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Útdráttur 

Þessi rannsókn fjallar um jafnlaunavottun VR en í þeirri vottun var farið eftir ÍST 85:2012 

staðlinum sem er sami staðall og verður farið eftir þegar framfylgja á lögum sem snúa að 

jafnlaunavottun fyrirtækja og stofnana (Lög 56/2017). Rannsóknin var eigindleg og tekin 

voru viðtöl við ákveðna lykilstarfsmenn sem báru ábyrgð á innleiðingu vottunarinnar hjá 

sínu fyrirtæki. Ákveðið var að taka viðtöl við þá aðila sem báru ábyrgð á vinnunni að 

jafnlaunavottun VR hjá þeim fyrirtækjum sem fengu fyrst jafnlaunavottun VR og hjá 

þeim fyrirtækjum sem hlutu síðast jafnlaunavottun VR. Markmið rannsóknarinnar var að 

læra af reynslu viðmælendanna af innleiðingu á jafnlaunavottuninni, viðbrögð 

starfsmanna voru sérstaklega könnuð og hvernig vandamál sem komu upp voru leyst. 

Einnig var markmiðið að skoða hvort ávinningur skapaðist fyrir fyrirtæki með 

jafnlaunavottun VR og kortleggja þann ávinning. Ávinningur annar en lausn á 

kynbundnum launamun var áberandi en jafnlaunavottunin og staðallinn ÍST 85:2012 

voru gerð til að sporna gegn kynbundnum launamun og því þótti rannsakanda 

spennandi að athuga hvort annar ávinningur skapaðist af vottuninni.  

 Niðurstöðurnar gefa til kynna margvíslegan ávinning af því að hljóta 

jafnlaunavottun. Helstu niðurstöður eru þær að traust starfsmanna til fyrirtækisins og 

stjórnenda jókst eftir að vottun hafði fengist. Það kom einnig fram að starfsánægja jókst 

og starfsfólk fann fyrir stolti í garð fyrirtækisins eftir að vottunin fékkst. Það kom einnig í 

ljós að starfagreining hafði jákvæð áhrif á starf á mannauðs- eða starfsmannastjóra og 

skipulag á bónusum og hlunnindum hafði fjárhagslegan ávinning í för með sér fyrir 

ákveðin fyrirtæki og breytti miklu þegar kom að yfirsýn fyrirtækjanna. Talið er að 

jafnlaunavottunin hafi hugsanlega haft jákvæð áhrif á ímynd fyrirtækjanna. Viðhorf 

viðskiptavina gagnvart vottuninni var gott. Helstu ályktanir eru þær að jafnlaunavottun 

geti haft jákvæð áhrif fyrir fyrirtæki. Ávinningur jafnlaunavottunar er margs konar og 

vottunin kemur í veg fyrir hvers kyns launamismun.    

 



 

6 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur ................................................................................................................... 8 

2 Fræðilegt yfirlit ......................................................................................................... 9 

2.1 Laun ..................................................................................................................... 9 

2.1.1 Laun og launasetning .............................................................................. 9 

2.1.2 Kynbundinn launamunur ...................................................................... 11 

2.1.3 Launamismunur óháð kyni .................................................................... 14 

2.2 Starfsánægja ..................................................................................................... 15 

2.2.1 Traust starfsmanna ............................................................................... 17 

2.2.2 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja ............................................................ 18 

2.2.3 Ímynd fyrirtækja og eftirsóknarverðir vinnustaðir ............................... 19 

2.2.4 Fyrirmyndafyrirtæki .............................................................................. 21 

2.3 Breytingastjórnun ............................................................................................. 21 

2.3.1 Átta skrefa líkan Kotters ........................................................................ 22 

2.3.1.1 Skref 1 – Að búa til þörf fyrir breytingar. ....................................... 22 

2.3.1.2 Skref 2 – Að mynda stuðningshóp sem vísar veginn ..................... 22 

2.3.1.3 Skref 3 – Að þróa framtíðarsýn og aðgerðaráætlun ...................... 22 

2.3.1.4 Skref 4 – Að miðla breytingarsýn ................................................... 23 

2.3.1.5 Skref 5 – Að styrkja fólk til athafna ................................................ 23 

2.3.1.6 Skref 6 - Að búa til áfangasigra ...................................................... 24 

2.3.1.7 Skref 7 – Að styrkja ávinning og skapa grundvöll fyrir 

áframhaldandi breytingar .............................................................. 24 

2.3.1.8 Skref 8 – Að festa nýjar leiðir í sessi í menningunni ...................... 24 

2.4 Hugtök og jafnlaunastaðallinn ÍST 85:2012 ...................................................... 24 

2.4.1 Starfagreining, starfslýsingar og starfaflokkun ..................................... 25 

2.4.2 Frændsemisráðningar ........................................................................... 25 

2.4.3 Jafnlaunavottun VR ............................................................................... 26 

3 Aðferðarfræði ......................................................................................................... 28 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar .................................................................. 28 

3.2 Rannsóknaraðferðir .......................................................................................... 28 

3.3 Þátttakendur ..................................................................................................... 29 

3.4 Viðtalsrammi ..................................................................................................... 30 

3.5 Framkvæmd og gagnaöflun .............................................................................. 30 

3.6 Úrvinnsla gagna og greining .............................................................................. 31 

3.7 Takmarkanir rannsóknarinnar .......................................................................... 31 

3.8 Frekari rannsóknir ............................................................................................. 32 



 

7 

4 Niðurstöður ............................................................................................................. 33 

4.1 Vinnan að jafnlaunavottuninni og kostnaðurinn .............................................. 33 

4.1.1 Ástæður og atbeini fyrir jafnlaunavottun VR ........................................ 33 

4.1.2 Hvernig vinnan að vottuninni fór fram ................................................. 36 

4.2 Viðbrögð starfsfólks og viðskiptavina ............................................................... 39 

4.2.1 Upplýst starfsfólk og viðhorf þess til vottunarinnar ............................. 40 

4.2.2 Viðskiptavinum tilkynnt um jafnlaunavottun VR .................................. 42 

4.3 Jöfn laun fyrir sambærileg störf og annar ávinningur ...................................... 44 

4.3.1 Breyting á launum starfsmanna vegna jafnlaunavottunar VR .............. 44 

4.3.2 Breytingar á bónusum og hlunnindum starfsmanna ............................ 46 

4.3.3 Traust starfsmanna til stjórnenda og ímynd fyrirtækjanna .................. 49 

4.3.4 Launavinnsla og skjölun ........................................................................ 51 

4.4 Samantekt ......................................................................................................... 54 

5 Umræða ................................................................................................................... 56 

5.1 Vinnan að vottuninni og kostnaðurinn við ferlið .............................................. 56 

5.2 Vinnuferlið við jafnlaunavottun VR sett í samhengi við átta skrefa líkan Kotters

 .......................................................................................................................... 58 

5.3 Hvað hafa þarf í huga við innleiðingu á jafnlaunavottun ................................. 61 

5.4 Ávinningur af jafnlaunavottun VR ..................................................................... 62 

6 Lokaorð .................................................................................................................... 64 

Heimildaskrá .................................................................................................................. 65 

Viðauki 1- Viðtalsramminn ............................................................................................ 71 

  

 

 

 

 



 

8 

1  Inngangur  

Baráttan fyrir jafnrétti kynjanna hefur verið löng og farsæl hér á landi. Ísland er 

jafnréttissinnaðasta land heims samkvæmt Alþjóðaefnahagsráðinu (e. World Economic 

Forum). Síðastliðin átta ár hefur Ísland verið efst þjóða í könnun ráðsins sem nær til 136 

landa. Matið byggist á ýmsum þáttum, eins og atvinnuþátttöku, stjórnmálaþátttöku, 

efnahagslegum jöfnuði, menntunarmöguleikum og aðgengi að heilbrigðiskerfi (World 

Economic Forum, 2016). Þrátt fyrir að Ísland tróni á jafnréttistoppnum er ennþá langt í 

land að algjöru jafnrétti kynjanna og margt sem þarf að breytast, þó svo að það sé ekki 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. 

Kynbundinn launamunur hefur verið eitt aðal baráttumálið í jafnréttisbaráttunni hér 

á landi og hefur margt gerst í þeim málum síðastliðin misseri. Jafnlaunastaðallinn ÍST 

85:2012 var gefinn út árið 2012 og þar með var komið nýtt verkfæri til að sporna við  

kynbundnum launamun. Þann 1. júní 2017 voru lög sem snúa að jafnlaunavottun 

samþykkt hér á landi og munu þau taka gildi í ársbyrjun 2018. Í lögunum kemur fram að 

fyrirtæki og stofnanir þar sem starfsmannafjöldi telur 25 manns eða fleiri þurfi að öðlast 

vottun að undangenginni úttekt vottunaraðila (Lög 56/2017).   

Í þessari rannsókn voru fyrirtæki sem hafa hlotið hafa jafnlaunavottun VR til 

skoðunar. Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvernig staðið var að vinnunni að 

vottuninni hjá fyrstu og síðustu fyrirtækjunum sem hlutu jafnlaunavottun VR og kanna 

hvort ávinningur væri af jafnlaunavottuninni fyrir fyrirtækin sem hana hlutu.  

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Fyrsti kaflinn er fræðilegt yfirlit og fjallar um rannsóknir 

og hugtök sem tengjast rannsóknarefninu og í þeim kafla er jafnlaunavottun VR gerð 

skil. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er farið yfir aðferðarfræði rannsóknarinnar og í þriðja 

kaflanum eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í fjórða kaflanum verður farið yfir 

niðurstöðurnar og þær settar í fræðilegt samhengi og tengdar við aðrar rannsóknir.  

Fimmti kaflinn geymir lokaorð ritgerðarinnar og á eftir þeim kemur heimildaskrá og 

viðauki.



 

9 

2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður farið yfir þau fræðilegu atriði sem snúa að rannsókninni. Fjallað 

verður um laun og launasetningu, kynbundinn launamun og launamismunun óháð kyni. 

Fjallað verður um starfsánægju, traust, samfélagslega ábyrgð, ímynd fyrirtæka, 

eftirsóknaverð fyrirtæki og greint frá könnun VR, Fyrirtæki ársins. Fjallað verður um 

breytingastjórnun og farið verða yfir átta skref Kotters (2012). Hugtökin starfagreining, 

starfslýsingar, starfaflokkun og frændsemisráðningar verða útskýrð og sett í samhengi 

við umfjöllunarefni rannsóknarinnar. Í lok kaflans verður fjallað um ÍST 85:2012 

staðalinn og verkefnið jafnlaunavottun VR útskýrt.  

2.1 Laun 

Í þessum kafla verður fjallað um laun og launasetningu, launamun kynjanna, mælingar á 

óútskýrðum launamuni kynjanna verða skilgreindar og farið yfir launakannanir 

síðastliðinna ára. Í seinni hluta kaflans verður fjallað um launamismun annan en 

gagnvart kyni.  

2.1.1 Laun og launasetning 

Laun eru þær greiðslur og þau hlunnindi sem starfsmaður fær fyrir vinnuframlag sitt. 

Atvinnurekandi kaupir vinnuna af starfsmanni og borgar honum laun fyrir. Mikilvægt er 

að starfsmaður telji sig fá sanngjörn laun og að atvinnurekandi telji sig vera að fá 

sanngjarnt vinnuframlag fyrir launin sem hann greiðir. Þannig myndast gott 

vinnusamband (Áttavitinn, e.d.). Launamaður er hver sá sem selur vinnuafl sitt gegn 

endurgjaldi í peningum. Hvaða hópi launamaður tilheyrir fer eftir réttarstöðu hvers 

launamanns fyrir sig og skiptir þar máli stéttafélög og hvort starfsmaður vinnur á 

opinbera eða almenna vinnumarkaðnum. Á Íslandi hefur skapast sú venja að greiða 

grunnlaun mánaðarlega og ofan á grunnlaunin er borguð yfirvinna ef starfsmaður hefur 

unnið umfram sína umsömdu vinnuskyldu. Yfirvinna getur verið greidd eftir þeim tíma 

sem unninn var umfram vinnuskyldu og er þá reiknuð samkvæmt klukku. Einnig getur 

yfirvinna verið greidd sem föst mánaðarleg greiðsla sem leggst ofan á grunnlaunin. Sú 

greiðsla reiknast annars vegar eftir áætluðu yfirvinnumagni ársins og hins vegar getur 
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yfirmaður áætlað viðbótargreiðslu starfsmanns og byggt þá upphæð á árangri 

starfsmanns og álagi sem fylgir starfinu. Yfirvinna eða viðbótargreiðslur eru oftast 

borgaðar í peningum en geta verið á öðru formi eins og ákveðin fríðindi, t.d. afnot af bíl, 

síma eða öðrum búnaði og viðbótargreiðsla getur verið annar kostnaður sem flokka 

mætti sem einkaneyslu starfsmanns. Hjá ríkisaðilum er algengasta birtingarform 

viðbótagreiðslna óunnin yfirvinna eða yfirvinnugreiðsla sem krefst ekki vinnuframlags á 

móti (Ríkisendurskoðun, 2004).  

 Vinnumarkaðurinn á Íslandi skiptist í opinbera vinnumarkaðinn og almenna 

vinnumarkaðinn og er ólík réttarstaða starfsmanna á þessum vinnumörkuðum. 

Mismunurinn liggur að ýmsu leyti í lögum og reglum sem gilda á hvorum markaði fyrir 

sig. Einnig eru launaákvarðanir og kjarasamningar ólíkir á milli markaða, sveitarfélaga og 

ríkisins (Lára V. Júlíusdóttir, 2013). Launakerfi almenna vinnumarkaðsins byggja á 

markaðslaunum sem er breyting frá fyrra launakerfi sem reiknaði laun út frá grunni 

hefðbundinna launataxta sem samið var um með vissu árabili (VR blaðið, 2000). 

Launakerfi opinbera vinnumarkaðsins byggja á kjarasamningum (Lára V. Júlíusdóttir, 

2013).  

Lára V. Júlíusdóttir (2013) bendir á að skilgreiningin á launahugtakinu sé afstæð og 

það ráðist af samhengi hverju sinni hvað fellur undir hugtakið. Laun í skilgreiningu 

kjarasamninga eru endurgjald fyrir vinnu. Fríðindi og hlunnindi eru hluti af launum og 

greiða þarf skatt af öllum hlunnindum samkvæmt skattalögum. Lífsafkoma launþega 

byggir á þeim kjarasamningi sem stéttarfélag viðkomandi gerir fyrir hans hönd. 

Kjarasamningar eru því mjög mikilvægir fyrir launþegana, því í þeim er samið um kaup 

og kjör (Lára V. Júlíusdóttir, 2013). Kjarasamningar eru þeir samningar sem stéttarfélög 

og atvinnurekendur eða samtök þeirra gera sín á milli. Lára V. Júlíusdóttir (2013) 

skilgreinir kjarasamning sem skriflegan samning sem gerður er á milli stéttarfélags 

annars vegar og atvinnurekanda, félags atvinnurekanda eða sambands atvinnurekenda 

hins vegar um kaup og kjör og nær til allra þeirra launamanna sem vinna á félagssviði 

stéttarfélagsins. Í 5. gr. vinnulöggjafarinnar nr. 80/1938 er að finna heimild stéttarfélaga 

til þess að semja lögformlega um kaup og kjör fyrir meðlimi sína, enda hafi stéttarfélögin 

í samþykktum sínum ákvæði sem heimila það (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008).  
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2.1.2 Kynbundinn launamunur 

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 kemur fram í 19. 

grein laganna að konur og karlar eigi að fá sömu laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf 

og ekki er heimilt að mismuna starfsmönnum eftir kyni. Í 18. grein sömu laga kemur 

fram að atvinnurekendur og stéttarfélög eigi markvisst að vinna að því að jafna stöðu 

kynjanna á vinnumarkaði. Fyrstu íslensku lögin sem fjölluðu að einhverjum hluta um 

launajafnrétti kynjanna eru frá árinu 1945 og voru það lög um laun starfsmanna ríkisins. 

Í þeim lögum sagði: „Við skipun í starfsflokka og flutning á milli launaflokka skulu konur 

að öðru jöfnu hafa sama rétt og karlar“ (Lög 60/1945). Það var svo árið 1961 að Alþingi 

setti lög um launajöfnuð kvenna og karla en þessi löggjöf kom eftir að Ísland fullgilti 

samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar ILO, nr. 100/158. Í þeim lögum kemur fram 

að á árunum 1962-1967 ættu laun kvenna að ná launum karla í ákveðnum 

atvinnugreinum. Árið 1973 voru lög sett á um Jafnlaunaráð sem seinna varð 

Jafnréttisráð og hafa öll jafnréttislög sem sett hafa verið hér á landi haft sérstakt ákvæði 

sem snýr að launajafnrétti kynjanna (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 

2004).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um launamun kynjanna og benda þær til þess að 

konur fái í mörgum tilfellum lægri laun en karlar fyrir sama starf (Þorlákur Kalsson, 

Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, 2007). Þorgerður Einarsdóttir og 

Kristjana Stella Blöndal (2004) benda á að Kvenréttindafélagið hafi allt frá þriðja áratug 

síðustu aldar safnað gögnum um laun og kjör kvenna hér á landi. Fyrsta launakönnunin 

sem snýr að launamun kynjanna var gerð árið 1953 af Maríu Sigurðardóttur sem 

stundaði nám í viðskiptafræðum við Háskóla Íslands. Í niðurstöðum Maríu kemur fram 

mikill launamunur á milli kynja. Erfitt er að setja rannsókn Maríu í samhengi við 

rannsóknir dagsins í dag vegna þeirra breytinga sem hafa orðið á atvinnulífinu 

(Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004).  

Kynbundinn launamunur hefur verið hluti af samfélagsumræðunni um langt skeið. 

Þann 24. október 1975 lögðu 90% íslenskra kvenna niður vinnu sína og kröfðust 

launajafnréttis. Þennan dag sýndu þær í verki hversu mikilvægt vinnuframlag þeirra var 

fyrir íslenskan vinnumarkað (Hildur Hákonardóttir, 2005). Kvennafrídagurinn hefur verið 

haldinn reglulega frá árinu 1975 og hefur launajafnrétti alltaf verið aðalbaráttumálið. Á 
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Kvennafrídaginn hafa konur gengið út af vinnustöðum sínum á þeim tíma sem þær 

hætta að fá greidd laun miðað við karla. Árið 2005 gengu konur út klukkan 14:08, árið 

2010 hættu konur störfum klukkan 14:25 og árið 2016 lögðu konur niður vinnu klukkan 

14:25 (VR, e. d. f). Mörg hagsmunafélög og samtök launafólks eru meðvituð um ójafna 

stöðu kynjanna á vinnumarkaðnum og eru margar kjara- og launakannanir gerðar til að 

sjá betur þennan kynbundna launamun og reyna að finna hvað veldur honum. Ýmsar 

skýringar hafa verið settar fram um hvað valdi þessum launamun. Flestar kannanir sem 

gerðar eru á kynbundnum launamun taka tillit til þeirra þátta sem geta skekkt útkomuna 

eins og t.d. menntun, aldur og starfsaldur. Þrátt fyrir að tekið sé tillit til þessara þátta 

mælist kynbundinn launamunur hér á landi á milli 7-18%. Mismunandi staða kynjanna 

inni á heimilum gæti spilað hér inn í en konur taka að jafnaði virkari þátt inni á heimilum 

og bera meiri ábyrgð á fjölskyldulífi en karla. Það virðist ennþá vera hugarfar 

vinnumarkaðarins að konur séu verri starfskraftar en karlar og geti síður sinnt yfirvinnu 

en karlar. Konur taka meiri ábyrgð en karlar á heimilishaldi og á barnauppeldi þrátt fyrir 

að þær séu hér á landi flestar hverjar útivinnandi og karlar að verða meðvitaðri um 

hlutverk sitt inni á heimilinu (Jafnréttissofa, e. d.; Craig, 2006). Þóra Kristín Þórsdóttir og 

Kolbeinn Stefánsson (2010) komust að því í rannsókn sinni um verkaskiptingu kynjanna 

fyrir og eftir bankahrun að karlar taka meiri þátt inni á heimilum en þeir gerðu árið 

2005. Þrátt fyrir að karlar hafi aukið sína ábyrgð inni á heimilunum er verkaskiptingin 

inni á heimilum ennþá ójöfn konum í óhag.  

 Í skýrslu Velferðaráðaneytisins: Launamunur karla og kvenna (2015) kemur fram 

að launamunur kynjanna hefur minnkað og segir í skýrslunni að kynbundinn launamunur 

sé 5,7%-7,6% eftir að tekið hefur verið tillit til allra þátta. Skýrslan var unnin upp úr 

gögnum frá Hagstofunni og þóttu gögnin vera yfirgripsmikil og góð. Niðurstaða 

skýrslunnar var að kynbundinn launamun megi rekja til kynbundins vinnumarkaðar og er 

þá sérstaklega nefnt að náms- og starfsval kynjanna sé ólíkt. Konur horfa til annarra 

þátta en karlar hvað varðar atvinnu og þættir eins og öryggi og félagslegir þættir hafa 

meiri áhrif á starfsval kvenna en karla en einnig er bent á að barnsburðarleyfi og uppeldi 

barna geti haft áhrif.  

