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Útdráttur	
Samfélagsskýrslur	 eru	 tæki	 til	 að	 varpa	 ljósi	 á	 og	 gera	 grein	 fyrir	 ófjárhagslegum	

upplýsingum	 skipulagsheilda	 þ.e.	 þeim	 félagslegu,	 efnahagslegu	 og	 umhverfislegu	

áhrifum	sem	kjarnastarfsemin	og	stjórnarhættir	sem	beitt	er	innan	skipulagsheilda	hafa	á	

innra	og	ytra	starfsumhverfi	þeirra.	Upplýsingar	um	stöðu	jafnréttismála	er	einn	af	þeim	

þáttum	 sem	 hægt	 er	 að	 setja	 fram	 í	 slíkum	 skýrlsum.	 Undanfarin	 ár	 hafa	 aðferðir	 til	

greiningar	á	samfélagsábyrgð	verið	í	stöðugri	þróun	og	hafa	ýmsar	leiðbeiningar	og	viðmið	

verið	kynnt.	Eins	og	staðan	er	í	dag	þá	hefur	ekki	verið	sammælst	um	samræmdan	ramma	

eða	mælikvarða	 til	 að	 gera	 grein	 fyrir	 ófjárhagslegum	 upplýsingum.	 Fyrir	 vikið	 nýtast	

samfélagsskýrslur	illa	til	kerfisbundinna	greininga	á	stöðu	mála.		

Þessi	rannsókn	skoðar	hvernig	hægt	er	að	hagnýta	samræmdar	samfélagsskýrslur	til	

að	mæta	kröfum	Jafnréttislaga.	Rannsóknin	inniheldur	fræðilega	úttekt	á	stöðu	og	þróun	

jafnréttismála	 á	 vinnumarkaðnum	 ásamt	 frásögn	 af	 ferlinu	 við	 hönnun	 og	 þróun	 á	

rafrænu	Samfélagsuppgjöri.		

Niðurstöður	sýna	m.a.	að	hægt	er	að	nota	rafrænt	Samfélagsuppgjör	sem	byggir	á	

samræmdum	 skýrslugerðarramma	 til	 að	 samþætta	 mikilvæg	 kynjasjónarmið	 í	

samfélagsskýrslur	 á	 kerfisbundinn	 og	 árangursríkan	 hátt,	 bæði	 skipulagsheildum	 og	

öðrum	hagaðilum	til	hagsbóta.		
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Abstract	

CSR	 or	 sustainability	 reports	 are	 a	 tool	 to	 disclose	 and	 account	 for	 non-finincial	

information	in	organisations.	These	reports	identify	the	effect	of	the	core	operation	and	

governance	descisions	on	social,	economical	and	environmental	aspects	in	the	internal	

and	 external	 environment	 of	 the	 organisation.	 Gender	 equality	 is	 one	 of	 these	 non-

financial	aspects	that	can	be	disclosed	in	CSR	or	sustainability	reports.	Various	guidlines,	

goals	and	principles	have	been	developed	but	due	to	the	lack	of	a	common	structure	or	

framework	to	measure	and	reveal	information	in	these	reports,	they	can	not	be	used	as	

a	systematic	tool	for	analysis.	

This	research	investigates	the	potential	benefit	of	developing	a	common	reporting	

framework	to	meet	requirements	put	forward	in	the	Icelandic	Gender	equality	law	as	well	

as	a	theoretical	overview	of	the	gender	eqality	status	in	the	working	arena	in	Iceland.	A	

design	and	development	of	an	electronic	CSR	reporting	system	is	also	introduced.	

The	research	conclusions	reveal	that	an	electronic	CSR	reporting	system	based	on	a	

common	reporting	framework	can	serve	as	a	tool	to	systematically	incorporate	gender	

mainsteaming	in	reports	on	non-financial	information	that	benefit	the	organisation	and	

other	important	stakeholders	in	various	ways.	
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Formáli		

Ritgerðin	er	60	eininga	lokaverkefni	til	meistaraprófs	í	kynjafræði	frá	Háskóla	Íslands	haustið	

2017.	Verkefni	rannsóknarinnar	er	þverfaglegt	og	inniheldur	rannsóknarþátt	ásamt	hönnun	og	

þróun	 á	 hugbúnaði	 til	 skýrslugerðar.	 Leiðbeindur	 voru	 tveir,	 Dr.	 Þorgerður	 Einarsdóttir	 frá	

Stjórnmálafræðideild	og	Dr.	Lára	Jóhannsdóttir	frá	Viðskiptafræðideild.		

Unnið	 var	 að	 hagnýta	 hluta	 verkefnisins	 í	 nánu	 samstafi	 við	 Dr.	 Jón	 Ágúst	

Þorsteinsson,	 Eðvarð	 Jón	 Bjarnason,	 Sigrúnu	 Hildi	 Jónsdóttur	 og	 Guðmund	 Grétar	

Sigurðsson	hjá	hugbúnaðarfyrirtækinu	Klappir	Grænar	Lausnir	hf.	og	Harald	G.	Eiðsson	og	

Hlédísi	 Sigurðardóttur	 hjá	 Arion	 banka	 en	 unnið	 var	 með	 Arion	 banka	 að	 birtingu	 á	

frumgerð	þeirrar	afurðar	sem	þróuð	var.		

Rannsóknar-	og	þróunarferlið	spannar	rúmlega	eitt	ár	og	hefði	það	líklega	ekki	orðið	

að	veruleika	ef	höfundur	hefði	ekki	notið	góðra	leiðbeininga	og	aðstoðar	þessara	frábæru	

einstaklinga	og	fyrir	það	er	ég	afar	þakklát.	Ég	vil	líka	þakka	Viktoríu	Valdimarsdóttur	fyrir	

mikilvæga	aðkomu	hennar	að	forprófun	á	lausninni	hjá	Klöppum.		

Verkefnið	í	heild	tileinka	ég	bróðurdóttur	minni,	Birnu	Brjánsdóttur,	en	hún	var	mikil	

kjarnakona	sem	stóð	fyrir	sínu	og	lét	ekki	auðveldlega	í	minni	pokann.	Fráfall	hennar	fyrr	

á	árinu	fyllti	mig	eldmóð	og	einbeittum	ásetningi	um	að	koma	verkefninu	sem	fyrst	frá	

mér	 þar	 sem	 ég	 tel	 afrakstur	 þess	 mikilvægt	 tæki,	 bæði	 til	 að	 auka	 meðvitund	 um	

kynbundið	óréttlæti	og	til	að	auka	skilning	á	mikilvægi	þess	að	útrýma	því.	
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1 Inngangur	
Megin	viðfangsefni	þessarar	ritgerðar	er	að	skoða	hvort	og	hvernig	rafrænt	Samfélagsuppgjör	

getur	hjálpað	skipulagsheildum	við	 innleiðingu	og	eftirfylgni	markmiða	 sem	sett	eru	 fram	 í	

jafnréttislögum	(Lög	um	jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla	nr.10/2008).	

Eitt	af	markmiðum	allrar	réttindabaráttu	er	að	draga	fram	í	dagsljósið	tiltekinn	vanda	og	

hvað	þurfi	að	gera	til	að	útrýma	honum.	Þegar	vandinn	hefur	verið	viðurkenndur	er	hægt	að	

kortleggja	hvaða	leið	verður	farin.	Á	þeim	grundvelli	er	hægt	að	ráðast	í	breytingar	og	tryggja	

að	þær	festist	í	sessi	(Burns,	2004	).	Opinbera	leiðin	sem	gjarnan	er	notuð	til	að	knýja	fram	

breytingar,	 felst	 í	 setningu	 laga.	 Lög	 um	 jafna	 stöðu	 og	 jafnan	 rétt	 kvenna	 og	 karla,	 nr.	

10/2008,	eða	Jafnréttislög	í	styttingu,		eru	dæmi	um	slíka	úrlausn	en	þau	eru	svör	yfirvalda	við	

þrálátu	ákalli	íslenskra	kvenna	um	kynjajafnrétti	(Brynhildur	Flóvenz,	2007).		

Jafnréttislögum	 er	 ætlað	 að	 koma	 á,	 viðhalda	 og	 jafna	 stöðu	 kynjanna	 hvar	 sem	 er	 í	

samfélaginu.	Í	kafla	II,	um	réttindi	og	skyldur,	er	í	greinum	18	til	23	rakið	hvað	atvinnurekendur	

skuli	gera	til	að	mæta	kröfum	laganna	og	í	kafla	III,	um	bann	við	mismunun	á	grundvelli	kyns,	

er	 í	 greinum	 24	 til	 30	 útskýrst	 hvað	 er	 bannað.	 Þrátt	 fyrir	 þau	 fyrirmæli,	 hefur	 ýmsum	

markmiðum	 laganna	enn	ekki	 verið	náð	 (Brynhildur	 Flóvenz,	 2007;	Guðbjartur	Hannesson,	

2011;	Katrín	Ólafsdóttir	og	Steinunn	Rögnvaldsdóttir,	2015;	Velferðarráðuneytið,	2015)	og	er	

það	mat	höfundar	að	vandamálið	snúi	að	innleiðingu	og	eftirfylgni	laganna.		

Brot	á	jafnréttislögum	fer	að	hætti	laga	um	meðferð	sakamála	(Lög	nr.	62/2008)	en	þar	

sem	þau	 falla	 hvorki	 undir	 almenn	 hegningarlög	 né	 sérrefsilög	 þá	 er	málið	 ekki	 í	 höndum	

lögreglu.	Kærum	er	skotið	til	kærunefndar	jafnréttismála	sem	leggur	mat	á	hvort	framið	hafi	

verið	brot	á	 Jafnréttislögum.	Á	grundvelli	úrskurðar	kærunefndar	getur	þolandinn,	ef	hann	

treystir	sér	til,	farið	í	einkamál	við	gerandann	til	að	ná	fram	rétti	sínum.	Lög	sem	lúta	þessu	

ferli	eru	stundum	kölluð	„mjúk”	lög	en	það	felur	í	sér	að	kæruferlið	er	á	ábyrgð	þess	sem	brotið	

er	á	(þolandans)	en	ekki	lögreglu.	Þetta	getur	verið	bæði	kostnaðarsamt	og	tímafrekt	en	fyrst	

og	fremst	krefst	ferlið	þolgæðis	og	staðfestu	þolandans.1	Það	er	því	nokkuð	ljóst	að	ekki	er	

hægt	að	tryggja	innleiðingu	og	hlítni	Jafnréttislaga	með	þeim	hætti.	

																																																								
1	Höfundur	hefur	persónulega	reynslu	af	þessu	ferli	og	vann	mál	sitt	fyrir	héraðsdómi	í	mars	2017	eftir	þriggja	ára	
kæruferli.	Hér	má	sjá	niðurstöður	kærunefndar	og	héraðsdóms:	
Kærunefnd:	https://www.urskurdir.is/felagsmala/kaerunefndjafnrettismala/nr/7703		
Héraðsdómur:	https://www.domstolar.is/default.aspx?pageid=347c3bb1-8926-11e5-80c6-
005056bc6a40&id=d9dde397-efc2-4999-885e-0f0fb10496b6	
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Það	hefur	sýnt	sig	að	þverfaglegt	samstarf	á	akademískum	vettvangi	getur	skilað	miklum	

ávinningi	 þegar	 unnið	 er	 að	 lausn	 flókinna	 samfélagsvandamála,	 sérstaklega	 þegar	 um	

huglæga	 óáþreifanlega	 þætti	 er	 að	 ræða	 (Jones,	 2010).	 Nýjar	 nálganir	 í	 taugavísindum	 (e.	

Neuroscience),	 þar	 sem	 rannsakað	 er	 hvernig	 mismunandi	 boðefni	 hafa	 áhrif	 á	 upplifun,	

viðbrögð	 og	 hegðun	 fólks,	 er	 dæmi	 um	 afrakstur	 þverfaglegs	 samstarfs.	 Undir	 hatti	

taugavísindanna	hafa	fræðimenn	á	sviðum	líffræði,	upplýsingatækni,	sálfræði,	atferlisfræði	og	

fleiri	fræðasviða	leitt	saman	hesta	sína	og	hefur	samstarfið	skilað	miklum	ávinningi	og	auknum	

skilningi,	 t.d.	 á	 því	 hvað	 hefur	 áhrif	 á	 mismunandi	 hegðun	 og	 viðbrögð	 í	 mannlegum	

samskiptum	 (Gordon,	 2000).	 Líkt	 og	 með	 taugavísindin	 þá	 byggir	 hugmyndafræði	 um	

samfélagsábyrgð	 og	 sjálfbærni	 á	 þverfaglegum	 grunni	 þar	 sem	 félagslegi	 þátturinn	 (Davis,	

1960)	er	ein	af	grunnstoðum	hugmyndafræðinnar.	Það	er	því	mat	höfundar	að	líkur	á	ávinningi	

aukist	ef	jafnréttisvandanum	er	mætt	með	þverfaglegri	nálgun.	

Í	júní	2016	fullgilti	Ísland	ársreikningatilskipun	Evrópusambandsins	(Directive	2013/34/EU)	

en	 hún	 felur	 í	 sér	 kröfu	 um	 að	 tilteknar	 skipulagsheildir	 veiti	 upplýsingar	 um	 ýmsa	

ófjárhagslega	 þætti	 rekstrarins.	 Um	 er	 að	 ræða	 þætti	 sem	 falla	 undir	 hugmyndafræði	

samfélagsábyrgðar	og	sjálfbærni	en	þeir	innihalda	m.a.	skoðun	á	jafnréttissjónarmiðum	út	frá	

margvíslegum	víddum.	Þar	með	hefur	skapast	tækifæri	 til	að	samhæfa	samfélagsábyrgð	og	

kynjajafnrétti	 með	 því	 að	 samþætta	 jafnréttissjónarmið	 í	 skýrslugerð	 sem	 lýtur	 að	

samfélagsábyrgð.	

Tilgangurinn	 með	 þessu	 verkefni	 er	 að	 hanna	 rafrænt	 Samfélagsuppgjör	 sem	 bæði	

inniheldur	 samþættingartæki	 og	 einfaldar	 innleiðingu	 á	 samfélagsábyrgð	 og	 sjálfbærni	 hjá	

skipulagsheildum.	Samfélagsuppgjörið,	sem	hannað	er	 í	samvinnu	við	nýsköpunarfyrirtækið	

Klappir	Grænar	Lausnir	hf.,	dregur	fram	mikilvæga	ófjárhagslega	þætti	rekstrarins	og	skapar	

grundvöll	til	að	birta	niðurstöður	og	markmið	á	skipulegan	máta.	Með	þessu	er	hægt	að	meta	

áhrif	 kjarnastarfseminnar	 og	 stjórnarhátta	 sem	 beitt	 er	 á	 umhverfislega-,	 félagslega-	 og	

efnahagslega	þætti	 rekstrarins.	Undir	 félagslegu	þáttunum	er	staða	 jafnréttis	skoðuð	út	 frá	

margvíslegum	víddum	en	slík	 rýni	opnar	augu	stjórnenda	og	 starfsmanna	 fyrir	 stöðunni	og	

skapar	jafnframt	tækifæri	til	að	setja	markmið	um	að	bæta	stöðuna	ef	með	þarf.	Þar	sem	verið	

er	að	varpa	ljósi	á	neikvæða	eða	óæskilega	þætti,	getur	gerð	Samfélagsuppgjörsins	dregið	úr	

rekstraráhættu	og	skapað	tækifæri	til	rekstrarhagræðis	á	ýmsum	sviðum	(Bear,	Rahman	og	

Post,	2010;	Soars,	Marquis	og	Lee,	2011;	SSE,	2017).	
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Það	er	mikilvægt	að	bera	kennsl	á	það	sem	betur	má	fara	í	rekstri	skipulagsheilda	en	enn	

mikilvægara	er	að	finna	leiðir	til	að	leiðrétta	þann	vanda	sem	fyrirfinnst.	Það	er	trú	höfundar	

að	samræmt	Samfélagsuppgjör	geti	nýst	sem	gagnlegt	tæki	til	að	gera	sýnilegt,	og	jafnvel	brúa,	

bilið	 á	milli	 kynja	 á	 vinnumarkaðnum.	 Uppgjörið	 byggir	 á	 viðurkenndum	 grunni	 og	 skapar	

vettvang	til	að	nálgast	stjórnendur	og	starfsmenn	á	hlutlægan	og	lausnarmiðaðan	hátt.	Þar	má	

finna	viðmið	sem	ætlað	er	að	auka	hlítni	við	lög	og	reglur	samfélagsins	ásamt	leiðbeiningum	

um	hvaða	þátta	þurfi	að	horfa	til,	svo	ná	megi	góðum	árangri.	Samfélagsuppgjörið	styður	við	

kröfur	 sem	 settar	 hafa	 verið	 fram	 um	 jafnrétti	 enda	 innifelur	 uppgjörið	 samþættingu	

kynjasjónarmiða	og	gagnast	þar	með	sem	hagnýtt	tæki	til	að	vinna	markvisst	að	útrýmingu	

kynbundis	ójafnræðis	á	íslenskum	vinnumarkaði	(Brynhildur	Flóvenz,	2007;	Gazzola,	Sepashvili	

og	Pezzetti;	2016;	Grosser,	2011;	United	Nations,	2002).	

1.1 Val	á	verkefni	
Höfundur	hefur	fengið	víðtæka	innsýn	inn	í	heim	atvinnulífsins,	bæði	í	gegnum	fjölbreytilegan	

starfs-	og	stjórnunarferil	í	opinbera	og	einkageiranum	og	við	nám	í	viðskipta-	og	kynjafræði.	

Atvinnuferillinn	spannar	meðal	annars	tíu	ár	í	eigin	rekstri	og	sextán	ár	hjá	hinu	opinbera,	þar	

af	 tólf	 ár	 sem	 lögreglufulltrúi	 í	 alþjóðadeild	 ríkislögreglustjóra	 og	 þrjú	 ár	 í	 háum	

stjórnunarstöðum	 í	 friðargæslu	 hjá	 Sameinuðu	 þjóðunum	 (SÞ)	 og	 Atlandshafsbandalaginu	

(NATO).	Starfsreynsla	 í	 lögreglu	opnaði	augu	höfundar	á	mikilvægi	markvissrar	skráningar	á	

upplýsingum	og	gögnum,	en	á	grundvelli	þeirra	er	hægt	að	rekja	slóð	eða	ummerki	sem	leitt	

geta	til	mikilvægra	sönnunargagna.	Gögn	sem	þessi	veita	dómsvaldinu	mikilvæga	sýn	á	þau	

fyrirbæri	 sem	verið	 er	 að	meta.	Byggt	 á	 gögnunum	og	eigin	dómgreind	 gefst	 dómsvaldinu	

tækifæri	til	að	skoða	viðfangsefnið	á	faglegan	og	óhlutdrægan	hátt	og	leiða	fram	hið	sanna	í	

málinu.	

Áhrif	 stjórnarhátta	 á	 skilvirkni	 í	 rekstri	 og	 mannauðsmál	 ásamt	 nýbreytni	 við	 lausn	

vandamála	eru	höfundi	einnig	hugleikin	viðfangsefni.	Í	BSc	ritgerð	höfundar	í	viðskiptafræði	

við	 Háskólann	 í	 Reykjavík	 (HR),	 sumarið	 2015,	 var	 sjónum	 beint	 að	 stöðu	 samfélagslegrar	

ábyrgðar	 í	 opinberum	 rekstri	 (Gná	 Guðjónsdóttir,	 2015).	 Rannsóknin	 leiddi	 í	 ljós	 að	 ýmis	

tækifæri	 til	 umbóta	 felast	 í	 innleiðingu	 á	 skilgreindum	 sjálfbærniviðmiðum	 eða	 -stöðlum.	

Rannsóknin	varpaði	einnig	ljósi	á	tækifæri	sem	felast	í	þverfaglegri	nálgun	við	lausn	vandamála	

og	 var	 markmiðið	 að	 sýna	 fram	 á,	 að	með	 slíkri	 nálgun	 við	 rannsóknir	 á	 samfélagslegum	
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vandamálum,	 er	 hægt	 að	 finna	 nýjar	 leiðir	 sem	 stuðlað	 geta	 að	 öflugra	 og	 heilbrigðara	

samfélagi,	bæði	innan	skipulagsheilda	og	almennt	á	hinum	opinbera	vettvangi.	

Niðurstöður	BSc	 ritgerðar	höfundar	 (Gná	Guðjónsdóttir,	 2015)	og	þess	greiningarstarfs	

sem	unnið	hefur	verið	á	síðustu	mánuðum	gefa	til	kynna	að	mikill	hluti	stjórnenda	í	íslenskum	

skipulagsheildum	geri	sér	takmarkaða	grein	fyrir	inntaki	heildarstefnu	um	samfélagsábyrgð	og	

sjálfbærni	og	þeim	möguleikum	sem	innleiðing	hugmyndafræðinnar	býður	upp	á.	Það	kom	í	

ljós	að	tiltrú	stjórnenda	var	oftar	en	ekki	sú,	að	samfélagsleg	ábyrgð	og	sjálfbærni	snúist	fyrst	

og	 fremst	 um	 þætti	 er	 lúta	 að	 ytra	 umhverfi	 og	 samfélagi	 skipulagsheildanna,	 eins	 og	

umhverfisábyrgð	 og	 góðgerðarábyrgð	 (Gná	 Guðjónsdóttir,	 2015).	 Rannsókn	 Láru	

Jóhannsdóttur	 (2009)	 og	 Steinunnar	 Karlsdóttur	 (2016)	 leiddi	 í	 ljós	 að	 þekking,	 bæði	 hjá	

viðskiptafræðinemum	á	meistara-	og	MBA	stigi	og	viðskiptafræðingum	og	hagfræðingum	á	

atvinnumarkaði,	 á	 hugtökum	 tengdum	 sjálfbærum	 og	 vistvænum	 rekstri,	 er	 einnig	 frekar	

takmörkuð.	Rannsókn	Hörpu	Júlíusdóttur	(2017)	um	stöðu	innleiðingar	á	samfélagsábyrgð	á	

grundvelli	UN	Global	Compact	sáttmálans	Sameinuðu	þjóðanna	um	samfélagsábyrgð	leiddi	í	

ljós,	 að	 af	 þeim	20	 skipulagsheildum	 sem	hafa	 innleitt	meginreglur	 sáttmálans	hafi	 enginn	

þeirra	samþætt	samfélagsábyrgð	við	kjarnastarfsemi	skipulagsheildarinnar	heldur	er	sjónum	

frekar	beint	að	hagsmunaaðilum	og	samskiptum	við	þá.	

Með	 tilliti	 til	 ofangreindra	 niðurstaðna	 kemur	 það	 ekki	 á	 óvart	 að	markviss	 innleiðing	

samfélagslegarar	 ábyrgðar	 hefur	 enn	 ekki	 náð	 góðri	 fótfestu	 hér	 á	 land	 (Ásta	 Mekkín	

Pálsdóttir,	2017;	Dagný	Arnarsdóttir,	2011;	Dagný	Kaldal	Leifsdóttir,	2013;	Geirþrúður	María	

Kjartansdóttir,	 2015;	 Sólveig	 Þórarinsdóttir,	 2013).	 Hugmyndafræðin	 um	 samfélagslega	

ábyrgð	er	yfirgripsmikil	 (Carroll,	1991)	og	krefst	 faglegrar	nálgunar	við	 innleiðingu	 (Burnes,	

2004;	Ketill	B.	Magnússon,	2013;	Kotter,	1996;	Stjórnarráðið,	2013).	Fyrir	skipulagsheildir	sem	

ekki	búa	yfir	fagmenntuðum	sérfræðingum	á	sviði	samfélagslegrar	ábyrgðar	getur	hjálpað	að	

styðjast	við	fyrirfram	skilgreindan	ramma	við	innleiðingu	til	að	skýrslugerð	um	viðfangsefnið	

verði	markviss.	Slíkur	rammi	hjálpar	einnig	til	við	að	samræma	skýrslugerðina	milli	fyrirtækja	

og	 markaða.	 Ólíkt	 fjárhagslegu	 bókhaldi	 og	 skýrslugerð,	 sem	 byggja	 á	 alþjóðlegum	

reikningsskilastöðlum	(International,	Financial	Reproting	Standars,	IFRS)	(Lög	um	ársreikninga	

nr.	3/2006),	þá	hafa	aðilar	ekki	sammælst	um	alþjóðlegan	ramma	eða	staðal	fyrir	ófjárhagsleg	

reikningsskil	(e.	non-financial	reporting)	(Adams,	Muir	og	Hoque,	2014).	
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Árið	2013	setti	Evrópusambandið	fram	tilskipun	(Directive	2013/34/EU)	þar	sem	gerð	er	

krafa	til	stórra	skipulagsheilda	(500	starfsmenn	og	fleiri)	um	að	þær	skili,	með	skýrslu	stjórnar	

í	 ársskýrslu,	 yfirliti	 um	 ófjárhagslegar	 upplýsingar.	 Minni	 (færri	 en	 250	 starfsmenn)	 og	

meðalstórar	skipulagsheildir	(250	starfsmenn	og	fleiri)	eru	jafnframt	hvattar	til	að	fylgja	því	

fordæmi	 (Sustainability	 reporting	 in	 the	 European	 Union,	 e.d.).	 Norðmenn	 innleiddu	

tilskipunina	sama	ár	en	gengu	skrefinu	lengra	og	settu	viðmiðin	við	skipulagsheildir	með	250	

starfsmenn	og	fleiri	(Global	Reporting	Initiative,	2013).	Í	júní	2016	fylgdi	Ísland	þessu	fordæmi	

með	innleiðingu	á	nýjum	lögum	um	breytingar	á	lögum	um	ársreikninga	nr.	3/2006	(Lög	um	

breytingar	 á	 lögum	 um	 ársreikning,	 nr.	 3/2006,	 með	 síðari	 breytingum.	 nr.	 73/2016).	

Samkvæmt	lögunum	þurfa	skipulagsheildir	með	250	starfsmenn	og	fleiri,	og	einingar	tengdar	

almannahagsmunum	 (þ.e.	 eru	 með	 starfsemi	 sína	 skráða	 á	 markaði,	 lífeyrissjóðir,	

vátryggingafélög	 og	 lánastofnanir	 og	 móðurfélög	 stórra	 samstæðna)	 að	 skila	 yfirliti	 með	

ársskýrslu	yfir	ófjárhagslegar	upplýsingar	en	það	eru	upplýsingar	sem	snúa	m.a.	að	umhverfis-

,	félags-,	mannréttinda-	og	starfsmannamálum.	Eins	þurfa	þau	að	gera	grein	fyrir,	hvernig	þau	

hyggjast	sporna	við	mútu-	og	spillingarmálum.	Þær	skipulagsheildir	sem	lögin	ná	til	þurfa	að	

tilgreina	hvaða	áreiðanleikakönnunarferli	þær	 styðjast	 við,	 við	 framsetningu	upplýsinganna	

(Lög	um	ársreikninga	nr.	3/2006,	66.	gr.	d.).	

1.2 Umfang	rannsóknar		

Hugmyndafræði	 um	 samfélagslega	 ábyrgð	 og	 sjálfbærni	 á	 sér	 stoð	 í	 fleiri	 en	 einum	

kenningarskóla	 en	 þar	 má	 nefna	 viðskiptafræði	 (breytingastjórnun,	 stjórnunar-	 og	

leiðtogafræði,	 mannauðsstjórnun	 og	 fleira),	 umhverfisfræði,	 verkfræði,	 femínísk	 fræði,	

siðfræði	og	nýsköpunar-	og	frumkvöðlafræði.	Höfundur	kafaði	djúpt	í	þessi	fræði	við	gerð	BSc	

ritgerðar	árið	2015	(Gná	Guðjónsdóttir,	2015)	og	verður	skoðun	þeirra	út	frá	öðru	sjónarhorni	

í	þessu	verkefni.	Að	þessu	sinni	er	markmiðið	að	kanna	hagnýtingu	hugmyndafræðinnar	þ.e.	

hvort	hægt	 sé	að	beita	henni	markvisst	 til	 að	draga	úr	 kynjahalla	 sem	enn	er	 viðvarandi	 á	

vettvangi	 atvinnulífsins	 (Katrín	 Ólafsdóttir	 og	 Steinunn	 Rögnvaldsdóttir,	 2015).	 Sjónum	 er	

beint	 að	 snertifleti	 femínískra	 fræða	 og	 samfélagsábyrgðar	 og	 sjálfbærni,	 lykilþáttum	

markvissrar	 breytingastjórnunar	 ásamt	 þeim	 reglum,	 viðmiðum	 og	 stöðlum	 sem	 sett	 hafa	

verið	 fram	 á	 undanförnum	 árum	 til	 að	 gera	 grein	 fyrir	 samfélagsábyrgð	 og	 sjálfbærni.		

Rannsóknarþátturinn	felur	í	sér	hönnun	og	þróun	á	rafrænu	Samfélagsuppgjöri,	forprófun	á	

því,	 skoðun	á	hvernig	hægt	er	að	nota	það	 til	að	ná	 fram	markmiðum	 jafnréttislaga	ásamt	
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fræðilegri	 skoðun	 á	 hagnýtingu	 Samfélagsuppgjörsins	 við	 að	 auka	 almenna	 samþættingu	

kynjasjónarmiða	á	vinnumarkaðnum.	

1.3 Lykilhugtök	
Í	þessum	kafla	verður	gerð	grein	fyrir	þremur	hugtökum	sem	koma	oft	fyrir	 í	ritgerðinni	og	

höfundur	 telur	 mikilvægt	 að	 allir	 lesendur	 skilji	 á	 sama	 eða	 sambærilegan	 hátt.	 Einnig	 er	

umfjöllun	um	ÍST	ISO	26000:2010	staðlinn	(2013)	þar	sem	hann	var	hafður	til	hliðsjónar	við	

þýðingar	á	ýmsum	hugtökum	sem	koma	fram	í	ritgerðinni.			

1.3.1 Samfélagsábyrgð	

Samfélagsábyrgð	er	íslensk	þýðing	á	enska	hugtakinu	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	en	

bein	 þýðing	 á	 því	 hugtaki	 myndi	 vera	 félagsleg	 ábyrgð	 fyrirtækja.	 Festa	 miðstöð	 um	

samfélagsábyrgð	fyrirtækja	skilgreinir	hugtakið	á	þann	veg:		

Í	sinni	einföldustu	mynd	felst	samfélagsleg	ábyrgð	fyrirtækja	og	stofnana	í	því	að	þau	axli	
ábyrgð	 á	 þeim	áhrifum	 sem	þau	hafa	 á	 fólk	 og	 umhverfið.	 Samfélagsábyrgð	 fyrirtækja	
miðar	 að	 jafnvægi	 þar	 sem	 úr	 verður	 gagnkvæmur	 ávinningur	 fyrir	 samfélagið	 og	
fyrirtækin	sjálf.	Ábyrg	félög	eru	þau	sem	með	markvissum	hætti	skipuleggja	starfsemi	sína	
þannig	 að	 þau	 skaði	 ekki	 samfélagið	 og	 umhverfið	 heldur	 hafi	 jákvæð	 áhrif	 á	 þróun	
samfélagsins	(Festa,	e.d:b).		

