rannsókn sinni, að valferlið inn í stjórnir hér á 

landi sé nær eingöngu í gegnum ákveðið tengslanet og að konur eigi erfitt með að 

komast inn í þetta tengslanet á sama hátt og karlar. Í öðrum löndum sé algengara 

að farið sé í gegnum ráðningarferli þegar valinn sé nýr stjórnarmeðlimur. 

Mismunandi tengslanet virkar á mismunandi hátt á mismunandi svæðum. Telja 

viðmælendur í þessari rannsókn að það sé auðveldara að vera kona á Akureyri en 

á höfuðborgarsvæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu séu boðleiðir allar mun lengri, 

markaðurinn stærri og því sé mun meiri vinna að vera sýnilegur. Þar þarf að finna 

rétta tengslanetið, þar sem rétta fólkið er og vinna mun ötullar að því að vekja á 

sér athygli. Ef kona stendur sig vel í stjórnarstörfum á Akureyri og hefur sýnt að 

hún sé til í þá vinnu sem felst í stjórnarsetu, er það fljótt að fréttast. En hún þarf 

stöðugt að vinna í því að vera sýnileg. Því má segja að gott óformlegt tengslanet 

skipti konur á Akureyri miklu máli ætli þær sér að sitja í stjórnum fyrirtækja. 

Óformleg tengslanet virðist vera mikilvægari á Akureyri þar sem samfélag er lítið 
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og boðleiðirnar stuttar, heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Þar er erfiðara að koma 

upp óformlegu tengslaneti. Þar skiptir því máli að nýta sér formlegt tengslanet. 

Þó svo að á minni svæðum séu formlegu tengslanetin ekki eins mikilvæg og 

hin óformlegu þá geta þau samt bætt stöðu fólks. Það getur til að mynda bætt stöðu 

kvenna að vera virkur þátttakandi í tengslaneti eins og Félagi kvenna í 

atvinnulífinu (FKA), Samtökum atvinnulífsins (SA), klúbbum eða íþróttafélögum.  

Það skiptir miklu máli að fjölga konum í stjórnum á Akureyri, þar sem þær 

konur sem eru þegar í stjórnarsetu eru margar í fjölda stjórna og upplifun 

stjórnarmanna á Akureyri er að þær séu orðnar frekar þreyttar af álaginu og því 

þörf á fleiri konum í stjórnir.  

Frekari rannsóknir, hvað svo? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar hafa sýnt fram á áhugaverða þætti sem lágu ekki 

endilega ljóst fyrir við upphaf rannsóknarinnar. Í kjölfar svaranna við 

rannsóknarspurningunni hafa þeir vakið athyglina. Það er áhugavert í kjölfar 

niðurstaðnanna að velta nokkrum atriðum fyrir sér. Eftir því sem vinnu við  þessa 

rannsókn hefur miðað og dýpra farið við að meta niðurstöður þeirra  fyrirliggjandi 

rannsókna sem höfundur hefur verið að vitna í, þá ómar alltaf í huganum áleitin 

spurning í lokin; „Ef það er verið að gera allt þetta og eftirlit er til staðar, af hverju 

eru konur ekki að ná þessu markmiði um að minnsta kosti 40% hlutfall af konum 

og körlum í stjórnum fyrirtækja?“ Það er eitthvað sem væri hægt að greina betur í 

frekari rannsóknum. Gögn sem notadrjúg gætu verið í frekari rannsóknum á 

kynjakvóta og stöðu kynjanna í atvinnulífinu eru ekki ekki alltaf auðfundin. Þetta 

mætti bæta til að auðvelda framtíðarrannsóknir. Við það væri gott að hafa í huga 

þessi þrjú atriði til bættra og tímanlegra upplýsinga sem þrýst gætu á um jafnari 

stöðu kynjanna í stjórnum;    

