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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort að kynbundinn launamun megi að einhverju 

leiti rekja til ólíkrar hegðunar og samningatækni karla og kvenna í launa-, atvinnu- og 

starfsviðtölum. Hvort að útskýra megi kynbundinn launamun með einhverju öðru en þeim 

tölulegum upplýsingum sem hafa komið fram í flestum ef ekki öllum launakönnunum sem 

framkvæmdar hafa verið, bæði hér á landi og erlendis.  

Hér er um eigindlega rannsókn að ræða. Tekin voru viðtöl við átta einstaklinga. Tilgangurinn 

var að kanna þeirra upplifun, reynslu og tilfinningar til málefnisins og hvort að þeir greindu 

mun á körlum og konum í samningaviðræðum um laun og stöðuveitingar. Viðmælendur starfa 

allir sem stjórnendur eða millistjórnendur og eru með mikla reynslu af starfsmannamálum. 

Allir hafa þeir komið að fjölmörgum launaviðræðum, ráðningum, stöðuveitingum og 

starfmannasamtölum og samið við fjölbreyttan hóp karla og kvenna um kaup og kjör.  

Helstu niðurstöður benda til þess að hegðun kynjanna í launa- og starfsviðtölum sé ekki sú 

sama. Konur hafa minni áhuga á launum, aðrir þættir en laun skipta þær meira máli og þær 

fórna ekki fjölskyldulífi fyrir betri störf eða hærri laun. Þá benda niðurstöður jafnframt til að 

efla þurfi samningatækni kvenna og að konur þurfi að átta sig betur á virði sínu á 

vinnumarkaði. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar má því leiða líkum að því að hluta 

kynbundins launamunar megi skýra með ólíkri hegðun kynjanna þegar kemur að því að semja 

um kaup og kjör.  
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1.  Inngangur 

Í þessari rannsóknarritgerð verður greint frá niðurstöðum rannsóknar á samningatækni og 

hegðun kynjanna í launa-, atvinnu- og starfsviðtölum og hvort að hegðun og samningatækni 

kunni að hafa áhrif á kynbundinn launamun. 

Áhugi á efninu vaknaði á námskeiði um samningatækni. Ég hafði aldrei lært nokkurn hlut um 

samningatækni og hafði ekki velt því fyrir mér hvort að ákveðin tækni væri á bak við það að 

semja. Eflaust var ég vön að taka því sem að mér var rétt án þess að kanna aðra möguleika. 

Ég var mjög spennt í fyrsta tíma, svipaður fjöldi karla og kvenna var mættur. Hins vegar fór 

konum ört fækkandi næstu vikurnar og við vorum ekki margar eftir í lokinn. Þetta vakti áhuga 

minn á því hvort að einhver munur væri á kynjunum þegar kæmi að samningum og 

samningatækni. Eftir að hafa kynnt mér námsefni námskeiðsins þar sem fjallað var um ólíka 

samningatækni karla og kvenna og nálgun að samningum, var ekki aftur snúið. Þar kom meðal 

annars fram í erlendum rannsóknum að konur semja síður um laun sín. Þær fara ekki fram á 

það sem þær vilja á vinnumarkaði og þar með talin laun. Þær taka því sem að þeim er rétt, 

verðleggja virði sitt ekki á sama hátt og karlar og einhvern hluta kynbundins launamunar megi 

rekja til þessarar hegðunar kvenna.  

Allar launakannanir sem gerðar hafa verið hér á landi sína fram á kynbundinn launamun. Hann 

er að vísu mismikill milli kannana en konur koma ávallt verr út úr þeim samanburði. Laun þeirra 

mælast lægri en laun karla. Því lá  beinast við að kanna hvort að staðreyndin væri sú sama hér 

á landi, að konur biðja ekki um það sem þær vilja, hvort að útskýra megi kynbundinn launamun 

hér á landi með ólíkri samningatækni karla og kvenna, hvort að konur átti sig ekki á virði sínu 

og sæki ekki það sem þær geta fengið, láti þær á það reyna. 

Erfitt er að finna hinn eina sanna launamun sem rekja má beint til kyns. Karlar vinna almennt 

lengri vinnudag en konur og eru oft í betur launuðum störfum. Þetta skýrir að hluta til þann 

mun sem er á launum kynjanna (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

Kynbundinn launamunur er hins vegar sá munur sem er á launum karla og kvenna og er 

eingöngu rakinn til kynferðis. Í þessu samhengi þá er ýmislegt sem hefur áhrif á laun hvers og 

eins og þar eru margir óvissuþættir sem spila inni í. Má þar nefna menntun, aldur, starfsaldur, 

starfshlutfall, starfsstétt, yfirvinnu, vaktaálag og ábyrgð í starfi. Þegar þessir þættir ná ekki að 
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skýra þann mun sem er á launum karla og kvenna þá er talað um kynbundinn launamun. 

(Jafnréttisstofa, e.d., c; ParX viðskiptaráðgjöf IBM og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2009). 
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2.  Að semja 

Samningaviðræður snúast um fólk, áhrif og samskipti. Þær eiga sér stað á hverjum degi og eru 

í raun hluti af hinu daglega lífi. Samningaviðræður eiga sér bæði stað á persónulegum og 

viðskiptalegum nótum (Thompson, 2009). Flestir þurfa á einhverjum tímapunkti að semja. Fólk 

semur við maka sinn, börnin, vini og nágranna. Hversdagslegar samningaviðræður snúast  til 

dæmis um hver á að fara út með ruslið, hvert á að fara í sumar frí og hvernig bíl á fjölskyldan 

að kaupa (Domeyer, 2005). Í viðskiptalífinu semja yfirmenn við undirmenn og samstarfsfólk 

semur sín á milli. Fyrirtæki semja við starfsmenn, við önnur fyrirtæki og mismunandi deildir 

innan fyrirtækja semja sín á milli (Thompson, 2009). Þar eru laun, launahækkanir, 

stöðuveitingar og ýmiss konar viðskiptasamningar áberandi. 

Hæfileikinn til þess að semja er mikilvægur hverjum og einum, bæði í einkalífinu og í 

atvinnulífinu. Í raun snýst lífið að miklu leiti um samningaviðræður og það að semja. Á hverjum 

degi standa fjölmargir frammi fyrir sama vandamálinu, það er að finna út úr því hvernig komast 

eigi að samkomulagi án þess að upp úr sjóði (Fisher, Ury og Patton, 1991). Leysa þarf úr 

ágreiningi og árekstrum þegar fólk er ekki sammála. Til að komast að niðurstöðu sem báðir 

geta sætt sig við þarf að ná samkomulagi og besta leiðin til að sætta ólík sjónarmið er að semja 

um þau (Miller og Miller, 2002). Fólk semur því ekki að ástæðulausu. Samningaviðræður eiga 

sé stað vegna þess að þátttakendur vilja ná einhverju fram og reikna með að hagnast, á 

einhvern hátt, af viðræðunum (Kolb og Williams, 2003). Til að ná ásættanlegum árangri í 

samningaviðræðum er mikilvægt að átta sig á því hvernig maður sjálfur haga sér í 

samningaviðræðum og hvernig mótaðilinn hagar sér. Mikilvægt er að átta sig á sínum eigin 

styrkleikum og veikleikum og hvaða aðferðum samningsaðilar beita við samningsgerðina 

hverju sinn. 

Þegar kemur að því að semja þurfa markmiðin að vera skýr. Mikilvægt er að átti sig á hverju 

eigi að ná fram með samningnum og hverjir valkostirnir eru (Fisher o.fl., 1991). Huga verður 

að því við hvaða aðstæður viðkomandi er tilbúinn að semja og á hvaða tímapunkti hann ætli 

að ganga frá samningaborðinu þar sem ekki næst ásættanleg niðurstaða (Thompson, 2009). 

Góður undirbúningur er því lykilatriði eigi árangursríkir samningar að nást. 
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3.  Lengi býr að fyrstu gerð 

Uppeldi, auglýsingar, kvikmyndir og fjölmargir aðrir þættir í umhverfinu hafa áhrif á viðhorf og 

gildismat kvenna og karla. Menning og samfélag eiga stóran þátt í að móta viðhorf og venjur 

einstaklinga.  Það sama má segja um ólík viðhorf gagnvart kynjunum og hvernig konur og karlar 

eiga að hegða sér við tilteknar aðstæður (Karakowsky og Miller, 2006). Staðalímyndir hafa 

áhrif á hvernig fólk hugsar og hegðar sér. 

Sú skoðun að karlar séu rökvísir, áreiðanlegir og traustir en konur viðkvæmar og 

tilfinningasamar er nokkuð algeng. Karlmönnum sem gengur vel eru yfirleitt álitnir vera 

vinnusamir og klárir, á meðan konur í sömu stöðu eru oftar álitnar heppnar eða talið að þær 

eigi árangur sinn öðrum að þakka (Craver, 2002). Þessar staðalímyndir kynjanna eiga sér 

djúpar og langar rætur í samfélaginu. Þær mótast snemma á lífsleiðinni og þeim er erfitt að 

breyta. Til dæmis er mörgum stúlkum innrætt frá unga aldri að vera ekki gráðugar, ýtnar eða 

árásagjarnar, sem er kannski ekki skrítið þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að á 

fullorðinsárum kunna hvorki konur né karlar við of ágengar, ýtnar og ákveðnar konur (Babcock 

og Laschever, 2007; Bowels, Babcock og Lai, 2007; Wade, 2001). Hins vegar virðist það skipta 

minna máli með karlmenn og ekki hafa sömu áhrif. 

Stúlkur vilja oftast leika sér við aðrar stúlkur og dregnir við aðra drengi. Þetta skiptir máli þar 

sem stúlkur og drengir leika sér ekki eins og læra ólíka hluti í leikjum sínum. Stúlkur keppa 

yfirleitt ekki á sama hátt og drengir. Þær hjálpast frekar að og stunda frekar leiki þar sem lítil 

samkeppni ríkir á meðan drengir komast snemma  í kynni við keppnir og leiki þar sem allt snýst 

um að vinna eða tapa. Stúlkur leika sér oftast fáar saman. Þær mynda náið og gott samband 

við eina eða tvær vinkonur. Í þeirra augum er mikilvægt að hlúa að, vernda og viðhalda þessum 

nánu og persónulegu tengslum. Stúlkur frekar en drengir leggja áherslu á jöfnuð í sínum 

vinasamböndum og það er enginn sem vinnur eða tapar. Ef að ósætti verður í leik þá hætta 

þær oft leiknum til þess að vernda sambandið á milli þeirra sem eru að leika sér saman.  Þær 

tala kurteisislega saman og vilja frekar vera sammála en ósammála. Í leikjum sínum þróa þær 

með sér samvinnu og forðast deilur. Að sama skapi uppgötva þær að það að forðast deilur er 

oft á tíðum gott ráð til að viðhalda góðu vinasambandi (Babcock o.fl, 2007; Engström, 2005; 

Tannen, 2019; Craver, 2002; Evans, 2000). 



13 
 

Strákar leika sér hins vegar í stærri hópum. Þeirra leikir eru oftar grófari og þar eru ekki allir 

jafnir. Þeir skipa hvorum öðrum fyrir og þar er meira um keppnir, deilur og átök um yfirráð 

(Tannen, 2019). Ef þeir verða ósáttir í leikjum sínum þá leysa þeir oft málið með því að setja 

reglur. Þeir læra að það er gaman að keppa og það að vera fylginn sér geti skipt máli til að ná 

fram markmiðum sínum. Í gegnum þessa leiki og hegðun læra drengir að þeir geta hegðað sér 

á ákveðinn hátt í leikjum sínum án þess að það skaði vinasamband þeirra. Andstæðingurinn 

verður áfram vinur að leik loknum. Þeir læra að hægt er að deila og vera ósammála en það 

skaðar ekki sambandið sem búið er að byggja upp. Deilur og átök drengja inni á leikvellinum 

ná yfirleitt ekki út fyrir hann (Babcock o.fl, 2007; Tannen, 2019). 

Þrátt fyrir að stúlkur séu í auknum mæli farnar að stunda leiki sem hafa verið skilgreindir sem 

hefðbundnir strákaleikir þá hafa hinar hefðbundnu staðalímyndir lítið breyst. Staðalímyndir 

hafa enn gríðarlega áhrif á það hvernig kynin hegða sér og á almenn viðhorf í samfélaginu um 

það hvernig konur og karlar eigi að hegða sér.  
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4.  Hegðun við samningaborðið  

Sá kynjamunur sem skapast í æsku helst oftast óbreyttur þegar á fullorðinsár er komið. Leiða 

má líkum að því að félagsmótunin sem á sér stað í æsku, sem og ólíkir leikir stúlkna og drengja, 

hafi áhrif á ólík viðhorf kynjanna til samningaviðræðna. Ýmislegt bendir til þess að konur upplifi 

samningaviðræður á annan hátt en karlar. Með samningum er verið að leysa úr deilum og 

deilur eru tengdar við átök og árgreining, sem er ein af staðalímyndum karlmennskunnar (Kolb 

o.fl., 2003; Karakowsky o.fl., 2006; Babcock o.fl, 2007). Þegar á fullorðins ár er komið hafa 

konur oft takmarkaðri reynslu en karlmenn af því að fást við ágreining og deilur. Þær hafa haft 

færri tækifæri til að finna út úr því hvernig leysa á úr ágreiningi án þess að það skaði samband 

þeirra við þann sem semja þarf við ( Babcock o.fl., 2007). Þetta er eflaust einn liður sem útskýrir 

hvers vegna margar konur hafa neikvæða mynda af samningaviðræðum. Skiptir þá ekki máli 

hvort um er að ræða valdamiklar og vel menntaðar konur eða aðrar konur. Þær segjast verða 

óöruggar og jafnvel hræddar og rúmlega tvisvar sinnum fleiri konur en karlar segjast kvíða eða 

hræðast samningaviðræður. Þær eru óöruggari við undirbúning samningsviðræðna og ekki 

jafn sáttar við niðurstöðurnar og karlmenn (Babcock o.fl, 2007).   

Í flestum tilfellum finnst karlmönnum samningaviðræður hins vegar vera spennandi og 

skemmtilegar. Þeir líkja oft slíkum viðræðum við glímu eða að vinna kappleik, á meðan konur 

líkja samningaviðræðum við ferð til tannlæknis (Babcock o.fl., 2007). Það er því nokkuð ljóst 

að konum líður oft á tíðum ekki vel með þá hugmynd að þurfa að standa í samningaviðræðum. 

Það hefur þau áhrif að konur eru síður líklegri en karlmenn til að semja og um 20% kvenna 

segist aldrei hafa samið um neitt (Babcock o.fl., 2007). Konum finnst orðið samningaviðræður 

vera ógnvekjandi og karlmannlegt, þrátt fyrir að samningar séu eitthvað sem þær gera í raun 

á hverjum degi, ómeðvitað.  

Þegar hegðun kynjanna við samningaborðið er skoðuð bendir margt til þess að kynin nálgist 

samningaviðræður á ólíkan hátt og að greina megi mun á hegðun, tækni og þeim aðferðum 

sem beitt er í slíkum viðræðunum (Karakowsky o.fl., 2006; Wade, 2001; Halpen og McLean 

Parks, 1996).  
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4.1  Ólíkum aðferðum beitt, samkeppnis- eða sambandsstíll 

Ýmsir hafa fengist við að rannsaka það hvort að aðkoma kvenna og karla að samningaborðinu 

sé svipuð og hvort að kynin semji á svipaðan hátt. Margt bendir til þess að áherslurnar séu 

ólíkar. Orðræðan er oft önnur, viðhorf til samningsviðræðna er ekki það sama og samband við 

samningsaðila er litið ólíkum augum (Kolb, Williams og Frohlinger, 2004).  

Í samningaviðræðum eru konur sagðar hallast að því sem kallað hefur verið sambandsstíll (e. 

win-win) á meðan karlar eru sagðir hafa tileinkað sér svokallaðan samkeppnisstíl (e. win-lose), 

sjá töflu 1 (Kolb o.fl., 2004; Miller o.fl., 2002; Karakowsky o.fl., 2006). 

Tafla  1.  Aðferðir í samningaviðræðum, helstu einkenni samkeppnis- og samningsstílsins (Miller o.fl., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í þessu fellst að í samningaviðræðum eru karlmenn í mörgum tilfellum drifnir áfram af 

samkeppni. Þeir hafa tilhneigingu til að líta á samningaviðræður sem takmarkað og aðskilið 
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þær ekki niður á eigin hagsmunum 
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 Allir eru sáttir þegar samningaviðræðum er lokið 
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samningsaðila 
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ferli. Þeir einblína á að leysa tilfallandi ágreining og sækjast eftir því að ná fram sínum eigin 

hagsmunum sem og góðum samningi fyrir sjálfan sig (Kolb o.fl., 2003). Þeir eru reiðubúnir að 

beita hinum ýmsum brögðum og hjá þeim snúast samningaviðræður oftar um að vinna eða 

tapa (Karakowsky o.fl., 2006; Craver, 2002).    

Á hinn bóginn eru konur tilbúnari til að sætta ólík sjónarmið samningsaðila og þær eigi 

auðveldara með að sjá fleiri en sína hlið á málum (Halpen o.fl., 1996). Þær horfa frekar á 

heildamyndina, líta á samningsferlið sem hluta af stærra samhengi og gefa tilfinningum meiri 

gaum en karlar (Kolb o.fl., 2004). Þær vilja að allir við samningaborðið hafi ákveðin áhrif og 

völd. Markmið þeirra er að allir komi vel út úr viðræðum og séu sáttir við niðurstöðuna sem 

næst, þó það taki yfirleitt lengri tíma að ná þannig samkomulagi. Í samningaviðræðum leggja 

konur gjarnan áherslu á að ná og byggja upp samband á milli samningsaðila áður en 

samningaviðræður hefjast. Þetta gera þær gjarnar með því að ræða um málefni sem eru 

óviðkomandi samningaviðræðum. Þessu sambandi vilja þær svo reyna að viðhalda að 

afloknum viðræðum (Karakowsky o.fl., 2006; Miller o.fl., 2002; Kolb o.fl., 2004).   

Samningsstíll karlmanna er álitin vera beinskeyttur, ópersónulegur og fullur af 

röksemdarfærslum á meðan samningsstíll kvenna er sagður vera tillitssamari og stundum 

langsóttari (Kolb o.fl., 2003). Í samningaviðræðum eru konur oft á tíðum ekki jafn beinskeyttar 

og karlmenn (Halpen o.fl, 1996). Þær fara oftar í kringum hlutina og eru lengur en karlmenn 

að koma sér að kjarna málsins (Karakowsky o.fl., 2006). Karlmenn vilja hins vegar koma sér 

beint að efninu og eru lítið fyrir kurteisishjal. Þeim finnst mikilvægt að staða, starfstitill, 

kunnátta og starfsárangur samningsaðila komi fram áður en viðræðurnar hefjast (Miller o.fl., 

2002; Halpen o.fl., 1996). Þá eru þeir líklegri til að beita mótaðila sína þrýstingi, sjái þeir fram 

á ásættanlegann samning og lausn sem er þeim að skapi. Efnislegar niðurstöður viðræðna er 

það sem skiptir mestu máli og ekkert annað. Þeir reyna að sannfæra gagnaðila um ágæti eigin 

hugmynda, hagsmuna og viðhorfa í samningaferlinu á meðan konur vilja frekar öðlast skilning, 

þær vilja umræður og skoðanaskipti (Karakowsky o.fl., 2006; Kolb o.fl., 2004). 

Bæði kynin eru sögð reyna að beita blekkingum í samningaviðræðum en þó ekki á sama hátt. 

Karlar hliðra til sannleikanum til að líta sjálfir betur út. Konur beita annars konar blekkingum 

sem felast til dæmis í því að láta samningsaðila líða betur með sjálfan sig með því að hrósa 

útliti eða klæðaburði viðkomandi (Craver, 2002) Rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að 

konum sé oftar betur treystandi en körlum því þær bregðast síður trausti. Þær eiga aftur á 
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móti erfiðara með að gleyma og fyrirgefa, bregðist mótaðili trausti þeirra (Craver, 2002). Hins 

vegar eru karlmenn líklegri til að nota húmor í samningaviðræðum og þeir tala meira og lengur 

um peninga og fjármál en konur (Halpen o.fl., 1996). 

4.2  Hvaða aðferð er best að beita? 

Samkeppnis- og sambandsstíll eru tvær ólíkar aðferðir og önnur aðferðin er almennt ekki talin 

vera betri en hin í samningaferlinu (Mahaffy, 1997). Þó má kannski segja að framan af hafi 

samkeppnisstíll verið ríkjandi og átt oftar upp á pallborðið í samningaviðræðum, en með 

aukinni þátttöku kvenna í samningaviðræðum og fleiri rannsóknum á viðfangsefninu hefur 

sambandsstíllinn unnið á (Kolb o.fl., 2003) og í seinni tíð hallast ýmsir að því að oft á tíðum sé 

betra að beita honum. Fisher o.fl. (1991) hafa bent á það í skrifum sínum að sambandsstíll sé 

yfirleitt æskilegri því auðveldara sé að átta sig á öllum þeim hagsmunum sem í húfi eru þegar 

honum er beitt. Þá ræða samningsaðilar saman, mynda með sér einhvers konar samband og 

láta uppi um hagsmuni sína. Þannig aukist möguleikar á að ná ásættanlegri niðurstöðu fyrir 

alla, eða að minnsta kosti fyrir fleiri aðila. Þessu eru Kolb o.fl. (2004) sammála og telja líklegra 

að allir standi upp sáttir frá samningaborðinu þegar sambandsstílnum er beitt. 

