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Útdráttur	

Rannsóknin	fjallar	um	jafnlaunavottun	sem	var	lögfest	í	ársbyrjun	2018.	Ísland	er	fyrsta	

landið	 í	 heiminum,	 svo	vitað	 sé,	 til	 þess	að	 skylda	 fyrirtæki	 til	 þess	að	 innleiða	vottað	

jafnlaunakerfi	 og	 því	 þótti	 rannsakanda	 áhugavert	 að	 skoða	 efnið	 og	 bæta	 við	 þá	

þjóðfélagslegu	umræðu	sem	hefur	verið	í	samfélaginu	um	hvernig	stjórnendur	upplifa	það	

að	innleiða	jafnlaunavottun.		

Rannsóknin	er	eigindleg	rannsókn	og	tekin	voru	viðtöl	við	átta	einstaklinga	sem	allir	

höfðu	það	sameiginlegt	að	hafa	tekið	þátt	í	eða	stýrt	innleiðingu	á	jafnlaunastaðlinum.	

Markmið	 rannsóknarinnar	er	að	varpa	 ljósi	 á	þá	áskorun	og	ávinning	 sem	stjórnendur	

upplifðu	 ásamt	 viðhorfi	 þeirra	 til	 jafnlaunavottunar	 eftir	 að	 hafa	 innleitt	 jafnlauna-

staðalinn.		

Helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 eru	 að	 margvíslegur	 ávinningur	 skapast	 þegar	

fyrirtæki	hlýtur	jafnlaunavottun.	Er	þar	helst	að	nefna	betri	yfirsýn	yfir	launauppbyggingu,	

meira	gagnsæi,	meiri	samfélagsábyrgð,	aukin	starfsánægja,	stolt	meðal	starfsmanna	o.fl.	

Við	innleiðingu	á	jafnlaunastaðlinum	geta	komið	upp	ýmsar	áskoranir	og	þarf	sérstaklega	

að	huga	að	breytingaferlinu,	sjá	til	þess	að	nauðsynlegar	auðlindir	séu	til	staðar,	eins	og	

sérfræðikunnátta,	 innviðir	 fyrirtækisins,	 tækni	 og	 fjármagn.	 Viðmælendum	 þótti	 það	

nokkur	áskorun	að	þekkja	staðalinn	vel,	útfæra	og	flokka	störfin	ásamt	því	að	setja	viðmið	

og	ákvarða	vægi	þeirra.	Viðhorf	viðmælenda	til	jafnlaunavottunar	er	almennt	jákvætt	og	

ýtir	hún	undir	traust	og	ímynd	fyrirtækisins.	

Rannsakandi	vonar	að	rannsóknin	geti	verið	gagnleg	og	haft	gott	upplýsingagildi	fyrir	

þau	fyrirtæki	og	stofnanir	sem	hyggja	á	jafnlaunavottun.	
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Abstract	

This	research	report	discusses	the	implementation	of	the	Equal	Pay	Standard	ÍST85:2012	

in	organizations.	The	Standard	was	legalized	in	the	beginning	of	2018	and	Iceland	was	the	

first	 country	 to	 make	 an	 Equal	 Payroll	 system	 mandatory	 for	 public	 and	 private	

companies.	The	researcher	considered	it	interesting	to	look	at	the	subject	and	add	to	the	

social	debate	about	how	managers	experience	the	implementation	process	of	the	Equal	

Pay	Standard.	Qualitative	methodology	was	used	for	this	study,	which	is	primarily	based	

on	semi-structured,	 in-	depth	 interviews	with	eight	 interviewees.	The	 interviews	were	

conducted	in	October	and	November	2018,	and	a	precondition	for	participation	was	that	

all	 subjects	 had	 actual	 experience	 of	 implementing	 The	 Equal	 Pay	 standard	 in	 the	

organization	 that	 they	 worked	 for.	 The	 aim	 of	 the	 study	 was	 to	 shed	 light	 on	 the	

challenges	,	benefits	and	attitudes	toward	the	Equal	Pay	Standard.	

The	results	of	the	study	show	various	benefits	gained	when	an	organization	receives	

Equal	Pay	Certification.	These	include	improved	overview	of	wage	structure,	 increased	

transparency,	greater	social	responsibility,	job	satisfaction	and	pride	among	employees.	

When	implementing	the	Equal	Pay	Standard	various	challenges	also	arise	in	connection	

with	 the	 change	 process	 itself,	 such	 as	 ensuring	 that	 the	 necessary	 resources	 exist:	

expertise,	organizational	infrastructure,	technology	and	funds.	Interviewees	considered	

it	a	considerable	challenge	to	familiarize	themselves	adequately	with	the	Standard	itself,	

job	classification	was	time-consuming,	as	well	as	setting	criteria	and	determining	their	

weight.	 They	 all	 had	 a	 generally	 positive	 attitude	 to	what	 the	 Equal	 Pay	 Certification	

brings	to	the	organization	and	also	regarding	trust	and	image.	

The	 researcher	believes	 that	 the	 study	 can	be	beneficial	 and	 informative	 for	 those	

organizations	that	are	going	to	implement	a	Equal	Pay	Standard,	ÍST85:2012.	
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1 Inngangur	

Mannauðsstjórnun	 (e.	 human	 resource	 management)	 er	 það	 fræðasvið	 sem	 fæst	 við	

starfsmannamál	 í	 fyrirtækjum.	 Hugtakið	 hefur	 víðtæka	 merkingu	 en	 grunnurinn	 á	

skilgreiningunni	er	nokkurn	veginn	sá	sami	þ.e.	að	virkja	starfsfólk	til	þess	að	takast	á	við	

verkefni	 á	 sem	 árangursríkastan	 hátt	 svo	 að	 starfsfólk	 dafni	 vel	 í	 starfi	 með	 það	 að	

markmiði	 að	 hámarka	 skilvirkni	 skipulagsheildarinnar	 (Torrington,	 Hall,	 Taylor	 og	

Atkinson,	2017).	Stjórnun	mannauðs	er	einn	af	 lykilþáttum	stjórnunar	þar	sem	 lögð	er	

áhersla	á	að	allir	starfsmenn	búi	yfir	góðri	þekkingu	og	sýni	fyrirtækinu	og	verkefnunum	

hollustu.	Mannauðsstjórnun	er	mikilvæg	vegna	þess	að	hún	myndar	farveg	fyrir	sköpun	

innan	fyrirtækisins	og	allar	þær	ákvarðanir	sem	lúta	að	vinnusambandinu.	Gæði	þessara	

þátta	og	ákvarðana	hafa	bein	áhrif	á	möguleika	skipulagsheilda	og	starfsmanna	til	að	ná	

fram	 markmiðum	 sínum	 (Björgvin	 Filippusson,	 Gylfi	 Dalmann	 Aðalsteinsson,	 Ingrid	

Kuhlman,	Þórarinn	Eyfjörð	og	Steingrímur	Eyfjörð,	2005).	Því	hefur	verið	haldið	fram	að	

mannauðurinn	 sé	 lykillinn	 að	 því	 að	 skipulagsheildir	 nái	 aðlögunarhæfni,	 vexti	 og	

samkeppnisforskoti	 á	 hinum	 síbreytilega	 og	 krefjandi	 markaði	 (Inga	 Jóna	 Jónsdóttir,	

2003).	Hvernig	mannauðsstjórnun	er	háttað	innan	skipulagsheildar	er	einn	mælikvarði	á	

frammistöðu	fyrirtækisins	(Björgvin	Filippusson	o.fl.,	2005).		

Viðfangsefni	mannauðsstjórnunar	eru	mörg	og	tengjast	saman	að	því	markmiði	að	efla	

og	 styrkja	 starfsfólk	 til	 að	 skila	 betri	 rekstrarárangri	 í	 samræmi	 við	 stefnu	

skipulagsheildarinnar.	Helstu	viðfangsefnin	eru	ráðningar,	þjálfun	og	starfsþróun,	laun	og	

umbun,	 samskipti,	 teymisvinna	 og	 frammistöðumat	 (Robbins	 og	 Judge,	 2007).	 Önnur	

viðfangsefni	sem	heyra	undir	fagið	eru	þarfagreiningar,	launakannanir,	starfsgreiningar,	

og	 starfslýsingar,	 velferð	 starfsmanna	 og	 stjórnenda,	 samskipti	 við	 stéttarfélög	 og	

fjölmiðla,	mæling	á	 fjarvistum	og	starfsmannaveltu,	 stýring	breytinga,	 stefnumótun	og	

almenn	ráðgjöf	til	stjórnenda	og	starfsmanna	(Sigrún	H.	Kristjánsdóttir	og	Gylfi	Dalmann	

Aðalsteinsson,	 2006).	 Nákvæm	 og	 góð	 skjalaskráning	 og	 skjalavistun	 er	 jafnframt	

nauðsynleg	í	mannauðsmálum	og	hafa	þarf	í	huga	að	öllum	lagalegum	skyldum	sé	sinnt	í	

þeim	efnum	(Torrington	o.fl.,	2017).		
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Þann	1.	janúar	2018	tóku	í	gildi	lög	nr.	56/2017	um	breytingu	á	lögum	um	jafna	stöðu	

og	 jafnan	 rétt	 kvenna	 og	 karla.	 Breytingin	 á	 við	 um	 19.	 grein	 laganna	 sem	 fjallar	 um	

launajafnrétti;	 að	 fyrirtæki	með	 25	 starfsmenn	 eða	 fleiri	 skuli	 öðlast	 jafnlaunavottun.	

