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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði og er metin til 12 (ECTS) eininga. 

Hugmyndin að efni ritgerðarinnar kom frá leiðbeinanda mínum Ástu Dís Óladóttur dósent 

við Háskóla Íslands sem útvegaði nöfn 150 fyrirtækja af lista yfir 300 stærstu fyrirtæki 

landsins. Ég vil þakka henni fyrir góða faglega leiðsögn, stuðning og ábendingar við vinnslu 

ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka Verönu Karlsdóttur doktorsnema við HÍ sem aðstoðaði 

við uppsetningu gagna í SPSS. Að lokum við ég þakka móður minni fyrir ómetanlega 

hvatningu og stuðning í gegnum skrifin, yfirlestur og ráðgjöf. Það var mjög áhugvert að 

skrifa þessa ritgerð. Augun opnuðust fyrir stöðu kvenna efst í skipulagsheildinni og aukin 

meðvitund vaknaði um mikilvægi þess að konur taki höndum saman og nái fram 

breytingum að bættu kynjajafnrétti í framtíðinni.   
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Útdráttur 

Á Íslandi telst staða kynjajafnréttis góð, atvinnuþátttaka kvenna og menntunarstig er hátt. 

Þrátt fyrir þetta er aðgengi kvenna að æðstu stöðum og stjórnum takmarkað. 

Leiðbeinandi útvegaði lista yfir 150 af 300 stærstu fyrirtækjum Íslands og voru 

kynjahlutföll forstjóra, stjórnarformanns og stjórnarmeðlima innan fyrirtækjanna skoðuð. 

Staðan í skráðum og óskráðum fyrirtækjum var einnig borin saman. Kannað var hvor 

líklegra væri að forstjóri væri kona ef kona væri í stjórn. Auk þess var að skoðað hvort 

munur væri milli atvinnugreinanna sjávarútvegs, ferðaþjónustu og orkumála. Meðal 

þeirra upphaflegu 150 fyrirtækja var að lokum 141 fyrirtæki sem veitti fullnægjandi 

upplýsingar og myndaði lokaúrtakið sem unnið var með. Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í 

Excel og SPSS. Kynjahlutföll voru skoðuð með uppsetningu í krosstöflu og kí-kvaðratpróf 

notað til að meta hvort munur væri á hlutfalli kynjanna. Fylgni milli breyta var metin með 

Phi fylgnistuðli. Niðurstöður sýndu að rúmlega 14% kvenna eru forstjórar, en í skráðum 

fyrirtækjum er engin kona forstjóri. Í rúmlega 11% tilvika eru konur stjórnarformenn, en 

engin kona í skráðum félögum. Hlutfall kvenna sem stjórnarmeðlimir er rúmlega 37% í 

öllu úrtakinu, en 44% í skráðum félögum. Þegar a.m.k. ein kona er í stjórn, þá eru meiri 

líkur á að kona sé forstjóri og eru tengslin marktæk, χ2(1,N=141) = 4,404;p=0,036). Í 

orkumálum er 50% stjórnarformanna konur og rúmlega 52% stjórnarmeðlima og er 

staðan best innan þess geira þegar atvinnugreinarnar eru bornar saman. Staðan er mun 

lakari í ferðaþjónustu en þar er engin kona stjórnarformaður og aðeins tæp 22% kvenna 

sitja í stjórn. Í sjávarútvegi eru rúmlega 11% stjórnarformenn og tæplega 35% sitja í stjórn. 

Staða kvenna sem forstjóra í þessum þremur greinum er nálægt því sem er í 

heildarúrtakinu. Mikilvægt er að stuðla að hærra hlutfalli kvenna almennt séð efst í 

skipulagsheildinni, þó sérstaklega í forstjórasæti.  
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Abstract 

In Iceland, the status of gender equality is considered good, women's employment 

participation and level of education is good. In spite of this, women's access to senior 

positions and boards is limited. The supervisor provided a list of 150 of Iceland's 300 

largest companies in Iceland. In the study gender ratios of the CEO, Chairman of the Board 

and members of the Board were calculated in the companies. The status of companies 

listed on stock exchange vs. not listed was also compared. It was investigated whether a 

CEO was more likely to be a woman if a woman was on the Board. In addition, it was 

examined whether there were differences between three sectors: fisheries, tourism, and 

energy. Among the original 150 companies, there were finally 141 companies that 

provided satisfactory information and formed the final sample. Statistical processing took 

place in Excel and SPSS. Gender ratios were examined by cross-tabulation and chi-square 

tests were used to assess the difference between the sexes. Correlation between 

variables was assessed by the Phi correlation coefficient. Results from 141 single 

companies showed that about 14% of women are CEOs but in listed companies there is 

no woman as CEO. In about 11% of the cases, women are Chairmen of the Board, but 

none in listed companies. The proportion of women as Board members is 37% in the 

entire sample, and 44% in listed companies. When at least one woman is on the Board, 

then a woman is more likely to be the CEO and the relationship is significant at 

χ2(1,N=141) = 4,404;p=0,036). In the energy sector, 50% of the Board Chairmen are 

women and about 52% of the Board members are women, - this sector does best when 

comparing the three sectors. The situation is much worse in tourism, where there is no 

female as a Board Chairman and only around 22% of women are Board members. In the 

fisheries sector, 11% of the Chairmen of the Board are women and just over 35% are 

Board members. The position of women as CEOs in these three sectors is close to the 

overall sample. It is important to promote a higher proportion of women in general at the 

top of the organization, especially in the CEO position. 
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1 Inngangur 

Kvenréttindabaráttan fjallar um væntingar og kröfur um að konur séu metnar til jafns við 

karlmenn og voru fyrstu almennu lögin um jafnrétti kynja samþykkt hérlendis á Alþingi 

árið 1976 (Jafnréttisstofa, e.d.). Mikið hefur áunnist og kemur Ísland mjög vel út þegar 

kemur að jafnréttismálum og var landið efst á lista Alþjóða efnahagsráðsins (e. World 

Economic Forum) árið 2019  hvað varðar kynjajafnrétti í heiminum  (World Economic 

Forum.org, 2019).  

Auk góðs kynjajafnréttis á Íslandi er atvinnuþátttaka kvenna góð og menntunarstig 

hátt. Þrátt fyrir þetta er aðgengi kvenna að æðstu stöðum fyrirtækja enn takmarkað (Ásta 

Dís Óladóttir o.fl., 2019). Það er ekki einungis mikilvægt mannréttindamál að konur öðlist 

jafnrétti á við karlmenn, heldur er það öllu samfélaginu til hagsbóta til að ná aukinni 

hagsæld. Sýnt hefur verið fram á að ef gætt er að jafnræði kynja þegar kemur að 

ákvörðunarvaldi fyrirtækja og stofnana, leiði það til meiri arðsemi og velgengni (Katrín 

Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir,  2015). 

Á Íslandi er konur helst að sjá í stjórnunarstöðum í minni fyrirtækjum (Hagstofa Íslands, 

2021, Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2021). Þegar lög um kynjakvóta (13/2010) voru sett á í 

landinu árið 2010 varðandi að lágmark 40% hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja með 50 

starfsmenn eða fleiri urðu framfarir í rétta átt og hefur konum í stjórnum almennt fjölgað 

í landinu. Smitáhrifin hafa því miður ekki orðið nægjanleg þegar kemur að sæti forstjóra 

(Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019).  

Þrátt fyrir jákvæða þróun á ýmsum sviðum, þá eru konur almennt séð  í minnihluta 

eftir því sem ofar dregur í skipulagsheildinni og hefur verið talað um að þær mæti nokkurs 

konar ósýnilegu glerþaki þegar þær reyni að komast í æðstu stöður (Purcell o.fl., 2010, 

Þóra H. Christiansen o.fl., 2021). Mikilvægt er að fá skýra mynd af stöðunni svo hægt sé 

að fylgjast með breytingum að settum markmiðum og finna leiðir að bættu jafnvægi.  

Þar sem ekki er vitað hvernig staðan er meðal stærstu fyrirtækja landsins var markmið 

þessarar rannsóknar að afla gagna frá 150 fyrirtækjum innan hóps 300 stærstu fyrirtækja 

landsins og skoða kynjahlutföll efst í skipulagsheildinni. Alls tókst að afla fullnægjandi 

svara frá 141 fyrirtæki. Leitað var svara við þremur rannsóknarspurningum: 
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1) Hvert er hlutfall kynja í stjórn, stjórnarformanns og forstjórastöðu og er munur á  

milli skráðra og óskráðra félaga? Niðurstöður sýna að rúmlega 14% forstjóra í öllu 

úrtakinu eru konur,  en engin kona gegnir því hlutverki af þeim 12 skráðu félögum sem 

úrtakið náði til. Í rúmlega 11% tilvika eru stjórnarformenn úrtaksins konur en engin kona 

gegnir því hlutverki í skráðum félögum. Þegar kemur að stjórnarmeðlimum þá sýna 

niðurstöður að hlutföll kvenna meðal stjórnarmeðlima er rúmlega 37% og hlutur karla 

tæp 63%. Þegar skráð og óskráð félög eru borin saman sést að staðan er aðeins betri í 

skráðum félögum eða 44% konur og karlar 56%. Í óskráðum félögum eru hlutur kvenna  

hins vegar 36% og  karla 64%. 

2) Eru meiri líkur á að forstjóri sé kona ef kona situr í stjórn? Niðurstöður sýndu 

marktæka fylgni þess að ef a.m.k. ein kona er í stjórn þá eru auknar líkur á að kona sé 

forstjóri.  

3) Er kynjastaða ólík milli sjávarútvegs, ferðaþjónustu og orkugeirans? Sjá niðurstöður 

í töflu 1. 

Tafla 1. Fjöldi kvenna og karla sem forstjórar, stjórnarformenn og stjórnarmeðlimir innan sjávarútvegs, 
ferðaþjónustu og orkugeira. 

Atvinnugrein: Forstjóri Stjórnarformaður Stjórnarmeðlimur 

 Konur Karlar Konur Karlar Konur Karlar 

Sjávarútvegur 3 15 2 16 28 51 

Ferðaþjónusta 1 6 0 7 5 18 

Orkugeiri 1 8 4 4 24 22 

 

Þegar kemur að forstjórasæti eru hlutföll kvenna best innan sjávarútvegs, eða tæp 17% 

en lökust í orkugeiranum, rúm 12%. Hlutföll kynja sem stjórnarformaður eru best innan 

orkugeirans en þar er hlutur kvenna 50% á móti engri konu í ferðaþjónustu og rúmum 

11% í sjávarútvegi. Í orkumálum eru konur í meirihluta sem stjórnarmeðlimir, eða rúmlega 

52% miðað við karla, í sjávarútvegi rúm 35% og ferðaþjónustu tæp 22%. Ekki er hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum þar sem úrtakið er lítið.  

Í næsta kafla verður fjallað um kynjaskiptingu vinnumarkaðar almennt og einnig 

skoðað hvernig staðan er innan sjávarútvegs, ferðaþjónustu og orkugeirans þar sem 
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kynjaskiptingin birtist með ólíkum hætti. Í kafla fjögur verður staða kvenna í 

stjórnunarstöðum og stjórnum á Íslandi skoðuð sérstaklega, bæði meðal kvenna í 

opinberum áhrifastöðum, framkvæmdarstöðum, stöðu forstjóra og konum í stjórnum, 

bæði sem stjórnarformönnum og stjórnarmeðlimum. Í kafla fimm verður 

glerþakskenningin kynnt, en hún útskýrir og lýsir vel þeim hindrunum sem konur mæta 

efst í skipulagsheildinni af ýmsum toga. Í kafla sex verður greint frá aðferðinni sem beitt 

var í rannsókninni, rannsóknarspurningum, hvaða gögn voru nýtt og framvinda 

rannsóknarinnar. Í sjöunda kafla verða niðurstöður kynntar og í áttunda kafla  eru 

umræður og svo lokaorð.    

2 Kynjaskiptur vinnumarkaður 

Árið 2020 uppfærði The Economist svokallaða „glerþaksvísitölu“ (e. glass ceiling index), 

sem byggir á 10 vísbendingum um jafnrétti kynja á vinnustað sem felur m.a. í sér  

menntun, atvinnuþátttöku, laun, umönnunarkostnað, mæðra- og feðraréttindi, umsóknir 

í viðskiptafög og fulltrúa í æðstu störf eins og stjórnunarstöður, stjórnir fyrirtækja og 

stjórnmálastofnana eins og þings. Ísland hafnaði í efsta sæti og fór fram úr 

nágrannalöndunum Noregi og Svíþjóð (Economist.com, 2020). Atvinnuþátttaka kvenna  

er einnig með því mesta sem þekkist um víða veröld, eða um 72% (Hagstofa Íslands, 2021). 

Þrátt fyrir þetta er staða kvenna ekki jöfn miðað við karla í öllu tilliti á vinnumarkaði.  

Hugtakið kynjaskiptur vinnumarkaður kom fyrst til sögunnar á sjöunda áratug síðustu 

aldar og eru megineinkennin þau að meirihluti þeirra sem vinna ákveðin störf eru ýmist 

konur eða karlar (Bettio og Verashchagina, 2009). Rótin að kynjaskiptum vinnumarkaði 

telst liggja í sögulegum hlutverkum kynjanna sem hafa litað stöðluð viðhorf og haft áhrif 

á þætti eins og áhugsvið fólks, umönnunarskyldu, náms- og starfsval miðað við kyn. 

