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Útdráttur 
 
Í þessari ritgerð verður fjallað um kynbundinn launamun. Skoðað verður hvað liggjur að baki 

óútskýrðum launamun kynjanna út frá sjónarhóli kynjamannfræðinnar auk þess sem áhersla 

verður lögð á þá þætti sem gjarnan eru taldnir eiga þátt í því að viðhalda honum í 

nútímasamfélagi. Til að byrja með verður fjallað almennt um kynbundinn launamun með 

áherslu á íslenskan vinnumarkað þar sem skoðað verður hvernig unnið hefur verið gegn 

óútskýrðum launamun kynjanna hér á landi. Í tilraun minni til að skýra undirliggjandi ástæður 

kynbundins launamunar verður notast við tvær kenningar kynjamannfræðinnar, annars vegar 

kenningu Rosaldo um skiptingu samfélagsins í innra og ytra rými og hins vegar 

þöggunarkenningu Ardener. Þessar tvær kenningar verða að lokum notaðar til þess að skýra 

fjóra þætti sem eiga það sameiginlegt að vera taldnir eiga þátt í því að viðhalda kynbundnum 

launamun. Þeir þættir eru kynbundin verkaskipting og umræðan um karla- og kvennastörf, 

mismikil ólaunuð vinna kynjanna, misræmi á milli karla og kvenna sem gegna 

stjórnunarstöðum og misjöfn menntun og vinnutími kynjanna. Innan þessara þátta 

endurspeglast enn þann dag í dag kynbundin viðhorf ríkjandi félagsgerðar. Niðurstaða 

ritgerðarinnar er sú að rótgrónar menningabundnar hugmyndir um hlutverk kynjanna hafi 

mótandi áhrif á gerð vinnunmarkaðsins og samfélagsins alls. Alhliða viðhorfsbreyting er því 

nauðsynleg sé vilji til staðar til að útrýma óútskýrðum kynbundnum launamun fyrir fullt og 

allt.  
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Inngangur 

Óútskýrður kynbundinn launamunur er sá munur sem liggur í launum karla og kvenna sem 

vinna fullkomlega sambærileg störf og einungis virðist hægt að útskýra með kyni (Þorgerður 

Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). Kynbundinn launamunur hefur verið í 

forgrunni samfélagslegrar orðræðu og kvennabaráttu á Íslandi allt frá miðri síðustu öld en 

frumvarp var fyrst lagt fram til Alþingis um málefnið árið 1961 (Lög um launajöfnuð karla og 

kvenna nr. 61/1961). Síðan hafa liðið rúm 50 ár og kynbundinn launamunur er enn staðreynd. 

Mikilvæg skref hafa þó verið tekin á síðastliðnum áratugum í baráttunni gegn launamun 

kynjanna. Aðgerðir af margvíslegum toga hafa verið settar í framkvæmd af stjórnvöldum og 

samtökum atvinnulífsins auk þess sem sem hinar ýmsu launakannanir og rannsóknir hafa 

verið gerðar. Þrátt fyrir að vilji sé til staðar til að vinna bug á þessu stóra samfélagslega 

vandamáli sýna niðurstöður kannana og rannsókna fram á að kynbundinn launamunur fari 

ekki minnkandi sem skyldi (Velferðarráðuneytið, 2014). Í þessari ritgerð verður fjallað um 

kynbundinn launamun út frá sjónarhóli kynjamannfræðinnar. Skoðað verður hvaða ástæður 

gætu legið að baki þess að kynbundinn launamunur sé enn staðreynd árið 2014 og virðist að 

mörgu leyti standa í stað þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til aðgerða gegn honum hér á landi.  

 Mikil umfjöllun hefur átt sér stað í íslensku samfélagi um kynbundinn launamun á 

síðastliðnum misserum. Sem ung kona í háskólanámi hyggst ég verða þátttakandi á hinum 

almenna vinnumarkaði þegar fram líða stundir. Málefnið er mér því hugleikið. Í almennri 

orðræðu finnst mér oft líkt og fólk hugsi um óútskýrðan kynbundinn launamun sem mýtu. 

Mýtu sem byggist á úreltum staðreyndum og eigi sér ekki stoð í raunveruleikanum. 

Staðreyndin er hins vegar sú að óútskýrður munur er enn til staðar á launum karla og kvenna. 

Sé fylgst með umfjöllun um óútskýrðan launamun kynjanna, bæði almennt í fjölmiðlum en 

einnig fari maður að kafa dýpra í málið, er bersýnilegt að vilji virðist vera til staðar til að 

útrýma honum. En hvers vegna er hann enn til staðar þrátt fyrir aðgerðir og vilja til að útrýma 

honum? Það má segja að áhugi minn á málefninu hafi kviknað í hugleiðingum mínum um það 

hvort að viljinn til þess að útrýma kynbundnum launamun sé raunverulega til staðar, eða hvort 

að hann sé einungis á yfirborðinu. Þannig vildi ég skoða ástæður þess að kynbundinn 

launamunur sé yfir höfuð til og hvernig tekst að viðhalda honum í nútíma samfélagi, kafa enn 

dýpra og afhjúpa undirliggjandi áhrifaþætti. 

 Þessi ritgerð skiptist í þrjá kafla. Í fyrsta kafla verður fjallað almennt um kynbundinn 

launamun þar sem áhersla er lögð á íslenskan vinnumarkað. Þjóðfélagslegar breytingar hafa 

verið miklar á síðastliðnum 100 árum. Skoðað verður hvernig félagslegar aðstæður hafa að 
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mörgu leyti breyst hraðar en menningarbundinn hugsunarháttur og hvernig það síðar 

endurspeglast í kynbundnum launamun hér á landi. Útskýrt verður hvað kynbundinn 

launamunur í raun sé og hversu víða kynjun samfélagsins liggur. Þar næst verður kynbundinn 

launamunur á Íslandi tekinn fyrir. Tölur verða skoðaðar frá hinum ýmsu samtökum 

atvinnulífsins og fjallað verður um hvernig unnið hefur verið gegn óútskýrðum launamun 

kynjanna á íslenskum vinnumarkaði. Launakannanir og aðferðafræði þeirra hafa gjarnan verið 

gagnrýndar af rannsakendum og fræðimönnum. Farið verður ofan í saumana á 

launakönnunum, framkvæmd þeirra og aðferðafræði þar sem skoðað verður hvað mótar og 

hefur áhrif á tölfræði um kynbundinn launamun. 

 Í öðrum kafla verður sjónarhorn kynjamannfræðinnar tekið fyrir. Þar verður fjallað um 

tvær stórar kenningar sem komu út um miðjan áttunda áratug síðustu aldar en báðar hafa þær 

haft mótandi áhrif á femíníska mannfræði. Hér er um að ræða kenningu Rosaldo um skiptingu 

samfélagsins í innra og ytra rými og þöggunarkenningu Ardener. Þessar kenningar mun ég 

nota til þess að útskýra undirliggjandi ástæður kynbundins launamunar hér á landi.  

 Í þriðja kafla verða áhrifaþættir á kynbundinn launamun skoðaðir. Þeir þættir sem ég 

hef kosið að fjalla um eru kynbundin verkaskipting og umræðan um karla- og kvennastörf, 

mismikil ólaunuð vinna kynjanna, misræmi á milli karla og kvenna sem gegna 

stjórnunarstöðum og misjöfn menntun og vinnutími kynjanna. Þessir þættir eiga það 

sameiginlegt að vera á einhvern hátt taldir hjálpa til við að viðhalda kynbundnum launamun 

og kynbundnum ójöfnuði innan samfélaga.  
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1.Kynbundinn launamunur 

1.1. Úr sveit í borg: Þjóðfélagsbreytingar á Íslandi 

Þjóðfélagsbreytingar á Íslandi hafa verið örar á síðastliðnum 100 árum. Félagslegar aðstæður 

hafa þó á margan hátt breyst mun hraðar en menningarbundnar hugmyndir og mætti segja að 

Íslendingar séu að mörgu leyti fastir í fortíðarbundnum hugsunarhætti. Þetta má sjá skýrt í 

hugmyndum okkar um hlutverk kynjanna. Við höfum þróast úr smáu bændasamfélagi yfir í 

iðnaðarsamfélag nútímans á stuttum tíma en menningarbundinn hugsunarháttur okkar er að 

mörgu leyti enn mótaður af fortíðinni og hefur ekki breyst jafn ört og félagsgerðin. Í hinu 

gamla íslenska bændasamfélagi voru konur húsmæður þar sem staða þeirra var inn á 

heimilinu. Konan var móðirin, uppalandinn og matseljan. Þessar hugmyndir voru enn á lofti 

þegar að konur fóru að taka virkari þátt á hinum almenna vinnumarkaði um miðja síðustu öld. 

Þannig skapaðist ákveðið misgengi á milli breyttra félagslegra aðstæðna kvenna á 

vinnumarkaðinum og fastmótaðra hugmynda um konuna sem táknmynd húsmóðurinnar. Þörf 

fyrir ný réttindi skapaðist þar sem skarpari skil þurfti að móta á milli heimilis og atvinnulífs 

(Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1997).  

Nýjar og breyttar félagslegar aðstæður ýttu undir þær hugmyndir að konur þyrftu ný 

og betri réttindi til að teljast til fullgildra þjóðfélagsþegna. Í byrjun 19. aldar snerist íslensk 

kvennabarátta því að mestu leyti um að afla konum sömu réttinda og karla. Þetta voru réttindi 

eins og kosningaréttur og sömu tækifæri til menntunar. Með auknum réttindum kvenna til 

þátttöku í samfélaginu átti rödd þeirra að heyrast til jafns við rödd karla á hinum opinbera og 

almenna vettvangi. Konur vildu hafa áhrif, þær vildu að á sig yrði hlustað og að rödd þeirra 

hefði sama vægi og rödd karla. Það misgengi sem ríkti á milli menningarbundna hugmynda 

um hlutverk og stöðu kvenna og hins breytta félagslega hlutverks þeirra var því að mörgu 

leyti kveikjan að íslenskri kvennabaráttu. Rætur íslenskrar kvennabaráttu liggja þess vegna 

fyrst og fremst í því félagslega umróti sem átti sér stað í þéttbýlismyndun á Íslandi í byrjun 

19. aldar og þeim breytingum sem fylgdu í kjölfar iðnvæðingarinnar (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1994).  

Hagsæld eftir síðari heimstyrjöld, tilkoma getnaðarvarnarpillunnar, aukin menntun 

kvenna og almennt aukin neysla heimilanna voru meðal annars orsakir þess að konur fóru að 

flykkjast út á vinnumarkaðinn á Íslandi. Tvær fyrirvinnur voru orðin ákveðin nauðsyn, en 

þrátt fyrir að konur ynnu í auknum mæli launaða vinnu voru þær almennt álitnar aukavinna 

heimilisins. Karlar voru fyrirvinnur og konur ekki viðurkenndar sem slíkar. Menningarbundin 

störf kvenna voru enn þau sömu sem hafði þær afleiðingar í för með sér að þrátt fyrir að konur 
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væru í auknum mæli útivinnandi, minnkaði ekki ábyrgð þeirra og vinna heimavið jafnhliða. 

Konur unnu því upp til hópa tvöfalda vinnu þar sem heimilisstörf voru aðalvinna en launuð 

vinna aukavinna, þrátt fyrir fjárhagslegt mikilvægi launaðrar vinnu þeirra (Kristín Jónsdóttir, 

2007:21-22).  

Þessar menningarbundnu hugmyndir um konur, sem uppalendur og húsmæður sem 

ábyrgar séu fyrir heimilishaldi, hafa að mörgu leyti enn mikil áhrif á samfélag hér á landi. 

Þessar hugmyndir eru svo rótgrónar í hugum flestra að við áttum okkur jafnvel ekki á áhrifum 

þeirra, sem liggja víðsvegar í félagsgerðinni.  