• Ráðuneyti haldi áfram að kalla reglulega eftir skýrslum: Í óformlegu 

samtali við starfsmann Hagstofu Íslands talaði hann um að fyrir 

tveimur árum hafi hlutfall kvenna í stjórn stórra fyrirtækja lækkað en 

það hefur svo staðið í stað milli ára. Taldi hann það vera vegna þess að 

frá lagasetningu hafi verið starfsmaður hjá ráðuneytinu sem hafi verið 

að keyra þetta verkefni áfram. Þá var mikil áhersla lögð á  að ráðuneytið 

fengi reglulega og tímanlega frá Hagstofunni, skýrslur um hlutfall 

kvenna í stjórnum fyrirtækja. Sagði hann að fyrir um tveimur árum hafi 

þessi starfsmaður ráðuneytisins látið af störfum og ekki hafi annar 

starfsmaður komið í staðinn. Um leið og það hafi gerst hafi áhersla 

minnkað á að halda þessu til haga og lítið sem ekkert sé að gerast í því 

máli eins og er.  
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• Bæta utanumhald á skráningu stjórna í fyrirtækjaskrá: Eins og er, er 

ekki krafa um það að stjórnir uppfæri upplýsingar um stjórnarskráningu 

nema breyting er á stjórn og engin krafa er um skráningu 

starfsmannafjölda. Þar af leiðandi situr fyrirtækjaskrá í mörgum 

tilfellum með stjórnarskráningu sem er margra tuga ára gömul og oft 

með ófullkomnar eða engar upplýsingar um starfsmannafjölda 

fyrirtækja. Ljóst er að lögin um kynjakvóta í stjórnum ná til skilgreina 

40% hlutfallið fyrir fyrirtæki með 50 starfsmenn eða fleiri. Ef þeim 

væri gert skylt að skila inn reglulega upplýsingum til fyrirtækjaskrár 

um bæði starfsmannafjölda og skráningu stjórna, þá væri auðveldlega 

hægt að fylgjast með hvort viðeigandi upplýsingum sé skilað. Í viðauka 

C má sjá svar frá fyrirtækjaskrá varðandi skráningu stjórna.  

• Tölfræðileg gögn greind á sveitarfélög gerð aðgengileg: Hjá Hagstofu 

Íslands er hægt að sérpanta lista hjá yfir hlutföll kvenna í stjórn 

fyrirtækja, skipt niður á sveitafélög. Með slíkum lista frá Hagstofunni 

er hægt að fá nákvæmara yfirlit yfir hlutföll kvenna í stjórnum 

fyrirtækja í hinum  byggðarlögum. Umræða er nú um að aðgengi að 

gögnum hjá Ársreikningaskrá verði verði gerð aðgengileg án greiðslu. 

Eins það að fylgt verði betur eftir ef fyrirtæki skila ekki inn þeim 

gögnum sem þeim ber. Þetta hvort tveggja getur auðveldað m.a. 

rannsóknir á stöðu kvenna í stjórnum fyrirtækja  utan 

höfuðborgarsvæðisins.  

Eins og er vantar allan hvata til skráninga hjá fyrirtækjunum, en þörfin brýn. Ef 

fyrirtæki hygðu að þessum atriðum og þyrftu opinberlega að uppfæra skráningu 

stjórna sinna árlega, væri líklegt að stærri fyrirtækin væru í langflestum tilvikum 

yfir  40% viðmiði laganna um kynjakvóta í stjórnum  og markmiði þeirra væri náð.  

Ljóst er að minni reynsla af stjórnarsetu og fastmótað tengslanet þeirra sem 

tilnefna eða ráða stjórnarfólk háir því að konur komist að í stjórnum. Hér eru settar 

fram vangaveltur um það hvort formlegra valferli stjórnarfólks gæti leitt til þess að 

konur fái betra tækifæri til stjórnarsetu en nú er. Það gæti aukið fjölbreytni viðhorfa 

nýrra stjórnarmanna ef stjórnarseta væri séð eins og hvert annað starf og auglýst 

væri eftir einstaklingi í störf stjórnarmanna. Væri það gert kæmi einnig í ljós 

hversu stór sá hópur er sem hefur áhuga á að öðlast reynslu af stjórnarsetu. 

Möguleikarnir eru óneitanlega þrengri ef það er bara verið að leita innan nánasta 

tengslanets eiganda, framkvæmdastjóra, stjórnarformanns og stjórnarfólks. 

Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er sá að notast er við blandað rannsóknarsnið sem 

hentar vel til svona rannsókna. Það er, notast er við fyrirliggjandi rannsóknir og 

gögn ásamt því að það er framkvæmd spurningakönnun og viðtöl eru tekin. Efnið 
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hefur verið rannsakað nokkuð mikið á landsvísu og þar af leiðandi liggur fyrir 

mikið gagna og magn upplýsinga sem stuðst er við í þessari rannsókn. Eins má 

tiltaka sem styrkleika að á Akureyri kom fram ríkur velvilji og áhugi í garð 

verkefnisins og framkvæmdar þess. Nándin og óformlegt tengslanet auðveldaði öll 

samskipti. Viðhorf samfélagsins til Háskólans á Akureyri veitti einnig og 

auðveldaði aðgang. 