VR ásamt fleiri félögum á vinnumarkaði hafa barist gegn kynbundnum launamun með 

margvíslegum hætti. VR hefur farið í herferðir, vitundarvakningu, haldið námskeið og 
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gert árlegar launakannanir (VR, e.d. e) um margra ára skeið. Markmiðið er tvíþætt í 

launakönnununum. Annars vegar er verið að kanna launakjör félagsmanna VR og hins 

vegar að meta hvort kynbundinn launamunur sé til staðar og þá hversu mikill hann sé 

(VR, e. d. a). Aðhvarfsgreiningu er beitt til þess að skýra launamuninn og eru ákveðnir 

þættir teknir inn í útreikningana í launakönnunum VR. Vinnutíminn er stærsti 

áhrifaþátturinn en aðrir þættir eru atvinnugrein, aldur, starfsaldur, vaktavinna, menntun 

og mannaforráð. Í launakönnunum VR eru aðeins skoðaðir starfsmenn sem vinna fulla 

vinnu (VR, e. d. b). Þegar launakannanir VR eru skoðaðar mælist kynbundinn 

launamunur innan VR 11,3% árið 2017. Í janúar 2017 voru meðallaun kvenna innan VR 

rúmar 585 þúsund krónur en laun karla innan VR voru 688 þúsund krónur (VR, e. d. b). Í 

launakönnun VR 2016 var kynbundinn launamunur 10% (VR, e. d. c) og munurinn var 

14,2% árið 2015 (VR, e. d. d). BHM eru heildarsamtök háskólamenntaðra á 

vinnumarkaði og samanstanda af 27 aðildarfélögum (BHM, e. d. a). BHM hefur gert 

kjarakannanir og skoðað þar kynbundinn launamun félagsmanna sinna ásamt því að 

fylgjast með kjaramálum félagsmanna almennt. Í könnuninni frá árinu 2016 kemur fram 

að kynbundinn launamunur árið 2015 mældist 11,7% og reiknast þessi munur eftir að 

launin hafa verið uppfærð við 100% starfshlutfall og leiðrétt hafa verið áhrif ýmissa 

þátta s.s. menntunar, ábyrgðar í starfi og fjölda vinnustunda. Samkvæmt kjarakönnun 

BHM hefðu laun kvenna innan BHM þurft að vera 11,7% hærri árið 2015 til að ná 

launum karla innan BHM. Í sambærilegri kjarakönnun BHM sem fjallaði um kjör 

félagsmanna árið 2014 mældist kynbundinn launamunur 9,4% og var það eftir að ýmsir 

þættir voru teknir út eins og gert var í könnuninni sem fjallaði um kjör félagsmanna árið 

2015 (BHM, e. d. b). BHM hefur eins og fleiri félög á atvinnumarkaðnum miklar áhyggjur 

af kynbundnum launamun og gera kröfu um að þessi launamunur verði skoðaður og að 

unnið verði að því að útrýma honum með markvissum hætti (BHM, e d. c). Þær 

Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal (2004) benda á það í grein sinni 

Kynbundinn launamunur: Umræðan um skýrðan og óútskýrðan launamun kynja í 

gagnrýnu ljósi að mikilvægt sé að samstaða verði um hvað hugtakið kynbundinn 

launamunur merkir og þá fyrst verði hægt að rannsaka kynbundinn launamun. Þær 

benda einnig á að það verði ekki hjá því komist að horfa á ólíka stöðu kynjanna, jafnrétti 

kynjanna hafi ekki verið náð og því sé erfitt að bera saman laun karla og kvenna eftir að 

áhrifaþættir hafa verið teknir í burtu.  
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2.1.3 Launamismunur óháð kyni 

Þegar talað er um launamismun óháð kyni hafa aðrir þættir en kyn áhrif. Til dæmis 

þjóðernisuppruni, kynhneigð, trú, fötlun eða lífsskoðun. Þegar skoðuð eru lög um 

starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda kemur fram að aðildarsamtök 

vinnumarkaðarins eiga að semja um laun og önnur starfskjör og það skulu vera 

lágmarkskjör. Þessi kjör eiga að vera óháð kyni, þjóðerni eða ráðningartíma og 

launasamningar á milli einstakra launamanna og atvinnurekenda mega ekki vera lægri 

en lágmarkslaun (Lög 55/1980). Nú liggur fyrir frumvarp til laga um jafna meðferð á 

vinnumarkaði sem kemur frá félags- og jafnréttismálaráðherra. Í frumvarpinu segir að 

markmið þessara laga sé að vinna gegn mismunun á vinnumarkaði og koma á og 

viðhalda jafnri meðferð einstaklinga á vinnumarkaði. Í frumvarpinu er talað um að 

einstaklingar eigi að fá jafna meðferð á vinnumarkaðnum óháð kynþætti, kynhneigð, 

þjóðernisuppruna, trú, lífstílsskoðunum, fötlun, skertri starfsgetu, aldri og kynvitund 

(Þingskjal nr. 568-435, 2016-2017).  

Vilji stjórnvalda til að koma í veg fyrir mismunun vegna ýmissa þátta er til staðar. 

Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands skrifuðu undir samkomulag árið 2004 

sem fjallaði um málsmeðferð í ágreiningsmálum er varða erlent vinnuafl. Samkomulagið 

á að tryggja að erlent vinnuafl sem starfar hér á landi njóti réttinda og kjara eins og lög 

og kjarasamningar segja til um. Í samkomulaginu er horft til ýmissa skuldbindinga 

Íslands vegna EES samninga sem íslenskur vinnumarkaður verður að uppfylla 

(Samkomulag um útlendinga á íslenskum vinnumarkaði, 2004).   

Fáar íslenskar rannsóknir fjalla um mismunun í atvinnulífinu vegna annarra þátta en 

kyns en helstu rannsóknirnar sem hafa verið gerðar snúa að erlendum starfsmönnum. Í 

skýrslu fjölmenningarsetursins, sem þau Elsa Arnadóttir og Rúnar Helgi Haraldsson 

(2014) gerðu, var viðhorf innflytjenda á Íslandi til ýmissa þátta samfélagsins skoðað. Þar 

var meðal annars spurt út í atvinnuþátttöku og viðhorf til íslensks atvinnumarkaðar. Þar 

kemur fram að 75% svarenda sögðu að vinnan sem þeir ynnu hér á landi samsvaraði 

ekki þeirri reynslu og menntun sem þeir byggju yfir. Töldu svarendur að þeir gætu sinnt 

fleiri verkefnum og meiri ábyrgð í starfi sínu miðað við reynslu þeirra og menntun en 

tungumálaörðugleikar gerðu það að verkum að þeir fengju ekki starf við hæfi að þeirra 

mati. Í sömu rannsókn kemur fram að afkoma taílenskra og pólskra innflytjenda er 
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talsvert undir meðallaunum hér á landi (Elsa Arnadóttir og Rúnar Helgi Haraldsson, 

2014).  

Í rannsókn Eldring og Friberg (2013) kemur fram að pólskir launþegar sem störfuðu 

hér á landi árið 2010 hafi fengið 57% af meðallaunum innfæddra launþega í sömu 

atvinnugrein. Til samanburðar er greint frá því að pólskir launþegar sem unnu á sama 

tíma í Osló hafi fengið 65% af meðallaunum norskra launþega í sömu atvinnugrein og í 

Kaupmannahöfn hafi pólskir launþegar fengið 85% af meðallaunum danskra launþega í 

sömu atvinnugrein. Í rannsókn þeirra Þóru Christiansen og Erlu S. Kristjánsdóttur (2016) 

var upplifun háskólamenntaðra innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði skoðuð. 

Niðurstöðurnar voru meðal annars þær að viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu að 

samningsstaða þeirra væri veikari heldur en íslensks samstarfsfólks þeirra. Helstu 

ástæðurnar voru skortur á íslenskukunnáttu, lélegt tengslanet og lítill aðgangur að 

félagsauði. Viðmælendurnir upplifðu að þeir væru ekki metnir að verðleikum. Í 

niðurstöðum rannsóknar þeirra Þóru Christiansen og Erlu S. Kristjánsdóttur (2014) kom 

fram að nokkrir viðmælendur þeirra uppgötvuðu að þeir væru með mun lægri laun en 

íslenskt samstarfsfólk sem hafði jafnvel minni menntun en þeir. Ýmsir aðrir þættir komu 

einnig í ljós en viðmælendurnir voru meðal annars óvissir um að fá endurráðningu og 

fannst þeir stöðugt þurfa að sanna sig í starfi (Þóra Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 

2014).  

Þegar skoðaður er mismunur vegna fötlunar koma fram rannsóknir sem sína fram á 

að brotið sé á fötluðum einstaklingum þegar kemur að mannréttindum og 

sjálfsákvörðunarrétti en ekki er fjallað um mismun tengdan launum (Margrét 

Magnúsdóttir, 2010). Ekki fundust rannsóknir sem fjalla um launamismun vegna 

kynhneigðar eða aldurs á íslenskum vinnumarkaði.   

2.2 Starfsánægja  

Margar greinar og bækur hafa verið skrifaðar um starfsánægju en starfsánægja er eitt 

vinsælasta viðfangsefni vinnusálfræðinnar. Fjölmargar skilgreiningar eru á hugtakinu 

(Locke, 1976; Lumley, Coetzee, Tladinyane og Ferreira, 2011; Spector, 2003). 

Starfsánægja er byggð upp á þeim tilfinningum og viðhorfum sem starfsmaður hefur til 

sinnar eigin vinnu (Riggio, 2013; Spector, 2003). Ásta Bjarnadóttir (2000) segir að 

skilgreiningarnar á starfsánægju séu margar en megininntak nýlegra rannsókna sé að 
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starfsánægja sé tilfinningaleg viðbrögð gagnvart því starfi sem starfsmaður gegnir. Þessi 

tilfinningarlegu viðbrögð ráðast af ýmsum þáttum þegar starfsmaður ber saman hvað 

hann fær út úr starfinu við það sem hann ætlast til að fá út úr starfinu. Starfsmaðurinn 

hefur ákveðna sýn á hvað honum finnist hann eiga skilið og hvað hann á von á. Arney 

Einarsdóttir (2007) dregur þá ályktun að starfsánægja sé byggð á viðhorfum 

starfsmannsins til starfsins, hvort sem þau eru neikvæð eða jákvæð. Starfsskilyrði og 

ákveðnar aðstæður sem skapast með eða fylgja starfinu spila þarna inn í ásamt 

samanburði á raunveruleikanum sem starfsmaður upplifir við væntingarnar sem hann 

hefur til starfsins.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsmenn sem eru ekki áægðir í vinnu eru líklegri til 

að hverfa frá störfum og fara annað heldur en starfsmenn sem eru ánægðir í vinnu. 

Mikil starfsmannavelta er ekki hagstæð fyrir fyrirtæki og því er mikilvægt að starfsfólk sé 

ánægt í starfi og flytji sig ekki reglulega um set. Starfsánægja hefur einnig áhrif á 

stundvísi en rannsóknir hafa sýnt að starfsfólk sem er ánægt í starfi er stundvíst og lætur 

t.d. slæmt veðurfar ekki hafa áhrif á mætingu eða ástundun (Ásta Bjarnadóttir, 2000; 

Lumley o.fl., 2011; Spector, 2003). Í rannsóknum sem snúa að starfsánægju hefur komið 

greinilega í ljós að starfsfólk sem er óánægt í vinnu er með fleiri fjarvistir en starfsfólk 

sem er ánægt í vinnu (Lumley o.fl., 2011; Spector, 2003). Starfsánægja getur haft áhrif á 

viðhorf starfsmanns til starfsins og til fyrirtækisins (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Lumley o.fl., 

2011). Starfsánægja getur dregið úr kvörtunum starfsmanna (Ásta Bjarnadóttir, 2000) og 

gert skipulagsheildir sterkari og samkeppnishæfari (Lumley o.fl., 2011; Spector, 2003).  

Rannsóknir sem snúa að starfsánægju hafa ekki getað sýnt fram á nema veik tengsl 

starfsánægju við framleiðni og það hefur valdið fræðimönnum ákveðnum vonbrigðum 

(Ásta Bjarnadóttir, 2000; Spector, 2003). Rannsóknir hafa þó getað sýnt fram á að 

starfsmenn sem eru ánægðir í starfi leggja meira á sig fyrir fyrirtækið en starfslýsing 

þeirra segir til um en óánægðir starfsmenn eru líklegri til að sína neikvæða hegðun eins 

og að fremja skemmdarverk eða stela af fyrirtækinu sem þeir vinna hjá (Ásta 

Bjarnadóttir, 2000). Rannsókn sem gerð var á veitingastaðakeðjum sýndi fram á að þeir 

staðir þar sem starfsfólk var ánægt högnuðust meira en þeir staðir þar sem starfsfólk var 

óánægt í vinnunni. Þessi störf fela það í sér að stafsfólk þarf að gefa meira af sér 

tilfinningalega (e. emotional labor) í samskiptum við viðskiptavinina. Í þessari rannsókn á 
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veitingahúsakeðjum kom fram að starfsánægja hafði áhrif góð áhrif á afkomu þeirra 

(Spector, 2003). Rannsóknir síðustu ára hafa beint sjónum sínum að tengslum 

starfsánægju við lífsánægju (e. life satisfaction) og fundið tengsl þar á milli. Skiptar 

skoðanir eru um það hvort starfsánægja hafi áhrif á lífsánægju starfsmanna eða hvort 

þessu sé öfugt farið (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Spector, 2003). Starfsánægja hefur áhrif á 

starfsmanninn, skipulagsheildina og fyrirtækið. Það er mikilvægt að fyrirtæki skilji hvað 

eykur og viðheldur starfsánægju starfsmanna sinna því ávinningurinn af mikilli 

starfsánægju er verulegur fyrir fyrirtæki. Viðhorf starfsmannsins tekur mið af öllu þessu 

og hefur áhrif á líðan og almenna hamingju starfsmannsins (Ásta Bjarnadóttir, 2000; 

Spector, 2003). Ásta Bjarnadóttir (2000) bendir á að ýmsir þættir hafi áhrif á 

starfsánægju og að fyrirtæki þurfi að vera meðvituð um þá þætti. Starfsánægju má 

greina í tvo þætti. Það er almenna starfsánægju (e. global satisfaction) og svo ánægju 

starfsmannsins með ákveðna þætti í starfi sínu (e. facet satisfaction). Þessir þættir geta 

verið starfsöryggi, laun og tækifæri til að vaxa í starfi. Hvaða þættir veita starfsfólki 

ánægju er persónubundið og því er mikilvægt fyrir fyrirtæki og stofnanir að vera 

meðvituð um hvaða þættir vekja ánægju hjá starfsfólki og einnig að vera meðvituð um 

að það sama hentar ekki öllum (Spector, 2000).  

2.2.1 Traust starfsmanna  

Rannsóknir sýna að traust er mikilvægt fyrir allar skipulagsheildir. Traust starfsmanna á 

fyrirtækið sem þeir starfa fyrir og einnig traustið sem þeir bera til yfirmanna og 

samstafsmanna er mikilvægt. Ef traust ríkir á milli þessara aðila hefur það jákvæð áhrif á 

fyrirtækið og skipulagsheildina (McCauley og Kuhnert, 1992). Ef lítið traust ríkir á milli 

starfsmanna og yfirmanna innan fyrirtækja hefur það neikvæð áhrif á framleiðni 

fyrirtækja (Sako, 2006). Traust er hugtak sem hefur verið mikið rannsakað en ekki eru 

allir sammála um skilgreininguna á trausti. Erfitt er að finna eina algilda skilgreiningu á 

hugtakinu þar sem það er skilgreint mismunandi eftir ólíkum fræðigreinum og hver 

fræðigrein hefur sínar kenningar um traust (McKnight og Chervany, 1996). Í 

viðskiptafræðum er bæði lögð áhersla á traust innan skipulagsheilda, traust starfsmanna 

til yfirmanna og fyrirtækisins en einnig er horft til þess trausts sem viðskiptavinir bera til 

fyrirtækja og til þeirrar vöru eða þjónustu sem þeir eru að kaupa. Traust er sem sagt 

mikilvægt í viðskiptum á marga mismunandi vegu (Sako, 2006). Traust er hægt að 
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skilgreina sem væntingu einstaklings um að annað fólk, hópar og stofnanir sem 

einstaklingurinn á í samskiptum eða er í sambandi við, starfi með hag almennings og 

samfélagsins í huga (Ásta Dís Óladóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2017).  

Með trausti í viðskiptum er átt við að ákveðinn aðili er tilbúinn að reiða sig á annan 

aðila af því hann hefur væntingar eða tiltrú á honum. Það er einnig hægt að horfa á 

traust út frá viðskiptavininum sem hefur ákveðnar væntingar til þess aðila sem hann á í 

viðskiptum við. Traust er þá þessi vænting viðskiptavinarins um að gefin loforð munu 

standast (Brynjar Smári Rúnarsson og Friðrik Eysteinsson, 2011). Áreiðanleiki og traust 

eru nauðsynleg í allri stjórnun skipulagsheilda og hafa rannsakendur vitað af mikilvægi 

þess að stjórnendur og leiðtogar njóti trausts í áratugi. Rannsóknir sem skoða tengslin á 

milli trausts stjórnenda og starfsmanna og skoða ástæðurnar fyrir því að traust 

starfsmanna til stjórnenda sinna er til staðar eru af skornum skammti (Ásta Dís Óladóttir 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2017). Hafa rannsakendur bent á að traust tengist ekki 

einungis gjörðum. Þeir telja að traust tengist einnig afleiðingum og útkomu verkefna en 

þetta þýðir að traust er ákveðið skilyrði fyrir samskiptum á milli einstaklinga 

(Bhattacharya, Devinney og Pillutlal, 1998; Seligman, 1997). Traust starfsmanna á 

stjórnendum fer eftir ýmsu en rannsóknir sína að stærð skipulagsheildarinnar hefur áhrif 

(Ásta Dís Óladóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2017). Góð samskipti við yfirmenn 

eru mikilvægur hluti af starfsánægju fólks og spilar traust starfsmannsins til yfirmannsins 

þarna inn í því erfitt er að eiga góð samskipti ef traust ríkir ekki á milli aðilanna. Traust 

getur haft áhrif á frammistöðu starfsmanna. Þegar starfsmaður treystir yfirmönnum 

sínum og fyrirtækinu sem hann starfar fyrir hefur það jákvæð áhrif á frammistöðu 

starfsmannsins. Samskipti og hegðun stjórnenda geta aukið eða dregið úr trausti 

starfsmanna til stjórnenda. Þannig geta góð samskipti aukið traust að sama skapi og 

slæm samskipti geta dregið úr trausti (Mehboob, Arif og Jalal, 2011).  

2.2.2 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

Krafa um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja hefur aukist síðastliðin ár svo og mikilvægi 

þess að stjórnendur séu meðvitaðri um umhverfis- og samfélagsleg áhrif sem 

fyrirtækjarekstur getur haft áhrif á (Bowen, 1953; Davis, 1960). Hugtakið samfélagsleg 

ábyrgð (e. Corporate Social Responsibility) kom fram á sjöunda áratugnum og var 

skilningur manna á hugtakinu sá að fyrirtæki bæru ábyrgð á að skapa arð og uppfylla 
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ákveðnar lagaskyldur. Siðferðislegar skyldur fyrirtækisins ættu að vera þær að ganga 

lengra en samfélagslegar- og lagalegar skyldur segðu til um (Snjólfur Ólafsson, 

Brynhildur Davíðsdóttir og Lára Jóhannsdóttir, 2014). Skilgreining Evrópusambandsins á 

samfélagslegri ábyrgð segir að samfélagsleg ábyrgð feli í sér að fyrirtæki axli ábyrgð á 

afleiðingum starfsemi sinnar á þjóðfélagið (European Commission, 2011; Snjólfur o.fl., 

2014). Viðhorf til samfélagslegrar ábyrgðar hér á landi breyttist við efnahagshrunið árið 

2008. Fyrir hrunið var samfélagsleg ábyrgð túlkuð sem styrkveitingar og stuðningur við 

góðgerðamál en eftir efnahagshrunið hefur áherslan verið ábyrgð fyrirtækja að skila arði 

og er þessi þróun í samræmi við það sem er að gerast í heiminum (Snjólfur o.fl., 2014). Í 

rannsókn sem Snjólfur Ólafsson, Brynhildur Davíðsdóttir og Lára Jóhannsdóttir (2014) 

gerðu um samfélagslega ábyrgð íslenskra fyrirtækja kom meðal annars í ljós að innri 

hvatar fyrirtækja vega þungt í innleiðingu samfélagslegrar ábyrgðar og voru þá nefnd 

gildi fyrirtækisins, aukin arðsemi og möguleikinn á að fá hæft starfsfólk til starfa. Það 

kom einnig í ljós að ytri hvatar skipta máli eins og þrýstingur viðskiptavina eða 

samfélagsins en rannsóknin sýndi fram á að þrýstingur stjórnvalda virtist enginn. 

Ávinningur þess að sinna samfélagslegri ábyrgð var t.d. betri ímynd fyrirtækisins, 

fjárhaldslegur ávinningur en einnig var talað um að samfélagsleg ábyrgð skilaði 

jákvæðum áhrifum til starfsfólks og til fyrirtækisins í heild sinni. Mayer og Gavin (2005) 

komust að því í rannsókn sinni sem snéri að tengslum trausts starfsmanna á 

yfirmönnum sínum og á fyrirtækinu og frammistöðu þeirra að þegar starfsmaður upplifir 

að hann geti treyst yfirmönnum sínum þá getur hann einbeitt sér betur að starfi sínu og 

bætt frammistöðu sína.  