 

1.2. Hvað er kynbundinn launamunur? 

Kynjun samfélagsins er margslungin þar sem viðfangsefni líkt og vald, og skortur á valdi, 

spila stórt hlutverk. Launamunur kynjanna er eitt umtalaðasta og á sama tíma umdeildasta 

vandamál kynjaójöfnuðar á Íslandi. Sumir vilja meina að það sé undir konum sjálfum komið 

að standa upp og krefjast hærri launa, þar sem áhersla er lögð á konur sem gerendur en ekki 

fórnarlömb félagsgerðarinnar. Þrátt fyrir það sýna rannsóknir að það sé frekar gerð 

samfélagsins sem sé ástæða kynbundins launamunar, og viðhaldi honum (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2010). 

Í rannsóknarskýrslu sem gefin var út á vegum Háskólans í Reykjavík árið 2007 og bar 

heitið Kvennanafn lækkar launin: Tilraun á mögulegum skýringum á óútskýrðum launamuni 

karla og kvenna kom meðal annars fram að bæði kynin hafa minni væntingar til launa kvenna. 

Þar voru þátttakendur rannsóknarinnar spurðir hversu há laun þeir myndu borga annars vegar 

kvenumsækjanda og hins vegar karlumsækjanda. Í öllum tilfellum voru laun karla áætluð 

hærri en laun kvenna, bæði meðal karl- og kvenþátttakenda. Í ljós kom að á konur voru áætluð 

10-12% lægri laun en karla. Þátttakendur töldu enn frekar að konur ættu að sætta sig við lægri 

laun en karlar. Höfundar rannsóknarinnar álykta meðal annars að kynjuð viðhorf, ólíkar 

væntingar til kynjanna og kynbundin hlutverk spili stóran þátt í viðhorfum þátttakenda 

(Þorlákur Karlson, Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, 2007).   

Í grein sinni Father did not Answer that Question: Power, Gender and Globalisation 

in Europe segir Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (1999) eitt einkenni evrópskra samfélaga 

meðal annars það að langflest séu þau uppbyggð á karllægan hátt. Karlar eru þannig gerendur 

á hinu opinbera rými, á vettvangi stjórnmála, fræða og viðskipta. Hugtakið feðraveldi (e. 

patriarcy) segir Sigríður Dúna eiga upptök sín innan Evrópu, að sama skapi og femínismi sem 

félagslegt afl. Á síðastliðnum rúmlega 100 árum hefur barátta fyrir bættri stöðu kvenna skilað 
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miklum árangri og má segja að staða kvenna nú sé allt önnur en í byrjun síðustu aldar innan 

Evrópu. Breytingin er víðtæk og hnattræn þar sem hugmyndafræðilega og formlega séð standi 

konur og karlar jafnfætis samkvæmt lögum á vettvangi hins almenna og opinbera rýmis. 

Norðurlöndin eru talin framsækin þegar að jafnréttismálum kemur, þar sem leiðir þeirra hafa 

gjarnan verið notaðar sem ákveðið fordæmi annarra landa. Á Íslandi var kona til dæmis fyrst 

kjörin forseti í heiminum árið 1980, en síðan þá hafa konur verið nokkuð sýnilegar á hinum 

opinbera vettangi stjórnmála, fræða og viðskipta. Sigríður Dúna vill þó meina að staða kvenna 

á slíkum vettvöngum byggist öllu heldur á táknrænu stöðugildi þeirra heldur en um sé að ræða 

raunverulegar valdastöður. Þrátt fyrir að jafnrétti kynjanna sé komið lengra á veg hér á landi 

en víðsvegar annars staðar, segir Sigríður Dúna ákveðið ósamræmi ríkja á milli formlegra og 

raunverulegra réttinda kvenna (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1999).  

Þetta er hægt að sjá skýrt í umfjöllun minni hér að ofan um þjóðfélagsbreytingar á 

Íslandi. Þrátt fyrir að formleg staða kynjanna sé nokkurn veginn sú sama hér á landi er 

mikilvægt að hafa í huga að rótgrónar menningarbundnar hugmyndir um hlutverk kynjanna 

hafa áhrif á raunveruleg réttindi karla og kvenna. 

 

1.3. Kynbundinn launamunur á Íslandi 

Samkvæmt greinargerð sem fylgdi frumvarpi til laga nr. 60 árið 1961 um launajöfnuð karla 

og kvenna var farið fram á að á árunum 1962-1967 skyldu laun kvenna hækka til jafns við 

laun karla. Sömu laun yrðu að vera greidd fyrir sömu störf, óháð kyni. Í greinargerðinni er 

talað um að launajöfnuður ætti að ná fram að ganga smátt og smátt, þar sem sex ár ættu að 

vera nægur tími fyrir vinnumarkaðinn til að aðlagast breyttum lögum (Lög um launajöfnuð 

karla og kvenna nr. 61/1961). Síðan hafa liðið rúm 50 ár og enn er kynbundinn launamunur 

staðreynd.  

  Þátttaka kvenna til launaðrar vinnu hefur farið stigvaxandi á síðastliðnum áratugum. 

Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er ein sú mesta sem sést í heiminum, en 81% kvenna voru 

útivinnandi hér á landi árið 2010. Samkvæmt útreikningum hagstofu Evrópusambandsins 

(Eurostat) var kynbundinn launamunur á Íslandi 18,1% árið 2012. Launamunurinn mældist 

18,5% á almennum vinnumarkaði á móti 16,2% hjá opinberum starfsmönnum (Hagstofa 

Íslands, 2013). Í október árið 2012 gaf velferðarráðuneytið út aðgerðaáætlun um launajafnrétti 

kynjanna. Þar var skipaður aðgerðahópur sem fulltrúar frá velferðarráðuneyti, fjármála- og 

efnahagsráðuneyti og samtökum aðila vinnumarkaðsins sitja í. Þessir aðilar eiga að vinna að 

markmiðum aðgerðaáætlunarinnar á árunum 2012 til 2016. Líkt og fram kemur í áætluninni 
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hefur hin eina rétta tala um það hver kynbundinn launamunur á Íslandi í raun sé verið eftirsótt 

af rannsakendum. Vegna þeirra misjöfnu aðferða sem gjarnan eru notaðar við framkvæmd 

launakannanna er slík tala að mörgu leyti óraunhæf, en frekar verður fjallað um launakannanir 

og aðferðir þeirra og áhrif hér að neðan. (Velferðarráðuneytið, 2012).  

Capacent og félagsmálaráðuneytið stóðu saman að könnun sem kom út árið 2006 og 

bar heitið Launamyndun og kynbundinn launamunur. Sambærileg könnun hafði verið gerð 

árið 1994 og sást bersýnilega að ýmislegt hafði breyst hér á landi á þeim 12 árum sem liðu á 

milli þessara tveggja kannanna. Árið 2006 hafði vinnutími karla og kvenna styst á sama tíma 

og konum í fullu starfi hafði fjölgað. Þrátt fyrir þennan mun sem orðið hafði á milli ára hafði 

launamunur nánast staðið í stað, en samkvæmt könnuninni frá árinu 2006 var óútskýrður 

launamunur 15,7% árið 2006 en 16% árið 1994. Samkvæmt könnun Capacent og 

félagsmálaráðuneytisins er þó nokkur munur á kynbundnum launamun eftir því hvort um sé 

að ræða einkafyrirtæki eða opinberar stofnanir, en meiri kynbundinn launamun er að finna 

innan einkafyrirtækja samkvæmt rannsókninni. Innan einkafyrirtækja eru konur með 15,5% 

lægri laun en karlar en innan opinberra stofnanna er munurinn 11,8%. Að sama skapi leiddi 

könnunin í ljós að launamunur er hærri þar sem launaleynd ríkir (Félagsmálaráðuneytið, 

2006).   

Í skýrslunni Mælistikur á launajafnrétti á Norðurlöndum frá árinu 2006 kemur fram 

að laun séu víða trúnaðarmál innan einkageirans á Íslandi, en slík launaleynd hefur ekki verið 

leyfð hjá hinu opinbera (Lilja Mósesdóttir, Andrea G. Dofradóttir, Þorgerður Einarsdóttir, 

Kristjana Stella Blöndal, Einar Mar Þórðarson og Sigurbjörg Ásgeirsdóttir, 2006). Árið 2008 

voru þó breytingar gerðar í lögum. Í 19. grein frumvarps til laga um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008 kemur fram að starfsmönnum sé ávallt heimilt að skýra frá 

launum sínum, kjósi þeir svo. Í umfjöllun sinni á Þjóðarspeglinum 2010 fjallaði Gyða Margrét 

Pétursdóttir kynjafræðingur um birtingamynd þess hvernig karlar og konur tala um laun sín, 

innan samfélags þar sem kynbundinn launamunur er staðreynd. Gyða Margrét segir 19. grein 

frumvarpsins vera lykilþátt sem geti spilað stóran þátt í því að breyta núverandi ríkjandi 

formgerð vinnumarkaðsins. Hún hvetur karla til að horfast í augu við forréttindi sín og skýra 

frá launum sínum við samstarfskonur sínar. Þannig telur hún vera raunverulegan mögleika til 

breytinga, með öll spilin á borðinu (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2010). 

Innan BSRB (Bandalags starfsmanna ríkis og bæja) er starfrækt sérstök 

Jafnréttisnefnd sem vinnur að þeim markmiðum að jafna stöðu karla og kvenna innan 

félagsins. Jöfn tækifæri eiga að standa til boða fyrir bæði kynin á vinnumarkaðinum og vinnur 
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BSRB eftir jafnréttislögum. Árlega er gefið út sérstakt Kynjabókhald, en það kom fyrst út á 

kvennafrídeginum árið 2010. Kynjabókhald BSRB veitir upplýsingar um kynjahlutföll meðal 

félagsmanna á vinnumarkaðinum ár hvert (BSRB, 2013). Árið 2013 mældist óútskýrður 

kynbundinn launamunur meðal félagsmanna BSRB 13,1% á landsvísu. Niðurstöður 

kannanarinnar voru líka þær að kynbundinn launamunur var misjafn eftir landshlutum. Mestur 

var munurinn á Vesturlandi, Vestfjörðum og Suðurlandi eða frá 18,6% til 18,8%, en minnstur 

á Austurlandi eða um 10% (BSRB, e.d.). ASÍ (Alþýðusamband Íslands) setti af stað sérstaka 

aðgerðaáætlun um jafnréttismál frá árunum 2012-2016. ASÍ vildi með því koma að 

stefnumótun og aðgerðum í baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði með virkum 

hætti. Samkvæmt aðgerðaáætlun ASÍ mun félagið, í samstarfi við aðildarfélög sín, vinna gegn 

kynbundnum launamun, jafna stöðu karla og kvenna í stjórnunar- og áhrifastöðum og efla 

jafnréttisfræðslu (ASÍ, 2012). Árið 2013 mældist kynbundinn launamunur meðal félagsmanna 

VR (Verslunarmannafélags Reykjavíkur) 9,4%, en ekki mældist marktækur munur á milli ára 

frá 2012. Þrátt fyrir það hefur launamunur dregist töluvert saman á síðustu árum og áratugum 

innan félagsins, en árið 2000 var munurinn til dæmis 15% (VR, e.d.-a). 

Staðlaráð Íslands gaf út jafnlaunastaðalinn árið 2012. Markmið jafnlaunastaðalsins er 

að setja af stað formlegt ferli sem tryggir að kynbundin mismunun ríki ekki í launamálum 

fyrirtækja og stofnanna. Valfrjálst er að innleiða staðalinn hér á landi, en aðgerðahópurinn 

gegn launamismun á vinnumarkaði sem Velferðarráð skipaði í desember 2012 hefur frá því í 

janúar 2013 unnið að því að undirbúa formlega innleiðingu staðalsins og 

jafnlaunavottunarinnar hér á landi (Velferðarráðuneytið, 2014). VR hefur boðið upp á 

ákveðna Jafnlaunavottun fyrir atvinnurekendur þar sem fyrirtæki hafa möguleika á að 

uppfylla kröfur jafnlaunastaðalsins. Þau fyrirtæki sem sækja um Jafnlaunavottunina, og 

uppfylla þau skilyrði sem þarf að uppfylla, fá þannig vottun fyrir því að innan þess fyrirtækis 

fái karlar og konur greidd sömu laun fyrir jafn verðmæt störf. VR býður öllum fyrirtækjum á 

Íslandi að gangast undir Jafnlaunavottunina, en ekki eingöngu félagsmönnum eða fyrirtækjum 

með starfsmenn í aðild félagsins. Hingað til hafa 19 fyrirtæki á Íslandi hlotið Jafnlaunavottun 

VR, en sé vottunin til staðar er fylgst kerfisbundið með því hvort að staðlinum sé framfylgt 

eða ekki (VR, e.d.-b). 