Þá eru takmarkanir rannsóknarinnar þó nokkrar og liggur það einnig í 

gögnunum. Fyrirliggjandi gögn varðandi hlutfall kvenna í stjórnum á Akureyri eru 

ófullkomin þar sem t. starfsmannafjöldi fyrirtækja er ekki skráður nema hjá hluta 

fyrirtækjanna. Það gæti mögulega gefið skakka mynd af stöðu kvenna á Akureyri. 

Þar af leiðandi er dregin upp ályktun um það að hlutfall kvenna í stjórnum þeirra 

fyrirtækja á Akureyri sem lögin ná yfir, sé sú sem gögnin sýni yfir þau fyrirtæki 

með gefinn starfsmannafjölda 50 eða fleiri. Verið er að bera saman gögn 

Hagstofunnar yfir hlutfall kvenna í öllum fyrirtækjum á Íslandi, við gögn úr 

fyrirtækjaskrá Creditinfo yfir fyrirtæki á Akureyri. Gögn úr fyrirtækjaskrá 

Creditinfo eru fengin úr fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra, en Hagstofan nýtir gögn 

úr þeirri skrá og tekur út úr þeim þau fyrirtæki sem eru ekki að greiða nein laun. 

Þar af leiðandi er munur á þeim listum.  

Hluti af rannsókn þessari er byggður á niðurstöðum lokaverkefna nemenda úr 

Skemmunni. Gætu þau verið ófullkomin þar sem hvorki er vitað hve nákvæm þau 

gögn eru né hvaða einkunn þau verkefni hlutu. Takmörkun var einnig framkvæmd 

spurningakönnunar. Send var beiðni á framkvæmdastjóra 56 félaga og þeir beðnir 

að koma spurningakannanakrækju á stjórnarfólk sitt þar sem ekki var hægt a fá 

upplýsingar hjá öllum fyrirtækjunum um það hverjir sátu í stjórn fyrirtækjanna eða 

hvert tölvupóstfang þeirra var. Þar af leiðandi er ekki vitað hversu margt 

stjórnarfólk fékk framsendan póst um þátttöku í könnunina en þekktur var 

heildarfjöldi stjórnarfólks í þeim 56 fyrirtækjum sem fengu beiðni um þátttöku. 

Önnur takmörkun er að lítið hlutfall svarenda spurningakönnunar voru konur og 

því breytast hlutföll mikið með svari hverrar og einnar konu. Þá er illa hægt að 

álykta almennt út frá þeim efnisþráðum sem greindir voru í djúpviðtölunum. Því 

verður yfirfærslugildi niðurstaðna rannsóknarinnar nokkuð takmarkað. 

Hagnýtt gildi rannsóknar 

Kynjakvóti í stjórnum fyrirtækja hefur verið mikið rannsakaður á Íslandi 

undanfarin ár og því liggur fyrir orðið töluverð þekking á efninu. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar bæta við þá þekkingu sem fyrir er. Rannsókn þessi skoðar 

lagasetninguna út frá frá nýju sjónarhorni. Hvert viðhorf stjórnarfólks er á minna 
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svæði utan höfuðborgarsvæðisins, eins og Akureyri, og hvort það sé munur á því 

og landinu öllu.  Niðurstöður þessarar rannsóknar geta verið nýttar til þess að auka 

skilning á því að þessi samfélög og fyrirtæki þar, virki á annan hátt en stærri 

samfélög. Það er mikið af konum sem hafa verulegan áhuga á því að koma sér inn 

í stjórnarstörf en vantar þekkinguna á því hvernig best sé að gera það.  

