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Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð er fjallað um stöðu kvenna á vinnumarkaði og í stjórnum fyrirtækja á 

Íslandi. Litið verður á alþjóðlegar tölur til samanburðar og einnig kenningar um 

glerþakið og glerbrúnina. Gerð er grein fyrir atvinnuþátttöku, atvinnuleysi, kynskiptum 

vinnumarkaði og stjórnarsetu kynjanna. Meginmarkmiðið er að bera saman stöðu 

kvenna í þessum málaflokkum fyrir og eftir efnahagshrunið 2008.  

 Þegar kemur að atvinnuþátttöku og atvinnuleysi hefur staða karla versnað meira 

en staða kvenna. Þó er talið að atvinnuleysi meðal kvenna muni aukast meira en karla 

þegar fram líða stundir. Lárétt kynjaskipting starfa er mikil hér á landi og endurspeglast 

vel í mismunandi atvinnugreinum sem kynin starfa innan. Lárétt kynjastkipting er 

einnig mikil og birtist í því misræmi sem er á milli þess hversu margar konur sitja í 

stjórnum innan ákveðinna atvinnugreina og hversu margar konur starfa innan hennar. 

Hlutur kvenna í stjórnum fyrirtækja hækkaði aðeins eftir hrun en einnig voru skoðaðar 

tölur í ýmsum atvinnugreinum og mesta breytingin á hlutfalli kvenstjórnarmanna er í 

fjármála- og tryggingaþjónustu. 

 Ríkisvæðing bankanna virðist hafa þar áhrif, í kjölfar hennar eru konur ráðnar 

inn í meira mæli í stjórnir bankanna. Kenningar um glerbrúnina segja til um að konur 

séu frekar ráðnar inn í stjórnarstöður þegar fyrirtækjum gengur illa. Þær stöður eru oft 

mjög áhættusamar og miklar líkur á að þeim mistakist, þetta getur haft alvarlegar 

afleiðingar á framamöguleika þeirra sem lenda á glerbrúninni. Mögulega hefur það 

verið gert í tilfelli bankanna, en nokkru síðar voru skipaðar nýjar stjórnir í bönkunum 

þar sem hallaði verulega á konur. Lagasetning kynjakvóta með sértækum viðurlögum 

getur hjálpað til við jafna stöðu kynjanna í stjórnum fyrirtækja en einnig verið 

öryggisnet til þess að tryggja að konur missi ekki þær stöður í hendur karla sem þær 

höfðu áður öðlast. 
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Inngangur 

 

Pistill sem ég las í einu dagblaðanna snemma árs 2009, vakti mikinn áhuga minn á 

afleiðingum efnahagshrunsins á stöðu kvenna á vinnumarkaði. Höfundar voru dósentar 

við Háskóla Íslands. Þar var talað um kynjaða hugmyndafræði sem átti sér stað í 

góðærinu og töldu höfundar nauðsynlegt að kryfja hana til mergjar. Þeir gagnrýna 

nýfrjálshyggjukapítalismann sem sigldi öllu í strand og að karlar hafi verið þeir einu 

sem stjórnuðu ferðinni. Konur fengu ekki að vera með þar sem þær bjuggu ekki yfir 

manngæðum eins og áhættusækni og þeirri snilli sem þurfti til. Konur áttu því lítinn hlut 

í efnahagsundrinu og svo þegar uppi er staðið þá bera karlarnir enga ábyrgð. Höfundar 

gagnrýna einnig það að viðskipta- og fjármálaheimurinn var knúinn áfram á 

karlmennskuhugmyndum um áræðni, djörfung og arðsemi en án þess að hugsa út í 

afleiðingarnar. Þeir telja að nú sé nóg komið og að það þurfi að tryggja jafna aðkomu 

kynjanna að endurreisninni, það að fjölga konum í áhrifastöðum sé ekki eina svarið því 

ranglætið er bundið inn í menningarheim okkar. Höfundar kalla því á uppgjör byggt á 

jafnrétti (Þorgerður Einarsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir, 2009).  

 Í þessu lokaverkefni mínu langar mig að skoða hvað hefur breyst frá því að þessi 

pistill var skrifaður og mun ég fjalla fyrst um stöðu kvenna á vinnumarkaði í alþjóðlegu 

samhengi og skoða hlut kvenna í stjórnum fyrirtækja. Ég mun einnig fjalla almennt um 

kynjaskiptan vinnumarkað. Síðan verður varpað ljósi á hinar ýmsu kenningar um stöðu 

kynjanna á vinnumarkaði og sérsaklega í stjórnum fyrirtækja. Þar verður fjallað um 

límgólfið (e. sticky floor), glerþakið (e. glass ceiling) og glerbrúnina (e. glass cliff) og 

gerð tilraun til þess að skýra fæð kvenna í stjórnum fyrirtækja almennt. Íslenskur 

vinnumarkaður verður tekinn fyrir og mun ég leitast við að útskýra hann í grófum 

dráttum með umfjöllun um atvinnuþátttöku kynjanna, þróun atvinnuleysis, og fjölda 

kvenna í stjórnum íslenskra fyrirtækja. Sérsaklega mun ég þó skoða vinnumarkaðinn 

eins og hann blasti við eftir efnahagshrunið og bera saman tölur um atvinnuþátttöku, 

atvinnuleysi og hlutfall kvenna í stjórnum frá því fyrir og eftir hrun. Afleiðingar 

hrunsins verða ræddar og skoðuð áhrif á hinar ýmsu atvinnugreinar en einnig hvort 

hrunið hafi haft áhrif á kynjaskiptan vinnumarkað. Í lokin mun ég skoða úrlausnir 

stjórnvalda og vinnumarkaðarins og framtíðarhorfur þegar kemur að stöðu kvenna á 

vinnumarkaði og í stjórnum fyrirtækja.  
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Þessari ritgerð er ætlað að svara eftirfarandi spurningum:  

 Hvaða áhrif hefur efnahagskreppan á atvinnuþátttöku kvenna?  

 Hvaða áhrif hefur hrunið haft á setu kvenna í stjórnum fyrirtækja? 

 Í hvaða atvinnugreinum breyttist staða kvenna í kjölfar efnahagshrunsins?  

 Hverjar eru framtíðarhorfur varðandi stöðu kvenna á vinnumarkaði og í stjórnum 

fyrirtækja? 

 Til að svara fyrrgreindum spurningum var stuðst við gögn frá Hagstofunni, 

Creditinfo og ýmissa fleiri stofnanna sem hafa tekið saman gögn um stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði og stjórnum fyrirtækja. Jafnframt voru skoðaðar greinar úr ritrýndum 

tímaritum, rannsóknir, ýmsar skýrslur á vegum hins opinbera, blaðagreinar, heimildir af 

veraldarvefnum og úr fræðibókum á sviðinu.  
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1. Þróun vinnumarkaðar og kenningar tengdar honum 

 

Í þessum kafla verður farið yfir stöðu kvenna á vinnumarkaði í alþjóðlegu samhengi og 

kynntar verða til leiks þær kenningar sem verða notaðar til þess að varpa ljósi á stöðu 

kvenna á vinnumarkaði og í stjórnum fyrirtækja.  

 

1.1 Konur sækja út á vinnumarkað  
 

Í kjölfar iðnvæðingarinnar á miðri 19. Öldinni varð mikil eftirspurn eftir vinnuafli og 

fóru því konur að flykkjast út á vinnumarkað frá þeim hefðbundnu heimilsstörfum sem 

þær höfðu þangað til nær eingöngu stundað. Iðnvæðingin var talin hafa bætt 

atvinnutækifæri kvenna til muna og einnig fjárhagsleg réttindi þeirra. Konur voru ódýrt 

vinnuafl og það hvatti atvinnurekendur til þess að ráða þær inn í verksmiðjurnar. En 

hugmyndafræði feðraveldisins um að karlinn ætti að vera fyrirvinnan og konan heima 

að sjá um börn og buru fór að segja til sín hjá körlunum. Í kjölfarið varð konum 

beinlínis ýtt aftur inn á heimilin með því að lækka laun og minnka starfsmöguleika 

þeirra. Um 1851 var ein af hverjum fjórum giftum konum í atvinnu utan heimilis en árið 

1901 hafði hlutfallið farið niður í eina af tíu (Edgell, 2006). Í seinni heimstyrjöldinni 

urðu konur að sinna störfum sem karlar höfðu áður nær einvörðungu sinnt. Því var 

haldið fram að þetta yrði stutt stopp fyrir konur á vinnumarkaðinum og að þær myndu 

halda aftur heim að stríðinu loknu. En í raun fóru margar þeirra ekki aftur í hefðbundnu 

störfin heima fyrir heldur tóku þær sér fyrir hendur önnur launuð störf úti á 

vinnumarkaðinum (Anderson og Hysock, 2009). Um 1970 voru konur 38% vinnuafls í 

heiminum, en um 41% í Evrópu, tveimur áratugum síðar voru þær komnar upp í 40% 

vinnuafls á heimsvísu og um 44% í Evrópu. Árið 2000 var ekki mikil breyting á, en 

konur voru um 41% vinnuafls í heiminum og rúmlega 45% í Evrópu. Konur eru milli 60 

og 90% þeirra sem vinna hlutastörf þegar litið er á tölur frá hinum ýmsu löndum frá 

árunum 1996-1997. Sjá hér á eftir. 
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Heimild: (Wirth, 2001). 

 

Mismunandi er eftir löndum hvernig hlutastörf eru skilgreind. Í Austurríki er talað um 

hlutastarf ef viðkomandi vinnur minna er 36 tíma á viku. Í Jamaíka er einstaklingur í 

hlutastarfi ef hann vinnur minna en 32 – 35 tíma í viku. Í Japan eru þeir í hlutastörfum 

sem vinna minna en 35 tíma á viku. Í Póllandi teljast þeir í hlutastörfum sem vinna 

minna en 39 tíma á viku. Ekki eru nefndar skilgreiningar hinna landanna (Wirth, 2001).  

 Konur eru mun fleiri en karlar þegar kemur að hlutastörfum. Linda Wirth (2001) 

talar um að stór hluti þeirra velji sér að vinna hlutastörf vegna fjölskylduábyrgðar en 

aðrar eru skildugar til þess af sömu ástæðu.  
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1.2 Kynjaskipting vinnumarkaðarins 

 

Kynjaskipting starfa þrífst í því kynjakerfi sem við búum við. Með kynjakerfi er átt við 

félagslegt yfirráðakerfi þar sem hið kvenlæga er undirskipað hinu karllæga. Kynjakerfið 

er mjög rótgróið og getur bæði verið formfest og ósýnilegt. Miklar breytingar hafa átt 

sér stað síðastliðin 100 ár en aðallega vegna þess að yfirráðin hafa færst frá einkasviðinu 

(þ.e. heimilunum) yfir á opinbera sviðið (þ.e. fyrirtæki og stofnanir). Með þeirri þróun 

urðu til aðrar leiðir til þess að tryggja yfirráð hins karllæga, en það var frá útilokun sem 

konur þurftu áður að berjast við, í aðgreiningu og undirskipun hins kvenlæga. Á okkar 

tímum er kynjakerfi opinbera sviðsins ráðandi (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Hér 

verður skoðað hvernig kynjaskipting starfa birtist á okkar tímum.  

 Kynjaskipting vinnumarkaðarins er bæði lárétt og lóðrétt. Lárétt kynjaskipting er 

þegar karlar og konur gegna mismunandi störfum en lóðrétt kynjaskipting lýsir sér í því 

að karlar eru frekar í hærri og áhrifameiri stöðum en konur (Þorgerður Einarsdóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2004).  

 

1.2.1 Lárétt kynjaskipting 

 

Konur og karlar starfa við ólík störf og eru kvennastörf oftar en ekki talin hafa lægri 

staðal þegar það kemur að virðingu og launum. Samkvæmt 

Alþjóðavinnumálastofnuninni (ILO) eru um helmingur vinnuafls í heiminum sem 

starfar í annaðhvort karla- eða kvennastörfum, þar sem annað kynið er ráðandi (þ.e.a.s. 

80% þeirra sem starfa í þeirri grein eða fleiri). Þessi skipting í karla- og kvennastörf 

getur verið mismunandi eftir árum og áratugum og sumstaðar eru karlar að ryðja sér til 

rúms í kvennastörfum og öfugt. Síðustu 50 ár hafa verið miklar breytingar á, sérstaklega 

í iðnríkjunum, samdráttur í landbúnaði og vöxtur í framleiðslu milli áranna 1950 og 

1970 hafði þau áhrif að konur höfðu fleiri tækifæri til þess að fá launaða vinnu. Milli 

1980 og 1990 varð svo gríðarlegur vöxtur í þjónustugeiranum sem áður hafði verið talin 

kvennagrein, en hnignun var í þungaiðnaði sem talin var karlagrein (Wirth, 2001). 

Hér á eftir verða nefndar nokkrar hefðbundnar karla- og kvennagreinar sem hafa 

orðið fyrir augljósum breytingum síðustu áratugi. Í Bandaríkjunum voru konur 92% 

þjóna árið 1974 en hlutfallið hafði lækkað niður í 79% tveimur áratugum seinna, eða um 

13% (Wirth, 2001). Árið 2009 var hlutfall kvenþjóna 72% (United States Department of 

Labour, 2009). Konum hafði líka fjölgað innan hefðbundinna karlagreina. Í arkítektúr 
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var hlutfall kvenna einungis 3% árið 1974 en hækkaði um 14% og var komið upp í 17% 

árið 1994 (Wirth, 2001). Árið 2008 voru konur 25% arkítekta (United States 

Department of Labour, 2008). Kvenkyns lögfræðingum hefur einnig fjölgað mikið en 

konur voru aðeins 7% lögfræðinga árið 1974 en 25% árið 1994 (Wirth, 2001).  

En afhverju eru störfin svona kynjaskipt? Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana 

Stella Blöndal (2004) telja að strax á grunnskólaaldri hafi börn mjög kynmerktar 

hugmyndir um vinnumarkaðinn og að þessar staðalmyndir hafi mikið með það að gera 

hvaða starfstétt fólk velur sér. 

 

1.2.2 Lóðrétt kynjaskipting  

 

Konur og karlar starfa ekki aðeins við mismunandi störf í mismunandi greinum, það er 

einnig mikill munur á hvar kynin eru staðsett innan sömu greinarinnar. Það kallast 

lóðrétt kynjaskipting. Karlar eru oftar hærra settir heldur en konur, jafnvel innan hinna 

hefðbundnu kvennastarfa, ef þá er að finna þar. Gott dæmi um þetta er innan 

kennslugeirans og í heilbrigðisþjónustu, karlar hafa oftar stöðu skólastjórnenda og 

yfirmanna sjúkrahúsanna en þessar greinar eru taldar kvennagreinar. Einnig eru konur 

fleiri sem hjúkrunarfræðingar, en karlar fleiri læknar. Læknastéttin er talin mun hærra í 

virðingarstiganum heldur en stétt hjúkrunarfræðinga (Wirth, 2001).  

Gerður G. Óskarsdóttir (1997) nefnir nokkrar kenningar eftir erlenda fræðimenn 

sem hafa verið settar fram til þess að útskýra lóðrétt kynjaskiptan vinnumarkað. Talið er 

að karlar og konur séu alin upp í ákveðin hlutverk og störf sem hæfa þeim. Félagsmótun 

kynjanna gerir það að verkum að konur eru aldar upp í störf sem eru í lægstu lögum 

samfélagsins þar sem litlar kröfur eru gerðar um færni. Leidd hafa verið að því rök að 

þegar störf eru skilgreind og metin til launa að þá sé ekki dregnir fram margs konar 

færniþættir sem reyni á í hefðbundnum kvennastörfum. Þetta getur orðið til þess að 

færni kvenna sé ekki metin jafnt á við færni karla og því séu kvennastörf minna metin 

þegar kemur að virðingu og launum. Gerður bendir einnig á að ýmsir kerfisbundnir 

þættir geta skýrt kynbundinn vinnumarkað og bága stöðu kvenna. Karllæg gildi eru 

ráðandi í flestum atvinnugreinum, jafnvel í hinum hefðbundnu kvennagreinum og það 

eru þau gildi sem viðhalda völdum karla yfir konum. 

