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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi í Verkefnastjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Kári Kristinsson var leiðbeinandi þessa verkefnis og 

þakka ég honum fyrir markvissa leiðsögn. Sérstakar þakkir fær móðir mín Guðbjörg 

Magnea fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar. Að lokum vil ég þakka eiginmanni 

mínum Óskari Þór Lárussyni fyrir stuðning, skilning og hvatningu í ritgerðarskrifunum og 

börnunum mínum Jökli, Úlfari og Heklu fyrir að vera þolinmóð og yndisleg. Það er von 

mín að þessi rannsóknarritgerð reynist nytsamleg viðbót við þau fræði sem fjalla um 

jafnrétti og launamun kynjanna.  
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Útdráttur 

Jafnrétti kynja á vinnumarkaði og launamunur kynjanna hefur verið og er umdeilt 

málefni. Viðfangsefni verkefnisins er að skoða hvort væntingar einstaklinga til launa í 

launaviðræðum sé hugsanlega ein af ástæðum launamunar. Fyrsti hlutinn í verkefninu 

er tileinkaður íslenskum vinnumarkaði. Markmiðið í þeim kafla er að skoða stöðu 

kvenna þegar kemur að atvinnuþátttöku þeirra á vinnumarkaði, menntun og ábyrgð og 

áhrifastöðum þeirra í samfélaginu. Þar kemur fram að hæsta hlutfall kvenna á 

vinnumarkaði í heimi er hér á landi, konur eru komnar með töluvert meiri menntun en 

það skilar þeim ekki sambærilegum áhrifa- og stjórnunarstöðum og körlum. Annar hluti 

verkefnisins fjallar um gæði og gerð launarannsókna. Farið er yfir nýjustu gögn sem til 

eru um laun einstaklinga á vinnumarkaðinum og launamun kynjanna. Þrátt fyrir 

annmarka á rannsóknum á launum einstaklinga þá er launamunur á Íslandi staðreynd. Í 

þriðja hluta er fjallað um samninga, launaviðræður og rannsóknir á kynjunum í 

samninga- og launaferli. Skoðað er sérstaklega að hvaða leyti kynin eru ólík í 

samningaviðræðum og hvað geti hugsanlega valdið því. Í fjórða kafla er farið yfir 

rannsóknir sem benda til þess að neikvæð áhrif staðalímynda geti valdið óöryggi kvenna 

þegar kemur að því að biðja um hærri byrjunarlaun og launahækkanir. Eins eru konum 

boðin lægri byrjunarlaun og ávinningur þeirra í launaviðræðum er minni en karla. 

Fimmti hlutinn er sjálf rannsóknin þar sem markmiðið er að kanna væntingar nemenda í 

framhaldsnámi í Viðskiptafræðideild við Háskóla Íslands til launa. Í sjötta kafla eru 

niðurstöður rannsóknar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var ekki marktækur 

munur á kynjum og væntingum þeirra til byrjunarlauna. Enginn marktækur munur var 

heldur á kröfum kynjanna til launa eftir útskrift. Hins vegar kom fram marktækur munur 

á því hvað kynin myndu biðja um háa prósentu í launahækkun eftir sex mánaða starf. 

Þar báðu karlar marktækt um hærri launahækkun en konur. Ætla má að þátttakendur í 

rannsókninni séu vel menntaðir og upplýstir einstaklingar. Líklegt er að stór hluti þeirra 

hafi kynnt sér samningagerð og hafi töluverða vitneskju um launaviðmið. Áhrif þessara 

þátta á launakröfur þátttakenda geta gefið ákveðna vísbendingu um ástæður þess að 

ekki mælist marktækur munur á launavæntingum kynjanna í rannsókninni. Álykta má að 
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þessir þættir geti stuðlað að jafnari væntingum karla og kvenna til launa og þá 

hugsanlega minnkað launamun kynjanna. 

Lykilhugtök: Jafnrétti, kyn, samningar, laun, ráðningar, launaviðræður, kynbundinn 

launamunur, væntingar, staðalímyndir. 
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1  Inngangur  

1.1 Almenn umfjöllun 

Jafnréttismál hafa löngum verið og eru enn í dag mikið hitamál. Jafnréttisbaráttan felst 

t.d. í jafnri stöðu kynjanna gagnvart völdum, störfum, launum og heimilisábyrgð. 

Jafnrétti kynjanna er vinsælt og umdeilt umfjöllunarefni, bæði í fræðaheiminum og í 

daglegu lífi. Vinsældir þessa málefni eru þó mismiklar og virðast fara eftir tíðarandanum 

hverju sinni. Áhersla hefur verið lögð á jafnrétti á íslenskum vinnumarkaði með 

lagasetningum og reglum. Í ljósi þessa má segja að íslensk stjórnvöld  vinni jafnt og þétt 

að því að byggja upp ímynd Íslands sem ábyrgt jafnréttisþjóðfélag. Áherslan á jafnrétti 

og rétta leiðin þangað er þó óljós og æði misjöfn. Gripið hefur verið til þeirra ráðstafana 

að setja lög sem kveða á um kynjakvóta og jafnlaunavottun. Afstaða fólks varðandi 

gagnsemi og réttmæti slíkra aðgerða er með ýmsu móti. Segja má að íslensk stjórnvöld 

hafi náð markmiði sínu þar sem Ísland er í fararbroddi annarra landa þegar kemur að 

jafnréttismálum. Þrátt fyrir öll þessi lög og reglur, aukna atvinnuþátttöku og aukna 

menntun íslenskra kvenna mælist þó enn launamunur á milli kynjanna.  Þegar umræðan 

um ójafnrétti á vinnumarkaðinum og launamun kynjanna ber á góma, virðist ríkjandi 

orðræða vera sú að konur þurfa bara að vera duglegri að ná í flottu stöðurnar og háu 

launin. Er það mögulega ástæðan ? Viðfangsefni Þessarar rannsóknarritgerð er ekki að 

skoða hvort að lög og reglur séu réttlætanlegar til að koma á jafnrétti á íslenskum 

vinnumarkaði, heldur verður hér kannað hvort að kynjabundinn launamunur geti 

mögulega verið til komin vegna þess að munur er á milli kynjanna þegar kemur að 

launaviðræðum.  

1.2 Markmið, tilgangur og gildi rannsóknar 

Áhuginn á því að skilja og rannsaka frekar væntingar einstaklinga til launa er efni 

þessarar rannsóknar. Töluverður fjöldi rannsókna er til um mun milli kynja í 

samningaviðræðum. Ákvað ég því að taka sérstaklega til skoðunar mun milli kynja í 

launasamningum. Rannsókn þessi byggir á meginspurningunni hvort munur sé á 

launavæntingum kynjanna og hvort þann mun megi rekja til þess sem fer fram við 

samningaborðið í launaviðræðum. Launaviðræður eru oftast ekkert annað en samningar 
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sem einstaklingar eiga við vinnuveitendur sína. Þetta getur þýtt það að samningar eða 

samningagerð er stór og mikilvægur þáttur í okkar samfélagi, flestir þurfa að gera 

einhvers konar samninga á lífsleiðinni. Launaviðræður eru ein mikilvægasta 

samningagerð sem einstaklingar geta þurft að takast á við og er miskrefjandi fyrir 

einstaklinga. Þegar kemur að því að skoða betur samningagerð og samningatækni í 

launaviðræðum þá er kyn athyglisvert atriði sem vert er að skoða og rannsaka betur. Eru 

kynin ólík þegar kemur að því að setjast að samningaborði og ræða laun ? Frá árinu 1953 

hafa rannsóknir á kynjabundnum launamun verið gerðar hér á landi (Þorlákur Karlsson, 

Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, 2007). Margar vísbendingar benda til 

þess að konur fá í mörgum tilvikum lægri laun en karlar fyrir sama starf (Þorlákur 

Karlsson, Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, 2007). Þrátt fyrir að mikið 

hafi verið fjallað um launamun kynjanna í ræðu og á riti hér á landi, þá eru fáar íslenskar 

rannsóknir sem leitast við að útskýra hvað það er sem hugsanlega veldur þessum mun. 

Helstu niðurstöður rannsókna virðast benda til þess að konur standa höllum fæti þegar 

kemur að því að semja um laun. Konur biðja um og sætta sig við lægri laun en karlar 

(Þóra Christiansen, 2013) en þeim eru einnig boðin lægri byrjunarlaun (Þorlákur 

Karlsson, Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, 2007). Þegar konur koma 

með gagntilboð eða biðja um launahækkun er fjárhagslegur ávinningur þeirra minni en 

karla í sömu aðstæðum (Gerhart og Rynes, 1991; Maatz, 2014, Artz, Goodall og Oswald, 

2016). Ein af ástæðum þess geta verið samfélagslegar væntingar um staðalímyndir og 

hvernig kynin „eigi“ að vera á vinnumarkaði. Rannsóknir sýna að launaviðræður í byrjun 

ráðningarferils eru mjög mikilvægar þar sem væntingar einstaklinga til launa skipta 

miklu máli varðandi lokaútkomu launaviðræðna (Steven, 1993). Þó munur sé e.t.v. ekki 

mikill á byrjunarlaunum verður launamunur meiri með tímanum þar sem launahækkanir 

byggja oftast á prósentuhækkun og því geta byrjunarlaun haft áhrif á þróun launamunar 

sem getur jafnvel haldist út alla ævina. Ef konur vænta þess að fá lægri byrjunarlaun en 

karlar þá getur sá launamunur haft alvarleg áhrif á laun kvenna. Launamunurinn hefur 

áhrif á öll réttindi kvenna sem þær vinna sér inn á vinnumarkaði. Konur fá þá t.d. lægri 

orlofsgreiðslur en karlar og lægri lífeyri. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða stöðu kvenna á íslenskum vinnumarkaði og 

fara yfir nýjustu tölur er varða launamun kynjanna. Í eftirfarandi rannsókn verður 

sjónum beint að samningaviðræðum kynjanna þegar samið er um launakjör, ógnun 
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staðalímynda og hugsanlegum áhrifum þeirra á launakröfur kvenna. Megindleg 

rannsókn varð fyrir valinu sem byggist á því að lagður var spurningalisti fyrir nemendur. 

Undirstöður verkefnisins byggja á öflun frumgagna frá nemendum í meistaranámi við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Þátttakendur voru 157 talsins, þar af voru 96 konur 

og 61 karl. Settar voru fram eftirfarandi tilgátur: 

 Gera konur lægri launakröfur en karlar ? 

 Sætta konur sig við lægri laun en karlar með loforði um launahækkun eftir 

sex mánuði ? 

 Biðja konur um minni launahækkun eftir 6 mánuði í starfi en karlar ? 

 Eru væntingar kvenna til launa eftir útskrift úr meistaranámi minni en 

karla ?  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Til þess að setja rannsóknina í samhengi þá verður staða 

kvenna á íslenskum vinnumarkaði tekin fyrir í fyrsta kafla. Í öðrum kafla er fjallað um og 

skilgreint hvernig rannsóknir á launamun kynjanna eru framkvæmdar. Sérstaklega er 

bent á erfiðleika þess að alhæfa út frá þeim rannsóknum og hvaða hugsanlegu 

annmarkar eru á því að fá rétta niðurstöðu. Í þriðja kafla hefst meginþema þessarar 

rannsóknar en þá er sjónum beint að fræðilegri umfjöllun um samninga og 

launaviðræður kynjanna og tilgátur settar fram. Mótun væntinga til launa er flókið 

viðfangsefni og þess vegna fjallar fjórði kafli um staðalímyndir. Staðalímyndir eru 

samkvæmt fræðimönnum hugsanlegar ástæður þess að konur biðja um lægri laun og 

þær hafa einnig áhrif á að konum er boðið lægri laun. Fimmti kafli fjallar um aðferð og 

framkvæmd rannsóknar og í sjötta kafla er skýrt frá niðurstöðum. Í sjöunda og áttunda 

kafla fara fram umræða um helstu niðurstöður, þær dregnar saman og stiklað á stóru 

um viðkomandi rannsókn og fjallað um hugsanlega lausnir varðandi framtíðina. 

Höfundur vonast til þess að umræðan um jafnrétti á vinnumarkaði og launamun 

kynjanna verði alltaf í gangi og að rannsóknir á málefninu verði alltaf nákvæmari og 

skilvirkari. Í ljósi þess að kynin virðast vera ólík þegar kemur að samningaviðræðum er 

áhugavert og líklega auðveldlega hægt að styrkja konur í þeim efnum. Hugsanlegar 

ástæður þess að konur eru óöruggar í kröfum um laun virðast vera að finna í 

staðalímyndum kynjanna (Mazei o.fl., 2015). Þá skiptir máli að nauðsynleg skref séu 

tekin í átt að fræðslu og þekkingu á ógnum staðalímynda. Eins og nokkrar rannsóknir 
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sýna sem koma fram í fræðilega kaflanum, þá væri mögulegt að minnka launamun 

kynjanna með betri fræðslu og með skýrari upplýsingum um launaviðmið starfa. 

Hugsanlega væri þá mögulega hægt að minnka launamun kynjanna.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður íslenskur vinnumarkaður skilgreindur. Greint verður frá helstu 

atriðum kynjaskiptingar á íslenskum vinnumarkaði. Atvinnuþátttaka kvenna er skoðuð í 

alþjóðlegu samhengi en síðan færist áherslan yfir á hvernig atvinnuþátttaka kvenna 

hefur þróast á Íslandi. Þá verður greint frá sögu og stöðu menntunar hjá íslenskum 

konum. Þá verður skoðað hvert hlutfall kvenna er í stjórnun fyrirtækja og í stjórnmálum. 

Kaflinn endar á stuttri samantekt um sögu jafnréttis á Íslandi.  

2.1 Íslenskur vinnumarkaður 

Vinnumarkaður er skilgreindur sem vettvangur vinnuveitenda og launþega þar sem 

reglur eru settar með lögum og í kjarasamningum. Markmið er að gagnkvæmar skyldur 

og kvaðir atvinnurekanda og starfsmanna sé haft að leiðarljósi (Garðar Gíslason, 2001). 

Samfelldar breytingar eru einkennandi fyrir íslenska vinnumarkaðinn og hann er sagður 

vera kraftmikill og áhrifaríkur. Það sem einkennir íslenskt atvinnulíf er mikill fjöldi 

stéttarfélaga, töluverð tíðni verkfalla hjá opinberum starfsmönnum, sveigjanleg 

vinnulöggjöf og mikil atvinnuþátttaka bæði meðal kvenna og karla (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Eiríkur Hilmarsson, 2009). Vinnumarkaðurinn hér á landi er 

samansettur af einstaklingum sem hafa atvinnu og þeim sem eru atvinnulausir á 

aldrinum 16–74 ára. Íslenska vinnumarkaðnum er ósjaldan skipt í tvennt, það er annars 

vegar opinberi vinnumarkaðurinn og hins vegar almenni vinnumarkaðurinn. Munurinn á 

opinbera og almenna vinnumarkaðnum er töluverður þegar kemur að launum, 

hlunnindum, starfsöryggi og löggjöf (Hlín Kristbergsdóttir, Leifur Geir Hafsteinsson og 

Arney Einarsdóttir,2008). Munurinn á opinbera og á almenna vinnumarkaðnum er líka 

möguleiki einstaklinga til semja sjálfir um kaup og kjör. Hagsmunasamtök semja fyrir 

félagsmenn sína um laun og kjör á opinbera vinnumarkaðinum. Á almenna markaði er 

sú ábyrgð að mestu leyti hjá hverju fyrirtæki fyrir sig, þó eru þeir skyldugir til þess að 

tryggja ávallt lágmarks kaup og kjör sem bundin eru í kjarasamningum og lögum 

Samkvæmt rannsókn frá árinu 2002 þá skiptir starfsöryggi og sveigjanleiki þá 

einstaklinga meira máli sem velja það að vinna hjá hinu opinbera meðan þeir sem velja 

það að vinna hjá einkageiranum hafa meiri áhuga á launum og öðrum efnahagslegum 
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hlunnindum (Lewis og Frank, 2002). Á Íslandi konur eru mun líklegri en karlar að vinna 

hjá opinbera markaðnum. Konur og karlar vinna líka í mismunandi starfsstéttum. Í 

opinberi stjórnsýslu, sem snýr að fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónustu vinna 

38.900 konur á móti 13.600 körlum á Íslandi árið 2016. Í opinberi stjórnsýslu sem snýr 

að heilbrigðis og félagsþjónustu vinna 16.600 konur á móti 4.500 körlum. Í sérfræðilegri, 

vísindalegri og tæknilegri starfsemi vinna 4.600 konur á móti 7.300 körlum. Í upplýsinga 

og fjarskiptageiranum vinna 3.200 konur á móti 6.800 körlum. (Hagstofa Íslands, 2017c). 