Líkt og samantektin hér að ofan gefur til kynna, sitja samtök atvinnulífsins og 

ráðuneyti hreint út sagt ekki auðum höndum í baráttunni gegn kynbundnum launamun hér á 

landi. Ýmsar aðgerðir, launakannanir og áætlanir hafa verið settar af stað á síðustu árum, þó 

með misjöfnum árangri. Líkt og fram kemur í aðgerðaáætlun velferðarráðuneytisins er almenn 
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vitundarvakning meðal almennings, fyrirtækja og stofnanna stór og mikilvægur þáttur í því að 

vinna gegn kynbundnum launamun. Styðja þarf við fyrirtæki og stofnanir til þess að jafna 

launabilið sem og að einstaklingar á vinnumarkaðinum séu meðvitaðir um það að vera 

vakandi fyrir þeirri mismunun sem á sér stað á mörgum vinnustöðum (Velferðarráðuneytið, 

2013).  

 

1.4. Launakannanir: Hvað mótar tölfræði um kynbundinn launamun? 

Margar kannanir hafa verið gerðar á kynbundnum launamun í heiminum og er Ísland þar 

enginn eftirbátur. Þær launakannanir sem gerðar hafa verið hér á landi sýna margar hverjar 

misjafnar niðurstöður, þrátt fyrir að allar sýni þær fram á marktækan launamun á milli karla 

og kvenna. Í grein sinni Kynbundinn launamunur: Umræðan um skýrðan og óútskýrðan 

launamun kynja í gagnrýnu ljósi nefna þær Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal 

tölur sem sýna allt frá 7% og upp í 27% kynbundinn launamun hér á landi. Munur á milli 

kannanna og rannsókna sem gerðar hafa verið liggja fyrst og fremst í þeirri aðferðafræði sem 

notuð er, sem og túlkun niðurstaðna (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 

2004). 

Flestar launakannanir sem framkvæmdar eru á Íslandi beita aðferðafræði sem notast 

við skýribreytur, þ.e.a.s. breytur eða þætti sem geta haft áhrif á kynbundinn launamun. Þær 

breytur sem gjarnan eru teknar til greina eru til dæmis misjafn vinnutími karla og kvenna, 

starfsaldur, fjölskylduhagir og fleira. Slíkar kannanir tala gjarnan um ,,skýrðan” launamun (e. 

adjusted wage gap) og ,,óútskýrðan” launamun (e. unadjusted wage gap). Þessi aðferðafræði 

sem notuð hefur verið í miklum mæli hefur verið kölluð Oaxaca-aðferðin eftir 

hagfræðingnum Ronald Oaxaca, sem notaði hana fyrstur manna árið 1973. Skýrður 

launamunur er sá launamunur sem tekst að „útskýra” með þeim breytum sem taldnar eru hafa 

áhrif á laun, líkt og nefndar hafa verið hér að ofan. Óútskýrður launamunur er sá launamunur 

sem situr eftir og einungis virðist hægt að skýra með kyni (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana 

Stella Blöndal, 2004).  

Þessi aðferð hefur þó verið gagnrýnd og þá sérstaklega fyrir val á skýribreytum, fjölda 

þeirra og flokkun. Gagnrýnendur hafa haldið því fram að því fleiri skýribreytur sem teknar 

eru til greina, því minni mælist kynbundinn launamunur. Skýribreytur geti þannig verið 

vafasamar þar sem þær geti til dæmis enduspeglað huglægt mat rannsakenda. Leitin að þeim 

hefur þannig gengið of langt að mati ýmissa fræðimanna og þær notaðar á ógagnrýnan hátt 

(Lilja Mósesdóttir, Andrea G. Dofradóttir o.fl., 2006). Skýribreytur eru mis málefnalegar og 
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getur notkun þeirra bæði verið góð og slæm. Þær geta verið gagnlegar eða einfaldlega 

birtingaform á kerfis- og stofnanabundnu kynjamisrétti. Dæmi um skýribreytu sem notuð 

hefur verið í íslenskum launakönnunum, og Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal 

(2004) gagnrýna í grein sinni, er starfssvið innan fyrirtækja. Starfssvið skiptast gjarnan niður í 

tvo flokka innan stærri fyrirtækja, til dæmis stjórnsýslu- og framkvæmdasvið og svo félags-, 

menningar- eða fræðslusvið. Þarna er um að ræða ólík svið sem tilheyra að mörgu leyti hinu 

hefðbundna sviði karla og hefðbundna sviði kvenna og tengist því sem gjarnan hefur verið 

kallað innra og ytra rými sem ég mun útskýra frekar hér að neðan. Með því að nota starfssvið 

sem skýribreytu er þess vegna verið að nota fyrirfram samfélagslega mótaða kynjun og 

mismunun sem áhrifaþátt á kynbundinn launamun. Með öðrum orðum er verið að skýra 

kynbundinn launamun sem minni en hann er, með þáttum sem eru möguleg orsök hans. 

Oaxaca aðferðin er þó ekki alslæm heldur mætti beita aðferðinni á gagnrýnni hátt þar sem 

niðurstöður séu ávallt settar fram í fræðilegu og samfélagslegu samhengi. Gagnlegt er að 

skoða hvaða áhrif skýribreyturnar í raun hafa því þær geti varpað mikilvægu ljósi á orsakir 

kynbundins launamunar (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). 

Mikilvægt er að hafa í huga þá hugmyndafræði sem liggur að baki launakannanna og 

horfa á þær á gagnrýninn hátt. Það sem þær Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal 

álykta í umfjöllun sinni er í raun að óútskýrður launamunur sé í mörgum tilfellum vanmetinn. 

Að sama skapi mætti ætla að mikilvægt væri að samstilla launakannanir svo þær yrðu á 

einhvern hátt sambærilegri. Launakannanir eru framkvæmdar af ólíkum félögum og 

stofnunum á ólíkar starfsstéttir og vinnustaði innan samfélagsins. Það er erfitt að bera saman 

niðurstöður launakannana um kynbundinn launamun ólíkra starfsstétta ef notast er við ólíkar 

og ósambærilegar aðferðir sitt í hvoru horninu (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella 

Blöndal, 2004). Líkt og kom fram í vinnu- og áfangaskýrslu aðgerðahóps um launajafnrétti á 

vinnumarkaði 2013 hefur hópurinn meðal annars unnið að umbótum og samræmi 

launakannanna sem framkvæmdar voru hér á landi síðastliðið ár. Að sama skapi hefur 

hópurinn einsett sér að móta eina heildstæða launarannsókn sem nái yfir allan 

vinnumarkaðinn á Íslandi (Velferðarráðuneytið, 2014).  

 

1.5. Valdameira kynið?: Táknræn og kynjuð orðræða  

Í grein sinni Rethinking Mindscapes and Symbols of Patriarchy in the Workforce to Explain 

Gendered Privileges and Rewards fjalla þau Ladislaus M. Semali og Elizabeth S. 

Shakespeare (2014) um það hvernig sú félagslega staða að vera karl hefur verið talin æðri og 
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valdameiri innan allflestra samfélaga heimsins. Þetta segja þau að megi sjá í skýru ljósi, sé 

rýnt í jafnréttisumræðu dagsins í dag. Heimurinn er flokkaður í kynjaða flokka sem þau segja 

endurspeglast hve helst í táknrænum þáttum, til dæmis í hlutum, hlutverkum og viðburðum. 

Hellist rauðvín niður á hvíta skyrtu er talið líklegara að konan í boðinu viti hvernig eigi að 

bregðast við. Ef dekkið springur á bílnum er það hins vegar talið karlmannsverk að skipta um 

og setja nýtt. Hjúkrun er talið kvennastarf en verkfræði karlastarf, strákar eru sterkir og 

kröftugir og æfa fótbolta en stelpur fíngerðar og liðugar og æfa dans. Þetta eru allt dæmi um 

táknræna þætti sem eru fastmótaðir í hugsun okkar. Þeir eru bara svona af því að svona hafa 

þeir alltaf verið, óháð því hvort að stelpur kunni að skipta um dekk á bíl eða vilji læra 

verkfræði. Þetta kalla þau táknrænt feðraveldi (e. symbolic patriarchy). Innan þessarar 

skilgreiningar þeirra á hugtakinu feðraveldi, segja þau táknin vera notuð til að varðveita 

efnahagslega og pólitíska hagsmuni karla, sem þannig viðhalda sér innan samfélaga. Nálgun 

þeirra vísar til þess hvernig hinn opinberi vettvangur sé mótaður af körlum og yfirráðum 

þeirra, sem nýta sér kynbundnar staðalmyndir til þess að styrkja, móta og viðhalda 

óréttmætum valdatengslum á milli kynjanna.  

Á vinnumarkaðinum má sjá þessa kynbundnu mismunun í óútskýrðum launamun 

kynjanna, sem Semali og Shakespeare útskýra í tengslum við nálgun sína á hinu táknræna 

feðraveldi. Skipulag innan vinnustaða og kynbundin hlutverk segja þau til dæmis þætti sem 

viðhalda á margan hátt þeim fastmótuðu hugmyndum að karlmenn séu fyrst og fremst 

fyrirvinnur, en slíkar hugmyndir ögra jafnrétti á vinnumarkaðinum. Þarna er gjarnan talað um 

ákveðna fyrirtækjamenningu sem ríkjandi sé á vinnumarkaðinum. Þau telja táknræna nálgun 

sína á feðraveldið geta opnað vettvang til rannsókna á þeim forréttindum sem karlar njóta 

innan samfélaga. Þetta geti í framhaldi þess leitt til aukins jafnréttis innan vinnumarkaðsins, 

sem og aukins jafnréttis í samfélaginu öllu (Semali og Shakespeare, 2014). 

Orðræðu má útskýra sem ríkjandi tungumál og umræðu innan samfélagsins. Hægt er 

að bera kennsl á hana með því að rýna í undir hvaða aðstæðum hún kemur fram, hver stýrir 

henni og á hvaða hátt. Samkvæmt hugmyndum fræðimannsins Michel Foucault endurspeglar 

orðræða samfélagsins ekki alltaf raunveruleikan. Orðræðan getur að mörgu leyti verið mótuð 

af hinu ráðandi afli að mati Foucault, þar sem í öllum samfélögum er val, skipulagning og 

dreifing orðræðunnar að einhverju leyti stjórnað meðvitað. Þannig segir hann orðræðu vera 

ákveðið valdatæki og félagslegt afl (Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín 

Viðarsdóttir, 1991:191-226). Til þess að bera kennsl á kynjuð forréttindi þarf að kafa ofan í 

það ferli sem þeir valdameiri nota til að móta eða styrkja ríkjandi hugmyndafræði. Þannig er 
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hægt að nýta sér kynjaða orðræðu sem ákveðið verkfæri, með því að skoða á hvaða hátt talað, 

skrifað og fjallað er um kyn og kyngervi innan samfélaga. Þannig er hægt að sjá hver hin 

ríkjandi kynjaða orðræða er. Semali og Shakespeare (2014) telja kynjaða orðræðu 

samfélagsins hafa ákveðna tilhneigingu til þess að byggja karlmennsku félagslega upp, en á 

sama tíma hafa neikvæð áhrif á félagslega stöðu kvenna. Þannig segja þau kynbundnum 

hugmyndum og hlutverkum viðhaldið í gegnum táknrænt forræði sitt (e. symbolic hegemony) 

sem er orðræða samþykkt af karllægri og ráðandi hugmyndafræði (Semali og Shakespeare, 

2014). 