1.3.2 Sjálfbærni	

Sjálfbærni	 eða	 sjálfbær	 þróun	 er	 hugtak,	 náskylt	 samfélagsábyrgð,	 sem	 kynnt	 var	 í	 skýrslu	

Sameinuðu	þjóðanna,	World	 Commission	 on	 Environment	 and	Development:	Our	 Common	

Future,	árið	1987,	af	Gro	Harlem	Bruntland.	Skýrslan	hefur	gjarnan	verið	kennd	við	Bruntland	

en	 í	 skýrslunni	 er	 ákall	 til	 heimsins	 um	 að	 taka	 ábyrgð	 á	 sameiginlegum	 auðævum	 jarðar.	

Sammannleg	gildi	eru	lögð	til	grundvallar	og	hvatt	til	sameiginlegrar	skuldbindingar	um	að	nota	

bæði	gæði	og	auðlindir	með	þeim	hætti	að	komandi	kynslóðir	geti	notið	þeirra	líka.	Áhersla	er	

á	að	njóta	ávaxtanna,	á	sama	tíma	og	höfuðstóllinn	 fær	að	dafna	 (Garriga	og	Melé,	2004).	

Umhverfið,	út	frá	þjóðfélagslegum	og	alþjóðlegum	grundvelli,	var	í	brennidepli	(e.	macro	level)	

en	síðan	hafa	efnahagslegir	og	félagslegir	þættir	verið	fléttaðir	inn	í	hugmyndafræðina.	Saman	

mynda	þeir	þriggja	þátta	grunnlínu	(e.	triple	bottom	line)	til	að	meta	árangur	skipulagsheilda	

(e.	micro	level)	(Elkington,	2006;	Garriga	og	Melé,	2004).	

1.3.3 Samfélagsuppgjör	

Rannsóknarefnið	snýr	að	því	að	hanna	og	þróa	rafrænt	skýrslugerðartæki	til	að	meta,	mæla	og	

gera	grein	fyrir	samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni	hjá	skipulagsheildum.	Valið	hefur	verið	að	kalla	
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þá	afurð	Samfélagsuppgjör	 (Viðauki	1)	til	að	aðgreina	tæki	 frá	öðrum	skýrslugerðartækjum	

eða	römmum	sem	hafa	verið	settir	fram	til	að	gera	grein	fyrir	og	kortleggja	samfélagsábyrgð	

og	sjálfbærni	skipulagsheilda.	Fjallað	er	um	slík	tæki	og	ramma	í	kafla	2.4	hér	á	eftir.		

1.3.4 ÍST	ISO	26000:2010	staðallinn	um	samfélagsábyrgð	

Árið	 2010	 settu	 alþjóðlegu	 staðlasamtökin	 ISO	 (26000:20110)	 fram	 leiðbeiningar	 um	

samfélagslega	 ábyrgð.	 Leiðbeiningunum	 er	 ætlað	 að	 hjálpa	 skipulagsheildum	 við	 að	 bera	

kennsl	á	tækifæri	sem	tengjast	samfélagsábyrð	en	staðallinn	er	ekki	vottunarhæfur,	eins	og	

aðrir	ISO	staðlar,	heldur	er	um	leiðbeiningarstaðal	að	ræða.	Staðallinn	var	gefinn	út	í	íslenskri	

útgáfu	árið	2013,	ÍST	ISO	26000:2010,	en	að	baki	þeirri	útgáfu	liggur	þriggja	ára	vinna	helstu	

sérfræðinga	 á	 sviði	 samfélagslegrar	 ábyrgðar	 og	 sjálfbærni	 hér	 á	 landi	 (Staðlaráð	 Íslands,	

2013).	 Þar	 sem	 allar	 heimildir	 og	 efni	 sem	 notaðar	 voru	 við	 hönnun	 á	 innihaldi	

Samfélagsuppgjörsins	var	á	ensku,	var	ÍST	ISO	26000:2010	staðallinn	hafður	til	hliðsjónar	við		

þýðingu	á	hugtökum	og	öðrum	sérfræðilegum	skýringum	til	að	tryggja	sem	best	samræmi	og	

sameiginlegan	skilning.	

1.4 Rannsóknarspurningar	
Settar	eru	fram	þrjár	rannsóknarspurningar	til	að	gera	rannsóknarvinnuna	markvissa.	Leitast	

verður	við	að	svara	þessum	spurningum	í	kaflanum	Samantekt	og	umræða.	

1.	 	Hvernig	getur	innleiðing	á	sérstökum	skýrslugerðarramma	um	samfélagslega	ábyrgð	

og	 sjálfbærni	 haft	 áhrif	 á	 getu	 skipulagsheilda	 til	 að	 mæta	 áherslum	 og	 markmiðum	

jafnréttislaga?		

Með	 þessa	 spurningu	 að	 leiðarljósi	 er	 ætlunin	 að	 rannaska	 að	 hvaða	 marki	

Samfélagsuppgjör	 Klappa	 Grænna	 Lausna	 hf.	 getur	 aðstoðað	 skipulagsheildir	 við	 að	 meta	

hvort	þær	mæti	áherslum	sem	settar	eru	fram	í	III.	og	IV.	kafla	jafnréttislaga	(nr.	10/2008).	

Þær	 þrjár	 skipulagsheildir	 sem	 hlotið	 hafa	 hvatningarverðlaun	 jafnréttismála	 (Alcan,	

Orkuveitan	 og	 Íslandsbanki)	 hafa	 allar	 gefið	 út	 samfélagsskýrslur	 (UN	 WOMEN:	 ÍSLENSK	

LANDSNEFND,	2014;	Samtök	atvinnulífsins,	2016).	Þar	sem	hvatningarverðlaununum	er	ætlað	

að	hvetja	atvinnurekendur	til	að	mæta	makmiðum	jafnréttislaga	má	velta	því	fyrir	sér	hvort	

þetta	 bendi	 til	 þess	 að	 jafnréttissjónarmið,	 sjálfbærni	 og	 samfélagsábyrgð	 styðji	 hvort	 við	

annað	á	þeirri	vegferð.	
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2.	 Hvernig	 getur	 samræmdur	 skýrslugerðarrammi	 hjálpað	 til	 við	 að	 auka	 skilning	 á	

hugmyndafræði	og	áherslum	samfélagsábyrgðar	og	sjálfbærni?		

Skoðað	 verður	 hvernig	 nota	 má	 Samfélagsuppgjörið	 sem	 þekkingarbrunn	 varðandi	

samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni	fyrir	skipulagsheildir.	

3.	 Hvernig	 getur	 samræmdur	 skýrslugerðarrammi	 gagnast	 sem	 hagnýtt	 verkfæri	 við	

innleiðingu	á	áherslum	jafnréttislaga	um	kynjasamþættingu?	

Skoðað	 verður	 hvað	 erlendar	 rannsóknir	 hafa	 dregið	 fram	 varðandi	 hagnýtingu	 á	

samfélagsskýrslum	 hvað	 varðar	 kynjasamþættingu.	 Í	 framhaldi	 af	 þeirri	 rannsókn	 verður	

kannað	hvort	og	þá	hvernig	megi	bæta	Samfélagsuppgjörið	til	að	mæta	þeim	áherslum	enn	

betur.	

1.5 Uppbygging	ritgerðar	
Ritgerðin	skiptist	í	fimm	kafla	þar	sem	sá	fyrsti	inniheldur	inngang	með	kynningu	á	ritgerðinni,	

tilgangi	hennar	og	markmiðum.	

Fræðileg	umfjöllun	fer	fram	í	kafla	tvö	en	sá	kafli	inniheldur	sex	undirkafla	þar	sem	fjallað	

er	 um	 samfélagsábyrgð	 og	 sjálfbærni	 út	 frá	 ýmsum	 sjónarhornum,	 stöðu	 jafnréttismála	 á	

íslenskum	 vinnumarkaði	 og	 lausnir	 til	 að	 aðstoða	 skipulagsheildir	 við	 að	 innleiða	

samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni.	Því	næst	eru	áherslur	stjórnvalda	hvað	varðar	samfélagsábyrgð	

og	sjálfbærni	skoðaðar	og	svo	að	lokum	eru	áherslur	og	nálganir	við	innleiðingu	á	samfélags-	

og	sjálfbærnistefnum	skoðaðar.		

Í	 kafla	þrjú	er	 fjallað	um	 rannsóknina	 í	 fimm	undirköflum.	 Fyrst	 er	 rannsóknaraðferðin	

kynnt,	því	næst	er	farið	yfir	siðferðileg	álitamál	í	tengslum	við	rannsóknaraðferðina.	Þá	er	farið	

yfir	forsögu	verkefnisins	og	framkvæmd	rannsóknarinnar	kynnt.	Þar	á	eftir	eru	þátttakendur	

kynntir	og	að	lokum	er	rætt	um	gögn	og	gagnaöflun.	

Niðurstöður	eru	kynntar	í	kafla	fjögur	en	þær	eru	settar	fram	undir	fjórum	undirköflum.	

Sá	 fysti	 lýtur	 að	 ferlinu	 við	 val	 á	 þeim	 viðmiðum	 sem	 notuð	 voru	 við	 hönnun	

Samfélagsuppgjörsins	 en	 einnig	 er	 farið	 yfir	 hönnunarferlið	 og	 þróun	 á	 frumútgáfu	 þess	 í	

samvinnu	við	Arion	banka.	Í	öðrum	kafla	er	sagt	frá	forprófun	uppgjörsins	hjá	Klöppum.	Í	þeim	

þriðja	er	ferli	Samfélagsuppgjörsins	metið	með	samanburði	á	frumútgáfu	hjá	Arion	banka	og	

forprófun	hjá	Klöppum.	 Í	niðurstöðukafla	4.4	er	sýnt	hvaða	kynjavíddir	Samfélagsuppgjörið	
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inniheldur	og	hvernig	hægt	er	að	nota	það	til	kynjasamþættingar	og	aukinnar	þekkingar	um	

samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni	innan	skipulagsheilda.	

Í	kafla	fimm	fer	fram	samantekt	og	umræða,	þar	sem	rannsóknarspurningunum	er	svarað	

út	 frá	 fræðilegri	 umfjöllun	 og	 rannsóknarniðurstöðum.	 Borin	 eru	 kennsl	 á	 mögulega	

hagnýtingu	rannsóknarinnar,	bæði	fyrir	yfirvöld	og	skipulagsheildir	á	vinnumarkaði.	Varpað	er	

ljósi	á	takmarkanir	rannsóknarinnar	og	hvernig	megi	mæta	þeim.	

Í	sjötta	kafla	setur	höfundur	fram	hugleiðingar	um	hvaða	tækifæri	rannsóknin,	og	sú	afurð	

sem	 af	 henni	 leiddi,	 getur	 skapað,	 til	 að	 brúa	 bilið	 á	 milli	 kynjanna	 á	 markvissan	 og	

árangursríkan	hátt.	
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2 Fræðileg	umfjöllun		

Í	 þessum	 kafla	 er	 fjallað	 um	 umhverfi	 og	 hugmyndafræði	 sem	 viðfangsefni	 ritgerðarinnar	

byggir	 á	 og	 skiptist	 umfjöllunin	 í	 sex	 hluta.	 Í	 upphafi	 er	 farið	 gróflega	 yfir	 sögu	 og	

hugmyndafræði	samfélagsábyrgðar	og	sjálfbærni		og	strax	í	kjölfarið	verður	varpað	femínísku	

ljósi	 á	þau	 fræði.	Þá	er	 sjónum	beint	að	 jafnréttismálum	 í	 íslensku	vinnuumhverfi	og	þeim	

áskorunum	sem	þar	er	finna.	Umfjölluninni	er	fylgt	eftir	með	skoðun	á	lögum	og	reglugerðum	

sem	sett	hafa	verið	til	að	knýja	á	um	aukið	 jafnrétti.	Þá	er	komið	að	umfjöllun	um	framlag	

frjálsra	félagasamtaka	og	alþjóðastofnana	til	hjálpa	skipulagsheildum	við	að	mæta	þrýstingi	

samfélagsins	um	aukna	samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni.	 Í	 framhaldinu	er	fjallað	um	áherslur	

yfirvalda	til	að	knýja	fram	þessar	áherslur	og	að	lokum	eru	kynntar	nálganir	sem	yfirvöld	og	

fræðimenn	telja	almennt	mikilvægar	við	innleiðingu	nýrra	hugmynda	eða	breytinga.	

2.1 Samfélagsábyrgð	og	áhrifavald	skipulagsheilda	

Skipulagsheildir	geta	haft	mikið	áhrifavald	í	því	samfélagi	sem	þær	starfa	í	og	er	mikilvægt	að	

þær	fari	vel	með	það	vald	(Davis,	1960).	Þetta	vald	má	rekja	annars	vegar	til	innri	þátta	sem	

tengjast	kjarnastarfsemi	þeirra	og	daglegum	rekstri	(vinsældir	eða	mikilvægi	vöru	þeirra	eða	

þjónustu)	og	hins	vegar	til	ytri	þátta	er	varða	t.d.	stöðu	skipulagsheilda	þar	sem	þær	starfa	í	

(einokun,	stærð	eða	umfang).	Vald	skipulagsheilda	getur	verið	af	efnahagslegum,	félagslegum	

og/eða	pólitískum	toga	og	birtist	það	í	þeim	áhrifum	sem	þær	geta	haft	með	athöfnum	sínum	

og/eða	 athafnaleysi	 á	 sitt	 innra	 eða	 ytra	 samfélag,	 efnahag	 og	 umhverfi	 (Bowen,	 1953;	

Burchell,	2008;	Carroll,	2008).	Hugmyndafræði	samfélagsábyrgðar	felur	í	sér	að	varpa	ljósi	á	

þessi	áhrif	skipulagsheilda	á	sitt	innra	og	ytra	umhverfi,	samfélag	og	efnahag.	Á	þeim	grundvelli	

skapast	 nauðsynlegt	 gagnsæi	 til	 að	 bera	 kennsl	 á	 neikvæða	 eða	 óæskilega	 þætti,	 tengda	

starfsemi	þeirra,	sem	mikilvægt	er	að	bregðast	við.	

Samfélagsábyrgð	er	hugmyndafræði	sem	á	sér	langa	sögu	en	fræðileg	umfjöllun	er	talin	

hefjast	 um	 miðbik	 síðustu	 aldar	 (Bowen,	 1953)	 og	 hafa	 áherslur	 fræðimanna	 spannað	

margvísleg	 svið	 í	 samræmi	 við	 ógnanir	 og	 tækifæri	 á	 hverjum	 tíma.	 Áherslur	 hafa	 breyst	 í	

tímans	 rás	 en	 í	 upphafi	 var	 sjónum	 beint	 að	 ytri	 þáttum	 með	 áherslu	 á	 hagkvæmustu	

útkomuna	fyrir	samfélagið	í	heild	(Garriga	og	Melé,	2004).	Í	dag	er	lögð	áhersla	á	að	meta	áhrif	

mikilvægustu	þátta	 rekstrarins	á	alla	hagaðila	skipulagsheildarinnar	með	því	að	skoða	áhrif	

kjarnastarfseminnar	og	virðiskeðjunnar	á	innra	og	ytra	samfélag,	efnahag	og	umhverfi	(Carroll,	

1991;	Greenleaf,	2008;		Kincaid,	2012).	Síðustu	ár	hafa	komið	fram	áherslur	um	mikilvægi	þess	
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að	 deila	 þeim	 ávinningi	 sem	 skapast	 með	 mikilvægustu	 hagaðilunum,	 þar	 með	 eru	

skipulagsheildir	hvattar	til	að	stíga	skrefinu	lengra	og	stuðla	að	bættum	heimi	með	því	að	gefa	

hluta	af	ágóða	eða	ávinningi	rekstrarins	til	baka	til	þess	samfélags	sem	hún	starfar	í	(Porter	og	

Kramer,	2011).	Hér	er	ekki	verið	að	hvetja	til	góðgerðarábyrgðar	heldur	að	skipulagsheildir	taki	

virkan	þátt	 í	 að	 leysa	 samfélagsleg-	 eða	umhverfisleg	 vandamál	 á	því	 svæði	 sem	 starfsemi	

þeirra	 fer	 fram,	á	 sama	tíma	og	þær	bæta	eigin	 rekstarafkomu	og	samkeppnishæfni	 (Nova	

Nordisk,	2015).	

2.1.1 Mismunandi	flokkar	ábyrgðar	sem	falla	undir	samfélagsábyrgð			

Á	mynd	1	má	sjá	píramída	samfélagslegrar	ábyrgðar	sem	settur	var	fram	af	Archie	B.	Carrol	

(1991).	Hann	er	einn	af	lykil	kennismiðum	hugmyndafræðinnar	en	þessu	módeli	er	ætlað	að	

auka	skilning	og	yfirsýn	yfir	hugmyndafræðina	með	því	að	bera	kennsl	á	og	skilgreina	ábyrgðir	

skipulagsheilda.		

	

Carroll	skiptir	samfélagsábyrgð	í	fjóra	megin	flokka	þar	sem	efnahagsleg	ábyrgð	(e.	Economic	

responsibility),	sem	er	grunnstólpinn,	liggur	neðst	en	þar	á	eftir	kemur	lagaleg	ábyrgð	(e.	Legal	

responsibility).	Undirliggjandi	krafa	eða	sáttmáli	ríkir	um	að	skipulagsheildir	uppfylli	þessa	tvo	

ábyrgðaflokka,	enda	liggja	þeir	til	grundvallar	öllum	rekstri.	Siðferðilega	ábyrgðin	(e.	Ethical	

responsibility)	 fylgir	 þar	 á	 eftir	 og	 er	 þá	 komið	 að	 væntingum	 samfélagsins	 um	 að	

skipulagsheildir	haldi	sig	innan	þess	siðferðilega	ramma	sem	ríkir	í	því	samfélagi	sem	þær	starfa	

Mynd	1.	Framsetning	höfundar	á	pýramída	samfélagslegrar	ábyrgðar	sem	upphaflega	var	settur	fram	
af	Carroll	(1991).	
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í.	Valkvæð	mannúðar-	eða	góðgerðarábyrgð	(e.	Discretionary	and	Philanthropic	responsibility)	

trónir	á	toppnum	og	taka	skipulagsheildir	sjálfviljugar	á	sig	slíka	ábyrgð.	

Það	 eru	 lögin	 tvö	 í	 miðju	 pýramídans	 sem	 kenningar	 og	 hugmyndafræði	 um	

samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni	fjalla	hvað	mest	um.	Staðreyndin	er	hins	vegar	sú	að	þrátt	fyrir	

að	ætlast	sé	til	að	skipulagsheildir	séu	meðvitaðar	um	þau	áhrif	sem	þær	hafa	á	umhverfi	sitt	

og	samfélag	og	taki	ávallt	tillit	til	starfsmanna,	viðskiptavina	og	annarra	mikilvægra	hagaðila	

við	 ákvarðanir	 sínar,	 þá	 er	 það	 ekki	 alltaf	 raunin	 (Ackerman,	 1973;	 Bowen,	 1953;	 Ketill	 B.	

Magnússon,	2013)	.	Ýmis	lög	sem	sett	hafa	verið	til	að	draga	úr	misrétti	og	jafnvel	spillingu	

þarf	oftar	en	ekki	að	 innleiða	með	kærum	og	 inngripi	eftirlitsstofnana.	Slíkar	 leiðir	eru	afar	

kostnaðarsamar	bæði	fyrir	viðkomandi	skipulagsheild	og	samfélagið	í	heild	og	því	mikilvægir	

hagsmunir	 í	 húfi	 við	 að	 mæta	 þessum	 vanda.	 Gott	 dæmi	 um	 mál	 þar	 sem	 lagalegri	 og	

siðferðilegri	ábyrgð	var	illa	sinnt	kom	upp	hér	á	landi	í	lok	nóvember	2016,	þegar	fyrirtækið	

Brúnegg	varð	uppvíst	að	því	að	 fara	með	ósannindi	um	að	framleiðsla	þeirra	væri	vistvæn.	

Rannsókn	leiddi	í	ljós	að	ekki	var	um	vistvæna	framleiðslu	að	ræða	(Tryggvi	Aðalbjörnsson	og	

Þóra	Arnórsdóttir,	2016).	Dæmið	sýnir	að	þrátt	fyrir	góðan	vilja	áttu	eftirlitsaðilar	erfitt	með	

að	taka	af	skarið	þar	sem	óljóst	var	hver	bæri	ábyrgðina.	Þá	ábyrgð	hafði	átt	að	skilgreina	í	

reglugerð	 sem	 ekki	 hafði	 verið	 fylgt	 eftir	 að	 gera	 (Bjarni	 Snæbjörn	 Jónsson	 og	 Ólafur	

Oddgeirsson,	2017).	

2.2 Samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni	frá	femínísku	sjónarhorni	

Í	þessum	kafla	verða	skoðaðar	rannsóknir	sem	varpað	hafa	ljósi	á	samspil	kynjasamþættingar	

og	 samfélagsskýrslugerðar	 og	 hvernig	 slík	 skýrslugerð	 getur	 gagnast	 við	 að	 ná	 fram	

markmiðum	jafnréttislaga	(Lög	um	jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla	nr.	10/2008).	

Hugtakið	 kynjasamþætting	 verður	 einnig	 kynnt	 og	 skoðað	 í	 sögulegu	 samhengi	 til	 að	 gera	

umfjöllunina	skýrari.		

2.2.1 Kynjasamþætting	

Í	 orðskýringum	 jafnréttislaga	 má	 finna	 svohljóðandi	 skýringu	 á	 því	 hvað	 felst	 í	

kynjasamþættingu:	„Að	skipuleggja,	bæta,	þróa	og	leggja	mat	á	stefnumótunarferli	þannig	að	

sjónarhorn	kynjajafnréttis	sé	á	öllum	sviðum	fléttað	inn	í	stefnumótun	og	ákvarðanir	þeirra	

sem	alla	 jafnan	 taka	þátt	 í	 stefnumótun	 í	 samfélaginu”	 (Lög	um	 jafna	 stöðu	og	 jafnan	 rétt	

kvenna	 og	 karla	 nr.	 10/2008,	 6.	mgr.	 2.	 gr.).	 Hugtakið	 var	 kynnt	 til	 sögunnar	 í	 alþjóðlegu	

samstarfi	 sem	 stefnumótandi	 leið	 til	 að	 ná	 fram	 kynjajafnrétti	 á	 fjórðu	 kvennaráðstefnu	
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Sameinuðu	þjóðanna	(SÞ),	World	Conference	on	Women	(WCW),	í	Peking	árið	1995.	Tveimur	

árum	 síðar	 var	 sett	 fram	 sérstök	 ályktun	 (nr.	 1997/2)	 af	 Efnahags-	 og	 félagsmálaráði	

Sameinuðu	þjóðanna,	 	 Economic	and	 Social	 Council	 (ECOSOC),	 sem	þáverandi	 aðalritari	 SÞ	

fylgdi	eftir	sama	ár	með	sérstöku	bréfi	til	æðstu	stjórnenda	allra	stofnana	SÞ.	Árið	2000	var	

upphaflega	stefnuskjalinu	fylgt	eftir	á	sérstökum	fundi	Allsherjarþings	SÞ,	General	Assembly	

(GA),	og	sama	ár	setti	Öryggisráð	Sameinuðu	þjóðanna,	Security	Council	(SC)	fram	ályktun	nr.	

1325:	Konur,	friður	og	öryggi	þar	sem	kveðið	er	á	um	samþættingu	kynjasjónarmiða	í	öllum	

aðgerðum	 í	 tengslum	við	öryggi	og	 frið	á	alþjóðavettvangi,	United	Nations	Security	Council	

Resolution	 on	Women,	 Peace	 and	 Security,	 1325.	 Til	 að	 knýja	 enn	 frekar	 á	 um	mikilvægi	

kynjasamþættingar	þá	setti	ECOSOC	fram	aðra	ályktun	um	kynjasamþættingu	árið	2001	(nr.	

2001/41)	 þar	 sem	 ECOSOC	 er	 gert	 að	 tryggja	 að	 allt	 starf	 á	 vegum	 stofnunarinnar	 verði	

kynjasamþætt	 ásamt	 því	 að	 mæla	 með	 fimm	 ára	 endurskoðun	 á	 innleiðingu	 upphaflegu	

ályktunarinnar	(nr.	1997/2)	(United	Nations,	2002).		

Á	mynd	2	má	sjá	yfirlit	yfir	þróunarferli	kynjasamþættingar	hjá	Sameinuðu	þjóðunum,	frá	

því	að	vera	sett		fram	sem	stefnumótandi	leið	árið	1995,	að	því	að	vera	kerfisbundið	samfléttuð	

í	allt	starf	og	áherslur	ECOSOC	og	allar	stofnana	og	deilda	SÞ	sex	árum	síðar	(United	Nations,	

2002:	v.-vii.)	.	

Þrátt	fyrir	að	skilningur	og	vilji	til	að	mæta	köfum	um	kynjasamþættingu	á	öllum	sviðum	SÞ	

hafi	aukist	jafnt	og	þétt,	hefur	ekki	tekist	að	ná	þeim	árangri	sem	lagt	var	upp	með.	Erfiðasta	

fyrirstaðan	liggur	í	skorti	á	sameiginlegum	skilningi	á	því	hvernig	eigi	að	bera	kennsl	á	og	mæta	

Mynd	2.	Yfirlit	yfir	sögu	kynjasamþættingar	hjá	Sameinuðu	þjóðunum,	sett	fram	af	höfundi.	
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mikilvægustu	kynjasjónarmiðunum.	Vandinn	er	gjarnan	samofinn	menningu	og	venjum	í	því	

vinnuumhverfi	 og	 pólitíska	 landslagi	 sem	 skipulagsheildin	 starfað	 er	 í.	 Innleiðing	

kynjasamþættingar	gerir	kröfu	um	breytingar	á	fjölmörgum	stigum	og	víddum	samfélagsins,	

eins	 og	 breytingum	 á	 viðhorfi	 og	 samskiptum	 en	 einnig	 breytingum	 á	 uppbyggingu	

skipulagsheilda	og	stofnana,	sem	gerir	málið	enn	flóknara	(United	Nations,	2002:	vi).		

Það	hefur	sýnt	sig	að	kynjasamþætting	getur	verið	snúin	ef	ekki	liggja	fyrir	skýr	markmið	

og	 skuldbinding	 um	 markvissa	 innleiðingu	 hjá	 æðstu	 stjórnendum	 skipulagsheilda.	 Eins	

gagnast	 skipulögð	 námskeið	 og	 leiðbeiningar	 illa	 ef	 stefna	 og	 skýr	 aðferðafræði	 um	

innleiðinguna	eru	ekki	fyrir	hendi	(United	Nations,	2002).	

2.2.2 Kynjasamþætting	og	samfélagsskýrslur	

Við	leit	á	rannsóknum	á	samspili	kynjasamþættingar	og	samfélagsábyrgðar	eða	sjálfbærni	kom	

í	ljós	að	ekki	hafa	margir	valið	þann	fræðilega	vettvang	og	skrifaði	Spence	(2016)	sérstaka	grein	

byggða	á	því	„dularfulla	tómlæti“	sem	hún	nefnir„The	Obfuscation	of	Gender-Awareness	and	

Feminism	in	CSR	Reasearch	and	the	Academic	Community”.	Þarna	liggur	því	tækifæri	til	frekari	

rannsókna.	

Árið	 2005	 framkvæmdu	 Grosser	 og	 Moon	 rannsókn	 til	 að	 kanna	 áherslur	 og	 vægi	

kynjajafnréttis	í	samfélagsskýrslum	breskra	fyrirtækja	og	upp	að	hvaða	marki	kynjasamþætting	

er	fléttuð	inn	í	leiðbeiningar	við	gerð	þeirra.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	þrátt	fyrir	að	ýmsir	

samfélagsskýrslurammar	(e.	Reporting	framework)	kalli	eftir	slíkum	upplýsingum	þá	er	bæði	

valkvætt	að	upplýsa	um	þær	og	hversu	miklum	upplýsingum	er	deilt.	Samfélagsskýrslur	eru	

aftur	á	móti	tæki	sem	hægt	er	að	nota	til	að	innleiða	kynjasamþættingu	en	til	að	ná	árangri	

þurfa	yfirvöld,	skipulagsheildir	og	aðrir	áhrifahópar	að	taka	höndum	saman	(Grosser	og	Moon,	

2005).	

Árið	2008	tóku	Grosser	og	Moon	stöðuna	aftur	hjá	fyrirtækjum	á	breska	vinnumarkaðnum	

og	 kom	 í	 ljós	 að	 jákvæð	 framþróun	 hafði	 átt	 sér	 stað	 hvað	 mælingar	 og	 framsetningu	 á	

kynjavísum	í	opinberum	skýrslum	varðar.	Niðurstöður	sýndu	að	færst	hefur	í	aukana	að	gerð	

sé	grein	fyrir	kynjasjónarmiðum	en	mælingar	og	framsetning	upplýsinga	var	að	mestu	leyti	út	

frá	 sjónarmiðum	 hverrar	 skipulagsheildar	 og	 því	 eru	 þær	 hvorki	 yfirfæranlegar	 né	

samanburðarhæfar	við	aðrar	skipulagsheildir	eða	markaði	(Grosser	og	Moon,	2008).	Það	er	

erfitt	að	 rýna	 í	 tölur	eða	upplýsingar	þegar	hver	og	ein	skipulagsheild	setur	þær	 fram	með	

sínum	hætti,	hvað	þá	að	bera	niðurstöðurnar	saman	á	milli	skipulagsheilda	eða	markaða.	Lög	
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um	ársreikninga	(nr.	3/2006)	sem	byggja	að	miklu	leyti	á	alþjóðlegum	reikningskilastöðlum,	

International	Financial	Reporting	Standards	(IFRS),	er	m.a.	ætlað	að	mæta	þessum	vanda	hvað	

fjárhagslegar	upplýsingar	varðar.	