Þessar tölur sýna það að vinnumarkaðurinn á Íslandi er töluvert kynjaskiptur. 

2.2 Atvinnuþátttaka kvenna  

Atvinnuþátttaka kvenna tók verulegum breytingum síðustu áratugi þegar konur 

streymdu út á vinnumarkaðinn. Aukningin hefur þó verið mismikil eftir löndum. Á Ítalíu,  

Chile, Mexíkó og Grikklandi er atvinnuþátttaka kvenna á vinnumarkaðnum t.d. undir 

50% og töluverður munur er í þeim löndum á atvinnuþátttöku kvenna og karla. Í öðrum 

löndum er atvinnuþátttaka kvenna töluvert meiri og munurinn á milli atvinnuþátttöku 

karla og kvenna minni, eins og t.d. á Norðurlöndunum. Á mynd 1 gefur að líta hlutfall 

atvinnuþátttöku eftir kyni í níu löndum. Eins og sjá má þá er Ísland með mestu 

atvinnuþátttöku bæði karla og kvenna. Svíþjóð og Noregur fylgja á eftir. 

 

Mynd 1. Atvinnuþátttaka eftir kyni árið 2015 í Belgíu, Chile, Danmörku, Finnlandi, Grikklandi, Íslandi, 
Noregi og Svíþjóð (OECD,2017). 
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Mesta aukningin í atvinnuþátttöku kvenna var almennt í kringum 1940 til 1950 

(Goldin, 1991). Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi jókst hins vegar mest í kringum 

19601980. Þótt að ástæður á mismunandi atvinnuþátttöku kvenna og karla sé 

hugsanlega vegna þess að einstaklinga kjósa það sjálfir, hvort þeir vinni utan heimilis 

eða hvort þeir vinni við að hugsa um fjölskyldu (Boeri og Ours, 2008). Þá sýna margar 

rannsóknir það að í flest öllum löndum eru það konur sem fara út af vinnumarkaði til að 

sjá um afkvæmin en atvinnuþátttaka þeirra eflist síðan seinna meir þegar afkvæmin 

verða eldri. Þátttaka karla á vinnumarkaðinum virðist aftur á móti ekki breytast, hvort 

sem þeir eiga afkvæmi eða ekki (Boeri og Ours, 2008). Á Íslandi er það mjög algengt að 

mæður séu úti á vinnumarkaðnum og ef við skoðum hlutfallið í löndunum í kringum 

okkar, þá er hlutfallið á milli útivinnandi mæðra hér á landi og fjölda barna mun hærra 

en hjá nágrannaþjóðum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Þorgerður Einarsdóttir og Jón 

Snorri Snorrason, 2014). Megin ástæða fyrir aukinni atvinnuþátttöku kvenna um heim 

allan er talin vera iðnbyltingin og aukin þörf fyrir sérhæft starfsfólk í fjölbreyttari 

atvinnugreinum. Þar sem atvinnuþátttaka kvenna jókst mikið á þessum árum breyttist 

afstaða og viðhorfið hjá konum til vinnumarkaðarins og konur fengu mun meiri áhuga á 

starfsreynslu  og aukinni menntun (Goldin, 1991). 

2.3 Atvinnuþátttaka íslenskra kvenna 

Með breyttri afstöðu, meiri atvinnuþátttöku og vaxandi menntun hefur athafnalíf 

kvenna á Íslandi tekið miklum breytingum (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005).  Stöðugleiki hefur einkennt atvinnuþátttöka karla sem hefur lengi verið á bilinu 

8590%. Árið 1960 var atvinnuþátttaka kvenna aðeins um 34%  en óx mjög hratt og fór 

upp í 65% árið 1981 (Hagstofa Íslands, 2017a). Ástæðan var vegna mikilla samfélagslegra 

breytinga, konur sóttust í aukna menntun og fóru þá frekar út á vinnumarkaðinn. 

Aukning á störfum og þörfin eftir starfsfólki gerði konum það mögulegt að taka þátt í 

vinnumarkaðinum og efldist atvinnuþátttaka kvenna mikið en þó aldrei á kostnað 

þátttöku karla. Á Íslandi hefur atvinnuþátttaka yfirleitt verið mjög mikil og er ein sú 

hæsta sem mælist meðal OECD-ríkjanna. Á árinu 2016 var atvinnuþátttaka Íslendinga á 

aldrinum 16-74 ára 83,5%. Það þýðir að hérlendis eru rúmlega fjórir af hverjum fimm, á 

aldrinum 16-74 ára, í starfi. Atvinnuþátttaka íslenskra karla á þessum aldri mældist rúm 

87% árið 2016 og atvinnuþátttaka kvenna var tæp 80% (Hagstofa Íslands, 2017a).  
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Mynd 2. Atvinnuþátttaka karla og kvenna frá 1920 – 2016 (Hagstofa Íslands, 2017a). 

Atvinnuþátttaka kvenna hefur lengi verið mikil á hér á landi og er það álitið vera 

mikill styrkleiki fyrir vinnumarkaðinn og ávinningur fyrir samfélagið. Aukin 

atvinnuþátttaka kvenna hefur jákvæð áhrif á landsframleiðslu samkvæmt 

Alþjóðabankanum (Alþjóðabankinn, 2012). Rannsóknir sem Alþjóðabankinn framkvæmir 

benda á að hægt sé að reikna aukna atvinnuþátttöku kvenna beint inn í verga 

landsframleiðslu þjóða. Niðurstaða rannsókna sem Åsa Löfström (2009) gerði fyrir 

sænska jafnréttisráðuneytið (Ministry of Integration and Gender Equality) taldi það 

mögulegt að hægt væri að auka landsframleiðslu einstaka Evrópusambandsríkja á bilinu 

14-45%, eða að meðaltali um 27%, ef atvinnuþátttaka og framleiðni kvenna og karla 

væri jöfnuð. Rannsóknir hafa s.s. sýnt að með því að auka atvinnuþátttöku kvenna og 

bæta stöðu kvenna á vinnumarkaði sé gott fyrir efnahagsstöðugleika þjóða og möguleiki 

á að efla hagvöxt og (Slotsky, 2006). 

Á Íslandi árið 2016 voru 92.100 konur eða um 47% á vinnumarkaði og 104.400 karlar 

eða 53% á vinnumarkaði. Í fullu starfi, sem 35 klst. eða meira á viku, eru 65% starfandi 

kvenna og 85% starfandi karla. Konur vinna mun frekar í hlutastörfum eða 35% kvenna á 

móti 15% karla. Karlar vinna meira en konur eða að meðaltali 44 klst. á viku á meðan 

konur vinna að meðaltali 36 klst. á viku. Hlutfall atvinnulausra er svipað, eru konur um 

3,1% og karlar 2,9% (Hagstofa Íslands, 2017b). 

Tafla 1. Vinnumarkaðurinn á Íslandi árið 2016 ( Hagstofa Íslands, 2017b). 
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2.4 Menntun 

Árið 1886 á alþingi ver gefin út konungleg tilskipun að konur hefðu rétt til æðri 

skólagöngu. Þessi tilskipun var frekar takmörkuð og notuðu konur lítið þennan rétt 

framan af. Árið 1911 var frumvarp sett fram á Alþingi þess efnis að konur skyldu hafa 

sama rétt og karlar til þess að stunda nám í öllum menntastofnunum landsins.  Konur 

fengu með þessu frumvarpi þá raunverulega jafnan rétt og karlar til æðri menntunar 

(Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1997). Samkvæmt niðurstöðum vinnu-

markaðsrannsóknar Hagstofu Íslands árið 2013, þá höfðu 45.400 manns á aldrinum 25-

64 ára lokið grunnskólamenntun, þ.e. styttra námi en framhaldsskólastigi. Það eru 

27,8% íbúa (Hagstofa Íslands, 2017b). Þá höfðu 36,1% manns lokið starfs- og framhalds-

menntun, þ.e. lokið námi á framhaldsskólastigi sem er a.m.k. tvö ár að lengd eða lokið 

námi á viðbótarstigi, eða 58.900 manns (Hagstofa Íslands, 2017b). Svipaður fjöldi eða  

58.700 manns, höfðu lokið háskólanámi; það er þá 36,0% íbúa á Íslandi á þessu aldurs-

bili. Háskólamenntuðum hefur fjölgað um 19.400 frá árinu 2003, þegar þeir voru 27,5% 

íbúa. Menntunarstig þjóðarinnar hefur því hækkað nokkuð hratt. Árið 2016 var tæplega 

http://www.hagstofan.is/Pages/95?NewsID=11067
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helmingur kvenna 25-64 ára var með háskólamenntun samanborið við þriðjung karla á 

sama aldri.  

 

Mynd 3. Mannfjöldinn 25-64 ára eftir menntunarstigi árið 2016 (Hagstofa Íslands, 2017b). 

 

Mynd 4. Brautskráningar eftir prófgráðu árin 2012-2013 ( Hagstofa Íslands, 2017b). 

Hagfræðin lítur á menntun sem hverja aðra fjárfestingu (Becker, 1962). Einstaklingar 

sem mennta sig gera ráð fyrir því að þeir séu að auka líkurnar á auknum tekjum eftir að 
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námi lýkur. Ef laun ákvörðuðust einungis af menntun þá ættu konur á Íslandi að hafa 

hærri laun en karlar þar sem þær eru nú með töluvert meiri menntun. Í Bandaríkjunum 

er staðan svipuð og á Íslandi, en þar hafa konur verið að sækja í aukna menntun en 

karlar. Meirihluti þeirra sem útskrifast með BA-, MA- og doktorsgráðu eru konur 

(Galinsky og Matos, 2011; Hagstofa Íslands 2017b). 

 

Mynd 5. Mannfjöldinn 25-64 ára eftir menntunarstigi árið 2016 ( Hagstofa Íslands, 2017b). 

2.5 Áhrifastöður 

Á Íslandi hafa konur lengi barist fyrir því að auka tilverurétt sinn í stjórnmálum.  Konur 

fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis árið 1915. Árið 1922 tók kona í fyrsta sinn 

sæti á Alþingi. Þróunin var hæg og lengi vel voru aðeins ein til tvær konur á Alþingi og 

stundum jafnvel engin. Árið 1978 var hlutfall kvenna á alþingi orðið 5%. Með komu 

Kvennalistans Árið 1983 jókst hlutur kvenna töluvert og árið 1991 var hlutfall kvenna á 

alþingi orðið 24%. Þá hægði aftur á þróuninni og árið 1999 eða 8 árum seinna var 

hlutfallið aðeins komið upp í 25%. Árið 1999 voru áttu konur 22 sæti á alþingi en karlar 

41 sæti. Konum fækkaði hins vegar frá 22 sætum niður í 19 sæti árið 2003 sem er 

nokkur fækkun. Í alþingiskosningunum árið 2009 náðu 27 konur kjöri og varð hlutur 

kvenna á þingi þá 42,9% en í alþingiskosningunum 27. apríl 2013 fækkaði konum aftur 
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niður í 25 konur eða 39,7%. Árið 2016 voru konur orðnar 48% alþingismanna og 44% 

kjörinna sveitarstjórnarmanna.  Í flestum öðrum áhrifastöðum er hlutur kvenna lægri 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.; Hagstofa Íslands, 2017b). 

 

Mynd 6. Áhrifastöður á Íslandi 2014-2017 ( Hagstofa Íslands, 2017a). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að fyrirtæki njóta meiri velgengni þar sem bæði 

karlar og konur stjórna (Elborgh-Woytek o.fl., 2013). Það fer eftir stærð fyrirtækis 

hvernig hlutfall kvenna í stöðu framkvæmdastjóra er á Íslandi. Hjá fyrirtækjum með 

undir 50  starfsmönnum  var hlutfallið 22% en í fyrirtækjum með 250 starfsmenn eða 

fleiri árið 2015 var hlutfall kvenna aðeins 9%. Þessar tölur sýna að það er langt frá því að 

vera jafnrétti þegar kemur að valdamiklum stjórnendastöðum hér á landi. 
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Mynd 7. Hlutfall kvenna í forystu fyrirtækja eftir stærð fyrirtækja 2015 ( Hagstofa Íslands, 2017a). 

Vinnumarkaðurinn á Íslandi er talin vera frekar lagskiptur.  þegar hlutföll kynjanna 

eru skoðuð innan fyrirtækja þá eru karlar eru mun sennilegri til að vera í 

stjórnunarstöðum en konur (Rafnsdóttir, Einarsdóttir og Snorrason, 2014). Í skýrslu sem 

unnin var af sænska ríkinu var komist að þeirri niðurstöðu að í sænska atvinnulífinu hafa 

karlar völdin. Þeir eru ráðandi sem forsvaramenn hjá launafólki, vinnuveitendum og í 

stjórnmálum. Í niðurstöðum skýrslunnar kemur fram að konur í Svíþjóð hafa upp til 

hópa lakari stöðu á vinnumarkaði þar sem þær eru sjaldnar í ábyrgðar og áhrifastöðum, 

fá lægri laun og eru í einhæfari og meira slítandi störfum (Wiik og Löfstrom, 1994).  Talið 

er að konur geti orðið fyrir hindrunum þegar þær sækjast eftir ábyrgðar eða 

áhrifastöðum innan fyrirtækja. Þessar hindranir geta verið margskonar og kom upp  

hugtakið og myndlíkingin Glerþakið. Glerþakið kom fyrst fram hjá frétta- og 

blaðamönnum um 1980 til að auðvelda skilgreininguna á þeim ósýnilegu hindrunum 

sem konur verða fyrir á vinnumarkaði (Zeng, 2010). Glerþakið er notað yfir mótstöðuna 

sem konur lendi á þegar þær sækjast eftir valdamiklum stöðum í efstu lög 

skipulagsheildar. Gallinn við þetta hugtak er sá að flest allir einstaklingar á vinnumarkaði 

vilja hærri laun, betri stöður og meiri hlunnindi. Opinberar tölur sýna að hlutfall kvenna í 

stjórnum fyrirtækja og stjórnunarstöðum er lágt. Til að hægt sé að tala um ójafnrétti 
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verður raunveruleikinn að vera sá að nákvæmlega jafnhæfir einstaklingar, hvort sem um 

ræðir konur og karlar, hafi áhuga á þeim störfum sem um ræðir. Þetta þarf að rannsaka 

betur til að finna út hvað það er sem útskýrir þennan mikla mun á hlutfalli kynja í 

ábyrgðar og áhrifastöðum. 

2.6 Jafnrétti  

Árið 1958 löggildi Ísland jafnlaunasamþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar frá árinu 

1951 fyrst Norðurlandanna. Með því að samþykkja þessa jafnlaunastefnu skuldbatt 

Ísland sig til að tryggja það og konur og karlar fengju jöfn laun fyrir sambærileg störf. Í 

kjölfar fyrstu kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem haldin var árið 1975 voru 

fyrstu jafnréttislögin samþykkt á Íslandi árið 1976. Lögin kváðu á um jafnan rétt karla og 

kvenna og þá aðallega á vinnumarkaði (Jóhanna Sigurðardóttir, 2008). Síðan 1958  hafa 

mun fleiri lög og reglugerðir litið dagsins ljós. Eins hafa margar nefndir verið skipaðar til 

þess að tryggja það að kynin fái sömu laun fyrir jafnverðmæt störf (Þingskjal 149, 2007-

2008). Markmið jafnréttislaga kveða á um jafnan rétt kynjanna og hvernig eigi að 

viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum þeirra og stöðu á öllum sviðum samfélagsins. Í 

lögunum segir m.a. að allir einstaklingar eigi að hafa sömu réttindi til að nýta eigin 

atorku og möguleika til að þroska hæfileika sína. 