Flestir beita þessum aðferðum ómeðvitað og stjórnast af stórum hluta af félagsmótun 

æskunnar. Hér er búið að staðla ákveðnar hugmyndir í samningatækni upp á kynin en vert er 

að hafa í huga að einstaklingar eru ólíkir og ekki er hægt að setja alla undir sama hatt. Það 

beita ekki allir karlmenn samkeppnisstíl við samningaborðið. Til eru karlmenn sem aðhyllast 

sambandsstíl og konur sem aðhyllast samkeppnisstíl og beita honum í samningaviðræðum. Þá 

hefur því einnig verið haldið fram að aukin menntun hafi áhrif á aðferðir samningsaðila. Til 

dæmis eigi kvenkyns lögfræðingur meira sameiginlegt með karlmanni sem einnig er 

lögfræðingur, og semji líkt og hann, en með konu sem starfar á öðrum vettvangi (Negotiation, 

2003) (Craver, 2002). 

Það er þó margt sem bendir til þess að flestir tileinki sér aðra hvora aðferðina við 

samningaborðið eða breyti um aðferðir eftir því hvað er verið að semja um, við hverja er verið 

að semja og við hvaða aðstæður. Þegar samningsaðilar hafa áttað sig á sínum eigin aðferðum, 

sem og á aðferðum mótaðila, þá eru meiri líkur á því að samningar náist og útkoma þeirra 

verði betri en annars hefði orðið (Fisher o.fl., 1991; Miller o.fl., 2002). 
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Sambandsstílinn hefur verið að sækja á og í seinni tíð er hann í mörgum tilfellum talin æskilegri 

leið að ásættanlegum samningum. Þetta er sú aðferð sem konur hafa beitt í ríkar mæli í 

samningaviðræðum. Þessi aðferð virðist þó ekki hafa skilað sér í launaviðræðum né í 

launaumslag kvenna. 
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5.  Árangur ólíkrar samningatækni, áhrif á laun og kynbundinn 
launamun 

Árangur samningaviðræðna ræðst af niðurstöðu þeirra. Í ljósi þess að kynin hegða sér oft á 

tíðum ólíkt við samningaborðið og nota ólíkar aðferðir, hafa margir velt því fyrir sér hvort að 

konur eða karlar séu betri samningamenn og hvort að árangur þeirra sé sá sami. Þó svo að 

konur og karlar beiti ólíkum aðferðum við samningaborðið þá er kyn ekki talið vera 

áreiðanlegur mælikvarði þegar spá á fyrir um frammistöðu í samningaviðræðum eða útkomu 

þeirra (Pradel, Bowles og McGinn, 2006). Ekki eru þó allir fræðimenn á sama máli um áhrif 

kyns á niðurstöður samninga og rannsóknir sem gerðar hafa verið eru ekki allar á sama máli 

(Mahaffy, 1997). Þá telja aðrir að ekki sé til nægilegt eða fullnægjandi efni um málið að hægt 

sé að alhæfa um það með einum eða öðrum hætti (Halpen o. fl., 1996).  

Kannanir Craver (2002) sýna að ekki er munur á kynjunum hvað niðurstöður samninga varðar. 

Samkvæmt hans rannsóknum er ekki marktækur munur á árangri karla og kvenna í 

samningaviðræðum. Árangurinn er mjög svipaður og ekki er fylgni á milli kyns og frammistöðu. 

Það sem vekur athygli er að karlmönnum finnst meira til þess koma þegar aðrir karlmenn ná 

einstaklega góðum samningum heldur en ef kona nær slíkum samningi. Þá sæta slíkar konur 

frekar gagnrýni frá kynsystrum sínum en karlmenn sem ná sama árangri (Craver, 2002). 

Kray, Thompson og Galinsky (2001) vildu kanna áhrif staðalímynda á launakröfur við 

samningaborðið. Í rannsókn þeirra kom í ljós að karlmönnum gekk betur þegar gengið var út 

frá að karlmannlegar aðferðir við samningaborðið væru æskilegar. Karlmönnum gekk enn 

betur og fóru fram á meira þegar þátttakendum var talin trú um að hægt væri að spá fyrir um 

útkomuna, hegðun þeirra og raunverulega getu við samningaborðið. Hins vegar breyttist 

útkoman konum í hag, þegar tekið var fram í upphafi hvaða staðalímyndir ættu við um konur 

við samningaborðið. Konunum gekk einnig betur en karlmönnunum þegar gefið var í skyn að 

mannlegi þátturinn skipti miklu máli í viðræðunum. Rannsókn Björklund og Tendell (2011) 

skilaði svipuðum niðurstöðum, konur eru þó líklegri til að fara fram á minna í launaviðræðum 

óháð aðstæðum. Í rannsókn Small, Gefland, Babcock og Gettman (2007) gekk konum betur 

þegar samningsaðstæður voru settar í samhengi við að biðja um eitthvað frekar en að semja 

um eitthvað. Í rannsókn Leibbrandt og List (2012) kom fram að karlmenn væru líklegri til að 

semja um laun en konur, ef ekki var tekið fram í upphafi að hægt væri að semja um laun. Ef 



20 
 

tekið var fram að hægt væri að semja um laun þá voru konur jafnlíklegar og jafnvel líklegri en 

karlar til að semja um laun.  

Staðlaðar hugmyndir um hæfni og samningaaðferðir kynjanna hafa augljós áhrif á launakröfur 

og frammistöðu við samningaborðið, hvort heldur sem er á jákvæðan eða neikvæðan hátt. 

Það er ýmislegt sem bendir til þess að konur standi sig betur þegar þær semja fyrir aðra heldur 

en þegar þær eru að semja fyrir sjálfan sig (Bowels o.fl., 2005; Wade, 2001). Þetta á sérstaklega 

við þegar kemur að launaviðræðum. Rannsóknir sýna að konur og karlar nálgast slíkar 

viðræður á ólíkan hátt og greina megi kynbundinn mun í launaviðræðum (Barron, 2003). 

Kröfurnar eru ekki þær sömu og kynin semja á ólíkan hátt þegar kemur að launum, 

hlunnindum, stöðu- og launahækkunum (Agnvall, 2007; Barron, 2003). Þegar konur þurfa að 

semja um sín eigin laun, hlunnindi og starfsframa þá bendir margt til þess að þær semji ekki 

og taki fyrsta boði (Babcock o.fl., 2007; Aðalsteinn Leifsson og Aldís G. Sigurðardóttir, 2010). 

Það sama gildir hins vegar ekki um karlmenn. Þeir standa sig álíka vel þegar þeir eru að semja 

fyrir sjálfan sig og þegar þeir eru að semja fyrir hönd annarra (Pradel o.fl., 2006).  

5.1.  Launaviðræður og byrjunarlaun 

Konur eru ólíklegri en karlmenn til að semja um laun sín. Þær hefja síður launaviðræður og 

þær sækjast ekki í jafn ríkum mæli eftir stöðuhækkunum. Helsti munurinn á kynjunum er 

sagður vera sá að konur semji alls ekki þegar kemur að þeirra eigin launum og starfsframa. 

Kaup og kjör eru eitthvað sem konur eru ekki áfjáðar í að semja um. Þegar konur þurfa að 

semja um þessa hluti fyrir sig sjálfar, þá er eins og þær vilji forðast samningaferlið og missa þá 

um leið af tækifærum sem gætu haft jákvæð áhrif á starfsframa þeirra og afkomu (Babcock 

o.fl., 2007;  Pradel o.fl., 2006). Karlmenn hafa hins vegar ekkert á móti því að semja. Þeir eru 

taldir samningsharðari og telja sig oft verðskulda meira en þeim er boðið í launaviðtali, sjá 

töflu 2 (Barron, 2003). Konur eru aftur á móti þakklátar og upp með sér yfir því að vera boðið 

starf og sætta sig frekar strax við það sem þeim er boðið (Babcock o.fl., 2007).  

Við upphaf starfsferils semja karlmenn oftar um hærri laun en konur og gera hærri launakröfur 

í upphafi. Babcock o. fl. (2007) sýndu fram á að konur eru ólíklegri en karlar til að semja um 

kaup og kjör í upphafi starfsferils síns og þegar þær semja þá fara þær fram á of lítið. Þær eru 

ólíklegri til að setja fram gagntilboð og ef þær setja fram gagntilboð þá er það yfirleitt lægra 

en gagntilboð karla (Aðalsteinn Leifsson o. fl., 2010). Margir karlmenn sætta sig að vísu líka við 
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fyrsta launatilboð en líta hins vegar oftar á að fyrsta tilboð sé upphaf að samningaviðræðum 

(Barron, 2003; Gerhart og Rynes, 1991; Stevens o.fl., 1993; Babcock o.fl., 2007).   

Þegar launamunur nýútskrifaðra meistaranema úr háskóla í Bandaríkjunum var skoðaður kom 

í ljós að karlmennirnir voru að meðaltali með 7,6% hærri byrjunarlaun en konurnar.  Þegar 

kafað var dýpra í tölurnar og kannað hvaða ástæður lægju að baki þessum mun kom í ljós að 

flestar konurnar tóku fyrsta launatilboði. Einungis 7% kvennanna sömdu um laun sín. Hins 

vegar höfðu 57% karlanna ekki tekið fyrsta tilboði heldur samið við vinnuveitendur um betri 

laun. Þeim sem sömdu um laun sín, bæði karlar og konur, tókst að meðaltali að hækka þau um 

7,4%  sem er aðeins lægra en sú prósentutala sem skilur að launamun kynjanna í rannsókninni 

(Babcock o.fl, 2007). Önnur rannsókn sem gerð var á meðal nýútskrifaðra MBA nemenda sýndi 

að af þeim sem sömdu um laun sín þá fengu karlmennirnir um 4,3% hærri laun en þeim var 

boðið í upphafi. Konurnar sem sömdu um laun sín fengu hins vegar 2,7% hærri laun en fyrsta 

boð hafði hljómað upp á (Gerhart o.fl.,1991). Í rannsókn meðal útskrifaðra meistara- og 

doktorsnema við Háskóla Íslands kom í ljós 8,3% kynbundinn launamunur rúmu ári eftir 

útskrift og töldu konur í hópnum að laun þeirra væru lægri en væntingar þeirra höfðu staðið 

til um (Andrea G. Dofradóttur, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Helgi Magnússon, 2014). 

Þrátt fyrir að launamunurinn sé ekki svo ýkja mikill í byrjun þá kunna upphæðirnar að skipta 

máli til lengri tíma litið og hafa að öllum líkindum eitthvað að segja um kynbundinn launamun 

(Barron, 2003; Stevens o.fl., 1993). Launahækkanir miðast yfirleitt við ákveðna prósentutölu 

ofan á laun og þegar ekki er samið um fyrstu laun kann það að leiða til launamunar sem eykst 

svo með hækkandi aldri og lengri starfsaldri. Í rannsókn ParX viðskiptaráðgjafar IBM o.fl. 

(2009) kom í ljós að fram undir þrítugt eru laun kvenna og karla sambærileg. Upp úr þrítugu 

fara laun karla að hækka umfram laun kvenna og launamunurinn fer svo vaxandi með 

aldrinum. 

Launaviðræður eru meðal mikilvægustu viðræðna sem fólk stendur frammi fyrir og það er 

konum dýrkeypt að semja ekki um laun sín strax í upphafi starfsferils. Þegar starfsævin er 

skoðuð í heild þá er launamunur kynjanna oft mikill (Babcock o. fl., 2007; Félag viðskipta- og 

hagfræðinga, 2013). Byrjunarlaun eru mikilvæg hverjum og einum þar sem þau leggja yfirleitt 

grunninn af því sem koma skal og kunna að hafa áhrif á afkomu um ókomna tíð. 
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5.2  Af hverju semja konur ekki? 

Gera má ráð fyrir að margir ólíkir þættir hafi áhrif á fólk þegar það semur um kaup sitt og kjör. 

Margt bendir til að konur forðist launaviðræður og samningaferlið sem þeim fylgir þó það 

myndi af öllum líkindum veita þeim betri kjör og stuðla að frekari starfsþróun þeirra. Ástæður 

þess að konur hafa sig ekki í frammi og semja um kaup sitt og kjör eru helst taldar vera að þær 

telja sig ekki vera í aðstöðu til að semja. Þeim finnst óþægilegt að semja um laun og 

stöðuveitingar og vilja ekki fara fram á eitthvað meira en þeim er boðið, þar sem þær óttast 

að með því stefni þær starfi sínu eða nýfengnu starfi í hættu (Barron, 2003; Babcock o.fl., 2007; 

Wade, 2001; Bowles o.fl., 2007). Þær óttast í raun samningaferlið og það sem það kann að 

hafa í för með sér. Babcock o.fl. (2007) benda á að félagsmótunin setji konum skorður í þessu 

samhengi og geri það að verkum að konur hegða sé á hófsaman hátt. Konur séu í raun þjálfaðar 

í að semja ekki og bíða eftir að vera rétt það sem þær eiga skilið í stað þess að semja um það. 

Félagsmótunin gerir það jafnframt að verkum að konur vilja vera viðkunnanlegar. Félagslegir 

þættir tengdir vinnustaðnum skipta margar konur meira máli en launatalan ein og sér. Þær 

vilja halda góðu sambandi við samstarfsfólk sitt og vinnuveitendur og leggja oft á tíðum mikið 

upp úr góðum persónulegum samböndum á vinnustað. Þær telja að kröfur um hærri laun og 

betri stöður kunni að setja slík sambönd í hættu. Þar af leiðandi hafa þær sig síður í frammi 

þegar kemur að launum og stöðuveitingum (Babcock o.fl. 2007; Miller o.fl., 2006; Sandberg, 

2013; Bowles og Babcock, 2012).  

Barron (2003) telur að konur sjái sig í samhengi við aðra en karlar sjá sig út frá sjálfum sér. Það 

hefur áhrif á hvernig kynin hugsa um laun sín og ólíkar launakröfur. Launakröfur karlmanna 

eru í flestum tilfellum hærri en kvenna og Barron (2003) vildi kanna hvað hefði  áhrif á þessar 

launakröfur og þennan mun. Telur hún að hugmyndir um réttmæti og eigið virði skipti höfuð 

máli í þessu samhengi og hafi veruleg áhrif á launakröfur og hegðun í launa- og starfsviðtölum. 

Í rannsókn hennar kom fram að mun fleiri karlar en konur töldu sig vita hvers virði þeir væru 

sem starfskraftar, sjá töflu 2. Að sama skapi töldu karlar sig eiga rétt á hærri launum en aðrir 

og að mikilvægt væri að sanna sig í samningaviðræðum um starfið. Hins vegar töldu konurnar 

sig eiga rétt á því sama og aðrir og að mikilvægt væri að sanna sig í starfi (Barron, 2003). 
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Tafla  2.  Hugmyndir kynjanna um eigið virði og réttmæti (Barron, 2003). 

 Karlar Konur 

Veit um eigið virði 85% 15% 

Óvissa um eigið virði 17% 83% 

Á rétt á meira en aðrir 70% 30% 

Á rétt á sama og aðrir 29% 71% 

Sanna sig í viðræðum 64% 36% 

Sanna sig í starfi 17% 83% 

 

Konur trúa því að dugnaður og samviskusemi skili þeim árangri, velgengni, stöðuhækkun og 

hærri launum. Þær reikna oftar með að launahækkun skili sér sjálfkrafa standi þær sig vel og 

að ekki sé tímabært að fara fram á launahækkun fyrr en þær eru búnar að sanna sig í starfi. 

Þær vilja ekki vera ýtnar eða rugga bátnum. Þær telja að með því að leggja hart að sér og skila 

góðu verki komist þær áfram og öðlist frekari frama. Þegar þær svo loksins fara af stað og 

semja þá fara þær ekki fram á jafn mikið og karlar. Þær fara fram á of lítið og þær eru of fljótar 

að gefa kröfur sínar eftir (Babcock o.fl., 2007; Barron, 2003; Miller o.fl., 2002). Hins vegar 

virðast konur hafa jafn mikinn áhuga og karlmenn á að hækka og auka við tekjur sínar en eru 

óvissar um virði sitt og hvað þær verðskuldi fyrir vinnuframlag sitt. Þar af leiðandi eru þær 

ragari við að semja um kaup sitt og kjör en karlmenn (Wade 2001; Barron, 2003; Brzezinski, 

2011). 

Í rannsókn Tryggva R. Jónssonar, Hauks Freys Gylfasonar og Alberts Arnarsonar (2008) voru 

launavæntingar og áhrif þeirra á launakröfur kannaðar. Niðurstöður leiddu í ljós að konur 

væntu þess að fá svipuð laun eða lægri laun en karlar fyrir sama starf en töldu að það þyrfti 

meiri hæfni til að gegna starfinu en karlarnir. Konurnar reiknuðu með að fá lægri laun en þær 

myndu vilja fyrir að sinna þessu tiltekna starfi og lægri laun en karlmennirnir reiknuðu með að 

fá. 

Launavæntingar eru einnig að hluta til mótaðar af félagslegum samanburði. Bæðir konur og 

karlar bera laun sín saman við laun annarra og oftast saman við laun einhvers af sama kyni.  

Karlar bera sig saman við aðra karla og konur bera laun sín oftast saman við laun annarra 

kvenna. Ef konur byggja launavæntingar sínar eingöngu á upplýsingum frá öðrum konum, sem 

vinna að jafnaði fyrir lægri launum en karlmenn, þá hefur slíkur samanburður það í för með 
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sér að konur fara fram á lægri laun og sætta sig frekar við lægri laun en karlmenn. 

Launavæntingar skipta máli þegar samið er um laun og væntingar um hærri laun skila yfirleitt 

meiru í launaumslagið. Þeir sem fara fram á það sama og aðrir fá að öllum líkindum minna í 

vasann en þeir sem fara fram á meira en aðrir og það hefur áhrif á launamun (Barron, 2003). 

Félagsmótunin hefur jafnframt áhrif á hugmyndir kvenna um eigið virði og hverju þær eiga rétt 

á í launaviðræðum (Wade, 2001). Konur fá að jafnaði lægri laun og þær fá sjaldnar 

stöðuhækkanir og trúlega er einn hluti skýringarinnar sá að þær hafa sig ekki í frammi, eiga 

ekki frumkvæði að samningaviðræðum og semja ekki um þessa þætti. Félagsmótunin hefur 

líka þau áhrif að þeir sem semja um laun og stöðuveitingar eru oft ekkert sérlega hliðhollir 

konum og vilja greiða konum lægri laun er karlmönnum. Í rannsókn Þorláks Karlssonar o.fl. 

(2007) kom í ljós að bæði karlmenn og konur buðu konum lægri laun en karlmönnum. Talið 

var að þær myndu sætta sig við lægri laun og þeim var ráðlagt að biðja um og sætta sig við 

lægri laun. Þátttakendur í rannsókn Moss-Racusin o.fl. (2012) töldu karlkyns umsækjanda mun 

hæfari en kvenkyns umsækjanda þótt að eini munurinn á umsækjendum væri kyn. Jafnframt 

voru þeir tilbúnir að greiða karlkyns umsækjendum hærri laun en konum.  

Margt bendir til þess að launamunurinn verði að einhverjum hluta til í ráðningarferlinu og við 

samningaborðið. Þar fá karlmenn ákveðið forskot sem varir út starfsævina. Því verða konur 

sem ætla sér að semja um kaup sitt og kjör að undirbúa sig vel. Þær verða að vera meðvitaðar 

um virði sitt, raunhæfar kröfur og alla aðra möguleika, þar sem slíkt kann að draga úr 

kynbundnum launamun (Babcock o.fl., 2007; Brzezinski, 2011). 

Launaviðræður kynjanna og mismunandi útkoma á þeim vettvangi endurspeglar einnig 

kynbundin hlutverk, verkefni og ábyrgð innan heimilisins. Þrátt fyrir að þátttaka kvenna í 

atvinnulífinu hafi aukist þá eru það konur sem bera ábyrgð á barnauppeldi og heimilisstörfum 

í meira mæli en karlmenn. Launamunur kynjanna er talin hafa þau áhrif að sá sem aflar minni 

tekna ber meiri ábyrgð á heimilishaldinu og yfirleitt eru það konur sem bera minna úr bítum á 

vinnumarkaði (Bowles o.fl., 2005; Fjármálaráðuneytið, 2009; Katrín Ólafsdóttir o.fl., 2015). 