Margar undirliggjandi ástæður eru fyrir kynbundnum launamun. Sumar eru beinlínis 

hugmyndafræðilegar á meðan aðrar eru afurð félagsskipan samfélagsins sem byggir á 

karllægum yfirráðum, styrktum af samfélagslegum og menningarlegum gildum 

kynjaójöfnuðar. Hærri laun eru þannig eitt af mörgum kynjuðum forréttindum, sem snúa 

körlum í hag  (Semali og Shakespeare, 2014). 
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2. Undirliggjandi ástæður kynbundins launamunar: Sjónarhóll 

kynjamannfræðinnar 

Líffræðilegur munur kynjanna er staðreynd. Konur og karlar búa yfir ólíkum líkamlegum 

þáttum þar sem augljósasta dæmið væri líklega það að konur ganga með og eignast börn. 

Líffræðilegir þættir hafa gjarnan verið notaðir sem ákveðinn rökstuðningur þess að kynbundin 

verkaskipting sé til staðar í vestrænum samfélögum. Í grein sinni The Domestication of the 

Savage Male fjallar Jean Sybil La Fontaine (1981) um það hvernig líffræðilegur munur 

kynjanna hefur verið notaður til þess að tjá, og á sama tíma réttlæta, ríkjandi samfélagsgerð 

og þann félagslega veruleika sem við búum við. Samkvæmt La Fontaine er mikilvægt að hafa 

í huga að líffræðilegur munur er einungis tjáning á félagslegum veruleika og samfélagsgerð, 

en ekki eiginleg skýring á honum. Líkamlegur munur kynjanna er notaður til þess að viðhalda 

ríkjandi hugmyndum um kynbundnar staðalmyndir sem náttúrulegum hlut, og þar af leiðandi 

óbreytanlegum (La Fontaine, 1981).  

Sú líffræðilega staðreynd að konur ganga með og ala börn virðist einnig á margan hátt 

undirstaða kynbundinnar verkaskiptingar í vestrænum samfélögum (La Fontaine, 1981; 

Rosaldo, 1974). Samkvæmt Rosaldo (1974) tengdust konur hinu innra rými og heimilishaldi 

fyrst og fremst vegna móðurhlutverksins. Hagrænar og pólitískar athafnir kvenna 

einskorðuðust við ábyrgð þeirra sem húsmæður heimilisins og sem uppalendur barna þar sem 

orku þeirra, athygli og tilfinningum var beint í átt að börnum og heimilishaldi. 

 Líkt og kom fram í inngangi þessarar ritgerðar verður fjallað um tvær kenningar 

kynjamannfræðinnar hér að neðan. Hér er annars vegar um að ræða kenningu Michelle 

Zimbalist Rosaldo um skiptingu samfélagsins í innra og ytra rými og hins vegar 

þöggunarkenningu Edwin Ardener. Báðar hafa þær haft áhrif á femíníska mannfræði og mun 

ég nota þær til þess að útskýra undirliggjandi ástæður kynbundins launamunar hér á landi.  

 

2.1. Skipting samfélagsins í innra og ytra rými 

Í fyrsta kafla bókarinnar Woman, Culture and Society fjallar Michelle Zimbalist Rosaldo um 

skiptingu samfélagsins í annars vegar innra rými (e. private sphere) og hins vegar ytra rými 

(e. public sphere). Samkvæmt Rosaldo er skiptingin á margan hátt ákveðin formgerð (e. 

structural framework) sem nauðsynleg er til þess að bera kennsl á stöðu og verkaskiptingu 

karla og kvenna í hinu daglega lífi innan samfélaga. Hið innra rými vísar til minni 

heimiliseininga eða stofnanna sem ná yfir konur og uppeldi barna samkvæmt Rosaldo, en hið 
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ytra rými vísar til hins opinbera og almenna vettvangs. Í því samhengi eru karlar valdameiri 

opinberlega eða á ytra rými samfélagsins en konur aftur á móti innan heimilisins eða innra 

rýmisins. Stjórnmál, opinber ákvarðanataka, dreifing auðlinda og almenn yfirráð á opinberum 

vettvangi falla því undir ytra rýmið. Samkvæmt þeim sem aðhyllast þetta sjónarhorn þykir 

það sem tilheyrir ytra rýminu, og þar með körlum, mikilvægara í vestrænum samfélögum 

(Rosaldo, 1974). 

Hinir ýmsu fræðimenn hafa bent á að skipting samfélagsins í innra og ytra rými hafi 

verið undir miklum áhrifum félagsvísindamanna 19. aldar (Moore, 1988:22). 

Félagsvísindamenn þeirra tíma tóku eftir ákveðnum breytingum í samskiptum og tengslum 

kynjanna sem sást hve skýrast í breyttri formgerð hinnar hefðbundnu fjölskyldu. Ekkert 

frumstætt (e. primitive) samfélag var hægt að finna þar sem karlar voru kerfisbundið 

útilokaðir frá stjórnmálalegum réttindum og tækifærum til áhrifa og valda. Á hinn bóginn sáu 

þeir að sá vettvangur stóð fullkomlega lokaður konum. Baráttukonur þeirra tíma kröfðust þess 

að fá sömu réttindi og að á sig yrði hlustað á sama hátt og á karla, á öllum vettvöngum 

samfélagsins. Ólíkt valdasviði karla var valdasvið kvenna heimilið. Útilokun kvenna á hinum 

opinbera vettvangi gerði þær pólitískt valdalausar og þar með á einhvern hátt óæðri og háðari 

körlum. Sú hugmyndafræði sem náði yfirhöndinni og tróndi á toppnum var því sú að karlar 

stjórnuðu samfélaginu sjálfu, en konur stjórnuðu innan veggja heimilanna. Vestræn samfélög 

á 19. öld mótuðu þannig á margan hátt skilning á almennum rétti einstaklinga sem byggðist í 

raun upp á kynbundinni skiptingu þar sem verulega hallaði á konur. Afleiðing þess er líkan af 

samfélagi og lífi sem aðgreinir hið innra rými frá hinum opinbera vettvangi þar sem hin ýmsu 

réttindi eru kynbundin og virðing þessara tveggja vettvanga er að verulegu leyti ójöfn að mati 

Rosaldo. Rótgrónar hugmyndir um staðalmyndir kynjanna eru því staðreynd þar sem 

afleiðingin er samfélags- og menningarlegur skilningur á því hvernig konur og karlar eigi að 

haga sér innan og utan veggja heimila sinna. Þessar hugmyndir hafa haldist í sessi í 

vestrænum samfélögum í margbreytilegri birtingamynd sinni og hafa ýtt undir og viðhaldið 

kynbundinni tvískiptingu í gerð samfélagsins (Moore, 1988:21-24).  

Skipting Rosaldo (1974) í innra og ytra rými skýrir á greinagóðan hátt kynbundna og 

kerfisbundna skiptingu samfélagsins. Að sama skapi varpar hún ljósi á þá staðreynd að þessi 

kerfisbundna skipting er ekki algild heldur er hún breytileg. Konur geta tekið þátt og verið 

hluti af hinum opinbera vettvangi og að sama skapi geta karlar gengið inn í hið innra rými og 

tekið þátt í heimilishaldi og barnauppeldi. Með kenningu sinni vill Rosaldo meina að í þeim 

samfélögum sem skýr og greinilegur munur sé á kynbundnum hlutverkum sé staða kvenna 
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lægri en karla. Þannig má segja að eftir því hve skýrari skiptingin í innra og ytra rými sé, því 

verri sé staða kvenna, samkvæmt Rosaldo. Konur eru þannig einangraðar inn á heimilum, 

undir valdasviði eins karlmanns. Staða þeirra breytist til muna þegar konur ögra þessari kröfu 

samfélagsins, annars vegar með því að taka að sér hlutverk karla á ytra rýminu eða með því að 

bjóða ríkjandi hugmyndafræði birginn og búa til sitt eigið valdasvið innan hins almenna 

rýmis. Samkvæmt Rosaldo stuðlar sameiginlegur þáttur karla og kvenna á innra rýminu 

einnig að auknu jafnrétti kynjanna. Þannig er jafnréttisgrundvöllur karla og kvenna að mörgu 

leyti undir því kominn að karlar taki jafnan þátt í heimilishaldi og hlutverkum innra rýmisins 

á við konur. Samfélög þar sem hve mest jafnrétti er við lýði eru því þau samfélög þar sem 

karlar virða hið innra rými og taka að fullu þátt í hlutverkum þess. Þar sem þetta er raunin 

segir Rosaldo konur eiga greiðari leið að þátttöku á opinberum vettvangi þar sem virðing sé 

borin fyrir skoðunum þeirra og gjörðum. Þannig geta konur tekið þátt í mikilvægum 

ákvörðunartökum og átt sinn þátt í að móta og skapa samfélagið til jafns við karla (Rosaldo, 

1974). 

Kenningin um innra og ytra rými er að mörgu leyti ákveðin einföldun. Hið innra rými 

getur verið ólíkt eftir samfélögum sem eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Hægt er að nefna 

dæmi um ólíka stöðu kvenna innan samfélaga meðal Iroquai indjána, sem er á margan hátt 

önnur en tíðkast í vestrænum samfélögum (Rosaldo, 1974; Lewellen, 2003). Meðal Iroquai 

indjána voru konur valdamiklar og að mörgu leyti mun valdameiri en karlar. Konur höfðu 

sterkan eignarétt og mikil áhrif til ákvarðanatöku innan samfélagsins. Það sem þó gjarnan er 

talið vera hve mikilvægasti þátturinn í hærri valdastöðu Iroquai kvenna er endurdreifingavald 

þeirra. Konur höfðu yfirráð yfir framleiðslu og endurdreifingu á allri fæðu meðal Iroquai 

indjána. Þau yfirráð voru pólitískt valdatæki sem gáfu konum völd yfir nánast öllu hagkerfi 

samfélagsins. Meðal Iroquai indjána er því að finna kynbundið vald kvenna, bæði innan innra 

og ytra sviðs samfélagsins (Lewellen, 2003:138-139). 

Þrátt fyrir að til séu dæmi um samfélög þar sem félagsleg og pólitísk staða kvenna er 

nokkuð jöfn körlum, eða jafnvel hærri líkt og Iroquai dæmið sýnir glöggt, grafa þau dæmi 

ekki undan því að svo er ekki í langflestum samfélögum heimsins (Rosaldo, 1974). Kenning 

Rosaldo hefur verið öflug innan mannfræðinnar. Skiptingin er leið til þess að tengja hið 

félagslega og menningarlega gildismat sem felst í hugtakinu kona og hvað það er að vera 

kona, við hlutverk kvenna og stöðu þeirra innan samfélagsins. Þessar hugmyndir eru á margan 

hátt enn upp á pallborðinu, en þó í mismunandi samfélagslegu og hugmyndafræðilegu 

samhengi (Moore, 1988:21). 
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2.2. Þöggun kvenna 

Mannfræðingar á vettvangi hafa í gegnum tíðina frekar leitað á náðir karlmanna til þess að 

nálgast upplýsingar og fá almenna aðstoð við rannsóknir sínar. Ástæðuna fyrir þessu segir 

mannfræðingurinn Edwin Ardener liggja í pólitískum yfirráðum karla sem finna megi í 

flestum samfélögum heimsins. Afleiðingar þess eru þær að mannfræðingar á vettvangi eiga 

betri og beinni samskipti við karla en konur (Ardener, 1975). Líkt og Moore (1988) bendir á í 

bók sinni Feminism and Anthropology er mannfræði þó fræðigrein sem mótuð er innan 

vestrænnar menningar og þar með af ríkjandi hugmyndum um karllæg yfirráð. Það má því 

ekki líta fram hjá því að mannfræðingar á vettvangi eru með fyrirfram gefnar hugmyndir um 

það hvernig samfélög eigi að vera, þar sem hugsun þeirra er mótuð á þann veg að skoðun 

karla, sé skoðun alls samfélagsins (Moore, 1988:4). Þarna á ákveðin útilokun sér stað þar sem 

raddir kvenna eru kæfðar niður og tækifæri þeirra til þess að tjá sig og að á sínar skoðanir sé 

hlustað eru mun minni. Ardener segir að þrátt fyrir að leitað sé til kvenna, sé enn ekki hlustað 

á þær á sama hátt og hlustað er á karla (Ardener, 1975).  

