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Útdráttur 

Markmiðið með þessari ritgerð er að auka skilning á birtingarmyndum og ástæðum 

kynbundins launamunar til að skýra betur verkefni og áskoranir þeirra sem standa 

frammi fyrir því að innleiða jafnlaunastaðalinn. Ennfremur er markmiðið að skýra þann 

ávinning sem innleiðing staðalsins getur haft á skipulagsheildina og varpa ljósi á þær 

hindranir sem búast má við að mæta við innleiðingu hans. Þróun kynbundins 

launamunar er skoðaður í sögulegu ljósi, skoðaðar eru mismunandi birtingarmyndir 

kynbundins launamunar, skýrðar ástæður kynbundins launamunar meðal annars í ljósi 

nýju stofnanakenninganna og mismunandi skoðanakerfa í samfélaginu.  

Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins byggir á nýju stofnanakenningunum og 

kenningum um skoðanakerfi. Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýna að stjórnendur 

sjá ótvírætt lögmæti í innleiðingu jafnlaunastaðals til að uppfylla kröfur starfsmanna 

sinna og samfélagsins að tryggja launajöfnuð kynjanna og eins sem almennt stjórn- eða 

gæðakerfi til að halda utan um og stýra launasetningu á faglegan hátt. Helstu 

hindranirnar eða áskoranir sem stjórnendur sjá við innleiðingu staðalsins felast í 

flækjugráðu við starfaflokkun og verðmætamati einstakra starfa og eins umfang vinnu, 

tíma og kostnaði við innleiðingu staðalsins. Viðmælendurnir bentu á ýmis tækifæri til að 

endurbæta staðalinn og auka skilvirkni hans og fram kom að það væri ákveðið lærdóms- 

eða aðlögunarferli að innleiða markmið staðalsins að fullu leyti í fyrirtækjunum og að 

eins þyrfti að eiga sér stað ákveðið þróunarferli hvað varðar staðalinn sjálfan í ljósi 

reynslunnar. 
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1  Inngangur 

Ísland hefur verið meðal þjóða í fremstu röð hvað varðar jafnrétti milli kvenna og karla. 

Ísland er þannig númer 1 af 144 löndum á lista World Economic Forum um kynjajafnrétti 

fyrir árið 2017 (World Economic Forum, 2017). Jafnrétti er þó ekki að fullu náð að 

minnsta kosti ekki ef litið er til launakannana sem framkvæmdar hafa verið hér á landi 

(Velferðarráðuneytið, 2015). Margvíslegar rannsóknir benda einnig til að þrátt fyrir lög 

og reglur um sömu laun fyrir jafnverðmæt störf, sem til staðar eru í fjölmörgum löndum, 

þá sé enn að finna óútskýrðan kynbundinn launamun sem brýtur þá í bága við lög og 

reglur um launajafnrétti (Wolf o.fl., 2012). 

Í dag eru til staðar í íslenskum lögum og alþjóðlegum skuldbindingum Íslands skýr 

ákvæði um jafnræði kynjanna, þar með talið að báðum kynjum skuli greidd jöfn laun og 

að þau njóti sömu kjara fyrir sömu og jafnverðmæt störf hjá sama atvinnurekanda. 

Jafnlaunavottun sem ætlað er að tryggja að markmiðum laga um jafnrétti kynjanna 

verði náð með því að framfylgja gildandi lögum um að konum og körlum skuli greidd 

jöfn laun fyrir sömu eða sambærileg störf er orðinn lögbundinn á Íslandi frá og með 1. 

janúar 2018 fyrir fyrirtæki með 25 starfsmenn eða fleiri (Lög um breytingu á lögum um 

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

(jafnlaunavottun) nr. 56/2017). Með lögum um jafnlaunavottun er stefnt að því að jafna 

stöðu kynjanna og tækifæri á vinnumarkaði með auknu efnahagslegu jafnræði og ná 

þannig fram markmiðum um launajafnrétti kynjanna, jöfn laun fyrir sömu og 

jafnverðmæt störf, agaðri vinnubrögð við launasetningu, efnahagslegt jafnræði og 

jafnari lífeyrisgreiðslur kynjanna. Jafnlaunavottunin byggir á staðli sem kom út í 

desember 2012 undir heitinu ÍST 85:2012, Jafnlaunakerfi – Kröfur og leiðbeiningar. 

Markmiðið með staðlinum er að auðvelda atvinnurekendum að koma á og viðhalda 

lögbundnu launajafnrétti kynjanna innan fyrirtækja sinna (Lög um breytingu á lögum um 

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

(jafnlaunavottun) nr. 56/2017).   

Margvíslegur einstaklingsbundinn, efnahagslegur og samfélagslegur ávinningur fylgir 

því að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaðnum og minnka eða útrýma kynbundnum 
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launamun með aðgerðum eins og jafnlaunavottun. Beiting kerfisbundinna aðgerða eins 

og jafnlaunastaðals til að minnka eða útrýma kynbundnum launamun stuðlar að því að 

auka trúverðugleika fyrirtækja varðandi faglega mannauðsstjórnun, samfélagslega 

ábyrgð og góða stjórnarhætti og skilar sér í skilvirkari stjórnun og ánægðari 

starfsmönnum. Innleiðingin stuðlar þannig að auknu lögmæti viðkomandi fyrirtækis (ÍST 

85:2012). Með innleiðingu jafnlaunastaðals er stefnt að því að fá fram gagnsærra og 

réttlátara launakerfi, betri sýn stjórnenda á starfsmanna- og launamál, aukna 

starfsánægju og trú starfsmanna á faglega mannauðsstjórnun fyrirtækisins (Lög um 

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

síðari breytingum (jafnlaunavottun) nr. 56/2017). 

Markmiðið með þessari ritgerð er að auka skilning á birtingarmyndum og ástæðum 

kynbundins launamunar til að skýra betur verkefni og áskoranir þeirra sem standa 

frammi fyrir því að innleiða jafnlaunastaðalinn. Leitast er við að skýra þann ávinning sem 

innleiðing staðalsins getur haft á skipulagsheildina og varpa ljósi á þær hindranir sem 

búast má við að mæta við innleiðingu hans. Ennfremur er varpað ljósi á stöðu og þróun 

málefna er varða konur á vinnumarkaði hér á landi og erlendis. 

Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins byggir á nýju stofnanakenningunum og 

kenningum um skoðanakerfi. Samkvæmt nýju stofnanakenningunum er ekki unnt að 

skilja hegðun einstaklinga eða skipulagsheilda nema setja hana í samfélagslegt 

samhengi. Skoða þarf samfélagið eða samfélagsstofnanirnar sem hegðunarmynstur sem 

fólk lifir eftir og virkar á móti skipulagsheildum eða öðru fólki. Fjallað er um helstu 

skoðanakerfi sem áhrif hafa á stöðu kynjanna á vinnumarkaðinum og sérstaklega er 

fjallað um svokallað skoðanakerfi kynjahlutverka (e. gender logic) sem leitast við að 

skýra birtingarmyndir og ástæður ólíkrar stöðu kynjanna á vinnumarkaðnum. 

Jafnlaunastaðallinn er sér íslensk og tiltölulega ný aðferðafræði til að votta 

jafnlaunakerfi fyrirtækja (e. equal pay management system) sem meðal annars er ætlað 

að tryggja að ákvæði laga sem banna kynbundinn launamun nái fram að ganga. Ekki 

hafa verið gerðar rannsóknir á hversu skilvirkur jafnlaunastaðallinn er í að ná tilgangi 

sínum, hvaða áhrif innleiðing hans hefur í skipulagsheildum og hvaða hindranir 

stjórnendur sem standa frammi fyrir því að innleiða staðalinn geta átt von á að mæta.  
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Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á þessi atriði með því að svara 

rannsóknarspurningunni: 

Sjá stjórnendur í íslensku atvinnulífi lögmæti í innleiðingu á 

jafnlaunastaðli? Hvaða hindranir telja stjórnendur sig standa frammi fyrir 

við innleiðingu á jafnlaunastaðli og hvaða áhrif telja þeir slíka innleiðingu 

hafa fyrir skipulagsheildina? 

Notast er við eigindlega aðferðafræði við að kalla eftir viðhorfum stjórnenda til stöðu 

kynbundins launamunar í fyrirtækinu, viðhorfum þeirra til jafnlaunastaðalsins sem 

aðferðafræði til að stuðla að útrýmingu eða minnkun kynbundins launamunar og hvaða 

hindrunum þeir telja sig standa frammi fyrir við innleiðingu jafnlaunastaðalsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar kristallast í megin þemanu jöfnuður og svo þemunum 

ábyrgð stjórnenda, stjórnkerfi/gæðakerfi og lærdómsferli/aðlögun. Meginniðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að stjórnendur sjá ótvírætt lögmæti í innleiðingu jafnlaunastaðals 

til að uppfylla kröfur starfsmanna sinna og samfélagsins um að tryggja launajöfnuð 

kynjanna og eins sem almennt stjórn- eða gæðakerfi til að halda utan um og stýra 

launasetningu á faglegan hátt. Helstu hindranirnar eða áskoranir sem stjórnendur bentu 

á að komið hefðu upp við innleiðingu staðalsins fólust í flækjugráðu við starfaflokkun og 

verðmætamat einstakra starfa og eins umfang vinnu, tíma og kostnaðar. 

Viðmælendurnir bentu á ýmis tækifæri á að endurbæta staðalinn og auka skilvirkni hans 

og fram kom að það væri ákveðið lærdóms- eða aðlögunarferli að innleiða markmið 

staðalsins að fullu leyti í fyrirtækjunum og að eins þyrfti að eiga sér stað ákveðið 

þróunarferli hvað varðar staðalinn sjálfan í ljósi reynslunnar. 

Gagnsemi rannsóknarinnar felst í því að auðvelda stjórnendum í fyrirtækjum að 

innleiða jafnlaunastaðalinn með því að auka skilning þeirra á viðfangsefninu og varpa 

ljósi á ávinning sem fæst við innleiðingu staðalsins og þær hindranir sem þeir mega 

búast við að mæta við innleiðinguna. Einnig dregur rannsóknin fram nokkur atriði sem 

vert væri að rannsaka nánar til að efla skilning á kynbundnum störfum og 

verðmætamati þeirra. 

Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að eftir inngang í fyrsta kafla er í öðrum kafla 

fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins sem byggir á nýju stofnanakenningunum og 

kenningum um skoðanakerfi. Með þessum kenningum er varpað ljósi á ástæður fyrir 
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kynbundnum launamun og kynbundinni aðgreiningu starfa, sem bæði stafar af almennri 

tregðu til að breyta ríkjandi fyrirkomulagi, andstöðu hagsmunaafla og togstreitu 

mismunandi skoðanakerfa í samfélaginu sem mikil áhrif hafa á möguleika beggja kynja 

til jafnrar atvinnuþátttöku (England, 2010; Ridgeway, 2009; Ely og Meyerson, 2000; Van 

Vugt o.fl., 2007). Í þriðja kafla er fjallað um bakgrunn og viðfangsefni verkefnisins. Farið 

er yfir stöðu kynbundins launamunar í dag og hverjar eru helstu ástæður og 

birtingarmyndir kynbundins launamunar. Lýst er lagalegu umhverfi á Íslandi og erlendis 

er kemur að jafnrétti kynjanna og greint hvernig lögin taka á mismunandi 

birtingarmyndum kynbundins launamunar. Ennfremur er fjallað um jafnlaunavottunina 

sem byggir á jafnlaunastaðlinum sem aðferð til að stuðla að jafnri stöðu kynjanna á 

vinnumarkaðinum. Í fjórða kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar sem byggir 

á eigindlegri rannsóknaraðferð og framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað er um val á 

viðfangsefni, gerð viðtalsramma, val á þátttakendum, öflun og greiningu gagna, ásamt 

því að greiningarferli er lýst. Í fimmta kafla eru niðurstöður kynntar og í sjötta kafla er 

rannsóknarspurningunni svarað, fjallað um niðurstöðurnar í ljósi fræðanna, fjallað um 

fræðilegt og hagnýtt framlag rannsóknarinnar, takmarkanir hennar og hugmyndir að 

frekari rannsóknum. 
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2 Stofnanakenningar 

2.1 Stofnanir og skoðanakerfi 

2.1.1 Stofnanir og tilhneiging þeirra til einsleitni 

Með rannsókn sinni sýna DiMaggio og Powell (1983) fram á einsleitni (e. isomorphism) 

stofnana og hvernig þrýstingur í átt til einsleitni eykst þegar skipulag hefur fest sig í sessi 

með formlegum reglum og skipulagi. Með framlagi sínu varpa þeir fram hugtökunum 

þvingun (e. coersive), stöðlun (e. normative) og hermun (e. cognitive) sem leið til að lýsa 

því hvernig skipulagsheildir breytast í átt að einsleitni (DiMaggio og Powell, 1983). 

Áherslan í nýju stofnanakenningunum er einnig á lögmæti (e. legitimacy) en það er eitt 

af grundvallarhugtökunum innan kenninganna (Greenwood og Hinings, 1996). Stofnanir 

eða skipulagsheildir sem taka upp stofnanavæddar reglur, hefðir og venjur verða 

formlegri og reglufastari í starfsháttum og öðlast með því meira lögmæti, stöðugleika og 

eru líklegri til að lifa af (Meyer og Rowan, 1977). 

Formlegar skipulagsheildir má skoða sem kerfi samstilltra og stýrðra þátta sem verða 

til þegar vinna þarf verkefni sem er hluti af flóknu neti tæknilegra vensla og samskipta 

bæði innan skipulagsheildarinnar og við aðrar skipulagsheildir eða kerfi (Meyer og 

Rowan, 1977). Margar skipulagsheildir verða til með kerfisbundinni innleiðingu 

stofnanareglna (e. institutional rules) sem til staðar eru. Eftir því sem þessum reglum 

fjölgar verður hægt að byggja upp flóknari stofnanir og regluverk til að takast á við sífellt 

stærra, flóknara og samþættara viðskipta- og samfélagsumhverfi (Meyer og Rowan, 

1977). Stofnanareglur innan skipulagsheilda virka sem rótgróin menning, goðsögn eða 

mýtur og þegar stofnanareglur festast í sessi leiðir það til að skipulagsheildin verður 

stöðug, hún öðlast lögmæti (e. legitimacy) og eykur þannig lífslíkur sínar (Meyer og 

Rowan, 1977). 

Regluverk fyrir til dæmis fagstéttir (e. professions), stefnumótun (e. policies) og 

áætlanagerð (e. programs) verða til sem gerir kleift að framleiða afurðir og þjónustur á 

rökrænan hátt. Nýjar skipulagsheildir verða til út frá þeim reglum, hefðum og venjum 

sem til staðar eru og sem móta þær eftir verklagi stofnananna sem fyrir eru. Jafnframt 
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taka stofnanir sem fyrir eru upp og aðlaga nýjungar sem koma frá hinum nýju 

stofnunum (Meyer og Rowan, 1977). 

Rannsóknir Zucker (1977) sýna fram á samband milli stofnanavæðingar (e. 

institutionalization) og menningarlegs stöðugleika, það er að því meira sem 

skipulagsheild eða stofnun stjórnast af venjum og hefðum þeim mun hægar breytist 

menningin milli kynslóða, þeim mun betur viðhelst menningin milli kynslóða án beinna 

aðgerða til að viðhalda henni og þeim mun meiri er andstaðan við breytingar sem reynt 

er að koma á með persónubundinni íhlutun. (Zucker, 1977). 

Eftir því sem stofnanavæðing eykst leitast stofnanir við að komast hjá eftirliti, innri 

eða ytri hagsmunaaðila, á því hvernig þær framkvæma verkefni sín sem fyrirskrifuð eru í 

formlegum reglum eða hefðum sem þær fara eftir (Meyer og Rowan, 1977). Þetta stafar 

meðal annars af því að bókstafleg framkvæmd á hinu stofnanavædda regluverki getur 

stangast á við kröfur um arðsemi og skilvirkni. Þannig skilja þær á milli formlegs 

regluverks (e. structure) og framkvæmdar verkefna sem dæmigert er látin í hendur 

sérfræðinga sem meta út frá sínum hefðum og venjum hvernig kröfur hins formlega 

regluverks eru útfærðar. Mannleg samskipti verða þarna mjög mikilvæg þar með talinn 

hæfileikinn til að miðla málum milli manna sem oft eru ekki samkvæmt hinum formlegu 

reglum (Meyer og Rowan, 1977). Þessi aftenging (e. decoupling) milli formlegs 

regluverks og raunverulegrar framkvæmdar gerir þannig skipulagsheildum kleift að 

halda hinu formlega skipulagi stöðluðu og lögmætu þrátt fyrir að framkvæmd daglegra 

verka lagi sig að praktískum sjónarmiðum. Skipulagsheildir innan tiltekinnar greinar hafa 

tilhneigingu til að vera einsleitar (e. isomorphism) í formlegri uppbyggingu og regluverki 

en geta hins vegar brugðist mjög mismunandi við aðstæðum sem koma upp í daglegum 

störfum (Meyer og Rowan, 1977). 

Þegar mjög reglufastar skipulagsheildir verða til á skyldu sviði og mynda starfsgreinar 

(e. field) kemur upp sú þverstæða að þegar rökrænir kraftar leitast við að breyta eða 

móta skipulagsheildir til að ná fram markmiðum sínum, til dæmis við að takast á við 

óvissu eða takmarkanir, þá verða þær sífellt líkari öðrum skipulagsheildum í viðkomandi 

starfsgrein hvað snertir uppbyggingu, menningu og afurðir (DiMaggio og Powell, 1983). 

DiMaggio og Powell (1983) lýsa þremur aðgreindum ferlum sem leiða til þessarar 

einsleitni það er ferlum þvingunar (e. coercive), stöðlunar (e. normative) og hermunar 
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(e. cognetive). Sú stofnanavæðing sem lýtur lögmálum þessara ferla miðast aðallega við 

að gera stofnanir innan tiltekinnar starfsgreinar einsleitari frekar en að gera þær 

endilega skilvirkari (DiMaggio og Powell, 1983). 

Þvingunaraðgerðir geta bæði verið beinar til dæmis í formi lagasetningar eða 

stjórnvaldsfyrirmæla, pólitísks þrýstings og svo óbeinar svo sem í gegnum þrýsting frá 

hagsmunasamtökum sem stofnanir tilheyra eða tengjast (DiMaggio & Powell, 1983).  

Stöðlun í þessu samhengi kemur fyrst og fremst fram í meiri sérhæfingu og 

fagmennsku (e. professionalization) í einstökum þáttum starfsemi stofnana sem verður 

því meira áberandi eftir því sem stofnanirnar verða stærri (DiMaggio & Powell, 1983). 

Sérfræðingar hafa tilhneigingu til einsleitni í skoðunum og vinnubrögðum og verða fyrir 

samskonar ytri þrýstingi frá umhverfi sínu eins og stofnanir í formi þvingunar og 

hermunar (DiMaggio & Powell, 1983). 

Samkvæmt nýju stofnanakenningunum bregðast stofnanir gjarnan við óvissu með 

hermun. Þau líkja þá eftir öðrum skipulagsheildum sem hafa áunnið sér lögmæti í 

samsvarandi óvissuástandi (DiMaggio & Powell, 1983). Óvissa sem getur komið til vegna 

til dæmis ófullnægjandi stjórnunartækni og stöðlun í vinnubrögðum, óljósum 

markmiðum og óvissu varðandi þætti í starfsumhverfinu (Saizarbitoria o.fl., 2010). 

Scott (1995) þróaði síðan áfram þessa þrjá meginferla eða stoðir stofnanavæðingar 

sem hann nefndi reglubundna (e. regulative), staðlaða (e. normative) og menningar-

/lærdómslega (e. cultural/cognitive). Reglubundna stoðin lagði áherslu á reglusetningu 

og refsingu, stöðlunar stoðin lagði áherslu á matskennda og skyldubundna þætti og 

menningar- eða lærdóms stoðin innihélt sameiginleg hugtök, gildi og samhengi sem 

leiðir til ákveðins skilnings. Hver stoð lagði því á sinn hátt grunn fyrir lögmæti í krafti 

lagalegra fyrirmæla, sameiginlegs skilnings um rétta breytni og menningarleg viðhorf 

eða skilning. Einstaka stofnanir eða starfsgrein mótast svo í mismiklu mæli af hverri 

þessara stoða (Scott, 1995). 

2.1.2 Helstu stofnanir samfélagsins 

Friedland og Alford (1991) skilgreindu helstu stofnanir hins vestræna markaðshagkerfis 

sem markaðinn, ríkið, lýðræðið, fjölskylduna og kristna trú. Hver af þessum stofnunum 

hefur sitt skoðunarkerfi (e. central logic) það er efnislega aðferðafræði og táknkerfi sem 

skilgreina grundvallar hugmyndafræði þeirra. Þessar stofnanir móta markmið 
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einstaklinga og hagsmuni skipulagsheilda og gefur um leið vegvísi um hvernig megi ná 

þeim. Þessar stofnanir eru mögulega í mótsögn hver við aðra að einhverju leyti og því 

eru mismunandi skoðanir mögulegar fyrir einstaklinga og skipulagsheildir að fara eftir. 

Thornton skilgreindi síðar 6 meginstofnanir samfélagsins sem markaðinn (e. market), 

fyrirtækin (e. corporations), fagstéttirnar (e. professions), ríkið (e. state), fjölskylduna (e. 

family) og trúna (e. religion) (Thornton og Ocasio, 2008). 

Þegar togstreita er á milli stofnana geta aðilar gripið til varna fyrir hefðir og venjur 

sinnar stofnunar til að koma í veg fyrir að þurfa að taka upp breytingar sem verða í 

öðrum stofnunum. Eins geta þær reynt að yfirfæra sínar hefðir og venjur á aðrar 

stofnanir í þeim tilgangi að breyta þeim. Togstreita eða mismunandi skoðanir milli 

stofnana leiða síðan á endanum til breytinga í samskiptum milli þeirra (Friedland og 

Alford 1991). 

2.1.3 Skoðanakerfi 

Þrátt fyrir tilhneigingu stofnana til að þróast til einsleitni þá eru til staðar bæði innan og 

á milli mismunandi stofnana ólíkar skoðanir varðandi hina ýmsu þætti í starfsemi þeirra. 

 Breytingar á vægi ólíkra skoðana leiða síðan til breytinga á stofnunum. Kenningin um 

skoðanakerfi leggur áherslu á mismunandi sjónarhorn eða skoðanir í stofnunum sem 

ýmist geta ýtt undir eða hamlað breytingum í starfsemi viðkomandi stofnunar (Thornton 

og Ocasio, 2008). Til að mynda ef stofnun er þvinguð til breytinga til dæmis með 

lagasetningu eða öðrum utanaðkomandi kröfum sem ekki fellur að ríkjandi skoðanakerfi 

í viðkomandi stofnun þá eru til staðar kraftar í stofnuninni sem draga úr eða hamla því 

að breytingin sé tekin upp. 

2.2 Skoðanakerfi og launamyndun í fyrirtækjum  

Margar af meginstofnunum samfélagsins eins og ríkisvaldið, fagstéttirnar, fyrirtækin, 

fjölskyldan og markaðurinn koma á beinan eða óbeinan hátt að launamyndun 

einstaklinganna í samfélaginu og möguleikum þeirra til að sinna hinum ýmsu störfum í 

samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. Skoðanakerfi innan þessara stofnana gagnvart 

atvinnuþátttöku, heimilisábyrgð og jafnrétti kynjanna til launa og starfsframa hafa tekið 

miklum breytingum á undanfarinni öld og eru enn að breytast og mörg mismunandi 

skoðanakerfi eru til staðar í hinum ýmsu stofnunum hvað varðar þessa þætti (England, 

2010; Goldin, 2006). 
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Leidd hafa verið að því rök að skipulagsheildir séu einn meginvettvangurinn í 

samfélaginu þar sem verða til og breiðist út staðalímyndir kynjahlutverkanna sem lýsa 

sér meðal annars í kynskiptum vinnumarkaði og heimilisábyrgð, kynbundnum launamun 

og karllægum áherslum í skipulagi og verkferlum fyrirtækja (Acker 1990). Til þess að 

skilja betur hvernig skoðanir hinna ýmsu aðila í samfélaginu á hlutverkum kynjanna 

hefur á dulinn hátt djúpstæð og flókin áhrif á hinar ýmsu stofnanir samfélagsins, þá er 

hægt að skoða afstöðu til kynjahlutverka sem sérstaka félagslega stofnun eða 

skoðanakerfi (Martin, 2004). Þannig er á markvissari hátt hægt að skoða hvernig önnur 

skoðanakerfi og stofnanir eins og fyrirtækin, fagstéttirnar, ríkisvaldið, fjölskyldan og 

markaðurinn hafa áhrif á stöðu kynjanna í samfélaginu (Martin, 2004; Mackay o. fl., 

2010; Waylen, 2014). Af þeim sökum er fjallað hér á eftir um skoðanakerfi 

kynjahlutverkanna (e. gender logic) eins og þau birtast í hinum ýmsu stofnunum 

samfélagsins eins og fyrirtækjunum, fagstéttunum og fjölskyldunum. Sjónum er einkum 

beint annars vegar að þeim þáttum í skoðanakerfum þessara stofnana sem stuðla að og 

viðhalda kynbundnum launamun og kynbundinni aðgreiningu starfa á vinnumarkaðinum 

og heimilunum og hins vegar að skoðanakerfum eða stofnanakröftum sem leitast við að 

útrýma kynbundnum launamun. Í framhaldinu er svo fjallað um skoðanakerfi 

ríkisvaldsins, markaðarins og fagstéttanna og afstöðu þeirra gagnvart atvinnuþátttöku, 

heimilisábyrgð og jafnrétti kynjanna til launa og starfsframa. 