5.2.1.  Ef konur eru ekki viðkunnanlegar þá er þeim refsað 

Ætla mætti að konur þyrftu að vera ákveðnar til að semja á árangursríkan hátt, færar um að 

koma með sterk og góð rök, verja hagsmuni sína og stöðu og koma skoðunum sínum á 

framfæri af sjálfsöryggi.  Hins vegar hefur verið sýnt fram á að fólk kann ekki við ákveðnar eða 
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framhleypnar konur (Wade, 2001; Babcock o.fl, 2008; Bowels o.fl, 2007) Það er því ekki að 

ástæðulausu að margar konur semja ekki um kaup sitt og kjör þar sem ýmislegt bendir til þess 

að konum sem ætla að semja um hærri laun og betri kjör, en almennt tíðkast, sé frekar refsað 

fyrir það af vinnuveitendum, eða væntanlegum vinnuveitendum, en körlum sem gera slíkt hið 

sama (Wade, 2001; Babcock o.fl., 2008). Þær eru álitnar of ýtnar, ákafar, eigingjarnar og 

ágengar. Í kjölfarið fá þær ekki launahækkun, ekki starfið sem þær sóttust eftir eða missa starf 

sitt (Agnvall, 2007; Bowles o.fl., 2007). Þá kunna kröfur þeirra að skaða sambandið við 

vinnuveitanda (Janoff-Bulman og Wade, 1996). Hér eru það hugmyndir um æskilega hegðun 

og framkomu sem ráða ríkjum. Félagsmótunin og viðhorfin segja til um hvernig á að haga sér 

og hafa þau áhrif að margar konur semja ekki. Þær halda sig til hlés og bíða rólegar eftir að 

röðin komi að þeim, bíða eftir að fá það sem þær eiga rétt á í stað þess að sækja það eða semja 

um það (Wade 2001; Barron, 2003; Brzezinski, 2011).  

Það að vera viðkunnanleg skiptir gríðarlega miklu máli fyrir konur. Vilji konur hafa áhrif þá þarf 

fólki að líka við þær. Eftir því sem fólk kann betur við tiltekna konu aukast áhrif hennar. Þar 

sem samningaviðræður snúast um að hafa áhrif eða reyna að hafa áhrif á fólk, þá má segja að 

konur þurfi að vera viðkunnanlegar og vingjarnlegar ætli þær sér að semja á árangursríkan hátt 

og ná góðum samningum fyrir sig (Babcock o.fl., 2008; Bowles o. fl., 2012; Sandberg; 2013). Á 

hinn bóginn þá skiptir það ekki máli fyrir karlmenn hvort að fólk kunni vel við þá eða ekki. Það 

hefur ekki áhrif á getu þeirra til að hafa áhrif á aðra né á getu þeirra til að ná ásættanlegri 

niðurstöðu í samningaviðræðum.  

Þá er vert að hafa í huga að ólíkir einstaklingar taka ólíkar ákvarðanir. Ástæðurnar sem hver 

og einn gefur sér fyrir ákvörðunum sínum eru margar og mismunandi. Erfitt er að meta 

niðurstöður samninga nema einhver samanburður sé til staðar og auðveldara er að meta 

ávinning fjárhagslegra ákvarðana en ákvarðana sem fela ekki í sér fjárhagslegar skuldbindingar 

(Halpen o.fl., 1996). Það besta og skynsamlegasta sem hver og einn samningamaður gerir er 

að átta sig á að yfirleitt er ekki bara einhver ein leið eða niðurstaða rétt í samningaviðræðum, 

oftast eru leiðirnar fleiri. 
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 5.3  Veruleiki á íslenskum vinnumarkaði   

Atvinnuþátttaka á íslenskum vinnumarkaði mælist einna mest meðal OECD ríkjanna og er 

hlutfall kvenna á vinnumarkaði með því hæsta sem þekkist (OECD, e.d.; Katrín Ólafsdóttir o.fl., 

2015). Mikil kynjaskipting einkennir vinnumarkaðinn. Konur eru fjölmennar í 

umönnunarstörfum en fáar sýnilegar í stjórnunarstöðum. Jafnframt eru fáir karlmenn sem 

sinna störfum tengdum umönnun eða aðhlynningu. Laun eru að jafnaði lægri í svokölluðum 

kvennastéttum en karlastéttum. Þá virðast laun kvenna sem starfa í meintum karlastéttum 

vera lægri en laun karlanna (Katrín Ólafsdóttir o.fl., 2015). 

Karlar eru við stjórnvölin í ríkara mæli, þeir eru meira áberandi í viðskiptalífinu og fleiri karlar 

en konur gegna stjórnunarstöðum. Á síðustu árum og áratugum hefur mikið breyst og áunnist 

í jafnréttismálum á Íslandi. Konur eru farna að sækja inn í viðskiptalífið í auknum mæli og hefur 

fjölgað í ýmsum stjórnunarstöðum undanfarið. Fleiri karlar en konur gegna þó 

framkvæmdastjórastöðum í dag, hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja er lægra en karla og 

engin kona er forstjóri í þeim félögum skráð eru í Kauphöll Íslands (Hagstofa Íslands, 2018a; 

Kauphöll Íslands; 2019). Ýmsar hindranir virðast vera á vegi kvenna í atvinnulífinu og talið er 

að íhaldssamar staðalímyndir hafi þessi áhrif (Guðbjörg L. Rafnsdóttir og Margrét 

Þorvaldsdóttir, 2012). Einnig hefur verið bent á að konur skorti sterkara tengslanet. Öflugt 

tengslanet kunni að vera lykill að starfsframa en konur virðast vera ragari en karlmenn að nýta 

tengslanet sitt til að koma sér á framfæri (Katrín Ólafsdóttir o.fl., 2015).  

Konur á Íslandi hafa ekki enn náð sömu launatölu og karlmenn og þær njóta ekki sömu launa 

fyrir sambærileg störf. Laun kvenna eru enn, í flestum tilfellum, lægri en laun karla. 

Launakannanir sýna að þrátt fyrir sambærilega menntun, vinnutíma og störf eru konur með 

lægri laun. Svipað er uppi á teningnum erlendis. Þar er kynbundinn launamunur einnig nokkur 

en misjafn eftir löndum. Víðast hvar á Vesturlöndum hefur dregið úr kynbundnum launamun 

á síðastliðnum árum. Munur á launum kvenna og karla hefur einnig farið minnkandi en það 

gerist hægt (ParX viðskiptaráðgjöf IBM o.fl., 2009; OECD, 2017). 

Allar íslenskar rannsóknir á launum karla og kvenna sýna fram á þó nokkurn kynbundinn 

launamun. Munurinn er þó mismikill eftir könnunum og breytilegur á milli ára. Þessar kannanir 

eiga það allar sameiginlegt að laun karla eru hærri en laun kvenna (Verslunarmannafélag 
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Reykjavíkur, 2018; Hagstofa, 2018b; Félag viðskipta- og hagfræðinga, 2013; ParX 

viðskiptaráðgjöf IBM o.fl., 2009). 

Í launakönnun frá árinu 1995 kom í ljós að laun kvenna voru 16% lægri en laun karla þegar 

tekið hafði verið tillit til menntunar, starfsaldurs, aldurs og yfirvinnu (Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, 1995). Þessari rannsókn var fylgt eftir árið 2006 og reyndist launamunur kynjanna 

enn vera sá sami (Capacent, 2006). 

Samkvæmt launakönnun ParX viðskiptaráðgjafar IBM o.fl. (2009) mældist launamunur 

kynjanna 17,1%. Í töflu 3 sést hvernig launamunur minnkar í hvert skipti sem nýr áhrifaþáttur 

er tekin inn og launamunurinn endar í 7,3%, sem er kynbundinn launamunur. Þetta er sama 

prósentutala og Babcock o.fl. (2007) sýndu fram á í rannsókn sinni á nýútskrifuðum 

háskólanemum og greint er frá hér að framan. 

Tafla  3.  Áhrifaþættir launamyndunar (ParX viðskiptaráðgjöf IBM o.fl., 2009) 

Áhrifaþættir á laun  Launamunur í % 

Kyn 17,1% 

Kyn og aldur 14% 

Kyn, aldur og menntun 11% 

Kyn, aldur, menntun og starfshlutfall 8,3% 

Kyn, aldur, menntun, starfshlutfall og starfsheiti 7,4% 

Kyn, aldur, menntun, starfshlutfall, starfsheiti og fyrirtæki 7,9% 

Kyn, aldur, menntun, starfshlutfall, starfsheiti, fyrirtæki og 

vinnustundir 

7,3% 

 

Samkvæmt könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands frá árinu 2008 reyndist 

kynbundinn launamunur vera 19,5%. Þá var kynbundinn launamunur mun meiri á 

landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu voru karlar með 10,3% 

hærri laun en konur en á landsbyggðinni voru karlar hins vegar með 38% hærri laun en konur. 

Laun á almennum vinnumarkaði voru hærri en á opinberum vinnumarkaði og karlar mældust 

með hærri heildar- og grunnlaun en konur (Einar Mar Þórðarson o.fl., 2008). 
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Í skýrslu aðgerðarhóps um launajafnrétti frá árinu 2015 mældist kynbundinn launamunur á 

Íslandi 7,8% árið 2008 en árið 2013 hafði munurinn lækkar niður í 5,7% (Sigurður Snævarr, 

2015). 

Ýmiss stéttarfélög hafa einnig skoðað kynbundinn launamun og niðurstaðan er sú sama, laun 

karla eru hærri en laun kvenna. 

Í kjarakönnun viðskipta- og hagfræðinga (2013) kom í ljós nokkur launamunur milli karla og 

kvenna, körlum í hag. Þar voru laun skoðuð út frá menntun, starfi og starfsaldri. Þar voru karlar 

með hærri laun í 13 flokkum af 14. Eftir því sem leið á starfsævina varð munurinn yfirleitt meiri. 

Það sem vekur athygli í þessari könnun er að konur sem eru með tvö ár eða minna í starfsaldur 

voru með örlítið hærri laun en karlar með sama starfsaldur. Strax eftir tveggja ára starfsaldur 

skjótast karlarnir hins vegar upp fyrir konurnar og halda sér þar út starfsævina. 

Verslunarmannafélag Reykjavíkur (2018) hefur framkvæmt launakannanir í fjölmörg ár. Í 

launakönnun frá árinu 2000 mælist kynbundinn launamunur 15,3% og 10 árum síðar var 

munurinn kominn í 10,1%. Kynbundinn launamunur meðal félagsmanna mældist lægstur 8,5% 

árið 2014 og í nýjustu launakönnuninni er munurinn 10%. Samkvæmt niðurstöðum nýjustu 

könnunarinnar fá fleiri karlar en konur fá bílastyrk frá sínum vinnuveitanda og þeirra styrkur 

er töluvert hærri en kvenna sem fá samskonar styrk. Einnig fá fleiri karlar greitt fyrir önnur 

hlunnindi eins og síma, símakostnað og tölvu. Hins vegar fá fleiri konur greiddan 

líkamsræktarstyrk. 

Í launakönnun Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar (2018) jókst kynbundinn launamunur á 

milli ára en hann hafði verið í sögulegi lágmarkið árið á undan, einungis 4% (Launakönnun 

Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, 2017). Mældist hann 8% að teknu tilliti til vinnutíma, 

aldurs, starfsaldurs, menntunar, starfstéttar, atvinnugreinar og mannaforráða. Á heildina litið 

voru karlar ánægðari með laun sín en konur og fleiri karlar fá einhver hlunnindi samfara starfi 

sínu. Flestir starfsmenn fá einhvers konar aukagreiðslur inn í heildarlaun sín, þó færri konur en 

karlar. Þá fá karlar frekar greitt vaktaálag og fyrir unna yfirvinnu.  

Nýleg rannsókn Hagstofu Íslands (2018b) á launamun kynjanna sýnir fram á að kynbundinn 

launamunur er enn til staðar en hann fer minkandi. Á árunum 2008-2016 mældist kynbundinn 

launamunur á Íslandi 4,8% að meðaltali, sem er með því lægsta sem mælst hefur hér á landi. 

Á almennum vinnumarkaði var munurinn 5,7% og á opinberum vinnumarkaði mældist 
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munurinn 4,3% á þessu sama tímabili. Ýmislegt fleira í þessari rannsókn vekur athygli. Hlutfall 

kvenna í stöðum sérfræðinga fjölgaði á þessum tíma og fleiri konur en karlar starfa hjá hinu 

opinbera. Laun karla með börn á framfæri mældust aðeins hærri en laun annarra karla á 

meðan laun kvenna með börn á framfæri mældust ívið lægri en laun annarra kvenna. Karlar 

sem starfa á almennum vinnumarkaði eru með rúmlega 10% hærri laun en karlar sem starfa í 

opinbera geiranum. Konur á almennum vinnumarkaði eru hins vegar með 3% hærri laun en 

konur í opinbera geiranum þannig að ávinningur karla af störfum á almennum vinnumarkaði 

er meiri en kvenna. Fleiri konur eru í hlutastörfum þó svo að hlutfall karla í hlutastörfum hafi 

aukist á þeim tíma sem rannsóknin tók til. Þá vekur það athygli að kynbundinn launamunur 

eyst með aldrinum, fleiri karlar en konur hafa mannaforráð en hins vegar eru fleiri konur með 

háskólamenntun. 

Þrátt fyrir það sem að ofan greinir þá er skýrt kveðið á um jafnrétti kynjanna í íslenskum lögum 

og að konum og körlum skuli greidd sömu laun fyrir sambærileg störf. Fyrstu íslensku 

jafnréttislögin voru samþykkt á Alþingi árið 1976, lög um jafnan rétt kvenna og karla  nr. 

78/1976. Í lögunum var tekið fram að tilgangur þeirra væri að stuðla að jafnrétti sem og jafnari 

stöðu kvenna og karla. Lögin beindust fyrst og fremst að stöðu kynjanna á vinnumarkaði og þá 

sérstaklega að launajafnrétti kynjanna (Jafnréttisstofa, e.d., a). 

Núgildandi jafnréttislög voru samþykkt á Alþingi í febrúar árið 2008. Þetta eru lög nr. 10/2008 

sem fjalla um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Markmið þeirra er að koma á og 

viðhalda jafnrétti og jöfnun tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum 

sviðum samfélagsins. Þessu markmiði skal meðal annars ná með því að vinna gegn 

launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði eins og segir í 1. grein 

laganna. Í 19. grein sömu laga er fjallað um launajafnrétti og þar er sú skylda lögð á 

atvinnurekendur að tryggja konum og körlum, sem hjá þeim starfa, jöfn laun og sömu kjör fyrir 

sömu eða jafnverðmæt störf.   

Þó svo að jafnréttislög hafi verið í gildi hér á landi í rúm fjörutíu ár þá vekur það athygli að 

kynbundinn launamunur mælist enn og allar launakannanir sem gerðar hafa verið á þessu 

tímabili sýna fram á kynbundinn launamun. Lagasetning hefur því ekki skilað tilætluðum 

árangri. Lögin eru skýr en eflaust  hefur verið of auðvelt að skauta fram hjá þeim. 
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Til að stuðla að auknu launajafnrétti kynjanna og vinna gegn kynbundnum launamun á 

vinnumarkaði var jafnlaunavottun lögfest í júní 2017 með breytingu á lögum nr.10/2008 um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Samkvæmt lögunum skal jafnlaunavottun byggjast 

á svokölluðum jafnlaunastaðli (Staðlaráð Íslands, 2012). Með innleiðingu staðalsins tryggja 

fyrirtæki og stofnanir að allar ákvarðanir í launamálum byggist á málefnalegum sjónarmiðum 

og feli ekki í sér kynbundna mismunun. Fjölmörg fyrirtæki og stofnanir hafa innleitt staðalinn 

og áhugavert verður að sjá hvort að innleiðing hans komi til með að draga úr kynbundnum 

launamun á komandi árum (Jafnréttisstofa, e.d., b; d). 

 Að baki öllum launakönnunum og kynbundnum launamun liggja tölulegar upplýsingar og 

jafnlaunastaðall er eitt skref í átt til aukins launajafnréttis á vinnumarkaði. Hér á landi hefur 

það hins vegar lítið verið skoðað hvort að aðrir huglægir þættir liggi á bakvið þessar tölur og 

kunni að hafa áhrif á kynbundinn launamun. Samningatækni íslenskra karla og kvenna, hegðun  

við samningaborðið, hugmyndir um réttmæti og eigið virði kunna að hafa einhver áhrif þegar 

samið er um laun og  áherslur kynjanna kunna að vera ólíkar í launa og starfsviðtölum. 
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6.  Aðferðafræði 

Í þessum hluta verður fjallað um þá aðferðafræði sem beitt var við rannsóknina. Greint verður 

frá vali á rannsóknaraðferð og rannsóknarspurningum. Einnig verður gerð grein fyrir 

undirbúningi rannsóknarinnar, þátttakendum og hvernig þeir voru valdir, hvaða kröfur þeir 

þurftu að uppfylla, hvernig staðið var að gagnaöflun, skráningu og úrvinnslu gagna. 

6.1  Val á rannsóknaraðferð og markmið rannsóknar 

Rannsóknaraðferðir félagsvísinda byggja á tveimur mismunandi rannsóknarhefðum, annars 

vegar eru um að ræða megindlegar rannsóknaraðferðir og hins vegar eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Þegar farið er af stað með rannsókn skiptir miklu máli að velja 

rannsóknaraðferð af kostgæfni. Það fer eftir markmiði rannsóknar hvaða aðferð hentar best 

hverju sinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Megindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til að safna tölulegum gögnum. Þær henta vel til 

að fá yfirlit yfir tiltekið svið, um viðhorf eða hegðunarmynstur. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

eru hins vegar notaðar ef markmiðið er að grafast fyrir um hvaða skilning eða merkingu fólk 

leggur í ákveðna hluti, svo sem líf sitt, athafnir eða aðstæður. Með eigindlegum rannsóknum 

er skoðað hvernig hlutirnir koma fólki fyrir sjónir (Taylor, Bogdan og DeVault, 2015). Leitast er 

við að skilja reynslu þátttakenda út frá þeirra eigin sjónarhóli og laða þannig fram 

sammannlega reynslu (Helga Jónsdóttir, 2013). Áherslan er á persónulega upplifun, að skilja 

eitthvað sem er að gerast hér og nú en ekki að spá fyrir um eitthvað annað (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Gengið er út frá því að einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans 

og hann segir sjálfur frá hlutunum með sínum eigin orðum. Fólk lýsir reynslu sinni, hegðun og 

upplifun og segir frá hvernig það upplifir umhverfi sitt og aðstæður. Markmiðið er síðan að 

skoða þau gögn sem safnast í sem víðasta samhengi (Taylor o.fl., 2015; Jón Gunnar Bernburg, 

2005).  

Eigindlegar rannsóknir byggja á viðtölum við einstaklinga og/eða hópa um ákveðið málefni og 

gefa innsýn í þeirra reynsluheim. Umræðuefnið er ákveðið fyrir fram af rannsakanda en 

áherslur í samræðunum eru mismunandi.  Viðtölin eru mismunandi frá einum þátttakanda til 

annars og innihalda ekki nákvæmlega það sama þó að viðfangsefnið sé hið sama (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Eigindlegar rannsóknir gera rannsakanda kleift að skoða hlutina ofan í 

kjölinn og fara djúpt ofan í saumana á því sem verið er að rannsaka. Með eigindlegum 
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rannsóknaraðferðum gefst rannsakanda kostur á að skilja hlutina dýpri skilningi en 

megindlegar aðferðir leyfa (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Rannsakandi þarf að gera sér grein fyrir því að fyrir fram er ekki hægt að vita hver niðurstaðan 

verður.  Hann má ekki ganga að neinu sem gefnu.  Hann þarf að gæta hlutleysis og hegða sér 

eins og hlutlaus áhorfandi. Hann þarf að vera meðvitaður um viðhorf sín, setja sínar eigin 

skoðanir til hliðar og passa upp á að þær hafi ekki áhrif á viðfangsefnið. Hann þarf að sjá hlutina 

eins og þeir væru að gerast í fyrsta sinn og hann þarf að vera opinn fyrir hinu óvænta (Bogdan 

og Bilken, 2003; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Hann þarf 

jafnframt að gera sér grein fyrir því að það kann að vera munur á því sem hann vill heyra eða 

býst við að heyra og því sem viðmælandi raunverulega segir. Þá er virðing fyrir þátttakendum, 

traust, einlægni og heiðarleiki afar mikilvægir þættir í viðtölum.  Rannsakandi þarf að fara 

einstaklega vel með þær upplýsingar sem honum eru veittar því með viðtölunum skapa hann 

og þátttakandi rannsóknargögnin (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Með eigindlegri rannsókn leitast rannsakandinn við að þróa kenningar, tilgátur, hugtök og 

hugmyndir út frá þeim gögnunum sem hann hefur safnað og greint (Taylor o.fl., 2015). Gögnin 

veita honum ákveðna innsýn og skilning og hann nær að greina hvað er sameiginlegt með 

upplifun og/eða reynslu þátttakenda. Hins vegar er aldrei er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum sem fengnar eru með þessum hætti yfir á stærri hóp heldur veita eigindlegar 

rannsóknir dýpri innsýn í viðfangsefnið. Þar sem þátttakendur eru fáir og ekki er um neinar 

tölulegar upplýsingar að ræða þá gefa þessar rannsóknaraðferðir aðeins vísbendingar um 

þetta tiltekna viðfangsefni en ekki um annað (Bryman og Bell, 2007; Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort að hægt væri að útskýra kynbundinn 

launamun með einhverju öðru en þeim tölulegu upplýsingum sem hafa komið fram í flestum 

ef ekki öllum launakönnunum sem framkvæmdar hafa verið, bæði hér á landi og erlendis. 

Tilgangurinn var að kanna upplifun, reynslu og tilfinningar þátttakenda til þessa málefnis og 

hvort að þeir greindu mun á körlum og konum þegar kæmi að því að semja um kaup og kjör. 