2.2.3 Ímynd fyrirtækja og eftirsóknarverðir vinnustaðir 

Ímynd er hugtak sem mörg fræðasvið vinna með. Hægt er að skilgreina hugtakið á ýmsa 

vegu eftir samhengi þess sem fjallað er um hverju sinni. Hægt er að skilgreina ímynd 

sem samansafn af hugmyndum, trú og viðhorfum fólks til ákveðins hlutar (Kotler, Keller, 

Brady, Goodman og Hansen, 2012). Ímynd er samkvæmt Wrenn, Kotler og Shawchuck 

(2010:223) blanda af tilfinningum, trú, viðhorfum, áhrifum, hugsunum, skynjunum, 

hugmyndum, minningum og ályktunum sem einstaklingur hefur á aðra einstaklinga, 

fyrirtæki eða hluti. Ímynd lýsir ákveðnum hugaráhrifum sem mörg atriði hafa áhrif á og 

er mismunandi á milli einstaklinga hvaða þættir hafa áhrif á viðhorf fólks til ákveðinnar 
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ímyndar (Dutton, Dukerich og Harquail, 1994). Fyrirtækjaímynd og ímynd fólks til 

stofnana endurspeglast í því hvernig almenningur sér fyrirtækið í heild sinni og tengist 

orðspori og sérkenni stofnana eða fyrirtækis (Barich og Kotler, 1991). Ýmsir þættir geta 

haft áhrif á ímynd fyrirtækja bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Þannig getur 

fjölmiðlaumfjöllun og orðspor haft mikil áhrif á ímynd fyrirtækja og stofnana (Dutton 

o.fl., 1994). Sérkenni fyrirtækja og starfsemi þeirra getur haft jákvæð og neikvæð áhrif á 

ímynd þeirra (Dowling, 2001). Rannsóknir hafa beint sjónum sínum að einstaklingnum í 

skipulagsheildinni og athugað hvort tengsl eru á milli ímyndar skipulagsheildarinnar sem 

einstaklingurinn starfar fyrir og sjálfsímyndar einstaklingsins. Ekki hafa komið fram sterk 

tengsl þar sem margir þættir spila inn í bæði sjálfsímynd einstaklinga og ímynd 

skipulagsheilda (Davis, 2003).  

Eftirsóknaverðir vinnustaðir eru fyrirtæki og stofnanir sem fólki finnst eftirsóknarvert 

að vinna fyrir einhverra hluta vegna. Það er ólíkt á milli einstaklinga hvaða þættir 

fyrirtækjanna þykja eftirsóknaverðir en fyrirmyndafyrirtæki hafa verið rannsökuð af 

stjórnunarfræðingum í einhvern tíma (Collins, 2001). Peters og Waterman (1982) 

rannsökuðu best reknu fyrirtækin í Bandaríkjunum um langt skeið og kortlögðu hvað 

einkenndi þau. Þeir komust að því að best reknu fyrirtækin væru öll þjónustufyrirtæki. 

Velgengni þessara fyrirtækja var ekki bundin við gæði þjónustunnar heldur var horft til 

mannauðsins og var virðing fyrir starfsmönnum eitt af því sem gerði þessi fyrirtæki að 

framúrskarandi fyrirtækjum sem jók á samkeppnisforskot þeirra (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2011). Mannauðsstjórnun er mikilvæg í 

þessum efnum þar sem mannauðurinn er mikilvægur fyrir samkeppnisforskotið en 

fyrirtæki þurfa að vera spennandi kostur fyrir hæft starfsfólk og einnig þarf að gæta þess 

að þetta hæfa starfsfólk fái rými til að þróast og þroskast innan fyrirtækisins svo það leiti 

ekki á aðrar slóðir (Collins, 2011; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2011). Mannauðurinn og hvernig upplifun starfsmanna er af ýmsum 

þáttum fyrirtækisins hefur verið leiðarljós í könnunum hér á landi sem snúa að því að 

kortleggja fyrirmyndafyrirtæki hér á landi. Horft hefur verið á innra starfsumhverfi og 

hvernig fyrirtæki hafa virkjað mannauð sinn. Ýmsir þættir hafa verið skoðaðir eins og 

hvernig starfsmanni líður í vinnunni, hvort starfsmaður upplifir að borin sé virðing fyrir 

honum, hvort starfsmaður upplifir starfsánægju í starfi og hvort starfsmaður upplifir 

gagnkvæmt traust frá vinnuveitanda. Fyrirtæki þurfa að huga að þáttum eins og 
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vinnuumhverfi starfsmanna, trausti stjórnenda, upplýsingamiðlun, hvatningu og 

starfsanda. Einnig þurfa fyrirtæki að búa til vinnuumhverfi sem tekur tillit til einkalífs 

starfsfólks (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2011). 

Rannsóknir hérlendis á fyrirmyndafyrirtækjum hafa verið gerðar reglulega í mörg á og 

hér á eftir verður farið yfir könnun VR: Fyrirmyndafyrirtæki.  

2.2.4 Fyrirmyndafyrirtæki  

VR hefur síðan árið 1996 staðið fyrir könnunum þar sem viðhorf starfsmanna til 

ákveðinna lykilþátta í starfsumhverfi þeirra eru metnir. Kannanirnar hafa þróast með 

árunum og nú geta til að mynda fleiri en aðeins félagsmenn VR tekið þátt. Allir 

starfsmenn hvers fyrirtækis eiga kost á að taka þátt í könnuninni og gefur það betri og 

skýrari niðurstöður (VR blaðið, 2013). Hugmyndafræðin á bak við könnunina er sú að 

innra starfsumhverfi hafi mikil áhrif á afkomu fyrirtækja ekki síður en ytri þættir. VR 

telur að með því að fá innsýn inn í viðhorf og skoðanir starfsfólks sé hægt að sjá hvað sé 

gert vel og hvað betur mætti fara innan fyrirtækja. Fyrirtæki sem leggja mikið upp úr 

góðu starfsumhverfi verða eftirsóknaverðir vinnustaðir (VR, e. d. g). Könnunin Fyrirtæki 

ársins byggir á níu lykilþáttum í starfsumhverfinu sem eru: Starfsandi, sveigjanleiki, 

sjálfstæði í starfi, launakjör, stjórnun, ímynd fyrirtækisins, jafnrétti, ánægja og stolt og 

vinnuaðstaðan. Þetta eru þeir þættir sem spurt er um í könnuninni og er hverjum þætti 

gefinn einkunn frá einum og upp í fimm og saman mynda þessar einkunnir 

heildareinkunn sem er greind annars vegar fyrir hvert fyrirtæki fyrir sig og svo 

heildareinkunn allra svarenda (VR, e. d. h).   

2.3 Breytingastjórnun 

Breytingastjórnun er samnefni fræða og aðferða um stjórnunarhætti sem miða að því að 

innleiða breytingar í skipulagsheildum. Einn mikilvægasti þátturinn í breytingastjórnun 

er mannlegi þátturinn, þ.e. að hjálpa starfsmönnum að horfast í augu við breytingar og 

samþykkja þær. Breytingastjórnun miðar að því að breyta eða umbreyta skipulagsheild 

til að auka árangur hennar. Um er að ræða ákveðið ferli þar sem skipulagsheildin fer frá 

núverandi ástandi yfir í ásættanlegt framtíðarástand í þeim tilgangi að bæta 

samkeppnishæfnina (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011). 
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2.3.1 Átta skrefa líkan Kotters 

Átta skrefa líkan Kotters (2012) nær yfir tiltekið vinnulag við innleiðingu breytinga. 

Stefna, skipulag, menning og kerfi skipta máli í breytingaferlinu en mestu skiptir þó að 

ná fram breyttu hugarfari og atferli fólks í þessum átta skrefum. Kotter (2012) segir að 

mikilvægt sé að vinna vel í hverju skrefi án þess að stytta sér leið. Mistök eða fljótfærni 

eykur hættu á að eitthvað fari úrskeiðis eða að það hægi á innleiðingu breytinga. Hér á 

eftir er fjallað um skrefin átta og þau tengd umfjöllun annarra fræðimanna.  

2.3.1.1 Skref 1 – Að búa til þörf fyrir breytingar.  

Skref eitt snýr að því að búa til þörf fyrir breytingar. Sterkasta aflið sem knýr breytingar 

áfram er það að starfsfólkið finni þá tilfinningu að breytinga sé þörf. Margar leiðir eru 

færar til að kveikja þessa tilfinningu, t.d. að sýna fram á að fyrirtækið sé aðþrengt vegna 

tekjutaps eða samkeppni. Milli- og framlínustjórnendur fá oft það hlutverk að koma 

breytingum áfram en vandamálið er að þeir hafa oft ekki ákvarðanavald (Kotter, 2012).  

2.3.1.2 Skref 2 – Að mynda stuðningshóp sem vísar veginn 

Það þarf sterkt teymi til að undirbúa og leiða breytingar. Samsetning þess skiptir miklu 

máli og í því sambandi þarf að gæta að stöðu einstaklinganna, sérfræðikunnáttu þeirra, 

trúverðugleika og leiðtogahæfileikum (Kotter, 2012). Kyndilberar eru þeir sem styðja 

innleiðinguna af heilum hug og veita leiðtogum nauðsynlega endurgjöf sem hjálpar til 

við að bæta innleiðinguna (Speculand, 2009). Gæta þarf að skemmdarvörgum sem 

kvarta stöðugt, ala á vantrausti og geta skaðað teymisvinnuna (Speculand, 2009; Kotter, 

2012). Starfsfólkið þarf að hafa trú á teyminu, það þarf að ríkja traust innan þess og allir 

meðlimir að vera staðráðnir í því að vilja breytingarnar og vinna að þeim (Kotter, 2012). 

2.3.1.3 Skref 3 – Að þróa framtíðarsýn og aðgerðaráætlun 

Framtíðarsýn þjónar þeim tilgangi að skapa skýra mynd af því hvert eigi að stefna með 

breytingunum (Kotter, 2012). Þó ákveðin sýn, gildi og áætlun eigi að vísa veginn, þá er 

ekki hægt að ákveða hvert skref fyrirfram heldur þarf að spila eftir eyranu (Heifetz og 

Linsky, 2002). Ef skortir upp á samhug um stefnuna getur það þýtt endalausa fundi og 

endurtekinn ágreining í stað þess að fólk vinni sjálfstætt og í bróðerni. Framtíðarsýn þarf 

að vera raunsæ, skýr og hvetjandi en á sama tíma veita sveigjanleika fyrir frumkvæði 

(Kotter, 2012). Speculand (2009) telur að innleiðing breytinga mistakist oft vegna þess 
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að stjórnendur vanmeta hversu erfiðar þær eru og láta hana jafnvel í hendurnar á 

öðrum starfsmönnum. Þeir þurfa að fá fólkið með sér en fylgja líka ferlinu eftir alla leið. 

2.3.1.4 Skref 4 – Að miðla breytingarsýn 

Breytingar eru flóknar og stjórnendur gera oft mistök sem hægja á breytingarferlinu. 

Algengustu mistökin eru léleg samskipti og ónóg upplýsingagjöf (Kotter, 2012). 

Trúverðugt upplýsingarflæði frá yfirstjórnendum hjálpar til við að fá starfsfólkið með og 

mynda þannig sátt um breytingarnar (Barret, 2002; Holbeche, 2006; Kotter, 2012). Það 

er hins vegar ekki alltaf auðvelt að viðhalda því. Mintzberg (2011) talar um að þegar bil 

myndast á milli þeirra sem stjórna og þeirra sem vinna á gólfinu sé sérstaklega mikilvægt 

að upplýsingastreymi sé gott. Formleg samskipti eins og fundir, skýrslur, tilkynningar, 

minnisblöð, innranet og tölvupóstar geta jafnvel skapað vandamál frekar en að leysa 

þau. Ástæðan fyrir því er að þessi samskipti koma að ofan, eru einhliða og gefa jafnvel 

óskýr skilaboð. Óformleg samskipti eins og spjall á kaffistofum fara þá að hafa meira 

vægi og orðrómur skapast. Spennan á milli þessara tveggja samskiptaleiða veldur 

misskilningi og rangtúlkun, sérstaklega ef óformlegu leiðirnar eru fyrstar með fréttirnar. 

Fólk vill vita hvort upplýsingar séu réttar og það sem ógnar áreiðanleikanum er þegar 

fólk fer að haga sér í ósamræmi við það sem það segir og gengur á bak orða sinna 

(Holbeche, 2006). Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að hafa í huga að ef illa er staðið að 

upplýsingaflæði er ólíklegt að þeir fái starfsmennina með sér.   

2.3.1.5 Skref 5 – Að styrkja fólk til athafna 

Til þess að framtíðarsýnin verði að veruleika þarf að virkja sem flest starfsfólk til 

aðgerða. Mjög mikilvægt er að kynna stefnuna vel fyrir starfsfólki og fjarlægja hindranir 

eins og mögulegt er til að minnka andstöðu. Áríðandi er að bregðast við tímanlega 

varðandi andstöðu starfsmanna, því ef það er ekki gert er hætta á að þeir verði 

áhugalausir um breytingarnar. Aðlaga þarf kerfi og ferla að framtíðarsýninni og veita 

fólki rétta þjálfun til að takast á við ný verkefni (Kotter, 2012). Heifetz og Linsky (2002) 

tala um að það að krefja starfsfólk um að breyta hugsanagangi sínum, vinnulagi og 

daglegum venjum sé ekki vænlegt til að skapa stjórnendum vinsældir og grafi jafnvel 

undan þeim. Stjórnendur og millistjórnendur verða að vera fyrirmyndir, taka þátt í 

ferlinu og leggja sig fram í valdeflingu undirmanna sinna. Helstu ástæður þess að 
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stjórnendur fylgja ekki breytingunum gætu verið vani, hræðsla við þær eða ótti við að 

missa völd og áhrif (Kotter, 2012). 

2.3.1.6 Skref 6 - Að búa til áfangasigra 

Áfangasigrar er vitnisburður um að vinnan sé erfiðisins virði. Þeir auka trú starfsfólksins 

á breytingarnar og við það eykst vinnugleði þess. Fyrir teymið sem knýr breytingarnar 

áfram eru áfangasigrar gott tækifæri til að fagna og sönnun þess að fórnirnar borguðu 

sig. Þeir hjálpa til við að fínstilla framtíðarsýnina og stefnumótunina ásamt því að draga 

kraftinn úr andstæðingum. Þegar árangur er sýnilegur hjálpar það einnig stjórnendum 

að viðhalda stuðningi við breytingarnar. Einkenni áfangasigra er að þeir eru sýnilegir, 

óumdeilanlegir og auðraktir til ákveðinna aðgerða í breytingunum. Þeir hafa jákvæð 

áhrif á starfsandann, eru hvatning, vekja tilhlökkun, starfsmenn fá klapp á bakið og 

síðast en ekki síst efla þeir liðsheildina (Kotter, 2012). 

2.3.1.7 Skref 7 – Að styrkja ávinning og skapa grundvöll fyrir áframhaldandi 
breytingar 

Mikilvægur þáttur í breytingaferlinu er að gleðjast yfir því sem hefur áunnist. Þó ber að 

varast að falla í þá gryfju að fagna sigri of ákaft og of snemma, því það getur dregið úr 

einbeitingu og í versta falli hverfur það sem hefur áunnist. Andstæðingar breytinganna 

geta risið upp og fært rök fyrir því að fórnirnar hafi verið miklar og að nú sé kominn tími 

til að hvílast og njóta sigranna. Leiðtogarnir verða líka að varast að gefast upp áður en 

verkið er í höfn (Kotter, 2012).   

2.3.1.8 Skref 8 – Að festa nýjar leiðir í sessi í menningunni 

Eftir að atferli starfsfólks hefur verið breytt tekur langan tíma að þróa og móta 

menningu skipulagsheildar. Áttunda skrefið snýst um að fólk skynjar eftir ákveðinn tíma 

að ný hegðun skilar árangri fyrir hópinn og þegar það gerist þá hefur það fest rætur í 

menningunni (Kotter, 2012).  

2.4 Hugtök og jafnlaunastaðallinn ÍST 85:2012 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtök sem komu reglulega upp í viðtölunum og þeim 

gerð skil. Einnig verður fjallað um staðalinn ÍST 85:2012 og verkefnið jafnlaunavottun 

VR.  
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2.4.1 Starfagreining, starfslýsingar og starfaflokkun 

Með starfagreiningu er átt við lýsingu á starfi og öllum þeim verkefnum og skyldum sem 

starfið felur í sér. Starfagreining er kerfisbundin leið til þess að safna upplýsingum um 

störf og til þess að meta eðli þeirra (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; Guðmunda 

Kristinsdóttir, Halla Valgeirsdóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2012). Mikilvægt er að 

starfagreiningin fjalli um verkþætti starfsins en ekki aðeins um tilgang starfsins. Mikil 

áhersla er lögð á skilgreint starf en ekki hvernig ákveðinn einstaklingur passar inn í 

starfið. Starfagreining skilur eftir sig magn upplýsinga sem m.a. eru listi yfir verkefni 

starfsins og hlutfallslegt umfang hvers starfsþáttar fyrir sig (BSI á Íslandi, 2016; 

Guðmunda Kristinsdóttir o.fl., 2012).  

Starfslýsingar byggja svo á starfagreiningu en í starfslýsingum þarf að koma fram 

starfsheiti, hvað starfið feli í sér, helstu ábyrgðir og skyldur, helstu verkefni, tilgangur 

starfsins eða markmið, hver staðgengill starfsmannsins sé, hvar starfið er staðsett innan 

skipulagsheildarinnar og númer starfsins. Í starfslýsingu koma einnig fram þær kröfur 

sem gerðar eru til starfsmannsins en það eru hæfnis- og menntunarkröfur (BSI á Íslandi, 

2016; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

Starfaflokkun felur í sér að tryggja að saman flokkist sömu eða jafnverðmæt störf. 

Flokkunin þarf að vera rökstudd meðal annars til að tryggja að ekki sé verið að mismuna 

fólki í launum. Starfaflokkun er hægt að gera á nokkra vegu og algengasta leiðin er 

paraður samanburður, en þá er hvert starf borið saman við öll önnur störf og þau 

flokkuð eftir verðmæti. Starfaflokkunin ÍSTARF95 flokkar störf eftir kunnáttustigum sem 

eru fjögur og styðst við Alþjóðlegu menntunarflokkunina, ISCED97 sem auðveldar 

samanburð starfa á milli landa (BSI á Íslandi, 2016; Hagstofa Íslands, 2009).  

2.4.2 Frændsemisráðningar 

Frændsemisráðningar (e. neoptim) eða klíkuráðningar er hugtak þar sem einhvers konar 

venslatengsl eru ástæðan fyrir því að einhver sé ráðinn í ákveðið starf frekar en annar 

sem hefur ekki sömu tengsl. Frændsemisráðningar þekkjast vel innan 

fjölskyldufyrirtækja og þykja ekki alltaf slæmur ráðahagur. Algengt er að sonur eða 

dóttir eiganda taki við fyrirtækinu þegar eigandinn ræður ekki lengur við reksturinn. 

Frændsemisráðningar geta útilokað hæfari umsækjendur og geta því verið slæmar og 

þykja ekki faglegar. Frændsemisráðningar geta ýtt undir slæman starfsmannaanda og 
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viðhaldið mismunun innan fyrirtækja. Þessi aðferð við ráðningu getur einnig komið af 

stað ágreiningi innan fjölskyldna sem reka saman fyrirtæki með slæmum afleiðingum 

fyrir fyrirtækið og fjölskylduna (Wong og Kleiner, 1994). 

Frændsemisráðningar eru þekktar um allan heim og hér á landi hafa ráðningar sem 

þykja of miklar frændsemisráðningar komist í fjölmiðla og endað hjá dómstólum 

(Capacent, e. d.). Opinberi vinnumarkaðurinn þarf að fara að lögum og reglum við 

ráðningar sem á að tryggja að hæfasti umsækjandinn sé ráðinn til starfa (Lára V. 

Júlíusdóttir, 2013). Hér á landi er erfitt að finna einstaklinga sem ekki eru tengdir hvor 

öðrum með einhverjum hætti vegna smæðar landsins. Það getur verið jákvætt að ráða 

inn starfsmann sem stjórnendur þekkja til. Þá vita þeir hverju má búast við af 

starfsmanninum og hvernig hann mun passa inn í starfsmannahópinn (Capacent, e. d.). 

Mikilvægt er að standa eins fagmannlega að ráðningum og hægt en það tryggir að 

hæfasti umsækjandinn sé ráðinn (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

2.4.3 Jafnlaunavottun VR 

Árið 2012 gaf Staðlaráð Íslands út jafnlaunastaðalinn ÍST 85:2012. Staðallinn á að gefa 

fyrirtækjum og stofnunum tækifæri á að koma upp, innleiða, viðhalda og bæta stjórnun 

jafnlaunamála hjá sér og eftir atvikum afla sér vottunar um að konur og karlar sem 

starfa hjá fyrirtækinu eða stofnuninni njóti sambærilegra launa fyrir jafn verðmæt störf 

(Staðlaráð Íslands, 2012). Staðallinn hjálpar fyrirtækjum og stofnunum að koma á og 

viðhalda launajafnrétti kynjanna. Með staðlinum er búist við innleiðingu faglegra 

aðferða við launaákvarðanir. Einnig er búist við að staðallinn hafi í för með sér að rýnt sé 

í launakerfið og hugsað sé að stöðugum umbótum á jafnlaunastefnu fyrirtækisins eða 

stofnunarinnar (Staðlaráð Íslands, 2012). 