Baráttan fyrir jafnrétti kynjanna er talin hafa byrjað af alvöru í enda nítjándu aldar. Þá 

hófu konur í auknum mæli að berjast fyrir réttindum sínum (Walters, 2005). Mikiar 

framfarir hafa átt sé stað á vinnumarkaði kvenna hér á landi. Þróunin í atvinnuþátttöku 

íslenskra kvenna hefur verið hæg en stöðug. Konur hafa sannað sig sem mikilvægt 

vinnuafl og hafa konur sterka stöðu innan vinnumarkaðarins. Í kjölfar hærri 

atvinnuþátttöku og samhliða aukinnar menntunar gera konur meiri kröfur til 

fjölbreyttari starfa á vinnumarkaðnum. Konur sækjast í ríkara mæli í ábyrgðar og 

áhrifastörf og stjórnir fyrirtækja og á næstu árum má búast við enn meiri framþróun 

kvenna á því sviði.  

Oft á tíðum hefur því verið haldið fram að jafnrétti kynjanna á Íslandi sé þegar orðið 

að veruleika, það sé tryggt með lögum og reglum.  Eins er talið að meðvitund íslendingar 

um mikilvægi jafnréttis sé það mikið að ójafnréttið mælist varla. Það var því töluvert 

áfall þegar niðurstöður rannsóknar sem Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason 

(2008) framkvæmdu komu fram. Rannsóknin kannaði viðhorf íslenskra ungmenna til 
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jafnréttis og verkaskiptingar á heimilum. Spurningalisti var lagður fyrir nemendur í öllum 

10. bekkjum landsins, fyrst árið 1992 og svo aftur árið 2006. Niðurstaðan úr 

rannsókninni sýndi að ungmennin sem svöruðu spurningalistanum árið 2006 voru 

marktækt íhaldssamari í skoðun sinni þegar kom að verkaskiptingu á heimilinu heldur en 

jafnaldrar þeirra höfðu verið árið 1992. Ungmennin töldu að matreiðsla, heimilisþrif og 

uppeldi barna væru í hlutverki eiginkonu og fjármál, bílaþrif og viðhald bifreiðar væri  

hlutverk eiginmannsins. Andrea ályktaði að ástæða þessara viðhorfa unglinganna væri 

mismunandi og misáberandi jafnréttisumhverfi tíundu bekkinga árin 1992 og 2006. Árið 

1992 stóð jafnréttisbaráttan hvað hæst og var mikið í umræðunni (Andrea Hjálmsdóttir 

og Þóroddur Bjarnason, 2008). Árið 2014 var sama rannsóknin endurtekin og virðist sem 

viðhorf ungmenna til jafnréttis og verkaskiptingar hafi aftur breyst (Andrea Hjálmsdóttir, 

2014). Viðhorf varðandi „hefðbundin“ karla- og kvennastörf voru þó enn við lýði árið 

2014. Þannig töldu mun fleiri ungmenni að hlutverk eiginkonu væri að sjá um þvott, 

matreiðslu, hreingerningar og bera ábyrgð á börnunum. Eiginmaðurinn átti hins vegar 

að bera ábyrgð á viðhaldi á húsnæði, bifreiðum og að sjá um peningamálin á heimilinu. 

Flest ungmennanna taldi þó að jöfn verkaskipting ætti að vera á heimilum með þeirri 

undantekningu að 46% stúlkna töldu að umsjón með viðgerðum á húsnæði ætti að vera 

skipt jafnt milli kynjanna, en 55% drengja töldu að eiginmaðurinn ætti alltaf eða frekar 

að hafa umsjón með þeim verkefnum (Andrea Hjálmsdóttir, 2014). Þrátt fyrir yfirlýstan 

vilja til að útrýma ójafnrétti kynjanna þá hefur ákveðið viðnám eða mótstaða alltaf verið 

til staðar þegar kemur að jafnréttismálum. Sú andstaða gæti hugsanlega tengst þeirri 

hugsun að einstaklingar hafi áhyggjur af því að jafnrétti kynjanna hafi ákveðin 

fórnarkostnað í för með sér, kostnað sem geti beðið meðan hægt sé að vinna að öðrum 

málefnum sem þykja mikilvægari (Smith og Bettio, 2008). 

Samkvæmt Löfström (2009) er kynbundinn launamunur í öllum löndum 

Evrópusambandsins. Fyrir samfélög ætti þessi launamunur að vera áhyggjuefni þar sem 

að hann getur mögulega haft áhrif á hagvöxt. Konur gætu fundið fyrir áhugaleysi á að 

starfa á vinnumarkaðnum ef þær fá tilfinningu fyrir því að þær séu ekki eins mikils virði 

og karlar sem hafa svipaða menntun, reynslu og þekkingu og þær hafa. Ef Þetta gerist þá 

getur það orðið til þess að mannauður þjóða sé ekki nýttur til fullnustu (Löfström, 2009). 

Í Noregi, Svíþjóð og Danmörku hafa nýverið verið gerðar miklar rannsóknir á 

launamisrétti. Niðurstaða rannsóknanna er að meginorsök launamunarins sé kynskiptur 
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vinnumarkaður og ríkjandi mat á störfum kvenna. Markmiðið er að brjóta upp 

kynjaskiptinguna á vinnumarkaði og hvetja einstaklinga í að losna undan valdi 

staðalímyndanna og að bæði konur og karla velji sér störf og menntun í samræmi við 

löngun og hæfileika í stað fyrirframákveðinna hugmynda um hvað er við hæfi. Íslenski 

vinnumarkaðurinn virðist vera töluvert kynjaskiptur, þó svo að nærri því jafn margar 

konur vinni úti og karlar, þá eru kynin að vinna mismunandi störf og á mismunandi 

stöðum. Hugsanlega er það ein ástæða launamunar hér á landi. 
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3 Rannsóknir á launamun kynjanna  

Á Íslandi eru reglulega framkvæmdar rannsóknir og kannanir sem skoða hvort 

kynbundinn launamunur sé til staðar hér á landi. Niðurstöðurnar eiga allar það 

sameiginlegt að mæla slíkan mun, konum í óhag, þótt að munurinn sé mismikill. 

Íslenskar og erlendar rannsóknir leiða í ljós að vinnumarkaðurinn er kynskiptur og það er 

talin vera ein helsta skýringin á launamun karla og kvenna. Hefðbundin kvennastörf eru 

lægra launuð en hefðbundin karlastörf og karlar eru mun líklegri til að hafa meiri völd á 

atvinnumarkaðinum en konur (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

Laun einstaklinga ákvarðast af vinnuframlagi og vinnutíma og grundvallast meðal 

annars á reynslu og menntun einstaklingsins. Fleiri þættir hafa einnig áhrif á laun, eins 

og persónuleiki, sjálfstæði og ýmis færni. Ábyrgð einstaklings á vinnumarkaði getur verið 

margs konar, eins og mannaforráð, fjárhagsleg ábyrgð og áhætta. Marga þætti er erfitt 

að meta og mæla og því ekki hægt að setja þá inn í venjulegar launajöfnur. Af þessum 

ástæðum eru ýmis vandkvæði þegar kemur að því að meta laun og þá launamun 

kynjanna. Þá er heldur ekki einfalt að meta hvað telst venjulegur launamunur og hvað 

ekki, því fjölmargar ástæður geta legið að baki launamun einstaklinga. Þótt rannsóknir á 

launamun kynjanna sé töluverðum annmörkum háð þá er erfitt að finna rannsóknir sem 

ekki benda til þess að launamunur sé veruleiki (Katrín Ólafsdóttir, 2008). 

3.1 Óleiðréttur launamunur kynjanna 

Þegar kemur að almenningi þá er ekki sjálfgefið að allir hafi skilning á því hvernig 

launamunur kynjanna er rannsakaður og þess vegna þurfa alltaf að fylgja með 

viðeigandi skýringar svo almenningur viti hvað hann er að skoða. Tvær tegundir af 

launamun eru rannsakaðar, annars vegar er það óleiðréttur launamunur en þá er skoðað 

meðaltal launa samkvæmt upplýsingum frá launakerfi ríkisins, skattinum o.fl. Þetta eru 

auðveldustu rannsóknirnar þar sem hópum er skipt í tvennt, í þessu tilfelli konur og 

karla, og meðaltöl launa þeirra borin saman. Þessi aðferð hefur marga galla. Það jafnast 

á við að skoða launamun á milli eiginkonu og eiginmanns hennar með því að bera 

eingöngu saman launaseðla þeirra (upphæðina) og draga þá ályktun að þar sem hann sé 
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með hærri laun en konan sé launamismunur til staðar. Í því tilfelli er um óleiðréttan 

launamun að ræða. Þessar tölur sýna einfalda nálgun að raunveruleikanum þar sem ekki 

er tekið tillit til þess að t.d. eiginmaðurinn er í allt öðruvísi starfi en eiginkonan. Það 

liggja því ekki fyrir upplýsingar um ýmsa þætti sem nauðsynlegir eru til að hægt sé að 

finna rökréttari mynd af launamun, þ.e.a.s. að ekki hefur verið tekið tillit til viðeigandi 

skýribreyta og stundum er ekki einu sinni búið að gera samanburð á vinnutíma. Eins og 

komið hefur fram er mun algengara að konur vinni hlutastörf en karlar og vinnutími 

skýrir að hluta þann kynjamun sem kemur fram í samanburði heildarlauna.  

Í rannsóknum á launum einstaklinga eru meðallaun stundum skoðuð en 

grunnlaunaupphæð hjá einstaklingi getur verið misjafnlega reiknuð, óunnin yfirvinna 

getur verið innifalin í grunnlaunum (pakkalaun) og getur verið algengt hjá stjórnendum, 

sérfræðingum, opinberum starfsmönnum og fleirum og af því leiðir að niðurstöðurnar 

eru hugsanlega ekki nógu áreiðanlegar í þeim rannsóknum. 

3.2 Leiðréttur launamunur kynjanna 

Það geta verið og eru líklega oftast margar skýringar á því af hverju meðallaun 

einstaklinga eru mismunandi. Leiðréttur launamunur er sá munur sem skýra má með 

þekktum og viðurkenndum þáttum sem almennt hafa áhrif á laun, til dæmis 

starfshlutfalli, yfirvinnu, menntun, ábyrgð og starfsreynslu, en leiðréttur launamunur er 

það sem eftir stendur þegar reiknað hefur verið úr jöfnunni. Til þess að finna 

raunverulegan launamun á milli kvenna og karla og hvað það er sem orsakar hann þarf 

að nota réttar forsendur og mikilvægt er að hafa réttar skýribreytur sem hafa áhrif á 

upphæð meðallauna beggja kynja.  

3.3 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun í rannsóknum á launum er fengin úr launakerfum ríkisins, frá 

stéttarfélögum o.fl. Rannsóknirnar takmarkast því við þær upplýsingar sem fást úr þeim 

kerfum. Þessar launarannsóknir eru því ekki byggðar á slembiúrtaki (tilviljanakenndu 

úrtaki) heldur er gagnasafnið háð því að fyrirtæki kjósi og velji að taka þátt í árlegri 

greiningu á launagreiðslum. Helsti galli við gagnasöfnun hér á landi er að breyturnar sem 

notaðar eru sem skýribreytur í rannsóknum eru ekki nógu áreiðanlegar. Mörg fyrirtæki 

halda ekki utan um eða skrá upplýsingar um menntun hjá starfsfólki sínu. Í 
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gagnasöfnunum liggja því oft ekki fyrir upplýsingar um prófgráður og því ekki hægt að 

taka tillit til æðri háskólagráðu í launajöfnum. Upplýsingar um vinnutíma liggja heldur 

ekki alltaf fyrir að öðru leyti en því að fyrir liggja upplýsingar um starfshlutfall. 

Upplýsingar um hjúskapar- og sambúðarstöðu í þjóðskrá eru sjálfskráðar og alls ekki 

nógu áreiðanlegar. Það getur verið flókið fjölskyldumynstur á Íslandi og t.d. hversu 

mörgum börnum einstaklingur ber ábyrgð á. Börn geta átt tvö heimili þar sem þau 

dvelja til helminga og foreldrarnir bera jafn mikla ábyrgð á þeim en þau geta einungis 

verið skráð hjá öðru hvoru foreldrinu með eitt lögheimili.  

Breytur þurfa líka að sjálfsögðu að vera vel skilgreindar, en það er misjafnt á milli 

manna hvað það þýðir t.d. að vera „yfirmaður“, hvað þýðir það þegar talað er um 

„sambærilegt starf“ o.s.frv. Ljóst er að „yfirmaður“ og „sambærilegt starf“ eru alls ekki 

einsleit hugtök og jafnvel túlkunaratriði milli einstaklinga. Skýribreytur taka heldur ekki 

til ábyrgðar og hversu mikil hún er. Ábyrgð getur verið fjárhagsleg, öryggi, mikil 

mannaforráð og fleira. Loks geta huglægar breytur, svo sem metnaður, hæfni og 

frammistaða, verið illmælanlegar. Eins eru breytur sem tengjast áhugasviði, 

persónuleika, sjálfstrausti, keppnisskapi og áhættusækni dæmi um breytur sem erfitt er 

að mæla. Fyrir vikið er óútskýrður launamunur ekki endilega merki um mismunun eða 

þá að ekki sé hægt að skýra hann frekar með betri rannsóknum/gagnasöfnun. 

3.4 Líkön  

Til að kanna „betur“ launamun kynjanna þarf tölfræðilegt líkan sem byggir á einhvers 

konar dreifingu. Síðan eru ýmsar forsendur sem þarf til að geta dregið tölfræðilegar 

ályktanir út frá líkaninu. Mikilvægt er í byrjun að ákveða hvers konar líkan eða líkön á að 

nota. Misbeiting getur átt sér stað ef rannsakandi velur rangt líkan, rangar skýribreytur 

eða beitir vitlausum mælieiningum. Þessar gildrur geta leitt til rangra niðurstaðna. Þegar 

notaðar eru of fáar skýribreytur, t.d. ef háða breytan sem á að rannsaka er laun og 

óháðu breyturnar sem hafa áhrif á laun eru einungis kyn og starf, þá er í raun verið að 

álykta að aðeins kyn og starf hafi áhrif á launin. Í því líkani er ekki tekið tillit til annarra 

breyta sem hugsanlega útskýra laun einstaklingsins.  

Þegar kemur að því að rannsaka launamun kynjanna hafa rannsakendur undanfarin 

ár notað aðhvarfsgreiningarlíkan. Þá greiningu þarf að nota þegar skoðuð eru tengsl milli 
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óháðra og háðra breyta og gert er ráð fyrir orsakasamhengi. Hægt er að setja fleiri 

skýribreytur inn í það líkan til að útskýra laun sem einstaklingur er með, eins og t.d. 

menntun, reynslu, starfsaldur o.fl. Það sem virðist vera mest gagnrýnt þegar kemur að 

rannsóknum á launamun kynjanna eru skýribreyturnar sem notaðar eru í 

aðhvarfslíkaninu. Eins og fram hefur komið þá eiga rannsakendur einnig erfitt með að ná 

að meta allar þær skýribreytur sem eiga að vera með í líkaninu. Ef mikilvægar breytur 

eru ekki hafðar með getur það leitt til bjagaðs mats á metla líkansins.  

Bjögun af þessu tagi er á ensku kölluð omitted-variable bias. Þessi bjögun getur m.a. 

orðið til þegar skýribreyta er illmælanleg, t.d. huglæg breyta eins og ábyrgð, metnaður 

og frammistaða. Eins getur bjögun orðið ef mikilvæga breytu vantar í gagnasafnið (Helgi 

Tómasson, 2005). 

Helgi Tómasson prófessor fjallar um umrædda bjögun í grein sinni Tölfræðigildrur og 

launamunur kynjanna. Helgi telur umræðu um launamun kynjanna vera villandi og 

skrifar að þegar sá launamunur sé rannsakaður sé oft tekin einföld mynd af 

raunveruleikanum sem kalli fram bjagaða niðurstöður. Brýnar skýribreytur séu ekki 

hafðar með í líkanagerðinni sem valdi umræddri omitted-variable bjögun. Þetta verður 

til þess að niðurstöður um launamun kynjanna verða ýktar (Helgi Tómasson, 2005). 