Eigindleg rannsóknaraðferð hentar þar af leiðandi markmiðum og tilgangi rannsóknarinnar 

betur en megindleg. Byggt var á svokallaðri fyrirbærafræði sem er einn flokkur 

rannsóknaraðferða innan eigindlegra rannsókna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Þessi 

rannsóknaraðferð er talin vera góð leið til að nálgast reynsluheim fólks og kanna viðhorf og 
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upplifun þátttakenda. Hún er jafnframt talin geta veitt verðmætar upplýsingar sem erfitt er að 

nálgast með öðrum hætti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Með viðtalsrannsókn er hægt að 

kafa dýpra og skoða hvort að það er eitthvað annað á bakvið tölurnar um kynbundinn 

launamun, t.d. eitthvað huglægt, sem ekki er hægt að mæla eða erfitt er að mæli í tölulegum 

rannsóknum og skýrt gæti að einhverju leiti kynbundinn launamun.  

Þá má kannski segja að rannsóknin snerti einnig strengi femínismans og rannsókna á þeim 

vettvangi þar sem hugmynd af verkefni þessu má rekja til eigin upplifunar og reynslu 

rannsakanda, sem er kona. Þessi rannsókn kann að hafa gildi fyrir konur og gæti gagnast þeim. 

Niðurstöður hennar gætu gefið konum vísbendingar og tækifæri á að endurskoða líf sitt og 

jafnvel breyta ákveðinni hegðun. Ef til vill getur hún leitt til einhverra breytinga sem geta fært 

líf kvenna til betri vegar þegar kemur að samningatækni og hegðun í launa- og starfsviðtölum 

(Rannveig Traustadóttir, 2013). 

6.2  Rannsóknarspurningar 

1. Hefur samningatækni áhrif á kynbundinn launamun? 

1.1 Er hægt að útskýra kynbundinn launamun með ólíkri samningatækni og hegðun í 

launa-, atvinnu- og starfsviðtölum ? 

1.2 Bera kynin sig ólíkt að þegar kemur að launum, starfi og stöðuhækkunum? 

1.3 Eru væntingar kynjanna til launa og stöðuveitinga þær sömu? 

6.3  Undirbúningur úrtaks 

Úrtak og val þess hefur mikil áhrif á gæði rannsóknar (Katrín Blöndal og Sigríðu Halldórsdóttir, 

2013). Í þessari rannsókn var notast við tilgangsúrtak og snjóboltaúrtak.  

Í eigindlegum rannsóknum eru úrtök í flestum ef ekki öllum tilfellum svokölluð tilgangsúrtök.  

Það felur í sér að valið er í þau með hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar.  Í úrtakið eru valdir 

viðmælendur sem taldir eru henta best markmiðum og tilgangi rannsóknarinnar og  búa yfir 

víðtækir þekkingu á því efni sem rannsaka á (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í þessari rannsókn var leitað eftir þátttakendum sem uppfylltu ákveðni skilyrði. Skilyrðin voru 

þau að viðkomandi hefði mikla og góða reynslu af starfsmanna- og ráðningarmálum. Einnig 

þótti æskilegt að viðkomandi hefði stjórnunarreynslu, hefði starfað við starfsmannamál 

og/eða komið að ráðningarmálum í að minnsta kosti 10 ár og tekið launa-, ráðningar- og/eða 
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starfsviðtöl við fjölbreyttan hóp fólks, bæði karla og konur. Leitast var eftir að ræða við 

reynslumikla starfsmannastjóra, starfsmenn ráðningarfyrirtækja, yfirmenn og stjórnendur. 

Nokkrir þátttakendur voru valdir með snjóboltaúrtaksaðferðinni. Snjóboltaúrtaksaðferðin 

felur í sér að haft er samband við þá sem þekkja til viðfangsefnisins og þeir beðnir um að benda 

á hugsanlega viðmælendur, þ.e. þátttakendur í rannsókninni eru beðnir um að benda á aðra 

hugsanlegan þátttakendur (Byrman og Bell, 2007; Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013; Merriam, 2009). 

6.4  Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 8 einstaklinga, allir íslenskir, sex konur og tveir karlar á 

aldrinum 39-67 ára. Starfsaldur tengdur starfsmanna- og ráðningarmálum var á bilinu 10-32 

ár, sjá töflu 4.  

Allir nema einn höfðu lokið háskólanámi og nokkrir höfðu einnig lokið framhaldsnámi, sjá töflu 

4. Viðskiptafræði, sálfræði- og tungumálanám var áberandi sem og MBA nám. 

Tafla  4.  Upplýsingar um viðmælendur 

 

Viðmælandi 

 

Aldur 

 

Menntun 

 

Fyrirtæki 

 

Starfsaldur* 

Starfsþróunarstjóri 39 BA, MA  Fjármálafyrirtæki 10 ár 

Starfsmannastjóri 47 BS, MBA Ferðaþjónusta og 

orkufyrirtæki 

14 ár 

Framkvæmdarstjóri 46 BA, MA Ráðningar- og ráðgjöf 12 ár 

Deildarstjóri 50 BS, MSc, MBA Fjármálafyrirtæki 11ár 

Framkvæmdarstjóri 62 Stúdentspróf Ráðningar- og ráðgjöf 27 ár 

Starfsmannastjóri 61 BA, MSc, MBA Ferðaþjónusta 21 ár 

Sviðsstjóri 63 Cand. Jur Orkufyrirtæki 26 ár 

Starfsmannastjóri 67 BA Orkufyrirtæki 32 ár 

*Starfsaldur tengdur mannaforráðum 

Viðmælendur áttu það sameiginlegt að starfa allir sem stjórnendur eða milli stjórnendur, koma 

að starfsmannamálum, þar á meðal ráðningum, launamálum, stöðuveitingum og 

starfsmannasamtölum. Þeir voru þó með mismikla reynslu af þessum málaflokki en hafa allir 
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tekið starfs- og launaviðtöl við fjölbreyttan hóp starfsmanna og samið um kaup og kjör við 

fjölda karla og kvenna.   

Viðmælendur voru með nokkuð ólíkan bakgrunn atvinnulega séð. Sumir höfðu starfað nær 

allan sinn starfsferil hjá sama fyrirtæki meðan aðrir höfðu starfað á ólíkum vettvangi og hjá 

mismunandi fyrirtækjum. Á meðal viðmælenda var fólk úr hinum ýmsu atvinnugreinum, með 

reynslu af opinberum vinnumarkaði og úr einkageiranum sem og einstaklingar með reynslu af 

eigin atvinnurekstri. 

Flestir viðmælenda starfa hjá stórum eða meðalstórum íslenskum fyrirtækjum.  Tveir 

viðmælenda starfa hjá fyrirtækjum sem eru með 1000 starfsmenn eða fleiri, fimm 

viðmælendur starfa hjá fyrirtækjum sem eru með 100-300 starfsmenn og einn viðmælandi 

starfar hjá fyrirtæki sem er með færri en 50 starfsmenn. Tveir viðmælenda starfa hjá sama 

fyrirtæki en á ólíkum vettvangi og störf þeirra tengjast ekki. 

6.5  Gagnasöfnun og skráning 

Þátttakendum var sendur tölvupóstur og óskað var eftir viðtölum. Ákvörðun um notkun á 

viðtali sem gagnasöfnunaraðferð byggir fyrst og fremst á því að viðtal muni vera öflugasta 

aðferðin til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram (Helga Jónsdóttir, 

2013). Í tölvupóstinum var tilgangur og efnistök rannsóknarinnar útskýrð. Alls voru sendir út 

12 póstar. Allir sem svöruðu tóku bóninni um þátttöku og viðtal vel. Þrír einstaklingar svöruðu 

ekki beiðninni og einn var í orlofi og svaraði nokkrum vikum síðar.  

Eitt viðtal var tekið við hvern þátttakanda. Viðtölin voru tekin í júlí, ágúst og september árið 

2018. Þau fóru öll fram á vinnustöðum viðmælenda, á þeirra eigin skrifstofum eða í 

fundarherbergjum. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki, með leyfi viðmælenda, og 

var lengd þeirra frá tæpum 30 mínútum og upp í rúmar 125 mínútur, samtals um átta  

klukkustundir. Flest öll viðtölin voru rúm klukkustund. Viðtöl við kvenkyns viðmælendur tóku 

að öllu jöfnu rúma klukkustund en viðtölin við karlkyns viðmælendur tóku um 20 til 30 

mínútur. 

Viðtölin voru nokkuð opin og óstöðluð, ein opin upphafsspurning sem fylgt var eftir með 

efnislegum meginspurningum. Segja má að um spjall eða samtal hafi verið að ræða en stuðst 

var við spurningalista sem rannsakandi setti saman og hafði til hliðsjónar til að tryggja að 
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ákveðnir þættir kæmi fram. Meginmarkmiði var að afla upplýsinga um reynslu, hugmyndir og 

skoðun viðmælenda á málefninu. Allir viðmælendur fengu þó staðlaðar spurningar um aldur, 

starfsaldur, starfsheiti og menntun. 

Nálægð rannsakanda við þátttakendur er mikil í eigindlegum rannsóknum því þarf að gæta vel 

að siðfræðilegum þáttum úrtaks sem og persónuvernd þátttakenda. Rannsakandi þarf að 

halda trúnað við þátttakendur, gæta hags þeirra og að ekki sé hægt að rekja þær upplýsingar 

sem fram koma beint til þátttakenda (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Öllum 

viðmælendum var heitinn fullur trúnaður og nafnleynd. Hvorki nöfn þeirra né vinnustaður 

koma fram í úrvinnslugögnum né í rannsókninni sjálfri. Öðrum persónugreinanlegum 

upplýsingum sem fram komu í rannsókninni var einnig breytt þannig að ekki á að vera hægt 

að rekja einstök svör til viðmælenda. 

6.6  Úrvinnsla gagna 

Rannsakandi sjá sjálfur um að endurrita öll viðtölin, umbreyta þeim í orðréttan texta og vinna 

úr þeim. Afritaðar blaðsíður voru alls 120. Meðan á endurritun stóð skráði rannsakandi hjá sér 

minnispunkta, athugasemdir og hugleiðingar um efnistök. Úrvinnsla og greining á efni 

viðtalanna hófst eftir að skráningu þeirra var lokið. Viðtölin voru lesin yfir, vel og vandlega, 

nokkrum sinnum, kóðuð, greind og flokkuð. Hægt var að greina nokkur lykilorð og undir 

lykilorðum var svo hægt að greina nokkra undirflokka. Þau atriði sem mesta athygli vöktu voru 

svo dregin sama í meginþema. Að lokinni úrvinnslu var öllum stafrænum viðtölunum eytt.    

6.7  Þemagreining 

Niðurstöður viðtalanna voru þau að hægt var að greina fimm meginþema og önnur þar undir, 

undirþema. Þemagreiningin er sett upp í töflu 5. 
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Tafla  5. Þemagreining, hér má sjá meginþema og undirþema rannsóknar. 

 

Launavæntingar  

 

Staðalímyndir 

 

Fyrirmyndir 

 

Kynslóðamunur 

 

Ráðleggingar 

 

Eigið virði 

    Félagslegir þættir 

    Konur bíða 

    Launatala nefnd 

 

Fyrirtækin 

    Frekjurnar 

 

 

Kvenkyns yfirmenn 

    Mistök og gagnrýni 

 

Tengslanet 

 

Ungar konur 

 

Þetta er barátta 

 

Heimakærar 

menntaðar konur 

 

Góðir pabbar 

 

Kvenlegu gildin 

 

 

 

6.8  Takmarkanir rannsóknar 

Þess ber að geta að alhæfingargildi rannsóknarinnar er takmarkað. Þátttakendur voru fáir og 

aðeins er um að ræða reynslu, skynjun og upplifun þessara tilteknu einstaklinga á málefninu. 

Rannsóknin gæti þó gefið ákveðnar vísbendingar um viðfangsefnið, dýpkað skilning, aukið 

þekkingu á því og jafnvel orðið hvatning fyrir aðra til að skoða málefnið enn frekar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). 
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7.  Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

7.1  Launavæntingar 

Í rannsókninni kom fram að allir viðmælendur töldu sig greina mun á hegðun karla og kvenna 

í launa- og starfsviðtölum. Jafnframt greindu flest allir mun á væntingum kynjanna til launa og 

hlunninda.  

Væntingar til launa og hlunninda eru ekki þær sömu hjá konum og körlum. Svo virðist sem 

áhugi kynjanna á launum sé ekki sá sami. Konur hafa ekki sama áhuga á launum og karlar.  

Aðrir þættir en laun skipta þær, í mörgum tilfellum, meira máli. Karlar virðast hafa meiri áhuga 

á launum. Þeir gera sér væntingar um hærri laun en konur. Að sama skapi búast konur yfirleitt 

við lægri launum en karlar, þær eru hógværari og gera ekki sömu launakröfur. Konur taka 

frekar fyrsta launaboði og því sem að þeim er rétt á meðan karlar reyna að semja um eitthvað 

annað, meira og betra.  

Þegar rætt var við viðmælendur um launakröfur karla og kvenna, samningatækni og hegðun í 

launaviðtölum þá kom eftirfarandi fram:  

Það er klárlega munur, munurinn er sá að konur eru hógværari í launakröfum. Maður 

veit að karlarnir biðja um meira, þeir fara fram á meira og velta því ekkert fyrir sér hvort 

að þeir eigi það skilið eða ekki, (...) og konurnar biðja um einhverja lægri tölu og maður 

veit ekkert af hverju það er. 

 

Við spyrjum þá „hvenær hættir þetta starf að vera áhugavert fyrir þig“, (...) þú veist við 

hvaða tölu (...) að þú nennir ekki einu sinni að skoða þetta lengur, sú tala er nánast 

alltaf hærri hjá körlum. Karlarnir eru alltaf, nær alltaf, með laun í fyrsta sæti og konur í 

öðru eða þriðja. 

 

Það er munur að mínu mati. Konur biðja alltaf um lægri laun fyrir sama starfið og manni 

bregður ef að þær biðja um svipuð laun. 
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Þær eru oft lítillátari. Þeir gera hærri kröfur þannig að maður þarf að draga þá niður 

þegar maður er að ráða þá inn en með stelpurnar þá getur maður ráðið þær inn á hærri 

launum en þær eru að fara fram á.    

 

Maður leggur af stað með starf og er búin að ákveða hvað maður ætlar að greiða fyrir 

þetta starf og  konan metur sig á 300 þúsund en karlmaðurinn 600 þúsund.  Maður er 

kannski búinn að ákveða 450 þúsund fyrir starfið og hugsar oft,  á ég að draga konuna 

upp eða bara taka hana á 300 þúsund og vera að spara hérna eða á ég að taka 

karlmanninn og reyna að fá hann til að lækka sig, en það gengur oft mjög illa að lækka 

þá. Þeir eru oft mjög fastir, en þetta er oft það sem að maður stendur frammi fyrir ef 

að maður er með tvo svipaða kandidata.  

 

Mesti munurinn er að konurnar selja sig ódýrara og eru kannski æstari í að komast í 

vinnu, eru svo mikið „ég get og ég kann“ á meðan þeir eru meira svona „hvað fæ ég“ 

og það er kannski munur sem að pirrar mann líka, því þegar þú ert að ráða starfsmann 

þá langar þig náttúrulega að fá starfsmann sem sýnir starfinu áhuga og vill allt gera til 

að komast í vinnu, þó svo að það pirri mig líka við konur hvað þær gera of litlar 

launakröfur. Manni finnst maður vera að fá meiri heilindi frá starfsmanni sem að kemur 

með allt sitt, „hér er allt sem ég get boðið þér,,“ heldur en að vera með starfsmann 

sem segir „hvað getur þú boðið mér?  Svo sé ég til hvað ég get gert fyrir þig!“  Þannig 

að þeir eru meira þar. 

 

Þær eru miklu hógværari. Ég held að ástæðan fyrir því að konur eru á lægri launum sé 

sú að fyrirtækið borgar ekki meira en fólk biður um. Stundum hífi ég þær upp, segi við 

þær í einrúmi  „heldur þú að þú sért ekki biðja um aðeins meira“, því þetta er stundum 

pínlegt hvað þær vilja lítið.  

 

Það mætti alveg segja að 95% (kvenna) séu svona „nei ég ætla að fá 800 þúsund“ þegar 

það er verið að bjóða milljón! 
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Á meðal viðmælenda voru uppi hugmyndir um að með aukinni menntun væri þetta jafnvel að 

breytast og væntingarnar að verða sambærilegar.  

Það virðist nú vera þannig að konur hafa oftar væntingar um lægri laun en karlar eða 

karlarnir væntingar um hærri laun en konur, ef að maður snýr því við. Þá er það 

tilfinning hjá einhverjum að þessi munur sé að ganga saman hjá menntuðum ungum 

konum. Það er samt ekkert sem er fast í hendi. Sumir halda því fram og aðrir eru því 

ósammála (...). 

 

Maður fann mikinn mun en mér finnst eins og síðustu árin þá hafi þetta verið að 

breytast. 

 

Einn reynslumikill viðmælandi vildi þó meina að í upphafi kæmu konur út á vinnumarkað með 

sömu væntingar og kröfur til launa.  Hins vegar stæðu þær ekki nógu fast á sínu þegar þær 

væru komnar inn í fyrirtækin og drægjust þar af leiðandi aftur úr í launum. Þá yrði til ákveðið 

kynbundið launabil. 

Þegar fólk er ráðið inn þá er nákvæmlega sama í gangi varðandi launamálin.  Þá eru 

bæði kynin með sína tölu og ganga út frá ákveðnum staðreyndum. Þá er engin munur 

á körlum og konum. Þau eru með svipaðar kröfur, alveg sömu væntingar og ganga eins 

til verks (...) en svo kemur að því þegar kynin eru farin að starfa inni í fyrirtækinu þá 

bera þau sig ólíkt að, að því leiti til að það eru fleiri karlmenn sem eru ákveðnari í því 

að ná sinni launatölu.  Mér finnst eins og konurnar gefi þá eitthvað eftir og þær séu 

ekki nógu ákveðnar í að ræða launin út frá þeim forsendum sem að starfið og þær 

sjálfar standa undir (...). 

7.1.1  Eigið virði 

Konur eru jafn hæfar og standa jafnfætis karlmönnum á vinnumarkaði í dag. Þær hafa 

menntunina og reynsluna sem til þarf en launin eru engu að síður lægri í mörgum tilfellum. 

Hjá viðmælendum kom það fram að konur, í flestum tilfellum, kæmu ekki bara út á 

vinnumarkað með væntingar um lægri laun heldur færu þær yfirleitt fram á lægri laun í 

launaviðtölum.  Þær væru ekki nægilega meðvitaðar um virði sitt og fylgdu því ekki nógu fast 
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eftir á meðan karlmenn væru duglegri við að sýna fram á hæfni sína og getu.  Þeir væru 

óhræddir við að hæla sjálfum sér og taka við hrósi sem væri ekkert endilega þeirra. 

Karlmenn vita oft betur hvers virði þeir eru (...). Þær draga úr en karlarnir bæta í. Það 

er mín upplifun (...). Karlmenn segjast oft geta meira en þeir geta en maður má alveg 

ábyrgjast það að ef kona segist geta eitthvað þá getur hún það (...). (...) þá deilir maður 

oft í hjá karlinum en bætir í við konuna og metur það þannig (...). (Þær eru ) oft „æ,  ég 

kann þetta ekkert voðaleg vel en ég bara klóra mig fram úr því“ en eru svo alveg 

ógeðslega góðar (...). Ég hef bara ráðið konur (í starf X) og þær eru þúsund sinnum betri 

en þær sögðust vera. 

 

Maður er alltaf að segja við konur, þú verður að vera meðvituð fyrir sjálfan þig ef þú 

ætlar þér eitthvað. Ef þú ætlar þér að halda áfram að vaxa þá verður þú að vinna fyrir 

því.  Það er engin sem kemur til þín og segir við þig rosalega ertu búin að standa þig vel 

og núna ætlum við að hífa þig upp. 

 

Ég hef sagt við konur að þær eigi að vera meðvitaðar um ábyrgð sína og afkomu í 

starfinu, með tilliti til þess hvað þær eru að leggja fram og spara fyrir fyrirtækið og 

hvaða árangri þær eru að ná, þannig að þær eigi að vera þornari í því að þora að meta 

sjálfan sig til þessara verðleika. 

 

Þeir eru líka miklu duglegri að segja: „ég gerði þetta allt og ég er ógeðslega ánægður 

með þetta“, svo gerði þetta kannski einhver allt annar. Þannig að þeir eru óhræddir við 

að taka hrósið þó svo að það sé ekki þeirra. 

 

Það kom það skýrt fram að karlmenn væru mun duglegri að koma að máli við yfirmenn sína og 

óska eftir launahækkunum. 

Þeir biðja oftar um launahækkun og fá alveg eins nei en gefast aldrei upp, halda bara 

áfram.  
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Konur biðja sjaldnar um, það er bara heilmikill munur á tíðni en það virðist ekki vera 

munur á því hvað þú færð, bara hvað þú biður um. Við höfum skoðað þetta, aldur og 

menntun hefur engin áhrif, það var bara kynið. Þú baðst bara um minna. 