Þessi rannsókn getur veitt konum á Akureyri innsýn inn í það hvernig er best 

að gera sig sýnilega og vonandi ná að öðlast þá reynslu sem þarf til þess að setjast 

í stjórn fyrirtækja og sanna sig þar. Eins sést vel af verkefninu að á Akureyri eru 

mjög öflugar konur sem nú þegar hafa náð langt í atvinnulífinu. Þær eru öðrum 

konum góð fyrirmynd og í þessari miklu nánd og með því góða tengslaneti kvenna 

sem hér er til staðar er ekkert að vanbúnaði að finna leiðir til að nýta sér það. Þá 

má ekki gleyma því að svipað má segja um karla í stjórnum á Akureyri. Það væri 

ekki síður áhugavert ef rannsóknin yrði til þess að fundin yrði leið til þess að reynt 

stjórnarfólk héðan, bæði konur og karlar, gætu fjallað af  reynslu sinni um 

stjórnarhætti og stjórnarsetu fyrir þá sem áhuga hafa á. Þetta gæti t.d. verið í 

samvinnu við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri og rannsóknarmiðstöð um 

stjórnarhætti og hefði mikið samfélagslegt gildi væri sannarlega allra hagur.      

Samantekt  

Það er ekki mikill munur á viðhorfi stjórnarfólks á Akureyri og annars staðar á 

landinu. Viðhorf stjórnarfólks til kynjakvótans eru keimlík og neikvæðnisraddir 

hafa mildast eftir því sem reynsla hefur komið á. Upplifun stjórnarkvenna er sú að 

skortur sé á konum í ábyrgðarstöðum. Það skili sér í neikvæðri staðalímynd 

kvenna. Samfélagið á Akureyri er minna en höfuðborgarsvæðið og sýna 

niðurstöður að tengslanet eru nánari þar en á stærri svæðum. Því er mun auðveldara 

að vera sýnilegur á Akureyri. Flestir viðmælendur telja að Akureyri sé lengur að 

bregðast við en höfuðborgarsvæðið og hafi því verið lengur að aðlaga sig 

kynjakvótanum, en að það ætti að vera komið langleiðina nú. Á báðum stöðum 

hefur valist út lítill hópur kvenna í stjórnir fyrirtækja, en virðist hlutfall kvenna 

sem sitja í mörgum stjórnum vera minna á höfuðborgarsvæðinu en á Akureyri. Það 

hefur sýnt sig að það sé vegna þess að það sé auðveldara fyrir konur að vera 

sýnilegar á minni svæðum, sem er einn helsti grundvöllurinn fyrir því að komast 

að í stjórnarsetu fyrirtækja. Þar af leiðandi eiga konur greiðari leið í stjórnarsetu á 

Akureyri eins og kenningin sem sett var fram í upphafi tók fram. Allt er á réttri 

leið, allt er að verða formlegra og ákvörðunarvaldið hefur færst af golfvellinum og 

inn í fundarherbergið, þar sem það á að vera. Konur eru nú hluti af stjórnum 

fyrirtækja, en það hefur sýnt sig að það má alls ekki missa dampinn í þessu því þá 
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stöðvast allt. Það skiptir miklu máli að viðhalda umræðunni í samfélaginu og ná 

þessum síðustu 8% á landinu í heild og 5% á Akureyri,  sem okkur vantar til þess 

að ná markmiðinu og huga að því að viðhalda því. Til þess þurfa lagaramminn og 

eftirlitsaðilar að vinna saman. Er þá gott að enda ritgerðina eins og í upphafi með 

orðum Gro Harlem Brundtland (2013) um leið okkar að jöfnum rétti og tækifærum 

kynjanna:  

Við höfum náð langt í Noregi í dag. Þó hef ég áhyggjur af því að við gleymum alltof 

oft baráttunni sem þurfti til og nú eigum við á hættu að taka allt of mörgu sem 

sjálfsögðum hlut eftir að við höfuð náð í gegn nýjum reglum, viðhorfum og 

vinnubrögðum.  

Í dag tek ég eftir því að stúlkur og drengir, konur og karlar haldi að við getum gleymt 

rökræðunum sem voru um jafnrétti og tækifæri. Skoðun þeirra er: Þetta hefur allt 

verið gert. Við erum þegar komin þangað, þannig að við þurfum ekki að hafa 

áhyggjur af því.  

Þetta er hættulegt hugarfar. Bakslög geta auðveldlega komið.  
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Viðauki A - Spurningakönnun 

Góðan dag framkvæmdastjórar og stjórnarmenn valinna fyrirtækja á Akureyri. 

Ég heiti Kristín Helgadóttir og er nemandi við Háskólann á Akureyri. Ég er að vinna 

meistaraverkefni mitt í stjórnun og alþjóðaviðskiptum sem ég mun skila hjá viðskiptadeild 

nú í sumar. 