 

Afleiðingar kynjaskipts vinnumarkaðar geta verið þær að vinnumarkaðurinn 

verður stirður og gamaldags og ekki í takt við þróun samfélagsins, en það getur haft í 
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för með sér verulegan kostnað bæði fyrir einstaklingana og samfélagið. Verkefni 

samfélagsins eru ekki leyst með hugmyndum beggja kynja og þar með eru bestu 

lausnirnar kannski ekki valdar. Einnig getur kynjaskiptur vinnumarkaður leitt til þess að 

heilu kynslóðirnar sjái ekki framfyrir hinar hefðbundnu starfsleiðir sem þeim eru 

ætlaðar. Þau velja sér kynjaðar námsleiðir, kynjuð störf sem henta þeim en hvað gerist 

svo þegar atvinnuleysi er mikið innan ákveðinnar atvinnugreinar sem talin er 

annaðhvort karlagrein eða kvennagrein? Kynin geta verið blind á atvinnutækifæri þar 

sem þau leita ekki út fyrir rammann. Þess vegna er svo mikilvægt að opna 

vinnumarkaðinn fyrir hverjum sem er svo allir nái að njóta sín þar, einfaldlega til þess 

að hæfileikar hvers og eins verði fullnýttir. Það er bæði einstaklingnum og 

vinnumarkaðinum til bóta (Wolthers, 2005).  

 

Þegar við horfum á kynjaskiptingu starfa þá sést vel hvernig kynjakerfið er 

samofið kynjaskiptingunni, sérstaklega þegar litið er á lóðrétta kynjaskiptingu. Konur 

eru frekar í lægri stigum samfélagsins hvort sem þær velja sér þær stöður eða ekki. Bent 

hefur verið á að kynjakerfið og yfirráð hins karllæga geri það að verkum að hæfni og 

reynsla kvenna sé ekki metin jafnt á við hæfni og reynslu karla, en einnig að karllæg 

gildi séu ráðandi í flestum ef ekki öllum atvinnugreinum og þess vegna viðhelst 

kynjaskiptingin. Kynjaskiptingin er þó mismunandi eftir árum og áratugum. Konur og 

karlar eru í einhverjum mæli að leita á ný mið og þar með verður hlutur kynjanna 

mögulega jafnari í einhverjum atvinnugreinum. Aftur á móti getur þróunin orðið á þann 

veg að á einhverjum tímapunkti hallar verulega á annað kynið í atvinnugrein sem talin 

hafði verið fyrir bæði kyn. Þrátt fyrir það virðist hlutur karla í áhrifastöðum haldast og 

eru þeir oftar í efri þrepum virðingarstigans. Getur verið að virðingin haldist í hendur 

við þær stöður sem karlar eru í meirihluta í eða myndi virðingin viðhaldast innan sömu 

stöðu ef konur myndu síðan verða ráðandi innan hennar? Erfitt getur reynst að svara 

þessari spurningu þar sem staða karla hefur verið mjög stöðug í áhrifastöðum innan 

langflestra atvinnugreina síðustu ár (sjá í kafla 2.2.2. um lóðrétta kynjaskiptingu á 

Íslandi). 
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1.3 Kenningar um stöðu kynjanna á vinnumarkaði 

1.3.1 Límgólfið  

 

Einnig er hægt að nota skýringarnar lárétt og lóðrétt þegar það kemur að því að skoða 

hreyfanleika (þ.e.a.s. stöðuhækkanir, tilfærslu í starfi o.s.frv.) innan ákveðinna starfa. 

Anderson og Hysock (2009) benda á að flestar rannsóknir sýni að konur fái í raun oftar 

stöðuhækkun en karlar, en eðli stöðuhækkananna milli kynjanna er mjög ólík. Konur fá 

láréttar stöðuhækkanir, þ.e.a.s þær fara úr einni stöðu í aðra svipaða og þær gengdu áður 

og þær halda sömu tign. Karlmenn fá aftur á móti lóðréttar stöðuhækkanir, þeir fara upp 

virðingarstigann, fá aðra stöðu sem er talin vera ofar í tign en sú sem þeir voru í. Þetta 

virðist líka ganga yfir kynin þrátt fyrir að þau séu með svipaða reynslu og menntun.  

 Konur og karlar byrja í mismunandi stöðum, karlar velja sér oftar störf þar sem 

líkurnar á lóðréttum stöðuhækkunum eru miklar og hreyfileiki innan fyrirtækisins 

mikill. Konur virðast vera meira í svokölluðum „dead-end“ störfum þar sem líkurnar á 

stöðuhækkunum er ekki miklar og í raun ekki mögulegar, því er talað um að konur séu 

fastar við límgólfið (e. sticky floor) (Anderson og Hysock, 2009). Þetta sést í töflunni 

hér að neðan, 28% karla finnst það skipta máli að starfið gefi möguleika á starfsframa 

en einungis 20% kvenna. Konur spá einnig meira í því að starfið henti 

fjölskylduaðstæðum og einkalífi þeirra eða 20% á móti 12% karla. 
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Heimild: (Tómas Bjarnason, e.d) 

 

Átök milli vinnu og einkalífs geta bitnað frekar á konum en körlum. Þær gegna oftast 

meiri ábyrgð þegar það kemur að heimilisstörfum og ummönnun barna (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2009). Konur telja sig bera meiri ábyrgð á heimilisstörfum eða í 46% 

tilvika á meðan karlar telja sig bera meiri ábyrgð í 5% tilvika. Þegar kemur að 

barnauppeldi telja 70% kvenna sig bera meiri ábyrgð á móti 7% karla (Einar Mar 

Þórðarson o.fl, 2008).  Þetta getur verið ástæðan fyrir því að hærri hlutfall kvenna telji 

mikilvægt að störf henti fjölskylduaðstæðum þeirra heldur en karla. 

 

1.3.2 Glerþakið, táknræn staða og glerrúllustiginn 

 

Lengi hefur verið talað um glerþakið (e. glass ceiling) en það eru hindranir sem konur 

verða fyrir þegar kemur að stöðuhækkunum. Þessar hindranir eru byggðar á viðhorfum 
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ráðandi afla innan vinnumarkaðarins. Konum er því aftrað að komast í stjórnarstöður 

þrátt fyrir að þær séu hæfar til þess (Kimmel, 2004). Þrátt fyrir að formlegar hömlur 

kvenna í atvinnulífinu hafa verið fjarlægðar, og lög og reglur segja til um að kynin eiga 

að vera jöfn þegar kemur að stöðuhækkunum, þá eiga konur enn erfitt uppdráttar. Glerið 

segir til um að þessar hindranir sem konur verða fyrir eru ósýnilegar. Þær eru byggðar 

inn í formgerð samfélagsins og vinnumarkaðarins og því er ekki hægt að sjá með berum 

augum hvar vandamálið liggur (Andersen og Hysock, 2009). Þakið er því mögulega 

ofar en þar sem lögin ná til. Langvarandi tilvera glerþaksins hefur gert það að verkum 

að það er erfitt að útskýra afhverju glerþakið viðhelst og hvers vegna svona erfitt sé að 

brjótast í gegn um það (Acker, 2009). Þetta getur því útskýrt af hverju ekki fór sem 

horfðist eftir að konur fóru að afla sér meiri menntunar og viðhorf til hlutverka kynjanna 

fóru að breytast. Þá var talið að konur myndu eiga auðveldara með að fá stöðuhækkanir. 

Þetta hefur ekki reynst rétt því karlmenn tróna á toppnum og glerþakið viðhelst (Wirth, 

2001).  

En hvað gerist svo þegar konur eða karlar komast í stöður þar sem hitt kynið er 

ráðandi? Samkvæmt Kimmel (2004) upplifa þau táknræna stöðu (e. tokenism). En það 

er að vera öðruvísi en aðrir í sömu stöðu og að hafa verið ráðinn inn einungis vegna 

þessa mismunar. Þeir einstaklingar eiga því að tákna þann hóp fólks sem þeir tilheyra, 

hvort sem það eru hópar karla eða kvenna eða aðrir hópar. Þeir sem upplifa táknræna 

stöðu þurfa ekki að hafa mikið fyrir því að tekið sé eftir þeim, en þurfa aftur á móti að 

vinna fyrir því að ekki sé talið að þeir séu til vandræða og að það sé ekki tekið of mikið 

eftir því að þeir séu öðruvísi. Þetta getur reynst mjög streituvaldandi því erfitt getur 

verið fyrir þessa einstaklinga að láta taka mark á sér. Karlmenn lenda þó síður í því að 

þetta sé neikvæð reynsla, þeir rekast ekki í glerþakið, heldur fara þeir upp með 

svokölluðum glerrúllustiga (e. glass escalator). Þegar þeir fara inn í hefðbundnar 

kvennastöður þá upplifa þeir frekar jákvæða mismunun en konur. Karlar sem eru í 

hefðbundnum kvennastöðum eru kannski með lægri laun en aðrir karlar sem eru í 

karlastörfum en þeir eru að jafnaði með hærri laun en konur í sömu stöðu.   

 Mikið hefur verið rætt hvaða konur komast í gegnum glerþakið og einhverjir 

telja konur fá að vera með ef þær eru „þægar“, en ef þær vilja breyta gömlum hefðum þá 

rekast þær í glerþakið. Konur fá kannski að vera andlit valdsins en þær fá ekki að vera 

heilinn á bak við það („Fleiri konur“, 1999). Judi Marshall (1993) er sama sinnis og 

segir konur sem hafa komist í stjórnarstöður vera ferðalanga í karlaheimi. Þær hafi ekki 

mikil áhrif því þær sitja fastar í stjórnunarmynstri sem karlar hafa mótað og er ríkjandi 
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viðmið. Hún hefur einnig áhyggjur af því að konur venjist þessum viðmiðum og geri því 

ekkert til þess að stjaka við þeim og því mun ekki skipta máli hvort sem það er kona 

sem er í stjórn eða ekki þar sem sömu stjórnunarmynstrin verða til staðar hvort sem er. 

  

1.3.3 Glerbrúnin 

 

Glerbrúnin er annað hugtak sem fjallar um hvað gerist eftir að konur brjótast í gegn um 

glerþakið. Félagssálfræðingarnir Michelle Ryan og Alexander Haslam (2005) hafa 

rannsakað þetta fyrirbrigði, en þau telja að þær lendi á svokallaðri glerbrún (e. glass 

cliff). Hugtakið glerbrún er í raun framlenging á glerþakinu, en það fjallar um að konur 

lendi á glerbrúninni í stjórnarstöðum sem eru mjög áhættusamar og það eru miklar líkur 

á að þeim mistakist (Ryan og Haslam, 2006). Grunnurinn að rannsóknum þeirra er sá að 

það komu út greinar í Bretlandi um stöðu fyrirtækja eftir að konur voru ráðnar inn í 

stjórn, sem sýndu að þær hefðu neikvæð áhrif á afköst fyrirtækisins. Ryan og Haslam 

gerðu athugasemdir við hvernig þær niðurstöður voru birtar og tóku að skoða hvernig 

fyrirtæki stóðu fyrir og eftir að ráðið var í stjórn fyrirtækisins. Við þá athugun kom í ljós 

að fyrirtæki sem stóðu verr voru líklegri að ráða konu í stjórn heldur en karla en 

jafnframt að fyrirtæki sem voru í stöðugu ástandi réðu frekar inn karla (Ryan og 

Haslam, 2005).  Eldri rannsóknir hafa sýnt að það sé samband milli afkasta fyrirtækja 

og nýráðninga í stjórnir, þ.e.a.s þegar illa gengur þá eru fyrirtækin líklegri til þess að 

skipta út stjórnarmeðlimum heldur en þegar vel gengur. Í þessari fyrstu rannsókn Ryan 

og Haslam (2005) um glerbrúnina komust þau einnig að annarri áhugaverðri niðurstöðu, 

hlutabréfaverð hækkuðu í þeim fyrirtækjum sem réðu inn konu þegar fyrirtækið átti 

erfitt uppdráttar, en almennt stóðu í stað hjá þeim fyrirtækjum sem réðu inn karlmann. 

Sú staða að vera á glerbrúninni getur reynst konum hættuleg, fyrirtæki sem 

standa höllum fæti fá mikla athygli og stjórnarmeðlimir einnig, og konur virðast fá meiri 

athygli (sbr. táknræna stöðu). Konur verða berskjaldaðar fyrir gagnrýni og ásökunum og 

eru líklegar til þess að verða kennt um slæma stöðu fyrirtækisins. Þetta getur skaðað 

orðspor þeirra og þar með er erfitt fyrir þær að fá aðrar stjórnarstöður og 

framamöguleikar þeirra verða að engu. Eldri rannsóknir sýna almennt séð fram á að 

þegar fyrirtækjum gengur vel þá er líklegt að stjórnarmeðlimir fái fleiri stjórnarstöður 

innan annara stjórna, en þegar illa gengur getur það haft slæm áhrif á mögulega 

framamöguleika þeirra (Ryan og Haslam, 2005).  



17 

 

Hugsanleg ástæða þess að konur séu frekar ráðnar inn í stjórnir fyrirtækja þegar 

illa gengur eru sú að fyrirtækin eru mjög meðvituð um að traust hluthafanna er 

gríðarlega mikilvægt og nota ráðningu kvenmanns sem tæki til þess að sýna fram á að 

róttækar breytingar munu ganga í garð og reyna að öðlast traust hluthafanna á þann hátt. 

Einnig getur ráðning kvenna verið auglýsingabrella til þess að bæta ímynd fyrirtækisins, 

þegar illa gengur þá getur ráðning kvenna verið augljósasta birtingarmynd þeirra 

breytinga sem hluthafar kalla eftir (Ryan og Haslam, 2005). Ryan varar þó við því að 

ráða konur einungis í stöður til þess að bæta ímynd fyrirtækisins (Stacey, 2008). 

Mögulega vegna þess að það er bara tímabundin lausn á vandanum.  

Afhverju er gripið til þess ráðs að ráða frekar inn konu þegar illa gengur? 