Afleiðingarnar birtast til að mynda í launamuni, mismunun og vanmati á virði starfa 

kvenna (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

Oft er talað um lárétta kynjaskiptingu annars vegar og lóðrétta hins vegar. Hugtakið 

lárétt kynjaskipting vísar til  þess að annað kynið gegni ólíkum störfum á vinnumarkaði og 

að kynjaskipting milli atvinnugreina sé afgerandi. Lóðrétt kynjaskipting vísar hins vegar til 

þess að innan atvinnugreina og vinnustaða gegni karlar og konur misjöfnum stöðum og 
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störfum og eru karlmenn frekar en konur ofarlega í valdastiga skipulagsheildarinnar 

(Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

Í grein Ellingsæter (2013) er greint frá rannsóknum Charles og Grusky (2005) sem segja 

að  lárétt kynjaskipting verði til vegna hugmyndar um að slíkt sé nauðsynlegt á grundvelli 

þess að konur og karlar séu í grunninn ólík og búi yfir mismunandi hæfileikum og færni 

sem geri að verkum að ákveðin störf henti öðru kyninu betur en hinu. Lóðrétt 

kynjaskipting stafi hins vegar af hugmyndinni um forgang karla, þ.e. að karlar séu meira 

virði en konur og henti því betur í háttsettar stöður. Öfl innan jafnréttisbaráttunnar dragi 

úr lóðréttri kynjaskiptingu vinnumarkaðar í störfum sem ekki krefjast líkamlegra burða 

með því að auðvelda konum inngöngu í háttsett atvinnu- og stjórnunarstörf.  

Þeir félagar telja einnig að lárétt kynjaskipting spretti upp bæði út frá eftirspurnar- og 

framboðshliðinni: Vinnuveitendur tileinki sér forsendur þeirrar hugsunar að nauðsynlegt 

sé að úthluta störfum út frá kyni vegna ólíkrar hæfni karla og kvenna og launþegar tileinki 

sér viðhorf út frá sömu forsendum og sækist eftir störfum sem fullnægja þeim. Ennfremur 

halda þeir því fram að lóðréttur aðskilnaður byggi á almennum viðhorfum innan 

menningarinnar um að karlar séu sérstaklega vel til þess fallnir, og þá betur en konur, að 

gegna störfum sem fela í sér mikil völd.  Á framboðshliðinni líti karlmenn á sig sem aðal 

fyrirvinnu fjölskyldunnar og á eftirspurnarhliðinni líti vinnuveitendur einnig á karlmenn 

sem aðal fyrirvinnur og geri ráð fyrir að þeir geti skuldbundið sig meira þar sem þeir eru 

ekki fjarverandi vegna barneigna og umönnunarstarfa sem talið er tilheyra kynhlutverki 

kvenna. Því sé meiri arðsemi falin í því að ráða karla (Ellingsæter, 2013).  

Ellingsæter (2013) bendir á að í Skandinavíu og öðrum norrænum ríkjum sé mikil 

áhersla lögð á fjölskylduvæna stefnu á vinnumarkaði, sérstaklega innan opinbera geirans. 

Líklegt sé að lárétt og lóðrétt kynjaaðgreining verði viðvarandi í þessum velferðarríkjum 

vegna stórra opinberra þjónustugeira sem viðhaldi sögulegu kynbundnu hlutverki kvenna 

sem mæðra sem leiði til þess að stór hluti kvenna ráði sig í þessi opinberu störf, oft með 

tilheyrandi lægri launum og hlutastörfum sem veiki stöðu þeirra til lengri tíma. 

Þrátt fyrir miklar breytingar á síðustu áratugum er íslenskur vinnumarkaður ennþá 

mjög kynjaskiptur. Í skýrslu um stöðu kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði, sem 

gerð var fyrir velferðarráðuneytið af Katrínu Ólafsdóttur og Steinunni Rögnvaldsdóttur 

(2015), kemur fram að hlutfall karla sem sinna umönnunarstörfum er til að mynda mun 
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lægra hérlendis í samanburði við Norðurlöndin. Jafnframt kemur fram að ef hlutfall 

starfsfólks af öðru kyninu er 2/3 eða hærra eru stéttir ýmist kallaðar kvenna- eða 

karlastéttir, en samkvæmt þeirri skilgreiningu teljast hjúkrunarfræðingar, skrifstofufólk, 

kennarar á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi til kvennastétta á Íslandi. Véla- og 

vélgæslufólk, sjómenn og bændur tilheyra hins vegar karlastétt út frá þessu viðmiði og 

skilgreiningu. Jafnari kynjaskipting er samt til staðar meðal ósérhæfðs starfsfólks, ýmissa 

sérfræðinga og sérmenntaðs starfsfólks (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 

2015). Sem dæmi um mjög afgerandi kynjaskiptingu á vinnumarkaði má nefna að árið 

2018 var hlutfall karla 78% innan fiskveiða, skógræktar og landbúnaðar, á meðan hlutfall 

kvenna innan fræðslustarfsemi var 76,8% (Hagstofa Íslands, 2018).  

Emerek (2008) benti á ýmsa vankanta kynjaskipts vinnumarkaðar, sem hún telur geti 

dregið úr sveigjanleika, stuðlað að myndun og viðhaldi flöskuháls á einu sviði 

atvinnulífsins á meðan skortur sé á vinnuafli á öðrum stöðum. Auk þess sé slíkur 

vinnumarkaður stærsti áhrifavaldur launamunar kynjanna og stuðli að óréttlæti sem felst 

í því að konur og karlar með líka menntun og hæfni hafi ekki sama aðgang að störfum því 

þau séu skilgreind sem karllæg eða kvenlæg. Kynjaskiptur vinnumarkaður komi því í veg 

fyrir að mannauður innan samfélagsins sé fullnýttur. 

Í eftirfarandi verður skoðað nánar hvernig kynjaskipting birtist innan ólíkra 

atvinnugreina og verða dæmi tekin frá sjávarútvegi, ferðaþjónustu og orkugeiranum, sem 

eru stórar og mikilvægar atvinnugreinar á Íslandi.   

2.1  Konur innan sjávarútvegs 

Sjávarútvegur er skilgreind sem karllæg atvinnugrein þar sem konur hafa einkum komið 

að vinnslu afurða innan greinarinnar (Ágúst Einarsson og Ásta Dís Óladóttir, 2021). 

Kynbundnar staðalímyndir hafa gegnumgangandi verið mjög sterkar í sjávarútvegi og hafa 

störf karla innan geirans notið meiri virðingar en kvennastörfin  (Ásta Dís Óladóttir og 

Guðfinna Pétursdóttir, 2018). Sambærilegur kynjahalli er einnig til staðar innan fiskeldis 

og hefur verið bent á að í opinberum tölum sé horft framhjá framlagi kvenna í fyrsta stigi 

virðiskeðjunnar innan sjávarútvegs víðsvegar um heiminn (Gopal o.fl., 2020). 

Í opinberri rannsóknarskýrslu í Noregi árið 2021 var því velt upp af hverju svo fáar 

konur fyrirfinnist innan sjávarútvegs og skoðað hvað hægt sé að gera til að ná fram jafnara 

kynjahlutfalli. Stærsta hindrun kvenna var talin tengjast verkefnum ólíkra lífsfasa, 
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sérstaklega umönnunar barna, einnig viðhorfum og hegðun sem litar karllægar 

atvinnugreinar sem þessa og leiðir til þess að konur upplifi sig vanmetnar og óvelkomnar. 

Meðal úrræða sem bent var á, var að tryggja aðgang fleiri kvenna í stjórnir fyrirtækja 

innan sjávarútvegsins (Nærings- og fiskeridepartementet, 2021). 

Oft hefur verið bent á að breyta þurfi viðhorfum fólks í samfélaginu svo fullt jafnrétti 

náist á vinnumarkaði sem og annars staðar. Í skýrslu Velferðarráðuneytisins sem unnin 

var af Katrínu  Ólafsdóttur og Steinunni Rögnvaldsdóttur (2015) um stöðu kvenna og karla 

á vinnumarkaði er vitnað í áhugaverða samanburðarrannsókn 35 landa í Evrópu (ESPAD-

European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) árið 2011 þar sem 3500 

ungmenni í 10. bekk á Íslandi tóku þátt. Skoðuð voru tengsl viðhorfa drengja og stúlkna 

til jafnréttis og búsetu.  Niðurstöður könnunarinnar sýndu að þó stúlkur væru líklegri en 

strákar til að veita svör út frá jafnréttismiðuðum viðhorfum, þá viku stúlkur búsettar í 

sjávarþorpum frá því. Þær töldu frekar en stúlkur búsettar annars staðar að karlar eða 

konur séu betri til að gegna tilteknum störfum eða hlutverkum (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  Þetta tengist hugsanlega þeim fyrirmyndum sem 

ungmennin hafa, en árið 2019 höfðu einungis um 4,3% konur fiskveiðar að aðalstarfi og 

er hlutfallið það lægsta síðastliðin 10 ár samkvæmt Hagstofu Íslands og eru karlar um 70% 

þeirra sem vinna við fiskiðnað (Hagstofa Íslands, 2021).  

Konur innan sjávarútvegs hafa látið til sín taka að undanförnu og stuðlað að bættri 

upplýsingagjöf og tölulegu yfirliti varðandi kynjahlutföll innan greinanna í þeim tilgangi að 

fylgjast með þróuninni. Í nýútkominni skýrslu á vegum Félags kvenna í sjávarútvegi, þar 

sem staða kvenna í sjávarútvegi var sérstaklega könnuð, kom fram að í um 28% 

sjávarútvegsfyrirtækja og stofnana er engin kona eigandi, en rannsóknin náði til 422 

fyrirtækja og stofnana í landinu. Í ljós kom að meirihluti skrifstofustarfa eru mönnuð 

konum og í um helmingi tilfella eru konur millistjórnendur. Um 70% þeirra sem sitja í 

æðstu stöðum eru karlar og því greinilegt að konur eiga enn langt í land hvað varðar 

stöður efst í skipulagsheildinni í samanburði við karla (Rannsóknarmiðstöð HA, 2021).    

Í skýrslunni kom einnig fram að flestir svarenda töldu að bæði kynin fengju sömu 

tækifæri til starfsframa og var sú skoðun hvað mest áberandi hjá yngra fólki, sem er 

áhugavert og bendir kannski til breyttra viðhorfa kynslóða og áhrifa jafnréttisbaráttu 

síðastliðinna áratuga. Karlar voru mun líklegri en konur að telja að þörf væri á fleiri konum 
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á vinnustaðnum. Um þriðjungur svarenda var sammála því að konur ættu að hafa meiri 

áhrif á vinnustaðnum en þær hafa í dag og voru karlar fremur sammála þessu. Áhuga 

vekur að um 60% voru hvorki sammála né ósammála þessu og rúm átta prósent 

ósammála, sem getur bent til rótgróinna kynbundinna viðhorfa. Þegar leitað var svara 

varðandi þekkingu og hæfni kynjanna voru rúm 15% sammála því að karlar byggju yfir 

meiri þekkingu en konur innan greinarinnar og tæp sjö prósent töldu að karlar væru 

hæfari miðað við konur, sem er kannski merki um að staðalmyndir séu að hverfa að 

einhverju leyti. Varðandi hvort konur eða karlar myndu sækjast eftir ólíkum tegundum 

starfa, kom meðal annars fram í opnum svörum að karlar sæktust frekar eftir 

stjórnunarstöðum,  vélastörfum og störfum innan tækni- og iðngreina. Einnig var sagt að 

konur sæktu síður í störf sem krefðust tæknikunnáttu og meiri ábyrgðar. 

(Rannsóknarmiðstöð HA, 2021).   

Þegar skoðað var hlutfall kynja í æðstu stöðum kom í ljós að einungis tæp 17% 

fyrirtækjanna höfðu konu sem forstjóra. Þegar rýnt var betur í hlutfall kvenna meðal 

æðstu stjórnenda kom í ljós að 39% vinnustaðanna höfðu enga konu í slíkum stöðum og 

var það algengast á mjög litlum vinnustöðum með  fimm eða færri  starfsmenn. Áberandi 

var að einungis einn vinnustaður var með 81-90% konur sem æðstu stjórnendur og á 12 

stöðum voru 91-100% æðstu stjórnendur konur. Þegar kannað var hversu hátt hlutfall 

vinnustaða væri með 41-100% kvenna sem æðstu stjórnendur kom í ljós að það voru 

30,5% þeirra. Algengast var að þetta ætti við um fjölskyldufyrirtæki (Rannsóknarmiðstöð 

HA, 2021).  

Þegar kom að hlutfalli kvenna í stjórnum fyrirtækjanna voru niðurstöður mjög 

svipaðar. Rúmlega 34% vinnustaða höfðu enga konu í stjórn og því mörg sóknarfæri 

framundan. Hjá um fimmtungi fyrirtækjanna voru 31-40% stjórnarmanna konur. Hins 

vegar voru einungis sex vinnustaðir með 80-100% stjórnarmanna sem voru konur. Hæsta 

hlutfall kvenna í stjórn var hjá fjölskyldufyrirtækjum og í tæplega 45% þeirra voru 41-

100% stjórnarmanna kvenkyns (Rannsóknarmiðstöð HA, 2021). 