Vottunin	staðfestir	að	jafnlaunakerfi	þeirra	uppfylli	kröfur	staðalsins	ÍST	85:2012.	Breyting	

á	lögunum	er	sérstök	að	því	leyti	að	staðlar	eru	almennt	ekki	skyldubundnir	heldur	ætlaðir	

til	frjálsra	afnota.	Að	innleiða	jafnlaunastaðal	er	hluti	af	viðskiptaáætlun	fyrirtækisins.	Til	

að	 byrja	 með	 hefst	 vinnan	 á	 því	 að	 flokka	 störf	 og	 velja	 þau	 viðmið	 sem	 eru	 mest	

einkennandi	 fyrir	 þær	 kröfur	 sem	 störfin	 gera	 til	 starfsmanna	 í	 tilteknu	 fyrirtæki.	

Nauðsynlegt	er	 að	 starfsgreiningar	 liggi	 fyrir.	Útbúa	þarf	 jafnlaunastefnu,	 launaramma	

fyrir	 hvert	 starf,	 verkferli	 um	 launaákvörðun,	 framkvæma	 innri	 og	 ytri	 úttektir,	 skrá	

launaákvarðanir	og	árlega	 launagreiningu.	Það	er	mikil	vinna	sem	liggur	að	baki	því	að	

innleiða	jafnlaunastaðalinn	og	mikill	ávinningur	getur	skapast	við	þessar	aðgerðir	eins	og	

t.d.	möguleika	á	 skilvirkari	og	betri	 verkaskiptingu,	 lækkun	á	kostnaði	og	eftir	atvikum	

aukningu	 á	 tekjum,	 ánægðari	 starfsfólk	 og	 um	 leið	 aukin	 arðsemi	 fyrirtækisins.	

Jafnlaunavottun	 ætti	 jafnframt	 að	 auka	 trúverðugleika	 varðandi	 faglega	

mannauðsstjórnun,	 samfélagslega	 ábyrgð	 og	 góða	 stjórnarhætti	 (Staðlaráð	 Íslands,	

2017b).	

Undirstaða	jafnlaunakerfis	eru	starfsgreiningar	og	eins	og	kemur	fram	hér	að	ofan	er	

það	eitt	af	verkefnum	þeirra	sem	starfa	við	mannauðsmál	að	greina	störf	skipulagsheilda.	

Starfsgreining	er	víðtæk	nálgun	sem	einblínir	á	þekkingu,	hæfni,	getu	og	aðra	eiginleika	

sem	eru	nauðsynlegir	eru	til	að	sinna	starfinu	(Riggio,	2013).	Góð	starfslýsing	eykur	líkur	

á	því	að	starfsmenn	sem	sækja	um	tiltekið	starf	séu	starfi	sínu	vaxnir,	viti	til	hvers	er	ætlast	

af	 þeim	og	 hafi	 þá	 hæfni	 sem	 krafist	 er	 og	 við	 það	 næst	 gott	 jafnvægi	 á	 sálfræðilega	

samninginn.	Sálfræðilegi	samningurinn	er	hugtak	um	samband	starfsmanns	og	fyrirtækis	

og	þær	væntingar	sem	þeir	hafa	til	hvors	annars	(Kotter,	1973).	

Uppbygging	 ritgerðarinnar	er	með	þeim	hætti	að	hér	 í	 inngangi	er	greint	 frá	helstu	

hlutverkum	 og	 viðfangsefnum	 mannauðsstjórnunar	 ásamt	 markmiði	 rannsóknar	 og	

rannsóknaspurningar	settar	 fram.	 Í	öðrum	kafla	er	gerð	grein	 fyrir	 fræðilegum	þáttum	

sem	stuðst	var	við	í	rannsókninni.	Þriðji	kaflinn	snýr	að	aðferðafræði,	þátttakendum	og	

framkvæmd	rannsóknarinnar.	Í	fjórða	kafla	eru	niðurstöður	rannsóknar	kynntar,	í	fimmta	
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kafla	kemur	fram	túlkun	rannsakanda	á	niðurstöðum	og	rannsóknarspurningum	svarað	

og	að	endingu	lokaorð.		

Lítið	hefur	verið	rannsakað	viðhorf	þeirra	sem	innleitt	hafa	jafnlaunastaðalinn	enda	er	

staðallinn	ekki	svo	gamall	eða	frá	árinu	2012.	Því	fannst	rannsakanda	það	kjörið	tækifæri	

að	rannsaka	viðfangsefnið	og	taka	það	til	umfjöllunar.	Ísland	er	fyrsta	landið	í	heiminum,	

svo	vitað	sé,	til	þess	að	skylda	fyrirtæki	til	þess	að	innleiða	vottað	jafnlaunakerfi	og	því	

ætti	 það	 að	 vera	 áhugavert	 að	 skoða	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar.	 Tilgangur	

rannsóknar	er	að	bæta	við	þá	þjóðfélagslegu	umræðu	sem	hefur	verið	í	samfélaginu	um	

það	hvernig	stjórnendur	upplifa	það	að	innleiða	jafnlaunavottun.	Markmið	rannsóknar	er	

að	varpa	ljósi	á	þá	áskorun,	ávinning	og	viðhorf	sem	stjórnendur	hafa	til	jafnlaunavottunar	

eftir	 að	 hafa	 innleitt	 jafnlaunastaðalinn.	 Til	 að	 fá	 skýra	mynd	 af	 viðfangsefninu	 setur	

rannsakandi	fram	eftirfarandi	rannsóknarspurningar:	

• Hver	var	helsta	áskorunin	við	innleiðingu	á	jafnlaunastaðlinum?	

• Hver	er	ávinningur	jafnlaunavottunar?	

• Hvert	er	viðhorf	stjórnanda	til	jafnlaunavottunar?	
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2 Fræðilegt	yfirlit	

Í	þessum	kafla	eru	gerð	skil	á	fræðilegu	efni	rannsóknarinnar.	Kaflinn	hefst	á	því	að	fjalla	

um	 breytingastjórnun,	 hlutverk	 stjórnanda	 í	 breytingaferlinu,	 upplifun	 starfsmanns	 í	

breytingum	og	sagt	frá	líkönum	fræðimannanna	Lewin	og	Kotter.	Þar	á	eftir	er	fræðileg	

umfjöllun	 um	 starfsánægju,	 skilgreining	 hugtaksins,	 helstu	 áhrifaþættir	 og	 kenningar	

starfsánægju.	Síðan	er	fjallað	um	samfélagslega	ábyrgð	og	þróun	hugtaksins.	Jafnréttislög	

nr.	 10/2008	 um	 jafna	 stöðu	 og	 jafnan	 rétt	 kvenna	 og	 karla	 verða	 jafnframt	 kynnt	 og	

reglugerð	 um	 (1.)	 breytingu	 á	 reglugerð	 1030/2017	 sem	 var	 sett	 af	 félags-	 og	

jafnréttismálaráðherra	 þann	 9.	 nóvember	 2018.	 Þá	 er	 gerð	 grein	 fyrir	 innsendum	

umsögnum	laganna	frá	aðilum	vinnumarkaðarins	og	loks	er	fjallað	um	jafnlaunastaðallinn	

ÍST	85:2012.		

2.1 Breytingastjórnun	
Breytingar	 innan	fyrirtækja	og	stofnana	eru	oft	nauðsynlegur	og	óumflýjanlegur	þáttur	

framþróunar.	Með	auknum	hraða	í	nútímasamfélagi	aukast	kröfur	neytenda	og	starfsfólks	

um	aukin	gæði	og	lægri	kostnað	og	samkeppni	á	vinnumarkaði.	Tækninýjungar	munu	hafa	

þau	áhrif	að	sífelld	endurskoðun	sé	nauðsynleg.	Stórar	breytingar	geta	haft	mikil	áhrif	á	

vöxt	fyrirtækja	og	jafnframt	verið	lykilþáttur	í	að	auka	samkeppnishæfni	þeirra.	Breytingar	

eru	þó	flóknar	og	þarf	að	vanda	til	verks	(Kotter,	2012).		

Í	 alheimskönnun	 McKinsey	 &	 Company	 (2008)	 komust	 þeir	 að	 því	 að	 til	 þess	 að	

fyrirtæki	 lifi	 af	 þarf	 það	 að	 vera	 í	 stöðugum	 breytingum.	 Þessar	 niðurstöður	 eru	 ekki	

athyglisverðar	að	því	leyti	að	þetta	er	það	sem	fleiri	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	á	síðustu	

tveimur	áratugum	(Kotter,	2012;	Stacey,	2007;	Beer	og	Nohria,	2000).	McKinsey	könnunin	

greindi	einnig	frá	því	að	tveir	þriðju	af	öllum	breytingum	mistakast,	mistökin	má	rekja	til	

marga	þátta	en	veigamesti	þátturinn	er	neikvæðni	frá	umhverfinu	og	starfsfólkinu.	Burnes	

(2009)	greinir	frá	því	í	bók	sinni	að	rannsóknir	sýna	að	breytingar	mistakast	í	60%		̶		90%	

tilvika.		

Að	stýra	og	innleiða	breytingar	er	eitt	af	mörgum	viðfangsefnum	sem	mannauðsstjórar	

fást	við.	Hlutverk	mannauðsstjórans	er	viðamikið	þegar	kemur	að	breytingum,	hann	þarf	

að	 sýna	 fram	 á	 nauðsyn	 breytinganna,	 útskýra	 stefnu	 og	 hver	 markmiðin	 séu	 með	
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breytingunum,	hann	þarf	að	hanna	matsaðferð	 sem	metur	hvernig	breytingin	 tókst	 til	

(Torrington	o.fl.,	2017).	Gylfi	Dalmann	Aðalsteinsson	og	Björg	Ársælsdóttir	(2011)	gerðu	

rannsókn	á	hlutverki	mannauðsstjóra	í	breytingaferlinu	og	niðurstöðurnar	greina	frá	því	

að	staða	mannauðsstjóra	í	skipuritinu	hefur	mikið	að	segja	um	framgang	breytinganna.	