Netkönnun meðal fólks sem svaraði spurningalista sjálfviljugt eftir að hafa lesið 

fréttagrein á vefsíðu BBC fréttamiðilsins um glerbrúnina leiddi margt í ljós. Um 42% 

þátttakenda voru á aldrinum 31-40 ára og 86% voru með háskólagráðu. Þátttakendur 

höfðu mismunandi skoðanir og útskýringar á glerbrúninni. Ýmsar útskýringar komu 

fram eins og að „konur séu hjálpsamari og vilji því oftar hjálpa þeim sem gengur illa“, 

„konur séu betri í áhættustjórnun“ og að „konur ráða betur við það að mistakast en 

karlar“ voru nefndar. Sumir nefndu að þetta væri hreint kynjamisrétti. Þegar 

fyrirtækjum gengur illa, er kona frekar ráðin í glerbrúnarstöður þar sem hún getur verið 

álitin ógn við aðra. Stjórnendur skýla sér svo á bak við það að hafa gefið konum jöfn 

tækifæri og körlum, þær bara náðu ekki að nýta sér það. Einnig var það nefnt að þegar 

enginn annar vill stöðuna þá er kona ráðin í hana. Þegar það er vitað fyrirfram að 

einhver staða gæti verið mjög áhættusöm þá töldu sumir að kona væri frekar ráðin en 

karl þar sem fyrirtækin eiga auðveldara með það að „fórna“ konu í starfið. Þarna er átt 

við stöður þar sem sá eða sú sem henni gegnir getur verið gerður að blóraböggli og 

einstaklingurinn stendur og fellur með stöðunni sem hann var ráðinn í. Ef aðstæður eru 

erfiðar eru konur líklegri til þess að vera ráðnar inn í þessar stöður (Ryan, Haslam og 

Postmes, 2007). Svo eru konur sem líta á þetta sem tækifæri til þess að sýna sig og 

sanna, stöður sem eru á glerbrúninni eru áhættusamar en þurfa alls ekki að leiða til þess 

að þeim mistakist (Ryan og Haslam, 2006b). En hver eru verðlaunin? Dæmi eru um að 

konur sem ná fyrirtækjum úr slæmri stöðu fari í annað eins hlutverk, án þess að fá 

nokkurn launabónus eða heiður af því „hjálparstarfi“ sem þær unnu fyrir (Ryan og 

Haslam, 2006a). Þetta getur orðið til þess að konur hætta stjórnunarstörfum í meira 

mæli en karlar (Haslam og Ryan, 2008).  
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 Þau Haslam og Ryan hafa gert fleiri rannsóknir til þess að skoða þetta fyrirbæri, 

glerbrúnina. Þau vildu athuga hvort það væru ákveðnar gerðir fyrirtækja þar sem konum 

væri frekar stillt upp á glerbrúnina en í öðrum. Í einni rannsókn sem þau gerðu á 

nemendum í alþjóðastjórnunarfræðum (e. international management) þá voru 

nemendurnir beðnir um að velja þann umsækjanda sem þeim leist best á fyrir 

stjórnunarstöðu, karl og konu sem höfðu sömu hæfni og reynslu og svo karl sem var 

augljóslega óhæfur í stöðuna. Þau fyrirtæki sem var verið að ráða í voru annaðhvort í 

snyrtivörugeiranum eða í byggingariðnaði. Einnig voru fleiri breytur settar inn í dæmið 

því það var líka tekið fram hvort að afköst fyrirtækisins hefðu verið slæm eða góð. 

Niðurstöður þessarar könnunar voru þær að það skipti ekki máli hvernig fyrirtæki það 

var sem verið væri að ráða í, og þátttakendur völdu oftar kvenumsækjandann en 

karlumsækjendurnar, en þeir völdu konuna langt um oftar þegar fyrirtækinu gekk illa 

heldur en þegar því gekk vel (Haslam og Ryan, 2008). Önnur svipuð rannsókn var 

framkvæmd, en þar voru þátttakendurnir fólk úr viðskiptalífinu. Þau áttu að taka afstöðu 

til þess hver myndi vera ráðinn í stöðu fjármálastjóra fyrirtækis út frá ferilskrá bæði 

karl- og kvenumsækjenda sem hafa sömu hæfni og reynslu og fréttum um stöðu 

fyrirtækisins en það var breytilegt hvort þátttakendurnir fengu frétt um slæma stöðu eða 

góða stöðu fyrirtækisins. Niðurstöðurnar voru þær sömu, kvenumsækjandinn var talinn 

mun hæfari í stöðuna þegar illa gekk (Haslam og Ryan, 2008). Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við eldri niðurstöður sem þau Ryan og Haslam (2008) vitna í, sýnt hefur verið 

fram á að þegar kreppir að, þá er leitað til stjórnenda sem eru gæddir persónueinkennum 

sem teljast mjög kvenleg (skilningur, kvenlegt innsæi og nærgætni). Samkvæmt þessu 

er því talið að konur séu mjög eftirsóttar í stjórnarstöður á krepputímum.  

 

1.4 Staða kvenna í stjórnum fyrirtækja – alþjóðlegur samanburður  

 

Í Noregi hafa verið gerðar kannanir á hlutfalli kvenna í stjórnum 500 stærstu fyrirtækja 

Norðurlandanna (Nordic500). Árið 2004 var hlutfall kvenna í stjórnarsætum um 17% en 

hækkaði upp í 21% árið 2008. Einnig voru skoðaðar tölur um hversu mörg fyrirtæki 

hafa konur í stjórnum en í Noregi eru það 91% fyrirtækja, 75% í Svíþjóð, 55% í 

Danmörku og 67% í Finnlandi (Center for Corporate Diversity, 2009).  Í Bretlandi er 

fylgst með stöðu kvenna hjá 100 verðmætustu fyrirtækjunum á breska 

hlutabréfamarkaðinum. Árið 2000 var hlutfall kvenna í stjórnum þeirra fyrirtækja 
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einungis 6%, árið 2004 var það komið upp í 10%, árið 2008 var hlutfallið 11% en 

niðurstöður síðustu úttektar fyrir árið 2009 eru þær að konur skipa 15% stjórnarsæta 

verðmætustu fyrirtækja Bretlands. 46% fyrirtækjanna hafa konu í stjórn, en einungis um 

8% eru með tvær konur (Sealy, Vinnicombe og Doldor, 2009). Í Bandaríkjunum hefur 

sjálfseignarstofnunin Catalyst fylgst með stöðu kvenna í stjórnum Fortune500 

fyrirtækjanna frá 1995, en Catalyst hefur verið að vinna að því að hvetja konur til frama 

og stuðla að fjölgun þeirra stjórnarstöðum. Fortune500 fyrirtækin eru metin árlega af 

bandaríska viðskiptatímaritinu Fortune, en það eru 500 stærstu fyrirtæki hvers árs. Árið 

1995 skipuðu konur 10% stjórnarsæta en síðan hefur hlutfallið hækkað lítillega með 

árunum, árið 2000 skipuðu þær 12%, árið 2005 voru þær 15% en síðan hefur fjölgunin 

staðnað (Catalyst, 2010b). Árið 2008 voru um 13% fyrirtæki á Fortune500 sem höfðu 

enga konu í stjórn, og þ.a.l. voru það 87% fyrirtækjanna sem konu í stjórnarsæti 

(Catalyst, 2008). Einnig hefur Catalyst fylgst með þróuninni í FP500 fyrirtækjunum í 

Kanada. FP500 fyrirtækin eru 500 tekjuhæstu fyrirtæki hvers árs, en þau eru metin af 

dagblaðinu Financial Post. Árið 1998 voru konur 6% stjórnarmanna, þær voru svo 

komnar upp í 12% árið 2005 og 14% stjórnarmanna árið 2009 (Catalyst, 2010a). 43% 

fyrirtækjanna af FP500 listanum höfðu enga konu í stjórn árið 2007 (Catalyst, 2007).  

 Sett voru saman í mynd nýjustu upplýsingar um hlutföll fyrirtækja sem ekki hafa 

konur í stjórn í fyrrnefndum löndum. Upplýsingarnar fyrir Kanada eru frá árinu 2007, 

upplýsingarnar fyrir Noreg, Svíþjóð, Danmörku, Finnland og Bandaríkin eru frá árinu 

2008 og upplýsingarnar fyrir Bretland eru frá 2009 eins og kom hér fram að ofan. 

 

 

Heimildir: (Center for Corporate Diversity, 2009), (Sealy, Vinnicombe og Doldor, 2009), 

(Catalyst, 2010b) og (Catalyst, 2007). 
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Hlutföllin eru mjög breytileg eftir löndum en ekki er um fullkomlega samræmd 

gögn að ræða þar sem fjöldi fyrirtækjanna er ekki sá sami í öllum löndum og stærð 

fyrirtækjanna getur verið metin eftir mismunandi stöðlum. Ekki kemur fram í töflunni 

hversu margar konur eru í stjórnum fyrirtækjanna.  

Einnig var sett saman tafla með nýjustu upplýsingum um hlutföll kvenna í 

stjórnum stærstu fyrirtækjanna í ofangreindum úttektum eftir þeim löndum sem við átti. 

 

 

Heimildir: (Center for Corporate Diversity, 2009), (Sealy, Vinnicombe og Doldor, 2009), 

(Catalyst, 2010b) og (Catalyst, 2010a). 

 

Konur eru augljóslega mun færri í stjórnum fyrirtækja heldur en karlar þegar 

skoðaðar eru fyrrnefndar tölur um hlutföll kvenna í stjórnum fyrirækja. Þeim fjölgar 

með árunum en oftast aðeins um örfá prósentustig. Getur það verið að fjölgunin taki 

bara svona langan tíma eða hvað er það sem veldur? Fjallað verður um hugsanlegar 

skýringar á því hvers vegna konur eru fáar í stjórnum fyrirtækja í  kafla 2.3.5.  
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2. Íslenskur vinnumarkaður 

 

Einkenni íslensks vinnumarkaðar er hve mikil atvinnuþátttaka hefur verið í landinu en 

hún hefur verið um og yfir 80% frá 1994. Fjöldi vinnuafls hefur farið hækkandi með 

árunum og árið 2006 voru 175.000 Íslendingar skráðir sem vinnuafl. Þróunin hefur 

verið mest meðal fólks á höfuðborgarsvæðinu. Vinnumenning og viðhorf til vinnunnar 

hefur þar mikil áhrif. Yfirleitt hefur verið mikil eftirspurn eftir vinnuafli og undanfarið 

hefur verið mikið um vinnuaflsfrekar atvinnugreinar, þá sérstaklega í stóriðju. Hingað 

streymdi t.d. inn erlent vinnuafl til þess að svara eftirspurninni (Karl Sigurðsson, 2007).  

Mikil samþjöppun hefur einnig verið í atvinnulífinu á síðustu árum. Eignarhald 

hefur verið mjög þröngt og nokkrir auðmenn landsins hrúguðu upp fyrirtækjum í 

eignarhaldsfélögin sín svo að mörg stærstu og áhrifamestu fyrirtækin voru flest í eigu 

sömu mannanna, þeirra nokkurra sem áttu allt á sínum tíma. Þessi viðskiptaveldi voru 

aðallega í kring um Björgólfsfeðga, Bónusfeðga, Bakkavararbræður og Karl 

Wernersson. Flestir bankarnir, tryggingafélögin, flugfélögin, heilu verslunarkeðjurnar 

og  verslunarmiðstöðvarnar voru í eigu þessarra manna (Jón G. Hauksson, 2009).  

Djúp efnahagskreppa hófst í byrjun ársins 2008 en hápunkturinn varð þann 6. 

október 2008 þegar Alþingi samþykkti Lög um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði 

vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (125/2008) sem veittu 

Fjármálaeftirlitinu heimild til þess að taka yfir rekstur þriggja stærstu bankanna, 

Kaupþing banka, Landsbanka Íslands og Glitnis. Allt bar þetta skjótt að og fólk 

hræddist áframhaldið. Gengi krónunnar hafði náð botni, lánhæfismatið fylgdi á eftir og 

mikil reiði hafði gripið um sig meðal almennings. Mikil mótmæli brutust út í byrjun árs 

2009 og vildi fólkið sjá mannabreytingar á Alþingi og í öðrum eftirlitsstofnunum sem 

höfðu brugðist, margir voru atvinnulausir og sáu ekki fram á að þeir sem sátu við 

stjórnvölinn gætu siglt þjóðarskútunni út úr þessum hremmingum.  

Í þessum kafla verða hinir ýmsu þættir vinnumarkaðarins bornir saman, fjallað 

verður um hvernig staðan var fyrir efnahagshrunið og svo hvernig staðan blasir við 

okkur nú eftir hrun. 
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2.1 Staða kvenna á íslenskum vinnumarkaði  

2.1.1 Atvinnuþátttaka 

 

Atvinnuþátttaka karla á Íslandi hefur verið nokkuð stöðug síðan 1920 eða rétt um og 

undir 90%, en atvinnuþáttaka kvenna hefur stóraukist. Árið 1920 var atvinnuþátttaka 

kvenna um 35% og hélst svo stöðug en miklar breytingar urðu á atvinnuþátttöku þeirra á 

árunum 1960 – 1980, en þá er talið að hún hafi um það bil tvöfaldast, eða farið upp í 

65%. Síðan hefur atvinnuþátttaka kvenna verið að aukast jafnt og þétt. Árið 1991 var 

hún komin upp í 75% og 78% árið 2003 (Hagstofa Íslands, 2004). Síðan hefur 

atvinnuþátttaka kvenna verið svipuð framan af (Hagstofa Íslands, 2010a). Í kjölfar 

efnahagshrunsins minnkaði atvinnuþátttaka kynjanna þó nokkuð. Atvinnuþátttaka karla 

lækkaði niður í 85% árið 2009. Lækkunin er ekki jafn mikil hjá konum en árið 2009 

voru þær komnar niður í 77% atvinnuþátttöku (Hagstofa Íslands, 2010e). Þegar talað er 

um atvinnuþátttöku er talað um hlutfall vinnuafls af heildar mannfjöldanum, en undir 

vinnuafl teljast bæði atvinnulausir og þeir sem eru starfandi. Starfandi eru þeir sem unnu 

eina klukkustund eða meira í viðmiðunarvikunni og þeir sem eru fjarverandi frá vinnu, 

t.d. fólk í barnseignarfríi (Hagstofa Íslands, 2010g).  

 

2.1.2 Atvinnuleysi 

 

Hlutfall kvenna hefur oftar verið hærra en karla þegar kemur að atvinnuleysi. Frá því 

um 1980 til 1988 var skráð atvinnuleysi karla frá 0,3% til 0,9% en skráð atvinnuleysi 

kvenna var 0,4% upp í 1,7%. Árið 1989 hækkaði hlutfall beggja kynja en 2,2% kvenna 

voru atvinnulausar á móti 1,3% karla. Einnig var mikil hækkun árið 1995 en þá var 

hlutfall atvinnulausra kvenna 6,2% á móti 4,1% karla. Árin 1999 til 2008 var skráð 

atvinnuleysi kvenna 1,4% til 3,8% en skráð atvinnuleysi karla 0,8% til 3,0% á sama 

tíma (Hagstofa Ísland, 2010f). 

 Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 standa Íslendingar frammi fyrir erfiðum 

aðstæðum, sérstaklega á vinnumarkaði. Eins og sést á töflunni hér fyrir neðan þá jókst 

atvinnuleysi alveg gríðarlega milli áranna 2008 og 2009. Konur voru fleiri án atvinnu en 

karlar áður en efnahagshrunið skall á en karlar urðu svo mun fleiri eftir hrun.  
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Heimild: Hagstofa Íslands (2010f).  

 

Atvinnuleysi hefur aukist mikið en samkvæmt Katrínu Ólafsdóttur (2009) er það 

fólk í bankageiranum, fólk með mikla menntun og aðallega karlmenn sem hafa lent 

verst í því, en einnig þeir sem vinna í mannvirkjagerð sem er mikil karlastétt. Konur 

vinna oftar í kennslu og í heilbrigðisþjónustu hjá hinu opinbera sem síður verður fyrir 

slíkum samdrætti. Katrín nefnir í grein sinni að miklar fjöldauppsagnir urðu fyrstu 

mánuðina eftir hrun og voru um 40% í mannvirkjaiðnaði og 14% innan bankageirans. 

Silja Bára Ómarsdóttir (2009) bendir á að þegar uppsagnir urðu miklar í þessum tveimur 

atvinnugreinum varð lítið eftir um störf fyrir karlmenn. Hún telur það vera endurspeglun 

á því hversu kynjaskiptur vinnumarkaðurinn sé. En hún telur einnig að þetta muni 

breytast. Kreppur hafa vanalega haft þær afleiðingar í för með sér að konur hafa í meiri 

mæli vikið af vinnumarkaði inn á heimilin. Það má gera ráð fyrir því að atvinnuleysi 

kvenna muni aukast þegar líða tekur á efnahagskreppuna. Breytingar hjá hinu opinbera 

koma harðar niður á konum og það getur verið það sem koma skal. 62% starfsmanna 

ríkisins eru konur (Jafnréttisvaktin, 2009). Gamaldags fyrirvinnuhugmyndir geta orðið 

til þess að almenningur, vinnuveitendur og jafnvel stjórnvöld þyki það eðlilegt að 

karlmenn hafi frekar vinnu utan heimilis. Því geta ýmis störf sem áður voru talin 

kvennastörf verið endurskilgreind í karlastörf þegar líða tekur á efnahagskreppuna og 

því geta karlar notað forskot sitt sem felst í kyninu og nælt í þau störf.  Þetta getur haft 

mjög neikvæðar og langvarandi afleiðingar á atvinnumöguleika kvenna, jafnt sem og 

samfélagið þar sem horft sé framhjá mannauði kvenna við uppbyggingu efnahagslífsins 

(Jafnréttisvaktin, 2009).  
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Tölur yfir atvinnuleysi benda að nokkru leiti til þess að þessi kreppa fari í 

hefðbundin mynstur því í apríl 2009 voru 9.601 karlmenn atvinnulausir en 5.213 konur. 

