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Útdráttur 

Þann 1. janúar 2018 gengu í gegn lög sem skylda öll fyrirtæki og stofnanir landsins með 25 manns 

eða fleiri á ársgrundvelli til þess að gangast undir jafnlaunavottun. Með jafnlaunavottun er átt við 

að fyrirtækin skulu innleiða jafnlaunastaðal skrifaðan af Staðlaráði Íslands og í kjölfarið fá vottun 

um að þau hafi framfylgt honum. Ekki eru allir sammála um ágæti laganna. Leiðréttur launamunur 

kynjanna hefur verið mikið í umræðunni undanfarin ár og telja fylgjendur laganna að löggjöfin 

muni útrýma honum í eitt skipti fyrir öll. Á hinn bóginn hafa þeir sem hafa gagnrýnt lögin sagt að 

Alþingi sé að ganga full hart til verka og innleiðing staðalsins muni reynast of kostnaðarsöm fyrir 

minni fyrirtæki landsins. Við rannsókn þessa verkefnis var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð 

sem gekk út á að taka viðtöl við mannauðstjóra eða aðra stjórnendur hjá nokkrum fyrirtækja og 

stofnanna landsins. Reynt var að taka viðtöl við stjórnendur fyrirtækja af mismunandi stærð og 

atvinnugreinum til að fá sem fjölbreyttust viðhorf á málefnum rannsóknarinnar. Rannsókn 

verkefnisins miðar að því að fá álit mismunandi stjórnenda í atvinnulífinu á lögunum um 

jafnlaunavottun, hvaða áhrif lögin hafa og hverjir eru kostir þeirra og gallar. 
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1. Inngangur 

Frá því að konur fóru í auknum mæli að fara út á hinn almenna vinnumarkað í kringum 1950 hefur  

verið til staðar launamunur á milli kynjanna. Karlar hafa undantekningarlaust frá því að mælingar 

hófust, verið með hærri laun heldur en konur. Undanfarin ár og áratugi og þá sérstaklega frá 

aldamótum hefur þessi umtalaði launamunur kynjanna verið mikið í umræðunni. Afhverju skyldu 

karlar fá greidd hærri laun heldur en konur? Mikið hefur verið rætt og ritað um hversu mikill 

launamunur kynjanna er og hvort að hann sé í raun og veru til staðar eins og haldið er fram. Ekki 

eru allir sammála um það, hvorki hversu hár launamunurinn sé, né hvort að hann sé í raun og veru  

til staðar. Skiptar skoðanir eru um málefnið, bæði í fræðiheiminum og í hinu daglega lífi (Katrín 

Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).       

 Miklar framfarir hafa orðið í atvinnuþátttöku kvenna hér á landi og er margt sem að spilar 

þar inn í. Konur virðast hafa fengið nóg af feðraveldinu sem hér hefur verið við lýði og hafa í 

auknum mæli krafist betri kjara. Með auknum rétti til menntunar hafa konur tekið fram úr körlum 

í fjölda háskólamenntaðra hér á landi og er munurinn á atvinnuþátttöku kynjanna í dag um átta 

prósentustig (Sigurður Snævarr, 2015).      

 Meðallaun karla á Íslandi eru hærri en meðallaun kvenna á Íslandi (Hagstofa Íslands, 

2018a). Það virðist vera staðreynd, en margar ástæður liggja þar að baki. Karlar eru í auknum mæli 

umfram konur í valdameiri stöðum og oftar í ábyrgðarhlutverkum. Helsta orsök þess að meðallaun 

karla eru hærri en meðallaun kvenna er að vinnumarkaðurinn á Íslandi er gífurlega kynjaskiptur 

og karllægu atvinnugreinarnar eru oftar en ekki betur borgaðar en kvenlægu atvinnugreinarnar. 

Þar má helst nefna að laun sjómanna (karllæg stétt) eru til dæmis hærri en laun hjúkrunarfræðinga 

og leikskólakennara (kvenlægar stéttir). Síðustu misseri hefur þessi umræða verið mikið í 

kastljósinu með tíðum verkföllum í kvenlægum atvinnugreinum, en þar má meðal annars nefna 

verkföll ljósmæðra, kennara og hjúkrunarfræðinga (Kristín Sigurðardóttir, 2018).   

 Munurinn á meðallaunum karla og kvenna er þó ekki helsta viðfangsefni þessarar ritgerðar 

heldur leiðréttur launamunur innan fyrirtækja og atvinnugreina þar sem svipað hlutfall karla og 

kvenna starfa. Þann 1. janúar 2018 tóku í gildi lög sem að skylduðu fyrirtæki með 25 starfsmenn 

eða fleiri til þess að ganga undir jafnlaunavottun og sýna þar með fram á að þau væru að greiða 

konum og körlum jafn há laun fyrir jafnverðmæt störf. Þar sem að lögin eru ný og ekkert fyrirtæki 

þarf að vera komið með jafnlaunavottun fyrr en í ársbyrjun 2019 er óvíst hversu mörg fyrirtæki 

munu sleppa því að framfylgja þeim lögum og taka heldur við fjársekt frá ríkinu og jafnréttisstofu. 
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Lögmæti þessara nýju laga hefur verið mikið í umræðunni. Í þessari ritgerð mun höfundur reyna 

að bera kennsl á hvaða áhrif þessi nýju lög munu hafa á fyrirtæki í landinu, bæði stór og smá, sem 

og hvort að þau hafi mismunandi áhrif á mismunandi fyrirtæki (Velferðarráðuneytið, e.d.).

 Mörg rök hafa verið sett fram með og á móti innleiðingu jafnlaunavottunarinnar. Í því 

samhengi hefur verið bent á að launamunur kynjanna hafi verið vandmál alltof lengi og að það sé 

kominn tími til þess að gera eitthvað í málunum. Til að mynda hafi lítið sem ekkert gerst með tilliti 

til fjölda kvenna í stjórnum fyrirtækja þangað að lög voru sett um að nú þyrfti annað kynið að vera 

að minnsta kosti 40% stjórnenda. Á móti er sagt að Alþingi gangi full hart til verks með því að láta 

öll fyrirtæki landsins innleiða eina og sama gæðastaðalinn óháð stærð þeirra (Stefán Rafn 

Sigurbjörnsson, 2017).          

 Sú staðreynd að Alþingi hafi samþykkt lög sem skylda öll fyrirtæki með 25 eða fleiri 

starfsmenn til þess að gangast undir sömu ferla er athugunarvert. Það að skylda öll fyrirtæki óháð 

stærð til þess að gangast undir sömu aðgerðir af þessari stærðargráðu er áhugavert útspil hjá 

Alþingi þar sem fyrirtæki hafi yfir mismunandi mannafla eða auðlindum að ráða (Staðlaráð 

Íslands, 2017).           

 Við rannsókn verkefnisins voru tekin viðtöl við stjórnendur fyrirtækja af mismunandi 

stærðargráðu til þess að reyna snerta á þessum atriðum frá mismunandi sjónarhornum og fá 

mismunandi skoðanir stjórnenda víðsvegar úr atvinnulífinu. Reynt var að kanna hvaða áhrif 

jafnlaunavottunin hefur á þessa stjórnendur og þeirra fyrirtæki, m.t.t. stærðargráðu og 

atvinnugreinar. Reynt var að kafa dýpra í þætti á borð við hversu mikill kostnaður stafaði af 

innleiðingu jafnlaunakerfisins og hvað stjórnendum þætti um þessi nýju lög.  

 Skoðanir um lögmæti þessara nýju laga eru mismunandi og snerta þar á mörgum þáttum. 

Það hefur ekki áður tíðkast að Alþingi skyldi fyrirtæki til að innleiða einn og sama gæðastaðalinn, 

þar sem að margir aðrir möguleikar eru í stöðunni, til dæmis að leyfa fyrirtækjum að ákveða sjálf 

hvernig þau innleiða sitt jafnlaunakerfi.  

 

2. Jafnlaunastaðallinn ÍST 85:2012  

Jafnlaunastaðallinn ÍST 85:2012 er byggður upp með sama hætti og flestir aðrir alþjóðlegir 

stjórnunarstaðlar eins og t.d. ISO 14001 um umhverfisstjórnun. ÍST85 var fyrst gefinn út árið 2012 

og er grunnmarkmið staðalsins að tryggja að fyrirtæki og stofnanir geti komið sér upp ferlum sem 
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að tryggja að málsmeðferð og ákvarðanataka í launamálum feli ekki í sér kynbundna mismunun. 

Staðallinn var valkvæður þangað til í byrjun ársbyrjun 2018, en þá gengu í gegn lög um að fyrirtæki 

og stofnanir þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skulu undirgangast 

árlega jafnlaunavottun samkvæmt reglugerð nr. 929/2014 um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja 

og stofnana á grundvelli staðalsins. Staðallinn er ætlaður sem undirstaða fyrir vottunarkerfi er 

varða launajafnrétti kynjanna á vinnustöðum (Staðlaráð Íslands, 2017).   

 Þegar fyrirtæki ráðast í þá aðgerð að innleiða jafnlaunastaðalinn þarf hvert fyrirtæki að fara 

í ýmsar mismunandi greiningar til þess að uppfylla þær kröfur sem að staðalinn krefur. Í stuttu 

máli þá krefur staðallinn fyrirtæki um jafnlaunastefnu, markmið um jöfn laun, starfagreiningu fyrir 

hvert starf, launaramma fyrir hvert starf, verkferli um ákvörðunartöku um laun, verkferli um 

ábyrgðir, innri og ytri úttektir og skráningar á launaákvörðunum, árlega launagreiningu og síðast 

en ekki síst endurmat á árangri verkferla. Öll þessi dæmi sem hér eru tekin geta haft mikil áhrif á 

fyrirtækið og eins og gefur að skilja þá tvinnast margir liðir hér að ofan saman. Mikill ávinningur 

getur skapast við gerðir þessa liða. T.d. þá gæti hann leitt í ljós mikla möguleika til skilvirkari og 

betri verkaskiptingar,  ánægðara starfsfólk og í kjölfarið betri arðsemi fyrirtækisins (Staðlaráð 

Íslands, 2017).           

 Í staðlinum kemur fram að í kjölfarið þegar ofantalin atriði hafa verið greind á staðallinn 

að leiða af sér jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf, markvissa og faglega launastefnu og ákvarðanir 

um laun, fyrirfram ákveðinn launaramma fyrir öll störf, fyrirfram ákveðin viðmið fyrir 

persónubundna þætti eins og frammistöðu, allar launaákvarðanir séu skráðar ásamt forsendum, 

meira gagnsæi í launamálum, meiri vitund um óbeinan mismun. Einnig hefur innleiðing 

jafnlaunastaðalsins orðið til þess að sum fyrirtæki taka launaákvarðanir að mestu leyti einu sinni á 

ári (ÍST 85: 2012, 2012).          

 Þótt að nú sé komið í lög að fyrirtæki skulu hafa viðurkennda jafnlaunastefnu er það þó 

ekki nýtt af nálinni að fyrirtæki skuli greiða jöfn laun fyrir jafna vinnu en í III. Kafla laga nr. 

10/2008 sem fjalla um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla þá er fjallað um að fyrirtæki og 

atvinnurekendum beri skylda til þess að tryggja jafnrétti innan síns fyrirtæki og/eða stofnunar. Lög 

þessi fela þó ekki í sér að þeir aðilar sem að lagaákvæðið tekur til skuli fá nákvæmlega sömu laun 

og fríðindi, né koma þau í veg fyrir að litið sé til einstaklingsbundinna þátta eða sérstakrar hæfni 

starfsmanns við launaákvörðun svo lengi sem að launaákvörðunin sé byggð á málefnalegum 

sjónarmiðum sem að fela ekki í sér beina eða óbeina kynbundna mismunun (ÍST 85: 2012, 2012).



4 
 

 Í staðlinum kemur fram að áður en innleiðing jafnlaunakerfis fyrirtækis hefst þá er 

mikilvægt að stjórn og stjórnendur fyrirtækisins skilgreini stefnu fyrirtækisins í launamálum og 

framkvæmi a.m.k. eina launagreiningu innan fyrirtækisins. Launagreining fyrirtækis felst í því að 

vinna með kerfisbundnum hætti í að áætla úttekt á launum og kjörum starfsmanna í þeim tilgangi 

að kanna og komast að því hvort og ef svo er hversu mikill kynbundinn launamunur er til staðar 

(ÍST 85: 2012, 2012).           

 Þegar launagreiningu innan félagsins er lokið og niðurstaða komin þá er ætlast til þess að 

störfum sé raðað til launa. Jafnlaunastaðallinn tekur þó fram að ekkert eitt launamyndunarkerfi sé 

viðunandi heldur einungis að val á kerfi feli ekki sér kynbundinn launamun. Í viðauka C í 

staðlinum er að finna leiðbeiningar við gerð launagreiningar sem að fyrirtæki geta notað og stuðst 

við. Einnig er að finna í staðlinum (nánar tiltekið í viðauka B) leiðbeiningar um flokkun starfa (ÍST 

85: 2012, 2012).         

 Jafnlaunastaðallinn er eins og flestir aðrir alþjóðastaðlar byggður á aðferðafræði sem að 

kallast á ensku ‘‘Plan-Do-Check-Act‘‘ (PDCA). Aðferðafræði sem þessi er ,,kerfi‘‘ eru byggð á 

eru í raun samansafn af verkferlum sem fylgt er þegar verið er að ákveða laun. Í jafnlaunakerfi er 

þessum verkferlum ætlað að koma í veg fyrir kynbundinn launamun (Staðlaráð Íslands, 2017). 

 

Mynd 1: PDCA hugmyndafræðin og innleiðing jafnlaunakerfis (Staðlaráð Íslands, 2017). 

Í jafnlaunastaðlinum eru 4 kaflar en kafli 4 er jafnframt umfangsmestur og mikilvægastur 

af þeim. Kafli 4 nefnist kröfur til stjórnunar jafnlaunakerfis og skiptist hann svo niður í 6 
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undirkafla. Hér að neðan verður stiklað á stóru um helstu atriði hvers og eins undirkafla og tekin 

fram aðalatriði hvers kafla (ÍST 85: 2012, 2012). 

Kafli 4.1. Almennar kröfur 

 Fyrirtæki skulu koma upp, skjalfesta, innleiða og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfis 

fyrirtækisins í samræmi við kröfur þessa staðals. 

 Fyrirtæki skulu skilgreina og skjalfesta umfang jafnlaunakerfisins. 

Kafli 4.2. Jafnalaunastefna 

 Æðstu stjórnendur skilgreini stefnu fyrirtækisins í jafnlaunamálum (jafnlaunastefnu) 

o Felur í sér skuldbindingu um að fylgja viðeigandi lögum 

o Skapa umgerð til að setja fram og rýna jafnlaunamarkmið 

o Skjalfest, innleitt og viðhaldið 

o Kynnt starfsmönnum 

o Aðgengilegt almenningi 

Kafli 4.3. Skipulagning 

4.3.1. Jafnlaunaviðmið 

Samkvæmt skilgreiningu úr kafla 3 um hugtök og skilgreiningar þá er er jafnlaunaviðmið ,,Þau 

viðmið sem atvinnurekandi leggur til grundvallar ákvörðun launa fyrir tiltekið starf og eru 

málefnaleg og fela hvorki í sér beina né óbeina mismunun kynja‘‘ 

 Greina störf 

 Ákvarða laun og önnur kjör fyrir hvert starf 

 Ákvarða hvort og þá hvernig er umbunað fyrir einstaklingsbundna og/eða hópbundna þætti  

 Flokka störf/starfsmenn samkvæmt starfaflokkun 

 Skjalfesta starfsgreiningar og launaramma 

 

4.3.2. Lagalegar kröfur og aðrar kröfur 

 Ákvarða þarf og sýna í verklagsreglu 

o Hvaða lög geta haft áhrif á launamyndun? 
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o Hver ber ábyrgð að því að fylgjast með lögum og öðrum kröfum sem eiga við 

jafnlaunakerfi? 

o Hver ber ábyrgð að því að útfæra breytingar í jafnlaunakerfi út frá breytingum? 

 Dæmi um lagalegar kröfur 

o Lög um jafna stöðu og jafnan rétta kvenna og karla nr. 10/2008 

o Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 

o Kjarasamningar 

4.3.3. Markmið og áætlanir 

Jafnalaunamarkmið þurfa að 

o Ná til allra starfsdeilda og þrepa í skipuriti fyrirtækisins 

o Vera mælanleg og taka til skuldbindinga um stöðugar umbætur 

o Tilgreina ábyrgðaskiptingu innan fyrirtækisins til að markmiðum sé náð 

o Tilgreina leiðir að markmiðum og tímalínu þeirra 

 

4.4. Innleiðing starfræksla 

4.4.1. Hlutverk, ábyrgð og völd 

 Æðstu stjórnendur skulu tilnefna fulltrúa úr sínum röðum sem skal fengið skilgreint 

hlutverk, ábyrgð og vald til þess að 

o Tryggja að jafnlaunakerfið sé komið upp og innleitt og því viðhaldið í samræmi við 

þennan staðal. 

o Skila skýrslum til æðstu stjórnenda um jafnlaunakerfið, gæði þess og skilvirkni, 

sem og tilmælum um úrbætur. 

4.4.2. Hæfni, þjálfun og vitund 

 Það þarf að tryggja að allir starfsmenn sem koma að launaákvörðunum hafi viðeigandi 

menntun, reynslu og þjálfun. Skal vera til skrá yfir þetta. 