2.2.1 Skoðanakerfi kynjahlutverka 

One is not born a woman, but becomes one (Simone de Beauvoir) 

Það að fæðast kona hefur síðar meir mikil áhrif á starfsferil og laun viðkomandi 

einstaklings. Konur mega búast við að vera ekki metnar á jafnréttisgrundvelli í mörgum 

fyrirtækjum og starfsgreinum (Acker, 1990). Almennt meiri ábyrgð kvenna samanborið 

við karla á barnauppeldi og heimilisrekstri setur starfsframa kvenna á vinnumarkaðinum 

skorður, einkum þegar líður á starfsferilinn (Goldin og Katz, 2002; Pedulla og Thébaud, 

2015; England, 2010). Í fjölmörgum starfsgreinum og fagstéttum eru kvenleg gildi minna 

metin samanborið við karllæg sem setur framgangi kvenna í starfi hömlur (England, 

2010; Ridgeway, 2009; Ely og Meyerson, 2000; Van Vugt o.fl., 2007). Atvinnurekendur 

meta virði starfa sem einkum er sinnt af konum minna en þeir myndu gera ef störfunum 

væri einkum sinnt af körlum (England, 2010). Konur geta því fyrst og fremst komist í 
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betur launuð störf með því að leita út fyrir hin hefðbundnu kvennastörf og þá helst með 

því að afla sér aukinnar menntunar, á meðan karlmenn hafa tilhneigingu til að fara úr 

starfsgreinum eftir því sem konum fjölgar í þeim (England og Li, 2006). Kynbundin 

aðgreining starfa hefur því tilhneigingu til að viðhalda sér og finna sér nýtt form þrátt 

fyrir að konur sæki inn í áður hefðbundin karlastörf. 

2.2.1.1 Uppbygging og starfshættir skipulagsheilda með tilliti til kynjahlutverka 

Sýnt hefur verið fram á að uppbygging og starfshættir skipulagsheilda (e. organizational 

structure) sé ekki kynjahlutlaus (e. gender neutral) heldur hafi hún sögulega fyrst og 

fremst tekið mið af þörfum og eiginleikum karlkyns starfsmanna (Acker 1990). Þó að 

stjórnkerfi, starfshættir og starfaskilgreiningar skipulagsheilda virki á yfirborðinu 

kynjahlutlaus þá eru karllæg gildi, samskiptahættir og starfshættir ríkjandi og inngrónir í 

allri starfsemi þeirra sem aftur jaðarsetur konur og kvenleg gildi og stuðlar að 

aðgreiningu starfa eftir kynjum (Acker 1990; MacKey o.fl., 2010; Waylen, 2014). 

Leitt er að því líkum að mismunandi skilgreining kynjahlutverka sé einn af þeim 

grundvallarþáttum sem stýra hegðun og félagslegum samskiptum í skipulagsheildum og 

í samfélaginu í heild (Ridgeway, 2009; MacKey o.fl., 2010; Waylen, 2014). Ríkjandi 

skoðanakerfi varðandi kynjahlutverkin í tiltekinni fagstétt eða starfsgrein valdi þannig, í 

mismiklum mæli þó eftir fagstétt eða starfsgrein, kynjahalla sem kemur niður á skilvirkni 

í að uppfylla verkefni og hlutverk í skipulagsheildum (Ridgeway, 2009). Störfin og 

starfsumhverfi skipulagsheilda hafi sögulega að stórum hluta verið sköpuð af 

karlmönnun fyrir karlmenn og endurspegli þannig og styðji reynsluheim þeirra fyrst og 

fremst (Acker 1990). Karlmenn hafi þannig dulið forskot umfram konur innan 

skipulagsheilda þegar kemur til dæmis að ráðningum og stöðuhækkunum, ásamt því að 

búa að betra félagslegu og faglegu tengslaneti sem gefi þeim betri aðgang að 

upplýsingum og stuðningi. Stöðugt lægra hlutfall kvenna eftir því sem kemur hærra í 

stjórnkerfi skipulagsheilda hefur einnig neikvæð áhrif á framgang kvenna á öllum stigum 

í skipulagsheildunum (Ely og Meyerson, 2000). 

Ef viðteknum valdastöðum er ógnað til dæmis þegar konum fjölgar í hópi stjórnenda 

og ákvörðunartökuaðila leitast skoðanakerfið sem fyrir er iðulega við að vinna gegn 

breytingunum og verja stöðu sína til dæmis með því að færa ákvörðunartökuferli úr 

formlegum opnum ferlum í óformleg ferli sem heldur þeim sem falla ekki að hinu 
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hefðbundna skoðanakerfi frá því að hafa eðlileg áhrif í samræmi við stöðu sína (Mackay 

o.fl., 2010). 

2.2.1.2 Kynskiptur vinnumarkaður 

Vinnumarkaðurinn er í mörgum starfsstéttum mjög kynskiptur á meðan aðrar 

starfsstéttir hafa þróast á undanförnum áratugum til meiri jöfnuðar kynjanna (England, 

2010; Goldin, 2006). Það sem einkennir hefðbundnar kvennastarfsstéttir til dæmis í 

heilbrigðis- og umönnunarstéttum er að störfin eru illa launuð, konur eiga mjög 

takmarkaða möguleika á að hækka í launum og ábyrgð innan þessara starfsgreina og 

karlmenn leita í mjög litlum mæli inn í þau (England, 2010). Möguleikar kvenna til að 

komast í betur launuð og ábyrgðarameiri störf hefur þannig fyrst og fremst falist í að 

leita inn í áður hefðbundin karlastörf einkum með því að afla sér aukinnar menntunar 

(England, 2010). Það sem aftur einkennir mjög karllægar starfsstéttir til dæmis í iðnaði, 

fjármálageiranum, verkfræði og raunvísindum er að störfin eru mjög karllæg og kvenleg 

gildi og eiginleikar eru lægra metin hvað varðar til dæmis samskipta- og starfshætti.  

Konur komast þess vegna síður til áhrifa innan fyrirtækjanna auk þess sem félagslegt 

og faglegt tengslanet þeirra er síðra en hjá körlum sem setur framgangi þeirra í starfi 

hömlur (England, 2010; Ridgeway, 2009; Ely og Meyerson, 2000; Van Vugt o.fl., 2007). 

Þessi kynjahalli er mjög mismikill eftir starfsgreinum og hefur farið minnkandi með 

tímanum. Samkvæmt rannsókn England (2010) sem sýnir hlutfall kynjanna sem lokið 

hafa doktorsprófi í níu mismunandi faggreinum á tímabilinu 1971 til 2006 í 

Bandaríkjunum, sést að hlutfall kvenna af heildinni hefur farið úr um 15% árið 1971 í 

rétt um 50% árið 2006. Þó að konur hafi þannig náð jafnræði á við karlmenn yfir heildina 

er kemur að því að ljúka doktorsprófi þá er enn til staðar umtalsverð kynjaaðgreining 

eftir fagstéttum. Þannig er hlutfall kvenna af heildinni sem ljúka doktorsprófi í 

verkfræði, stærðfræði og hagfræði á bilinu 15% (verkfræði) til 30% (hagfræði) árið 2006 

á meðan þetta hlutfall er milli 60 og 70% fyrir greinar eins og sálfræði, félagsfræði og 

menntavísindi (England, 2010). Þessi jöfnun á hlutföllum kynjanna í mismunandi 

starfsgreinun hefur fyrst og fremst orðið til með því að konur hafa sótt inn í starfsgreinar 

sem áður fyrr voru fyrst og fremst karlastéttir en mun síður með því að karlar hafi sótt 

inn í starfsgreinar sem áður voru fyrst og fremst kvennastéttir. Rannsóknir hafa sýnt að 

mikil aukning hlutfalls kvenna í tiltekinni starfsgrein virkar letjandi fyrir karlmenn að 
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sækja inn í viðkomandi starfsgrein og því má ætla að við lýði sé í samfélaginu 

skoðanakerfi þar sem kvennastörf séu minna metin en karlastörf (England og Li, 2006). 

Jafnframt hefur sýnt sig að minni kynjaaðgreining starfa sem varð til með aukinni 

menntun kvenna hefur staðnað á undanförnum áratugum og tekið á sig nýja mynd með 

því að nýjar kvennastéttir hafa orðið til (England, 2010; England og Li, 2006). Allt þetta 

bendir til þess að enn séu við lýði hefðbundin skoðanakerfi varðandi kynjahlutverkin 

sem hafa tilhneigingu til að skipta störfum í karlastörf og kvennastörf, þar sem 

kvennastörf eru minna metin en karlastörf hvað varðar laun og virðingu (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2010). 

Ridgeway (2009) skoðar nánar dæmi um hvernig konum vegnar annars vegar í 

starfsgreinum þar sem kynskipting er lítil það er í líffræði og hins vegar í starfsgreinum 

þar sem kynskipting er mikil það er í verkfræði og raunvísindum. Í starfsgrein 

líffræðifyrirtækja sem ekki einkennist af mikilli kynskiptingu vegnar konum álíka vel og 

körlum hvað varðar framgang í starfi, á meðan í verkfræði- og raunvísindafyrirtækjum 

sem einkennast af mikilli kynskiptingu þá vegnar þeim merkjanlega verr en karlmönnum 

er kemur að framgangi í starfi  (Ridgeway 2009). Á sama hátt vegnar konum betur í 

greinum eins og læknisfræði, lyfjafræði og endurskoðun, þar sem konur eru nú orðnar í 

meirihluta eða nærri því meðal nýútskrifaðra, samanborið við viðskipta- og 

fjármálageirann sem er enn mjög karllægur (Bertrand o.fl., 2010). 

2.2.1.3 Kynbundnir fordómar og ólíkt mat á kynbundnum hæfnisþáttum 

Víða í samfélaginu og í mörgum starfsstéttum sérstaklega eru konur minna metnar en 

karlmenn eingöngu út frá kyni sínu (Ridgeway, 1991). Meiri kynjafordómar gagnvart 

konum eru til staðar í karllægum starfsgreinum en þar sem jöfnuður er meiri (Reskin 

o.fl., 1999; Rhode, 2001) og konur eiga erfiðara að komast í hærri stjórnunarstöður og til 

ábyrgðar en karlar (Ridgeway o.fl., 1994). Karllæg uppbygging og starfshættir 

skipulagsheilda stuðla í mörgum tilfellum að fordómum í garð kvenna við ráðningar og 

stöðuhækkanir. Í fjölmörgum starfsgreinum og fagstéttum eru kvenlæg gildi minna 

metin samanborið við karllæg hvað varðar til dæmis samskipta- og starfshætti, konur 

komast þess vegna síður til áhrifa innan fyrirtækjanna auk þess sem félagslegt og faglegt 

tengslanet þeirra er síðra en hjá körlum sem setur framgangi þeirra í starfi hömlur 

(England, 2010; Ridgeway, 2009; Ely og Meyerson, 2000; Van Vugt o.fl., 2007). 
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Of einhliða áhersla á hæfnisþætti karla umfram hæfnisþætti kvenna bæði mismunar 

konum og leiðir til minni hagkvæmni en ella væri. Rannsóknir benda til að karlmenn 

leggja meira framlag til hópavinnu ef hópurinn er í samkeppni við aðra hópa á meðan 

þess verður mun síður vart hjá konum. Þetta bendir til að karlmenn bregðist sterkar og 

öðruvísi en konur við ógnunum og samkeppni og séu almennt herskárri og 

áhættusæknari en konur. Konur leggja hins vegar meira af mörkum til hópavinnunnar en 

karlar þess utan, það er þegar ekki er um samkeppni að ræða milli hópa (Van Vugt o.fl., 

2007). Ef störf og starfsumhverfi skipulagsheilda leggja meiri áherslu á þessa karllægu 

eiginleika jaðarsetur það kvenkyns starfsmenn (England, 2010) þó að einhliða áherslur á 

áhættusækni og að vinna mál í samkeppni komi skipulagsheildinni verr en blandaðar 

áherslur áhættusækni, samkeppni og úrlausn mála í samvinnu. 

2.2.1.4 Heimilisábyrgð og kynjahlutverkin 

Fjölskyldustefnur fyrirtækja eru mikilvæg forsenda fyrir því að konur njóti jafnréttis og 

öðlist framgang innan fyrirtækja (Pedulla og Thébaud, 2015). Rannsóknir sýna að 

afstaða fyrirtækja til fjölskylduvæns vinnustaðar er mjög mismunandi eftir til dæmis 

tegund starfsgreinar og stærð fyrirtækis (Ingram og Simons, 1995). Í rannsókn Bertrand 

o.fl., (2010) kemur fram að þó að kynin njóti jafnréttis í launum í upphafi starfsferils þá 

dregur mikið í sundur með þeim er dregur á starfsævina konum í óhag einkum vegna 

erfiðleika við að samhæfa starfs- og fjölskylduskyldur og þá helst vegna barneigna. 

Coolidge og D´Angelo (1994) benda á nauðsyn og hagkvæmni þess að fyrirtæki hafi 

fjölskylduvænar stefnur til að auðvelda þeim að halda hæfu starfsfólki af báðum 

kynjum. 

Samkvæmt íslensku jafnréttislögunum ber fyrirtækjum að bjóða upp á 

fjölskylduvænar vinnuaðstæður sem gera báðum kynjunum kleift að sinna og deila jafnt 

fjölskylduábyrgð samhliða starfsskyldum (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008). Sýnt hefur verið fram á að fjölskylduvænar vinnuaðstæður gegna 

lykilhlutverki er kemur að jöfnum möguleikum kynjanna til að geta sinnt vinnu utan 

heimilis og öðlast framgang í starfi (Bertrand o.fl., 2010). Mjög mismunandi er eftir til 

dæmis stærð fyrirtækja og starfsgrein í hve miklu mæli fyrirtæki eru viljug til að bjóða 

upp á fjölskylduvænar vinnuaðstæður (Ingram og Simons, 1995). Stór fyrirtæki, opinber 

fyrirtæki og fyrirtæki þar sem jafnræði ríkir milli kynjanna bjóða þannig í afgerandi meira 
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mæli upp á fjölskylduvænar vinnuaðstæður heldur en lítil fyrirtæki og fyrirtæki í 

karllægum starfsgreinum (Ingram og Simons, 1995; Bertrand o.fl., 2010). Eftir því sem 

fyrirtæki verða háðari kvenkyns starfsfólki í þeim mun meira mæli bjóða þau upp á 

fjölskylduvænar vinnuaðstæður og aðgerðir til að stuðla að jafnræði kynjanna á 

vinnustaðnum (Bertrand o.fl., 2010). Eins eftir því sem fyrirtæki hafa meira óhagræði af 

fjarvistum starfsmanna vegna ungra barna því meiri er stuðningur við fjölskyldustefnur 

innan fyrirtækjanna (Ingram og Simons, 1995). Rannsóknir Ingram og Simons (1995) 

sýna ennfremur fram á að eftir því sem hlutfall kvenkyns stjórnenda í fyrirtækjum er 

hærra þeim mun meiri er stuðningur fyrirtækjanna við fjölskylduvænar vinnuaðstæður. 

Rannsóknir sýna að ef félagsleg og fyrirtækjaleg úrræði til að sinna börnum meðan 

foreldrarnir eru í vinnu, svo sem leikskólar og fjölskylduvæn fyrirtækjastefna, standa 

ekki til boða þá velur fjölskyldan í yfirgnæfandi mæli að fjölskylduábyrgð færist á 

konuna, mun síður að stofna ekki til fjölskyldu og í mjög litlum mæli að 

fjölskylduábyrgðin færist í auknum mæli yfir á karlmanninn (Pedulla og Thébaud, 2015).  

Rannsókn England (2010) bendir líka til þess að litlar breytingar hafi verið í 

hefðbundnum viðhorfum til kynjahlutverkanna í persónulegu lífi og innan heimilanna 

(England, 2010). Því er enn til staðar ákveðinn kynjahalli innan skoðanakerfis 

fjölskyldunnar er kemur að deilingu fjölskylduábyrgðar (Pedulla og Thébaud, 2015; 

England, 2010). 

2.2.2 Áhrif ríkisins á jafnrétti kynjanna 

Ríkið sem stofnun leitast við að umbreyta hinum ýmsu stöðum sem þegnarnir eru í yfir í 

fyrirfram skilgreindar grunnstöður sem hægt er að vinna úr með regluföstum opinberum 

ákvörðunum. Stofnanir ríkisins eiga því erfitt með að vinna úr kröfum um afbrigðilega 

afgreiðslu mála, það er í gegnum óformleg ferli, sem ekki samræmast hinu reglufasta 

ákvörðunarferli (Friedland og Alford, 1991).  

Íslenska ríkið sem og ríkisvaldið í flestum vestrænum samfélögum hefur sett lög um 

jafnrétti kynjanna sem meðal annars leggur bann við kynbundnum launamun og 

kynbundinni mismunun við ráðningar og stöðuhækkanir (Lög um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Íslenska ríkið hefur jafnframt komist að þeirri 

niðurstöðu að umrædd jafnréttislög hafi ekki fyllilega náð tilgangi sínum og hefur því á 

undanförnum árum gefið út margvísleg önnur lög sem miða að því að fylgja 
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jafnréttislögum eftir, svo sem með löggjöf um sem jafnasta þátttöku kynjanna í 

stjórnum fyrirtækja og lífeyrissjóða (Lög um breytingu á lögum nr. 2/1995 um hlutafélög 

og lögum um einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) 

með síðari breytingum nr. 13/2010; Lög um breytingu á lögum nr. 129/1997, um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum nr. 

122/2011) og svo nú nýlega með lögum um lögbindingu jafnlaunastaðalsins hjá 

fyrirtækjum með fleiri en 25 starfsmenn sem miðar að því að minnka kynbundinn 

launamun (Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 

10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun) nr. 56/2017). Rannsóknir hafa sýnt 

að lagasetningar um launajafnrétti kynjanna stuðla að því að minnka kynbundinn 

launamun (Weichselbaumer og Winter-Ebmer, 2007). 

2.2.3 Áhrif markaðarins á jafnrétti kynjanna 

Markaðurinn sem stofnun gengur út á að umbreyta öllum verkum í form kaups og sölu á 

vörum og þjónustu sem hafa skilgreint fjárhagslegt verð og getur ekki skipst á gæðum 

sem ekki er hægt að verðleggja (Friedland og Alford, 1991). 

Markaðurinn stuðlar að jöfnum rétti þá aðeins í þeim tilfellum sem það skilar 

efnahagslegum ávinningi. Þegar starfsgrein er í mikilli samkeppni um hæft vinnuafl 

stuðlar markaðurinn að því að jafna kynbundinn launamun þar sem ella væri verið að 

greiða of hátt verð fyrir minna hæfa starfsmenn af því kyni sem ekki er mismunað sem 

aftur leiðir til lakari samkeppnishæfni (Wolf o.fl., 2012; Weichselbaumer og Winter-

Ebmer, 2007). Sýnt hefur verið fram á að þegar fyrirtæki hafa af því beint óhagræði að 

höfða ekki til kvenkyns starfsmanna þá eru þau frekar viljug til að bjóða upp á 

fjölskylduvænar vinnuaðstæður og aðgerðir til að stuðla að jafnræði kynjanna á 

vinnustaðnum (Bertrand o.fl., 2010; Ingram og Simons, 1995). 

2.2.4 Skoðanakerfi innan fagstéttanna 

Eins og áður hefur komið fram hefur uppbygging og starfshættir skipulagsheilda 

sögulega fyrst og fremst tekið mið af þörfum og eiginleikum karlkyns starfsmanna (Acker 

1990) þar sem karllæg gildi, samskiptahættir og starfshættir eru ríkjandi og inngrónir í 

allri starfsemi skipulagsheilda sem aftur jaðarsetji konur og kvenleg gildi (Acker 1990; 

MacKey o.fl., 2010; Waylen, 2014). Í grein MacKey og fl. (2010) kemur fram að það eru 
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fyrst og fremst fagstéttirnar og skoðanakerfi þeirra sem viðhalda karllægri 

vinnustaðamenningu og valdastrúktúr í ýmsum starfsgreinum og vinna með ýmsum 

ráðum gegn breytingum á hefðbundinni menningu, sem aftur leiðir til kynjaskipts 

vinnumarkaðar og kynbundins launamunar (Mackay o.fl., 2010). 

Carnevale og Stone (1994) benda á að farsælustu fyrirtækin stuðli að jafnrétti með 

því að hafa það að opinberri stefnu en benda jafnframt á það að ólík skoðanakerfi séu til 

staðar innan fagstéttanna um gagnsemi og arðsemi jafnréttisstefna og að innan sumra 

fyrirtækja sé til staðar bein andstaða við innleiðingu jafnréttisstefnu. 

2.3 Stofnanakenningarnar og lögmæti jafnlaunavottunar 

Stofnanafræðingar benda á að aftenging sé algeng gagnvart opinberri löggjöf sem ætlað 

er að bæta jafnrétti þegnanna og stjórnendur sjái sér oft ekki hag í að breyta ríkjandi 

ástandi með aðgerðum til að stuðla að launajafnrétti (Kalev o.fl., 2006). Þessi skoðun 

kemur einnig fram hjá löggjafanum á Íslandi sem bendir á að tilgangi jafnréttislaga 

gagnvart því að útrýma kynbundnum launamun hafi ekki verið náð og því þurfi að setja 

löggjöf um jafnlaunavottun til að ná fram vilja löggjafans (Lög um breytingu á lögum um 

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

(jafnlaunavottun) nr. 56/2017).  

Bent er á að aftenging sé sérstaklega líkleg til að eiga sér stað þegar ekki er til staðar 

sérfræðiþekking og eftirlitsferlar í fyrirtækjunum til að fylgja eftir hinum lagalegu kröfum 

og þar sem yfirstjórn fyrirtækisins eða tiltekið ábyrgt stjórnvald innan þess er ekki beint 

ábyrgt fyrir því að hin lagalega krafa nái fram að ganga (Kalev o.fl., 2006). Með því að 

láta einstaka faglegum millistjórnendum (e. line managers) eftir að framfylgja 

jafnréttisáætlunum sé líklegra að skoðanakerfi innan fagstéttanna sveigi útfærslu 

jafnréttisáætlunar að ríkjandi menningu og aftengi því við hinar nýju reglur eða viðmið 

(Kalev o.fl., 2006). Í lögum um jafnlaunavottun sem byggir á jafnlaunastaðlinum er 

áskilin fyrirfram skilgreind og stöðluð aðferðafræði við mótun jafnréttisáætlunar, 

formlegrar launastefnu, starfaflokkun, launagreiningar, mælingar og eftirfylgni með 

launastefnu sem tekin er reglulega út af óháðum ytri eftirlitsaðila (ÍST 85:2012). 

Rannsóknir benda til að opinberar reglugerðir til að breyta verklagi í fyrirtækjum til að 

stuðla að jafnrétti sem reglulega er fylgt eftir með úttektum á réttri útfærslu skila meiri 

árangri en þær sem ekki krefjast reglulegra úttekta (Kalev og Dobbin 2006). 
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Til þess að breyting sem þrýst er á að verði í starfsemi skipulagsheildar öðlist lögmæti 

er æskilegt að allar þrjár meginstoðir hins stofnanavædda regluverks sem starfsemi 

hennar byggir á, það er stoðir regluverks, stöðlunar og menningar, séu breytingunni 

hlynntar eða að minnsta kosti ekki andsnúnar henni. 

Lögmæti jafnlaunavottunar hvað varðar regluverks stoðina kemur í gegnum 

lagasetningu ríkisvaldsins (Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun) nr. 56/2017) sem 

þvingar fyrirtæki á Íslandi með 25 starfsmenn eða fleiri að afla sér innan tilskilins frests 

jafnlaunavottunar sem byggir á aðferðafræði jafnlaunastaðalsins. 

Jafnlaunavottunin byggir á aðferðafræði jafnlaunastaðalsins sem útfærir staðlað 

verklag til að stjórna launamálun í fyrirtækjun sem byggir meðal annars á formlegri 

launastefnu, jafnlaunaáætlun, launagreiningum og flokkun starfa, ásamt með 

aðferðafræði við mælingar og eftirfylgni með launastefnu (ÍST 85:2012). Lögin um 

jafnlaunavottun þvingar þannig fyrirtækin til að koma upp og viðhafa ákveðið verklag 

við ákvörðun launa. Vottunin fæst ekki nema nema farið sé eftir staðlinum sem veitir 

aðferðafræðinni ákveðið lögmæti hvað varðar stöðlunarstoðina í hinu stofnanavædda 

regluverki fyrirtækisins. Innleiðing á jafnlaunastaðli getur stuðlað að auknu lögmæti 

fyrirtækja með því að auka trúverðugleika þeirra varðandi faglega mannauðsstjórnun, 

samfélagslega ábyrgð og góða stjórnarhætti og skilað sér í skilvirkari stjórnun og 

ánægðari starfsmönnum (ÍST 85:2012). Rannsókn Greenwood o.fl., (2002) sýnir að 

fagfélög geta leikið mikilvægt hlutverk er kemur að því að veita breytingum lögmæti. 

Hvað varðar lögmæti jafnlaunavottunar þegar kemur að menningarlegu stoðinni eða 

hinu óformlega eða menningarlega inngróna skoðanakerfi innan fyrirtækjanna, benda 

fræðimenn sem rannsakað hafa stofnanakenningarnar út frá kynjafræðinni á að 

breytingar á rótgrónum kynjahlutverkum sem stýra kynbundnum völdum og áhrifum 

innan fyrirtækjanna séu líklegar til að mæta andstöðu þeirra sem hafa hagsmuni af 

ójöfnum valdahlutföllum kynjanna og þá einkum ef valdheimildir þeirra sem framfylgja 

breytingunni eru veikar sem og eftirlits- og eftirfylgniþátturinn (Waylen, 2014). Bent er á 

að mikilvægt sé að breyta ekki bara hinum formlegu reglum og ferlum sem hinar 

formlegu stofnanareglur byggja á (e. formal institution) heldur sé líka mikilvægt að 

breyta hinu óformlega skoðanakerfi (e. informal institution) kynjahlutverkanna í 
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fyrirtækinu til að ná fram breytingum til að stuðla að jafnrétti kynjanna (MacKay o.fl., 

2010; Waylen, 2014). 

Hliðstætt dæmi við jafnlaunavottunina um aðgerð ríkisvaldsins til að hafa áhrif á 

launamyndun má taka úr rannsókn á innleiðingu nýs starfsmatskerfis hjá breskum 

háskólum. Rannsóknin sýndi að jafnvel þó að stofnanirnar viðurkenndu lögmæti 

kröfunnar komandi frá ríkisvaldinu sem fjármagnaði þær og þær voru því háðar, þá 

leituðust þær flestar við að aðlaga kröfur um starfsmat að ríkjandi menningu og 

gildismati. Þessi aðlögun dró úr þeirri skilvirkni sem sóst var eftir þar sem ríkjandi 

gildismat innan stofnananna á virði starfanna var ekki í samhljómi við þær 

skilvirknikröfur sem ríkisvaldið lagði upp með (Townley, 1997). Í rannsókninni kom 

einnig fram að ólík skoðanakerfi voru til staðar innan háskólasamfélagsins varðandi 

lögmæti þessarar nýju kröfu um starfsmat sem byggt var á hefðbundnu starfsmati úr 

einkageiranum sem lagði áherslu á skilvirkni. Í ljós kom að gamlir og rótgrónir háskólar 

settu sig almennt upp á móti hinni nýju kröfu á meðan til dæmis yngri skólar og 

tækniháskólar áttu auðveldara með að samþykkja lögmæti hinnar nýju kröfu (Townley, 

1997). 