Í september 2009 voru körlunum hinsvegar búið að fækka um tæplega 2.400 eða í 7.230 

en konunum einungis um 300 niður í 4.915 (Hagstofa Íslands, 2010h). Það er 

hlutfallslega meiri fækkun hjá körlum og telur Silja Bára að karlar séu í frekari mæli að 

fá vinnu en konur leiti annað, hvort sem það er inn á heimilin eða í menntakerfið (Silja 

Bára Ómarsdóttir, 2009). Í janúar 2010 voru 9.313 karlar á atvinnuleysisskrá en 5.713 

konur (Hagstofa Íslands, 2010h). Þetta sýnir hækkun frá því í september 2009, körlum 

hefur fjölgað um rúmlega 2.000 en konunum um tæplega 800. Nýjustu tölur um 

atvinnuleysi frá Vinnumálastofnun (2010) sýna að meðaltal atvinnulausra karlmanna í 

júní 2010 var 7.438, en konur voru 5.550. Körlum fækkar því um 1.875 en konum um 

163 á ca. hálfu ári.  

   

2.1.3 Hlutastörf 

 

Í kjölfar efnahagshrunsins var skert starfshlutfall möguleiki sem ýmsir atvinnurekendur 

nýttu sér í stað uppsagna og samkvæmt könnun sem Markaðs- og miðlarannsóknir 

gerðu í febrúar 2009 var hlutfall þeirra sem höfðu sætt skerðingu en ekki uppsögn 13% 

svarenda, 8% kvenna og 17% karla. Áhugavert er líka að benda á aðrar niðurstöður 

þessarar könnunar en 14% svarenda voru hræddir um að missa vinnuna, 11% kvenna en 

17% karla og 25% áttu einn eða fleiri fjölskyldumeðlim sem hafði misst vinnunna 

(Market and media research, 2009).  

Einstaklingar teljast vera í hlutastarfi ef þeir vinna 1-34 klukkustundir að jafnaði 

á viku. Á árunum 1991 – 2002 voru 26-29% vinnuafls í hlutastörfum. Frá árinu 2003 fór 

hlutfallið að lækka verulega og var komið niður í 22% árið 2007. Konur hafa verið mun 

fleiri en karlar í hlutastörfum síðustu áratugi. Árið 1992 voru þær 82% þeirra sem unnu 

hlutastörf en síðan hefur hlutfall kvenna lækkað örlítið með árunum eða verið í kring 

um 78-79%, árið 2002 voru konur 76% þeirra sem unnu hlutastörf, en þeim fjölgaði 

aftur árið 2003 upp í 77%, árið 2007 voru þær 76%. Eftir efnahagshrunið fjölgaði 

körlum í hlutastörfum mjög á milli áranna 2008 og 2009 eða um 1.500, en árið 2008 

voru þeir 26% þeirra sem unnu hlutastörf en árið 2009 var hlutfallið farið upp í 28%. 

Konum fjölgaði um 1.100 í hlutastörfum milli áranna 2008 og 2009 en hafði fækkað 

verulega á milli áranna 2007 og 2008 eða um 1.900. (Hagstofa Íslands, 2010e).   
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 Vert er að spyrja hvað gerist svo þegar efnahagkreppunni lýkur? Kannski munu 

hlutföll atvinnuþátttöku og atvinnuleysis fara aftur í sama horf eins og fyrir kreppu eða 

kannski verður staðan allt önnur. Staða kvenna á vinnumarkaði hefur þróast hægt í gegn 

um árin en staða karla hefur haldist mjög stöðug. Þrátt fyrir að afleiðingar 

efnahagskreppunnar á atvinnuþátttöku, atvinnuleysi og hlutastörf hafi áhrif á bæði kynin 

geta núverandi aðstæður á vinnumarkaði verði það bakslag sem getur leitt konur aftar en 

karla á þessu sviði sökum þess hve lengi atvinnuþátttaka kvenna var að þróast á það stig 

sem hún er nú.  

 

2.2 Kynjaskipting starfa 

2.2.1 Lárétt kynjaskipting á Íslandi 

 

Konur og karlar á Íslandi vinna mjög ólík störf og kynjaskipting starfa hefur 

verið mjög lífseig innan vinnumarkaðarins. Konur eru mun fleiri í heilbrigðis- og 

félagsþjónustu, þær hafa verið um 80-90% af öllum sem vinna innan þeirra greina frá 

1991 til 2007. Í fræðslustarfsemi hafa konur verið um 65-70% síðan 1991. Konur hafa 

einnig verið fleiri í fjármála- og tryggingaþjónustu eða um 55-75% þeirra sem vinna í 

þeim greinum. Karlar hafa verið fleiri í mannvirkjagerð en þeir hafa verið um 95% frá 

1991 til 2007. Einnig hafa þeir verið um 65-70% þeirra sem vinna við landbúnað 

(Hagstofa Íslands, 2010b). Einnig er mikill munur á kynjunum í störfum hjá hinu 

opinbera og í störfum í einkageiranum. Samkvæmt skýrslunni Eignarhald kvenna í 

atvinnurekstri og landbúnaði voru 42% kvenna sem unnu hjá hinu opinbera á móti 20% 

karla. 80% karla starfa í einkageiranum en 58% kvenna (Sigríður Elín Þórðardóttir o.fl., 

2005).  

Lárétt kynjaskipting hélst nokkuð óbreytt eftir hrun en þó hækkaði hlutfall 

kvenna nokkuð meðal þeirra sem starfa við veitur (rafmagnsveitur, hitaveitur o.þ.h), eða 

úr 24% árið 2007 í 31% árið 2009. Einnig jókst hlutfallið talsvert í fræðslustarfseminni 

úr 66% árið 2007 í 77% árið 2009. Hlutfall kvenna minnkaði hinsvegar í hótel- og 

veitingahúsarekstri úr 60% árið 2007 niður í 52% árið 2009. En einnig minnkaði hlutfall 

þeirra talsvert í heilbrigðis- og félagsþjónustu úr 85% árið 2007 í 74% árið 2009 

(Hagstofa Íslands, 2010b). Eins og kom fram hér að framan þá er það oft einkageirinn 

sem verður fyrir þyngsta högginu í upphafi efnahagskreppa. Með fræðslustarfsemi er 
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m.a. átt við kennslu á öllum stigum og í öllum námsgreinum (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Kennsla er að miklu leiti opinber atvinnugrein, því getur ástæðan fyrir því að það verður 

fjölgun meðal kvenna innan þeirra greina verið sú að konur fóru að leita til hins 

opinbera með atvinnu þegar efnahagskreppan skall á. En jafnframt er mismunandi 

staðall fyrir hvernig atvinnugreinar eru flokkaðar eftir árum og því getur verið að þessar 

niðurstöður séu ekki sambærilegar. 

 

2.2.2 Lóðrétt kynjaskipting á Íslandi 

 

Lóðrétt kynjaskipting er einnig mikil hér á landi, Þorgerður Einarsdóttir og Berglind 

Rós Magnúsdóttir (2005) benda á mikinn mun kynjanna sem ríkir t.d. í læknastéttinni, 

en þar eru konur mjög fáar meðal hjarta- og skurðlækna (sem almennt njóta mikillar 

virðingar innan læknastéttarinnar), en aftur á móti eiga þær greiðan aðgang að heimilis- 

og öldrunarlækningum sem eru neðar í virðingarstiganum. Það er vitað að karlar halda 

sig meira í greinum sem njóta mikillar virðingar á meðan konur eru ríkjandi í „nærandi“ 

greinum, annast uppeldi, kennslu, hjúkrun og félagsráðgjöf. Sama má segja um 

háskólana, kvenkyns nemendur eru fleiri en karlkyns, en karlkyns rektorar og 

prófessorar eru mun fleiri en kvenkyns (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella 

Blöndal, 2004). 

Til þess að draga fram mynd af þessu voru sett saman í töflu hlutfall kvenna sem 

starfa í ákveðnum atvinnugreinum og hlutfall kvenstjórnarmanna í sömu greinum. 

Hlutfall kvenna sem eru starfandi í þessum atvinnugreinum reiknaði ég sjálf út frá 

gögnum Hagstofu Íslands (2010b). Einhverjir annmarkar geta þó verið á þessum 

útreikningum þar sem gögn Hagstofunnar um fjölda starfandi og fjölda stjórnarmanna 

eru ekki alveg sambærileg því annar staðall er um hvaða störf tilheyra hvaða flokki. 

Reynt var eftir bestu getu að samræma gögnin, í sumum tilfellum var flokkum skeytt 

saman til þess að það kæmu sambærilegar niðurstöður fyrir sambærilegar greinar og 

einnig var nokkrum greinum sleppt vegna skorts á sambærilegum gögnum (Sjá 

viðauka). 
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Heimild: Hagstofa Íslands (2010b) og Hagstofa Íslands (2010c) 

 

Athygli vekur að einungis í tveimur tilfellum er hlutfall kvenstjórnarmanna meira en 

hlutfall starfandi kvenna í viðkomandi atvinnugrein, en það er í mannvirkjagerð og 

veitum. Í mannvirkjagerð er hlutfall starfandi kvenna um 5% en hlutfall 

kvenstjórnarmanna 18%. Í veitum eru konur um 8% sem starfa í greininni en 

kvenstjórnarmenn eru 12%. Í báðum þessum greinum eru konur þó í yfirgnæfandi 

minnihluta, en jafnframt er hlutfall kvenstjórnarmanna alls ekki mikið miðað við í 

öðrum greinum þrátt fyrir að það sé meira en hlutfall starfandi kvenna. Staða kvenna 

innan þessara atvinnugreina er því alls ekki góð, hvort sem það kemur að almennum 

störfum eða stjórnarsetu. Í öllum öðrum tilfellum er hlutfall starfandi kvenna meira en 

hlutfall kvenstjórnarmeðlima í sömu grein. Hér er hægt að sjá að það er ekki samspil 

milli hlutfalla stjórnarmanna og hlutfalla starfandi af sama kyni í flestum 

atvinnugreinum.  

Myndin frá 2007 hefur svipaða sögu að segja, en í flestum tilfellum hefur 

hlutfall starfandi kvenna í atvinnugreinum aðeins minnkað en hlutfall 

kvenstjórnarmanna aðeins hækkað á móti. Því er aðeins meira samræmi á milli starfandi 
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kvenna og kvenstjórnarmanna eftir atvinnugreinum. Hlutfall kvenstjórnarmanna er enn 

hærra en starfandi kvenna í mannvirkjagerð en einnig varð hlutfall kvenstjórnarmanna í 

landbúnaði og fiskveiðum hærra en hlutfall starfandi kvenna.  

 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2010b) og Hagstofa Íslands (2010c).  

 

Eftir efnahagshrun hefur taflan fyrir hlutfall starfandi kvenna og hlutfall 

kvenstjórnarmanna í sömu grein aðeins breyst, nú er bara í einu tilfelli hlutfall 

kvenstjórnarmanna er meira en hlutfall starfandi kvenna í atvinnugreininni, en þar er í 

mannvirkjagerð. Framleiðslugreinum var bætt við þar sem gögn voru aðgengileg fyrir 

árið 2009 í þeirr grein. Í landbúnaði er hlutfallið það sama fyrir bæði starfandi og 

kvenstjórnarmeðlimi. Í veitum hækkaði hlutfall starfandi kvenna en hlutfall 

kvenstjórnarmanna minnkaði, þar er því minna samræmi á milli hlutfallanna. Í 

verslunar- og viðgerðarþjónustu hækkaði hlutfall starfandi kvenna en hlutfall 

kvenstjórnarmanna stóð í stað. Í hótel- og veitingahúsarekstri, heilbrigðis- og 

félagsþjónustu og annarri samfélagslegri þjónustu minnkaði hlutfall starfandi kvenna en 

hlutfall kvenstjórnarmanna hækkaði til móts við það, því er meira samræmi milli 
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hlutfalla í þeim greinum. Í fjármálageiranum, fasteignageiranum og fræðslugeiranum 

hækkaði bæði hlutfall starfandi kvenna og kvenstjórnarmanna. 

 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2010b) og (2010d).  

 

Kynjaskipting starfa á Íslandi er mikil en örlítið breytileg eftir árum en þó virðist 

lóðrétt kynjaskipting vera mjög lífseig í flestum atvinnugreinum, jafnvel hefðbundnum 

kvennagreinum. Karlar hafa mjög sterka stöðu innan flestra atvinnugreina. Þrátt fyrir að 

fjöldi þeirra sem starfa í nokkrum atvinnugreinanna sé mun minni en kvenna þá hafa 

þeir í öllum tilfellum hærra hlutfall stjórnarmanna.  

 

2.3  Staða kvenna í stjórnum fyrirtækja 

 

Annar höfundur greinanna um glerbrúnina (e. glass cliff), Michelle Ryan sagði í viðtali 

við dagblaðið Financial Times 6. nóvember 2008, að eftir efnahaghrunið væri full 

ástæða til þess að hræðast áhrif glerbrúnarinnar og sérstaklega þegar efnahagskreppan 
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myndi dýpka. Hún segir: „Þegar kona kemst á toppinn er það oft til þess að bjarga því 

sem bjarga verður, og við erum að sjá það núna“
1
, Ryan vísar til þess að íslenska ríkið 

hugðist skipa konu til þess að hreinsa upp óreiðuna sem karlar ollu, það væri hreinasta 

mynd glerbrúnarinnar. Hún segir líka frá því að stundum eru konur einungis ráðnar inn í 

áhrifastöður upp á ímyndina, þegar illa gengur þá taka fyrirtækin og stjórnvöld upp á 

því að ráða inn konur þar sem það er augljósasta breytingin sem þau geta gert (Stacy, 

2008). En aftur á móti er þetta líka talið vera ákveðið tækifæri fyrir konur. Þær geta 

auðveldlega stigið inn í stöður sem áður voru skipaðar karlmönnum því núna er athyglin 

á þeim, körlum er kennt um efnahagshrunið og konur geta þar með leikið lykilhlutverk í 

því að búa til nýtt og betra hagkerfi sem einnig byggist á kvenlægum gildum. Þegar 

Hrund Runólfsdóttir stjórnarmeðlimur í Milestone var spurð út í hvort hún hefði 

áhyggjur af glerbrúninni (e. glass cliff) þá sagði hún (þýtt frá ensku): „Það er auðvitað 

áhætta, en sem konur getum við ekki sagst vera tilbúnar en svo snúið baki við 

tækifærunum útaf þessari áhættu“ (Sunderland, 2009). 

 

2.3.1 Fjöldi kvenstjórnarmanna 

 

Konur voru 22% stjórnarmanna allra skráðra fyrirtækja á Íslandi árið 1999, síðan hefur 

hlutfallið verið svipað. Þrátt fyrir það fjölgaði fyrirtækjum gífurlega mikið á þessum 

tíma, hlutföll kvenna í stjórnum nýskráðra fyrirtækja er svipað og í öðrum fyrirtækjum. 

Þær fóru hæst upp í 25% árið 2004. Efnahagshrunið hafði ekki mikil áhrif á hlutfall 

kvenna í stjórnum allra skráðra fyrirtækja á landinu, árin 2008 og 2009 var hlutfall 

kvenna í stjórnum 23%, en fyrir það höfðu konur skipað 22% í þónokkurn tíma. Hlutfall 

kvenna í nýskráðum fyrirtækjum hafði verið svipað og í öðrum fyrirtækjum en árið 

2008 náði það toppnum eða 26% en fór niður í 25% árið 2009 (Hagstofa Íslands, 

2010e). 