 Það þarf að greina þörf á fræðslu og þjálfun í tengslum við jafnlaunakerfið og 

jafnlaunastefnuna. 
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4.4.3. Samskipti 

 Fyrirtækið skal koma upp, innleiða og viðhalda verklagsreglum um samskipti og 

upplýsingamiðlun um þá þætti sem hafa áhrif á laun í fyrirtækinu og jafnlaunakerfi þess 

4.4.4. Skjalfesting 

 Í þessum undirkafla kemur einungis fram atriði sem nauðsynlegt er að skrá. T.d. 

o Jafnlaunastefnu og markmið 

o Lýsing á umfangi jafnlaunakerfisins 

o Launamyndunarkerfið 

4.4.5 Skjalastýring 

 Stýra skal þeim skjölum sem þörf er á vegna jafnlaunakerfisins og krafist er af þessum 

jafnlaunastaðli. 

 

4.5. Gátun 

4.5.1. Vöktun og mæling 

 Fyrirtæki þurfa að búa sér til verklagsreglur til þess að:  

o Vakta og mæla reglulega alla þætti sem geta haft áhrif á launaviðmiðin 

o Skjalfesta frammistöðu fyrirtækisins til þess að ná markmiðum 

o Kynna starfsmönnum niðurstöðurnar 

 

4.5.2. Mat á hlítingu 

 Fyrirtæki þurfa að búa sér til verklagsreglur til þess að: 

o Meta reglulega hvort viðeigandi lagalegum kröfum og jafnlaunastaðli sé hlítt 

o Skrásetja niðurstöður matsins 

4.5.3. Frábrigði, úrbætur og forvarnir 

 Fyrirtækið skal koma upp, innleiða og viðhalda verklagsreglum til að eiga við raunveruleg 

og möguleg frábrigði og hvernig skal brugðist við 
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 Verklagsreglur skulu fela í sér kröfur um: 

o Borin séu kennsl á frábrigði, þau rannsökuð og leiðrétt ef þess þarf 

o Meta þörfina fyrir aðgerðir til að koma í veg fyrir frábrigði 

o Skrá niðurstöður þeirra úrbóta og forvarna sem gripið var til 

o Rýna virkni þeirra úrbóta og forvarna sem gripið var til 

4.5.4. Stýring skráa 

 Fyrirtækið skal koma upp og viðhalda þeim skrám sem nauðsynlegar eru til að unnt sé að 

sýna fram á samræmi við kröfur jafnlaunakerfisins og þann árangur sem hefur náðst. 

 Fyrirtækið skal hafa verklagsreglu varðandi auðkenningu, geymslu, verndun, 

endurheimtingu, varðveislutíma og förgun skráa. 

4.5.5. Innri úttekt 

 Fyrirtæki skal gera úttektaráætlun fyrir reglubundnar innri úttektir sem: 

o Ákvarða hvort kerfið samræmist kröfum staðals og jafnlaunakerfisins 

o Veita stjórnendum upplýsingar um niðurstöður úttekta 

 

4.6. Rýni stjórnenda  

 Æðstu stjórnendur skulu rýna árangur jafnlaunakerfisins með fyrirfram ákveðnu millibili 

og endurmeta jafnlaunastefnu, verkferli og annað sem viðkemur jafnlaunakerfinu. 

 Rýnin skal fela í sér: 

o Niðurstöður innri úttekta og mat á hlítingu 

o Samskipti við starfsmenn og hagsmunaraðila 

o Frammistöðu fyrirtækisins í jafnlaunamálum 

o Það að hvaða marki markmiðum hefur verið náð 

o Stöðu úrbóta og forvarna 

o Aðgerðir til að fylgja eftir fyrri rýni stjórnenda 

o Breytingu á aðstæðum, þar með talin lög og ákvæði kjarasamninga 

o Tillögur að úrbótum 



9 
 

3. Lagaleg atriði 

Fyrstu lög sem voru samþykkt hér á landi um jafna stöðu og rétt karla og kvenna voru lög nr. 

78/1976 og fjölluðu þau í grófum dráttum um stöðu kynjanna á vinnumarkaði og launajafnrétti. 

Einnig er tekið fram í þeim að auglýsendum væri bannað að birta auglýsingar sem gætu orðið öðru 

hvoru kyninu til minnkunar eða lítilsvirðingar (Jafnréttisstofa, e.d.).    

 Þann 1. janúar síðastliðin tóku í gildi lög nr. 56/2017 um breytingu á lögum nr. 10/2008 

sem fjalla um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Breytingin á við 19. grein laganna sem 

fjalla um launajafnrétti. Lög þessi gera ráð fyrir auknu eftirlitshlutverki Jafnréttisstofu og að 

Jafnréttisstofa fái auknar heimildir til þess að afla gagna frá þeim fyrirtækjum,stofnunum og 

félagasamtökum sem liggja undir rökstuddum grun um brot á lögum nr. 10/2008. Í þokkabót fær 

Jafnréttisstofa heimild til þess að sekta þau fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök sem að brjóta þessi 

lög þangað til að þau hafa gert viðunandi úrbætur. Enn fremur fær Jafnréttisstofa heimild til þess 

að leita sátta í ágreiningsmálum, en auk þess skal hún vinna að forvörnum um kynbundnu ofbeldi 

á vinnustað og breyta stöðluðum og hefðbundnum kynjaímyndun og staðalímyndum um hlutverk 

kvenna og karla (Frumvarp Viðreisnar um jafnlaunavottun | Viðreisn, e.d.). 

3.1. Lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

Lög nr. 10/2008 tóku gildi þann 18. mars árið 2008 og eru þau grunnurinn að lögum nr. 56/2017 

sem að snúa að lögum um jafnlaunavottun fyrirtækja. Í þessum kafla mun vera fjallað um þau lög 

og mikilvægi þeirra. Lög þessi telja 35 greinar og verður því aðeins farið í grundvallaatriði lagana 

(„10/2008“, e.d.).           

 Fyrsta grein og fyrsti kafli laganna er eins og í flestum öðrum lagagreinum inngangur, 

markmið og orðskýringar hverra laga og því er eins háttað með lög nr. 10/2008. Markmið laga 

10/2008 er að koma á og viðhalda jafnrétti og sömu tækifærum beggja kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins. Einnig eiga allir einstaklingar að hafa jafna möguleika á að njóta eigin atorku og 

þroska hæfileika sína sama hvoru kyninu þeir tilheyra. Markmiði þessara laga skal náð með því að 

gæta jafnréttissjónarmiða og vinna að kynjasamþættingu og ákvörðunum á öllum sviðum 

samfélagsins, vinna að jöfnum áhrifum kvenna og karla á öllum sviðum samfélagsins og vinna 

gegn launamisrétti og annarri svipaðri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði.  

 Annar kafli og greinar 3-17 snúa að stjórnsýslu laganna. 4. gr. laganna fjallar um 

Jafnréttisstofu og  má þar helst nefna að ráðherra skipar framkvæmdarstjóra Jafnréttisstofu til 5 
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ára í senn og framkvæmdarstjóri sá annast daglegan rekstur og ræður starfsfólk hennar. Meðal 

verkefna, ber að nefna að Jafnréttisstofa skal hafa eftirlit með framkvæmdum laganna, sjá um 

fræðslu og upplýsingastarfsemi, veita öllum þeim sem málin varða ráðgjöf í tengslum við jafnrétti 

kynjanna, auka virkni í jafnréttismálum, vinna að forvörnum gegn kynbundnu ofbeldi og vinna 

gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði. Einnig er tekið fram í 

4. gr laganna að stofnunum, fyrirtækjum og þeim félagasamtökum sem við eiga, að þeim er skylt 

að veita Jafnréttisstofu allar þær upplýsingar sem þarfar eru til starfsemi hennar. Einnig er tekið 

skýrt fram að hafi Jafnréttisstofa rökstuddan grun um að einhver skipulagsheild hafi brotið gegn 

lögunum skal hún kanna hvort ástæða sé til að kærunefnd jafnréttismála taki málið fyrir. Verði 

viðkomandi aðili sem kærður er, ekki við beiðnum Jafnréttisstofu um að láta af hendi þær 

upplýsingar sem hún óskar eftir getur Jafnréttisstofa ákveðið að viðkomandi þurfi að greiða 

dagsektir þangað til að viðeigandi gögn eða upplýsingar verða afhentar.   

 Greinar 5 til 7 fjalla um kærunefnd jafnréttismála. Ráðaherra skipar samkvæmt tilnefningu 

Hæstaréttar 3 fulltrúa til að sinna hlutverki kærunefndar jafnréttismála til þriggja ára í senn. Meðal 

verkefna kærunefndarinnar eru að taka erindi til meðferðar og kveða upp úrskurð þess efnis hvort 

ákvæði jafnréttislaganna hafi verið brotin. Varðandi upplýsingaöflun kærunefndarinnar þá skal 

hún sjálf tryggja að kærði hafi þann möguleika á að tjá sig um málið áður en nefndin kveður upp 

úrskurð sinn. Einnig getur nefndin krafist frekari gagna frá báðum málsaðilum telji hún þau geta 

haft áhrif á úrslausn málsins og getur hún líka krafist frekari gagna frá viðeigandi málsaðilum telji 

hún málið ekki nægjanlega upplýst. Mikilvægt er að kærunefnd jafnréttismála fari með allar 

upplýsingar sem trúnaðarmál.        

 Greinar nr. 8 og 9 fjalla um Jafnréttisráð og hlutverk þess. Eftir hverjar alþingiskosningar 

skipar ráðherra 11 manna Jafnréttisráð. Meðal þeirra sem fá fulltrúa í nefndinni eru Femínistafélag 

Íslands, Kvenréttindafélag Íslands og samtök launafólks á Íslandi. Meðal hlutverka 

Jafnréttisráðsins eru að starfa í nánum tengslum við Jafnréttisstofu og vera ráðherra og 

framkvæmdarstjóra Jafnréttisstofu til stuðnings í málum sem að tengjast jafnrétti karla og kvenna. 

 Á Íslandi skal samkvæmt 10. gr. laganna skal boða til jafnréttisþings innan árs frá 

kosningum til Alþingis og skal á því þingi vera tekið fyrir og fjallað um jafnréttismál. Við upphaf 

þingsins skal ráðherra vera búinn að leggja fram skýrslu um þróun og stöðu jafnréttismála í 

landinu. Meðal þess sem skal koma fram í skýrslu ráðherra er mat á stöðu verkefna í núgildandi 

þingsályktunum um framkvæmdaráætlun jafnréttismála. Jafnréttisþingið er opið öllum sem hafa 
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áhuga á að sækja það en Jafnréttisráð skal engu að síður boða þá alþingismenn, fulltrúa 

ríkisstofnana og fulltrúa sveitarfélagana. Við lok þingsins skal svo Jafnréttisráðið taka saman 

helstu umræður þingsins og í kjölfarið afhenda ráðherra samantektina. Í kjölfar þingsins skal svo 

tekið fram þingsályktun um framkvæmdaráætlun í jafnréttismálum samkvæmt 11. gr.  

 Þriðji kafli og greinar 18 til 23 eru umsvifamesti bálkur laganna, en hann fjallar um réttindi 

og skyldur. Þriðji kaflinn er sá kafli sem á mest við þessa ritgerð en meðal þess sem er tekið fyrir 

þar eru vinnumarkaðurinn og launajafnrétti. 

18. gr. laganna um vinnumarkaðinn er undirstöðuatriði um nýleg lög nr. 56/2017. Í 18. gr. stendur:  

  ,,Atvinnurekendur og stéttarfélög skulu vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði. Atvinnurekendur skulu 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 skal lögð á að jafna hlut kynjanna í stjórnunar- og 

áhrifastöðum.‘‘ 

 ,,Fyrirtæki og stofnanir þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli 

skulu setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína. 

Skal þar m.a. sérstaklega kveðið á um markmið og gerð áætlun um hvernig þeim skuli náð 

til að tryggja starfsmönnum þau réttindi sem kveðið er á um í 19.–22. gr. Jafnréttisáætlun 

og jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu skal endurskoða á þriggja ára fresti.‘‘ 

Það er því bundið í lög að skipulagsheildum landsins er stranglega bannað að mismuna 

starfsfólki sínu eftir kyni og ekki er nóg að sýna fram á að óskýrður kynbundinn launamunur er 

lítill sem enginn heldur verða fyrirtæki nú að búa sér til jafnréttisáætlun sem vinnur að því að 

jafna stöðu karla og kvenna á vinnustaðnum hvort sem það er á launalegan- eða annan hátt. Eftir 

að fyrirtæki hafa búið til jafnréttisáætlun skulu þau skila henni inn til Jafnréttisstofu. Skili 

fyrirtæki ekki inn jafnréttisáætlun eða telji Jafnréttisstofa að henni sé verulega ábótavant skal 

Jafnréttisstofa hafa samband við viðkomandi fyrirtæki og tilkynna því að jafnréttisáætlun þess sé 

óviðunandi og krefjast viðeigandi úrbóta innan hæfilegs frests. Verði viðkomandi fyrirtæki ekki 

við beiðni Jafnréttisstofu um úrbætur á jafnréttisáætlun sinni getur Jafnréttisstofa sektað 

viðkomandi fyrirtæki um dagssektir um allt að 50.000 kr á hvern dag.    

 19. gr. Laganna um launajafnrétti er hin stóra greinin í lögum þessum. Meginundirstaða 

19.gr. er eins og er tekið fram í fyrstu málsgrein að ,,Konum og körlum er starfa hjá sama 
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atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt 

störf.” Með jöfnum launum og kjörum er þá átt við að laun og kjör skulu ákvörðuð eins fyrir 

bæði kynin. Starfsfólki er einnig leyft að greina frá launakjörum sínum ef þess er kosið.  

 Í næstu málsgrein 19.gr. er svo farið yfir að skipulagsheildir með 25 eða fleiri starfsmenn 

skulu öðlast vottun á jafnlaunakerfi sínu frá vottunaraðila samkvæmt jafnlaunastaðlinum ÍST 85 

(Sjá kafla um jafnlaunastaðal). Jafnréttisstofa heldur skrá yfir öll þau fyrirtæki og stofnanir sem 

hafa öðlast jafnlaunavottun.         

 Greinar 20 til 23 eru töluvert umtalsminni en hinar greinarnar í þriðja kafla. Í 20. gr. um 

laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun kemur fram að atvinnurekendur skulu gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til þess að bæði kyn njóti sömu möguleika á fyrrnefndum þáttum og að 

bæði konur og karlar skuli hafa jafnan rétt til þeirra starfa sem auglýst eru. Samkvæmt 21. gr. þá 

skulu atvinnurekendur gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að gefa báðum kynjum jafnan 

möguleika á að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldum sínum. Mikilvægt 

er samkvæmt 22. gr. að atvinnurekendur og aðrir yfirmenn geri allar mögulegar ráðstafanir til 

þess að uppræta og koma í veg fyrir að allir þeir aðilar sem koma að skipulagsheildinni, hvort 

sem það séu nemendur, starfsfólk eða aðrir hluteigandi verði fyrir kynbundnu ofbeldi eða áreitni. 

Þriðji kafli endar svo á 23. gr. um menntun og skólastarf. Þar kemur fram að kynjasamþættingar 

skal gæta við stefnumótun og áætlanagerð í skólastarfi og að nemendur á öllum stigum skólans 

skulu fá fræðslu um jafnréttismál.         

 Fjórði kafli laganna og greinar 24 til 30 fjalla um bönn við mismunun á grundvelli kyns. 

Ekki verður farið náið út í þann kafla en undirstöðuatriði allra 6 greinanna er að óheimilt er að 

mismuna einstaklingi hvorki beint né óbeint einungis á grundvelli kyns. 

 

4. Íslenski vinnumarkaðurinn 

Vinnusemi, dugnaður og elja eru af flestum talin vera undirstöðuatriði vinnu og árangurs á 

vinnumarkaði, ekki einungis út af efnahagslegum ávinningi, heldur líka af sálrænum, félagslegum 

og siðferðislegum þáttum. Helsta forsenda þess að ná árangri í vinnu og starfi er þróttmikil 

vinnumenning því án dugnaðar, atorku og þrautseigju næst lítill sem enginn árangur (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Hólmar Stefánsson, 2005).      

 Samkvæmt skilgreiningu Garðars Gíslasonar (2001) þá er vinnumarkaður markaðurinn þar 
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sem stjórnendur og aðrir atvinnurekendur leitast eftir fólki í vinnu (vinnuafli) gegn greiðslu og 

bjóða einstaklingar á móti krafta sína og tíma í skiptum fyrir oftar en ekki fyrirfram ákveðin laun. 

Á flestum mörkuðum, sama hvort um sé að ræða hlutabréfa, skuldabréfa eða vinnu þá eru lögmál 

framboðs og eftirspurnar til staðar sem mótast af ástandi hvers og eins markaðar. T.d. ef það er 

skortur á pípurum í einhverju landi þá bendir allt til þess að laun og fjöldi pípara hækki.  