Í rannsókn Ástu Dísar Óladóttur og Guðfinnu Pétursdóttur árið 2018, þar sem rætt var 

við konur sem gegna í stjórnunarstöðum innan sjávarútvegsins, kom fram að 

atvinnugreinin eigi sér sterka sögu og hefðir sem hugsanlega er erfitt að breyta, en engan 

veginn útlokað að þeirra mati. Konum í stjórnendastöðum innan greinarinnar sé að fjölga 
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en að kynjabundnar staðalímyndir séu þó afar sterkar þar sem störf karla eru meira metin 

en kvenna. Konurnar töldu karla samt ekki neikvæða í sinn garð, en að það hafi tekið tíma 

fyrir þær að skapa sér rými innan greinarinnar og að þær upplifi að á þær sé hlustað til 

jafns við karlana. Að vera fæddur inn í tengslanet hafði haft mikið að segja fyrir nokkrar 

þessara kvenna. 

2.2 Konur innan ferðaþjónustu 

Mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir íslenskt þjóðarbú fór jafnt og þétt vaxandi á árunum 

eftir hrun og jókst hlutur greinarinnar í vergri landsframleiðslu frá 3,5% árið 2009 í rúm 

8% árin 2016-2018. Árið 2015 var ferðaþjónustan í fyrsta skipti orðin stærsta 

útflutningsgrein íslenska hagkerfisins og fór þar með fram úr sjávarútvegi og álframleiðslu 

eftir stöðugan vöxt (Íris Huld Halldórsdóttir, 2021).  

Í greiningu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (e. Organisation for Economic Co-

operation and Development [OECD]) hefur komið fram að hlutfall þeirra sem störfuðu í 

ferðaþjónustu hér á landi var hvað hæst af öllum OECD ríkjunum frá 2016 og þá jafnvel 

hærra en á Spáni sem er eitt þekktasta ferðaþjónustuland í heimi.   Heimsfaraldurinn 

hefur haft neikvæð áhrif en eru þó blikur á lofti um að markaðurinn sé að taka við sér 

aftur (Íris Huld Halldórsdóttir, 2021).  

Samkvæmt skýrslu Alþjóðaferðamálastofnunarinnar (e. UNWTO) um jafnrétti 

kynjanna í ferðaþjónustu eru konur meirihluti þeirra sem starfa innan greinarinnar í 

heiminum. Má því segja að ferðaþjónusta sé kvenlæg grein að því leyti og jafnframt mjög 

atvinnuskapandi fyrir konur og tækifærisgefandi.  

Út frá lóðréttri kynjaskiptingu þá raðast konur og erlent vinnuafl hins vegar í 

láglaunastörf neðst og eiga konur fáa fulltrúa eigenda og stjórnenda efst. Ef litið er til 

framkvæmdastjóra innan ferðaþjónustu á heimsvísu, þá voru 20% þeirra konur og 24% 

kvenna sátu í stjórnum fyrirtækja. Tölurnar voru mjög svipaðar árið 2018. Árið 2019 voru 

einungis 23% ferðamálaráðherra heimsins konur. Í skýrslunni er bent á mikilvægi þess að 

skoða hlutverk kvenna í forystu í ferðaþjónustu í víðara samhengi og tengja við þátttöku 

kvenna við ákvarðanatöku á fleiri sviðum atvinnulífsins og þjóðfélagsins. Þegar kemur að 

Evrópu þá er rúmlega helmingur þeirra sem starfa innan ferðaþjónustu konur. Þrátt fyrir 

það eru þær með um 15% lægri laun en karlar og fáar í stjórnunarstöðum. Bent er á að 
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innan Evrópusambandsins skorti áherslur og skýra stefnumótun innan greinarinnar með 

tilliti til jafnréttis kynjanna (UN woman, 2019).  

2.3 Konur innan orkugeirans 

Meirihluti starfsfólks í orkugeiranum eru karlar og hafa framkvæmdir innan sviðsins oft 

falið í sér verk og störf sem sögulega séð hafa verið skilgreind sem karllæg (Stjórnarráð 

Íslands, 2021). Í dag er í auknum mæli lögð áhersla á hvernig megi ná samfélagslega 

sjálfbærum umskiptum í átt að grænu orkukerfi. Einn þáttur í félagslegri sjálfbærni er 

jafnrétti kynjanna, þar sem skoðuð er þörf orkugeirans fyrir að nýta fjölbreytileika í 

starfsumhverfi til að örva nýsköpun og tryggja þátttöku beggja kynja til ákvarðanatöku 

(Elamson og Klepper, 2021). 

Í stöðuskýrslu stjórnarráðs Íslands árið 2021 kemur fram að mikið hafi áunnist á 

undanförnum árum varðandi kynjajafnrétti innan greinarinnar. Til að mynda eru jöfn 

kynjahlutföll í stjórnum stærstu orkufyrirtækjanna og meðal stjórnenda. Þó þurfi að brjóta 

niður kynjaðar staðalmyndir á ýmsum stöðum innan sviðsins. Í því sambandi vekur áhuga 

að styrkir úr Orkusjóði renna að mestu leyti til karla, því þeir eru umsækjendur í meiri 

mæli.  Árið 2020 var til að mynda engin kona sem sótti um, en hlutverk sjóðsins er að 

stuðla að hagkvæmri nýtingu orkulinda Íslands sem snertir þróun atvinnugreinarinnar 

hérlendis (Stjórnarráð Íslands, 2021).  

Í þriðju skýrslunni sem gerð var hérlendis árið 2021 fyrir félagið Konur í orkumálum 

varðandi stöðu kvenna innan greinarinnar kemur fram að meirihluti ákvörðunarvalds og 

ábyrgðar í íslenskum orkufyrirtækjum liggur ennþá hjá körlum og staða þeirra er sterkari 

þegar kemur að vali æðstu stjórnenda. Þrátt fyrir þetta virðast góðar framfarir þegar 

kemur að stöðu kvenna og greinin að verða minna karllæg en áður.  Í því sambandi var 

bent á þá áhugaverðu staðreynd að jafnara kynjahlutfall áhrifavalds sé meðal íslenskra 

orkufyrirtækja í samanburði við alþjóðleg fyrirtæki. Í Bandaríkjunum og Kanada mælist 

ávörðunarvald kvenna innan orkumála til að mynda 11%, í Suður Ameríku 0% og í Evrópu 

rúmlega 9%. Á Íslandi er kynjahlutfall kvenna hins vegar 36% sem má teljast gott í þessum 

samanburði. Í samanburði við Norðurlöndin er frammistaða Íslands einnig góð, en 

ákvörðunarvald kvenna á Norðurlöndum er aðeins 19% (Ernst&Young, 2021). Líðan og 

ánægja kvenna sem vinna innan orkugeirans á Íslandi er einnig almennt góð, þó 

sérstaklega meðal yngri kvenna (Konuriorkumalum.is, 2018, Zenter.is, 2018). 
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Áhugavert er að skoða hvaða þættir eru til staðar hjá fyrirtækjum eða stofnunum þar 

sem kynjahlutfall er í góðu jafnvægi og sjá hvað aðgreinir þau frá hinum þar sem konur 

eru fáséðari. Innan olíu- og gasgeirans í Noregi fjölgaði kvenleiðtogum um helming (úr 

12% í 24%) á árunum 2006-2016. Þó þróunin hafi vissulega verið hæg og enn langt í land 

hvað kynjajöfnun varðar, var hægt að greina ákveðna þætti sem skiptu sköpum hjá þeim 

fyrirtækjum sem sýndu hvað mestar framfarir. Voru það sérstaklega „kynjuð“ viðhorf 

stjórnenda sem birtust skýrt í  allri fyrirtækjamenningu, verklagi og stefnu varðandi gildi 

þess að horfa ávallt til kynjajafnvægis. Slíkt hafði jákvæð áhrif á ráðningar í 

stjórnunarstöður og leiðtogaþjálfun (Nilsen og Karlsstad, 2016).  

Í úttekt Ernst&Young (2019) sem gerð var fyrir Konur í orkumálum kemur fram að aukin 

fjölbreytni í leiðtogteymum auki ávinning og bæti rekstur, sem helst í hendur við 

alþjóðlegar rannsóknir. Skýrslan byggði einmitt á könnun þess hvort samband væri milli 

jafnrar kynjaskiptingar í ákvörðunar- og áhrifavaldi fyrirtækja innan orkugeirans og 

afkomu þeirra. Rannsóknin leiddi í ljós jákvæða fylgni sem bendir til þess að jöfn 

kynjaskipting í leiðtogateymi geti leitt til rúmlega 2% aukningar í ávöxtun eigin fjár 

(Ernst&Young, 2019).  

Tveimur árum síðar, eða 2021, var gerð ný kortlagning á kynjahlutföllum innan 

fyrirtækja í orkugeiranum og var bent sérstaklega á miklar framfarir í aukningu kvenkyns 

stjórnarformanna, því hlutfall þeirra hafði aukist um þriðjung á fjórum árum og farið úr 

25% í 58% sem verður að teljast mjög gott.  Kynjahlutfall stjórnameðlima var jafnt sem er 

einnig jákvætt.  Hins vegar var lækkun í hlutfalli kvenna þegar kom að forstjórum og var 

einungis ein kona forstjóri meðal þeirra 12 fyrirtækja (8%) sem lágu til grundvallar í 

skýrslunni, sem sýnir mikinn og alvarlegan kynjahalla hvað þetta hlutverk varðar innan 

atvinnugreinarinnar (Ernst&Young, 2021). 

Þegar rýnt var í bakgrunn forstjóra í fyrrnefndri skýrslu frá 2019 kom fram að 75% 

þeirra voru með yfir 5 ára starfsaldur hjá fyrirtækinu og ályktuðu höfundar skýrslunnar að 

vissar líkur væru á að mögulegir framtíðarforstjórar væru í hópi framkvæmdastjóra og 

sviðsstjóra með undir 5 ára starfsaldur. Þar sem kynjahlutfall framkvæmdarstjórnar var 

jafnt töldu höfundar að áhugavert yrði að fylgjast með þróun kynjahlutfalls í forstjórastóli 

orkufyrirtækja á komandi árum (Ernst&Young, 2019). 
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3 Staða kvenna í stjórnunarstöðum og stjórnum á Íslandi 

3.1 Konur í opinberum áhrifastöðum 

Í gegnum tíðina hafa hafa konur á Íslandi háð baráttu fyrir bættum stjórnmálalegum 

réttindum sínum og árið 1915 fengu þær kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Sjö árum 

síðar, eða árið 1922, tók fyrsta þingkonan sæti á Alþingi.  Um áratugaraðir sátu ein til tvær 

konur á Alþingi og stundum engin, en árið 1978 var hlutur kvenna orðinn 5%. Með tilkomu 

Kvennalistans og fyrir tilstilli víðtækrar kvenréttindabaráttu efldist hlutur kvenna smám 

saman og árið 1991 var hlutfall kvenþingmanna orðið 24% en árið 2009 var það komið 

upp í tæplega 43%  (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2021). Árið 2021 hlutu 30 konur 

kosningu og eru þær því í naumum minnihluta miðað við karla (Skrifstofa Alþingis, 2022). 

Það verður samt að teljast góð þróun í sögulegu samhengi.  

Ísland getur einnig státað sig af því að hafa haft þrjár konur í forsætisráðherrastöðum, 

en það eru þær Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jóhanna Sigurðardóttir og Katrín Jakobsdóttir 

og situr Katrín nú sitt annað kjörtímabil sem forsætisráðherra. Meðal þekktustu 

áhrifamikilla kvenna á Íslandi er Vigdís Finnbogadóttir, en hún var fyrsta konan á 

heimsvísu sem kosin var sem forseti í lýðræðislegri kosningu.  

Á Íslandi gilda lög um jafna stöðu kvenna og karla (nr. 10/2008) og kemur landið vel út 

í könnunum um jafnréttismál eins og fyrr er sagt (Stjórnarráð Íslands, 2021). Í samanburði 

við önnur Evrópulönd hafa íslenskar konur tekið mjög virkan þátt á vinnumarkaði síðustu 

áratugi og er þátttaka þeirra í atvinnulífinu með því mesta sem þekkist almennt í 

heiminum, eða um 72% árið 2020 (Hagstofa Íslands, 2021). Þetta endurspeglast hins 

vegar ekki í fjölda kvenna sem sitja í áhrifamiklum opinberum stjórnunarstöðum í 

þjóðfélaginu eins tölulegt yfirlit Hagstofunnar árið 2019 gefur glöggt til kynna í mynd 1 á 

bls. 21.  Eins og sjá má á myndinni eru  kynjahlutföll hvað jöfnust þegar kemur að 

ráðherraembættum og er hlutur kvenna 45%. Meðal framkvæmdastjóra sveitarfélaga eru 

hins vegar einungis 36% konur. Þegar kemur að forstöðumönnum ríkisstofnana eru konur 

við stjórn í 42% tilvika og 38% héraðsdómara eru konur. Stærstur kynjamunur kemur fram 

í stöðum sendiherra en einungis 32% þeirra sem gegna því embætti eru konur (Hagstofa 

Íslands, e. d.). 
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Mynd 1. Hlutfall kvenna og karla í áhrifastöðum á Íslandi 

 

                 (Hagstofa Íslands, 2019) 

Upplýsingar frá Mannréttindaskrifstofu Íslands (2021) sýna að einungis 12% kvenna 

sitja í áhrifastöðum almennt séð á vinnumarkaðnum, sem sýnir að staða þeirra er mun 

veikari en karla þegar kemur að starfsframa og völdum. 

3.2 Konur í framkvæmdastjórnum 

Á Íslandi er algengara að konur séu framkvæmdastjórar í litlum fyrirtækjum en í stærri 

(Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019). Í talnaefni Hagstofu Íslands kemur fram að árið 2020 voru 

konur framkvæmdastjórar í tæplega 23% fyrirtækja með níu starfsmenn eða færri. Í stærri 

fyrirtækjum með 50 starfsmenn eða fleiri, þá fækkar kvenkyns framkvæmdastjórum hins 

vegar niður í rúmlega 16% (Hagstofa Íslands, 2021).  