Staðlaráð Íslands bendir á að staðallinn henti öllum fyrirtækjum og stofnunum óháð 

stærð eða starfsemi og á kynjahlutfall starfsmanna ekki að hafa áhrif. Staðallinn gerir 

kröfu um að sömu aðferðum sé beitt í launaákvörðunum vegna beggja kynja. Í 

staðlinum koma fram ákveðnar kröfur um jafnlaunakerfi sem fyrirtæki og stofnanir geta 

þróað með sér sjálf og tekur mið af lagalegum kröfum ásamt öðrum kröfum sem 

fyrirtækið undirgengst ásamt upplýsingum um ákveðna þætti sem hafa áhrif á 

launamyndun fyrirtækisins (Staðlaráð Íslands, 2012). Í staðlinum kemur fram tillaga að 

jafnlaunakerfi sem þarf að taka mið að ýmsum þáttum, t.d. menntun, reynslu, 
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starfaaldri og ábyrgð. Fyrirtæki geta sjálf bætt við þáttum sem eru til launahækkunar en 

mikilvægt er að öllu starfsfólki sé kunnugt um það. Lögð er áhersla á að ákvarðanir um 

allar bónusgreiðslur og öll hlunnindi séu vel rökstuddar og gerð greinargóð skil 

(Staðlaráð Íslands, 2012; BSI á Íslandi, 2016).  

Stéttarfélagið VR hefur um langt skeið verið í fararbroddi í jafnlaunabaráttu kynjanna 

og helgaði VR árið 2013 jafnrétti með verkefnið Jafnlaunavottun VR sem helsta vopni 

félagsins gegn launamisrétti. Forsendur þess að fyrirtæki innleiði staðalinn eru að þau 

móti launastefnu, ákveði launaviðmið og flokki störf samkvæmt ákveðinni starfaflokkun. 

Það þarf að gera ákveðna launagreiningu sem þarf að vera kerfisbundin úttekt á launum 

og hlunnindum starfsmanna til að enginn vafi leiki á því að ekki sé verið að mismuna 

starfsfólki vegna kyns. Eftir að staðallinn ÍST 85:2012 var gefinn út ákvað VR að ríða á 

vaðið og hóf samstaf við vottunarfyrirtækið BSI á Íslandi. Þetta samstarf fól í sér að BSI 

hélt námskeið fyrir fyrirtæki sem vildu taka þátt í þessu verkefni. BSI veitti ráðgjöf þegar 

á þurfti að halda og sá svo um úttektir og vottaði og veitti jafnlaunavottun VR. Með 

jafnlaunavottun VR eru fyrirtæki að axla ákveðna ábyrgð og geta sannanlega sagt að þau 

séu að meta allt sitt starfsfólk að verðleikum. VR veitti fyrirtækjum sem sóttust eftir 

jafnlaunavottun VR aðstoð með ráðgjöf og greiðslu námskeiðskostnaðar (VR blaðið, 

2013).  

Í júní árið 2017 voru samþykkt lög sem munu taka gildi 1. janúar 2018. Lögin eru 

breyting á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. 

Breytingarnar eru þær að fyrirtæki eða stofnun sem hefur 25 starfsmenn eða fleiri sem 

starfa á ársgrundvelli þarf nú að öðlast vottun sem staðfestir að jafnlaunakerfi 

fyrirtækisins eða stofnunarinnar og framkvæmd þess uppfylli kröfur staðalsins ÍST 

85:2012. Vottunin þarf að fara fram á þriggja ára fresti og skal utanaðkomandi 

vottunaraðili sjá um vottunarferlið og að skila inn staðfestingu til Jafnréttisstofu ásamt 

skýrslu.  
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3 Aðferðarfræði 

Í þessum kafla verður greint frá þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar voru við öflun 

gagna fyrir þessa rannsókn. Farið verður yfir markmið rannsóknarinnar, 

rannsóknaraðferðir, val á þátttakendum, aðferðir við gagnasöfnun og greiningu gagna. Í 

lokin verður farið yfir takmarkanir rannsóknarinnar, siðferðisleg álitamál og svo lagðar 

fram tillögur um áframhaldandi rannsóknir.  

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Tilgangur eftirfarandi rannsóknar var að skoða fyrirtæki sem hafa hlotið jafnlaunavottun 

VR og læra af reynslu þeirra. Skoðað var hvernig vinnan að jafnlaunavottuninni fór fram 

og hvort ferlið hafi verið kostnaðarsamt og tímafrekt að mati viðmælenda. Skoðað var 

hver viðbrögð starfsfólks voru þegar fyrirtæki hófu að vinna að því að fá jafnlaunavottun 

VR og hvernig viðbrögð starfsfólks og viðskiptavina voru þegar jafnlaunavottun VR 

fékkst. Einnig var skoðað hvaða ávinningur hlaust af jafnlaunavottun VR að mati 

viðmælenda. Skoðað var sérstaklega hvaða ráðleggingar viðmælendur höfðu til þeirra 

sem ætla sér að ná jafnlaunavottun svo læra megi af reynslu þeirra. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að læra af reynslu og vinnu viðmælendanna sem hafa gengið í 

gegnum ferlið að fá jafnlaunavottun VR. Einnig var markmiðið að komast að því hver 

ávinningurinn af jafnlaunavottun VR var fyrir fyrirtækin. Rannsóknarspurningarnar eru 

eftirfarandi: 

 Hvað er mikilvægt að hafa í huga þegar vinna skal að jafnlaunavottun? 

 Hver er ávinningur jafnlaunavottunar VR? 

3.2 Rannsóknaraðferðir 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir en tekin voru hálfopin 

viðtöl. Ástæðan fyrir því að notast var við eigindlega rannsóknaraðferð var sú að ekki 

hafa verið gerðar margar rannsóknir um jafnlaunavottun VR enda um nýlega vottun að 

ræða og ekki mikil reynsla komin á hana og ávinning hennar. Því ákvað rannsakandinn í 

samráði við leiðbeinanda verksins að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir.  



 

29 

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga rætur að rekja meðal annars til 

fyrirbærafræða. Aðferðir eigindlegra rannsóknaraðferða eru fjölbreyttar en eiga það 

sameiginlegt að horfa á og rýna í félagsleg fyrirbæri og reyna að skilja þau betur 

(Creswel, 2007). Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er byggt á því að rannsakandinn fari 

sjálfur og rannsaki viðfangsefnið. Það gerir rannsakandinn með tilviksathugunum (e. 

case studies) eða með því að taka viðtöl. Viðtöl eru ólík spurningalistum á marga vegu 

en það sem skiptir miklu máli er gagnvirknin í viðtölum. Rannsakandi verður að gæta 

þess að spyrja ekki of leiðandi spurninga því auðvelt getur verið að hafa áhrif á 

viðmælendur og það getur skekkt niðurstöðurnar. Þar sem gagnvirkni og mannleg 

samskipti eru stór hluti af eigindlegum rannsóknaraðferðum eru engin tvö viðtöl eins og 

erfitt getur reynst að endurtaka sömu rannsókn og fá sambærilegar niðurstöður 

(Estberg, 2002).  

Í gagnasöfnuninni mótast rannsóknin smám saman og rannsóknarspurningin getur 

breyst eftir því hvað gögnin segja. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er mikilvægt að 

rannsakandinn taki vel eftir viðbrögðum viðmælandans, hlusti á svör hans og skoði 

viðmót og setji í samhengi við önnur rannsóknargögn (Estberg, 2002). Þegar eigindleg 

rannsóknaraðferð er notuð fást oft nákvæm viðhorf einstaklinga til sérstakra atburða 

eða ákveðinna afmarkaðra mála eða verkefna. Þessi aðferð hentar þegar skoða á 

sérstaklega afmarkað viðfangsefni og eru þá fengnir viðmælendur sem rannsakandi 

telur að geti gefið greinargóð svör um málið og gefið rannsakandanum innsýn í 

rannsóknarefnið (Estberg, 2002).  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þeir aðilar sem unnu hvað mest að því að fá 

jafnlaunavottun VR fyrir sitt fyrirtæki og voru tengiliðir við BSI á Íslandi sem sá um 

námskeið og ráðgjöf um jafnlaunakerfið. Þátttakendurnir eru mannauðsstjórar, 

starfsmannastjórar og einn viðmælandi er launafulltrúi. Þátttakendur voru valdir með 

hentugleikaúrtaki en ákveðið var að rannsaka eitthvað af fimm fyrstu fyrirtækjunum 

sem fengu jafnlaunavottun VR og eitthvað af síðustu fimm fyrirtækjunum sem fengu 

jafnlaunavottun VR. Rökin fyrir því að rannsaka þessi fyrirtæki voru þau að þannig væri 

mögulegt að sjá hvort það væri einhver munur hjá þessum fyrirtækjum en einnig búa 

þessir viðmælendur yfir ákveðinni reynslu sem áhugavert var að skoða og bera saman. 
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Send var beiðni um viðtal á 10 viðmælendur og fengust sjö viðmælendur til þess að 

koma í viðtal. Viðmælendum var sagt lítillega frá rannsókninni í tölvupósti þegar beiðni 

var send á þá um að taka þátt í rannsókninni. Kynjahalli var á viðmælendum en sex 

konur veittu viðtal og einn karl. Viðtölin voru öll formleg, með fyrirfram ákveðnum stað 

og stund.  

3.4 Viðtalsrammi 

Í þessari rannsókn var notast við viðtalsramma þegar viðtöl voru tekin. Viðtalsramminn 

var gerður í samráði við leiðbeinanda verkefnisins (viðauki 1) og var gerður til þess að 

samræmi væri á milli viðtala og til þess að mikilvæg atriði að mati rannsakanda 

gleymdust ekki.  

Uppbygging viðtalanna var þannig háttað að í byrjun voru viðmælendur beðnir um að 

segja frá því hvers vegna fyrirtækið ákvað að vinna að því að fá jafnlaunavottun VR, 

hverjir hvatarnir voru. Í öðrum hlutanum voru viðmælendur beðnir um að segja frá 

ferlinu sem fór af stað þegar ákveðið var að fyrirtækið færi í þá vinnu að fá 

jafnlaunavottun VR. Í þriðja hluta viðtalsins var farið yfir viðbrögð starfsmanna og hvort 

og þá hvernig viðskiptavinum var tilkynnt um vottunina. Í fjórða hlutanum var farið yfir 

ávinning af vottuninni og hvort vottunin hafi haft í för með sér miklar breytingar á 

launakerfi fyrirtækisins en einnig var spurt hvort breytingar hafi orðið á hlunnindum eða 

bónuskerfum fyrirtækisins. Í lokin voru viðmælendur spurðir hvaða reynslu þeir gætu 

miðlað áfram til stjórnenda sem eru að fara af stað í þessa vinnu og almennt um þeirra 

persónulegu skoðun um jafnlaunavottun og um lagafrumvarp sem snýr að 

jafnlaunavottun.   

3.5 Framkvæmd og gagnaöflun 

Rannsóknin hófst í febrúar 2017 þegar rannsakandi sat námskeiðið Innleiðing 

Jafnlaunakerfis samkvæmt ÍST 85:2012 hjá BSI á Íslandi sem er sama námskeið og 

viðmælendur rannsóknarinnar sátu þegar þeir hófu vinnuna að því að fá 

jafnlaunavottun VR. Rannsakandi sat námskeiðið til þess að skilja betur 

jafnlaunastaðalinn, jafnlaunakerfið og hvernig vinnan að vottuninni fer fram. 

Námskeiðið veitti góða innsýn á rannsóknarefnið.  
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Í mars 2017 vann rannsakandi að viðtalsramma rannsóknarinnar og las ritrýndar 

greinar um viðfangsefnið. Öllum viðmælendum var sendur tölvupóstur í maí 2017 þar 

sem rannsóknin var útskýrð og óskað var eftir viðtali um reynslu þeirra af innleiðingu 

jafnlaunavottunar VR. Viðtölin voru tekin í maí og júní sama ár. Þau voru öll tekin á 

vinnustað viðmælanda og á þeim tíma sem viðmælendur óskuðu eftir. Rannsakandi 

skrifaði niður nótur á sama tíma og viðtölin voru tekin. Viðmælendum var tilkynnt um að 

viðtölin yrðu tekin upp en ekki var talað um nafnleynd, þó svo að rannsakandinn feli 

hvaða fyrirtæki eigi í hlut hverju sinni í niðurstöðukaflanum. Viðtölin voru mislöng en 

þau voru frá 38 mínútum og upp í 62 mínútur. Afrituð voru viðtölin 72 blaðsíður.  

3.6 Úrvinnsla gagna og greining 

Viðtölin voru tekin upp á iphone síma. Skrifaði rannsakandi niður aðstæður og punkta 

sem rannsakanda þótti mikilvægar á meðan að á viðtölunum stóð og eftir hvert viðtal 

skrifaði rannsakandi hjá sér hugleiðingar sem vöknuðu um viðtalið. Viðtölin voru afrituð 

á tölvu og á meðan að á afritun stóð skrifaði rannsakandi hjá sér athugasemdir eftir því 

sem við átti. Viðtölin voru prentuð út og lesin nokkrum sinnum í gegn eftir að þau voru 

afrituð. Viðtölin voru kóðuð og leitaði rannsakandinn eftir þemum sem komu upp í 

viðtölunum en einnig var horft til þeirra þátta sem voru ólíkir og reyndi rannsakandinn 

að finna ástæður fyrir mismunandi upplifun viðmælenda. Rannsakandi merkti þemun 

með mismunandi litum og fann út fimm meginþemu sem urðu að lokum þrjú þemu. 

Þemun voru flokkuð saman og unnið úr þeim í niðurstöðukaflanum.  

3.7 Takmarkanir rannsóknarinnar  

Rannsóknin fjallar um sérstakt verkefni, jafnlaunavottun VR. Þetta verkefni varði í 

nokkur ár en hefur nú verið hætt þar sem stjórnvöld hafa sett fram lög sem snúa að 

jafnlaunavottun (Lög 56/2017). Í kjölfar frumvarps til þessara laga hefur opinbert ferli 

hafist á því að innleiða jafnlaunakerfi og veita vottanir og því hefur VR stigið til hliðar og 

hætt með verkefnið jafnlaunavottun VR (VR, e. d. i).  

Í einhverjum viðtölunum komu fram ákveðin vonbrigði og reiði sem beindist að því 

að jafnlaunavottun VR þætti ekki nógu góð í samanburði við þá vottun sem stjórnvöld 

sjá fyrir sér að gera kröfu um. Ákveðið var í samráði við leiðbeinanda að huga ekki of 

mikið af þessum pólitíska hluta. Jafnlaunavottun VR og jafnlaunavottunin sem ríkið mun 
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á næstu misserum setja í framkvæmd fylgja sama staðlinum ÍST 85:2012 og því ætti ekki 

að vera munur á þessum vottunum. Rannsakanda fannst viðtölin oft litast af þessari 

neikvæðu umræðu sem hefur verið um jafnlaunavottun VR og einnig voru lög um 

jafnlaunavottun samþykkt á sama tíma og gagnaöflun átti sér stað. Fyrstu þrjú viðtölin 

voru tekin áður en að lögin voru samþykkt en seinni fjögur eftir að þau voru samþykkt. 

Gaf þetta ólík svör að mati rannsakanda en samt telur hann að þetta skekki ekki 

niðurstöðurnar þar sem persónulegar skoðanir viðmælenda á lagasetningunni eru ekki 

hluti af niðurstöðunum.  

Öll fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni hafa komið vel út úr könnunum VR 

síðastliðin ár og mörg þeirra hafa hlotið viðurkenninguna Fyrirtæki ársins hjá VR. Þessi 

fyrirtæki leggja mikið upp úr því að standa framarlega í baráttunni gegn kynbundnum 

launamun og telur rannsakandi að það sé mikilvægt að því sé haldið til haga, enda ekki 

öll fyrirtæki og stofnanir sem hafa þetta viðhorf til jafnréttismála.  

3.8 Frekari rannsóknir 

Í þessari rannsókn var leitast við að kanna viðhorf og sýn stjórnenda sem voru 

ábyrgðarmenn á því ferli að fá jafnlaunavottun VR. Í rannsókninni voru meðal annars 

skoðuð viðhorf starfsfólks til jafnlaunavottunar VR en það var einungis skoðað með 

augum stjórnenda. Það væri fróðlegt að rannsaka viðhorf starfsfólks með megindlegri 

spurningakönnun. Með því móti væri hægt að kortleggja betur skoðun þeirra á 

vottuninni, hvernig starfsfólki var tilkynnt um vinnunna og hvort og þá hvernig starfsfólk 

upplifði ávinninginn af jafnlaunavottun VR. Rannsakandinn telur einnig að fleiri 

rannsóknir á fyrirtækjum og stofnunum sem hafa hlotið jafnlaunavottun séu þarfar. 

Áhugavert verður að rannsaka kynbundinn launamun eftir að lögum um jafnlaunavottun 

verður framfylgt fyrir fyrirtæki og stofnanir í landinu. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar 

skiptast í þrjá kafla. Kaflarnir skiptast niður eftir þeim þemum sem komu upp í 

rannsókninni. Í fyrsta kafla verður farið yfir hvernig vinnan að jafnlaunavottuninni fór 

fram og hvort ferlið þótti kostnaðarsamt að mati viðmælendanna. Í öðrum kafla verður 

farið yfir hvernig starfsmönnum fyrirtækjanna var tilkynnt um vinnuna að 

jafnlaunavottuninni og eftir að vottunin var fengin og hver viðbrögð þeirra voru. Einnig 

verður fjallað um hvort viðskiptavinum hafi verið tilkynnt um vottunina og hver 

viðbrögð þeirra hafi verið. Í síðasta kaflanum verður farið yfir ávinning af 

jafnlaunavottuninni. Það verður fjallað um hvort og þá hvernig breyta þurfti launum 

starfsmanna, farið verður í umræðu um bónusa og hlunnindi. Í lokin verður farið yfir 

ávinninginn sem viðmælendur töldu að jafnlaunavottunin hefði í för með sér.  

4.1 Vinnan að jafnlaunavottuninni og kostnaðurinn 

Hér verður fjallað um vinnuna sem fór fram innan fyrirtækjanna áður en 

jafnlaunavottun VR fékkst. Svör viðmælendanna voru oft sambærileg en það kom einnig 

skýrt fram að þessi fyrirtæki eru ólík bæði að stærð, starfsemi og skipuriti og urðu svörin 

og áherslur þeirra á einstaka þætti rannsóknarinnar ólík vegna þessa. Allir 

viðmælendurnir fengu aðstoð og upplýsingar frá samstarfsfólki en vinnan sjálf var 

mestmegnis á þeirra ábyrgð og nokkurra annarra af sama sviði.  

4.1.1 Ástæður og atbeini fyrir jafnlaunavottun VR 

Þegar spurt var um ástæðu þess að fyrirtækið ákvað að ráðast í þetta verkefni voru 

margir sem svöruðu því til að fyrirtækið hafi talið að þessi mál væru í góðu horfi og viljað 

fá staðfestingu á því. Einn viðmælandinn sagði þetta þegar hann var spurður um 

ástæður þess að farið var í þessa vinnu:  

Við bara í rauninni [...] töldum okkur vera að gera þetta svona hvort eð var, 
við höfum alltaf metið laun, í rauninni reynt að meta þau út frá starfsaldri, 
frammistöðu [...] og menntun og öðru slíku þannig að við töldum okkur vera 
að gera þetta rétt en vildum náttúrlega fá staðfestingu á því, erum við að 
gera þetta vel? hvernig erum við að gera þetta? og svo náttúrlega er þetta 
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ákveðinn stimpill sem þú færð, gæðastimpill á fyrirtæki og þar að leiðandi 
þegar maður er að ráða inn fólk þá getum við sagt við erum með 
jafnlaunavottun VR, þú getur treyst því að þú ert að fá sambærileg laun fyrir 
sambærilegt starf og fyrir mér er það ákveðin gæðavottun fyrir okkur 

 

Fleiri viðmælendur tóku í sama streng og nefndu að þessi vottun væri ákveðinn 

stimpill fyrir fyrirtækið og töldu að launamál fyrirtækisins væri í góðum farvegi og tæki 

mið af jafnrétti. Einn viðmælandi sem starfar fyrir fjölmennt fyrirtæki þar sem 

starfsmenn eru að stórum hluta karlmenn sagði:   

Við vildum bara sýna það í verki að við værum að gera rétt [...] þetta er 
náttúrulega rosalega fjölbreyttur og breiður hópur og rosalega mikill 
karlmannahópur þannig að okkur fannst þetta skynsamlegt upp á það að 
gera að laða kannski að fleiri konur í fyrsta lagi og svo líka bara til þess að 
fullvissa starfsmenn um það að það væri engin mismunun í gangi, að þetta 
væri ákveðin stimpill upp á það. 

 
Margir viðmælendurnir töluðu um að ráðist hafi verið í þetta verkefni til að vera 

fyrirmynd fyrir önnur fyrirtæki og nefndu sumir samfélagslega ábyrgð þegar rætt var um 

ástæðuna fyrir því að farið var í þessa vinnu. Ímynd fyrirtækisins var einnig nefnd af 

mörgum viðmælendum og betur verður fjallað um ímynd fyrirtækjanna í kaflanum um 

ávinning sem hlaust af jafnlaunavottun VR. Margir viðmælendurnir nefndu að stjórn 

fyrirtækisins hafi óskað eftir því að farið yrði í þessa vinnu, eins og einn viðmælandinn 

sagði:  

Þetta kemur náttúrlega bara frá stjórnendum, ég veit svo sem ekki 
nákvæmlega af hverju [...] það var rosa tiltekt hérna [...] innanhúss, bara á 
öllu stjórnendateyminu [...] og breytingar [...] og það var ákveðið að fara í 
þetta ferli til þess að vera jöfn og sýna að við séum [...] að gera okkar besta. 