 Vinnumarkaður hvers lands fyrir sig er ólíkur og flókinn. Vinnumarkaðurinn er í stöðugri 

þróun sem að margvíslegir þættir hafa áhrif á. Hvort sem það eru afskipti ríkis og stjórnvalda, 

efnahagur, kynjaskipting eða menning landsins. Vinnumarkaðnum er stjórnað af hefðum og 

löggjöfum, hagsmunaraðilum og samtökum launafólks og atvinnulífsins. Stór hluti af 

vinnumarkaði hvers lands fyrir sig er vinnulöggjöf landsins, en vinnulöggjöf segir til um frídaga, 

vinnutíma, lágmarkslaun, veikindadaga og orlof svo eitthvað sé nefnt.    

 Miklar og stöðugar breytingar einkenna íslenskan vinnumarkað og er almennt talið að 

íslenski vinnumarkaðurinn sé kraftmikill og áhrifaríkur miðað við það sem gengur og gerist í 

öðrum löndum. Á Íslandi er gríðarlega hár fjöldi stéttarfélaga miðað við höfðatölu, mikil og tíð 

verkföll hjá starfsfólki hins opinbera, mikið jafnvægi milli atvinnuþátttöku karla og kvenna og eins 

og fyrr segir sveigjanleg löggjöf (Seðlabanki Íslands, e.d.).      

 Mesti munur á íslenskum vinnumarkaði og öðrum vinnumörkuðum erlendis er að sá 

íslenski er eins og gefur að skilja töluvert minni en gengur og gerist í öðrum löndum. Til að mynda 

þá voru 203.500 manns á íslenskum vinnumarkaði í ársbyrjun 2018 á móti 2.8 milljónum í Noregi 

árið 2016 (Trading Economics, 2017). 

 

5. Atvinnuþátttaka 

Atvinnuþátttaka á Íslandi árið 2017 skiptist svo að karlar voru 53,8% og konur voru 48,2%. Karlar 

voru 109.600 og konur 93.900 samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar. Því má sjá að 

atvinnuþátttaka karla var aðeins meiri en kvenna. 78,7% kvenna voru á vinnumarkaði en 86,1% 

karla. Með atvinnuþátttöku er átt við alla þá sem eru virkir á vinnumarkaði á aldrinum 16-74 ára. 

Með því er átt við, bæði konur og karlar sem þiggja laun fyrir það starf sem þau vinna og 

atvinnulausir, gefið það að þau séu tilbúin að taka við því starfi sem að þeim er boðið. Einstaklingar 

sem eru óvirkir á vinnumarkaði en samt á aldrinum 16-74 ára eru þeir sem eru ekki með vinnu né 
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að leita sér að vinnu. Þar má helst nefna öryrkja og eftirlaunaþega.  Atvinnuþátttaka er mæling á 

framboði af vinnuafli í landinu (Hagstofa Íslands, 2018b). 

 

Mynd 2: Atvinnuþátttaka karla og kvenna á Íslandi eftir árum (Hagstofa Íslands, 2018b). 

Langt fram eftir 20. öldinni þá var atvinnuþátttaka karla á Íslandi og úti um allan heim 

töluvert meiri en kvenna en á síðustu áratugum hefur hún verið að jafnast út eins og tölurnar sína. 

Almennt er talið að bylting hafi orðið í atvinnuþátttöku kvenna í vesturheimi um og eftir 

heimsstyrjaldirnar tvær. Í seinni heimsstyrjöldinni var gríðarlega stór hluti karla í þjóðunum sem 

tóku mestan þátt í stríðinu uppteknir við hluti sem að snéru að stríðinu sjálfu og þá ,,opnaðist‘‘ 

tækifæri fyrir konur að komast á vinnumarkaðinn. En í Bandaríkjunum þá jókst atvinnuþátttaka 

kvæntra kvenna í kringum tífalt frá árunum 1890 til 1960. Árið 1890 voru einungis 5% giftra 

kvenna á almennum vinnumarkaði, samanborið við 60% árið 1960 (Goldin, 1991). 

 Svipaða sögu má segja um atvinnuþátttöku kvenna á Íslandi. Til að mynda þá breyttist 

atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi lítið frá árunum 1920 til 1960 en á þeim tíma var hún alltaf í 

kringum 35%. Það var svo ekki fyrr en í byrjun níunda áratugarins sem atvinnuþátttaka kvenna 

jókst til muna, en árið 1981 var hún orðin um 65%. Önnur stór ástæða fyrir aukinni atvinnuþátttöku 

kvenna um allan heim er jafnan talin vera iðnbyltingin og meiri þörf fyrir sérhæfðara starfsfólk í 

fleiri og veigameiri atvinnugreinum. Þar sem atvinnuþátttaka kvenna jókst til muna á þessum árum 

breyttist afstaða og viðhorfið kvenna til vinnumarkaðarins og konur fengu mun meiri áhuga á 

starfsreynslu og aukinni menntun.  Við iðnbyltinguna jukust störf í landinu og eftirspurn eftir 

starfsfólki, bæði menntuðu og ómenntuðu varð meiri. Þrátt fyrir gríðarlega mikla fjölgun kvenna 
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á vinnumarkaði þá var hún aldrei á kostnað karla. En atvinnuþátttaka karla hefur sögulega verið í 

kringum 80-85% (Hagstofa Íslands, 2017).        

 Það hefur sést að með því að útrýma misnotkun gegn kvenkyns starfsfólki og stjórnendum 

er hægt að hækka framleiðni á hvern starfsmann um 25-40%. Einnig með því að brjóta niður 

múrinn sem hindrar konur í að fara og komast í ákveðin störf er hægt að hafa svipuð jákvæð áhrif 

(World Bank, 2011).          

 Kynjamisrétti með tilliti til vinnu- og fjárhagstækifæra er einnig að verða mjög 

kostnaðarsamt fyrir mörg lönd. Þar sem að meðallífslíkur heimsins eru að hækka þá mun það vera 

undir hlutfallslega færri höndum komið að sjá fyrir sívaxandi kynslóðum af eldri borgurum á næstu 

áratugum. Eina sem virðist vera í stöðunni til að koma í veg fyrir þetta vaxandi vandamál virðist 

vera aukning á vinnuafli. Þar sem atvinnuþátttaka kvenna er vannýtt auðlind í mörgum ríkjum 

heimsins þá liggur beinast við fyrir þau ríki sem berjast við þetta vandamál að auka þátttöku kvenna 

á vinnumarkaði. Það er áætlað að í Evrópu verði skortur á vinnuafli upp á 24 milljónir starfskrafta 

árið 2040 haldist atvinnuþátttaka kvenna eins og hún er í dag. Ef að atvinnuþátttaka kvenna færi 

upp á sama stig og atvinnuþátttaka karla þá yrði skorturinn töluvert minni, eða 3 milljónir  

starfskrafta (World Bank, 2011).         

 Eins og fyrr segir þá hefur atvinnuþátttaka kvenna aukist til muna síðustu áratugi en það 

sem hefur einnig færst í aukana eru konur í hlutastörfum á móti körlum. Samkvæmt íslenskum 

lögum þá er full vinnuvika 40 klukkustundir á viku. Árið 2014 voru 33,3% starfandi kvenna í 

hlutastarfi samanborið við 13,5% starfandi karla. Einnig er samkvæmt íslenskum lögum bannað 

að gera upp á milli starfsfólks í hlutastarfi og fullu starfi á þann hátt að starfsfólk í hlutastarfi skal 

ekki njóta hlutfallslega lakari kjara eða sæta lakari meðferð en sambærilegir starfsmenn í fullu 

starfi. Stjórnendur og aðrir yfirmenn skulu eftir bestu getu leitast eftir því að taka tillit til óska 

starfsfólks í hlutastarfi um að auka eða minnka við starfshlutfall sitt. Einnig telst það ekki sem 

löggild ástæða til uppsagnar að segja upp starfsmanni neiti hann að fara úr hlutastarfi í fullt starf 

og öfugt. Íslendingar vinna mjög mikið miðað við aðrar þjóðir, en stór ástæða fyrir því er líklegast 

að almennur vinnutími Íslendinga er lengri en hjá öðrum þjóðum. Karlar í fullu starfi vinna almennt 

lengur en konur að meðaltali, en konur í hlutastarfi vinna almennt að meðaltali lengur en karlar í 

hlutastarfi (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).    

 Samkvæmt meistararitgerð Lilju Lindar Pálsdóttur (2012) er bæði nauðsynlegt og 

mikilvægt að vinnumarkaðurinn bjóði upp á hlutastörf þar sem það stuðlar að aukinni 
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atvinnuþátttöku í landinu bæði hjá körlum og konum. Ávinningur þess að vinnumarkaðurinn bjóði 

upp á hlutastörf er mikill. Það gefur námsfólki aukin tækifæri til þess að vera á vinnumarkaði og 

stunda vinnu samhliða sínu námi, hlutastörf geta aukið sveigjanleika á vinnumarkaðnum og einnig 

ef að fyrirtæki hafa þann möguleika að geta boðið upp á hlutastörf þá getur það auðveldað þeim 

starfsmönnum að koma aftur til vinnu, t.d. eftir fæðingarorlof eða veikindaleyfi. En þó tekur Lilja 

fram að þeir einstaklingar sem kjósa frekar að vinna hlutastörf þurfi að vera tilbúnir að vinna fyrir 

lægri laun, minni ábyrgð, minni möguleika á stöðuhækkunum og takmarkað aðgengi að hæfari 

störfum.  

 

6. Menntun 

Samkvæmt Katrínu Ólafsdóttur og Steinunni Rögnvaldsdóttur (2015) þá er menntun 

grundvallarbreyta í öllum launarannsóknum og telst til sjálfsagðra mannréttinda. Þá er hún almennt 

talin vera mikilvægur þáttur í nútímasamfélögum út um allan heim. Menntun telst vera grunnur að 

því að fólk um heim allan geti notið allra þeirra samfélagslegu gæða sem í boði eru. Áhrif 

menntunar geta verið allt frá efnislegum-, félagslegum- og menningarlegum ávinningi. Tækifæri 

til menntunar getur einnig hjálpað fólki að brjótast út úr fátækt og skapar tækifæri til aukinna 

lífsgæða. Stjórnvöldum í hverju landi fyrir sig ber því skylda til þess að reyna að sjá til þess að 

allir hafi tækifæri til menntunar óháð aldri, kyni, trúarbrögðum, litarhætti og svo framvegis. Þeir 

einstaklingar sem afla sér menntunar fram yfir grunnmenntun eru taldir líklegri til langlífis, eru 

ólíklegri til þess að vera byrði á samfélaginu og líklegri til þess að sýna fram á hærri lífsánægju en 

þeir sem afla sér ekki menntunar fram yfir grunnnám. Menntun er fjárfesting í framtíð sinni en 

fólk sem er hærra menntað er líklegra til þess að hafa hærri laun en fólk sem er minna menntað. 

Með því að fjárfesta í framtíð sinni þá er einstaklingurinn að öllum líkindum að fjárfesta í hærri 

framtíðarlaunum, hærri lífsgæðum og betra lífi (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). 

 Alþingi Íslands og Danakonungur gáfu út tilskipan um að konur ættu rétt til æðri 

skólagöngu árið 1886. Það var þó ekki fyrr en árið 1911 að Alþingi samþykkti frumvarp sem að 

veitti konum raunverulegan rétt til náms en þá var samþykkt að karlar og konur skyldu hafa sama 

rétt og karlar til náms í öllum menntastofnunum landsins, bæði til námsstyrkja og annarra embætta 

(Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007).        

 Í framhaldi af framhaldsskólabyltingunni á 20. öld og og háskólabyltingunni seinna meir, 
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hefur menntun kvenna umfram grunnmenntun aukist til muna. Reyndar er ekki marktækt að bera 

aukningu langskólamenntun kvenna saman við aukningu á langskólamenntun karla á 20. öld þar 

sem að karlar fengu lengi vel töluvert fleiri tækifæri til þess að sækja nám. En nú er komið á þann 

stað að konur eru orðnar töluvert fleiri en karlar í framhaldsskólum landsins. Árið 2014 voru 7.267 

konur skráðar í almennt bóknám á framhaldsskólastigi á móti 5.974 körlum (Hagstofa Íslands, 

2018c).  

 

Mynd 3: Fjöldi nemenda skráðir í almennt bóknám á framhaldsskólastigi (Hagstofa Íslands, 2018c). 

 Frá árinu 1984 hafa konur verið fjölmennari en karlar í hópi innritaðra stúdenta við 

háskólana á Íslandi. Þessa þróun má eins og tekið er fram að ofan rekja til breytinga í þjóðfélaginu 

og með vaxandi námsframboði og aukinni skólasókn (Rósa Erlingsdóttir, 2002).   

 Tölur Hagstofu Íslands um fjölda menntaðra eftir kyni ná ekki lengra aftur en til 2003 en 

frá þeim tíma er samt hægt að sjá hversu mikil aukning hefur orðið á fjölda framhalds- og 

háskólamenntaðra. Árið 2003 voru konur sem höfðu háskólamenntun sem hæsta menntunarstig 

21.300 en árið 2016 voru þær orðnar 40.200. Það er aukning uppá rúm 88%. Á sama tíma jókst 

fjöldi karla með háskólamenntun sem hæsta menntunarstig úr 18.300 upp í 28.100. Það er aukning 

uppá 53,6%. Úrtakið nær til kvenna og karla á aldrinum 25-64 ára. Menntunarstig þjóðarinnar 

hefur því aukist töluvert hratt á síðustu árum (Hagstofa Íslands, 2018c).  
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Tafla 1: Mannfjöldi 25-64 ára eftir menntunarstigi (Hagstofa Íslands, 2018c) 

 Undanfarin ár hafa konur tekið fram úr körlum með tilliti til hæsta menntunarstigs. En árið 

2017 höfðu 39,7% kvenna háskólamenntun sem hæsta menntunarstig samanborið við 27,7% karla. 

Töluvert fleiri karlar hafa þó starfs- og framhaldsmenntun sem hæsta menntunarstig eða 41,8% á 

móti 28,9% kvenna. Líklegar skýringar á þessu eru þó að karlar eru töluvert líklegri til þess að 

ljúka iðnnámi sem krefst ekki háskólamenntunar samanborið við konur, en árið 2014 voru einungis 

11% iðnaðarmanna konur (Hagstofa Íslands, 2018d). 

7. Kynskiptur vinnumarkaður 

Oft þegar fjallað er um kynskiptan vinnumarkað þá er því oft skipt í tvennt, í lárétta kynjaskiptingu 

og lóðrétta kynjaskiptingu. Hugtakið lárétt kynjaskipting gengur út á að karlar og konur gegni 

ólíkum störfum á vinnumarkaðnum og kynjaskipting á milli starfsstétta sé mikil og augljós. Á hinn 

bóginn þá er lóðrétt kynjaskipting það að konur og karlar sinni ólíkum hlutverkum innan hverrar 

starfsgreinar og karlar eru oftar en konur hærra settir innan valdastiga þeirrar starfsstéttar. Í 

rannsókn Karin Halldén (2014) um svokallaða mismununarvísitölu kom í ljós að um 41% fólks á 

vinnumarkaði þyrftu að skipta um um starfsstétt til þess að jafna kynjahlutföll í þeim starfsstéttum 

sem rannsakaðar voru. Ísland kom best út af Norðurlöndunum í ofangreindri rannsókn, en til 

samanburðar þá þyrftu 60% í Finnlandi, 47% í Noregi, 53% í Svíþjóð og 44% í Danmörku að 

skipta um starf til þess að jafna kynjahlutföllin þar í landi.      

 Á Íslandi og flestum öðrum vesturlöndum ríkir það sem er kallað kynskiptur 

vinnumarkaður, þ.e.a.s, lárétt kynskiptur. Kynskiptur vinnumarkaður felst í því margar starfsstéttir 

séu annað hvort karlastéttir eða kvennastéttir. Það sem er skilgreint sem karlastétt er það að karlar 

eru í miklum meirihluta í þeirra vinnustétt sem talað er um, og svo sama kvennamegin. Kynskiptur 

vinnumarkaður er afleiðing mikils munar í vali bæði kvenna og karla á þeirri menntun sem kynin 
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velja sér. Almennt eru störf eins og kennarar og hjúkrunarfræðingar flokkuð sem kvennastörf og 

störf eins og iðnaðarmenn og sjómenn flokkuð sem karlastörf. Í dag eru konur í meirihluta í hópi 

sérfræðinga, sérmenntaðs starfsfólks og verslunar- og þjónustufólks, en karlar eru í meirihluta í 

hópi iðnaðarmanna, véla- og vélgæslufólks og bænda og fiskimanna. Áhugvert er að sjá að 

undanfarin ár og áratugi hafa konur frekar gengið í karlastörf en karlar í kvennastörf. Það sem er 

átt við með karlastörf í því samhengi er t.d. að árið 1991 var hlutfall kvenna sem störfuðu sem 

stjórnendur eða embættismenn 27% en í dag eru hlutfallið 36%. Svipuð aukning hefur orðið í 

hlutfalli kvenna sem starfa sem sérfræðingar. Árið 1991 var hlutfall kvenna sem sérfræðingar 49% 

en árið 2014 var það hlutfall komið upp í 57%. Á sama tímabili hefur hlutfall kvenna sem þjónustu- 

og verslunarfólks haldist í kringum 60% (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

 Undanfarin ár og áratugi hefur þó orðið breyting á ýmsum atriðum sem áður þóttu mjög 

kynskipt. Þátttaka karla við heimilisstörf og ummönnun barna sinna hefur t.d. aukist mikið 

undanfarin ár sem er líklegast afleiðing þess að konur hafa í auknum mæli farið út á 

vinnumarkaðinn og eru ekki lengur bundnar heima að sjá um börnin og heimilisstörfin. Einnig 

hefur gefist meiri tími fyrir konur til að fara út á vinnumarkaðinn með aukinni tækniþróun á sviði 

heimilistækja. Þrátt fyrir að atvinnuþátttaka kvenna hafi aukist þá eru hugmyndir barna um hvaða 

hlutverk foreldrar þeirra eigi að sinna á heimilum sínum lítið breyttar. Þegar börn eru spurð að því 

hvort foreldrið eigi að sinna hvaða heimilisstörfum svara börn ennþá að konur eigi að sjá um þrif 

og karlar eigi að sjá um viðhald og viðgerðir, jafnvel þó að engin undirstaða sé fyrir þessum svörum 

og hlutverkunum sé jafnvel öfugt háttað á þeirra eigin heimilum  (Arnhildur Hálfdánardóttir, 

2015).            

 Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu Íslands frá árinu 2017 þá má sjá hversu gríðarlega 

kynskiptur vinnumarkaðurinn er. Til að mynda þá störfuðu 19.000 konur við heilbrigðis- og 

félagsþjónustu, samanborið við 5.100 karla. Svipaða sögu má segja hinum megin frá. 5.900 karlar 

höfðu landbúnað, skógrækt og fiskveiðar sem aðalstarf, en aðeins 2.000 konur (Hagstofa Íslands, 

2018e).            

 Átakið #kvennastarf var sett á laggirnar til þess að reyna að uppræta þá mýtu að sum störf 

séu kvennastörf og önnur karlastörf. Á vefsíðu átaksins, kvennastarf.is, má sjá ýmsa tölfræðimola 

sem ýta undir þá staðhæfingu að íslenskur vinnumarkaður sé kynskiptur. Meðal þess sem er að 

finna í tölfræðiupplýsingum síðunnar er að frá upphafi hafa 1159 manns tekið sveinspróf í 

pípulögnum, en þar af aðeins fjórar konur. Svipaða sögu má segja með þá sem að starfa sem 
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flugmenn. Það eru samanlagt 807 flugmenn og flugstjórar starfandi hjá helstu flugfélögum 

landsins. Einungis 7% þeirra eru konur, eða 57 talsins. Einnig er mikla kynskiptingu að finna í 

námsstofnunum landsins. Á tölvubraut í Tækniskólanum þar sem að helsta námsefnið er forritun 

á tölvur eru einungis 8 stelpur af 260 nemendum. Lítil breyting virðist hafa átt sér stað undanfarin 

ár og áratugi í skipstjórn þrátt fyrir að það séu komin rúm 30 ár síðan fyrsta konan lauk prófi í 

skipstjórn. Síðan þá hafa einungis 10 aðrar konur lokið skipstjórnarnámi og í dag eru konur 

einungis 3% af þeim sem leggja nám á skipstjórn (#Kvennastarf, e.d.). 

  

8. Launamunur kynjanna 

Ísland er almennt talið vera leiðandi land í heiminum í jafnrétti kynjanna (World Economic Forum, 

2017). Til að mynda þá hefur Ísland verið efst á lista Alþjóðaefnahagsráðsins 9 ár í röð í mælingum 

um jafnrétti kynjanna. Hér á landi sem og annars staðar hafa verið framkvæmdar reglulega 

rannsóknir sem kanna og mæla hvort kynbundinn launamunur sé til staðar og hversu mikill hann 

sé. Allar slíkar rannsóknir og mælingar eiga það sameiginlegt að þær mælast allar konum í óhag, 

þ.e. karlar fá alltaf, sama hver rannsóknin er , hærri laun en konur. Almennt er talið að þessi 

kynbundni launamunur orsakist af því hversu gríðarlega kynskiptur vinnumarkaðurinn er, bæði á 

Íslandi og erlendis. Hefðbundnar kvennastéttir eru lægra launaðar en hefðbundnar karlastéttir og 

karlar eru oftar en konur í hærra launaðri störfum og/eða stjórnunarstöðum (Samtök Atvinnulífsins, 

e.d.).           

 Launauppbyggingin er afleiðing framboðs og eftirspurnar vinnuafls, tækniframfara og 

launastofns landsins. Sterk nýsköpunarfyrirtæki geta oftar en ekki borgað hærri laun en önnur 

fyrirtæki fyrir hæfara starfsfólk. Ef að meirihluti starfsmanna í þeim geira sem er í sókn eru 

karlkyns þá er líklegt að það auki launamun kynjanna, gefið að aðrar óháðar breytur haldist 

stöðugar (Fransen, Plantenga og Vlasblom, 2012).      

 Almennt þegar fjallað er um launamun karla og kvenna þá er því oftast skipt í tvennt. 

Annars vegar óleiðréttur launamunur kynjanna og svo hins vegar leiðréttur launamunur kynjanna. 

Það er töluvert auðveldara að mæla óleiðrétta muninn en þá er hópi vinnandi fólks skipt í tvennt, 

karla og konur. Í kjölfarið eru meðallaun hópanna svo borin saman. Að nota þessa aðferð er oft 

kallað að fara ,,auðveldu leiðina‘‘ í átt að sannleikanum þar sem mælingar á leiðréttum launamun 

eru almennt taldar endurspegla launamun á hagkvæmari máta. Niðurstöður úr rannsóknum um 
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óleiðréttan launamun segja til um hversu mikið laun annars hópsins þurfi að hækka til þess að vera 

jafn há launum hins hópsins. Gott dæmi um hversu áreiðanlegar heimildir mælingar um óleiðréttan 

launamun kynjanna er að bera saman tvö systkini, Jón og Guðrúnu. Guðrún er 10 árum eldri en 

Jón, háskólagengin og vinnur sem forstjóri í stóru fyrirtæki. Mánaðarlaun Guðrúnar eru ein milljón 

króna á mánuði. Jón er ný útskrifaður úr framhaldsskóla og hefur fengið vinnu sem þjónustufulltrúi 

hjá ríkisstofnun. Mánaðarlaun Jóns eru 400.000 kr. á mánuði. Séu laun þeirra systkina borin saman 

með tilliti til óleiðrétts launamunar þá kæmi í ljós að óleiðréttur launamunur þeirra væri 140%. 

Þessar tölur draga upp ,einfalda mynd af raunveruleikanum og er ekki tekið tillit til þátta eins og 

að Guðrún er í allt öðruvísi starfi, betur menntuð og með meiri starfsreynslu en Jón bróðir sinn. 

 Eins og fyrr segir þá eru mælingar um leiðréttan launamun karla og kvenna áreiðanlegri en 

mælingar um óleiðréttan launamun. Eitt helsta vandamálið við mælingar á leiðréttum launamun er 

að gagnaöflun getur verið gríðarlega tímafrek og erfið þar sem mælingar á leiðréttum launamun 

taka mark á fleiri stýribreytum en einungis meðallaunum karla og kvenna. Í meistararitgerð sinni 

skilgreinir Íris Arnlaugsdóttir (2017, bls. 29) leiðréttan launamun þannig að ,,Leiðréttur 

launamunur er sá munur sem að skýrður er með þekktum og viðurkenndum þáttum sem almennt 

hafa áhrif á laun, til dæmis starfshlutfalli, yfirvinnu, menntun, ábyrgð og starfsreynslu, en leiðréttur 

launamunur er það sem stendur eftir þegar reiknað hefur verið úr jöfnunni.‘‘    

 Tvær aðrar aðferðir sem eru notaðar til þess að bera saman launamun eru hugtökin um 

skýrðan og óskýrðan mun. En þar segir skýrður munur til um hversu stór eða lítill hluti þeirra 

skýringaatriða sem notaðir voru við greininguna tekst að skýra á móti óskýrðum mun, en það er sá 

munur sem ekki tekst að skýra með þeim skýringaratriðum sem notaðar voru við greininguna. Til 

þess að reikna út óskýrðan mun þarf að leggjast í talsvert flóknari útskýringar en t.d. við 

útreikninga á óleiðréttum launamun. Óskýrður launamunur á tímabilinu 2008-2016 var 4,8% en 

skýrður launamunur á sama tímabili var 7,4% (Hagstofa Íslands, 2018f). 

8.1. Þróun á launum og tekjum milli kynjanna 

Hagstofa Íslands hefur frá árinu 1990 reiknað út meðaltal heildartekna karla og kvenna. Á mynd 

4 má sjá að laun beggja kynja hafa hækkað gríðarlega frá árinu 1990 en ber að taka fram að 

verðbólga er ekki tekin með í dæminu svo það er eflaust ekki algjörlega að marka að bera saman 

heildarlaun árið 2016 og 26 árum áður. En við sjáum þó að heildartekjur milli kynjanna hafa verið 

að minnka. Árið 1991 var munur á heildartekjum kynjanna 91,4%, árið 1996 79,4%, 2001 59,7%, 

2011 39,5% og svo árið 2016 var munurinn 33% (Hagstofa Íslands, 2018g). 
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Mynd 4: Tekjur eftir kyni og aldri 1990 - 2016 (Hagstofa Íslands, 2018f). 

8.2. Þróun á óleiðréttum launamun kynjanna 

Þrátt fyrir að óleiðréttur launamunur kynjanna endurspegli ekki fullkomlega hver launamunur 

kynjanna er í raun og veru þá er hann mjög gagnlegur til að greina þróun launamunar og þróun á 

heildartekjum milli kynjanna. Óleiðréttur launamunur er reiknaður eins og var tekið í dæminu hér 

að ofan með því að reikna hlutfallsmuninn á þeim tveimur hópum sem að bornir eru saman. Dæmi: 

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑙𝑎𝑢𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑙𝑎−𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑙𝑎𝑢𝑛 𝑘𝑣𝑒𝑛𝑛𝑎

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑙𝑎𝑢𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑙𝑎
   X 100 

Hjá Hagstofunni er óleiðrétti launamunurinn byggður á tímakaupi fyrir allar borgaðar 

vinnustundir og því er ekki ólíklegt að fjöldi yfirvinnustunda sem karlar vinna (karlar vinna að 

meðaltali lengur en konur) setji þar skekkju í útreikningana þar sem að því fleiri yfirvinnustundir 

sem karlar vinna umfram konur hækka meðallaun þeirra ennþá hærra og að konur vinna frekar en 

karlar hlutastörf. (Almennt er í kjarasamningum hjá flestum stéttarfélögum að yfirvinna er hærra 

borguð en almenn dagvinna).         

 Hagstofan (2018g) hefur frá árinu 2008 rannsakað óleiðréttan launamun kynjanna. Þrátt 

fyrir að rannsóknartímabilið sé fremur stutt og erfitt getur verið að greina hvaða áhrif hagsveiflur 

eins og bankahrunið árið 2008 hafi mikil, þá er vel hægt að sjá hvaða þróun hefur verið hér á landi. 

Þegar óleiðréttur launamunur hér á landi er reiknaður má sjá að frá því að mælingar hófust hefur 

launamunurinn dregist saman. Árið 2008 var munurinn 20,5% en árið 2016, 16,1%. Áhugavert er 
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sjá að munurinn hefur ekki dregist saman ár hvert eins og margur hefði haldið en hann hækkaði á 

milli áranna 2012 og 2013 og svo aftur á milli 2014 og 2015.   -

 

Tafla 2: Óleiðréttur launamunur kynjanna 2008-2016 (Hagstofa Íslands, 2018g). 

Þrátt fyrir að Ísland skori hæst í rannsókn Alþjóðaefnahagsráðsins um heildarjafnrétti í 

landinu þá er Ísland ekki efst þegar kemur að jafnrétti í launum. Samkvæmt skýrslu Eurostat sem 

unnin var í samstarfi við hagstofur landanna á EES svæðinu árið 2014 þá var Ísland einungis í 

kringum meðaltal í óleiðréttum launamismun. Til samanburðar þá var munurinn í Danmörku 

15,7%, í Svíþjóð 13,5% og 18,2% í Finnlandi (Eurostat, e.d.).    

 Áhugavert er að skoða samanburð á milli óleiðrétts launamunar kynjanna á milli hins 

opinbera vinnumarkaðar og hins almenna vinnumarkaðar. Eins og í rannsókninni um óleiðréttan 

launamun kynjanna óháð á hvaða vinnumarkaði fólk starfar, þá nær rannsóknin aðeins yfir 

tímabilið 2008-2016. Í rannsókninni sést að frá því að mælingar hófust hefur launamunurinn verið 

minni hjá hinu opinbera öll árin. Óleiðréttur launamunur á hinum almenna vinnumarkaði hefur 

dregist saman um 6 prósentustig á þeim 9 árum sem tímabilið spannar, eða úr 22,4% í 16,4%. Hjá 

hinu opinbera hefur munurinn dregist saman um 5,3 prósentustig, eða úr 21,2% í 15,9% (Hagstofa 

Íslands, 2018g). 
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Mynd 5: Óleiðréttur launamunur kynjanna 2008-2016 milli opinbera og almenna starfsmanna (Hagstofa 

Íslands, 2018g). 

8.3. Þróun á leiðréttum launamun kynjanna 

Eins og fyrr segir þá eru rannsóknir á leiðréttum launamun kynjanna mun áreiðanlegri heimild til 

þess að mæla hver launamunurinn er í raun og veru. Til að fá skýrari mynd en einungis mun á 

meðaltekjum karla og kvenna, þá er er nauðsynlegt að nota til þess aðrar aðferðir. Launamunur, 

sama hvort það sé á milli kynja eða annarra þátta skýrist að miklu leyti með þáttum eins og starfi, 

atvinnustétt, lengd vinnutíma, hæsta menntunarstigi, starfsaldri og ábyrgð. Með því að aðgreina 

þessa þætti í jöfnunni kemur út betri mynd af þeim raunverulega launamun sem til staðar er 

(Sigurður Snævarr, 2015).          

 Í rannsókn Hagstofunnar um leiðréttan launamun kynjanna er notast við fleiri stýribreytur 

en bara starf, aldur, menntun o.s.fr. Við hefðbundna aðhvarfsgreiningu sem beitt er á þau ársgögn 

sem að fyrir hendi liggja þá sést að leiðréttur launamunur hefur farið minnkandi síðan að mælingar 

hófust, fyrir utan örlitla aukningu milli 2015 og 2016. Við fyrstu mælingu þá var munurinn 6,6% 

en árið 2016 4,5%. Leiðréttur launamunur hefur einnig dregist saman bæði hjá hinu opinbera og á 

almennum vinnumarkaði. Á hinum almenna vinnumarkaði lækkaði munurinn um 2,7 prósentustig, 

úr 8,1% niður í 5,3%. Hjá hinu opinbera lækkaði munurinn um 1,9 prósentustig, úr 5,2% í 3,3% 

(Hagstofa Íslands, 2018h). 
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Tafla 3: Leiðréttur launamunur (OLS) 2008-2016 (Hagstofa Íslands, 2018h). 

 

8.4. Launamyndun kynjanna 

Við launarannsóknir sem reyna komast til botns í launamun karla og kvenna þá er vert að skoða 

hvaða áhrif mismunandi breytur hafa á launamyndun kynjanna. Í „Rannsókn á launamun kynjanna 

2008-2016‘‘, skýrsla sem Hagstofan gerði má sjá ítarlega hvaða áhrif mismunandi breytur hafa á 

launamyndun einstaklinga og hvaða breytur hafa meiri áhrif á hvort kynið. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar með tilliti til kynjanna eru: (Hagstofa Íslands, 2018f). 

 Aukið menntunarstig hjálpar kynjunum á mjög svipaðan hátt. Framhaldsskólapróf hækkar 

laun karla almennt um 2,1% en laun kvenna um 2,3%. Háskólapróf hækkar laun karla um 

6,8% en laun kvenna um 7,7%. Það er svipaður ávinningurinn af því að taka framhaldspróf 

úr háskóla (doktorsnám eða meistaranám), eða 11%. 

 Að stunda nám samhliða starfi lækkar laun kynjanna jafnt, eða um tæpt 1%. 

 Að vera í hjónabandi eða sambúð hækkar laun karla um 0,7% en laun kvenna um 0,3% 

 Það hækkar laun karla meira en kvenna að hafa mannaforráð. Karlar með mannaforráð hafa 

að jafnaði 4,1% hærri laun en karlar sem ekki fara með mannaforráð. Laun kvenna hækka 

á sama hátt um 3,6%. 
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 Fastlaunasamningar hækka einnig laun karla meira en laun kvenna, eða um 2,3 

prósentustig. Laun karla hækka um 7,2%  við fastlaunasamning en laun kvenna aðeins um 

4,9%. 

 Það hjálpar körlum töluvert meira en konum að vera á hinum almenna vinnumarkaði. Laun 

karla hækka um 9,8% við það að vera á hinum almenna vinnumarkaði samanborið við 

3,1% launaaukningu kvenna. 

 Laun karla hækka í öllum tilvikum eftir aldri barna þeirra á móti því að laun kvenna lækka. 

T.d. þá hækka laun karla um 0,5% við það að eiga barn á fyrsta aldursári, samanborið við 

að laun kvenna lækka um 0,2% við það að eiga barn á fyrsta aldursári. 

8.5. Aðrar launarannsóknir 

Þrátt fyrir að Hagstofa Íslands sé almennt talin gefa út áreiðanlegustu launarannsóknir ár hvert þá 

eru fleiri en bara Hagstofan sem að framkvæma launarannsóknir. Stéttarfélagið VR hefur til að 

mynda framkvæmt og gefið út skýrslu á hverju ári frá árinu 1999. VR skoðar og greinir ýmsa þætti 

með því sjónarmiði að kanna þróun á launamun innan stéttarfélagsins (Tómas Bjarnason, Þórhallur 

Ólafsson og Sigríður Herdís Bjarkadóttir, 2017).       