Jafnlaunastaðallinn er sér íslensk og tiltölulega ný aðferðafræði til að votta 

jafnlaunakerfi fyrirtækja sem meðal annars er ætlað að tryggja að ákvæði laga sem 

banna kynbundinn launamun nái fram að ganga á skilvirkari hátt en verið hefur (Lög um 

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

síðari breytingum (jafnlaunavottun) nr. 56/2017; ÍST 85:2012). Ekki hafa verið gerðar 

rannsóknir á hvort og þá hvernig jafnlaunastaðallinn nái tilgangi sínum, hvaða áhrif 

innleiðing hans hefur í skipulagsheildum og hvort og þá hvaða hindranir stjórnendur 

sem standa frammi fyrir því að innleiða staðalinn geta átt von á að mæta. 
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3 Jafnrétti og vinnumarkaðurinn  

Karlmenn virðast óttast það að konur nái mjög framarlega í stjórnmálum. Þegar 

þær komast í ákveðið þrep eru viðbrögðin eins og þeim finnist að verið sé að 

hrifsa eitthvað af þeim, — að konurnar séu að ganga inn á þeirra valdsvið (Inga 

J. Þórðardóttir, 1978). 

3.1 Rannsóknir á launamun kynjanna  

Í nútímasamfélagi velja konur ekki lengur á milli vinnu og fjölskyldu þær sinna 

hvorutveggja (Baunach og Barnes, 2003). Vinnuframlag kvenna hefur fram til þessa 

verið minna metið en vinnuframlag karla ef marka má fjöldann allan af þeim 

launakönnunum og rannsóknum á launamun kynjanna sem framkvæmdar hafa verið á 

undanförnum áratugum bæði hér á landi og erlendis (O’Reilly o.fl., 2015; Smith, 2012; 

Auspurg o.fl., 2017; Cukrowska-Torzewska og Lovasz, 2016; VR, 2017; Hagstofa Íslands, 

2017). 

Launamunur milli kvenna og karla má skilgreina sem skýrðan eða leiðréttan og 

óútskýrðan. Leiðréttur (e. adjusted) launamunur er skýrður munur en þá er til dæmis 

tekið tillit til menntunar, starfsreynslu og mismunandi stöðugilda (Smith, 2012). 

Launamunur milli kvenna og karla sem er óútskýrður (e. unexplained) telst til 

kynbundins launamunar, það er launamunur sem ekki verður rakinn til annars en 

kynferðis (Kunze, 2007). 

3.1.1 Skipulagsheildir og góðir stjórnarhættir  

Samkvæmt rannsókn Meyersson Milgrom o.fl., (2001) getur launamunur milli karla og 

kvenna vegna mismununar almennt orðið til á þrjá vegu, það er með því að úthluta 

körlum og konum mismunandi stöðum eða starfstitlum fyrir sambærileg störf en sem 

bera mismunandi laun, með því að greiða mismunandi hópum mis há laun fyrir 

samskonar starf innan sömu stofnunar og með því að greiða minna fyrir störf sem 

aðallega eru unnin af einum hópi til dæmis konum samanborið við störf sem aðallega 

eru unnin af öðrum hópi til dæmis körlum jafnvel þótt menntunar- og hæfniskröfur og 

aðrir launaákvarðandi þættir séu þeir sömu fyrir bæði störfin. 
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Að veita jöfn tækifæri (e. equal opportunity) og bæta um leið frammistöðu sína hefur 

verið stefna margra skipulagsheilda (Carnevale og Stone, 1994). Á hinn bóginn hefur það 

einungis verið viðleitni annarra skipulagsheilda að uppfylla lagaskilyrði sem sett hafa 

verið þar um (Armstrong og fl., 2010). 

Þýsk rannsókn á launamun kynjanna (Wolf o.fl., 2012) sýnir að kynbundinn 

launamunur er mjög mismunandi í hinum mismunandi tegundum fyrirtækja eða sviðum 

innan fagstéttanna. Þannig er kynbundinn launamunur til dæmis minni í stærri 

fyrirtækjum og í þekkingarfyrirtækjum sem hafa mikla þörf fyrir sérmenntað starfsfólk. 

Rannsóknin sýnir líka að stærri fyrirtæki, fyrirtæki sem reiða sig mikið á sérmenntað 

starfsfólk og fyrirtæki sem eiga í vandræðum með að fá hæft starfsfólk til starfa eru 

líklegri en önnur til að hagnast á að innleiða stefnur eða aðgerðir til að jafna stöðu 

kynjanna í fyrirtækinu (e. equal opportunity policies). 

3.1.2 Rannsóknir á launamun – staðan erlendis  

Erlendar rannsóknir á launamun kynjanna leiða í ljós að enn sé að finna óútskýrðan 

launamun konum í óhag (Meyersson Milgrom o.fl., 2001; Smith, 2012 og Mandel og 

Semyonov, 2014). Með aukinni starfsreynslu kvenna byrjaði launabilið milli karla og 

kvenna að minnka (Blau og Kahn, 1994). Eftir langvarandi stöðnum fóru laun kvenna 

sem hlutfall af launum karla að rísa en það hafði verið í kringum 60% um alllangt skeið 

og í kringum 1990 var það komið í um 74% (Blau og Kahn, 1997). Í því sambandi má 

nefna að í kringum árið 1970 var launabilið í Bretlandi um 36.2% og í Bandaríkjunum 

35.2% konum í óhag. Um aldamótin 2000 hafði launabilið minnkað enn og var það 

komið í 19.8% í Bretlandi og 23.1% í Bandaríkjunum. Síðan þá hefur launabilið hins vegar 

nánast verið óbreytt í báðum löndum (O’Reilly o.fl., 2015). 

Margar rannsóknir á launamun kynjanna hafa verið framkvæmdar (Mandel og 

Semyonov, 2014; Kunze, 2007; Blau og Kahn, 1994 og O’Reilly o.fl., 2015). Í fyrri 

rannsóknum hefur verið meðal annars reynt að varpa ljósi á launamuninn út frá 

hagrænum þáttum þar sem bent hefur verið á skort á menntun og starfsreynslu kvenna 

(Mandel og Semyonov, 2014; O’Reilly o.fl., 2015). Aðrar rannsóknir lúta að félagslegum 

þáttum þar sem megin áherslan er á félagslega stöðu kvenna og að laun þeirra séu 

viðbótartekjur við laun karla vegna heimilisreksturs (O’Reilly o.fl., 2015). Enn aðrar 

rannsóknir benda á mismundandi tímafjölda sem kynin verja í vinnunni ásamt 
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kynskiptum vinnumarkaði (Mandel og Semyonov, 2014) auk mismunandi 

fjölskylduábyrgðar, þar sem megin þungi ábyrgðarinnar hefur hvílt á konum meðal 

annars vegna barneigna og umönnunnar barna (Cukrowska-Torzewska og Lovasz, 2016). 

3.1.3 Rannsóknir á launamun – staðan á Íslandi  

Á undanförnum áratugum hafa verið tekin mikilvæg framfaraskref við að vinna á 

launamun milli kvenna og karla en þrátt fyrir það er hann enn viðvarandi í upphafi 21. 

aldarinnar (Velferðarráðuneytið, 2014). Munur á atvinnutekjum en þá er átt við allar 

tekjur af atvinnu óháð vinnutíma (Hagstofa Íslands, 2016), sem hefur verið konum í óhag 

hefur þó farið minnkandi á undanförnum árum (Hagfræðistofnun HÍ, 2009). Skýring á 

minnkandi heildarlaunamun má meðal annars rekja til aukinnar menntunar kvenna og 

að konur vinna að jafnaði fleiri vinnustundir en áður og karlar færri 

(Velferðarráðuneytið, 2014). Samkvæmt rannsókn Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands 

sem framkvæmd var árið 2009 voru heildarlaunatekjur kvenna í kringum árið 1980 um 

47% af heildartekjum karla en árið 2006 var hlutfallið komið í 61%. 

Hagstofa Íslands hóf að safna gögnum árið 1998 af hinum almenna vinnumarkaði en 

samræmd gögn af almenna og hinum opinbera markaði voru ekki til fyrr en árið 2008 er 

Hagstofan hóf markvisst að safna upplýsingum um laun 70.000 launamanna af öllum 

vinnumarkaðinum, ár hvert (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Ein viðamesta rannsókn á kynbundnum launamun sem framkvæmd hefur verið hér á 

landi var framkvæmd af Hagstofu Íslands árið 2010 fyrir Samtök atvinnulífsins og 

Alþýðusamband Íslands. Rannsóknin byggir á gögnum frá árabilinu 2000-2007 og var 

upplýsingum um laun 185.000 vinnandi einstaklinga af hinum almenna vinnumarkaði 

safnað saman. Við greiningu á gögnunum kom í ljós að kynbundinn launamunur var 9% 

konum í óhag (Velferðarráðuneytið, 2014). 

Fólki greinir á um hvort raunverulegan launamun sé enn að finna á íslenskum 

vinnumarkaði en ekki eru allir á eitt sáttir um hvernig mæla skuli launamun á milli 

kvenna og karla eða hvaða breytur skuli skoða og/eða réttmæti þeirra breytna sem til 

skoðunar eru (Velferðarráðuneytið, 2014). Með markvissri gagnasöfnun Hagstofunnar 

og aukinni þekkingu má vænta að gæði launarannsókna verði nákvæmari og skilvirkari. 

Til þess að vinna enn frekar að launajafnrétti var aðgerðarhópur á vegum stjórnvalda 

og aðila vinnumarkaðarins skipaður í lok árs 2012. Hópurinn leitaði eftir aðstoð Hagstofu 
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Íslands við gerð launarannsóknar. Ákveðið var að útvíkka rannsókn sem framkvæmd 

hafði verið á hinum almenna vinnumarkaði tveimur árum fyrr þannig að nú var 

vinnumarkaðurinn í heild sinni rannsakaður (Velferðarráðuneytið, 2015). Algengast er 

að skoða launamun milli kvenna og karla sem hlutfall af meðallaunum en eins og kom 

fram hér að framan greinir fólki á um hvort launamun sé enn að finna á íslenskum 

vinnumarkaði. 

Samkvæmt launarannsókn Hagstofunnar, sem útvíkkuð var frá fyrri rannsókn, var 

munur á reglulegum mánaðarlaunum á árinu 2014 um 14-18% konum í óhag. 

Breytilegur launamunur fer eftir því hvort horft er til miðgildis (14%) eða meðaltals 

(18%) en hann hafði þá minnkað um tæp 15% frá upphafi rannsóknartímabilsins sem 

hófst á árinu 2000. Þess ber að geta hér að rannsóknartímabilið er í styttra lagi en það er 

tilkomið vegna skorts á samræmdri gagnasöfnun fyrri ára en einnig geta hagsveiflur, 

sem voru um það bil tvær á rannsóknartímabilinu frá árinu 2000-2014, haft einhver áhrif 

í þróun launamunar (Velferðarráðuneytið, 2015). Erfitt er segja til um hver nákvæmur 

launamunur milli kvenna og karla er en þegar litið er til launakannanna sem 

framkvæmdar hafa verið hér á landi má ætla að kynbundinn launamunur á 

vinnumarkaðnum í heild sé 7,6% konum í óhag. 

3.2 Lög um jafnrétti á vinnumarkaði  

3.2.1 Erlend lög um jafnrétti á vinnumarkaði  

Á eftirfarandi upphafsorðum hefst lagagrein bandarískra jafnréttislaga (e. the Equal Pay 

Act) sem voru sett fram árið 1963 (The U.S. Equal Employment Opportunity Commission 

(EEOC)). 

No employer having employees subject to any provisions of this section shall 

discriminate, within any establishment in which such employees are employed, 

between employees on the basis of sex by paying wages to employees in such 

establishment at a rate less than the rate at which he pays wages to employees 

of the opposite sex… 

Þarna er meðal annars kveðið á um að bannað sé að mismuna í launum eftir kyni en 

nú tæpum sextíu árum síðar er enn að finna launamismunun konum í óhag. Víða í 

hinum vestræna heimi hafa verið sett lög þar sem kveðið er á um jafnan rétt kynjanna á 

https://www.eeoc.gov/laws/statutes/epa.cfm
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vinnumarkaði (Mercat-Bruns, 2016; Smith, 2012 og Smith, 2011). Bann við kynjamisrétti 

má rekja aftur til jafnlaunareglu sem samþykkt var hjá Alþjóðavinnumálastofnuninni (e. 

ILO) árið 1951 (Smith, 2011; Mercat-Bruns, 2016; Maj Britt Hjördís Briem, 1974). 

Á 8. áratug síðustu aldar má einnig finna sambærilega reglu er Evrópusambandið (ES) 

gerði aðildaríkjum sínum skylt að innleiða tilskipun 75/117/EEC um jafnrétti kynjanna í 

sín landslög (Smith, 2012). Þrátt fyrir viðleitni stjórnavalda víða um heim við að innleiða 

lagalegt bann við hvers konar kynjamismunun á vinnumarkaði þá hefur sú viðleitni ein 

og sér ekki dugað til við að útrýma kynjamisréttinu. Stjórnvöld hafa því meðal annars 

brugðist við aftengingu (e. decoupling) það er vilja löggjafans og vinnumarkaðarins með 

því að setja viðbótarlög til þess að taka nánar á mismunandi formum mismununar 

(O'Reilly o.fl., 2015) og til þess að hnykkja enn frekar á mikilvægi þess að ná fram 

jafnrétti á vinnumarkaði (Smith, 2012). 

3.2.2  Íslensk lög um jafnrétti á vinnumarkaði  

Núgildandi íslensk lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla tóku gildi 18. mars 

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

fram að markmið þeirra sé að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum 

kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Í lögunum 

kemur fram að markmiðinu skuli meðal annars náð með því að vinna gegn launamisrétti 

og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði og vinna að jöfnum áhrifum 

kvenna og karla í samfélaginu. Í 24. grein laganna kemur fram að hvers kyns mismunun á 

grundvelli kyns, hvort heldur bein eða óbein, er óheimil. Hvað varðar launajafnrétti 

sérstaklega þá er í nokkrum greinum þessara laga tekið á mismunandi tegundum 

launamismununar eftir kyni. Samkvæmt Meyersson Milgrom o.fl., (2001) getur 

launamunur milli karla og kvenna vegna mismununar orðið til á þrjá vegu það er með 

úthlutaðri mismunun (e. allocated discrimination), með beinni mismunun innan stöðu 

og stofnunar (e. within occupation establishment discrimination) og með matskenndri 

mismunun (e. evaluative discrimination). 

Í svokallaðri innan stöðu og stofnunar mismunun (e. within occupation establishment 

discrimination) þá greiðir vinnuveitandi til dæmis konum lægri laun en körlum fyrir 

samskonar starf innan sömu stofnunar. Á þessari tegund mismununar er tekið í greinum 

19 og 25. Í 19. grein laganna er kveðið á um að konum og körlum er starfa hjá sama 

https://skemman.is/browse?type=author&value=Maj+Britt+Hj%C3%B6rd%C3%ADs+Briem+1974
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atvinnurekanda skuli greidd jöfn laun og skuli njóta sömu kjara fyrir sömu eða 

jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun skuli ákveðin á sama hátt fyrir 

konur og karla og skuli þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í 

sér kynjamismunun. Í 25. grein laganna er kveðið á um að atvinnurekendum sé óheimilt 

að mismuna konum og körlum í launum og öðrum kjörum á grundvelli kyns. Ennfremur 

að ef leiddar eru líkur að því að kona og karl sem starfa hjá sama atvinnurekanda njóti 

mismunandi launakjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf skuli atvinnurekandi sýna fram 

á, ef um launamun er að ræða, að munurinn skýrist af öðrum þáttum en kyni. 

Í úthlutaðri mismunum (e. allocative discrimination) þá úthlutar vinnuveitandinn 

körlum og konum mismunandi stöðum eða starfstitlum sem bera mismunandi laun 

(Meyersson Milgrom o.fl., 2001). Þetta felur í sér meðal annars mismunun í ráðningu, 

stöðuhækkunum og uppsögnum. Á úthlutaðri mismunun er tekið í greinum 18, 20 og 26. 

 Í 18. grein laganna  er kveðið á um að atvinnurekendur og stéttarfélög skuli vinna 

markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Atvinnurekendur skuli 

sérstaklega vinna að því að jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækis síns eða stofnunar og 

stuðla að því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf. Sérstök áhersla skuli 

lögð á að jafna hlut kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum (Lög um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Í 20. grein laganna er kveðið á um að starf sem 

laust er til umsóknar skuli standa opið jafnt konum og körlum og að atvinnurekendur 

skuli gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að konur og karlar njóti sömu 

möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið 

sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf. Í 26. grein 

laganna er kveðið á um að atvinnurekendum sé óheimilt að mismuna umsækjendum um 

starf á grundvelli kyns. Sama gildi um stöðuhækkun, stöðubreytingar, endurmenntun, 

símenntun, starfsþjálfun, námsleyfi, uppsögn, vinnuaðstæður og vinnuskilyrði 

starfsmanna. Ákvæði um að áhersla skuli lögð á að jafna hlut kynjanna í stjórnunar- og 

áhrifastöðum hefur svo verið fylgt eftir með lögum frá mars 2010 um kynjakvóta í 

stjórnum fyrirtækja (Lög um breytingu á lögum nr. 2/1995 um hlutafélög og lögum um 

einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) með síðari 

breytingum nr. 13/2010) og lögum frá 1. september 2016 um kynjakvóta í stjórnum 

lífeyrissjóða (Lög um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum nr. 122/2011).  
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Í matskenndri mismunun (e. valuative discrimination) getur vinnuveitandi til dæmis 

ákveðið að greiða minna fyrir störf sem aðallega eru unnin af konum samanborið við 

störf sem aðallega eru unnin af körlum jafnvel þótt menntunar- og hæfniskröfur og aðrir 

launaákvarðandi þættir séu þeir sömu fyrir bæði störfin. Á matskenndri mismunun er 

tekið í greinum 18 og 25.  Í 18. grein laganna er kveðið á um að atvinnurekendur skuli 

sérstaklega vinna að því að jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækis síns eða stofnunar og 

stuðla að því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf. Í 25. grein laganna  er 

kveðið á um að ef leiddar eru líkur að því að kona og karl sem starfa hjá sama 

atvinnurekanda njóti mismunandi launakjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf skuli 

atvinnurekandi sýna fram á, ef um launamun er að ræða, að munurinn skýrist af öðrum 

þáttum en kyni. 

Í viðbót við 19. grein laganna frá 16. maí 2014 er kveðið á um að ráðherra sé heimilt 

að setja reglugerð um nánari framkvæmd þessa ákvæðis, þar á meðal um innleiðingu 

staðals um launajafnrétti, svo sem varðandi hæfniskröfur til vottunarstofa og 

framkvæmd jafnlaunavottunar. Lög um lögfestingu  jafnlaunastaðals tóku svo gildi 2017. 

Fyrir utan ákvæði laganna um launajafnrétti eru í lögunum einnig önnur ákvæði til að 

stuðla að jafnrétti á vinnumarkaði svo sem í 21. grein laganna um samræmingu 

fjölskyldu- og atvinnulífs. Í þessari grein er kveðið á um að atvinnurekendur skuli gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur 

sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Ráðstafanir þær skulu meðal annars miða að því að 

auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig að bæði sé tekið tillit til 

fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa atvinnulífs, þar með talið að starfsmönnum sé 

auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu 

vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna. Ennfremur er kveðið á í 18. grein 

laganna að fyrirtæki og stofnanir þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á 

ársgrundvelli skuli setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í 

starfsmannastefnu sína. 

Jafnréttisstofa sem er sérstök stofnun sem heyrir undir yfirstjórn ráðherra annast 

stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til þar með talið að hafa eftirlit með framkvæmd 

laganna. Hægt er að skjóta úrskurðum Jafnréttisstofu til kærunefndar jafnréttismála. 

Jafnréttisstofu er heimilt að beita dagsektum allt að 50.000 kr. á dag ef úrskurðum 
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hennar eða kærunefndar jafnréttisráðs er ekki fylgt (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008). 

3.3 Lög um jafnlaunavottun og jafnlaunastaðalinn 

Eins og kemur fram í kafla um lagalegar skuldbindingar þá eru til staðar skýr ákvæði í 

íslenskum lögum og alþjóðlegum skyldbindingum Íslands um jafnræði kynjanna, þar 

með talið að báðum kynjum skuli greidd jöfn laun og að þau njóti sömu kjara fyrir sömu 

og jafnverðmæt störf hjá sama atvinnurekanda. Kemur þetta meðal annars fram í 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008, í 69. grein samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, í 4. 

gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/54/EB og í jafnlaunasamþykkt Alþjóða-

vinnumálastofnunarinnar nr. 100 sem Ísland fullgilti árið 1958 (Lög um breytingu á 

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

breytingum (jafnlaunavottun) nr. 56/2017). 

Þrátt fyrir þessi skýru lagaákvæði sem verið hafa í íslensku lagaumhverfi um langan 

tíma, eða allt frá árinu 1961 þegar fyrstu lögin um launajöfnuð kvenna og karla voru 

sett, hefur óútskýrður kynbundinn launamunur verið viðvarandi á íslenskum 

vinnumarkaði allan þennan tíma (Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun) nr. 

56/2017). Í greinargerð með frumvarpi til laga um jafnlaunavottun frá 2017 kemur fram 

það álit að kynbundnum launamun verði ekki útrýmt nema með (lagalegum) aðgerðum. 

Er í greinargerðinni vísað í fyrri aðgerðir löggjafarvaldsins sem skilað hafa árangri í að 

fylgja eftir lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (Lög um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008), svo sem með lögum nr. 13/2010 um 

kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga sem hafi leitt til fjölgunar á konum í stjórnum 

fyrirtækja (Lög um breytingu á lögum nr. 2/1995 um hlutafélög og lögum um 

einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) með síðari 

breytingum nr. 13/2010). Var gripið til þeirrar lagasetningar þar sem of hægt þótti ganga 

að fjölga konum í stjórnunarstöðum í atvinnulífinu í samræmi við jafnréttislög. 

Sambærileg lög voru svo síðar sett um hlutföll kynjanna í stjórnum lífeyrissjóða með 

lögum frá 1. september 2016 um kynjakvóta í stjórnum lífeyrissjóða (Lög um breytingu á 

lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með 
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síðari breytingum nr. 122/2011). Jafnlaunavottun er á sambærilegan hátt ætlað að 

tryggja að markmiðum laga um jafnrétti kynjanna verði náð með því að framfylgja 

gildandi lögum um að konum og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða 

sambærileg störf (Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun) nr. 56/2017). 

3.3.1 Jafnlaunastaðallinn  

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 er kveðið á um að 

þróað verði eins og segir í lögunum „sérstakt vottunarkerfi á framkvæmd stefnu um 

launajafnrétti og framkvæmd stefnu um jafnrétti við ráðningar og uppsagnir“. Var í 

framhaldinu Staðlaráði Íslands falið að hafa umsjón með gerð staðals sem nýst gæti sem 

undirstaða jafnlaunavottunar um jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði hvað varðar laun, 

ráðningar og uppsagnir.  

Tækninefnd sem vann að gerð staðalsins og sem skipuð var fulltrúum ráðuneytisins, 

aðilum vinnumarkaðarins og Staðlaráðs komst að þeirri niðurstöðu að takmarka þyrfti 

umfang staðalsins við launajafnrétti kynjanna en fjalla ekki í honum um jafnrétti við 

ráðningar, uppsagnir og jafna möguleika til starfs og starfsþróunar. Var þessi afmörkun 

gerð bæði vegna þess hve umfangsmikið verkefnið var auk þess sem ekki þótti æskilegt 

að fjalla um alla þessa þætti í einum og sama staðlinum. Staðallinn kom svo út í 

desember 2012 undir heitinu ÍST 85:2012, Jafnlaunakerfi – Kröfur og leiðbeiningar. Þann 

1. júní 2017 var svo samþykkt á Alþingi að lögbinda notkun staðalsins frá og með 1. 

janúar 2018 fyrir fyrirtæki með 25 starfsmenn eða fleiri og ber fyrirtækjum að afla sér 

jafnlaunavottunar innan tilskilins tímafrests eftir gildistöku laganna sem er mislangur 

eftir stærð fyrirtækja eða frá einu ári fyrir fyrirtæki með fleiri en 250 starfsmenn upp í 

fjögur ár fyrir fyrirtæki með 25 til 89 starfsmenn (Lög um breytingu á lögum um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum 

(jafnlaunavottun) nr. 56/2017). 

Jafnlaunastaðallinn er staðall sem ætlaður er til vottunar á jafnlaunakerfi (e. equal 

pay management system) fyrirtækja (ÍST 85:2012). Markmiðið með staðlinum er að 

auðvelda atvinnurekendum að koma á og viðhalda lögbundnu launajafnrétti kynjanna 

innan fyrirtækja sinna. Eins er staðallinn nauðsynlegur fyrirtækjum til að fá vottun frá 
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faggildum vottunaraðila á jafnlaunakerfi sínu sem áskilið er samkvæmt lögum frá og 

með 1. janúar 2018 fyrir fyrirtæki með 25 starfsmenn eða fleiri. 

Innleiðing á jafnlaunastaðli getur einnig stuðlað að því að auka trúverðugleika 

fyrirtækja varðandi faglega mannauðsstjórnun, samfélagslega ábyrgð og góða 

stjórnarhætti og skilað sér í skilvirkari stjórnun og ánægðari starfsmönnum. Innleiðingin 

stuðlar þannig að auknu lögmæti viðkomandi fyrirtækis og getur þannig verið hluti af 

viðskiptaáætlun þess (ÍST 85:2012). 

Með lögum um jafnlaunavottun er stefnt að því að jafna stöðu kynjanna og tækifæri 

á vinnumarkaði með auknu efnahagslegu jafnræði og ná þannig eftirtöldum 

markmiðum: 

 Launajafnrétti kynjanna. 