 

Annar viðmælandi nefndi að fyrirtækið hefði verið fyrirtæki ársins hjá VR þegar hann 

svaraði spurningunni um hvers vegna farið var af stað í þessa vinnu:  

Það kom bara frá eigendunum [...] þeim er mjög umhugað um þú veist, við 
höfum verið fyrirtæki ársins og þeim fannst þetta svona ákveðin ímynd og 
fyrirmynd og jafnvel [...] til þess að standa undir að vera fyrirtæki ársins, þau 
vilja líka bara gera starfsfólkinu vel [...] þannig að um leið og þau heyrðu af 
þessu þá bara fannst okkur þetta sjálfsagt að fara í þetta verkefni. 
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 Einn viðmælandi nefndi að farið hefði verið af stað í þessa vinnu eftir ábendingu frá 

aðilum úr VR en nefndi einnig að fyrirtækið stæði framarlega í jafnréttismálum og vildi 

halda sér þar. Viðmælandinn sagði:  

Við ákváðum bara að þetta væri hluti af einhverri framþróun hjá okkur í 
þessum málum þannig að [...] eins og ég segi þetta kom frá þeim (VR)  
frumkvæðið að þessu [...] við vissum ekkert af þessu, þetta var ekkert orðið 
opinbert [...]  

 

Annar viðmælandi nefndi að farið hefði verið í þessa vinnu eftir að fyrirtækið 

sameinaðist öðru fyrirtæki og vinnan að jafnlaunavottuninni hefði verið mjög hjálpleg í 

því breytingarferli. Hann sagði:  

Eftir sameiningu voru þetta ofboðslega ólíkt, sumir voru ekki með 
ráðningarsamning og kúltúrinn, launasamsetningin var mjög ólík hjá þessum 
fyrirtækjum báðum, á öðrum staðnum var greitt fyrir yfirvinnu, á öðrum 
staðnum var það tekið út í fríi [...] þetta var svona ólíkt, ólíkur kúltúr [...] það 
tók svona smá tíma [...] það var reyndar bara rosa gott þá var bara eitt yfir 
alla [...] 

 

Tveir viðmælenda höfðu persónulega komið mikið að þeirri ákvörðun að fyrirtækið 

sem þeir störfuðu hjá fór af stað í þessa vinnu. Annar þeirra sagði: 

[...] ég vildi láta vaða [...] er bara kona í þannig stöðu í karlmannahóp sem að 
finnst rosalega gott að láta verkin tala, fyrir utan það að við erum keppnis og 
vildum bara leiða með fordæmi [...] það er búið að velta þessu og væflast 
með þetta [launamun kynjanna] í fleiri fleiri fleiri ár, mér fannst lítið hafa 
gerst þannig að þó að þetta væri ekki fullkomið í byrjun þá vildi ég bara [...] 
láta vaða, það er þá alltaf hægt að gera lagfæringar og breytingar eftir á þó 
að þetta sé ekki 100%. 

 

Hinn viðmælandinn sagðist hafa rætt jafnlaunavottun þegar hún fór í atvinnuviðtal 

hjá fyrirtækinu sem hún starfar núna hjá:  

Þegar ég kom í atvinnuviðtalið hérna þá spurði ég hvort að fyrirtækið væri í 
ferli að fara að fá jafnlaunavottun og svarið var nei þannig að fljótlega eftir 
að ég byrjaði þá fór ég að ræða þetta og sagðist hafa áhuga á að við færum 
út í þetta [...]  

 

Ástæðurnar fyrir því að farið var af stað í þetta verkefni voru margvíslegar en sú sýn 

viðmælenda að vel væri staðið að launamálum hjá fyrirtækinu var ríkjandi ásamt því að 
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vilja vera fyrirmynd fyrir önnur fyrirtæki og taka þátt í að binda enda á kynbundinn 

launamun.  

4.1.2 Hvernig vinnan að vottuninni fór fram 

Allir viðmælendurnir byrjuðu vinnuna á því að fara á námskeið hjá BSI en þar fengu 

fyrirtækin fræðslu um hvernig vinna á að því að fá jafnlaunavottun og einnig var boðið 

upp á ráðgjöf. Viðmælendur töluðu allir um námskeiðið og einn viðmælandi sagði:  

Ég man það alveg þegar við vorum á þessu námskeiði þá bara vó þetta svona 
þyrmdi yfir manni aðeins en svo þegar maður fór að setjast yfir þetta og 
hugsa þetta þá [...] um leið og maður kom heim aftur [...] í vinnuna, settist 
yfir þetta þá var þetta ekki eins hræðilegt eins og þetta hafði hljómað fyrst. 
Svo voru þau hjá BSI bara rosalega hjálpleg [...] og einhvern veginn kenndu 
þetta á mannamáli. 

 

Annar viðmælandi segir þetta þegar hann var spurður út í samstarfið við BSI: 

BSI voru frábærir, var rosa ánægður með þá og allt það sem þeir voru að 
gera og kenna, það var virkilega fagmannlega gert þannig að það var alveg 
upp á 10 [...] 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort ferlið hefði verið tímafrekt voru svörin ólík. 

Nokkrum viðmælendum fannst vinnan við jafnlaunavottunina tímafrek en öðrum fannst 

þessi vinna ekki taka langan tíma. Einn viðmælandinn sagði:  

Þetta gekk frekar hratt fyrir sig, við bara drifum þetta í gang og settum þetta 
í algjöran forgang, það var frekar heppilegt [...] á þeim tíma var frekar rólegt 
að gera, á þessum árstíma [...] þannig að við bara einbeittum okkur 
algjörlega að þessu, keyrðum þetta svolítið í gang, við fórum bara í þetta, 
vorum bara ókei eftir námskeiðið þá var bara [...] lagst í þetta og keyrt í 
gegnum þetta. 

 

Annar viðmælandi sagði þetta aðspurður um tímann sem fór í að fá vottunina:  

Ég veit ekki hvort þetta tók minni tíma en ég átti von á en allavega þetta var 
engin hræðileg hindrun, þetta var bara verkefni sem maður tók og ýtti þessu 
svona aðeins á undan sér af því þetta var svolítið stór biti en um leið og 
maður settist niður til að vinna þetta þá bara gekk þetta mjög vel. 

 

Einn viðmælandi sagði þetta aðspurður um tímann sem verkefnið tók: 
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Þetta var bara tímafrekt [...] mér fannst þetta ekki erfitt en það hjálpaði 
rosalega mikið [...] að við vorum þegar komin með okkar [...] kerfi og okkar 
greiningar[...]. 

 

Viðmælandinn hélt áfram:  

Mér fannst þetta alveg rosaleg vinna þegar ég var að vinna þetta en svo 
einhvern veginn þá fékk maður niðurstöðurnar og þetta virtist vera frekar 
einföld keyrsla og maður hugsaði með sér af hverju erum við ekki löngu búin 
að þessu. Þetta er í raun og veru mjög einfalt [...] kemur einhverjum svona 
grunnferli í stand og eftir það þá á þetta bara að rúlla og í raun og veru gætir 
þú gert þetta mánaðarlega [...] eða ársfjórðungslega bara til að tryggja það 
að þú sért með hlutina í lagi. 

 

Það var greinilegur munur á fyrirtækjum sem eru ekki vön mikilli skjölun og 

gæðaferlum og svo þeim fyrirtækjum sem eru vön þannig vinnuferlum og áttu kerfi og 

gögn sem hægt var að nýta. Fyrirtækin sem höfðu gengið í gegnum gæðavottanir áður 

áttu auðveldara með vinnuna heldur en hinir eins og einn viðmælandi segir:  

[...] við vorum ekki erum ekki með gæðavottun [...] og við sátum þarna 
námskeiðið með öðru fyrirtæki [...] þau voru með gæðakerfi og ég fann 
aðeins muninn sko þau þekktu hugsunarháttinn [...] þau voru búin að fara í 
gegnum aðra vottun og [...] það var örugglega þægilegra fyrir þau, þetta var 
meira nýtt fyrir okkur og svona skjölun og annað, við höfðum ekki vanist 
þessu þannig, þetta var alls ekki óyfirstíganlegt, þetta var bara að tileinka sér 
annan hugsunarhátt. 

 

Annar viðmælandi sem vinnur hjá fyrirtæki sem hefur fengið vottanir og þekkir inn á 

vinnuna sem fylgir þeim sagði:  

[...] við erum með aðrar vottanir þannig að það er búið að vinna svona þessa 
grunnvinnu bæði náttúrlega [...] gæðastaðalinn og umhverfisstaðalinn 
þannig að ferlarnir og það allt var til staðar. 

 

Öllum viðmælendunum fannst tímafrekast að gera starfagreiningarnar og var 

mismunandi hvort fyrirtækin áttu fyrirliggjandi gögn sem hægt var að nýta í þá vinnu. 

Mörg fyrirtækin voru með starfslýsingar og einhverja starfagreiningar en önnur fyrirtæki 

voru ekki með ráðningarsamninga. Einn viðmælandinn sagði þegar hann var spurður 

hvort fyrirtækið hefði unnið einhverja starfagreiningu áður en vinnan á ferlinu byrjaði: 
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Nei, bara svona vinnuheiti eða svona, starfsheiti, það var rosalega lítið til, við 
þurftum alveg að taka allt og það var ekki einu sinni gögn um starfsmenn, 
engir ráðningarsamningar bara ekkert [...] 

 

Annar viðmælandi sagði þegar hann var spurður um hvað hefði verið tímafrekast:  

Starfslýsingarnar allar, það er eitthvað sem er mikil handavinna, þetta eru 
svo ólík störf og eitthvað sem hefur ekki verið til hjá okkur, það var alveg 
nýtt fyrir okkur og störfin eru líka mjög ólík [...] 

 

Önnur fyrirtæki voru með starfslýsingar sem hægt var að byggja á og eitt fyrirtækið er 

í þannig atvinnurekstri að lagalega séð varð það að vera með ákveðin ramma utan um 

starfslýsingar hjá sér. Þau fyrirtæki sem áttu fyrirliggjandi gögn sem hægt var að nota 

töluðu um að það hefði komið sér vel í þessu ferli:  

Við áttum helling því okkur er stýrt af (XXX) [...] þeir (eru með) svo miklar 
kröfur og við verðum að vera með gæðahandbók fyrir hvern stað og hún 
verður alveg að vera niðurnjörvuð á hverja einustu verslun og í henni er 
meðal annars starfslýsingar, þannig að þetta var allt til [...] við höfum verið í 
hérna úttektum hjá Hagstofunni í mörg ár á launakjörum [...] öll ÍSO 
flokkunin var til, þannig að við þurftum ekki að fara í það heldur [...] við 
vorum með svolítið góðan grunn, áttum svolítið af gögnum þarna og svo 
bættist við [...] svona formlegri rammi utan um þetta [...] 

 

Viðmælendum höfðu mismunandi skoðanir á því hvort kostnaðurinn við vinnuna 

hefði verið mikill eða lítill. Einn viðmælandinn sagði að kostnaðurinn hafi verið mjög 

mikill og hélt áfram:  

Þetta er alveg [...] milljón bara spurning hversu margar, það þýðir sko 
kostnaðurinn við þetta er fullt af hundrað þúsund köllum og vinna [...] þú ert 
með fólk í vinnu hérna, við vorum alveg níu mánuði að þessu þó svo að við 
höfum bara verið tvær [...] og svo náttúrlega að kaupa staðlana og bækurnar 
[...]  

 

Annar viðmælandi var á þeirri skoðun að ferlið hafi verið kostnaðarsamt í byrjun og 

sagði þetta aðspurður um kostnaðinn:  

Þetta er náttúrlega svolítið dýrt, einhver hálf milljón plús svo 
launakostnaðurinn minn, þannig að þetta er alveg dýrt, en eins og ég segi, 
þú vinnur þessa grunnvinnu og það er náttúrlega eitthvað viðhald en 
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aðalvinnan er grunnvinnan og hún er þá bara til staðar þannig að ef þú horfir 
til lengri tíma þá jafnast þetta út og er algjörlega þess virði. 

 

Aðrir viðmælendur töluðu um að ferlið hafi ekki kostað mikið og voru sammála 

viðmælandanum að framan um að ávinningurinn hafi verið meiri en kostnaðurinn. 

Nánar verður fjallað um ávininginn síðar í niðurstöðukaflanum. Einn viðmælandinn sagði 

þetta þegar hann var spurður hvort ferlið hafi verið kostnaðasamt: 

[...] ég mundi ekki segja það miðað við hvað við tókum þetta á löngum tíma 
[...] fjárhagslega var þetta ekkert svakalegt kannski 200.000-300.000 þúsund 
krónur [...] í byrjun en svo verða þetta einhverjar úttektir jú, en ég tel samt 
að að það er meira sem kemur á móti en kostnaðurinn [...] 

 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að helsti kostnaðurinn hafi verið tími 

starfsmanna sem fór í vinnuna og var mismundi eftir fyrirtækjum hvort starfsmenn 

hækkuðu vinnuhlutfall sitt, gerðu þetta á kvöldin og um helgar eða keyrðu þetta 

meðfram öðrum verkefnum. Einn viðmælandi sagði aðspurður um kostnaðinn og 

tímann sem ferlið tók:  

Þetta tikkar allt inn í krónum og aurum ef þú ætlar að fara að telja inn 
vinnustundir [...] ég tók þetta í rauninni on the side (til hliðar) [...] þú gerir 
þetta aldrei með öllu hinu það er bara þannig þetta verður að vera [...] 
þannig að þetta var bara gert um kvöld og um helgar það er bara þannig og 
það var bara út af minni passion (ástríðu) og okkar að keyra það í gegn. 

 

Einn viðmælandinn sem starfar sem launafulltrúi sagðist hafa aukið vinnuprósentu 

sína:  

[...] þetta var náttúrulega bara stanslaus vinna, ég vinn 50% og fór upp í 80% 
stöðu þarna á tímabili [...] 

 

Vinnan að vottuninni og viðhorf til þeirrar vinnu var ólík á milli viðmælenda. 

Mismunandi var hversu mikið af fyrirliggjandi gögnum sem hægt var að nýta voru til 

staðar hjá fyrirtækjunum og viðhorf til kostnaðar var ólíkt á milli viðmælenda.  

4.2 Viðbrögð starfsfólks og viðskiptavina 

Í rannsókninni var lögð áhersla á að skoða hvernig starfsfólki var tilkynnt um vinnuna að 

vottuninni og þegar jafnlaunavottun VR fékkst. Viðhorf þess og skoðanir voru til 
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umfjöllunar og einnig var skoðað hvort og þá hvernig viðskiptavinum var tilkynnt um að 

fyrirtækið hafi fengið jafnlaunavottun VR. 

4.2.1 Upplýst starfsfólk og viðhorf þess til vottunarinnar 

Þegar spurt var um hvort og hvernig starfsfólki hefði verið tilkynnt um að fyrirtækið væri 

að vinna að því að fá jafnlaunavottun VR sögðu allir viðmælendurnir að starfsfólkinu 

hefði verið tilkynnt um þá vinnu. Mismunandi var með hvaða hætti það var gert en flest 

fyrirtækin sendu starfsfólki sínu tölvupóst, fréttabréf eða sögðu frá þessari vinnu á 

starfsmannafundum. Viðbrögðin voru ólík og nefndu sumir viðmælendur að þessari 

vinnu hefði verið tekið vel eins og einn viðmælandi rakti:  

Við kynntum þetta fyrir starfsfólki og svona bara til þess að þau væru líka 
meðvituð um hvað var verið að tala um því þetta var á þessu tímabili mikið í 
fréttum og [...] hvað þýðir það þessi launamunur, þessi óútskýrði og skýrði 
og allt þetta þannig að við auglýstum þetta fyrir fólki og fólk var bara mjög 
jákvætt fyrir þessu og það náttúrulega hjálpaði mikið til að fá ákveðnar 
niðurstöður [...] því annars hefði [...] maður þurft að útskýra það og að það 
yrði ráðist í einhverja allsherjar aðgerðir en þetta var alveg auglýst vel. 

 

Annar viðmælandi fann fyrir blendnum tilfinningum hjá starfsfólki sínu:  

[...] sumum fannst [...] að það væri stundum verið að gera of mikið úr 
kynjabaráttunni [...] og bæði frá konum og körlum kom svona bland svona 
blendnar tilfinningar [...] 

 

Þessar viðhorf komu fram hjá fleiri fyrirtækjum og þá sérstaklega hjá fyrirtækjum þar 

sem meirihluti starfsmanna er karlkyns. Sumir viðmælendur upplifðu að starfsfólkið 

þeirra teldi að með jafnlaunavottuninni myndu allir fá sömu laun óháð árangri eða 

starfsreynslu og var starfsfólk ekki sátt við þá þróun eins og einn viðmælandinn lýsti 

þessu:   

[...] margir [...] misskildu þetta rosalega í byrjun, að bara allir þyrftu að vera 
bara á eins launum og fannst bara að það yrði bara allt tekið niður og bara 
það mætti ekkert svigrúm vera til að umbuna þeim sem væri betri en næsti í 
starfinu sínu og það er einmitt það sem maður var að reyna að sýna fram á 
[...] það að einmitt starfsfólkið sé þá meira meðvitað [...] um það að það geti 
sjálft haft áhrif á launin sín með einum eða öðrum hætti. 
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Annar viðmælandi lýsti mjög svipaðri reynslu:  

Flestir eru mjög jákvæðir [...] en maður finnur [...] að stundum þarf að 
útskýra þetta fyrir fólki, það halda sumir að ókei við erum með 
jafnlaunavottun þá er ég bara akkúrat á þessum launum og ef ég stend mig 
vel eða illa þá skiptir það engu máli, ég er bara á þessum launum. Mér finnst 
svolítið við þurfa að útskýra fyrir fólki að auðvitað er svigrúm þarna fyrir 
frammistöðu og að launa sumum betur en öðrum. Við þurfum bara að 
rökstyðja það, við þurfum bara að geta sýnt fram á af hverju A er á hærri 
launum en B en við megum það alveg það er ekkert í staðlinum sem segir að 
sluksinn A og stjörnustarfsmaðurinn B þurfi að vera á sömu launum ég þarf 
bara að geta útskýrt það og ég þarf að geta sagt við sluksann að ef þú gerir 
þetta þá átt þú líka rétt á sömu launum og stjörnustarfsmaðurinn B [...] 
maður þarf svolítið að útskýra þetta fyrir fólki, það er eini misskilningurinn 
held ég sem maður hefur svona fundið að fólk upplifir. 

 

Fleiri viðmælendur nefndu þennan misskilning og nefndu að staðallinn mætti ekki 

virka letjandi á starfsfólk og því væri umræða um jafnlaunavottunina og fyrir hvað hún 

stæði mikilvæg. Nokkrir nefndu að rökstuðningur væri mikilvægur og það væri mikilvægt 

að starfsfólk væri upplýst um hvernig það gæti hækkað laun sín, t.d. með starfsreynslu, 

menntun og árangri. Einn viðmælandi sem ég ræddi við sagði að fyrirtækið hefði búið til 

sérstakt viðmið sem snéri að viðmóti starfsfólks. Það borgaði starfsfólki sínu hærri laun 

fyrir jákvætt viðmót eða eins og viðmælandinn orðaði það:  

[...] hvernig manneskjan hefur áhrif á hópinn og teymisvinnu og allt þetta því 
eins og hjá okkur þá vinnum við alveg ofboðslega mikið í teymum og það 
þarf að vera ákveðin ritmi og taktur og það þarf að ganga svolítið smurt og 
[...] manneskja sem er góð í þessu verður verðmætari [...] 

 

Þessi viðmælandi talaði um að starfsfólk hafi verið upplýst um að jákvæðni í starfi 

væri einn af þeim þáttum sem gætu híft það upp launalega og að allt starfsfólk 

fyrirtækisins hefði tekið því vel. Hann nefndi sérstaklega að hann starfaði í skapandi 

grein og þar skipti viðhorf miklu máli þegar vinna á hlutina í breiðum teymum. Þessi 

viðmælandi nefndi það sérstaklega að þessi breyting hefði orðið þegar fyrirtækið var að 

vinna að því að fá jafnlaunavottun VR. Viðmælendurnir tóku allir fram að starfsfólk hafi 

verið upplýst um að það mætti spyrjast fyrir um staðalinn, ferlið og hvað það þýðir fyrir 

fyrirtæki og starfsfólk þess að vera með jafnlaunavottun. Einn viðmælandinn lýsti ferlinu 

svona: 
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Við tilkynntum það [...] með fréttasnepil sem við sendum út á tveimur 
tungumálum og við settum það þar inn í [...] að þetta ferli væri að byrja [...] 
báðum um athugasemdir og ef það væru einhverjar spurningar, fyrirspurnir 
eða eitthvað svoleiðis og létum vita að þetta væri ekkert til að óttast [...] 

 

Öll fyrirtækin sem ég ræddi við tilkynntu starfsfólki sínu þegar vottunin var komin og 

einhver fyrirtækin héldu upp á það með einhverjum hætti eins og einn viðmælandinn 

lýsir:  

Það mjög vel kynnt [...] og mikið gert úr því og bara mjög gaman. Virkilega 
jákvætt bara [...] við fengum köku hérna í mötuneytinu hjá okkur og öllum 
boðið í kaffi og [...] bara svolítil serimónía [...] 

 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir um hver viðbrögð starfsfólks þeirra hafi verið 

þegar vottunin var komin voru flestir viðmælendurnir sammála um að viðbrögðin hafi 

verið jákvæð. Nánar verður fjallað um viðbrögð starfsmanna í niðurstöðukaflanum sem 

snýr að ávinningi.  

4.2.2 Viðskiptavinum tilkynnt um jafnlaunavottun VR 

Það var mismunandi hvort viðskiptavinum fyrirtækjanna var tilkynnt um það þegar 

fyrirtækin hlutu jafnlaunavottun VR. Það fór einkum eftir því í hvaða grein fyrirtækin 

störfuðu. Þau fyrirtæki sem auglýstu þennan áfanga fyrir viðskiptavinum sínum töluðu 

öll um góð viðbrögð. Einn viðmælandinn sagði:  

Það voru rosa góð viðbrögð þar [...] og svona attítjútið er virkilega gott, 
maður fann það svona hvað þeim (viðskiptavinunum) leið betur að vita að 
við erum að gera gott fyrir okkar fólk og [...] maður sér það líka að eftir því 
sem fyrirtækin eru stærri sem eru að vinna með, þeim mun mikilvægara er 
þetta, maður finnur það, oft á tíðum eru þau fyrirtæki líka með einhvers 
konar vottun og það einhvern veginn er það þannig, allavega finnst mér það 
að stærri fyrirtæki vilja frekar að svona sé í lagi hjá þeim sem þau eru að 
vinna með.  