Mannauðsstjórinn	tekst	á	við	hindranir	sem	kunna	að	koma	upp	eins	og	að	eyða	óvissu	

starfsmanna,	fá	starfsmenn	með	sér	í	lið	og	hvetja	til	breyttra	vinnuaðferða	og	fyrirtækja-

menningar.	Í	rannsókninni	kemur	einnig	fram	að	sitji	mannauðsstjóri	í	framkvæmdastjórn	

eru	 meiri	 líkur	 á	 því	 að	 væntanlegar	 breytingar	 takist.	 Þar	 getur	 hann	 tekið	 þátt	 í	

ákvörðunum	sem	varða	stefnu	og	rekstur	fyrirtækisins	og	auk	þess	fær	mannauðsstjórinn	

aukna	 virðingu	og	 vald	 innan	 fyrirtækisins	 ef	 hann	 tekur	þátt	 í	 lykilákvörðunum	 innan	

skipulagsheildarinnar.	

Kotter	 segir	 að	 það	 sé	 hlutverk	 mannauðsstjórans	 að	 aðstoða	 starfsmenn	 við	 að	

horfast	í	augu	við	þær	breytingar	sem	eru	að	fara	að	eiga	sér	stað	og	hjálpa	þeim	í	gegnum	

þær	með	því	að	nota	verkfæri	úr	eigin	verkfærakistu.	Gagnsæi	verður	að	vera	til	staðar	

frá	upphafi	svo	líklegra	verði	að	starfsmenn	skilji	ástæður	breytinganna.	Þá	er	jafnframt	

líklegra	að	starfsfólk	upplifi	traust	og	verði	þar	með	viljugra	til	að	taka	þátt	í	ferlinu.	Einnig	

gefur	það	starfsfólki	tækifæri	á	að	aðlagast	hugsuninni	um	að	breytingar	muni	eiga	sér	

stað	og	 gera	 viðeigandi	 ráðstafanir	 fyrir	 líf	 sitt,	 ef	 þeim	 finnst	 þeir	 þurfa	þess	 (Kotter,	

2012).	

Að	stjórna	breytingum	snertir	við	mörgum	þáttum	innan	skipulagsheildarinnar	eins	og	

breytt	 vinnubrögð,	 breytt	 viðhorf	 og	 hegðun,	 breytt	 tækni	 og	 ný	 þekking.	 Einn	

mikilvægasti	þátturinn	er	að	koma	í	veg	fyrir	andstöðu	starfsmanna	og	getur	það	verið	

krefjandi	fyrir	stjórnanda	(Þorkell	Sigurlaugsson,	1996).	Stjórnandi	í	breytingaferli	þarf	að	

búa	yfir	ákveðinni	aðlögunarfærni	(e.	adaptive	challenges).	Í	því	felst	að	hann	þarf	að	geta	

breytt	viðhorfi,	gildum	og	hegðun	til	þess	að	geta	aðlagast	þessum	missi	sem	starfsmenn	

upplifa.	Starfsfólk	upplifir	kvíða	og	ótta	yfir	þeim	missi	sem	mun	eiga	sér	stað	í	starfinu,	

umhverfinu	og	yfir	þeirri	þekkingu	sem	það	býr	yfir.	Það	upplifir	ekki	síður	mikinn	missi	á	

vinabönd	sem	hafa	myndast	(Heifetz	og	Linsky,	2002).		

Breytingastjórnun	er	kerfisbundin	aðferð	sem	tekur	tillit	 til	breytinga	bæði	 í	ytra	og	

innra	 umhverfi	 skipulagsheilda.	 Eðli	 breytinganna	 geta	 komið	 til	 vegna	 innri-	 eða	 ytri	

þátta.	Ytri	þættir	eru	breytingar	sem	eiga	sér	stað	í	umhverfinu	og	hefur	þannig	áhrif	á	
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skipulagsheildina.	 Til	 dæmis	 vegna	 breytinga	 á	 efnahagsástandi,	 tækniþróunar,	 nýrra	

lagasetninga	og	pólitískra	ástæðna,	aðgerða	samkeppnisaðila	eða	vegna	kröfu	hluthafa	

eða	viðskiptavina.	Innir	þættir	eru	þegar	ný	vöru-,	þjónustu-	eða	framleiðslutækni	kemur	

á	markað,	skipulagðar	af	stjórnendum	skipulagsheildarinnar,	sameiningar	eða	sundrungar	

skipulagsheilda	eða	með	tilkomu	nýrra	stjórnenda	(Buchanan	og	Huczynski,	2010).	

Kurt	Lewin	(1947)	var	fyrsti	sálfræðingurinn	til	þess	að	rannsaka	samsetningu	hópa	og	

þær	breytingar	sem	verða	á	hegðun	þeirra.	Lewin	lagði	áherslu	á	hóphegðun	fremur	en	

einstaklingshegðun	 og	 hélt	 því	 fram	 að	 það	 sé	 árangurslaust	 að	 breyta	 hegðun	

einstaklinga	vegna	þess	að	eðli	hópa	er	afleiðing	af	samvirkni	hópmeðlima	og	þar	sem	

hópurinn	 er	 dýnamísk	 heild	 hefur	 breyting	 hjá	 einum	einstaklingi	 áhrif	 á	 allan	 hópinn	

(Burnes,	2004).	Hann	taldi	að	þegar	einstaklingar	eru	skuldbundnir	markmiðum	hópsins	

verður	til	ákveðið	afl	sem	hefur	hvetjandi	áhrif	á	þá	til	þess	að	stefna	að	sameiginlegu	

markmiði.	Þetta	 leiddi	 til	þess	að	Lewin	 fór	að	þróa	þriggja	þrepa	kenninguna	 (e.	 field	

theory)	upp	úr	1920	sem	hélt	áfram	að	þróast	í	rúmlega	tuttugu	ár	(Burnes,	2004;	Dent	

og	Goldberg,	1999).	Þriggja	þrepa	líkanið	er	ferli	sem	á	sér	stað	í	upphafi	breytingaferlisins	

og	þar	til	breytingarnar	hafa	fest	sig	í	sessi.	Líkan	Lewin	getur	reynst	vel	þegar	verið	er	að	

meta	árangur	 af	 stjórnun	breytinga	 (Palmer,	Dunford	og	Akin,	 2009).	 Fyrsta	þrepið	er	

afþýðing	 (e.	 unfreeze),	 þá	 er	 unnið	 að	 því	 að	 fá	 fólk	 til	 þess	 að	 skilja	 þörfina	 fyrir	

breytingunum	 og	 taka	 á	 móti	 þeim	 á	 jákvæðan	 hátt	 og	 draga	 úr	 kröftum	 sem	 hafa	

hamlandi	 áhrif	 á	 breytingarnar.	 Með	 því	 að	 fá	 starfsfólk	 til	 að	 skilja	 þörfina	 fyrir	

breytingunum	er	auðveldara	að	breyta	þeim	venjum	og	hefðum	sem	hafa	fests	 í	sessi.	

Annað	þrepið	er	yfirfærsla	(e.	change),	þá	ætti	skilningur	fyrir	breytingunum	að	vera	ljós	

og	hópurinn	tilbúinn	til	þess	að	færa	sig	yfir	í	nýtt	ástand	eða	breytingar.	Hér	er	einblítt	á	

að	 breyta	 hegðun,	 viðhorfi	 og	 nýtt	 gildismat	 þróað	 ásamt	 nýjum	 venjum	 og	 vinnu-

brögðum.	 Síðasta	 þrepið	 er	 endurfrysting	 (e.	 refreeze),	 breytingarnar	 hafa	 verið	

innleiddar	í	vinnustaðamenninguna.	Tryggt	er	að	breytingin	sé	varanleg	og	nýjar	hefðir	og	

siðir	séu	orðnir	að	venju	(Burnes	og	Cooke,	2013).		

Lewin	(1947)	bendir	á	að	stjórnendur	þurfa	að	vera	á	varðbergi	um	tvo	ólíka	krafta;	

kraftgreinalíkanið,	sem	hafa	áhrif	á	breytingarnar.	Það	eru	drifkraftar	(e.	driving	forcese)	

sem	eru	jákvæðir	og	ýta	undir	breytingarnar	og	hamlandi	kraftar	(e.	restraining	forces)	

sem	 vinna	 á	 móti	 þeim.	 Kraftarnir	 eru	 í	 sífellu	 að	 takast	 á	 en	 ná	 jafnvægi	 í	 sumum	
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aðstæðum,	jafnvægi	stuðlar	ekki	að	breytingum	en	þegar	ójafnvægi	er	ríkjandi	getur	það	

orsakað	spennu	og	leitt	til	breytinga.	Skipulagsheildir	geta	nýtt	sér	kraftana	með	því	að	

greina	þá	og	knýja	þannig	fram	breytingar	og	huga	að	því	hverju	er	hægt	að	hafa	stjórn	á	

(Burnes,	2004).	