Athyglisvert er að skoða hlutföll stjórnarmanna í stærstu fyrirtækjunum eins og 

Hagstofan flokkar þau, eða þau sem hafa 250 starfsmenn eða fleiri. Konur höfðu haft 

sárafá stjórnarsæti eða um 5-6% frá 1999 – 2003 en hlutfallið fór að hækka aðeins og 

fram að efnahagshruni var hlutur kvenna í þeim fyrirtækjum 9-11%. Árið 2008 hækkaði 

hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja sem höfðu 250 starfsmenn eða fleiri þónokkuð eða 

                                                
1 „When a woman is brought in at the top of an organisation, it is often as a firefighter – and we‘re seeing 

that now“ 



31 

 

úr 11% árið 2007 upp í 17%. Árið 2009 var hlutfallið komið upp í 20%. Hér að neðan er 

mynd sem sýnir þróunina rétt fyrir hrun og svo árið eftir efnahagshrunið. 

 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2010e).  

 

Jafnréttiskennitalan er verkefni sem Rannsóknasetur vinnuréttar og 

jafnréttismála við Háskólann á Bifröst vann að á árunum 2005, 2007 og 2008. Með 

Jafnréttiskennitölunni var m.a. ætlunin að stuðla að umræðu um jafnrétti kynjanna í 

atvinnulífinu og aukinni vitund fólks og stjórnenda fyrirtækja um miklvægi 

fjölbreytileika í stjórnun fyrirtækja. Skoðuð voru á bilinu 100 - 120 stærstu fyrirtækin í 

landinu og birtar upplýsingar um hlutföll kynjanna í stjórnunarstöðum innan þeirra. 

Þegar talað er um stærstu fyrirtækin er verið að miða við ársveltu (Rannsóknarsetur 

vinnuréttar, 2008). Helstu niðurstöðurnar eru þær að árið 2005 voru konur í 12% 

stjórnarsæta en einungis 8% árið 2007 (Jafnréttisstofa, 2008). Árið 2008 skipuðu þær 

13% stjórnarsæta (Rannsóknarsetur vinnuréttar, 2008).  
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Heimild: Jafnréttisstofa (2008) og Rannsóknarsetur vinnuréttar (2008).  

 

Viðskiptatímaritið Frjáls verslun hefur einnig haldið uppi úttekt á kynjahlutfalli í 

stjórnum stærstu fyrirtækja landsins. Árið 2006 voru konur um 11%  kvenstjórnarmanna 

í 206 stærstu fyrirtækjunum (Jón G. Hauksson, 2006). Nokkur hækkun hafði orðið á 

hlutfalli kvenstjórnarmanna árið 2007 en þá var hlutfallið 14% í 206 stærstu 

fyrirtækjunum (Ingibjörg M. Gísladóttir og Sigurður Bogi Sævarsson, 2007). Einhver 

hækkun var á hlutfalli kvenna í stjórnum fyrirtækja árin 2008 og 2009. Árið 2008 

skipuðu konur 16% í stjórnum 200 stærstu fyrirtækjanna (Ingibjörg M. Gísladóttir, 

2008), en árið 2009 skipuðu konur 17% stjórnarsæta í 140 stærstu fyrirtækjunum 

(Ingibjörg M. Gísladóttir, 2009). Hér að neðan má sjá þróunina.  
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Heimild: Ingibjörg M. Gísladóttir (2009), Ingibjörg M. Gísladóttir (2008), Ingibjörg M.                                                                             

Gísladóttir og Sigurður Bogi Sævarsson (2007) og Jón G. Hauksson (2006).  

 

Vert er að benda á að röðun fyrirtækja á lista Frjálsrar verslunar byggist á tölum um 

veltu fyrirtækjanna, en ekki eru talin með þau fyrirtæki sem teljast dótturfyrirtæki 

annara félaga, þar með eru ekki talin með þau sæti sem konur skipa hjá þeim félögum 

(Tækifærisnefnd iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 2005).  

Hér sést ekki mikil breyting á hlutföllum kvenna í stjórnum fyrirtækja ef borin 

eru saman árin fyrir efnahagshrunið (2006 og 2007) við árið 2008 þegar efnahagshrunið 

átti sér stað og árið eftir. Meiri breyting er milli áranna 2006 og 2007, fjöldi þeirra 

fyrirtækja sem skoðuð voru, er einnig sá sami fyrir þau ár og því getur verið að þau 

gögn séu í mestu samræmi og þ.a.l. áreiðanlegust. Fyrirtækjunum sem talin eru með í 

úttektunum fer síðan fækkandi árið eftir. Árið 2008 voru þau komin niður í 200 en 

einungis 140 árið 2009. Ekki er hægt að sjá hér að efnahagshrunið hafi haft einhver 

heildaráhrif á stjórnarsetu kvenna. 

 

2.3.2 Fjöldi fyrirtækja með kvenstjórnarmenn 

 

Þann 15. maí 2009 skrifuðu Samtök atvinnulífsins, Félag kvenna í atvinnurekstri, 

Verslunarráð Íslands og fulltrúar stjórnmálaflokkanna undir viljayfirlýsingu um að 

vinnumarkaðurinn myndi vinna sameiginlega í því að jafna hlutföll kynjanna í stjórnum 

fyrirtækja (Creditinfo, 2010). Þau vildu að markmiðið myndi nást án lagasetningar um 
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kynjakvóta. Takmarkið var sett á árið 2013 og þá yrðu fyrirtækin að vera búin gera þær 

ráðstafanir að hlutur hvors kyns væri ekki minni en 40% í stjórnum þeirra. Í kjölfarið 

var haldin ráðstefnan „Virkjum karla og konur“ og fjögur fyrirtæki skrifuðu undir 

samstarfsyfirlýsingu um að auka fjölbreytni í stjórnum sínum (Steinunn Stefánsdóttir, 

2010). Creditinfo ætlaði í kjölfarið að gera árlegar úttektir á stöðu kynjanna í stjórnum 

fyrirtækja. Síðan hafa verið gerðar tvær úttektir. Helstu niðurstöður eru þær að 

fyrirtækjum með einungis öðru kyni í stjórn hefur fjölgað en stjórnum með báðum 

kynjum hefur fækkað. Úrtakið voru öll skráð fyrirtæki landsins. Sjá niðurstöður hér að 

neðan.  

 

 

 Heimild: Creditinfo (2010) og Creditinfo (2009). 

 

Þrátt fyrir samstarfsvilja hagsmunaaðila vinnumarkaðarins og stjórnmálaflokkanna 

hafði fyrirtækjum með báðum kynjum í stjórn fækkað um 16 talsins. Á sama tímabili 

fjölgaði fyrirtækjum um ríflega tvöþúsund (Creditinfo, 2010).  

Ekki er hægt annað en að velta fyrir sér hvort vinnumarkaðurinn sé þess 

megnugur að geta rétt hlutföllin upp á eigin spýtur. Þrátt fyrir að viljinn hafi verið mikill 

hjá hagsmunaaðilum og stjórnmálaflokkum þá er þróunin niður á við og það voru bara 

fjögur fyrirtæki sem sáu sér fært að skrifa undir yfirlýsinguna á sínum tíma. 

Vinnumarkaðurinn er því mjög seinn að taka við sér og spurning hvort þetta sé 

raunverulegur vilji þeirra sem stjórna fyrirtækjunum eða bara vilji Samtaka 

atvinnulífsins, Félags kvenna í atvinnurekstri og Verslunarráðs Íslands. Talað verður um 
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hugsanlegar skýringar hvers vegna hlutur kvenna í stjórnum fyrirtækja er svona lítill í 

kafla 2.3.5. 

 

2.3.3 Fjöldi kvenstjórnarmanna eftir atvinnugreinum 

 

Nokkur munur er á atvinnugreinum, í sumum skipa konur sárafá stjórnarsæti en mun 

fleiri í öðrum. Þrátt fyrir það er hlutur þeirra lítill í flestum atvinnugreinum. Konur hafa 

verið um 23-28% stjórnarmanna í landbúnaði og fiskveiðum frá árunum 1999 til 2007. 

Kvenstjórnarmenn í veitum hafa verið um 12-15% síðustu ár, en í mannvirkjagerð voru 

þær um 18% 1999 en fóru niður í 15% árið 2007. Konur hafa verið um 28-29% 

stjórnarmanna í verslunar- og viðgerðarþjónustu, og um 30% í hótel- og 

veitingahúsarekstri síðustu ár. Í samgöngum og flutningum hefur konum fækkað um 3% 

frá 1999 – 2007, eða úr 18% niður í 15%. Kvenstjórnarmenn voru 6% í fjármála- og 

tryggingaþjónustu árið 1999 en fjölgaði upp í 11% árið 2007. Í fasteignabransanum hafa 

konur skipað 18-20% stjórnarsæta frá 1999 til 2007. Mikil aukning var á 

kvenstjórnarmönnum í fræðslugeiranum en þeim fjölgaði úr 20% árið 1999 upp í 37% 

árið 2007. Í heilbrigðisþjónustu hafa þær skipað um 31-33% stjórnarsæta síðustu ár 

(Hagstofa Íslands, 2010c). Efnahagshrunið hafði ekki samskonar áhrif í öllum greinum. 

Í kjölfar hrunsins lækkaði hlutfall kvenna lítillega í stjórnum fyrirtækja í landbúnaði eða 

um 5%, hlutfall þeirra var 28% árið 2007 en fór niður í 23% árin 2008 og 2009. Hlutfall 

kvenna í stjórnum ýmissa atvinnugreina stóð í stað og ekki er unnt að greina einhvern 

verulegan mun milli ára. Aftur á móti hækkaði hlutfall kvenstjórnarmanna um 5% í 

fasteignabransanum, úr 20% árið 2007 í 25% árið 2009. Mesta hækkunin var í fjármála- 

og tryggingaþjónustu, en þar var hlutfall kvenstjórnarmanna aðeins 11% árið 2007, árið 

2008 voru þær 16% stjórnarmanna en fóru svo upp í 18% árið 2009 (Hagstofa Íslands, 

2010d). Þar sem hækkunin var mest meðal fyrirtækja í fjármála- og tryggingaþjónustu 

verður ljósinu aðeins varpað á þau fyrirtæki og skoðað hvað fór þar fram eftir hrunið 

 

 

2.3.4 Ríkisvæðingin og áhrif á fjármálafyrirtækin 

 

Ríkisvæðing bankanna í kjölfar efnahagshrunsins hafði þau áhrif að ríkið hefur núna 

meiri völd í atvinnulífinu en fyrir hrun. Nýju bankarnir eru allir í eigu ríkisins og einnig 

fyrirtæki sem voru í eigu bankanna. Meðal þeirra eru 25 af 50 stærstu fyrirtækjum 
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landsins. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra er því örugglega áhrifamesta kona 

landsins, ef ekki áhrifamesti Íslendingurinn um þessar mundir ef marka má orð ritstjóra 

Frjálsrar verslunar (Jón G. Hauksson, 2009).   

Áður en ríkið tók yfir Kaupþing banka voru þar níu stjórnarmenn en einungis ein 

af þeim var kona (Ingibjörg M. Gísladóttir, 2008). Í Nýja Kaupþing banka eru fimm 

stjórnarmeðlimir, allt konur (Ingibjörg M. Gísladóttir, 2009). Landsbanki Íslands hafði 

fimm stjórnarmenn og þar af eina konu árið 2008 (Ingibjörg M. Gísladóttir, 2008) en 

eftir að Nýji Landsbanki Íslands varð til urðu konurnar þrjár í fimm manna stjórn 

(Ingibjörg M. Gísladóttir, 2009). Hlutfall kvenna varð einnig hærra í Íslandsbanka eftir 

að ríkið tók við en Glitnir (gamli Íslandsbanki) hafði sjö stjórnarmeðlimi og þar af eina 

konu (Ingibjörg M. Gísladóttir, 2008), en eftir ríkisvæðingu voru fimm stjórnarmeðlimir 

og þar af tvær konur (Ingibjörg M. Gísladóttir, 2009). Í dag er þó búið að skipa nýtt fólk 

í stjórnir Nýja Kaupþings (nú Arion banka) og Íslandsbanka. Í Arion banka sitja nú sex 

stjórnarmeðlimir, tveir af þeim eru konur. Þær skipa stöðu stjórnarformanns og 

varaformanns (Arion banki, e.d.). Í Íslandsbanka eru sjö stjórnarmeðlimir, tveir af þeim 

eru konur (Íslandsbanki, e.d.). 

Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækjanna sem eru í eigu bankanna er mjög 

ábótavant. Karlar eru þar í miklum meirihluta þrátt fyrir að bankarnir telja sig starfa eftir 

fyllsta jafnrétti. Landsbankinn hefur skipað í 44 stöður í þeim félögum sem bankinn á 

eða einhvern hluta í. Einungis 15 einstaklingar skipta þessum stöðum á milli sín og þar 

af tvær konur, þær skipta þremur stjórnarsætum á milli sín. Íslandsbanki (áður Glitnir) 

hefur skipað í 51 stjórnarsæti í dótturfélögum sínum, 32 einstaklingar skipta þeim 

stöðum á milli sín, einungis tíu konur skipa 13 sæti í félögum í eigu bankans. Hjá Arion 

banka (áður Nýja Kaupþing) er hlutfall kynjanna jafnast en bankinn hefur skipað í 53 

stöður, konur sitja í 22 þeirra („Stjórnarseta á“, 2010). 

Í þessu samhengi er athyglisvert að skoða Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla (10/2008) en samkvæmt þeim skal gæta þess að hlutfall kynjanna sé 

sem jafnast og ekki minna en 40% við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkisins. 

Strax eftir efnahagshrunið, þegar þrír stærstu bankarnir voru ríkisvæddir hallaði 

verulega á karla í stjórn Nýja Kaupþings, þar sem enginn karl sat í stjórn bankans á 

tímabili. Nú hallar verulega á konur í stjórnum bæði Arion banka og Íslandsbanka. 

Sama má segja um fyrirtæki í eigu bankanna sem ríkið á nú hlut í, kynjahlutföllin eru 

ekki í samræmi við lögin.  
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2.3.5 Hvað veldur? 

 

Af hverju er hlutur kvenna í stjórnum svona lítill? Þorgerður Einarsdóttir (2006) telur að 

vinnumarkaðurinn sé ekki sniðinn fyrir þá einstaklinga sem þurfa að axla 

fjölskylduábyrgð og þess vegna eigi konur erfitt uppdráttar vegna móðurhlutverks 

þeirra. Eins og kom hér fram að framan þá axla konur enn meginþunga heimilsverka og 

umönnunar barna (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009; Einar Mar þórðarson o.fl.,2008). 