Jafnvægisvogin svokallaða  er hreyfiaflsverkefni Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) sem 

unnið er í samstarfi við forsætisráðuneytið, Deloitte, RÚV, Sjóvá og Pipar\TBWA þar sem 

tilgangurinn meðal annars er að auka jafnvægi kynja á efsta stigi stjórnunar fyrirtækja í 

íslensku viðskiptalífi. Markmið verkefnisins er að árið 2027 verði hlutfall milli kynja að 

minnsta kosti 40/60 í framkvæmdastjórnum fyrirtækja á Íslandi (FKA.is, 2021).  
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Í nýlegri greiningu Creditinfo, sem er leiðandi upplýsinga- og þjónustufyrirtæki innan 

viðskipta hérlendis, kom fram að stórátak þurfi til að þessum markmiðum verði náð. 

Greiningin leiddi í ljós að árið 2020 voru konur ráðnar í 25% tilfella nýráðninga í stöðu 

framkvæmdastjóra eða forstjóra. Það var aðeins yfir meðaltali síðustu fimm ára, sem var 

20%. Miðað við þróun síðustu 10 ára mun markmiðið um lágmark 40% kynjahlutfall 

kvenna í framkvæmdastjórnum ekki nást fyrr en árið 2061. Greiningin leiddi ýmislegt 

annað áhugavert í ljós, til að mynda er líklegra að kona taki við 

framkvæmdarstjórastarfinu hafi forveri hennar í starfi einnig verið kona sem sjá má á 

eftirfarandi mynd.  

Mynd 2. Hlutfall kvenna við framkvæmdastjórabreytingar 

 

                    (Creditinfo.is, 2021) 

Ef litið er til framkvæmdastjóraskipta síðustu fimm árin, þá er kona líklegri til að taka 

við stöðunni af karli í fyrirtækjum í sérfræðivinnu (29%) en í fjármála-, vátrygginga- og 

fasteignastarfsemi (18%). Í ferðaþjónustu og afþreyingu er hlutfallið 21% en einungis 3% 

í landbúnaði, skógrækt og sjávarútvegi  (Creditinfo.is, 2021). Innan orkugeirans á Íslandi, 

sem talin er frekar karllæg grein,  eru góðar blikur á lofti hvað varðar kynjahlutföll 

framkvæmdastjóra, en hlutfall kvenna er núna 48% (Ernst&Young, 2021).  

3.3 Konur í forstjórastöðum, stjórnarformenn og stjórnarmeðlimir 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrirtæki þar sem bæði kynin eru í stjórn skili meiri 

hagnaði en fyrirtæki með minni fjölbreytileika (Adam og Ferreira, 2009, Ernst&Young, 

2021, Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir,  2015). Þrátt fyrir slíka þekkingu er 
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lágt hlutfall kvenna í stjórnum stærri fyrirtækja þekkt víða um heim (Gould o.fl., 2018). 

Árið 2009 var gerð athugun á 101 fyrirtæki hérlendis og bentu niðurstöður til þess að 

jákvætt marktækt samband væri milli stjórnarsetu beggja kynja og arðsemi eign fjár. 

Einnig kom fram veikt en jákvætt samband í tengslum við arðsemi heildareigna. Hins 

vegar var ekkert samband milli þess að ef kona sæti í stjórn þá myndi það leiða til þess að 

fleiri konur væru í stjórnendastöðum. Stjórnarseta kvenna hafði heldur ekki áhrif á bætta 

stjórnarhætti með tilliti til starfsmanna (Margrét Sæmundsdóttir, 2009).  

Eitt af baráttumálum innan jafnréttismála hefur verið að bæta hag kvenna með 

margvíslegum hætti þegar kemur að stjórnarsetu í fyrirtækjum. Sem lið í þeirri baráttu 

hafa mörg lönd beitt lagaákvæðum til að styrkja hlut kvenna. Fyrsta landið í heiminum 

sem setti á kynjakvóta fyrir stjórnir félaga var Noregur árið 2003, en aðal markmið 

lagasetningarinnar var að fjölga konum í stjórnum. Þetta hafði þau áhrif að hlutfallið fór 

úr 5% árið 2000 í 40% að meðaltali árið 2008 (Bertrand o.fl., 2019). Tæpum 20 árum síðar 

sést hins vegar að engin frekari þróun hefur átt sér stað eftir fyrstu áhrif laganna og hefur 

staðan haldist stöðug síðan. Lögin hafa heldur ekki sýnt fram á vænt smitáhrif varðandi  

sæti kvenna í æðstu stöðum eins og sæti forstjóra, en þar er kynjahlutfallið um 10% 

(Seierstad, 2022).  

Á Íslandi voru sett lög um kynjakvóta árið 2010, en í lögunum (nr. 13/2010) er kveðið 

á um að hvort kyn skuli vera að lágmarki 40% í stjórnum fyrirtækja með fleiri en 50 

starfsmenn á ársgrundvelli (Jafnréttisstofa, 2021).  Árið 2021 birti Hagstofa Íslands í fyrsta 

sinn tölfræði yfir kyn stjórnarmeðlima greint eftir rekstrarformi og stærð stjórnar yfir 

tímabilið 2008-2020 og er áhugavert að sjá þá þróun. Á mynd 3 á bls. 24 sést að í stjórnum 

félaga með 50 starfsmönnum eða fleiri var hlutfall kvenna 40% árið 2020 þar sem 

stjórnarmeðlimir voru fjórir eða fleiri. Innan þessa hóps var aukning kvenna hvað mest 

hjá almennum hlutafélögum, eða um helmings aukning á tímabilinu. Meðal stjórna með 

þrjá stjórnarmeðlimi var hlutfallið 35% fyrir almenn hlutafélög og rúmlega 28% fyrir 

einkahlutafélög. Hlutfall kvenna fór síðan lækkandi hjá félögum með einungis tvo 

stjórnarmeðlimi, eða tæplega 23% (Hagstofa Íslands, 2021).  

Eins og sjá má á mynd 3 á næstu síðu fór hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja hækkandi 

frá 2008-2014, sem bendir til þess að kynjakvótalögin hafi sérstaklega haft áhrif það 
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tímabil. Síðan 2014 hefur hlutfallið hins vegar haldist nær óbreytt og má velta fyrir sér 

hverju það sætir. Þessu svipar því til þess sem gerðist í Noregi. 

Mynd 3. Hlutfall kvenna í stjórn fyrirtækja með 50 launamenn eða fleiri eftir rekstrarformi og stærð 
stjórnar 

 

                (Hagstofa Íslands, 2021) 

Þó svo lögin nái ekki til stjórna fyrirtækja með færri en 50 launþega, þá má geta þess 

að hlutfall kvenna í stjórnum þeirra fyrirtækja hefur nánast staðið í stað síðan 2010, þ.e. 

í kringum 25 % (Hagstofa Íslands, 2021). Því er spurning hvort  kynjakvóta sé þörf þar líka. 

Svipað og í Noregi hefur fjölgun kvenna í stjórnum félaga á Íslandi í kjölfar 

kynjakvótalaganna því miður ekki ýtt undir fjölgun kvenna með samsvarandi hætti í æðstu 

stjórnendastöðum eins og til að mynda forstjóra (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019, Ásta Dís 

Óladóttir, 2021).  Sem dæmi má nefna að á tímabilinu 2010-2020 vann Creditinfo að 

greiningu Framúrskarandi fyrirtækja hérlendis og fylgdist meðal annars með þróun 

kynjahlutfalls í forstjórasæti. Meðal 842 fyrirtækja eru  einungis um 13% forstjórar konur 

og 87% karlar (Creditinfo, 2020), sem bendir til mikils ójöfnuðar milli kynjanna á okkar 

tímum.  

Þegar skráð félög eru skoðuð sérstaklega þá sést að kynjakvótalögin hafa einnig haft 

áhrif þar. Þegar lagasetningin kom árið 2010 var hlutfall kvenna í stjórnum skráðra 

almenningshlutafélaga hérlendis tæp 16%. Við fullgildingu laganna árið 2013 jókst  

hlutfallið upp í rúmlega  48% og hefur aldrei farið hærra en það (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 

2019). Hins vegar hafa kynjakvótalögin heldur ekki haft smitáhrif innan skráðra félaga 

frekar en óskráðra hvað varðar forstjórastöður. Einungis fjórar konur hafa verið forstjórar 
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skráðra félaga frá þeim tíma þegar fyrsta félagið var skráð á markað árið 1985. Árið 2022 

gegnir ein kona því hlutverki (Þóra H. Christiansen og Ásta Dís Óladóttir, 2022). Það kemur 

því ekki á óvart að í könnun sem gerð var árið 2019 meðal 186 forystukvenna í íslensku 

atvinnulífi taldi meirihluti svarenda þörf á aðgerðum og að jafnvel þyrfti lagasetningu um 

kynjakvóta varðandi æðstu stjórnunarstöður (Ásta Dís Óladóttir, o.fl., 2019).  

Vitað er að fjölbreytileiki, þ.á.m. kyn, innan fyrirtækja getur  haft áhrif á velgengni og 

samkeppnisforskot og má nefna að á Íslandi tóku í gildi árið 2021 nýjar leiðbeiningar um 

góða stjórnarhætti varðandi skráð félög. Þar er lögð áhersla á að stjórnir skulu setja stefnu 

varðandi fjölbreytileika stjórna, framkvæmdarstjórna og æðstu stjórnenda og er kyn einn 

þeirra þátta sem átt er við (Viðskiptaráð Íslands, 2021). Áhugavert verður að sjá hvaða 

áhrif leiðbeiningarnar munu hafa.  

Eins og sjá má af þessari umfjöllun eru konur oft í minnihluta miðað við karla þegar 

kemur að áhrifa- og valdastöðum, þó vissulega hafi framfarir átt sér stað á sumum sviðum.  

Í næsta kafla verður farið yfir hina svokölluðu glerþakskenningu og hvaða hindranir verða 

á vegi kvenna þegar kemur að stöðum og hlutverkum efst í skipulagsheildinni.   

4 Glerþakskenningin  

Kenningin og myndlíkingin um hið svokallaða „glerþak“ (e. glass ceiling) hefur verið notað 

í um 40 ár til að útskýra hvað liggi að baki því að svo fáar konur sitji við stjórn efst í 

skipulagsheildinni eins og raun ber vitni. Hugtakið spratt upp meðal femínista í 

Bandaríkjunum á áttunda áratug síðustu aldar og var fyrst notað af Marilyn Loden árið 

1978 í ræðu þar sem hún benti á fjarveru kvenna í áhrifastöðum (BBC.com, 2017). 

Hugtakið vakti síðan mikla athygli þegar um það var fjallað í tímaritinu The Wall Street 

árið 1986, en þar var það útskýrt sem  ósýnileg fyrirstaða sem hindrar að konur, og aðrir 

minnihlutahópar, geti komist upp metorðastigann innan valdakerfis skipulagsheilda. 

Konum takist einungis að klífa metorðastigann upp að vissu marki og rekist síðan í 

glerþakið þegar æðstu stöður eru í návígi. Þessi ósýnilega fyrirstaða hindrar að konur nái 

jafn langt og hugur þeirra og geta stendur til og ósýnileikinn skapar vanda við að fjarlægja 

hindranirnar (Purcell o.fl., 2010) Hugtakið hefur mikið verið rannsakað af 
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fræðasamfélaginu á ýmsum sviðum, m.a. innan stjórnunar, mannauðsfræða, 

fjármálafræða og sálfræði (Babic og Hansez, 2021).  

Árið 1999 fékk glerþakshugmyndin mikla athygli í Bandaríkjunum þegar þær jákvæðu 

fréttir bárust að kona hefði í fyrsta skipti sest í forstjórastólinn í einu af 500 stærstu 

fyrirtækjum heims, Hewlett-Packard. Var því varpað fram að nú væri glerþakið ekki lengur 

til staðar. Á sama tíma sýndu kannanir Catalyst, sem er gagnasöfnunar- og 

upplýsingafyrirtæki framsækinna fyrirtækja, sannanlega fram á tilvist glerþaksins í 

bandarísku atvinnulífi þegar gögn voru lögð fram sem sýndu fram á margvíslega 

mismunun kvenna innan fyrirtækja, ekki síst þegar kom að húðlit og kynþætti (Cotter o.fl., 

2001).  

Þetta hrópandi ósamræmi í túlkun þess hvort glerþakið sé til eða ekki, töldu Cotter og 

félagar (2001) að tengdist því hvernig glerþakið er skilgreint. Viðkomandi  settu fram 

fjögur viðmið sem þarf að uppfylla svo hægt sé að tala um ósýnilegt glerþak: Að 

mismunun sé til staðar í fyrirtækinu, að mismunun aukist ofar í skipulagsheildinni, að það 

sé meiri möguleiki á að annað kynið fái stöðuhækkun og að mismunun aukist þegar líður 

á starfsframann. Aðrir hafa skilgreint glerþakið út frá ákveðnu mynstri þegar kemur að 

menntun og launahækkunum milli kynja sem endurspeglist best í æðstu stöðum 

fyrirtækja. Belinsky og Blagg (2011) segja glerþakið til staðar þegar karlar fái frekar 

stöðuhækkun en konur og draga einnig fram launamismun milli kynjanna eins og fleiri. 

Ennfremur hafa rannsakendur bent á menningu innan skipulagsheildarinnar sem geri 

körlum hærra undir höfði en konum (Elaqua o.fl., 2009). 