Merton	 hefur	 haldið	 því	 fram	 að	 það	 eru	 fleiri	 og	 flóknari	 þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	

kraftakenningu	Lewin,	sem	ekki	hafa	verið	skoðaðir	sérstaklega	og	eru	jafnvel	algjörlega	

óþekktir.	Hann	telur	að	kraftarnir	hafi	mun	meira	flækjustig	mannlegra	þátta	en	þessir	

tveir	 drifkraftar	 og	 að	 það	 sé	 mun	 flóknara	 samspil	 í	 umhverfinu	 sem	 hefur	 áhrif	 á	

breytingarnar.	Skoðun	Merton	varpar	 ljósi	á	þá	skýringu	að	60%	 	 ̶	 	80%	af	breytingum	

mistakast	(Burnes,	2009;	Burnes	og	Cooke,	2013).		

Líkan	 John	 Kotter	 er	með	 þekktari	 líkönum	 sem	 stjórnendur	 hafa	 stuðst	 við	 þegar	

breytingar	eru	í	vændum.	Í	bókinni	Leading	Change	segir	Kotter	(2012)	frá	líkaninu	„átta	

þrep	til	breytinga”	sem	leið	til	árangursríkrar	breytingastjórnunar	sem	hann	byggir	á	eigin	

rannsóknum.	Þrep	1,	skynjuð	þörf	fyrir	breytingar	(e.	establishing	a	sense	of	urgency).	Hér	

þarf	 starfsfólk	 að	 skynja	 að	 þörf	 er	 fyrir	 að	 breyta.	 Þó	 svo	 að	 líkur	 séu	 á	 neikvæðum	

áhrifum	 á	 kjörum	 eða	 aðstæðum	 þeirra,	 þá	 vinna	 starfsmenn	 samt	 að	 framgangi	

breytinganna.	Þrep	2,	breytingabandalagið	(e.	creating	the	guiding	coalition).	Myndað	er	

teymi	sem	aðhyllist	breytingunum	og	ber	mikið	traust	til	breytingastjórans.	Vanda	þarf	

vel	 til	 teymisins	 og	 veita	 aðilunum	 ábyrgð	 í	 samræmi	 við	 hlutverk	 þeirra.	 Þessir	

einstaklingar	eru	oft	sjálfskipaðir.	Þrep	3,	þróun	á	framtíðarsýn	og	stefnu	(e.	developing	a	

vision	and	strategy).	Starfsfólk	er	líklegra	til	að	vinna	að	framgangi	breytinga	ef	ávinningur	

og	framtíðarsýn	er	skýr	og	það	eykur	einnig	líkur	á	virkni	og	þátttöku	þeirra.	Þrep	4,	miðlun	

framtíðarsýnar	(e.	communicating	the	change	vision).	Mikilvægt	er	að	móta	samskipta-

áætlun	sem	tekur	til	samskipta	við	alla	hagsmunaaðila.	Nota	fjölbreyttar	aðferðir	við	það	

að	miðla	 framtíðarsýninni,	 hlusta	 á	 alla	 hópa	 og	 hafa	 boðskipti	 á	 gagnvirkan	 hátt.	 Ef	

starfsfólki	er	gefinn	kostur	á	rökræður	um	kosti	og	galla	og	um	ástæður	breytinganna,	

hvort	 þörfum	 starfsmanna	 mætt	 og	 um	 leið	 hvort	 ótta	 og	 óvissu	 verði	 eytt.	 Þrep	 5,	

valddreifing	 (e.	empowering	employees	 for	broad-based	action).	Styðja	starfsfólk	til	að	

fylgja	eftir	verkefnum	sem	þeim	eru	 falin	 í	 tengslum	við	breytingarnar	með	þjálfun	og	

fræðslu.	Reyna	eftir	bestu	getu	að	fjarlægja	hindranir	eða	að	minnsta	kosti	að	aðstoða	

starfsfólk	við	að	yfirstíga	þær.	Þrep	6,	mynda	skammtímasigra	(e.	generating	short-term	
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wins).	 Með	 því	 að	 skipta	 innleiðingarferlinu	 upp	 í	 minni	 skref	 er	 hægt	 að	 mæla	

skammtímaárangur	og	halda	upp	á	skammtímasigra.	Þannig	reynir	ekki	jafnmikið	á	úthald	

starfsmanna	og	auðveldara	er	að	halda	í	gleðina	þó	breytingarnar	skapi	álag	eins	og	getur	

gerst	 ef	 um	 verulegar	 breytingar	 er	 að	 ræða.	 Þrep	 7,	 árangur	 metinn	 og	 úthald	 í	

breytingaferli	(e.	consolidating	gains	and	producing	more	change).	Það	er	mikilvægt	að	

staldra	við	og	skoða	hvernig	gengur	og	meta	hvort	breytingaferlið	sé	á	réttri	leið.	Huga	að	

úthaldi	starfsmanna	og	hér	þurfa	stjórnendur	að	vera	á	varðbergi	og	hvetja	og	styðja	svo	

innleiðingin	fjari	ekki	út.	Ekki	má	fagna	sigri	of	snemma	því	nýjungar	eru	viðkvæmar	og	

eiga	það	til	að	ganga	til	baka.	Þrep	8,	festa	breytingar	í	sessi	(e.	anchoring	new	approaches	

in	the	culture).	Ef	breyta	á	hegðun	og	verklagi	starfsmanna	verulega	getur	tekið	tíma	að	

festa	þær	í	sessi.	Jafnframt	tekur	tíma	að	breyta	vinnustaðamenningu	á	þann	hátt	að	hún	

styðji	við	nýjar	venjur	og	hegðun.	

2.2 Starfsánægja	
Mannauðurinn	er	mikilvægasta	auðlind	skipulagsheilda	og	eitt	helsta	samkeppnisvopnið	

og	mikilvægt	að	haldið	sé	vel	utan	um	hana.	Umhverfi	á	vinnumarkaði	er	í	stöðugri	þróun	

og	 með	 komu	 tæknibyltingarinnar	 hefur	 þurft	 að	 leita	 nýrra	 leiða	 í	 stjórnun	 og	

stefnumótun	 (Inga	 Jóna	 Jónsdóttir,	 2003;	 Ingunn	 Björk	 Vilhjálmsdóttir	 og	 Jóhanna	

Gustavsdóttir,	1999).	Stjórnendur	eru	 farnir	að	huga	betur	að	mannauðinum	því	hann	

ávaxtast	ekki	dags	daglega	nema	honum	sé	sinnt.	Þeir	eru	því	meira	vakandi	fyrir	því	að	

þekkja	þá	þætti	sem	stuðla	að	jákvæðum	hugsunarhætti	starfsfólks.	Ánægðir	starfsmenn	

eru	líklegri	til	þess	að	leggja	harðar	að	sér	í	þágu	fyrirtækisins,	sýna	því	tryggð	og	skapa	

gott	andrúmsloft	í	kringum	sig	(Dugguh	og	Dennis,	2014).		

Skipulagsheildir	þurfa	að	nýta	þá	orku	sem	starfsmenn	búa	yfir	og	til	að	virkja	hana	

þarf	að	gefa	þeim	aukin	völd	og	frelsi,	veita	þeim	umboð	til	að	taka	sjálfstæðar	ákvarðanir	

í	starfi	sem	geta	 leitt	til	hagræðingar	hjá	fyrirtækinu	eða	bættrar	þjónustu.	Með	þessu	

næst	betri	stjórnun	og	ef	vel	tekst	til	stendur	fyrirtækið	sterkara	eftir	og	með	ánægðari	

starfsmenn	(Ingunn	Björk	Vilhjálmsdóttir	og	Jóhanna	Gustavsdóttir,	1999).	Einstaklingar	

verja	meiri	hluta	ævinnar	í	starfi.	Tilfinningar	og	upplifun	einstaklinga	á	starfi	sínu	hefur	

einnig	áhrif	á	hegðun	og	vellíðan	þeirra	í	daglegu	lífi	(Landy	og	Conte,	2017;	Sharma	og	

Joyti,	2009).	
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Starfsánægja	(e.	job	satisfaction)	hefur	fengið	meiri	athygli	undanfarna	áratugi	þegar	

kemur	að	 rannsóknum	á	 líðan	 starfsfólks.	 Starfsánægja	er	 víðtækt	hugtak	 sem	ekki	er	

auðvelt	 að	 skýra	 á	 einfaldan	 hátt.	 Hugtakið	 hefur	 verið	 skilgreint	 af	 mörgum	

fræðimönnum	og	ein	þekktasta	skilgreining	hugtaksins	kemur	frá	sálfræðingnum	Locke	

(1976),	sem	síðan	hefur	verið	víkkuð	út	af	fleiri	fræðimönnum.	Skilgreining	Locke	greinir	

frá	því	að	starfsánægja	felur	 í	sér	 jákvæða	afstöðu	einstaklings	til	starfs	síns	sem	veitir	

honum	vellíðan	 sem	byggð	er	 á	eigin	 reynslu	og	mati	 (Judge	og	Klinger,	 2008).	Mat	á	

starfsánægju	grundvallast	annars	vegar	af	því	hvernig	einstaklingur	upplifir	og	metur	sitt	

starf,	sín	gildi	og	sínar	aðstæður	hverju	sinni	og	hins	vegar	öllu	því	sem	hann	ætlast	til	að	

fá	 með	 starfinu	 (Ingunn	 Björk	 Vilhjálmsdóttir	 og	 Jóhanna	 Gustavsdóttir,	 1999).	

Starfsánægja	eru	tilfinningar	sem	geta	verið	jákvæðar,	neikvæðar,	góðar	og	slæmar	og	

stuðla	að	ánægju	eða	óánægju	í	starfi	(Riggio,	2013).	Mumford	horfir	á	starfsánægju	á	tvo	

vegu,	 annars	 vegar	 það	 sem	 skipulagsheildin	 krefst	 af	 starfsmanninum	 og	 hvað	

starfsmaðurinn	leitast	eftir	og	hins	vegar	það	sem	starfsmaðurinn	leitar	eftir	og	hvað	hann	

fær	í	raun	og	veru	(Mullins,	2005).	