 

Þeir eru mjög fljótir að koma og banka upp á og segja: „Er ekki kominn tími til að fara 

að skoða launin hjá mér“. Stelpurnar, það hefur oftar en ekki verið þannig að, ég hef 

kallað þær til mín í launaviðtal og sagt: „ég ætla að hækka þig í launum. Þú ert búin að 

standa þig vel, þú ert búin að vera dugleg síðasta ár og ég ætla að hækka launin“, 

frumkvæðið, það kemur frá mér. 

 

Ef ég ætti að alhæfa þá eru konur ekki eins duglegar að banka upp á og tékka hvort að 

þær fái ekki launahækkun. Því oftar sem þú biður þeim mun líklegra er að þú fáir það 

sem þú vilt. Þær gera það miklu sjaldnar en svo þegar það hleypur kapp í þær og þær 

verða ákveðnar og finnst þetta orðið ósanngjarnt þá kannski koma þær með látum í 

stað þess að vinna sína heimavinnu vel og presentera það vel. 

 

Það kom skýrt fram að viðmælendur töldu karlmenn vera harðari samningamenn þegar kæmi 

að þeirra eigin kaupi og kjörum. Þeir væru duglegri að semja um eitthvað annað en laun og 

þeir gera frekar ráð fyrir því að einhver hlunnindi fylgi starfi þeirra. Þeim finnst það eðlilegt og 

sjálfsagt og ganga nokkuð hreint til verks við að sækja sér betri kjör. 

Karlar eru harðari samningamenn og þeim finnst mjög eðlilegt að fá þau laun sem þeir 

sækjast eftir. Þeim finnst ekki eðlilegt að láta hafna launakröfum sínum og reyna þá oft 

að semja um eitthvað annað.  

 

Karlmenn eru miklu duglegri að semja fyrir sjálfan sig, (...) munurinn liggur líka í því að 

þeir eru sniðugri í að biðja um  hlunnindi, þeir passa rosalega vel upp á allt svoleiðis. 

Þeir biðja um líkamsræktarkort, líftryggingu, Stöð 2 eða eitthvað annað.  Þeir eru meira 

í því og miklu sniðugri í því.  

 

Þeir eru bara öðruvísi og ganga einhvern vegin hreint til verks, segja það sem þeim býr 

í brjósti og fara ekkert á taugum. 
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Þær semja fyrir alla aðra en sjálfan sig og ég upplifi mig alveg svoleiðis sjálf, „já ég þarf 

ekkert þennan titil, ég er með allt í lagi laun, það er ekkert það mikill launamunur“ og 

ég er búin að telja sjálfri mér trú um það að þetta sé bara allt í lagi, en ef að dóttir mín 

myndi hugsa svona og vera í minni stöðu þá yrði ég brjáluð! 

 

Einn viðmælenda benti á að áhrifamiklar auglýsingar frá Verslunarmannafélagi Reykjavíkur 

(V.R.) á sínum tíma hefðu vakið marga upp af værum launablundi. Í kjölfarið hafi konur áttað 

sig á að þær gætu farið fram á meira. Frá því þessar auglýsingar birtust hefði konum farið 

heilmikið fram í að semja fyrir sig sjálfar, þó svo að þær gætu gert betur. 

Varðandi launamálin þá held ég að það hafi margt gerst (og að) konur hafa lært meira 

í samningagerð. Ég sá og fann mikinn mun þegar þessar áherslur og auglýsingar komu 

frá V.R., þessi hvatning kom.  Það komu margir sem vildu taka upp sín mál og áttuðu 

sig á því að þó svo þú farir í launaviðtal þá þýðir það ekkert endilega launahækkun, en 

þá ferðu í gegnum þetta og verður meðvitaðri um þín kjör. Fólk fór að átta sig á því að 

það eru ekkert endilega aurarnir í buddunni (sem telja). (Það) er ýmislegt annað sem 

er verðmætt fyrir þig sem er hægt að semja um og bæði kynin eru alveg meðvituð um 

það. Kynin sækjast ekki endilega eftir því saman og konur biðja um meira frí. 

Annar viðmælandi benti á að konur hefðu verið að sækja í sig veðrið og væru í auknum mæli 

farnar að fylgjast betur með hvaða laun væri verið að bjóða fyrir tiltekið starf. Launakannanir 

hefðu heilmikið að segja um hvaða tölur væru nefndar í launaviðtölum. 

(...) þær voru svona, „já ég ætla að sjá hvað markaðsverðið er, ég ætla að biðja um 

þetta.“ Launakannanirnar hafa rosa mikið að segja. Maður heyrði oft bara töluna sem 

var á V.R. síðunni. Þannig að það þyrfti kannski einhver framsækin kona að setja upp 

einhverja síðu þar sem kæmi fram, þetta eru launin fyrir þessi störf og ekki biðja um 

minna! 

Fleiri merktu breytingar og töldu að konur væru að verða meðvitaðri um virði sitt og stæðu 

fastar á sínu. 
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Það er ekki bara kyn heldur líka kynslóðir. Það er mjög mikill munur á kynslóðum, 

hvernig fólk fer að því að semja um laun og hversu frekt það er. Hér áður fyrr þá var 

mín kynslóð og kynslóðin á undan, konur í þeim kynslóðum, miklu hæverskari heldur 

en karlmenn þegar verið var að sækjast eftir launahækkun. Karlmenn báðu miklu oftar 

um launahækkun heldur en konur. Konum fannst að þær ættu að fá launahækkun af 

því að þær stæðu sig vel og það ætti einhver að finna það, en karlmenn báðu bara um 

það, þeir ættu rétt á því eða bara reyndu, þannig að það var mjög mikill munur, alveg 

óskaplega mikill munur og við ráðningu var mun algengara að karlmenn bæðu um 

einhverja ákveðna upphæð og konur fóru fram á miklu minna. 

 

Ungar konur eru að verða sterkari og kannski er bæði í þeirra menntun og uppeldi 

stuðningur við það að vita hverjar þær eru. Þetta gengur samt hægt og miklu hægara 

en maður hefði haldið. Mig langar stundum að hrista stelpurnar (...) það liggur við að 

þær geri lítið úr sjálfum sér með því að selja sig of ódýrt. (Þær) gera launakröfur sem 

að myndu aldrei hvarfla að karlmanni í sömu stöðu. Hann segir einhverja miklu hærri 

tölu, svo þarf maður að semja í kring um það þannig að það vantar enn þá þarna upp 

á. 

 

Ég myndi segja að tíðarandinn er að þú ert með meira af vel menntuðu ungu fólki með 

væntingar, óháð kyni. 

 

(...) sem betur fer finnur maður að þeim fjölgar þessum konum sem eru ákveðnar í að 

sætta sig ekki við að vera með lægri laun en þær geta ímyndað sér að þeirra karlkyns 

(sam)starfsmenn séu með og ég held að það sé líka vegna þess að það eru alltaf fleiri 

og fleiri konur sem að eru að komast í stjórnunarstöður. 

7.1.1.1  Félagslegir þættir 

All nokkrir viðmælendur bentu á að félagslegir þættir skiptu margar konur meira máli en 

launatalan ein og sér. 

Þær eru stundum einhvern vegin búnar að tala sig inn á það að launin séu ekki það sem 

skiptir mestu máli, það séu svona einhverjir aðrir þættir sem spili meira inn í. Þær leggja 
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meiri áherslu á þennan félagslega þátt, hvernig þær staðsetja sig inni í hópnum og mér 

finnst þær meta oft meira hvernig þeim líður, hvernig samstarfið gangi og hvernig þetta 

nær samfélag er í kringum þær, en einblína ekki eins á launatöluna per se (...). 

 

Það er kannski (...) þetta félagslega, að þeim líði vel á vinnustaðnum, þær séu 

viðurkenndar, að þeim líði að minnsta kosti þannig á vinnustaðnum. 

 

Konur vilja halda öllum góðum og passa upp á að allt sé gott, með alla bolta á lofti. 

Konum fer ekki að ganga vel fyrr en þær hætta þessu (...). Þær eru kannski meira að 

hugsa um heildina á meðan karlmönnum finnst bara mjög eðlilegt að þeir fái það sem 

þeir vilja. 

(...) við flykkjumst svolítið í hópa við konur, við eigum mjög erfitt með að standa út úr 

crowdinu. Okkur líður vel ef öllum líður vel. Körlum er nákvæmlega sama hvernig öllum 

líður. 

Einnig bentu viðmælendur á að þegar komið er út á vinnumarkað eftir nám þá byrja bæði kynin 

oftast jöfn launa- og starfslega séð. Launin væru sambærileg sem og möguleikinn á frekari 

starfsframa. Svo á einhverjum tímapunkti stoppa konurnar. Þær ná ekki að vinna sig upp. Þær 

verða eftir, karlarnir skjótast upp metorðastigann, launin standa í stað og launabilið eykst. 

Þau byrja og eru bæði jöfn. Svo byrja þau að búa saman, eignast börn og þá eru þær 

heima. Þær eru kannski aðeins farnar að vinna sig upp í karríer (áður en börnin koma) 

og svo stoppar þetta hjá þeim.   

 

Við stoppum einhvers staðar, „þetta er bara orðið fínt hérna, þetta passar mér núna 

og fjölskyldunni,“ á meðan þeir hafa fleiri meiri metnað og ákafa og að ota saman 

strákum þá færðu þá til að gera allan djöfulinn! Það er erfiðara með konur, þær fara 

meira í samvinnu, þeir eru alltaf í keppni. 

7.1.1.2  Konur bíða og launamunurinn verður til 

Viðmælendur voru sammála um að launamunurinn yrði til þegar fólk þyrfti að semja sjálft um 

launin sín og það kæmi oft verr niður á konum.  Þeim væri það ekki jafn eðlislægt og körlum 

að semja um kaup sitt og kjör. Þær væru ragari við að semja og biðu frekar eftir því að vera 
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boðin einhver launahækkun. Með því að sína fram á eigin dugnað teldu margar konur að 

launahækkun kæmi í kjölfarið og af sjálfum sér. Þær gera frekar ráð fyrir hlutunum og finnst 

þær ekki þurfa að hafa orð á því. 

Þetta er eitthvað sem að þú vilt helst ekkert þurfa að gera. Þetta eru svona óþægilegar 

aðstæður og einhverra hluta vegna þá fara karlmenn marktækt oftar í þessar aðstæður 

en konur og það eitt og sér, og ef að þú pælir í þeim muni sem er verulegur í prósentum, 

þá getur þú ef til vill vel útskýrt þann launamun sem verður til á þremur, fjórum eða 

fimm árum. Það að annar einstaklingurinn er duglegri að fara þá verður hann, vegna 

þess, með hærri laun. 

 

Þær vilja forðast það að semja og vilja frekar bíða eftir því hvað er verið að bjóða. Þær 

koma ekki með tölu, bíða frekar eftir að heyra að byrjendalaunin eru þessi og þær segja 

bara: „já takk.“ Karlmaður aftur á mót segir: „já, mér finnst það nú frekar lágt, hvað fæ 

ég þá síma eða eitthvað annað, og eftir 3 mánuði hvað þá, hvað hækka ég þá mikið?  

Verður það svo endurskoðað aftur eftir 6 mánuði?“  

 

Konur bíða bara, „ég bíð bara eftir því að hann komi og sjái hvað ég er frábær, hann 

veit að ég er frábær og hann kemur bara og bíður mér þetta.“  Svo allt í einu átta þær 

sig á því að þær eru búnar að bíða í 10 ár og engin kemur og bíður þeim neitt! Þú verður 

að biðja um það (sem þú vilt).   

 

Þeir eru að díla meðan þær segja bara takk og svo bíða þær, en eru samt alveg duglegar 

að minna á hvort að þær eigi ekki að fá fastráðningu og hvort að þær eigi ekki að hækka 

núna þar sem 3 mánuðir séu liðnir, en það er bara af því að búið var að segja það við 

þær á sínum tíma.  

 

Karlmönnum finnst þetta svo eðlilegt að setjast niður að ræða og skoða launin, „ég er 

að spara þessari deild svona mikið og ég er með lágmarks mannskap og ég get þetta og 

geri hitt og geri þetta.“ Þó svo að þeir eigi ekki heiðurinn að því öllu sjálfir þá finnst 

þeim einhvern vegin eðlilegt að tala um þetta (...). 
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Stóra spurningin er hverjum er um að kenna? Er það konunni sem að sótti um og bað 

um minna en hún hefði geta fengið eða karlinum sem bað um meira? Þú biður um lægri 

laun og þú biður sjaldnar um launahækkun. Getur það verið útskýring á kynbundnum 

launamun? Þannig að það sé beisiklí þér að kenna að þú sér með lægri laun? Það virðist 

vera búið að útrýma öllum kerfisbundnum hindrunum. Það er engin launaleynd lengur. 

Það eru gerðar launakannanir og þetta er allt orðið mjög aðgengilegt og opið þannig 

að núna er þetta bara í hvaða hóp sækir þú um laun, hvern spyrðu og hversu oft ferðu 

að spyrja? Þetta er auðvitað bara svolítið spurningin um að stand með sjálfum sér. 

 

Einn kvenkyns viðmælanda tók sjálf dæmi úr sínu lífi þegar leitað var til hennar með að sækja 

um tiltekið yfirmannsstarf á nýjum vinnustað. 

Þegar ég byrja hér þá er leitað til mín. Það voru aðrir og það var auglýst. Ég sótti ekkert 

um og var spurt hvort að ég ætlaði ekki að sækja um og sæki svo um. Það eitt hefði 

getað sagt mér að biðja um hærri laun (...), karlmaður hefði gert það, ég var bara í 

(ákveðnum) verðflokki í staðin fyrir að fara fram á meira. 

 

Nokkrir viðmælendur töldu sig vera mjög meðvitaða um launamun og reyna að passa upp á 

hann.  Þess væru jafnvel dæmi að þeir gerðu meðvitað upp á milli starfsmanna. Fólk væri mis 

duglegt og ynni sína vinnu misvel. Því væri rétt að gera betur við þá starfsmenn. 

Ég hef leyft mér í meira mæli að gera upp á milli starfsmanna. Það er fólk hérna í sömu 

störfum og ef einhver er með hærri laun en hinn þá er það af því að hann er betri 

starfsmaður, ég myndi ekki vilja að viðkomandi færi.  Mér er kannski sama um að hinn 

starfsmaðurinn færi og þá er ég bara að spá í hæfni og getu. 

 

Annar viðmælandi sagði: 

Sumir eru bara meira virði en aðrir. 
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7.1.1.3  Launatalan nefnd 

Viðmælendur bentu á að það fælist ákveðin ábyrgð í því að nefna launatöluna.  Hver og einn 

þyrfti að bera ábyrgð á sjálfum sér, kynna sér málin, vera vel upplýstur um markaðslaun, hvað 

væri almennt greitt fyrir sambærileg störf og hvað væru raunhæfar launakröfur. Þá væri það 

gríðarlega mikilvægt, sérstaklega fyrir konur, að vera með réttan samanburðarhóp.  

(...) það er náttúrulega rosalega mikil ábyrgð hjá þeim sem nefnir launatöluna sína, að 

hann sé með rétta tölu. Það er ekkert alltaf hægt að velta þeirri ábyrgð yfir á einhvern 

annan. Undirbúningur skiptir lykil máli þannig að þú vitir hvar þú stendur þannig  að þú 

sért ekki að undir eða yfir skjóta. 

 

Konur þurfa sjálfar að taka svolítið til hjá sjálfum sér og vera meðvitaðar um launin sín, 

fyrir hvað þær standa í vinnunni sinni, framlag sitt og líka hvað þær vilja sjá. Þær þurfa 

bara að vera ánægðari með sjálfan sig og ef þær telja sig standa undir einhverju meiru 

verða þær bara að setjast niður og segja: „mér finnst eða ég legg til að ég hafi þessi 

laun“ og verða svo að rökstyðja það. 

 

(...) og svo er kannski vandi þegar þú ferð að nefna laun, þá er spurningin alltaf um 

samanburðarhóp. Konur miða sig við sínar vinkonur, sem að oft eru með lægri laun, 

meðan karlar miða sig við sína vini og þá ertu komin með kynbundinn launamun. 

 

Kvenkyns viðmælandi sagðist aðeins ræða laun sín í mjög þröngum hópi kvenna.  Það hefði 

verið stórt skref að taka upp þessa umræðu og að hópurinn hafi verið mjög lengi að ákveða 

hvort að þær ættu að bera sig saman og ræða launamál sín.  

Þetta snerist um traust og líka það að maður vildi auðvitað ekki vera með lægstu launin. 

Við erum konur á svipuðum aldri og með sömu menntun, en í sitt hvorum geiranum, 

þannig að það er auðvitað gaman að spegla sig í hinum konunum og það hefur verið 

lærdómsríkt (...). 
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 7.1.2  Fyrirtækin og stefnan í launamálum  

Þó svo að áhugi karla og kvenna á launum virðist ekki vera sá sami þá vilja fyrirtækin vera 

samkeppnishæf og borga markaðslaun. Þau vilja fá besta fólkið. Þau vilja ráða góða og 

áhugasama starfsmenn og alls ekki missa frá sér góða starfsmenn.  Það skiptir ekki máli hvort 

um karl eða konu er að ræða.  Þau eru yfirleitt tilbúin að greiða góðum starfsmönnum betri 

laun en þó ekki eitthvað sem er úr öllum takti við raunveruleikann. 

Það vill enginn ráða fólk í vinnu sem er bara að hugsa um launin. Þú vilt líka ráða 

einhvern sem er að hugsa um verkefnin, starfið, fyrirtækið (...). 

 

Maður vill bara vera samkvæmur sjálfum sér, samkeppnishæfur og sanngjarn og 

mismuna ekki eftir einum einasta þætti, alveg sama hvort að það heitir kynferði eða 

eitthvað annað.  Ég vil bara meta hvern einstakling á sínum forsendum. 

 

Maður verður ekki var við að það sé orðræðan „kona, við getum borgað henni lægri 

laun“ og ef það væri þannig, af því gefnu að konan sé góður starfskraftur, þá myndi ég 

bara ráða konur í vinnu af því að þær eru ekki eins þurfta frekar en þannig er það ekki 

heldur. Ef að maður gæti sparað þennan launamun í launakostnað, þá myndu öll 

fyrirtæki vilja gera það en það er ekki þannig (...). 

 

Einn viðmælanda orðaði þetta svona: 

Auðvitað ertu alltaf að hugsa um reksturinn, eðlilega, en þú vilt líka bara borga rétt laun 

og þegar kemur að því að ræða launamun kynjanna inni í einstökum fyrirtækjum þá 

verður þetta mjög flókið (...). Stefnan hérna hefur alla tíð verið ágæt fyrir konur (...) en 

maður verður auðvitað að vera samkvæmur sjálfum sér og að borga markaðslaun, en 

það er líka annað. Ég er í business, ég er málsvari fyrirtækisins. Ég verð að vera pínu 

sparsöm fyrir fyrirtækið. Það er mitt starf. Fyrirtækið vill vera samkvæmt sjálfu sér og 

samkeppnishæft. Það vill ekkert fara over board og það vill ekki vera leiðandi í þessum 

málum, en við viljum vera samkeppnishæf. 
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Fyrirtækin sem viðmælendur starfa hjá og þekkja til vilja gera hlutina vel. Flestir voru sammála 

um að ef launamisrétti væri til staðar þá væri það ómeðvitað þó svo að stundum gæti reynst 

erfitt að finna algjört jafnvægi í þessu samhengi.   

Í dag hugsar hvert einasta fyrirtæki um það að reyna að fá besta manninn til þess að 

tryggja afkomu fyrirtækisins sem best. Fyrirtækin vilja náttúrulega, mjög oft, þann 

besta fyrir sem minnst eða minna (...). 

 

Hæfni einstaklingsins skiptir bara máli (...)og þess vegna er maður að segja við konur: 

„Þú verður að vera meðvituð sjálf um starfið þitt, launin þín og þitt framlag til 

fyrirtækisins og þú þarft bara að þora að tala um það. Það er enginn sem er að fylgjast 

beint með þessu, þú verður að passa upp á þau (launin) sjálf!“   

 

Ég held að við munum sjá fram á launamun að einhverju leyti, alltaf einhvern 

launamun. Ég held að það sé mjög erfitt að ná nákvæmlega reglustrikuðu jafnvægi og 

að menn séu leitandi að jafnvæginu, meðvitaðir og að það sé vilji.  

 

Hins vegar bentu nokkrir viðmælendur á að þegar inn á vinnustaðinn væri komið þá virtust 

konur stundum draga sig í hlé, sætta sig við að fá ekki launahækkun eða láta ganga framhjá 

sér við stöðuveitingar. 

Mér finnst konur stundum vera tilbúnari til þess að bakka og sætta sig við að 

hugsanlega sé gengið fram hjá þeim þegar inn í fyrirtækin er komið (...). 

 

Þrátt fyrir þessa miklu menntun og jafnræði þá finnst mér þetta óskiljanlega alltaf 

gerast inni á vinnustöðunum. Konan er einhvern vegin tilbúin að fara að hugsa um 

einhverja heild sem er í kringum hana og sætta sig þá við að vera hugsanlega ekki ráðin 

í stöður innan dyra og því fylgir að þær fá ekki sömu laun (...) og mér finnst merkilegt 

að upplifa þetta!  Þær hugsa kannski meira um hag fyrirtækisins, „hefur fyrirtækið efni 

á að borga mér hærri laun eða er það sanngjarnt að ég sé með fullt af samstarfsfólki 

sem er ekki með þessi laun og ég er allt í einu komin miklu hærra?“ Ég held að karlmenn 

velti þessu bara aldrei fyrir sér.  
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(...) þegar þær eru að gera góða hluti þá mega þær alveg segja frá því, þá hafa þær 

heilmikið um það að segja hvernig þeirra frami eða framtíð verður í fyrirtækinu og það 

skiptir líka varðandi launamál. 