Álag á konum í ábyrgðarstöðum getur því verið sérstaklega mikið þar sem starfstengt 

álag hefur tilhneigingu að bætast ofan á álag tengt fjölskylduábyrgð (Tómas Bjarnason, 

e.d.). Tækifærisnefnd iðnaðar- og viðskiptaráðherra (2005) lagði einnig fram ýmsar 

skýringar á því hvað hamlar konum. Nefndin taldi m.a. að gamaldags viðhorf væru enn 

við lýði, viðhorf eins og þau að ekkert þurfi að aðhafast um kynjahlutföllin þar sem 

konur væru að sækja sér menntun og jafnvel reynslu og með tímanum myndi þetta bara 

jafnast út. Nefndin taldi fæð kvenna í stjórnum vera feimnismál og þess vegna væri það 

ekki upp á borðum stjórna. Vald hefur einnig mikið að segja, á meðan karlarnir eiga 

fjármagnið þá hafa þeir völdin og það er oft valið fram yfir fjölbreytileika þegar ráðið er 

í stjórnir fyrirtækja. Klysjur um að „konur vanmeta sjálfar sig“, „konur geta ekki“ og 

„konur vilja í raun ekki fara alla leið“ og fleiri geta staðið í vegi fyrir framgangi kvenna 

til stjórnunarstarfa. Á rýnifundum sem nefnd á vegum iðnaðar- og viðskiparáðuneytisins 

hélt fyrir nokkrum árum síðan kom einmitt í ljós að þessar klysjur eru oft notaðar sem 

afsakanir, konur héldu því fram að konur væru svo fáar í stjórnarstöðum af því að þær 

vanmætu sjálfar sig og að þær skorti metnað. Karlar töldu hinsvegar að stjórnarseta 

bygðist einungis á getu en konur væru einfaldlega bara ekki tilbúnar til þess að leggja á 

sig þá miklu vinnu sem til þyrfti og það væri mikið vesen á þeim, þær byðu sig ekki 

fram og ábyrgð þeirra á heimilinu væri þeim íþyngjandi. Konur töldu einnig að þær 

væru ekki í sama tengslaneti og karlar og að það hefði mikið að segja. Ekki kemur fram 

hverjir sátu fundina eða hvernig var valið á þá (Þóranna Jónsdóttir, 2005). Þó svo að 

þetta getur verið rétt í einhverjum tilfellum þá ber samt að varast að heimfæra þessar 

staðhæfingar yfir á allar konur. Einnig talar Tækifærisnefndin um að kynjaskiptur 

vinnumarkaður hafi ýmis áhrif. Karlmenn telja konur ekki hæfar til stjórnarsetu, þrátt 

fyrir að menntun þeirra og atvinnuþátttaka sé búin að aukast mikið síðustu ár, en þegar 

kemur að reynslu er erfitt að segja til um það, reynsla kynjanna er mismunandi vegna 

þess að störfin eru svo kynjaskipt. Karlar vita því ekki af mannauði kvenna. Karlkyns 

viðmælendur Tækifærisnefndarinnar töldu að konur hefðu sömu tækifæri og þeir, þær 
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bara skorti vilja og metnað. Aftur á móti töldu kvenkyns viðmælendur verðmætamat 

kynjanna mismunandi og þess vegna eiga þær erfiðara með að velja á milli vinnu og 

einkalífs. Þær töldu sig einnig hafa veikari skjöld þegar kom að gagnrýni og öðru, því 

fylgdi auka álag að vera kona í stjórn í umhverfi sem byggir á karllægum gildum og 

viðhorfum. Það getur ýtt undir brottfall kvenna úr stjórnarstöðum. Þröng leitarskilyrði í 

stjórnir eru einnig eftir þessum karllægu hefðum og gildum, þess vegna er ekki talið víst 

að nokkur kona geti fallið að þeim, sama hversu mikla menntun eða reynslu hún hefur 

(Tækifærisnefnd iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 2005). Konum vantar einnig tengsl fyrir 

utan fyrirtækið að mati stjórnenda sem tóku þátt í könnun Samtaka atvinnulífsins. Um 

er að ræða tengsl sem gagnast þeim í starfi, ekki voru þau tengsl nánar útskýrð en ætla 

má að um sé að ræða kunningjatengsl við aðra stjórnendur og áhrifafólk innan 

vinnumarkaðarins (Sigríður Elín Þórðardóttir o.fl., 2005). Karlar vita ekki hvar á að leita 

að konum, nöfn þeirra eru ekki umræðunni og þær eru ekki í tengslaneti karla. Þar með 

getur verið að það sé skortur á trausti til kvenna þegar kemur að því að ráða inn í 

stjórnir. Konur eru einnig taldar vera áhætta. Fjölbreytileg stjórn getur orsakað 

togstreitu og gagnrýn skoðanaskipti sem sumir einfaldlega kæra sig ekki um 

(Tækifærisnefnd iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 2005). Þetta er í anda þess sem þær 

Þorgerður Einarsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir (2009) sögðu um hugmyndafræðina 

sem tengdist góðærinu þar til allt féll. Þær telja að einsleitir karlahópar hafi rústað 

fjármálakerfinu án þess að konum hafi verið boðið til leiks. Ef til vill er þetta rétt, 

stjórnir bankanna voru vissulega mjög einsleitar fyrir efnahagshrunið. Meiri 

fjölbreytileiki innan stjórna bankanna hefði mögulega getað orsakað meiri togstreitu og 

gagnrýnni skoðanaskipti sem kannski hefði haft áhrif á dýrkeyptar ákvarðanir sem 

teknar voru á sínum tíma. En enginn veit fyrir víst hvort að efnahagskreppan hefði borið 

öðruvísi að ef hlutur kvenna hefði verið stærri í stjórnum bankanna, annara 

fjármálastofnanna eða eftirlitstofnanna. Hvað sem gerðist og hvernig sem það bar að er 

eitthvað sem við getum lært af. 

 

 En hvers vegna ættu konur að vera fleiri í stjórnum fyrirtækja. Nefnd hafa verið 

bæði réttlætisrök og nytjarök, en þeir sem beita réttlætisrökum telja það ekki nema 

sanngjarnt að konur eigi sama aðgang og karlar að áhrifastöðum (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2007). Þessi rök vega þungt en duga ekki ein og sér þar sem hlutverk 

stjórna er að vinna að vegsemd og framgangi fyrirtækisins (Tækifærisnefnd iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra, 2005). Nytjarökin taka aftur á móti á þeim þætti. Þau snúast um að 
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samfélagið hafi ekki efni á því að sniðganga mannauð kvenna, hæfni þeirra og dugnaður 

er það verðmætur (Þorgerður Einarsdóttir, 2007). Það er ljóst að þau fyrirtæki þar sem 

konur veljast síður í stjórnarstörf fara á mis við þekkingu kvenna og krafta þeirra. Talið 

er að konur hafi aðra innsýn á eðli markaðarins og þann fjölbreytileika sem þarf til þess 

að gera skoðanaskipti innan stjórna gagnrýnni og skilvirkari. Arðsemi fyrirtækja er 

meiri þegar kona/konur sitja í stjórn (Alþjóðavinnumálastofnunin, 2008; Margrét 

Sæmundsdóttir, 2009; Tækifærisnefnd iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 2005). En hvort 

það sé aukinn fjöldi kvenna innan stjórna fyrirtækjanna sem gerir það að verkum að 

arðsemi sé meiri eða það að framsýn og árangursdrifin fyrirtæki ráði frekar inn 

hæfileikaríkar konur er erfitt að svara. Tækifærisnefndin (2005) telur að samspil beggja 

þessara þátta skila sér í betri afkomu fyrirtækjanna.  
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3. Horfur og úrlausnir 

 

Ýmsar tillögur að úrlausnum á þeim þáttum sem rætt er um í þessari ritgerð hafa komið 

fram og hér mun ég nefna nokkrar þeirra. 

 Til þess að draga úr kynjaskiptingu vinnumarkaðarins bendir Gerður G. 

Óskarsdóttir (1997) á nokkrar tillögur. Flestir þeirra eru einungis tengdar þróun 

vinnumarkaðar og samfélagsins en stjórnvöld og atvinnurekendur geta nýtt tækifærið og 

jafnað kynjaskiptingua. Gerður telur að með tilkomu æ fleiri þjónustustarfa og fækkun 

framleiðslustarfa þá eiga karlar ekki annara kosta völ en að fara í þjónustustörf. Þetta 

gildir reyndar ekki ef að atvinnurekendur fara að ráða karla frekar inn í þjónustustörf 

heldur en konur. Störf sem eru í hröðum vexti eru frekar opin báðum kynjum þó svo að 

þau hafi áður einungis verið bundin öðru þeirra og með tímanum getur kynjaskipting í 

þeim störfum jafnast út. Lagaákvæði geta hjálpað til að draga úr flokkun í kvenna- og 

karlastörf. Sú leið hefur verið farin hér á Íslandi. Í Lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla (10/2008) er talað um að atvinnurekendur og stéttarfélög skuli vinna 

markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Með því felst t.d. að stuðla að 

því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf og að jafna hlut kynjanna í 

stjórnunar- og áhrifastöðum. Gerður bendir einnig á að atvinnurekendur í starfsgreinum 

þar sem karlar eru mjög tekjuháir beita því úrræði að ráða frekar konur inn til þess að 

lækka launakostnað þegar harðnar í ári. Hvort sem það er konum til bóta verður ekki 

krufið hér en ljóst er að með þessháttar aðgerðum er verið að jafna niður á við. Aukin 

menntun kvenna verður til þess að þær fara í meira mæli inn í stéttir stjórnenda og 

sérfræðinga heldur en þær gerðu áður, en þær stéttir hafar verið taldar karlastéttir. 

Konum fjölgar svo jafnt og þétt sem sjálfstæðum atvinnurekendum og það eykur 

sjálfstæði kvenna á vinnumarkaðinu. Allt eru þetta leiðir sem gætu jafnað 

kynjaskiptingu á vinnumarkaði (Gerður G. Óskarsdóttir, 1997).  

En hvernig er hægt að jafna hlut kynjanna í stjórnum fyrirtækja? Tillögur 

Tækifærisnefndarinnar, sem nefnd var hér að framan, voru þær að efla þyrfti umræðu og 

þekkingu á sviðinu, Samtök atvinnulífsins og Félag kvenna í atvinnurekstri ásamt fleiri 

hafa verið að vinna markvisst að því að efla umræðuna og auka áherslu á það jákvæða 

sem fylgir því að fjölga konum í stjórnum fyrirtækja (Creditinfo, 2009) Einnig telur 

nefndin að regluleg birting upplýsinga um fjölda kvenna í stjórnum gæti orðið til þess 

að beina kastljósinu að umræðunni og flýta fyrir árangri. Hagstofa Íslands hefur birt 
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ýmsar upplýsingar um konur í stjórnum fyrirtækja, hlutfall og fjölda, og flokkar m.a. 

eftir atvinnugreinum (Hagstofa Íslands, 2010a). Einnig hefur Frjáls verslun skoðað 

stærstu fyrirtækin undanfarin ár. Að mati nefndarinnar þurfa konur líka að efla tengsl 

sín, nú hefur verið stofnað netsamfélag fyrir athafnakonur sem ber heitið „Tengjumst“. 

Þar safnast saman athafnakonur og hafa tækifæri á því að koma sjálfum sér, fyrirtæki 

sínu og vörum á framfæri (Connected Women, e.d). Aðrar tillögur sem nefndin kom 

með eru þær sem stjórnir fyrirtækjanna verða að tileinka sér, en það er að víkka 

leitarskilyrðin, gefa konum kost á reynslu sem þarf en einnig þurfa karlar í áhrifastöðum 

að gera málið að sínu, fjölgun kvenna í stjórnum fyrirtækja er ekki eingöngu 

hagsmunamál fyrir konur, heldur hagkerfisins einnig (Tækifærisnefnd iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra, 2005). 

Tillögur Tækifærisnefndarinnar um hvernig auka skal hlut kvenna í stjórnum 

fyrirtækja ásamt hugmyndunum sem Gerður G. Óskarsdóttir nefnir eru þó börn síns 

tíma. Menntun virðist ekki hafa áhrif á hvort konur gangi í stéttir stjórnenda þar sem 

þær eru nú fleiri en karlar sem útskrifast úr háskólum landsins (Þorgerður Einarsdóttir 

og Kristjana Stella Blöndal, 2004). Störf í hröðum vexti eru oftar en ekki störf sem 

tengjast upplýsinga- og tækniiðnaði, en karlar hafa verið fleiri í þeim greinum en konur 

(Rósa Erlingsdóttir, 2000, 10. nóvember). Og þrátt fyrir að lögin segi til um að ekki beri 

að skilgreina störf í karla- og kvennastörf eru ekki nein viðurlög við því og e.t.v. erfitt 

að útrýma þeim skilgreiningum.  

Skýrsla Tækifærisnefndarinnar var aftur á móti rituð árið 2005 og má segja að 

bjartsýnin hafi verið viðloðandi á þeim tíma. Með reglulegri birtingu upplýsinga um 

stöðu kvenna í stjórnum, eflingu umræðu og kurteisisbeiðni til karlstjórnenda að víkka 

leitarskilyrðin í stjórnir átti að auka hlut kvenna. Nú eru liðin 5 ár, vinnumarkaðurinn 

hefur gengið í gegnum skalann frá blómstrandi góðæri yfir í efnahagshrun, en þrátt fyrir 

að vinnumarkaðurinn hafi tekið stakkaskiptum hefur staða kvenna í stjórnum fyrirtækja 

haldist lítið breytt.  

Félag- og tryggingamálaráðherra skipaði vinnuhóp þann 10. febrúar 2009. 

Vinnuhópnum var gert að kanna og skýra frá stöðu jafnréttismála á Íslandi í kjölfar 

áfallsins sem reið hér yfir í oktober 2008. Vinnuhópurinn gerði úttekt á ýmsum 

málaflokkum tengdum almennum vinnumarkaði og kom með tillögur að mögulegum 

lausnum og úrbótum. Nokkrar þeirra verða nefndar hér: 
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 Áhrif á stöðu kynjanna verði metin við allar ákvarðanir 

stjórnvalda, sérstaklega við allar breytingar í rekstri hjá hinu opinbera og 

í atvinnuskapandi aðgerðum.  

 Við allar breytingar og hagræðingu í starfsemi hins opinbera 

verði þess gætt að verja störf hjá hinu opinbera og vinna markvisst að því 

að reyna að stuðla að fjölgun starfa á hinum almenna markaði. 

 Tryggt verði að aðgerðir í þágu atvinnusköpunar takmarkist ekki 

eingöngu við mannaflsfrekar framkvæmdir, gatnagerð og iðnað sem 

líklegt er að gagnist körlum frekar en konum, heldur nái einnig til starfa 

sem henta konum og körlum með fjölbreyttan bakgrunn 

 Fylgst verði áfram með því með hvaða hætti atvinnuleysi og 

breytingar á vinnumarkaði birtast með ólíkum hætti hjá körlum og 

konum [...] 

 Þess verði betur gætt að hlutfall kynjanna í nefndum, ráðum og 

stjórnum sé ávallt í samræmi við 15. gr. laga um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, en töluvert skortir á að þessu ákvæði 

laganna sé nægilega fylgt eftir (Jafnréttisvaktin, 2009, 3 – 4).  

 

Einnig leggur vinnuhópurinn sérstaka áherslu á samþættingu sjónarmiða beggja kynja í 

stefnumótum. Með samþættingu er átt við að tekið sé tillit til viðhorfa beggja kynja 

þegar kemur að mótun, útfærslu, eftirliti eða mati á hverskyns stefnum og aðgerðum. 

Með þessu er reynt að tryggja að bæði kynin njóti gæða samfélagsins að jöfnu og 

markmiðið er að uppræta misskiptingu og ójafnrétti (Jafnréttisvaktin, 2009).  

Það er afar mikilvægt að þessar að úrlausnum verði að veruleika. Helst ber þó að 

nefna mikilvægi þess að tryggja jafna atvinnuuppbyggingu kynjanna og eftirlit með 

atvinnuleysi kynjanna, það getur verið stór þáttur í því að sporna við því að mannauður 

kvenna hverfi af vinnumarkaði. Einnig að gæta betur að hlutfall kynjanna í nefndum, 

ráðum og stjórnum sé í samræmi við jafnréttislögin. Mikilvægt er að eftirlit með 

jafnrétti sé með hæsta móti og geta þær aðstæður sem vinnumarkaðurinn er í þessa 

stundina verið tækifæri til þess að rétta hlut kynjanna. Með því að tryggja samþættingu 

sjónarmiða beggja kynja í stefnumótun myndu hagsmunir og sjónarmið kvenna 

væntanlega koma jafnt að endurreisninni eins og karla. Þorgerður Einarsdóttir og 

Sigríður Þorgeirsdóttir (2009) telja það mikilvægt að tryggja jafna aðkomu kynjanna að 

endurreisninni og þetta gæti eitt skref að því markmiði.   
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3.1 Kynjakvóti 

 

Þann 4. mars 2010 samþykkti Alþingi lagabreytingar á lögum um hlutafélög og lögum 

um einkahlutafélög. Þar var m.a. samþykkt að í stjórnum opinberra hlutafélaga, 

hlutafélaga og einkahlutafélaga 

 

[...] þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skal 

hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn þegar stjórn er skipuð þremur mönnum 

og þegar stjórnarmenn eru fleiri en þrír í slíkum félögum skal tryggt að 

hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Sama gildir um kynjahlutföll 

meðal varamanna í slíkum félögum en hlutföllin í stjórn og varastjórn 

skulu þó í heild vera sem jöfnust (Lög um breytingu á lögum um 

hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi 

stjórnarmenn), 13/2010, gr. 2 og 8). 