Titill verkefnis míns er „Áhrif lagasetningar um kynjakvóta á þátttöku kvenna í stjórnum 

fyrirtækja á Akureyri“. Markmið rannsóknar minnar er að skoða hver áhrif lagasetningar 

um kynjakvóta í stjórn fyrirtækja hafa verið á þátttöku kvenna í stjórnum fyrirtækja á 

Akureyri. 

Ég vona að þú sjáir þér fært að svara þessum 20 spurningum þar sem svar þitt er mikilvægur 

liður í rannsókn minni. 

Með fyrirfram þökkum. 

Kristín Helgadóttir 

*1. Kyn w 

Karl 

Kona 

*2. Aldur w 

30 ára eða yngri 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 

61 árs eða eldri 

*3. Börn undir 18 ára aldri w 

Engin 

1 

2 

3 

4 eða fleiri 

*4. Hæsta menntunarstig w 

Grunnskóli 

Framhaldsskóli (Stúdentspróf eða sambærilegt) 

Grunnnám á háskólastigi 

Framhaldsnám á háskólastigi 
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Annað (opinn svarmöguleiki í boði) 

*5. Menntun w 

Viðskipta- eða hagfræði 

Lögfræði 

Önnur félagsvísindi 

Verk- og raunvísindi 

Hugvísindi 

Annað (opinn svarmöguleiki í boði) 

*6. Aðalstarf  

Forstjóri/framkvæmdastjóri 

Aðstoðarforstjóri/framkvæmdastjóri 

Skrifstofustjóri/yfirmaður rekstrarsviðs 

Fjármálastjóri/yfirmaður fjármálasviðs 

Starfsmannastjóri/yfirmaður mannauðssviðs 

Sviðsstjóri/stjórnandi beint undir forstjóra 

Annað (opinn svarmöguleiki í boði) 

*7. Starfsmannafjöldi í viðkomandi fyrirtæki  

Færri en 4 

5 - 9 

10 - 49 

50 - 100 

101 eða fleiri 

*8. Hversu mörgum stjórnum situr þú í?  

1 

2 

3 

4 eða fleiri 

Sit ekki lengur í stjórn hjá fyrirtæki 

Hef aldrei setið í stjórn fyrirtækis 

*9. Reynsla af stjórnarsetu í árum?  

Innan við 1 ár 

2 - 3 ár 
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4 - 5 ár 

6 ár eða fleiri 

Hef aldrei setið í stjórn fyrirtækis 

*10. Hvaða hlutverki gegnir þú í stjórn fyrirtækis? (ægt að svara fleiri en einum valkosti)  

Stjórnarformaður 

Meðstjórnandi 

Varamaður 

Framkvæmdastjóri 

Sit ekki lengur í stjórn fyrirtækis 

Hef aldrei setið í stjórn fyrirtækis 

*11. Hvert er viðhorf þitt til kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja?  

Mjög neikvætt 

Neikvætt 

Hlutlaust, breytir engu 

Jákvætt 

Mjög jákvætt 

*12. Hafa áhrif kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja verið góð eða slæm ?  

Mjög góð 

Góð 

Hlutlaus, hafa ekki breytt neinu 

Slæm 

Mjög slæm 

*13. Hefur kynbundin samsetning stjórnar einhver áhrif á störf stjórnarinnar ?  

Já, jákvæð áhrif 

Já, neikvæð áhrif 

Nei engin áhrif 

Hef ekki skoðun á því 

*14. Hafa konur meira að sanna heldur en karlar í stjórnarstörfum ?  

Já 

Nei 

Hef ekki skoðun á því 
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15. Hvaða reynslu er æskilegt að nýr stjórnarmeðlimur hafi?(raðið eftir mikilvægi) 

Fjármál, Reynsla úr viðkomandi rekstri, Stefnumótun, Almenn Stjórnunarreynsla, 

Mannauðsstjórnun, Endurskoðun, Breytingastjórnun, Markaðsmál og sala 

16. Hvaða persónubundnu þætti ber stjórnarmaður að hafa?(raðið eftir mikilvægi) 

Sterk siðferðiskennd, Skipulagshæfni, Samskiptahæfni, Samningatækni, Greiningarhæfni, 

Skapandi hugsun, Sjálfstæði í ákvarðanatöku, Burðir til að standa með eigin sannfæringu, 

Góðir stjórnarhættir, Nægur tími og áhugi til að sinna stjórnarstörfum, Sterkt tengslanet 

*17. Að hafa sem jafnast hlutfall karla og kvenna í stjórnum fyrirtækja er mikilvægt af 

því að ... (Mjög sammála, sammála, hlutlaus/hvorki né, ósammála, mjög ósammála. 