Reglulegar launakannanir eru gagnlegar til að fylgjast með og gera sér grein fyrir 

hvernig vinnumarkaðurinn þróast og hvernig hann er hverju sinni. Ljóst er þó að 

rannsóknir á launamun kynjanna með greiningu á gögnum eru og verða líklegast alltaf 

flóknar og ófullkomnar. Margir vafaþættir eru þegar kemur að gæðum og meðferð 

gagna, óvissa er varðandi hvaða skýribreytur eru valdar og hvort rétta aðferðafræðin  er 

notuð. Aftur á móti geta rannsóknir sem endurteknar eru yfir lengra tímabil með sömu 

tölfræðiaðferð á sömu gögn gefið tilefni til þess að bæta rannsóknirnar. Á meðan þær 

eru framkvæmdar með þessum hætti þarf þó að taka þær með vissum fyrirvara. 

3.5 Launamunur kynjanna á Íslandi  

Árið 2015 var óleiðréttur launamunur kynjanna hjá fullvinnandi launþegum rúm 14%. 

Launarannsókn Hagstofu Íslands (árið 2016) sýnir að þegar borin eru saman regluleg 

laun karla og kvenna, þ.e. laun fyrir dagvinnu, hafa karlar að jafnaði 17,4% hærri laun að 

meðaltali en konur. Í þessum samanburði er ekki leiðrétt fyrir launamun sem skýra má 
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með málefnalegum breytum, s.s. menntun og mannaforráðum o.fl. Þegar horft er til 

heildarlauna mælist munurinn enn meiri, eða 21,5% körlum í vil.  

 

Mynd 8.Óleiðréttur launamunur kynjanna frá árinu 2008–2015 (Hagstofa Íslands, 2017b). 

Skýring með mynd 8: (Heildartímakaup karla - heildartímakaup kvenna)/ heildartímakaupi karla. 

Greidd laun fyrir yfirvinnu og fjöldi yfirvinnustunda er inni í útreikningum. Ekki er tekið tillit til 

skýringarþátta sem geta haft áhrif á laun einstaklinga. Dæmi um slíka þætti eru starf, menntun, aldur, 

starfsaldur og fleira. 

Óútskýrður kynbundinn launamunur er þá hugsanlega sá munur sem liggur í launum 

karla og kvenna sem vinna fullkomlega sambærileg störf (Þorgerður Einarsdóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2004). Eða eins og fyrr segir með breytum sem eru ill 

mælanlegar. 

Ein besta mælingin á leiðréttum launamun á Ísland eru launarannsóknir VR 

(Verslunarmannafélags Íslands) sem hafa verið unnar árlega síðan 1999. Þar eru gerðar 

árvissar greiningar til að kanna þróun á launamun kynjanna. Þrátt fyrir lög, reglur, 

fræðslu og áróður innan VR þá hefur launabil kynjanna aukist. Kynbundinn launamunur 

innan VR 2015 var 9,9% en munurinn var 8,5% árið 2014. Á árunum 2012 og 2013 var 

munurinn 9,4% en hann var 15,3% árið 2000 (Verslunarmannafélags Íslands, 2016). Þeir 
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þættir sem launarannsóknir VR taka tillit er: aldur, starfsaldur, starfsstétt, atvinnugrein, 

menntun, mannaforráð, vinnutími og hvort viðkomandi vinni vaktavinnu. Kynbundinn 

launamunur eykst marktækt milli ára hjá stjórnendum. Kynbundinn launamunur 

stjórnenda árið 2014 var 6% en hækkaði upp í 10,6% árið 2015. Það er því töluverð 

aukning hjá þessum launahæsta hópi félagsmanna VR.  Athyglisvert er að sjá að 

aukagreiðslur karla í hópi stjórnenda hækkuðu mun meira á milli áranna 2014 og 2015 

en aukagreiðslur kvenna eða um 10% á móti 2% hjá konum. Töluverðar sveiflur 

auðkenna hins vegar aukagreiðslur síðustu ár, sérstaklega í hópi sérfræðinga 

(Verslunarmannafélags Íslands, 2016).  

Það sem er áhugavert og þá sérstaklega í þessari rannsóknarritgerð er að skoða 

hvernig væntingar karla og kvenna hjá VR eru til launa. Í könnuninni sem VR sendir út á 

félagsmenn sína, eru félagsmenn spurðir hvaða laun þeir telji sanngjörn fyrir sitt starf. 

Körlum fannst sanngjörn laun fyrir sitt starf 665 þúsund í mánaðarlaun. Konum fannst 

558 þúsund í mánaðarlaun vera sanngjarnt fyrir sitt starf. Munurinn á væntingum 

kynjanna til launa er 16%. 

Fyrirtækið Maskína framkvæmdi kjarakönnun árið 2016 meðal félagsmanna BHM 

(Bandalag háskólamenntaðra). Fyrir árið 2015 var kynbundinn launamunur meðal 

félagsmanna 11,7 prósent. Í hliðstæðri könnun sem gerð var meðal félagsmanna BHM 

árið 2014 mældist kynbundinn launamunur í heild 9,4 prósent. Hann jókst því um 2,3 

prósent milli ára samkvæmt niðurstöður þessara tveggja kannana. Áhrifaþættir sem 

rannsóknin tók tillit til var starfshlutfall og vinnustundafjölda, menntunar, aldurs og 

ábyrgðar í starfi. Niðurstaðan sýnir það að laun kvenna innan BHM þyrftu að vera 11,7 

prósent hærri en þau voru árið 2015 til að vera jöfn launum karlanna. Þróunin var þó 

ólík eftir vinnuveitendum. Hjá ríkinu og hjá sveitarfélögum öðrum en Reykjavíkurborg óx 

kynbundinn launamunur milli kannana en minnkaði hjá þeim sem störfuðu hjá Reykja-

víkurborg og einkafyrirtækjum. Meðallaun og starfstengdar greiðslur kvenna námu 

599.000 krónum á mánuði á móti 699.000 krónum hjá körlum (Bandalag Háskólamanna, 

2016). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var árin 2011-2013 af Andreu G. Dofradóttur og 

samstarfsmönnum hennar við Háskóla Íslands var óleiðréttur, kynbundinn launamunur 

útskrifaðra nema úr framhaldsnámi við Háskóla Íslands 11,9%. Þegar teknir höfðu verið 
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út þættir sem hafa áhrif á laun, aldur, starf, deild við HÍ, yfirvinnu og starfsstétt var 

munurinn 8,3%. Niðurstöður rannsóknar koma frá könnun sem Háskóla Íslands 

framkvæmdi árin 2011-2013. Þátttakendur voru nemar sem höfðu útskrifast ári áður en 

könnunin fór fram. Úrtakið samanstóð af 670 körlum og 1741 konu. Konur í fullu starfi 

voru með að meðaltali 16,2% lægri laun en karlar ári eftir útskrift. Konur voru 

óánægðari en karlar með laun sín að loknu meistara- og doktorsnámi og töldu launin 

lægri en væntingar þeirra höfðu verið. Höfundar rannsóknar sögðu að mismunun skýrði 

stóran hluta hins rúmlega 8% óskýrða launamunar. Ályktuðu rannsakendur að frjálst val 

einstaklinga á því hvaða starf og hvaða nám þeir leggja fyrir sig skýri eitt og sér ekki 

launamun kynjanna. Eins var slegið á þá mýtu í rannsókninni að konur hefðu minni 

væntingar til launa en karlar (Andrea G. Dofradóttir, 2014). 

Því fleiri áhrifaþáttir sem teknir eru með þegar rannsóknir á launum eru gerðar, því 

meira minnkar bilið á launamunum kynjanna. Launamismunun (e. wage discrimination) 

kynjanna eða kynbundinn launamunur er það kallað þegar áhrifaþættir eins og 

menntun, aldur og starfsaldur hafa verið reiknaðir með í jöfnuna, en þrátt fyrir það 

stendur eftir launamunur sem er yfirleitt á bilinu 7-18% (Gunderson, 1989). Þótt 

töluverð þróun og mörg mikilvæg skref hafi verið tekin undanfarna áratugi í baráttunni 

gegn launamun kynjanna, þá virðist ójafnréttið enn vera til staðar á meðan það mælist 

kynbundinn launamunur. 

Rannsóknir sýna það að launamismunur eða kynbundinn launamunur geti myndast á 

þrjá vegu. Í fyrsta lagi getur myndast launamunur strax í byrjun ráðningaferils eða þegar 

kemur að  stöðuhækkunum, þ.e. að konur séu þá strax í byrjun ráðnar inn á lægri 

launum en karlar og/eða þær fái síður stöðuhækkanir. Í öðru lagi þá virðast oft verið 

borguð minni laun í starfsstéttum þar sem konur eru í meirihluta. Í þriðja lagi fá konur 

minni laun en karlar fyrir sambærileg störf (Peterson og Morgan, 1995; Jacobs og 

Steinberg, 1995). Rannsóknir sýna að kynjamisrétti geti átt sér stað við ráðningar í störf 

þar sem m.a. hefur komið fram að ef sendar eru inn samhljóða umsóknir um starf, 

önnur merkt karli en hin konu, þá sé umsækjandinn með karlmannsnafnið almennt 

talinn hæfari og metin til hærri launa. Í rannsókn sem var gerð árið 2007 og bar heitið 

Kvennanafn lækkar launin átti að skoða hvernig konur og karlar eru metin til launa. Not-

aðar voru starfsumsóknir sem voru alveg eins að undanskildu kyni umsækjenda. Þátttak-
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endur í rannsókninni voru bæði háskólanemendur og starfsmenn fyrirtækja. Tilviljun 

réði því hvort þátttakandi fékk kven- eða karlumsækjanda til að ráða og hvort frænka 

eða frændi bað um ráð hjá viðkomandi. Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir 

hvaða laun þeir myndu greiða annars vegar kvenumsækjanda og hins vegar 

karlumsækjanda. Þátttakendum í rannsókninni fannst að laun karla ættu að vera hærri 

en laun kvenna, enginn munur var á skoðunum karl- og kvenþátttakenda. Niðurstaðan 

var sú að konum voru áætluð 10-12% lægri laun en körlum. Niðurstaða þátttakenda var 

einnig sú að konur myndu sætta sig við lægri laun en karlar. Höfundar rannsóknarinnar 

ályktuðu að niðurstöðurnar kæmu til vegna mismunandi væntinga til kynjanna, kynjuð 

viðhorf, og kynbundin hlutverk (Þorlákur Karlsson, Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður 

Vilhjálmsdóttir, 2007). 
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4 Samningar 

Í þessum kafla verður greint frá fræðilegu samhengi rannsóknarinnar. Fyrst er skoðað 

hvað fræðin segja um samninga og samningagerð. Áherslan er svo lögð á að skoða 

hvernig kynin eru ólík í því að semja um laun og hverjar hugsanlegar ástæður eru fyrir 

því að kynin haga sér mismunandi í launaviðræðum. Eins verða skoðaðar rannsóknir 

sem sýna fram á það að konum er boðið lægri laun og þær njóta ekki sama ávinnings í 

launaviðræðum og karlar.  

Launaviðræður eru í raun ekkert annað en samningagerð. Samningar eru 

afdráttarlaus ástundun viðskipta milli aðila sem vilja eitthvað frá hver öðrum. Þeir eru 

líka sjálfviljug skipti að því leyti að aðilar geta neitað að ganga að skilmálum samnings. 

Samningagerð er leitandi ferli þar sem hvorugur aðilinn veit hvort hægt sé að komast að 

samkomulagi. Sumir samningar ganga ekki á einum tímapunkti en geta gengið síðar ef 

aðstæður breytast, t.d. launahækkun þegar hagur fyrirtækis batnar (Thompson, 2009). 

Underdal (2002) segir að óskaniðurstaðan í samningaviðræðum eigi að vera sú að 

útkoman sé ásættanleg fyrir alla aðila. Slíkur árangur er þó ekki alltaf mögulegur og þá 

þarf að fara aðra leið sem oft getur reynst erfitt. Þrátt fyrir að upp komi erfiðleikar þá 

taka allar viðræður enda að lokum. Lokaniðurstaðan og hvernig hún náðist er það sem 

fræðimenn í samningagerð skoða helst. Þá skiptir ekki máli hvort niðurstaðan var 

jákvæð, neikvæð eða jafnvel fallið frá samningi. Samningagerð fjallar ekki um 

skilgreiningu á samningum heldur frekar hvers vegna og hvernig fólk semur. Í 

rannsóknum í samningafræðum er markmiðið að skilja, greina, skoða og jafnvel spá fyrir 

um samningaferli. Auk þess er reynt að finna leiðir til þess að hafa áhrif á að ná sem 

bestum árangri þegar kemur að samningum. Ástæðan fyrir því að samið er, er líklega sú 

að það bætir kjör. Samningagerð er viðfangsefni um hvernig komist er að niðurstöðu 

þegar það er bil á milli væntinga samningsaðila varðandi sum mikilvæg málefni, hver 

sem ástæðan er. Hagsmunir eru ástæða þess að einstaklingar vilja eitthvað. Hagsmunir 

geta verið áhyggjuefni, ótti, vonir, skyldurækni og þarfir sbr. Maslow og þarfapíramída 

hans. Þarfirnar tengjast daglegu lífi og reyna einstaklingar að uppfylla þær alla daga, allt 

árið um kring. Þarfir einstaklinga geta verið mismunandi í gegnum lífið og breytilegar frá 
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einum tíma til annars, eina eru þær mjög einstaklingsbundnar (Kozier, Erb, Berman og 

Snyder, 2004). Hagsmunir og þarfir eru sannleikurinn á bak við samningaviðleitni fólks. 

Hagsmunir skipta einstaklinga máli og þess vegna skipta launaviðræður einstaklinga 

miklu máli. Umsemjanleg atriði ættu að hjálpa einstaklingum að mæta hagsmunum 

sínum. T.d. má nefna ef einhver vill fá launahækkun (umsemjanlegt) til að bæta 

lífsafkomu sína (hagsmunir). Upphæð launahækkunar er umsemjanleg. 

Vísindamenn reyna að skilgreina og túlka tiltekinn kjarna í samningagerð. Slík 

greining verður þó alltaf erfið þar sem vísindalegt fyrirkomulag á erfitt með að mæla 

áríðandi þætti sem hafa áhrif á samningaviðræður, líkt og innri og ytri aðstæður 

(Kremenyuk, 2002; Dupont og Faure, 2002). Þættir eins og áhrif tilfinninga og 

persónuleika í samningagerð hafa verið töluvert rannsakaðir undanfarin ár og þá hvort 

og hvaða áhrif þeir geti haft á niðurstöður samningaviðræðna. Þegar kemur að því að 

rannsaka samningagerð og samningatækni þá er kyn athyglisvert atriði sem vert er að 

skoða og rannsaka betur.  

4.1 Konur biðja um lægri laun en karlar 

Í rannsókn Stevens og samstarfsfélaga frá árinu 1993 var skoðaður munur á milli kynja 

þegar kom að launaóskum. Í þeirri rannsókn kom fram að hugsanlegar ástæður 

kynjabundins launamunar væru að kynin hefðu strax í byrjun ólíkar væntingar og vonir 

um byrjunarlaun áður en sest væri að samningaborðinu (Steven, 1993). Þetta atriði gæti 

hugsanlega enn verið ástæða launamunar nú á dögum, 24 árum seinna. Fleiri rannsóknir 

sýna fram á að ólíkar óskir og væntingar kynjanna um byrjunarlaun komi til vegna þess 

að karlar hafi frekar tilhneigingu til að semja um hærri byrjunarlaun í atvinnuviðtalinu 

meðan konur hafi frekar tilhneigingu til þess að samþykkja fyrsta launaboð (Babcock og 

Laschever, 2003; Small, Gelfand, Babcock og Gettman, 2007; Bowles, Babcock og Lai, 

2007; Aðalsteinn Leifsson og Aldís Guðný Sigurðardóttir, 2010). Krafan um laun sem 

einstaklingur fer fram á í ráðningarviðtali hefur því mikil áhrif á þau byrjunarlaun sem 

hann fær (Gerhart, 1990; Barron, 2003; Albert Arnarson, Haukur Gylfason og Tryggvi 

Jónsson, 2008; Tellhed og Björklund, 2011). 