Kenningin um hið ósýnilega glerþak hefur þróast í gegnum tíðina. Á níunda áratug 

síðustu aldar voru aðstæður kvenna og karla aðrar en í dag og minna jafnræði milli 

kynjanna. Þegar kenningin var fyrst sett fram var uppbygging valdastigans sem píramída 

algengari í skipulagsheildum en núna (Daft, 2010). Í dag er flatara stjórnunarform og 

fléttuskipulag orðið útbreiddara en áður og spurning hvort glerþakskenningin í sínu 

upprunalega formi eigi alltaf við. Sumir vilja því frekar tala um glervölundarhúsið (e. the 

glass labyrinth)  sem tengist nútímalegri sýn sem lýsir áskorunum kvenna meira innan 

skipulagsheildarinnar og á öllum stigum hennar (Eagly og Carli, 2018).  

Því hefur einnig verið haldið fram að glerþakið finnist ekki því erfitt sé að skilgreina það 

þar sem það er ósýnilegt og telur Solberg (2012) að glerþakið sé fyrst og fremst goðsögn. 
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Aðrir hafa bent á að ímynduð hugmynd um tilvist glerþaksins geti samt virkað eins og 

raunverulegt glerþak og haft tilætluð áhrif. Ímyndin styrkist við að konur sjá fleiri karla í 

stjórnunarstörfum en konur (Storvik, 2006).  

Í rannsóknum á glerþakinu og afleiðingum þess beina rannsakendur oft sjónum að 

þáttum eins og menntun, staðalímyndum, kynjahlutverkum og  kynjamismunun af ýmsu 

tagi, eins og launum, ráðningum og stöðuhækkunum, sem útskýri þær hindranir sem 

konur mæta efst í skipulagsheildinni og útskýri fjarveru þeirra í stjórnunar- og 

áhrifastöðum. Í eftirfarandi verður farið nánar í þessa tilgreindu þætti glerþaksins.    

4.1 Menntun kvenna sem hindrun   

Réttur kvenna til náms hefur verið og er baráttumál víða um heim. Á Íslandi var réttur 

kvenna til að öðlast menntun takmarkaður allt fram til ársins 1911, en frá þeim tíma nutu 

þær sama réttar og karlmenn til próftöku í öllum menntastofnunum landsins 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2021).  

Einn þeirra þátta sem talinn er hafa áhrif á að konur komist síður í hóp æðstu 

stjórnenda fyrirtækja og stofnana er að menntunarstig þeirra sé lægra en karla. Þær eru 

því ekki taldar standa jafnfætis körlum með tilliti til hæfni þegar valið stendur milli karls 

og konu í háttsettar stjórnunarstöður (Northouse, 2015). Ef tekið er mið af íslenskum 

aðstæðum eiga þessar staðhæfingar ekki við rök að styðjast en almennt séð eru  fleiri 

konur í dag með háskólamenntun en karlar á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2018).  

Samkvæmt rannsókn Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur og Margrétar Þorvaldsdóttur 

(2012) er hinn dæmigerði æðsti karlkynsstjórnandi 49,6 ára, með háskólanám að baki, oft 

á sviði viðskipta- eða hagfræði. Dæmigerður íslenskur kvenkyns stjórnandi er 44,9 ára og 

oft með framhaldsnám á háskólastigi í sömu ofangreindu fögum og karlarnir, svo hér er 

lítill kynjamunur. Í rannsókninni kom jafnframt í ljós að kvenkyns stjórnendur höfðu lengri 

menntun að baki en karlar og var menntunarbakgrunnur í viðskiptafræði, hagfræði og 

lögfræði algengari en á meðal karla. Þannig að menntunarstig kvenna eitt og sér eða 

námsval útskýrir ekki af hverju þær komast ekki í gegnum glerþakið og í æðstu stöður 

samfélagsins.  
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4.2 Staðalímyndir og kynjamismunun sem hindrun  

Staðalímyndir eru gjarnan skilgreindar sem fyrirframákveðnar hugmyndir um eiginleika 

fólks, hæfni þess eða útlit, sem tilheyrir tilteknum hópi eða stétt innan samfélagsins. 

Þessu tengjast síðan hugmyndir um t.d. hvaða störf eru við hæfi fólks miðað við kyn eða 

hvernig það á að haga sér (Forlagid.is, 2022).  

Kenningin um staðalímyndir var fyrst sett fram af Lippmann árið 1922 í tengslum við 

útskýringar á hvernig fordómar skapast og móta félagslega hegðun (Cauthen o.fl., 1971). 

Staðalímyndir geta verið hamlandi og skapað hindrun, þ.e. glerþak, fyrir konur. Út frá 

eiginleikanum kyni eru til að mynda dæmigerðir karllægir eiginleikar  sagðir greinandi 

hugsun, sjálfstæði og að vera lausnamiðaður. Kvenlægir eiginleikar geta verið að vera 

samvinnuþýður, félagslyndur og styðjandi í samskiptum (Alvesson og Billing, 1992).  

Þegar kona er ráðin í stjórnunarstöðu, þá getur verið ætlast til að hún beiti karllægum 

stjórnunarstíl og fær hún gjarnan gagnrýni ef hún verður til að mynda of lýðræðisleg við 

stjórnun (Cellar o.fl., 2001). Sýni konur hins vegar of karllægan stjórnunarstíl, þá eiga þær 

einnig á hættu að vera gagnrýndar, því slíkt brýtur gegn viðteknum kynjavæntingum 

(Eagly, 2007). Kleinjan (2009) sýndi fram á að ef konur hafa sig of mikið í frammi eða eru 

ágengar, þá eru þær oft dæmdar sem yfirgangssamar og frekar, á meðan körlum er hins 

vegar umbunað fyrir sömu hegðun (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019).  

Þetta getur haft áhrif á upplifun kvenna af því að glerþak sé til staðar og að þeim sé 

þröngvað inn í hegðunarmynstur sem geri það ekki aðlaðandi að vera í stjórnunarstöðu. 

Þetta er umhugsunarvert því rannsóknir Eagly og félaga (2003) sýndu að undirmenn 

kvenstjórnenda lögðu sig meira fram, voru ánægari með yfirmann sinn og árangursríkari 

en undirmenn karlstjórnenda. Einnig hefur verið sýnt fram á að þegar konur eru við 

stjórnvölinn, þá leiðir það til betri árangurs hjá fyrirtækinu (Eagly, 2007). Ef gætt er að 

jöfnu hlutfalli kynjanna í stjórn fyrirtækis, þá hefur það ekki bara áhrif á afkomu, heldur 

einnig ásýnd fyrirtækisins og birtist jafnvel í faglegri vinnubrögðum samkvæmt Adam og 

Ferreira (2009). Rannsóknir á árangursríkum stjórnanda sýna því að konur eru ekki 

áhrifaminni en karlmenn (Powell, 2011). Þrátt fyrir þetta er ákveðin fyrirstaða til staðar 

og þyngra um vik að koma konum í stjórn en körlum (Pechersky, 2016).  Þetta bendir til 

þess að staðalímyndir um  áhrifaríka stjórnendur séu karllægar sem getur skapað hindrun 

fyrir konur þegar kemur að stjórnunarstöðum (Powell, 2011).  
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Í samfélaginu er einnig ríkjandi staðalímynd um að konur séu ólíklegri að komast í 

stöður sem krefjast mikillar fjarveru frá heimili (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019). Um 

þriðjungur kvenna á Íslandi vinnur hlutastörf miðað við um 6 -14% karla (BSRB.is, 2019) 

sem bendir til að konur beri ennþá meiri ábyrgð á heimili og fjölskyldu. Má ætla að margar 

konur í stjórnendastöðum séu því undir tvöföldu álagi miðað við karla, þar sem þær sinna 

bæði heimili og vinnu (Billing og Alvesson, 2000). Rannsókn Ólafar Júlíusdóttur og félaga 

(2018) sýndi einmitt fram á að ójöfn staða kynjanna í stjórnendastöðum á vinnumarkaði 

hérlendis megi rekja til menningar og vinnuskipulags annars vegar og þess hvernig 

fjölskylduábyrgð skiptist milli karla og kvenna hins vegar. Konan þarf því að vissu leyti 

jafnvel að velja milli starfsframa og heimilis. Í rannsókn Catalyst (2007) kom fram að konur 

hafi ekki nægt hugrekki til að sækja um æðstu stöður. Spurning er hvort togstreita milli 

vinnu og heimilis hafi áhrif þar.  Í rannsókn Ástu Dísar Óladóttur og félaga (2019) kom 

fram að forystukonur innan atvinnulífsins á Íslandi telja að menning og viðhorf þurfi að 

taka breytingum, að konur þurfi aukin tækifæri og að karlmenn þurfi að bera meiri ábyrgð 

innan fjölskyldulífsins.  

Í nýlegri rannsókn Babic og Hansez (2021) á glerþaksfyrirbærinu og áhrifum þess á 

meðal 320 kvenstjórnenda í Belgíu kom fram að auk þátta í vinnuaðstæðum og aðgengi 

að leiðbeinenda (e. mentor), þá hafði kynjamenning skipulagsheildarinnar mikil áhrif á 

það hvort og að hvaða marki konur upplifðu tilvist hins ósýnilega glerþaks. Niðurstöður 

sýndu fram á gildi þess að koma í veg fyrir upplifun kynjamismununar og tryggja jafnvægi 

milli vinnu- og fjölskyldulífs. Ef skorti upp á slíkt þá var upplifun af tilvist glerþaksins 

sterkari, meiri líkur á óánægju í starfi og að konurnar hefðu í huga að segja upp. 

4.3 Kynjamismunun sem hindrun við ráðningar í æðstu stöður  

Kynjamismunun birtist einnig í því að konur hafa ekki nægan aðgang að tengslaneti í 

atvinnulífinu, sem útskýrir hæga sókn þeirra í áhrifastöður (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og 

Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). Það er viss tilhneiging hjá núverandi stjórnendum að 

mynda lokaða hópa sem halda fast í áhrif og völd og útiloka konur (Payne, 2005). Þar sem 

flestir æðstu stjórnendur eru karlar þá samanstanda tengslanet að mestu af karlmönnum. 

Hafi konur ekki aðgang að þessum tengslanetum þá missa þær af mikilvægum 

upplýsingum og tækifærum, en sterkt tengslanet getur haft víðtæk áhrif á starfsframa því 
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oft eru ráðningar í stjórnunarstöður byggðar á tengslum milli aðila (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 

2019). 

Kynjamismunun getur einnig birst í því að konur og karlar eru ráðin í ólíkar stöður. Ef 

staðan felur í sér mikil völd og peninga eru meiri líkur á að hún sé flokkuð sem karllæg út 

frá staðalímynd, á meðan stöður sem fela í sér minni völd eru taldar kvenlægari (Alvesson 

og Billing, 1992). Konur eru þannig settar í „bása“ og fá ekki jöfn tækifæri á við karlmenn 

og eru jaðarsettar. Þetta á einnig við um stjórnarsetu, því þegar stjórnarmeðlimir eru 

valdir  er oft litið til fyrri reynslu af slíku. Þar sem færri konur hafa reynslu af stjórnarsetu 

þá eru möguleikar þeirra að komast í stjórn rýrari en karla (Margrét Sæmundsdóttir, 

2009).   

Skýringa á glerþakinu og afleiðingum þess hefur einnig verið leitað í tengslum við 

ráðningar stjórnenda. Þekkt er að þar getur átt sér stað ferli sem einkennist af því að 

stjórnendur velja aðra stjórnendur sem líkjast þeim sjálfum (e. homosocial reproduction) 

(Helms o.fl., 2016, Holgersson, 2013). Út frá glerþakskenningunni myndi þetta eiga við 

um kyn. Grunnurinn hér er að „líkur sækir líkan heim“, sem þýðir að stjórnandi ræður til 

sín nýja stjórnendur sem honum finnst auðvelt að vinna með. Það er tilhneiging til að 

karlar leggi áherslu á karllæga þætti til að skilgreina og styrkja sinn eigin hóp (Stoker o.fl., 

2012). Afleiðingin verður sú að þegar karlmenn sitja í æðstu stöðum innan 

skipulagsheildarinnar, þá kemur kynjahalli sem síðan er viðhaldið og býr til ósýnilegt 

glerþak fyrir konur.  

Þekkt er að ferli við ráðningu forstjóra er gjarnan byggt á svokallaðri stjórnendaleit (e. 

headhunting), oft með aðstoð fyrirtækja sem hafa slíkt sem sína sérgrein. Fyrirtæki 

auglýsa því ekki lausar stöður heldur er skimað eftir útvöldum aðilum, sem gerir ferlið 

útilokandi fyrir konur og skapar þannig ósýnilegt glerþak. Finnskar rannsóknir Meriläinen 

og félaga (2015) hafa sýnt fram á að stjórnendaleitaraðferðir mismuni þeim sem uppfylla 

ekki staðalímyndir og á það við um konur og aðra minnihlutahópa (Þóra H. Christansen 

o.fl., 2021).  

Í rannsókn sem Laufey Axelsdóttir og Sigtona Halrynjo (2018) gerðu í Noregi og á Íslandi 

varðandi viðhorf stjórnenda til kynjahalla kom fram að konur í íslenska svarendahópnum 

töldu frekar að of mikið væri um ráðningar á grundvelli óformlegra tengslaneta heldur en 

Norðmenn. Í eigindlegri rannsókn Þóru H. Christiansen og félaga (2021) sýndu 
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niðurstöður að konur upplifa ráðningarferli í stjórnunarstöður skráðra fyrirtækja sem 

lokað, ógagnsætt, óformlegt og útilokandi fyrir konur.  Einn viðmælendanna tjáði að nöfn 

kvenna rati ekki upp á yfirborðið, sem er eitt dæmi þess hvernig glerþakið birtist. Spurning 

er hvort þessu sé líkt farið í óskráðum félögum.  