Það	hefur	sýnt	sig	að	hvorki	er	hægt	að	koma	í	veg	fyrir,	né	útrýma,	kynjamisrétti	eingöngu	

á	grundvelli	lagasetningar	(Gazzola	o.fl,	2016).	Til	að	hreyfa	við	hlutunum	þarf	samfélagslegur	

þrýstingur	og	skýrari	reglur	um	framsetningu	upplýsinga	að	fylgja.	Með	markvissri	innleiðingu	

og	 samþættingu	 kynjasjónarmiða	 í	 samfélagsskýrslum	má	 nýta	 þær	 til	 að	 ná	 betri	 árangri	

(Gazzola	o.fl.,	2016;	Grosser,	2011)	

2.2.3 Ávinningur	af	samfélagsskýrslum	

Við	leit	að	fræðilegum	heimildum	um	ávinning	af	samfélagsskýrslum	var	ekki	um	auðugan	garð	

að	gresja.	Það	sem	kom	upp	voru	aðallega	greinar	eða	skýrslur	sem	byggðu	á	rannsóknum	eða	

samstarfsverkefnum	við	stór	rannsóknar-	og	ráðgjafafyrirtækja	eins	og	Catalys	og	McKinsey	

og	verður	gefin	innsýn	inn	í	niðurstöður	slíkra	rannsókna	í	þessum	kafla.		

	Rannsókn	 Catalyst	 í	 samstarfi	 við	 Harvard	 Business	 School	 (Soars	 o.fl.,	 2011),	 gefa	 til	

kynna	 jákvæð	 tengsl	 á	milli	 kynjajafnvægis	meðal	æðstu	 stjórnenda	 og	 samfélagsábyrgðar	

skipulagsheilda.	Einn	af	þeim	kynjavísum	sem	dreginn	er	 fram	í	samfélagsskýrslum	er	 fjöldi	

kvenna	á	æðsta	stjórnstigi	(e.	C-suit)	og	í	stjórnum	skipulagsheilda.	Þessar	rannsóknir	hafa	sýnt	

að	fyrirtæki	með	hæsta	hlutfall	kvenna	á	æðsta	stjórnstigi	skila	að	meðaltali	betri	fjárhagslega	

afkomu	en	þau	sem	hafa	 lægsta	hlutfall	kvenna	á	æðsta	stjórnstigi.	Þar	sem	kynjahlutföll	 í	

röðum	 æðstu	 stjórnenda	 eru	 í	 jafnvægi	 yfir	 lengri	 tíma	 skora	 þau	 marktækt	 hærra	 hvað	

fjárhagslega	afkomu	varðar	en	þau	sem	hafa	engar	konur	í	röðum	stjórnenda.	Eins	hefur	komið	

í	 ljós	að	 jafnvægi	 í	kynjahlutföllum	hefur	 jákvæð	áhrif	á	orðspor	skipulagsheilda	 (Bear	o.fl.,	

2010).	 Þessar	 niðurstöður	 sýna	 að	 kynjajafnvægi	 á	 meðal	 æðstu	 stjórnenda	 er	 bæði	

skipulagsheildum	og	samfélaginu	til	hagsbóta	(Bear	o.fl.,	2010;	Soars	o.fl.,	2011).		

Rannsókn	 McKinsey	 á	 fjölbreytileika	 hjá	 366	 almennum	 hlutafélögum	 í	 Bretlandi,	

Bandaríkjunum,	 Kanada	 og	 Suður-Ameríku	 leiddi	 í	 ljós	 að	 þau	 sem	 höfðu	 hæst	 hlutfall	

kynþáttamargbreytileika	 (e.	 Ethnic	 diversity)	 á	 meðal	 æðsta	 stjórnenda	 (þ.e.	 í	 stjórn	 og	

framkvæmdarstjórn)	 voru	35%	 líklegri	 til	 að	hafa	betri	 fjárhagslega	afkomu	en	 sambærileg	

fyrirtæki	í	þeirra	heimalandi.	Þau	sem	höfðu	mest	kynjafnvægi	á	meðal	æðstu	stjórnenda	voru	

15%	líklegri	til	að	hafa	betri	fjárhagslega	afkomu	en	sambærileg	fyrirtæki	í	þeirra	heimalandi	

(Hunt,	Layton	og	Prince,	2015).	
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2.3 Staða	jafnréttismála	á	íslenskum	vinnumarkaði		

World	Economic	Forum	(WEF)	(2016)	hefur	í	rúman	áratug	mælt	stöðu	kynjanna	í	144	löndum	

og	gefið	út	skýrslu,	The	Global	Gender	Gap	Report,	um	bilið	á	milli	kynjanna	í	þessum	löndum.	

Það	land	sem	skipar	efsta	sæti	listans	hefur	minnsta	bilið	og	hefur	Íslandi	samfellt	trónað	á	

toppnum	s.l.	átta	ár	(World	Economic	Forum,	e.d.).	Víddirnar	sem	skýrslan	nær	til	eru	fjórar:	

1)	atvinnuþátttaka	og	jöfn	tækifæri,	2)	menntun,	3)	heilsa	og	lífslíkur	og	4)	pólitísk	valdefling	

(World	Economic	Forum	(2016).	Þrátt	fyrir	að	bilið	á	milli	kynjanna	sé	minnst	á		Íslandi	þá	ríkir	

hér	 enn	 kynjahalli	 sem	 erfitt	 virðist	 vera	 að	 útrýma	 (Brynhildur	 Flovenz,	 2007;	 Katrín	

Ólafsdóttir	og	Steinunn	Rögnvaldsdóttir;	2015).	Til	að	öðlast	betri	skilning	á	þessu	fyrirbæri	þá	

verður	staðan	skoðuð	í	þessum	kafla	og	gerð	grein	fyrir	aðgerðum	og	rannsóknum	sem	fjalla	

um	stöðu	kynjanna	á	íslenskum	vinnumarkaði,	eins	og	hún	birtist	í	dag.		

2.3.1 Vettvangur	atvinnulífsins	-	mismunandi	atvinnugeirar		

Hér	 verður	 gerð	 stutt	 grein	 fyrir	 ólíkum	 starfs-	 og	 rekstrarskilyrðum	 sem	 ríkja	 í	 opinbera-,	

einka-	og	félagsgeiranum	en	sá	mismunur	getur	haft	mikið	að	segja	varðandi	þau	viðhorf	sem	

ríkja	á	vinnustöðum	og	hvort	skilningur	sé	til	staðar	á	mikilvægi	þess	að	tryggja	jafnrétti	á	öllum	

sviðum	atvinnulífsins.	Þessi	mismunur	getur	einnig	skýrt	mismunandi	aðgengi	að	fjármagni	og	

björgum	 (e.	 resources)	 sem	 stjórnendur	 hafa	 til	 að	 ráðast	 í	 breytingar	 og	 umbætur	 í	

rekstrinum.	

Stjórnendur	 hjá	 hinu	 opinbera	 eru	 oftar	 en	 ekki	 embættismenn	 sem	 starfa	 í	 umboði	

ríkisins	 í	 rekstarumhverfi	 sem	markast	af	skýrum	 lagaramma	þar	sem	tilgangur	og	hlutverk	

hverrar	stofnunar	er	skilgreint	af	löggjafarvaldinu.	Megintilgangur	með	rekstri	ríkisstofnana	er	

að	leiðrétta	markaðsbrest,	þ.e.	að	veita	borgurum	samfélagsins	einhverskonar	þjónustu	sem	

einkaaðilar	geta	ekki	veitt	(Frosti	Ólafsson,	Bjarni	Brynjúlfur	Björnsson,	Leifur	Þorbergsson	og	

Marta	 Guðrún	 Blöndal,	 2015).	 Rekstrarmarkmið	 eru	 ekki	 byggð	 á	 hagnaðarsjónarmiðum	

heldur	 starfa	 stofnanir	 jafnan	 á	 grundvelli	 kostnaðarhagræðis	 þar	 sem	 ríkið	 krefst	 þess	 að	

kostnaði	 sé	 haldið	 lágmarki	 á	 öllum	 sviðum	 rekstursins.	 Á	 sama	 tíma	 eru	 gerðar	 kröfur	 til	

forstöðumanna	 um	 aukna	 skilvirkni	 og	 árangur	 á	 öllum	 sviðum	 rekstrarins	 (Gylfi	 Dalman,	

2010).	Kveðið	er	á	um	í	starfsmannalögum	(nr.	70/1996)	að	stefna	um	jafnrétti	skuli	innleidd	

hjá	öllum	ríkisstofnunum.	Slíkum	rekstrarstefnum	fylgja	engir	sérfjármunir	þar	sem	stofnunum	

eru	einungis	skammtaðir	fjármunir	í	samræmi	við	lögbundin	verkefni	þeirra.	Forstöðumaður	

og	æðstu	stjórnendur	bera	aftur	á	móti	ábyrgð	á	að	fjármunum	sé	varið	í	viðurkennd	verkefni	
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og	að	rekstrarútgjöld	og	afkoma	séu	ávallt	í	samræmi	við	fjárlög.	Fyrir	vikið	er	hætta	á	að	slíkar	

rekstrartengdar	stefnur	sitji	á	hakanum	ef	 fjárhagslegt	svigrúm	er	ekki	 til	 staðar	 (Arnar	Þór	

Másson,	2011;	Lög	um	opinber	fjármál,	nr.	123/2015).		

Fyrirtæki	 í	 einkageiranum	 eru	 almennt	 rekin	 með	 hagnaðarsjónarmið	 í	 huga	 og	 er	

rekstrarformið	 afar	 breytilegt,	 allt	 frá	 litlum	 einkahluta-	 eða	 sameignarfélögum	með	 örfáa	

starfsmenn	 til	 stórra	 almenningshlutafélaga.	 Stjórnarhættir	 markast	 af	 þessum	

margbreytileika	þar	sem	stjórnendur	lítilla	einka-	eða	fjölskyldufyrirtækja	þurfa	að	jafnaði	ekki	

að	 starfa	 samkvæmt	 fyrirmælum	 stjórnar	 né	 svara	 fyrir	 daglegar	 ákvarðanir	 sínar.	 Æðstu	

stjórnendur	 (forstjóri	 og	 framkvæmdarstjórar)	 almenningshlutafélaga	eru	 ráðnir	 af	 kjörinni	

stjórn	 og	 þurfa	 að	 starfa	 samkvæmt	 fyrirmælum	 stjórnar	 og	 ávallt	 að	 hafa	 hagsmuni	

eigendanna	(hluthafanna)	að	leiðarljósi.	Grundvallarábyrgð	stjórnenda	í	einkageiranum	lýtur	

þar	af	leiðandi	að	því	að	verja	hagsmuni	eigenda	og	tryggja	félaginu	viðunandi	afkomu,	hvort	

sem	þeir	eru	sjálfir	eigendur	eða	starfa	í	umboði	stærstu	eigendanna	(Andri	Árnason,	2015;	

Halla	Ýr	Albertsdóttir,	2014;	Viðskiptaráð	 Íslands,	Nasdaq	 Iceland	og	Samtök	atvinnulífsins,	

2015).		

Þriðji	 geirinn	 tekur	 til	 frjálsra	 félagasamtaka,	 sjálfseignarstofnana	 og	 sjóða	 s.s.		

hagsmunasamtaka,	 góðgerðarfélaga,	 gjafa-	og	minningarsjóða,	hjúkrunarheimila,	 skóla	eða	

miðstöðva.	Rekstarformið	er	mismunandi	en	sjálfseignarstofnanir	sem	stunda	atvinnurekstur	

falla	undir	sérstök	lög	(Lög	um	sjálfseignarstofnanir	sem	stunda	atvinnurekstur	nr.	33/1999).	

Skipulagsheildir	í	þriðja	geiranum	eru	ekki	reknar	með	hagnaðarsjónarmið	í	huga	(e.	Non	Profit	

Organistaions)	heldur	starfa	þær	í	samræmi	við	lífsviðhorf	og	gildi	þeirra	félaga	eða	aðila	sem	

standa	að	rekstrinum	og	nýta	fjármuni	sem	aflað	er	til	að	þjóna	skilgreindum	markmiðum.	Líkt	

og	varðandi	hlutafélög	á	almennum	markaði	þá	starfa	stjórnendur	í	umboði	stjórna	en	þeim	

ber	jafnframt	að	mæta	sjónarmiðum	og	þörfum	félagsmanna	á	sama	tíma.	Stjórnendur	í	þriðja	

geiranum	 þurfa	 því	 oft	 að	 þjóna	 tveimur	 herrum	 en	 sjónarmið	 þessara	 aðila	 geta	 jafnvel	

stangast	á.	Þessi	staða	getur	gert	stöðu	stjórnenda	í	þriðja	geiranum	mun	flóknari	en	þekkist	í	

öðrum	geirum	(Andri	Árnason,	2015;	Helgi	Freyr	Kristinsson,	2014;	Þriðji	geirinn,	2008).	Þegar	

horft	er	til	þess	hversu	rekstragrundvöllur	 í	þessum	þremur	geirum	er	ólíkur	má	ætla	að	sá	

mismunandi	 grundvöllur	 stýri	 að	 einhverju	 leyti	 viðhorfum	 og	 hegðun	 stjórnenda	 og	

starfsmanna	 (Katrín	 Ólafsdóttir	 og	 Steinunn	 Rögnvaldsdóttir,	 2015;	 Velferðarráðuneytið,	

2015).		
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2.3.2 Jafnréttisbarátta	á	vinnumarkaði	

Árið	 1961	 setti	 Alþingi	 Lög	 um	 launajöfnuð	 kvenna	 og	 karla	 nr.	 60/1061.	 Lögin	 fólu	 í	 sér	

markvissar	aðgerðir	um	hækkun	launa	kvenna	í	áföngum	yfir	sex	ára	tímabil	eða	þar	til	launum	

karla	fyrir	sömu	störf	væri	náð.	Þrátt	fyrir	þessar	markvissu	aðgerðir	var	bilið	enn	óbrúað	árið	

1975.	Þann	24.	október	það	ár	tóku	konur	málin	í	sínar	hendur	þegar	um	90%	vinnandi	kvenna	

tók	sér	frí	til	að	safnast	saman	og	krefjast	jafnréttis	á	vinnumarkaði.	Þessar	aðgerðir	skiluðu	

konum	Lögum	um	jafnrétti	kvenna	og	karla	nr.	78/1976,	ári	síðar,	en	þar	er	kveðið	á	um	sömu	

laun	og	kjör	til	karla	og	kvenna	fyrir	sambærileg	eða	jafnverðmæt	störf.	Fimmtíu	árum	síðar	

hefur	þessum	markmiðum	ekki	enn	verið	náð	(Guðbjartur	Hannesson,	2011;	Katrín	Ólafsdóttir	

og	Steinunn	Rögnvaldsdóttir,	2015).		

Rannsókn	 Mörtu	 Einarsdóttur	 (2014)	 „Jafnrétti	 á	 vinnustöðum	 á	 Íslandi”	 er	

viðhorfskönnun	sem	Marta	framkvæmdi	fyrir	Jafnréttisstofu	um	jafnrétti	og	mismunun,	þar	

sem	 sjónum	 er	 beint	 að	 stjórnendum	 í	 íslenskum	 skipulagsheildum.	 Í	 niðurstöðum	

rannsóknarinnar	 má	 finna	 ýmis	 atriði	 eins	 og	 mun	 á	 áhuga	 stjórnenda	 á	 tilskipunum	

Evrópusambandsins	um	jafnrétti	á	vinnustöðum	þar	sem	kvenstjórnendur	sýndu	þeim	þætti	

mun	meiri	áhuga	en	karlar.	Þá	kom	í	ljós	að	karlstjórnendur	telja	síður	þörf	á	jafnréttislöggjöf	

sem	nær	til	fleiri	þátta	en	jafnréttis	á	milli	kynjanna.	Eins	kom	fram	að	karlstjórnendur	telja	

oftar	en	kvenstjórnendur	að	mismunun	eigi	sér	freka	stað	á	öðrum	vinnustöðum	en	þeim	sem	

þeir	sjálfir	stjórna.	Í	niðurstöðum	er	ekki	gefið	upp	hlutfall	stjórnenda	eftir	starfsgeirum,	en	

þar	sem	rekstraforsendur	og	rekstargrundvöllur	er	afar	ólíkur	í	þessum	þremur	geirum	hefði	

verið	 gagnlegt	 að	 sjá	 slíka	 greiningu	 þar	 sem	 komið	 hefur	 í	 ljós	 að	 töluverður	munur	 er	 á		

viðhorfi	 stjórnenda	 til	 ýmissa	 jafnréttissjónarmiða	 eftir	 því	 hvaða	 atvinnugeira	 er	 verið	 að	

skoða	(Velferðarráðuneytið,	2015).	
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2.3.3 Jafnréttislög	
Markmið	jafnréttislaga	er	að	tryggja	að	jafnrétti	sé	innleitt	á	öllum	sviðum	samfélagsins.	Lögin	

skiptast	í	sex	kafla;	I.	Markmið	og	orðskýringar,	II.	Stjórnsýslu,	III.	Réttindi	og	skyldur,	IV.	Bann	

við	mismunun	á	grundvelli	kyns,	V.	Viðurlög	og	VI.	Önnur	ákvæði.	Undir	þessum	sex	köflum	

falla	svo	34	greinar.	Mynd	3	gefur	myndræna	yfirsýn	yfir	uppbyggingu	og	inntak	laganna	.	

Til	að	ná	fram	jafnrétti	og	gæta	þess	að	jafnréttis-	og	kynjasjónarmiðum	sé	haldið	á	lofti	þá	

mæla	lögin	fyrir	um	kynjasamþættingu:	„Kynjasamþættingar	skal	gætt	við	alla	stefnumótun	

og	áætlanagerð	sem	gerð	er	á	vegum	ráðuneyta	og	opinberra	stofnana	er	starfa	á	málefnasviði	

þeirra.	Hið	sama	gildir	um	alla	ákvörðunartöku	innan	ráðuneyta	og	stofnana	eftir	því	sem	við	

getur	átt”(nr.	10/2008,	17.gr.).	Þessi	krafa	um	kynjasamþættingu	er	ekki	sett	fram	á	beinan	

hátt	hvað	varðar	ábyrgð	skipulagsheilda	í	einka-	og	þriðja	geiranum	og	skapar	það	tóm	til	að	

túlka	lögin	á	þann	veg	að	öðrum	skipulagsheildum	en	þeim	opinberu	sé,	í	reynd,	í	sjálfsvald	

sett	hvort	og	þá	hvernig	kynjasjónarmiðum	er	haldið	á	lofti.	Með	tilliti	til	markmiða	laganna	

sk.v	 a	 lið	 1.gr.	 kemur	 hins	 vegar	 skýrt	 fram	 að	 eitt	 af	 markmiðum	 þeirra	 sé:	 „að	 gæta	

jafnréttissjónarmiða	og	vinna	að	kynjasamþættingu	 í	 stefnumótun	og	ákvörðunum	á	öllum	

sviðum	samfélagsins“.	

Mynd	3.	Yfirlit	yfir	alla	kafla	og	greinar	jafnréttislaga,	dregið	upp	af	höfundi.	
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2.3.4 Jafnlaunavottun	
Árið	 2012	 var	 settur	 á	 laggirnar	 aðgerðarhópur	 stjórnvalda	 og	 samtaka	 aðila	 á	

vinnumarkaði	um	launajafnrétti	en	hópnum	var	falið	að	skoða	stöðu	jafnréttismála	hér	á	landi.	

Afrakstur	vinnuhópsins	var	birtur	 í	 tveimur	 skýrslum,	þar	 sem	önnur	 fjallar	um	rannsókn	á		

launamun	karla	og	kvenna	út	frá	ýmsum	víddum	(Sigurður	Snævarr,	2015)	en	hin	veitir	yfirlit	

yfir	 stöðu	kvenna	og	karla	á	 vinnumarkaði	 (Katrín	Ólafsdóttir	og	Steinunn	Rögnvaldsdóttir,	

2015).	 Velferðarráðuneytið	 birti	 niðurstöður	 þessarar	 yfirgripsmiklu	 vinnu	 en	 verkefnið	 er	

tilraun	til	að	kortleggja	stöðu	jafnréttismála	á	íslenskum	vinnumarkaði.	Samkvæmt	skýrslunni	

hefur	 launamunur	 kynjanna	 minnkað	 örlítið.	 Launamunurinn	 mældist	 um	 7,6%	 á	

vinnumarkaðnum	í	heild,	7,8%	á	almennum	vinnumarkaði	en	7%	á	opinberum	vinnumarkaði.	

Viðhorf	 vinnuveitenda	 í	 öllum	 atvinnugeirum	 voru	 einnig	 metin	 út	 frá	 ýmsum	

jafnréttissjónarmiðum	og	fram	kemur	að	viðhorf	yfirmanna	í	einkageiranum	og	þeim	opinbera	

eru	ólík.	Viðhorf	yfirmanna	í	einkageiranum	er	t.d.	neikvæðara	til	fæðingarorlofs	starfsmanna	

en	hjá	yfirmönnum	í	opinbera	geiranum.	Þessar	niðurstöður	gefa	til	kynna	að	ólíkt	starfs-	og	

rekstrarumhverfi	skipulagsheilda	geti	haft	einhver	áhrif	á	niðurstöðuna	(Velferðarráðuneytið,	

2015).	

Á	kvenréttindadaginn	19.	júní	2012	voru	kynntar	til	sögunnar	tillögur	að	jafnlaunastaðli	

sem	þjónar	þeim	tilgangi	að	afmá	kynbundinn	og	óútskýrðan	launamun	kynjanna	á	íslenskum	

vinnumarkaði	 (Guðrún	 C.	 Emilsdóttir,	 2012).	 Í	 ræðu	 Jóhönnu	 Sigurðardóttur	 á	 kynningu	 á	

staðlinum	þann	 sama	dag	 kemur	 fram	að	grunnurinn	hafi	 verið	 lagður	 á	 kvennafrídaginn	 í	

október	 2008	 þegar	 hún,	 ásamt	 þáverandi	 félagsmálaráðherra	 og	 forsvarmönnum	

Alþýðusambands	 Íslands	 (ASÍ)	 og	 Samtökum	 atvinnulífsins	 (SA),	 hafi	 undirritað	 erindi	 til	

Staðlaráðs	 Íslands	 um	 smíði	 á	 staðli	 um	 jafnlaunakerfi.	 Áherslan	 var	 sett	 á	 að	 útbúa	

vottunarhæfan	 staðal	 í	 samræmi	 við	 aðra	 viðurkennda	 gæða-	 og	 stjórnunarstaðla	 sem	

Staðlaráð	gefur	út	(Jóhanna	Sigurðardóttir,	2012).	

Árið	2017	var	innleiðing	og	vottun	jafnlaunastaðalsins	lögfest	með	Lögum	um	breytingar	

á	lögum	um	jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla	nr.	10/2008,	með	síðari	breytingum	

(nr.	56/2017).	Samkvæmt	lögunum	skulu	öll	 fyrirtæki	og	stofnanir,	með	25	starfsmenn	eða	

fleiri,	 öðlast	 vottun	 á	 þeim	 jafnlaunakerfum	 sem	 þau	 nota,	 í	 samræmi	 við	 kröfur	 ÍST-85	

jafnlaunastaðalsins.	Útfærsla	á	vottunarferlinu	er	 skilgreind	nánar	 í	Reglugerð	um	vottun	á	
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jafnlaunakerfum	 fyrirtækja	 og	 stofnana	 á	 grundvelli	 staðalsins	 ÍST-85	 (Reglugerð	 nr.	

365/2017).	Lögin	taka	gild	þann	1.	janúar	2018.	

2.4 Frumkvæði	til	að	mæta	kröfum	um	samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni	

Frá	 því	 á	 tíunda	 áratug	 síðustu	 aldar	 hafa	 ýmsir	 aðilar	 sýnt	 frumkvæði	 til	 að	 aðstoða	

skipulagsheildir	við	að	mæta	kröfum	um	aukna	samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni.	Um	er	að	ræða	

lausnir	í	formi	skýrslugerðarramma,	staðla,	regluverks	og	leiðbeininga	af	ýmsu	tagi.	Í	þessum	

kafla	 verða	 skoðaðar	 þær	 lausnir	 sem	 hafa	 náð	 mikilli	 útbreiðslu	 og	 standa	 jafnframt	

skipulagsheildum	til	boða	án	endurgjalds	en	það	eru	Global	Reporting	Initiative	(GRI),	United	

Nations	Global	Compact	(UNGC),	UN	Sustainable	Development	Goals	(UN	SDG)	ásamt	World	

Federation	of	Exchange	og	Nasdaq	ESG	(Environmental	Social	Governance).	

2.4.1 Global	Reporting	Initiative	(GRI)	
Global	 Reporting	 Initiative	 á	 rætur	 sínar	 að	 rekja	 til	 bandalags	 frjálsra	 félagasamtaka	 um	

umhverfisvæn	hagkerfi	í	Bandaríkjunum,	en	Umhverfisstofnun	Sameinuðu	þjóðanna,	United	

Nations,	 Environmental	Project	 (UNEP),	 átti	 einnig	 aðild	 að	þróun	GRI.	Árið	2002	varð	GRI	

formlegur	samstarfsaðili	UNEP	og	árið	2006	bættust	UNGC	og	fleiri	samstarfsaðilar	í	hópinn.	

Áhersla	 GRI	 hefur	 verið	 á	 útgáfu	 leiðbeininga	 um	 skýrslugerð	 varðandi	 sjálfbærni	 og	

samfélagsábyrgð	ásamt	fræðslu	um	rannsóknir	og	þróun	viðfangsefnisins	(Global	Reporting	

Initiative,	2010).	GRI	er	enn	rekið	af	frjálsum	félagasamtökum	sem	hafa	það	að	markmiði	að	

auka	samfélagslega	ábyrgð	og	sjálfbærni	um	heim	allan	og	 í	dag	býður	GRI	upp	heildrænar	

lausnir	og	stuðningsefni	án	endurgjalds	(Global	Reporting	Initiative,	e.d:a).	

GRI	 staðallinn	 (Global	 Reporting	 Initiative,	 e.d:a.)	 er	 nýjasta	 afurð	 GRI	 en	 hann	 er	

viðurkenndur	 rammi	 til	 að	 útbúa	 samfélags-	 og	 sjálfbærniskýrslur.	 Staðallinn	 inniheldur	

viðurkennda	gæða-	og	stjórnunarstuðla	sem	draga	fram	margvísleg	áhrif	kjarnastarfseminnar	

á	 innra	 og	 ytra	 umhverfi,	 efnahag	og	 samfélag	 skipulagsheilda.	 Innleiðingunni	 er	ætlað	 að	

varpa	ljósi	á	þætti	sem	vitað	er	að	hafa	neikvæð	áhrif	á	reksturinn	ef	þeim	er	ekki	veitt	athygli	

en	við	það	skapast	tækifæri	til	umbóta.	Staðallinn	gefur	stjórnendum	yfirgripsmikla	sýn	sem	

stuðlað	getur	að	betri,	skilvirkari	og	ábyrgari	rekstri	(Global	Reporting	Initiative,	e.d:c).	

GRI	 er	brautryðjandi	 á	þessu	 sviði	 og	 á	 að	baki	 tveggja	 áratuga	þróunarvinnu	þar	 sem	

upphaflega	 voru	 sett	 fram	 leiðbeinandi	 viðmið,	 almenn	 og	 sértæk,	 til	 að	 afhjúpa	 þætti	 í	

stafsemi	skipulagsheilda	sem	flokkast	undir	ófjárhagslega	þætti	rekstrarins	(Global	Reporting	
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Initiative,	2010).	Nú	hefur	viðmiðunum	verið	breytt	í	staðal	sem	kynntur	var	í	október	2016	

(Global	Reporting	Initiative,	e.d:d).		

GRI	 leggur	 áherslu	 á	 að	 niðurstöður	 mælinga	 séu	 dregnar	 fram	 í	 árlegum	 skýrslum	

skipulagsheilda	sem	birtar	eru	opinberlega.	Til	að	tryggja	að	vinnan	skili	samanburðarhæfum	

tölum	og	upplýsingum,	hafa	verið	settir	fram	samræmdir	mælikvarðar	sem	unnt	er	að	yfirfæra	

og	beita	hjá	skipulagsheildum	í	öllum	geirum	(Global	Reporting	Initiative,	e.d:c.).	Eins	og	sjá	

má	á	mynd	4,	þá	skiptist	staðallinn	í	tvo	hluta.	Annar	inniheldur	almenna	stuðla	staðalsins,	GRI	

101-103	og	hinn	inniheldur	sjálfbærnistuðlana,	umhverfi,	efnahag	og	samfélag,	GRI	200-400.	

	

Mynd	4.	Myndræn	 framsetning	 af	 skipulagi	GRI	 staðalsins	og	þeim	 stuðlaflokkum	sem	staðallinn	
inniheldur	(Global	Reporting	Initiative,	e.d:c).	
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GRI	101	fjallar	um	forsendur	og	notkun	staðalsins	en	sá	stuðull	er	ekki	notaður	við	gerð	

sjálfbærniskýrslna.	GRI	102	er	ætlað	að	kortleggja	stefnu	og	kjarnastarfsemi	skipulagsheilda	

með	því	að	draga	fram	grundvallarupplýsingar	um	starfsemina	og	mikilvæga	málaflokka	sem	

tengjast	samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni.	Eins	og	sjá	má	í	töflu	1	þá	er	GRI	102	stuðullinn	mjög	

yfirgripsmikill,	en	hann	inniheldur	fimm	flokka	sem	saman	innihalda	56	undirstuðla,	þar	af	eru	

26	þeirra	settir	 fram	 í	allt	að	átta	 liðum.	GRI	103	stuðullinn	er	 svo	 tæki	 til	að	skoða	hvaða	

stjórnarháttum	er	beitt	við	ákvarðanatöku	og	almenna	stýringu	mikilvægustu	málaflokkanna	

og	er	gerð	grein	fyrir	þeim	samhliða	viðeigandi	sjálfbærnistuðlum.		

Öllum	stuðlum	staðalsins	 fylgja	 leiðbeiningar	um	hvað	farið	er	 fram	á	að	upplýst	sé	um	(e.	

Requested),	 hverju	 er	mælt	með	 að	 sagt	 sé	 frá	 (e.	 Recommended)	 ásamt	 leiðarljósum	 (e.	

Guidelines)	og	bakgrunnsupplýsingum	(e.	Background)	(GRI	Standard,	e.d.).			 	

Tafla	 1.	 Yfirlit	 yfir	 56	 þætti	 sem	 falla	 undir	 almennu	 afhjúpunarviðmið	GRI	 staðalsins.	 Taflan	 og	
þýðing	á	stuðlunum	er	sett	fram	af	höfundi	(2017).	