 Þetta litla dæmi um mannfræðinginn á vettvangi er ekki einsdæmi, heldur lýsir það á 

margan hátt ríkjandi samfélagsgerð heimsins samkvæmt hugmyndum Ardener. Líkt og hann 

leggur fram í grein sinni Belief and the Problem of Women sem birtist í bókinni Perceiving 

Women sem kona hans Shirley Ardener ritstýrði árið 1975 liggur vandamálið í félagsgerðinni. 

Félagsgerðina segir hann mótaða af körlum því hún verði til í samskiptum karla. Samfélagið 

sé þannig uppbyggt á karllægan hátt þar sem karllæg viðmið ríkja. Hvar liggur þá táknrænt 

vægi annars helmings mannkyns, eða kvenna? Hvar liggja tækifæri kvenna til þess að tjá sig á 

hinum opinbera, karllæga vettvangi? Ardener vill meina að samfélag þar sem konur séu á 

félagslegan og pólitískan hátt æðri körlum sé einfaldlega ekki til. Heimurinn er þannig 

uppbyggður á karllægum gildum þar sem rödd kvenna heyrist ekki samkvæmt kenningum 

Ardener (1975).  

Skilgreiningavaldið liggur því í höndum karla sem stjórna orðræðu og gildismati 

samfélagsins. Konur eru þannig þaggaður hópur (e. muted group). Ef konur vilja koma 

skoðunum sínum á framfæri, hafa áhrif eða breyta samfélagsgerðinni á einhvern hátt þurfa 

þær að stíga inn á ríkjandi svið samfélagsins. Ákveðin tvíhyggja skapast á milli heims kvenna 

og karla þar sem að kynin eiga ólíkra hagsmuna að gæta og hafa á sama tíma ólíkar forsendur 

til þess að tjá sig. Þegar konur stíga svo inn á hið ríkjandi svið samfélagsins er staðreyndin sú 

að á þær er ekki hlustað, þær verða á einhvern hátt ósýnilegar og orð þeirra hafa ekki sama 
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vægi og orð karla. Þessi kenning Ardener hefur verið nefnd þöggunarkenningin (e. Muted 

Group Theory) (Ardener, 1975). 

Tungumálið sem mótunartæki samfélags okkar og raunveruleika beinir einnig sjónum 

ýmisra femíniskra fræðimanna að þöggun kvenna, þar sem karlar stjórna mótun tungumálsins 

og ríkjandi orðræðu. Til þess að tjá sig þarf að notast við tungumál, tungumál mótað körlum í 

vil. Þöggun í skilningi þöggunarkenningarinnar þýðir þó ekki endilega fullkomið tjáninga- 

eða orðleysi heldur snýst hún öllu heldur um hlustunarleysi í garð hins þaggaða eða deyfða 

hóps. Með þöggunarkenningunni vildi Ardener reyna að skýra skort mannfræðilegra gagna 

um konur á vettvangi. Hann vildi hvetja mannfræðinga og aðra fræðimenn til þess að beina 

sjónum sínum í auknum mæli í átt að samskiptum og tjáningarmáta þeirra hópa sem gjarnan 

var horft fram hjá (Wall og Gannon-Leary, 1999). 

Ardener segir þöggunarkenninguna þó ekki einungis gilda um konur, heldur segir hann 

aðra hópa vera þaggaða á sama hátt. Þessir hópar eiga það sameiginlegt að falla undir ríkjandi 

félagsgerð en vera á einhvern hátt undirokaðir þar sem að félagsgerðin gerir þá að jaðarhópum 

(Ardener, 1975). Ardener beindi þó sjónum sínum sérstaklega að því að konur væru ekki í 

minnihluta innan nokkurra samfélaga. Konur eru helmingur mannkyns og því ekki hægt að 

skilgreina þær sem þaggaðan jaðar- eða minnihlutahóp (Wall og Gannon-Leary, 1999; 

Ardener, 1975). 

Þöggunarkenning Ardener á ennþá við á margan hátt, þrátt fyrir að hnattrænar 

breytingar hafi átt sér stað frá því að hugmyndir hans komu fyrst fram. Rannsóknir hafa til 

dæmis sýnt að orðræða kynjanna er ólík. Orðaval, hljómfall og setningamyndun er ekki alltaf 

eins eftir því hvort að karl eða kona hafi orðið. Afleiðing þess er sú að orðræða kvenna er 

talin vera óákveðnari, óöruggari og valdaminni en karla, þar sem karlar hafa mótað ríkjandi 

orðræðu. Einnig hefur það sýnt sig að þær konur sem tileinka sér karllægan tjáningamáta eru 

taldar valdameiri, trúverðugri og sjálfsöruggari (Wall og Gannon-Leary, 1999).  

 

2.3. Samantekt  

Líkt og fjallað var um í fyrsta kafla hafa þjóðfélagsbreytingar verið örar hér á landi á 

síðastliðnum 100 árum og má segja að kynbundin hlutverk séu fastmótuð í undirmeðvitund 

okkar. Við erum á margan hátt enn föst í þeirri fortíðarbundnu hugsun að konur séu fyrst og 

fremst húsmæður en karlar fyrirvinnur. Þannig tengjast konur hinu innra rými eða heimilinu, 

en karlar hinu ytra og opinbera rými. Þrátt fyrir að mikið vatn hafi runnið til sjávar síðan um 

aldarmót síðustu aldar og 81% íslenskra kvenna séu nú á hinum almenna vinnumarkaði, er 
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tenging kvenna við hið innra rými enn til staðar og hefur áhrif á stöðu þeirra á 

vinnumarkaðinum. Líkt og Rosaldo vill meina, einskorðast hagrænar og pólitískar athafnir 

kvenna að mörgu leyti við þessa tengingu kvenna við heimilið og hið innra rými (Rosaldo, 

1974; Moore, 1988).  

 Líkt og fjallað var um í fyrsta kafla snerist íslensk kvennabarátta í upphafi um það að 

formleg réttindi karla og kvenna yrðu þau sömu og má segja að hlutverk og staða kvenna hafi 

tekið stakkaskiptum síðan í byrjun 19. aldar. Í dag standa konur og karlar jafnfætis á hinum 

almenna vinnumarkaði, formlega og lagalega séð. En eru formleg réttindi kvenna og 

raunveruleg réttindi þeirra þau sömu? Samkvæmt umfjöllun Sigríðar Dúnu Kristmundsdóttur 

(1999) í grein sinni Father did not Answer that Question: Power, Gender and Globalisation 

in Europe er það ekki svo. Þetta er hægt að setja í samhengi við þöggunarkenningu Ardener. 

Þrátt fyrir að formleg réttindi karla og kvenna séu þau sömu á vinnumarkaðinum, hefur rödd 

kvenna ekki sama vægi og rödd karla. Konur hafa sömu getu og karlar til að tjá sig og koma 

skoðunum sínum á framfæri, en þó ríkir enn þann dag í dag ákveðið hlustunarleysi og þöggun 

í garð kvenna. Þetta hefur áhrif á stöðu þeirra á vinnumarkaðinum, sem endurspeglast í lægri 

launum.  

Kenning Rosaldo um innra og ytra rými og þöggunarkenning Ardener eiga vel við enn 

þann dag í dag þrátt fyrir að tæplega 40 ár séu liðin frá tilkomu þeirra. Báðar hafa þær haft 

áhrif á stöðu kvenna, ekki einungis þegar þær komu fyrst fram, heldur skýra þær á margan 

hátt ríkjandi samfélagsgerð og kynbundin viðhorf í dag. Þær útskýra að mörgu leyti 

undirliggjandi ástæður kynbundins launamunar frá sjónarhóli kynjamannfræðinnar. Hér að 

neðan verður fjallað um það hvernig kynbundnum launamun er viðhaldið af ríkjandi 

félagsgerð, þar sem dæmi verða tekin um þætti sem hafa mótandi áhrif á þá staðreynd að 

kynbundinn launamunur er enn til staðar á Íslandi árið 2014. 
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3. Áhrifaþættir á kynbundinn launamun 

Margir hlutir hafa verið nefndir sem mögulegir áhrifaþættir á kynbundinn launamun. Hér 

verður fjallað um nokkra þessara þátta en þeir eiga það sameiginlegt að vera taldir hjálpa til 

við að viðhalda kynbundnum launamun og kynbundnum ójöfnuði innan samfélaga. Þessir 

þættir eru kynbundin verkaskipting og umræðan um karla- og kvennastörf, mismikil ólaunuð 

vinna kynjanna, misræmi á milli karla og kvenna sem gegna stjórnunarstöðum og misjöfn 

menntun og vinnutími kynjanna.  

  

3.1. Kynbundin verkaskipting: Karlastörf og kvennastörf 

Það sem fræðimenn hafa einna helst talað um sem skýringu á óútskýrðum launamun kynjanna 

er kynbundin verkaskipting og ólíkar menningarbundnar hugmyndir um hefðbundin störf 

karla og kvenna. Í því samhengi er gjarnan talað um ,,kvennastörf” og ,,karlastörf”. Þau störf 

sem falla undir starfssvið karla eru almennt betur launuð heldur en þau sem flokkast undir 

starfssvið kvenna. Það er því ekki aðeins hreinn launamunur karla og kvenna sem þarf að 

skoða, heldur er það gerð starfanna sem hafa ber í huga (Semali og Shakespeare, 2014). 

Samkvæmt frumvarpi til laga um launajöfnuð karla og kvenna frá árinu 1961 er talað um að 

jafna þurfi laun innan almennrar ,,verkamannavinnu” og almennrar ,,verkakvennavinnu”. Þar 

er með öðrum orðum verið að vísa beint í hefðbundin karla- og kvennastörf (Lög um 

launajöfnuð karla og kvenna nr. 61/1961). Það sést því glöggt að árið 1961 voru 

menningarbundnar hugmyndir um kynbundna verkaskiptingu mjög fastmótaðar í grunngerð 

íslensks samfélags.  

Þrátt fyrir að ýmislegt hafi breyst á síðastliðnum rúmlega 50 árum, má segja að slíkar 

hugmyndir hafi enn þann dag í dag áhrif á vinnumarkaðinn og kynbundinn launamun. Það er 

staðreynd að hefðbundin karlastörf skila meiru í launaumslagið heldur en vinna í þeim 

störfum sem teljast til kvennastarfa. Það virðist einnig ekki endilega skipta máli þó að konur 

hassli sér völl innan hefðbundinna karlastarfa, karlar hafa samt sem áður hærri laun innan 

þeirra starfa. Þannig borgar það sig fyrir karla að vinna störf sem teljast til hefðbundinna 

karlastarfa, en það skiptir minna máli fyrir konur. Það gæti skýrt hversu fáir karlar vinna 

kvennastörf og hversu treglega virðist ganga að fá karla til þess að taka þátt í þeim. Skiptingin 

virðist þess vegna standa í stað (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004).  

Staðalmyndir kynjanna ýta undir þessa kynbundnu verkaskiptingu og má segja að börn 

fæðist inn í kynjaða veröld. Óhjákvæmilega læra þau til hvers er ætlast af konum og körlum. 

Kynjuð orðræða er alls staðar, við tökum eftir henni meðvitað og að sama skapi síast hún inn 
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ómeðvitað í gegnum fjölmiðla og samskipti við annað fólk. Þess vegna segja Semali og 

Shakespheare (2014) mikilvægt að horfa heildrænt á samfélagið, því samfélag okkar er 

kynjað á svo margan hátt að við gerum okkur ekki einu sinni grein fyrir áhrifum þess. Strax á 

grunnskólaaldri hafa börn mótað sterkar kynjaðar hugmyndir um vinnumarkaðinn þar sem 

staðalmyndir kynjanna er mikill áhrifavaldur (Semali og Shakespeare, 2014).  