Tilgáta 1: Konur biðja um lægri laun en karlar. 

Ef einstaklingur fer fram á lægri launakröfur en vinnufélagar hans þá er það líklegt að 

byrjunarlaun hans og framtíðarlaun verði lægri (Gerhart, 1990; Babcock og Laschever, 
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2003). Launahækkanir, hvort sem um ræðir kjarahækkun eða óskir um launahækkun, 

eru oftast reiknaðar upp með prósentutölu og því fær sá sem er með hærri laun fyrir, 

meiri launahækkun. Við það verður munur á laununum að öllum líkindum enn hærri 

með tímanum og launabilið breikkar. Kröfur og væntingar til byrjunarlauna hafa því 

mikil áhrif á framtíðarlaun og tekjur einstaklings. Þar sem væntingar hafa mikil áhrif á 

byrjunarlaun geta þær verið ein af þeim atriðum sem stuðla að kynbundnum launamun 

en rannsókn Gerhart (1990) sýndi fram á að um þriðjung launamismunar kynjanna 

mætti rekja til byrjunarlauna. 

Konur eiga það til að vanmeta hæfni sína í launaviðræðum og biðja þess vegna um 

lægri laun (Bowles, Babcock og Lai, 2007). Konur geta verið meira hikandi og óöruggari 

þegar þær fara í launaviðræður heldur en karlar, sérstaklega þegar viðræðurnar eru 

óskýrar og óljósar (Mazei o.fl., 2015). Konum finnst erfiðara að semja fyrir sig sjálfar 

heldur en fyrir aðra (Craver, 2002). Samhliða því að konur hafi minni trú á sjálfum sér í 

launaviðræðum, hafa rannsóknir sýnt að karlar virka sjálfsöruggari en konur. Það eykur 

trúverðugleika karla sem getur gefið þeim hærri laun (Kolb, 2015). Þessi viðhorf gera 

það að verkum að það er munur á launaupphæð kynjanna. Viðhorfið virðist vera að 

karlar séu staðfastir, sjálfstæðir og rökfastir á meðan konur séu aftur á móti 

tilfinningaverur sem láti sig ástand og kjör annarra of miklu varða (Kray og Thompson, 

2005).  

Tryggvi R. Jónsson, Haukur Freyr Gylfason og Albert Arnarson (2008) skoðuðu 

launavæntingar og áhrif þeirra á kröfur nemenda við Háskóla Íslands til launa. 

Þátttakendur voru 283 nemendur, flestir voru yngri en 24 ára og konur voru í meirihluta 

eða meira en 60% þátttakenda. Þátttakendur fengu tvær starfslýsingar, annars vegar um 

stöðu verkefnastjóra en hins vegar um starf forstöðumanns. Þá var einnig gerð rannsókn 

um þessi tvö störf þar sem þátttakendur voru kallaðir til viðtals á ráðningarstofu. 

Niðurstöður rannsóknanna sýndu að konur töldu að meiri færni þyrfti til að sinna 

viðkomandi starfi heldur en karlar, þrátt fyrir það þá báðu konur um svipuð eða lægri 

laun en karlar. Væntingar kvenna til launa voru 86-88% af því sem karlar væntu að fá í 

laun fyrir störfin. Rannsakendur ályktuðu að þetta væri sams konar niðurstaða og í 

rannsókn Barrons frá 2003. Þar kom fram að fylgni væri á milli þess sem einstaklingar 



 

39 

bæðu um í laun og útkomu launaviðræðna. Þess vegna væri áríðandi að konur og karlar 

hefðu sömu væntingar til launa þegar byrjað væri að semja um laun. 

4.2 Konur sætta sig við lægri laun en karlar  

Í skýrslu aðgerðahóps um launajafnrétti á Íslandi kemur fram að í rannsókn Háskólans í 

Reykjavík frá 2008 á óútskýrðum launamun kynjanna geti niðurstöður bent til þess að 

vegna kynjaviðhorfs og staðalímynda um hvað konur og karlar eigi „skilið“ að fá í laun 

skýri launamun kynjanna hér á landi. Skýrslan sýndi að konur virtust gefa konum lægri 

laun heldur en körlum og karlar virtust gefa körlum enn hærri laun. Eins ætluðust konur 

til þess að konur myndu sættu sig við að fá lægri laun heldur en karlar 

(Velferðarráðuneytið, 2015). Hugsanlega er það vegna þess að viðhorfið er að konur eru 

ólíklegri og óduglegri en karlar þegar kemur að launaviðræðum (Babcock og Laschever, 

2003; Small o.fl., 2007). Af þessum ástæðum er launamunur kynjanna ítrekað útskýrður 

þannig að konur séu ekki nógu duglegar og ákveðnar í launaviðræðum. 

Í rannsókn Aðalsteins Leifssonar og Aldísar Guðnýjar Sigurðardóttur (2010) á 

samningaviðræðum og launakröfum kynjanna sýndi sig að konur voru ólíklegri en karlar 

til að setja fram gagntilboð um laun í samningaviðræðum. Munurinn var töluverður eða 

aðeins um 48% kvenna settu fram gagntilboð á móti 66% karla. Eins settu konur fram 

lægra gagntilboð en karlar en munurinn var þó ekki marktækur. Það sem var þó 

athyglisvert var að það kom fram marktækur munur hjá þeim einstaklingum sem höfðu 

setið námskeið í samningatækni, eða 79% þessara aðila, voru mun líklegri til að gera 

gagntilboð. Á móti settu 53% þeirra sem ekki höfðu tekið slíkt námskeið fram gagntilboð 

(Aðalsteinn Leifsson og Aldís Guðný Sigurðardóttir, 2010). 

Höfundar ályktuðu því það að með því að reyna ekki að semja um laun með því að 

setja fram gagntilboð sé hugsanlega ein af mörgum ástæðum launamunar. Einn þáttur 

sem kom fram í rannsókninni var að konurnar voru líklegri en karlar til að sætta sig við 

fyrsta launatilboðið með því skilyrði um að launin yrðu endurmetin að þremur 

mánuðum liðnum. Sú afstaða eða viðhorf bendir til þess að konum finnist þær þurfa að 

sýna fram á hæfni sína í starfi áður en þær krefjast hærri launa. Veltu höfundar fyrir sér 

hvort þjálfun í samningagerð gæti verið hluti af lausn til þess að minnka kynbundin 

launamun og áhrifum staðalímynda kynjanna í launaviðræðum (Aðalsteinn Leifsson og 

Aldís Guðný Sigurðardóttir, 2010). 
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Í rannsóknarskýrslunni Staða kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði – 

staðreyndir og staða þekkingar sem kom út árið 2015 komu svipaðar niðurstöður fram. Í 

skýrslunni kom í ljós að körlum væru oftar boðin hærri laun. Það kom einnig fram að 

konur væru líklegri til að sætta sig við fyrsta launatilboðið á meðan karlar væru líklegri til 

að semja frekar um hærri byrjunarlaun. Af því er hægt að draga þá ályktun að ef 

launamunur milli kynja eigi sér strax stað í byrjun ráðningarferlis þá sé líklegt að 

munurinn haldist alla starfsævina.  

Tilgáta 2. Konur sætta sig við lægri laun en karlar. 

Einn mikilvægur þáttur sem þarft er að taka inn í umræðuna þegar kemur að 

kynjabundnum launamun er minni árangur kvenna þegar þær reyna að semja um laun. 

Niðurstöður félagsvísindarannsókna benda til þess að þótt konur reyni að semja um 

launin sín þá fái konur verri útkomu úr launasamningaviðræðum (Þóra Christiansen, 

2013). 

4.3 Konur biðja um lægri launahækkanir en karlar 

Árið 2007 gerðu Bowles, Babcock og Lai rannsókn til að skoða hvort kynjamunur væri til 

staðar og hvenær og hvort konur og karlar settu fram óskir um hærri laun í mismunandi 

aðstæðum. Munurinn hjá kynjunum fólst í kyni aðilans sem þau voru að semja við. 

Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að það skipti máli hvort viðsemjandinn var karl eða 

kona. Ef viðsemjandinn var kona kom enginn munur fram á kröfu um hærri laun hjá 

körlum og konum. Þegar viðsemjandinn var karl voru konur ólíklegri til að setja fram 

hærri launakröfu. Talið var að tilhugsunin um að gera hærri launakröfu hjá karli orsakaði 

aukið óöryggi hjá konum. 

Rannsóknir Gerhart og Rynes (1991) og Marks og Harold (2011) könnuðu hvort kynin 

væru ólík í viðræðum um launahækkanir. Niðurstöður sýndu það að konur fengu lægri 

gagntilboð frá atvinnurveitendum sínum en karlar (Gerhart og Rynes, 1991; Maatz, 

2014). Niðurstaða rannsóknanna sýndi það að ekki var marktækur munur á því hvort 

konur og karlar bæðu um launahækkun. Það sýndi sig þó að kynjamunur var á 

niðurstöðum launaviðtalanna. Konur fengu töluvert lægri launahækkun eða um 2,7% á 

meðan karlarnir fengu um 4,3% (Gerhart og Rynes, 1991).  

Tilgáta 3: Konur biðja um lægri launahækkanir en karlar. 
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Stór og viðamikil rannsókn sem var gerð í Ástralíu af Artz, Goodall og Oswald (2016) 

sýndi fram á að konur báðu jafn mikið og karlar um launahækkanir en það var 25% 

ólíklegra að þær fengju hækkanir á við karla. Höfundar rannsóknarinnar töldu 

niðurstöðurnar vera enn eina sönnun þess að launamunur kynjanna væri dapurleg 

staðreynd.  

Í rannsókn sem Bowles, Babcock og McGinn gerðu árið 2005 kom fram að einn þáttur 

varðandi mun á launaviðræðum kynjanna er þegar konur þekkja viðeigandi launaviðmið 

og starfskjör fyrir tiltekið starf. Bowles og félagar greindu gögn frá 13 atvinnugreinum og 

athuguðu 525 útskrifaða MBA-nemendur. Skoðað var þegar MBA-nemendur voru vel 

upplýstir um hvað ætti að semja um há laun í ákveðnum atvinnugreinum og 

launaviðmiðin voru frekar skýr. Bowles og félagar fundu engan mun á óskum kynjanna 

þegar kom að byrjunarlaunum í þessum starfsstéttum en í atvinnugreinunum þar sem 

launaviðmið voru óljós voru konur með um 10% lægri laun en karlar. Bowles og félagar 

sýndu fram á hversu mikilvægt það væri að hafa skýr launaviðmið á markaði og hvaða 

áhrif það hefði á þær óskir sem einstaklingar settu fram í launaviðræðum (Bowles, 

Babcock og McGinn, 2005). Þegar upplýsingar um launakjör fyrir ákveðið starf á markaði 

liggja fyrir eru konur líklegri til að fara fram á sömu laun og karlar.  

Í stórri rannsókn frá árinu 2012 var sýnt fram á að þegar ekki væri tekið fram að laun 

væru umsemjanleg, þá reyndu karlar frekar að semja um laun en konur. Þegar hins 

vegar var tekið fram að launin væru umsemjanleg, þá voru konur jafnlíklegar og jafnvel 

líklegri en karlar til að semja um laun (Leibbrandt og List, 2012). 

Í Bretlandi sýndi rannsókn á launamun kynjanna fram á að mikilvægt væri fyrir konur 

að finna fyrir því að þær væru að gera gagn í starfi sínu frekar en að þær væru að 

einbeita sér að starfsframa eða launaupphæð. Karlar voru aftur á móti uppteknari við 

starfsferilinn og launaupphæð heldur en gagnsemi sína í starfi (Chevalier, 2007). Það er 

þó síður en svo einfalt að álykta út frá þessari rannsókn og þess vegna gera fræðimenn 

ráð fyrir að kyn sé hugsanlega ekki grunnbreytan þegar kemur að því að skoða ólíkar 

væntingar kynjanna til launa.  

Þættirnir sem höfðu áhrif á launaviðræður í rannsóknum Kray og félaga og Tellhed og 

Björklund voru þó ekki eins og í öðrum rannsóknum um þetta efni sem kom fram hjá 

Bowles, Babcock og Lai (2007). Þar kom í ljós að aðeins undir ógn staðalímyndar (e. 
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stereotype threat), þegar t.d. rannsakandi lagði áherslu á að aðstæðurnar væru 

krefjandi samningar, settu konurnar fram lægri kröfu. Þegar rannsókn var gerð á 

samningagerð á stafrænan hátt (e. virtuality) þar sem einstaklingar sömdu sín á milli í 

gegnum tölvupóst, síma og á pappír, þá voru konur ívið ágengari í samningaviðleitni 

heldur en þegar þær voru augliti til auglitis við viðsemjanda sinn. Þær náðu betri árangri 

en enginn munur var á þessu atriði hjá körlum. Stuhlmacher (2007) sem gerði 

rannsóknina ályktaði út frá þessu að konur fyndu minna fyrir „kvenhlutverki“ sínu eða 

ógnun staðalímynda í stafrænum aðstæðum en karlar fyndu engan mun þar sem þeir 

væru ekki „þjakaðir“ af kynjaviðhorfi.  

Niðurstaða margra ofangreindra rannsókna um að konur geri lægri launakröfur en 

karlar og að bæði konur og karlar virðist bjóða konum lægri laun getur verið vegna 

hugmynda um staðalímynd (Barron, 2003; Þorlákur Karlsson, Margrét Jónsdóttir og 

Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, 2007). Þessi viðhorf sem tengjast staðalímynd virðist gera 

það að verkum að það er munur á launaupphæð kynjanna. Viðhorfið virðist vera að 

karlar séu staðfastir, sjálfstæðir og rökfastir á meðan konur séu aftur á móti 

tilfinningaverur sem láti sig ástand og kjör annarra of miklu varða (Kray og Thompson, 

2005). 

Tilgáta 5. Konur biðja um lægri launahækkun eftir 6 mánuði í starfi. 
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5 Hugtakið Staðalímynd 

Karlar hafa alla tíð haft meiri ábyrgð, völd og laun á vinnumarkaði en konur. Í gegnum ár 

og aldir hafa þróast ólíkar hugmyndir um konur annars vegar og karla hins vegar. Þrátt 

fyrir að konur og karlar eigi að standa jafnfætis í launum á lagalegum grundvelli er margt 

sem bendir til þess að viðhorf og væntingar til kynjanna séu ólík. Staðalímyndir eru 

einfaldar hefðbundnar hugmyndir um sameiginleg einkenni hópa. Þær eru oftast settar 

fram á einfaldan og ákveðin hátt. Þær byggja á grófum alhæfingum um hópinn og 

meðlimi hans og ekki er tekið tillit til einstaklingsmunar (Stroebe, Wolfgang og Insko, 

1989). Staðalímyndir eru sjaldnast hlutlausar heldur ýmist neikvæðar eða jákvæðar en 

formerkin geta breyst, það sem þótti jákvætt getur síðar orðið neikvætt og öfugt. Þetta 

eru félagslegar birtingarmyndir sem hópar eiga sameiginlegt og oft er vísað til. 

Staðalímyndir geta verið mjög ósveigjanlegar og erfitt getur verið að breyta þeim (Hogg 

og Vaughan, 2002). Walter Lippman birti fyrstur útskýringu á hugtakinu staðalímynd árið 

1922. Hugtakið átti að útskýra viðhorf og fyrirframgefnar hugmyndir sem fólk gerði sér 

um tiltekinn hóp fólks. Lippman sagði: „Alla jafna sjáum við ekki fyrst og skilgreinum svo, 

heldur skilgreinum við fyrst og sjáum svo“. Lippman ályktaði sem svo að staðalímyndir 

væru raunsæjar og sanngjarnar hugmyndir sem myndu frekar leiða af sér jákvæða hluti 

en neikvæða. Árið 1954 hélt sálfræðingurinn Gordon Willard Allport því fram að 

staðalímyndir væru ekki neikvætt viðhorf og myndu þess vegna ekki auka fordóma og 

mismunun. Í kringum 1970 komu fram rannsóknir þar sem skoðuð voru neikvæð áhrif 

staðalímynda. Þá urðu ógnir og afleiðingar staðalímynda að vinsælu umhugsunarefni á 

meðal fræðimanna (Dovidio, Brigham, Johnson og Gaertner, 1996).  