 

Lögin taka gildi þann 1. september 2013. Með öðrum orðum var verið að samþykkja 

svokallaðan kynjakvóta. Með kynjakvóta er átt við þegar ákveðið er viss fjöldi eða 

hlutfall hvors kyns eigi fulltrúa í stjórnum fyrirtækja. Þ.a.l. keppa einstaklingar af 

hvoru kyni ekki við hitt kynið heldur aðeins sitt eigið þegar kemur að stjórnarsætum 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2007).  

 Áður en lögin tóku gildi var mikið búið að fjalla um kynjakvótann. Fræðimenn, 

einstaklingar og samtök komu fram og færðu rök með og á móti því hvort Íslendingar 

ættu að fara þessa leið til þess að reyna að jafna hlutföll kynjanna í stjórnum fyrirtækja. 

Guðný Guðbjörnsdóttir (2006) bendir t.a.m. á það að mikil trú hafi verið á því að 

markaðurinn myndi jafna hlutföllin sjálfur en reynslan sýnir að það er ríkið en ekki 

markaðurinn sem hefur fært konum jafnrétti.  

Þessi aðferð að nota kynjakvóta til þess að reyna að ná takmarkinu hefur verið 

kölluð hraðferð til jafnréttis og bindur fólk vonir við að hún auki líkurnar á jafnri 

útkomu fyrir kynin. Þessi leið er vænleg til þess að endurskilgreina ráðandi kerfi og 

grafa undir forréttindum annarra (í þessu tilfelli, karla). Þó er bent á að kynjakvóti leiði 

einungis til höfðatölujafnréttis og eitt og sér vinnur það ekki bug á misréttinu. Þó svo að 

það kyn sem hallar á í stjórnum fyrirtækja fái með þessum hætti nauðsynlega hjálp til 

þess að jafna hlutföllin þá er ekki þar með sagt að nærvera minnihlutans breyti 

hlutunum. Höfðatölujafnrétti er þó nauðsynlegt tæki til þess að ná fram efnislegu 
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jafnrétti. Kynjakvóti á ekki að vera markmiðið, heldur leið að því markmiði að tekið 

verði mið af sjónarmiðum og hagsmunum beggja kynja í framtíðinni (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2007). Þorgerður Einarsdóttir (2007) bendir einnig á rök sem heyrst hafa á 

móti kynjakvótum en þau eru að kvótar sniðganga lögmál markaðarins og 

samkeppninnar. Þar er meginreglan sú að sá hæfasti vinni eða sé ráðinn. Einnig ætlar sá 

punktur að vera lífseigur um að kynjakvóti sé í raun niðurlæging fyrir þann sem ráðinn 

er inn vegna hans. 

Í viðhorfskönnun meðal kvenstjórnenda sem Tækifærisnefndin vitnar í kom í 

ljós að 65,5% þátttakenda voru andvígir kynjakvótum á stjórnir fyrirtækja (Ingveldur 

Ásta Björnsdóttir, 2005 í [Tækifærisnefnd iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 2005]), en 

einnig er helsta gagnrýni á kynjakvótana nefnd í skýrslunni en hún er sú að það komi í 

veg fyrir að fyrirtæki getið valið hæfasta einstaklinginn til starfsins. Kynjakvótinn er 

einnig talinn ýta undir þau ámæli að konur sem ráðnar eru inn í stjórnir fyrirtækja eru 

taldar vera ráðnar inn einungis vegna kyns síns en ekki þeirrar hæfni sem þær búa yfir 

(Tækifærisnefnd iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 2005  

Jón G. Hauksson ritstjóri Frjálsrar verslunar þykir nóg komið að þeirri gömlu 

tuggu að vera alltaf að tala um karlaheim og kvennaheim og telur að þess í stað ættum 

við að einbeita okkur að því að horfa á fólkið og einstaklingana. Hann telur að 

lögbundinn kynjakvóti geti staðið í vegi fyrir því hvernig fólk er metið til stjórnarsetu í 

fyrirtækjum. Einnig þykir honum ekki rétt að skikka menn til þess að hafa einhvern í 

stjórn síns fyrirtækis sem þeir vilja ekki hafa, hvort sem það er karl eða kona (Jón G. 

Hauksson, 2002).  

Fylgjendur lagasetningar um kynjakvóta eru á hinn bóginn á því að reynslan sýni 

okkur að það þurfi lög til þess að jafna hlutföll kynja í stjórnum fyrirtækja. Þeir 

karlmenn sem hafa völdin í atvinnulífinu hafa að jafnaði lítinn áhuga til þess að breyta 

málunum. Einnig telja fylgjendur að samfélagið hafi í raun ekki efni á því að bíða eftir 

að áhugi þeirra vakni (Steinunn Stefánsdóttir, 2010). Þessu til stuðnings er hægt að 

nefna tillögur Tækifærisnefndar iðnaðar- og viðskiptaráðherra (2005) til þess að auka 

hlut kvenna í stjórnum fyrirtækja, sem nefndar voru hér að framan. Ekki hefur mikið 

gerst síðan þá, konur sæta ennþá miklum minnihluta þegar kemur að stjórnum fyrirtækja 

og stjórnendur fyrirtækjanna virðast ekki sýna málefninu nógu mikinn áhuga ef marka 

má niðurstöður úr úttektum Creditinfo (2009, 2010) í kjölfar samstarfsyfirlýsingar 

hagsmunasamtaka vinnumarkaðarins og stjórnmálaflokkana um að jafna hlutföll 
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kynjanna í stjórnum fyrirtækja án lagasetningar kynjakvóta. Samkvæmt þeim úttektum 

hefur fyrirtækjum með bæði kyn í stjórn fækkað. 

Íslendingar voru ekki fyrstir þjóða að samþykkja lög um kynjakvóta. Noregur 

tók af skarið árið 2003 og samþykkti norska þingið lög sem gera fyrirtækjum í 

almenningseigu og opinberum hlutafélögum skylt að sjá til þess að hlutur hvors kyns í 

stjórnum fari ekki undir 40%. Fyrirtækin fengu tveggja ára frest til þess að fjölga því 

kyni sem á hallaði upp í 40%. Í júní 2005 var árangurinn ekki alveg sá sem vonir stóðu 

til að yrði og fyrirtækjunum var gefinn lengri frestur. Lögin tóku því gildi 1. janúar 

2008. Engar lagabreytingar urðu þó á viðurlögum tengdum kynjakvótanum en nýju 

lagabreytingarnar gengu inn í lög um fyrirtæki í almenningseigu og opinber hlutafélög 

og þar er talað um að fyrirtæki verður að sæta refsingu ef það uppfyllir ekki þær kröfur 

sem gerðar eru. Það þýddi að ef fyrirtækin uppfylltu ekki kvótana fyrir 1. janúar 2008 

myndu þau þurfa að sæta nauðungarslitum. Í apríl 2008 var það tilkynnt að engin 

fyrirtæki hefðu brotið lögin og því þurftu engin fyrirtæki að sæta þeim viðurlögum 

(Ministry of children, equality and social inclusion, e.d). Í júlí 2008 var hlutfall 

kvenstjórnarmanna 39% sem er mikil hækkun frá því 2003 en þá var hlutur kvenna í 

stjórnum þessara fyrirtækja einungis 7% (Hole, 2008). Arni Hole framkvæmdastýra í 

Barna- og jafnréttismálaráðuneyti Noregs segir að þegar lagafrumvarpið kom fram árið 

2003 heyrðust háværar gagnrýnisraddir frá stjórnendum, en um það leiti sem 

kynjakvótinn var lögfestur hættu þær að heyrast. Stjórnendur fyrirtækjanna reyndust 

ánægðir með afraksturinn og sögðu þetta hafi verið það sem þurfti til þess að opna augu 

þeirra gagnvart þeim hæfu konum sem þeir höfðu annars misst af  (Hole, 2008).  

Í Lögum um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög 

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarmenn), (13/2010) er hvergi getið 

sértækra refsinga ef fyrirtæki brjóta gegn nýju lagabreytingunum. Í Lögum um 

hlutafélög (2/1995) og Lögum um einkahlutafélög (138/1994) er talað um að ef 

stofnendur, stjórnendur, framkvæmdastjóri, endurskoðendur, skoðunarmenn, 

skilanefndarmenn eða útibústjóri erlends einkahlutafélags eða aðrir vanræki skyldur 

sínar samkvæmt lögunum þá getur viðkomandi þurft að borga ákveðna dagsekt eða 

vikusekt. Ekki verður fullyrt hér um hvort þetta sé réttur skilningur á lögunum eða hvort 

nýju lagabreytingarnar muni falla undir þessi viðurlög. 

Reynsla norska fyrirtækja í almenningseigu og opinberra hlutafélaga af 

kynjakvótum er því jákvæð í því ljósi að hlutur kvenna snarhækkaði þegar lögin voru 

sett á. Þó var alls ekki auðvelt að ná takmarkinu. Ströng viðurlög hafa mögulega hjálpað 
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þar til, því ef ekki væri fyrir þau hefðu einhver fyrirtækjanna e.t.v. verið seinni til að 

rétta hlutföllin. Íslensk stjórnvöld geta lært sitthvað af reynslu norska vinnumarkaðarins. 

Með hertum viðurlögum gæti takmarkinu verið náð og einnig gæti vitundarvakning 

meðal stjórnenda fyrirtækjanna fylgt í kjölfarið. 
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Lokaorð 

 

Hér að framan hafa verið raktar hinar ýmsu breytingar sem urðu á vinnumarkaði og í 

stjórnum fyrirtækja í kjölfar efnahagshrunsins. Lagt var upp með fjórar spurningar í 

byrjun ritgerðarinnar:  

 

 Hvaða áhrif hefur efnahagskreppan á atvinnuþátttöku kvenna?  

Atvinnuþátttaka kvenna hefur minnkað og atvinnuleysi aukist en á þessum sviðum urðu 

breytingarnar meiri meðal karla. Þeir hafa einnig orðið fyrir meiri breytingum þegar 

kemur að skertu hlutfalli atvinnu. Ef litið er á hefðbundin mynstur fyrri efnahagskreppa 

þá er talið að þetta muni breytast og að konur muni fara í auknum mæli inn á heimilin 

og sinna hefðbundnum heimilsstörfum sökum skertra atvinnumöguleika þeirra. Ef til 

vill erum við ekki komin nógu langt á leið til þess að segja til um það en nýjustu tölur 

um atvinnuleysi kynjanna segja til um verulega fækkun atvinnulausra karla en fækkun 

kvenna er mun minni.  

Lárétt kynjaskipting vinnumarkaðarins virðist vera ögn minni en hún var. Hvort sem 

það sé vegna viðhorfabreytinga í kjölfar hrunsins eða bara breyttra aðstæðna á 

vinnumarkaði verður ekki svarað hér.  

Lóðrétt kynjaskipting er enn á þann veg að karlar eru frekar í áhrifameiri og 

virðingarmeiri stöðum og auk þess mun fleiri í stjórnarstöðum. Áhrif límgólfsins (e. 

sticky floor) og glerrúllustigans (e. glass escalator) geta verið hér að verkum. Það er 

möguleiki á því að karlar hafi tekið glerrúllustigann í stjórnunarstöður innan 

hefðbundinna kvennagreina þar sem hlutfall karlstjórnarmanna er mun hærra en hlutfall 

karla sem starfa í atvinnugreininni. En hvort það er límgólfið sem heldur konum niðri er 

erfitt að segja til um. Þrátt fyrir mikla lóðrétta kynjaskiptingu hefur þó orðið meira 

samræmi á hlutfalli starfandi kvenna og kvenstjórnarmanna innan sömu atvinnugreina í 

kjölfar efnahagshrunsins.  

 

 Hvaða áhrif hefur hrunið haft á stjórnarsetu kvenna?  

Konur hafa ávallt verið færri en karlar í stjórnum fyrirtækja. Hvort sem litið er á öll 

fyrirtæki landsins, stærstu fyrirtækin samkvæmt ársveltu eða starfsmannafjölda. En 

hvað veldur? Er það þrönga eignarhaldið á fyrirtækjunum? Áður en kreppan skall á voru 

það örfáir auðmenn sem skiptu fyrirtækjunum á milli sín, nú eru það nýju bankarnir. 

Hér verður ekki fullyrt um hvort þessir sömu auðmenn hafi ítök í þeim nýskráðu 
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fyrirtækjum sem litu dagsins ljós rétt fyrir og eftir hrun en það er þar sem hlutfall 

kvenna í stjórnum er hæst. Kannski er það vegna þess að hefðin og angar feðraveldisins 

ná ekki þangað í jafn miklum mæli og í önnur rótgróin fyrirtæki.  

Ef litið er á hinar ýmsu atvinnugreinar þá hefur kvenstjórnarmönnum verið að fjölga 

í flestum atvinnugreinum og hlutfall starfandi kvenna hækkar í nokkrum en lækkar svo í 

öðrum til móts við hækkun hlutfalls kvenstjórnarmanna. Því er meira samræmi á 

kvenstjórnarmönnum og fjölda starfandi kvenna í flestum atvinnugreinum. Hér verður  

ekki fullyrt hvort að efnahagshrunið hafi bein áhrif á eða hvort þetta sé bara áframhald 

af þeirri þróun sem hefur verið.  

Íslendingar hafa staðið í þeirri trú að jafnrétti sé í reynd á Íslandi en önnur lönd hafa 

tekið framúr okkur þegar kemur að konum í stjórnarsætum stærstu fyrirtækjanna 

samkvæmt Jafnréttiskennitölunni. Því miður er ekki um sambærilegar niðurstöður að 

ræða þar sem fjöldi fyrirtækjanna sem skoðuð eru, er ekki sá sami í hverju landi en það 

má þó túlka ýmislegt úr þessum niðurstöðum. Samkvæmt Frjálsri verslun sem gerði 

svipaða úttekt nema með fleiri fyrirtækjum á Íslandi, hafa íslensk fyrirtæki aðeins hærra 

hlutfall kvenstjórnarmanna en önnur lönd. Þrátt fyrir það er hlutfallið skammarlega lágt. 

Hlutfall stjórna á Íslandi sem hafa enga konu innanborðs er einnig mun hærra en í 

öðrum löndum. Árið 2008 var hlutfallið 71%, miðað við 10-45% í hinum 

Norðurlöndunum, 54% í Bretlandi, 13% í Bandaríkjunum og 43% í Kanada. Glerþakið 

hlýtur því að vera ennþá til staðar á Íslandi þar sem konum hefur ekki tekist að komast 

inn í stjórnir 71% fyrirtækja landsins.  

 

 Í hvaða atvinnugreinum breyttist staða kvenna í kjölfar efnahagshrunsins? 