Hulin	 og	 Judge	 (2003)	 skipta	 starfsánægju	 í	 hugræna	 hegðun	 (e.	 cognitive),	

tilfinningalega	hegðun	(e.	affective/e.	emotional)	og	atferlislega	hegðun	(e.	behavioral)	

eftir	 því	 hvernig	 einstaklingurinn	 bregst	 við	 starfi	 sínu.	 Hugræn	 hegðun	 lýsir	 viðhorfi	

starfsmanns	til	starfsins,	hvernig	hann	hegðar	sér	og	beitir	sér,	einnig	hvernig	og	hvort	

starfið	 sé	 viðkomandi	 letjandi	 eða	 hvetjandi.	 Tilfinningaleg	 hegðun	 lýsir	 því	 hvernig	

tilfinningar	starfsmaðurinn	hefur	til	starf	síns	og	eins	hvort	starfið	sé	áhugavert.	Hugræn	

hegðun	 og	 tilfinningaleg	 hegðun	 eru	 nátengd	 og	 hægt	 er	 að	 lýsa	 þeim	 samtímis,	 því	

starfsmaður	hefur	einhverjar	tilfinningar	til	starfsins	sem	kemur	fram	í	ákveðinni	hegðun.	

Að	lokum	er	það	atferlisleg	hegðun	sem	sýnir	hvernig	starfsmaður	nálgast	starfið,	er	hann	

stundvís,	metnaðarfullur	eða	feiminn	svo	dæmi	séu	tekin.	

Fyrstu	daga	og	vikur	starfsmanns	í	nýju	starfi	hefur	mikil	áhrif	á	starfsánægju	og	viðhorf	

einstaklingsins	 til	 starfsins.	 Góð	 og	markviss	móttaka	 nýrra	 starfsmanna	 er	 talin	 vera	

lykilatriði	 þegar	 kemur	 að	 tryggð	 og	 hollustu	 við	 skipulagsheildir	 (Hacker,	 2004).	

Sálfræðilegi	 samningurinn	 er	 notað	 um	 samband	 starfsmanns	 og	 fyrirtækis	 og	 þær	

væntingar	 sem	 þeir	 hafa	 til	 hvors	 annars.	 Sálfræðilegi	 samningurinn	 er	 huglægur	 og	

inniheldur	 alls	 kyns	 atriði	 sem	 að	 þykja	 sjálfsögð	 (Kotter,	 1973).	 Jafnvægi	 á	 þörfum	
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starfsmanna	 og	 skipulagsheilda	 snýr	 að	 því	 að	 sýna	 umhyggju,	 hlúa	 að	 góðum	

samskiptum,	hlusta,	efla	þekkingu	og	að	umbuna	(Torrington	o.fl.,	2017).	

Það	 er	 misjafnt	 eftir	 einstaklingum	 hvað	 hver	 og	 einn	 telur	 skipta	 máli	 í	 starfi	 og	

starfsumhverfi	og	því	einstaklingsbundið	hvað	hefur	áhrif	á	starfsánægju	hvers	og	eins.	

Einstaklingur	getur	verið	ánægður	með	ákveðna	starfstengda	þætti	en	óánægður	með	

aðra	en	samt	metið	starfið	á	jákvæðan	hátt	en	niðurstaðan	er	síðan	allt	önnur	hjá	öðrum.	

Því	 fleiri	áhrifaþættir	 sem	falla	að	viðhorfum	hvers	og	eins	því	meiri	 líkur	eru	á	því	að	

viðkomandi	upplifi	starfsánægju	í	starfi	(Robbins	og	Judge,	2007).		

Áhrifaþættir	starfsánægju	eru	þeir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	starfsánægju	og	gæði	starfa.	

Þessir	þættir	fela	í	sér	samansafn	tengdra	viðhorfa	til	starfsins	sem	hægt	er	að	skipta	niður	

í	 ýmsa	 þætti	 sem	 viðkoma	 starfinu	 og	mynda	 samhengi	 þess.	 Þættirnir	 hafa	 áhrifa	 á	

starfsánægju	en	hafa	mismunandi	áhrif	á	einstaklinga.	Þessir	þættir	eru;		

• Einstaklingsþættir,	eins	og	persónuleiki,	menntun	og	hæfni,	aldur,	hjúskapar-
staða	og	afstaða	til	starfsins.		

• Félagslegir	þættir,	eins	og	samband	við	starfsmenn,	samskipti	í	hópastarfi	og	
tækifæri	til	skoðanaskipta.		

• Menningarlegir	þættir,	sem	felast	í	undirliggjandi	viðhorfum,	gildum	og	trú.	

• Fyrirtækjaþættir,	 sem	felast	 í	 stærð	og	tegund	fyrirtækis	og	starfa,	 formlegu	
skipulagi,	 starfsmannastefnu,	 starfsmannareglum	 og	 verklagsreglum,	 tækni,	
vinnuskilyrði	og	stjórnunarstíl.		

• Umhverfisþættir,	sem	felast	í	efnahags-,	félags-	og	tæknilegu	ástandi	og	ríkis-
afskiptum	(Mullins,	2005).	

Þegar	stjórnendur	kanna	starfsánægju	 innan	 fyrirtækisins	nálgast	þeir	viðfangsefnið	

oftast	á	tvenns	konar	hátt.	Annars	vegar	almenna	upplifun	(e.	global	satisfaction)	sem	

tekur	tillit	til	heildar	ánægju	einstaklings	í	starfi	og	oftast	mæld	með	einkunnargjöf	og	hins	

vegar	 viðhorf	 og	 tilfinningar	 (e.	 facet	 satisfaction)	 til	 tiltekinna	 þátta	 starfsins	 eins	 og	

samskipti,	 vinnuumhverfi,	 laun	 eða	 tækifæri.	 Í	 flestum	 könnunum	 kanna	 stjórnendur	

starfsánægju	með	báðum	aðferðunum,	bæði	almenna	starfsánægju	og	með	sértækum	

spurningum	um	afmarkaða	þætti	starfsins	(Riggio,	2013).	Stjórnendur	þurfa	að	hafa	í	huga	

að	 framkvæma	ekki	 starfsánægjukönnun	meðal	starfsmanna	ef	miklar	breytingar	eru	 í	

gangi.	Þeir	þurfa	einnig	að	upplýsa	starfsmenn	um	tilgang	og	mikilvægi	könnunarinnar	til	

þess	að	þeir	leggi	sig	fram	við	að	svara	könnuninni.	Gögnin	eru	trúnaðarmál	og	starfsmenn	
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eiga	 að	 vita	 af	 því	 og	 geta	 treyst	 því.	 Þegar	 niðurstöðurnar	 hafa	 verið	 settar	 fram	 er	

mikilvægt	 að	 kynna	niðurstöðurnar	 fyrir	 stjórnendum	og	 starfsmönnum	 (Ingunn	Björk	

Vilhjálmsdóttir	og	Jóhanna	Gustavsdóttir,	1999).		 	

Skiptar	 skoðanir	hafa	verið	um	það	hversu	mikil	 áhrif	umbun	hefur	á	 starfsánægju.	

Samkvæmt	tveggja	þátta	kenningu	Herzberg	hefur	fjárhagsleg	umbun	ekki	afgerandi	áhrif	

á	starfsánægju.	Kenning	Herzberg	byggist	á	niðurstöðum	rannsóknar	sem	hann	gerði	árið	

1959.	Rannsóknin	leiddi	í	ljós	að	þeir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	starfsánægju	má	greina	í	tvo	

flokka;	 hvatningarþættir	 (e.	motivation	 factors)	 og	 viðhaldsþættir	 (e.	hygiene	 factors).	

Hvatningarþættir	tengjast	starfinu	sjálfu	og	eru	innri	þættir,	þeir	eru	til	að	mynda	tegund	

starfs	og	starfið	sjálft,	starfsábyrgð,	möguleiki	á	stöðuhækkun,	persónulegur	árangur	og	

umboð	 til	 ákvörðunartöku.	 Svo	 að	 hægt	 sé	 að	 uppfylla	 þessa	 innri	 þætti	 þurfa	 ytri	

þættirnir,	 viðhaldsþættirnir	 að	 vera	 til	 staðar.	 Viðhaldsþættir	 eru	 vinnuaðstæður,	

hagsmunir,	 stefna	 fyrirtækis,	 samskipti	 við	 starfsfólk,	 laun,	 starfsöryggi	 og	 tegund	

stjórnunar.	Viðhaldsþættir	geta	ekki	stuðlað	að	eða	aukið	starfsánægju	heldur	komið	í	veg	

fyrir	óánægju.	Réttara	sagt	ályktaði	Herzberg	að	það	væri	starfið	sjálft	sem	hvetur	fólk	

áfram	en	ekki	 ytri	þættir	 starfsins	eða	viðhaldsþættirnir	 (Landy	og	Conte,	2017).	 Fleiri	

rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	þetta	en	það	eru	stjórnendur	sem	telja	laun	vega	þyngst	hvað	

varðar	starfsánægju.	En	þegar	starfsmenn	leggja	sjálfir	mat	á	áhrifaþætti	starfsánægju	eru	

launin	 almennt	 í	 fimmta	 sæti	 (Saari	 og	 Judge,	 2004;	 Kovach,	 1995).	 Umbun	 skiptir	

starfsmenn	 alltaf	 máli	 hvort	 sem	 hún	 er	 fjárhagsleg	 eða	 viðurkennd	 á	 annan	 hátt	 af	

yfirmanni.	Hún	hefur	mikið	 gildi	 fyrir	 starfsmenn	 sem	skilar	 sér	 í	 aukinni	 starfsánægju	

(Card,	Mas,	Moretti	og	Saez,	2012).	Starfsmenn	vilja	störf	sem	bjóða	upp	á	fjölbreytileika,	

að	þeim	sé	umbunað	fyrir	góða	frammistöðu,	stjórnanda	sem	hlustar	á	skoðanir	þeirra	og	

sýnir	þeim	persónulegan	áhuga.	Lykillinn	að	því	að	tengja	laun	og	starfsánægju	felst	ekki	

í	 launaupphæðinni	 heldur	 að	 einstaklingurinn	 skynji	 réttlæti.	 Jafnframt	 sækjast	

starfsmenn	 eftir	 sanngjörnu	 stöðuhækkunarkerfi	 (Ingunn	 Björk	 Vilhjálmsdóttir	 og	

Jóhanna	Gustavsdóttir,	1999).		