Fyrirframgefnar hugmyndir og viðhorf einstaklinga eiga sér yfirleitt ekki rökrétta 

skýringu, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar. Þær eru sjaldnast lýsandi eða eiga 

rétt á sér um ákveðinn hóp. Þessar fyrirframgefnu hugmyndir geta látið á sér kræla, ekki 

einungis í tengslum við það hvernig fólk hugsar heldur einnig hvernig það framkvæmir. 

Einstaklingar, hópar og flokkar geta lent í hindrunum vegna þess að staðalímynd getur 

valdið raunverulegum vandamálum og jafnvel verið hættuleg (Harris og Sherblom, 
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2005). Staðalímyndir eru nefnilega ekki einungis í huga fólks heldur geta þær dreift úr 

sér og orðið að almennu viðhorfi. 

Manneskjur sem tilheyra hópum sem hafa margar neikvæðar staðalímyndir geta 

sjálfar farið að trúa þeim, taka þær til sín og staðfesta staðalímyndina enn frekar. 

Vandamálið væri ekki eins alvarlegt og víðfeðmt ef þessar staðalímyndir væru einungis 

til í huga einstaklings. Staðreyndin er sú að þegar staðalímyndir þróast og verða til þá 

geta þær haft áhrif á viðhorf og þær skoðanir sem fólk hefur til hópa. Þá geta heilu 

þjóðfélögin fara að líta á ákveðna staðalímynd sem hinn eina rétta sannleika (Stangor og 

Schaller, 1996). 

Þegar upplýsingar eru af skornum skammti þá virðast einstaklingar eiga auðveldara 

með að taka ákvarðanir út frá staðalímyndum frekar en þegar nægar upplýsingar um 

færni umsækjanda liggja fyrir (Bartol, 1999).  Það getur í fyrstu virst spara tíma að taka 

ákvarðanir útfrá staðalímyndum en þær ákvarðanir verða af þeim mannauði sem felst í 

einstaklingsbundinni hæfni og eiginleikum (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 

2009). Í byrjun ráðningarferlis þegar taka þarf ákvörðum út frá takmörkuðum 

upplýsingum þá er hætta á að fyrirframgefnar hugmyndir um kynin geti haft áhrif á val 

vinnuveitenda á umsækjanda.  

Staðalímyndir um kynin og eiginleika þeirra hafa verið ansi fastmótaðar í áranna rás. Í 

rannsókn sem Williams og Best gerðu stuttu eftir 1990 á staðalímyndum kvenna og karla 

í 30 vestrænum ríkjum fengu þátttakendur 300 lýsingarorð sem þeir flokkuðu og mátu 

hvort ættu frekar við konur eða karla, en í ensku beygjast lýsingarorð ekki eftir kyni eins 

og í íslensku. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að til eru vissar algildar 

kynjastaðalímyndir, að minnsta kosti hjá fólki á þeim svæðum sem rannsóknin tók til. 

Útkoman var sú að karlar voru sagðir fullir sjálfstrausts, grófir og hugrakkir gerendur, 

montnir ævintýramenn sem geta verið illir og kaldhæðnir. Konur voru aftur á móti taldar 

ástúðlegar og ósjálfstæðar, dreymnar, viðkvæmar, síkvartandi rugludallar sem nytu þar 

af leiðandi minna trausts og álits (Williams og Best, 1994). Staðalímyndir sem þessar um 

kynin eru síendurteknar og staðfestar í trúarbrögðum, bókmenntum og fjölmiðlum. Þær 

geta því hamlað persónuþróun og stjórnað vali einstaklinga til náms og starfs og á það 

þá við um bæði kynin. 
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5.1 Ógn staðalímynda 

Einstaklingar geta fundið fyrir samsvörun við eigin persónueinkenni þegar kemur að 

neikvæðri staðalímynd. Mögulega veldur það því að einstaklingurinn stendur sig verr í 

aðstæðum sem hugmyndin um staðalímyndina gefur tilefni til (Steele og Aronson, 1995; 

Davies, Spencer, Quinn og Gerhardstein, 2002). Áhrif þessi eru nefnd ógn staðalímynda. 

Schmader, Johns og Forbes (2008) túlka áhrif neikvæðra staðalímynda á frammistöðu 

með þremur atriðum. Neikvæða ógnin í staðalímyndum verður til í hegðun vegna 

hamlandi hugsana, kvíða og varkárni. Schmader og samstarfsmenn álykta að 

einstaklingar sem eru í umhverfi sem vekja upp ógn staðalímynda finni fyrir hamlandi 

hugsunum sem geti þá haft neikvæð áhrif á framheila. Einstaklingar reyna þá að þagga 

niður hamlandi hugsanir og takmarka þá það háttalag sem staðfestir staðalímyndina. 

Þegar þessir þrír þættir koma saman þá stuðla þeir allir að verri frammistöðu 

einstaklinga. Í niðurstöðum sínum álykta þeir Schmader og félagar þó að þau áhrif sem 

ógnandi staðalímyndir hafi á einstaklinga sé þó töluvert ólík eftir einstaklingum, 

umhverfi og fyrirmælum (Schmader o.fl., 2008). 

5.2 Neikvæð áhrif staðalímynda á konur 

Judith P. Butler heimspekingur og kynjafræðingur segir að undirstaða þess hvernig fólki 

eigi að haga sér eftir kyni sé annars vegar af hvoru kyni fólk fæðist og hins vegar 

kyngervi (e. gender). Kyngervi er menningarbundin merking á hvernig samfélagið metur 

kyn, kvenleika og karlmennsku. Butler segir einstaklinga ekki fæðast með mótað 

kyngervi heldur sé það lærð hegðun (Butler, 2004). Fræðimaðurinn Simon De Beauvoir 

(2011) sagði „Maður fæðist ekki kona, heldur verður kona.“ Michelle Rosaldo (1974) er 

sammála Beauvoir og segir að hugmyndir okkar um hvað það þýðir að vera kona sé 

bundinn í menningu okkar. Hlutverk og viðhorf til kynjanna er lært og er ólíkt eftir 

samfélögum.  

Staðalímyndir um kynin eru oftast nefndar kynjaímyndir. Kynjaímyndir geta verið 

margs konar og byggja á þeim viðhorfum og hugmyndum sem samfélagið segir til um 

hvernig karlar og konur „eigi“ að hegða sér. Kynjaímyndir, eða hugmyndirnar um 

karlleika og kvenleika í samfélaginu, eru alls staðar sýnilegar. Íhaldssamar kynjaímyndir 

halda gömlum og ríkjandi kynhlutverkum á lofti. Karlar birtast sem gerendur með völd 



 

46 

og hærri laun en konur sem valdalaus viðhengi, sem eiga að fegra og prýða umhverfið, 

halda kjafti, hlýða og vera góðar (Vísindavefurinn, 2002). Svo virðist vera að kynjaðar 

staðalímyndir hafi haft langtímaáhrif á viðhorf og væntingar til kynjanna. Það sést á 

kynbundnu náms- og starfsvali. Venjur og hefðir um ólík hlutverk kynjanna á 

vinnumarkaði virðast enn vera til staðar og tefja þær jafnréttisþróun og draga úr frelsi 

einstaklinga við náms- og starfsval. Konur eru um helmingur íslensku þjóðarinnar 

(Hagstofa Íslands, 2017b). Þær eru í meirihluta nema á framhaldsskólastigi, háskólastigi 

og doktorsstigi (Hagstofa Íslands, 2017b) og atvinnuþátttaka íslenskra kvenna er sú 

mesta í vestrænum ríkjum (Lilja Mósesdóttir o.fl., 2006; Hagstofa Íslands, 2017a). Það 

skilar þeim samt sem áður hvorki sambærilegum starfsframa né tækifærum á 

atvinnumarkaði og körlum býðst (Andersen og Hysock, 2009; Þorgerður Einarsdóttir og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). 

Kray, Thompson og Galinsky (2001) rannsökuðu samningaferli hjá einstaklingum af 

báðum kynjum. Rannsóknin var sett upp á þann hátt að fólk var látið leika sölumenn eða 

viðskiptavini og átti fólk að prútta/semja sín á milli um verð fyrir tiltekna vöru. 

Markmiðið var að fá sem hæst verð fyrir vöruna. Þátttakendur fengu mismunandi 

upplýsingar áður en samningaferlið hófst. Einn hópurinn fékk engar upplýsingar aðrar en 

að fá sem hæst verð fyrir vörurnar, í þeim hópi var enginn munur á milli kynja. Annar 

hópurinn fékk þær upplýsingar að það ætti að skoða samningafærni einstaklinga, þar 

stóðu konur sig verr en karlar. Þriðji hópurinn fékk þær upplýsingar að góður árangur í 

samningaviðræðum tengdist persónueinkennum sem samsvöruðust staðalímynd karla 

eins og ákveðni, eigingirni og röksemdafærslu, í þeim hóp stóðu konur sig verst. Kray og 

samstarfsmenn (2001) ályktuðu að vegna þeirra staðalímynda sem uppi eru um að 

karlmenn væru betri samningamenn hafi vakið upp ógnandi staðalímyndir hjá konum. 

Af þeim sökum væri það vegna staðalímynda sem konur treystu sér ekki í krefjandi 

samningaviðræður. Samkvæmt Kray og samstarfsmönnum gefa niðurstöður 

rannsóknarinnar góða vísbendingu um ástæður þess að konur geri lægri launakröfur í 

atvinnuviðtölum en karlar.  

Tellhed og Björklund (2011) rannsökuðu áhrif ógnandi staðalímynda á launakröfur 

kvenna. Rannsóknin var á þann veg að nemendur áttu að taka þátt í launaviðræðum við 

atvinnurekanda og semja átti um byrjunarlaun. Helmingnum af nemendunum var sagt 
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að launa- og samningaviðræðurnar yrðu mjög krefjandi og að hæfni þeirra í 

samningatækni myndi sjást í frammistöðu þeirra í viðræðunum. Hinum helmingnum af 

nemendunum var tilkynnt að samningsaðstæðurnar væru mjög auðveldar og 

samningatækni skipti engu máli. Áður en rannsóknin hófst áttu nemendur að skrifa 

niður launavæntingar sínar fyrir þetta tiltekna starf. Einnig áttu þeir að skrifa niður hver 

væri lágmarksupphæð sem þeir væru tilbúnir að samþykkja í laun fyrir starfið. 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að þær konur sem voru í hópnum sem fékk 

upplýsingar um að samningaviðræðurnar væru krefjandi og þær þyrftu að nota 

samningatækni, gerðu lægri launakröfur en konurnar sem var sagt að 

samningsaðstæðurnar væru auðveldar og tengdust ekki samningatækni. Niðurstaðan 

sýndi að launakröfur og frammistaða karla breyttust ekkert hjá samanburðarhópunum, 

hvort sem þeim var sagt að samningaviðræðurnar væru auðveldar eða krefjandi. Eins og 

í öðrum rannsóknum þá var jákvætt samband á milli launakröfu þátttakenda og þá 

upphæð sem einstaklingar nefna í launaviðtalinu. Tellhed og Björklund (2011) ályktuðu 

að vegna þeirrar staðalímyndar að karlar væru betri í samningaviðræðum en konur, þá 

treystu konur sér ekki í að gera miklar launakröfur í krefjandi samningsaðstæðum (Kray 

o.fl., 2001; Tellhed og Björklund, 2011). 

Egill Fivelstad (2013) kannaði hvort að staðalímyndir hafi áhrif á launakröfur kvenna í 

mastersverkefni sínu. Þátttakendur voru nemendur við Háskóla Íslands. Tilgangur 

rannsóknar Egils var að skoða hvort kvenkyns nemendur væntu lægri launa en karlar. 

Niðurstaðan var sú að konur væntu 45.000 kr. lægri launa en karlar í starfi stjórnanda. Í  

rannsókninni þar sem spurningarlistinn var þannig uppbyggður að konur þurftu að svara 

hvaða kyn þær væru strax í byrjun (ýfing) þá væntu konur enn lægri launa eða 60.000 kr. 

lægri að meðaltali en þegar spurningarlistarnir voru þannig uppbyggðir að konur merktu 

við kyn sitt í lokin. Egill ályktar að þessi niðurstaða bendi á það að þegar konur byrja á 

því að svara hvaða kyn þær eru (ýfing) þá hafi staðalímyndin neikvæð áhrif á launakröfur 

kvenna í stjórnunarstarfið. Egill veltir því fyrir sér hvort að þessi þáttur hafi áhrif á 

launamun kynjanna. Eins veltir Egill því fyrir sér hvort hægt sé að laga þessi áhrif ef 

launaviðmið eru aðgengilegri og skýrari.  Einnig telur Egill að það sé mikilvægt að konur 

hafi upplýsingar og þekkingu um það hvernig neikvæð áhrif staðalímynda geta haft áhrif 

á launakröfur þeirra (Egill Fivelstad, 2013). 
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Tilgáta 6: Væntingar kvenna til launa eftir útskrift eru lægri en karla. 

Það er flókið og erfitt að segja til um hvaða og hversu mikið af upplýsingum þarf til að 

geta komið í veg fyrir það að einstaklingar taki ákvarðanir byggðar á staðalímyndum. 

Erfitt er fyrir þá  sem semja um laun að útvega sér nægra upplýsinga um umsækjendur 

til að geta tekið vel upplýsta ákvörðun. Á vinnumarkaði spila þá oft staðalímyndir um 

kynin stórt hlutverk (Desrumaux, De Bosscher og Léoni, 2009). Kynjaðar staðalímyndir 

hafa ekki einungis áhrif á einstaklingana sjálfa í launasamningum heldur einnig á viðhorf 

þeirra sem eru hinum megin við samningaborðið. Í rannsókn Þorláks Karlssonar o.fl. 

(2007) kom fram að bæði konur og karlar buðu konum 10-12% lægri laun en körlum, en 

rannsakendur töldu að staðalímyndir hefðu leikið stórt hlutverk og ályktuðu að 

niðurstöðurnar endurspegluðu kynjuð viðhorf, kynbundin hlutverk og ólíkar væntingar 

til kynjanna í íslensku samfélagi (Þorlákur Karlsson o.fl., 2007). 
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6 Rannsóknin 

Framkvæmd var megindleg rannsókn sem lögð var fyrir nemendur í framhaldsnámi við 

Háskóla Íslands til þess að skoða væntingar þeirra til launa. Með megindlegum 

rannsóknaraðferðum er aðferð sem notuð er til að safna mælanlegum gögnum, t.d. með 

spurningalistum sem lagðir eru fyrir ákveðinn hóp fólks sem ætlunin er að alhæfa 

um(Félagsvísindastofnun, 2014). Slík rannsóknaraðferð hentaði í þessum tilviki vel til að 

fá yfirlit yfir viðhorf og væntingar einstaklinga. Rannsókn þessi byggir á þeirri 

meginspurningu hvort munur sé á launavæntingum kynjanna. Eins var markmiðið að 

skoða hvort væntingar nemendanna væru frábrugðnar rannsóknum sem gerðar hafa 

verið um hliðstæð efni.  

Áætlunarverk þessarar rannsóknar var fjórskipt; að athuga hvort konur gerðu lægri 

launakröfur en karlar, hvort þær myndu sætta sig við lægri laun með loforði um 

launahækkun eftir sex mánuð, skoða hvort konur bæðu um lægri launahækkun og hvort 

konur hefðu lægri væntinga til launa eftir útskrift. 

6.1 Þátttakendur 

Úrtakið samanstóð af framhaldsnemum (meistaranemum) við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Notast var við hentugleikaúrtak. Þátttakendur voru 157 talsins, 96 

konur og 61 karl. Það þýðir að 61% af þátttakendum voru konur og 39% karlar. 

Þátttakendur voru á aldursbilinu 24-53 ára. Hér má sjá aldursgreiningu á þátttakendum.  
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Mynd 9. Aldursgreiningu á þátttakendum. 

Flestir þátttakenda voru á aldurinum 24-29 ára eða um 43% þátttakenda. 