 Eins og fyrr segir hefur VR frá aldamótum framkvæmt launakönnun sem að ber saman 

laun og launakjör kynjanna innan félagsins. Samkvæmt skýrslu VR frá árinu 2017 þá er munur á 

heildarlaunum (óleiðréttur launamunur) 15%. Þar er skoðaður munur á launum svarenda miðað 

við janúar ár hvert. Ólíkt rannsókn Hagstofnunar þá er einungis tekið mark á fólki sem að vinnur 

fullt starf og er skoðaður munur á heildarlaunum kynjanna sem hlutfall af launum karla. Í janúar 

2017 voru meðallaun karla innan VR 688 þúsund krónur á mánuði en laun kvenna voru 585 þúsund 

krónur. Ekki er marktækur munur á milli áranna 2016 og 2017 (Tómas Bjarnason o.fl., 2017). 

 Hjá VR er það sem kallað er kynbundinn launamunur, og má helst líkja við leiðréttan 

launamun hjá Hagstofunni 11,3%. Þar er búið að taka inn þætti á borð við vinnutíma, aldur, 

starfsaldur og starfsstétt. VR tekur ekki inn lýðfræðilegar breytur á borð við hjúskaparstöðu eða 

fjölda barna sem að einstaklingurinn sér fyrir. Árið áður (2016) var kynbundinn launamunur 10%, 

en þó er tekið fram að ekki er marktækur munur á milli ára (VR, e.d.).   

 Könnun VR fer sérstaklega í launamun innan nokkurra starfsstétta sem að áhugavert er að 

skoða. Þar má helst nefna launamun milli stjórnenda, launamun hjá sölu- og afgreiðslufólki og 

launamun milli sérhæfðs starfsfólks. Árið 2017 þá voru laun kvenskyns stjórnenda sem hlutfall af 
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launum karlkyns stjórnenda 94,5%. Sérstaklega áhugavert er að sjá þegar að launamunur 

stjórnenda er skoðaður að kvenkyns stjórnendur eru betur menntaðir en karlkyns stjórnendur en 

karlkyns stjórnendur vinna meira en kvenkyns stjórnendur, 46,3 klukkustundir á viku á móti 44,2 

klukkustundum. Konur í sölu- og afgreiðslustarfi vinna einnig skemur en karlar í sama geira eða 

42,1 klukkustund á viku á móti 44,4 klukkustundum karla. Sömu sögu má segja með sérhæft 

starfsfólk. Þar vinna konur 40,9 klukkustundir á viku á móti 42,9 klukkustundum karla (VR, e.d.). 

 Aðrar niðurstöður rannsóknar VR sem að áhugavert getur verið að skoða er að hlunnindi 

og aukagreiðslur á milli kynjanna eru mjög ójafnar. Karlar fá í auknu magni aukagreiðslur sem 

hluta af launum sínum en konur. 73% karla eru með aukagreiðslur sem hluta af launum sínum á 

móti 62% kvenna. Karlar fá einnig í auknum mæli einhver aukin hlunnindi á vinnustað en 92% 

karla eru með einhverskonar hlunnindi á vinnustað á móti 84% kvenna. Í ljósi umræðunnar um 

bílastyrki þá er einnig vert að nefna að bílastyrkur karla er töluvert hærri en kvenna. Karlar eru að 

meðaltali með 55.000 kr í bílastyrk á móti 38.000 kr að meðaltali hjá konum. Einungis 55% 

svarenda könnunarinnar voru ánægðir með launin sín, 59% karla á móti 51% kvenna (VR, e.d.).

 Launakönnun VR hefur þó ekki verið laus við gagnrýni. VR sendir út könnun sína á alla 

sem eru skráðir í VR, eru fullvinnandi og hafa greitt lágmarks félagsgjöld. Enginn meðlimur VR 

er skyldugur til þess að svara könnuninni. Í þýði könnunarinnar árið 2017 voru 27.474 en 

svarhlutfallið var einungis 42%. Þrátt fyrir að VR geti gefið góða mynd af vinnumarkaðnum þá 

myndi nást töluvert áreiðanlegri niðurstaða ef að svarhlutfallið væri hærra og hægt væri með 

einhverju móti að fá fleiri aðildarmeðlimi til þess að svara könnunni. T.d. ef að hægt væri að fá 

sama hlutfall kvenna og karla og gæta betur uppá það að fyrir hverja konu sem vinnur ákveðið 

starf (t.d. endurskoðandi eða ritari) væri karl sem að ynni sama starf einnig svarandi. Það myndi 

draga úr hlutdrægni könnunarinnar (Tómas Bjarnason o.fl., 2017).    

 Samkvæmt niðurstöðum kjarakönnunar Bandalags Háskólamanna (BHM) þá er einnig að 

finna kynbundinn launamun þar. Í könnun sem að framkvæmd var fyrir árið 2015 þá var 

kynbundinn launamunur (leiðréttur launamunur) þar 11,7%. Í þeirri könnun er talað um þann 

launamun sem eftir er, þegar búið er að uppfæra störf upp í fullt starf og búið er að leiðrétta með 

tilliti til breyta á borð við menntun, aldur og starfsábyrgð. Úr könnuninni kom einnig í ljós að 

óleiðréttur munur voru tæp 18% (BHM, 2016).       

 Í sambærilegri könnun BHM sem framkvæmd var ári áður var leiðrétti launamunurinn 
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9,4%. Því má sjá að launamunurinn jókst á milli ára ef að niðurstöður kannanna eru marktækar 

(BHM, 2016). 

8.6. Mögulegar útskýringar fyrir launamun kynjanna 

Eins og áður hefur verið komið inná þá eru ýmis störf almennt titluð sem kvenna- eða karlastörf. 

Það getur orsakað það að þær konur sem sækja um sem byggingarstarfsmenn eru ekki einu sinni 

teknar til greina vegna þess að það er álitið að einungis karlmenn geti unnið sem 

byggingarstarfsmenn. Sama má segja um karlmenn sem sækja um sem snyrtifræðingar. Í kjölfarið 

verður afleiðingin láréttur vinnumarkaður, þar sem karlar og konur gegna mismunandi störfum í 

hverri atvinnugrein, en hver atvinnugrein hefur mörg störf. Lárétt skipting væri almennt ekki talin 

slæm nema fyrir það að kvennastéttir fá almennt greidd töluvert lægri laun en karlastéttir 

(Fleetwood, 2010).           

 Í öðru lagi þá virðist það bitna á konum að þær geti borið börn. Mannauðsstjórar eða hverjir 

það sem eru sem sjá um ráðningarferlið reyna að forðast það að ráða einstakling sem er líklegur til 

þess að valda fyrirtækinu auka kostnaði eða óþægindum, t.d. konur sem að fara í fæðingarorlof. 

Mikilvægt er að taka fram að það bitnar ekki einungis á konum sem eiga börn eða ætla sér að eiga 

börn heldur bitnar ráðningarferlið á öllum konum á barnshafandi aldri, jafnvel þótt að sumar konur 

hafi ekki hugsað sér að eignast börn (Fleetwood, 2010).      

 Karlar og konur ræða á mismunandi hátt um launin sín og spilar þar inn í mismunandi 

væntingar samfélagsins til kynjanna. Körlum finnst þeir stöðugt þurfa að vera að rökstyðja fyrir 

sjálfum sér afhverju þeir eru ,,einungis‘‘ með þau laun sem þeir eru með og í staðinn fyrir að bera 

sig saman við karla eða konur í svipuðum stöðum þá bera þeir sig saman við aðra karla sem eru 

hærra settir en þeir og oftar en ekki með töluvert hærri laun. Körlum þykir það vera metnaðarleysi 

að vera ánægðir með núverandi laun og eitthvað sem að er ókarlmannlegt. Konur vilja frekar en 

karlar ekki ræða launin sín og sérstaklega ekki ef að þær telja að þær séu með lægri laun en aðrar 

konur í svipuðum stöðum (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2010).    

 Samkvæmt rannsókn sem var framkvæmd í Hollandi (2012) þá kemur fram að launamunur 

kynjanna hefur lítið breyst á síðustu árum. Í rannsókn þessari sem var framkvæmd á milli 1996 og 

2006 þá kemur fram að árið óleiðréttur launamunur kynjanna árið 1996 hafi verið 20% og árið 

2006 hafi hann verið 18% þrátt fyrir mikla aukningu kvenna á vinnumarkaði, mikið umtal og 

tilraunir til leiðréttingar á þessum stóra mun hafi lítið sem ekkert gerst. Rannsakendurnir, þau 

Fransen, Plantenga og Vlasblom segja að ástæður fyrir því gætu verið að á sama tíma og konur 
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hafi að meðtali aukið hæsta menntunarstig sitt þá hafi karlar á sama tíma aukið sína menntun og 

sem afleiðing þá hafi munurinn lítið breyst. Konur virðast líka hafa náð körlum í starfsárum og 

starfsreynslu en útfrá því þá varð minni umbun fyrir fjölda starfsára og starfsreynslu í hollenskum 

fyrirtækjum. Rannsakendurnir taka fram að þrátt fyrir að konur hafi náð körlum í flestum ef ekki 

öllum sviðum atvinnumarkaðarins þá er lítur út fyrir að það sé ennþá hallað á konur einungis 

sökum kyns og að karllægari atvinnugreinar séu betur borgaðar en kvenlægar atvinnugreinar. Til 

þess að loka launabili kynjanna þá leggja þau til einhverskonar löggjöf sem bannar að mismuna 

starfsfólki einungis vegna kyns.         

 Það virðist vera samasemmerki að því fleiri breytur (t.d. aldur, starfsstétt, menntun, 

starfsaldur) sem að teknar eru inn í jöfnuna þegar reiknaður er leiðréttur launamunur (kynbundin 

launamunur) að því lægri verður launamunurinn.  Fjölmargar rannsóknir, bæði hér og erlendis hafa 

fjallað um hvort launamunur kynjanna sé raunverulega til staðar og hver launamunur er. Undarlega 

hafa ekki jafn margar rannsóknir leitast eftir að útskýra launamuninn og reyna komast að því 

raunverulega afhverju hann sé til staðar.         

 Þau Þorlákur Karlsson, Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir (2007) reyndu 

að skýra ástæður þess afhverju konum og körlum var mismunað í launum og útkoma þeirra var 

vægast sagt áhugaverð. Í rannsókninni sem að fékk heitið „Kvennanafn lækkar launin‘‘ kemur 

margt merkilegt fram. Rannsóknin snérist um það að athuga hvaða áhrif kyn hefði á laun 

umsækjanda um starf, annars vegar sem deildarstjóri og hinsvegar sem sölufulltrúi. Í umræðukafla 

skýrslunnar kemur fram: 

„Þátttakendur bjóða konu lægri laun en karli, þeir telja að kona sætti sig við lægri laun, þeir 

ráðleggja henni að biðja um lægri laun, þeir telja að henni verði boðið lægri laun og þeir 

ráðleggja henni að sætta sig við lægri laun‘‘ 

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má sjá að vandmálin við launamisrétti liggur dýpra 

en einungis að karlar fá hærri laun heldur en konur. Staðalímyndir í þjóðfélaginu hér á landi eru 

greinilega rótgrónar og þarf meira að gera heldur en að tala um að launamisrétti sé til staðar. 

Launamunur getur verið byrjaður að myndast áður en að gengið er til samningaborðsins. Vert er 

að taka fram að kynjahlutföll þeirra sem að tóku þátt í könnunni voru hér um bil jöfn, þannig að 

ekki er einungis hægt að kenna karlkyns stjórnendum um launamisrétti heldur er ábyrgðin einnig 

hjá kvenkyns stjórnendum. Áhugavert er að sjá að ein af tillögum rannsakenda var að stjórnvöld 
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ættu að kanna hvort að ætti að fara í einhverskonar löggjafir sem að skylduðu fyrirtæki til að 

starfrækja virka jafnlaunastefnu. Sem var svo gert 10 árum seinna.  

9. Rannsóknin 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig rannsókn verkefnisins var framkvæmd. Farið verður út í 

þá aðferðafræði sem að notuð var, hver var tilgangur rannsóknarinnar, við hverja var talað, 

gagnaöflun og gagnagreiningu. Loks verður farið yfir spurningalistann sem notaður var í viðtölum 

við viðmælendur.          

 Markmið þessarar rannsóknar var að athuga álit mannauðsstjóra og annarra stjórnenda í 

mismunandi fyrirtækjum á Íslandi, á nýlegri löggjöf um jafnlaunavottun og áhrif hennar.  

 Við rannsókn þessa verkefnis var ákveðið að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. 

Qualitative research). Rannsakanda þótti það betur við hæfi heldur en að styðjast við megindlega 

rannsóknaraðferð, vegna þess að eigindleg rannsóknaraðferð er hentugri þegar að viðfangsefni 

rannsóknarinnar er bæði flókið og veigamikið. Með eigindlegri rannsóknaraðferð er einnig reynt 

að öðlast dýpri skilning á því fyrirbæri sem rannsakað er. Eigindlegar rannsóknaraðferðir ganga út 

á að reyna fá lýsingu á því hvernig sá sem að ,,rannsakaður er‘‘ túlkar umhverfi sitt og hvernig 

hann sjái svarið við þeirri spurningu sem hann er spurður, á annan hátt en á einföldum skala. 

Útkoma eigindlegra rannsókna er ekki samanburður á tölum, heldur samanburður á reynslu fólks 

og mismunandi túlkun á sama hlutnum (Jón Gunnar Bernburg, 2005).    

 Notast var við það sem er oft kallað hálfstaðlaða- eða djúpviðtalstækni við rannsóknina. 

Með því að nota hálfstöðluð viðtöl þá gefst viðmælanda aukið frelsi til þess að deila meiri 

upplýsingum og skoðunum en t.d. er hægt með stöðluðum viðtölum. Hlutverk rannsakandans er 

ná fram sem mestum upplýsingum út úr viðmælandanum án þess að eigin skoðanir kunni að móta 

svör eða skoðanir þess sem svarar spurningunum.  

Eftirtöldum spurningum var reynt að fá svar við: 

 Hver er skoðun stjórnenda í landinu á jafnlaunavottun? 

 Hvaða áhrif hefur mismunandi stærð fyrirtækja á viðhorf stjórnenda til jafnlaunavottunar? 

 Hvaða áhrif hefur jafnlaunavottun á umtalað fyrirtæki? 

 Hvaða áhrif hefur jafnlaunavottun á starfsfólk fyrirtækisins? 

 Hversu mikill aukinn kostnaður fylgir innleiðingu jafnlaunavottunar? 
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 Hvaða áhrif hefur möguleg sekt á fyrirtækið varðandi innleiðingu jafnlaunavottunar? 

 Hefur og ef svo er, hversu mikið hefur leiðréttur og óleiðréttur launamunur minnkað innan 

fyrirtækisins síðan það hóf innleiðingu á jafnlaunavottun? 

 

9.1. Viðmælendur 

Við val á viðmælendum til rannsóknarinnar var stuðst við hentugleikaúrtak, þar sem reynt var að 

taka viðtöl við stjórnendur eða mannauðsstjóra úr mismunandi sviðum atvinnulífsins. Helst var 

reynt að finna einhverja sem voru hlynntir löggjöfinni um jafnlaunavottun og svo einhverja sem 

að voru á móti.           

 Öflun gagna fór fram á þann hátt að það voru eins og fyrr segir tekið hálfstöðluð viðtöl 

og fóru þau viðtöl fram dagana 23. mars til 17. maí 2018. Reynt var að spyrja viðmælendur 

opinna  spurninga og leyfa þeim svo að tjá sig um málið og koma sínum sjónarmiðum fram eins 

mikið og þeim lysti. Gögnin sem að rannsókn þessi byggir á eru 6 djúpviðtöl. Allir þeir sem að 

gáfu sér tíma til að tala við rannsakanda voru velviljaðir rannsókninni, fúsir til þátttöku og 

áhugasamir bæði á að deila sínum skoðunum og á viðfangsefninu sjálfu. Viðtalsramminn sem 

stuðst var við má finna í viðauka A.         

 Eins og fyrr segir þá fóru viðtölin fram á óformlegan máta og gafst öllum viðmælendum 

tækifæri á að koma fram sínum skoðunum og álitum á viðfangsefni verkefnisins. Því má segja að 

fyrsta gagnagreining hafi farið fram á meðan að viðtalið sjálft var tekið. Í kjölfarið fór fram 

næsta stig greiningarinnar en það stig byggðist á hljóðupptökum viðtalanna sem að voru 

yfirfarnar. Það var gert til þess að reyna ná dýpri skilningi á því sem að farið hafði fram í 

viðtölunum með það að markmiði að komast að aðalatriðunum. 