 Jöfn laun fyrir sömu og jafnverðmæt störf. 

 Agaðri vinnubrögð við launasetningu. 

 Efnahagslegt jafnræði kynjanna. 

 Jafnari lífeyrisgreiðslur kynjanna 

 

3.3.1.1 Uppbygging jafnlaunastaðalsins  

Umfjöllunin hér á eftir um uppbyggingu jafnlaunastaðalsins er unnin upp úr staðlinum 

sjálfum (ÍST 85:2012). Við gerð jafnlaunastaðalsins hefur verið stuðst við alþjóðlega 

stjórnunarstaðla svo sem gæðastjórnunarstaðalinn ISO 9000 þar sem áhersla er á 

formlega stefnumótum og markmiðssetningu, skjalfestar verklagsreglur til að 

framkvæma stefnuna eftir, vöktun og mælingu á framkvæmd stefnu, innri úttektir og 

rýni stjórnenda (ÍST 85:2012, Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun) nr. 56/2017). 

Staðallinn byggir á aðferðafræði sem nefnist Skipuleggja-Gera-Gáta-Aðhafast (e. 

Plan-Do-Check-Act, PDCA) sem byggir í tilfelli jafnlaunastaðals á endurteknu ferli 

skipulagningar og markmiðssetningar (Skipuleggja), innleiðingar á staðlinum (Gera), 

mælingar á árangri (Gáta) og aðgerða til að bregðast við frávikum sem koma í ljós við 

mælingar á árangri (Aðhafast).  
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Helstu þáttum ferlisins fyrir innleiðingu jafnlaunastaðalsins er lýst hér að neðan. 

Samkvæmt jafnlaunastaðlinum ber fyrirtækjum að koma upp, innleiða, skjala, viðhalda 

og bæta stöðugt viðeigandi verklagsreglur til að tryggja framkvæmd þeirra ferla sem til 

staðar þurfa að vera fyrir stjórnun jafnlaunakerfisins. 

Skipulagning og undirbúningur fyrir innleiðingu jafnlaunastaðals (Skipuleggja) 

Til þess að geta stjórnað launamálum samkvæmt jafnlaunastaðlinum þurfa fyrirtæki 

að byrja á að uppfylla eftirtalin skilyrði: 

 Samþykkja og skjalfesta launastefnu sem uppfyllir öll viðeigandi lög og reglur 
og nær til allra starfsmanna fyrirtækisins. 

 Samþykkja jafnlaunaáætlun ásamt framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum í 
samræmi við 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 
10/2008. 

 Gera launagreiningu í fyrirtækinu þar sem gerð er kerfisbundin úttekt á 
launum og kjörum starfsmanna í þeim tilgangi að kanna hvort til staðar sé 
kynbundinn launamunur í fyrirtækinu.  

 Jöfn laun fyrir sömu og jafnverðmæt störf. 

Það er hlutverk æðstu stjórnenda að skilgreina stefnu fyrirtækisins í jafnlaunamálum 

og kynna hana fyrir starfsmönnum. Launastefna fyrirtækisins stýrir því hvaða viðmið eru 

lögð til grundvallar við launaákvarðanir. Sem hluta af launastefnu þarf að móta sérstaka 

jafnlaunastefnu sem meðal annars felur í sér skuldbindingu um að uppfylla þá lagakröfu 

að konum og körlum skuli greidd sömu laun fyrir fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.  

Við innleiðingu staðalsins er nauðsynlegt að skilgreina jafnlaunaviðmið sem lögð eru 

til grundvallar launaákvörðunum og skulu viðmiðin ákveðin út frá þeim kröfum sem 

störf gera til starfsmanna. Einnig þarf að ákvarða viðmið um hvort og þá hvernig er 

umbunað fyrir einstaklingsbundna eða hópbundna þætti. Í framhaldi af því eru störf 

flokkuð á grundvelli viðmiðanna þannig að saman flokkast sömu störf eða jafnverðmæt 

störf. Flokkunin byggist meðal annars á þáttum eins og hæfni, ábyrgð, álagi og 

vinnuaðstæðum. Mikilvægur hluti verklagsreglu fyrir starfaflokkun er að rökstyðja 

flokkunina og sýna fram á að hún byggi á málefnalegum og rökstuddum viðmiðum og í 

henni felist ekki kynbundinn launamismunun bein eða óbein. Laun og önnur kjör fyrir 

hvert starf eru síðan ákvörðuð út frá framangreindum viðmiðum og starfaflokkun. Það 

kerfi eða ferli sem notað er til launamyndunar er ekki skilgreint í jafnlaunastaðlinum en 
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tryggja þarf að það kerfi eða ferli sem notað er feli ekki í sér kynbundinn launamun. 

Tryggja þarf að allar ákvarðanir um laun og kjör séu skjalfestar, rökstuddar og 

rekjanlegar (ÍST 85:2012). 

Með starfaflokkuninni getur mögulega einnig náðst fram annarskonar afleiddur 

ávinningur fyrir fyrirtækið þar sem greining og rýni á störfum allra starfsmanna getur 

leitt í ljós tækifæri til aukinnar skilvirkni í starfseminni (ÍST 85:2012). 

Innleiðing jafnlaunastaðals (Gera) 

Eftir að skipulagningu og undirbúningi fyrir innleiðingu jafnlaunastaðals er lokið og öll 

ferli liggja fyrir er hægt að fara í innleiðingu staðalsins. Til að byrja með þarf að tryggja 

nauðsynlegar auðlindir svo sem í formi fjárveitinga, vinnuframlags og mögulega ytri 

ráðgjafar og einnig þarf að þjálfa á viðeigandi hátt þá sem koma að framkvæmd 

staðalsins og launaákvörðunum og koma á reglum um samskipti og upplýsingamiðlum 

um þá þætti sem hafa áhrif á laun í fyrirtækinu. Þá þarf að skjala og koma á 

skjalastýringu fyrir helstu þætti jafnlaunakerfisins og ákvörðunartökur svo sem hvað 

varðar laun og kjör samkvæmt kröfum staðalsins. Þessi skjölun er forsenda fyrir því að 

hægt sé að rýna eftir á allar ákvarðanir sem teknar hafa verið við innleiðingu kerfisins, 

ásamt því að tryggja gagnsæi launakerfisins sem er mikilvæg forsenda jafnlaunavottunar 

(ÍST 85:2012). 

Mælingar og eftirlit á ferlum, samanburður við kröfur og birting niðurstaða (Gáta) 

Launagreiningar eru lykilþáttur í jafnlaunastaðlinum til að vakta og mæla reglulega 

alla þætti sem hafa áhrif á launamyndum í fyrirtækinu. Áður en farið er í innleiðingu á 

staðlinum skal gera að minnsta kosti eina launagreiningu í fyrirtækinu þar sem gerð er 

kerfisbundin úttekt á launum og kjörum starfsmanna í þeim tilgangi að kanna hvort til 

staðar sé kynbundinn launamunur í fyrirtækinu. Eftir innleiðingu staðalsins er áskilið að 

gera reglulegar launagreininar til að fylgjast með hvort til staðar sé óútskýrður 

kynbundinn launamunur. Mikilvægt er að rýna launagreiningu til að skilgreina í hverju 

launamunur felst, það er hvaða mun er hægt að útskýra á málefnalegan hátt og hvaða 

ekki. Verklagsreglur varðandi launagreiningar taka til skjölunar á frammistöðu 

fyrirtækisins með tilliti til jafnlaunamarkmiða og skal kynna starfsmönnum 

niðustöðurnar (ÍST 85:2012).  
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Viðbrögð við frávikum (Aðhafast) 

Samkvæmt jafnlaunastaðlinum þurfa að vera til staðar verklagsreglur um reglulegt 

mat á hvort kröfum jafnlaunastaðals sé fylgt. Getur þar verið um að ræða ýmist innri 

úttektir eða mælingar í formi launagreininga. Ef frávik koma upp sem sýna óútskýrðan 

kynbundinn launamun er áskilið að grípa til ráðstafana til að leiðrétta þann mun (ÍST 

85:2012). 

Það er á ábyrgð æðstu stjórnenda að rýna árangur jafnlaunakerfisins á rýnifundum 

sem haldnir eru með fyrirfram ákveðnu millibili. Á þessum rýnifundum er árangur 

metinn með skipulögðum hætti með tilliti til settra markmiða, auðkennd tækifæri til 

úrbóta og metin þörf á að gera breytingar á jafnlaunakerfinu. Ef frávik koma fram, þar 

með talið óútskýrður launamunur, eru sett fram markmið um leiðréttingu með 

vottunaraðila og í framhaldinu gripið til aðgerða til úrbóta. Með þessu ferli er leitast við 

tryggja að jafnlaunakerfið gegni ávallt hlutverki sínu í samræmi við kröfur staðalsins (ÍST 

85:2012). 

3.3.1.2 Mat á áhrifum lögleiðingar á jafnlaunastaðlinum  

Í greinargerð með frumvarpi um lögleiðingu jafnlaunastaðalsins kemur fram að lögin ná 

til um 1.180 atvinnurekenda og alls um 147.000 launamanna, en það jafngildir um 80% 

þeirra sem virkir eru á vinnumarkaði. Ef lögin ná tilgangi sínum megi leiða að því líkum 

að þau muni vega þungt í að uppræta kynbundinn launamun. Ljóst er af fenginni reynslu 

fyrirtækja sem þegar hafa innleitt jafnlaunastaðalinn að nokkur vinna og kostnaður felist 

í innleiðingu staðalsins einkum í upphafi. Stjórnendur hafi þó talið að ávinningur með 

innleiðingu jafnlaunavottunar sé meiri en tilkostnaðurinn sem birtist í gagnsærra og 

réttlátara launakerfi, betri sýn stjórnenda á starfsmanna- og launamál, aukinni 

starfsánægju og trú starfsmanna á faglega mannauðsstjórnun (Lög um breytingu á 

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

breytingum (jafnlaunavottun) nr. 56/2017). 
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4 Aðferð, markmið og framkvæmd rannsóknar 

4.1 Markmið 

Markmiðið með þessari rannsókn var að reyna að varpa ljósi á upplifun og viðhorf 

stjórnenda sem innleitt hafa í fyrirtæki sín jafnlaunakerfi, byggt að hluta til eða öllu leyti 

á jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012. Hvort stjórnendur sæju lögmæti í staðlinum og/eða 

hvort þeir hafi upplifað aðgerðir stjórnvalda sem þvingunaraðgerð á íslenskan 

vinnumarkað með því að lögbinda hann. Reynt var að átta sig á hvaða hindranir 

stjórnendur stóðu frammi fyrir og hvort og þá hvaða kosti þeir upplifðu við innleiðingu 

staðalsins. En með því er vonast til að niðurstöðurnar geti komið að gagni þeim 

stjórnendum sem eiga eftir innleiða staðalinn.  

Jafnlaunastaðallinn var upphaflega hugsaður sem verkfæri fyrir stjórnendur sem vildu 

koma á jafnlaunakerfi í fyrirtæki sín. Jafnlaunastaðallinn er tiltölulega nýr staðall og 

hefur hann lítið verið rannsakaður og að mati rannsakanda lá beinast við að beita 

eigindlegri rannsóknaraðferð til að varpa ljósi á upplifun og viðhorf stjórnenda fyrirtækja 

sem er nú gert skylt frá og með janúar 2018 að innleiða hann. 

Fyrirtækin sem voru valin í þessa rannsókn eru fyrirtæki sem annars vegar höfðu 

fengið jafnlaunavottun frá Verzlunarmannafélagi Reykjavíkur (VR) og hins vegar 

fyrirtæki sem hlotið hafa gullmerki jafnlaunaúttektar PricewaterhouseCoopers (PwC).  

Við útgáfu Staðlaráðs Íslands á jafnlaunastaðlinum í lok árs 2012 ákvað VR að grípa 

tækifærið og fylgja staðlinum eftir með vottunarferli þangað til opinbert ferli væri komið 

á. Fyrirtæki sem uppfylltu skilyrði staðalsins gátu þannig hlotið strax Jafnlaunavottun VR. 

VR gerði samstarfssamning við BSI á Íslandi (British Standard Institution) sem sá um 

vottunarúttektir. Eftir að formlegt opinbert ferli var komið á varðandi vottun samkvæmt 

staðlinum sagði VR sig frá verkefninu og Fræðslusetri Starfsmenntar falið að halda 

námskeið fyrir aðila sem innleiða jafnlaunastaðal í fyrirtæki sín.  

PwC hefur um nokkurra ára skeið safnað saman launaupplýsingum frá fjölmörgum 

fyrirtækjum á Íslandi og gefið út skýrslu um það sem kallast Markaðslaun á Íslandi. 

Fyrirtæki sem óska eftir að taka þátt senda til PwC launaupplýsingar beint úr 

launabókhaldi sínu. Snemma í því ferli spratt upp sú hugmynd að nýta 
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launaupplýsingarnar frekar og úr varð jafnlaunaúttekt PwC. Á undanförnum árum hefur 

PwC þróað og aðstoðað fyrirtæki við jafnlaunaúttekt og hafa fyrirtæki sem uppfyllt hafa 

launamun undir 3.5% hlotið gullmerki PwC. Jafnlaunaúttekt PwC greinir kynbundinn 

launamun innan fyrirtækja þegar tekið hefur verið tillit til annarra þátta sem hafa áhrif á 

laun svo sem menntun, starfsaldur, starfaflokkun og vinnustundir. Jafnlaunaúttekt PwC 

hefur verið að þróast og eftir að jafnlaunastaðallinn var gefinn út þá hefur 

jafnlaunaúttektin tekið að einhverju leyti mið af honum og því má segja að fyrirtæki sem 

óskað hafa eftir jafnalaunaúttekt PwC hafi stigið sín fyrstu skref í átt að innleiðingu 

staðalsins. 

4.2  Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt. Eigindleg rannsóknaraðferð varð 

fyrir valinu þar sem hún er talin heppileg leið til þess að fanga sem best upplifun og 

viðhorf stjórnenda sem ýmist höfðu innleitt jafnlaunastaðalinn að hluta eða öllu leyti í 

fyrirtæki sín sem og stjórnenda sem stígið höfðu sín fyrstu skref í átt að innleiðingu 

staðalsins. Lýsa má eigindlegri rannsóknaraðferð sem regnhlífarhugtaki sem nær yfir 

margar mismunandi túlkandi tæknilegar aðferðir sem leitast við að lýsa, afkóða, þýða og 

á annan hátt draga fram merkingu, en ekki tíðni, ákveðinna fyrirbrigða sem gerast meira 

eða minna á eðlilegan hátt í heimi félagsvísindanna (Van Maanen, 1979). Eigindlegar 

aðferðir eru þannig líkari þeim túlkandi ferlum sem við nýtum okkur í daglegu lífi, það er 

gögn sem við söfnum að okkur og bregðumst við í daglegu lífi eru af sama tagi og þau 

sem eigindlegur rannsakandi leitast við að safna og skrá (Van Maanen, 1979). Í grunninn 

þá leitast eigindlegir rannsakendur við að skilja merkinguna í því sem fólk hefur fram að 

færa, það er hvernig fólk skilur heiminn og reynslu sína af honum (Merriam, 2009). 

Annað einkenni eigindlegra rannsókna er að rannsakandinn er megingerandinn í ferli 

gagnasöfnunar og greiningar (Merriam, 2009).  

Gjarnan er eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt þar sem skortur er á 

fræðikenningum eða að fræðin sem til eru ná ekki að útskýra tiltekið fyrirbrigði eða 

viðfangsefni. Því er annað mikilvægt einkenni eigindlegra rannsókna að ferlið leitast við 

að leiða fram (e. induce) kenningar, tilgátur eða hugmyndir úr gögnunum sem safnað er 

frekar en að sannreyna fyrirliggjandi kenningu með því að draga af þeim ályktanir. 

Margvíslegar upplýsingar úr viðtölum, athugunum eða skjölum er teknar saman og 
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raðað saman í hugmyndir og þemu eftir því sem rannsakandinn vinnur sig áfram frá hinu 

sértæka til hins almenna (Merriam, 2009). Í lokin er afurðin af eigindlegri rannsókn mjög 

lýsandi þar sem orð og myndir frekar en tölur eru notuð til að miðla því sem 

rannsakandinn komst að um fyrirbrigðið sem til rannsóknar var (Merriam, 2009). 

Styrkleikar í eigindlegum rannsóknum felast í því að rannsakandi fær ýmsar 

upplýsingar sem hann vissi ekki að hann gæti átt von á og það sem hann dregur fram í 

gögnunum er skilgreint sem opin kóðun sem notuð er í aðferðafræði grundaðrar 

kenningar (Merriam, 2009). 

Grunduð kenning (e. grounded theory) miðar af því að vinna með eigindleg gögn og 

leiða sig frá gögnunum að kenningu með aðleiðslu. Aðferðafræði gagnagreiningar sem 

byggir á stöðugum samanburði var þróuð af Glaser og Strauss (1967) í þeim tilgangi að 

þróa áfram aðferðafræði grundaðrar kenningar (Merriam, 2009). Nánar tiltekið þróuðu 

Glaser og Strauss grunduðu kenninguna sem aðferð sem sameinaði tvö 

gagnagreininarferli. Í fyrra ferlinu kóðar rannsakandinn öll gögnin í hugtakaflokka (e. 

categories) og síðan greinir hann kerfisbundið kóðana til að sannreyna eða sanna gefna 

tilgátu. Í síðara ferlinu þegar kóðun er lokið þá rýnir rannsakandi gögnin í þeim tilgangi 

að skilgreina eiginleika hugtakaflokkanna, notar til þess minnisblöð til að halda utan um 

greininguna og þróar fræðilegar hugmyndir. (Walker og Myrick, 2006). 

Til að þróa grundaða kenningu þá leggja Strauss og Corbin (1998) til þrjá fasa 

kóðunar, það er opna kóðun, öxulkóðun og markvissa kóðun en í þessari rannsókn var 

stuðst við opna og markvissa kóðun. 

4.3 Framkvæmd rannsóknar 

4.3.1 Val á viðfangsefni og staða rannsakanda 

Þegar rannsakandi stóð frammi fyrir því að velja viðfangsefni var umræða um jafnrétti, 

kyndbundinn launamun, jafnlaunastaðallinn og áform um lögfestingu hans mjög 

áberandi í samfélaginu. Þetta viðfangsefni ásamt áhuga rannsakanda á 

stofnanakenningunum og eigindlegum rannsóknaraðferðum varð til þess að valið var að 

fjalla um jafnlaunastaðalinn og innleiðingu hans í fyrirtæki og stofnanir í þessu 

rannsóknarverkefni.  
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Skiptar skoðanir eru um hvort kyndbundinn launamun sé að að finna á íslenskum 

vinnumarkaði og hafði rannsakandi áhuga á að fá upplifun og viðhorf mannauðsstjóra, 

eða annarra stjórnenda sem fara með mannaforráð, til jafnlaunastaðalsins. 

Jafnlaunastaðallinn sem er lítt eða ekkert rannsakað viðfangsefni hefur nú verið 

lögbundinn og er öllum fyrirtækjum með 25 starfsmönnum eða fleirum gert skylt að 

innleiða hann.  

Markmið með útgáfu staðalsins er að auðvelda atvinnurekendum að koma á og 

viðhalda launajafnrétti kynja á sínum vinnustað. Jafnlaunastaðallinn gefur þannig 

fyrirtækjum tækifæri á að innleiða, viðhalda og bæta stjórnun launamála og gefur hann 

stjórnendum tækifæri á að taka ákvarðanir um laun með markvissum og faglegum hætti 

þar sem konur og karlar njóta jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt 

störf.  

4.3.2 Gerð viðtalsramma og val á þátttakendum 

Viðtalsramminn varð til eftir fræðilega greiningu á þeim þáttum sem mynda fræðilegan 

bakgrunn verkefnisins það er stofnanakenningunum, skoðanakerfum kynjahlutverka, 

lagalegum bakgrunni, rannsóknum á kynbundnum launamun og jafnlaunastaðlinum 

sjálfum. Margvíslegum spurningum og álitamálum var velt upp út frá fræðunum og sem 

þóttu líklegar til að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna og úr þeim síðan unnin nokkur 

þemu sem mynduðu viðtalsrammann, sjá viðtalsramma í viðauka 1. 

Í rannsókninni var stuðst við hálfopin viðtöl (e. semi-structured interview), en með 

því er átt við að skilgreindar eru fyrirfram ákveðnar spurningar en rannsakandi getur þó 

fylgt eftir svörum viðmælanda með nýjum spurningum sem gagnast markmiðum 

rannsóknarinnar (Merriam, 2009).   

Leitast var við meðal annars að draga fram í viðtölunum viðhorf stjórnenda til 

jafnlaunastaðalsins og upplifun þeirra á inngripi stjórnvalda á almennan vinnumarkað. 

Ákveðið var að takmarka rannsóknina í upphafi við þá sem höfðu reynslu af því að 

nota einhverskonar jafnlaunakerfi. Fjölbreytt flóra fyrirtækja voru valin bæði lítil og stór 

og sem voru í fjölbreyttum starfsgreinum. Heimasíður fjölmargra fyrirtækja voru 

skoðaðar og leitast var við að finna fyrirtæki sem gáfu til kynna að væru jafnlaunavottuð 

eða höfðu hlotið gullmerki PricewaterhouseCoopers. 
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Í upphafi voru nöfn um það bil 25 fyrirtækja skráð niður og í framhaldinu voru 15 

fyrirtæki valin úr mismunandi starfsgreinum sem rannsakanda þóttu áhugaverð en 

rannsakandi þurfti um níu fyrirtæki fyrir rannsóknina. Stefnt var að því að velja 

stjórnendur sem höfðu með starfsmanna- eða gæðamál að gera, það er 

mannauðsstjóra, framkvæmdastjóra eða gæðastjóra. Þegar búið var að velja fyrirtækin 

var sendur út tölvupóstur til væntanlegra viðmælenda með beiðni um viðtal, sjá viðauka 

2, síðan var tölvupósti fylgt eftir með því að hringja í viðkomandi til að ítreka beiðnina. Í 

flestum tilfellum gekk greiðlega að fá viðöl og svöruðu sumir viðmælendur 

tölvupóstinum strax og lögðu til tíma fyrir viðtal, sjá lýsingu á viðmælendum í viðauka 3. 

4.3.3 Gagnaöflun og gagnagreining 

Gagnaöflun rannsóknarinnar fór fram með viðtölum við níu viðmælendur. Viðtölin fóru í 

öllum tilfellum fram í húsakynnum fyrirtækjanna, nánar í fundarherbergjum þeirra og 

voru þau frá 42 mínútum upp í 57 mínútur. Viðmælendurnir fóru öll með mannaforráð 

og/eða gæðamál. Sjö af viðmælendunum voru mannauðsstjórar og höfðu þau starfað 

sem slík frá tæpum 2 árum og upp í 17 ár en tveir af viðmælendunum voru 

framkvæmdastjórar. Í öllum tilfellum var um einstaklingsviðtöl að ræða nema í tveimur 

viðtalanna þar sem sat ásamt mannauðsstjórum í hvoru fyrirtæki fyrir sig annars vegar 

mannauðsfulltrúi og hins vegar gæðastjóri sem hafði verið starfandi og komið að 

innleiðingu jafnlaunastaðalsins í sitt fyrirtæki.  

Í upphafi hvers viðtals fengu viðmælendur kynningu á rannsaka og stöðu hennar. Því 

næst kynnti rannsakandi megintilgang rannsóknarinnar og upplýsti viðmælendur um að 

þeim bæri ekki skylda til að svara öllum spurningunum en rannsakandi væri bundin 

trúnaði þannig að ekki væri hægt að rekja einstök samtöl til viðmælendanna eða 

fyrirtækja sem þau starfa fyrir. Viðmælendur fengu einnig kynningu á að viðtalið væri 

tekið upp á vasahljóðrita og að það tæki að minnsta kosti 45 mínútur.  

Ferli gagnasöfnunar og greiningar í eigindlegum rannsóknum fer fram samhliða 

endurteknu (e. recursive) og stöðugu (e. dynamic) ferli þar sem gögn eru metin og 

greind samhliða því sem þeim er safnað (Merriam, 2009). Með því að byrja á að greina 

gögnin samhliða gagnasöfnuninni fær rannsakandinn tilfinningu fyrir hver megin þemu 

og hugmyndir hennar eru þegar líður á rannsóknina og hvenær nóg er komið af gögnum 
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til að hægt sé að fara í endanlega úrvinnslu og greiningu þeirra til þess að skilgreina 

viðfangsefnið (Merriam, 2009). 

Gagnagreining hófst á meðan á viðtölum stóð en rannsakandi skráði niður það sem 

vakti sérstaka athygli í samtali við viðmælendur. Í framhaldi af viðtölum voru gögnin 

afrituð og rýnd til þess að átta sig betur á innihaldi þeirra og skráði rannsakandi niður 

markverðar athugasemdir og áherslur viðmælenda auk hugmynda rannsakandans sjálfs 

og upplifun af bæði viðmælendunum og viðtölunum. Í fyrstu tilraun náðist ekki að skrá 

allar upplýsingar í viðtali og því var hlustað á hvert þeirra í nokkur skipti eða allt þar til 

rannsakandi taldi sig vera búin að ná fram stórum sem smáum upplýsingum sem komu 

fram í viðtölum við viðmælendurna.  

Eftir afritun viðtalanna voru valin tvö viðtöl sem rannsakandi taldi hvað mestan 

þunga vera í og greindi þau línu fyrir línu með aðferðafræði opinnar kóðunar. Við 

greiningu viðtalanna tveggja voru búin til hugtök sem skráð voru á spássíu skjalsins 

(comment í wordskjali) og voru hugtökin síðan notuð til að mynda kóða sem svo urðu 

grunnur fyrir greiningu og úrvinnslu á hinum viðtölunum sjö.  

Í greiningu viðtalanna var stuðst við aðferðafræði opinnar kóðunar og markvissrar 

kóðunar. Opin kóðun (e. open coding) er greiningarferli þar sem hugtök (e. concepts) 

eru auðkennd og eiginleikar þeirra og víddir eru dregin fram úr gögnum. Tilgangurinn 

með því að beita ferlum og tækni opinnar kóðunar er að styðja rannsakendur í að byggja 

upp kenningu með því að skilgreina hugtök og hugtakaflokka eftir eiginleikum og 

víddum og síðan tengja hugtakaflokkana í gegnum tilgátur um tengsl. Hugtakaflokkar (e. 

categories), hér eftir kallaðir kóðar eru hugtök sem standa fyrir grundvallarhugmyndir 

(Strauss og Corbin, 1998). 