Líkt og Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (1998) fjallar um í grein sinni Móðir, kona, 

meyja– og nútíminn má segja að hjúkrunarstarfið hafi verið eitt af fyrstu viðurkenndu 

starfssviðum kvenna sem krafðist menntunar á hinum almenna vinnumarkaði. Á fyrri hluta 

síðustu aldar var hjúkrunarstarfið á margan hátt tengt þeim þáttum sem þóttu konum 

eðlislægir, þáttum eins og umhyggju og móðureðli. Þannig má segja að í upphafi hafi 

hjúkrunarstarfið verið nokkurs konar upphafið móðurstarf, þar sem konur þóttu sinna því vel 

vegna eðlislægra þátta (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1998). Þau störf sem teljast til 

kvennastarfa tengjast því hinu innra rými, eða heimilishaldi og móðurhlutverki. Einnig er 

hægt að taka kennslustörf sem dæmi auk hinna ýmsu þjónustu- og félagsstarfa. Þetta eru oft 

láglaunastörf og gjarnan störf sem geta nýst sem hlutastörf og henta því konum sem vinna að 

meðaltali styttri vinnutíma, en það má að hluta til rekja til meiri ábyrgðar innan heimilis og í 

barnauppeldi (Wirth, 2001).  

Þetta er að breytast, þó hægt sé. Konur sækja í auknum mæli í bæði menntun og störf 

sem áður hefðu talist til hefðbundinna karlastarfa. Þrátt fyrir það leiddi Kynjabókhald BSRB 

árið 2013 í ljós að störf innan félagsins eru mjög kynjaskipt. Meirihluti félagsmanna BSRB 

eru konur en karlar eru þó í meirihluta í fimm aðildafélagum innan félagsins. Dæmi um þessi 

aðildarfélög eru Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna og Landssamband 

lögreglumanna. Innan Landssambands íslenskra lögreglumanna voru konur 12% árið 2013 og 

innan Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna minnkaði hlutfall kvenna úr 2% 

árið 2012 og niður í 1% árið 2013. Hins vegar eru konur 97% félagsmanna í Sjúkraliðafélagi 

Íslands. Þessar tölur sýna greinilega kynjaskiptingu starfa. Lögreglumenn, slökkviliðsmenn og 

sjúkraflutningamenn eru allt starfsstéttir sem flokkaðar eru sem karlastörf og styðja þessar 

tölfræðilegu upplýsingar sérstaklega við ofangreinda umfjöllun (BSRB, 2013).  

Velferðarráðuneytið skipaði í október 2012 aðgerðahóp sem vinnur að aðgerðaáætlun 

gegn kynbundnum launamun á árunum 2012 til 2016 (Velferðarráðuneytið, 2012). Samkvæmt 

Rósu Guðrúnu Erlingsdóttur, starfsmanni aðgerðahópsins, er kynskiptur vinnumarkaður ein 

aðal orsök kynbundins launamunar. Í frétt sem birtist á heimasíðu RÚV þann 26. febrúar 2014 

segir Rósa Guðrún vinnumarkaðinn á Íslandi mun kynskiptari en annars staðar á 
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Norðurlöndunum. Viðhorf til starfa telur aðgerðahópurinn sérstakan áhrifaþátt, þar sem Rósa 

Guðrún segir fastmótað í huga okkar að það sé mikilvægara að passa peninga en börn. 

Aðgerðahópurinn segir uppbrot á hinum kynskipta vinnumarkaði vera áhrifamestu og 

líklegustu leiðina til þess að draga úr kynbundnum launamun og sýna raunverulegan árangur 

(RÚV, 2014). Þann 28. febrúar síðastliðinn birti fréttavefurinn vísir.is umfjöllun um ráðstefnu 

sem bar heitið Konur í karlastörfum og haldin var á vegum aðgerðahópsins. Þar kom fram að 

breyta þyrfti öllu skólakerfinu, efla fyrirmyndir og kollvarpa viðhorfi alls samfélagsins til 

þess að brjóta upp hinn kynskipta vinnumarkað. Að sama skapi þykir mikilvægt að auka hlut 

karla innan svokallaðra kvennastarfa. Eygló Harðardóttir félags- og húsnæðismálaráðherra 

segir þar að ekki sé nægilegt að setja af stað endalaus átaksverkefni og staðfesta samstöðu 

landsmanna um að þessu þurfi að breyta. Nauðsynlegt sé að móta heildstæða aðgerðaáætlun 

sem tekur á því hvernig þetta skuli gert á árángursríkan hátt þar sem fjármagn þurfi að leggja í 

aðgerðina. Líkt og Ingólfur V. Gíslason lektor í félagsfræði við Háskóla Íslands benti á hefur 

slík aðferð borið árangur í Noregi en þar hafa fyrirtæki til dæmis verið verðlaunuð með 

fjárhagslegum styrkjum fyrir kynjablöndun (Erla Björg Gunnarsdóttir, 2014). 

Líkt og ofanverð umfjöllun gefur til kynna er kynjaskipting vinnumarkaðsins mikill 

áhrifaþáttur á kynbundinn launamun. Hér er hægt er að tengja hugmyndir um hefðbundin störf 

kvenna og karla við kenningu Rosaldo um innra og ytra rými. Tenging kvenna við heimili og 

innra rými mótar hugmyndir um hefðbundin kvennastörf en þau tengjast í langflestum 

tilfellum hinu innra rými, heimilishaldi og móðurhlutverki kvenna. Samkvæmt kenningu 

Rosaldo eru karlar valdameiri á hinu ytra og opinbera rými, og þar af leiðandi á hinum 

almenna vinnumarkaði (Rosaldo, 1974; Moore, 1988). Þetta endurspeglast glöggt í tölum um 

kynbundinn launamun.  

 

3.2. Launuð og ólaunuð vinna  

Um 1960 fóru konur að flykkjast út á vinnumarkaðinn. Sú staðreynd ögraði þeirri 

samfélagslegu skoðun að hlutverk kvenna væri fyrst og fremst inn á heimilum auk þeirra 

rótgrónu hugmynda að karlar væru fyrirvinnur fjölskyldunnar, líkt og fjallað hefur verið um 

hér að ofan. Hið hefðbundna fjölskyldumynstur hefur breyst með auknum fjölda giftra kvenna 

á vinnumarkaðinum. Karlar taka virkari þátt í heimilislífi og er staðan í dag því á margan hátt 

önnur heldur en um miðbik síðustu aldar. Launuð og ólaunuð vinna karla og kvenna er einnig 

að samlagast. Karlar stunda að jafnaði meiri ólaunaða vinnu inn á heimilum og konur vinna 

meiri launaða vinnu en áður. Hefðbundin verkaskipting karla og kvenna hefur þess vegna að 
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einhverju leyti breyst með árunum og hafa margir fræðimenn velt fyrir sér afleiðingum 

þessara breytinga. Hins vegar hafa karlar einungis aukið ólaunaða vinnu að litlum hluta, eða 

ekki í jafn miklum mæli og launuð vinna kvenna hefur aukist. Þannig má segja að konur vinni 

hlutfallslega meiri vinnu en karlar ef tekið er tillit bæði til launaðrar og ólaunaðrar vinnu. 

Útivinnandi konur hafa því að jafnaði minni frítíma heldur en útivinnandi karlmenn. Aukin 

tilfærsla kvenna út á vinnumarkaðinn hefur því ekki leitt til þess að karlar taki jafnan þátt í 

heimilsstörfum innra rýmisins (Sayer, 2005).  

Með aukinni menntun og auknu flæði kvenna út á vinnumarkaðinn hefur staða þeirra 

styrkst á hinu opinbera rými. Með þessum breytingum ætti sá tími sem karlar eyða í ólaunaða 

vinnu að aukast að sama skapi og ætla mætti að ákveðið jafnvægi myndi ríkja á milli 

ólaunaðrar og launaðrar vinnu karla og kvenna. Samkvæmt kenningum kynjafræðinnar vinna 

konur ekki frekar ólaunaða vinnu en karlar, eingöngu vegna ánægju, eigin hagsmuna eða 

vegna þess að þær búa yfir minni útsjónarsemi en karlar. Ástæðan er öllu heldur ójöfn 

valdatengsl milli karla og kvenna. Það að taka ekki þátt í ólaunaðri vinnu heimilisins til jafns 

við konur er ein leið karla til þess að sýna karlmennsku sína og styrkja kerfisbundin og 

menningarbundin völd sín. Samkvæmt þessum hugmyndum er því ójafnt hlutfall kynjanna í 

ólaunaðri vinnu að hluta til orsök kynjaójafnréttis. Í greininni Gender, Time and Inequality: 

Trends in Women’s and Men’s Paid Work, Unpaid Work and Free Time segir Sayer (2005) 

einnig lágt mat heimilisvinnu vera byggða upp á staðalmyndum um kvenmennsku og 

karlmennsku. Þannig er það mun viðurkenndara að konur tileinki sér ,,karlmannlega” hegðun, 

t.d. það að stunda launaða vinnu, heldur en fyrir karla að tileinka sér ,,kvenlega” hegðun, t.d. 

að vinna ólaunaða vinnu innan heimila. Þannig verða konur sjálfkrafa ábyrgar fyrir því að 

ólaunuð vinna innan heimilanna sé unnin (Sayer, 2005). 

Sayer (2005) vill meina að mikill skortur sé á fræðilegum rannsóknum á ólaunaðri 

vinnu karla og kvenna. Hún segir mikla áherslu vera lagða á rannsóknir sem skoða gang 

jafnréttismála á vinnustöðum launaðrar vinnu. Að sama skapi segir hún þá áherslu sem lögð 

sé á ólaunaða vinnu snúast fyrst og fremst um hefðbundin heimilisverk og vanti margar 

breytur þar inn í og nefnir hún barnauppeldi sem dæmi. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

þessum sviðum eru flestar frá árunum 1960 til 1980. Sayer talar um að margt hafi breyst frá 

þeim árum. Of mikil áhersla hafi verið lögð í rannsóknir á launaðri vinnu þar sem skortur sé á 

rannsóknum á því jafnvægi, eða ójafnvægi, sem ríki á milli launaðrar og ólaunaðrar vinnu 

kynjanna. Þetta telur hún vera orsakabreytu í baráttu fyrir kynjajafnrétti (Sayer, 2005). Hér 

eiga hugmyndir Rosaldo vel við. Líkt og fram kom hér að ofan telur Rosaldo sameiginlegan 
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og jafnan þátt karla og kvenna á hinu innra sviði stuðla að auknu jafnrétti kynjanna. 

Umfjöllun Sayer gefur þó til kynna að launuð og ólaunuð vinna karla og kvenna er ekki 

fullkomlega að samlagast, þrátt fyrir að breytingar hafi átt sér stað á síðastliðnum árum 

(Rosaldo, 1974; Sayer, 2005).  

 

3.3. Karlar og konur í stjórnunarstöðum 

Langstærsti meirihluti þeirra sem gegnt hafa áhrifamiklum leiðtoga- eða stjórnunarstöðum á 

síðastliðnum áratugum hafa verið karlar frekar en konur. Þrátt fyrir að gífurleg fjölgun kvenna 

á vinnumarkaðinum síðan um miðbik síðustu aldar hafi gert það að verkum að fleiri konur 

gegni nú stjórnunarstöðum en áður, virðist aðgengi þeirra að slíkum hlutverkum mun 

takmarkaðra en karla. Þrátt fyrir lægri tíðni kvenna meðal stjórnenda og leiðtoga þýðir það 

ekki að konur hafi ekkert að gera innan slíkra starfa, eða hafi engin áhrif á toppnum. 

Hugmyndin um hið ósýnilega glerþak (e. the glass ceiling effect) birtist fyrst í The Wall Street 

Journal árið 1986 og hefur verið vinsælt rannsóknar- og umfjöllunarefni síðan (Weyer, 2007). 

Sú hugmynd að ákveðið glerþak sé til staðar á vinnumarkaðinum felst í því að 

ósýnileg fyrirstaða komi í veg fyrir að konur sæki fram í atvinnulífinu, eða fái stöðu- eða 

launahækkanir, eftir að ákveðnu marki sé náð. Þessi fyrirstaða virðist vera til staðar þrátt fyrir 

afrek eða mikla hæfni kvenna í starfi. Hin ósýnilega hindrun, eða glerþak, er líklegra til að 

standa í vegi fyrir frama þeirra kvenna sem eru í ákveðinni valdastöðu fyrir eða eru með há 

laun. Hún kemur í veg fyrir að konur komist á toppinn og fái enn hærri stöður og laun en 

karlar innan stórra og virtra fyrirtækja og stofnanna (Semali og Shakespeare, 2014). Á 

síðastliðnum áratugum hefur það færst í aukana að konur gegni yfirmannsstöðum. Rannsóknir 

sýna þó fram á að þetta ósýnilega glerþak sé enn til staðar, þrátt fyrir að tæplega þrír áratugir 

séu liðnir frá því að hugmyndin kom fyrst fram og mikið vatn runnið til sjávar síðan. Wirth 

(2001) telur hið ósýnilega glerþak á margan hátt óbrjótanlegt.  