Hlutfall kvenna í stjórnum flestra atvinnugreina hefur hækkað en staðið í stað í 

nokkrum, ásamt því að hafa lækkað í stjórnum í landbúnaði. Fjármála- og 

tryggingaþjónustugeirinn skar sig þó úr. Konum fjölgaði mikið í stjórnarsætum þar eftir 

efnahagshrunið. Fjármála- og tryggingaþjónustugeirinn er sú atvinnugrein sem kannski 

fór verst út úr hruninu, allri athygli var beint þangað og þeir karlar sem áður höfðu sinnt 

lykilhlutverkum í stærstu bönkunum höfðu siglt þeim í strand. Meira að segja var rætt 

hvort um ólöglega starfsemi hafi verið að ræða í nokkrum tilvikum. En eins og kom 

fram hér að framan þá kallaði þjóðin á breytingar hjá stjórnvöldum og vildi hreina 

endurskoðun á kerfinu. Nýju bankarnir svöruðu kallinu og nýttu sér augljósustu 

birtingarmynd breytinga og réðu konur í frekari mæli inn í stjórnir bankanna og hlutfall 

þeirra hækkaði til muna. Þegar þessar konur voru ráðnar inn var það öruggt mál að þær 
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ættu ekki létt verk fyrir höndum, það þurfti að bæta almenningsálitið, styrkja stöðu 

bankanna og síðast en ekki síst breyta því stjórnskipulagi sem hafði áður verið. Konum 

var treyst fyrir þessu verki, en var þetta bara reynslulausn? Nú hefur hlutfall kvenna í 

nýju bönkunum lækkað mjög mikið aftur. Í stjórn Nýja Kaupþings (nú Arion banka) þar 

sem fimm konur sátu í fimm manna stjórn eru nú tvær konur í sex manna stjórn, svipaða 

sögu er að segja af Íslandsbanka, þar sátu tvær konur í fimm manna stjórn rétt eftir 

ríkisvæðingu bankans, en nú eru þær tvær af sjö manna stjórn. Staða karla hefur því 

batnað verulega í stjórnum nýju bankanna.  

Sú atburðarrás sem átti sér stað rétt eftir ríkisvæðingu bankana er mjög í anda þess 

sem kenningasmiðir glerbrúnarinnar telja vera aðstæður þar sem konum er stillt upp á 

glerbrúnina, en samkvæmt þeim kenningum eru konur í frekara mæli ráðnar inn í 

áhrifastöður í fyrirtækjum sem gengur illa. Þessar stöður eru mjög áhættusamar og mjög 

líklegt að þeim mistakist. Ljóst er að þær konur sem sátu í stjórnum nýju bankanna rétt 

eftir ríkisvæðingu þurftu af einhverjum ástæðum að stíga niður þegar skipaðar voru 

nýjar stjórnir í Arion banka og Íslandsbanka. Í kjölfarið snarlækkuðu hlutföll kvenna í 

stjórnum bankanna, en rétt eftir hrunið var hlutfall kvenna með því hæsta sem hafði sést 

hér á landi.  

Getur þetta þýtt að konum hafi verið stillt á glerbrúnina í nýju bönkunum, einungis 

til þess að fríkka upp á ímyndina á sínum tíma þegar lætin vegna efnahagshrunsins 

stóðu sem hæst? Í kenningum um glerbrúnina er talað um að ráðning kvenna geti verið 

auglýsingabrella til þess að bæta ímynd fyrirtækja sem standa höllum fæti. Ýmislegt var 

gert til þess að breyta ímynd bankanna, í tilfelli Nýja Kaupþings var nafninu breytt í 

Arion banki og mikil herferð hófst í kjölfarið til þess að kynna nýja stefnu bankans og 

nýja sýn. Ekki verður fullyrt um hér hvað leiddi til þess að þær konur sem áður sátu í 

stjórn bankans þurftu að stíga niður eða hvort þær hafi tekið aðrar stöður í staðinn. Þetta 

sýnir okkur þó að það er ekki sjálfsagður hlutur að fólk haldi stöðum sínum í stjórnum 

fyrirtækja og að hlutföll kynjanna haldist jöfn þó svo að fordæmi séu fyrir því. Því getur 

kynjakvótinn, þó með sértækum viðurlögum, hjálpað til að fyrirbyggja að slíkt gerist.  

 

 Hverjar eru framtíðarhorfur varðandi stöðu kvenna á vinnumarkaði og í 

stjórnum fyrirtækja?  

Svo lítur út sem að vilji stjórnvalda sé sá að gæta jafnréttis kynjanna á vinnumarkaði og 

í stjórnum en þó svo að viljinn sé fyrir hendi þá er það ekki nóg. Atvinnuleysi er 

vandamál sem bæði kynin standa frammi fyrir og ef eitthvað á að læra af fyrri 
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efnahagskreppum þá er það missa ekki mannauð kvenna inn á heimilin. Kvennagreinar 

eru ekki síður mikilvægar en karlagreinar og því ber stjórnvöldum að tryggja þeim 

greinum verkefni til þess að ýta undir atvinnusköpun.  

Mikil tímamót urðu þegar Alþingi samþykkti lög um kynjakvóta og ég tel að 

kynjakvótinn sé nauðsynlegt tól til þess að auðvelda okkur leiðina að því takmarki að 

jafna hlutföll kynja í stjórnum fyrirtækja. Ekki er þetta einungis hagsmunamál fyrir 

konur að komast þar að, heldur einnig fyrirtækin, vinnumarkaðinn og samfélagið. 

Nytjarökin vega þar þungt því vissulega er það hagur allra þessara þátta að arðsemi 

fyrirtækjanna sé meiri og að hjól vinnumarkaðarins fari að snúast af fullum krafti. Í 

lokin langar mig að vitna í Friðbert Traustason formann Sambands íslenskra 

bankamanna (nú Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja) þegar hann var spurður um 

hvort að lagasetning um kynjakvóta í stjórnmálum gæti valdið togstreitu, svarið finnst 

mér afar viðeigandi í umræðunni um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja og beini 

sérstaklega ljósum að meginrökum þeirra sem eru andvígir kynjakvótum. En hann segir: 

„Ég er alveg viss um að það gæti verið notað gegn konum til að byrja með að þær hafi 

fengið tiltekna stöðu eingöngu vegna þess að þær eru konur. En þá má kannski hugsa 

hve stór hluti karla sem núna er í stjórnunarstörfum hefur einmitt fengið embætti sín 

vegna þess eins að þeir eru karlar [...]“ (Svanhvít Ljósbjörg Guðmundsdóttir, 2003).  

 

Staða kvenna á vinnumarkaði og í stjórnum fyrirtækja í kjölfar efnahagshrunsins 

2008 er sú að óviðráðanlegar aðstæður á vinnumarkaði gerðu báðum kynjum erfitt fyrir, 

hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja hækkaði þó örlítið, stjórnvöld samþykktu lög um 

kynjakvóta og kynjaskipting starfa jafnaðist örlítið út þrátt fyrir allt. En munu konur 

geta nýtt sér þau tækifæri sem vinnumarkaðurinn býður nú upp á og komið að 

endurreisninni í jafnmiklum mæli og karlar? Og mun hér verða til (jafn)réttlátt samfélag 

úr rústum hins rangláta kerfis sem við bjuggum við eða eru hin hefðbundnu viðmið og 

gildi karlmennskunnar svo rótgróin í atvinnulífið að konur verða aldrei neitt annað en 

ferðalangar í karlaheimi og leiksoppar glerhugtakanna þegar kemur að þessum 

málaflokki? 

 Þessum spurningum verður ekki svarað nema í fyllingu tímans. 
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Viðauki 

 
Fjöldi starfandi eftir atvinnugreinum, kyni og landsvæði 1991 – 2009 (Hagstofa 

Íslands, 2010b) 

 

1999 

  

Alls Konur 

Hlutfall 

kvenna 

Alls 

  

153300 71200 46,4 

Landbúnaður og fiskveiðar alls 

  

13700 3200 23,4 

Landbúnaður (A) 

  

6500 2400 36,9 

Fiskveiðar (B) 

  

7200 900 12,5 

Framleiðslustarfsemi alls 

  

35400 8400 23,7 

Fiskiðnaður (DA 1520) 

  

6100 2700 44,3 

Annar iðnaður (D án DA 1520) 

  

17500 5100 29,1 

Veitur (E) 

  

1200 100 8,3 

Mannvirkjagerð (F) 

  

10600 500 4,7 

Þjónustustarfsemi alls 

  

104200 59500 57,1 

Verslun og viðgerðarþjónusta (G) 

  

21200 9900 46,7 

Hótel- og veitingahúsarekstur (H) 

  

5900 3600 61 

Samgöngur og flutningar (I) 

  

11600 4400 37,9 

Fjármálaþjónusta og tryggingar (J) 

  

5700 3200 56,1 

Fasteignaviðsk. og ýmis þjón. (K) 

  

11100 4400 39,6 

Opinber stjórnsýsla (L) 

  

7600 3400 44,7 

Fræðslustarfsemi (M) 

  

9100 6300 69,2 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta (N) 

  

21300 18300 85,9 

Önnur samfélagsleg þjónusta, menningarstarfsemi 

(O-Q). 

  

10700 6000 56,1 

 

 

     

2007 Alls Konur 

Hlutf. 

kkvenna 

Alls 177200 80700 45,5 

Landbúnaður og fiskveiðar alls 10500 2000 19 

Landbúnaður (A) 6000 1800 30 

Fiskveiðar (B) 4500 200 4,4 

Framleiðslustarfsemi alls 36700 6800 18,5 

Fiskiðnaður (DA 1520) 2900 1100 38 

Annar iðnaður (D án DA 1520) 16400 4600 28 

Veitur (E) 1700 400 23,5 

Mannvirkjagerð (F) 15700 600 3,8 

Þjónustustarfsemi alls 130000 71900 55,3 

Verslun og viðgerðarþjónusta (G) 25500 11100 43,5 

Hótel- og veitingahúsarekstur (H) 6200 3700 59,7 

Samgöngur og flutningar (I) 11200 3800 33,9 

Fjármálaþjónusta og tryggingar (J) 8700 5100 58,6 

Fasteignaviðsk. og ýmis þjón. (K) 17200 5800 33,7 

Opinber stjórnsýsla (L) 9000 4500 50 
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Fræðslustarfsemi (M) 13500 8900 65,9 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta (N) 26000 22100 85 

Önnur samfélagsleg þjónusta, menningarstarfsemi og 

ótilgr (O-Q). 12600 6800 54 

 

 

2009 Alls Konur 

Hlutfall 

kvenna 

Alls 167800 79500 47,4 

Landbúnaður og fiskveiðar alls 8700 1800 20,7 

Landbúnaður (A) 4300 1500 34,9 

Fiskveiðar (B) 4400 300 6,8 

Framleiðslustarfsemi alls 33100 7400 22,4 

Fiskiðnaður (DA 1520) 3500 1300 37,1 

Annar iðnaður (D án DA 1520) 16400 4800 29,3 

Veitur (E) 1600 500 31,3 

Mannvirkjagerð (F) 11700 900 7,7 

Þjónustustarfsemi alls 125900 70300 55,8 

Verslun og viðgerðarþjónusta (G) 21200 8600 40,6 

Hótel- og veitingahúsarekstur (H) 7700 4000 51,9 

Samgöngur og flutningar (I) 12000 3700 30,8 

Fjármálaþjónusta og tryggingar (J) 7900 4800 60,8 

Fasteignaviðsk. og ýmis þjón. (K) 16400 6500 39,6 

Opinber stjórnsýsla (L) 9200 4800 52,2 

Fræðslustarfsemi (M) 20300 15700 77,3 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta (N) 26900 20000 74,3 

Önnur samfélagsleg þjónusta, menningarstarfsemi og 

ótilgr (O-Q). 4500 2100 46,7 

 

 

 

 

Kyn framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fyrirtækja eftir atvinnugreinum 1999-

2007 (ÍSAT 95)  

 

1999 

 
Karlar Konur Alls 

Hlutf

all kvenna 

Alls 

 

11960 3344 15304 21,9 

Landbúnaður; dýraveiðar og skógrækt 

 

184 55 239 23 

Fiskveiðar 

 

740 157 897 17,5 

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 

 

33 4 37 10,8 

Iðnaður 

 

2659 592 3251 18,2 

Veitur 

 

15 2 17 11,8 

Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 

 

1294 291 1585 18,4 

Verslun og ýmis viðgerðaþjónusta 

 

2799 1096 3895 28,1 

Hótel- og veitingahúsarekstur 

 

469 204 673 30,3 

Samgöngur og flutningar 

 

560 99 659 15 

http://www.hagstofa.is/?PageID=638&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=FYR06104%26ti=Kyn+framkv%E6mdastj%F3ra+og+stj%F3rnarmanna+fyrirt%E6kja+eftir+atvinnugreinum+1999%2D2007+%28%CDSAT+95%29+%26path=../Database/fyrirtaeki/stjornir/%26lang=3%26units=fjöldi,%20hlutfall
http://www.hagstofa.is/?PageID=638&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=FYR06104%26ti=Kyn+framkv%E6mdastj%F3ra+og+stj%F3rnarmanna+fyrirt%E6kja+eftir+atvinnugreinum+1999%2D2007+%28%CDSAT+95%29+%26path=../Database/fyrirtaeki/stjornir/%26lang=3%26units=fjöldi,%20hlutfall
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Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir og vátryggingar 

 

265 18 283 6,4 

Fasteignaviðskipti, leigustarfsemi og ýmis 

sérhæfð þjónusta 

 

2159 491 2650 18,5 

Fræðslustarfsemi 

 

45 11 56 19,6 

Heilbrigðis-og félagsþjónusta 

 

154 69 223 30,9 

Önnur samfélagsþjónusta, félagastarfsemi, 

menningarstarfsemi o.fl. 

 

397 202 599 33,7 

Ótilgreind starfsemi 

 

187 53 240 22,1 

 

 

2007 Karlar Konur Alls 

Hlutfall 

kvenna 

Alls 16874 4898 21772 22,5 

Landbúnaður; dýraveiðar og skógrækt 376 145 521 27,8 

Fiskveiðar 860 159 1019 15,6 

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 22 1 23 4,3 

Iðnaður 2193 521 2714 19,2 

Veitur 69 12 81 14,8 

Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 2992 524 3516 14,9 

Verslun og ýmis viðgerðaþjónusta 2914 1172 4086 28,7 

Hótel- og veitingahúsarekstur 700 306 1006 30,4 

Samgöngur og flutningar 879 191 1070 17,9 

Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir og vátryggingar 272 35 307 11,4 

Fasteignaviðskipti, leigustarfsemi og ýmis sérhæfð 

þjónusta 4116 1033 5149 20,1 

Fræðslustarfsemi 146 85 231 36,8 

Heilbrigðis-og félagsþjónusta 550 273 823 33,2 

Önnur samfélagsþjónusta, félagastarfsemi, 

menningarstarfsemi o.fl. 756 434 1190 36,5 

Ótilgreind starfsemi 29 7 36 19,4 

 

 

 

Kyn framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fyrirtækja eftir atvinnugreinum 2008-

2009 

 

2009 

 
Karlar Konur Alls 

Hlutfall 

kvenna 

Alls 

 

16364 5001 21365 23,4 

A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar   

 

1174 306 1480 20,7 

B Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 

 

21 2 23 8,7 

C Framleiðsla  

 

1910 433 2343 18,5 

D Rafmagns-, gas- og hitaveitur 

 

72 14 86 16,3 

E Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs 

og afmengun   

 

78 11 89 12,4 

F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð   

 

2714 470 3184 14,8 

G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á 

vélknúnum ökutækjum   

 

2741 1103 3844 28,7 
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H Flutningar og geymsla   

 

630 112 742 15,1 

I Rekstur gististaða og veitingarekstur   

 

744 333 1077 30,9 

J Upplýsingar og fjarskipti  

 

1059 198 1257 15,8 

K Fjármála- og vátryggingastarfsemi   

 

756 170 926 18,4 

L Fasteignaviðskipti   

 

663 226 889 25,4 

M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg 

starfsemi   

 

1820 579 2399 24,1 

N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta   

 

602 178 780 22,8 

P Fræðslustarfsemi   

 

212 140 352 39,8 

Q Heilbrigðis- og félagsþjónusta   

 

578 296 874 33,9 

R Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi   

 

333 132 465 28,4 

S Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi   

 

241 292 533 54,8 

X Óþekkt starfsemi   

 

16 6 22 27,3 

 

 