 7.1.2.1  Frekjurnar og þær framsæknu, sem að láta ekki plata sig 

Í viðtölunum kom fram að ekki væru allar konur hógværar í launakröfum. Til væru konur með 

ranghugmyndir um eigið virði. Þær ofmeti virði sitt og eigi það til að fara offarir í launakröfum. 

Þetta væri frekar nýtt af nálinni á meðal kvenna en karlmenn með slíkar hugmyndir hefði alltaf 

verið til. Sumir töluðu um frekjur á meðan aðrir töluðu um framsæknar konur. 

(...) ef eitthvað er þá hafa konur undanfarið skotið sig í fótinn með því að vera full 

agressívar, það er mín tilfinning. Sumar þessar konur, sem koma núna, skjóta sig í 

fótinn með algjörlega óraunhæfum kröfum (...) en þær eru náttúrulega örfáar. 

Auðvitað eru til svoleiðis karlar líka en karlarnir hafa alltaf verið til, ekki konurnar. Það 

er eiginlega bara alveg nýtt, bara á síðustu árum. Þetta er svona eins og þær eigi að 

gera þetta til þess að gera ekki lítið úr sér og sinni menntun, þekkingu og hæfileikum. 

Það er stundum mjög skrítið að eiga við þetta.  

 

Mér finnst svona að þær fari full hátt upp á afturlappirnar og geri sér óleik (með 

launakröfum). Þeir vita betur hvernig markaðurinn er og þeir eru hógværari í innkomu 

en þeir voru áður. Þeir sjá valuið í því að komast að, en konurnar horfa meira í það að 

láta ekki plata sig. Það er eins og þær séu hræddar við það, þessar sem koma svona 

innstilltar. En þeir sem eru frekar að missa sig í kröfum eru konur, ungar konur, kannski 

ekki alveg nýútskrifaðar, kannski samt allt að því (...). Þeir gátu alveg komið svona 

vanstilltir eins og þessar konur, en þeir lesa leikinn betur. Þeir eru meira í skákinni. Þeir 

horfa lengra fram í tímann, sjá möguleika á starfsþróun. Það er einhvern veginn 

auðveldara að eiga við þá en var finnst mér. Ekkert samt alltaf auðvelt en svona heilt 

yfir þá er það orðið auðveldara. 

 

(...) svo finnst mér yngri konur sem eru kannski menntaðar og framsæknari, svona 

kynslóðin á eftir mér, vera miklu duglegri að sækja sér og þá geta þær stundum orðið 
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svolítið agressívar, þú veist það kom þarna ákveðið tímabil þar sem konurnar ætluðu 

að sækja sinn rétt (...). 

 

(...) og loksins þegar konur áttuðu sig þá fóru þær svolítið svona ákveðið fram, eða 

mikið ákveðið fram og urðu eiginlega of frekar á tímabili, en það er kannski bara eitt 

tímabil. Ég veit ekki hvort að það er svona lengur en ef til vill voru þær fljótar að átta 

sig. 

 

(Konur sem) vilja mikið og meta sig vel, maður verður smá hissa. Ég segi það ekki að ég 

vilji hana ekki en þetta er meira svona: „ nei ein öðruvísi.“ 

 

Viðmælendur töldu að mikil umræða um jafnréttismál og launamismun gæti verið ástæða þess 

að konum i þessum hópi hefði fjölgað. Það bitnaði hins vegar illa á þeim þar sem enginn vildi 

ráða inn frekjur eða fólk á hærri eða betri launum en markaðurinn biði upp á nema viðkomandi 

gæti sýnt fram á einstaka hæfileika sína. 

Ég held bara að það sé svo mikil umræða i þjóðfélaginu um jafnréttismál, að það sé 

einhvern vegin að verða politicaly correct að fara svona fram. Það er minn réttur að fá 

ekki minna en karlinn í sama starfi, sem er mjög eðlilegt, en það er svona hvernig sækir 

þú það (...). 

 

Þetta er oft bara dónaskapur, eða þetta kemur oft þannig út, já eða bara vanmat eða 

einhver skrítinn lestur á umhverfinu og maður getur ímyndað sér að færist yfir á fleiri 

hluti hjá viðkomandi aðila. Fyrirtækið er alltaf að spá í launakostnað og ef ég ætla að 

borga einhverjum hærri laun en öllum öðrum hjá mér þá vil ég líka að sá starfsmaður 

skili miklu meira. Ef starfsmaður kemur til mín og segir ég vil fá svona mikið í laun þá er 

ég ekki tilbúin í það nema ég sjái hvað þú getur. Ef viðkomandi er þessi ofurstarfsmaður 

sem hann segist vera og eigi rétt á að fá greitt fyrir, þá er það kannski eitthvað sem 

hægt er að fara fram á, en ef þú ætlar að koma inn með svona ákveðni þá færðu ekki 

vinnu. Það er enginn sem ætlar að auka launakostnað sinn ef að kona segist vera svona 

svakalega frábær, ekki nema hún hafi eitthvað record til að sýna fram á það. Það skiptir 
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auðvitað máli hvernig þú gerir hlutina, ef viðkomandi er of aggressivur þá auðvitað 

ræður þú hann ekki.  

 

(...) þetta er leiðinlegt orð en hann notaði það, „hún er algjör frekja og ég nenni ekki að 

vinna með henni“. 

 

Einn karlmaður í hópnum tók dæmi af sínum vinnustað. 

Við ætluðum að ráða lögfræðing í deild þar sem bara eru karlmenn. Við vildum jafna 

kynjahlutföllin og vildum helst ráða konu þar inn. Hæfasti einstaklingurinn að okkar 

mati var kona. Þegar við höfðum samband við hana þá voru launakröfurnar svo út úr 

kortinu að við fórum í næsta kandidat sem var líka kona. Hennar körfur voru líka í engu 

samræmi við það sem við gátum borgað og að lokum réðum við karlmann með 

raunhæfari launakröfur. 

 

Viðmælendur bentu á að í þessu sambandi væru staðalímyndir varðandi hegðun og framkomu 

mjög sterkar. Ákveðnar konur ættu síður upp á pallborðið hjá fólki.  

Karlmenn hafa bara komist upp með það því þetta er bara einhver hefð, þetta er 

viðurkennt.  En kona sem er ákveðin og mjög fylgin sér, fær sínu framgengt ef hún gerir 

það á eðlilegan og farsælan hátt og þá kemst hún allt mögulegt en konur hafa stundum 

í gegnum tíðina svolítið misst sig í þetta tilfinningalega móment. Þú veist, þær eru búnar 

að gíra sig upp í, „nú ætla ég að vera rosalega ákveðin og nú ætla ég að vera svakalega 

öflug“, þá oft hemja þær sig ekki og missa svolítið stjórnina og þá eru þær auðvitað 

kallaðar frekjur og ómögulegar og allt það, en það er þá kannski af því að þær hafa ekki 

fyrirmynd af því (...).  

 

(...) það hefur ekki verið axepterað að konur séu frekjur og hegði sé þá stundum eins 

og karlmenn (...). 

 

Fólk kann verr við þannig konur, svona harðar konur, það er auðvitað ekki ímyndin. 

Staðaímyndirnar eru ótrúlega fastar í þessu. Það fer miklu verr í fólk ef konur eru 
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svoleiðis. Þær fá miklu þrengri ramma til að vinna eftir, þær segja það allar, allar konur 

í stjórnun sem ég þekki til og það virðist vera gegnum gangandi. 

 

7.2  Áhrif staðalímynda á starfsframa, hegðun og hefðir 

Í kjölfar launaumræðunnar spunnust oft umræður um starfsframa, stöðuveitingar og áhrif 

félagsmótunar eða staðalímynda á þessa þætti sem og á vinnuumhverfið. Stutt er síðan konur 

fóru út á vinnumarkaðinn og staðalímyndir varðandi hegðun í vinnuumhverfinu og viðhorf til 

heimilishalds virðast enn vera mjög sterkar og mótandi. Karlmenn sinni vinnu utan heimilis en 

konur börnum og búi. Umhverfið sendir skilaboð um hvernig þú átt að haga þér sem kona eða 

karl. 

Í dag eru konur á vinnumarkaði að skila því sama og karlar og að sama skapi eru karlar farnir 

að taka meiri þátt inni á sínum heimilum. Í mörgum tilfellum sinna konurnar börnum og heimili 

í meira mæli, ásamt því að sinna launuðu starfi utan heimilis. Þrátt fyrir að vera með mikla og 

góða menntun þá eru konur oft tilbúnar til að setja sinn starfsframa á hilluna. Hefðin er sterk 

og samkvæmt henni eru þeir álitnir fyrirvinnur og í mörgum tilfellum með hærri laun, þó svo 

að fjölmargar konur í dag séu fyrirvinnur á sínum heimilum. 

Þó að atvinnuþátttaka kvenna hafi aukist gríðarlega á síðustu áratugum þá virðist atvinnulífið 

ekki vera sniðið að þörfum fjölskyldufólks og að báðir foreldrar sinni störfum utan heimilis. Því 

er eins og það komi oft að þessu vali hjá konum, frami eða fjölskylda. Í nútímasamfélagi virðist 

konum gert erfitt um vik við að sinna hvoru tveggja samtímis. 

Ef karlinn er í starfsframa þá sér konan um málin (varðandi heimilið). Konur sem eru á 

framabraut og eiga fjölskyldu, virðast í fæstum tilfellum eiga mann sem kemur til mótst 

við þeirra starfsframa og verða þær að leita út fyrir heimilið eftir aðstoð. Þeir taka þetta 

nefnilega ekki að sér. 

 

(...) mennirnir (voru) á fullu í einhverjum störfum og unnu eins og brjálæðingar. Þá voru 

þær strax tilbúnar að taka heimilispakkann. Voru (sjálfar) búnar að ljúka háskólanámi 

og í fullri vinnu. Það þarf auðvitað einhver að sjá um heimilið en auðvitað eiga báðir 

aðilarnir að hafa ábyrgð á heimilinu. Þannig að ef að konan er í spennandi vinnu (...) þá 

á hún ekki alltaf að bakka til að maðurinn geti gert það sem hann vill! Ég held að þetta 
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sé uppeldið að vissu leiti og skilaboðin sem að samfélagið sendir, svona eiga konur að 

vera og svona eiga karlar að vera. Ég held að það sé svolítið svoleiðis. 

Viðmælendum þóttu karlmenn vera tilbúnari en konur að færa fórnir í tengslum við 

starfsframa sinn og stöðuveitingar á kostnað fjölskyldunnar. Flestar konur fórna ekki samveru 

með fjölskyldunni fyrir hærri laun, betri stöður og aukin starfsframa, þrátt fyrir að hafa alla þá 

eiginleika sem til þarf. Gildismat þeirra væri oft annað. 

Það kemur alltaf að þeim tímapunkti að þú þarft að velja. Þú velur svolítið hvort að þú 

ætlar að vera heima með fjölskyldunni og börnunum eða, það sem þetta krefst oft að 

þú þarft að vinna fram á kvöld og um helgar og fara í burtu. Konur velja börnin sín.  Þær 

hafa allt í þetta en þær velja bara aðra leið. Það er þeim mikilvægara.  

 

Hvert er gildismatið og hvað skiptir þig máli? Skiptir þig máli að fjölskyldan sé í sinni 

vernd (...) eða skiptir karríerinn þig máli. (Ef báðir) í hjónabandi eru í karríer og báðir að 

hlaupa þá er það auðvitað rosalega erfitt. Það bitnar á einhverju, það bitnar á heimilinu.   

 

Ef að þú ætlar að verða forstjóri þá þarftu að gefa hluti eftir í fjölskyldunni sem að konur 

eru bara ekki tilbúnar til. Þeir (karlmenn) sem ætla sér eitthvað þeir komast þangað. 

Þeir eru bara í vinnunni allan daginn og allan sólarhringinn, gefa sig alla í þetta og það 

virðist virka en það krefst fórna eins og allt annað. Það er líka annað sem að við getum 

spurt okkur þegar við segjum að þeir eru tilbúnari í það, þá virðumst við (konur) gefa 

þeim svigrúm til þess. Það erum við sem erum heima, við virðumst gefa þeim 

sveigjanleika til að vera í vinnunni allan sólarhringinn.   

 

Karlmenn eru óhræddari og duglegri að sækja um stöðuhækkanir þó að þeir uppfylli ekki 

skilyrði starfsins. Þeir prófa sig áfram og freista gæfunnar. Konur sækja hins vegar ekki um störf 

nema hafa allt það sem krafist er í starfslýsingu. 

Það er bara staðreynd að þegar ég auglýsi hér stjórnunarstöður þá sækja 90 karlar um 

og 1 kona. Konur eru alveg með menntunina en þær sækja ekki um þessi störf í sama 

mæli enda krefst þetta oft mikillar fjarveru. 
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Þeir eru duglegri að láta vita af sér og að sækja um (...) en ég hef alveg verið með stelpur 

sem hafa verið jafn vel menntaðar en þær hefðu aldrei sótt um þessi störf. Þær myndu 

bara ekki hafa þorað! 

 

Það var svolítið þannig að konu datt bara alls ekki í hug að sækja um starf ef þær hefðu 

ekki allt sem var beðið um í starfslýsingunni en mjög algengt að karlar sóttu um. Voru 

með í pottinum og bara sáu svo til, „heyrðu ég ætla bara að koma, fá tækifæri hérna, 

bara sýna að ég get þetta þó að ég hafi ekki þetta sem þú ert að biðja um, ég læri það 

bara.“ Þær þurfa að vera pottþéttari, þær taka þetta mun alvarlegra og eru kannski ekki 

eins hugrakkar. 

7.2.1  Konur sem yfirmenn og stjórnendur 

Einnig var komið inn á að konur ættu oft erfiðara uppdráttar sem yfirmenn og stjórnendur. 

Þær væru uppteknari af að öllum þyrfti að líka við þær og starf þeirra væri farsælla ef að 

starfsmönnunum líkaði vel við þær. Þetta virtist aftur á móti ekki skipta máli fyrir karlmenn. 

Konur á framabraut væru þó alltaf að átta sig betur og betur á hlutverkinu sín og hvernig best 

væri að hegða sér.  

Þetta er það sem ég þurfti að berjast svolítið við sjálf. Ég var allt of upptekin við það 

fyrst sem stjórnandi að öllum þyrfti að líka við mig. Ég var alveg í rusli yfir því og það er 

bara reynsla sem að ég þurfti að ganga í gegnum (...) því þú getur ekki verið stjórnandi 

og látið öllum líka vel við þig. 

 

Ég er bara að vinna mína vinnu og ég hef reynt að gera þetta eins vel og ég get. Sumt 

virkar og annað virkar ekki og það er bara eitthvað sem ég þarf að taka á mig.  Ef ég get 

ekki tekið það á mig þá á ég ekki að vera stjórnandi, þá á ég bara að bakka út úr þessu 

starfi, þá er þetta ekki rétta starfið.  

 

Þetta er örugglega eitthvað sem við höfum lært í uppvextinum og kannski erum við líka 

óvanar að þurfa að takast á við það því að það er miklu lengri saga af karlkyns 

stjórnendum heldur en kvenkyns. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að læra og við 

þurfum ekkert að vera eins og þeir en bara gera okkur grein fyrir því. 
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Þetta er harður heimur og þeir eru þjálfaðri í þessu. Við erum hræddari við útlitið, gera 

okkur að fíflum, gagnrýnina og að það líki ekki öllum við mann, okkur finnst þetta 

óþægilegt. 

7.2.1.1  Hræðsla við mistök og gagnrýni  

Viðmælendum fannst margar konur vera of uppteknar af áliti og skoðunum annarra. Sem 

stjórnendur eru konur sagðar vera hræddari við mistök. Þær fá á sig meiri gagnrýni og eru 

viðkvæmari fyrir henni. Karlar væru vanari því að fást við gagnrýni. Þeir skelltu henni á starfið 

meðan konur tækju allri gagnrýni persónulega. 

Við erum allt of mikið að hugsa um hvað aðrir hugsa um okkur og það dregur úr konum. 

 

Við erum miklu hræddari við að mistakast.  Körlunum er alveg sama þó svo að þeim 

mistakist. Þeir þurfa að taka fullt af ákvörðunum og gera fyrirfram ráð fyrir því að 

ákveðið hlutfall af ákvörðunum séu rangar og það er bara allt i lagi (...) og þannig 

komast þeir af, þeir sem ná að hugsa svona. 

 

Ef að konur misstíga sig eða gera eitthvað sem þær hefðu ekki átt að gera þá er meiri 

grimmd og (..) minni fyrirgefning í garð kvenna, en þetta er líka persónulegt og kannski 

verða þær svona grimmar, konurnar sem komast áfram, þær verða grimmar við allt og 

alla og fólkið þá á móti. 

Þá var mikið rætt um þá gagnrýni sem margir kvenkyns stjórnendur fá á sig. Konur væru 

viðkvæmari en karlar fyrir allri gagnrýni og gagnrýni sem kvenkyns stjórnendur sætu undir væri 

oft mjög vægðarlaus, ekki síst frá öðrum konum. 

Þær eru bara viðkvæmari fyrir öllu. Gagnrýni, staðsetningu í hópnum og hvað hinir 

segja um þær. Þær eru alltaf með heildarmyndina undir á meðan karlarnir fókusera á 

sjálfan sig (... ) og í gegnum tíðina hefur mér fundist konur oft dæmdar harðar en karlar 

í sömu stöðu. 

 

Krítikin sem konur sem stjórnendur fá er oft svo vægðarlaus frá konum. Konur eru 

hörðustu gagnrýnendur annarra kvenna og það hjálpar ekki. Það er alveg sama hvað 
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við gerum við fáum alltaf gagnrýni og það mest frá öðrum konum. Það er alveg sama 

hvað konan gerir hún er krítiseruð, hvort sem hún er heima og hugsar um börnin, „hvað 

ætlar hún ekkert að nota menntunina sína“ og svo ef hún er á fullu í karríer þá er 

viðmótið að hún hugsi ekkert um heimilið.  

 

Karlkyns stjórnendur sem verða fyrir gagnrýni, þeirra skýringarstíll er sá að það sé 

þeirra starf sem er gagnrýnt.. (...) konurnar taka þetta allt beint á persónuna, ég um 

mig frá mér til mín, hvað get ég gert og hvað gerði ég rangt. Þær byrja bara svona strax. 

Þeir kasta þessu frá sér en þær taka þetta inn á sig.  

 

Konur eru viðkvæmar fyrir gagnrýni, miklu viðkvæmari fyrir gagnrýni en karlar, þeim er 

alveg sama. Þegar þú ferð þessa leið þá ert þú auðvitað svolítið að varpa þér út í djúpu 

laugina og þarft að taka þá öllu því sem því fylgir og það er kannski eitthvað sem að við 

konur erum að læra núna og þetta er harður skóli.  

7.3  Mikilvægi fyrirmynda 

Mikið var rætt um fyrirmyndir og viðmælendur voru flestir á því að kvenkyns fyrirmyndir skiptu 

máli og væru konum mikilvægar. Konur þyrftu aðrar konur sem sínar fyrirmyndir. Það væri 

konum mikilvægt að sjá aðrar konur vinna sig upp. Það væri ákveðin hvatning fyrir þær og 

konur þyrftu að draga aðrar konur með sér til áhrifa. Karlar hefðu gegnt stöðum stjórnenda í 

gegnum tíðina. Þetta væri nýtt fyrir konur, hlutverk sem þær þyrftu að læra og átta sig á. Þær 

þyrftu að koma með sínar áherslur og hugmyndir og gera kvenlegum gildum hátt undir höfði. 

Hins vegar voru viðmælendur ekki sammála um hvort að þessum fyrirmyndum færi fjölgandi 

eða fækkandi.  

Til þess að getað samsamað sig hlutverkinu eru fyrirmyndir mikilvægar, að horfa á 

hvernig aðrir gera, þannig að það er klárlega málið að við þurfum fyrirmyndir í þessu, 

sem að þeir hafa haft alla tíð.  

 

Kona getur verið fyrirmynd þó að hún gefi þér rosalega litlar upplýsingar. Þú sérð hana 

bara annað slagið en samt er þetta fyrirmynd. Hún er þarna. Kannski konur vanti jú, 
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einhverja  fyrirmyndir. Þær eru ekki nógu margar og ég er ekki viss um að þær verði 

margar. Ég held að þeim fari ekki fjölgandi, þeim fari jafnvel fækkandi. 

 

Kvenkyns fyrirmyndirnar eru færri en eru samt alltaf að verða fleiri og fleiri.  Ég hafði 

engar fyrirmyndir. Það voru engar konur í því starfi sem ég er í í dag og á þeim tíma 

voru konu sem voru yfirmenn svona karlakonur og hver hefur áhuga á því? Ég hefði 

ekki viljað breyta mér í einhvern karl til að komast eitthvað áfram og í einhverja stöðu. 