4.4 Stöðuhækkanir og laun sem hindrun  

Í grein Cotters og félaga (2001) er bent á að hindranir birtist í kynjahalla efst í 

skipulagsheildinni og að það séu meiri líkur á að karlar fái stöðuhækkanir en konur. Aðrir 

hafa bent á að karlar fái einnig fyrr stöðuhækkanir en konur og auk þess hærri laun 

(Belinsky og Blagg, 2011). Árið 2019 var til að mynda einungis ein kona meðal 10 

launahæstu forstjóra á Íslandi sem staðfestir þessa tilhneigingu (Kjarninn.is, 2019). 

Bent hefur verið á að meiri líkur eru á að konur fái stöðuhækkun í stjórnunarstöðu 

innan skipulagsheilda sem eru í kreppu. Þetta gerist annað hvort af því að konur eru taldar 

tækla aðstæður betur en karlar og að fyrirtækið vilji gefa merki um slíkt, eða að það vanti 

blóraböggul ef hlutirnir fara á versta veg (Bruckmüller o.fl., 2014). Áhugavert er að rifja 

upp að kona tók við forsætisráðherraembætti á Íslandi snemma árið 2009 í kjölfar 

efnahagshrunsins árinu áður. Einnig tók kona við stjórn Íslandsbanka eftir hrunið 2008 og 

kona tók í fyrsta skipti við embætti biskups árið 2012 eftir alvarlegar ádeilur á íslensku 

þjóðkirkjuna.  

Glerþakskenningin er flókin að mörgu leyti og erfitt að sanna hana eða mæla 

nákvæmlega að öllu leyti, auk þess sem forsendur í stjórnskipulagi, menningu og 

samfélagi hafa breyst frá því kenningin var sett fram fyrir nærri 40 árum. Engu að síður er 

það staðreynd að færri konur en karlar sitja við stjórnvölinn í æðstu stöðum og stjórnum 

og má hugsa sér að einhvers konar ósýnilegt glerþak, þ.e. hindranir, séu til staðar sem 

konur rekist á og eigi erfitt með að komast í gegnum. 
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5 Aðferðafræði 

5.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Mikilvægt er að kortleggja og fylgjast með á hverjum tíma hver staða kvenna er þegar 

kemur að aðkomu þeirra í æðstu stöður og stjórnir. Hlutlægt og mælanlegt mat getur 

verið hjálplegt þegar sett eru markmið og árangur metinn sem lið í því að tryggja aðkomu 

kvenna til aukinnar ákvarðanatöku og áhrifa til jafns við karla.  

Ekki liggja fyrir gögn varðandi fjölda kvenna miðað við karla þegar kemur að konum í 

áhrifastöðum í stærstu fyrirtækjum landsins. Markmið þessarar rannsóknar er að afla 

upplýsinga meðal 150 stærstu fyrirtækja landsins af 300 í þeim tilgangi að fá skýra mynd 

af kynjahlutföllum efst í skipulagsheildinni þegar kemur að forstjórum, 

stjórnarformönnum og stjórnarmeðlimum. Kannað verður hvort munur eða mynstur 

komi fram milli ólíkra atvinnugreina miðað við hvort greinin sé skilgreind sem kvenlæg 

eða karllæg. Einnig verður skoðað hvort samband sé milli þess að kona sitji í stjórn og að 

kona sitji í forstjórahlutverki með tilliti til mögulegra smitáhrifa. Hluti þessara fyrirtækja 

eru skráð í Kauphöllinni og talin vera þjóðhagslega mikilvæg og hafa áhrif á velferð 

almennings í landinu. Mikilvægt er að konur séu einnig í áhrifastöðum þar og mun því 

verða skoðað kynjahlutfall milli skráðra og óskráðra félaga.  Eftirfarandi 

rannsóknarspurningar eru settar fram: 

➢ Hvert er hlutfall kynja meðal stjórnarmeðlima, stjórnarformanns og 

forstjóra 150 fyrirtækja á lista yfir 300 stærstu fyrirtæki landsins?  Er 

einhver munur á milli þeirra sem eru skráð í Kauphöllina í samanburði við 

óskráð fyrirtæki? 

➢ Eru auknar líkur á að kona sé forstjóri ef kona situr í stjórn fyrirtækisins? 

➢ Er kynjastaðan ólík milli sjávarútvegs, ferðaþjónustu og orkugeirans? 

5.2 Rannsóknargögn 

Leiðbeinandi útvegaði lista af heimasíðu Keldunnar (Keldan.is, 2021) yfir 300 stærstu 

fyrirtæki Íslands. Í rannsókninni var unnið úr gögnum frá helmingi fyrirtækjanna, þ.e. 150 

talsins. Fyrirtækin voru valin út frá stafrófsröð frá K-Ö og er þetta því kerfisbundið úrtak.   
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5.3 Framvinda rannsóknar 

Sumarið og haustið 2021 var aflað upplýsinga varðandi fjölda og kyn stjórnarformanna og 

stjórnarmeðlima í fyrrgreindum fyrirtækjum, auk upplýsinga um kyn forstjóra. Þær leiðir 

sem farnar voru til að afla upplýsinga var að skoða heimasíður fyrirtækjanna, fara inn á  

Keldan.is, fyrirtækjaskrá ríkisskattsstjóra, skoða ársskýrslur, senda tölvupósta til 

fyrirtækjanna með fyrirspurnum ásamt því að afla upplýsinga símleiðis. Á vorönn 2022 

var fræðilegi kaflinn skrifaður og tölfræði unnin úr þeim tölulegu gögnum sem búið var 

að afla.  

Kynjahlutföll voru skoðuð með uppsetningu í krosstöflu og  kí-kvaðratpróf var notað til 

að meta hvort munur væri á hlutfalli kynjanna. Fylgni milli breyta var metin með Phi 

fylgnistuðli. Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í Excel og SPSS.  

6 Niðurstöður 

Af þeim 150 fyrirtækjum sem voru á upphaflegum lista voru að lokum 141 fyrirtæki, eða 

94%,  sem veittu fullnægjandi upplýsingar.  Ýmsar leiðir og árangurslausar tilraunir voru 

gerðar til að nálgast upplýsingar hjá þeim níu sem ekki voru með í lokin. Tölulegar 

upplýsingar rannsóknarinnar og svör við rannsóknarspurningum byggja því á lokaúrtakinu 

sem eru þessi fyrrgreindu 141 fyrirtæki.     

6.1 Kynjahlutföll meðal forstjóra, stjórnarformanna og stjórnarmeðlima 

Megin markmið rannsóknarinnar var að skoða stöðu kvenna ofarlega í skipulagsheildinni. 

Þegar kemur að forstjórasætinu sýna gögnin að í þessum 141 fyrirtækjum eru einungis 20 

forstjórar konur eða rúmlega 14%  á móti 121 karli eða tæplega 86%. Sjá mynd 4. 

Þetta sýnir með skýrum og óyggjandi hætti að konur eru langt frá því að vera í æðstu 

áhrifastöðu í hluta af stærstu fyrirtækja landsins og í áberandi minnihluta miðað við karla. 

Þau fyrirtæki sem eru með konu sem forstjóra tilheyra ólíkum geirum og er engin 

uppsöfnun innan eins sviðs  frekar en annars. Atvinnugreinarnar þar sem kona er forstjóri 

eru innan sölu á matvöru, bankastarfsemi, lýsisframleiðslu, sjávarútvegs, álframleiðslu, 

ferðaþjónustu, flutningsmiðlunar, fræðslu, heilbrigðis- og lyfjamarkaðar, orkumála, sölu 

heimilistækja, hugbúnaðar- og upplýsingatækni.  
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Mynd 4. Kynjahlutföll meðal forstjóra í heildarúrtaki 

 

Önnur rannsóknarspurning beindist að stöðu og hlutfalli kvenna sem 

stjórnarformanna. Gögnin sýna að þegar kemur að því hlutverki eru einungis 16 konur 

sem sitja sem stjórnarformenn, þ.e. rúmlega 11%,  á móti 125 körlum sem er tæplega 

89% stjórnarformanna sem sést á mynd 5. 

Hér hallar því einnig mikið á hlut kvenna og er fjöldi þeirra lægri en kvenkyns forstjóra. 

Meðal þriggja fyrirtækja sem hafa kvenkyns forstjóra eru konur stjórnarformenn. Þessi 

tilteknu fyrirtæki heyra undir bankastarfsemi, orkumál og upplýsingatækni. Þau fyrirtæki 

sem eru með konu sem stjórnarformann heyra annars almennt undir ólíkar 

atvinnugreinar og starfsemi eins og átti við um kvenkyns forstjóra. Má nefna 

bankastarfsemi, orkumál, heilsu, byggingarstarfsemi, sjávarútveg, heildsölu, 

ríkisfjölmiðla, öryggismál, upplýsingatækni, sorphirðu, tölvu- og símasölu. Flesta 

kvenkyns stjórnarformenn er þó að finna innan orkumála, en þar eru fjórar konur og þrjár 

innan sjávarútvegs, annars er þetta dreift.  
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Mynd 5. Kynjahlutföll meðal stjórnarformanna í heildarúrtaki 

 

Þegar skoðað var hlutfall kvenkyns stjórnarmeðlima í stærstu fyrirtækjum landsins 

sýndu niðurstöður hins vegar að rúmlega 37% kvenna sitja í stjórn miðað við tæplega 63% 

karla, sem gefur mynd af mun betri stöðu kvenna í þessu hlutverki miðað við forstjórasæti 

og stjórnarformennsku fyrirtækjanna. Sjá nánar mynd 6 á bls. 35. Þetta er nálægt 40/60 

lágmarks kynjahlutfalli sem  kynjakvótalögin gera væntingar og kröfu um í fyrirtækjum 

með 50 starfsmenn eða fleiri. Ekki liggja hins vegar fyrir upplýsingar um hvort öll 

fyrirtækin séu með slíkan starfsmannafjölda og falli þar með undir lögin. Engu að síður er 

áhugavert að sjá þessa tilhneigingu og má velta fyrir sér hvort áhrifa laganna gæti hér 

þrátt fyrir allt.    

Mynd 6. Kynjahlutföll meðal stjórnarmeðlima í heildarúrtaki 
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Ein rannsóknarspurningin beindist að því hvort konur séu frekar forstjórar ef konur eru 

í stjórn. Niðurstöður sýna að af þeim 20 fyrirtækjum sem eru með konu sem forstjóra, eru 

19 fyrirtæki með a.m.k. eina konu í stjórn. Meðal fyrirtækja sem eru ekki með neina konu 

í stjórn þar eru karlar hins vegar forstjórar í öllum fyrirtækjunum nema einu og er það 

fyrirtæki innan ferðaþjónustu.  Tengsl eru því á milli þess að kona er forstjóri og að kona 

sé í stjórn og er sambandið marktækt:  χ2(1,N=141) = 4,404;p=0,036). Kí-kvaðrat tafla sýnir 

að það séu tengsl á milli kyns forstjóra og þess að kona sé í stjórn. Í fyrirtækjum með 

a.m.k. eina konu í stjórn  eru tæplega 18% kvenna forstjórar. Ef engin kona er í stjórn þá 

eru bara 3% forstjóra kona.  

6.2 Kynjahlutföll í skráðum og óskráðum fyrirtækjum 

Þar sem skráð fyrirtæki eru þjóðhagslega mikilvæg var einni rannsóknarspurningu beint 

að því hvort munur sé á kynjahlutföllum milli skráðra og óskráðra fyrirtækja. Árið 2021 

voru 20 íslensk fyrirtæki skráð á aðalmarkað Kauphallarinnar. Í úrtakinu voru 13 skráð 

fyrirtæki sem er  65% af heildarfjölda skráðra fyrirtækja í landinu.  

6.2.1 Skráð fyrirtæki 

Þegar rýnt er í hlutföll innan skráðra fyrirtækja er niðurstaðan mjög neikvæð því engin 

kona í þessu úrtaki situr í forstjórasæti eða sem stjórnarformaður. Hins vegar er hlutfall 

kvenna sem sitja í stjórn 44% og karla 56% sem er innan viðmiða kynjakvótalaganna fyrir 

fyrirtæki með 50 starfsmenn eða fleiri, en öll þessara fyrirtækja falla undir lögin. 