Í greininni Karlar stýra nær öllu fé á Íslandi, sem birtist í Kjarnanum í febrúar 2014, 

kemur bersýnilega í ljós að Ísland er engin undantekning í þessum efnum. Konur eru 

sjaldséðar sem æðstu stjórnendur hér á landi, en teknar voru saman tölur um kynjahlutfall 

meðal stjórnenda í hinu íslenska fjárfestingaumhverfi og fjármálakerfi. Í úttekt Kjarnans 

kemur fram að 82 einstaklingar af 88 eru karlar. Konur eru því samtals 6, eða um það bil 7% 

stjórnenda. Þannig eru um 93% æðstu stjórnenda sem fara með fé á Íslandi karlar (Þórður 

Snær Júlíusson, 2014). Því hærri sem stöðurnar verða, því færri konur gegna þeim. Þessi 

skerandi munur á milli karla og kvenna á toppnum er staðreynd samkvæmt Wirth (2001). Hér 
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er hægt að taka annað dæmi frá Íslandi um kynjahlutfall innan stjórnar BSRB. Tæplega 70% 

af félagsmönnum BSRB eru konur. Þrátt fyrir að konur séu í meirihluta meðal félagsmanna er 

hlutfall kvenna innan stjórnar félagsins mun lægra en karla, eða 39% kvenna á móti 61% karla 

(BSRB, 2013). 

Í grein sinni Twenty Years Later: Explaining the Persistence of the Glass Ceiling for 

Women Leaders segir Birgit Weyer (2007) þá staðreynd að karlar gegni flestum 

stjórnunarstöðum og leiðtogahlutverkum innan vinnumarkaðsins ekki endilega vera vegna 

þess að þeir séu einfaldlega betri í að stjórna. Hún segir karlmenn öllu heldur gegna 

stjórnunarstöðum frekar en konur vegna þess að stjórnunarhæfileikar eru taldnir til 

karlmannlegra eiginleika. Það að stjórna vísar þannig í kynbundið hlutverk karla og er gjarnan 

talið körlum eðlislægt. Að sama skapi segir hún konur í stjórnunarstöðum vera líklegri til þess 

að tileinka sér félagslega mótaða karlmannlega eiginleika og haga sér þannig á annan hátt en 

talið er vera félagslega kvenlegt, gegni þær stjórnunarstöðum. Þetta geri þær til að á sig sé 

hlustað og frekara mark sé tekið á þeim að mati Weyer (2007). Þöggunarkenning Ardener sem 

fjallað var um hér að ofan á vel við í þessu tilfelli en samkvæmt henni er félagsgerðin mótuð á 

karllægan hátt. Það hefur þær afleiðingar í för með sér að á rödd kvenna er ekki hlustað á 

sama hátt og rödd karla. Orð kvenna hafa ekki sama vægi þegar þær stíga inn á hinn almenna 

og opinbera vettvang, til dæmis vinnumarkaðinn, þar sem hlustunarleysi ríki í garð kvenna 

(Ardener, 1975). Þannig tileinka konur í stjórnunarstöðum sér mögulega karlmannlega 

eiginleika í þeim tilgangi að tilheyra fullkomlega hinu ríkandi sviði án þess að sú staðreynd að 

þær séu konur spilli fyrir áhrifum þeirra. 

Ákveðnar staðalmyndir um konur og skoðanir kvenna eru einnig nokkuð algengur 

áhrifaþáttur á starfsframa þeirra samkvæmt Wirth (2001). Konur eru gjarnan allar settar undir 

sama hatt og því haldið fram að þær séu einn einsleitur hópur sem búi yfir einni og sömu 

skoðuninni. Þannig eru konur yfir höfuð sagðar ekki hafa áhuga á því að vinna lengri 

vinnustundir, ferðast eða flytja vegna vinnu eða vilji einfaldlega ekki taka að sér meiri ábyrgð. 

Það er þó langt í frá hægt að flokka helming mannkyns sem einn einsleitan hóp (Wirth, 2001).  

Starfsframi einstaklinga er talinn taka mestum framförum á tímabilinu milli þrítugs og 

fertugs. Það tímabil er talið vera hve mikilvægast í mótun á árángursríkum vinnuferli, á sama 

tíma og það er sá tími sem fólk eignast börn og stofnar til fjölskyldu. Þær konur sem óska eftir 

að ná langt í atvinnulífinu og samhliða því eignast börn og fjölskyldu bera því mikla ábyrgð á 

báðum þessum mikilvægu sviðum á þeim tíma. Þetta hefur einnig áhrif á þær konur sem ekki 

hefðu hugsað sér að eignast börn, því atvinnurekendur horfa á allar konur sem mögulega 
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verðandi mæður (Wirth, 2001). Sú líffræðilega staðreynd að konur eignast börn hefur því 

áhrif á starfsframa þeirra og stöðu á vinnumarkaðinum. Þetta er hægt að tengja við kenningu 

Rosaldo en samkvæmt henni tengdust konur fyrst og fremst heimilinu og hinu innra rými 

vegna móðurhlutverksins. Sterk tenging þeirra við uppeldi barna og heimilishald getur þannig 

aftrað þeim að ná langt á vinnumarkaðinum, líkt og þetta dæmi gefur til kynna (Rosaldo, 

1974). Það virðist einnig oft gleymast að karlar eignast líka börn. Föðurhlutverkið virðist ekki 

hafa sömu áhrif á starfsframa karla og kvenna, en ekki er horft á karla sem verðandi feður sem 

misst geti úr vinnu vegna fjölskylduaðstæðna og barnauppeldis. Löggjöf um hið svokallaða 

feðraorlof hefur verið mikilvæg aðgerð gegn þessari stöðu (Wirth, 2001). 

Árið 2000 tóku í gildi ný lög um fæðingar- og foreldraorlof hér á landi. Markmið 

þeirra var að báðir foreldrar öðlist tíma og samveru með börnum sínum sem og að samræma 

atvinnu- og fjölskyldulíf bæði fyrir konur og karla (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 

95/2000). Lög og reglur um fæðingarorlof hafa tekið miklum breytingum á síðastliðnum 

áratugum og þá sérstaklega á Norðurlöndunum. Það má þó segja að ein helsta breytingin hafi 

orðið þegar að feðraorlof var sett í lög.  Feðraorlofið er þáttur í átt að jafnrétti kynjanna og má 

segja að það sé á margan hátt pólitísks eðlis. Í skýrslunni Þróun löggjafar um fæðingarorlof á 

Norðurlöndunum og reynsla þjóðanna sem gefin var út af Jafnréttisstofnun árið 2005 talar 

Fríða Rós Valdimarsdóttir um tvö megin markmið sem liggja til grundvallar löggjafar um 

feðraorlof. Annars vegar er feðraorlof talið hafa jákvæð áhrif á uppeldi og samskipti barna við 

föður. Hins vegar er gjarnan talað um það sem þátt í að jafna stöðu kynjanna bæði innan 

heimilis og á vinnumarkaði þar sem ákveðið jafnvægi ríki á milli þessara tveggja vettvanga. 

Markmiðið er þannig að barneignir verði ekki taldnar ákveðinn fórnarkostnaður, sem aðeins 

konur þurfi að færa. Fríða Rós telur mikilvægt að feðraorlof verði gert að ákveðinni venju eða 

eðlilegum hluta af ferlinu sem fylgir því að eignast barn (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2005). 

Linda Haas og Tina Rostgaard (2011) eru einnig sammála um að lögbundið feðraorlof hafi 

jákvæð áhrif á jafnrétti kynjanna þar sem það stuðlar að jafnvægi á milli atvinnu- og 

fjölskyldulífs, bæði meðal kvenna og karla. Lögbundið feðraorlof bíður ríkjandi 

hugmyndafræði birginn, um að konur séu fyrst og fremst mæður og uppalendur og karlar 

fyrirvinnur heimilisins. 

Samkvæmt skýrslunni Women Matter 2013: Gender Diversity in Top Management: 

Moving Corporate Culture, Moving Boundaries, er það ákveðin fyrirtækjamenning sem á þátt 

í því að erfiðlega gengur fyrir konur að klífa hæstu tinda metorðastiganna innan fyrirtækja. 

Samkvæmt henni kom einnig í ljós að þau fyrirtæki sem hafa jafnt hlutfall karla og kvenna 
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við stjórn skiluðu betri árangri en önnur (McKinsey & Company, 2013). Það er því gerð 

vinnumarkaðsins sem er að mörgu leyti ástæða þessarar ósýnilegu hindrunar kvenna innan 

hans. Weyer segir samfélagið og félagsgerðina móta vinnumarkaðinn og því þurfi að breyta 

menningarbundnum hugmyndum um staðalmyndir karla og kvenna og ráðast á grunninn til að 

brjóta þetta ósýnilega glerþak (Weyer, 2007).  

 

3.4. Menntun og misjafn vinnutími karla og kvenna  

Menntun kvenna hefur stóraukist með árunum. Á síðastliðnum 30 árum hafa konur í námi á 

framhaldsstigi verið í meirihluta hér á landi. Árið 2013 voru til dæmis um það bil 69% 

nemenda sem útskrifuðust frá Háskóla Íslands konur en aðeins 31% karlar (Háskóli Íslands, 

e.d.). Þessi munur á milli karla og kvenna sem úskrifast úr háskóla hefur þó aðallega aukist á 

síðastliðnum árum, en árið 2000 voru 17% kvenna á aldrinum 25-64 ára með 

háskólamenntun, á móti 19% karla. Gjarnan hefur verið bent á að rekja megi launamun 

kynjanna til þess að karlar séu einfaldlega betur menntaðir en konur. Líkt og tölurnar hér að 

ofan gefa til kynna má með sönnu segja að skortur kvenna á menntun sé ekki gjaldgeng 

skýring á kynbundnum launamun. Í dag er bil á milli menntunar karla og kvenna því ekki 

lengur breyta. Líkt og Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal (2004) fjalla um í 

grein sinni hafa launakannanir einnig sýnt fram á að þrátt fyrir sambærilega menntun, eru 

karlar að jafnaði með hærri laun en konur. Menntun skilar körlum þess vegna lengra í 

atvinnulífinu en konum.  