Með aðferðafræði opinnar kóðunar eru gögn brotin niður í aðgreinda hluta, þeir 

vandlega rannsakaðir og bornir saman til að finna annars vegar hliðstæður eða líkingar 

(e. similarities) og hins vegar það sem aðgreinir þau í sundur (e. differences). Atburðir, 

atvik, hlutir, gjörðir eða samskipti sem eru hugtakalega hliðstæð eða lík í eðli sínu eða 

tengd í merkingu, eru flokkuð saman undir huglæg (e. abstract) hugtök sem kölluð eru 

kóðar. Með því að skoða gögn vandlega og leita að bæði hliðstæðum og aðgreiningum 

er hægt að ná fram nákvæmri afmörkun og aðgreiningu meðal kóðanna (Strauss og 

Corbin, 1998). 
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Við greiningu á viðtölunum sjö var reynt að finna eftir atvikum samsvörun eða 

andstæður í samanburði við viðtölin tvö sem fyrst höfðu verið greind línu fyrir línu auk 

þess sem ný hugtök og kóðar komu fram í þeim. Notast var við töflureikni (Excel) til að 

halda utan um samsvaranir hugtaka hjá hinum ýmsu viðmælendum. Eftir greiningu allra 

viðtala varð til mikið magn af hugtökum og kóðum sem rannsakanda þótti áhugaverð og 

stóðu hvað mest upp úr. Hugtökin og kóðarnir voru svo flokkuð saman og úr þeim 

mynduð þemu með aðferðafræði markvissrar kóðunar.  

Í ferli markvissrar kóðunar (e. selective coding) eru megin kóðar (e. core category) og 

kenningar/tilgátur þróaðar (Merriam, 2009). Rannsakandinn fær þá það verkefni að 

samþætta gögnin í kringum miðlægt þema, tilgátu eða sögu til þess að setja fram 

kenningu. Til þess að klára þetta lokaskref þá velur rannsakandinn kjarnakóða og tengir 

síðan alla aðra kóða við þennan kjarna sem og við aðra kóða (Walker og Myrick, 2006). 

Kóða og þemu má sjá í viðauka 4. 

Við þessa vinnu komu fram fjögur megin þemu sem  þóttu fanga vel upplifun 

viðmælendanna á viðfangsefninu. 
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5 Niðurstöður 

Að mati rannsakanda voru gögnin rík af upplýsingum um upplifun og viðhorf stjórnenda 

vegna innleiðingar á jafnlaunakerfi í fyrirtæki sín. Við greiningu gagna voru valin fjögur 

þemu út frá þeim kóðum sem rannsakanda þótti koma hvað sterkust fram hjá flestum 

stjórnendum. Þemun voru eftirfarandi: Jöfnuður, ábyrgð stjórnenda, 

stjórnkerfi/gæðakerfi og lærdómsferli. 

5.1 Jöfnuður 

5.1.1 Réttlæti, sanngirni og ekki bara kynjamál 

Gegnumgangandi var að viðmælendur fundu fyrir því að kallað væri eftir meiri jöfnuði 

bæði innan úr fyrirtækjunum og frá samfélaginu og eins fundu viðmælendur fyrir kröfu 

um sanngirni og réttlæti. Varðandi væntingar starfsfólks kom til dæmis fram: 

Þegar við fórum að sjá þetta í vinnustaðagreiningu sem að [...] gerir fyrir okkur þá skorti 

á svona trúverðugleika í kringum jafnréttismál og til þess að fara auka tiltrú starfsfólks 

þá var farið í það að fá vottun því okkur leið þannig að við værum að greiða sambærileg 

laun fyrir jafnverðmæt störf en það vantaði einhvern vegin bara einhverja umgjörð 

þannig að fólkið hefði bara trú á því. 

Varðandi væntingar stjórnenda kom til dæmis fram: 

Ég held að væntingarnar hafi verið að auka tiltrú starfsfólks á því að við værum að 

framfylgja svona okkar jafnréttisstefnu við að greiða sömu laun fyrir jafnverðmæt störf 

og ég held að það hafi verið væntingarnar að þetta myndi svona auka tiltrú á því. 

Mörgum stjórnendum varð tíðrætt um að uppfylla samfélagslegar kröfur eins og kom 

til dæmis fram hjá einum viðmælenda: 

...væntingarnar fyrir samfélagið það er náttúrulega það sama það er bara jafnrétti traust 

hérna betri nýting á mannauðnum okkar sanngirni og réttlæti. 

Annar viðmælandi tiltók þetta sem ímyndarmál út á við, eða eins og hann orðaði það: 

...markaðslega skiptir það okkur máli að hafa þetta í lagi. 

Hugarfar viðmælenda var almennt mjög jákvætt gagnvart hugmyndafræðinni sem 

jafnlaunastaðlinum er ætlað að ná fram. Margir viðmælendanna voru sammála um að 

staðallinn væri ekki einungis tæki sem hægt væri að beita til að hafa áhrif á óleiðréttan 
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launamun kvenna heldur ekki síður sem almennt sanngirnistól milli allra starfsmanna 

óháð kyni. Hafði einn viðmælandi á orði að hófsamir starfsmenn gætu orðið undir 

gagnvart starfsmönnum sem oft á tíðum gengju harðar fram í að sækja sér 

launahækkanir eða eins og hann orðaði það: 

....þetta auðveldar og kemur í veg fyrir að einhver gleymist eða verði útundan, þessi góði 

þægi sem að aldrei heyrist í, hann getur verið miklu afkastameiri en sá sem er alltaf að 

biðja um hækkun og það er ekkert hægt að neita því að sá sem er stöðugt að banka á 

dyrnar hefur stundum fengið meira en hann átti skilið og annar þá setið eftir og þarna 

erum við búin að koma í veg fyrir geðþóttaákvarðanir. 

Enn annar viðmælandi hafði nokkrum sinnum staðið frammi fyrir því að þurfa að 

takast á við skuldbindinguna sem fólst í því að fylgja jafnlaunastaðlinum þegar 

starfsmenn sæktust eftir launahækkunum og tiltók þá ávinninginn að því að hafa 

viðmiðin úr jafnlaunakerfinu: 

...og það er mjög karllægt hérna að sumir ungir menn eru bara mjög harðir í samningum 

og ég er bara núna búinn að sjá þetta nokkrum sinnum og fyrir fimm árum hefði ég 

örugglega látið undan þessu en núna [...] ég er alltaf með viðmiðið [...] og þá áttar 

maður sig á því að ég get ekki hleypt þessu í gegn því þetta hefur bara svo mikil áhrif. 

Margir viðmælendur tiltóku að þeir hefðu orðið varir við stolt og ánægju meðal 

starfsmanna og stjórnenda þegar áþreifanleg spor í átt til jöfnuðar hafi verið tekin, 

samanber eftirfarandi ummæli:  

...en það fylgir þessu mikið stolt  og við fundum það með vottunina og fólk er gríðarlega 

ánægt. Það er stolt að því að vera partur af því að og líka við finnum það í 

starfsánægjukönnunum bæði hjá [  ] og eigin sem við höfum gert að fólk er stolt af því. 

En viðmælendur tiltóku líka að tíma taki að skapa traust eða eins og það var orðað: 

...en það tekur samt tíma að skapa traust. 

5.1.2 Menning og kynjahalli 

Það kom fram hjá sumum viðmælendunum að þeir sjá kynbundinn launamum sem 

eitthvað sem er djúpt í menningunni á vinnumarkaðinum og sem taka þurfi á með 

markvissum hætti eða eins og það var orðað: 

...já djúpt í menningunni þannig að við þurfum bara eitthvað verkfæri til þess að koma 

okkur upp úr því fari. 
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Viðmælendur vilja jafna kynjahlutföllin í einstaka starfsgreinum það er minnka það að 

til séu sérstök karlastörf og sérstök kvennastörf. Í mörgum af fyrirtækjunum sem völdust 

í rannsóknina voru deildir oft á tíðum kynjaskiptar. Þannig völdust konur í svokölluð 

hefðbundin kvennastörf og karlar í störf sem litið hefur verið á sem hefðbundin 

karlastörf og í þeim tillfellum voru karlastörfin öllu jafna hærra launuð störf eða eins og 

einn viðmælandinn orðaði það: 

... ég sagði bara við ráðum mann í þetta starf að því þið eruð svo kynjaskökk hérna inni 

það er kannski galið út af heildinni en hérna verðum við að rétta úr kútnum. 

Það kom einnig fram hjá sumum viðmælendunum að kynjahlutfall meðal stjórnenda 

sé konum í óhag og að fyrirtækið sé meðvitað um að það þurfi að jafna eða eins og það 

var orðað: 

... hlutfall kvenstjórnanda er aðeins minna og það er eitt af markmiðum okkar að breyta 

því, það er að vera með jafnt kynjahlutfall í því. 

Stjórnendur voru meðvitaðir um þessa stöðu og höfðu orð á að markmiðið væri alltaf 

að ráða hæfasta einstaklinginn en á sama að tíma að líta sérstaklega til kvenna. Enda 

gerði jafnlaunavottun nú kröfu á stjórnendur að setja upp kynjagleraugun við ráðningar í 

störf. Sumir stjórnendur höfðu orð á að vinna þyrfti markvisst að því að konur sæktust í 

meira mæli eftir að starfa í ákveðnum deildum bæði þegar störf væru auglýst en ekki 

síður að skapa menningu og starfsumhverfi þar sem að konur myndu þrífast og vilja 

starfa í eða eins og kom fram hjá einum viðmælenda: 

...það þarf líka að passa að auglýsingar höfði til beggja kynja og [...] við viljum vera 

staður þar sem að bæði kona og karl geta sinnt hvaða starfi sem er. Það þarf líka að 

skoða umhverfið og spá í er ástæðan að þetta er algjört hrútasamfélag þar sem að 

konur þrífast ekki eða er ástæðan bara að þær hafa ekki áhuga á svona starfi. 

Í öðru tilfelli kom einnig fram hjá einum viðmælanda að eðli starfsemi fyrirtækja gæti 

kallað á ákveðna menntun sem konur hefðu hingað til ekki sótt í nema í mjög 

takmörkuðu mæli. Á sumum sviðum þyrfti að hafa þolinmæði til að breyta 

kynjaskiptingu starfa hvað varðaði sækni beggja kynja í ákveðna menntun eins og til 

dæmis að fjölga körlum í bókhaldi og konum í tæknimenntun. Hjá flestum 

viðmælendum kom fram að kynjagleraugun væru nú sett upp við ráðningar í störf og 

markvisst væri reynt að breyta kynjaskiptingu starfa þar sem að þess væri þörf eða eins 

og kom fram hjá einum viðmælanda: 
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Það sem við höfum auðvitað horft á er það að konur fái og sem er náttúrulega hluti af 

jafnlaunavottuninni og hugmyndafræðinni að það sé tækifæri til þróunar fyrir konur og 

við erum mjög upptekin af þessu núna í framkvæmdastjórn. 

Það var aðeins einn viðmælandi sem sagði að það skipti hann ekki nokkru máli hvort 

það væri karl eða kona sem sinnti starfinu heldur það sem skipti máli var að ef einhver 

hefði áhuga á ákveðnu starfi og ef viðkomandi teldi sig ráða vel við það þá fengi sá hinn 

sami að sanna sig í því starfi. 

5.1.3 Mismunun í launamálum 

Við fyrstu úttekt á jafnlaunakerfi töluðu viðmælendur um að launamunur á milli kvenna 

og karla hafi verið hverfandi í þeirra fyrirtæki. Kom það meðal annars fram hjá tveimur 

viðmælendanna að sá mismunur hefði í þeirra fyrstu úttekt verið körlum í óhag og eins 

og einn viðmælandi hafði á orði: 

...en þetta var 1,7% í upphafi og þá körlum í óhag og það hefur frekar hallað á þá heldur 

en hitt en þetta er allt innan skekkjumarka og það má segja að það sé enginn munur.  

Vitund um kynbundinn launamun er mjög oft lítil meðal stjórnenda eða vandamálið 

er dulið og staðan kemur kemur þeim á óvart þegar þeir sjá tölurnar og einstaka dæmi 

eða eins og einn viðmælandi sagði: 

Ég held að fólk hafi bara hreinlega ekki áttað sig á þessum ofsalega mismuni [...] allt í 

einu er komin einhver gögn og þá myndast þessi umræða og þá er hún komin, það er 

byrjuð einhver vinna þannig að ég held að væntingarnar hafi skapast eða orðið meiri 

eftir því sem þekkingin varð meiri. 

Sumir viðmælendur tiltóku að karlmenn væru líklegri til að vera í verðmætari 

störfunum í fyrirtækjunum samanber eftirfarandi ummæli: 

... þá sjáum við svona að karlarnir eru líklegri til að vera í verðmætari störfunum [...] og þetta er 

nú kannski einn af tilgöngum jafnlaunavottunar að það er að skilja betur  samsetningu 

mannaflans til að geta þá betur brugðist við því. 

Einnig nefndu nokkrir viðmælendur að sumir væru á of háum launum af gömlum 

vana það er að sumir starfsmenn væru ekki lengur eins góðir og þegar þeir voru upp á 

sitt besta en halda laununum. 
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5.2 Ábyrgð stjórnenda 

5.2.1 Markmiðssetning og rýni stjórnenda 

Það var áberandi hjá öllum viðmælendum hvað þeir voru meðvitaðir um hlutverk sitt 

varðandi frumkvæði, markmiðssetningu, framkvæmd, rýni og eftirfylgni. Viljinn til að 

uppfylla bæði kröfur starfsmanna og kröfur samfélagsins varðandi jöfnuð kom einnig 

skýrt fram. Varðandi samfélagslegar kröfur kom helst fram krafan um að hlíta lögum um 

launajafnrétti kynjanna og vilji til að starfa hjá fyrirtæki sem hefði á sér gott orðspor, 

væri eftirsóknarvert að starfa hjá og þar sem samfélagsleg ábyrgð væri höfð í fyrirrúmi. 

Margir viðmælendur tiltóku sérstaklega afdráttarlausar kröfur yngri kynslóðarinnar um 

að jafnrétti væri einfaldlega tryggt eða eins og einn viðmælandi orðaði það: 

Ég held að það komi engin kona hér inn til dæmis í þetta fyrirtæki í dag og láti sér detta 

það í huuug að við munum borga henni verr af því að hún er kona það er bara ekki séns. 

Þessar ungu konur sem að hefur verið að ráða inn hérna þeim bara sko þeim dettur það 

ekki í hug og köllunum dettur það ekki í hug heldur. 

Nokkrir viðmælendur höfðu á orði mikilvægi þess að hafa starfsumhverfi sem tryggði 

sanngirni og réttlæti og að það væri mjög mikilvægt að skapa traust þannig að 

starfsfólkið væri meðvitað um að jafnræðis væri gætt við ákvörðun launa. Með 

innleiðingu á jafnlaunakerfi gerði  jafnlaunastaðallinn þá kröfu á stjórnendur að rýna í 

stöðuna með öðrum hætti en áður var gert eða eins og það var sagt:  

Við vitum líka í gegnum okkar jafnlaunavottun sem er svona heilmikið þroskaferli að við 

förum að rýna öðruvísi í hlutina. 

Auk þess að hafa sett sér markmið um innleiðingu á jafnlaunakerfi kom fram hjá 

mörgum viðmælendum að einnig höfðu verið sett fram markmið um kynjahlutföll bæði 

meðal stjórnenda og í einstökum starfaflokkum. 

5.2.2 Starfsánægja 

Sumir viðmælendur nefndu einnig mikilvægi starfsánægju og að skapa traust þannig að 

starfsfólk upplifði ekki að því væri mismunað samanborið við aðra starfsmenn. Orðspor 

og ímynd fyrirtækisins hafði einnig áhrif á vilja stjórnenda til að rækja hlutverk sitt af 

kostgæfni. Margir viðmælendur nefndu stolt bæði meðal almennra starfsmanna og 

stjórnenda sem markmið með jafnlaunaáætluninni. 
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Höfðu sumir viðmælendur orð á að starfsánægja hefði verið meðal annars ein af 

ástæðunum fyrir því að jafnlaunakerfi var innleitt í fyrirtækið og eins og einn 

viðmælandinn orðarði það: 

...við vorum að skilgreina okkur með stefnu varðandi samfélagslega ábyrgð, umræðan í 

þjóðfélaginu kallaði á þetta og starfsfólk var farið að kalla eftir þessu og við sem 

stjórnendur vildum náttúrulega líka standast alla úttekt þannig að það voru margir 

samverkandi þættir. 

Einn viðmælandi taldi að með því að innleiða jafnlaunakerfi í fyrirtækið þá myndu 

þau þegar upp væri staðið vera með ánægðara starfsfólk og nefndi í því samhengi að 

árlega gerði fyrirtækið vinnustaðakannanir sem ætíð hefðu komið vel út fyrir utan einn 

þátt, jafnrétti. Niðurstaðan fyrir spurningu um jafnréttismál í vinnustaðakönnunum kom 

alltaf frekar illa út samkvæmt þessum viðmælenda og til þess að bregðast við því þótti 

stjórnendum rétt að innleiða stjórnkerfi launamála með von um betri niðurstöðu í 

vinnustaðakönnuninni eða eins og það var orðað: 

...en þessi spurning um stöðu jafnréttismála hún kom aldrei sterkt út og þetta var svona 

liður í því að bregðast við því ákalli. Ég svo sem get ekki sagt að við séum eitthvað á 

miklu betri stað, það er engin svaka ánægja með þessa jafnlaunavottun en við erum á 

betri stað en við vorum og það tekur tíma að skapa traust. 

Með þessu átti viðmælandinn við að ánægjan var ekkert sérstaklega mikil þar sem 

starfsmenn voru tortryggnir á að aðferðafræðin skilaði árangri þeim í hag og að það tæki 

tíma, eða eins og viðmælandi sagði: 

... það tekur nokkur ár þannig að allir skilji það og treysti því, þú veist hérna fólk þarf að 

skilja launarammanna hvernig störf eru verðmetin og það tekur tíma.  

Einnig kom fram hjá einum viðmælandanum að fólk væri fullt af fordómum þannig að 

það þyrfti verkfæri sem þetta til þess að öllum liði betur. 

Þá mátti greina hjá nokkrum viðmælendanna að það var sem jafnréttið væri þeim í 

blóð borið. Þannig mátti til dæmis skynja hjá einum viðmælandanum sem heyrði um 

það í útvarpinu á leið til vinnu að VR væri að veita fyrirtæki jafnlaunavottun. Sagðist 

hann strax hafa sett sig í samband við VR og óskað eftir að taka þátt enda eins og hann 

orðaði það: 

...maður hafði bara ekkert heyrt af þessu og ég fór að kynna mér þetta og ég sá að þetta 

myndi bara algjörlega steinliggja fyrir okkur af því við höfðum alltaf unnið í þessum 

anda, bara alla tíð undir minni stjórn.  
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Einnig kom það fram hjá sumum viðmælendum að með því að innleiða jafnlaunakerfi 

að þá skapaði fyrirtækið sér samkeppnisforskot og jákvæða stöðu í huga fólks sem 

eftirsóknaverður vinnustaður.  

Það var áberandi hvað flest fyrirtækin voru kynjaskiptir vinnustaðir og/eða kynskiptar 

deildir innan þeirra. Flestir viðmælendur voru meðvitaðri um kynjaskiptinguna og sögðu 

að það væri eitt af markmiðunum að breyta því. Þannig hafði til dæmis einn viðmælandi 

á orði að framkvæmdastjórn fyrirtækisins væri mjög upptekin núna af 

hugmyndafræðinni sem kæmi fram í jafnlaunastaðlinum og að þau væru meðvituð um 

að konur þyrftu að fá tækifæri til þróunar jafnt á við karla. Enn annar viðmælandi velti 

því fyrir sér afhverju svo margar konur byrjuðu í það sem viðkomandi kallaði „harðari“ 

verkfræði en þær síðan hörfuðu fljótt út úr því námi og byrjuðu frekar nám í eins og það 

var kallað „mýkri“ verkfræði. 

Mismunandi var hvað viðmælendum þótti um líðan starfsfólks fyrir og eftir 

innleiðingu jafnlaunakerfis í fyrirtækið en þeir voru meðvitaðir um að gerð væri sú krafa 

á stjórnendur að skapa starfsumhverfi þar sem öllum liði vel. Skapa þyrfti jafnvægi innan 

deilda þannig að starfsfólki liði vel í menningu sem þar væri að finna og nefndi einn 

viðmælandinn í því sambandi að yngri kynslóðir gerðu meiri kröfur um að líðan á 

vinnutíma væri góð eða eins og það var orðað: 

Núna held ég að við finnum það bara í ráðningum hér að fólk er að velja sig svolítið inn í 

fyrirtækið að því að það er að horfa til þessarra þátta. Við erum að horfa á nýjar 

kynslóðir sem eru að koma og sem eru ekkert bara að pæla í laununum sínum heldur 

líka hvernig er umhverfið hérna.  

Fram kom að starfsfólk kallar eftir niðurstöðum og úrbótaaðgerðum eftir innleiðingu 

jafnlaunakerfis og því mikilvægt að stjórnendur sjálfir kynntu reglulega stöðuna eftir 

úttektir eða eftir atvikum létu það í hendur úttektaraðila eða ráðgjafa. 

Nokkrir af viðmælendunum nefndu að hafa jafnlaunakerfi væri mikilvægt 

gæðastjórnunarkerfi í launamálum sem veitti góða yfirsýn og gerði kröfur á að 

stjórnendur skoði launamálin frá því gæðasjónarhorni. Það að horfa yfir fyrirtækið með 

þessum kynjagleraugum væri samfélagslega ábyrgt og að laun væru greidd út frá 

frammistöðu og ábyrgð en ekki út frá af hvaða kyni viðkomandi væri.  
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5.2.3 Innleiðing jafnlaunakerfis  

Það var mismunandi hvað vinnan við að innleiða jafnlaunakerfið hafði reynt á 

viðmælendur og höfðu margir á orði að flækjustigið í þeirra fyrirtæki væri mun meira en 

í öðrum fyrirtækjum. Það virtist taka meira á hjá þeim sem þurftu að vinna vinnuna 

alveg frá grunni en hjá þeim sem höfðu verið með starfslýsingar og flokkanir að 

einhverju marki áður en til innleiðingar á jafnlaunakerfinu kom eða eins og ummæli eins 

viðmælenda gefa til kynna: 

...við erum náttúrulega ekki búin að innleiða stíft kerfi þannig að það er ekki hægt að 

segja það en það sem ég veit að verður erfiðast fyrir okkur sem félag er að mæta 

þessum starfslýsingar kröfum með svona ofboðslegan fjölbreyttan business [...] þetta er 

heldur ekki eins og þetta sé banki sem að þú ert með hérna mjög svona skýrar línur 

þannig séð í hvað hérna hvað hlutverkum fólk er að sinna ég er með allt niður í þriggja 

manna hópa sem eru að sinna einhverri einni vöru.  

Aðrir viðmælendur sem höfðu hins vegar verið með starfslýsingar fyrir flest öll störf 

og jafnvel búnir að starfaflokka að einhverju leyti fannst verkefnið ekki eins erfitt eða 

eins og það var orðað: 

Ég var ekkert ofboðslega lengi að þessu að því að eins og ég segi við vorum með allt 

skipulagið, starfaflokkunin var alveg klár ég varð að sanna hana og búa til vægi fyrir 

starfið samkvæmt reglunum til þess að það væri bara hægt að taka nöfnin og skoða svo 

vægið sem var að baki störfunum eða hvers starfsmanns því vottunin fer fram án nafna 

það er bara númer og laun og svo vægi hvað hver og einn hefur.  

 og enn annar viðmælandi sagði: 

Það hafa ekki verið til hæfnigreiningar á störfin það hafa ekki verið til almennilegar 

starfslýsingar sem taka mið af hæfni greiningunum það hefur verið mjög óljóst 

ábyrgðarhlutverk þannig að þetta hefur ekki verið til. Þannig að það þarf að byrja 

algjörlega frá byrjun og ef að fyrirtæki eiga þetta og hafa pælt í þessu þá er ekkert svo 

flókið af því að nú er orðið til dæmis excel skjal sem hjálpar þér. 

Flest allir viðmælendur voru þó sammála um að það væri vinna að innleiða 

jafnlaunakerfið og í því fælist töluverð skuldbinding. Skuldbinding um að fylgja ferlum 

við launasetningu og í því fælist ákveðin miðstýring en á sama tíma hefðu þau nú meiri 

stjórn á launasetningunni og í samvinnu við aðra stjórnendur væri nú jafnræðis gætt. 

 Flestir viðmælenda sögðust vera með tvær úttektir á ári. Í annarri úttektinni væri ytri 

úttektaraðili sem tæki jafnlaunakerfið út en í hinni fælist innri úttekt stjórnenda á 
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markmiðum sem fyrirtækin vildu setja sér í jafnlaunamálum. Höfðu sumir á orði að með 

því að innleiða jafnlaunakerfi sem ytri úttektaraðili tæki út þá væri fyrirtækið búið að 

skuldbinda sig til þess að fylgja ferlum við launasetningar og ef vel ætti að vera að þá 

þyrfti innra rýni að fara oftar fram en einu sinni ári eða eins og það var orðað: 

...það skiptir líka máli hvað fræðsla til stjórnenda er mikilvæg og að hún sé í rauninni 

mun oftar en einu sinni á ári í gegnum rýni stjórnenda. 

Einnig kom það fram hjá einum viðmælandanum að það væri ekki nóg að kalla eftir 

einni einstakri launagreiningu heldur væri mikilvægt að skuldbinda sig til að viðhalda 

jafnlaunakerfinu á milli ára og fá þriðja aðila til þess að taka jafnlaunakerfið árlega út.  

Annar viðmælandi sagði jafnlaunakerfið skapa hagræði í fyrirtækinu fremur en að 

það væri hamlandi. Hagræði bæði hvað varðaði skilvirka launasetningu starfsfólks en 

ekki síður sem stjórntæki fyrir aðra stjórnendur. Sagðist viðmælandi hafa áður staðið 

frammi fyrir því að þurfa hafa hemil á öðrum stjórnendum sem vildu ráða inn starfsfólk 

á töluvert hærri launum en viðmælandi hefði nokkurn tíma gert. 