Næstfjölmennasti hópur þátttakenda voru á aldrinum 30-35 ára eða um 26%, á 

aldrinum 36-41 árs voru um 13,% þátttakendur á aldrinum 42-47 ára voru 9% og að 

lokum var hópurinn 48-53 ára um 7%. Einstaklingar í rannsókninni eru að meðaltali 33 

ára. Og miðgildið er 31 ár. 

6.2 Mælitæki 

Lagður var spurningalisti fyrir þátttakendur og notast var við megindlega aðferðafræði. 

Alls voru spurningarnar 10 talsins. Fyrstu 6 spurningar tengdust rannsókninni. Aftast í 

spurningalistanum voru spurningar sem notast var við í úrvinnslu könnunarinnar. Þar var 

spurt um kyn, aldur, grunnnám í háskóla og á hvaða meistaralínu viðkomandi væri. Gerð 

var forprófun á 31 nemenda í kennslustund og spurningalistinn uppfærður, gerðar 

breytingar á orðalagi og uppsetningu eftir góðar ábendingar frá nemendum. Forprófun 

er mikilvægt skref í rannsóknarferlinu en með því er reynt að komast hjá villum og 

öðrum atriðum sem höfundum gæti hafa yfirsést við gerð könnunar (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). Spurningalisti könnunarinnar var staðlaður þar sem ýmist var hægt að 

svara með einum svarmöguleika, nokkrum svarmöguleikum eða tölum. Tvær spurningar 

könnunarinnar voru á fimm-þrepa Líkert kvarða en þannig aukast líkurnar á að 

svarandinn geti fundið viðhorfi sínu stað á einhverjum svarkosti og er sá kvarði oftast 

notaður í viðhorfakönnunum (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  
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6.3 Spurningarnar sem notaðar voru við úrvinnslu rannsóknarinnar 

Kyn: Í þessari rannsókn var aðaláherslan lögð á að skoða hvort munur væri á 

launakröfum kvenna og karla. Kyn þátttakanda var athugað með spurningunni: „Hvert er 

kyn þitt?“. Svarkostirnir voru „karl“, „kona“ og „annað“. Það voru 96 konur sem 

svöruðu, 61 karlmaður en enginn merkti við svarmöguleikann „annað“. 

Aldur: Spurningin var svo hljóðandi „Aldur? Fæðingarár í fjórum tölustöfum“ og svo 

var reitur þar sem þátttakendur svöruðu með fæðingarári. 

Spurningalistann má sjá í viðauka eins og hann var lagður fyrir nemendur við Háskóla 

Íslands. 

6.4 Starfslýsingar 

Við mælingar á launakröfum voru notaðar tvær starfslýsingar. Notaðar voru 

raunverulegar starfslýsingar úr atvinnuauglýsingum. Önnur starfslýsingin var um starf 

verkefnastjóra ferðamála hjá Höfuðborgarstofu en hin um starf verkefnastjóra 

upplýsingatækni hjá Arion banka. Við val á starfslýsingum var reynt að komast hjá því að 

velja starfslýsingar sem hljómuðu karllægar eða kvenlægar. Það var gert til að koma í 

veg fyrir áhrif staðalímynda þegar þátttakendur svöruðu. Valin voru störf þar sem krafist 

var töluverðrar menntunar, helst framhaldsmenntunar (meistaraprófs). Til að fá sem 

bestu mynd af launakröfum kynjanna voru valin störf þar sem töluverð óvissa ríkti um 

viðeigandi laun. Það er að segja að höfundur rannsóknar reyndi að finna út viðeigandi 

launaviðmið en fann ekki. 

Markmiðið var að hver og einn þátttakandi þyrfti að ákveða hvaða byrjunarlaun hann 

vildi fá fyrir tiltekið starf. Eftir það kom svo spurning þar sem þátttakendur þurftu að 

segja hvað þeir myndu sætta sig við að lágmarki við fyrir tiltekið starf, með þeim 

fyrirvara að það væri boðið upp á launahækkun eftir sex mánuði. Síðan áttu 

þátttakendur að svara því hvað þeir vildu fá margra prósenta launahækkun eftir sex 

mánuði í starfi.  

Starfslýsingarnar voru báðar frekar nákvæmar og ítarlegar þar sem tiltekið var hvaða 

færni og menntunar störfin kröfðust, ásamt lýsingum á helstu viðfangsefnunum sem 

fólust í störfunum. Starfslýsingarnar má sjá í viðauka nr. 1.  Á eftir hvorri starfslýsingu 

sem lýst var hér að ofan voru þátttakendur beðnir um að svara tveimur spurningum sem 
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ætlað var að mæla launakröfur fyrir tiltekið starf. Spurningarnar voru: „Hvaða 

byrjunarlaun, fyrir skatt, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf?“ og „Hvað myndir þú sætta 

þig við að fá í byrjunarlaun (lágmark) ef þú fengir hækkun eftir sex mánuði í starfi (fyrir 

skatt)?“ 

Fyrsta spurningin tók til þeirra byrjunarlauna sem viðkomandi vildi fá fyrir tiltekið 

starf: „Hvaða byrjunarlaun, fyrir skatt, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf?“. Spurningin 

kom tvisvar fyrir í spurningalistanum, annars vegar er varðaði starf verkefnastjóra hjá 

Höfuðborgarstofu og hins vegar starf verkefnastjóra hjá Arion banka. Spurningin var sótt 

úr rannsókn Tellhed og Björklund (2011) þar sem hún var notuð með ágætum árangri til 

að greina væntingar einstaklings til launa. Tryggvi Jónsson og samstarfsmenn (2008) og 

Egill Fivelstad (2013) mældu einnig launakröfur með sömu spurningu. Í rannsókninni hjá 

Tellhed og Björklund (2011) var samhljómur í svörun við spurningunni í 

tilraunaaðstæðum og raunaðstæðum sem bendir til þess að spurningin sé réttmæt 

mæling á launakröfum. Spurning tvö varðaði starfslýsingar og kannaði hvaða 

byrjunarlaun viðkomandi myndi sætta sig við að lágmarki fyrir tiltekið starf. Spurningin 

var: „Hvað myndir þú sætta þig við að fá í byrjunarlaun (lágmark) ef þú fengir hækkun 

eftir sex mánuði í starfi (fyrir skatt)?“. Spurning þrjú tengdist svo spurningu tvö þar sem 

þátttakendur voru spurðir: „Þegar þú færð launaviðtal eftir 6 mánuði í starfi, hvað finnst 

þér viðeigandi að biðja um háa launahækkun í prósentutölu?“. 

6.5 Framkvæmd 

Forprófun var framkvæmd með hjálp nemenda í námskeiðinu Verkefnastjórnun 2 og 

spurningalistinn lagfærður eftir ábendingar. Að lagfæringu lokinni var spurningalistinn 

settur upp í Google docs. Því næst var listanum dreift á Facebook-síður námskeiða 

framhaldsnema í Viðskiptafræðideild. Eftir tvær vikur kom í ljós að nemendur voru ekki 

nógu duglegir að svara spurningalistanum rafrænt og þá sérstaklega karlkyns nemendur. 

Ákveðið var þá í samráði við leiðbeinanda að prenta listann út og fá nemendur til að 

svara á pappír. Farið var í kennslustundir nemenda í framhaldsnámi við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Rannsakandi kynnti sig og nemendurnir voru beðnir 

um að taka þátt í rannsókn sem tæki um það bil þrjár mínútur. Ekki var greint betur frá 

rannsókninni að svo stöddu til að forðast að hafa áhrif á niðurstöður. Engin munur var á 

svörum þeirra sem svöruðu rafrænt eða á pappír. Ekki var greitt fyrir þátttöku. 
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6.6 Tölfræðileg úrvinnsla 

Rannsóknin og tölfræðileg úrvinnsla hennar byggðist á megindlegri rannsóknaraðferð. 

Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS 20.0. Til að bera saman meðaltöl 

tveggja óháðra hópa voru notuð t-próf (e. Independent-Samples T Test) og Mann-

Whitney próf. Stuðst var við marktektarmörkin 0,05 til þess að greina 95% marktækni 

niðurstaðna. Unnið var með niðurstöður í reikniforritinu Excel og það nýtt við gerð 

mynda og taflna. 
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7 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknar á væntingum þátttakenda 

til launa. Launavæntingar voru mældar með tveimur spurningum fyrir hvort starf. Fyrri 

spurningin tók til þeirra launa sem viðkomandi vænti fyrir starfið en seinni spurningin til 

þeirra launa sem viðkomandi myndi sætta sig að lágmarki við að fá. Við úrvinnslu gagna 

voru svörin við spurningunum tveimur túlkaðar: 

Konur við Háskóla Íslands biðji um lægri laun í starf verkefnastjóra hjá 

Höfuðborgarstofu. Tilgáta 1 var prófuð með t-prófi. Eins og sjá má á mynd 10 benda 

niðurstöður til þess að konur biðja ekki um lægri laun en karlar í starf verkefnastjóra hjá 

Höfuðborgarstofu þar sem ekki var marktækur munur á launavæntingum kynjanna. T-

próf gaf niðurstöðuna (t(147) = 1,095 p > 0,05). Tilgátu 1 hlaut ekki stuðning þar sem 

karlar báðu um að meðaltali 797.370 kr fyrir starfið, staðalfrávikið var 187.857kr en 

konur báðu um 764.315 kr fyrir starfið, staðalfrávikið var 117.205. 

 

 

Mynd 10. Væntingar um laun hjá Höfuðborgarstofu. 

Skoðað var hvort kvenkyns nemendur við Háskóla Íslands sætti sig við lægri laun í 

starf verkefnastjóra Höfuðborgarstofu. Tilgáta 2 var prófuð með t-prófi. Eins og sjá má á 

mynd 11 benda niðurstöður til þess að konur sætta sig ekki við lægri laun en karlar í 

starf verkefnastjóra hjá Höfuðborgarstofu þar sem ekki var marktækur munur á 

launavæntingum kynjanna. T-próf gaf niðurstöðuna (t(154) = -,394 p > 0,05).  
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 Tilgáta 2 hlaut ekki stuðning þar sem karlar sætt sig við að meðaltali 657.704 kr fyrir 

starfið, staðalfrávikið var 126.715 en konur sættu sig við 665.00 kr fyrir starfið, 

staðalfrávikið var 103.129 

 

Mynd 11. Væntingar um byrjunarlaun sem kynin sætta sig við að lágmarki, að gefnu loforði um hækkun 
eftir sex mánuði hjá Höfuðborgarstofu. 

Skoðað var hvort kvenkyns nemendur við Háskóla Íslands biðji um lægri laun í starf 

verkefnastjóra Arion banka. Tilgáta 3 var prófuð með t-prófi. Eins og sjá má á mynd 12 

benda niðurstöður til þess að konur biðja ekki um lægri laun en karlar í starf 

verkefnastjóra hjá Arion banka þar sem ekki var marktækur munur á launavæntingum 

kynjanna. T-próf gaf niðurstöðuna (t(155) = 1,983 p > 0,05). Tilgátu 3 hlaut ekki stuðning 

þar sem karlar báðu um að meðaltali um 813.934 krónur fyrir starfið og staðalfrávikið 

var 166.975 en konur báðu um 760.312 kr fyrir starfið, staðalfrávikið var 103.129. 

 

 

Mynd 12. Væntingar um laun fyrir starf hjá Arion banka. 
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Skoðað var hvort kvenkyns nemendur við Háskóla Íslands sætti sig við lægri laun í 

starf verkefnastjóra hjá Arion banka. Tilgáta 4 var prófuð með t-prófi. Eins og sjá má á 

mynd 13 benda niðurstöður til þess að konur sætta sig ekki við lægri laun en karlar í 

starf verkefnastjóra hjá Arion banka þar sem ekki var marktækur munur á 

launavæntingum kynjanna. T-próf gaf niðurstöðuna (t(155) = ,741 p > 0,05). Tilgátu 4 

hlaut ekki stuðning þar sem karlar sætt sig við að meðaltali 690.656 kr fyrir starfið, 

staðalfrávikið var 128.099 en konur sættu sig við 675.177 kr fyrir starfið, staðalfrávikið 

var 127.329. 

 

Mynd 13. Væntingar um byrjunarlaun sem kynin sætta sig við að lágmarki, að gefnu loforði um hækkun 
eftir sex mánuði hjá Arion banka. 

Skoðað var hvort kvenkyns nemendur við Háskóla Íslands biðji um lægri 

launahækkun eftir 6 mánuði í starfi. Tilgáta 5 var prófuð með Mann-Whitney prófi. Eins 

og sjá má á mynd 14 benda niðurstöður til þess að konur biðji um lægri launahækkun en 

karlar. Marktækur munur kom fram. Mann-Whitney próf gaf niðurstöðuna 

 (Z = 3700.5, p = 0.002501 p > 0,05). Tilgátu 5 hlaut því stuðning þar sem konur biðja 

marktækt um lægri launahækkun en karlar. 
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Mynd 14. Væntingar um launahækkun í prósentum, eftir 6 mánuði í starfi. Bæði kynin saman. 

Skoðað var hvort væntingar kvenkyns nemenda við Háskóla Íslands til launa eftir 

útskrift væru lægri en karla. Tilgáta var prófuð með Mann-Whitney prófi. Eins og sjá má 

á mynd 15 benda niðurstöður til þess að konur vænti ekki um lægri laun en karla. 

Marktækur munur kom ekki fram. Mann-Whitney próf gaf niðurstöðuna 

 (Z = 2937, p = 0.879 p > 0,05). Tilgátu 6 hlaut ekki stuðning þar sem konur vænta 

ekki lægra launa en karlar. 
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Mynd 15. Væntingar kynjanna til launa eftir útskrift. 

Þátttakendur völdu langoftast valmöguleika 3, sem var „600 þús.–749 þús. “ í laun 

eftir útskrift. 

7.1 Launakröfur þátttakenda 

Væntingar þátttakenda til launa voru skoðaðar fyrir tvö ólík störf, annars vegar 

verkefnastjóra hjá Höfuðborgarstofu og hins vegar verkefnastjóra hjá Arion banka. Í ljós 

kom að þátttakendur gerðu örlítið hærri launakröfur fyrir starf verkefnastjóra hjá Arion 

banka þar eð meðaltalið var 786.313 krónur á móti meðaltali fyrir laun hjá 

Höfuðborgarstofu var 779.043 krónur. Það sýnir að þátttakendur gerðu ráð fyrir að 

störfin væru svipað launuð. Karlar báðu alltaf um aðeins hærri laun en konur. Hjá 

Höfuðborgarstofu báðu karlar um að meðaltali 797.370 krónur í laun á mánuði en konur 

báðu um 764.315 krónur. Hjá Arionbanka báðu karlar um 813.934 krónur í laun á 

mánuði en konur báðu um 760.312 krónur. Athyglisvert var að sjá að staðalfrávik voru 

alltaf töluvert hærra hjá körlunum heldur en konum sem gæti gefið þá vísbendingu að 

launaóskir þeirra væru töluvert breytilegri. Eftir því sem staðalfrávik er stærra þeim mun 

stærri er staðalvilla meðaltalanna.  
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8 Umræða 

Í dag hafa konur og karlar sömu möguleika á að komast áfram á vinnumarkaði, hvort 

sem það er í áhrifa og/eða ábyrgðarstöður. Sá sem er hæfastur, með mestu 

menntunina, reynsluna og fleira sem þarf á vinnumarkaðinum, fær starfið og háu launin. 

Konur og karlar hafa líka sömu möguleika til að semja um launin sín. Þetta snýst bara um 

að konur séu nógu duglegar. Það er nú líka 21 öldin, nema hvað ? Við erum með aragrúa 

laga, umboðsmanna og jafnréttisáætlanir sem eiga að tryggja það að kynjamismunun 

eigi sér ekki stað á Íslandi. Ef staðreyndin er sú að konur fái ekki sömu laun fyrir 

sambærileg störf eða að konur séu ekki jafn verðmætir starfskraftar og karlar þá er það 

refsivert samkvæmt íslenskri jafnréttislöggjöf. Eru allar þessar aðgerðir að skila árangri 

inn á vinnumarkaðinn ? 