Ólíkur og mislangur vinnutími kynjanna hefur einnig verið nefndur sem áhrifaþáttur á 

kynbundinn launamun. Karlar vinna að jafnaði lengri vinnutíma en konur og er það staðreynd 

sem þekkist hnattrænt þar sem Ísland er enginn undantekning. Í launakönnunum er þó oftast 

tekið tillit til þessarar staðreyndar. Einnig er gott að hafa í huga að hér er um að ræða launaða 

vinnu, þar sem ólaunuð vinna innan heimila er ekki tekin inn í myndina (Þorgerður 

Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal 2004). Í grein sinni Reinforcing Separate Spheres: 

The Effect of Spousal Overwork on Men’s and Women’s Employment in Dual-Earner 

Households fjallar Youngjoo Cha (2010) um áhrif lengri vinnustunda á starfsframa og 

starfsvettvanga karla og kvenna. Almennt vinnur fólk lengri vinnustundir en áður og má segja 

að það sé orðið að hálfgerðri venju eða viðmiði. Samkvæmt Cha hefur þessi þróun neikvæð 

áhrif á stöðu kvenna innan vinnumarkaðsins og sé þeim í raun kerfisbundið í óhag (Cha, 

2010). 
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Líkt og bent hefur verið á eru gamalgrónar og fastmótaðar hugmyndir um karla sem 

fyrirvinnur heimilisins og konur sem húsmæður og uppalendur áhrifaþættir á ólíka vinnutíma 

kynjanna. Vegna þessara hugmynda er enn þann dag í dag ætlast til meira af konum innan 

heimilisins. Sú staðreynd gefur körlum aukin tækifæri til lengri vinnustunda á 

vinnumarkaðinum á sama tíma og tækifæri kvenna til þess minnka. Vinni einstaklingur lengri 

vinnustundir á almennum vinnumarkaði er sá hinn sami einnig líklegri til að eyða minni tíma í 

ólaunaða vinnu heimavið. Þar sem karlar vinna almennt lengri vinnustundir en konur, bitna 

þess vegna heimilisstörf ennþá meira á konum sem hefur áhrif á stöðu þeirra innan 

vinnumarkaðsins. Vinnustaðir eru líklegri til þess að verðlauna þá starfsmenn sem vinna 

lengri stundir og sú staðreynd að konur hafi einfaldlega minni tækifæri til þess er ekki tekin til 

hliðsjónar samkvæmt umfjöllun Cha (2010). Gildismat á vinnu kvenna telur Cha vera lægra 

en á vinnu karla, sem bitnar á stöðu- og launahækkunum í garð þeirra. Þetta viðheldur 

skiptingu samfélagsins í innra og ytra rými. Að sama skapi ýta þessar staðreyndir undir 

gamalgrónar og menningarlega mótaðar hugmyndir um kynin og hlutverk þeirra þar sem 

tækifæri innan vinnumarkaðsins eru fleiri fyrir karla. Vinnumarkaðurinn er byggður upp á 

þeim gamalgrónu hugmyndum og er afleiðing þess kerfisbundið óhagkvæm fyrir konur. Cha 

telur mikilvægt að skoða uppbyggingu og grunngerð vinnumarkaðsins, því þar liggi 

hundurinn grafinn (Cha, 2010).  
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Lokaorð  

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á það afhverju kynbundinn launamunur er enn til 

staðar þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir aðgerða gegn honum, ásamt því að skoða á hvaða hátt 

honum væri viðhaldið í nútímasamfélagi. Líkt og ofangreind umfjöllun gefur til kynna hafa 

félagslegar aðstæður breyst mun hraðar en menningarbundnar hugmyndir á síðastliðnum 100 

árum hér á landi. Gamalgrónar hugmyndir um kynbundin hlutverk karla og kvenna eru 

rótgrónar í hugum okkar flestra. Þær eru mótandi fyrir samfélagsgerðina, og enn árið 2014 

hafa þær áhrif á óútskýrðan kynbundinn launamun. Konur og karlar á Íslandi standa jafnfætis 

gagnvart lögum og reglum vinnumarkaðsins og eiga að fá sömu laun greidd fyrir sömu vinnu. 

Formleg réttindi og raunveruleg réttindi eru þó ekki alltaf þau sömu þrátt fyrir að flestir gangi 

út frá því að það sé raunin. Í ljósi þess sem fram hefur komið er hægt að sjá að mun færri 

konur gegna stjórnunarstöðum en karlar, svokölluð kvennastörf eru verr metin, konur vinna 

meiri ólaunaða vinnu og bera hlutfallslega meiri ábyrgð innan heimilisins.  

Aðgerðir gegn kynbundnum launamun hafa verið þónokkrar á síðastliðnum áratugum. 

Ljóst er að árangur virðist þó ekki hafa verið nægilegur til að stuðla að alvöru breytingum. Í 

umfjöllun þessarar ritgerðar hafa þrír þættir verið nefndir sem segja má að séu hluti af 

ákveðnum aðgerðum gegn kynbundnum launamun. Þetta eru feðraorlof, innleiðing 

jafnlaunastaðalsins og lagabreyting frá árinu 2008 um launaleynd. Allt eru þetta mikilvægir 

þættir í átt að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Með lögbundnu feðraorlofi eyða feður meiri 

tíma innan heimilisins með börnum sínum og barneignir binda ekki einungis konur við 

heimilis- og umönnunarstörf. Líkt og fram hefur komið hér að ofan býður lögbundið 

feðraorlof þannig ríkjandi samfélagsgerð birginn þar sem það vinnur gegn þeim rótgrónu 

hugmyndum að karlar séu fyrst og fremst fyrirvinnur heimilisins og konur húsmæður. 

Ávinningur innleiðingar jafnlaunastaðalsins og hinnar svokölluðu Jafnlaunavottunar VR er 

mikill því þar með hefur verið sett af stað formlegt ferli sem tryggja á að kynbundinn 

mismunur ríki ekki á vinnustöðum landsins. Hingað til hafa 19 fyrirtæki hlotið 

Jafnlaunavottunina og innan þeirra 19 fyrirtækja er fylgst kerfisbundið með því hvort farið sé 

eftir reglum staðalsins eður ei. Þar sem valfrjálst er að innleiða staðalinn hér á landi er það 

vonandi að fleiri fyrirtæki sækist eftir slíkri vottun í náinni framtíð. Launaleynd hefur gjarnan 

verið talin vettvangur launamisréttis. Árið 2008 var þessu þó breytt í lögum og nú hafa allir 

rétt á að ræða laun sín, kjósi þeir svo. Laun eru þó gjarnan talin vera persónuleg. Líkt og  

fjallað var um hér að ofan segir Gyða Margrét Pétursdóttir þessa lagabreytingu frá 2008 þó 

geta haft áhrif á kynbundinn launamun þar sem hún telur mikilvægt að leggja öll spilin á 
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borðið og tala opinskátt um laun sín við samstarfsfélaga, bæði fyrir konur og karla. Það er 

margt sem þrífst í þögninni og þess vegna er lagabreyting um launaleynd mikilvægt vopn í 

baráttunni gegn kynbundnum launamun. 

Þrátt fyrir að á Íslandi ríki lög um feðraorlof, jafnlaunastaðallinn hefur verið 

innleiddur og launaleynd hefur verið afnumin með lögum er óútskýrður kynbundinn 

launamunur þó enn til staðar. Þannig er hægt að segja að þrátt fyrir aðgerðir minnkar 

launamunur kynjanna ekki sem skyldi. Þær undirliggjandi ástæður sem liggja að baki þess má 

meðal annars finna innan kenninga Rosaldo og Ardener en þær eiga á margan hátt enn við, 

þrátt fyrir að nær 40 ár séu liðin síðan þær komu fyrst fram. Orðræða samfélagsins er sú að 

jafnrétti kynjanna skuli vera virt. Rosaldo vill þó meina að svo lengi sem konur eru tengdar 

heimilinu og hinu innra rými, og sú virðing sem borin er fyrir því helst óbreytt, geti konur 

aldrei orðið pólitískt jafngildar körlum á hinu almenna og opinbera rými. Óskorðað vald 

kvenna er þannig að mörgu leyti fjarlægur veruleiki fyrir aðeins fáar útvaldar. Ef dyr ytra 

rýmisins eiga að standa jafn opnar öllum verður að bera virðingu fyrir öllum störfum og 

hlutverkum að jöfnum hlut að mati Rosaldo. Sú deyfð eða hlustunarleysi sem Ardener vill 

meina að ríki í garð kvenna hefur vissulega mikil áhrif á stöðu þeirra á vinnumarkaðinum þar 

sem orð þeirra hafa ekki sama vægi og karla á hinum opinbera vettvangi. Möguleiki til 

aukinnar ábyrgðar og áhrifa í starfi innan vinnustaðarins eru þar af leiðandi minni. 

Kynbundin verkaskipting og umræðan um karla- og kvennastörf, mismikil ólaunuð 

vinna kynjanna, misræmi á milli karla og kvenna sem gegna stjórnunarstöðum og ólíkur 

vinnutími kynjanna eiga svo þátt í því að viðhalda hinum óútskýrða kynbundna launamun. 

Það eru þættir sem eru til staðar innan vinnumarkaðsins að stórum hluta vegna undirliggjandi 

menningabundna hugmynda. Innan þessara þátta endurspeglast enn þann dag í dag kynbundin 

viðhorf ríkjandi félagsgerðar. Líkt og sýnt hefur verið fram á í umfjöllun þessarar ritgerðar 

ríma kenningar Rosaldo og Ardener vel við þessa fjóra þætti. Hægt er að útskýra karla- og 

kvennastörf út frá kenningu Rosaldo og tengingu kvenna og karla við innra og ytra rými 

samfélagsins. Launuð og ólaunuð vinna kynjanna er mismikil að stórum hluta vegna þess að 

konur bera meiri ábyrgð innan heimila. Að sama skapi hafa konur ekki jöfn tækifæri til lengri 

vinnustunda og karlar vegna hlutfallslega meiri ábyrgðar innan heimila. Einnig virðist 

foreldrahlutverkið ekki hafa sömu áhrif á starfsframa karla og kvenna, en Rosaldo lagði 

einmitt áherslu á að móðurhlutverkið aftraði konum í að ná völdum á hinum opinbera 

vettvangi. Það hlustunarleysi sem Ardener telur eiga sér stað í garð kvenna hefur auk þess 
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slæm áhrif á starfsframa þeirra á vinnumarkaðinum, þar sem rödd þeirra hefur ekki sama vægi 

í hinni karllægu veröld.  

Líkt og fram hefur komið hér að ofan telur aðgerðahópur velferðarráðuneytis 

kynskiptan vinnumarkað aðal orsök kynbundins launamunar. Það eru því gamalgrónar og 

fastmótaðar kynbundnar staðalmyndir sem eru einn helsti orsakaþáttur þess að kynbundinn 

launamunur sé enn til staðar. Aðgerðarhópurinn var skipaður árið 2012 og verður starfandi til 

ársins 2016. Það verður því spennandi að sjá hvort að áframhaldandi vinna hópsins muni skila 

árangri í baráttunni gegn óútskýrðum kynbundnum launamun.  

Ef mikilvægi starfa endurspeglast í launum virðist það þykja mikilvægara að passa 

peninga en börn. Að sama skapi þykir það enn tilheyra hinu hefðbundna verkasviði kvenna að 

annast börn. Hingað til hafa þau störf sem teljast til hinna svokölluðu kvennastarfa verið 

lægra launuð, sem hægt er að endurspegla í lægra mati innra rýmisins samkvæmt kenningum 

Rosaldo. Hver ákveður hvaða starf þyki mikilvægara en annað? Vinnumarkaðurinn er 

mótaður af samfélaginu og félagsgerðinni. Það erum því við sjálf sem höfum tækifæri til þess 

að breyta ríkandi samfélagsgerð, og þannig vinnumarkaðinum. Að mínu mati þarf að breyta 

undirstöðunni og ríkjandi viðhorfum til þess að raunverulegur árangur muni eiga sér stað og 

óútskýrður kynbundinn launamunur muni heyra sögunni til. Það þarf að ráðast á grunn 

samfélagsins þar sem alhliða viðhorfsbreyting er nauðsynleg sé vilji til staðar til að breyta 

hlutunum fyrir alvöru. Tíðarandi dagsins í dag er að mörgu leyti ekki í takt við þá hröðu þróun 

sem hefur átt sér stað hér á landi á síðastliðinni öld. Við höfum þróast úr smáu 

bændasamfélagi yfir í iðnaðarsamfélag nútímans á gríðarlega stuttum tíma. Það mætti halda 

að menningabundinn hugsunarháttur okkar hafi einfaldlega ekki fengið að fljóta með í þeirri 

þróun. Tíðarandinn er þannig á margan hátt taktlaus. Hann er ekki í takt við það 

nútímasamfélag sem við lifum í í dag, heldur samlagast hann öllu heldur þeim hugsunarhætti 

sem tíðkaðist í byrjun síðustu aldar. 

Óútskýrður launamunur er sá launamunur sem situr eftir þegar allar breytur sem gætu 

haft áhrif á hann eru teknar til greina. Það er sá launamunur sem situr eftir þegar horft er til 

fullkomlega sambærilegrar vinnu kynjanna. Veröldin er þó ekki svo einföld. Konur og karlar 

vinna ekki fullkomlega sambærileg störf og fá ekki fullkomlega sambærileg laun fyrir. Það er 

staðreynd. Við lifum í kynjuðum heimi. Það er í raun vinnumarkaðurinn sjálfur sem byggður 

er upp á karllægum gildum samfélagsins. Karllægum gildum sem sitja fast í undirmeðvitund 

okkar allra, enn þann dag í dag. Það þarf því að breyta grunninum til þess að kynbundinn 

launamunur heyri sögunni til. 
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