Ég vil bara fá að vera kona, fá að vera sú sem ég er en að þekking mín, menntun og 

hæfileikar njóti sín í starfi, að ég sé virt sem kona. 

 

Þeim mun fleiri fyrirmyndir sem við höfum og því fleiri konur sem ná árangri og eru 

stjórnendur, líka millistjórnendur, þá er eftir þeim tekið. Það er enn fremur fátítt að 

konur eru í æðstu stjórnendastöðum. Hver einasta fyrirmynd er mjög dýrmæt og þær 

eiga að vera hvatning fyrir aðrar konur, „ég get þetta og hvað sem er, ef ég uppfylli 

ákveðin skilyrði.“  

 

Fyrirmyndirnar hafa eflaust ósjálfrátt og jafnvel ómeðvitað áhrif og fæstir eru eflaust 

meðvitað að leita sér að fyrirmyndum. 

 

Kvenkyns viðmælendur töluðu einnig sjálfir um sínar fyrirmyndir.  Augljóst var að þessar 

fyrirmyndir höfðu haft mikil áhrif á þær í sínum störfum og jafnvel á þeirra starfsframa. 

Ég hef bara verið heppin að vinna með rosalega sterkum konum, alveg ótrúlega 

sterkum stjórnendum, sem að hafa líka getað verið vinir og félagar sinna starfsmanna. 

 

Ég hef náttúrulega haft konur sem yfirmenn og þær eru klárlega fyrirmyndir, 

sérstaklega ein tiltekin kona (...). Ég hvet ungu stelpurnar hjá mér áfram og það sem nú 

er að gerast er að ungu konurnar eru með kvenkyns yfirmenn, sem var minna um þegar 

ég var að byrja. Fyrirmyndirnar eru miklu fleiri sem þær sjá, og þá kemur „heyrðu, ég 

get þetta líka“ (...) og ég dáist líka að þessum ungu konum í dag, sem eru, að þær leyfa 

sér að vera konur, klæða sig flott og eru smart, menntaðar og klárar.  
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Það skiptir máli fyrir konur að sjá að konur geti þetta. Eins og mín fyrirmynd var kannski 

X, (og) já, maður hugsar, hún er sko alveg með þetta. 

 

Einn kvenkyns viðmælandi talaði um yfirmann sinn sem greinilega var mikil fyrirmynd og 

hvatning fyrir aðrar konur í fyrirtækinu. Þetta var kona sem hún leit mikið upp til og hafði lært 

mikið af. 

Þessi kona er eini kvenkyns stjórnandinn og búni að vera ein með körlunum alla tíð, frá 

því að hún byrjaði.  Þannig að á þessum tíma hefur ekki svo mikið breyst þó svo að fleiri 

konur hafi sótt sér menntun og farið út á vinnumarkaðinn, í hærri og betri stöður, þá 

er eins og eitthvað stoppi þarna einhvers staðar. 

Og talandi um sínar eigin fyrirmyndir þá sagði einn viðmælanda þetta: 

Ég finn rosalega mikinn mun þá því að hafa hana fyrir forstjóra eða karlana sem voru á 

undan henni. Þeir voru indælir en það er miklu auðveldara að samsvara sig við hana. 

Það er líka hægt að tala um kvenlegu gildin við hana. Hún útilokar ekkert og hún lokar 

ekki sjálf á kvenlegu gildin sín. Mér finnst hún rosalega flott. Við erum mjög montnar 

af henni og svo er hún líka fyndin, skemmtileg og eldklár. Hún er auðvitað meira en 

yfirmaður. Hún er leiðtogi, leiðtogi í stóru fyrirtæki. 

Annar bætti þessu við: 

Sjáðu bara Vigdísi, einstæð, fráskilin og forseti. Konum eru allir vegir færir og hún er 

algjör fyrirmynd, ein sú besta. 

7.3.1  Ólíkt tengslanet 

Tengslanet karla og kvenna eru nokkuð ólík og það er ólíkt hvernig og hvort að þau eru dugleg 

að virkja það. Í rannsókninni kom fram að tengslanet kvenna er mun formlegra en tengslanet 

karla. Konurnar töluðu nær allar um sama tengslanetið, þ.e. Félag kvenna í atvinnulífinu, á 

meðan frekar var rætt um óformlegra tengslanet karla, þ.e. vina- og vinnutengsl. 

Konurnar sem rætt var við voru sammála um að konur væru ekki nógu duglegar að virkja 

tengslanet sitt.  Karlar ættu stærra og betra tengslanet og væru óhræddir við að virkja það.  

Þeir virtust einnig hafa betri tök á að virkja og sinna sínu tengslaneti en konur. Flestar konur 
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væru að drífa sig heim eftir vinnu til að sinna börnum og búi.  Þeir færu aftur á móti í golf, í 

fótbolta, á pöbbinn eða annað og þá með „leyfi“ eiginkvenna sinna. Þá var nokkuð áberandi af 

umræðunni að tengslanetið virðist vera mjög kynbundið, karlmenn sækja sitt net í aðra karla 

og konur í aðrar konur. 

Einn viðmælenda tók dæmi af sínum vinnustað þar sem hún, sem stjórnandi, fór í átak við að 

reyna að efla tengslanet kvenna á vinnustaðnum. 

(...) það voru 2 konur að mæta.  Hinar voru að sækja börnin, höfðu ekki tíma og voru 

að taka tíma frá fjölskyldunni á meðan körlunum er skítsama. Þær voru að drífa sig 

heim. Þá sagði ég: „en að hafa þetta í hádeginu“ og þá kom engin kona af því að ef 

þetta var í hádeginu þá var þetta að taka tíma frá vinnunni og þá urðu þær að vinna 

klukkutíma lengur. 

Aðrir kvenkyns viðmælendur höfðu þetta að segja:  

Það hefur nú oft verið sagt að vandamálið hjá okkur konum sé að virkja ekki okkar 

tengslanet. Ég hugsa að það sé svolítið til í því.  Þeir eru með mun sterkara tengslanet, 

faglega séð og bara af því að þeir geta sinnt því, bæði innan starfs og utan. Okkar 

tækifæri til þess eru takmarkaðir, eru takmarkaðir segi ég því það er staðreynd en það 

er samt eins og við viljum hafa það, við viljum fara heim.  

 

Það er staðreynd að konurnar vilja fara heim, til dæmis til að hugsa um börnin, meðan 

þeir fara kannski í golf saman eftir vinnu. 

 

Þeir eru duglegri að virkja það og það hefur auðvitað alltaf verið svoleiðis í gegnum 

tíðina. Tengslanetið þeirra er miklu sterkara. Við höfum ekkert verið duglegar í því þó 

svo að það sé að breytast mikið. Þeir eru miklu meira í einhverju svona að fara  eitthvert 

saman eftir vinnu (...) og ekki segja mér það að þeir ræði ekki vinnuna og launin. 

 

Karlmenn eru miklu duglegri að virkja tengslanet sitt. Konur eru að reyna að virkja 

tengslanet sín, en ég veit hvernig stjórnendur (karlmenn) líta á þetta. Tveir af mínum 

forstjórum, núverandi og fyrrverandi forstjóri minn, þeir bara alveg „æ já þarna 

saumaklúbburinn (...), þetta eru konurnar sem að tala og tala og gera ekkert.“  Þeir líta 
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þannig á þessa hópa. Þetta er mjög gott framtak en það vantar fleiri konur sem að hafa 

gert eitthvað, eitthvað merkilegra (...). Ég er ekki að gera lítið úr þessum konum, þær 

eru búnar að gera fullt gott en þeir sjá það ekki. 

Karlmaður sem rætt var við kom hins vegar með allt aðra sýn á málið. Hann taldi að konur 

væru líklegri til að virkja sitt tengslanet og benti á að það væri ef til vill formlegra og meira 

opinbert.  

Ég held að konur séu miklu líklegri til að virkja svoleiðis sambönd en karlar, án þess að 

ég hafi nokkuð fyrir mér í því þá er það svona mín fyrsta tilfinning, þá miðað við það 

sem að maður sér í fjölmiðlum og annað (...). Þú ert með alls konar félagsskap kvenna 

í atvinnurekstri sem eru að gera eitthvað en þú sérð aldrei neitt sambærilegt fyrir karla 

(...). 

Eftir smá umhugsun bætti hann þessu við: 

Það getur vel verið að karlar bjargi sér bara með öðrum hætti. Þeir eru kannski bara 

með sterkara tengslanet fyrir. 

 

Viðmælendur töldu tengslanetið vera mikilvægt og að tengslanet kvenna væri að eflast. 

Tengslanet karla virkaði þó oft mun betur en tengslanet kvenna og sérstaklega vel í 

atvinnuleysi. Karlar væru duglegri í að hjálpa eða redda hvorum örðum. Konur væru síður í því 

og ekki nógu duglegar í að hjálpa öðrum konum. 

Tengslanet kvenna er að eflast.  Tengslanetið er mjög gott til þess að maður hafi yfirsýn 

yfir hver er hvar, hver er að gera góða hluti og hver er að gera hvaða hluti. 

 

Ég held að tengslanetið og það að getað treyst einhverjum sem er að upplifa það sama 

og þú, það sé svolítið málið. Ég held að það sé margt sem að maður lærir og tileinkar 

sér af mörgum á leiðinni. 

 

Karlar eru betri í tengslanetum, „ég gerði þetta fyrir þig og þú skuldar mér“.  Þeir hjálpa 

frekar hvor öðrum (...) og það er eflaust út af þessu gamla að hann þurfi nú að sjá fyrir 

sínum börnum. Ef að vini einhvers vantaði vinnu þá var honum reddað. Við erum ekki 
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nógu góðar í þessu, að redda hvor annarri. Konur eiga erfiðara með að biðja um greiða 

en þær verða þér ævinlega þakklátar. Það er gott að gera konum greiða. 

Kvenkyns viðmælandi sagðist hafa reynt að tileinka sér þetta og reyna að draga konur með sér 

en það væri oft erfitt. 

Ég hef reynt að toga inn aðrar konur. Við fundum þarna einhverjar tvær sem að mér 

leist vel á en svo fannst forstjóra þær of frekar.  Svo seinna var önnur (...) og hún var 

ófrísk þegar við réðum hana (... ).  Við vorum að reyna að fylla upp í konukvótann og 

hún var klárlega besta konan af hópnum (...), það var hún og tveir aðrir karlmenn. Ég 

sagði: „við erum ekki að ráða karlmann,“ ég neitaði forstjóranum en hann var alveg  

„hún er ófrísk.“ Ég náði að tala hann inn á þetta en það var ekki auðvelt. Þarna er ég að 

toga inn konu en þetta var ekkert auðveld barátta (...) , ég var ákveðin (...) og ég þurfti 

að berjast fyrir henni.  

 

Önnur hafði þetta að segja: 

Ég hef dregið margar konur með. Ég gaf þeim tækifæri og margar þeirra eru enn að 

þakka mér fyrir, „það varst þú sem að gafst mér breikið.“ Það þarf einhver að gefa 

konunum breik. 

 

Annar viðmælandi sagði að það væru fáar konur sem reyndu meðvitað að draga konur með 

sér og sagðist ekki sjá fram á að konur myndu fara að tileinka sér það.  

Ég hugsa að konur muni ekki draga konur með sér á áhrifastólana. Það eru örfáar konur 

sem gera það, en ég hugsa að það muni ekki gerast.  

7.4.  Kynslóðamunur 

Viðmælendur greindu allir breytingar í gegnum árin og einhvers konar  kynslóðamun. Þeir voru 

þó ekki allir einróma um hvers eðlis hann væri og misjafnt var hvað stóð upp úr hjá hverjum 

og einum. Flestir voru sammála um að ákveðin kynslóðabreyting væri að eiga sér stað. Konur 

væru að eflast og styrkast á öllum sviðum, fólk að verða meðvitaðra um janfrétti og að hæfni 

og menntun skipti sköpun í átt til aukins jafnréttis. 
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 7.4.1 Ungar konur að eflast 

Viðmælendum var tíðrætt um að ungar konur væru að sækja í sig veðrið. Þær létu ekki bjóða 

sér sömu hluti og áður tíðkaðist. Þær væru óhræddari en kynslóðir eldri kvenna að berjast 

áfram. Fleiri konur væru farnar að sækjast eftir starfsframa, stöðuhækkunum, 

ábyrgðarstöðum og að klifra upp metorðastigann. 

Mér finnst ungar konur vera með hellings bein í nefinu. Þetta er kannski af allt öðrum 

toga en þegar ég var að byrja hérna, áður en ég fór í nám, þótti það ekkert tiltökumál 

að manni væri klappaði á bossann. Ungar konur í dag myndu aldrei láta bjóða sér það.  

 

Ungu konurnar hafa ekki verið að gefa eftir. Þar sem sterku konurnar eru í þessu 

fyrirtæki, þar eru þessar konur sem eru eldklárar og þær láta ekki bjóða sér neitt 

múður.  Ég veit um eina sem sótti um framkvæmdastjórastöðu sem hún fékk ekki og 

hún fór. Hún hætti bara, lét ekki bjóða sér þetta (...) og ég veit að það vildi enginn að 

hún færi. Hún var greinilega búin að setja sér einhverja línu sjálf og bara „ef ég fæ þetta 

ekki þá bara fer ég.“ Ég veit að hún fékk annað starf strax. 

 

Maður sér þann mun að ungar konur vita hverjar þær eru, mér finnst ungar konur vera 

nokkuð sterkar og eftir svona 2-3 kynslóðir þá verðum við komin með hörkukerlingar.  

 

Þetta er að breytast. Ég er svo heppin að hafa verið í þessu og séð konur eflast og 

breytast, verða sterkari og með sterkari sjálfsvitund og að ná árangri. Þær eru bara að 

efla sig á öllum sviðum, þær sækja fram á öllum sviðum (...) og ef að atvinnulífið heldur 

áfram að veita báðum aðilum tækifæri þá er ég alveg sannfærð um að við eigum eftir 

að sjá viðsnúning í framtíðinni varðandi launamál.   

7.4.2. Þetta er barátta og samkeppni 

Einnig koma skýrt fram að yngri konur væru vanar að keppa við skólabræður sínar á 

jafnréttisgrundvelli. Þær hefðu att kappi við þá í gegnum árin og gæfu ekki lengur eftir þegar 

út á vinnumarkaðinn væri komið. Þær væru að mörgu leiti meðvitaðri um virði sitt, teldu sig 

eiga sama sjálfsagða réttinn til launa og starfa og karlmenn, enda væri menntun þeirra sú sama 

eða sambærileg. Foreldrar og uppeldi hefði ef til vill líka sitt að segja í þessu samhengi. Viðhorf 
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þeirra til menntunar og jafnréttis væri annað en það var á árum áður. Í dag vænta flestir 

foreldrar þess að bæði synir þeirra og dætur fái sömu tækifæri til menntunar og að nýta 

menntun sína á vinnumarkaði. 

Þessi kynslóð sem er að koma núna, hún er búin að vera að berjast inni í mennta- og 

háskólunum. Þær hafa verið í kappi við sína skólabræður þannig að þær eru orðnar 

vanari því að berjast. 

 

Þetta er auðvitað bara pjúra samkeppni og ef konurnar ætla sér að vera á 

vinnumarkaði, ná árangri og vera í forsvari þá verða þær bara að skella sér í 

samkeppnina og slaginn. (Þær) fá ekkert á silfurfati og þær þurfa að segja frá hvað þær 

eru að hugsa og hvað þær vilja. Þær eru í háskólanum, þær eru að berjast fyrr á 

lífsleiðinni, við skólabræður sína, bræður og frændur og allt þetta. Þær eru sem betur 

fer að verða meðvitaðar og líka foreldrarnir. 

 

Foreldrum mínum fannst fáránlegt að konur væru að mennta sig eitthvað sérstakt og 

væru að berjast fyrir einhverju (...) en nú er þessi hugsun að breytast og verða 

fjarlægari. 

 

Ég var eitthvað að kvarta og kveina út af stöðu kvenna og pabbi sagði við mig: „hvað er 

að þér, í mínu ungdæmi þá var nú engin kona í þinni stöðu!“ Hann var eiginlega að 

segja mér að þakka fyrir að vera þar. Þetta væri nú bara fínt, hversu frekar ætlum við 

konur að vera! Hann vill bara fara að bremsa mig af!    

 

Það er að verða ákveðin kynslóðabreyting, það sér maður. Ég hef notað þessi rök svo 

oft í gegnum tíðina og sagt: „myndir þú sætta þig við að dóttir þín fengi ekki sömu 

móttökur og sonur þinn?“ Það nægir til þess að menn átta sig og segja við mig: 

„fyrirgefðu, þetta er alveg rétt hjá þér (...) (...)“ og þegar þú setur þetta í svona 

samhengi (...) þá gefur þú ekki sonum þínum meira í afmælisgjöf en dætrum, (...) þeir 

fá 15 þúsund en þær 10, (og) þú óskar henni ekki þess að hún sé bara sæt og fín og geti 

bara unnið 50% starf, þá átta menn sig oft á þessu. 
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Margir bentu á að áður fyrr hefðu konum ef til vill verið gefin tækifæri á að spreyta sig en nú 

væri samkeppnin orðin meiri, harðari og grimmari. 

Það voru ekki margar konum í stjórnunarstöðum þegar ég fór í stjórnunarstöðu og ég 

var voðalega oft ein (...) og upphaflega fékk ég tækifæri því að eldri menn við 

stjórnvölin gáfu mér þau og treystu mér til þess. Svo horfi ég á mínar kynsystur, mér 

yngri, sem eru í samkeppni við sína skólabræður og mér finnst þeir jafnvel grimmari. 

Þeir líta á þær sem samkeppni, en hérna áður fyrr var kannski litið svo á að gefa konunni 

tækifæri, sjá hvað hún getur, vita hvort að hún geti þetta (...). 

 

(...) mér finnst að yngri karlmenn eru grimmari í samkeppninni við konurnar. Það er 

mikill metnaður í konum, fara fram og sækjast eftir því að vera viðurkenndar (...) og þú 

getur ímyndað þér að þegar landslagið hefur verið svona þröngt eins og þegar 

karlmenn bara stýrðu þessu, þá er erfitt að mæta þessari samkeppni.  Þá er allt í einu 

komið þarna tvöföldun af mannafla sem er að sækist eftir því sama og þá byrjar ákveðin 

barátta. Þess vegna þurfa konur að hafa þetta alveg meðvitað í kollinum að þær eru 

jafn réttháar og jafn góðar og jafn frambærilegar og eiga náttúrulega bara að berjast 

fyrir sínu. 

 

Þar sem karlmenn eru í meirihluta (í deildum fyrirtækisins) þar er ekki mikill 

launamunur á konum og körlum, því að konurnar sem eru þar eru hörku konur og það 

er ástæða fyrir því að þær eru í þessum störfum. Það er þannig að þær eru vel 

menntaðar og þurfa að vera þessar týpur sem berjast og þær láta ekki bjóða sér neitt 

minna en þeir og leggja sig allar fram. Þetta eru konur sem fórna öllu fyrir starfið, þær 

vinna heilu helgarnar og jafnvel heilu næturnar. 

 

Óþolinmæði gætti meðal nokkurra viðmælenda varðandi áhrif og árangur kvenna. Það hefði 

tekið langan tíma að ná þeim árangri sem við búum við í dag og hlutirnir gegnu of hægt fyrir 

sig. 

Þetta er auðvitað búin að vera alveg skelfilega hæg þróun, það er auðvitað svo langt 

síðan að konur urðu jafn vel menntaðar og karlar. 
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Auðvitað er fullt af flottum stelpum, forstjórinn okkar er kona og hún er búin að berjast. 

Hún sagði reyndar á einum fundi að fyrir 25 árum var hún í stjórnunarstöðu og þá var 

hún yngsta konan með öllum körlunum í framkvæmdastjórn og núna, 25 árum seinna, 

þá er hún elsta konan og enn ein með öllum körlunum.  Þetta gengur rosalega hægt. 

7.4.3  Ungar menntaðar konur sem vilja vera heima 

Ekki voru allir viðmælendur með sömu upplifun af áhuga kvenna á starfsframa og jöfnum 

launum. Hægt væri að greina kynslóð kvenna sem væri frekar nýkomin út á vinnumarkað en 

vildi helst ekki vera þar. Þetta væru konur sem hefðu mennta sig vel en vildu ekki vinna. Það 

væri ákveðinn hópur ungar menntaðra kvenna sem vildi hverfa inn á heimilin, vera heima og 

hugsa vel um börnin sín.  

Mér finnst eitthvað vera að gerast í kynjunum og framsæknum konum vera að fækka. 

Mér finnst vera afturhvarf í ýmsum gildum og (þær) yngri eru bara hæverskari. 

 

Mér finnst margar ungar konur segja að þær gætu alveg hugsað mér að vera heima ef 

að þær hefðu það betra og eru úti á vinnumarkaði af neyð (...). Mín kynslóð ætlaði að 

standa sig vel í öllu. Mér dettur í hug að þetta gæru verið dætur þessara kvenna. Dóttir 

mín gæti til dæmis ekki hugsað sér að fara út á vinnumarkaðinn. Ég velti því fyrir mér 

hvort að þeim finnist það ekki þess virði, gæti verið að þær séu ekki tilbúnar í þessa 

baráttu (...) og það er vert er að skoða þessa kynslóð sem að átti karríer mömmurnar. 

