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YFIRLIT

• Á Íslandi eru rúmlega 10 þúsund manns að vinna í tölvugeiranum

• Yfir 2.500 hafa útskrifast með BSc. í Computer Science (Tölvunarfræði) og 
þar af um 21% konur í heildina

• Viljum jafna kynjahlutföll og einnig auka fjölbreytni í aldri, uppruna og 
bakgrunni þeirra sem vinna í tölvu- og tæknistörfum

• Ísland stendur ágætlega að vígi í jafnrétti og 12 árið í röð efst á „Gender 
equality index 2021“ hjá World Economic Forum – nýtum okkur það
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HVAÐ GETUM VIÐ GERT?

• Mörg verkefni í gangi á Íslandi – og góð umræða í gangi

• Vilji hjá fyrirtækjum til staðar – en vantar kannski framkvæmd?

• Nýtum tól og tæki sem til eru til að flýta fyrir og auðvelda 
fyrirtækjum, skólum og stofnunum til að auka fjölbreytni 
starfsmanna í tölvugeiranum



Verkefni og hópar sem hvetja konur í tækni

Margir hópar komið og farið í gegnum árin – langflestir með sama markmið:
• Ada (female students in Comp. Science in University of Iceland)
• Sys/tur (female students in Comp. Sciendce in Univerisiy of Reykjavik)
• Vertonet (interest group for women in tech)
• Reeboot Hack (first hackathon in Iceland organized of students and founded of 3 

female students in tech)
• Women in Tech Iceland (touch point for discussion around women and 

technology in Iceland)
• Tæknitátur (Arctic Geek Dinner Iceland)
• Hópurinn UT-konur var starfræktur á árunum 2007-2012 
...og fleiri 

„Role models“ – var til og er enn í umræðunni að bæta við en er það að virka?

http://ada.hi.is/?fbclid=IwAR1Su-wc5sudHzGJWxDDQ9GA3dvuEUJwOAumFeLhK5-oJNQJ5_16_S9nh3k
http://systur.ru.is/
https://www.vertonet.is/
https://www.reboothack.is/
https://www.womentechiceland.com/
https://www.facebook.com/T%C3%A6knit%C3%A1tur-Arctic-Girl-Geek-Dinner-156935257694133/


DiversIT Charter – FjölbreyttUT sáttmálinn

Sáttmáli fyrir tölvugeirann í Evrópu



HVAÐ ER DIVERSIT CHARTER?

• Tilgangur sáttmálans er að minnka kynjamun í tæknistörfum

• Felst í því að fá sem flest fyrirtæki, skóla og stofnanir til að skuldbinda sig til að 
vera með áætlun og leiðir sem hvetja konur í tæknigeiranum með ýmsum 
aðgerðum

• Sáttmálinn felur í sér 3 stig – Gull – Silfur og Brons og fékk Ský fyrst af öllum í 
heiminum Gull aðild að sáttmálanum vorið 2020

• Cepis tölvusamtök evrópu standa fyrir DiversIT sem unnin var að sérstökum hópi 
innan Cepis síðustu árin 



HVER ERU 3 STIG DIVERSIT CHARTER?

GOLD

Achieving Best Practice
Leading the way in diversity in ICT field in your home
country

SILVER

Adding sustainable actions
Result oriented

BRONZE

Building Foundations
Starting point for the change



HVAÐ ÞARF AÐ GERA TIL AÐ VERA MEÐ?

• Kortleggja hvað er fyrirtækið að gera í dag til að auka fjölbeytileika í sínu fyrirtæki

• Útfrá því er auðvelt að sjá á hvaða stigi fyrirtækið er statt og hvert það stefnir

• Setja markmið og mælanleika

• Senda inn umsókn um aðild að DiversIT sáttmálanum (1. mars og 1. september)

• Fá hugmyndir frá öðrum þátttakendum í DiversIT og nýta tengslanetið í evrópu

• Gera breytingar og sækja um næsta stig þegar árangur hefur náðst



HVERNIG VIRKAR DIVERSIT CHARTER?



HVAÐA ÞÆTTIR ERU METNIR?

Women’s Groups

Increasing Activity for Women in Tech

Gender Equality in payment and job roles

Interactions - Links to other associations and groups on equality in the 
technical professions 

Education and academia

Monitoring Activities

Objectives and KPIs



HVAÐ GRÆÐIST Á ÞÁTTTÖKU Í DIVERSIT?

• Sýnir ytri hagsmunaaðilum að þú hafir réttu gildin og framtíðarsýnina

• Staðfesting á að þú uppfyllir kröfur um fjölbreytni á vinnustað

• Samhæfing við sjálfbæra þróunarmarkmið SÞ 5 „Náðu jafnrétti kynjanna og styrktu allar 
konur og stúlkur“

• Gerðu vinnustaðinn þinn betri, fjölbreyttari, jafnari og að starfsmönnum þyki þeir tilheyra 
og vera með

• Vertu hluti af sívaxandi alþjóðlega DiversIT samfélaginu: deildu reynslu, lærðu hvert af 
öðru, byggðu upp tengsl



VERTU MEÐ Í DIVERSIT SÁTTMÁLANUM

• Við hjá Ský erum tengiliðir DiversIT sáttmálans á Íslandi 

• Hafðu samband ef þú vilt aðstoð við að kortleggja þitt fyrirtæki og sækja um aðild að 
sáttmálanum og bætast í ört stækkandi hóp fyrirtækja sem hafa þegar fengið vottun

• CEPIS.ORG – DiverstIT Charter upplýsingabæklingar og umsóknareyðublað