	

GRI	102-28 Mat	á	frammistöðu	æðstu	stjórnenda
GRI	102-1 Heiti	skipulagsheildar GRI	102-29 Stjórnun	á	áhrifum	og	áhættu	í	tengslum	við	sjálfbærniþætti
GRI	102-2 Kjarnastarfsemi,	vörur	og/eða	þjónusta GRI	102-30 Skilvirkni	áhættustýringar
GRI	102-3 Staðsetning	aðalstöðva GRI	102-31 Eftirlit	og	eftirfylgni	á	sjálfbærniþáttum
GRI	102-4 Staðsetning	starfsemi GRI	102-32 Hlutverk	æðstu	stjórnenda	við	sjálfbærniuppgjör
GRI	102-5 Eignarhald	og	tegund	reksturs GRI	102-33 Samskiptaferlar	vegna	mikilvægra	áhættuþátta
GRI	102-6 Markaðssvæði GRI	102-34 Fjöldi	áhættuþátta	sem	tengjast	náttúrunni
GRI	102-7 Stærð	skipulagsheildar GRI	102-35 Hvatakerfi	og	kaupaukar
GRI	102-8 Starfsmannaupplýsingar GRI	102-36 Verklag	við	ákvörðun	á	kaupaukum
GRI	102-9 Virðiskeðjan GRI	102-37 Aðkoma	hagaðila	í	ákvörðunum	um	kaupauka
GRI	102-10 Breytingar	í	virðiskeðju GRI	102-38 Hlutfall	kaupauka	æðsta	stjórnanda
GRI	102-11 Varúðarráðstafanir	vegna	þekktra	áhættuþátta GRI	102-39 Hækkun	á	hlutfalli	kaupauka	æðsta	stjórnanda
GRI	102-12 Aðild	að	ytri	verkefnum
GRI	102-13 Aðild	að	samtökum	og	félögum GRI	102-40 Yfirlit	yfir	hagaðila	skipulagsheildarinnar

GRI	102-41 Vinnuréttur
GRI	102-14 Sefnuyfirlýsing	æðsta	stjórnenda	varðandi	sjálfbærnimál GRI	102-42 Greining	og	val	á	hagaðilum
GRI	102-15 Helstu	áhrif,	áhætta	og	tækifæri GRI	102-43 Hagaðilasamskipti

GRI	102-44 Helstu	mál-	eða	áhyggjuefni	hagaðila
GRI	102-16 Gildi,	viðmið,	verklag	og	venjur	
GRI	102-17 Vinnulag,	verklag	og	varúðarrástafanir	vegna	ósiðlegra	athafna	 GRI	102-45 Yfirlit	yfir	helstu	kafla	ársreiknings

GRI	102-46 Val	á	mikilvægustu	málefnum	skipulagsheildarinnar
GRI	102-18 Stjórnskipulag GRI	102-47 Yfirlit	yfir	mikilvægustu	málefnin
GRI	102-19 Valddreifing GRI	102-48 Upplýsingar	um	breytingar	á	upplýsingargjöf
GRI	102-20 Ábyrgð	æðstu	stjórnenda	á	sjálfbærniþáttum GRI	102-49 Breytingar	í	skýrslugerð
GRI	102-21 Aðild	og	aðkoma	hagaðila	að	sjálfbærnimálefnum GRI	102-50 Tímabil	skýrslu
GRI	102-22 Samsetning	stjórnar GRI	102-51 Dagsetning	síðustu	skýrslu
GRI	102-23 Aðgreining	valds GRI	102-52 Tíðni	skýrslugerðar
GRI	102-24 Verklag	varðandi	val	á	æðstu	stjórnendum GRI	102-53 Tengiliður	vegna	upplýsinga	um	skýrslu
GRI	102-25 Hagsmunaárekstrar GRI	102-54 Aðferðarfræði	í	samræmi	við	GRI
GRI	102-26 Hlutverk	æðstu	stjórnenda	við	mörkun	stefnu	um	hlutverk	og	gildi GRI	102-55 GRI	efnisyfirlit
GRI	102-27 Sameiginleg	þekking	æðstu	stjórnenda	á	sjálfbærnimálum GRI	102-56 Áreiðanleikakönnun	þriðja	aðila

GRI	102	-	Almennir	afhjúpunarþættir
1.	Skipurit	og	starfsemi

2.	Stefnumörkun

3.	Siðferði	og	heilindi

4.	Stjórnarhættir

5.	Verklag	við	skýrslugerð

5.	Aðkoma	hagaðila
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Stuðlar	 GRI	 200	 -	 400	 lúta	 að	 sjálfbærniflokkunum	 þremur,	 efnahag,	 umhverfi	 og	

samfélagi,	 en	 gert	 er	 grein	 fyrir	 þeim	 í	 samræmi	 við	 eðli	 kjarnastarfseminnar	 og	 þeim	

málaflokkum	sem	hver	og	ein	skipulagsheild	telur	mikilvægt	að	meta.	Sjálfbærnistuðlarnir	eru	

samtals	33,	 sex	 stuðlar	 í	 tengslum	við	efnahag,	 átta	 stuðlar	 í	 tengslum	við	umhverfi	 og	19	

stuðlar	tengdir	félagslegum	þáttum.	Í	töflu	2	má	sjá	yfirlit	yfir	alla	megin	stuðla	staðalsins.	Það	

sama	á	við	um	sjálfbærnistuðlana	að	undir	þeim	öllum	má	finna	fjölda	undirliða	sem	ekki	verða	

gerð	 skil	 hér	 en	 allur	 staðallinn	 er	 aðgengilegu	 án	 endurgjalds	 á	 heimasíðu	 GRI	 (Global	

Reporting	Initiative,	e.d:c).	

GRI	 staðallinn	 gegnir	 svipuðu	 hlutverki	 fyrir	 ófjárhagslega	 þætti	 rekstrarins	 og	 lög	 um	

ársreikninga	gera	fyrir	fjárhagslegu	þættina.	Búið	er	að	skilgreina	og	samræma	framsetningu	

fjárhagslegu	þáttanna	undir	rekstrarreikning,	sjóðstreymi	og	efnahagsreikning	ásamt	því	að	

hannaðar	hafa	verið	sérstakar	kennitölur	til	að	mæla	og	meta	fjárhagslega	frammistöðu	og	

árangur	skipulagsheilda	(Lög	um	ársreikninga	nr.	3/2006).	Með	sambærileg	markmið	í	huga	

hefur	GRI	staðallinn	verið	hannaður	til	að	bera	kennsl	á	fyrirfram	skilgreinda	neikvæða	þætti	

kjarnastarfseminnar	og	mæla	áhrif	þeirra	á	innra	og	ytra	samfélag,	umhverfi	og	efnahag.	Með	

markvissri	rýni	á	stöðu	þessara	ófjárhagslegu	þátta	skapast	nauðsynlegt	gagnsæi	til	að	meta	

Tafla	2.	Yfirlit	yfir	alla	meginstuðla	GRI	staðalsins.	Taflan	og	þýðing	á	stuðlunum	er	sett	fram	af	
höfundi	(2017).	

	

GRI	101 Forsendur	og	notkun	staðalsins GRI	401 Starfsmannamál

GRI	102 Almenn	afhjúpunarviðmið GRI	402 Samskipi	og	upplýsingaflæði

GRI	103 Stjórnun	og	framkvæmd GRI	403 Almenn	heilsufarsstefna

GRI	404 Þjálfun	og	menntun

GRI	201 Efnahagsleg	afkoma	-	ársskýrsla	 GRI	405 Jafnræði	og	margbreytileiki

GRI	202 Staðsetning	á	markaði GRI	406 Jafnrétti

GRI	203 Óbein	efnahagsleg	áhrif GRI	407 Vinnuréttur

GRI	204 Innkaupastefna	 GRI	408 Barnavinna

GRI	205 Aðgerðir	gegn	spillingu GRI	409 Nauðungar-	eða	þvingunarvinna

GRI	206 Aðgerðir	gegn	einokun	og	vantrausti GRI	410 Öryggismál

GRI	411 Frumbyggjaréttur

GRI	301 Meðferð	á		vörum	og	efnum GRI	412 Mannréttindastefna	og	mat

GRI	302 Orka GRI	413 Nærsamfélag	skipulagsheildarinnar

GRI	303 Vatn GRI	414 Birgjamat	m.t.t.	félagslegara	þátta

GRI	304 Umhverfi,	vistkerfi	og	lífríki	starfseminnar GRI	415 Stuðningur	við	stjórnmálaflokka

GRI	305 Gróðurhúsalofttegundir GRI	416 Heilsa	og	öryggi	viðskiptavina

GRI	306 Losun	á	sorpi	og	úrgangi GRI	417 Upplýsingar	um	uppruna	vöru	og	þjónustu

GRI	307 Lögfylgni	og	mat	á	umhverfisáhrifum GRI	418 Neytendavernd

GRI	308 Umhverfismat	birgja GRI	419 Lögfylgni	á	félagslegu	og	efnahagslegu	starfssvæði

Grunnur	staðalsins	og	kjarnastarfsemin	 Samfélag

Efnahagur

Umhverfi
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ýmsa	 undirliggjandi	 þætti	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 stjórnarhætti	 og	 siðferði	 skipulagsheilda.	 Sú	

gagnsæja	mynd	 sem	 dregin	 er	 fram	 skapar	 svo	 tækifæri	 til	 að	 fylgjast	með	 framvindu	 og	

árangri	skipulagsheilda	frá	einu	tímabili	til	annars.	Staðallinn	er	einnig	tæki	til	að	varpa	ljósi	á	

ýmsa	áhættuþætti	sem	mikilvægt	er	að	fylgjast	með	og	mæta.	Eins	er	staðallinn	yfirfæranlegur	

á	hvaða	skipulagsheild	sem	er,	hvar	sem	er	í	heiminum	(Global	Reporting	Initiative,	e.d:c).	

2.4.2 United	Nations	Global	Compact	(UNGC)	

UN	 Global	 Compact	 er	 alþjóðlegur	 sáttmáli	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 samfélagsábyrgð	

fyrirtækja.	Sáttmálinn	hvetur	skipulagsheildir	til	að	beita	siðferðilega	ábyrgum	stjórnarháttum	

og	að	 samþætta	 samfélagsábyrgð	bæði	 í	 stefnu	og	kjarnastarfsemi	þeirra.	Hann	var	 settur	

fram	 árið	 2000	 að	 frumkvæði	 Kofi	 Annan,	 þáverandi	 aðalritara	 Sameinuðu	 þjóðanna.	

Sáttmálinn	 inniheldur	 tíu	 meginreglur,	 til	 að	 styðjast	 við,	 sem	 falla	 undir	 fjóra	 flokka:	

mannréttindi,	vinnumarkað,	umhverfismál	og	aðgerðir	gegn	spillingu.	Á	mynd	5	má	sjá	yfirlit	

yfir	meginreglurnar	10.	

Mynd	5.	Yfirlit	yfir	meginreglur	UNGC	(United	Nations	Global	Compact.	(e.d.b).	Mynd	dregin	upp	af	
höfundi.	

1. Stuðla	að	og	virða	alþjóðlega	viðurkennd	mannréttindi
2. Tryggja	að	þau	séu	á	engan	hátt	meðsek	um	mannréttindabrot

3. Halda	félagafrelsi	í	heiðri	og	viðurkenna	rétt	fólks	til	kjarasamninga
4. Að	útrýma	allri	nauðungar-	og	þrælkunarvinnu
5. Tryggja		að	barnavinna	sé	með	öllu	afnumin
6. Útrýma	öllu	misrétti	hvað	varðar	vinnu	og	starfsval

7. Stuðla	að	varúðarreglu	sé	beitt	í	umhverfismálum
8. Eiga	frumkvæði	að	því	að	hvetja		til	aukinnar	umhverfisábyrgðar
9. Hvetja	til	þróunar	á	umhverfisvænni	tækni	og	aukinn	nýtingu	hennar

10. Vinna	gegn	spilling	af	öllu	tagi,	þar	með	talið	kúgun	og	mútum

Vinnu-	
markaður

Mann-	
réttindi

Umhverfi

Gegn	
spillingu

Fyrirtækjum	ber	að:
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Markmið	 UNGC	 er	 að	 skapa	 skipulagsheildum	 um	 heim	 allan	 grundvöll	 til	 þess	 að	 taka	

markvissan	þátt	í	að	bæta	heiminn	með	því	að	endurskoða	og	betrumbæta	eigin	starfshætti.	

Það	gera	þær	með	því	að	samþætta	áherslur	 sem	settar	eru	 fram	 í	meginreglunum	tíu	við	

stefnu	 og	markmið	 skipulagsheilda.	 Á	 slíkum	 grundvelli	 er	 skipulagsheildum	 gert	 kleift	 að	

stuðla	 sameiginlega	 að	 hnattrænu	 sjálfbærni-	 og	 velferðarsamfélagi	 sem	 gerir	 ráð	 fyrir	 og	

mætir	margbreytilegum	þörfum	þeirra	sem	þar	búa	(United	Nations	Global	Compact,	2015).	Í	

ágúst	2017	hafa	20	íslenskar	skipulagsheildir	skrifað	undir	og	fullgilt	UNGC	sáttmálann	(United	

Nations	Global	Compact,	e.d.a).	Sáttmálinn	inniheldur	einungis	leiðbeinandi	reglur	eða	viðmið	

og	geta	skipulagsheildir	gengið	mislangt	 í	 innleiðingu	þeirra,	allt	 frá	svokallaðri	hraðskýrslu,	

Express,	 sem	 er	 viljayfirlýsing	 um	 að	 fylgja	 sáttmálanum,	 að	 árlegri	 samfélagsskýrslu,	

Communication	on	Progress	(COP	)	(United	Nations	Global	Compact,	2015).	

2.4.3 UN	Sustainable	Development	Goals	(UN	SDG)	

Heimsmarkmið	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 sjálfbæra	 þróun	 (SÞ),	United	Nations	 Sustainable	

Development	Goals	 (UN	SDG),	voru	sett	 fram	í	ályktun	Allsherjarþingsins,	Transforming	the	

world:	the	2030	Agenda	for	Sustainable	Development,	á	70.	aðalfundi	SÞ,	þann	25.	september	

2015	(70/1).	Þau	eru	útvíkkun	á	þúsaldarmarkmiðum	SÞ,	UN	Millenium	Development	Goals	

(UN	 MDG),	 um	 sjálfbæra	 þróun	 sem	 sett	 voru	 fram	 í	 sérstakri	 yfirlýsingu	 árið	 2000	 sem	

sameiginlegt	átak	leiðandi	þróunarríkja	og	-stofnana	á	heimsvísu	um	að	leggjast	á	eitt	við	bæta	

hag	mannkyns	um	heim	allan,	með	því	 að	huga	 sérstaklega	að	mikilvægustu	grunnþörfum	

fátækustu	og	vanþróuðustu	ríkjanna.	Mynd	6	sýnir	yfirlit	yfir	markmiðin	en	þau	voru	alls	átta	

og	beindust	m.a.	að	því	draga	úr	fátækt,	bæta	heilsu	og	auka	jafnrétti.		

AÐ	EYÐA	FÁTÆKT	OG	
HUNGRI

ÖLL	BÖRN	NJÓTI	GRUNN-
SKÓLAMENNTUNAR	ÁRIÐ	
2015

BERJAST	GEGN	ALNÆMI,	
MALARIU	OG	ÖÐRUM	
SJÚKDÓMUM	SEM	ÓGNA	
MANNKYNINU

VINNA	AÐ	SJÁLFBÆRRI	
ÞRÓUN

VINNA	AÐ	JAFNRÉTTI	
KYNJANNA	OG	STYRKJA	
FRUMKVÆÐISRÉTT	KVENNA

LÆKKA	DÁNARTÍÐNI	
BARNA

VINNA	AÐ	BÆTTU	
HEILSUFARI	KVENNA

STYRKJA	HNATTRÆNA	
SAMVINNU	UM	ÞRÓUN

AÐ	EYÐA	FÁTÆKT	OG	
HUNGRI

Mynd	6.	Yfirlit	yfir	Þúsaldarmarkmið	SÞ	eins	og	þau	eru	sett	fram	hjá	Félagi	Sameinuðu	þjóðanna	
(e.d.).	Íslensk	þýðing	hefur	verið	sett	inn	á	hvert	markmið	af	höfundi.	
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	Sameiginlega	var	Þúsaldarmarkmiðunum	ætlað	að	stuðla	að	friði	og	mannsæmandi	lífi	hvar	

sem	er	í	heiminum	(United	Nations,	e.d.;	Félag	Sameinuðu	þjóðanna,	e.d:b).	

Lagt	var	upp	með	háleit	markmið	um	að	ná	þúsaldarmarkmiðunum	á	fimmtán	árum	en	

fljótlega	kom	í	ljós	að	breiðara	og	víðtækara	samstarf	þurfi	til	að	ná	þeim	árangri.	Árið	2010	

var	 ákveðið	 að	 byggja	 á	 reynslu	 og	 þekkingu	 sem	 skapast	 hafði	 og	 tveim	 árum	 síðar	 var	

sammælst	 um	 að	 þróa	 ný	 sjálfbærnimarkmið	 til	 að	 taka	 við	 þeim	 fyrri	 árið	 2015	 (Félag	

Sameinuðu	þjóðanna,	e.d:a)	Reynslan	 sýndi	að	erfitt	 var	að	meta	þann	árangur	 sem	náðst	

hafði	og	var	skortur	á	skýrum	mælikvörðum	til	að	meta	og	mæla	árangur	talin	helsta	ástæða	

þess.	Aðeins	tvö	af	tíu	þúsaldarmarkmiðum	(markmið	sjö	og	átta)	höfðu	verið	sett	fram	með	

undirmarkmiðum	 eða	 mælikvörðum	 (Félag	 Sameinuðu	 þjóðanna,	 e.d:b)	 United	 Nations,	

2015).	

Til	að	skapa	betri	grundvöll	fyrir	sjálfbæra	þróun	á	heimsvísu	voru	heimsmarkmiðin	sett	

fram	undir	17	yfirmarkmiðum	og	169	undirmarkmiðum,	sem	sameiginlega	er	ætlað	að	byggja	

ofan	á	þann	árangur	sem	náðist	með	þúsaldarmarkmiðunum	ásamt	því	að	ljúka	því	sem	ekki	

náðist	 að	 klára	 á	 grundvelli	 þeirra.	 Heimsmarkmiðunum	 er	 í	 heild	 ætlað	 að	 knýja	 fram	

mikilvægar	 breytingar	 er	 lúta	 að	 mannsæmandi	 samfélagi	 og	 lífi	 á	 jörðinni	 á	 grundvelli	

hagsældar	og	friðar	(United	Nations,	2015;	Stjórnarráð	Íslands,	e.d.).	Á	mynd	7	má	sjá	yfirlit	

yfir	öll	17	heimsmarkmiðin.	

Mynd	7.	Yfirlit	yfir	heimsmarkmiðin.	Mynd	sótt	á	heimasíðu	Félags	Sameinuðu	þjóðanna	á	Íslandi	
(e.d.).	
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Öll	 lönd	heims	eru	aðilar	að	þessu	metnaðarfulla	verkefni	en	því	er	ætlað	að	hvetja	 til	

aðgerða	 á	 öllum	 sviðum	 sjálfbærrar	 þróunar:	 umhverfislegu,	 félagslegu	 og	 efnahagslegu.	

Sérstök	 áhersla	 er	 á	 fimm	 svið:	 Jörðina,	 mannkynið,	 hagsæld,	 frið	 og	 samstarf	 (e.	 Planet,	

People,	Prosperity,	Peace,	Partnership).	Samkvæmt	yfirskrift	ályktunarinnar	er	stefnt	að	því	að	

markmiðunum	verði	náð	fyrir	árið	2030	(United	Nations,	2015;	Stjórnarráð	Íslands,	e.d.).		

Markmið	númer	fimm	lýtur	sérstaklega	að	jafnrétti	kynjanna	en	þar	sem	árangur	við	að	

brúa	 bilið	 hefur	 látið	 á	 sér	 standa,	 leggja	 markmiðin	 sérstaka	 áherslu	 á	 að	 útrýma	 allri	

mismunum	 og	 misrétti	 gagnvart	 konum	 og	 stúlkum.	 Markviss	 kynjasamþætting	 er	 talin	

úrslitaatriði	 til	að	ná	því	markmiði	og	er	því	 lögð	sérstök	áhersla	á	að	kynjasjónarmið	verði	

einnig	samþætt	hinum	16	yfirmarkmiðum	heimsmarkmiðunum	(United	Nations,	2015,	liður	

20,	bls	6.).	

2.4.4 ESG	–	sjálfbærnivísar	fyrir	skipulagða	verðbréfamarkaði		

Haustið	 2015	 setti	 Sustainable	 Stock	 Exchange	 Initiative	 (SSE)	 fram	 almenn	 leiðarljós	 um	

framsetningu	 svokallaðra	 ESG	 upplýsinga,	 Environment,	 Social,	 Governance	 (umhverfi,	

félagslegir	þættir,	stjórnarhættir),	en	undir	ESG	upplýsingarnar	falla	sjálfbærniþættir	sem	talið	

er	 mikilvægt	 að	 skráð	 félög	 og	 fyrirtæki	 á	 fjármálamarkaði	 geri	 grein	 fyrir.	 SSE	 eru	 frjáls	

félagasamtök	 um	 sjálfbæra	 verðbréfamarkaði,	 sem	 starfa	 undir	 hatti	 Sameinuðu	þjóðanna	

(SSE	 Secretariat,	 2015).	 Skipulagðir	 verðbréfamarkaðir	 hafa	 verið	 mikilvægur	 drifkraftur	 í	

þróun	og	framsetningu	á	sjálfbærniupplýsingum	en	þrátt	fyrir	það	þá	bauð	aðeins	þriðjungur	

þeirra	upp	á	sérstakar	leiðbeiningar	um	hvernig	greina	skuli	frá	þeim	sjálfbærniupplýsingum	

árið	2014.	Leiðarljós	SSE	eru	sett	fram	sem	grunnur	sem	verðbéfamarkaðir	geta	byggt	á	til	að	

þróa	leiðbeiningar	í	samræmi	við	staðbundnar	áherslur	og	þarfir	fjárfesta.	

SSE	 sendir	 reglulega	 frá	 sér	 skýrslur	 um	 stöðu	 og	 árangur	 ýmissa	 sjálfbærniþátta	 hjá	

félögum	sem	skráð	eru	á	82	skipulögðum	verðbréfamörkuðum	víðs	vegar	um	heiminn	og	 í	

skýrslunni	fyrir	árið	2016	má	sjá	að	Nasdaq	Iceland	er	að	hefja	þetta	ferðalag	(SSE	Secretariat,	

2016:12)	 en	 í	 dag	 (2017)	 eru	 20	 skráð	 félög	 hér	 á	 landi	 (.	 Nýjasta	 afurð	 SSE	 snýr	 að	

kynjajafnrétti.	 Þar	 kemur	m.a.	 fram	að	þegar	 ljósi	 er	 varpað	 á	 kynjajafnrétti	 opnist	 gáttir	 í	

ónýtta	 fjársjóði	 sem	 skilað	 geti	 gríðarlegum	 fjárhæðum	 (e.trilljónum	dollara)	 inn	 í	 hagkerfi	

heimsins	og	ef	ekki	er	farið	í	sérstakar	aðgerðir	muni	launajafnrétti	ekki	verða	náð	næstu	100	

árin	(SSE	Secretariat,	2017).	
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Samhliða	útgáfu	almennu	leiðarljósa	SSE	(SSE	Secretariat,	2015)	settu	alþjóðleg	samtök	

skráðra	verðbréfamarkaða,	World	Federation	of	Exchange	(WFE),	fram	leiðbeinandi	leiðarljós		

sem	innihalda	33	ESG-vísa	(e.	Environment,	Social,	Governance)	til	að	meta	og	mæla	stöðu	og	

framvindu	 samfélagsábyrgðar	 og	 sjálfbærni	 fyrirtækja.	 Mælst	 er	 til	 að	 skráð	 félög	 og	

skipulagðir	verðbréfamarkaðir	geri	grein	fyrir	og	birti	upplýsingar	um	þá	þætti	sem	settir	eru	

fram	 undir	 ESG-vísunum	 í	 sérstöku	 yfirliti	 í	 ársskýrslum.	 Stór	 hluti	 	 ESG-vísanna	 innihalda	

mælanlega	þætti	sem	gera	skipulagsheildum	kleift	að	meta	stöðu	sína	og	árangur	á	milli	ára.	

Með	slíku	yfirliti	geta	stjórnendur	og	fjárfestar	fylgst	með	stöðu	og	framvindu	mála	yfir	lengri	

tímabil.	 Þannig	 skapast	 grundvöllur	 til	 að	 bera	 kennsl	 á	 áhættuþætti	 sem	mikilvægt	 er	 að	

mæta.	Eins	skapa	mælingar	tækifæri	til	að	ná	fram	kostnaðarhagræði	og	aukinni	skilvirkni	 í	

rekstrinum	(WFE	Research,	2015).		

Leiðarljósin	voru	unnin	af	sérstökum	starfshóp	WFE,	Sustainabilty	Working	Group,	(SWG).	

Starfshópurinn	 var	 skipaður	 fulltrúum	 frá	 22	 skráðum	 verðbréfamörkuðum	 og	 vann	 hann	

leiðarljósin	í	nánu	samstarfi	við	SSE.	Einnig	var	leitað	fanga	hjá	ýmsum	aðilum	sem	unnið	hafa	

að	framsetningu	sjálfbærniviðmiða.	Flestir	ESG-vísarnir	hafa	tilvísun	í	GRI	G-4	viðmiðin	(síðasta	

kynslóð	GRI	á	undan	GRI	staðlinum)	og	UN	Global	Compact	en	einnig	er	vísað	í	CDP	(hét	áður	

Carbon	 Disclosure	 Project)	 viðmið	 sem	 sett	 voru	 fram	 árið	 2000	 af	 félagasamtökum	 um	

hnattræn	loftlagsmarkmið.	Vísað	er	líka	til	viðmiða	International	Integrated	Reporting	Council	

(IIRC),	 sem	 er	 fagráð	 ýmissa	 aðila	 til	 að	 mynda	 úr	 atvinnulífinu,	 frá	 löggjafarvaldinu,	

háskólasamfélaginu	og	öryggisgeiranum.	Að	lokum	er	vísun	í	viðmið	Sustainability	Accounting	

Standards	Board	(SASB)	en	SASB	eru	frjáls	félagasamtök	sem	hafa	það	markmið	að	setja	fram	

sérstaka	 reikningsskilastaðla	 fyrir	mismunandi	 starfsgreinar	 (banka,	hótel,	olíufélög	o.s.frv.)	

sem	 samræma	 framsetningu	mikilvægra	 sjálfbærniþátta	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 auka	 gagnsæi	 í	

skráningarferli	skipulagðra	verðbréfamarkaða	(WFE	Research,	2015).	

Í	 mars	 2017	 tilkynntu	 Nasdaq	 Nordic,	 kauphallirnar	 á	 Norðurlöndunum	 og	 í	

Eystrasaltsríkjunum,	um	 sameiginlega	 framsetningu	 ítarlegra	 leiðbeininga	ætlaðar	 skráðum	

félögum	 í	þeim	 löndum	 (Nasdaq	Nordic,	 2017).	 Leiðbeiningarnar	eru	byggðar	á	almennum	

leiðarljósum	SSE	og	leiðbeinandi	leiðarljósum	WFE	og	er	hver	sjálfbærnivísir	skoðaður	út	frá	

fjórum	spurningum:	Hvað	mælir	hann?	Hvernig	er	hann	mældur?	Af	hverju	er	mikilvægt	að	

gera	grein	fyrir	honum?	Hvar	og	hvernig	má	finna	samsömun	í	þeim	fimm	römmum	sem	fjallað	

var	um	hér	að	framan	(GRI,	CDP,	SASB,	 IIRC	og	UNGC).	Við	gerð	 leiðbeininganna	var	einnig	
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horft	til	ársreikningatilskipunar	Evrópusambandsins	(Directive	2013/34/EU)	með	það	í	huga	

að	 samfélagsuppgjör	byggð	á	ESG-vísunum	33	geti	uppfylltu	 lágmarksröfur	 tilskipunarinnar	

(Nasdaq	OMX,	2017).	Þessar	leiðbeiningar	voru	formlega	kynntar	á	morgunverðafundi	Nasdaq	

á	Íslandi	í	maí	20172	af	Evan	Harvey,	stjórnarformanni	WFE.	Í	framsögu	sinni	kynnti	hann	þróun	

og	ávinning	af	notkun	ESG-	vísanna	út	frá	ýmsum	sjónarhornum.		

Á	töflu	3	má	sjá	yfirlit	yfir	ESG-vísana	33	frá	Nasdaq	og	hvaða	mælikvarða	þeir	innihalda.	

Umhverfisþættirnir	innihalda	10	mælikvarða,	félagslegu	vísarnir	innihalda	12	vísa	og	11	falla	

undir	stjórnarhætti.	

2.5 Áherslur	stjórnvalda		
Árið	 2016	 gengu	 í	 gildi	 Lög	 um	 breytingu	 á	 lögum	 um	 ársreikninga	 nr.	 73/2016,	 þar	 sem		

ársreikningatilskipun	Evrópusambandsins	(Directive	2013/34/EU)	var	formlega	innleidd	hér	á	

landi.	Ein	af	mikilvægum	breytingum	sem	Evróputilskipunin	kallar	á	er	að	skráð	félög,	einingar	

tengdar	almannahagsmunum	og	skipulagsheildir	með	500	starfsmenn	eða	 fleiri,	dragi	 fram	

fjárhagslegar	upplýsingar	í	ársskýrslum.	Um	er	að	ræða	upplýsingar	sem	lúta	að	öllum	þáttum	

rekstrarins	sem	ekki	falla	beint	undir	hinn	hefðbundna	rekstar-	og	efnahagsreikning	eins	og	

																																																								
2	Hlekkur	inn	á	facebook	síðu	Nasdaq	þar	sem	má	finna	umfjöllun	um	kynningu	á	ESG	
leiðbeiningunum	á	morgunverðarfundin	Nasdaq.	Sótt	7.	September	2017	af	
https://www.facebook.com/NasdaqIceland/photos/pcb.1610820688931214/1610817725598177/?ty
pe=3&theater	

Tafla	3.	Yfirlit	yfir	ESG-vísana	í	samræmi	við	framsetningu	í	leiðbeiningum	Nasdaq	í	íslenskri	þýðingu	
og	útfærslu	höfundar	(Nasdaq,	2017).	