9.1.1. Baldur Gísli Jónsson, Mannauðsstjóri - Landsbankinn 

Baldur sagði þegar hann var spurður að því hvort hann væri sammála löggjöfinni að hann hefði 

verið á báðum áttum með það hvort að hann væri sammála henni. Hann telur að jafnlaunaúttektir 

sem að fyrirtæki eins og PwC hafi verið að bjóða upp á séu alveg nægjanlegar og ekki hafi þurft 

að fara í svona róttækar aðgerðir eins og að skylda öll fyrirtæki í landinu (með 25 starfsmenn eða 

fleiri) að fara í svona stórar aðgerðir hafi verið full mikið. Hann segir þó að hann sjái alveg kostina 

við að fara í jafn róttækar aðgerðir, en þetta væri dýrt og það hefði mátt fara einhverjar óróttækari 

leiðir, eins og að fá einhverskonar aðra vottun. Hann sagði einnig að honum fyndist Alþingi vera 
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að ganga frekar langt í því að skylda öll fyrirtæki í að innleiða einn ákveðinn gæðastaðal þar sem 

það hefur aldrei verið gert áður. Að því sögðu nefnir hann að við á Íslandi erum búin að vera berjast 

svo lengi við það að jafna laun kynjanna að kannski er það alveg réttlætanlegt að ganga einu sinni 

soldið vel til verka og reyna að laga þetta í eitt skipti fyrir öll.    

 Spurður út í hversu mikill kostnaður fylgi því að innleiða jafnlaunastaðalinn þá þykir Baldri 

það ekki vera eins mikill kostnaður og oft hefur verið talað um í samfélaginu. Þetta er ekki jafn 

dýrt né jafn íþyngjandi og var fyrst talað um þegar að umræðan kom upp að öll fyrirtæki skyldu 

nú innleiða jafnlaunastaðalinn. Landsbankinn er vissulega að kaupa sér utanaðkomandi aðstoð frá 

ráðgjafarfyrirtæki og það hafi hjálpað mikið að vera nú þegar að fá jafnlaunavottun frá PwC. 

Baldur áætlaði í grófum dráttum að kostnaður Landsbankans við það að fá jafnlaunavottun væri 

um það bil 2-3 milljónir sem færu í ráðgjöf, 800 þúsund fyrir vottunina og svo reiknaði hann með 

að ef þetta væri verk fyrir eina manneskju þá myndi þetta taka í kringum 1 ár, sem sagt 

launakostnaður fyrir eina manneskju í 1 ár. Í stóru myndinni, samanborið við heildarkostnað við 

rekstur Landsbankans þá væru þetta óverulegar upphæðir samanborið við minni fyrirtæki þar sem 

kostnaður fyrir þau væri umtalsverður miðað við þær upphæðir sem þau hefðu fram á að ráða.  

  Landsbankinn var kominn með jafnlaunavottun frá PwC, áður en þess var krafist frá 

ríkinu. Aðspurður hvers vegna Landsbankinn ákvað að fá utanaðkomandi vottun áður en að þess  

þurfti nefndi Baldur það að þeim þótti mikilvægt að geta sýnt sínu starfsfólki fram á það að þau 

borguðu sambærileg laun fyrir sambærileg störf. Það hafði mjög jákvæð áhrif á flest starfsfólkið 

og stuðlaði að einingu innan hópsins. Landsbankinn er nú samt ennþá með nokkur störf sem að 

almennt eru flokkuð sem karlastörf og svo önnur sem að eru flokkuð sem kvennastörf og eins og 

oftast er þá eru karlastörfin hærra borguð en kvennastörfin. Helstu ,,mótmælin‘‘ innan 

Landsbankans varðandi þessar jafnlaunaúttektir voru þær konur sem að vinna þessi ,,kvennastörf‘‘. 

Þrátt fyrir að Landsbankinn fái jafnlaunavottun þá hækka þær ekki í launum vegna þess að 

karlastörfin eru oftar hærra verðmetin heldur en kvennastörfin. Gagnrýnin kemur því frá því, 

afhverju eru kvennastörfin minna verðmetin heldur en karlastörfin? Þaðan kemur helsta gagnrýnin 

á þessar jafnlaunaúttektir innan Landsbankans. Aðspurður afhverju hann heldur að kvennastörfin 

séu minna verðmetin heldur en karlastörfin þá nefnir Baldur að það sé engin sérstök ástæða fyrir 

því. Þegar að hlutir hafa verið lengi eins er hætta á að menn samtvinnist þeim og skoði þá ekki 

með ferskum augum. Í kjölfarið nefnir Baldur að ef meðallaun karla og meðallaun kvenna innan 

Landsbankans væru skoðuð, þá væru karlar líklega með hærri laun heldur en konur, þá helst eins 
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og fyrr segir af því að konur eru frekar en karlar í lægra launuðum stöðum innan fyrirtækisins. T.d. 

í afgreiðslu í útibúunum.          

 Að sögn Baldurs hefur möguleg fjársekt sem að gæti fylgt því að vera ekki komin með 

jafnlaunavottun í tæka tíð lítil sem engin áhrif á Landsbankann. Þar sem að þetta væri komið í lög 

þá myndu þeir fylgja lögum og fara eftir því sem að lögin segðu. Það hafði aldrei komið upp að 

sleppa því að fara í þá vinnu sem að fylgir jafnlaunavottuninni og borga í staðinn sektina. Að sama 

skapi nefnir Baldur að því spurður hvort að möguleg neikvæð umfjöllun í fjölmiðlum hafi ekki 

mikil áhrif, heldur er meiri áhersla innan Landsbankans að rétt skuli vera rétt og þeim finnist 

sanngjarnt að borga fólki jafnhá laun fyrir jafnverðmæt störf. Frekir karlar eiga ekki að fá hærri 

laun en hlédrægar konur.         

 Landsbankinn hafði í nokkur ár áður en að þeir fengu PwC til að taka út launakerfið hjá sér 

unnið sjálf með að bera saman og meta launamuninn innan hús. Þegar að PwC tók fyrst út 

launakerfið hjá Landsbankanum segir Baldur að munurinn hafi verið á bilinu 5-7% en í dag sé 

munurinn 3,5%. Það hafi því hjálpað að fá utanaðkomandi hjálp til þess að koma inn og hjálpa 

þeim að reyna betur að umbæta kerfið sitt. Landsbankinn hafi áður einungis verið að vinna með 

Excelskjöl sér til aðstoðar en PwC hafi komið með aðra og nýlegri nálgun inn.   

 Í lok viðtalsins svaraði Baldur aðspurður afhverju hann héldi að launamunur kynjanna væri 

til staðar að hann héldi að þetta væri orðið svo fast mótað í menningu okkar skiptingin í karla- og 

kvennastörf og helsti gallinn við það væri að kvennastörf væru oftar en ekki verr borguð en 

karlastörf. Það hafi þurft löggjöf til þess að breyta kynjahlutföllum í stjórnum fyrirtækja, eitthvað 

sem að var búið að tala um lengi að þyrfti að jafna. Því gætum við verið komin á þann stað að eina 

leiðin til þess að jafna laun kynjanna væri með einhverskonar löggjöf, svipaðri og þessari 

jafnlaunalöggjöf. 

 

9.1.2. Þórunn Auðunsdóttir, Sérfræðingur í mannauðsmálum – Össur 

Össur var eitt af fyrstu fyrirtækjum landsins til þess að fá jafnlaunavottun frá ríkinu en hana fengu 

þau í október 2017, áður en að jafnlaunavottun var orðin að lögum. Áður hafði Össur fengið 

jafnlaunavottun frá PwC árið 2014, en aðspurð hvers vegna Össur ákvað að ráðast í 

jafnalaunavottun áður en hún var skylda segir Þórunn að það hafi verið komið smá síðan Össur 

hafi farið í jafnlaunaúttekt og hún og stjórnendur hafi haldið að þau ættu hvort eð er eftir að þurfa 
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að innleiða jafnalaunastaðalinn og ef að þau ætluðu að fara í einhverja úttekt á annað borð þá væri 

allt eins gott að fara alla leið í því. Þó segir Þórunn einnig að megin ástæðan fyrir því að Össur 

hafi farið í jafnlaunaúttektir hafi verið fyrir starfsfólk fyrirtækisins. Helsti ávinningurinn á því að 

fá jafnlaunavottun er fyrir stolt starfsfólks. Það breytti starfsháttum Össurar ekki mikið að ráðast í 

þessar breytingar því að þau voru þegar búin að rannsaka innanhús hver launamunurinn væri og 

búin að flokka og búa til starfslýsingar og ramma fyrir öll störf. Þau vildu því í raun sanna fyrir 

starfsfólkinu sínu að þau væru að borga sömu laun fyrir sama starf. Ein helsta ástæðan fyrir hversu 

hratt og örugglega innleiðing jafnlaunastaðalsins gekk fyrir sig hjá Össuri nefnir Þórunn að Össur 

er með mjög sterka gæðadeild og ráðleggur hún öllum þeim fyrirtækjum sem að ekki eru með 

gæðadeild eða þá þekkingu sem þarf til þess að innleiða gæðastaðal af þessari stærðargráðu að 

leita sér utanaðkomandi aðstoðar.        

 Aðspurð þá segir Þórunn að hún sé sammála lögunum um innleiðingu jafnlaunastaðalsins. 

Hún segir að eins og staðan sé í dag þá þurfum við Íslendingar að hafa einhverskonar lög sem sýna 

fram á að fyrirtæki séu að greiða kynjunum jöfn laun. Sér til rökstuðnings nefnir Þórunn að lítið 

sem ekkert hafi gerst varðandi fjölda kvenna í stjórnum þangað til að lög skylduðu fyrirtæki til að 

jafna kynjahlutföllin þar. Hún nefnir einnig að hún sjái fram á að ekki muni endilega þurfa á 

þessum lögum að halda í framtíðinni heldur einungis þegar að launamunur kynjanna sé jafn stórt 

vandamál og það er í dag.          

 Þórunn telur að mögulegar sektir hefðu engin áhrif á Össur. Hún hafi hreinlega ekki vitað 

af því að það gæti komið til mögulegrar sektar hefði fyrirtækið ekki farið í innleiðingu á 

jafnlaunastaðlinum, en nefnir þó að þau hefðu alltaf klárað ferlið, sama þó þau hefðu mögulega 

getað fengið einhverja sekt. Á sama hátt nefnir hún að möguleg neikvæð umfjöllun í fjölmiðlum 

hafi ekki haft mikil áhrif, en þó er alltaf leiðinlegt þegar illa talað er um fyrirtækið.  

 Í dag er leiðréttur launamunur hjá Össuri um það bil 4% og er búist við að það fari lækkandi 

með komandi misserum. Varðandi kostnað við innleiðingu jafnalaunakerfisins þá var ytri 

kostnaðurinn enginn vegna þess hversu góð gæðadeild er til staðar hjá fyrirtækinu. Eini 

kostnaðurinn var kostnaðurinn við að fá vottunina sjálfa sem og starfsmannakostnaðurinn. 

 Þegar að Þórunn var spurð út í afhverju hún heldur að launamunur kynjanna sé til staðar 

þá telur hún að það sé einungis vegna þess að það eigi sér sögu og er rótgróið í menningu okkar 

frá því að konur unnu heima og kvennastörf voru ekki eins mikils metin og karlastörf. Hún segist 
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sjá fram á að þetta viðhorf muni breytast með komandi kynslóðum þar sem að konur séu í auknum 

mæli á vinnumarkaðnum og karlar hafi aukinn áhuga á að sjá um börnin sín og heimilið. 

9.1.3. Ólafur Ó. Johnson, Forstjóri - Ó. Johnson & Kaaber 

Þar sem að Ó. Johnson & Kaaber eru mjög lítið fyrirtæki þá eru þau ekki með eiginlega 

jafnlaunastefnu. Þau vinna þó eftir ákveðinni launauppbyggingu sem þau nota til að ákvarða laun 

ákveðinna starfsmanna. Mikill meirihluti starfsmanna eru karlar og lagarstarfsmenn eru nánast 

eingöngu karlmenn. Öll laun eru miðuð eftir hvaða starfi fólk sinnir,  en þó er ekkert skjalað í þeim 

efnum.           

 Aðspurður út í hversu mikil áhrif nýleg löggjöf hafi á fyrirtækið þá svarar Ólafur að það 

muni aðallega vera mikil vinna sem fylgir því að framfylgja staðlinum. Ó. Johnson og Kaaber eru 

ekki byrjaðir að innleiða jafnlaunastaðalinn þar sem að þeirri vinnu á ekki að vera lokið fyrr en um 

áramótin 2020/2021, en segir að því sem hann hafi heyrt frá öðrum fyrirtækjum af svipaðri 

stærðargráðu að þetta sé gífurlega mikil vinna og þurfi að kosta miklu til. Ó. Johnson & Kaaber 

hafi ekki farið í neina jafnlaunaúttekt en þó haldi Ólafur að gefinni reynslu að hann haldi að það 

muni frekar halla á karla en konur þegar út í það verði farið. Hann er frekar hræddur um alla þá 

vinnu sem að mun fara í verkefnið en hafi litlar sem engar áhyggjur af því að kynbundinn 

launamunur verði mikill.         

 Varðandi það hvort að Ólafur sé sammála því að nú skuli öll fyrirtæki landsins gangast 

undir jafnlaunavottun segir Ólafur að hann sé engan vegin sammála því þar sem að kostnaðurinn 

og vinnan sem að fylgi því sé einfaldlega alltof mikil fyrir lítil fyrirtæki. Hann segir að allt 

umfangið sem að fylgir ferlinu sé einfaldlega óþarft og hann haldi að konur í dag séu ekkert 

endilega verra launaðar en karlar séu þau í sömu embættum og séu að standa sig jafnvel í sama 

starfi og karlar. Þessi lög bitna mest á minni fyrirtækjum landsins, þar sem að kostnaður þeirra við 

að ráðast í jafnlaunaúttekt sé hlutfallslega margfalt hærri en hjá stærri fyrirtækjunum. Ólafur nefnir 

þó einnig að honum þyki það allt í lagi að skylda stærri fyrirtækin til þess að fara í alla þessa vinnu 

en þegar að fyrirtækin séu með undir 100 manns þá er vinnan einfaldlega of mikil.  

 Aðspurður hvort að það fari mikill kostnaður og hvort að möguleg sekt hafi áhrif á 

fyrirtækið, þá svarar Ólafur að þó hann sé ekki með nákvæma krónutölu á því þá er á hreinu að 

kostnaðurinn sé umtalsverður. Hann nefnir sér til rökstuðnings að annað fyrirtæki sem að hann er 

að reka sé nú þegar farið að vinna í jafnlaunastaðlinum þá er áætlað að fari ársverk hjá einni 

manneskju í allt ferlið og því er kostnaðurinn umtalsverður hjá 40 manna fyrirtæki. Varðandi 



36 
 

mögulega sekt segir Ólafur að möguleg sektarákvæði séu það há og þar sem að þetta er komið í 

lög, þá muni nú aldrei koma til greina að ráðast ekki í þá vinnu sem að fylgir þessu. 

9.1.4. Ólöf Friðriksdóttir, Mannauðsstjóri og Helga Finnsdóttir, fagstjóri í mannauðs- og 

launamálum - Samgöngustofa 

Þar sem Samgöngustofa þarf ekki að vera búin að fá jafnlaunavottun fyrr en áramótin 2019/2020 

þá eru þau ekki farin út í þá vinnu sem að fylgir því að fá jafnlaunavottun, en stefnt er að því að sú 

vinna hefjist næsta haust. Ólöf og Helga nefna að það muni fara gríðarlega mikil vinna í allar þær 

greiningar sem að fylgja jafnlaunastaðlinum og þá helst að flokka laun. Þar sem Samgöngustofa 

var sameinuð úr þremur öðrum stofnunum haustið 2013 þá hafi mismunandi launauppbygging 

þeirra stofnana mikil áhrif, þá sérstaklega vegna þess að ein stofnunin var almennt að greiða 

töluvert hærri laun heldur en hinar tvær.       

 Aðspurðar hversu mikil áhrif jafnlaunavottun mun hafa á Samgöngustofu þá telja þær að 

jafnlaunavottunin muni hafa góð áhrif á stofnunina. Fólk muni frekar vilja vinna hjá fyrirtæki sem 

er með jafnlaunavottun og þess háttar mál í lagi. Þær telja einnig að þær muni ekki endilega þurfa 

fara í jafn mikla vinnu og önnur einkafyrirtæki þar sem Samgöngustofa er ríkisstofnun þá eru allir 

ráðningasamningar og þess háttar mál á hreinu.       

 Þá sagði Ólöf að mögulegar sektir hefðu meiri áhrif á fyrirtækið varðandi ef að það skyldi 

birtast í blöðunum að launamál væru ekki á hreinu hjá Samgöngustofu en fjársektin sjálf. Þær voru 

þó ekki vissar um hversu mikill kostnaður myndi fylgja jafnlaunavottuninni en til að byrja með 

myndu þær bara vera tvær en höfðu hugsað um að fá utanaðkomandi aðila til þess að sjá um 

launagreininguna. 

9.1.5 Ragna Hafsteindóttir, Fjármálastjóri – Johan Rönning 

Rönning var ekki með mótaða jafnlaunastefnu áður en að innleiðing jafnlaunastefnunnar hófst. 

Ragna talaði um að við innleiðingu á jafnlaunakerfinu hafi komist meira skipulag á hlutina og 

fyrirtækið hafi mótað gæðastefnu sem ekki var til fyrir. Þó að Rönning hafi verið búið að vinna 

skilvirkt í launamálum þá hafi launamál komist í fastari skorður og í kjölfarið skapað samrýmdari 

aðgerðakerfi. Eftir að hafa skapað jafnlaunastefnu þá hafi þeir sem sjá um launamálin þurft að 

fylgja stefnunni og hafi því aðeins minni heimild til þess að hækka fólk í launum. Stjórnendur 

þurfa því að fylgja settum launaramma og þurfa að geta réttlætt launahækkanir og dýrari ráðningar 

fyrirtækisins. S.s. meira gegnsæi í ákvörðunartöku. Við fyrstu launagreiningu hafi launamunur 
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fyrirtækisins verið innan við 3% svo að stjórnendur þurftu ekki að ráðast í neinar róttækar 

breytingar sökum þess að það var nú þegar innan launarammans.    