Áhugavert er að sjá þessa tilhneigingu þegar kemur að stjórnarmeðlimum og er talan 

hærri en í heildarúrtakinu. Vert er þó að benda á að konur sem stjórnarmeðlimir eru í 

minnihluta miðað við karla. Sjá mynd 7. 
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Mynd 7. Kynjahlutföll meðal forstjóra, stjórnarformanna og stjórnarmeðlima í skráðum félögum 

 

6.2.2 Óskráð fyrirtæki 

Í óskráðum fyrirtækjum er staðan aðeins betri þegar kemur að stöðu kvenna, þó hún sé 

engan veginn góð. Í þessum 128 fyrirtækjum sitja tæplega 16% kvenna (20 konur) í 

forstjórasæti og rúmlega 12% (16 konur) sem stjórnarformenn miðað við enga konu í 

þessum hlutverkum innan skráðra félaga. Þegar kemur að stjórnarmeðlimum þá vænkast 

hagur kvenna eins og í heildarúrtakinu og meðal skráðra fyrirtækja. Niðurstöður sýna að 

hlutföll kvenna meðal stjórnarmeðlima er 36% og 64% karlar, sem er samt lægra hlutfall 

kvenna miðað við skráð fyrirtæki. Enn eru konur í minnihluta og staða þeirra því veikari 

en karla. Hlutfall kvenna innan stjórna í óskráðum fyrirtækjum nær heldur ekki 

lágmarsviðmiðum kynjakvótalaganna. Ekki er þó vitað nákvæmlega hve mörg þessara 

fyrirtækja falla undir lögin, en væntanlega eru þau frekar mörg. Sjá mynd 8.  
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Mynd 8. Kynjahlutföll meðal forstjóra, stjórnarformanna og stjórnarmeðlima í óskráðum félögum 

 

6.3 Kynjahlutföll eftir atvinnugreinum 

Eins og fram kom í fræðilega kaflanum skilgreinast atvinnugreinar sem mis karl- eða 

kvenlægar. Því var gerður samanburður á hlutfalli kvenna innan sjávarútvegs, en þar voru 

18 fyrirtæki í úrtakinu, ferðaþjónustu þar sem voru sjö fyrirtæki og  orkugeirans, en þar 

voru átta fyrirtæki í úrtakinu.  

    Á heildina litið er staða kvenna í orkumálum hvað best en lökust í ferðaþjónustu. 

Staðan er mjög svipuð innan þessara þriggja atvinnugreina þegar kemur að hlutverki 

forstjóra og konur ávallt í miklum minnihluta. Í sjávarútvegi er staðan best en þar er hlutur 

kvenna sem forstjóra tæplega 17% og karla rúmlega 83% (3 konur og 15 karlar). Í 

ferðaþjónustu eru rúmlega 14% kvenna forstjórar á móti tæplega 86% karla (1 kona og 6 

karlar). Þegar kemur að forstjórum innan orkumála er hlutfall kvenna hvað lægst miðað 

við hinar greinarnar, eða rúmlega 12% og tæplega 88% forstjóra eru karlar (1 kona og 8 

karlar). Sjá nánar á mynd 9 á næstu blaðsíðu.  
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Mynd 9. Kynjahlutföll meðal forstjóra innan ferðaþjónustu, sjávarútvegs og orkumála 

 

Þegar hlutfall kvenna sem stjórnarformanna er skoðað innan þessara þriggja 

atvinnugreina sést að engin kona gegnir því hlutverki innan ferðaþjónustunnar sem vekur 

undrun þar sem um helmingur þeirra sem vinna innan greinarinnar eru konur. Í 

sjávarútvegi er hlutur kvenna sem stjórnarformenn rúmlega 11% og karla tæplega 89% (2 

konur og 16 karlar). Þegar kemur að orkumálum breytist myndin verulega og eru hlutföllin 

jöfn þ.e. 50/50 milli karla og kvenna sem er mjög frábrugðið hinum atvinnugreinunum.  

Sjá mynd 10. 

Mynd 10. Kynjahlutföll meðal stjórnarformanna innan ferðaþjónustu, sjávarútvegs og orkumála 

 

Orkugeirinn sker sig einnig úr þegar kemur að kynjahlutfalli stjórnarmeðlima. Konur 

eru þar í meirihluta, eða rúmlega 52% á móti tæplega  48% körlum (24 konur og 22 karlar) 
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sem er eina tilvikið í allri rannsókninni þar sem konur eru í meirihluta miðað við karla. 

Innan sjávarútvegsins er hlutfall kvenna sem stjórnarmeðlima rúmlega 35% á móti 

tæplega 65% karla (28 konur og 51 karl). Ferðaþjónustan rekur lestina með einungis 

tæplega 22% konur sem stjórnarmeðlimi á móti rúmlega 78% karla (5 konur og 18 karlar). 

Sjá mynd 11. 

Mynd 11. Kynjahlutföll meðal stjórnarmeðlima innan ferðaþjónustu, sjávarútvegs og orkumála 

 

7 Umræður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru gott framlag varðandi stöðu kvenna í efsta lagi 

skipulagsheildarinnar þegar kemur að 141 fyrirtæki af lista yfir 300 stærstu fyrirtæki 

landsins. Meðal niðurstaðna rannsóknarinnar kom hvað síst á óvart að meðal forstjóra í 

úrtakinu eru einungis rúmlega 14% konur, sem þýðir að tæpleg 86% karla sitja í því 

hlutverki, sem er há tala. Þessu svipar til fyrrgreindra niðurstaðna Creditinfo (2021) meðal 

rúmlega 800 fyrirtækja þar sem kvenkyns forstjórar voru einungis í 13% tilfella. Þetta 

staðfestir og sýnir að konur hafa mun minni tækifæri til áhrifa þegar kemur að rekstri, 

stefnumótun og öðru sem fellur undir verksvið forstjóra í þessum stóru fyrirtækjum.  

Konur fara því einnig á mis við laun og tækifæri til starfsframa í samanburði við karla og 

fyrirtækin fara á mis við bætta ásýnd og árangur hjá fyrirtækinu (Adam og Ferreira, 2009). 

Eins og fyrr hefur verið greint frá er hlutur kvenna sem framkvæmdarstjóra í dag um 25% 

almennt séð hérlendis (Creditinfo, 2021) og framkvæmdarstjórar innan orkumála 48% 
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(Konur í Orkumálum, 2021).  Í samanburði við þetta er langt í land þegar kemur að 

forstjórastöðum. Svo virðist sem hið ósýnilega glerþak birtist hér og komi í veg fyrir að 

konur komist í forstjórasæti til jafns við karla. Þörf er á aðgerðum til að bæta úr þessu og 

spurning hvort kynjakvótalaga sé einnig þörf hér eins og ýmsar athafnakonur í íslensku 

athafnalífi hafa bent á (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019).  

Rannsóknin sýndi jafnframt að í þeim 13 skráðu fyrirtækjum sem voru í úrtakinu voru  

engar konur sem gegndu hlutverkum forstjóra eða stjórnarformanns, sem vitnar um 

mikið og rótgróið karlaveldi í þessum þjóðhagslega mikilvægu fyrirtækjum. Það kom hins 

vegar ekki á óvart því frá skráningu fyrsta félagsins á markað árið 1985 og fram að fyrri 

hluta árs 2021 höfðu aðeins þrjár konur gegnt stöðu forstjóra, en það eru þær Sigrún 

Ólafsdóttir, Hildur Petersen og Ragnhildur Geirsdóttir (Ásta Dís Óladóttir, 2021). Þann 1. 

júlí 2021 bættist fjórða konan í hópinn sem er Birna Einarsdóttir. Á því sama ári voru bara 

þrjár konur sem gegndu hlutverki stjórnarformanns meðal þeirra 20 fyrirtækja sem voru 

á almennum markaði í Kauphöllinni (Þóra H. Christiansen, o.fl. 2021). Svo virðist sem 

glerþaksáhrifa gæti því afar sterkt innan þessara fyrirtækja og róttækra breytinga þörf.  

Ef litið er til hlutfalla kynja sem stjórnarformanna í öllu úrtakinu, þá eru bara rúmlega 

11% kvenna í því hlutverki á móti tæplega 89% karla, sem vitnar aftur um veikari stöðu 

kvenna og svipar til þess sem þekkist á hinum almenna markaði. Þegar rýnt er í þær þrjár 

atvinnugreinar sem voru skoðaðar sérstaklega þá vekur mikla athygli að innan fyrirtækja 

sem tilheyra orkugeiranum er hlutur kvenna sem stjórnarformanna 50% sem sýnir mun 

sterkari stöðu þar en annars staðar og væri áhugavert að kanna hvað valdi því. Þessi þróun 

er ekki hvað síst athyglisverð þar sem atvinnugreinin hefur í gegnum tíðina verið flokkuð 

sem karllæg, en það er greinilega að breytast. Hins vegar gegnir engin kona hlutverki 

stjórnarformanns innan ferðaþjónustu og spurning hvað valdi þeim glerþaksáhrifum sem 

væntanlega eru þar að verki, því greinin sjálf er talin kvenlæg. Staðan í sjávarútvegi er eins 

og í úrtakinu almennt og því skortur á kynjajafnvægi innan þeirrar greinar, sem skilgreinist 

sem karllæg.   

Að framansögðu má segja að megin hallinn á konur birtist fyrst og fremst innan 

forstjóra- og stjórnarformannshlutverksins, þó svo orkugeirinn skeri sig úr varðandi hið 

síðarnefnda. Varðandi setu kvenna í stjórnum þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar að 

rúmlega 37% kvenna og tæplega 63% karla sitja í stjórnum innan 141 stærstu fyrirtækja 
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landsins og er staðan því mun betri á þessu sviði en þegar kemur að forstjórum og 

stjórnarformönnum. Þetta hlutfall er samt aðeins undir 40/60 hlutfalli kynjakvótalaganna, 

en ekki er vitað nákvæmlega hve stór hluti fyrirtækjanna falla undir þau lög, en 

væntanlega eru þau mörg.  

Áhugavert er að sjá að í stjórnum skráðra fyrirtækja er hlutfall kvenna hærra en í þeim 

óskráðu og ná 44% miðað við 56% karla og má ætla að kynjakvótalögin hafi sterk áhrif hér 

þar sem fyrirtækin falla öll undir lögin. Kynjaskipting vinnumarkaðar kemur einnig skýrt í 

ljós í rannsókninni. Mikla athygli vekur að innan orkumála eru konur í meirihluta miðað 

við karla þegar kemur að stjórnarsetu eða rúmlega 52% og er sjaldgæft að sjá í heimildum 

og upplýsingum almennt að konur séu yfir höfuð í meirihluta í stjórnum. Þetta háa hlutfall 

kvenna í orkugeiranum hefur hins vegar ekki smitáhrif á fjölda kvenna sem forstjóra sem 

er bara rúmlega 12%, en áhugavert verður að fylgjast með þróuninni til framtíðar. Í 

sjávarútvegi er hlutfall kvenna í stjórnum rúmlega 35% sem er nálægt því sem er almennt 

innan úrtaksins og er staða kvenna veikust innan stjórna ferðaþjónustu eða tæplega 22%. 

Svo virðist sem áhrifa glerþaksins gæti hvað síst innan orkugeirans þegar kemur að 

stjórnarsetu en áhyggjur vakna varðandi stöðuna í ferðaþjónustu, því þar virðast áhrifa 

kynjakvótalaganna heldur ekki gæta. Vert er þó að geta þess að ekki er um mörg fyrirtæki 

að ræða og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður, en engu að síður áhugavert að sjá 

það mynstur sem kemur fram.   

Fjarvera kvenna í forstjórastöðum er sérlega áberandi í þessari rannsókn og er sá halli 

þekktur bæði hérlendis og erlendis. Því vekur mikla athygli sú niðurstaða rannsóknarinnar 

að marktækt samband sé milli þess að a.m.k. ein kona kona sitji í stjórn fyrirtækis og að 

kona sé forstjóri. Með það að leiðarljósi að stjórnarmeðlimir gegna lykilhlutverki þegar 

forstjóri er ráðinn má velta fyrir sér hvort stjórnarseta kvenna ein og sér sé áhrifsþáttur. 

Það er spurning hvort  niðurstöðurnar endurspegli að konur í stjórn tryggi frekar konu 

sem forstjóra og hafi áhrif á ráðningarferlið með einhverjum hætti. Niðurstöður frá 

Bandaríkjunum sýna fram á fjölgun kvenna í stjórnum geti opnað og liðkað fyrir leiðina í 

forstjóraembættið (Cook og Glass, 2015). Þó svo reynslan frá Íslandi eða Noregi hafi ekki 

verið sú sama almennt séð (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019), þá er mikilvægt að horfa ekki 

framhjá því að konur í stjórn geti haft jákvæð áhrif á hlutföll kvenna sem forstjóra. Það er 



43 

spurning hvort hærra hlutfall kvenna í stjórnum muni lyfta upp hlutfalli kvenkynsforstjóra 

til framtíðar og hugsanlega líka hafa áhrif á fjölda kvenkyns stjórnarformanna.  

Þegar leitað er ástæðna þess að konur séu ekki fleiri í forstjórastöðum, þá beinist 

athygli oft að þáttum í ráðningarferli. Í fyrrgreindri rannsókn Laufeyjar Axelsdóttur og 

Sigtona Halrynjo (2018) í Noregi og á Íslandi varðandi viðhorf stjórnenda til kynjahalla 

kom fram að konur í íslenska svarendahópnum töldu frekar að of mikið væri um ráðningar 

í gegnum óformlegt tengslanet miðað við svör Norðmannanna. Þetta er kannski eitt af því 

sem skapar hið ósýnilega glerþak á Íslandi, en aðrar rannsóknir hafa einmitt sýnt að 

tengslanet karla í viðskiptalífinu á Íslandi byggi mikið á gömlum kunningja- og 

vinasamböndum og með því móti tryggi þeir sér völd og hygli  hvorum öðrum, og þá einnig 

í gegnum stöðuveitingar (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2010). Í 

rannsókn Ástu Dísar Óladóttur og Guðfinnu Pétursdóttur (2018) varðandi stöðu kvenna 

innan sjávarútvegs kom fram  að tengsl höfðu mikið að segja varðandi framgang kvenna í 

æðstu stöður innan greinarinnar. Róðurinn var þyngri fyrir hinar sem voru án slíkra 

tengsla. 