	
	

Umhverfisþættir	(E)	 Félagslegir	þættir	(S)	 Stjórnarhættir	(G)	

E1	 Kolefnisuppgjör	 S1	 Launahlutföll	 G1	 Aðgreining	valds	
E2	 Kolefnisvísar	 S2	 Laun	eftir	kyni	 G2	 Gagnsæi	ákvarðana	
E3	 Bein-	og	óbein	orkunotkun	 S3	 Starfsmannavelta	 G3	 Sjálfbærnihvatar	
E4	 Orkuvísir	 S4	 Jafnræði	 G4	 Vinnuréttur	
E5	 Helstu	orkugjafar	 S5	 Samsetning	starfa	 G5	 Birgjamat	
E6	 Endurnýjanleg	orka	 S6	 Jafnrétti	 G6	 Siðareglur	
E7	 Vatnsnotknun	 S7	 Heilsa	og	öryggi	starfsmanna	 G7	 Gegn	spillingu	og	mútum	
E8	 Úrgangur	 S8	 Heilsuvernd	 G8	 Gagnsæ	skattaskil	
E9	 Umhverfisstefna	 S9	 Barna-	eða		þvinguð	vinna	 G9	 Sjálfbærniskýrsla	
E10	 Umhverfisáhrif	 S10	 Mannréttindi	 G10	 Aðferðarfræði	
	 	 S11	 Brot	á	mannréttindum	 G11	 Endurskoðun	þriðja	aðila	
	 	 S12	 Samsetning	stjórnar	 	 	
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það	hvernig	skipulagsheildin	skapar	verðmæti	eða	tekur	ákvarðanir	og	hvort	og	þá	hvernig	

þær	hafa	áhrif	á	innra	og	ytra	umhverfi,	samfélag	og	efnahag	skipulagsheildanna.	

2.5.1 Breytingar	á	lögum	um	ársreikninga	

Áhersla	 íslenskra	 stjórnvalda	 varðandi	 samfélagslega	 ábyrgð	 og	 sjálfbærni	 hefur	 aukist	

töluvert	á	undanförnum	árum	og	endurspeglast	þær	áherslur	m.a.	í	nýjum	upplýsingalögum	

(nr.	140/2012)	sem	gengu	í	gildi	í	janúar	2013.	Lögin	rýmka	rétt	almennings	til	að	fá	upplýsingar	

um	meðferð	 opinbers	 fjár	 og	 veitir	 aðgang	 að	 ýmsum	opinberum	 gögnum	 sem	 áður	 voru	

almenningi	 óaðgengileg.	 Krafan	 til	 opinberra	 stofnana	 og	 einkaaðila	 sem	 veita	 opinbera	

þjónustu	um	aukið	gagnsæi	og	heilindi	í	rekstri	hefur	þar	af	leiðandi	stóraukist.	Eins	og	með	

önnur	lög	og	reglur	sem	lúta	að	bættum	rekstri	stofnana,	þá	skortir	oft	bjargir	til	að	innleiða	

breytingar	sem	lögunum	fylgja.		

Íslensk	yfirvöld	stigu	nokkur	skref	í	átt	að	aukinni	sjálfbærni	árið	2012	með	innleiðingu	á	

þingsályktunartillögu	um	eflingu	græna	hagkerfisins	sem	samþykkt	var	á	Alþingi	í	mars	2012	

(Þingskjal	 1020,	 2011-2012).	 Ályktunin	 inniheldur	 aðgerðaráætlun	 um	 að	 koma	 á	 grænu	

hagkerfi	 hér	 á	 landi	 svo	 skipa	megi	 Íslandi	 „í	 fremstu	 röð	 á	 alþjóðavettvangi,	 sem	 grænu	

hagkerfi,	 með	 áherslu	 á	 hreina	 náttúru,	 sjálfbæran	 orkubúskap,	 nýsköpun	 og	menntun	 til	

sjálfbærni“.	Þar	er	áherslan	fyrst	og	fremst	á	grænan	náttúru-	og	orkubúskap.	Breytingalögin	

sem	tóku	gildi	þann	2.	júní	2016	ganga	skrefinu	lengra	og	leggja	áherslu	á	sjálfbærni	á	öllum	

sviðum	samfélagslegrar	ábyrgðar.	Þingsályktunartillagan	er	mjög	metnaðarfull	og	sem	dæmi	

um	það	var	sett	fram	krafa	um	að	stofnanir	ríkisins	skili	ársskýrslum	á	grundvelli	GRI	en	enn	

sem	komið	er	hefur	þeirri	kröfu	ekki	verið	fylgt	eftir	(Þingskjal	1020,	2011-2012,	14.	gr.).	ÁTVR	

hefur	 gengið	 hvað	 lengst	 opinberra	 fyrirtækja	 í	 þessa	 átt	 en	 fyrirtækið	 hefur	 gefið	 út	 GRI	

skýrslu	frá	árinu	2013	(Gná	Guðjónsdóttir,	2015)	og	hefur	nú	einnig	innleitt	Heimsmarkmiðin	

inn	í	ferla	fyrirtækisins	(ÁTVR,	e.d.).		

Með	 gildistöku	 laga	 um	 breytingar	 á	 lögum	 um	 ársreikninga	 nr.	 73/2016	 hefur	 Ísland	

fullgilt	 ársreikningatilskipun	Evrópusambandsins	um	samfélagslega	ábyrgð	og	 sjálfbærni	 en	

henni	 fylgja	nýjar	og	mikilvægar	áherslur	 í	 íslensku	atvinnulífi.	 Í	42.	gr.	 laganna	kemur	m.a.	

fram	að	þeir	aðilar	sem	lögin	ná	til	skuli	veita	upplýsingar	„sem	nauðsynlegar	eru	til	að	leggja	

mat	 á	 þróun,	 umfang,	 stöðu	 og	 áhrif	 félagsins	 í	 tengslum	 við	 umhverfis-,	 félags-	 og	

starfsmannamál“.	Einnig	er	gerð	krafa	um	að	upplýst	sé	um	stefnu	skipulagsheildarinnar	 í	 ,	

„mannréttindamálum	og	hvernig	félagið	spornar	við	spillingar-	og	mútumálum“.	Lögin	gera	
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kröfu	um	að	skipulagsheildir	upplýsi	um	hvaða	áreiðanleikakönnunarferli	þær	styðjast	við	og	

að	 yfirlitið	 innihaldi	 ófjárhagslega	 mælikvarða	 í	 samræmi	 við	 starfsemi	 hverrar	

skipulagsheildar.	Einnig	er	óskað	eftir	upplýsingum	um	stefnu	og	árangur	samkvæmt	þessari	

grein	og	lýsingu	á	megin	áhættum	„í	réttu	hlutfalli	við	viðskiptatengsl,	vörur	eða	þjónustu,	sem	

líkleg	eru	til	að	hafa	skaðleg	áhrif	á	þessum	sviðum,	og	hvernig	félagið	tekst	á	við	þá	áhættu“	

(42.	gr.	d).	

Í	athugasemdum	við	einstakar	greinar	frumvarpsins	er	varpað	skýrara	ljósi	á	hvað	er	átt	

við	 þegar	 talað	 er	 um	 áreiðanleikakönnunarferli	 og	 hvaða	 aðferðum	 skuli	 beitt	 við	 gerð	

samfélagsskýrslna:	

Í	 b-lið	 1.	 mgr.	 er	 vísað	 til	 áreiðanleikakönnunarferlis	 sem	 félagið	 framfylgir	 og	 segir	 í	
tilskipuninni	að	miða	skuli	við	aðferðir	sem	þróaðar	hafa	verið	innan	lands,	innan	ESB	eða	
alþjóðlega.	Undanfarin	ár	hafa	þróast	ýmsar	aðferðir	við	samfélagsskýrslugerð	sem	hlotið	
hafa	alþjóðlega	viðurkenningu	og	er	gert	ráð	fyrir	að	slíkar	aðferðir	séu	notaðar.	Má	þar	
nefna	Global	Reporting	Initiative	(GRI),	ISO	26000	eða	Global	Compact	stöðuskýrslur,	sem	
notaðar	eru	af	fjölda	fyrirtækja	víða	um	heim	(Þingskjal	730,	2015-2016,	2.	mgr.	42.gr.).	

Í	frumvarpinu	kemur	skýrt	fram	að	gert	er	ráð	fyrir	að	upplýsingarnar	séu	settar	fram	í	sérstakri	

skýrslu	sem	fylgja	skal	skýrslu	stjórnar	eins	og	kveðið	er	á	um	í	ársreikningalögum	(Lög	um	

ársreikninga	nr.	3/2006).	

Íslenska	 löggjafarvaldið	 gekk	 lengra	 í	 innleiðingu	 á	 tilskipuninni	 hvað	 varðar	 gildissvið	

laganna	en	farið	er	fram	á	í	tilskipuninni.	Þegar	farið	var	yfir	gildissvið	hennar	og	hvaða	áhrif	

hún	hefði	 á	 íslenskan	markað	kom	 í	 ljós,	 að	ef	 farið	 væri	eftir	þeim	stærðum	sem	þar	eru	

tilgreindar	féllu	aðeins	örfá	íslensk	félög	undir	það	gildissvið.	Ákveðið	var	að	fylgja	fordæmi	frá		

Norðurlöndum	og	setja	stærðarmörkin	við	stór	 félög	með	250	starfsmenn	eða	fleiri	 (Harpa	

Theodórsdóttir,	munnleg	heimild,	28.	febrúar	2017).3	

																																																								
3	Harpa	Theodórsdóttir	er	sérfræðingu	hjá	atvinnuvega-	og	nýsköpunarráðuneytinu	og	var	með	framsögu	um	
hvað	felst	í	breytingunum	á	ársreikningalögunum	nr.	10/2006	á	morgunverðarfundi	Festu	og	félags	löggiltra	
endurskoðenda.	Sjá	frekari	upplýsingar	um	fundinn	á	heimasíðu	Festu:	
http://festasamfelagsabyrgd.is/event/samfelagsabyrgd-i-arsreikningum/?event_date=2017-02-28	
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Orðfæri	í	lögum	er	oft	háfleygara	og	jafnvel	ólíkt	því	sem	notað	er	í	viðskiptalífinu	eða	í	

almennri	 umræðu.	 Til	 frekari	 glöggvunar	 fyrir	 lesendur	 eru	 áherslur	 laganna	 settar	 fram	 á	

myndrænan	 hátt	 hér	 á	 mynd	 8	 en	 þar	 er	 sýnt	 hvernig	 áherslur	 laganna	 kallast	 á	 við	

sjálfbærniflokkana	sem	settir	eru	fram	í	þeim	viðmiðum	og	stöðlum	sem	skoðuð	hafa	verið	hér	

að	framan.	Áherslurnar	eru	settar	fram	í	litum	sem	kallast	á	við	þá	liti	sem	notaðir	eru	í	GRI	

staðlinum	 (Global	 Reporting	 Initiative,	 e.d:c)	 og	 er	 sú	 litakóðun	 notuð	 gegnumgangandi	 í	

myndum	og	töflum	sem	höfundur	hefur	hannað	og	sett	fram	í	þessari	ritgerð.		

2.6 Samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni	–	stefnumótunarferli		

Í	kafla	2.6	verða	áherslur	yfirvalda	og	opinberra	aðila	um	mikilvægi	stefnumótunar	á	grundvelli	

samfélagsábyrgðar	 dregnar	 fram.	 Eins	 verður	 varpað	 ljósi	 á	 mikilvægar	 áherslur	 úr	

breytingarstjórnunarfræðum	 sem	 taldar	 eru	 geta	 stutt	 við	 árangursríka	 innleiðingu	 á	

samfélags-	og	sjálfbærnistefnu.	

2.6.1 Stefnumótun	og	framtíðarsýn	

Það	er	ekki	að	ástæðulausu	að	krafan	um	að	eigendur	og	stjórnir	 fyrirtækja	setji	 stefnu	og	

málefni	samfélagsábyrgðar	og	sjálfbærni	á	dagskrá,	sé	sífellt	að	aukast	(Cramer,	2011;	Lög	um	

ársreikninga,	2006;	Viðskiptaráð	Íslands,	Nasdaq	Iceland	og	Samtök	atvinnulífsins,	2015:	26).	Í	

leiðbeiningum	 Viðskiptaráðs	 Íslands,	 Nasdaq	 Iceland	 og	 Samtökum	 atvinnulífsins	 um	

stjórnarhætti	fyrirtækja	segir:	„Með	því	að	setja	sér	stefnu	um	samfélagslega	ábyrgð	stuðlar	

félag	að	heilbrigðara	atvinnulífi	og	bættum	samskiptum	við	hagsmunaaðila.	Þannig	 treystir	

Mynd	8.	Skýringarmynd	um	tengsl	ófjárhagslegra	upplýsingar	í	ársreikningalögum	og	samfélags-	og	
sjálfbærniþáttum	í	viðurkenndum	viðmiðum	og	stöðlum,	dregin	upp	af	höfundi.	
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það	 einnig	 rekstrargrundvöll	 sinn	 með	 aukinni	 ásýnd	 trausts	 og	 trúverðugleika,	 bættri	

áhættuvitund,	ánægðara	starfsfólki	og	aukinni	samkeppnishæfni.“	

Evrópuráðið	 tekur	 í	 sama	 streng	 og	 aðilar	 á	 vinnumarkaði	 og	 kveður	 samfélagsábyrgð	

fyrirtækja	mikilvægt	tæki	til	að	auka	samkeppnishæfni,	sjálfbærni	og	nýsköpun	sem	fært	geti	

þeim	ávinning	í	formi	áhættustýringar,	aðgengi	að	fjármagni,	árangursríkri	mannauðsstjórnun	

og	 kostnaðarhagræði	 (European	 Commission,	 e.d.).	 Litið	 er	 á	 samfélagsábyrgð	 sem	 eitt	 af	

stefnumótandi	verkefnum	skipulagsheilda	og	til	að	ná	fram	árangr	er	mikilvægt	að	samþætta	

og	aðlaga	áherslur	stefnunnar	að	allri	kjarnastarfseminni	(Ketill	Berg	Magnússon,	2013).	Ef	vel	

tekst	til	getur	verkefnið	skapað	bæði	eigendum	og	samfélagi	sameiginlegu	virði	(Porter,	2011).	

Innleiðing	 stefnunnar	 lýtur	 lögmálum	 breytingastjórnunar	 þar	 sem	 um	 víðtækt	

breytingaferli	er	að	ræða	og	er	mikilvægt	að	kynna	sér	hvaða	leiðir	hafa	reynst	farsælar	til	að	

ná	góðum	árangri.	Við	upphaf	ferlisins	þarf	að	leggja	mat	á	ríkjandi	stöðu	(Lög	um	ársreikninga	

nr.	3/2006,	66.	gr.	d)	en	sú	staða	getur	leitt	í	ljós	að	nauðsynlegt	er	að	ráðast	í	breytingar	eða	

umbætur.	Fræðilegar	rannsóknir	hafa	dregið	fram	mikilvægi	þessa	að	tekið	sé	tillit	til	mannlega	

þáttarins	til	að	tryggja	skilning	og	vilja	til	þátttöku	þeirra	sem	að	ferlinu	koma	(Beer,	Eisenstat	

og	Spector,	1990;	Burns,	2004;	Kotter,	1996).	Vinna	þarf	markvisst	og	skipulega	með	fólki	til	

að	skapa	jákvætt	umhverfi	og	raunhæfan	grundvöll	fyrir	breytingar	að	festast	í	sessi	(Burns,	

2004;	Ketill	Berg	Magnússon,	2013;	Kotter,	1996).	Það	krefst	þess	að	tillit	sé	tekið	til	viðhorfa	

og	reynslu	þeirra	aðila	sem	að	ferlinu	koma	(Beer	o.fl.,	1990;	Burns,	2004).	

2.6.2 Innleiðing	á	samfélags-	og	sjálfbærnistefnu	

Í	 handbók	 um	 opinbera	 stefnumótun	 og	 áætlanagerð	 (Stjórnarráðið,	 2013)	 er		

stefnumótunarferlið	sett	fram	í	sex	skrefum	og	kallast	sú	nálgun	vel	á	við	ferli	innleiðingar	á	

samfélagsábyrgð	(Ketill	B.	Magnússon,	2013).	Skrefin	innihalda	viðurkenndar	áherslur	og	ferla	

sem	mikilvægt	er	að	hafa	 í	huga	við	 innleiðingar	á	nýjum	stefnum	svo	þær	skili	 tilætluðum	

árangri	 og	 festist	 jafnframt	 í	 sessi.	 (Stjórnarráðið,	 2013).	 Innleiðing	 samfélagsábyrgðar	 er	

stefnumótandi	ferli	og	lýtur	því	almennum	lögmálum	um	slík	ferli	stefnumótunar	(Ketill	Berg	

Magnússon,	2013).		
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Á	mynd	9	má	sjá	mikilvæg	skref	í	stefnumótunarferlinu	og	þar	sem	um	langtímaferðalag	

er	að	ræða	(Ketill	Berg	Magnússon,	2013),	sem	reglulega	þarf	að	endurskoða	og	endurbæta,	

er	það	sett	upp	sem	hringferli.		

	

Mynd	 9.	Hringferli	 stefnumótunar	 og	 innleiðingar	 á	 samfélags-	 og	 sjálfbærniskýrslu,	 sett	 fram	af	
höfundi	með	hliðsjón	af	áherslum	í	handbók	um	opinbera	stefnumótun	(Stjórnarráðið	2013)	og	ferli	
innleiðingar	á	samfélagsábyrgð	(Ketill	B.	Magnússon,	2013).	

	

1. Grunnskrefið	felst	í	stöðumati	eða	kortlagningu	á	hvar	skipulagsheildin	er	stödd,	meta	
hvort	 skilningur	 og	 þekkingin	 er	 til	 staðar.	 Þá	 er	 skilgreindur	 verkefnastjóri,	 annað	
hvort	 starfsmaður	 með	 þekkingu	 á	 hugmyndafræðinni	 eða	 utanaðkomandi	
sérfræðingur	(Ketill	B.	Magnússon,	2013;	Stjórnarráðið	2013).	

2. Þegar	staðan	er	ljós	er	hægt	að	draga	upp	nýja	framtíðarsýn	og	hugmyndir	um	hvert	
skuli	stefna	(Ketill	B.	Magnússon,	2013;	Stjórnarráðið	2013).	

3. Þriðja	skrefið	felur	í	sér	könnun	á	leiðum	til	að	ná	settu	marki.	Stuðningur	stjórnenda	
er	mjög	mikilvægur	á	þessu	stigi	þar	sem	nú	er	komið	að	því	að	ákveða	hvaða	fjármagni	
og	 öðrum	 björgum	má	 verja	 í	 verkefnið	 (Ketill	 B.	 Magnússon,	 2013;	 Stjórnarráðið	
2013).	

4. Þegar	stuðningur	og	fjármagn	er	tryggt	er	kominn	grundvöllur	til	að	velja	nálgun	við	
innleiðingu	stefnunnar.	Við	innleiðingu	koma	í	ljós	mikilvægustu	málefnin	sem	þarf	að	
huga	að	(Ketill	B.	Magnússon,	2013;	Stjórnarráðið	2013).	

1.	Upphaf	
stefnumótunar	

Stöðumat

2.	Mótun	stefnu	

Markmið

3.	Samþykkt	
stefnuskjal

Stefna

4.	Innleiðing	

Aðferðir

5.	Mat	á	stefnu	

Aðgerðir

6.	Breyting	á	stefnu	
Stýring
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5. Nú	er	hægt	að	forgangsraða	og	skilgreina	hvað	á	að	gera	og	hvenær,	hver	ber	ábyrgð	
á	framkvæmd.		Stöðugt	mat	á	árangri	kemur	í	veg	fyrir	mistök	og	tryggir	að	árangur	sé	
í	samræmi	við	sett	markmið.	Staðlaðar	samfélagsskýrslur	koma	að	góðum	notum	bæði	
til	 að	gera	 ferlið	markvisst	og	eins	 til	 að	 skapa	gagnsæi	 (Gebre	o.fl.,	 2012;	Ketill	 B.	
Magnússon,	2013;	Stjórnarráðið	2013).		

6. Nú	er	hægt	að	líta	yfir	farinn	veg	og	meta	árangurinn	og	skoða	hvort	eitthvað	má	betur	
fara	 (Ketill	 B.	Magnússon,	 2013;	 Stjórnarráðið	 2013)	 og	 þar	 sem	 gert	 er	 gein	 fyrir	
stöðunni	 árlega	 þá	 er	 um	 langtímaferðalag	 að	 ræða	 og	 lýtur	 því	 ferlið	 dæmigerðri	
hringrás	tímans	og	því	sett	fram	sem	hringferli.	

2.6.3 Breytingastjórnun	–	virk	þátttaka		
Í	grein	Burns	(2004)	„Kurt	Lewin	and	the	Planned	Approach	to	Change“	er	Lewin	nefndur	einn	

af	 lykilkennismiðum	breytingastjórnunar	og	þá	 sérstaklega	hvað	 varðar	 áherslur	 er	 lúta	 að	

mannlega	þætti	breytingaferlisins.	Að	sögn	Burns	(2004)	vann	Lewin	að	því	að	finna	leiðir	til	

að	 auka	 sjálfstraust	 einstaklinga	 og	 þá	 sérstaklega	 þeirra	 sem	 tilheyrðu	minnihlutahópum.	

Samkvæmt	Burns	var	það	markmið	Lewin	að	hjálpa	þessum	einstaklingum	að	brjótast	út	úr	

ánauð	af	hvaða	tagi	sem	er,	á	grundvelli	aukins	sjálfstæðis,	jafnræðis	og	samvinnu	en	áhugi	

Lewins	 á	 því	 að	 draga	 úr	 samfélagslegum	vandamálum	og	 skapa	þar	með	betri	 heim	 varð	

drifkraftur	tilraunastarfs	til	að	finna	leiðir	til	að	breyta	mannlegri	hegðun	á	árangursríkan	hátt.	

Fyrir	réttum	sjötíu	árum,	1947,	kynnti	Lewin	afrakstur	þeirrar	vinnu	en	um	var	að	ræða	nálgun	

til	að	framkvæma	breytingar	sem	falla	að	því	umhverfi	sem	á	að	breyta,	sem	skapar	jafnframt	

nauðsynlegan	grundvöll	til	að	festa	breytingarnar	í	sessi	til	framtíðar.	Hugmyndafræðin	að	baki	

nálguninni	 fellur	 undir	 fjögur	 þemu:	 Field	 Theory	 (sviðskenning)	 Group	 Dynamics	

(hóphegðun),	Action	Research	(virk	þátttökurannsókn)	og	3-step	Model	(þriggja	þrepa	módel)	

(Burnes,	2004).		

Lewin	hefur	gjarnan	verið	gagnrýndur	fyrir	að	einfalda	breytingaferlið	um	of	og	er	þá	verið	

að	 vitna	 til	 þriggja	 þrepa	módelsins	 sem	 sjálfstæðu	 tæki	 (Cummings,	 Bridgman	 og	 Brown,	

2015;	Burns,	2004)	en	samkvæmt	Burns	(2004),	þá	lagði	Lewin	mikla	áherslu	á	að	þessi	fjögur	

þemu	væru	heildræn	nálgun	til	að	innleiða	breytingar	og	til	að	ná	árangri	væri	lykilatriði	að	

beita	þeim	öllum.	
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Yfirlit	yfir	heildræna	nálgun	Lewin	til	að	innleiða	breytingar	

Leið	 til	 að	greina	 sjálfstæði	einstaklingsins	 frá	því	 félagslega	umhverfi	 sem	

hann	býr	eða	starfar	við	og	hvernig	einstaklingurinn	verður	fyrir	áhrifum	frá	

því	félagslega	umhverfi	sem	ríkir	í	hans	nærumhverfi.	Til	að	skapa	jákvæðar	

aðstæður	 fyrir	 breytingar	 þarf	 að	 hafa	 stjórn	 á	 þeim	 kröftum	 sem	 ríkja	 í	

umhverfinu	 og	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 hóphugsun	 ríki	 en	 hóphugsun	 getur	m.a.	 valdið	 því	 að	

viðkvæmur	minnihlutahópur	verði	fyrir	óæskilegum	áhrifum	meirihlutans	(Burnes,	2004).	

Þessi	þáttur	sýnir	fram	á	að	megin	áhersla	skuli	lögð	á	að	breyta	hópnum	eða	

heildinni,	 þar	 sem	 félagslegt	 umhverfi	 eða	 norm	 hópsins	 mótar	 hegðun	

einstaklinganna.	 Ástæðan	 felst	 aðallega	 í	 þeirri	 staðreynd	 að	 frelsi	

einstaklinga	 er	 takmarkað	 á	 grundvelli	 hópþrýstings	 frá	 umhverfinu	 og	

takmarkar	 jafnvel	 sjálfstæði	 einstaklingsins	 til	 að	 fylgja	 eigin	 gildum	 (Burnes,	 2004).	

Hópþrýstingur	 getur	 jafnvel	 valdið	 því	 að	 einstaklingar	 sætti	 sig	 við	 óæskilega	meðferð	 og	

jafnvel	misbeitingum	en	þar	með	hafa	þeir	afsalað	sér	lagalegum	réttindum	sínum	en	slíkt	er	

bannað	með	lögum	hér	á	landi	(Lög	um	jafan	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla,	nr.	10/2008,	

30.gr).				

Virk	 þátttökurannsókn	 er	 rannsóknarnálgun	 til	 að	 greina	 þörfina	 á	

breytingum.	 Það	 er	 gert	 með	 því	 að	 bera	 kennsl	 á	 ríkjandi	 stöðu,	 finna	

mögulegar	 leiðir	 til	 breytinga	og	velja	þá	 leið	 sem	henta	þykir	best	hverju	

sinni.	Það	er	mikilvægt	að	hjá	skipulagsheildinni	sem	tekur	þátt	í	rannsókninni	

liggi	fyrir	áhugi	og	þörf	á	því	að	ráðast	í	eða	taka	þátt	í	breytingarferlinu	og	skiptir	þar	mestu	

að	stjórnendur	séu	heilshugar	að	baki	 ferlinu.	Eins	hefur	sýnt	sig	að	með	því	að	virkja	sem	

flesta	í	breytingarferlinu	næst	mun	betri	og	varanlegri	árangur	(Burnes,	2004).		

Helstu	 hindranir	 og	 áskoranir	 breytingastjórnunar	 felast	 í	 viðhorfum	 og	

skoðunum	sem	byggja	 á	 tilfinningum	en	 slík	 viðhorf	og	 skoðanir	 viðhalda	

gjarnan	óæskilegri	hegðun	eða	óbreyttu	ástandi.	Til	að	skapa	grundvöll	fyrir	

breytingaferlið	þarf	að	afþýða	(e.	unfreeze)	ástandið	en	við	það	skapast	rými	

fyrir	 nýjar	 hugmyndir.	 Einungis	 þá	 er	 hægt	 að	 hreyfa	 við	 fólki	 og	 fá	 það	 til	 átta	 sig	 á	 að	

breytinganna	 er	 þörf.	 Þegar	 fólk	 hefur	 skilið	 þörfina	 mun	 það	 samþykkja	 og	 leyfa	

nauðsynlegum	breytingum	(e.	move/change)	að	eiga	sér	stað	og	hefur	jafnvel	áttað	sig	á	að	

þær	eru	þeim	sjálfum	gagnlegar.	Þessi	skilningur	skapar	vilja	til	að	styðja	við	ferlið	og	löngun	

Sviðs-	
kenning	

Hóp-	
hegðun	

Virk	
þátttöku-
rannsókn	

Þriggja	
þrepa	
módel	
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til	að	taka	þátt	og	 leggja	fram	það	sem	þarf	til	að	 innleiða	og	festa	breytingarnar	 í	sessi	 (e.	

refreeze)	(Burnes,	2004).		 	
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3 Rannsókn	
Í	þessum	kafla	verður	rannsóknaraðferðin	sem	notuð	er	kynnt	og	farið	yfir	siðferðileg	álitamál	

sem	tengst	geta	þeirri	aðferð.	Því	næst	verður	farið	yfir	rannsóknarferlið	en	það	inniheldur	

helstu	upplýsingar	um	forsögu	og	framkvæmd	rannsóknarinnar.	Að	lokum	eru	þátttakendur	

kynntir	og	gerð	stuttleg	grein	fyrir	gagnasöfnun.		

3.1 Rannsóknaraðferð	
Rannsóknaraðferð	sem	stuðst	var	við	er	virk	þátttökurannsókn	(e.	Action	Reaserch)	í	anda	Kurt	

Lewin	 (Burnes,	 2004).	 Rannsóknaraðferðin	 getur	 innhaldið	 margvíslegar	 lifandi	 eða	 virkar	

nálganir	til	að	hagnýta	hugmyndafræði	á	opinberum	vettvangi,	með	það	markmið	að	skapa	

betra	félagslegt	umhverfi	fyrir	einstaklinga	til	að	lifa	og	starfa	í.	Markmiðið	er	m.a.	að	breyta	

neikvæðum	 eða	 úreltum	 viðhorfum	 eða	 venjum	 sem	 borið	 hefur	 verið	 kennsl	 á	 og	 skapa	

grundvöll	fyrir	nýjar	hugmyndir	(Burnes,	2004).	Aðferðin	er	ólík	hefðbundnum	eigindlegum	og	

megindlegum	rannsóknaraðferðum	að	því	leyti	að	hún	krefst	þátttöku	þeirra	sem	koma	beint	

henni,	enda	er	markmiðið	að	koma	af	staða	 jákvæðu	breytingaferli	 sem	þátttakendur	bera	

ábyrgð	 á	 og	 stjórna	 sjálfir	 (Herr	 og	 Anderson,	 2015;	 Reason	 og	 Bradbury,	 2013).	 Helstu	

einkenni	virkra	þátttökurannsókna	má	sjá	á	mynd	10.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mynd	 10.	 Yfirlit	 yfir	 helstu	 einkenni	 virkra	 þátttökurannsókna	 (Reason	 og	 Bradbury,	 2013:3-5)	 í	
íslenskri	þýðingu	höfundar.	
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Þessi	rannsóknarnálgun	hentar	mjög	vel	þar	sem	markmið	samfélagasuppgjörs	er	að	draga	

fram	í	dagsljósið	mikilvæga	ófjárhagslega	þætti	rekstrarins	sem	talið	er	að	hafi	jákvæð	áhrif	á	

ýmsa	félags-	og	umhverfislega	þætti	á	vinnustöðum.	Aðferðin	getur	innihaldið	allar	eigindlegar	

og	megindlegar	nálganir	en	valið	ræðst	fyrst	og	fremst	af	viðfangsefni	hverrar	rannsóknar	fyrir	

sig.		