 Rönning var eitt af fyrstu fyrirtækjum landsins til þess að fá jafnlaunavottun en þau fengu 

hana í júní 2013. Aðspurð hvers vegna Rönnig fór í jafnlaunavottun áður en þess þurfti svaraði 

Ragna að það sé fyrst og fremst stefna eiganda að vera framúrskarandi fyrirtæki á öllum sviðum, 

en Rönning hefur einmitt fengið verðlaun sem fyrirmyndar fyrirtæki hjá VR 8 ár í röð.  

 Nýleg löggjöf sagði Ragna að hefði ekki haft mikil áhrif á fyrirtækið, einfaldlega þar sem 

þau voru nú þegar komin með vottunina. Þó fengu stjórnendur neikvæð viðbrögð frá starfsfólki 

sínu fyrst þegar að tilkynnt var um áætlanir um að fá jafnlaunavottun, þá aðallega frá körlum sem 

að héldu að jafnlaunavottun snérist eingöngu um konur, en ekki jafnrétti allra. Tónn starfsmanna 

var þá fljótur að breytast eftir að kom í ljós við fyrstu úttekt að það þyrfti að hækka karlmann. 

Mikill misskilningur hafi verið að allir í sömu stöðu myndu í kjölfarið fá nákvæmlega sömu laun. 

Ragna nefnir að jafnlaunakerfi snúist alls ekki um það, heldur að fyrirtækið þurfi einfaldlega að 

geta rökstutt það afhverju einn starfsmaður fái greidd hærri laun en starfsmaðurinn á næsta borði, 

að fólk sé metið eftir verðleikum.        

 Aðspurð segist Ragna ekki endilega vera sammála löggjöfinni. Hún taldi ekki rétt að 

þvinga upp á fyrirtæki að taka upp jafnlaunavottun heldur ætti frekar að setja einhvern hvata til 

þess að taka upp jafnlaunavottun á borð við þegar að Ríkið eða Reykjavíkurborg býður upp verk 

að þá þurfi það fyrirtæki að vera með jafnlaunavottun. Fyrirtæki kæmust ekki að gætu þau ekki 

sýnt fram á að vera með jafnlaunavottun. Hún telur að það sé alltaf leiðinlegt að þurfa þvinga 

einhverju upp á fyrirtæki og það sé ekki fordæmi fyrir því. Fyrirtæki myndu ef til vill sýna þessu 

meiri áhuga ef þau þyrftu ekki að gera þetta af illri nauðsyn. Þó nefnir Ragna að það sé kannski 

bjartsýni að halda að fyrirtæki myndu ráðast í aðgerðir af þessari stærðagráðu sé ekki meiri hvati 

en svo til þess.           

 Helstu áhrif starfsfólks Rönning eru að það hjálpar því starfsfólki sem ekki ,,þorir‘‘ að 

banka upp á og biðja um launahækkun, heldur þurfa stjórnendur núna að boða það starfsfólk á 

fund og bjóða því hærri laun. Að sama skapi geta stjórnendur ekki í jafn miklum mæli látið undan 

kröfum starfsfólks um hærri laun. Varðandi kostnað við allt ferlið segir Ragna að hann hafi ekki 

verið umtalsverður. Þetta hafi verið ,,einhverjir hundraðþúsundkallar‘‘ og svo hennar tími. 

 Ragna telur að kostnaðurinn og tíminn við allt ferlið sé töluvert meiri fyrir stærri fyrirtækin. 

Það þurfi að flokka öll störf og það hafi tekið mikinn tíma. Því fleiri starfsmenn og starfstitlar, því 
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meiri vinna. Vinnan við starfagreininguna hafi ekki verið flókin, vegna þess hversu fáir starfsmenn 

og fá mismunandi störf eru hjá Rönning. Vinnan magnast við fjölda starfsmanna. Þegar að 

starfagreiningu er lokið er ekki mikil vinna sem að fylgir henni. Það er auðveldara að bæta við 

kerfið en að útbúa það frá grunni.         

 Ragna segir að fyrirtækið stæri sig ekkert sérstaklega mikið af vottuninni. Vottunarmerkið 

er þó á heimasíðunni þeirra og einnig er hægt að lesa um á heimasíðunni um jafnlaunavottunina. 

Rönning notar vottunina helst þegar verið er að sækjast eftir nýju starfsfólki. Ragna segir það 

hjálpa í ráðningarviðtölum að taka fram að fyrirtækið sé jafnlaunavottað, fólk vilji frekar vinna 

fyrir fyrirtæki með jafnlaunavottun.         

 Að lokum svaraði Ragna aðspurð afhverju hún héldi að launamunur kynjanna væri til 

staðar að ástæðurnar gætu verið flóknar. Konur krefjast ekki jafn hárra launa og karlar og væru 

ekki jafn duglegar að biðja um hærri laun. Menn væru oft óhræddari að banka upp á og biðja um 

launahækkun. Einnig nefndi Ragna að karlar væru oft framasæknari en konur. Það væri minna mál 

fyrir karlmenn að vinna yfirvinnu heldur en konur og konu tækju sér lengra fæðingarorlof, þær 

gætu dregist aftur úr þar. Starfið væri konum ekki endilega allt, að konur hugsuðu oftar um fleiri 

hluti heldur en karlar, þær vilja vinna sína vinnu en vilja einnig geta sinnt börnum og heimili. Þó 

væri hún væri ekki endilega sammála því að konur ættu að dragast aftur úr við það. 

9.1.6. Unnur Ýr Kristjánsdóttir, Forstöðumaður mannauðssviðs – Tollstjóri 

Tollstjóri var eitt fyrsta fyrirtæki eða stofnun landsins til þess að fá jafnlaunavottun en hana fékk 

Tollstjóri í júní 2017 og er því jafnalaunakerfi þeirra byggt eftir því. Öll störf eru því flokkuð og 

greind og í kjölfarið keyrð í gegnum launagreiningu til þess að sjá hvort laun viðkomandi 

starfsmanns passi við stigið sem að starfið hefur.       

 Í upphafi við innleiðingu jafnlaunakerfisins segir Unnur að það hafi haft mjög jákvæð áhrif 

á margan hátt. Starfsmenn Tollstjóra voru ánægðir með þetta framtak þar sem traust og gagnsæi í 

launamálum hafi aukist til muna. Fólk skilur betur hvernig launamálum innan stofnunarinnar er 

háttað og hvernig launin er samsett og verður í kjölfarið ánægðara og skilningsríkara gagnvart 

launamálum. Starfsfólk upplifir staðalinn ekki einungis sem meira jafnrétti fyrir konur heldur fyrir 

alla.             

 Einnig leiddi jafnlaunastaðallinn af sér margar góðar aukaafurðir á borð við að 

starfslýsingar urðu skýrari og betur uppsettar sem hjálpaði svo til við stofnsamningagerð við 

stéttarfélögin. Tollstjóri var með betri upplýsingar um störf hvers og eins starfsmanns útaf þau 
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voru búin að kafa svo djúpt í að flokka og meta starfshópa innan stofnunarinnar.  

 Aðspurð hvort mikill kostnaður hafi fylgt jafnlaunavottuninni þá svaraði Unnur því að hún 

liti ekki á þetta sem kostnað, heldur frekar sem fjárfestingu þar sem þau fengju talsvert mikið til 

baka. En talið í krónum þá taldi Unnur að kostnaðurinn væri ekki umtalsverður. Þau hafi fengið 

úttektarstofur til að koma og gera launagreiningu en helsti kostnaðurinn sem slíkur var tími 

starfsmanna, sem var um 6-8 mannmánuðir.       

 Persónulega er Unnur sammála löggjöfinni um að skylda fyrirtæki til þess að innleiða 

staðalinn en segist þó skilja mótrökin í því að skylda minni fyrirtækin i alla þessa vinnu. Hún telur 

að fyrir þau fyrirtæki sem ekki eru með uppsett gæðakerfi áður en innleiðing staðalsins hefst geti 

lent á vegg við að fara í gegnum öll skref staðalsins eins og ber að gera. Því er töluvert erfiðara 

fyrir minni fyrirtækin, sem eru oftar en ekki ekki með starfandi gæðadeild að innleiða staðalinn 

heldur en fyrir stærri fyrirtækin sem eru með gæðadeild. Einnig nefndi Unnur að það hafi  ekki 

tíðkast áður að þvinga fyrirtæki til þess að innleiða staðla heldur ættu stjórnendur frekar að innleiða 

þá staðla sem þeir teldu sínu fyrirtæki til hagsbóta, af því fyrirtækið vilji gera betur. Þó tekur Unnur 

skýrt fram að hún sé allt í allt hlynnt því að jafnlaunastaðalinn sé hluti af lögum vegna þess hún 

telur að það sé þörf fyrir staðalinn þar sem launamunur kynjanna sé staðreynd. Það er þörf á því 

að vekja athygli á launamun kynjanna og með því að setja þessi lög þá vörpum við ljósi á  

vandamálið sem launabilið er.          

  Aðspurð hvers vegna Tollstjóri ákvað að fara í ferlið sem að fylgir 

jafnlaunastaðlinum áður en þess þurfti segir Unnur að þau hafi fyrst og fremst litið á þetta sem 

tækifæri. Tollstjóri vill vera leiðandi í jafnréttismálum og þetta var kærkomið í þá vinnu. Tollstjóri 

sjálfur, Snorri Olsen var mjög hlynntur þessu verkefni og telur Unnur að það hafi skipt miklu máli. 

Við svona mikið og flókið ferli er mikilvægt að hafa stuðning æðstu stjórnenda 

skipulagsheildarinnar. Það gerist ekkert nema hafa stuðning að ofan.     

  Í dag er enginn leiðréttur launamunur innan Tollstjóraembættisins en það er 

talsverður launamunur ef horft er á heildarlaun karla og kvenna. Starfshópar innan Tollstjóra eru 

mjög kynjaskiptir og eru karlastörfin álitin verðmætari en kvennastörfin. Tollvarðastörfin, sem að 

karlar sinna í auknum mæli eru metin verðmætari en innheimtu- og skrifstofustörin sem að konur 

sinna í meirihluta. Eftir fyrstu launagreiningar voru laun þeirra sem hallaði á leiðrétt og hækkuð 

eftir því sem þurfti. Til dæmis þá kom í ljós að starf ákveðins lögfræðings og starf ákveðins 

tölfræðisérfræðings voru metin á pari en lögfræðingurinn var með hærri laun. Því voru laun 



40 
 

tölfræðisérfræðingsins hækkuð til jafns við lögfræðinginn.      

 Unnur svarar því að það sé ansi margþætt spurning afhverju launamunur kynjanna sé til 

staðar. Launamunur kynjanna á sér margar hliðar og það eru margar ástæður sem kunna að liggja 

þar að baki en helst nefnir Unnur að karlastörf eru af einhverjum ástæðum oftar metin verðmætari 

en kvennastörf. Þeir sem eru að meta vægi starfa þurfi að opna hugann frekar við það að ákveða 

verðmæti hvers starfs. Á Íslandi í dag eru afskaplega fastmótaðar hugmyndir um hvaða störf eru 

verðmætari en önnur. Að passa peninga er talið verðmætara en að passa börn í íslensku samfélagi 

þótt að hver sá sem á börn myndi aldrei viðurkenna það. Konur eru einnig minna á vinnumarkaði 

útaf fjölskylduábyrgð en það er þó að breytast í dag. Einnig taka konur sér lengra fæðingarorlof en 

makar þeirra og karlar vinna frekar yfirvinnu en konur. Unnur telur þó að það sé enginn 

vinnuveitandi í dag sem að vísvitandi borgar karli hærri laun en konu séu þau að vinna sama starf.  

9.2. Umræða 

Ekki eru allir sammála um ágæti þeirra laga sem að gengu í gegn í ársbyrjun að nú skyldu öll 

fyrirtæki landsins með 25 eða fleiri starfsmenn gangast undir jafnlaunavottun með það að 

markmiði að útrýma launamun kynjanna í eitt skipti fyrir öll. Lögin eru vægast sagt umdeild eins 

og sjá má í þeim viðtölum sem að tekin við rannsókn þessa verkefnis.   

 Almennt voru viðmælendur með mjög mismunandi skoðanir á þessum nýju lögum og sjá 

má að það mótaði viðmælendur mjög svo hvernig lögin höfðu áhrif á þau og þeirra fyrirtæki. Eins 

og gefur að skilja þá hafði stærð og umfang fyrirtækjanna stór áhrif þar. Það var athyglisvert að 

sjá, án þess að ásaka þá karlkyns viðmælendur sem að talað var við um karlrembu , að svör karla 

og kvenna voru mismunandi. Kvenskyns viðmælendurnir voru þannig frekar sammála að nú skyldi 

skylda öll fyrirtæki landsins að gangast undir jafnlaunavottun en karlkyns viðmælendurnir voru 

frekar á báðum áttum. Eflaust má þó bara draga þá ályktun að málið snerti þá stjórnendur á 

mismunandi hátt óháð kyni. Ragna hjá Johan Rönning kom með áhugaverðan punkt sem að snérist 

um að í staðinn fyrir að skylda fyrirtæki til þess að innleiða jafnlaunastaðalinn þá væri mögulega 

hægt að hafa frekar einhvern hvata sem að myndi hvetja fyrirtæki til innleiðingar. Í kjölfarið talaði 

hún um að þegar að skipulagsheildir á borð við Ríkið og Reykjavíkurborg væru að bjóða út ákveðin 

verk þá yrði það fyrirtæki að vera með jafnlaunavottun til þess að fá verkið. Það er áhugaverð 

nálgun sem að mögulega hægt hefði verið að taka. Eins og sést í svörum Rögnu, Ólafs og Baldurs 

þá var þeim öllum illa við að það væri verið að þvinga einhverju upp á þau. Mögulega hefði tónninn 

verið annar í þeim ef þau væru ekki neydd í þessar framkvæmdir heldur hvött í þær. Ef frekar hefði 
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verið farið út í að nota jafnlaunastaðalinn sem hvata þá hefðu fyrirtæki mögulega notað hann sem 

hvatningu til að vera á undan keppinautum sínum og uppskera eftir því.   

 Varðandi fyrstu rannsóknarspurninguna „Hvaða áhrif hefur mismunandi stærð fyrirtækja á 

viðhorf stjórnenda til jafnlaunavottunar?‘‘ þá má sjá að mismunandi stærð fyrirtækja hefur 

gríðarlega mikil áhrif á viðhorf stjórnenda gagnvart lögunum. Það endurspeglast mest í því að 

stjórnendur stærri fyrirtækjanna (Landsbankinn og Össur) töldu að jafnlaunavottunin bæri með sér 

lítinn sem engan kostnað fyrir fyrirtækið á meðan að Ólafur, stjórnandi hjá Ó. Johnson & Kaaber 

sagði að jafnlaunavottunin myndi kosta fyrirtækið gríðarlegar upphæðir. Það er skiljanlegt Ólafur 

segi að kostnaðurinn sinn eigi eftir að vera töluvert meiri en hjá stærri fyrirtækjunum. Öll þau 

fyrirtæki sem þurfa að gangast undir jafnlaunavottun þurfa að ganga í gegnum svipaðan kostnað 

og því hefur sá kostnaður töluvert meiri áhrif á minni fyrirtækin. Kostnaðurinn hjá fyrirtæki með 

undir 50 manns í vinnu hefur því töluvert meiri áhrif á þau fyrirtæki en mörg hundruð manna 

fyrirtæki. Bæði Baldur og Ólafur töluðu um að vinnan við ferlið væri um það bil ársverk fyrir einn 

starfsmann fyrirtækisins. Einn starfsmaður hjá 50 manna fyrirtæki er því töluvert meira en einn 

starfsmaður hjá 500 manna fyrirtæki. Mörg minni fyrirtæki landsins eru ekki með fjármálastjóra 

eða mannauðsstjóra sem að þau gætu „fórnað‘‘ til verksins og sést það greinilega að 

jafnlaunavottunin kostar minni fyrirtækin meira. Ragna hjá Rönning tók ekki sömu afstöðu og 

Ólafur. Ragna hélt að því stærra sem fyrirtækið væri því meira væri umfangið, einnig sagði Ragna 

að kostnaðurinn hjá sínu fyrirtæki væri óverulegur. Áhugavert er að bera saman svör þeirra þar 

sem þau stjórna fyrirtækjum af svipaðri stærðargráðu. Tvær mögulegar útskýringar gætu verið 

fyrir svo mismunandi svörum frá þeim tveim. Í fyrsta lagi gæti verið að mögulega sé Ólafur að 

ofmeta umfang jafnlaunaúttektarinnar eða í öðru lagi er Ragna að vanmeta að fyrirtækið hennar 

hafi nú þegar verið með mótaða stefnu í launamálum. Líklegasta ástæðan er þó beggja blands.