	Þeir	 þættir	 sem	 spá	 hvað	 mest	 fyrir	 um	 starfsánægju	 eru	 sveigjanleiki	 í	 starfi	 og	

sjálfstæði	í	starfi.	Þetta	hefur	sýnt	sig	og	er	algjörlega	óháð	aldri	starfsmanna	(Sharma	og	

Joyti,	2009;	Roehling.	P.,	Roehling.	M.	og	Moen,	2001).	Á	21.	öldinni	eru	starfsmenn	farnir	

að	vera	kröfuharðari	um	að	 fá	skilning	hjá	vinnuveitanda	um	 jafnvægi	á	milli	vinnu	og	
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einkalífs.	 Því	 er	 ljóst	 að	 stjórnendur	 hafa	 mikil	 áhrif	 á	 starfsmenn	 sína,	 bæði	 með	

hugsunarhætti	og	atferli.	Rannsóknir	hafa	einnig	sýnt	að	bein	tengsl	eru	á	milli	þess	að	

stjórnandi	sé	ánægður	í	starfi	og	að	undirmaður	hans	sé	ánægður	í	starfi	(Roehling	o.fl,	

2001).	

2.3 Samfélagsábyrgð	
Á	 síðustu	 árum	 hefur	 verið	 vaxandi	 áhugi	 á	 því	 að	 fyrirtæki	 sýni	 samfélagsábyrgð	 (e.	

corporate	 social	 responibility)	 og	 starfa	 þar	 af	 leiðandi	með	 ábyrgum	 hætti	 í	 sátt	 við	

umhverfið	 og	náttúruna.	Með	 vitundarvakningu	 almennings	 á	 náttúrunni	má	 segja	 að	

samfélagið	 krefjist	 þess	 að	 fyrirtæki	 séu	 samfélagsábyrg	 (Romero,	 Lin,	 Jeffers	 og	

DeGaetano,	 2014).	 Þegar	 litið	 er	 til	 þróunar	og	 skilnings	 á	 hugtakinu	 samfélagsábyrgð	

kemur	 í	 ljós	 að	 sagan	er	 löng	og	 skilningurinn	hefur	 tekist	 að	þróast.	 Í	 kringum	 sjötta	

áratug	 síðustu	 aldar	 lögðu	 fræðimennirnir	 Bowen,	 Davis	 og	 Fredrick	 áherslu	 á	 að	

stjórnendur	 fyrirtækja	 ættu	 að	 hafa	 umsjón	 með	 rekstri	 sem	 uppfyllir	 væntingar	

almennings,	sem	þýðir	að	framleiðsla	hagkerfisins	á	að	vera	meðhöndluð	þannig	að	hún	

auki	félagslega	og	efnahagslega	velferð	samfélagsins.	Fræðimenn	hafa	verið	sammála	um	

að	 skilgreining	 á	 hugtakinu	 sé	 þverfaglegt	 viðfangsefni	 sem	 snýr	 að	 ábyrgð	 gagnvart	

hluthöfum,	haghöfum	og	samfélaginu.	Í	þessu	samhengi	virðist	hugtakið	samfélagsábyrgð	

gegna	 enn	 veigameiru	 hlutverki	 í	 framtíðinni	 vegna	 þess	 að	 hún	 fangar	mikilvægustu	

áhyggjur	almennings	um	viðskiptasambandið	og	náttúruna	(Carroll,	1999).		

Lengi	 vel	 var	 talað	um	að	hugtakið	 sjálfbærni	 væri	 af	 svipuðum	toga	og	 samfélags-

ábyrgð	en	það	tók	að	þróast	á	svipuðum	tíma	og	samfélagsábyrgð	tók	fyrst	á	sig	mynd.	

Við	 nánari	 skoðun	 eru	 hugtökin	 gjörólík	 að	 því	 leyti	 að	 siðfræði	 spilar	 stórt	 hlutverk	 í	

hugmyndafræði	 samfélagsábyrgðar.	 Þau	 eiga	 það	 hins	 vegar	 sameiginlegt	 að	 bæði	

hugtökin	 miða	 að	 jafnvægi	 efnahagslegrar	 velmegunar,	 félagslegrar	 hegðunar	 og	

umhverfisábyrgðar	(Blowfield	og	Murray,	2014;	Montiel,	2008).		

Evrópusambandið	skilgreinir	 samfélagsábyrgð	þegar	 fyrirtæki	axla	ábyrgð	á	áhrifum	

sem	þau	 hafa	 á	 fólk	 og	 umhverfi.	 Samfélagsábyrgð	miðar	 því	 að	 jafnvægi	 þar	 sem	úr	

verður	gagnkvæmur	ávinningur	fyrir	samfélagið	og	fyrirtækið	sjálft.	Markmið	og	starfsemi	

fyrirtækja	 þurfa	 að	 hafa	 mannréttindi	 að	 leiðarljósi.	 Kostir	 þess	 að	 fyrirtæki	 telji	 sig	

samfélagsábyrgt	 eru	 margir	 en	 þeir	 koma	 inn	 á	 sparnað,	 aðgang	 að	 fjármagni,	

áhættustýringu,	viðskiptasambönd	og	mannauðsstjórnun	(European	Commission,	e.d.).	
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Samfélagsábyrgð	er	af	frumkvæði	fyrirtækisins	og	sprottið	upp	af	vilja	til	þess	að	leggja	

eitthvað	af	mörkum	umfram	lagalegar	kröfur	og	skyldur	(Blowfield	og	Murray,	2014).	

Orðspor	fyrirtækja	er	einn	af	mikilvægustu	aflgjöfum	þegar	kemur	að	því	að	ná	árangri	

í	rekstri	og	þau	tól	sem	nefnd	hafa	verið	til	þess	að	styðja	fyrirtæki	í	því	að	ná	langt	eru	

meðal	 annars	 auglýsingar	 og	 það	 að	 hafa	 skýra	 stefnu	 í	 því	 að	 sýna	 samfélagsábyrgð	

(Lloyd-Smith	og	An,	2019).	Fyrirtæki	eru	í	auknum	mæli	farin	að	gera	árlega	skýrslu	um	

samfélagsábyrgð	byggða	á	Global	Reporting	Initative	(GRI).	Skýrslan	er	þýðingarmikil	fyrir	

hagsmunaaðila,	 sögð	bæta	 ímynd	 fyrirtækja	 út	 frá	 samfélagsábyrgð	og	 er	 einnig	 sögð	

markaðstól	fyrir	fyrirtæki	(Romero	o.fl,	2014).		

ISO	 26000	 er	 alþjóðlegur	 staðall	 um	 samfélagsábyrgð.	 Fyrirtæki	 eru	 háð	 strangara	

aðhaldi	 hagsmunaaðila	 sinna.	 Frammistaða	 fyrirtækja	 byggist	 á	 sviði	 samfélagslegrar	

ábyrgðar	og	hvernig	hún	getur	haft	 áhrif	 á	meðal	 annars	orðspor,	 samkeppnisforskot,	

skuldbindingu	og	framleiðni.	Staðallinn	veitir	fyrirtækjum	og	stofnunum	leiðbeiningar	um	

meginreglur	samfélagslegrar	ábyrgðar,	viðurkenningu	hennar	og	virkjun	hagsmunaaðila	

um	 meginviðfangsefni	 og	 málefni	 sem	 tengjast	 hugtakinu.	 Staðlinum	 fylgir	 hvorki	

skýrslugerð	né	vottanir	og	gagnast	öllum	stærðum	og	gerðum	fyrirtækja,	hvort	sem	þau	

eru	rekin	í	hagnaðarskyni	eða	ekki	(ISO	26000,	e.d.).	