Það	er	ýmislegt	sem	hafa	ber	í	huga	þegar	kemur	að	því	að	meta	gæði	rannsóknar	og	þeim	

niðurstöðum	 sem	 hún	 skilar.	 Staðsetning	 rannsakanda	 er	 talin	 skipta	 miklu	 máli,	 bæði	 í	

eigindlegum	og	megindlegum	rannsóknum,	sérstaklega	þegar	kemur	að	því	að	meta	hlutleysi	

hans.	Til	að	gæta	hlutleysis	er	samkvæmt	hefðbundnum	rannsóknarnálgunum	lögð	rík	áhersla	

á	að	rannsakandi	aðskilji	eigin	skoðanir	og	viðhorf	frá	viðfangsefninu	(Wang	og	Park,	2016).	Sú	

rannsóknaraðferð	 sem	hér	er	beitt	 véfengir	mikilvægi	þessa	 sjónarmiðs	 til	 að	 tryggja	 gæði	

rannsóknarinnar	 (Herr	 og	 Anderson,	 2015;	 Reason	 og	 Bradbury,	 2013)	 enda	 mætir	 hún	

mörgum	öðrum	mikilvægum	atriðum	sem	ætlað	er	að	tryggja	gæði	eigindlegra	rannsókna	s.s.	

mikilli	 viðveru	 rannsakanda	 sem	 skapar	 dýrmæta	 innsýn	 í	 viðfangsefnið,	 margbreytilegri	

gagnaöflun	(e.	Data	triangulation),	endurgjöf	frá	mismunandi	aðilum	í	samtölum	og	á	fundum	

(e.	 Peer	 review/	debriefing),	 endurgjöf	 frá	þátttakendum	 rannsóknarinnar	 (Arion	banka	og	

Klöppum)	 og	 nákvæmrar	 lýsingar	 á	 ferlinu	 (e.	 Rich,	 thick	 description)	 (Creswell,	 2007;	

Wittemore,	Chase	og	Mandle,	2001).	

Réttmæti	rannsóknar	er	annar	mælikvarði	á	gæði	og	er	þar	litið	til	þriggja	þátta:	Hún	þarf	

að	mæla	það	sem	lagt	er	upp	með	að	mæla,	að	þær	breytur	sem	verið	er	að	mæla	hafi	ekki	

áhrif	hver	á	aðra	og	hvort	niðurstöður	hafi	einhverskonar	alhæfingargildi.	Gæði	rannsókna	eru	

einnig	 metin	 út	 frá	 áreiðanleika,	 þ.e.	 hvort	 hægt	 sé	 að	 endurtaka	 rannsóknina	 og	 fá	

sambærilegar	 niðurstöður	 (Wang	 og	 Park,	 2016).	 Þessir	 mælikvarðar	 um	 réttmæti	 og	

áreiðanleika	eru	góðir	og	gildir	í	megindlegum	rannsóknum	en	þessi	rannsóknaraðferð	fellur	

ekki	að	þeirri	aðferðarfræði.	

Það	er	mikilvægt	að	hafa	í	huga	að	önnur	lögmál	gilda	í	virkum	þátttökurannsóknum	en	í	

hefðbundnum	megindlegum-	og	eigindlegum	rannsóknum.	Í	virkum	þátttökurannsóknum	er	

rannsakandi	hluti	af	rannsókninni	frá	upphafi	og	því	aldrei	aðskilinn	viðfangsefninu.	Hann	er	

oft	 skilgreindur	 sem	umboðsmaður	breytinga	 (e.	 change	 agent)	 og	 sem	 slíkur	 kemur	hann	

gjarnan	í	upphafi	að	verkefninu	sem	utanaðkomandi	aðili	(e.	outsider).	Sú	staða	breytist	þegar	

líður	á	rannsóknina	og	verður	hann	þá	hluti	af	heildinni	(e.	insider)	(Herr	og	Anderson,	2015).	
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Virk	þátttökurannsókn	á	því	 ýmislegt	 skylt	með	svokallaðri	quasi-tilraun	þar	 sem	staðan	er	

tekin	 í	 upphafi,	 svo	 tekur	 við	 inngripsferli	 og	 að	 því	 loknu	 eru	 áhrif	 breytinganna	 metin.	

Munurinn	er	hins	vegar	sá	að	virkri	þátttökurannsókn	er	ætlað	að	hafa	félagsleg	áhrif	á	stærri	

fjölda	einstaklinga,	hún	tekur	 lengri	 tíma	ásamt	því	að	rannsakandi	og	rannsóknarviðfangið	

(t.d.	hópar,	skipulagsheildir)	eru	sameiginlegir	þátttakendur	í	ferlinu	(Herr	og	Anderson,	2015).	

3.2 Siðferðileg	álitamál	

Virkar	 þátttökurannsóknir	 eru	 fyrst	 og	 fremst	 hugsaðar	 sem	 hreyfiafl	 til	 að	 knýja	 fram	

jákvæðar	félagslegar	breytingar,	hvort	sem	er	í	samfélaginu	eða	í	vinnuumhverfinu	(Reason	og	

Bradbury,	2013).	Markmið	þessarar	rannsóknar	er	að	auka	skilning	á	mikilvægi	þess	að	jafna	

stöðu	kynjanna	á	vinnustaðnum	samhliða	því	að	auka	þekkingu	á	samfélagslegri	ábyrgð	og	

sjálfbærni	með	innleiðingu	á	skilgreindum	sjálfbærniviðmiðum.	

Aðferðin	 felur	 í	 sér	 náin	 samskipti	 og	 samstarf	 við	 þær	 skipulagsheildir	 sem	 innleiða	

viðmiðin	og	getur	rannsakandi	því	ekki	talist	„hlutlaus“	aðili	 í	 ferlinu.	Þessi	aðferð	fellur	því	

heldur	ekki	að	þeim	ramma	sem	hefðbundnum	rannsóknum	er	 settur	og	horft	er	 til	þegar	

kemur	 að	 því	 að	 meta	 siðferðileg	 álitamál.	 Rannsakandinn	 er	 staðsettur	 mitt	 í	 kviku	

breytingarferlis	og	þarf	hann	stöðugt	að	gæta	samræmis	á	milli	þeirra	hlutverka	sem	hann	

gegnir	og	þeim	skorðum	sem	þau	setja	honum.	Hann	þarf	í	raun	að	þjóna	tveimur	herrum	þar	

sem	hann	reynir	sitt	besta	við	að	gæta	heiðarleika	við	skráningu	upplýsinga	og	meðferð	gagna	

en	á	sama	tíma	er	hann	einnig	að	stýra	ferli	sem	ætlað	er	að	knýja	fram	breytingar	sem	felast	

í	 jákvæðum	 áhrifum	 þess	 að	 auka	 jafnréttis-	 og	 siðferðisvitund	 á	 vinnustaðnum	 (Herr	 og	

Anderson,	2015).	Það	er	því	mikilvægt	í	öllu	ferlinu	að	skrá	sem	mest	af	upplýsingum	um	hvað	

er	gert	og	hvers	vegna	en	slíkur	rökstuðningur	getur	dregið	úr	áhættu	á	siðaklemmum	af	ýmsu	

tagi,	ásamt	því	að	taka	af	vafa	um	réttmæti	þeirra	aðgerða	sem	framkvæmdar	eru.	Þar	með	

aukast	gæði	rannsóknarinnar	til	muna.	

3.3 Rannsókn	–	forsaga	og	framkvæmd	

Virka	 þátttökurannsóknin	 skiptist	 í	 tvo	 hluta,	 annarsvegar	 hönnun	 og	 þróun	 á	 rafrænu	

Samfélagsuppgjöri	 og	 hins	 vegar	 forprófun	 á	 uppgjörinu.	 Í	 rannsókninni	 var	 unnið	 með	

Klöppum	Grænum	Lausnum	hf.	og	Arion	banka	hf.	og	spannar	rannsóknin	rúmlega	hálft	ár.	

Allt	rannsóknarferlið	er	rakið	í	grófum	dráttum	til	að	veita	lesanda	innsýn	inn	í	umfang	þess	og	

áskoranir.		



51	

3.3.1 Forsaga		
Í	 þessum	 kafla	 verða	 dregin	 fram	 helstu	 atriði	 sem	 kveiktu	 eða	 höfðu	 áhrif	 á	 höfund	 í	

aðdraganda	þróunarferlis	Samfélagsuppgjörsins	og	samstarfinu	við	hugbúnaðarfyrirtækið	sem	

kom	að	tæknilegri	útfærslu	Samfélagsuppgjörsins.		

Hugmyndin	að	verkefninu	hefur	verið	að	þróast	síðastliðin	þrjú	ár	en	ávinningur	þess	að	

innleiða	 og	 samþætta	 samfélagslega	 ábyrgð	 í	 rekstri	 skipulagsheilda	 er	 stöðugt	 að	 verða	

áþreifanlegri.	Niðurstöður	BSc	ritgerðar	höfundar,	sem	skrifuð	var	sumarið	2015	og	fjallar	um	

stöðu	samfélagslegrar	ábyrgðar	í	opinberum	rekstri,	leiddu	í	ljós	að	GRI	skýrslugerðarramminn	

er	hagnýtt	tæki	til	að	mæta	margvíslegum	áskorunum	sem	íslensk	fyrirtæki	og	stofnanir	standa	

frammi	fyrir	vegna	smæðar	íslenska	markaðarins	og	skorti	á	tækifærum	sem	þeim	standa	til	

boða	til	að	framkvæma	raunhæfan	samanburð	(Gná	Guðjónsdóttir,	2015).	

Eftir	 skil	 á	 ritgerðinni	 stóð	 eitt	 námskeið	 útaf	 til	 BSc	 prófs	 en	 það	 var	 hagnýt	

upplýsingatækni.	Höfundur	hefur	mikla	reynslu	af	notkun	upplýsingakerfa	og	þeim	ávinningi	

sem	 felst	 í	 notkun	upplýsingatækni	 þegar	 kemur	 að	 yfirgripsmiklum	 skýslum	 sem	byggja	 á	

rafrænum	gögnum.	Sú	reynsla	kveikti	þá	hugmynd	að	rafvæða	GRI	staðalinn	til	að	auðvelda	

minni	fyrirtækum	og	opinberum	stofnunum,	sem	ekki	hafa	þann	mannafla	og	þekkingu	sem	

til	þarf,	að	innleiða	samfélagsskýrslur.	Þar	sem	höfundur	hefur	aðeins	takmarkaða	þekkingu	á	

hugbúnaðargerð	hófst	leit	að	samstafsaðila	og	fjármagni	til	að	ráðast	í	verkið.	Í	lok	maí	2016	

hlaut	 höfundur	 styrk	 (Fræið)	 frá	 Tækniþróunarsjóði	 til	 að	 gera	 viðskiptaáætlun	 og	

fýsileikagreiningu	 m.t.t.	 markaðar	 og	 tæknilegrar	 lausnar.	 Sú	 vinna	 skilaði	 mikilvægum	

upplýsingum	um	þarfir	markaðarins	og	hvers	vegna	aðeins	örfá	íslensk	fyrirtæki	og	stofnanir	

hafa	lagt	í	að	innleiða	GRI	skýrslur.		

Þátttaka	á	fundum	um	samfélagsábyrgð,	sjálfbærni,	gæðastjórnun,	breytingastjórnun	o.fl.	

á	vegum	Stjórnvísi,	veturinn	2015-2016,	skapaði	höfundi	tengsl	við	stjórnendur,	starfsmenn	

og	ráðgjafa	sem	í	framhaldinu	var	leitað	til.	Greiningarvinnan	leiddi	í	ljós	töluverðan	áhuga	á	

rafrænni	 lausn	sem	nýst	gæti	við	 innleiðingu	á	samfélagsskýrslum.	Þegar	talið	barst	að	GRI	

sýndu	aðilar	 frá	 stórum	 skipulagsheildum	þeirri	 nálgun	meiri	 áhuga	en	þeir	 sem	 starfa	 hjá	

litlum	eða	meðalstórum	skipulagsheildum.	Það	er	álit	höfundar	að	lausnir	GRI,	fram	að	tilkomu	

GRI	 staðalsins	 (Global	 Reporting	 Initiative,	 e.d:d),	 hafi	 ekki	 hentað	 þörfum	 smærri	

skipulagsheilda	 þar	 sem	 þær	 kröfðust	 sérfræðiþekkingar	 á	 ýmsum	 sviðum	 sem	 minni	
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skipulagsheildir	búa	sjaldan	yfir	og	fyrir	vikið	hafi	frekar	neikvætt	viðhorf	skapast	til	þeirra	hér	

á	landi	hjá	þeim	aðilum.	

3.3.2 Samstarf	við	Klappir	Grænar	Lausnir	

Eftir	töluverða	leit	að	samstarfsaðila	benti	formaður	Festu,	miðstöðvar	um	samfélagsábyrgð,	

Ketill	 B.	Magnússon,	 höfundi	 á	 Klappir	 Grænar	 Lausnir	 hf.	 sem	mögulegan	 samstarfsaðila.	

Klappir	 er	 fyrirtækjasamstæða	 sem	 sérhæfir	 sig	 í	 þróun	 og	 innleiðingu	 á	 ýmsum	

hugbúnaðarlausnum	 sem	ætlaðar	 eru	 fyrirtækjum	 og	 stofnunum	 sem	 vilja	 draga	 úr	 losun	

gróðurhúsalofttegunda	á	markvissan	og	mælanlegan	máta	 (Klappir,	 e.d.).	 Klappir	 höfðu	þá	

komið	að	 loftslagsverkefni	Festu	og	Reykjavíkurborgar	með	þeim	hætti	að	bjóða	upp	á	 fría	

vefgátt	 til	 þeirra	 skipulagsheilda	 sem	 skrifuðu	 undir	 loftslagsyfirlýsinguna	 (Festa,	 e.d:a).	

Aðkoma	Klappa	fól	í	sér	skráningu	og	utanumhald	nauðsynlegra	upplýsingar	til	að	auðvelda	

þátttakendum	 að	 ná	 markmiðum	 sínum	 en	 eins	 til	 að	 skapa	 betri	 yfirsýn	 yfir	 árangur	

verkefnisins.	Átti	hugmynd	rannsakanda	því	mikinn	samhljóm	með	hugsjón	og	markmiðum	

Klappa.	Höfundi	var	mjög	vel	tekið	hjá	Klöppum	og	eftir	nokkur	samtöl	var	ákveðið	að	hefja	

samstarf.	 Þar	 sem	 verkefnið	 var	 á	 byrjunarreit	 og	með	 öllu	 ófjármagnað,	 að	 undanskilinni	

greiningunni	sem	Rannís	fjármagnaði,	voru	allir	sammála	um	að	fara	hægt	í	sakirnar.		

Ákveðið	var	að	hanna	Samfélagsuppgjör	byggt	á	33	ESG-vísunum	sem	WFE	hafði	sett	fram	

haustið	 2015.	 Samhliða	 hönnun	 Samfélagsuppgjörsins	 hönnuðu	 Klappir	 sérstaka	

umhverfisskýrslu	til	að	birta	niðurstöður	frá	þeim	umhverfislausnum	sem	Klappir	bjóða	upp	á.	

Þar	 sem	það	er	mun	 yfirgripsmeiri	 umhverfisskýrsla	 en	 gert	 er	 ráð	 fyrir	 í	 ESG-vísunum	var	

ákveðið	 að	 tvítaka	 ekki	 þá	 vinnu	 heldur	 vinna	 eingöngu	 með	 félagslegu	 þættina	 og	

stjórnarhættina	í	Samfélagsuppgjöri	Arion	banka.		

3.4 Þátttakendur	í	rannsókninni		
Samfélagsuppgjörið	var	hannað	og	þróað	í	samvinnu	við	Klappir	Grænar	Lausnir	hf.	Klappir	sáu	

um	alla	tæknilega	þróun	þess	en	hönnun	á	innihaldi	og	útliti	uppgjörsins	var	þróað	í	samvinnu	

við	höfund.	Starfsmenn	Klappa,	sem	komu	aðallega	að	hönnun	og	þróun	hugbúnaðarins	voru	

Dr.	 Jón	Ágúst	 Þorsteinsson,	 Eðvarð	 Jón	Bjarnason,	 Sigrún	Hildur	 Jónsdóttir	 og	Guðmundur	

Grétarsson.	

Á	þeim	tíma	sem	hönnun	og	þróun	á	Samfélagsuppgjöri	Klappa	fór	fram,	voru	Klappir	að	

vinna	með	Arion	banka	að	innleiðingu	á	þeim	umhverfislausnum	sem	Klappir	bjóða	upp	á.	Þar	
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sem	ESG-vísarnir	falla	vel	að	fyrirtækjum	á	fjármálamarkaði	var	tilvalið	að	fá	Arion	banka	til	að	

innleiða	 Samfélagsuppgjörið	 jafnhliða	 þeirri	 vinnu.	 Haraldur	 Guðni	 Eiðsson	 og	 Hlédís	

Sigurðardóttir	voru	fulltrúar	Arion	banka	í	því	samstarfi.		

3.5 Gögn	og	gagnasöfnun	
Innleiðing	ESG-vísanna	felur	í	sér	yfirgripsmikla	gagnasöfnun	um	kjarnastarfsemi	viðkomandi	

skipulagsheildar,	 stjórnarhætti,	 mannauðsmál,	 mannréttindamál	 og	 margt	 fleira.	

Skýrslugerðin	felur	í	sér	skoðun	og	greiningu	á	þeim	gögnum	og	getur	skoðunin	varpað	ljósi	á	

stöðu	 jafnréttismála	 eins	 og	 þau	 birtast	 hjá	 skipulagsheildinni,	 þ.e.	 hvort	 jafnréttisáætlun,	

jafnréttisstefna,	jafnréttisnefnd	og	fleira	sem	mælt	er	fyrir	um	í	jafnréttislögum	sé	fyrir	hendi	

og	hvort	innleiðing	laganna	eða	kynjasamþætting	hafi	átt	sér	stað	eða	ekki	(Lög	um	jafna	stöðu	

og	jafnanrétt	nr.	10/	2008).	Ferlið	við	innleiðingu	gagnast	þar	af	leiðandi	bæði	sem	grundvöllur	

til	að	safna	saman	gögnum	og	þekkingu	á	stöðu	jafnréttismála	hjá	skipulagsheildinni	og	sem	

tæki	 til	 að	 auka	 þekkingu	 um	 jafnrétti	 og	 aðra	 þætti	 sem	 falla	 undir	 heildarstefnu	

samfélagslegrar	ábyrgðar	og	sjálfbærni.		

Gagnasöfnun	 og	 umræða	 um	 hvaða	 upplýsingar	 væri	 rétt	 að	 birta	 við	 hvern	 lið	

Samfélagsuppgjörsins	 skapaði	 grundvöll	 til	 að	meta	 hvernig	mætti	 skapa	 ýmis	 tækifæri	 til	

kynjasamþættingar	sem	fjallað	er	um	í	niðurstöðum	III	í	kafla	4.4.	
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4 Niðurstöður		
Gerð	 er	 grein	 fyrir	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 í	 fjórum	 undirköflum.	 Viðfangsefni	 virku	

þátttökurannsóknarinnar	er	tvíþætt,	annars	vegar	hönnun	og	þróun	á	Samfélagsuppgjöri	sem	

unnin	var	í	samstarfi	við	Klappir	Grænar	Lausnir	hf.	og	Arion	banka,	og	hins	vegar	forprófun	á	

innleiðingu	 á	 uppgjörinu	 hjá	 Klöppum.	 Gerð	 verður	 grein	 fyrir	 þessum	 tveimur	 þáttum	 í	

niðurstöðukafla	 4.1	 og	 4.2.	 Gerður	 er	 samanburður	 á	 niðurstöðum	 úr	 hönnunar	 og	

þróunarferlinu	við	niðurstöður	úr	 forprófunarferlinu	 í	 kafla	4.3.	Að	 lokum	er	 varpað	 ljósi	 á	

hvernig	Samfélagsuppgjörið	getur	mætt	kröfum	jafnréttislaga	í	kafla	4.4.	

4.1 Niðurstöður	I	-	Hönnun	og	þróun	á	rafrænu	Samfélagsuppgjöri	

Farið	verður	yfir	hönnunar-	og	þróunarferli	hugbúnaðarins	sem	unnið	var	með	Klöppum	og	

skilaði	fyrstu	útgáfu	af	rafrænu	Samfélagsuppgjöri	sem	unnin	var	í	samvinnu	við	Arion	banka	

(2016:a).	

4.1.1 Val	og	þróun	viðmiða	fyrir	Samfélagsuppgjör	

GRI	 staðallinn	 var	 fyrst	 birtur	 opinberlega	 þann	 19.	 október	 2016	 og	 þar	með	 var	 kominn	

grundvöllur	 til	 að	 hefjst	 handa.	 Það	 kom	 fljótlega	 í	 ljós	 að	 rafvæðing	 GRI	 staðalsins	 væri	

yfirgripsmikið	verkefni	og	að	það	gæti	 tekið	nokkur	misseri	að	koma	þeirri	afurð	á	markað	

miðað	við	þær	bjargir	sem	til	staðar	eru.	Við	athugun	á	hvaða	áherslur	væru	mikilvægastar	hjá	

þeim	aðilum	sem	Klappir	var	þá	þegar	að	vinna	með,	kom	i	ljós	að	ESG-vísarnir	væru	góð	byrjun	

og	þar	sem	þeir	hafa	allir	vísun	í	GRI	var	það	góður	grunnur	sem	auðvelt	væri	útvíkka	síðar.		

4.1.2 Rafrænt	Samfélagsuppgjör	

Sett	var	fram	skýr	stefna	fyrir	verkefnið,	þ.e.	að	hanna	rafrænt	Samfélagsuppgjör	byggt	á	ESG-

vísunum	33.	Í	leiðbeiningum	WFE	(Viðauki	2)	er	tafla	sem	tilgreinir	hvað	skuli	mæla	og	hvernig	

en	ekki	er	gerð	krafa	um	sérstaka	framsetningu	á	þeim	upplýsingum.	Höfundur	var	búinn	að	

kynna	 sér	 nýja	 GRI	 staðalinn	 nokkuð	 vel	 en	 skoðun	 leiddi	 í	 ljós	 að	 hann	 inniheldur	 mjög	

ítarlegar	leiðbeiningar	og	tilmæli	um	hvað	skuli	meta	eða	mæla	og	rökstyður	alla	framsetningu	

með	vísun	í	mikilvægan	bakgrunn	og/eða	alþjóðlegar	samþykktir	og	sáttmála.	Hann	reyndist	

góður	grunnur	til	að	öðlast	dýpri	skilning	á	hverju	viðmiði	og	þeim	forsendum	sem	liggja	til	

grundvallar.	Til	að	auðvelda	framsetningu	á	upplýsingum	voru	búnar	til	töflur	með	fyrirfram	

tilgreindum	mælikvörðum	eða	tillögum	um	svarmöguleika	sem	hver	skipulagsheild	getur	nýtt	

sér.	Hægt	er	að	útvíkka	eða	breyta	 töflunum	en	þannig	má	aðlaga	þær	að	þörfum	hverrar	
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skipulagsheildar	 í	 samræmi	 við	 þá	 málaflokka	 sem	 tengjast	 kjarnastarfseminni	 eða	 aðrar	

mikilvægar	áherslur.	

Á	mynd	má	11	má	sjá	sýnishorn	af	nokkrum	töflum	til	glöggvunar	á	framsetningunni	og	

þeim	mögleikum	sem	boðið	er	upp	á	í	grunnskjalinu.	

Þar	sem	endanlegt	markmið	rannsakanda	og	Klappa	er	að	rafvæða	GRI	staðalinn	var	ákveðið	

að	setja	ESG-vísana	fram	með	tilvísun	í	nýja	GRI	staðallinn	strax	frá	upphafi.	Þar	sem	staðallinn	

var	ekki	kominn	út	þegar	ESG-vísarnir	voru	settir	saman	var	nauðsynlegt	að	skoða	hvar	eldri	

leiðbeiningarviðmið	GRI	(G4)	væri	að	finna	í	GRI	staðlinum.	Þeim	vanda	var	mætt	af	GRI	sem	

birti	 sérstakar	 leiðbeiningar	um	hvar	 finna	mætti	G4	viðmiðin	 í	 nýja	GRI	 staðlinum	 (Global	

Reporting	Initiative,	e.d:b).	Þar	með	var	hægt	að	finna	réttan	GRI	stuðul	við	hvern	ESG-vísi	með	

töluverðri	nákvæmni.	Síðar	 í	þróunarferlinu	var	ákveðið	bæta	við	 tilvísun	 í	meginreglur	UN	

Global	Compact	til	að	mæta	þeim	skipulagsheildum	sem	hafa	skrifað	undir	sáttmálann,	ásamt	

því	að	setja	fram	vísun	í	17	heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna	um	sjálfbæra	þróun.		

	 	

	

Mynd	 11.	 Sýnishorn	 af	 töflum	 Samfélagssuppgjörsins	 sem	 innihalda	 fyrirfram	 skilgreindar	
upplýsingar	til	að	gera	grein	fyrir.	
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Á	töflu	4	má	sjá	afrakstur	vinnu	höfundar	við	samþættingu	ESG-vísana	við	GRI,	UN	Global	

Compact	og	heimsmarkmið	SÞ.	Lengst	til	vinstri	eru	ESG-vísarnir	og	lengst	til	hægri	eru	ESG	

mælieiningarnar.	 Á	 milli	 þeirra	 er	 tilgreint	 í	 hvaða	 GRI	 stuðli	 má	 finna	 samsvörun,	 hvaða	

meginreglu	 UNGC	 er	 verið	 að	mæta	 og	 hvaða	 heimsmarkmið	 SÞ	 inniheldur	 sambærilegar	

áherslur.	

	

ESG GRI	Staðallinn UN	GC UN	SDG ESG	mælieining

G11 GRI	102-56 UNGC 17 Endurskoðun	og	áreiðanleiki	gagna

G9 Já/nei UNGC 4 Sjálfbærniskýrsla
G10 GRI	102-54 UNGC 17 Aðferðarfræði

G7 GRI	102-17/	205-1,2 10 16 Aðgerðir	gegn	spillingu	og	mútum
G8 GRI	201-1 UNGC 8,	16 Gagnsæi	skatta	og	gjalda

G5 GRI	102-16 3 12 Birgjamat
G6 GRI	102-17 3 16 Siðareglur

G3 GRI	102-35 UNGC 9,	16 Hvatar	til	samfélagslegrar	ábyrgðar
G4 GRI	102-41	/	GRI	407-1 3 3,	8,	16 Vinnuréttur

G1 GRI	102-23 UNGC 8,	16,	10 Aðgreining	valds
G2 Já/nei UNGC 8,	16,	10 Gagnsæi	ákvarðana

S11 GRI	103-2 1,	2 2,	3,	12,	13 Mannréttindabrot
S12 GRI	102-22 UNGC 5 Samsetning	stjórnar

S9 GRI	408-1	/	409-1 4,	5 1,	2	4,	5,	6	,	8 Barna-	og	nauðungarvinna
S10 GRI	102/	103-2/	412-2 1,	2 1-17 Mannréttindi

S7 GRI	403-2/	403-2 UNGC 3 Heilsa	og	öryggi	starfsmanna
S8 GRI	403-4	/	103-2 UNGC 3,6 Heilsuvernd

S5 GRI	102-8 UNGC 8 Samsetning	starfa
S6 GRI	103-2	/	GRI	406-1 6 4,	5,	6,	8 Jafnrétti

S3 GRI	401-1 UNGC 5 Starfsmannavelta	
S4 GRI	405--1 UNGC 1,,	4,	5,	10 Jafnræði

S1 GRI	102-38 UNGC 8 Launahlutföll
S2 GRI	405-2 UNGC 10 Laun	eftir	kyni

E9 GRI	102-14 UNGC 2,	12,	13,	14,	15 Umhverfisstefna
E10 GRI	307/	102-15 UNGC 2,	12,	13,	14,	15 Umhverfisáhrif

E7 GRI	303-2/	303-3 UNGC 2,		6,	13,	14,	15 Vatnsnotkun
E8 GRI	306-1/	306-2 7,	8 2,	6		12,	13,	14,	15 Úrgangangur

E5 GRI	302-3 UNGC 7,	13,	15 Helstu	orkugjafar
E6 GRI	302-1 7,	8,	9 9,	13,	15 Endurnýjanleg	orka

E3 GRI	302-1 UNGC 7,	13,	15 Bein	og	óbein	orkunotkun
E4 GRI	302-3 UNGC 7,	13,	15 Orkuvísir

E1 GRI	305-1 UNGC 13,	14,	15 Kolefnisuppgjör
E2 GRI	305-1 UNGC 13,	14,	15 Kolefnisvísir

Tafla	4.	Yfirlit	yfir	hvar	ESG-vísana	er	að	finna	í	GRI	staðlinum,	meginreglum	UN	Global	Compact	og	
heimsmarkmiðum	SÞ.	Taflan	er	hönnuð	og	sett	fram	af	höfundi.	
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Til	að	mæta	þörfum	íslenskra	skipulagsheilda	er	mikilvægt	að	bjóða	upp	á	íslenska	útgáfu	

af	Samfélagsuppgjöri	og	þar	sem	hvorki	GRI	staðallinn	né	ESG-vísarnir	hafa	verið	þýddir	yfir	á	

íslensku	 kom	 það	 í	 hlut	 höfundar	 að	 ganga	 í	 það	 verk.	 Stuðst	 var	 við	 ÍST	 ISO	 26000:2010	

staðalinn	 (2013)	 og	 þau	 lög	 sem	 sett	 hafa	 verið	 í	 tengslum	 við	 viðfangsefnið	 til	 að	 gæta	

samræmis	í	hugtakanotkun.		

4.1.3 Fyrsta	útgáfa	rafræns	Samfélagsuppgjörs	þróuð	með	Arion	banka	

Arion	banki	er	stór	skipulagsheild	sem	byggir	á	gömlum	grunni,	með	yfir	930	ársverk	(Arion	

banki,	2016:c)	og	hefur	bankinn	unnið	með	einum	eða	öðrum	hætti	að	samfélagsábyrgð	til	

margra	ára.	Í	janúar	2017	hófst	samvinnan	með	Arion	banka	og	til	að	stilla	saman	strengi	og	

finna	nauðsynlegan	samhljóm	um	framkvæmd	verkefnisins	var	fundað	nokkrum	sinnum	með	

Hlédísi	 og	 Halldóri	 sem	 héldu	 utan	 um	 innleiðinguna.	 Hlédís	 sá	 um	 að	 safna	 saman	 þeim	

gögnum	sem	ákveðið	var	að	birta.	Þar	sem	hugbúnaðurinn	er	gagnvirkur	og	leyfir	aðgengi	fleiri	

aðila	 á	 sama	 tíma	 var	 ákveðið	 að	 vinna	 sameiginlega	 að	útfyllingu	uppgjörsins	 yfir	 netið.	 Í	

gegnum	 framkvæmdarferlið	 var	 haldið	 áfram	 að	 þróa	 uppgjörið	 og	 var	 töflum	 og	

leiðbeiningum	 bætt	 við	 fjölmarga	 vísa.	 Samstarfið	 við	 Arion	 banka	 jók	 skilning	 á	 ýmsum	

áherslum	og	þörfum	sem	áður	hafði	ekki	verið	borið	kennsl	á	sem	nýttust	 til	að	þróa	betri	

leiðbeiningar	og	stuðning	fyrir	þá	sem	koma	að	innleiðingu	Samfélagsuppgjörsins.	