Viðmælendur höfðu sumir hverjir orð á því að væntingar sem þeir hefðu haft 

varðandi innleiðingu á jafnlaunakerfi var að það myndi auka tiltrú starfsfólks á að það 

væri ekki verið að mismuna í launasetningu. Fannst sumum viðmælendum því mikilvægt 

að fá þriðja aðila til þess að taka út launakerfið þannig að bæði stjórnendurnir sjálfir og 

starfsfólk fengi þá vissu um að jafnræðis væri gætt. Nefndu nokkrir í því sambandi að 

þegar niðurstaðan lá fyrir að þá hefði þeir fundið fyrir stolti og eins og einn orðaði það: 

Ég sá tækifæri að geta gefið það út að við værum að greiða sömu laun fyrir jafnverðmæt 

störf óháð kyni og við litum á þetta sem rós í hnappagatið að geta sannað það. Það eru 

svo margir sem segja ég þarf ekkert að fara í jafnlaunaúttekt því að ég er að greiða jöfn 

laun en þú getur ekkert sannað það nema að fara í úttekt. Þannig að ég blæs á allar 

svoleiðis fullyrðingar. 

Það kom einnig fram hjá allmörgum viðmælendum að samvinna og samstaða 

stjórnenda væri lykilatriði þegar unnið væri eftir jafnlaunakerfi og töldu sumir 

viðmælendur það vera lykilatriði að æðstu stjórnendur væru fylgjandi 

hugmyndafræðinni um jafnlaunakerfið eða eins og það var orðað: 

Ja menn vildu náttúrulega fara í þetta annars hefðum við sjálfsagt aldrei farið af stað í 

þessa vegferð, já það er náttúrulega lykilatriði að hausinn sé bara fylgjandi þessu ef ekki 

þá ertu bara í einangrun með þetta. 
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Í fyrirtæki þessa viðmælanda höfðu, áður en farið var í innleiðinguna á 

jafnlaunakerfinu, átt sér stað miklar umræður og þróunarvinna um gildi fyrirtækisins 

ásamt vinnu við að undirbúa innleiðingu gæðastjórnunarkerfis byggt á ISO stöðlum. 

Taldi viðmælandinn að þessi vinna hefði skapað fyrirtækinu marktækt forskot í því að 

afla aðferðafræðinni sem slíkri samþykkis eða lögmætis meðal allra hlutaðeigandi 

stjórnenda og þannig flýtt fyrir því ferli að gera þá samstíga varðandi innleiðinguna og 

leysa úr ágreiningsmálum svo sem varðandi verðmætamat starfa þegar kom að 

innleiðingu staðalsins. Jafnframt kom fram hjá viðmælandanum að án slíkrar 

undirbúningsvinnu mætti búast við að innleiðingarvinnan yrði tímafrekari þar sem mikill 

tími gæti farið í að ræða hluti eins og aðferðafræði og gildi. 

Annar viðmælandi taldi mikilvægt að næstráðendur væru viljugir til að vinna eftir 

jafnlaunaferlinu og sagði: 

En svo auðvitað skiptir öllu máli að næstráðendur séu með í þessu. Ég þekki vel inn í 

fyrirtæki sem er jafnlaunavottað og þau eiga erfitt með það af því að millistjórnandinn 

er ekki alveg inn á þesssari línu. Það verður að vera sameiginlegur skilningur því það þarf 

að vera ákveðinn rammi utan um hlutina og það þarf að vinna eftir ákveðnum ferlum.  

Það kom einnig fram hjá nokkrum viðmælendum að sumir stjórnendur hefðu í 

upphafi ekki verið hlynntir því að innleiða jafnlaunakerfi af ótta við að ákveðinn 

sveigjanleiki myndi hverfa og að það myndi draga úr möguleikum starfsfólks að fá 

umbun og sanngjörn laun fyrir vel unnin störf.  

Fram kom hjá mörgum viðmælendum að með jafnlaunakerfinu væri stuðlað að 

sanngjörnu endurmati á verðmæti starfa, en að það ferli væri flókið og gæti mætt 

andstöðu. Fram kom að tiltölulega auðvelt væri að sniðganga markmið 

jafnlaunakerfisins með því að aðlaga starfaskilgreiningar að einstaka starfsmönnun eða 

hópum starfsmanna. Þannig væri mikilvægt að stjórnendur væru samstíga í því ferli að 

skilgreina og verðmeta störf því að oft þyrfti að semja sig að niðurstöðu við andsnúin öfl 

og að það ferli gæti þurft að vinna í áföngum yfir einhvern tíma. 

Samkvæmt einum viðmælandanum var skortur á þekkingu hjá stjórnendum varðandi 

jafnlaunakerfið og töldu þeir að jafnlaunastaðallinn mynda njörva allt 

ákvörðunartökuferli í launasetningu og launaumræðu svo mikið niður að jafnlaunakerfið 

gæti orðið hamlandi. Eftir innleiðingu á jafnlaunakerfi í umrætt fyrirtæki og með aukinni 
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þekkingu stjórnenda fór jafnlaunakerfið að vinna með þeim og samkvæmt upplýsingum 

viðmælandans reyndist jafnlaunakerfið þeim mjög vel eða eins og það var orðað: 

Mjög gott tól og eiginlega bara þvert á það sem menn héldu. [...] það hjálpar svo að 

ramma hugsunina inn í öllum launaákvörðunum. Þú sem stjórnandi ert með ákveðinn 

ramma og leiðsögn þegar þú tekur ákvörðun um laun eða ráðningar [...] og það hjálpar 

svo stjórnendum. 

Samantekið kom fram hjá viðmælendum að jafnlaunakerfi sem byggt er á 

jafnlaunastaðlinum er stjórn- og gæðakerfi sem veitir stjórnendum yfirsýn og hjálpar við 

að taka ákvarðanir. Það bætir gæði ákvarðana um laun, stuðlar að sanngirni og hjálpar 

til við að skilgreina vandamál í launastrúktúr svo sem vegna fortíðarvanda sem ekki 

hefur verið tekið á og eins þegar um skipulagsbreytingar eða sameiningar er að ræða 

sem krefjast endurskoðunar á launasetningu. 

5.3 Stjórnkerfi/gæðakerfi 

Nánast allir viðmælendur höfðu orð á að jafnlaunastaðallinn væri sanngirnistól og hann 

þjónaði tilgangi sínum. Einn viðmælandi talaði um að með því að ramma allt 

launaákvörðunartökuferlið inn með þessum hætti þá væri um ákveðna miðstýringu að 

ræða. Aftur á móti gæfi kerfið góðar upplýsingar og kallaði á allt önnur vinnubrögð og í 

samvinnu við aðra stjórnendur hefðu þau nú meiri stjórn á hvernig starfsfólk væri 

launasett og að jafnræðis væri gætt. Enn annar viðmælandi orðaði það þannig: 

Ég tel þetta vera afar mikilvægt gæðastjórnunarkerfi í launamálum og ef þú bara horfir 

heilt yfir fyrirtæki með þessum kynjagleraugum þá held ég að þetta veiti góða yfirsýn og 

krefur kannski fyrirtæki um að skoða þessi mál frá þessu gæðasjónarhorni. 

Annar viðmælandi virtist vera mjög meðvitaður um stöðuna og sagði að með því 

ganga í gegnum jafnlaunavottun sem væri heilmikið þroskaferli að þá byrjuðu 

stjórnendur að rýna öðruvísi í hlutina og að það væri ljóst að karlmenn væru líklegri til 

að vera í verðmætari störfunum.  

Enn annar viðmælandi benti á að stjórnkerfið kallaði fram endurmat á launasetningu, 

frammistöðumati starfsmanna sem og vangaveltur um hvort þeir væru yfirhöfuð í réttu 

starfi eða eins og viðkomandi sagði: 

Allar umræðurnar sem við þurftum að fara í gegnum voru rosalega hollar. Þetta snýst 

ekkert bara um jöfn laun þetta snýst líka um er ég með rétta manneskju í réttu starfi í 

öllum tilvikum út frá þekkingu út frá hæfni út frá frammistöðu og svo framvegis. 
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Samkvæmt einum viðmælanda bætir staðallinn ferli launamyndunar og hafði hann á 

orði að nú væru öll störf í [nafn fyrirtækis] römmuð inn og verðmetin. Þannig að þegar 

framkvæmdastjóri eða forstöðumaður vildi ráða eða hækka einhvern í launum þá væri 

skuldbindingin lykilatriði. Skuldbinding um að fylgja þessum römmum og halda utan um 

öll samskipti, skrá þau og vista rökstuðninginn fyrir slíkum ákvörðunum.  

Einnig kom það fram hjá nokkrum viðmælendum að helstu orsök launamismunar 

væri oft á tíðum aðgangsharka í launakröfum eða eins og einn viðmælandi hafði á orði: 

Þetta er náttúrulega og á bara að vera grunn nálgun í því hvernig laun eru ákvörðuð að 

þú ert ekki að mismuna á neinum forsendum, það er eina svona sem er kerfisbundið 

mismunað á það er frekja. 

Hjá sumum viðmælendum örlaði þó á áhyggjum um að í einhverjum tilfellum gæti 

staðallinn virkað hamlandi í ákvörðunartöku um laun og þá sérstaklega þegar leitað væri 

eftir starfsmönnum sem byggju yfir ákveðinni þekkingu og greiða þyrfti markaðslaun til 

að fá slíka þekkingu inn í fyrirtækið. Þrátt fyrir að sumum viðmælendum finndist 

jafnlaunakerfið hamlandi að því leyti að það tæki ekki á til dæmis markaðslaunum þá 

væri að finna í staðlinum svigrúm til þess að umbuna starfsfólki þegar það ætti við.  

Hjá þeim viðmælendum sem höfðu innleitt jafnlaunakerfi byggt á jafnlaunastaðlinum 

voru flestir sammála um að mikilvægt væri að þróa og uppfæra staðalinn þannig að 

hann fylgdi breytingum sem ættu sér stað í þjóðfélaginu. Í því sambandi var sérstaklega 

bent á að kjarasamningar væru margir og ólíkir og órói á markaði hefði þau áhrif að þeir 

væru stöðugt að breytast og auk þess tæki staðallin ekki tillit til markaðslauna. Enn 

annar viðmælandi orðaði það þannig að staðallinn væri nú kominn og það mætti velta 

því fyrir sér að staðlar væru ekki óskeikulir og það þyrfti að þola þá umræðu að 

endurskoðunar væri þörf á einhverjum ákveðnum tímapunkti. 

5.3.1 Umfang, undirbúningur og eftirfylgni 

Það kom fram hjá viðmælendum að þeim fannst umfang staðalsins vera töluvert og að 

það gæti reynt á þolrifin að innleiða hann. Það var þó áberandi að viðmælendur sem 

voru með skilgreindar starfslýsingar fyrir öll störf og voru jafnvel með starfaflokkanir að 

einhverju marki áður en að til innleiðingar á jafnlaunakerfi kom fannst verkefnið ekki 

vera óyfirstíganlegt. Þau sem sögðust hafa verið búin að vinna töluverða 
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undirbúningsvinnu voru mun jákvæðari í garð vinnunnar og hefðu klárað verkefnið á um 

það bil sex til átta vikum eða eins og einn viðmælandinn orðaði það: 

...og þetta var kannski challenge en að öðru leyti ekki, bara einhvern veginn að koma sér 

inn í þessa hugsun þú veist aðeins svona smá pappírsvinna en þetta tók ekki langan tíma 

þetta var ekki flókið og alls ekki til þess að emja yfir, alls ekki. 

Aftur á móti höfðu sumir viðmælendur orð á því að verkefnið væri yfirþyrmandi, 

mikið skrifræðisbákn og þunglamalegt yfirferðar. Þetta átti sérstaklega við í þeim 

fyrirtækjum þar sem þurfti að vinna alla vinnuna frá grunni. Þar sem enginn 

undirbúningur hafði farið fram áður en innleiðing á jafnlaunakerfi hófst þá virtist 

verkefnið vaxa sumum í augum. Neikvæð umræða í samfélaginu hafði einnig þau áhrif á 

fólk að það virtist vera með ákveðna fælni fyrir því sem það hafði heyrt um 

innleiðinguna og hafði einn viðmælandinn á orði: 

...að kannski eru þetta bara mýtur en maður hefur heyrt að þegar verkefnið var að byrja 

þá hefði verið allskonar öðru klínt á þetta það er þetta var ekki bara úttekt á laununum 

heldur var verið að rýna í allskonar aðra þætti samhliða í úttektinni sem varð til þess að 

mörgum bara féllust hendur. 

Það kom fram hjá nokkrum viðmælendum að lögbinding af hálfu stjórnvalda hafi ekki 

verið nógu vel undirbyggð. Nefndu þau í því sambandi að ekki hafi verið búið að sjá til 

þess að nægilega margir viðurkenndir vottunaraðilar væru til staðar auk þess sem það 

var ekki á hreinu hvaða vottunaraðilar voru samþykktir af Velferðarráðuneytinu ásamt 

því að það virtist vera valkvæmt hve launamunur mátti vera mikill til að fá vottun eða 

eins og einn viðmælandi hafði meðal annars á orði: 

...já það flýtir fyrir  ferlinu en svona eins og ég skil þessa lagasetningu og það sem eftir 

fylgir það er svona svolítill vandræðagangur á þessu og svona það er ekki alveg búið að 

finna út úr hvernig á að framkvæma. 

Enn annar viðmælandi hafði á orði að mörg fyrirtæki hefðu verið tilbúin til 

þess að leggja sitt af mörkum með því að deila reynslu sinni af innleiðingu 

jafnlaunastaðalsins eða eins og viðkomandi sagði: 

Velferðarráðuneytið hefði til dæmis getað fókuserað á þau fyrirtæki sem voru nú þegar 

komin með vottun og hugsað þessi fyrirtæki fóru í þetta á réttum forsendum og haft 

samband við þau og mögulega reynt að fá þau til liðs við sig. Þarna eru fullt af 

talsmönnum sem eru búnir að prófa að innleiða þetta og finna það á eigin skinni hvað 
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þetta er gott tól og þannig hefði verið hægt að fá jákvæðari umræðu í samfélaginu bara 

með því að virkja þessa aðila. 

Einnig nefndu sumir viðmælendur hvað það væri mikilvægt að á milli úttekta að hafa 

greiningartól sem hjálpaði þeim að halda sig innan þess ramma sem jafnlaunastefna 

þeirra sagði til um. Í þeim tilfellum þar sem unnið var með slíkt greiningartól hafði fólk 

ýmist búið sér til sitt eigið verkfæri eða höfðu keypt forrit sem aðstoðaði það við þá 

vinnu. Í öllum tilfellum þar sem fólk hafði orðið sér út um slíkt greiningartól var 

hugafarið gagnvart umfangi jafnlaunakerfisins jákvæðara. Talaði það meðal annars um 

mikilvægi samlegðaráhrifa sem ávannst þegar samfélagið ynni saman að því að finna 

lausn sem hjálpaði til við eftirfylgnina og að halda sér innan fyrirfram skilgreinds ramma. 

Kostnaður virtist heldur ekki hafa haft teljandi áhrif á viðhorf viðmælenda til 

jafnlaunastaðalsins. Mörgum viðmælendum þótti kostnaðurinn umtalsverður en virtust 

líta á hann sem fjárfestingu fremur en sokkinn kostnað eða eins og einn viðmælandi 

orðaði það: 

...já ég myndi segja að þetta er vel réttlætanlegur kostnaður að því að maður vill geta 

lagst á koddann á kvöldin og hugsað þetta er í lagi hjá okkur [...] þó að kostnaður hafi 

fallið þarna á eitthvað ákveðið tímabil að þá vorum við líka að vinna okkur mikið í haginn 

til framtíðar litið. 

Misjafnt var hvernig viðmælendur litu á kostnaðinn en þó töluðu allir um að í honum 

fælist þeirra eigið vinnuframlag og kostnaður vegna úttektaraðila og nefndi einn 

viðmælandinn í því samhengi að hann væri ekki að reikna þann kostnað sem hlytist af 

vinnuframlagi hans sjálfs því: 

Þetta er svona win win, þegar þú ert búinn að njörva þetta svona saman þá vinnur þetta 

með þér. 

Sumir viðmælendur lögðu út í meiri kostnað þar sem að leita þurfti utanaðkomandi 

þjónustu til þess að koma sér af stað í vinnunni. Sumir viðmælendur höfðu orð á að 

hækka hefði þurft laun nokkurra starfsmanna þegar jafnlaunakerfið var innleitt en það 

mátti skilja viðmælendur þannig að sá kostnaður hefði verið óverulegur og kom hann 

vart til umræðu. Aftur á móti bentu nokkrir á að þegar upp væri staðið þá fælist frekar 

sparnaður í jafnlaunakerfinu til lengri tíma litið fremur en kostnaður eða eins og kom 

meðal annars fram: 
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...það er ákveðið hagræði og til lengri tíma litið þá held ég þegar þú ert komin með 

þennan strúktur þá er þetta ekki spurning, þegar þú ert komin með þennan staðal og 

verkferla í kringum að þá er þetta sparnaður. 

Enn annar viðmælandi hafði orð á að laun væri stærsti kostnaðarliðurinn hjá flestum 

fyrirtækjum og eftir að hafa innleitt jafnlaunakerfi að þá sé yfirsýnin og líðanin betri 

þegar ákvörðun um laun er tekin og það hafi einnig jákvæð áhrif á reksturinn eða eins og 

það var orðað: 

...laun eru náttúrulega stærsti kostnaðarliðurinn hjá flestum fyrirtækjum og hjá okkur er 

þetta langstærsti kostnaðurinn. Það er mjög gott að vera með stjórnkerfi til þess að 

ákvarða laun en ég ætla ekki að reyna að halda því fram að þetta sé algjörlega fullkomið 

hjá þessu fyrirtæki en okkur líður mjög vel með allar nýjar launasetningar, ég held að 

fyrirtækið sé vel rekið hvað það varðar. 

Einnig kom fram hjá einum viðmælanda að þar sem jafnlaunakerfi væri að þá um leið 

og reynt væri að reka fyrirtæki með skynsömum hætti þá væri auðveldara að hafa hemil 

á þeim sem væru mjög duglegir að sækja sér launahækkanir á meðan aðrir gætu 

hreinlega orðið útundan og gleymst. 

Það kom einnig fram í samtali við einn viðmælanda að um leið og það gæfi góðar 

upplýsingar að innleiða jafnlaunakerfi þá fælist í því töluverð skuldbinding. Skuldbinding 

um að fylgja ferlum, rýna reglulega í gögnin og skoða hvar úrbóta væri þörf sem og taka 

ferlið út og þessu fylgdi alltaf einhver kostnaður. 

5.3.2 Jöfnunartæki og lögbinding jafnlaunastaðals 

Eins og komið hefur fram voru stjórnendur almennt mjög hlynntir innleiðingu á 

jafnalaunakerfi og sögðu að auk þess að þjóna tilgangi sínum sem réttlætistæki til að 

leiðrétta laun kvenna þá voru flestir viðmælendur sammála um staðallinn væri ekki síður 

sanngirnistól sem virkaði fyrir alla starfsmenn óháð kyni. Einn viðmælandinn hafði orð á 

því að þegar hann byrjaði í sínu starfi að þá hafi hann séð að það var mjög mikill munur 

á launum kvenna og karla eða eins og hann orðaði það: 

Þetta er eins og ég segi ég var byrjaður að vinna að þessu og þegar ég tók við fyrir 10 

árum það var rosalegur munur það var alveg himinn og haf á milli, það er hvað þú fékkst 

greitt ef þú varst karlmaður eða kvenmaður. 

Einnig var bent á að þó að viðhorfið væri jákvætt gagnvart jafnlaunstaðlinum þá væri 

það sorglegt að það þyrfti að fara í aðgerðir eins og að lögbinda hann en fólki væri ekki 
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treystandi til þess að gera þetta sjálft. Umræðan væri búin að vera lengi í gangi og 

markaðurinn hefði haft tækifæri til þess að laga þetta með því að bregðast við af eigin 

frumkvæði og síðan bætti viðmælandi við: 

...að í þessu litla örsamfélagi sem við erum þá megum við náttúrulega ekkert við því að 

nýta ekki mannauðinn okkar vel og ég held að við fáum betri nýtingu út úr 

mannauðnum með því að við tryggjum jafnræði og eins og ég segi okkur var ekki 

treystandi til þess sjálfum og því bara fagna ég inngripi stjórnvalda. 

Viðmælendur skiptust nokkurn veginn í tvennt varðandi það hvort skylda ætti öll 

fyrirtæki að innleiða staðalinn. Sumir töldu að lítil og meðalstór fyrirtæki myndu ekki 

ráða við verkefnið þar sem að til að mynda enginn mannauðsstjóri væri í minni 

fyrirtækjunum og því myndi þetta reynast þeim erfitt og þau jafnvel reyna að sneiða hjá 

kröfunum eins og hægt væri. Aftur á móti töldu aðrir stjórnendur að það skipti engu 

máli hvort fyrirtækin hefðu 25 starfsmenn eða 250 því flækjustigið við innleiðinguna 

færi eftir eðli starfseminnar. Einn viðmælandinn sem starfaði í fyrirtæki þar sem 

starfsmenn voru rúmlega 30 hafði á orði að staðallinn væri lítill. Hann væri ekki stór 

þannig að þetta hefði verið fín æfing fyrir innleiðingu á öðrum stöðlum. 

5.4 Lærdómsferli/aðlögun 

5.4.1 Fræðsla, þekking og aðlögun 

Í viðtölunum kemur fram að margskonar aðlögun og lærdómsferli þurfi að eiga sér stað 

bæði í samfélaginu og í fyrirtækjunum til að aðferðafræði jafnlaunastaðalsins öðlist 

nauðsynlegt lögmæti. Fram kemur að hugmyndafræði jafnlaunastaðalsins sé ekki búin 

að hljóta algilt samþykki og að það muni taka tíma. Haft var á orði að jafnlaunavottun 

væri ákveðið þroskaferli og töldu sumir viðmælendur að þjálfun og fræðsla væri 

gríðarlega mikilvægur þáttur til að auka þekkingu og skilning bæði almennra 

starfsmanna en ekki síður stjórnenda á jafnlaunastaðlinum. Með því að þjálfa 

stjórnendur í því að tala um staðalinn þá myndi sameiginlegur skilningur aukast með 

tímanum. Hafði einn viðmælandi á orði að stjórnendur yrðu einnig að gæta sín á því að 

fjarlægja sig ekki frá erfiðri launaumræðu með því að benda á að ekki væri svigrúm til 

launahækkana vegna jafnlaunavottunar. Þetta væri stjórnkerfi til þess að stýra 

launasetningu og stjórnendur þyrftu að taka þá umræðu í gegnum endurgjöf, því það 

væri svigrúm til þess að umbuna fólki fyrir góða frammistöðu en þannig væri hægt að 
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koma í veg fyrir að starfsfólk upplifði jafnlaunavottun sem hamlandi stjórnkerfi eða eins 

og eftirfarandi ummæli benda á: 

Auðvitað er þetta bara stöðugt að útskýra og hérna að koma fólki í skilning um það. 

Heiðarlega svarið er náttúrulega nei mér finnst þú vera rétt launasettur og hefur kannski 

ekkert með vottunina að gera ég svona hef á tilfinningunni að sumir taki bara svona 

þetta þægilega svar. 

Fram kom hjá flestum viðmælendum að jafnlaunastaðallinn er ný og framandi 

hugmyndafræði fyrir flest fyrirtæki og að það vanti nauðsynlega fræðslu á honum innan 

fyrirtækjanna. Gildir það bæði um almenna fræðslu fyrir stjórnendur og sérþekkingu 

varðandi innleiðingu fyrir mannauðsstjóra. Eins þyrfti að koma til umræður og 

skoðanaskipti milli allra starfsmanna um staðalinn og markmið hans. Þó að allir 

viðmælendurnir hefðu innleitt jafnlaunakerfi að einhverju marki þá skorti ennþá 

þekkingu á hvað fælist í því í raun og veru að að innleiða slíkt kerfi en það er ákveðið 

viðbótar lærdómsferli eða eins og kom fram hjá einum viðmælandanum: 

...mér finnst fólk vera áhugasamt um þetta en það er kannski ekki þekking á þessu, hvað 

þetta þýðir í rauninni. 

Enn annar viðmælandi nefndi að þegar fyrirtækið innleiddi jafnlaunakerfi þá hafi 

hann sjálfur verið starfandi í deild sem nánast eingöngu karlar hefðu starfað í og séð 

utan frá þá skildi hann ekki tilganginn með innleiðingu staðalsins eða eins og hann sagði: 

Ég hafði ekki mikla trú á þessu séð utan frá og líklega hefur ástæðan verið sú að ég bara 

skildi ekki vandamálið, ég gerði mér ekki grein fyrir því. Eftir að hafa unnið með þessu í 

tvö ár og svona já þá finnst mér þetta vera mikilvægt stjórnkerfi og þetta er bara 

gæðakerfi. 

Eins og komið hefur fram voru viðmælendur almennt hlynntir innleiðingu á 

jafnlaunakerfi en töldu sumir að það skorti þekkingu á aðferðafræðinni við að verðmeta 

störf og það gæti reynst mörgum erfitt að flokka störfin. Þó það hafi reynt mismikið á 

viðmælendur að innleiða jafnlaunakerfi þá voru þau öll sammála um að það reyndi á og 

var í því sambandi einna helst talað um að erfiðast hefði verið að starfaflokka og 

verðmeta störfin. Höfðu sumir viðmælendur á orði að ef stjórnvöld ætluðu stórum sem 

smáum fyrirtækjum að fara í gegnum jafnlaunavottun að þá þyrfti að vera gríðarlega 

góður stuðningur eða að fylgja leiðbeiningar sem hjálpaði fólki við þá vinnu eða eins og 

einn viðmælandi orðaði það: 
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...mjög góðar leiðbeiningar því bara að henda staðlinum framan í fólk það er ekkert nóg 

og þetta að fara í verðmætamat á störfum það fylgir því gríðarlega mikil ábyrgð og við 

fundum það þegar við fórum yfir okkar fyrsta verðmætamat það var bara ekki nógu gott 

út af aðferðafræðinni. 

Að flokka störf og gera nákvæmar starfalýsingar reyndi einnig á suma viðmælendur. 