 

Annar viðmælandi sagði fyrirtækið ekki auglýsa sig mikið en minntist á að þau nýttu 

tækifærið þegar fyrirtækið stæði fyrir fræðslu og töluðu þá um jafnlaunavottunina:  

[...] við nýtum tækifærið ef við erum með fyrirlestra eða eins og 
fræðsluhlutinn er oft [...] mjög mikill svona maður á mann sala og þú veist þá 
skiptir þetta miklu máli gagnvart fyrirtækjum finnst mér þetta oft skipta 
máli, allar þessar vottanir, að við séum að vinna faglega, vottanir þýða 
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ekkert að það sé endilega allt 100% heldur það að við vinnum faglega og við 
viljum gera betur, alltaf [...] þannig að mér finnst það skipta máli fyrir fyrir 
viðskiptavini [...] alveg engin spurning. 

 

Annar viðmælandi sagði að fyrirtækinu hefði verið sendar kveðjur og blóm þegar 

vottunin var fengin og annað fyrirtæki auglýsir jafnlaunavottunina fyrir viðskiptavinum 

sínum reglulega með jákvæðum árangri. Sumir viðmælendur sögðust ekki hafa auglýst 

jafnlaunavottunina fyrir viðskiptavinum sínum og aðspurður um ástæður þess sagði einn 

viðmælandinn:  

Okkur fannst þetta meira svona tengjast innávið [...] kannski ekki kom þeim 
bara ekkert við. 

 

Flestir viðmælendurnir minntust á að inni á heimasíðu fyrirtækisins væri tilkynning 

eða merki jafnlaunavottunar. Nokkrir viðmælendur tóku sérstaklega fram að þegar 

fyrirtækið auglýsti eftir fólki þá væri algengt að umsækjendur sýndu fyrirtækinu áhuga 

vegna jafnlaunavottunarinnar en sumir viðmælendur merktu atvinnuauglýsingar með 

merki jafnlaunavottunar VR. Einn viðmælandinn sagði:  

Það er gaman að sjá eins og með umsóknir til okkar þá spyrjum við alltaf, ein 
spurningin er af hverju ertu að sækja um hjá okkur? Og það er rosalega 
mikið talað um þetta (jafnlaunavottunina) [...] það er einn þáttur að 
fyrirtækið sýni [...] hvernig það er í verki [...] að okkur er annt um 
starfsmennina og við viljum [...] vera sanngjörn og [...] sýna jafnrétti í verki. 

 

Annar viðmælandi talaði um að fyrirtækið fengi betri umsóknir eftir að 

jafnlaunavottunin fékkst:  

[...] líka [...] bara gott fyrir okkar verk og gott að sýna öðrum grafíkerum að 
sýna að við séum flottur vinnustaður og það kom á daginn að við fáum fleiri 
umsóknir frá betri hönnuðum út af þessu (jafnlaunavottuninni) líka [...] 

 

Það var viðmælandi sem minntist á að með jafnlaunavottuninni væri fyrirtækið 

meðal annars að gera fyrirtækið að spennandi kosti fyrir konur en fyrirtækið er 

karlavinnustaður:  
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Þetta er náttúrulega rosalega fjölbreyttur og breiður hópur og rosalega mikill 
karlmannahópur þannig að okkur fannst það skynsamlegt upp á það að gera 
að laða kannski að fleiri konur [...] 

 

Viðmælandinn hélt áfram: 

[...] hjá rosalega mörgum hef ég fundið fyrir því [...] þegar fólk er að sækja 
hérna um störf þá eru mjög margir sem minnast á þetta þannig að út á við 
þá er þetta greinilega ímyndunarlegs eðlis [...] 

 

Mismunandi var hvort fyrirtæki auglýstu það fyrir viðskiptavinum sínum að það hafi 

hlotið jafnlaunavottun VR en þau fyrirtæki sem gerðu það fengu jákvæð viðbrögð. 

Nokkrir viðmælendur töluðu um þau fyndu mun á umsóknum til fyrirtækisins eftir að 

jafnlaunavottun VR fékkst.  

4.3 Jöfn laun fyrir sambærileg störf og annar ávinningur 

Eins og fram hefur komið í umfjölluninni um jafnlaunavottun VR var helsta ástæðan fyrir 

þessu verkefni að sporna við launamun kynjanna og reyna að eyða óútskýrðum 

launamun kynjanna. Það kom í ljós í þessari rannsókn að lítið þurfti að breyta launum 

starfsmanna þeirra fyrirtækja sem voru rannsökuð.  

4.3.1 Breyting á launum starfsmanna vegna jafnlaunavottunar VR 

Nokkrir viðmælendur þurftu að breyta launum örfárra starfsmanna en aðrir 

viðmælendur þurftu ekki að breyta neinu í launum hjá sér. Einn viðmælandi sem starfar 

hjá fyrirtæki sem var innan marka sagði: 

Við vorum innan marka [...] í fyrstu en það var þarna einn starfsmaður sem 
ég man eftir, karlmaður, sem við þurftum að hækka, þannig við fengum 
vottunina en með þessari athugasemd [...] við sem sagt unnum markvisst að 
því fyrir næstu vottun að jafna hann út og þá var hann komin á rétt ról [...] 
við löbbuðum samt ekkert til hans daginn eftir og sögðumst ætla að hækka 
hann en í næsta viðtali og svona [...] hann fékk tvisvar hækkanir á einu ári 
[...] 

 

Einn viðmælandi sagði þetta þegar hann var spurður hvort einhverjar breytingar 

hefðu verið gerðar á launum starfsmanna:  
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Já, að einhverju leyti en samt ekki neitt rosalega mikið [...] það [...] var 
náttúrlega breytt einhverjum starfsheitum og verkefnum þeirra en hérna 
það var engin t.d. upp 20% eða eitthvað svoleiðis, það kom ein úr 
fæðingarorlofi sem fékk bara annan titil og þá bara í sama flokk, ég veit ekki 
hvort það hefði verið þannig ef við hefðum ekki verið í þessu ferli. 

 

Annar viðmælandi sagði að einhverjar breytingar hefðu verið gerðar á launum 

starfsmanna:  

[...] (Við) gerðum ekki miklar breytingar á neinu [...] maður sá það þegar 
maður fór að rýna í gögnin maður getur gert betur hér, það voru svona 
einstaka starfsmenn, þetta voru kannski af þessum 350 sem við erum með í 
starfi þetta voru kannski 10 starfsmenn sem við þurftum eitthvað aðeins að 
breyta og þá náttúrlega hækka, maður lækkar ekki fólk [...] 

 

Eitt fyrirtæki breytti aðeins sínum launastrúktúr áður en að vottunin fékkst:  

Við gerðum pínulitlar breytingar út frá einhverju sem var gamall draugur 
hérna sem kallaðist föst yfirvinna [...] þannig að við breyttum því sem hét 
föst yfirvinna og í rauninni settum inn eitthvað sem heitir launauppbót í 
staðinn og þá útskýringar í kringum það [...] en það var í rauninni fyrir úttekt 
við ákváðum bara að það væri hluti af því að þróast öll í sömu átt en það 
voru ekki gerðar athugasemdir við launastrúktúr, engar athugasemdir við 
það [...] 

 

Einn viðmælandinn sagði þetta þegar hann var spurður um launabreytingar eftir 

jafnlaunavottunina:  

Það kom alveg fram í fyrstu að það var mismunur á milli karlmanna. Sem 
kom okkur á óvart, við ætluðum ekki að mismuna neinum en þarna hjálpaði 
þetta okkur að sjá eitthvað sem hafði farið framhjá okkur þannig að þetta 
gagnast óháð kyni finnst mér [...] 

 

Þetta viðhorf að vilja ekki mismuna neinum kom fram í fleiri viðtölum og greinilegt að 

jafnlaunavottunin hjálpar fyrirtækjum að eyða hvers konar mismunun. Nokkrir 

viðmælendur nefndu sérstaklega að fyrirtækið vildi sýna fram á að ekki væri verið að 

mismuna erlendum starfsmönnum og koma í veg fyrir þá mismunun ef hún kæmi í ljós. 

Einn viðmælandi sagði:  
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[...] við [...] tókum ekki bara kynin, við tökum líka þjóðerni [...] við sáum 
þarna tækifæri til að gera það og ástæðan fyrir því að ég stakk upp á [...] að 
við myndum gera þetta var sú að í könnunum sem við höfum gert hjá X áður 
þá bar svolítið á því að útlendingum fannst vera einhvers konar misrétti og 
við sáum þarna tækifæri til þess að ráðast á það, erum við að gera eitthvað 
upp á milli þjóðerna án þess að kannski vita það? [...] En svo kom það í ljós 
að við erum það ekki [...] 

 

Viðmælandi sem vinnur á vinnustað þar sem stór hluti starfsmanna eru karlmenn og 

einnig samanstendur starfsmannahópurinn af starfsmönnum frá 10 löndum sagði þetta 

þegar hann var spurður um hvort jafnlaunavottunin gæti spornað gegn mismunun 

vegna þjóðernis: 

Þetta er það stórt hlutfall af erlendum starfsmönnum að við vildum sýna 
fram á það í verki að það væri ekki verið að mismuna og þá erum við að tala 
um út frá einmitt kyni, þjóðerni, trúarbrögðum og við vorum að reyna að 
setja þetta upp þannig að þetta væri aðeins víðara samhengi [...] 

  
Annar viðmælandi sem starfar hjá stóru fyrirtæki tók einnig fram að jafnlaunavottun 

kæmi í veg fyrir ýmiss konar mismunun:  

Það er ekki bara kynið en ég horfi á þetta líka þannig að við séum ekki að 
mismuna eftir þjóðerni eða hvort þú ert útlendingur eða Íslendingur og bara 
aldri og alls konar, trúarbrögð [...] Eða ef þú ert vinur þess sem að ræður þig 
eða að þú ert sonur vinar framkvæmdarstjórans eða allir saman í menntó 
[...] þetta er svo auðvelt líka á þessu litla landi, að mismuna svona óvart eða 
ómeðvitað í rauninni með þessum hætti [...] 

 

Allir viðmælendurnir töluðu um að jafnlaunavottunin kæmi í veg fyrir kynbundinn 

launamun og margir viðmælendur bentu einnig á að jafnlaunavottunin kæmi í veg fyrir 

aðra mismunun í launum, hvort sem það væri mismunun á milli kynja, innan sama kyns, 

vegna þjóðernis eða annarra þátta.  

4.3.2 Breytingar á bónusum og hlunnindum starfsmanna 

Bónusar og hlunnindi eru hluti af launum starfsmanna og voru viðmælendur spurðir 

hvort og þá hverju hafi þurft að breyta hjá fyrirtækinu í þessum málum svo 

jafnlaunavottun fengist. Svörin voru ólík eftir viðmælendum en einn viðmælandinn 

talaði um að breytingar hefðu verið gerðar á hlunnindum starfsmanna: 
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Við komumst að því að við gátum lagað ýmislegt hjá okkur eins og t.d. með 
síma og Internet, hvernig við greiðum fyrir síma og Internet og það kom nú 
bara í ljós að það var engin regla á því það var algjörlega random 
(tilviljunarkennt) og það er náttúrlega ekkert rosalega sniðugt fyrir fyrirtæki 
sem vill vera sanngjarnt og samkvæmt sjálfu sér að vera með hlutina svona 
út um allt þannig að ég verð að segja að fyrir utan staðfestinguna á því að við 
séum að gera vel þá gerði það fyrirtækinu gott að við lögðum nokkra innri 
ferla um leið.  

 

Viðmælandinn heldur áfram þegar hann er spurður nánar út í hlunnindin og hvort 

það hafi þurft að breyta miklu hjá fyrirtækinu í þeim efnum til að fá vottunina:  

[...] við vorum með hlunnindi út um allt og við bara löguðum það bara áður 
en við fórum í úttektina. 

 

Annar viðmælandi svaraði svona þegar hann var spurður um hlunnindi og bónusa:  

Við einfölduðum allt, það eru allir með síma [...] hjá okkur það fá bara allir 
10.000 kr. í síma 

 

Viðmælandinn var spurður hverju þessi einföldun hefði breytt fyrir fyrirtækið og 

svaraði:  

Það lækkaði símakostnaðinn, ég er að segja við bara fórum yfir til X 
(símafyrirtæki) og það var mun ódýrara og hagstæðara að vera þar með alla 
inni og svo fá bara allir símastyrk [...] við gerðum svona hluti sem fóru jafnt 
yfir alla [...] það eru allir mjög ánægðir með síma [...] það fá allir 60.000 kr. 
símastyrk [...] það voru allir rosalega sáttir að fá bara þetta á tveggja ára 
fresti og fá síma og við gerðum fullt af svona hlutum, svo erum við með hóp 
af teymi sem að þarf að vera með svona hlunnindapakka út af fjölmiðlum, 
settum t.d. alla inn í sama pakkann þeir voru á svona mismunandi pökkum 
[...] þannig að við gerðum fullt af hlutum sem einfalda líka mitt líf alveg 
rosalega [...] þannig að við erum með eina svona ríkisreglu yfir fullt af 
hlutum [...] 

 

Einn viðmælandi talaði um að engin breyting hefði orðið á hlunnindunum en 

fyrirtækið hefði fengið betri yfirsýn yfir hlunnindi starfsmanna eftir að vinna að 

vottuninni hófst:  

Bara meiri yfirsýn þannig að við erum með ákveðnar töflur, ákveðnar 
prósentur hvað þýðir þetta, hvað þýðir að vera með þetta mikil mannaforráð 
eða þetta mikla reynslu eða þetta mikla menntun þannig að í rauninni var 
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engin breyting heldur bara rammi búinn til þannig að við séum með það 
niðurnjörvað [...] þetta er allt niðurnjörvað hjá manni en það er kannski bara 
að sýna fram á að þetta þýðir þetta í launum [...] þannig að starfsfólk skilji og 
sé meðvitað 

 

Nokkrir viðmælendur voru með bónusa og hlunnindi í föstum skorðum áður en að 

vinnan að vottuninni hófst eins og þessi viðmælandi svaraði:  

Við erum lítið með þannig (bónusa) en við erum auðvitað með hlunnindi, 
það er sími og eitthvað hérna bifreiðastyrkur og tölva og svona en það er 
mjög skýrt hjá okkur að það eru bara deildarstjórar og 
aðstoðardeildarstjórar sem eru með síma þannig að þetta er bara mjög skýrt 
hverjir fá t.d. síma, alveg rökstutt. 

 

Fleiri viðmælendur svöruðu á sambærilegan hátt þegar þeir voru spurðir um hvort 

breytingar hefðu verið gerðar á hlunnindum starfsmanna eins og þessi viðmælandi sem 

sagði:  

Við breyttum því ekki nei, við gátum ávallt útskýrt það og þessar umbunir 
tengjast oft á tíðum þeim sem eru með ábyrgð eins og nettenging og sími 
eins og t.d. viðskiptastjórar eru ávallt með síma en það er alltaf tengt 
vinnunni, þeir eru alltaf í símanum og allt það og sama með ákveðna 
hönnuði sem hafa meiri ábyrgð, svona hönnunarstjóra þá fá þeir ákveðna 
umbun líka og svo framvegis þannig að þetta er svolítið eftir ábyrgðarstigi þá 
er umbunin svona í samræmi við það. 

 

Einn viðmælandinn minntist á að auðvelt væri að fara framhjá vottuninni þegar kæmi 

að bónusum, hlunnindum og yfirvinnutímum starfsmanna og sagði: 

Í þessum (XXX)-bransa, ef þú stendur þig vel þá býðst þér kannski að kaupa 
hlut í fyrirtækinu, það er hvergi í þessu jafnlaunakerfi og mér finnst það 
rosalegur launabónus [...] sumir fá kannski styrk til að kaupa hlutabréf og þú 
getur alltaf afsakað það [...] þú getur alltaf verið með útskýringar á öllu [...] 
það er svolítið þannig til að réttlæta sko, en hlutabréfin koma ekki inn, 
yfirvinnan eða tímafjöldinn sem þú vinnur hjá fyrirtækinu það kemur ekki 
inn, ég meina ef þú ert með jöfn laun þá er rosalega erfitt, ég þarf að vera 
rosalega virk að skoða hvort þessi er alltaf að vinna 20 yfirvinnutíma á 
meðan þessi er ekki að gera það en þeir eru með sömu laun og sömu 
verkefni og sömu ábyrgð, ég meina af hverju er þessi að vinna 20 
yfirvinnutíma en eru samt alveg eins. 

 



 

49 

Mismunandi var hvort fyrirtæki breyttu einhverju í bónus- eða hlunnindakerfum 

sínum fyrir jafnlaunavottunina. Margir viðmælendur töldu að yfirsýnin yfir bónusa og 

hlunnindi hafi aukist með vottuninni.  

4.3.3 Traust starfsmanna til stjórnenda og ímynd fyrirtækjanna 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hver helsti ávinningurinn hefði verið af því að fá 

jafnlaunavottun VR nefndu flestir viðmælendurnir að traust starfsmanna til stjórnenda 

og til fyrirtækisins væri helsti ávinningurinn. Einn viðmælandinn lýsti þessu svona:  

[...] traustið verður meira til stjórnenda og atvinnurekanda [...] mér finnst 
það hafa verið svona stærsti þátturinn svona [...] jákvæða sem við fengum út 
úr þessu [...] og fylgir þessu. 

 

Viðmælandinn hélt áfram:  

[...] við sjáum til dæmis starfsánægjuna snarhækka undanfarin þrjú ár [...] 
maður beintengir þetta ekki kannski beint við þetta, það er auðvitað margt 
sem við höfum gert en þetta á klárlega þátt í því [...] og traust til 
fyrirtækisins, traust til stjórnenda, hollustan og bara þetta hefur allt bara 
farið þvílíkt upp á við hjá okkur og hérna bæði þá í innanhússkönnuninni sem 
við keyrum árlega, vinnustaðargreiningunni og svo líka bara VR könnunin 
sem fyrirtæki ársins þannig að við sjáum þetta alveg í spurningum um tryggð 
eða trausti fyrirtækisins og til stjórnenda [...] 

 

Það voru fleiri viðmælendur sem nefndu sérstaklega starfsánægju starfsmanna sem 

ávinning af vottuninni eins og þessi viðmælandi:  

[...] við höfðum líka komið alveg svakalega vel út, bæði gerum við okkar eigin 
[...] starfsánægjukönnun [...] við höfum aldrei staðið okkur betur og svo [...] 
urðum við meðal fimm fyrirtækja ársins hjá VR [...] og jafnréttið er að koma 
rosalega vel út úr þessu þannig að [...] það er engin spurning að fólk tekur 
eftir þessu og er mjög ánægt [...] 

 

Viðmælandinn hélt áfram og sagði á öðrum stað í viðtalinu:  

Ég held að þetta auki traust starfsmanna til fyrirtækisins en og ég meina 
þetta er bara okkar pólísía hjá X að við viljum vera svona fair and consistent 
(sanngjörn og í samræmi við sjálf okkur) og þetta styður það [...] 

 



 

50 

Annar viðmælandi svarar á sambærilegan hátt þegar spurt var um ávinning 

jafnlaunavottunar:  

Fyrir starfsmenn þá vona ég að þetta geri það að þeir treysti okkur betur að 
þeir upplifi það að þeir séu að vinna hjá og við svo sem finnum það að allir 
hérna eru mjög ánægðir hjá okkur og bera mikið traust til fyrirtækisins og 
það er náttúrlega hluti af því. Þú vilt vinna hjá traustu fyrirtæki þar sem að 
náttúrlega öllum er umhugað um þig og þar sem þú getur treyst því að það 
[...] er komið fram við þig heiðarlega þannig að ég vona að starfsmennirnir 
upplifi það að hérna er ég að vinna hjá fyrirtæki sem leggur sig fram, þeir 
gerðu jafnlaunavottun [...] 

 

Það voru nokkrir sem nefndu að starfsfólk fyndi fyrir stolti þegar ávinningur af 

jafnlaunavottuninni var ræddur eins og einn viðmælandi orðar það: 

[...] fólk varð rosalega stolt, maður fann það alveg strax og bara ánægja og 
bara traust til stjórnenda hefur aukist mikið, ég held að það sé svona bara 
ókei það er ekki verið að svindla á mér eða að manneskjan við hliðina á mér 
er að fá svipað og ég. Fólk varð svona sáttara og það var rosa gott [...] 

 

Annar viðmælandi nefndi stolt starfsmanna þegar talað var um ávinning 

jafnlaunavottunar: 

Mér finnst það vera stolt, ég held að það hafi skilað sér hjá mörgum 
starfsmönnum [...] þrátt fyrir að þetta sé karlmannavinnustaður og mér 
fannst það koma skemmtilega á óvart, ég var eiginlega stolt af strákunum, 
hvernig þeir töluðu og svona, þeir voru bara dálítið ánægðir með okkur og 
með fyrirtækið 

 

Einn viðmælandi tók fram að hann væri stoltur af jafnlaunavottuninni:  

Ég er ofsalega stolt af því að X er með þetta og myndi verða stolt af hvaða 
fyrirtæki sem væri sem að fara út í þessa vinnu, mér finnst að þetta vera 
eitthvað sem öll fyrirtæki eigi að gera [...] 