7.4.4  Góðu pabbarnir sem ná að halda í hamingjuna 

Þá kom einnig fram að ekki vilja allir karlmenn starfsframa, ábyrgð og stjórnunarstöður þó svo 

að tækifærin séu til staðar. Í nokkrum viðtölum komu upp áhugaverðar umræður og 

upplýsingar um breytt viðhorf og áherslur sem sneru að yngri karlmönnum sem vildu sinna 

heimili og fjölskyldu á annan hátt en fyrri kynslóðir. 

Sumir vilja bara geta farið heim, karlarnir líka. Þetta sem að við köllum góðu pabbarnir. 

Þeir vilja getað farið heim og verið með börnunum sínum. Þetta er hópur sem er 

stækkandi og mér þykir það mjög gott. Þeir sinna sínu starfi og gera það vel, á 

venjulegum vinnutíma. Það er mjög gott að sjá þennan hóp fara stækkandi. 
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Mér finnst nokkuð skemmtilegt að velta fyrir mér nýrri kynslóð karla sem eru kannski 

mjög vel menntaðir, í góðri sérfræðingsstöðu og með góð laun en vinna ekki eins mikið 

og stjórnendur. Hafa engan áhuga á að fara inn í stjórnir og vera í harkinu þar. Þeir 

skapa sér sína sérfræðiþekkingu og eru mjög öruggir í sínum ramma, eru bara þar og 

njóta þess að vera feður, eiginmenn, vinir. Gera það sem þeir eiga að gera mjög vel en 

það er ekki bara vinnan og að komast áfram sem á þeirra huga, það er svo margt annað 

líka. Mér finnst það mjög áhugavert og mjög heilbrigð og góð þróun. Þetta er mjög 

farsæl leið fyrir einstaklinginn og fjölskyldur þeirra. Það er oft mikil fórn að vera forstjóri 

einhvers fyrirtækis og miklar áhyggjur og börn og fjölskyldan fær ekki mikið að njóta 

þess einstaklings. 

 

Þetta eru miklu frekar yngri karlmenn sem eru búnir að mennta sig og sérhæfa og eru 

miklir sérfræðingar á ákveðnu mikilvægu sviði. Mér finnst þeir oft hafa náð að halda í 

hamingjuna á meðan maður hefur horft á stjórnendur sem horfa bara á number one 

sætið, „ég ætla að verða forstjóri“ (...) og viðkomandi hefur oft þurft að fórna ansi miklu 

(...). 

 

Svo þekki ég fullt af körlum sem hafa engan áhuga á karríer. Þeir vilja bara sinna sinni 

vinnu. Það eru ekki allir karlar í einhverri keppni og eru bara alsælir í sínu verki og vilja 

ekki sjá það að vera í forsvari og bera ábyrgð. 

7.4.5  Vægi kvenlegra gilda að aukast 

Vel flestir viðmælenda töldu að vægi kvenlegra gilda væri að aukast og að eflaust mætti rekja 

það að hluta til, til lagasetningar um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Kvenlegu gildin hefðu 

verið vannýtt og þau hefði vantað þar inn. Konur væru að koma sterkar inn í stjórnir og 

fyrirtækjarekstur og hefðu margt fram að færa. 

Þetta eru rosalega sterkt og góð lög af því að það vantaði kvenlegu gildin í 

fyrirtækjareksturinn og stjórnunina. Kvenlegu gildin eru svo mikið asset fyrir 

stjórnendur. 
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Það hefur verið tekið eftir því sem konu hafa verið að gera, bæði í stjórnum og að stýra 

sínum fyrirtækjum. Það hefur hjálpað konum gríðarlega mikið og maður finnur allt í 

einu að það er komin meiri virðing gagnvart konum, menn viðurkenna að konur hafa 

heilmikið fram að færa og þær hafa verið vaxandi í svo mörgu 

 

Þessi gildi eru valid og það eru verðmæti í kvenlegum gildum. Ef að kona ætlar að trana 

sér fram á gildum karlanna þá held ég að hún sé á villibraut. Vertu kona og haltu í þitt, 

vertu sterk og komdu þér áfram en á kvenlegum gildum. Við þurfum ekkert að breyta 

okkur í karla. Mér finnst það vera rosalega röng umræða. 

 

Karlkyns stjórnendur og kvenkyns stjórnendur verða alltaf ólík en við erum kannski að 

gera okkur þetta of erfitt en (...) við verðum að passa að tapa ekki kvenlegu gildunum 

okkar. 

Þá kom það einnig skýrt fram að kraftur kvenna hefði verið vannýttur. Kvenlegu gildin hefðu 

ekki átt upp á pallborðið og furðulegt væri að stjórnarmenn hefðu ekki séð þau verðmæti sem 

felast í þekkingu og reynslu kvenna.  

Klárar konur eru vannýttar, mér finnst þeir bara svo vitlausir að átta sig ekki á því að 

þessi gildi skipta máli. Konur eru helmingur af mannkyninu, þær stjórna neyslu 

heimilanna, hvað er keypt inn og hvað er gert. Er þá ekki eðlilegt að kvenlegu gildin séu 

tekin með í stjórn fyrirtækja? Maður er svo hissa að þeir hafi ekki fattað verðmætin 

sem eru í þessum gildum, að það hafi þurfi að pína þá til að taka inn konur. Við hvað 

eru þeir hræddir? Af hverju sjá þeir ekki þessi verðmæti?  Þetta svo borðleggjandi (...). 

 

Hérna í stjórnin hjá okkur eru þrjár konur. Það er svolítið gaman að það eru svona 

margar konur í stjórninni en það endurspeglar ekki fyrirtækið. Það eru bara karlar í 

framkvæmdastjórn, það eru tvær konur forstöðumenn, annars er allt hitt karlmenn 

þannig að þetta er mjög karllægt fyrirtæki (...). 

7.5  Helstu ráðleggingar  

Flestir viðmælenda voru með ráðleggingar að jafnari kjörum kynjanna og ráð sem stuðlað 

gætu að bættum hag kvenna á vinnumarkaði, hækkað laun þeirra og dregið úr kynbundnum 
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launamun. Þar skipti undirbúningur lykilmáli. Viðmælendur höfðu orð á því að konur þyrftu að 

vinna heimavinnuna sína mjög vel og kynna sér málin áður en haldið væri af stað í launa- eða 

starfsviðtal. Þær þyrftu að gera launakröfur í samræmi við það starf sem þær væru að sækjast 

eftir og vera duglegri í að kynna sér málin, til dæmis hvað væri verið að bjóða fyrir sambærileg 

störf. Lausnin fyrir konur væri sú að tala sama, ráðfæra sig við vini, vinkonur og fólk í 

sambærilegum störfum. Það væri gríðarlega mikilvægt að vera með réttan samanburðarhóp í 

launaviðræðum og hugrekki til að fara af stað og biðja um eitthvað meira og betra. Slíkt skili 

einhverjum árangri í flestum tilfella. 

Ég myndi klárlega ráðleggja konum að gera heimavinnuna sína. Ekki treysta því að það 

geri það einhver fyrir þig. Talaðu við réttan samanburðarhóp. Ekki tala við illa launaðar 

vinkonur ef að þú vilt fá há laun, það þýðir ekkert. Farðu og biddu um það sem að þú 

heldur að þú getir fengið. Það skilar árangri. 

 

Atvinnurekandinn er ekki að halda þér niðri. Þú þarft sjálfur að bera ábyrgð á laununum 

þínum ef að þú ert kominn á þannig stað að þú ert ekki á töxtum og það þýðir ekkert 

að sitja og bíða. Auðvitað er það í fullkomnum heimi að góður starfsmaður kemur á 

fund og honum eru boðin laun en það er bara svo lítið hlutfall af vinnustöðum sem 

virka þannig. Muna það bara að í 75% tilvika færðu eitthvað ef að þú biður um það. 

 

Þú berð þig saman við þinn hóp (...). Ég held að það væri allt í lagi að mennta konur í 

þessum tveimur staðreyndum. Ef að þú ert með rangan samanburðarhóp þá færðu 

hugsanlega lægri laun en þú gætir fengið og ef að þú biður ekki um neitt þá færðu ekki 

neitt. 

 

Ef að þú ferð og biður um eitthvað þá skiptir ekki máli hvers kyns þú ert, þú færð 

eitthvað í flestum tilfellum. Aðal punkturinn er að fara af stað og bjarga sér. Ekki bíða 

og vera rólegu og halda að þetta komi bara af sjálfum sér og að þetta sé einhverjum 

öðrum að kenna. 

 

Þú þarft að vera búin að vinna svolítið heimavinnuna þína áður en þú ferð í 

launaviðtalið. Heyra hvað gengur og gerist í sambærilegum störfum annars staðar, 
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þannig að þú hafir á hreinu hverju þú villt ná fram því að karlmaðurinn er alveg klárlega 

búin að gera það. 

 

Það kom jafnframt fram að lausnin að launajafnrétti gæti falist í því að kenna konum að semja. 

Þær þyrftu að átta sig á möguleikanum að semja um hlutina og það væri hægt að semja um 

alla hluti. Einnig þyrfti að benda þeim markvisst á að launin hækka yfirleitt ekki sjálfkrafa. 

Það þarf að kenna konum að semja og vera meðvitaðar um að það er hægt að semja 

um allt, (...) að konum sé kennt það á einhvern hátt, bara markvisst, að það sé tekið 

fyrir í einhverju námi að kona þarf að hugsa um þessa hluti sjálf, það gerist ekkert af 

sjálfum sér.  

 

Þú verður því alltaf að setja þig í þennan samningsgír, það hlýtur að vera ástæða fyrir 

því að þú ert að dragast aftur úr í launum og oftast nær er það vegna þess að allir hafa 

sofnað á verðinum. 

 

Ef þú ert að fara að sækja um starf þá gerir þú raunhæfar kröfur. Passa það að fara ekki 

undir og vera á réttum stað eða aðeins yfir. Þá ertu komin með samningsgrundvöll, 

þannig að þú veist hver byrjendalaunin eru og það verður þá endurskoðað eftir 

ákveðinn tíma þegar þú ert búin að sína fram á hvað þú getur. Þú verður að vita í hvað 

þú ert að fara, vita hvar þú stendur, vita hvar samningsgrundvöllurinn er. Það þarf bara 

að byrja á því að kenna konum samningatækni í grunnskóla.  

 

Það þarf samt að gefa þeim tæki og tól, kenna þeim og hjálpa þeim...(...)og þær (verða 

að) hugsa: „ég er bara að vinna fyrir mig ehf. og ég ætla að gera það með win-win 

samningatækninni“ og þá er þetta ekkert erfitt. 

 

(...) um leið og þær uppgötva að það eru til samningaleiðir, sem eru bara umræður og 

(þær) undirbúa sig vel og vinna vel út frá því og fá kannski upplýsingar eða fræðslu um 

leiðir, þá eru þær fínar og oft herskáar. Þú þarft að þjálfa þær og gefa þeim tæki til að 

nálgast þetta. 
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Viðmælendur bentu jafnframt á að konur ættu að vera óhræddar við að sýna fram á hæfni 

sína og getu. Þær þyrftu að vera ákveðnari, ánægðari með sig og því sem þær hefðu áorkað. 

Þær þyrftu að vita hvað þær vildu, hvert þær stefndu, fylgja því eftir og vera duglegri í því að 

draga aðrar konur með sér til áhrifa. 

Númer eitt tvö og tíu er að konu viti hverjar þær eru og hvað þær geta. Aldrei gera lítið 

úr því sem þú hefur og vera svolítið kokkí með það sem þú ert með, segja frá, ekki bíða 

eftir að einhver annar komi auga á það. 

 

Eitt af því sem þarf að vera í lagi í samningum er að play it cool. Þú verður líka að vera 

svolítið ánægð með þig og segja frá því hvað þú hefur verið að gera til þess að það sé 

tekið eftir þér. 

 

Ég myndi ráðleggja konum að vera ákveðnari. Við þurfum aðeins að stíga út úr 

rammanum og hætta að hugsa um og hafa áhyggjur af hvað aðrir segja eða hugsa um 

þig. Hugsaðu um sjálfan þig. Hvað er það sem ég vil? Um leið og við getum það þá rule-

um við, það er bara þannig.  

 

Ef þig langar virkilega til að verða eitthvað þá þarft þú að vinna fyrir því og þú þarft að 

tala um það. Láta það í ljós og segja hvað þú vilt og hvernig þú ætlar að ná því og 

fókusera á þínar væntingar. Þú verður að vita hvað þú vilt og þú verður að stefna 

þangað (...) og er ég til í að sleppa þessu til að verða þarna, það er það sem vantar. Svo 

væri dásamlegt að konur myndu draga fleiri konur með sér. 
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 8.  Samantekt, umræður og frekari rannsóknir   

Af niðurstöðum má ráða að ólík hegðun og samningatækni í starfs-, atvinnu og launaviðtölum 

kann að hafa sitt að segja um kynbundinn launamun. Konur semja síður um kaup sitt og kjör 

og eru líklegri til að taka fyrsta launaboði. Í mörgum tilvikum fara konur fram á minna og fá 

minna. Í félagsmótuninni í æsku læra þær ekki að semja og það er ekki fyrr en í háskóla að 

boðið er upp á valfag í samningatækni. Staðalímyndir hafa sterk áhrif og samfélagið sendir skýr 

skilaboð um hegðun. Svo virðist sem margar konur sjái ekki möguleikann á því að semja og séu 

ragar við að fara út í það ferli. Þær fara sjaldnar af stað, setja sjaldnar fram kröfur um 

launahækkun og það líður lengri tími á milli hjá þeim. Þær reikna frekar með að vera boðin 

launahækkun, tiltekið starf eða stöðuhækkun, það sé ekki eitthvað sem þurfi að sækja. Þetta 

er hins vegar vandrataður meðalvegur þar sem konur sem fara of geyst fram og fara fram á of 

mikið er refsað. Þær eru álitnar frekar og erfiðar og verða jafnvel af störfum vegna þess.  

Undanfarið hafa konur þó verið að taka við sér en margar þurfa frekari hvatningu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að kenna þurfi konum samningatækni og benda þeim á að 

hægt sé að semja um hlutina. Þær þurfa að vera meðvitaðri um virði sitt, út frá stöðu sinni, 

menntun og reynslu. Þær þurfa sjálfar að vita fyrir hvað þær standa áður en haldið er í 

launaviðræður. Hluti skýringarinnar er einnig sá að konur eru ekki með réttan 

samanburðarhóp þegar þær fara af stað og ætla að biðja um meira. Þær bera sig saman við 

vinkonur sínar sem eru oftar en ekki með lægri laun en karlmenn í sambærilegum störfum. Því 

þurfa konur að bera sig saman við karlmenn og kanna hver launatala þeirra er. Hins vegar 

virðist launatalan ein og sér skipta konur minni máli en karla. Vinnufélagar, aðbúnaður, líðan 

og andrúmsloft á vinnustað skiptir þær meira máli. 

Þá kom það skýrt fram að flestar konur fórna ekki fjölskyldulífi fyrir hærri laun og betri störf. 

Áhugavert væri að skoða þetta betur og kann hvort að það komi alltaf að þessu vali hjá konum, 

að þær þurfi að velja á milli þess að sinna fjölskyldunni vel eða eiga glæstan starfsframa. Í 

kjölfar þessarar rannsóknar væri einnig spennandi að gera aðra stærri, sem tæki á 

sambærilegu umfjöllunarefni og ræða við fleiri aðila sem koma að atvinnu- og launaviðræðum. 

Jafnframt væri fróðlegt að skoða hver kemur að launaviðræðum þ.e. karl eða kona og hvort 

að það hafi áhrif á launamun á þann hátt að konur sem semja við aðrar konur reyni að draga 

þær upp, fari þær fram á lægri laun en verið er að bjóða. Einnig væri gaman að skoða hvernig 
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konur upplifa það sjálfar að semja um laun sín og hvort að upplifun karlmanna af 

launaviðræðum sé sambærileg eða allt önnur. 

Það er gaman að segja frá að viðmælendur höfð miklar skoðanir á málefninu, sérstaklega 

konurnar. Viðtölin við þær voru öll mun lengri en við karlmennina og þær höfðu allar 

persónulegar skoðanir á viðfangsefninu. Rannsakanda fannst áhugaverðast þegar 

viðmælendur töluðu um sjálfan sig og tóku persónuleg dæmi úr eigin lífi um sína reynslu og 

upplifun sem stjórnendur, helstu hindranir og baráttu í sínum starfsframa, frekar en að tala 

um konur eða karla sem hóp. Í ljósi þessa þætti rannsakanda spennandi að skoða fyrirtæki þar 

sem konur eru stjórnendur og hvort að fyrirtækjamenningin þar sé önnur og ólík en þar sem 

karlmenn stjórna. Áhugavert væri að kanna hvort að konur og karlar upplifi menninguna á 

ólíkan hátt, hvernig þróunin hefur verið og hvort að þessar konur séu fyrirmyndir og hvatning 

fyrir aðrar konur innan fyrirtækisins, sem feti svo í þeirra fótspor. Eru þessar konur öðrum 

konum sem eru að feta sömu braut innan handar og toga þær aðrar konur áfram og upp með 

sér? Einnig væri fróðleg að skoða hvort að starfsskilyrðin þar henti betur fjölskyldufólki, það 

eigi auðveldara að sameina vinnu og einkalíf, þar sé meiri skilningur og aukinn sveigjanleiki. 

Velta má fyrir sér hvort að fjölgun kvenna í stjórnendastöðum hafi jákvæð áhrif á launaþróun 

og launamun og hvort að kynbundinn launamunur sé sá sami í fyrirtækjum sem konur stjórna 

og gengur og gerist annars staðar. 

Þá vöktu ummæli um dætur karríer kvenna mikla athygli og áhugavert væri að kanna þau 

nánar. 
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9.  Lokaorð 

Kynin eru og verða ólík. Þau eru með ólíkar áherslur þegar kemur að launum, starfi og 

starfsframa. Þau semja ólíkt og það eru ekki sömu hlutir sem skipta þau máli. Áherslur kvenna 

eru oftar á þætti sem erfitt er að meta til launa.  

Konum á vinnumarkaði hefur fjölgað og þær eru komnar inn á svið sem áður voru eingöngu 

karlmenn. Þar eru þær að móta sér farveg en það hefur gengið hægt. Staðalímyndir og skilaboð 

samfélagsins þvælast þar fyrir. Í seinni tíð hefur það hins vegar færst í aukana að fleiri karlmenn 

vilja sinna heimili og börnum vel. Í framhaldinu má velta  fyrir sér hvort að gildismatið og 

staðalímyndirnar séu hægt og rólega að breytast með auknu jafnrétti, aukinni menntun 

kvenna og sókn þeirra í sérfræðings- og stjórnendastöður á vinnumarkaði. Þá hefur 

lagaumhverfið einnig verið að breytast í átt til aukins jafnréttis og áhugavert verður að sjá á 

næstu árum hvort slíkt skili meira jafnvægi og dragi úr kynbundnum launamun. Það hlýtur að 

vera hagur hvers atvinnurekanda að fá hæfasta einstaklinginn til starfa og greiða laun í 

samræmi við það. 

Efniviðurinn er mikill og áhugaverður þegar kemur að kynbundnum launamun, 

stöðuveitingum, samningatækni og hegðun í kynjanna launa-, atvinnu- og starfsviðtölum. Það 

er því nokkuð ljóst er að frekari rannsókna á þessum vettvangi er þörf. 
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Viðauki 1. 

Spurningalisti  

1. Merkir þú mun á hegðun og/eða samningatækni karla og kvenna í launa-, starfs- og/eða 

atvinnuviðtölum? 

2. Hvernig semja karlar/konur um laun og setja fram launakröfur sínar? Ólíkt/líkt? 

3. Merkir þú mun á kynjunum þegar samið er um kaup og kjör? 

4. Er munur eftir aldri hvernig samið er um kaup og kjör? 

5. Hefur menntun og reynsla áhrif á samningatækni kynjanna og niðurstöður 

launaviðræðna? 

6. Hvernig er að semja um laun við karla? 

7. Hvernig er að semja um laun við konur?   

8. Hvort er auðveldara/erfiðara að semja við konur eða karla? 

9. Er munur á launakröfum kvenna og karla?   

10. Telur þú að það sé munur á því hvernig og/eða hvort kynin beri sig eftir stöðu- og 

launahækkunum? 

11. Hefur það einhver áhrif ef konur haga sé eins og karlar við samningaboðið? 

12. Heftur lagasetning sem snýr að jafnrétti/launajafnrétti haft áhrif? 

13. Telur þú að stjórnendur séu almennt meðvitaðir um jafnréttismál og kynbundinn 

launamun? 

14. Telur þú að launajafnrétti skipti fyrirtækin máli? 

15. Telur þú að það sé áhugi á að stuðla að launajafnrétti innan fyrirtækja eða er þetta 

eitthvað sem skiptir vinnuveitendur ekki máli? 

16. Hvað telur þú að orsaki kynbundinn launamun? 

17. Hvernig telur þú að hægt sé að draga úr kynbundnum launamun? 

18. Þegar þú horfir til baka finnst þér þá einhverjar breytingar eða þróun hafa átt sér stað í 

þessum málaflokki á síðustu árum?  