Hagstofa Íslands gefur út flokkunarkerfi ÍSTARF 95 en það er flokkunarkerfi sem er byggt 

á alþjóðlegu starfaflokkunarkerfi og er það gert til þess að auðvelda notendum flokkun 

starfa. Til þess að geta flokkað störfin í mismunandi flokka kom fram hjá sumum 

viðmælendum að þau höfðu stuðst við ÍSTARF 95 og voru ekki allir á eitt sáttir um ágæti 

þess flokkunarkerfis. Í því sambandi beindist gagnrýnin einna helst að því að í mörgum 

tilfellum væru til starfsheiti í dag sem hefðu enga samsvörun í þá flokka sem væru 

skilgreindir í flokkunarkerfinu ÍSTARF 95. Einnig virtist það vera hindrun og auka á 

upplifun um erfiðleika við innleiðingu hjá sumum viðmælendum að 

starfaflokkunarkerfið ÍSTARF 95 væri að hluta til úrelt og að það þyrfti að uppfæra það til 

þess að það þjónaði fullkomnlega tilgangi sínum. 

Einnig beindist gagnrýni sumra viðmælenda að því að með því að lögbinda 

jafnlaunastaðalinn og skylda þannig öll fyrirtæki með 25 starfsmenn eða fleiri að 

innleiða hann þá hefði ekki verið nægilega vel staðið að undirbúningi við 

jafnlaunavottunina, til að mynda hvað varðaði vottunaraðila eða eins og einn 

viðmælandi sagði: 

...það sem er erfitt við svona inngrip er að þekkingin og strúktúrinn hjá okkur eru ekkert 

tilbúnir í þetta. Þú getur ekki á sama tíma og þú ert með tvö vottunarfélög sem geta 

vottað fyrirtæki á Íslandi sagt að allir eigi að vera komnir með vottun það meikar engan 

sens.  

Þó allir viðmælendur hefðu ýmist verið hlynntir eða verið mjög ánægðir með 

innleiðingu á jafnlaunakerfi þá mátti greina hjá sumum þeirra að þau voru meðvituð um 

að ekki væri alltaf auðvelt að fylgja reglum sem þessum eða eins og kom fram hjá einum 

viðmælanda: 

Þetta er almennt um reglur við erum ekkert góð í því, Íslendingar. Þannig að hvort sem 

það heitir jafnlaunavottun eða innri reglur sem við setjum okkur það eru allir sammála 

þegar er verið að gera góða hluti, þá fylkja allir sér á bakvið það en þegar þarf að fara 

eftir því þá ég segi ekki að menn verði fúlir heldur bara þá skynjaru þetta að „var nú rétt 

að fara í þetta“. 
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5.4.2 Þróun og aðlögun jafnlaunastaðalsins 

Fram kom hjá sumum viðmælendanna að lærdómsferlið við að þróa jafnlaunastaðalinn 

sé rétt að hefjast og að sníða þurfi af honum ýmsa agnúa og gera hann þjálli í notkun. 

Koma þurfi á ferli umræðu og endurbóta á staðlinum. Staðallinn hafi komið út árið 2012 

og að hann hafi aldrei verið endurskoðaður í ljósi þeirrar reynslu sem á hann er komin. 

Einnig kom fram hjá mörgum að nauðsynlegt væri að einfalda staðalinn svo að hann 

verði minna íþyngjandi sérstaklega fyrir minni fyrirtæki, eða eins og kom fram hjá 

vimælanda: 

...ég óttast kannski stundum að það má heldur ekki flækja þetta of mikið það má heldur 

ekki gera þetta að svo brjálæðislegri bírókrasíu og gera þetta af einhverjum stórum 

pakka. 

Fram kom hjá nokkrum viðmælendum að þróa þarf þekkingu meðal 

ráðgjafafyrirtækja og úttektaraðila til að styðja við innleiðingu staðalsins í fyrirtækjum. 

Sérstaklega þar sem nauðsynleg sérþekking fyrir innleiðingu slíks staðals er ekki til 

staðar og eins til að geta vottað mikinn fjölda fyrirtækja eftir að slík vottun er orðin 

lögbundin. Einnig kom fram hjá sumum viðmælendunum efasemdir um nægilega hæfni 

og innsæi ráðgjafa og að það skorti hjá þeim djúpa þekkingu á viðfangsefninu. Það þyrfti 

því að eiga sér stað þekkingaruppbygging og þróun á þessum vettvangi til að styðja við 

víðtæka innleiðingu á jafnlaunastaðlinum hjá íslenskum fyrirtækjum eða eins og einn 

viðmælandi sagði: 

...maður veltir fyrir sér að því starfsemi fyrirtækja er svo ólík að er það raunhæft að 

áætla að hlutlaust ráðgjafarfyrirtæki eða úttektarfyrirtæki geti haft nægilega góða 

innsýn inn í öll störf í allskonar geirum og allskonar fyrirtækjum til þess að geta verið 

þessi ráðgjafi. 

Einnig kom fram hjá sumum viðmælendum að laga þurfi verðmætamat starfa í 

nokkrum ítrunum og aðlaga það yfir einhvern tíma. Margir þættir komi til sem þurfi að 

verðmeta eftir til dæmis vídd og dýpt þekkingar. Vinna þurfi smá saman á andstöðu og 

aðlaga of há laun yfir einhvern tíma því að erfitt sé að taka á þeim sem eru of háir í 

launum. Margir viðmælendur nefna að kynbundinn launamunur og í sumum tilfellum 

mikill, hafi verið til staðar sem vinnan við innleiðingu staðalsins hafi meðal annars sýnt 

fram á enda hafa svokölluð karlastörf alla jafna verið hærra metin en svokölluð 
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kvennastörf. Flestir viðmælendur eru sammála um að verðmætamat starfa sé aðal 

vandamálið eins og sést á eftirfarandi ummælum: 

...erum aðeins að endurrýna verðmætamatið og hérna endurvinna það og það er bara 

partur af þessu kerfi og hefur í rauninni ekkert með að gera þessi lög sem eru að taka 

gildi þannig við erum bara komin í þetta kerfi. 

Fram kom hjá mörgum viðmælendum að með jafnlaunakerfinu væri stuðlað að 

sanngjörnu endurmati á verðmæti starfa, en að það ferli væri flókið og gæti mætt 

andstöðu. Fram kom að tiltölulega auðvelt væri að sniðganga markmið 

jafnlaunakerfisins með því að aðlaga starfaskilgreiningar að einstaka starfsmönnun eða 

hópum starfsmanna. Þannig væri mikilvægt að stjórnendur væru samstíga í því ferli að 

skilgreina og verðmeta störf því að oft þyrfti að komast að samkomulagi við andsnúin öfl 

og að það ferli gæti þurft að vinna í áföngum yfir einhvern tíma. Í þessu sambandi 

nefndu viðmælendur ógegnsæi varðandi forsendur starfaflokkunar og verðmætamats 

og að erfitt sé að breyta ríkjandi skoðanakerfi um verðmæti starfa. Þarna sé því einungis 

að hefjast þróun í átt að breyttri launasetningu eða eins og ummæli eins viðmælanda 

gefa til kynna: 

Annars vegar kerfi eða ferli til að fara eftir en hins vegar starfaflokkun og verðmætamat 

starfa sem er aðal höfuðverkurinn. 

Hjá mörgum viðmælendu kemur þannig fram að þeir sjá jafnlaunastaðalinn sem spor 

í rétta átt frekar en að leysa allan vandann strax. Hann sé því aðeins hluti af stærra 

lærdóms- eða þróunarferli. 
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6  Umræður 

Í þessari rannsókn var leitast við að svara rannsóknarspurningunni: 

Sjá stjórnendur í íslensku atvinnulífi lögmæti í innleiðingu á jafnlaunastaðli? 

Hvaða hindranir telja stjórnendur sig standa frammi fyrir við innleiðingu á 

jafnlaunastaðli og hvaða áhrif telja þeir slíka innleiðingu hafa fyrir 

skipulagsheildina? 

Niðurstöður rannsóknarinnar kristallast í megin þemanu jöfnuður og svo þemunum 

ábyrgð stjórnenda, stjórnkerfi/gæðakerfi og lærdómsferli/aðlögun. Stjórnendurnir sem 

rætt var við sjá það sem kall tímans og ótvíræða skyldu sína að uppfylla kröfur 

starfsmanna sinna og samfélagsins að tryggja launajöfnuð kynjanna. Þeir sjá almennt 

sterkt lögmæti í að innleiða jafnlaunakerfi eins og jafnlaunastaðalinn bæði til að fá 

vottun og úttekt á jafnlaunastefnu sína og sem almennt stjórn- eða gæðakerfi til að 

halda utan um og stýra launasetningu á faglegan hátt og í samræmi við jafnlaunastefnu 

fyrirtækisins. Helstu hindranirnar sem viðmælendurnir stóðu frammi fyrir við innleiðingu 

staðalsins fólust í flækjugráðu við starfaflokkun og verðmætamati einstakra starfa sem 

oft var erfitt að rökstyðja. Einnig sáu sumir stjórnendur umfang vinnu, tíma og kostnað 

við innleiðingu staðalsins sem ákveðna hindrun. Almennt telja viðmælendurnir að 

innleiðingin hafi skapað aukið traust og stolt í fyrirtækjunum og eflt orðspor þeirra á 

vinnumarkaðinum. Stjórnendur telja að með innleiðingu jafnlaunakerfis eða 

jafnlaunastaðalsins hafi náðst það markmið að halda kynbundnum launamun fyrir 

sambærileg störf innan þeirra marka sem stefnt var að. Hins vegar kemur fram að í 

mörgum tilfellum voru í fyrirtækjunum oft fjölmennir starfshópar sem var ýmist að 

mestu sinnt af körlum eða í öðrum tilfellum af konum. Verðmætamat þessara starfa, 

sem fyrirtækin gera sjálf í vinnunni við innleiðingu staðalsins, var oft ólíkt og þá jafnan 

körlum í hag ef um mun var að ræða. Munurinn kom viðmælendum í mörgum tilfellum á 

óvart þegar hann kom í ljós við innleiðingu jafnlaunakerfisins. Fram kemur í 

rannsókninni að oftast er mjög ógegnsætt hvað valdi en það geta verið atriði eins og 

markaðslegar ástæður, álag, sérhæfing eða ábyrgð. Þessa þætti þarf að meta á 

gegnsæan hátt samkvæmt staðlinum, en forsendur matsins liggja að miklu leyti í 
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höndum viðkomandi fyrirtækis. Viðmælendurnir bentu á margvísleg tækifæri á að 

endurbæta staðalinn og auka skilvirkni hans og fram kom að það væri ákveðið lærdóms- 

eða aðlögunarferli að innleiða markmið staðalsins að fullu leyti svo sem varðandi 

verðmætamat starfa og að eins þyrfti að eiga sér stað ákveðið þróunarferli hvað varðar 

staðalinn sjálfan í ljósi reynslunnar. 

Vert er að taka fram að viðmælendur í þessari rannsókn komu allir úr fyrirtækjum 

sem voru meðvituð um kynbundinn ójöfnuð á vinnumarkaðinum og höfðu að eigin 

frumkvæði tekið upp jafnlaunakerfi til að mæta lögbundnum kröfum um launajafnrétti 

kynjanna og til að skapa traust starfsmanna um sanngjarna launamyndun í fyrirtækinu. 

Ætla má því að staðan sem dregin er upp í þessari rannsókn sé lýsandi fyrir það sem best 

gerist á íslenskum vinnumarkaði varðandi jafnrétti. 

Hjá flestum eða öllum viðmælendum kemur fram að kallað er eftir meiri jöfnuði bæði 

innan úr fyrirtækjunum, til dæmis í gegnum vinnustaðakannanir og frá samfélaginu. 

Viðmælendur finna fyrir kröfu um sanngirni og réttlæti og þá sérstaklega meðal yngri 

kynslóðarinnar. Margir viðmælendur taka fram að mikill munur sé milli kynslóða 

varðandi viðhorf til jöfnuðar kynjanna, þar sem krafan um jöfnuð sé afdráttarlaus hjá 

yngri kynslóðinni á meðan eldri kynslóðirnar séu síður að sjá  kynbundinn launamun sem 

vandamál eða þrýsta á breytingar í átt til meiri jöfnuðar.  Fram kemur að vitund um 

kynbundinn launamun er oft mjög lítil meðal stjórnenda eða vandamálið er dulið og 

staðan kemur þeim á óvart þegar þeir sjá tölurnar og einstaka dæmi um kynbundinn 

launamun sem kemur fram við innleiðingu jafnlaunakerfis. Það að vandamálið og 

birtingarmyndir þess er dulið stjórnendum kemur vel heim og saman við niðurstöður 

fræðimanna sem lýsa því til dæmis hvernig störfin og starfsumhverfi skipulagsheilda hafi 

sögulega að stórum hluta verið sköpuð af karlmönnun og endurspegli þannig og styðji 

reynsluheim þeirra fyrst og fremst, sem aftur hafi fært þeim dulið forskot umfram konur 

innan skipulagsheilda varðandi til dæmis framgang í starfi og tengslanet (Acker,  1990; 

Ely og Meyerson, 2000).   

Leiða má að því líkur út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að það verði einn megin 

ávinningurinn með lögleiðingu jafnlaunastaðalsins að leiða stjórnendum fyrir sjónir 

vandamál sem þeim er dulið með því að ganga í gegnum hið formlega ferli staðalsins 

sem felst í því að gera jafnlaunaáætlun, móta formlega launastefnu, framkvæma 
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launagreiningar, flokkun og verðmætamat starfa, ásamt því að innleiða aðferðafræði við 

mælingar og eftirfylgni með launastefnu og gangast undir óháða úttekt ytri 

úttektaraðila. Það sem hins vegar ekki er tekið á í staðlinum er ferli sem tryggir jafnræði 

kynjanna við ráðningu og stöðuhækkanir en við gerð jafnlaunastaðalsins var ákveðið að 

gera þyrfti sérstakan staðal um það efni. Þangað til er það á ábyrgð stjórnenda að 

tryggja að farið sé eftir þeim greinum jafnréttislaganna sem taka á jafnrétti varðandi 

ráðningar og framgang í starfi.  

Hjá mörgum viðmælendum kemur fram að það taki tíma að skapa traust um 

jafnlaunakerfi en að þeir verða varir við stolt og ánægju meðal starfsmanna og 

stjórnenda þegar áþreifanleg spor í átt til jöfnuðar hafa verið tekin. Viðmælendur sjá 

kynbundinn launamun sem eitthvað sem er djúpt í menningunni á vinnumarkaðinum og 

sem taka þurfi á með markvissum hætti og nefna margir að lög um jöfn kynjahlutföll í 

stjórnum fyrirtækja og lífeyrissjóða og lögbinding jafnlaunastaðals sé ill nauðsyn þar sem 

vinnumarkaðurinn hafi ekki af sjálfsdáðum verið fær um að aðlaga sig að lögum um 

jafnrétti kynjanna þrátt fyrir að langur tími hafi gefist til þess. Hjá mörgum kemur fram 

að konan sé oftast í víkjandi hlutverki er kemur að töku fæðingarorlofs og að sinna 

skyldum vegna heimilis og barnauppeldis þar sem fjölskyldan velji að sá aðilinn sem er á 

lægri launum, sem oftast er konan, dragi sig af vinnumarkaðinum þegar heimilisskyldur 

kalla á minni atvinnuþátttöku. Þetta á sér samsömun í því sem kemur fram í fræðilegu 

umfjölluninni þar sem rannsókn England (2010) bendir til þess að litlar breytingar hafi 

verið í hefðbundnum viðhorfum til kynjahlutverkanna í persónulegu lífi og innan 

heimilanna. Því virðist enn vera til staðar ákveðinn kynjahalli innan skoðanakerfis 

fjölskyldunnar er kemur að deilingu fjölskylduábyrgðar (Pedulla og Thébaud, 2015; 

England, 2010).  

Niðurstöðurnar sýna einnig að allar tegundir kynbundinnar launamismununar sem 

fjallað er um í fræðilega kaflanum virðast vera til staðar en í mismiklu mæli þó milli 

fyrirtækja, það er bein mismunun í launum fyrir sömu störf, kynbundin aðgreining starfa 

þar sem karlastörf hafa tilhneigingu til að vera meira metin launalega en kvennastörf og 

loks greiðari aðgangur karla en kvenna til stöðuhækkana og stjórnunarstarfa. Bein 

mismunun er sú tegund kynbundinnar launamismununar sem minnst var vart við hjá 

viðmælendum, allavega eftir að jafnlaunakerfi hafði verið innleitt með tilheyrandi 
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leiðréttingum. Fram kemur hjá sumum viðmælendum að kynjahlutfall meðal stjórnenda 

sé konum í óhag og að fyrirtækið sé meðvitað um að það þurfi að jafna. Einnig kemur 

fram að viðmælendur vilja jafna kynjahlutföllin í einstaka starfsgreinum það er minnka 

það að til séu sérstök karlastörf og sérstök kvennastörf en taka fram að oft sé við 

ramman reip að draga er kemur að því að vinna að slíkum breytingum. Þetta kemur vel 

heim og saman við fræðilegu umfjöllunina þar sem fram kemur að enn séu við lýði 

hefðbundin skoðanakerfi varðandi kynjahlutverkin sem hafa tilhneigingu til að skipta 

störfum í karlastörf og kvennastörf, þar sem kvennastörf eru minna metin en karlastörf 

hvað varðar laun og virðingu (England og Li, 2006).  Jafnframt hafi sýnt sig að minni 

kynjaaðgreining starfa sem varð til með aukinni menntun kvenna hafi staðnað á 

undanförnum áratugum og tekið á sig nýja mynd með því að nýjar kvennastéttir hafa 

orðið til (England, 2010; England og Li, 2006). 

Almennt kemur fram að viðmælendur sjá jafnlaunastaðalinn sem spor í rétta átt til að 

koma til móts við væntingar um jöfnuð frekar en að hann sé með allsherjar lausn á 

vandanum. Niðurstöðurnar benda til að bæði vinnumarkaðurinn og heimilið séu dæmi 

um stofnanir sem í mjög ríkum mæli stjórnast af venjum og hefðum og því taki langan 

tíma sem telja megi í kynslóðum að breyta menningunni sem þar er, þar sem hún hefur 

ríka tilhneigingu til að vinna gegn breytingum sem reynt er að koma á, samanber 

rannsóknir Zucker (1977) á sambandi stofnanavæðingar og menningarlegs stöðugleika. 

Viðmælendur eru líka sammála um að vinna að breytingum í átt til jöfnuðar hafi verið 

langtímaverkefni sem hafi tekið allt of langan tíma og því sé það ill nauðsyn að flýta fyrir 

breytingum með íhlutum löggjafans svo sem með lögbindingu jafnlaunastaðalsins.  

Þegar lögmæti jafnlaunakerfa eins og jafnlaunastaðalsins er skoðað í ljósi hinna 

þriggja meginstoða stofnanavæðingar sést að hvað varðar hina reglubundnu (e. 

regulative) stoð er lögmætið nokkuð ótvírætt í ljósi margvíslegra laga varðandi 

launajafnrétti kynjanna og nú síðast hefur eldri lögum um launajafnrétti kynjanna verið 

fylgt eftir með lögbindingu jafnlaunastaðalsins. Rannsóknir hafa sýnt að lagasetningar 

um launajafnrétti kynjanna stuðla að því að minnka kynbundinn launamun 

(Weichselbaumer og Winter-Ebmer, 2007). Hvað varðar stöðlunar (e. normative) 

stoðina bendir rannsóknin til að aðferðafræði jafnlaunakerfa eins og jafnlaunastaðalsins 

njóti víðtæks samþykkis eða lögmætis hjá mannauðsstjórum og öðrum stjórnendum 



 

73 

sem fara með mannauðsmál fyrirtækja. Einnig kemur fram að aðrir stjórnendur séu 

almennt fylgjandi slíkri aðferðafræði. Rannsókn Greenwood o.fl., (2002) sýnir að 

fagfélög geta leikið mikilvægt hlutverk er kemur að því að veita breytingum lögmæti 

(Greenwood o.fl., 2002). Afstaða fagfélags mannauðsstjóra á Ísland til jafnlaunavottunar 

og hvort félagið beitir sér fyrir og styður við notkun jafnlaunastaðalsins getur því ráðið 

miklu um hvernig lögmæti jafnlaunavottunar þróast. Fram kemur í rannsókninni að allir 

viðmælendur sjá kost í að nýta jafnlaunakerfi til að styðja við utanumhald launakerfis og 

sanngjarna launasetningu. Hjá einum viðmælanda kom fram að hann taldi að 

aðferðafræði jafnlaunastaðalsins hefði fyrr hlotið samþykki meðal stjórnenda 

fyrirtækisins en ella hefði orðið þar sem þeir hefðu þá nýverið gengið í gegnum vinnu við 

undirbúning á innleiðingu ISO gæðastaðla í fyrirtækinu. Þannig hefði orðið til sterkari 

sameiginlegur skilningur með meiri stofnanavæðingu, það er upptöku fleiri formlegra 

reglna og ferla. Varðandi þriðju stoðina það er hina menningar- eða lærdómslegu (e. 

cognetive) er staðan hins vegar ekki eins ótvíræð. Fram kemur í rannsókninni að 

stjórendur finna fyrir síauknum þrýstingi bæði úr samfélagsumræðunni og frá starfsfólki 

að tryggja jafnrétti kynjanna í hvívetna þar með talið jafnrétti til launa og starfsframa. Á 

sama tíma er að finna meðal ýmissa hópa í fyrirtækjunum, sem oft eru mjög karllægir í 

menningu, andstöðu við að breyta ríkjandi fyrirkomulagi sem oft hyglir þeim á kostnað 

annarra hópa í fyrirtækjunum. Rannsóknir hafa sýnt að það eru fyrst og fremst 

fagstéttirnar og skoðanakerfi þeirra sem viðhalda karllægri vinnustaðamenningu og 

valdastrúktúr í ýmsum starfsgreinum og vinna með ýmsum ráðum gegn breytingum á 

hefðbundinni menningu, sem aftur leiðir til kynjaskipts vinnumarkaðar og kynbundins 

launamunar (Mackay o.fl., 2010). Fram kemur í rannsókninni að slíkar breytingar séu 

langtímaverkefni þar sem oft skorti konur með viðeigandi menntun fyrir viðkomandi 

störf og að breyta þurfi menningunni í hópunum til að gera þá eftirsótta fyrir hitt kynið. 

Fram kemur að oft er menningarlega breytingin forsenda þess að konur sækist í að 

leggja viðkomandi menntun fyrir sig. Fram kemur í rannsókninni að mörg karllæg störf 

séu oft hærra metin launalega en mörg önnur störf sem krefjist sambærilegrar 

menntunar. Ekki sé þó auðvelt að breyta verðmætamati einstakra starfa í gegnum ferli 

starfaflokkunar og verðmætamats starfa í jafnlaunastaðlinum þar sem verðmætamat 

þessara starfa geti ekki einungis verið ákvarðað innan fyrirtækisins heldur þurfi líka að 
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taka tillit til markaðarins þar sem keppa þurfi á markaði um starfsfólk í einstaka tegundir 

starfa. 

Ábyrgð stjórnenda er mikil við að útrýma kynbundinni mismunum á vettvangi 

fyrirtækjanna með markvissri stefnumótun og eftirfylgni. Það er á ábyrgð stjórnenda að 

hafa frumkvæði að því að móta formlega stefnu til að tryggja að farið sé eftir lögum um 

jafnrétti kynjanna.  Carnevale og Stone (1994) benda á að farsælustu fyrirtækin stuðli að 

jafnrétti með því að hafa það að opinberri stefnu, en benda jafnframt á það að ólík 

skoðanakerfi séu til staðar innan fagstéttanna um gagnsemi og arðsemi jafnréttisstefna 

og að innan sumra fyrirtækja sé til staðar bein andstaða við innleiðingu jafnréttisstefnu. 

Það er á ábyrgð stjórnenda að láta ekki slíka andstöðu innan úr fyrirtækinu koma í veg 

fyrir að framfylgt sé stefnu um jafnrétti kynjanna. Með lögbindingu jafnlaunastaðalsins 

bera stjórnendur ábyrgð á að skjalfesta og framkvæma jafnlaunaáætlun, launastefnu, 

launagreiningar og flokkun starfa. Einnig ber þeim að innleiða aðferðafræði við 

mælingar og eftirfylgni með launastefnu. Viðmælendur í rannsókninni voru almennt á 

að innleiðing jafnlaunakerfis eins og jafnlaunastaðalsins væri góð leið til að stuðla að og 

halda utan um sanngjarna launasetningu starfsmanna.  

Stjórnendur bera einnig ábyrgð á að hafa frumkvæði að jafnrétti á öllum stjórnstigum 

og að sjá til þess að menningin í fyrirtækinu hygli ekki öðru kyninu á kostnað hins og 

skapa fjölskylduvænan vinnustað sem gerir báðum kynjum kleift að sinna 

fjölskylduábyrgð án þess að það komið niður á starfsframa annars kynsins umfram hins. 

Í fræðilegu umfjölluninni kom fram að sýnt hafi verið fram á að fjölskylduvænar 

vinnuaðstæður gegna lykilhlutverki er kemur að jöfnum möguleikum kynjanna til að 

geta sinnt vinnu utan heimilis og öðlast framgang í starfi (Bertrand o.fl., 2010).  