 

Nokkrir viðmælendurnir minntust á jafnlaunavottunin hjálpaði til við að gera ímynd 

fyrirtækisins betri ásamt öðrum hlutum en eins og einn viðmælandinn orðaði það: 

Sko ímynd fyrirtækisins hefur breyst alveg ofsalega mikið [...] við höfum 
alltaf verið að gera alla þessa hluti og [...] maður þarf bara að fá eins og 
stimpilinn bara þetta er vel gert og þetta er algjörlega klárlega þáttur í því 
[...] að bara að sýna svona út á við hvernig hvernig við vinnum [...] það er 
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staðfesting á því að það er faglega staðið að hlutunum [...] eins og ég segi 
auðvitað spilar margt inn í og margt búið að gerast jákvætt hérna sem hefur 
áhrif á ímynd viðskiptavinarins, það er þetta og það eru eins og allar þessar 
vörulækkanir og [...] það sem er verið að gera fyrir viðskiptavininn og líka 
sýna að við erum að gera þetta fyrir starfsmanninn [...] að þeir séu að njóta 
góðs af hagnaðinum og [...] það er bara ánægjulegt. 

 

Annar viðmælandi tók í svipaðan streng:  

Við í mannauðsdeildinni við fáum staðfestingu á því eins og við höfum alltaf 
talið að við erum að vinna launamálin á sanngjarnan hátt, bæði út frá kyni og 
þjóðerni við fáum [...] okkar staðfestingu fyrir okkur, við getum sýnt fram á 
þessa vottun þannig að að þetta er bæði gott PR inn á við og út á við [...] 
þegar ég var að leita mér að vinnu þá skipti þetta mig máli og ég vil trúa því 
að það sé fleira fólk sem spáir í það að fyrirtæki sé með jafnlaunavottun eða 
ekki [...] 

 

Aukið traust starfsmanna til fyrirtækisins og til stjórnenda var ávinningur sem margir 

viðmælendur nefndu ásamt stolti starfsmanna á vinnustaðnum. Auk þess nefndu 

nokkrir viðmælendur að jafnlaunavottunin gæfi jákvæða ímynd af fyrirtækinu.   

4.3.4 Launavinnsla og skjölun 

Margir viðmælendur töluðu um að jafnlaunavottunin hefði haft jákvæð áhrif á 

launavinnslu fyrirtækisins og launaákvarðanir. Vottunin gerði launavinnsluna skýrari og 

auðveldari. Einn viðmælandinn sagði þetta um ávinning vottunarinnar í launaúrvinnslu :  

Allar launaákvarðanir eru miklu auðveldari, það er miklu auðveldara fyrir mig 
að rökstyðja já eða nei út frá því að við erum með þessa vottun og við getum 
sagt [...] þú ert með þetta eða þú ert með þessi laun og ég get ekki hækkað 
þig meira en þetta því þá ert þú bara kominn út fyrir rammann og út fyrir 
jafnlaunavottunina og það er ekkert þarna í frammistöðu eða neitt eða 
starfsaldri eða neitt sem gefur mér svigrúm meira heldur en þetta og að 
sama skapi ef ég þarf að hækka einhvern ef ég sé að einhverjir eru að 
dragast aftur úr þá segi ég líka heyrðu af sömu ástæðum þessi starfsmaður á 
að vera annars staðar [...] þannig fyrir mig hefur þetta gert þetta auðveldara 
bara með allar þessar ákvörðunartökur. 

 

Annar viðmælandi nefndi einnig kosti þess að geta rökstutt laun og þá sérstaklega 

fyrir nýja starfsmenn:  

[...] svo finn ég þegar það er verið að ráða nýjan starfsmann þá við erum 
með jafnlaunavottun [...] þó að þú hafir litlar væntingar eða lítið álit eða trú 
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á sjálfum þér þá ræð ég þig aldrei inn fyrir neðan skilurðu, þannig að [...] þeir 
sem koma nýir inn [...] það er ekki verið að undirbjóða þá [...] 

 

Viðmælandinn hélt áfram:  

Núna eins og er er að koma svona uppsveifla og fólk kemur með dónaleg [...] 
eiginlega frekjuleg heimtur [...] þetta kemur í svona bylgjum fyrir nokkrum 
árum var fólk kannski bara með engar kröfur en þá í rauninni gagnast það 
þeim, þau fara upp, við erum ekki að nýta okkur ástandið og ráða einhvern 
inn á lágum launum heldur fer hann inn í markaðs eða inn í grúppuna okkar 
eins og oft er núna þá kannski missum við af einum eða tveimur en já þetta 
er það verður meira jafnvægi. 

 

Annar viðmælandi sagði þetta um jákvæðan ávinning jafnlaunavottunar fyrir 

launavinnsluna:  

Inni í jafnlaunakerfinu eru ótrúlega margir þættir, alls konar skjölun sem við 
þurfum að sýna fram á að við séum að gera og hvernig við gerum þetta og 
það þarf allt að vera rekjanlegt, allar launabreytingar þurfa að vera 
rekjanlegar og við verðum að geta rökstutt það, sem er afskaplega jákvætt 
að þurfa að gera, því þetta lætur mann líka hugsa málin öðruvísi þegar þú ert 
að taka ákvörðun um launabreytingu að þá gefur þetta manni ákveðna 
aðferðarfræði [...] 

 

Annar viðmælandi sem vinnur á stórum vinnustað var sammála um að þetta 

einfaldaði margt í launavinnslu en einnig minntist hann á kjarasamninga:  

Þetta hefur einfaldað margt, bæði varðandi launavinnslu, við vinnum 
skipulagðara [...] við erum skipulagðari og eins vinnan t.d. hvað varðar 
kjarasamninga þá erum við búin að gera grunnvinnuna þannig að það 
einfaldar okkur í öllum kjarasamningum, ég meina töflurnar eru allar skýrar 
og þú veist það fer ekkert á milli mála hver á heima hvar, þannig að þetta 
[...] er miklu auðveldara [...] við erum að díla við 32 stéttarfélög, þannig að 
þetta er út um allt land þannig að þetta er ekkert eitthvað pínulítið, þannig 
að það er yfirsýnin öll, hún skiptir svo miklu máli þegar þetta er svona stórt 
og mikið og ég veit ekki hvort fólk átti sig á því þegar [...] þetta eru ekkert 
eitthvað einn flokkur, ekki starfsstaðurinn [...] þetta eru svo fjölbreytt störf, 
allt frá [...] verkamönnum á gólfinu yfir í í líffræðinga, verkfræðinga, 
umhverfisspesíalista [...] þetta er svo fjölbreytt þannig að ég held það að 
störfin [...] séu svolítið römmuð inn, það hjálpar okkur. 

 

Það kom endurtekið fram í viðtölunum að skjölun og skipulag hafði jákvæð áhrif á 

rekstur fyrirtækjanna. Bæði minntust viðmælendur á hvað starfagreingingin skilaði 
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miklum ávinningi og eins hvað skipulag skilaði meiri og betri yfirsýn fyrir stjórnendur. 

Einn viðmælandi sagði um þetta mál: 

Yfirsýnin (er) öll margfalt betri og það eru færri mistök og það er haldið utan 
um mistökin og svo auðvitað skjalfestingin en eins og í þessu fyrirtæki þá er 
mín ábyrgð mikil ég meina ég ber ábyrgð á öllum launum þannig að það að 
það sé skjalfest það sé bara skjal á bak við með útskýringum á bak við þá 
þarf ég ekki að hafa áhyggjur af því að það sé bent á mig seinna meir og [...] 
þetta fer bara ekki á milli mála, það er bara skjal hér á bak við sem útskýrir 
nákvæmlega út af hverju þetta er. 

 

Annar viðmælandi nefndi að fyrirtækið sem hann starfar hjá hafi bætt ýmislegt hjá 

sér annað en launahlutann: 

[...] við fórum í mikla naflaskoðun, við sáum auðvitað alveg fullt sem var að 
sem við erum búin að laga, ekki bara varðandi launin heldur aðstaða 
starfsmanna, hvernig starfsmönnunum líður, það er svo margt inn í þessu 
meira heldur en [...] ef við horfum bara á jafnlaunahlutann [...] sem mér 
finnst svona í raun og veru ekki endilega stærsti parturinn af því sem við 
gerðum, það var svo margt annað sem kom út úr þessu sem var svo miklu 
betra og meira heldur en bara launaliðurinn og að allir séu [...] þar, en þó svo 
að ég hafi verið mest í því verkefni að reyna að finna út hvar eða hvort við 
værum að borga jöfn laun fyrir sömu vinnu. Þannig að ég held að fyrirtæki 
hafi rosalega gott af þessu [...] 

 

Umræða um starfagreiningarnar kom reglulega upp í viðtölunum, bæði hvað vinnan 

að þeim var tímafrek eins og fram hefur komið en einnig hvað starfagreiningarnar 

einfölduðu mörgum ýmiss konar vinnu sem snýr að starfsmannahaldi. Einn viðmælandi 

minntist á hvað starfagreiningin gagnaðist vel við nýráðningar:  

Það hjálpar rosa mikið í nýráðningum, mér finnst það hjálpa mjög mikið, 
bæði með að ákveða launin og vera með skýrt hvað við ætlum að fá út úr 
starfsmanninum og það [...] skýrir allt rosa vel hver ramminn er [...] hvað er 
búist við af þér [...] 

 

Viðmælandinn heldur áfram og nefnir að starfagreiningin auðveldi samanburð við 

önnur fyrirtæki:  

Ég held að starfagreiningin líka þetta Ísal númer hjálpar okkur líka mikið við 
að vera með samanburð við önnur fyrirtæki [...] okkar störf við önnur störf 
bæði launalega séð og annað.  
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Einn viðmælandinn kom með áhugavert innlegg varðandi starfagreininguna:  

[...] þú þarft að flokka þetta eftir hæfni og menntun og öllum þessum 
þáttum þá þurfti maður stundum samt að hugsa þetta út frá starfinu og það 
var það sem við þurftum að alltaf að passa okkur á, ekki að hugsa þetta út 
frá starfsmanninum sem sinnir starfinu [...] stundum upplifði maður það 
alveg að kröfur starfsins voru kannski þessar en við vorum með starfsmann 
sem kannski uppfyllti ekki allar kröfur starfsins en var búinn að vera í þessu 
starfi lengi og sinnir því vel en samkvæmt pappírum og þessu litla kassa sem 
kannski maður var að reyna að troða þessu í þá var það ekki þannig en 
maður náttúrlega rekur ekki fólk bara af því það passar ekki í kassann en þá 
[...] erum við bara búin að gera þessa greiningu og þá allavega ef maður fer í 
að ráða aftur í starfið þá á maður það til því auðvitað býr maður til 
starfslýsingu um starf og bætir svo starfsmanni inn í það en ekki að maður sé 
með starfsmann og býr til starfslýsingu fyrir hann og hvernig hann passar inn 
í inn í þetta [...] 

 

Viðmælendur voru sammála um að skjölun og meira skipulag hafði mikinn og 

jákvæðan ávinning í för með sér. Starfagreiningin var einnig eitthvað sem viðmælendur 

sáu hag í. Eins og hefur verið nefnt hér að ofan var ávinningurinn sem hlaust af 

starfagreiningunni margs konar en hún auðveldar t.a.m. nýráðningar og gefur skýrt til 

kynna til hvers sé ætlast af starfsmanni.  

4.4 Samantekt 

Viðmælendurnir sóttust flestir eftir því að fara af stað í þetta verkefni vegna þess að þeir 

og stjórnendur fyrirtækjanna sem þeir starfa fyrir trúðu því að launamál og jafnréttismál 

fyrirtækjanna væru á góðum stað. Þeir sáu ávinning í því að fá vottunina og töldu að það 

væri gott fyrir fyrirtækið út á við að fá þessa vottun. Vinnan að vottuninni er mikil og 

tímafrek en greinilegur munur sást á þeim fyrirtækjum sem höfðu hlotið aðrar vottanir 

eða áttu fyrirliggjandi gögn sem hægt var að nýta í vinnuna.  

Viðhorf viðmælenda hvað varðar kostnað við vinnuna voru mismunandi en hafa ber í 

huga að fyrirtækin eru ólík að stærð og starfsemi. Allir viðmælendurnir voru samt sem 

áður á þeirri skoðun að ávinningurinn væri meiri en kostnaðurinn. Allir viðmælendurnir 

nefndu traust starfsmanna til fyrirtækisins og til stjórnanda sem aðal ávinninginn sem 

hafi hlotist með jafnlaunavottuninni. Starfsfólk treysti stjórnendunum til að meta 

starfsfólk að verðleikum og mismuna fólki ekki í launum, bónusum eða hlunnindum. Það 

kom skýrt fram að jafnlaunavottunin kemur í veg fyrir margs konar mismunun og nefndu 
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viðmælendur að með vottuninni væri hægt að koma í veg fyrir og sýna fram á að fólk af 

ólíku þjóðerni væri ekki mismunað í launum, eins var minnst á að jafnlaunavottunin 

kæmi í veg fyrir mismunun vegna kynhneigðar, aldurs eða tengslanets.  

Viðmælendurnir nefndu að allri skjöluninni í vottuninni fylgdi hagræðing og nefndu 

nokkur fyrirtæki fjárhagslegan ávinning af því að endurskipuleggja bónus- og 

hlunnindakerfi fyrirtækisins. Skjölunin og starfagreiningin hjálpaði til þegar kom að 

nýráðningum og yfirsýnin varð betri að mati margra viðmælenda. Ímynd fyrirtækjanna 

og ákveðin forystuhugsun var nefnd af nokkrum viðmælendum og greinilegt af 

viðbrögðum viðskiptavina fyrirtækjanna að þeim þótti jákvætt að versla við fyrirtæki 

sem skarta jafnlaunavottun VR.  
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5 Umræða 

Í þessu kafla verður farið niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í samhengi við 

fræðilega umfjöllun. Kaflinn skiptist upp í fjóra undirkafla. Í fyrsta kaflanum verður 

fjallað um vinnuna og kostnaðinn við innleiðingu jafnlaunavottunar VR. Í öðrum kafla 

verður vinnuferlið að jafnlaunavottun VR sett í samhengi við 8 skrefa líkan Kotters 

(2012). Í þriðja kafla verður farið yfir þætti sem hafa þarf í huga við innleiðingu á 

jafnlaunavottun VR. Í fjórða kaflanum verður farið yfir ávinninginn sem hlaust af 

jafnlaunavottun VR og sérstaklega verður skoðaður annar ávinningur heldur en lausn á 

kynbundnum launamun.  

5.1 Vinnan að vottuninni og kostnaðurinn við ferlið 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að fyrirtækin sem voru skoðuð vilji 

standa vel að launamálum og séu meðvituð um að mismuna ekki starfsfólki sínu. 

Ástæðan sem nokkrir viðmælendur gefa þegar þeir voru spurðir hvers vegna ákveðið var 

að fara af stað í að vinna að því að fá jafnlaunavottun VR var sú að viðmælendurnir töldu 

að fyrirtækið væri að standa sig vel í launamálum og vildu fá vottunina því til stuðnings. 

Fyrir einhverjum viðmælendum er jafnlaunavottun VR ákveðinn gæðastimpill fyrir 

fyrirtækið og segir mikið um ímynd þess. Ímynd fyrirtækja endurspeglast af því hvernig 

almenningur sér fyrirtækið í heild sinni og tengist orðspori og sérkennum stofnunarinnar 

(Barich og Kotler, 1999). Það má segja að viðmælendurnir hafi verið meðvitaðir um að 

það að fá jafnlaunavottun VR hefði jákvæð áhrif á ímynd fyrirtækisins útávið. 

Almenningur geti séð að fyrirtækið er jafnlaunavottað sem þýðir að fyrirtækið borgar 

starfsfólki sínu sömu laun fyrir sambærileg störf, er ekki að mismuna starfsfólki sínu og 

er með jafnlaunakerfi sem það fer eftir ásamt því að það er vottað reglulega. Einnig er 

þetta mikilvægt fyrir innri ímynd fyrirtækisins og mannauðinn. 

Nokkrir viðmælendur sögðu að samfélagsleg ábyrgð hefði spilað inn í ákvörðunina 

um að taka þátt í þessu verkefni og fá jafnlaunavottun VR. Í rannsókn þeirra Snjólfs 

Ólafssonar, Brynhildar Davíðsdóttur og Láru Jóhannsdóttur (2014) kom í ljós að innri 

hvati fyrirtækja vegur þungt í innleiðingu samfélagslegrar ábyrgðar og nefna þau gildi 
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sérstaklega. Gildi sem snúa að jafnrétti eru vel þekkt og búa mörg fyrritækjanna sem 

voru skoðuð yfir gildum sem snúa að jöfnuði. Það er einnig bent á að fyrirtæki sem sýna 

samfélagslega ábyrgð bæti ímynd sína út á við.  

Konur sem voru í meirihluta viðmælenda fannst þær sjálfar bera ákveðna ábyrgð og 

vildu láta verkin tala þegar kom að kynbundnum launamun. Nokkrir viðmælendur 

nefndu að umsóknir sem hefðu borist eftir að jafnlaunavottun VR hefði fengist væru 

betri og taldi einn viðmælandi að hæfara starfsfólk sækti um störf hjá fyrirtækinu. 

Jafnlaunavottun VR getur haft það í för með sér að einstaklingar telji fyrirtæki sem hafa 

slíka vottun vera eftirsóknarverða vinnustaðir. Í grein þeirra Gylfa Dalmanns 

Aðalsteinssonar og Runólfs Smára Steinþórssonar (2011) er einmitt bent á mikilvægi 

þess fyrir fyrirtæki að laða til sín hæfasta starfsfólkið en með því geta fyrirtæki aukið á 

samkeppnisforskot sitt.   

Námskeið BSI á Íslandi þótti hjálpa til við vinnuna að mati viðmælenda og einnig voru 

einhverjir viðmælendur á þeirri skoðun að ráðgjöf frá BSI hefði hjálpað mikið. Flestir 

viðmælendurnir voru sammála um að þetta ferli hafi verið tímafrekt og erfitt til að byrja 

með. Ólíkt var á milli viðmælenda hvort fyrirtækin sem viðmælendurnir störfuðu fyrir 

ættu gögn sem nýttust í vinnuna. Þau fyrirtæki sem hafa fengið aðrar vottanir voru 

betur í stakk búin að vinna að því að fá jafnlaunavottun VR þar sem hugtök og 

vinnuferlið var þeim ekki ókunnugt. Viðmælendur sem áttu ekki fyrirliggjandi gögn eins 

og ráðningarsamninga og starfslýsingar áttu mikla vinnu fyrir höndum. Flestir 

viðmælendur töldu að starfagreiningarhluti verkefnisins hefði verið tímafrekasti hlutinn 

og gefur það auga leið að ef lítið var til af fyrirliggjandi gögnum varð vinnan meiri og 

tímafrekari.  

Viðhorf viðmælenda til tímans sem verkefnið tók var ólíkt. Sumir viðmælendur töluðu 

um að ferlið hafi tekið styttri tíma en þeir áttu von á en aðrir voru á þeirri skoðun að 

ferlið hafi verið tímafrekt. Mismunandi var hvort viðmælendur unnu verkefnið meðfram 

öðrum störfum eða settu jafnlaunavottun VR í forgang. Viðhorf viðmælenda til 

kostnaðarins á jafnlaunavottun VR var einnig mismunandi. Rannsakandi telur að það sé 

eðlilegt en fyrirtækin sem voru skoðuð eru ólík af stærð og starfsemi og því er erfitt að 

meta kostnað þar sem einum þykir mikill kostnaður getur öðrum þótt lítill kostnaður. 

Viðmælendurnir voru samt allir sammála um að ávinningurinn væri meiri en 

kostnaðurinn og vinnan að vottuninni hefði verið mest til að byrja með en þegar 
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vottunin væri komin þyrfti aðeins að viðhalda jafnlaunakerfinu sem viðmælendur töldu 

að væri lítil vinna.  

5.2 Vinnuferlið við jafnlaunavottun VR sett í samhengi við átta skrefa 
líkan Kotters 

Breytingar eru ýmiss konar og hægt er að segja að innleiðing jafnlaunakerfis og það að 

fá jafnlaunavottun VR sé ákveðin breyting fyrir fyrirtæki. Mikilvægt er fyrir stjórnendur 

að vera meðvitaðir um að standa rétt að breytingum sem þessum. Hér á eftir verður 

farið yfir vinnuferlið og það sett í samhengi við átta skrefa líkan Kotters en enginn 

viðmælandi talaði um að fyrirtækið hafi fylgt einhverju sérstöku líkani þegar kom að því 

að innleiða jafnlaunakerfi og vinna að því að fá jafnlaunavottun VR. Samt sem áður telur 

rannsakandi að það sé gott að fylgja ákveðnu líkani þegar svona ferli er unnið.   

Fyrsta skrefið hjá Kotter fjallar um að búa til og sýna fram á þörf til breytinga (Kotter, 

2012). Þörfin fyrir breytingar er til staðar. Enginn vill láta mismuna sér í launum og 

kynbundinn launamunur er eitthvað sem öll fyrirtæki ættu að berjast gegn, líkt og ríkið 

og samtök innan atvinnulífsins eru að gera. Eins og kemur fram í niðurstöðukaflanum 

var kynbundinn launamunur ekki áberandi en það kom í ljós að körlum var mismunað í 

launum samkvæmt tveim viðmælendum. Sú umræða og þörfin fyrir að sporna við öllum 

launamismun þarf að vera starfsmönnum kunn áður en farið er af stað í að vinna að 

jafnlaunavottun.  