 Mikil vandamál geta komið upp séu fyrirtækin ekki nú þegar með ákveðna launaramma 

eða starfstitla. Það sést bersýnilega í samanburði á svörunum hjá Rögnu og Ólafi. Fyrirtæki Rögnu, 

Johan Rönning var áður en það fór í jafnlaunaúttekt búið að kanna og greina launamun innanhús 

og voru að vinna eftir eiginlegri jafnlaunastefnu. Á meðan hjá Ólafi og Ó. Johnson & Kaaber, voru 

þau ekki með neina skjalaða stefnu eða búin að kanna launamun. Ef að jafnlaunavottunarkerfið í 

heild sinni er ekki jafn umtalsvert og talað er um þá gæti verið ráð hjá ríkinu að bjóða fulltrúum 

minni fyrirtækjanna á fund/fyrirlestur og útskýra fyrir þeim hvernig best væri að fara að málinu.  
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Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um að tilvonandi jafnlaunavottun hefði jákvæð 

áhrif á starfsfólk fyrirtækisins. Það er skiljanlegt þar sem að við jafnlaunavottun þá sjá starfsmenn 

að þau eru að fá greidd sambærileg laun á við aðra starfsmenn í sambærilegu starfi. Fólk vill vita 

að það sé metið að verðleikum og þykir það því kostur að sjá að manneskjan á næsta borði er ekki 

að fá hærra borgað en það sjálft.        

 Möguleg fjársekt hafði lítil sem enginn áhrif á þá viðmælendur sem að rætt var við. Öll 

voru þau sammála um að ef eitthvað væri komið í lög þá yrði bara að gjöra svo vel og fara eftir 

því. Því má draga af því ályktun að annað hvort mætti mögulega hækka þær fjársektir sem að 

fyrirtækin yrðu sektuð um eða bara sleppa þeim yfir höfuð.     

 Merkilegt er að sjá að allir viðmælendur virðist vera á sömu skoðun varðandi afhverju þeir 

haldi að launamunur kynjanna sé til staðar, að karlastörf eru betur borguð en kvennastörf. 

Höfundur er sammála þessari kenningu. Eins og Unnur Ýr sagði þá er verðmætara í íslensku 

samfélagi að passa peninga en að passa börn. Þótt að leiðréttur launamunur kynjanna sé að minnka 

er fátt sem bendir til þess að óleiðréttur launamunur muni minnka mikið á meðan vinnumarkaður 

er svona kynjaskiptur. Konur velja sér fremur starfsgreinar þótt þær viti að þær séu ekki jafnvel 

borgaðar og aðrar starfsgreinar (kennarar, hjúkrunarfræðingar). Fróðlegt væri að sjá hvernig 

skráningar karla  í hjúkrunarfræði og kennaranám myndi breytast ef laun þeirra stétta væru 

hækkuð.            

 Að mati rannsakanda þá hefði Alþingi mátt fara betur í það að ákveða hvernig farið væri í 

löggjöfina um jafnlaunavottun. Mikill meirihluti fyrirtækja í landinu er með undir 100 manns í 

starfi en það eru einmitt þau fyrirtæki sem að löggjöfin bitnar mest á. Alþingi hefði mátt vanda 

betur til verka í þeim skilningi að það er of mikið að skylda öll fyrirtæki til að fara sömu leið og 

uppfylla allar þær kröfur sem að gæðastaðalinn krefur. Það hefði til að mynda mátt byrja á að 

skylda stærri fyrirtæki landsins og þau fyrirtæki sem að eru skráð á hlutabréfamarkað til þess að 

fá jafnlaunaúttekt og síðan að taka ákvörðun út frá því hvað skyldi gera með minni fyrirtækin. 

Einnig hefði verið ásættanleg lausn að minni fyrirtækin hefðu ekki þurft að fara í jafn 

umfangsmiklar aðgerðir og lögin krefja heldur hefði ef til vill verið nóg að skylda minni fyrirtækin 

til þess að fara í jafnlaunaúttekt frá utanaðkomandi aðila sem að sýndi þeim hver launamunur 

þeirra er í raun og veru og í kjölfarið mætti mögulega sekta þau fyrirtæki sem væru með hærri 

launamun en ásættanlegt þykir, t.d. 3%.        

 Önnur leið sem hægt hefði verið að fara eftir til þess að ákvarða hvaða félög skyldu gangast 
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undir jafnlaunavottun væri að fara eftir lögum nr. 3/2006 um ársreikninga. Í 2. gr. laga um 

ársreikninga er að finna skilgreiningar á því hvað er örfélag, lítið félag, meðalstórt félag og stórt 

félag. Hefði ef til vill verið hægt að fara eftir þeim skilgreiningum til þess að ákvarða hvaða félög 

ætti að skylda til jafnlaunavottunar. Til að mynda hefði verið hægt að byrja á að skylda stóru 

félögin til þess að gangast undir jafnlaunavottun og í kjölfarið taka ákvörðun um framhaldið eftir 

því hvernig innleiðing stóru félagana gekk (3/2006).      

 Meðal þeirra sem hafa gagnrýnt lögleiðingu jafnlaunastaðalsins eru Staðlaráð Íslands, 

höfundar jafnlaunastaðalsins. Þegar að frumvarp Þorsteins Víglundssonar, félags- og 

jafnréttismála kom fyrst fram þá gagnrýndi Staðlaráðið frumvarpið með þeim rökum að staðalinn 

ætti frekar að nota á umbunandi hátt frekar en að neyða hann á fyrirtæki. Staðlaráðið sagði í 

umsögn sinni um frumvarpið að staðallinn væri mjög hentugur fyrir fyrirtæki og stofnanir til þess 

að innleiða sitt eigið jafnlaunakerfi en ekki ætti að þvinga hann uppá fyrirtæki og stofnanir. 

Staðlaráðið telji að meiri árangur myndi nást með því að hvetja fyrirtæki til þess að skoða staðalinn 

og hafa hann sér til hliðsjónar en ekki að hafa hann sem algild lög. Eins og Baldur Gísli nefndi þá 

hafa staðlar almennt verið valfrjálsir og eiga frekar að vera hjálpartæki fyrir fyrirtæki, fremur en 

að vera skyldubundnir. Einnig segir í tilkynningu Staðlaráðs um frumvarp Þorsteins að með því að 

fá vottun á jafnlaunakerfi samkvæmt staðlinum sé einungis ein leið af mörgum sem að fyrirtæki 

og stofnanir geti farið til þess að sýna fram á að það borgi jöfn laun fyrir sömu störf. Staðallinn sé 

einungis ein leið af mörgum sem að fyrirtæki geti farið og sé slík vottun ekki eina úrræðið sem að 

er í boði. Í lok tilkynningar segir Staðlaráð að fyrirtæki ættu að hafa meira frelsi til þess að beita 

öðrum úrræðum en einungis að innleiða jafnlaunastaðalinn (Stefán Rafn Sigurbjörnsson, 2017).

 Það gefur því auga leið að þegar að sjálfir höfundar staðalsins gagnrýna lagafrumvarp sem 

byggt er á á þeirra hugverki að aldrei hafi komið til tals hvort staðallinn hentaði fyrir öll fyrirtæki 

landsins. Það sést í tilkynningunni sem Staðlaráð sendi frá sér að höfundar höfðu ekki hugsað 

staðalinn fyrir alla. Miðað við að þau fyrirtæki sem fyrst voru til þess að fá vottun á innleiðingu 

jafnlaunastaðalsins (áður en að þess þurfti) eru allt stór fyrirtæki með yfir 100 starfsmenn þá er 

hægt að draga þá ályktun að staðallinn var mun frekar hugsaður fyrir stærri fyrirtækin frekar en 

þau minni. Það virðist vera að þegar frumvarpið var lagt fram að Staðlaráð hafi áttað sig á því að 

staðallinn hentaði ekki fyrir minni fyrirtæki landsins. Miðað við þær kröfur sem staðallinn setur 

þá virðist ólíklegt að staðlaráð hafi hugsað að mögulegt væri færi minni fyrirtæki að innleiða 

staðalinn. Það gæti verið ein af ástæðunum fyrir því að Staðlaráð hafi verið á móti frumvarpi 
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Þorsteins.            

 Eins og segir í kafla 2 um jafnlaunastaðalinn þá krefur staðallinn fyrirtæki um nokkur atriði. 

Þar má helst nefna jafnlaunastefnu, markmið um jöfn laun, starfagreiningu, launaramma og ýmsa 

verkferla. Í fyrsta lagi þá virðist það gott og gilt að krefja fyrirtæki landsins um jafnlaunastefnu. Í 

dag er það sjálfsagt mál að fyrirtæki skjali það hvernig það sér fram á að meta fólk eftir verðleikum 

óháð kyni, aldri, kynþætti o.s.fr. Það að fyrirtæki séu nú skyldug til þess að móta jafnlaunastefnu 

hefur ekki endilega einungis með kyn starfsfólks að gera, heldur einungis það hvort fólki sé 

mismunað eftir oftannefndum breytum. Að móta jafnlaunastefnu ætti ekki að þurfa að vera erfitt 

fyrir fyrirtækin þar sem að jafnlaunastefnan þarf ekki að vera flókin, heldur einungis að sýna fram 

á að fyrirtækin ætli ekki að mismuna starfsfólki sínu. Sama má segja með markmið um jöfn laun. 

Þar sem það hefur lengi verið í lögum að fyrirtækjum sé bannað að mismuna starfsfólki eftir kyni 

þá ættu öll fyrirtæki nú þegar að hafa það markmið að greiða jöfn laun fyrir sama starf.  

 Í öðru lagi þá krefur staðallinn fyrirtæki að gera starfagreiningu fyrir hvert og eitt starf. Að 

framkvæma starfagreiningu fyrir hvert og eitt starf er mikið verk. Starfagreining er flókið ferli eins 

og sjá má í viðauka B í jafnlaunastaðlinum. Það eitt að búa til greiningu á hvert starf er ekki 

nægjanlegt heldur þarf að meta störf með tilliti til hæfni, ábyrgðar, álags og vinnuaðstæðna. Einnig 

þarf að gera paraðan samanburð á öllum störfum, t.d. A borið saman við B og C borið saman við 

D. Svona umsvifamikil starfagreining er bæði gríðarlega tímafrek og kostnaðarsöm og er því verið 

að setja miklar kröfur á fyrirtækin. Ef til vill hefði verið hægt að fara einhverskonar milliveg með 

tilliti til þeirra krafna sem að starfagreiningin krefur. Ólíklegt er að svo umtalsverð starfagreining 

komi til með að borga sig fyrir öll fyrirtæki, sökum kostnaðar sem að henni fylgir. Þó eru kostir 

starfagreiningar nokkrir. Til að mynda þá auðveldar góð og vel unnin starfagreining 

launaákvarðanir, hjálpar til við verðmat starfa og minnkar launamisrétti innan fyrirtækisins. Góð 

starfagreining skilar sér einnig aftur til starfsfólks. Starfsfólk veit í kjölfarið hvaða flokki það 

tilheyrir og á auðveldara með að sjá hverjir tilheyra sama flokki og þeir.    

 Að ákvarða launaramma fyrir hvert starf er gert í kjölfar starfagreiningar. Kostnaður og 

vinna við hönnun og útfærslu launaramma ætti ekki að vera kostnaðarsamt sé starfagreiningin vel 

unnin. Þar sem fyrirtæki sem gera starfagreiningu eins og ætlast er til í staðlinum ættu að hafa 

nokkuð góða hugmynd um verðmæti hvers og eins starfs ætti útfærsla launaramma fyrir hvert starf 

ekki að vera flókið ferli, gefið að fyrirtæki sé nú þegar búið að flokka störfin og hafi laun hvers og 

eins starfsmanns fyrir framan sig. Launarammi getur verið mjög hentugur fyrir fyrirtækin. Með 
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launaramma er átt við að fyrir starf X þá séu greidd laun á fyrirfram ákveðnu bili. Meðal kosta 

þess að hafa skilgreinda launaramma eru að þeir stjórnendur eða aðrir sem sjá um launamál 

fyrirtækisins þurfa að réttlæta allar þær ákvarðanir sem þeir taka sem að eykur gegnsæi og einnig 

gæti launakostnaður lækkað þar sem ekki er hægt að réttlæta launahækkanir einstaka starfsmanna 

jafn auðveldlega.  

 

10. Lokaorð 

Rannsókn þessi beindist að áhrifum nýlegra laga um jafnlaunavottun sem öll fyrirtæki á Íslandi 

þurfa að innleiða. Margar rannsóknir hafa sýnt og sannað að kynbundinn launamunur er staðreynd, 

bæði hér á Íslandi og víðsvegar í hinum vestræna heimi. Útskýringar og orsakir þess eru þó 

misgóðar og óljósar.          

 Hugtakið „óleiðréttur launamunur kynjanna‘‘ er oft illa farið með bæði í daglegu tali og í 

fjölmiðlum. Það er tilfinning höfundar að það sé of mikil áhersla sett á og of miklar niðurstöður 

dregnar út frá hversu hár óleiðréttur launamunur er. Vissulega er óleiðréttur launamunur vandamál 

sem þarf að koma í veg fyrir eða minnka en óleiðréttur launamunur segir alls ekki alla söguna. 

Óleiðréttur launamunur segir einfaldlega til um hversu mikill munur er á meðallaunum 

einstaklinga. Í daglegu amstri ætti að leggja meira upp úr hugtökum eins og „leiðréttur 

launamunur‘‘ og ,,skýrður og óskýrður launamunur‘‘. Leiðréttur launamunur gefur töluvert betri 

mynd af hversu mikill launamunur er í raun og veru. Helstu gallarnir við leiðréttan launamun eru 

þeir að það getur verið gífurlega erfitt að komast að því hver hann er í raun og veru og til þess að 

komast að marktækri niðurstöðu þarf mikil gögn og mikla vinnu. Leiðréttur launamunur er hins 

vegar staðreynd á Íslandi en samkvæmt Hagstofu Íslands var leiðréttur launamunur á Íslandi 4,5% 

árið 2016 svo það er margt sem að má betur fara.       

 Með lögunum sem sett voru í upphafi þessa árs þá á að útrýma leiðréttum launamun. Það 

verður áhugavert að sjá hvernig það mun ganga en höfundur telur að innleiðing þessara laga sé 

klárlega skref í rétta átt. Lögin eru klárlega ekki fullkomin. Það var ekki algjörlega við hæfi að 

setja öll fyrirtæki landsins undir sama hatt og láta þau fylgja sömu reglum. Jafnlaunastaðallinn er 

skrifaður fyrir stærri fyrirtæki landsins og því getur reynst erfitt fyrir minni fyrirtækin að uppfylla 

allar þær kröfur sem að staðallinn gerir. Það hefði frekar verið við hæfi að byrja á að skylda stærri 

fyrirtæki landsins til þess að fara eftir staðlinum og öðlast í kjölfarið jafnlaunavottun og í kjölfarið 
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ákveða hvernig væri hægt að gera það sama með minni fyrirtækin.      

 Það verður áhugavert að fylgjast með á komandi misserum, hver áhrif 

jafnlaunavottunarinnar verða í raun og veru. Einnig verður fróðlegt að sjá hvort viðhorf til hennar 

muni breytast á næstu 5-10 árum. Mögulegt er að eftir nokkur ár verði litið á lögin um 

jafnlaunavottun sem sjálfsagðan hlut og einungis spurt afhverju við fórum ekki fyrr í þessar 

aðgerðir, en síðan gæti tónninn einnig verið svo að fyrirtæki landsins verði það ósátt við þetta kerfi 

að það verði hreinlega fellt úr gildi. Sjálfur heldur höfundur að þetta muni koma til með að reynast 

okkur Íslendingum vel. Þar sem að jafnlaunavottunin sjálf segir ekki að það þurfi að greiða öllum 

nákvæma krónutölu og það er ennþá kleyft að umbuna fyrir vel unnin störf þá munu áhrif 

jafnlaunavottunarinnar verða frekar góð en slæm til lengri tíma litið.    

 Algjört launajafnrétti kynjanna næst þegar að allir karlar og konur sitja við sama borð, ekki 

einungis þau sem að vinna sömu vinnu og því mun algjört launajafnrétti ekki nást fyrr en 

starfsstéttir þar sem konur eru í meirihluta fái sambærileg laun og starfsstéttir þar sem að karlar 

eru í meirihluta. 
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Viðauki A 

Viðtalsrammi 

1. Hvernig virkar jafnalaunakerfi og jafnlaunastefna ykkar? 

2. Hvaða áhrif hafði/hefur innleiðing jafnlaunakerfis á fyrirtækið? 

3. Hefur nýleg löggjöf mikil áhrif á fyrirtækið? 

4. Er mikill kostnaður sem fylgir jafnlaunavottuninni? 

5. Hvaða áhrif hefur jafnlaunavottun á starfsfólk fyrirtækisins? 

6. Afhverju fór fyrirtækið í innleiðingu á jafnlaunastaðlinum áður en þess þurfti? (Ef við átti) 

7. Hvað er launamunur fyrirtækisins mikill og hver var hann fyrir jafnlaunavottunina? (Ef við 

átti) 

8. Hefur möguleg fjársekt mikil áhrif? 

9. Hefur möguleg neikvæð umfjöllun í fjölmiðlum áhrif á fyrirtækið gagnvart 

jafnlaunavottun? 

10. Stærir fyrirtækið sig af því að vera komið með jafnlaunavottun? (Ef við átti) 

11. Persónulega, ert þú sammála löggjöfinni? 

12. Persónulega, afhverju heldur þú að launamunur kynjanna sé til staðar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