Það kemur líka fram að það er á ábyrgð stjórnenda að hafa frumkvæði að því að 

brjóta upp kynjaskiptan vinnustað og koma í veg fyrir karllæga eða kvenlæga menningu í 

fyrirtækinu eða innan einstakra starfshópa innan þess. Fræðimenn sem rannsakað hafa 

stofnanakenningarnar út frá kynjafræðinni benda á að breytingar á rótgrónum 

kynjahlutverkum sem stýra kynbundnum völdum og áhrifum innan fyrirtækjanna séu 

líklegar til að mæta andstöðu þeirra sem hafa hagsmuni af ójöfnum valdahlutföllum 

kynjanna og þá einkum ef valdheimildir þeirra sem framfylgja breytingunni eru veikar 

sem og eftirlits- og eftirfylgniþátturinn (Waylen, 2014).  
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Fram kom hjá mörgum viðmælendum að með jafnlaunakerfinu væri stuðlað að 

sanngjörnu endurmati á verðmæti starfa en að það ferli væri flókið og gæti mætt 

andstöðu. Fram kom að tiltölulega auðvelt væri að sniðganga markmið 

jafnlaunakerfisins með því að aðlaga starfaskilgreiningar að einstaka starfsmönnun eða 

hópum starfsmanna. Þannig væri mikilvægt að stjórnendur væru samstíga í því ferli að 

skilgreina og verðmeta störf því að oft þyrfti að semja sig að niðurstöðu við andsnúin öfl 

og að það ferli gæti þurft að vinna í áföngum yfir einhvern tíma. Í fræðilega kaflanum 

kemur fram að aftenging (e. decoupling) sé algeng gagnvart opinberri löggjöf sem ætlað 

er að bæta jafnrétti þegnanna og stjórnendur sjái sér oft ekki hag í að breyta ríkjandi 

ástandi með aðgerðum til að stuðla að launajafnrétti (Kalev o.fl., 2006). Ábyrgð æðstu 

stjórnenda er því rík þegar kemur að innleiðingu jafnlaunastaðalsins. Bent er á að 

aftenging sé sérstaklega líkleg til að eiga sér stað þegar ekki er til staðar sérfræðiþekking 

og eftirlitsferlar í fyrirtækjunum til að fylgja eftir hinum lagalegu kröfum og þar sem 

yfirstjórn fyrirtækisins eða tiltekið ábyrgt stjórnvald innan þess er ekki beint ábyrg fyrir 

því að hin lagalega krafa nái fram að ganga (Kalev o.fl., 2006). Formleg innleiðing á 

jafnlaunakerfi eins og jafnlaunastaðli með óháðum úttektaraðila er því líkleg til að vera 

öflugt tæki fyrir stjórnendur til að ná fram markmiðum stefnumótunarinnar um jafnrétti 

kynjanna enda benda rannsóknir til að opinberar reglugerðir til að breyta verklagi í 

fyrirtækjum til að stuðla að jafnrétti sem reglulega er fylgt eftir með úttektum á réttri 

útfærslu skila meiri árangri en þær sem ekki krefjast reglulegra úttekta (Kalev og 

Dobbin, 2006). 

Hjá flestum viðmælendum kemur fram að markmiðið með innleiðingu jafnlaunakerfis 

eins og jafnlaunastaðalsins sé að koma á skilgreindu verklagi og viðmiðum sem bæti ferli 

launasetningar, tryggi launajafnrétti og nýtist til að máta launabreytingar með. Með 

jafnlaunastaðlinum er komið fram slíkt stjórn- eða gæðakerfi til að bæta ferli 

launasetningar og tryggja launajafnrétti. Flestir eða allir viðmælendur fagna tilkomu 

hans sem skref í rétta átt en benda á ýmsa agnúa á honum sem mætti laga, svo sem 

skort á aðgengilegum stuðningi við innleiðingu staðalsins og að markmiðum hans mætti 

ná með einfaldari og skilvirkari hætti. 

Það kemur þannig fram hjá mörgum viðmælendum að það geti verið mikil vinna og 

áskorun að innleiða jafnlaunastaðalinn sérstaklega er kemur að starfaflokkun og 
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verðmætamati starfa. Margir benda á að skortur sé á sérþekkingu jafnt innan 

fyrirtækjanna sem og meðal ráðgjafa er kemur að aðstoð við innleiðingu staðalsins og 

þá sérstaklega er kemur að starfaflokkun og verðmætamati starfa. Einnig er bent á að 

hentugt væri að geta gengið að auðskiljanlegum leiðbeiningum sem allir gætu nýtt sér til 

að auðvelda sér innleiðinguna. Sumir viðmælendur gagnrýna að lögbinding 

jafnlaunastaðalsins hafi ekki verið nógu vel undirbyggð af hálfu stjórnvalda svo sem með 

því að tryggja að nægilega margir viðurkenndir vottunaraðilar séu til staðar, að íslenski 

starfaflokkunarstaðallinn (ÍSTARF95) sé orðinn úreldur að hluta og að það skorti á 

nægilegt framboð á ráðgjöf og námskeiðum. Ennfremur er bent á að jafnlaunastaðallinn 

sé nú í sinni fyrstu útgáfu og að hægt væri að einfalda hann að ýmsu leyti og sníða af 

honun agnúa sem fundist hafi við fyrstu reynsluna af honum. Allt þetta geri að verkum 

að innleiðing staðalsins taki lengri tíma en hún þyrfti að gera og að hætt sé við að hún 

verði mörgum fyrirtækjum ofviða og þá sérstaklega þeim minni. Í ljósi reynslu 

viðmælenda er því ekki óvarlegt að ætla að víðtæk innleiðing á staðlinum geti farið hægt 

af stað á meðan þekking og reynsla á staðlinum og innleiðingu hans er að byggjast upp 

og staðallinn sjálfur að slípast til. 

Bæði í fræðunum og úr niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram að ferlið við að 

breyta launasetningu í fyrirtækjum í þá átt að minnka eða útrýma kynbundnum 

launamun er ákveðið lærdóms- og aðlögunarferli sem getur tekið langan tíma. Fyrir það 

fyrsta þarf að eiga sér stað ákveðin menningarleg aðlögun og fræðsla til þess að allir 

hlutaðeigendur öðlist skilning á viðfangsefninu. Hugmyndafræði jafnlaunakerfa eins og 

jafnlaunastaðalsins er ekki búinn að hljóta algilt samþykki og má þar til dæmis sjá mun á 

afstöðu eftir kynslóðum og fagstéttum. Sumir sjá ekki að neitt vandamál sé til staðar og 

annars staðar má gera ráð fyrir andstöðu hópa sem telja hag sínum ógnað með 

breytingum á vinnumarkaðinum í átt til meira kynjajafnréttis. Erfitt getur verið að breyta 

hugarfari hjá eldri kynslóðinni og erfitt að vinda ofan af gömlum mýtum. Afstaða margra 

viðmælenda var að lögfesting jafnlaunastaðalsins hafi verið ill nauðsyn þar sem 

markaðurinn hafi ekki verið að sjá til þess að fyrirtækin aðlagi sig að kröfum um jafnrétti 

og að þróunin hafi verið allt of hæg. Það kom einnig fram að viðmælendur upplifðu það 

að ganga í gegnum jafnlaunavottun sem mikið þroskaferli sem leiddi til skilnings á 

kynbundinni mismunum sem til staðar var en sem var mönnum ekki ljós. Fræðsla og 
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aðlögun er því mikilvægur þáttur í að stuðla að framgangi jafnréttis en reikna má með 

því að það taki tíma að breyta viðhorfi og skilningi manna.  

Í annan stað kemur fram að þróa og einfalda þurfi staðalinn svo að hann verði minna 

íþyngjandi sérstaklega fyrir minni fyrirtæki. Það þurfi að sníða af staðlinum agnúa sem 

komið hafa í ljós eftir að farið var að nota hann í ljósi þess að staðallinn kom út árið 2012 

og hefur aldrei verið endurskoðaður eftir að hann var tekinn í notkun. Í rannsókninni 

komu fram ýmis atriði sem viðmælendur töldu að gætu gert staðalinn þjálli og betri í 

ljósi reynslunnar.  

Í rannsókninni kemur einnig fram að ef laga þurfi verðmætamat starfa þá geti verið 

vænlegast að gera það í nokkrum endurtekningum og yfir einhvern tíma. Þar verði 

meðal annars að taka mið af því hvernig markaðurinn verðmetur störf og að vinna þurfi 

smá saman á andstöðu. Því þurfi að aðlaga of há eða of lág laun tiltekinna hópa yfir 

einhvern tíma. Einnig kemur fram að það taki langan tíma að fínstilla starfaflokkun og 

verðmætamat starfa, þar sem til komi margar víddir sem þarf að verðmeta eftir svo sem 

vídd og dýpt þekkingar. Þarna er því ákveðin aðlögun sem þarf að eiga sér stað sem oft 

er ekki hægt að taka á einangrað innan einstakra fyrirtækja heldur þurfi aðlögunin að 

gerast yfir allan markaðinn. 

6.1 Fræðilegt/hagnýtt framlag rannsóknarinnar 

Jafnlaunastaðallinn hefur lítt eða ekkert verið rannsakaður og gefur því þessi rannsókn 

ákveðnar vísbendingar um notagildi hans og viðhorf stjórnenda í atvinnulífinu til hans. 

Rannsóknin bendir á ávinning með notkun hans, helstu erfiðleika við innleiðingu og 

möguleika á endurbótum á staðlinum og umgjörð hans svo sem hvað varðar fræðslu og 

ráðgjöf. 

6.2 Takmarkanir rannsóknarinnar og hugmyndir að frekari rannsóknum 

Í þeim jafnlaunaúttektum sem fyrirtækin sem tóku þátt í þessari rannsókn gengu í 

gegnum er það í höndum fyrirtækjanna sjálfra að verðmeta einstök störf eða 

starfaflokka. Það birtist því ekki sem kynbundinn launamunur ef starfaflokkur sem 

einkum er unnin af körlum er hærra metinn í launum en annar starfaflokkur sem einkum 

er unnin af konum þó að til dæmis kröfur varðandi lengd menntunar séu sambærilegar. 

Fram kemur í rannsókninni að oftast er mjög ógegnsætt hvað valdi en það geta verið 
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atriði eins og markaðslegt mat, álag, sérhæfing eða ábyrgð. Ólíkt verðmætamat á 

sambærilegum karla- og kvennastörfum er talin til kynbundinnar mismununar 

samkvæmt fræðunum og í lögunum um jafnrétti kynjanna. 

Í framhaldi af þessari rannsókn liggur beint við að rannsaka betur verðmætamat 

starfa fyrir dæmigerð karla- og kvennastörf þar sem kröfur um menntun, ábyrgð, hæfni 

og reynslu eru sambærileg en laun dæmigert mjög ólík eftir því hvort starfið sé 

dæmigert karlastarf eða kvennastarf. Einnig væri áhugavert að rannsaka hvað hvetur og 

hindrar kynin til að sækja í mjög kynskipt störf sem þó almennt ættu að henta báðum 

kynjunum jafnvel og hvað veldur því að konur sem hafa haslað sér völl í dæmigerðu 

karlastarfi leiti síðar úr því og svo öfugt með karla í dæmigerðum kvennastörfum. 

6.3 Lokaorð 

Segja má að í þemunum fjórum komi fram ákveðið flæði sem byrjar á þemanu jöfnuður. 

Til að ná honum fram þarf að koma til ábyrgð stjórnenda og frumkvæði til athafna. Til að 

koma á jafnrétti og tryggja að það viðhaldist þurfa stjórnendur ákveðið stjórn- eða 

gæðakerfi eins og jafnlaunastaðalinn. Að lokum þarf að koma til ákveðið lærdóms- og 

aðlögunarferli þar sem fræða þarf alla stjórnendur og almennt starfsfólk, þróa ferla, 

verklag og verðmætamat starfa og síðan þróa og aðlaga staðalinn sjálfan í ljósi 

reynslunnar til að gera hann skilvirkari. 
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Viðauki 1 - Viðtalsrammi 

Viðhorf til jafnlaunastaðalsins 

1. Hvert er viðhorf þitt til jafnlaunastaðalsins? 

2. Hvernig finnst þér umræðan í samfélaginu vera? 

3. Hvað heldur þú að sé viðhorf annarra stjórnenda í fyrirtækinu? 

4. Hvað finnst þér um inngrip stjórnvalda á almennan vinnumarkað?  

Innleiðingin: 

5. Hvað varð til þess að þið fóruð í innleiðingu á jafnlaunakerfi?  

6. Almennt um ferilinn við innleiðinguna? 

7. Var samstaða um það í fyrirtækinu að innleiða jafnlaunakerfi eða voru einhverjir 

sem mótmæltu? 

8. Finnst þér þetta vera þvingunaraðgerð að hálfu stjórnvalda að lögfesta 

staðalinn? 

9. Hvað var erfiðast við innleiðinguna? 

10. Kostnaður? 

Vænt niðurstaða af innleiðingu: 

11. Hvaða væntingar hefur þú vegna innleiðingarinnar fyrir fyrirtækið? 

12. Hvaða væntingar hefur þú vegna innleiðingarinnar fyrir samfélagið?  

13. Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við – eitthvað sem ég hef ekki spurt um en 

þú telur vera mikilvægt? 
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Viðauki 2 – Beiðni um viðtal 

Sæl/l [Nafn], 
 

     Ég, undirrituð, er meistaranemi í Stjórnun og stefnumótun í viðskiptadeild Háskóla 

Íslands. Ég er að vinna að meistararitgerð minni og fjallar rannsóknarverkefnið meðal 

annars um jafnlaunastaðalinn og ferilinn við innleiðingu á honum.  

   

Ég geri ráð fyrir að skoða þetta með því að taka viðtöl við mannauðsstjórnendur 

fyrirtækja og stofnana sem innleitt hafa jafnlaunakerfi, byggt að hluta til eða öllu leyti á 

jafnlaunastaðlinum. Samkvæmt heimasíðu [Nafn fyrirtækis] hafið þið móttekið 

staðfestingu á að fyrirtækið uppfylli kröfur þar um og því finnst mér áhugavert að hafa 

ykkar fyrirtæki með í rannsókninni.   

 

Gera má ráð fyrir að viðtalið taki að minnsta kosti 45 mínútur og svo það raski sem 

minnst þínum högum þá myndi ég geta komið á skrifstofuna til þín. Viðtalið er tekið upp 

á vasahljóðrita (diktafón) en fyllsta trúnaðar og nafnleyndar er heitið þannig að ekki er 

hægt að rekja samtalið til einstakra þátttakenda.  

 

Það er von mín að þú getir tekið þátt í þessu með mér. 

 
Kær kveðja 
Anna Þórhallsdóttir 
Meistaranemi í Stjórnun og stefnumótun 
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 
Netfang: ath238@hi.is 
Gsm: [694-3790] 

mailto:ath238@hi.is
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Viðauki 3 – Lýsing á viðmælendum 

Viðmælandi A  

Viðmælandi var frekar jákvæður í garð jafnlaunastaðalsins. En ekki var ljóst hvort að viðmælandi 
vildi einungis uppfylla skilyrði regluverksins eða hvort hann sæi lögmæti í staðlinum. Greina 
mátti örlitla streitu sem rekja mátti til óvissu varðandi verðmætamat starfa þegar staðallinn var 
innleiddur í fyrirtækið. 

Viðmælandi B  

Mjög meðvitaður um jafnrétti og var sem það væri honum í blóð borið. Hafði sem stjórnandi 
alltaf unnið í anda jafnréttis og sá ekki muninn á því hvort kona eða karl leysti viðfangsefnin sem 
starfsmenn stóðu frammi fyrir. Hafði að eigin frumkvæði sóst eftir að fá jafnlaunaúttekt fyrir 
fyrirtæki sitt. 

Viðmælandi C  

Gat tjáð sig mjög opinskátt og með nokkuð jákvæðum hætti. Greina mátti örlítinn vanmátt 
gagnvart viðfangsefninu sem helst lýsti sér sem óvissu varðandi starfaflokkun og verðmætamat 
starfa en samkvæmt hans mati var flækjustigið í hans fyrirtæki mun meira í samanburði við 
önnur fyrirtæki.  

Viðmælandi D  

Virtist vera vel tengdur verkefninu og getur ekki ímyndað sér hvernig stjórnendur geta unnið 
launamál í fyrirtækjum í dag án þess að vinna eftir ferlum jafnlaunastaðalsins. Talaði mjög 
opinskátt og jákvætt um jafnlaunastaðalinn. 

Viðmælandi E  

Var á léttu nótunum. Talaði mjög opinskátt um jafnlaunastaðalinn og var tungutakið frjálslegt og 
lifandi. Óljóst var hvort innleiðing jafnlaunastaðals hefði náð til innstu hjartaróta eða hvort 
viðmælandi fylgir reglum frekar af því það er rétt að gera það.  

Viðmælandi F  

Viðmælandi léttur og jákvæður. Hafði af eigin frumkvæði kallað eftir jafnlaunaúttekt því hann 
vildi fá það staðfest af þriðja aðila að það væri ekki mismunun undir hans stjórn. Í ljósi jákvæðrar 
niðurstöðu úr úttektinni var hann mjög stoltur og ánægður með að hafa lagt upp í þessa 
vegferð. 

Viðmælandi G  

Gat tjáð sig um margt varðandi jafnlaunakerfið og hafði nokkuð góða þekkingu á því en það 
mátti skynja skort á hugrænni tengingu við verkefnið. Það var eins og að fyrirskipunin um 
innleiðingu á jafnlaunakerfi hefði komið að ofan og því hefði ekki markmiðið um fullan skilning á 
mikilvægi jafnréttis í launasetningu náð að hríslast að fullu niður til þeirra sem eiga að vinna 
með kerfið. 

Viðmælandi H  

Viðmælandi var faglegur en á sama tíma svolítið vélrænn. Samkvæmt upplýsingum hans er 
leiðarstefið í fyrirtækjamenningunni vilji til að gera vel og að samfélagið beri traust til 
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fyrirtækisins. Er mjög meðvitaður um jafnréttismál en gerir sér grein fyrir að ekki verður smellt 
fingri og þá sé allt komið í lag.  

Viðmælandi I  

Viðmælandi var mjög faglegur og jákvæður í garð jafnlaunastaðalsins. Þó mátti skynja að mýtur 
um erfiðleika við innleiðingu á jafnlaunastaðlinu kynnu að hafa áhrif á viðhorf viðkomandi. 
Viðmælanda þótti skorta á ytri stuðningi við annars vegar ráðgjöf við innleiðinguna og hins vegar 
úrræði til að viðhalda þeim árangri sem hefði náðst. Mýtur vörpuðu þannig örlitlum skugga á 
annars jákvætt hugarfarið. 
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Viðauki 4 – Lýsing á þemum og kóðum 

Jöfnuður 

Réttlæti, sanngirni og ekki bara kynjamál: Mikilvægi þess að hafa starfsumhverfi sem 
tryggði sanngirni og réttlæti. Stjórnendur voru sammála um að jafnlaunastaðallinn 
þjónaði tilgangi sínum og væri réttlætistæki sem virkaði fyrir alla starfsmenn óháð kyni. 

Menning og kynjahalli: Hafa konur ekki áhuga á ákveðnum störfum eða þarf að skoða 
starfsumhverfið og velta því fyrir sér hvort þar sé að finna „hrútasamfélag“ þar sem að 
konur þrífast ekki. Mikilvægt að leiðrétta kynjahalla í stjórnendaspönnum þar sem að 
þar hallar mikið á konur. Samfélagsleg ábyrgð að ýta undir jafnrétti þar sem við búum í 
litlu samfélagi og megum ekki við því að nýta ekki allann mannaflann.  

Mismunun í launamálum: Fyrir sömu eða jafnverðmæt störf fyrirfinnst bein mismunun í 
launum, kynbundin aðgreining starfa þar sem karlastörf hafa tilhneigingu til að vera 
meira metin launalega en kvennastörf hefur einnig áhrif. Dulið vandamál þegar 
starfaflokkur sem einkum er unnin af körlum er hærra metinn í launum en annar 
starfaflokkur sem einkum er unnin af konum þó til dæmis kröfur varðandi lengd 
menntunar séu sambærilegar. Helstu orsök launamismunar má einnig oft á tíðum rekja 
til aðgangshörku í launakröfum. Kerfisbundið mismunað á frekju. 

Ábyrgð stjórnenda 

Rýni stjórnenda: Stjórnendur voru mjög meðvitaðir um ábyrgð æðstu stjórnenda og 
mikilvægi þess að rýna reglulega í jafnlaunakerfið og uppfæra það eftir þörfum. Að meta 
með skipulögðum hætti áður sett markmið og meta árangur. Rýni á störfum allra 
starfsmanna geti leitt í ljós tækifæri til aukinnar skilvirkni í starfseminni. 

Skapa traust: Mikilvægt að skapa traust þannig að starfsfólkið væri meðvitað um að 
jafnræðis væri gætt við ákvörðun launa. Innleiðingin skapaði aukið traust og stolt í 
fyrirtækjunum og elfdi orðspor á vinnumarkaðinum. Það tekur tíma að skapa traust. 

Starfsánægja: Með því að skapa traust er stuðlað að vellíðan og tiltrú starfsmanna á 
réttlæti og sanngirni. Mikilvægi starfsánægju var meðal annars ein af ástæðunum fyrir 
því að jafnlaunakerfi var innleitt í fyrirtækin. 

Skuldbinding: Um launastefnu felur meðal annars í sér skuldbindingu um að uppfylla þá 
lagakröfu að konum og körlum skuli greidd sömu laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. 
Skuldbindingin hefur meðal annars þau áhrif að auðveldara er að takast á við 
starfsmenn sem eru aðgangsharðir þegar semja á um launahækkanir. 

Meðvitund um aukna þekkingu og fræðslu: Bent er á að ef ekki sé til staðar 
sérfræðiþekking og eftirlitsferlar í fyrirtækjum er auknar líkur á aftengingu milli 
markmiða og gjörða. Stjórnendur töldu í upphafi að jafnlaunakerfið myndi njörva allt 
ákvörðunarferli í launasetningu niður og virka hamlandi. Með aukinni þekkingu breyttist 
það viðhorf og var bent á að fræðsla væri mjög mikilvæg. 
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Að skapa starfsumhverfi með kynjagleraugun á nefinu: Jafnlaunavottun gerir kröfu á 
stjórnendur að setja upp kynjagleraugun við stjórnun starfsmannamála. Markvisst er 
reynt að breyta kynjaskiptingu starfa þar sem að þess er þörf. Mikilvægt að við ákvörðun 
launa sé greitt út frá frammistöðu en ekki kyni. Meðvitund um að skapa starfsumhverfi 
þar sem öllum líði vel og skapa menningu og starfsumhverfi þar sem konur þrífast og 
vilja starfa í. 

Uppfylla kröfur um jafnt kynjahlutfall og hlítingu laga: Stjórnendurnir sjá það sem kall 
tímans og ótvíræða skyldu sína að uppfylla kröfur starfsmanna sinna og samfélagsins að 
tryggja launajöfnuð kynjanna. Viðmælendur er meðvitaðir um að kynjahlutfall meðal 
stjórnenda sé konum í óhag og að það þurfi að jafna. Varðandi samfélagslegar kröfur 
kom helst fram hlíting laga og vilji til að starfa hjá fyrirtæki sem hefði á sér gott orðspor, 
væri eftirsóknarvert að starfa hjá og þar sem samfélagsleg ábyrgð væri höfð í fyrirrúmi. 

Stjórnkerfi/Gæðakerfi 

Miðstýring: Að innleiða jafnlaunakerfi er skuldbinding um að fylgja ferlum við 
launasetningu og sem inniber ákveðna miðstýringu en á sama tíma er meiri stjórn á 
launasetningunni og kallar það á allt önnur vinnubrögð og nú er jafnræðis gætt.  

Sparnaður: Nokkrir viðmælendur bentu á að þegar upp er staðið þá felst frekar 
sparnaður í jafnlaunakerfinu til lengri tíma litið fremur en kostnaður. Haft var á orði að 
jafnlaunakerfið skapi hagræði í fyrirtækinu fremur en að það væri hamlandi. Hagræði 
bæði hvað varðaði skilvirka launasetningu starfsfólks en ekki síður sem stjórntæki fyrir 
aðra stjórnendur. 

Hamlandi: Í jafnlaunastaðlinum er að finna svigrúm til þess að umbuna fólki fyrir góða 
frammistöðu og með því að upplýsa og fræða þá er hægt að koma í veg fyrir að 
starfsfólk upplifi jafnlaunavottun sem hamlandi stjórnkerfi.  

Umfang: Sumum viðmælendum fannst umfang staðalsins vera töluvert og að það gæti 
reynt á þolrifin að innleiða hann. Hugarfar gagnvart umfangi staðalsins var léttara þar 
sem fólk varð sér út um greiningartól sem hjálpaði við að halda sér innan fyrirfram 
skilgreinds ramma í launamálum. Tjáðu viðmælendur sig um mikilvægi samlegðaráhrifa 
sem ávanst þegar samfélagið ynni saman að því að finna lausn sem þessa. 

Lærdómsferli 

Þroskaferli: Bent var á að jafnlaunavottun er ákveðið þroskaferli og telja sumir 
viðmælendur að þjálfun og fræðsla sé gríðarlega mikilvægur þáttur til að auka þekkingu 
og skilning bæði almennra starfsmanna en ekki síður stjórnenda á jafnlaunastaðlinum. 

Aðlögun: Í viðtölunum kemur fram að margskonar aðlögun og lærdómsferli þurfi að eiga 
sér stað bæði í samfélaginu og í fyrirtækjunum til að aðferðafræði jafnlaunastaðalsins 
öðlist nauðsynlegt lögmæti. Fólk er áhugasamt en skortir þekkingu og fræðslu. 

Þróun staðalsins: Fram kom hjá sumum viðmælendunum að lærdómsferlið við að þróa 
jafnlaunastaðalinn sé rétt að hefjast og að sníða þurfi af honum ýmsa agnúa og gera 
hann þjálli í notkun. Nauðsynlegt að fylgja breytingum í þjóðfélaginu og varðandi þróun 
var sérstaklega bent á kjarasamninga og markaðslaun.  
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Viðauki 5 - Fyrirspurn til Velferðarráðuneytis um jafnlaunavottun 

Sæl/l [Nafn starfsmanns], 
 
Ég, undirrituð, er að skrifa meistaritgerð í Stjórnun og stefnumótun við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknarverkefnið mitt fjallar meðal annars um 

stjórnendur skipulagsheilda sem innleitt hafa jafnlaunastaðalinn í skipulagsheildir sínar 

og upplifun þeirra af innleiðingunni. 

 

Á heimasíðu Velferðarráðuneytisins kemur fram að tvær skipulagsheildir hafa hlotið 

jafnlaunamerki ráðuneytisins. Getur þú staðfest við mig að þetta sé réttur fjöldi 

skipulagsheilda sem hlotið hafa jafnlaunamerki ráðuneytisins? Ef þær eru fleiri getur þú 

upplýst mig um hvað þær eru margar sem hlotið hafa vottun faggilds vottunaraðila? 

 

Á undanförnum misserum hafa þó nokkur fyrirtæki innleitt jafnlaunakerfi, með vísun 

í jafnlaunastaðalinn og fengið vottun fyrirtækja sem ekki eru faggildir vottunaraðilar. 

Getur ráðuneytið staðfest að það líti svo á að skilyrði um vottun séu uppfyllt jafnvel þó 

að vottunaraðili sem tekið hefur út jafnlaunakerfið sé ekki faggild vottunarstofa? 
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