Þannig nýtist auður samfélagsins best 

Það snýst um jafnan rétt karla og kvenna 

Það hefur áhrif á rekstur fyrirtækja 

Konur eru jafnhæfar körlum til að gegna stjórnunarstöðum 

Það hvetur konur til að sækjast eftir starfsframa 

Það stuðlar að betri fjárhagslegri afkomu fyrirtækisins 

*18. Lög um lágmark 40% kyns í stjórnum fyrirtækja er vafasöm aðferð til þess að ná 

fram kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja vegna þess að ... (Mjög sammála, sammála, 

hlutlaus/hvorki né, ósammála, mjög ósammála. 

Ekki er til nægur fjöldi hæfra kvenna til að manna stjórnunarstöður 

Hæfni er mikilvægari en kyn 

Það er neikvætt fyrir arðsemina 

Óheppilegt er að ríkið setji reglur um hverjir eigi að vera fulltrúar eigenda 

*19. Hvernig er hlutfall karla og kvenna í þeirri stjórn sem þú situr í ? 

Næstum því bara konur, yfir 90% 

Meirihluti konur, 61 - 90% 

Jafnt kynjahlutfall 40 - 60% 

Meirihluti karlar, 61 - 90% 

Næstum því bara karlar, yfir 90% 

Veit ekki 

Hef aldrei setið í stjórn fyrirtækis 

*20. Hefur þú tekið eftir breytingum á stjórnarstörfum eftir að lög um lágmark 40% hvors 

kyns í stjórnum fyrirtækja tóku gildi 1. september 2013? 

Ég sat ekki í stjórn fyrirtækis fyrir tíma lagasetningarinnar 

Stjórnin fellur ekki undir lög um kynjakvóta 

Já stjórnarstörfin hafa orðið erfiðari 

Nei engar marktækar breytingar hafa orðið 

Já ég ef tekið eftir breytingum til batnaðar 

Ég hef aldrei setið í stjórn fyrirtækis 

Þakka þér kærlega þátttökuna í rannsókn minni. Framlag þitt er vel metið 
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Viðauki B - Viðtalsrammi 

Getur þú sagt mér aðeins frá sjálfri/sjálfum þér og bakgrunni þínum? 

• Aldur 

• Fjölskylduhagir 

• Nám – gráður 

• Atvinna 

• Fjöldi stjórna, stærð stjórna og ár í stjórn 

Hvað varð til þess að þú tókst að þér stjórnarsetu upphaflega og hvenær var það?  

• Áhugasvið 

• Var það til þess gert til að auka reynslu þína? 

• Hafði kynjakvóti áhrif á ákvörðun þína? 

Hvernig er kynjaskipting stjórnarinnar sem þú situr í? 

• Hversu margir eru í stjórninni? 

• Hefur það breyst undanfarin ár? 

• Ef svo er, hvernig var breytingum háttað? 

• Hver hafa áhrif af kynjakvóta verið? 

• Hvernig finnst þér að aðferðir við kynjaskiptingu stjórnar ætti að vera ef 

einhverjar? 

Hafa stjórnarhættir breyst á síðustu árum? 

• Hefur stjórnin sett sér starfsreglur sem hún starfar eftir? Er það nýtilkomið eða 

hefur það alltaf verið? 

• Ef svo er, hvað er þú telur hafa breyst? 

• Telur þú breytingar hafa verið vegna þess að kynjakvóti var settur á? 

• Hvernig telur þú að stjórnarhættir ættu að vera? 

• Hvað telur þú að hafi undirbúið þig best undir stjórnarsetu? 

Hvert er viðhorf þitt til kynjakvóta?  

• Hafa áhrifin af honum verið góð eða slæm? 

• Var þörf á að setja kynjakvóta 

• Er það á einhvern hátt verra fyrir kvenmenn að vera teknar inn í stjórn vegna 

kynjakvóta? 

• Ef svo er, á hvaða hátt? 