Samfélagsábyrgð	fyrirtækja	hefur	færst	í	aukana	hér	á	Íslandi	og	eftir	efnahagshrunið	

árið	2008	jókst	hún	til	muna.	Í	greininni	Samfélagsábyrgð	íslenskra	fyrirtækja	(Brynhildur	

Davíðsdóttir,	 Snjólfur	Ólafsson	 og	 Lára	 Jóhannsdóttir,	 2014)	 var	 greint	 frá	 því	 að	 fyrir	

efnahagshrunið	hafi	orðræðan	um	samfélagsábyrgð	að	miklu	leyti	snúist	um	útdeilingu	

arðs	til	góðgerðarmála	og	stuðning	við	menningar-,	íþrótta-	og	fræðslustarfsemi.	Talið	er	

að	Ísland	hafi	verið	lengi	að	taka	við	sér	vegna	lítillar	samkeppni	og	smæðar	fyrirtækja	í	

samanburði	við	heimsmarkaðinn,	einangrun	landsins,	trú	á	að	umhverfis-	mannréttinda-	

og	 launþegamál	 séu	 í	 góðu	 lagi	 ásamt	 litlum	 þrýstingi	 frá	 hagsmunaaðilum	 íslenskra	

fyrirtækja.	 Einnig	 vegna	 þrýstings	 frá	 stjórnvöldum	 um	 hagvöxt	 og	 minni	 áherslu	 á	

samfélags-	og	umhverfismál.	Í	þessari	grein	segja	höfundar	frá	niðurstöðum	rannsóknar	

á	viðhorfi	fyrirtækja	á	samfélagsábyrgð.	Úrtak	rannsóknarinnar	voru	íslensk	fyrirtæki	sem	

voru	aðilar	í	Festu,	miðstöð	um	samfélagsábyrgð.	Festa	var	stofnað	í	október	2011.	Þegar	

rannsóknin	var	framkvæmd	í	lok	árs	2013	voru	aðildarfélagar	í	Festu	29	talsins	en	í	lok	árs	

2017	 voru	 þeir	 92.	 Niðurstöðurnar	 sýna	 að	 innri	 hvatar	 fyrirtækjanna	 til	 innleiðingar	



	

21	

samfélagsábyrgðar,	svo	sem	gildi	fyrirtækisins,	að	laða	að	sér	hæft	starfsfólk	og	krafa	um	

aukna	arðsemi	vega	þungt.	Ytri	hvatar	eru	þrýstingur	stjórnvalda	og	virtist	hann	vera	lítill	

eða	enginn,	sem	er	ekki	í	takt	við	þá	þróun	sem	er	að	eiga	sér	stað	á	Norðurlöndunum	þar	

sem	krafa	er	gerð	til	stærri	fyrirtækja	og	opinberra	stofnana	um	að	upplýsa	með	útgáfu	

skýrslna,	 um	 stöðu	 samfélagsábyrgðar	 í	 eigin	 rekstri.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 er	

einnig	 að	 ávinningur	 þess	 að	 vera	 samfélagsábyrgt	 fyrirtæki,	 er	 að	 mestu	 talinn	

fjárhagslegur	 og	 að	 ímynd	 fyrirtækisins,	 meiri	 umhverfisvitund	 og	 jákvæð	 áhrif	 á	

mannauðsmála	skili	sér	í	betri	afkomu.	Niðurstöður	þessara	rannsóknar	eru	í	samræmi	

við	niðurstöður	Hillary	(2003).		

2.4 Jafnréttislög	
Í	65.	gr	stjórnarskrá	Íslands,	nr.	33/1944	er	sérstaklega	mælt	fyrir	um	jafnræði	kynjanna,	

þar	segir	að	allir	skuli	vera	jafnir	fyrir	lögum	og	njóta	mannréttinda	án	tilliti	til	kynferðis,	

trúarbragða,	 skoðana,	 þjóðernisuppruna,	 kynþáttar,	 litarháttar,	 efnahags,	 ætternis	 og	

stöðu	að	öðru	leyti.	Þar	segir	einnig	að	konur	og	karlar	skuli	njóta	jafns	réttar	í	hvívetna.	

Lög	um	jafna	stöðu	og	 jafnan	rétt	kvenna	og	karla	nr.	10/2008	tóku	 í	gildi	þann	18.	

mars	2008.	Lögin	skiptast	í	sex	kafla	og	þrjátíu	og	fimm	greinar.	Markmið	laganna	er	að	

koma	á	og	viðhalda	jafnrétti	og	jöfnum	tækifærum	karla	og	kvenna	og	jafna	þannig	stöðu	

kynjanna	á	öllum	sviðum	samfélagsins.	Allir	einstaklingar	skulu	eiga	jafna	möguleika	á	að	

njóta	eigin	atorku	og	þroska	hæfileika	sína	óháð	því	kyni	 sem	hann	tilheyrir.	Markmið	

laganna	er	náð	með	því	að	gæta	 jafnréttissjónarmiða	og	vinna	að	kynjasamþættingu	á	

öllum	sviðum	samfélagsins,	vinna	að	 jöfnum	áhrifum	kvenna	og	karla	 í	samfélaginu	og	

vinna	gegn	launamisrétti	á	grundvelli	kyns.	Markmiðið	er	einnig	að	bæta	stöðu	kvenna	og	

auka	möguleika	þeirra	í	samfélaginu,	gera	báðum	kynjum	kleift	að	samræma	fjölskyldu-	

og	atvinnulíf,	efla	fræðslu	um	jafnréttismál,	greina	tölfræðiupplýsingar	eftir	kyni,	vinna	

gegn	kynbundnu	ofbeldi	og	áreitni	svo	eitthvað	sé	nefnt.	

Annar	 kafli	 jafnréttislaga	 snýr	 að	 stjórnsýslunni.	 Gerð	 er	 grein	 fyrir	 hlutverki	 og	

verkefnum	Jafnréttisstofu.	Ráðherra	skipar	framkvæmdastjóra	Jafnréttisstofu	til	fimm	ára	

í	senn	sem	sér	um	daglegan	rekstur	og	ræður	starfsfólk	hennar.	Meðal	verkefna	eru	að	

hafa	eftirlit	með	framkvæmdum	laganna,	sjá	um	fræðslu	og	upplýsingastarfsemi,	veita	

öllum	 þeim	 sem	 málin	 varða	 ráðgjöf	 í	 tengslum	 við	 jafnrétti	 kynjanna,	 auka	 virkni	 í	
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jafnréttismálum,	 vinna	 að	 forvörnum	 gegn	 kynbundnu	 ofbeldi	 og	 vinna	 gegn	 launa-

misrétti	og	annarri	mismunun	á	grundvelli	kyns	á	vinnumarkaði.	Einnig	er	tekið	skýrt	fram	

að	ef	Jafnréttisstofa	hefur	rökstuddan	grun	um	að	tiltekin	skipulagsheild	hafi	brotið	gegn	

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

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

hendi	þær	upplýsingar	sem	hún	óskar	eftir	getur	Jafnréttisstofa	ákveðið	að	viðkomandi	

þurfi	að	greiða	dagsektir	þangað	til	að	viðeigandi	gögn	eða	upplýsingar	verða	afhentar.	

Greinar	 fimm	 til	 sjö	 fjalla	 um	kærunefnd	 jafnréttismála	og	 skipar	 ráðherra	 samkvæmt	

tilnefningu	 Hæstaréttar	 þrjá	 fulltrúa	 til	 þriggja	 ára	 í	 senn.	 Verkefni	 kærunefndar	

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

ákvæði	jafnréttislaganna	hafi	verið	brotin.	Þegar	um	er	að	ræða	mál	sem	ætla	má	að	geti	

haft	 stefnumarkandi	 áhrif	 á	 vinnumarkaðinn	 í	 heild	 skal	 nefndin	 leita	 umsagnar	 frá	

heildarsamtökum	 launafólks	og	atvinnurekenda	áður	en	hún	kveður	upp	úrskurð	sinn.	

Kærunefnd	 jafnréttismála	 fer	 með	 allar	 upplýsingar	 sem	 trúnaðarmál.	 Í	 níundu	 grein	

annars	kafla	er	talað	um	hlutverk	jafnréttisráðs,	þar	á	eftir	jafnréttisþing	og	þingsályktun,	

jafnréttisnefndir	 sveitafélaga,	 jafnréttisfulltrúa,	 jafnréttisráðgjafa	 og	 loks	 þátttaka	 í	

nefndum,	ráðum	og	stjórnum	á	vegum	hins	opinbera.	Þriðji	kafli	 laganna	er	veigamesti	

kaflinn	 og	 snýr	 að	 réttindum	 og	 skyldum	 vinnumarkaðarins.	 Þar	 er	 greint	 frá	 því	 að	

atvinnurekendur	og	stéttarfélög	skulu	vinna	markvisst	að	því	að	jafna	stöðu	kynjanna	á	

vinnumarkaði.	Hlutverk	atvinnurekenda	er	þá	að	vinna	sérstaklega	að	því	að	jafna	stöðu	

kynjanna	innan	fyrirtækisins	eða	stofnunar	og	stuðla	að	því	að	störf	flokkist	ekki	í	sérstök	

kvenna-	 og	 karlastörf.	 Einnig	 skal	 vera	 sérstök	 áhersla	 lögð	 á	 að	 jafna	 hlut	 kynjanna	 í	

stjórnunar-	 og	 áhrifastöðum.	 Í	 nítjándu	 grein	 laganna	 er	 kveðið	 á	 um	 launajafnrétti.	

Konum	og	körlum	sem	starfa	hjá	sama	atvinnurekanda	skulu	fá	greidd	jöfn	laun	og	skulu	

njóta	sömu	kjara	fyrir	sömu	eða	jafnverðmæt	störf.	Með	jöfnum	launum	er	átt	við	að	laun	

skulu	ákveðin	á	sama	hátt	fyrir	konur	jafnt	sem	karla.	Viðmið	sem	lögð	eru	til	grundvallar	

um	launaákvörðun	mega	ekki	fela	í	sér	kynjamismun,	starfsmönnum	skal	ávallt	heimilt	að	

skýra	 frá	 launakjörum	 sínum	 ef	 þeir	 kjósa	 svo.	 Þar	 er	 síðan	 greint	 frá	 skilyrðum	 um	

jafnlaunavottun.	Í	þriðja	kafla	er	einnig	fjallað	um	samræmingu	fjölskyldu-	og	einkalífs,	

endurmenntun,	kynferðislega	áreitni	og	að	lokum	er	greint	frá	jafnréttislögum	í	skóla-	og	

uppeldisstarfi.	Fjórði	kafli	snýr	að	banni	við	mismunun	á	grundvelli	kyns,	fimmti	kafli	fjallar	
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um	viðurlög	og	sjötti	kafli	um	önnur	ákvæði	(Lög	um	jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	

karla	nr.	10/2008).	