Jafnrétti er viðkvæmt umræðuefni en ljóst er, hvort sem okkur líkar betur eða verr, 

þá er ekki hægt að tala um að fullkomið jafnrétti ríki á vinnumarkaðinum á Íslandi. Það 

geta þó verið margar og flóknar ástæður fyrir því. Íslenskur vinnumarkaður er töluvert 

kynskiptur og er það talin vera ein af ástæðum fyrir launamun kynjanna. Karlar eru 

frekar í tæknistörfum sem eru betur borguð heldur en umönnunarstörfum þar sem 

konur eru í meirihluta. Þróunin sýnir þó að þetta sé að breytast en hún virðist vera hæg. 

Hér á landi er hæsta hlutfall kvenna á vinnumarkaði og konur hérlendis eru töluvert 

menntaðri en karlar. Þrátt fyrir meiri menntun kvenna þá virðist hún ekki skila þeim 

árangri sem hún ætti að gera. Þegar kemur að áhrifastöðum, stjórnendastöðum og 

launum virðast konur ekki sitja við sama borð og karlar. Rannsóknir á launum á Íslandi 

snúast aðallega um tölur og mælingar og að sýna fram á að það launamunur kynjanna sé 

staðreynd en það þyrfti að gera fleiri rannsóknir til að leitast við að útskýra hvað það er 

sem veldur þessum launamun.  

Viðhorf og væntingar skiptir miklu máli til að ná sem bestum árangri í 

samningaviðræðum um launakjör. Það á við bæði um væntingar karla og kvenna. 

Skilaboðin frá samfélaginu um það hvernig kynin „eigi“ að hegða sér geta haft áhrif á 
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einstaklinga á vinnumarkaði. Segja mætti að félagsmótun, viðhorf og staðalímyndir um 

karla komi þeim að góðum notum þegar kemur að samningaferli. Því er öfugt farið 

þegar kemur að sömu þáttum í samningaferli hjá konum. Konur hafa í gegnum tíðina oft 

verið gagnrýndar fyrir að vera ekki nógu duglegar að biðja um hærri laun og þar sé að 

finna skýringu á kynbundnum launamun.  

Í þessari rannsókn var athugað hvort konur í framhaldsnámi við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands gerðu lægri launakröfur en karlar, hvort þær myndu sætta sig við lægri 

laun með loforði um launahækkun eftir sex mánuði og hvaða væntingar kynin hefðu til 

launa eftir útskrift úr framhaldsnámi í háskóla. Í rannsókninni var skoðað hvort munur 

væri á milli kynjanna hvað varðaði væntingar til launa fyrir tiltekin störf. Enginn 

marktækur munur var á kröfum kvenna og karla fyrir tiltekin störf né hvað þátttakendur 

voru tilbúnir að sætta sig við í laun að lágmarki með fyrirvara um launahækkun eftir 6 

mánuði. Konur voru þó ívið lægri í launavæntingum heldur en karlar en munurinn var 

lítill. Væntingar þátttakenda til launa eftir útskrift voru einnig mjög svipaðar. Þegar kom 

að því að sækja um launahækkun eftir 6 mánuði í starfi, væntu karlar þess að fá hærri 

prósentu. Það var eini marktæki munurinn sem kom fram í þessari rannsókn. Þessar 

niðurstöður passa því ekki við margar af rannsóknunum sem komu fram nema þá 

rannsókn sem Bowles, Babcock og McGinn gerðu árið 2005. Þar kom fram að einn 

þáttur varðandi mun á launaviðræðum kynjanna er þegar konur eru menntaðar og vel 

upplýstar og þekkja viðeigandi launaviðmið og starfskjör fyrir tiltekið starf. 

Þátttakendur í þessari rannsókn eru vel menntaðir og vel upplýstir einstaklingar og 

gefur það forsendu til að hægt sé að draga þá ályktun að þegar komi að menntuðum og 

upplýstum konum þá vænti þær þess ekki að fá lægri laun en karlar. Eins höfðu margir 

þátttakendur í þessu úrtaki lært samningagerð og launaviðræður og þekkja þá töluvert 

til launaviðmiða. 

Úrtak rannsóknarinnar samanstóð af nemendum í framhaldsnámi í 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Þar sem þátttakendur í úrtaki voru allt nemendur 

var það frekar einsleitt. Svarhlutfallið var einnig frekar lélegt og því lítill tölfræðilegur 

styrkur í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Að auki getur verið varasamt að nýta 

nemendaúrtak í rannsóknum þar sem nemendur eru oft hnýsnari en aðrir um tilgang 

rannsóknar (Oakes og North, 2006). Áríðandi var að halda markmiðinu með 
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rannsókninni leyndu þar sem þátttakendur gætu breytt svörum sínum ef þeir vissu að 

tilgangurinn væri að bera saman launakröfur kynjanna. 

Niðurstöður í rannsóknum sem prófa samningaferli kvenna og karla eru mismunandi. 

Í rannsóknum þar sem spurningakannanir eru notaðar, kemur ekki fram munur á 

kynjunum á samningahegðun (Crothers o.fl., 2010a; 2010b; Gerhart og Rynes, 1991; 

Guthrie, Magyar, Eggert og Kain, 2009; Marks og Harold, 2011; O'Shea og Bush, 2002), 

en í rannsóknum þar sem tilraunir í samningahegðun eru gerðar kemur fram munur á 

hegðun kvenna og karla (Babcock og Laschever, 2003, 2007; Barron, 2003; Kray o.fl., 

2001; Small o.fl., 2007; Tellhed og Björklund, 2011). Mismunur í niðurstöðum gefur til 

kynna að þörf sé á frekari og margvíslegri rannsóknum á hegðun kynjanna við gerð 

samninga. Með því að nota saman megindlegar og eigindlegar aðferðir væri líklega hægt 

að kanna betur reynslu, viðhorf og hegðun auk þess að fá dýpri skilning á samningaferli 

kynjanna. 
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9 Lokaorð 

Kastljós þessarar rannsóknar beindist að væntingum kynjanna til launa í 

launaviðræðum. Margar rannsóknir sýna fram á að væntingar einstaklinga til launa í 

byrjun samningaferlis hafa áhrif á lokaútkomuna. Þess vegna má segja að þegar konur 

vænti og biðji um lægri laun en karlar fyrir sama starf stuðli það að áframhaldandi 

kynbundnum launamun og líklegt er að sá munur haldist þá út alla starfsævina. Ef þessi 

tiltekna rannsókn er skoðuð, þá mætti álykta að þegar konur eru betur upplýstar, 

menntaðar og jafnvel búnar að læra samningagerð, þá gera þær ekki lægri launakröfur 

en karlar. Á Íslandi er launamunur kynjanna hvað minnstur á heimsvísu. Það er þó 

töluvert í land að fullkomið jafnrétti náist. Þrátt fyrir lög og reglugerðir um jafnan rétt 

kynjanna halda karlar áfram að fá hærri laun og flestar yfirmanns- og áhrifastöður. 

Margir velta fyrir sér hvers vegna launamunur kynjanna sé enn þá til staðar og hverjar 

séu helstu ástæður hans. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna sem nefndar eru í fræðilega kaflanum þá er það 

hugsanlega ein af ástæðum launamismunar sú að konur biðji um lægri laun og séu 

óöruggar við að gera gagntilboð í launaviðræðum. Það sem er þó athyglisvert er að 

konum er einnig boðin lægri laun og árangur þeirra í launaviðræðum er síðri en karla. 

Fræðimenn álykta að ástæðuna fyrir þessum mun í launaviðræðum megi rekja til 

staðalímynda. Það virðist vera að neikvæðar staðalímyndir kalli fram viðbragð á þann 

hátt að konur sætti sig við fyrsta launatilboð og geri síður gagntilboð. Neikvæðar og 

ógnandi staðalímyndir geta því haft áhrif á sjálfsálit og öryggi kvenna í launaviðræðum 

og þá að þær treysti sér síður í krefjandi samninga. Eins getur það útskýrt að einhverju 

leyti að staðalímyndir um konur séu ein af ástæðum þess að stjórnendum finnist eðlilegt 

að konur fái lægri laun en karlar. Vegna þessa er mikilvægt að greina, finna, fræða og 

útskýra hvaða neikvæðu staðalímyndir hafa áhrif á launakröfur kvenna, finna leið til að 

vinna gegn áhrifum staðalímyndanna og jafna möguleika kynjanna í launaviðræðum. 

Markmiðið að minnka kynbundinn launamun liggur þó beggja vegna samningaborðsins. 

Stjórnendur eða launagreiðendur sem semja um laun við konur ættu að vera ábyrgir 

fyrir því að „stytta sér ekki leið“ og láta ekki staðalímyndir hafa áhrif á launin sem boðin 
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eru. Eins ættu þeir að gæta þess að bjóða konum og körlum sömu tækifæri í starfi. Eins 

þurfa konur að vera öruggari í launaviðræðum og gæta þarf þess að þær verði ekki fyrir 

mismunun í samningum um laun. Niðurstöðurnar geta líka bent til þess að skýrari 

viðmið til launa geti minnkað bilið á milli karla og kvenna í launakröfum. Í 

jafnréttislögum frá árinu 2008 var lögfest fyrirmæli um að starfsfólki sé heimilt að skýra 

frá launakjörum sínum. Þar með er launagreiðendum óleyfilegt að gera launasamninga 

með launaleynd. Þessi fyrirmæli eru mikilvæg þar sem kynbundinn launamunur getur 

dafnað vel í launaleynd. Launaákvarðanir þurfa að vera réttlátar, gegnsæjar og 

málefnalegar (Guðbjartur Hannesson, 2011). Almenn vitneskja og töluleg gögn um laun 

geta því leitt til minnkunar á kynbundnum launamun á vinnumarkaði. 

Jafnrétti kynjanna næst þegar karlar og konur sitja við sama borð, ekki aðeins 

gagnvart lögum og reglum, heldur einnig þegar kemur að launum, stöðum, störfum og 

tækifærum í lífinu. Lausn á jafnréttisdeilunni hlýtur að vera það sem allir stefna að með 

einum eða öðrum hætti. Jafnrétti er mikilvægur vegur sem liggur í átt að betra 

samfélagi.  

Höfundur ritgerðar þessarar vonast til þess að umræðan um jafnrétti og launamun 

kynjanna sé ávallt í gangi með nýjum og betri upplýsingum. Í ljósi þess að kynin virðast 

vera ólík þegar kemur að samningaviðræðum virkar það sem auðveld lausn að styrkja 

konur í þeim efnum. Einnig ef upplýsingar um launaviðmið væru skýrari og gegnsærri þá 

væri mögulega hægt að minnka launamun kynjanna. Það er ljóst að krafan um jafnrétti á 

Íslandi á að ráða för. Nauðsynlegt er að skoða rót vandans með gangrýnið og 

lausnamiðað sjónarmið að leiðarljósi. 
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11 Viðauki 1. 

Spurningalisti fyrir háskólanema i framhaldsnámi  (master)  

Takk fyrir að taka þátt í þessari könnun, við metum það mikils.  

 

Þessi könnun er hluti af verkefni sem er unnið í áfanganum Rannsóknir og tölfræði í 

meistaranámi við Háskóla Íslands. Rannsóknin verður einnig notuð í mastersritgerð.  

 

Allar upplýsingar sem hér koma fram verða meðhöndlaðar sem algjört trúnaðarmál. 

Svörin eru ekki rekjanleg til einstaklinga. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina má hafa samband við okkur á 

ira2@hi.is  

Könnunin tekur um 3-4 mínútur að svara. 

 

Spurning 1 

Hér kemur starfslýsing: 

Óskað er eftir Verkefnastjóra ferðamála 

Höfuðborgarstofa 

Höfuðborgarstofa leitar að reynslumiklum og metnaðarfullum einstaklingi til að efla 

samkeppnisstöðu og fjölbreytileika Reykjavíkur sem áfangastaðar. Starfið felst einnig í 

því að  taka þátt í að fylgja eftir framkvæmd aðgerðaáætlunar Ferðamálastefnu 

Reykjavíkurborgar.  

Helstu verkefni og ábyrgð 

Verkefnastjóri ber ábyrgð á að bæta upplýsingaöflun um stöðu og þróun ferðamála í 

Reykjavík, framkvæma vandaðar greiningar og efla samstarf og samráð við lykilaðila 

innan og utan Reykjavíkurborgar.  

 

mailto:ira2@hi.is


 

73 

Áherslur starfsins byggja á Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar og starfsáætlun 

Höfuðborgarstofu á hverjum tíma. 

 

Hæfniskröfur 

Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun á sviði verkefnastjórnunar, 

viðskiptafræði, hagfræði og/eða ferðamála er ótvíræður kostur.  

Að lágmarki 3ja ára reynsla á sviði verkefnastjórnunar. 

Þekking og reynsla af störfum á sviði ferðamála.  

Mikil greiningar- og tölvufærni auk þekkingar á forritum sem nýtast við greiningarvinnu 

og framsetningu gagna. 

Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og framúrskarandi skipulagshæfileikar. 

Góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku, auk færni til að tjá sig vel í ræðu og riti. 

Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum viðfangsefnum í einu.  

Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund. 

 

Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf ?  

 

________________________________ krónur á mánuði 

 

Hvað myndir þú sætta þig við að fá í byrjunarlaun (lágmark) ef þú fengir hækkun eftir 

6 mánuði í starfi  (fyrir skatt) ? 

________________________________ krónur á mánuði 

  

 

Spurning 2 

Hér kemur starfslýsing: 

Verkefnastjóri á upplýsingatæknisviði Arion banka 

Við leitum að verkefnastjóra til að stýra margbreytilegum, spennandi verkefnum og 

vinna með fjölbreyttum og þverfaglegum hópi fólks víðs vegar að úr bankanum. 
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Verkefnastjórinn þarf að hafa drifkraft og eldmóð, einlægan áhuga á fólki og vera með 

skipulagsgenið í lagi. 

Helstu verkefni 

Verkefnastýring stefnumótandi verkefna þvert á svið bankans 

Leiðir þverfagleg verkefnateymi og tryggir framgang verkefna 

Hæfniskröfur 

Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á teymisvinnu 

Skipulagshæfileikar og færni í úrlausn vandamála 

Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og gagnrýnin hugsun 

Reynsla af verkefnastjórnun skilyrði  

Háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi 

 

Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf ?  

 

________________________________krónur á mánuði  

Hvað myndir þú sætta þig við að fá í byrjunarlaunlaun (lágmark) ef þú fengir hækkun 

eftir 6 mánuði í starfi (fyrir skatt) ? 

________________________________ krónur á mánuði 

 

Spurning 3 

Þegar þú færð launaviðtal eftir 6 mánuði í starfi, hvað finnst þér viðeigandi að biðja 

um háa launahækkun ? 

    3-5% hækkun 

    6-9% hækkun 

    10-13% hækkun 

    14-17% hækkun 

    18 – 21% hækkun 

    22 – 25% hækkun 
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    26% hækkun og yfir  

 

Spurning 4 

„Hvaða væntingar hef ég til launa eftir útskrift“  (fyrir skatt) ?   

Svarmöguleikar eru: 

     „300  þús – 449 -þús“ 

     „450 þús –  599 þús“ 

     „600  þús – 749 þús “ 

     „750  þús – 899 þús“  

     „900  þús og yfir“ 

 

 

Næst koma spurningar sem við notum við úrvinnslu könnunarinnar: 

Kyn? 

    Karl  

    Kona  

    Annað  

 

Aldur?  Fæðingarár í fjórum tölustöfum   _______ 

 

Af hvaða fræðasviði laukst þú grunnnámi? 

    Félagsvísindasvið 

    Menntavísindasvið 

    Heilbrigðisvísindasvið 

    Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

    Hugvísindasvið 

    Annað, hvað þá? ________________________________________ 

 



 

76 

Í hvaða meistaranámi ertu skráð/ur í núna? 

    Fjármál fyrirtækja 

    Fjármál 

    Mannauðsstjórnun 

    Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 

    Nýsköpun og viðskiptaþróun 

    Reikningsskil og endurskoðun 

    Skattaréttur og reikningsskil 

    Stjórnun og stefnumótun 

    Verkefnastjórnun 

    Viðskiptafræði 

    Annað, hvað þá? ________________________________________ 
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