Önnur ástæða þess að konur eru ýmist algjörlega fjarverandi eða aðeins í litlum mæli 

forstjórar miðað við karla getur mögulega  verið sú að karlar velji fremur aðra karla þegar 

ráðið er í stöður. Holgersson (2013) benti á að þetta sé ekki vegna þess að karlar sýni 

neikvætt viðhorf gagnvart konum, heldur tengist þetta því að þeim falli betur við ákveðna 

gerð karlmanna. Hann taldi að í ráðningarferlinu séu kröfur aðlagaðar að körlum og 

ákveðin mismunun eigi sér stað þar. Karlar sem taldir eru hafa réttan bakgrunn, eins og 

ákveðinn lífsstíl, útlit og aldur séu teknir fram yfir konur (Holgersson og Tienari, 2015). 

Hér er á ferð fyrirbærið „líkur sækir líkan heim“ sem fjallar um að karlar í valdastöðum 

ráði eftirmyndir sínar til starfa (e. homo reproduction) þannig að einsleitur hópur karla 

hreppir helstu áhrifastöður (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2010). 

Ef stjórnendahópurinn litast af meira kynjajafnvægi, má hugsa sér að minni hætta sé á 

einsleitum viðhorfum og mynstri af þessu tagi og að einstaklingar séu metnir að 

verðleikum óháð kyni.   

Einnig er spurning hvort konur hafi minni áhuga á störfum sem fela í sér mikla 

samkeppni og velji frekar störf með minni samkeppni og jafnvel með lægri launum eins 

og Kleinjans (2009) hefur bent á. Til eru rannsóknir sem sýna fram á að konur hafi jafnvel 
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ekki nægjanlegt hugrekki til þess að sækja um æðstu stöður (Catalyst, 2007) sem getur 

líka hugsast. Eitt af því sem getur hugsanlega dregið kjark úr konum er sú staðreynd að 

konur sem sinna stjórnunarstörfum þurfa að finna jafnvægi milli atvinnu- og fjölskyldulífs 

í meiri mæli en karlar og er vitað að á þær leggst gjarnan meiri ólaunuð vinna en á 

karlstjórnendur (Billing og Alvesson, 2000). Slíkt getur skapað togstreitu og að konur verði 

afhuga því að sækja um æðstu stöður. Í íslenskri rannsókn kom fram að meirihluti kven- 

og karlstjórnenda telur að vinnufyrirkomulag og þættir tengdir skipulagi vinnu, eins og 

langur og ósveigjanlegur vinnutími, ferðalög og fleira, leiði einmitt til að færri konur en 

karlmenn sitji í æðstu stjórnun fyrirtækja og stofnana (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir o.fl.,  

2015). Í fyrrgreindri rannsókn Ólafar Júlíusdóttur og félaga (2018) kom einmitt fram að 

ójöfn staða karla og kvenna í stjórnendastöðum vinnumarkaði hérlendis megi rekja til 

menningar og vinnuskipulags annars vegar og skiptingar ábyrgðar gagnvart fjölskyldulífi 

hins vegar. Karlarnir áttu auðveldara með að mæta kröfum um mikla viðveru á vinnustað 

og voru líklegri en konurnar til að eiga maka sem vann styttri vinnudag en þeir og bar 

megin ábyrgð á fjölskyldunni (Ólöf Júlíusdóttir o.fl., 2018).  Það virðist því sannarlega þörf 

á því að karlar axli meiri ábyrgð á fjölskyldulífi eins og forystukonur innan atvinnulífsins á 

Íslandi hafa bent á (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019). Auk þess gæti verið þörf á að 

vinnustaðurinn setji inn kerfislægar aðgerðir sem skapi meira jafnvægi milli atvinnu- og 

fjölskyldulífs fyrir bæði kynin.  

Jafnframt mætti ýmislegt bæta þegar kemur að ráðningarferli. Áhrifamiklar konur 

innan íslensks viðskiptalífs hafa sett út á ráðningarferli forstjóra skráðra félaga og segja 

að það skorti upp á faglegheit. Þær rökstyðja þetta með því að fjölgun kvenna í stjórnum 

hafi ekki haft áhrif á fjölgun forstjóra. Þær tala um að karlaklíka útloki konur í 

forstjórasæti, úreld viðhorf og staðalímyndir skapi hindrun, auk þess sem konur vanmeti 

sig og haldi sig frá áhrifastöðum. Þær telja mikilvægt að lausar stjórnunarstöður séu 

auglýstar og að konur í stjórnum þurfi að leggja sig fram um að beita áhrifum sínum og 

stuðla að því að kona verði valin (Ásta Dís og fl. 2019, 2021).  

Í því samhengi er áhugavert að skoða niðurstöðu rannsóknar Þóru H. Christiansen og 

félaga (1921) þar sem rætt var við hóp kvenna sem sitja í stjórnum skráðra fyrirtækja og 

því velt upp hvað valdi því að konur nái ekki upp í forstjórasætið. Þær tjáðu mikla óánægju 

með ráðningarvenjur þar sem treyst er á tengslanet og lista frá ráðningarskrifstofum sem 
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geri ferlið ógagnsætt og útilokandi. Það vakti upp togstreitu með mörgum þeirra að vera 

þátttakandi í slíku ferli og þannig stuðla að viðhaldi einhvers sem þær voru í raun ekki 

sammála. Oft sé gerð krafa um fyrri forstjórareynslu og þar sem einungis lítill hluti kvenna 

hafi slíka reynslu, þá sé auðvelt að horfa framhjá þeim. Þær sögðu að aðgengi 

stjórnarkvenna að ráðningarferlinu væri takmarkað, ýmislegt gerðist utan stjórnarfunda 

og þær frekar settar út fyrir eftir að ráðningarferlið fór af stað. Einnig tjáðu konurnar 

vissan vanmátt til að ná í gegn nauðsynlegum breytingum þannig að kynjahalli yrði 

leiðréttur og töldu ráðningarferlið stóra hindrun í því sambandi (Þóra H. Christiansen o.fl., 

2021).  

I rannsókn Þóru H. Christiansen og félaga (2021) bentu konurnar einnig á að fjarvera 

kvenna í efst í stjórnendalaginu orsakaðist af þáttum sem ættu heima neðar í 

skipulagsheildinni og bentu á svokallaða aðferð arftakastjórnunar innan leiðtogaþjálfunar 

sem möguleika. Slík nálgun leggur áherslu á fjölbreytileika, þá einnig þess sem lýtur að 

kyni,  og töldu þær að  hagur kvenna gæti orðið betri með þessari leið. Einnig kom skýrt 

fram mikilvægi þess að yfirstjórn, þá sérstaklega karlar innan stjórnarinnar, hafi vilja til að 

opna hugann gagnvart fjölbreyttari forstjóraefnum og séu tilbúnir að vinna að því að 

draga úr útilokun kvenna í ráðningarferlinu.  

Það má hugsa sér að þeim mun meira kynjajafnvægi sem næst í stjórnum félaga, þá 

geti það haft jákvæð áhrif á viðhorf, menningu og stjórnarhætti innan stjórnarinnar með 

tíð og tíma og opnað greiðari leiðir fyrir konur í forstjórasæti til jafns við karla. Einnig er 

hægt að binda vonir til þess að ný útgáfa leiðbeininga um góða stjórnarhætti í skráðum 

félögum, sem tóku gildi 1. júlí 2021 hafi áhrif, en þar er í fyrsta sinn sagt að stjórnir skuli 

setja stefnu um fjölbreytileika í tengslum við stjórn, framkvæmdastjórn og æðstu 

stjórnendur. Með fjölbreytileika er m.a. vísað í kyn (Viðskiptaráð Íslands, 2021).  

Í stað þess að einblína á hvað vanti upp á þegar kemur að stöðu kvenna efst í 

skipulagsheildinni er líka áhugavert að velta fyrir sér hvað valdi velgengni og framförum. 

Sem dæmi má nefna stöðu kvenna í orkumálum, sem virðast vera að breytast til batnaðar 

að vissu leyti og ber þessi rannsókn einnig vitni um það.   

Það er spurning hvaða áhrif samtakamáttur, samvinna og liðsheild kvennanna sjálfra 

innan greinarinnar hafi. Í því samhengi vekur áhuga hagsmunafélagið Konur í orkumálum 

(Kío) sem hefur að markmiði að efla þátt kvenna í orkumálum og styrkja tengsl þeirra á 
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milli og stuðla að menntun og fræðslu kvenna er varðar orkumál. Aðild er opin báðum 

kynjum. Félagið hefur gefið út þrjár rannsóknarskýrslur um stöðu kvenna innan 

greinarinnar á tímabilinu 2018-2021 og þá meðal annars fylgst með fjölgun og fækkun 

kvenna innan stjórna, fjölda kvenkyns stjórnarmeðlima og konum sem forstjóra innan 

fyrirtækjanna (Ernst&Young, 2018, 2019, 2021). Fréttir eru settar inn á heimasíðuna, 

jákvæðar fréttir birtar í fjölmiðlum og vakin athygli á velgengni. Það getur væntanlega 

styrkt sjálfstraust og bjartsýni kvenna að sjá svart á hvítu að það fjölgi til að mynda í röðum 

kvenkyns framkvæmdarstjóra, stjórnarformanna og stjórnarmanna og vonandi einhvern 

tíma forstjóra. Félagsskapur sem þetta getur haft hvetjandi áhrif á konur og hugsanlega 

hjálpað þeim að brjóta niður glerþakið sem virðist til staðar innan atvinnugreinarinnar 

þegar kemur að forstjóraembættum.  

Árið 2018 var gerð könnun á líðan 267 kvenna sem vinna innan orkugeirans. 

Niðurstöður sýndu að 92% kvennanna voru mjög eða frekar ánægðar í starfi. Mikill 

meirihluti sagðist upplifa hvatningu til að leggja sig fram í starfi og að þær fái góð og 

ríkuleg tækifæri til faglegrar og persónulegrar þróunar. Ánægja í starfi var þó mismikil 

eftir aldurshópum og voru konur eldri en 55 ára sem höfðu starfað hvað lengst, 

óánægðastar. Þessar tilteknu konur höfðu oftar orðið fyrir því að faglegt álit þeirra væri 

hunsað eða að gengið væri framhjá þeim við útdeilingu verkefna (Zenter.is, 2018, 

Konuriorkumalum.is, 2018).  Það má velta fyrir sér hvort yngri konur, sem hafa alist upp 

við meira kynjajafnrétti á mörgum sviðum en þær sem eldri eru, mæti færri fordómum 

og staðalímyndum.  

Konur í orkugeiranum eru góðar fyrirmyndir og geta veitt innblástur fyrir  konur í 

öðrum atvinnugreinum. Konur í sjávarútvegi eru líka með öflug hagsmunasamtök, Konur 

í sjávarútvegi  (KIS) sem ætlað er að styrkja og efla konur í íslenskum sjávarútvegi og 

tengdum greinum með samstöðu, krafti, hjálpsemi og jákvæðni að leiðarljósi (kis.is, e.d.). 

Spurning er hvort konur innan ferðaþjónustu geti stofnað félag innan sinna vébanda til að 

styrkja stöðu sína.  

Til framtíðar væri áhugavert að rannsaka nánar tengsl milli þess að kona er forstjóri og 

að a.m.k. ein kona sitji í stjórn. Í því sambandi væri meðal annars áhugavert að kanna 

hvað einkenni þær stjórnir  fyrirtækja sem ráða kvenkyns forstjóra svo hægt sé að læra af 
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þeim og bera saman við aðrar þar sem konur eru ekki ráðnar og mæta ósýnilegu glerþaki 

þegar kemur að æðstu stöðum innan skipulagsheildarinnar.  

Þessi rannsókn takmarkast við 141 fyrirtæki og því ekki hægt að segja til um hvernig 

staðan er almennt meðal stærstu fyrirtækja landsins. Áhugavert hefði verið að vinna með 

stærra úrtak, ekki síst til að fá betri mynd af stöðunni innan ákveðinna atvinnugreina, því 

undirúrtökin innan sjávarútvegs, ferðaþjónustu og orkumála voru lítil og varasamt að 

draga of miklar ályktanir af niðurstöðum varðandi þær.  

8 Lokaorð 

Í rannsókninni var sjónum beint að konum í efsta hluta skipulagsheildarinnar meðal 141 

af 300 stærstu fyrirtækjum á Íslandi. Kynjahlutfall kvenna er hvað best þegar kemur að 

hlutverki þeirra sem stjórnarmeðlimur og hafa kynjakvótalögin væntanlega áhrif þar. Hins 

vegar er hlutur kvenna hvað sístur þegar kemur að forstjórasæti og virðist áhrifa 

glerþaksins svokallaða vera til staðar þar sem hindrar aðkomu kvenna í æðstu 

stjórnendastöður. Áhuga vekur að marktækt samband er milli þess að ein kona sé a.m.k. 

í stjórn og að kona sé forstjóri. Þetta gefur von og vísbendingar um að seta kvenna í 

stjórnum hafi einhver áhrif. Konur í Orkumálum skera sig úr umfram konur í sjávarútvegi 

og ferðaþjónustu þegar kemur að stjórnarmeðlimum og hlutfalli stjórnarformanna þó svo 

ekki sé hægt að alhæfa um niðurstöður vegna smæðar úrtaksins. Konur hafa sótt í sig 

veðrið á mörgum sviðum og jafnrétti eykst, en verki er ekki lokið og mikilvægt að tryggja 

samtakamátt stjórnvalda og atvinnulífsins og annarra hagsmunaaðila, og ekki síst 

kvennanna sjálfra til að ná enn frekari árangri.  
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