• Eru mikið til sömu konur í mörgum stjórnum? Frekar en karlmenn?  

• Hefur aukning kvenna komið niður á hlut karlmanna í stjórnum fyrirtækja? 

• Hafa konur meira að sanna í störfum stjórna en karlmenn ? 

Er þörf á kynjakvóta? 

• Hverju skilar hann 

• Ef ekki, telur þú þurfa einhverjar hömlur eða hjálpartæki sem hjálpa konum að 

ná áfram? 



110 

• Hvers vegna / ekki? 

• Er óheppilegt að ríkið setji reglur um hverjir eigi að vera fulltrúar eigenda? 

Telur þú að kynbundin samsetning stjórnar hafi áhrif á störf hennar? 

• Er umræða á stjórnarfundum með öðrum hætti eftir fjölgun kvenna í stjórn? 

• Er munur á því hvort það er ein eða fleiri konur í stjórn? Þegar hlutföllin aukast? 

• Talað er um að vægi kvenna aukist við 30%, telur þú að eitthvað sé til í því? 

• Getur ein sterk kona setið í fimm manna stjórn með öðrum karlmönnum og 

komið breytingum í gegn og talað fyrir hönd annarra kvenna? En ef þær væru 

tvær? 

Hverjar telur þú vera raunverulegar hindranir fyrir konur í dag á leið þeirra til 

stjórnarstarfa? 

• Telur þú konur geta gert eitthvað til að minnka þessar hindranir?  

• Hver eða hverjir ættu að vinna að því að minnka þessar hindranir? 

Telur þú að fyrirtæki á Akureyri séu almennt að uppfylla lög um kynjakvóta? 

• Ef ekki, hvað telur þú að valdi því að þau séu ekki að uppfylla þessi lög? 

• Hafa verið miklar breytingar í stjórnum á Akureyri undanfarin ár? útskiptingar 

• Telur þú vera mun á þessu á milli Akureyrar annarsvegar og höfuðborgarinnar 

hins vegar? 

Hversu mikilvægt er tengslanet þeim sem vilja sitja í stjórnum fyrirtækja? 

• Tekur þátt í skipulögðum tengslanetum?  

• Ef svo er, hafði það áhrif á velgengni þína?  

• Hvernig þá? 

Hefur þú setið í stjórnum annarsstaðar á landinu? 

• Ef svo er, finnur þú mun á viðhorfi stjórnarmanna í Reykjavík og Akureyri ? 

• Hvernig er munurinn? 

• Telur þú mikilvægara að taka þátt í skipulögðum tengslanetum í Reykjavík? 

Hvaða aðra þætti telur þú hafa haft áhrif á velgengni þína? 
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Viðauki C – Tölvupóstur RSK 
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Viðauki D – Niðurstöður spurningakönnunar 
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Viðauki E – Niðurstöður spurningakönnunar 

eftir kyni 
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Viðauki F – Tölvupóstur til 

framkvæmdastjóra 

 

Til þess er málið varðar: 
  
Sæll XXXXX 

Getur þú aðstoðað mig. 

Ég heiti Kristín Helgadóttir og er nemandi við Háskólann á Akureyri. Ég er 
að vinna meistaraverkefni mitt í stjórnun og alþjóðaviðskiptum sem ég 
mun skila nú í vor. 

Verkefnið sem ég er að vinna fjallar um áhrif lagasetningar um kynjakvóta 
á þátttöku kvenna í stjórnum fyrirtækja á Akureyri og er ég þá helst að 
skoða samanburð niðurstaðna af Akureyrarsvæði og niðurstaðna sem 
þegar hafa fengist með rannsóknum um kynjakvóta í stjórnum á Íslandi. 

Liður í rannsókn minni eru viðtöl og smávægileg könnun hjá fólki sem 
gegnir stjórnarsetu á Akureyrarsvæðinu. Til þess að geta það þarf ég að 
fara yfir hverjir sitja í stjórnum fjölmennustu fyrirtækja á Akureyri. 

Hluti af þessum upplýsingum eru gefnar upp á internetsíðum vissra 
fyrirtækja en ekki er hægt að nálgast þetta allsstaðar. 

Ég yrði mjög þakklát ef þið gætuð gefið mér upplýsingar um stjórnarsetu í 
fyrirtæki ykkar? 

  

Með vinsemd og virðingu 

Kristín Helgadóttir 

 