Í öðru skrefi Kotters er talað um að útbúa sterkt teymi sem undirbýr og leiðir 

breytingarnar (Kotter, 2012). Þetta var gert í þeim fyrirtækjum sem voru skoðuð en 

samkvæmt viðmælendunum var það ákveðinn einstaklingur eða hópur sem vann að því 

að fá vottunina. Þetta voru aðilarnir sem fóru á námskeiðið hjá BSI á Íslandi, unnu 

starfagreininguna og þróuðu jafnlaunakerfi fyrir sitt fyrirtæki. Kotter (2012) bendir á að 

nauðsynlegt sé að hafa kyndilbera sem berst fyrir breytingunum og sumir 

viðmælendurnir voru vissir kyndilberar. Þetta voru konur sem voru komnar í 

ábyrgðarstöðu innan síns fyrirtækis og vildu láta verkin tala gegn kynbundnum 

launamun. Speculand (2009) og Kotter (2012) benda báðir á vandamál sem hljótast af 

svokölluðum skemmdarvörgum sem skemma frá sér með slæmu tali. Besta leiðin til að 

koma í veg fyrir að skemmdarvargar eyðileggi út frá sér er að leiðrétta misskilning. 

Mikilvægt er að bjóða upp á samtal um breytingarnar og það var gert samkvæmt öllum 
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viðmælendum rannsóknarinnar. Vinnan að jafnlaunavottunin var kynnt starfsfólki með 

ýmsum hætti og starfsfólki boðið að fræðast og ræða um vottunina og hvað hún þýddi 

fyrir fyrirtækið og starfsfólk þess. Margir viðmælendur sögðu að viðbrögð hluta 

starfsfólksins hefðu ekki verið jákvæð og það hefði verið nauðsynlegt að mati sumra 

viðmælenda að gefa starfsfólki sínu svigrúm til að ræða um vottunina og hvað fælist í 

henni. Viðmælendur nefndu flestir að starfsfólki hefði verið hvatt til að ræða um 

jafnlaunavottunina við sína yfirmenn og á fundum. Einn viðmælandi taldi mikilvægt að 

starfsfólk gæti fræðst um vottunina og spurt um hvað fælist í henni. Sumir minntust á að 

starfsfólk hafi haldið að jafnlaunavottunin hefði í för með sér að allir starfsmenn sem 

ynnu sambærileg störf yrðu á sömu launum án þess að tekið væri tillit til annarra þátta 

eins og árangurs eða starfsaldurs. Í jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012 kemur fram að ýmsir 

þættir séu til staðar sem geti hækkað laun fólks og kemur starfaldur, menntun og 

ábyrgð þar inn í (Staðlaráð Íslands, 2012). Í gögnum frá BSI á Íslandi kemur fram að 

fyrirtækið sjálft geti ákveðið hvaða hlutir aðrir en koma fram í staðlinum sjálfum séu til 

hækunnar launa en mikilvægt sé að þessir þættir séu vel rökstuddir og öllum 

starfsmönnum kunnugir (BSI á Íslandi, 2016). Einn viðmælandi nefndi sérstaklega að í 

vinnuferlinu að jafnlaunavottun VR hefði fyrirtækið ákveðið að jákvætt viðmót 

starfsmanna teldist til hækkunar og var öllum starfsmönnum tilkynnt um það og urðu 

sáttir við þá ákvörðun stjórnenda.  

Í þriðja skrefi Kotters (2012) er talað um mikilvægi þess að hafa framtíðarsýn á 

breytingarnar og aðgerðaráætlun. Þessu var framfylgt af viðmælendum rannsóknarinnar 

en aðgerðaráætlunin var að fá jafnlaunavottun VR. Sum fyrirtækin voru á meðal fyrstu 

fimm fyrirtækjanna til þess að hljóta vottun og voru sum þeirra mjög metnaðarfull í því 

að ná þeim árangri. Markmið allra viðmælendanna var að fá jafnlaunavottun VR þannig 

að markmiðið var skýrt.  

Í fjórða skrefi Kotters (2012) er fjallað um það að miðla breytingarsýninni og það var 

gert með því að halda starfsmönnum upplýstum um vinnuna að jafnlaunavottuninni. 

Starfsfólk gat samkvæmt viðmælendum fræðst um hvað vottunin fæli í sér. Viðmælandi 

sem starfar hjá fyrirtæki þar sem hlutfall erlendra starfsmanna er hátt sagði frá því að 

upplýsingar um vinnu að vottuninni hefðu verið gefnar út á nokkrum tungumálum. Með 

því móti var reynt að halda sem flestum starfsmönnum upplýstum um ferlið. Allir 
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viðmælendurnir völdu að upplýsa starfsfólk sitt með formlegum hætti eins og með 

fundum, fréttatilkynningum eða með fréttabréfi.  

Fimmta skref Kotters (2012) fjallar um að styrkja fólk til athafna og virkja sem flesta. 

Innleiðingin á jafnlaunakerfi og það að hljóta jafnlaunavottun VR hafði samkvæmt 

upplifun viðmælenda minna ekki það mikið umfang að virkja þyrfti annað starfsfólk. 

Viðmælendur nefndu ekki meiri mótstöðu en þá sem hægt var að eyða með samtölum 

og fræðslu.  

Sjötta skref Kotters (2012) fjallar um að búa til áfangasigra og fagna þeim árangri sem 

hefur náðst. Með því móti er hægt að hafa jákvæð áhrif á starfsandann og þetta hvetur 

starfsfólk áfram að mati Kotters (2012). Allir viðmælendurnir töluðu um að starfsfólki 

hafi verið tilkynnt með einum eða öðrum hætti um að jafnlaunavottun VR hafi fengist. 

Samkvæmt sumum viðmælendum var þessum áfanga fagnað vel hjá fyrirtækjunum sem 

hafði líklega góð áhrif á starfsfólkið en margir viðmælendur nefndu að starfsfólk þeirra 

væri stolt yfir því að vinna hjá fyrirtæki sem væri jafnlaunavottað.  

Sjöunda skref Kotters (2012) fjallar um að styrkja ávinninginn og skapa grundvöll fyrir 

áframhaldandi breytingum, ekki fagna of mikið og of snemma því það geti dregið úr 

einbeitingu og gefið þeim starfsmönnum sem eru mótfallnir breytingunum byr undir 

báða vængi. Þetta skref passar ekki vel inn í innleiðinguna á jafnlaunakerfi og því að fá 

jafnlaunavottun VR þrátt fyrir að viðmælendur væru ekki sammála um hvort verkefnið 

væri tímafrekt var það samt ekki það tímafrekt að áfangasigrar hafi verið fleiri en að 

hljóta vottunina.  

Áttunda skref Kotters (2012) snýr að því að festa nýjar leiðir í sessi en það getur tekið 

tíma. Viðmælendur rannsóknarinnar vinna allir hjá fyrirtækjum sem standa sig vel í 

starfsmannamálum miðað við könnun VR Fyrirtæki ársins. Þessi fyrirtæki leggja áherslu 

á jafnrétti og er jafnrétti hluti af gildum fyrirtækjanna og sýn þeirra á samfélagið. Þó svo 

að jafnlaunavottun VR sé ný fyrir starfsfólki fyrirtækjanna ættu jafnréttishugmyndirnar 

ekki að vera nýjar fyrir starfsfólki heldur orðnar fastar í sessi og hluti af menningu 

fyrirtækjanna.  

Þrátt fyrir að viðmælendur hafi ekki minnst á að hafa fylgt ákveðnu ferli er margt sem 

var gert í samræmi við átta skrefa líkan Kotters og telur rannsakandinn að vel hafi verið 

staðið að innleiðingu jafnlaunakerfis hjá þeim fyrirtækjum sem voru til rannsóknar. 
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5.3 Hvað hafa þarf í huga við innleiðingu á jafnlaunavottun 

Allir viðmælendurnir voru spurðir um ráð sem þeir gætu gefið stjórnendum sem væru á 

leiðinni í það ferli að fá jafnlaunavottun fyrir sitt fyrirtæki. Hafa ber í huga að 

viðmælendur rannsóknarinnar höfðu unnið að því að fá jafnlaunavottun VR. Því verkefni 

hefur verið hætt eins og fram hefur komið í ritgerðinni. Jafnlaunavottunin sem ríkið 

hefur sett lög um (Lög 56/2017) fer eftir sama staðli og jafnlaunavottun VR gerði en það 

er staðallinn ÍST 85:2012. Rannsakandi telur að þar sem vottanirnar fari eftir sama staðli 

sé vel hægt að læra af þeim sem fengu jafnlaunavottun VR þegar vinna á að 

jafnlaunavottun sem ríkið mun gera kröfu um.  

Viðmælendurnir voru sammála um að námskeið um jafnlaunakerfið og 

jafnlaunavottun sé mikilvæg og hafi gagnast vel. Einnig töluðu sumir viðmælendur um 

að utanaðkomandi ráðgjöf hafi hentað vel en einn viðmælandi taldi betra að starfsfólk 

fyrirtækisins inni alfarið að vottuninni án utanaðkomandi ráðgjafar. Viðmælandinn sagði 

það tímafrekara verk heldur en að fá ráðgjöf en taldi að það væri mikill ávinningur í að 

starfsfólk inni sjálft að gerð jafnlaunakerfisins. Nokkrir viðmælendur þróuðu 

jafnlaunakerfi fyrir sitt fyrirtæki í samstarfi við ráðgjafa og voru þessir viðmælendur 

mjög ánægðir með þá vinnu og kerfið sem var þróað.  

Margir viðmælendurnir sögðu að verkefnið hefði þótt stórt til að byrja með. Þeir vildu 

koma því áleiðis til annarra stjórnenda að verkefnið hafi þó ekki reynst eins erfitt og það 

virtist í fyrstu. Besta leiðin væri að fara yfir allt ferlið skref fyrir skref og með því móti 

væri verkefnið ekki eins óyfirstíganlegt og það virðist í fyrstu. Annar viðmælandi 

minntist á að ferlið væri ákveðin naflaskoðun á skipulagi fyrirtækisins og það væri gott 

að nýta þessa naflaskoðun og gera breytingar ef þær væru til bóta fyrir fyrirtækið. 

Einhverjir viðmælendur breyttu ákveðnum hlutum í skipulagi fyrirtækisins meðfram 

vinnunni að vottuninni. Það voru breytingar á bónusum og hlunnindum starfsmanna og 

breytingar á yfirvinnugreiðslum. Margir viðmælendur bentu á að það mætti ekki 

vanmeta tímann sem færi í verkefnið og muna eftir því að ávinningurinn væri mikill að 

ferlinu loknu. Allir viðmælendurnir voru sammála um að jafnlaunavottun væri góð fyrir 

fyrirtækið og mæltu með því að önnur fyrirtæki færu í þessa vinnu.  
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5.4 Ávinningur af jafnlaunavottun VR 

Jafnlaunavottunin á að vera verkfæri til að berjast gegn kynbundnum launamun 

(Staðlaráð, 2012). Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar var lítið sem þurfti að 

breyta í launum starfsmanna til að jafnlaunavottunin fengist. Nokkrir viðmælendur 

nefndu að breyta hafi þurft launum starfsmanna og var launamismunur hjá tveimur 

fyrirtækjum karlmönnum í óhag. Þetta voru vinnustaðir þar sem meirihluti starfmanna 

er karlkyns og nokkrir karlar fengu lægri laun en aðrir karlar fyrir sambærileg störf. Einn 

viðmælandi talaði sérstaklega um að breytingar hefðu orðið á launagreiðslum og var þá 

að vísa í að óunnin yfirvinna hefði lagst af.  

Margir viðmælendur nefndu að með jafnlaunavottuninni væru þeir að sýna erlendu 

starfsfólki sínu fram á að það væri að fá sambærileg laun og íslenskir starfsmenn og voru 

viðmælendurnir mjög ánægðir með að geta sýnt fram á það. Töluðu nokkrir 

viðmælendur um að mikill fjöldi starfsmanna þeirra væru af erlendum uppruna og það 

væri mikilvægt fyrir fyrirtækið að sýna að engum væri mismunað. Einn viðmælandi 

nefndi að við gerð jafnlaunakerfisins hjá þeim hafi sérstaklega verið skoðað hvernig 

erlendum starfsmönnum væri borgað, því fyrirtækið vildi ekki mismuna neinum. 

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið á launamun á milli erlendra og íslenskra 

starfsmanna í sambærilegum störfum kemur fram að það er munur þarna á milli (Eldring 

og Friberg, 2013; Þóra Christiansen og Erla S. Kristjánsdóttir, 2016; Elsa Arnadóttir og 

Rúnar Helgi Haraldsson, 2014).   

Einn viðmælandi nefndi sérstaklega að jafnlaunavottunin kæmi í veg fyrir 

frændsemisráðningar eða klíkuráðningar eins og viðmælandinn nefndi það og fannst 

viðmælandanum það vera jákvætt. Frændsemisráðningar geta ýtt undir slæman 

starfsanda og viðhaldið mismun innan fyrirtækja (Wong og Kleiner, 1994). Flestir 

viðmælendurnir töluðu um að jafnlaunavottunin kæmi í veg fyrir launamismunun af 

mismunandi ástæðum og nefndu margir viðmælendur kynhneigð og aldur en enginn 

viðmælandi sagði að þessir þættir hefðu komið upp í vinnunni að jafnlaunavottuninni 

hjá þeim. Lítið er til af rannsóknum sem skoða launamun vegna kynhneigðar eða aldurs 

en jafnlaunavottun mun koma í veg fyrir að þessir þættir hafi áhrif til launamismunar.  

Allir viðmælendurnir nefndu að yfirsýnin yfir launavinnslu og bónus- og 

hlunnindakerfi hefði batnað til muna og sögðust nokkrir viðmælendur hafa fundið fyrir 
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fjárhagslegum ávinningi eftir að unnið var að jafnlaunavottun VR þegar kom að bónus- 

og hlunnindaþáttum fyrirtækisins. Skipulagið hafi batnað og yfirsýnin orðið meiri sem 

hafi orðið til þess að hlunnindi eins og einkasími og frítt Internet heima hjá starfsfólki 

var aðeins handa því starfsfólki sem þurfti á því að halda vinnu sinnar vegna.  

Flestir viðmælendurnir voru sammála um að traust starfsmanna á stjórnendur 

fyrirtækisins hefði batnað eftir að jafnlaunavottun VR fékkst. Traust er mikilvægt fyrir 

skipulagsheildir og ef traust ríkir á milli starfsmanna og stjórnenda hefur það góð áhrif á 

skipulagsheildina (McCauler og Kuhnert, 1992). Þegar starfsmenn upplifa að þeim sé 

ekki mismunað og fá staðfestingu á því í formi jafnlaunavottunar VR, getur 

ávinningurinn orðið betri starfsánægja og aukið traust starfsmanna sem hefur jákvæð 

áhrif á skipulagsheildina. Nefndu margir viðmælendur einnig stolt starfsmanna sem 

ávinning og töldu flestir viðmælendur að starfsánægja starfsmanna hefði aukist eftir að 

jafnlaunavottun VR fékkst og nefndu að fyrirtækin hefðu hækkað í starfsánægju í 

könnun VR um Fyrirmyndafyrirtæki VR og einnig kæmi meiri starfsánægja í ljós í 

innanhússkönnunum. Starfsánægja er mikilvæg fyrir fyrirtæki og skipulagsheildir og 

getur leitt til betri ástundunar og mætinga, kvörtunum fækkar og starfsfólk flytur sig 

ekki jafn ört um set (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Lumley, o.fl. 2011; Spector, 2003).  

Flestir viðmælendurnir voru sammála um að jafnlaunavottunin auðveldaði 

launavinnslu fyrirtækisins, yfirsýnin væri meiri og vinna launadeildarinnar auðveldari, 

t.d. þegar kæmi að nýjum kjarasamningum. Tveir viðmælendur minntust sérstaklega á 

að þegar nýir starfsmenn væru að byrja væri jafnlaunavottunin þægileg ef launaóskir 

væri í litlu samhengi við launastrúktúr fyrirtækisins. Viðmælendurnir voru sammála um 

að starfagreiningin væri þægilegt tæki sem auðveldaði mannauðsdeildinni margt. Það 

var sérstaklega nefnt að starfagreiningin hjálpað til við nýráðningar og einnig væri 

samanburður við önnur fyrirtæki þægilegri.   
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var skoðað hvernig nokkur fyrirtæki unnu að því að fá 

jafnlaunavottun VR. Reynt var að kortleggja hvernig vinnan að vottuninni fór fram, 

hvernig starfsfólk var upplýst um vinnuna og hvernig það upplifði að vinna hjá fyrirtæki 

sem væri jafnlaunavottað. Einnig var skoðað hver ávinningurinn var af vottuninni að 

mati viðmælenda sem voru lykilstarfsmenn þegar kom að vinnu að vottuninni.  

Í rannsókninni kom fram ákveðið ferli sem flestir viðmælendur lýstu og var þetta ferli 

sett í samhengi við átta skrefa líka Kotters. Þrátt fyrir að viðmælendur rannsóknarinnar 

hafi ekki skipulega hugsað innleiðinguna í þessum þrepum, þá telur rannsakandi að það 

sé samt sem áður hentugt og geti gefið góða raun en með því að setja ferlið inn í átta 

skrefa líkan Kotters þá yfirsést ekkert og hægt er að koma í veg fyrir ákveðin vandamál.  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um að ávinningur af vottuninni væri 

mikill. Jafnlaunavottun á að koma í veg fyrir kynbundinn launamun en hún gerir gott 

betur og kemur í veg fyrir ýmiss konar launamun eins og launamun á milli karla og 

launamun vegna erlends uppruna. Kynbundni launamunurinn var ástæðan fyrir því að 

staðallinn var gerður og einnig ástæðan fyrir því að lög um notkun á staðlinum hafa 

verið samþykkt. Það er afar jákvætt að með þessu nýja verkfæri er hægt að koma í veg 

fyrir ýmiss konar launamisrétti.  

Ávinningurinn var einnig aukið traust starfsfólks á stjórnendum fyrirtækjanna og á 

fyrirtækinu sjálfu. Starfsánægja þótti vaxa að mati viðmælenda og starfsfólk var stolt yfir 

því að vinna fyrir fyrirtæki sem var jafnlaunavottað. Einnig var ávinningurinn 

fjárhagslegur fyrir suma viðmælendur. Betri yfirsýn yfir launamál og bónusa og 

hlunnindi þóttu viðmælendum mikill ávinningur og skilaði sér í beinum fjármunum fyrir 

nokkra viðmælendur.  

Í byrjun næsta árs munu taka í gildi lög um að fyrirtæki og stofnanir eigi að fá 

jafnlaunavottun. Allar breytingar eru erfiðar, sérstaklega ef illa er staðið að þeim og ég 

vona að þessi rannsókn geti hjálpað til við innleiðingu jafnlaunakerfis og þá vinnu sem 

fyrirtæki og stofnanir þurfa að fara í til að hljóta jafnlaunavottun. Einnig er það von mín 

að þessi rannsókn sé gott innlegg í umræðuna um jafnlaunavottun og fólk sjái að 

ávinningurinn er mikill, ekki aðeins fyrir konur heldur fyrir alla sem hlut eiga að máli.  
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Viðauki 1- Viðtalsramminn 

Spurningar fyrir fyrirtæki sem hafa hlotið Jafnlaunavottun VR 

 Hvers vegna var ákveðið að fara af stað í þetta verkefni? 

 Spilaði samfélagsleg ábyrgð inn í? 

 Hvert var hlutverk þitt í innleiðingu Jafnlaunavottunar VR? 

 Getur þú sagt mér frá ferlinu sem fór í gang? 

 Hvað komu margir að vinnunni við innleiðinguna? 

 Var fenginn einhver utanaðkomandi til aðstoðar? 

 Hvað tók ferlið langan tíma? 

 Var verkefnið sérstaklega kynnt fyrir starfsfólki áður en að ferlið byrjaði? 

 Ef það var kynnt sérstaklega, með hvaða hætti var verkefnið kynnt? 

 Hvað fannst starfsfólki um þetta? 

 Voru einhverjir mótfallnir? Hvernig var tekist á við mótbárur? 

 Hvað kom mest á óvart í ferlinu? 

 Hvað var erfiðast við ferlið? 

 Þurfti að breyta miklu í launum starfsmanna til að fá vottunina? 

 Þurfti að breyta bónuskerfum eða hlunnindum starfsmanna? 

 Hvernig gekk starfagreiningin? 

 Var starfagreining til fyrir eða þurfti að byrja þá vinnu frá grunni? 

 Voru mörg störf sem færðust til á skipuriti fyrirtækisins? Millistjórnendum 

fjölgað? 

 Hvað telur þú að ferlið hafi kostað? 

 Hvað telur þú að hafi verið stærsti kostnaðarliðurinn? 

 Hver var ávinningurinn af innleiðingunni? 

 Eru þið búin að segja viðskiptavinum ykkar og öðrum frá Jafnlaunavottuninni? 

 Ef það var gert, með hvaða hætti? Hvernig hafa viðbrögðin verið? 

 Hver er þín skoðun á Jafnlaunavottun VR? 

 Er þetta tæki sem mun sporna við launamun kynjanna? 

 Hvaða skoðun hefur þú á því að jafnlaunavottun eigi að festa í lög? 
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 Telur þú að atvinnurekendur séu nægilega upplýstir um hvað felist í 

jafnlaunavottun? 

 Þegar þú lítur til baka er eitthvað sem þú hefðir gert öðruvísi? 

 Hverjir eru, ef einhverjir, helstu vankantar við vottunina að þínum mati ? 

 Hefur þú einhver ráð fyrir fyrirtæki og stofnanir sem vilja ná jafnlaunavottun? 

 Er eitthvað sem þú vilt að komi fram að lokum?
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