Arion	 banki	 birti	 frumútgáfu	 Samfélagsuppgjörsins	 á	 aðalfundi	 bankans	 þann	 17.	mars	

2016	 (Arion	 banki,	 2016:a)	 undir	 heitinu	 ófjárhagslegir	mælikvarðar	 (Arion	 banki,	 2016:c).	

Bankinn	 birti	 einnig	 enska	 þýðingu	 af	 uppgjörinu	 á	 sama	 tíma	 undir	 nafninu	Non-financial	

information	(Annual	report,	2016:b).		

4.2 Niðurstöður	II	–	Forprófun	rafræns	Samfélagsuppgjörs	hjá	Klöppum		

Þegar	búið	var	að	birta	skýrslu	Arion	banka	þá	var	staðan	endurmetin	og	kom	í	ljós	að	fínpússa	

mætti	 bæði	 hugbúnaðinn	 og	 innihald	 skýrslunnar.	 Þegar	 sú	 vinna	 var	 vel	 á	 veg	 komin	 var	

ákveðið	 að	 forprófa	 Samfélagsuppgjörið	 hjá	 Klöppum	en	 félagið	 er	 í	 skráningarferli	 á	 First	

North	markaðinn	 hjá	 Nasdaq	 (Morgunblaðið,	 2017)	 og	 því	 rakið	 að	 skoða	 hvernig	 lausnin	

hentar	fyrir	lítið	hugbúnaðar-	og	ráðgjafafyrirtæki.	

Klappir	er	mjög	ungt	fyrirtæki	með	aðeins	12	ársverk	og	búa	starfsmenn	þess	yfir	mjög	

yfirgripsmikilli	sérfræðiþekkingu	á	umhverfisþáttum	uppgjörsins	á	meðan	þekking	á	félagslegu	

þáttunum	 og	 stjórnarháttunum	 er	 minni.	 Vegna	 nálægðar	 höfundar	 við	 starfsmenn	 og	
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starfsemi	 Klappa	 var	 ákveðið	 að	 kalla	 inn	 Viktoríu	 Valdimarsdóttur,	 sérfræðing	 í	

samfélagsábyrgð	og	ábyrgum	fjárfestingum,	til	aðstoðar	við	framkvæmdina.	Þannig	var	hægt	

að	skapa	þá	persónulegu	fjarlægð	og	hlutlægni	sem	höfundur	telur	mikilvægt	að	sé	til	staðar	

við	innleiðinguna.	Framkvæmdarferlið	tók	aðeins	rúma	viku	en	þann	tíma	var	unnið	þétt	með	

stjórnendum	og	starfsmönnum	Klappa	við	að	ná	utan	um	alla	þætti	uppgjörsins.	Innleiðingin	

hjá	Klöppum	gaf	góða	hugmynd	um	hvernig	hægt	er	að	vinna	með	litlum	skipulagsheildum	og	

kom	 í	 ljós	 að	 nálægðin	 við	 stjórnendur	 gaf	 gott	 svigrúm	 fyrir	 samtal	 um	 hugmyndafræði	

samfélagsábyrgðar	 og	 sjálfbærni	 út	 frá	 margvíslegum	 sjónarhornum.	 Það	 samtal	 skapaði	

einnig	 fóður	 fyrir	 frekari	þróun	á	 töflum	sem	unnið	var	að	 í	 framhaldinu	og	 fjallað	er	um	 í	

niðurstöðum	III.	

Klappir	birtu	Samfélagsuppgjörið	undir	heitinu	Samfélagsskýrsla	2016,	á	ársfundi	sínum	í	

lok	mars	2017	(Klappir,	2016).	

4.3 Samanburður	á	niðurstöðum	I	og	II	

Samfélagsuppgjör	Arion	banka,	Ófjárhagslegir	mælikvarðar,	 inniheldur	 24	 ESG-vísa.	Aðeins	

tveir	af	10	umhverfisþáttum	voru	birtir	(umhverfisáhrif	og	umhverfisstefna)	þar	sem	bankinn	

gaf	á	sama	tíma	út	mjög	yfirgripsmikla	umhverfisskýrslu	hvar	hinum	átta	þáttunum	eru	gerð	

góð	 skil	 (Arion	banki,	 2016:d).	Gerð	 var	 grein	 fyrir	 öllum	 félagslegu	þáttunum	og	 voru	 sex	

þeirra	 settir	 fram	 í	 töfluformi	 með	 tölulegum	 upplýsingum	 fyrir	 árið	 2016	 og	 2015	 til	

samanburðar.	 Allir	 sex	 þættirnir	 falla	 undir	 félagslega	 hluta	 ESG-vísanna:	 Laun	 eftir	 kyni,	

starfsmannavelta,	 jafnræði,	 samsetning	 starfa	 (hlutfall	 fastráðinna	 starfsmanna	 í	 Arion	

skýrslu),	 heilsa	 og	 öryggi	 starfsmanna	og	 að	 lokum	 samsetning	 stjórnar.	 Síðasti	 liðurinn	 er	

undir	 stjórnarháttahluta	 Arion	 skýrslunnar	 en	 hefur	 verið	 fluttur	 í	 félagslegu	 þættina	 í	

samræmi	við	leiðbeiningar	Nasdaq	(2017).	Í	stjórnaháttahluta	Arion	skýrslunnar	eru	birtir	10	

af	11	ESG-vísum	og	allar	upplýsingar	settar	fram	í	texta	án	tölulegra	upplýsinga.	Fjallað	er	um	

aðferðarfræði	skýrslunnar	(G10)	í	formála	skýrslunnar	og	þar	með	ekki	talin	þörf	á	að	birta	þær	

upplýsingar	aftur.		
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Á	myndum	12	og	13	má	sjá	sjáskot	af	heimasíðu	Arion	banka	(2016:a)	sem	gefur	innsýn	í	

framsetningu	skýrslunnar.	

	

Mynd	12.	Skjáskot	af	samantekt	í	formála	skýrslu	Arion	banka,	Ófjárhagslegar	upplýsingar	(2016:a).	

Mynd	13.	Skjáskot	af	ófjárhagslegum	upplýsingum	í	ársskýrslu	Arion	banka	(2016:a).	



60	

Skýrsla	Klappa	var	mun	yfirgripsmeiri	en	skýrsla	Arion	banka	þar	sem	hún	inniheldur	alla	

33	ESG	vísana.	 Í	 inngangi	 að	 skýrslu	Klappa	er	 einnig	 fjallað	um	þætti	 er	 lúta	 að	 starfsemi	

félagsins,	áhættu	og	helstu	áherslum	í	starfseminni.	Inngangurinn	skapar	tækifæri	til	að	fjalla	

almennt	um	starfsemi,	áherslur	og	áhættuþætti	skipulagsheildarinnar	sem	ekki	er	fjallað	beint	

um	 undir	 ESG-vísunum	 33.	 Þar	 með	 hefur	 uppgjörið	 gengið	 lengra	 en	 að	 uppfylla	 aðeins	

lágmarkskröfur	 um	 birtingu	 ófjárhagslegra	 upplýsinga	 samkvæmt	 66.	 gr.	 d,	 í	 lögum	 um	

ársreikninga	 (3/2006).	 Á	 mynd	 14	 má	 sjá	 skjáskot	 af	 upplýsingum	 um	 viðskiptavini	 og	

virðiskeðju	Klappa	sem	koma	fram	í	inngangi	skýrslunnar	(Klappir,	2016).	

	

.		 	

Mynd	14.	Skjáskot	af	inngangi	samfélagsskýrslu	Klappa:	Viðskiptavinir	og	virðiskeðjan	(Klappir,	2016).	
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Á	mynd	15	má	sjá	annað	skjáskot	af	inngangi	samfélagsskýrslu	Klappa	þar	sem	fjallað	er	

um	starfsemi	félagsins	og	helstu	áherslur.		

Þegar	unnið	var	að	Samfélagsuppgjöri	Klappa	var	búið	að	gefa	út	Nasdaq	leiðbeiningarnar	en	

þar	er	ESG-vísunum	gefin	raðnúmerin:	E1-10,	S1-12	og	G1-11	og	var	stuðst	við	þær	tilvísanir	í	

skýrslu	Klappa.	Undir	umhverfisþáttunum	eru	átta	fyrstu	vísarnir,	E1	–	E8,	settir	fram	í	töflum	

sem	innihalda	tölulegar	upplýsingar	eða	hlutföll	þar	sem	hægt	er	að	bera	saman	niðurstöður	

við	árið	2015.	Í	skýrslu	Klappa	er	búið	að	bæta	við	tveimur	töflum	varðandi	félagslega	þætti	

undir	ESG-vísunum	heilsuvernd	og	jafnrétti.	Þar	með	eru	átta	af	tólf	félagslegum	vísum	settir	

fram	í	töfluformi.	Undir	stjórnarháttum	er	aðeins	einn	vísir,	G1	aðgreining	valds,	settur	fram	í	

töfluformi.	Samtals	eru	því	17	vísar	af	33	settir	fram	í	töfluformi	í	uppgjörinu	hjá	Klöppum.	

Eftir	 innleiðingu	 hjá	 Klöppum	 hafa	 fleiri	 ESG-vísar	 verið	 settir	 fram	 með	 fyrirfram	

skilgreindum	upplýsingum	í	töflum.	Undir	félagslegu	vísunum	eru	það	S1	Launahlutföll	og	S10	

Mannréttindabrot.	Undir	stjórnarhátta	vísunum	eru	það	G2	Gagnsæi	ákvarðana,	G3	Hvatar	til	

samfélagsábyrgðar,	G4	Vinnuréttur,	G5	Birgjamat,	G6	Siðareglur	og	G7	Aðgerðir	gegn	spillingu	

og	mútum.	Þar	með	hafa	tíu	af	tólf	félagslegum	vísum	og	sjö	af	tíu	stjórnarhátta	vísum,	verið	

settir	fram	í	skilgreindum	töflum.		

Mynd	15.	Sjáskot	af	inngangi	samfélagsskýrslu	Klappa:	Starfsemi	félagsins	(2016).	
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Til	viðbótar	við	fyrirfram	skilgreinda	mælikvarða,	sem	settir	eru	fram	á	töfluformi,	hafa	

verið	þróaðar	leiðbeiningar	við	hvern	ESG-vísi,	sem	hjálpa	til	við	að	skilja	hvað	er	verið	að	mæla	

og	hvers	vegna	mikilvægt	er	að	mæla	það.	

Í	töflu	5	er	gerður	samanburður	á	framsetningu	ESG-vísanna	hjá	Arion	banka	og	Klöppum.	

Til	 aðgreiningar	 þá	 eru	þeir	 vísar	 sem	 styðjast	 við	 fyrirfram	 skilgreinda	 töflu	 úr	 grunnskjali	

(e.Template)	rafræna	Samfélagsuppgjörsins	settir	fram	í	sama	lit	og	viðkomandi	ESG-vísir	(þ.e.	

grænn	fyrir	umhverfi,	appelsínugulur	fyrir	félagslega	þætti	og	blár	fyrir	stjórnarhætti).	Arion	

banki	birti	24	ESG-vísa	og	þar	af	eru	sex	settir	fram	í	töfluformi.	Klappir	birtu	33	ESG-vísa	og	

þar	 af	 eru	 17	 settir	 fram	 í	 töfluformi.	 Mismunandi	 framsetning	 á	 félagslegu-	 og	

stjórnarháttavísunum	 sýnir	 m.a.	 hvernig	 grunnskjalið,	 sem	 notað	 er	 við	 gerð	 uppgjörsins,	

þróaðist	á	þessum	tíma	en	framsetningin	markast	einnig	af	mismunandi	starfsemi	og	áherslum	

hjá	Klöppum	og	Arion	banka.	

Tafla	5.	Samanburður	á	framsetningu	ESG-vísanna	í	skýrslum	Arion	banka	og	Klappa.	ESG-vísir Arion	banki	-	framsetning Heiti	á	ESG-vísi Klappir	-	framsetning Heiti	á	ESG-vísi

E1 Ekki	birt		í	samfélagsuppgjöri Kolefnisuppgjör Tölulegar	upplýsingar Kolefnisuppgjör

E2 Ekki	birt		í	samfélagsuppgjöri Kolefnisvísar Tölulegar	upplýsingar Kolefnisvísar

E3 Ekki	birt		í	samfélagsuppgjöri Bein	og	óbein	orkunotkun Tölulegar	upplýsingar	og	texti Bein	og	óbein	orkunotkun

E4 Ekki	birt		í	samfélagsuppgjöri Orkuvísir Tölulegar	upplýsingar	og	texti Orkuvísir

E5 Ekki	birt		í	samfélagsuppgjöri Helstu	orkugjafar Tölulegar	upplýsingar Helstu	orkugjafar

E6 Ekki	birt		í	samfélagsuppgjöri Endurnýjanleg	orka Hlutföll	í	töflu Endurnýjanleg	orka

E7 Ekki	birt		í	samfélagsuppgjöri Vatnsnotkun Tölulegar	upplýsingar	og	texti Vatnsnotkun

E8 Ekki	birt		í	samfélagsuppgjöri Úrgangangur Tölulegar	upplýsingar	og	texti Úrgangangur

E9 Stefna	og	áherslur	-	texti Markmið	í	umhverfismálum Stefna	og	áherslur	-	texti Umhverfisstefna

E10 Stefna	og	áherslur	-	texti Umhverfisáhrif Stefna	og	áherslur	-	texti Umhverfisáhrif

S1 Stefna	og	áherslur	-	texti Launahlutföll Stefna	og	áherslur	-	texti Launahlutföll

S2 Hlutföll	í	töflu Laun	eftir	kyni Tölur	og	hlutföll	í	töflu	og	texti Laun	eftir	kyni

S3 Hlutföll	í	töflu Starfsmannavelta	 Tölur	og	hlutföll	í	töflu	og	texti Starfsmannavelta	

S4 Hlutföll	í	töflu	og	texti Jafnræði	og	margbreytileiki Hlutföll	í	töflu	og	texti Jafnræði

S5 Hlutföll	í	töflu Hlutfall	fastráðinna	starfsmanna Hlutföll	í	töflu	og	texti Samsetning	starfa

S6 Stefna	og	áherslur	-	texti Jafnrétti Svarmöguleikar	í	töflu	og	texti Jafnrétti

S7 Tölur	og	hlutföll	í	töflu	og	texti Heilsa	og	öryggi	starfsmanna Svarmöguleikar	í	töflu	og	texti Heilsa	og	öryggi	starfsmanna

S8 Stefna	og	áherslur	-	texti Heilsufar	starfsfólks Svarmöguleikar	í	töflu	og	texti Heilsuvernd

S9 Stefna	og	áherslur	-	texti Barna-	og	nauðungarvinna Stefna	og	áherslur	-	texti Barna-,	nauðungar-	og	þvinguð	vinna

S10 Stefna	og	áherslur	-	texti Mannréttindi Stefna	og	áherslur	-	texti Mannréttindi

S11 Stefna	og	áherslur	-	texti Mannréttindabrot Stefna	og	áherslur	-	texti Brot	á	mannréttindum

S12 Tölulegar	upplýsingar Samsetning	stjórnar Tölulegar	upplýsingar Samsetning	stjórnar

G1 Stefna	og	áherslur	-	texti Aðgreining	valds Svarmöguleikar	í	töflu	 Aðgreining	valds

G2 Stefna	og	áherslur	-	texti Gagnsæi	ákvarðana Stefna	og	áherslur	-	texti Gagnsæi	ákvarðana

G3 Vísað	í	upplýsingar	á	heimasíðu Stuðningur	við	samfélagið Stefna	og	áherslur	-	texti Hvatar	til	samfélagslegrar	ábyrgðar

G4 Staða	og	áherslur	-	texti Vinnuréttur Stefna	og	áherslur	-	texti Vinnuréttur

G5 Stefna	og	áherslur	-	texti Birgjamat Stefna	og	áherslur	-	texti Birgjamat

G6 Stefna	og	áherslur	-	texti Siðareglur Stefna	og	áherslur	-	texti Siðareglur

G7 Stefna	og	áherslur	-	texti Aðgerðir	gegn	spillingu	og	mútum Stefna	og	áherslur	-	texti Aðgerðir	gegn	spillingu	og	mútum

G8 Stefna	og	áherslur	-	texti Gagnsæi	skatta	og	gjalda Stefna	og	áherslur	-	texti Gagnsæi	skatta	og	gjalda

G9 Stefna	og	áherslur	-	texti Sjálfbærniskýrsla Stefna	og	áherslur	-	texti Sjálfbærniskýrsla

G10 Ekki	birt	 Aðferðarfræði Stefna	og	áherslur	-	texti Aðferðarfræði

G11 Stefna	og	áherslur	-	texti Endurskoðun	og	áreiðanleiki	gagna Stefna	og	áherslur	-	texti Endurskoðun	og	áreiðanleiki	gagna
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4.4 Niðurstöður	III		-	Kynjasamþætting	og	þekking	á	samfélagsábyrgð	

Í	þessum	niðurstöðukafla	verður	 skoðað	hvernig	Samfélagsuppgjör	Klappa	mætir	áherslum	

Jafnréttislaga	 (nr.	 10/2008)	með	 því	 að	meta	 hvar	 kynjasjónarmið	 eru	 samþætt	 í	 ESG-vísa	

uppjörsins.	 Samhliða	 þeirri	 skoðun	 verða	 borin	 kennsl	 á	 hvernig	 samþætta	 megi	

kynjasjónarmið	við	þá	ESG-vísa	sem	ekki	gera	ráð	fyrir	kynjasjónarmiðum	nú	þegar.	Að	lokum	

verða	gefin	sýnishorn	af	leiðbeiningum	sem	Samfélagsuppgjörið	inniheldur.	Leiðbeiningunum	

er	ætlað	að	gera	ferðalagið	auðveldara	og	árangursríkara	en	þær	geta	einnig	aukið	skilning	og	

þekkingu	á	hugmyndafræði	samfélagsábyrgðar	og	sjálfbærni.	

4.4.1 Yfirlit	yfir	ESG-	vísa	sem	innihalda	kennitölur	eða	kynjavíddir	

Umhverfisvísarnir	 innihalda	 ekki	 kynjavíddir	 en	 þeir	 gefa	 glögga	 mynd	 af	 kolefnisspori	 og	

okurnotkun	ásamt	orku-	og	úrgangsstjórnum	skipulagsheildarinnar.	Þar	er	að	finna	tvo	vísa	

sem	 innihalda	 svokallaðar	 kennitölur	 sem	 hægt	 er	 að	 nota	 til	 greiningar	 á	 stöðu	

umhverfismála,	bæði	á	milli	ára	og	milli	skipulagsheilda.	Um	er	að	ræða	kolefnisvísa	og	orkuvísi	

en	 þeir	 gera	 aðilum	 kleift	 að	 setja	 niðurstöður	 í	 samhengi	 við	 eignir,	 veltu,	 meðalfjölda	

starfsfólks	 eða	 stærð	 húsnæðis.	 Ef	 áhugi	 er	 fyrir	 hendi	 má	 skoða	 flesta	 þessa	 vísa	 út	 frá	

kynjavíddum	 en	 sem	 dæmi	 væri	 áhugvert	 að	 skoða	 hvort	 kynjahlutföll	 hafi	 áhrif	 á	 stærð	

kolefnisspors	 skipulagsheilda.	Á	mynd	16	má	 sjá	 sýnishorn	af	þremur	umhverfisvísum	 sem	

innihalda	kennitölur	til	greiningar.	
 
 

Umhverfisþættir (E) Félagslegir þættir (S) Stjórnarhættir (G) 

E1 Kolefnisuppgjör S1 Launahlutföll G1 Aðgreining valds 
E2 Kolefnisvísar S2 Laun eftir kyni G2 Gagnsæi ákvarðana 
E3 Bein- og óbein orkunotkun S3 Starfsmannavelta G3 Sjálfbærnihvatar 
E4 Orkuvísir S4 Jafnræði G4 Vinnuréttur 
E5 Helstu orkugjafar S5 Samsetning starfa G5 Birgjamat 
E6 Endurnýjanleg orka S6 Jafnrétti G6 Siðareglur 
E7 Vatnsnotknun S7 Heilsa og öryggi starfsmanna G7 Spilling og mútur 
E8 Úrgangur S8 Heilsuvernd G8 Gagnsæ skattaskil 
E9 Umhverfisstefna S9 Barna- eða  þvínguð vinna G9 Sjálfbærniskýrsla 
E10 Umhverfisáhrif S10 Mannréttindi G10 Aðferðarfræði 
  S11 Brot á mannréttindum G11 Endurskoðun þriðja aðila 
  S12 Samsetning stjórnar   

 
 
 
 

Mynd	16.	Yfirlit	yfir	þrjá	umhverfisvísa	eins	og	þeir	eru	settir	fram	í	Samfélagsuppgjörinu.	
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Félagslegu	vísarnir	eru	12	og	hafa	10	þeirra	verið	settir	fram	í	töfluformi	þar	sem	ýmist	er	

óskað	eftir	tölum,	hlutföllum	eða	stöðu	mála.	Í	leiðbeiningum	með	ESG-vísunum	er	óskað	eftir	

því	að	kynjasjónarmið	séu	samþætt	fimm	þeirra,	S2,	S4,	S6,	S10	og	S12	en	ef	áhugi	er	fyrir	

hendi	er	hægt	að	flétta	kynjavídd	inn	í	alla	félagslegu	vísana.	Á	mynd	17	má	sjá	yfirlit	yfir	þá	

fimm	vísa	sem	innihalda	nú	þegar	kynjavídd	í	einhverju	formi.	

	

	

	

	

	

	

	 	

 
 

Umhverfisþættir (E) Félagslegir þættir (S) Stjórnarhættir (G) 

E1 Kolefnisuppgjör S1 Launahlutföll G1 Aðgreining valds 
E2 Kolefnisvísar S2 Laun eftir kyni G2 Gagnsæi ákvarðana 
E3 Bein- og óbein orkunotkun S3 Starfsmannavelta G3 Sjálfbærnihvatar 
E4 Orkuvísir S4 Jafnræði G4 Vinnuréttur 
E5 Helstu orkugjafar S5 Samsetning starfa G5 Birgjamat 
E6 Endurnýjanleg orka S6 Jafnrétti G6 Siðareglur 
E7 Vatnsnotknun S7 Heilsa og öryggi starfsmanna G7 Spilling og mútur 
E8 Úrgangur S8 Heilsuvernd G8 Gagnsæ skattaskil 
E9 Umhverfisstefna S9 Barna- eða  þvínguð vinna G9 Sjálfbærniskýrsla 
E10 Umhverfisáhrif S10 Mannréttindi G10 Aðferðarfræði 
  S11 Brot á mannréttindum G11 Endurskoðun þriðja aðila 
  S12 Samsetning stjórnar   

 
 
 
 

Mynd	17.	Yfirlit	yfir	fimm	félagslega	vísa	sem	innihalda	kynjavíddir.	
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Á	mynd	18	er	yfirlit	yfir	þá	fimm	félagslegu	vísa	sem	settir	hafa	verið	fram	í	töfluformi	en	

innihalda	ekki	kynjasjónarmið	samkvæmt	leiðbeiningum	WFE	og	Nasdaq.	Þegar	efni	þeirra	er	

skoðað	kemur	í	ljós	að	það	er	mjög	einfalt	að	bæta	við	kynjavídd	við	vísi	S1	launahlutföll	(laun	

æðsta	stjórnanda	í	hlutfalli	við	meðallaun	starfsmann),	S3	Starfsmannavelta,	S5	samsetning	

starfa	 (hlutfall	 fastráðinna	 starfsmanna)	 og	 S7	 heilsa	 og	 öryggi	 starfsmanna	 (slys	 og	

vinnutengdir	sjúkdómar	og	veikindi).	Eins	er	hægt	að	skoða	vísi	S8	Heilsuvernd	út	frá	kyni	t.d.	

með	því	að	draga	 fram	upplýsingar	um	fjölda	samgöngusamninga	og	 líkamsrækarstyrkja	 til	

kvenna	og	karla	en	þá	mætti	bæta	við	þeim	möguleika	ef	þessir	þættir	eru	til	staðar.	

	 	

 
 

Umhverfisþættir (E) Félagslegir þættir (S) Stjórnarhættir (G) 

E1 Kolefnisuppgjör S1 Launahlutföll G1 Aðgreining valds 
E2 Kolefnisvísar S2 Laun eftir kyni G2 Gagnsæi ákvarðana 
E3 Bein- og óbein orkunotkun S3 Starfsmannavelta G3 Sjálfbærnihvatar 
E4 Orkuvísir S4 Jafnræði G4 Vinnuréttur 
E5 Helstu orkugjafar S5 Samsetning starfa G5 Birgjamat 
E6 Endurnýjanleg orka S6 Jafnrétti G6 Siðareglur 
E7 Vatnsnotknun S7 Heilsa og öryggi starfsmanna G7 Spilling og mútur 
E8 Úrgangur S8 Heilsuvernd G8 Gagnsæ skattaskil 
E9 Umhverfisstefna S9 Barna- eða  þvínguð vinna G9 Sjálfbærniskýrsla 
E10 Umhverfisáhrif S10 Mannréttindi G10 Aðferðarfræði 
  S11 Brot á mannréttindum G11 Endurskoðun þriðja aðila 
  S12 Samsetning stjórnar   

 
 
 
 

Mynd	18.	Yfirlit	yfir	töflur	yfir	félagslega	vísa	sem	ekki	innihalda	kynjavíddir.	
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Stjórnaháttavísarnir	eru	11	alls	og	hafa	sjö	þeirra	verið	settir	fram	í	töfluformi,	G1,	G2,	G3,	

G4,	G5,	G6	og	G7,	þar	sem	ýmist	þarf	að	færa	inn	upplýsingar	um	hlutföll	eða	stöðu	mála.	Á	

mynd	19	hér	að	neðan	má	sjá	yfirlit	yfir	þessa	vísa	en	ESG	leiðbeiningar	WFE	og	Nasdaq	fara	

ekki	fram	á	skoðun	út	frá	kyni.	Það	liggja	því	tækifæri	hér	til	að	samþætta	kynjasjónarmið	í	

þessum	hluta	uppgjörsins	og	 sem	dæmi	mætti	auðveldlega	bæta	við	kynjavídd	við	vísi	G3,	

stuðning	við	samfélagslega	ábyrgð,	og	vísi	G4,	sjálfbærni	og	aðild	að	stéttarfélagi.	

	

	

	 	

 
 

Umhverfisþættir (E) Félagslegir þættir (S) Stjórnarhættir (G) 

E1 Kolefnisuppgjör S1 Launahlutföll G1 Aðgreining valds 
E2 Kolefnisvísar S2 Laun eftir kyni G2 Gagnsæi ákvarðana 
E3 Bein- og óbein orkunotkun S3 Starfsmannavelta G3 Sjálfbærnihvatar 
E4 Orkuvísir S4 Jafnræði G4 Vinnuréttur 
E5 Helstu orkugjafar S5 Samsetning starfa G5 Birgjamat 
E6 Endurnýjanleg orka S6 Jafnrétti G6 Siðareglur 
E7 Vatnsnotknun S7 Heilsa og öryggi starfsmanna G7 Spilling og mútur 
E8 Úrgangur S8 Heilsuvernd G8 Gagnsæ skattaskil 
E9 Umhverfisstefna S9 Barna- eða  þvínguð vinna G9 Sjálfbærniskýrsla 
E10 Umhverfisáhrif S10 Mannréttindi G10 Aðferðarfræði 
  S11 Brot á mannréttindum G11 Endurskoðun þriðja aðila 
  S12 Samsetning stjórnar   

 
 
 
 

Mynd	19.	Yfirlit	yfir	stjórnarháttavísa	sem	settir	hafa	verið	fram	í	töfluformi.	
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4.4.2 Þekkingarbrunnur	um	samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni	

Samfélagsuppgjörið	inniheldur	ítarlegar	leiðbeiningar	sem	ætlað	er	að	leiða	skipulagsheildir	

áfram	 við	 gerð	 þess.	 Við	 hvern	 lið	 hafa	 verið	 settar	 fram	 staðreyndir,	 ábendingar	 eða	

hugleiðingar	sem	leiða	skýrslugjafa	áfram.	Eins	er	vísað	í	heimildir	ef	vilji	er	til	að	sækja	meiri	

fróðleik	um	viðkomandi	vísi.	Leiðbeiningarnar	sem	settar	eru	fram	hjálpa	einnig	við	að	setja	

hvern	vísi	í	víðara	samhengi	til	að	auka	skilning	á	mikilvægi	hans	og	hvernig	hann	getur	gagnast	

hverri	 skipulagsheild.	 Ekki	 er	 hægt	 að	 birta	 allar	 þær	 leiðbeiningar	 en	 á	 mynd	 20	 má	 sjá	

sýnishorn	sem	gefur	hugmynd	um	hvað	leiðbeiningarnar	innihalda.	Hér	má	einnig	sjá	hvernig	

vísað	er	í	GRI	staðalinn,	UNGC	og	UN	SDG	við	hvern	ESG-vísi	inni	í	hugbúnaðinum.	

	

Bein	og	óbein	orkunotkun	
E3		|	GRI	302-1		|		UNGC		|		SDG	7,13,15	

	
	

Starfsmannavelta	
S3		|	GRI	401-1			|	UNGC		|		SDG	5	

	

	

Aðgerðir	gegn	spillingu	og	mútum	
G7		|	GRI	102-17/205-1,2			|	UNGC	P10		|		SDG	16	

Mynd	20.	Sýnishorn	af	leiðbeiningum	sem	finna	má	í	Samfélagsuppgjöri	Klappa.	
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5 Samantekt	og	umræða	
Til	að	ná	utan	um	markmið	verkefnisins	þá	verður	samantektin	hafin	með	því	að	svara	beint	

þeim	spurningum	sem	lagt	var	upp	með,	í	þeirri	röð	sem	þær	voru	settar	fram.	Að	því	búnu	fer	

fram	fræðileg	samantekt	þar	sem	fræðileg	umræða	er	sett	í	víðara	samhengi	og	lagt	er	mat	á	

hverjir	geti	mögulega	hagnýtt	sér	niðurstöður	og	afurð	rannsóknarinnar.	Því	næst	verða	borin	

kennsl	á	mögulegar	takmarkanir	rannsóknarinnar	og	hvernig	hægt	er	að	mæta	þeim	en	horft	

verður	til	nýrra	rannsóknartækifæra	í	tengslum	við	viðfangsefni	ritgerðarinnar	í	lokaorðum	í	

kafla	6.	

5.1 Rannsóknarspurningum	svarað	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 rannsóknarspurningunum	 þremur	 svarað	 með	 vísun	 í	

rannsóknarniðurstöður	og	fræðilega	umfjöllun	eftir	því	sem	við	á.	

5.1.1 Samfélagsuppgjör	Klappa	-	tæki	til	að	mæta	kröfum	Jafnréttislaga	

1. Hvernig	 getur	 innleiðing	 á	 sérstökum	 skýrslugerðarramma	um	 samfélagsábyrgð	 og	
sjálfbærni	 haft	 áhrif	 á	 getu	 skipulagsheilda	 til	 að	 mæta	 áherslum	 og	 markmiðum	
jafnréttislaga?		

Hér	verður	metið	hvernig	Samfélagsuppgjörið	getur	mætt	áherslum	sem	settar	eru	fram	í	III.	

og	IV.	kafla	Jafnréttislaga	nr.	10/2008.	Það	var	gert	með	því	að	skoða	hvort	óskað	er	beint	eftir	

upplýsingum	um	áherslur	 laganna	 í	Samfélagsuppgjörinu	eða	hvort	 svigrúm	sé	 til	að	mæta	

þeim	ef	 skipulagsheildir	hafa	áhuga	á	að	gera	grein	 fyrir	þeim.	Til	að	glöggva	sig	á	þessum	

áherslum	þá	hafa	lagagreinar	sem	falla	undir	þessa	tvo	kafla	verið	settar	fram	á	mynd	21.	

Mynd	21.	Yfirlit	yfir	lagagreinar	II.	og	III.	kafla	jafnréttislaga.	Mynd	dregin	upp	af	höfundi.	
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Samfélagsuppgjörið	mætir	að	mörgu	leyti	greinum	19–22	og	24–26	en	eins	og	fram	kom	í	

niðurstöðum	III	er	eingöngu	óskað	eftir	hluta	af	þeim	áherslum	í	leiðbeiningunum	frá	WFE	og	

Nasdaq.	Aftur	á	móti	er	hægt	að	nýta	uppgjörið	til	að	svara	öllum	þessum	liðum	ef	áhugi	og	

vilji	er	fyrir	hendi	en	þá	getur	hver	og	einn	bætt	við	kynjavíddum	þar	sem	það	á	við.	Sem	dæmi	

mætti	 undir	 ESG-vísi	 S4,	 sem	 snýr	 að	 jafnræði,	 segja	 frá	 hvernig	 fjölskyldustefna	

skipulagsheildarinnar	 mætir	 kröfum	 21.	 gr	 eða	 hvernig	 komið	 er	 í	 veg	 fyrir	 mismunun	 í	

auglýsingum	sbr.	29.	gr.	Sumar	greinar	laganna	eiga	meira	við	um	skipulagsheildir	á	sérstökum	

starfsvettvangi,	eins	og	gr.	23.	og	28.	sem	beinast	að	menntun	og	skólastarfi	en	skipulagsheildir	

geta	einnig	upplýst	um	kynjasjónarmið	sem	tengjast	starfsmenntun	og	starfsþróun	undir	ESG-

vísi	S4	um	jafnræði.	

Skoðun	 höfundar	 hefur	 leitt	 í	 ljós	 að	 Samfélagsuppgjör	 Klappa	 getur	 skapað	

skipulagsheildum	góðan	grundvöll	til	að	kortleggja	stöðu	jafnréttismála	og	hjálpað	þeim	við	að	

bera	kennsl	á	hvað	þurfi	að	bæta	svo	þær	mæti	áherslum	og	markmiðum	laganna	(Lög	um	

jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla	nr.10/2008).	

5.1.2 Samfélagsuppgjör	Klappa	–	þekkingarbrunnur	um	samfélagsábyrgð	

2. Hvernig	 getur	 samræmdur	 skýrslugerðarrammi	 hjálpað	 til	 við	 að	 auka	 skilning	 á	
hugmyndafræði	og	áherslum	samfélagsábyrgðar	og	sjálfbærni?		

Hér	verður	varpað	ljósi	á	hvernig	Samfélagsuppgjörið	getur	nýst	sem	þekkingarbrunnur	um	

samfélagsábyrgð	og	sjálfbærni	skipulagsheilda.	

Í	niðurstöðukafla	III	er	veitt	innsýn	inn	í	hvernig	Samfélagsuppgjörið	býður	upp	á	skýringar	

og	leiðbeiningar	um	hvern	ESG	vísi,	sem	hjálpa	til	við	að	setja	hugmyndafræðina	í	samhengi	

fyrir	 þann	 sem	 vinnur	 að	 uppgjörinu.	 Leiðbeiningarnar	 skapa	 þannig	 mikilvægan	

þekkingarbrunn	 til	 að	 auka	 þekkingu	 og	 skilning	 á	 hugmyndafræði	 og	 áherslum	

samfélagsábyrgðar	 og	 sjálfbærni	 skipulagsheilda	 (Gná	 Guðjónsdóttir,	 2015;	 Lára	

Jóhannsdóttir,	2009;	Steinunn	Karlsdóttir,	2016).	

Hver	ESG-vísir	hefur	tilvísun	í	GRI	staðallinn	en	hann	inniheldur	hafsjó	af	upplýsingum	um	

hugmyndafræði	 samfélagsábyrgðar	 og	 sjálfbærni.	 Staðallinn	 veitir	 einnig	 yfirgripsmiklar	

upplýsingar	og	leiðbeiningar	til	að	hjálpa	skipulagsheildum	að	auka	og	dýpka	skilning	á	þeirri	

aðferðarfræði	sem	liggur	að	baki	gerð	samfélagsskýrslna	(Global	Reporting	Initiative,	e.d:c).	

Einnig	er	vísað	til	UNGC	viðmiðanna	og	Heimsmarkmiðanna	en	á	vef	Sameinuðu	þjóðanna	má	

finna	 ýmsan	 fróðleik	og	upplýsingar	 sem	aukið	 geta	þekkingu	og	 skilning	 skipulagsheilda	 á	
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samfélagsábyrgð	 og	 sjálfbærni	 (United	 Nations	 Global	 Compact,e.d.:a,	 e.d:c,	 e.d:d;	 United	

Nations,	2015).	

5.1.3 Samfélagsuppgjör	Klappa	–	hagnýtt	verkfæri	til	kynjasamþættingar	

3. Hvers	vegna	getur	samræmdur	skýrslugerðarrammi	gagnast	sem	hagnýtt	verkfæri	við	
innleiðingu	á	áherslum	jafnréttislaga	um	kynjasamþættingu?	

Í	 þessum	 kafla	 er	 sagt	 frá	 hvernig	 hagnýta	 megi	 Samfélagsuppgjörið	 til	 markvissrar	

kynjasamþættingar	hjá	skipulagsheildum.	

	Við	skoðun	á	femínískum	rannsóknum	á	hagnýtingargildi	samfélagsskýrslna	kom	í	ljós	að	

þær	geta	verið	mjög	gagnlegt	tæki	til	að	samþætta	kynjasjónarmið	en	lagasetning	ein	og	sér	

er	ekki	talin	gagnast	til	að	útrýma	kynjamisrétti	(Grosser,	2011;	Gazzola	o.fl.,	2016).	Til	að	ná	

árangri	þarf	að	setja	fram	skýrari	reglur	um	það	hvernig	samþætting	kynjasjónarmiða	skuli	fara	

fram	og	skilgreina	hvaða	upplýsingar	skuli	dragar	fram	til	að	sýna	fram	á	árangur	(Gazzola	o.fl.,	

2016;	Grosser	og	Moon,	2005).	Í	yfirliti	Sameinuðu	þjóðanna	um	kynjasamþættingu	þá	kveður	

við	sama	streng	en	þar	er	bent	á	að	lagasetning	og	leiðbeiningar	dugi	skammt	ef	þeim	er	ekki	

fylgt	 eftir	 með	 skýrum	 leiðbeiningum	 um	 innleiðingu	 og	 framsetningu	 upplýsinga	 (United	

Nations,	2002).	Með	tilliti	til	þessara	sjónarmiða	þá	er	nokkuð	ljóst	að	stjórnvöld	þurfa	að	vera	

skýrari	í	kröfum	sínum	um	framsetningu	á	ófjárhagslegum	upplýsingum	ef	þeim	er	alvara	með	

að	ná	fram	auknu	jafnrétti	á	íslenskum	vinnumarkaði	(Grosser,	2011).	

Ein	 af	 áherslum	 jafnréttislaga	 er	 að	 konur	 og	 karlar	 njóti	 sömu	 kjara	 og	 er	 lögum	 um	

jafnlaunavottun	(nr.	56/2017)	nú	ætlað	að	tryggja	innleiðingu	þessa	ákvæðis.	Lögunum	fylgir	

reglugerð	um	útfærslu	á	vottunarferlinu	og	er	það	í	fyrsta	sinn	sem	sett	er	fram	slík	reglugerð,	

byggð	á	Jafnréttislögunum	(Reglugerð	um	vottun	á	jafnlaunakerfum	nr.	365/2017).	Þetta	er	

dæmi	um	markvissar	aðgerðir	stjórnvalda	til	að	taka	á	viðvarandi	kynjahalla	og	er	þar	með	

búið	að	setja	mikilvægt	fordæmi	sem	fylgja	má	eftir	á	fleiri	sviðum.	

5.2 Fræðileg	samantekt		

Hér	verður	gerð	grein	fyrir	helstu	niðurstöðum	fræðilegrar	umfjöllunar	og	hún	sett	 í	víðara	

samhengi.	 Umræðan	 er	 sett	 fram	 í	 tveimur	 köflum	 þar	 sem	 sá	 fyrri	 dregur	 fram	 ávinning	

samfélagsskýrslna,	 bæði	 úr	 frá	 sjónarmiðum	 skipulagsheilda	 og	 annarra	 mikilvægra	

hagsmunaaðila.	Sá	seinni	dregur	fram	mikilvægar	áherslur	sem	þarf	að	huga	að	við	innleiðingu.	
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5.2.1 Ávinningur	samfélagsskýrslna	

Árið	1960	spyr	Davis	hvort	viðskiptalífið	hafi	efni	á	því	að	hunsa	samfélagslega	ábyrgð?	Dæmið	

um	 Brúnegg	 er	 bara	 eitt	 dæmi	 um	 hversu	 dýrt	 það	 getur	 verið	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 hunsa	

samfélagsábyrgð	en	það	staðfestir	að	slæmt	orðspor	getur	valdið	því	að	fyrirtækið	missi	allt	

traust	 og	 þar	með	 alla	 viðskiptavini	 yfir	 nótt	 (Tryggvi	 Aðalbjörnsson	 og	 Þóra	 Arnórsdóttir,	

2016).	

Það	 hefur	 færst	 í	 aukana	 að	 skipulagsheildir	 greini	 frá	 kynjasjónarmiðum	 í	

samfélagsskýrslum	en	þar	sem	framsetning	er	ekki	samræmd	gagnast	niðurstöður	einungis	

þeirri	skipulagsheild	sem	setur	þær	fram	(Grosser	og	Moon,	2008).	Lög	um	ársreikninga	(nr.	

3/2006)	 innihalda	 fyrirfram	 skilgreindan	 ramma	 um	 framsetningu	 upplýsinga	 sem	 hjálpa	

skipulagsheildum	við	að	setja	fram	fjárhaglegar	upplýsingar	á	skipulegan	hátt.	Þegar	þær	þurfa	

nú	 einnig	 að	 gera	 grein	 fyrir	 ófjárhagslegum	 upplýsingum	 í	 ársskýrslum	 er	 komin	

raunverulegur	 þrýstingur	 um	 að	 sammælast	 um	 framsetningu	 slíkra	 upplýsinga	 líka	 (WFE	

Research,	 2015).	 Samræmd	 framsetning	 ófjárhagslegra	 upplýsinga	 þjónar	 stjórnendum	

skipulagsheilda	við	að	öðlast	yfirsýn	og	bera	kennsl	á	áhættuþætti	sem	mikilvægt	er	að	mæta.	

Skipulögð	mæling	getur	einnig	hjálpað	til	við	að	ná	fram	aukinni	skilvirkni	og	draga	úr	kostnaði	

(SSE	Secretariat,	2015).	

Skipulagðir	verðbréfamarkaðir	hafa	sýnt	mikilvægt	frumkvæði	með	framsetningu	á	ESG-

vísunum	(Nasdaq,	2017;	SSE	Secretariat,	2015;	WFE	Research,	2015)	en	samræmd	framsetning	

gerir	fjárfestum	kleift	að	fylgjast	með	frammistöðu	skipulagsheilda	yfir	lengra	tímabil	og	gerir	

alla	 greiningu	 bæði	 einfaldari	 og	 árangursríkari.	 SSE	 hefur	 einnig	 lagt	 kröfunni	 um	 aukið	

kynjajafnrétti	 á	 vinnumarkaðnum	 lið	 með	 nýjustu	 afurð	 sinni,	 How	 Stock	 Exchanges	 Can	

Advance	Gender	Equality,	(2017).	Þar	er	fullyrt	að	viðskiptalífið	hafi	ekki	efni	á	því	að	hunsa	

samfélagsábyrgð	(Davis,	1960)	og	með	því	að	varpa	ljósi	á	kynjajafnrétti	„opnist	gáttir	í	ónýtta	

fjársjóði	inn	í	hagkerfi	heimsins“.	Ef	setið	er	auðum	höndum	er	ólíklegt	að	árangri	náist	á	næstu	

100	árum	(SSE	Secretariat,	2017).		

Lög	 um	 ársreikninga	 (nr.	 3/2006)	 mæta	 kröfunni	 um	 að	 skipulagsheildir	 setji	

samfélagsábyrgð	 og	 sjálfbærni	 á	 dagskrá	 (European	 Commission,	 e.d.;	 2006;	 Viðskiptaráð	

Íslands,	Nasdaq	Iceland	og	Samtök	atvinnulífsins,	2015:	26)	en	á	sama	tíma	er	þörf	á	skýrari	

ramma	um	hvernig	gera	skuli	grein	fyrir	þeim	ófjárhagslegu	upplýsingum	sem	lögin	kveða	á	

um	(Grosser	og	Moon,	2008;	Gazzola	o.fl.,	2016;	United	Nations,	2002).		
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Skipulagsheildir	hafa	vald	sem	þær	geta	nýtt	til	góðra	verka	(Davis	1960;	Kincaid,	2012)	og	

geta	þær	tekið	virkan	þátt	í	að	leysa		samfélagsleg	vandamál	sem	felast	í	kynjaójafnrétti	(Burns,	

2004;	 Nova	 Nordisk,	 2015;	 Porter	 og	 Kramer,	 2011).	 Krafan	 um	 birtingu	 ófjárhagslegra	

upplýsinga	 nær	 samt	 aðeins	 til	 hluta	 íslenskra	 skipulagsheilda	 þar	 sem	 lögin	 ná	 ekki	 til	

opinberra	stofnana	og	sveitafélaga	og	aðeins	til	fyrirtækja	sem	hafa	250	starfsmenn	eða	fleiri	

ásamt	einingum	tengdum	almannahagsmunum.	Það	er	því	fjöldi	skipulagsheilda	sem	falla	utan	

ramma	laganna	og	þar	er	bil	sem	þarf	að	brúa.	Áhersla	starfsmannalaga	(nr.	70/1996)	um	að	

jafnrétti	sé	innleitt	hjá	öllum	stofnunum	ríkisins	setur	ríkinu	ákveðinn	ramma	og	má	álykta	að	

krafan	valdi	 jákvæðara	viðhorfi	stjórnanda	hjá	hinu	opinbera	til	ýmissa	jafnréttissjónarmiða	

(Katrín	Ólafsdóttir	og	Steinunn	Rögnvaldsdóttir,	2015;	Velferðarráðuneytið,	2015).	

5.2.2 Mikilvægar	áherslur	við	innleiðingu	samfélagskýrslna	

Kortlagning	 á	 stöðunni	 í	 upphafi	 leiðir	 í	 ljós	 hvar	 skipulagsheildin	 er	 stödd	 og	 hvort	 næg	

þekking	sé	fyrir	hendi	til	að	ráðast	í	innleiðingu	á	samfélagsstefnu	og	samfélagsskýrslugerð	án	

utanaðkomandi	aðstoðar.	Stuðningur	stjórnenda	er	lykilatriði	til	að	tryggja	bæði	nauðsynlegt	

fjármagn	og	aðrar	bjargir	þar	sem	ýmislegt	getur	komið	í	ljós	við	innleiðinguna	sem	mikilvægt	

er	að	mæta.	Staðlaðar	samfélagsskýrslur	eru	gott	tæki	til	að	gera	ferlið	markvisst	og	hjálpa	

þær	 við	 að	 forgangsraða	 verkefnum	 í	 samræmi	 við	 þarfir	 hverrar	 skipulagsheildar	 (Global	

Reporting	Initiative,	e.d:c;	Ketill	B.	Magnússon,	2013;	Stjórnarráðið	2013).	

Einnig	þarf	að	huga	að	kröftum	sem	ríkja	í	innra	umhverfi	hverrar	skipulagsheildar	þegar	

lagt	er	af	stað	í	breytingferlið.	Ríkjandi	hóphugsun	getur	valdið	því	að	erfitt	er	að	bera	kennsl	

á	þarfir	minnihlutans	þar	sem	einstaklingar	í	þeim	hópi	hafa	jafnvel	sætt	sig	við	hegðun	og	gildi	

meirihlutans	þrátt	fyrir	að	þau	stangist	á	við	þeirra	eigin	gildi	(Burns,	2004;	Lög	um	jafna	stöðu	

og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla,	nr.	10/2008,	30.gr).	Það	þarf	að	nálgast	alla	með	virðingu	og	

gera	 þeim	 kleift	 að	 skilja	mikilvægi	 breytinganna	 en	 þannig	 skapast	 traust	 sem	 þarf	 til	 að	

tryggja	aðkomu	og	vilja	allra	til	að	innleiða	breytingarnar	og	festa	þær	í	sessi	(Burns,	2004).	

5.3 Hagnýting	rannsóknar	
Í	 fræðilegu	 umfjölluninni	 kom	 í	 ljós	 að	 ein	mesta	 hindrun	 þess	 að	 skipulagsheildir	 innleiði	

markvisst	áherslur	 jafnréttislaga	 felst	 í	því	 að	ekki	eru	 settar	 fram	skýrar	 leiðbeiningar	eða	

fyrirmæli	 um	 hvernig	 eigi	 að	 mæta	 kröfum	 jafnréttislaga	 (Grosser,	 2011;	 United	 Nations,	

2002).	
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Kynjasamþætting	 er	 ein	 af	 áherslum	 jafnréttislaga	 og	 þar	 sem	 samþætting	

kynjasjónarmiða	er	 innifalin	 í	 samfélagsskýrslum	getur	 kerfisbundin	 innleiðing	þeirra	 gegnt	

mikilvægu	hlutverki	fyrir	yfirvöld	til	að	ná	fram	settum	markmiðum	(Grosser	og	Moon,	2005;	

Gazzola	 o.fl.,	 2016;	 United	 Nations,	 2002).	 Það	 er	 því	 hægt	 að	 nota	 samræmdar	

samfélagsskýrslur,	 líkt	 og	 Samfélagsuppgjörið,	 sem	 pólitískt	 verkfæri	 til	 að	 ná	 fram	 betri	

árangri	(Grosser,	2011;	Gazzola	o.fl.	2016).	Fordæmi	hefur	nú	þegar	verið	sett	með	lögum	um	

jafnlaunavottun	 (nr.	 56/2017)	 en	 samhliða	 gildistöku	 laganna	 er	 gefin	 út	 reglugerð	 (nr.	

365/2017)	sem	inniheldur	skýr	fyrirmæli	um	vottunarferlið.	Eins	og	kom	fram	í	máli	Brúneggja,	

þá	eru	eftirlitsaðilar	máttlausir	ef	ekki	eru	settar	fram	skýrar	reglur	um	framkvæmd	(Bjarni	

Snæbjörn	Jónsson	og	Ólafur	Oddgeirsson,	2017).	

Samþætting	 samfélagsábyrgðar	 í	 alla	 stefnumótun	 og	 starfsemi	 felur	 sjálfkrafa	 í	 sér	

samþættingu	kynjasjónarmiða	þar	sem	stór	partur	af	félagslegu	þáttunum	inniheldur	nú	þegar	

kynjavíddir.	Í	kafla	4.4.	var	sýnt	fram	á	hvernig	samþætta	má	kynjasjónarmið	í	mun	fleiri	vísa	

ef	 áhugi	 og	 vilji	 er	 fyrir	 hendi.	 Ef	 sett	 eru	 fram	 skýr	 fyrirmæli	 um	 að	 skipulagsheildir	 birti	

upplýsingar	um	hvernig	þær	mæti	III.	og	IV.	kafla	Jafnréttislaga	þá	geta	samfélagsskýrslur	líkt	

og	Samfélaguppgjörið	gegnt	sambærilegu	hlutverki	og	 jafnlaunavottunin	 (Lög	nr.	56/2017).	

Þannig	geta	yfirvöld	einnig	mætt	viðkvæmum	minnihlutahópum	sem	hafa	jafnvel	sætt	sig	við	

ríkjandi	ástand.	Það	hefur	sýnt	 sig	að	 frelsi	einstaklinga	getur	verið	 takmarkað	á	grundvelli	

hópþrýstings	og	á	það	sérstaklega	við	um	viðkvæma	minnihlutahópa	sem	ganga	gegn	eigin	

gildum	þar	sem	þau	stangast	á	við	ríkjandi	gildi	meirihlutans	(Burns,	2004).	Þar	með	hefur	sá	

hópur,	mögulega	einnig,	afsalað	sér	lagalegum	réttindum	sínum	(nr.	10/2008,	30.gr).	Það	er	

ekki	sjálfgefið	að	allir	treysti	sér	til	að	sækja	rétt	sinn	á	grundvelli	 jafnréttislaga,	hvað	þá	ef	

kæran	 inniheldur	 einnig	 gagnrýni	 á	 framgang	 vinnufélaga	 kæranda	 af	 hinu	 kyninu	 og	 því	

mikilvægt	að	stjórnvöld	nýti	öll	möguleg	tæki	til	að	efla	stöðu	og	möguleika	þeirra	til	að	ná	

fram	rétti	sínum	(Burns,	2004).	

5.4 Takmarkanir	rannsóknarinnar	

Rannsóknin	sýnir	fram	á	þá	möguleika	sem	Samfélagsuppgjörið	býður	upp	á	en	ekki	var	hægt	

að	sýna	fram	á	eða	sanna	með	afgerandi	hætti	í	þessari	rannsókn	hvort	samfélagsskýrslur	leiði	

til	 raunverulegra	 úrbóta.	 Ferlið	 við	 hönnun	 og	 forprófun	 á	 Samfélagsuppgjörinu	 gaf	 góðar	

vísbendingar	sem	gerð	hefur	verið	grein	 fyrir	en	mikilvægt	er	að	sýna	 fram	á	árangur	með	

skýrari	 hætti.	 Það	 hefði	 verið	 gott	 að	 fylgja	 rannsókninni	 eftir	 með	 innleiðingu	
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Samfélagsuppgjörsins	hjá	skipulagsheild,	einni	eða	fleirum,	sem	ekki	kom	að	rannsóknarferlinu	

en	það	væri	of	viðmikið	fyrir	MA	rannsókn	sem	þó	spannaði	hátt	í	átta	mánuði.	 	
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6 Lokaorð	
Rannsóknarferlið	hefur	verið	bæði	skemmtilegt	og	krefjandi	en	eins	hefur	það	skapað	höfundi	

ótal	tækifæri	til	vaxtar	og	þroska	á	hinum	ólíklegustu	sviðum.	Lagt	var	af	stað	með	hugmynd	

sem	þótti	líkleg	til	árangurs	við	að	mæta	ýmsum	jafnréttisáskorunum	og	var	ánægjulegt	að	sjá	

hversu	vel	Samfélagsuppgjörið	getur	gagnast	á	þeirri	vegferð.	

Þessi	 rannsókn	snýr	einungis	að	kynjavídd	Samfélgauppgjörsins	en	það	 inniheldur	mun	

fleiri	víddir.		Samfélagsskýrslum	er	ætlað	að	varpa	ljósi	á	margvíslega	þætti	sem	hafa	fengið	að	

þrífast	í	skjóli	myrkurs	eða	vanþekkingar	og	við	það	að	stíga	skrefið	opnast	heimur	þekkingar	

og	stuðnings	úr	ýmsum	áttum	sem	hjálpar	nýliðum	á	þessum	vettvangi	að	fóta	sig.	Höfundur	

telur	 að	 það	 felist	 dýrmæt	 tækifæri	 til	 úrbóta	 og	 árangurs	 fyrir	 þær	 skipulagsheildir	 sem	

ákveða	að	stíga	skrefið.	

Það	 eru	 ýmis	 tækifæri	 til	 frekari	 rannsókna	 á	 innleiðingu	 Samfélagsuppgjörsins	 og	

hagnýtingu	þess	eða	sambærilegra	tækja	til	samfélagsskýrslugerðar.	Sem	dæmi	má	nefna	að	

áhugavert	 væri	 að	 gera	 aðra	 virka	 þátttökurannsókn	 þar	 sem	 unnið	 er	 með	 nokkrum	

skipulagsheildum	 að	 innleiðingu	 Samfélagsuppgjörsins.	 Þar	 sem	 verkfærið	 er	 tilbúið	 og	

forprófun	lokið	er	hægt	að	hefja	rannsóknina	á	stöðumati	þar	sem	staða	jafnréttismála	og/eða	

annarra	 sjálfbærniþátta	 s.s.	 umhverfismála,	 er	 metin	 í	 upphafi.	 Hægt	 er	 að	 beita	 bæði	

megindlegum	og	eigindlegum	rannsóknaraðferðum,	 t.d.	með	því	að	 senda	 spurningalista	á	

starfsmenn	til	að	meta	stöðu	þekkingar	eða	viðhorfa	og	fylgja	honum	eftir	með	viðtölum	við	

valda	aðila.	Að	lokinni	innleiðingu	á	Samfélagasuppgjörinu	mætti	taka	stöðuna	aftur	og	jafnvel	

endurtaka	 samskonar	 stöðumat	 ári	 síðar.	 Þannig	mætti	 einnig	meta	hvaða	 áhrif	 innleiðing	

Samfélagsuppgjörsins	hefur	til	lengri	tíma	þ.e.	hvort	það	dregur	úr	kynjahalla	eða	neikvæðum	

umhverfisáhrifum.		

Innleiðing	á	Samfélagsuppgjöri	skapar	góðan	grundvöll	til	samstarfs	á	milli	skipulagsheilda,	

þar	sem	hún	opnar	dyr	inn	í	samfélag	skipulagsheilda	sem	nú	þegar	hafa	stigið	skrefin	og	eru	

tilbúin	 til	 að	 deila	 reynslu	 til	 þeirra	 sem	 eru	 að	 stíga	 sín	 fyrstu	 skref.	 Festa,	 miðstöð	 um	

samfélagsábyrgð,	er	vettvangur	fyrirtækja	sem	hafa	áhuga	á	að	auka	og	efla	samfélagsábyrgð	

skipulagsheilda	og	fer	mikið	og	gott	starf	fram	á	vegum	miðstöðvarinnar.	Stjórnvísi	er	annar	

mikilvægur	vettvangur	en	markmið	Stjórnvísi	er	að	efla	gæði	stjórnunar	en	það	er	gert	með	

því	að	skapa	vettvang	fyrir	umræðu,	tengslamyndun	og	gagnkvæma	þekkingarmiðlun.	Samtök	

atvinnulífsins	 hafa	 einnig	 haldið	 fána	 samfélagsábyrgðar	 og	 sjálfbærni	 á	 lofti	 en	 samtökin	
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halda	utan	um	innleiðingu	UNGC	á	Íslandi	og	vinna	náið	með	þeim	skipulagsheildum	sem	taka	

þátt	og	skrifa	undir	sáttmálann.	

Það	 er	 trú	 höfundar	 að	 Samfélagsuppgjörið	 geti	 reynst	 gagnlegt	 tæki	 til	 að	 mæta	

margvíslegum	 samfélagslegum	 áskorunum	 sem	 falla	 undir	 hatt	 samfélagsábyrgðar	 og	

sjálfbærni	á	vinnumarkaði.	Samfélagsuppgjörið	er	einnig	samfélagslega	ábyrg	lausn	sem	ætlað	

er	að	mæta	minni	skipulagsheildum	sem	ekki	búa	við	sömu	bjargir	og	þær	stærri,	til	að	ráða	til	

sín	sérfræðinga	en	það	vandamál	var	eitt	af	mörgum	fræjum	sem	sköpuðu	þann	drifkraft	sem	

hjálpuðu	höfundi	að	halda	fókus	í	þessu	ferli.	
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Viðauki	1.	Samfélagsuppgjör	á	vefsíðu	Klappa	

Hér	má	sjá	sjámynd	af	vefsíðu	Klappa	þar	sem	finna	má	upplýsingar	um	vörur	og	þjónustu	

fyrirtækisins.	Þar	sést	sú	valmynd	sem	birtist	viðskiptavinum	þegar	þeir	hafa	hug	á	því	að	nota	

Samfélagsuppgjörið.		
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Viðauki	2.	Yfirlit	yfir	ESG	-	sjálfbærnivísa	WFE	og	Nasdaq	

Hér	að	neðan	má	finna	töflu	yfir	33	ESG-vísa	sem	starfshópur	á	vegum	World	Federation	of	

Exchange	setti	saman	og	birti	í	leiðbeinandi	leiðarljósum	fyrir	skipulagða	verðbréfamarkaði	og	

skráð	 félög	 (WFE	 Research,	 2015).	 Leiðbeiningar	 Nasdaq	 eru	m.a.	 byggðar	 á	 þessari	 töflu	

(Nasdaq,	2017).	