2.4.1 Jafnlaunavottun	lögfest	

Hinn	1.	janúar	2018	tóku	í	gildi	ný	lög	nr.	56/2017	um	breytingu	á	lögum	nr.	10/2008	

um	jafna	stöðu	kvenna	og	karla.	Með	breytingunni	bætast	við	tvær	orðskýringar	við	aðra	

grein	 laganna;	 vottun	 og	 staðfesting.	Megin	 breytingin	 er	 nítjánda	 grein	 laganna	 sem	

fjallar	um	launajafnrétti.	Nú	er	fyrirtækjum	og	stofnunum	þar	sem	25	eða	fleiri	starfsmenn	

starfa	 að	 jafnaði	 á	 ársgrundvelli	 skylt	 að	 sýna	 fram	 á	 að	 þau	 greiði	 jöfn	 laun	 fyrir	

sambærileg	og	jafnverðmæt	störf	með	því	að	hafa	öðlast	jafnlaunavottun.	Fyrirtæki	og	

stofnanir	þar	sem	250	eða	fleiri	starfsmenn	starfa	að	jafnaði	á	ársgrundvelli	skulu	hafa	

öðlast	 vottun	 eigi	 síðar	 en	 31.	 desember	 2018,	 fyrirtæki	 og	 stofnanir	 með	 150-249	

starfsmenn	að	jafnaði	á	ársgrundvelli	skulu	öðlast	vottun	eigi	síðan	en	31.	desember	2019,	

fyrirtæki	með	90-149	starfsmenn	að	jafnaði	á	ársgrundvelli	skulu	hafa	öðlast	vottun	eigi	

síðar	en	31.	desember	2020	og	að	lokum	fyrirtæki	og	stofnanir	með	25-89	starfsmenn	að	

jafnaði	á	ársgrundvelli	skulu	hafa	öðlast	vottun	eigi	síðar	en	31.	desember	2021.	Við	lögin	

bættist	nýtt	ákvæði	 til	bráðabirgða:	Þrátt	 fyrir	ákvæði	þetta	skulu	opinberar	stofnanir,	

sjóðir	og	fyrirtæki	sem	eru	að	hálfu	eða	meirihluta	í	eigu	ríkisins	og	þar	sem	25	eða	fleiri	

starfsmenn	 starfa	 að	 jafnaði	 á	 ársgrundvelli	 skulu	 hafa	 öðlast	 vottun	 eigi	 síðar	 en	 31.	

desember	2019.	Þrátt	fyrir	þetta	ákvæði	skal	Stjórnarráð	Íslands	hafa	öðlast	vottun	eigi	

síðar	en	31.	desember	2018.	

Fyrirtæki	 skulu	 sýna	 fram	 á	 að	 þau	 uppfylli	 skilyrðin	 með	 skriflegri	 yfirlýsingu	

vottunaraðila	sem	er	veitt	með	vottunarskírteini,	að	undangenginni	úttekt	á	 jafnlauna-

kerfi	 fyrirtækis	 eða	 stofnunar.	 Vottunarskírteinið	 staðfestir	 þá	 að	 jafnlaunakerfið	 og	

framkvæmd	þess	uppfyllir	allar	kröfur	staðalsins	ÍST	85:2012.	Þegar	vottunin	liggur	fyrir	

skal	 vottunaraðili	 skila	 Jafnréttisstofu	 afriti	 af	 vottunarskírteini	 ásamt	 niðurstöðu	

úttektar.	Vottunina	skal	síðan	endurnýja	á	þriggja	ára	fresti.	Þegar	Jafnréttisstofa	hefur	

móttekið	 vottunarskírteini	 ásamt	 skýrslu	 um	 niðurstöðu	 úttektarinnar	 veitir	 hún	

fyrirtækinu	eða	stofnuninni	jafnlaunamerki	sem	gildir	til	 jafn	langs	tíma	og	vottunin.	Ef	

fyrirtæki	 eða	 stofnun	 tekst	 ekki	 að	 hljóta	 vottun	 skal	 vottunaraðili	 jafnframt	 tilkynna	

Jafnréttisstofu	niðurstöðu	úttektar	og	greina	frá	ástæðum	með	framlagningu	skýrslu	um	

niðurstöðuna.	Jafnréttisstofu	er	heimilt	að	veita	samtökum	aðila	vinnumarkaðarins,	ASÍ,	
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aðgang	að	skýrslu	vottunaraðila	um	niðurstöðu	úttektar	á	jafnlaunakerfi	fyrirtækisins	eða	

stofnunarinnar	 hafi	 úttekt	 ekki	 leitt	 til	 vottunar.	 Með	 breytingu	 á	 lögunum	 fær	

Jafnréttisstofa	heimild	 til	 þess	að	beita	dagsektum,	 sem	geta	numið	allt	 að	50.000	kr.	

hvern	dag	á	þau	fyrirtæki,	stofnanir	eða	félagasamtök	sem	brjóta	lögin	þangað	til	þau	hafa	

gert	viðeigandi	úrbætur	innan	hæfilegs	frest.	Í	breytingu	á	jafnréttislögunum	kemur	fram	

að	ráðherra	sé	heimilt	með	reglugerð	að	lengja	frest	fyrirtækja	og	stofnana	um	allt	að	tólf	

mánuði	til	að	öðlast	jafnlaunavottun.		

Þann	 9.	 nóvember	 2018	 setur	 Ásmundur	 Einar	 Daðason	 félags-	 og	 jafnréttismála-

ráðherra	 fram	 breytingu	 á	 reglugerð	 nr.	 1030/2017,	 um	 vottun	 á	 jafnlaunakerfum	

fyrirtækja	og	stofnana	á	grundvelli	 staðalsins	 ÍST	85.	Reglugerðin	gefur	 fyrirtækjum	og	

stofnunum	ársfrest.	Þannig	að	fyrirtæki	eða	stofnanir	með	250	eða	fleiri	starfsmönnum	

að	jafnað	á	ársgrundvelli	skulu	öðlast	vottun	eigi	síðar	en	31.	desember	2019,	150-249	

starfsmenn	 31.	 desember	 2020,	 90-149	 starfsmenn	 31.	 desember	 2021	 og	 að	 lokum	

fyrirtæki	með	25-89	starfsmenn	skulu	hafa	öðlast	vottun	eigi	síðar	en	31.	desember	2022.	

Í	reglugerðinni	segir	einnig	að	opinberar	stofnanir,	sjóðir	og	fyrirtæki	sem	eru	að	hálfu	

eða	meirihluta	 í	 eigu	 ríkisins	 og	 þar	 sem	 25	 eða	 fleiri	 starfsmenn	 starfa	 að	 jafnaði	 á	

ársgrundvelli	skulu	hafa	öðlast	vottun	eigi	síðar	en	31.	desember	2019.	Þrátt	fyrir	þetta	

ákvæði	skal	Stjórnarráð	Íslands	hafa	öðlast	vottun	eigi	síðar	en	31.	desember	2018.	

2.4.2 Erindi	og	umsagnir	jafnréttislaganna	

Staðlaráð	Íslands	telur	ekki	rétt	að	skylda	fyrirtæki	og	stofnanir	til	að	innleiða	staðalinn,	

fremur	ætti	 að	umbuna	þeim	 sem	það	gera	með	einhvers	 konar	 ívilnunum.	 Staðlaráð	

Íslands	bendir	á	að	í	jafnréttislögunum	sé	skylda	að	greiða	körlum	og	konum	sömu	laun	

fyrir	sömu	eða	jafn	verðmæt	störf	og	staðallinn	breytir	engu	þar	um.	Þeir	telja	að	það	sé	

vænlegri	árangur	að	beita	jákvæðri	hvatningu	fremur	en	þvingunum	og	leggja	áherslu	á	

að	staðlar	séu	almennt	ætlaðir	til	valfrjálsrar	notkunar.	Vottun	á	jafnlaunakerfi	samkvæmt	

ÍST	85:2012	er	ein	lausn	sem	fyrirtæki	og	stofnanir	geta	notfært	sér	til	að	sýna	fram	á	að	

farið	 sé	 eftir	 lögum,	 en	 ekki	 eina	 úrræðið.	 Staðlaráð	 harmar	 jafnframt	 að	

velferðarráðuneytið	 skuli	 ekki	 hafa	 séð	 ástæðu	 til	 að	 leita	 til	 Staðlaráðs	 við	

fumvarpsvinnuna,	 þar	 sem	 þeir	 eru	 útgefendur	 og	 eiga	 höfundar-	 og	 nýtingarrétt	 að	

staðlinum	(Staðlaráð	Íslands,	2017a).	
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Samtök	atvinnulífsins	eru	ekki	fylgjandi	lögfestingu	jafnlaunastaðalsins	en	leggjast	þó	

ekki	 gegn	 því	 að	 frumvarpið	 verði	 að	 lögum	 að	 teknu	 tillit	 til	 nokkurra	 athugasemda.	

Athugasemdirnar	eru	á	borð	við	að	innleiðing	jafnlaunastaðalsins	og	jafnlaunavottunar	

geti	verið	flókið	verkefni	fyrir	fyrirtæki	og	stofnanir	og	í	einhverjum	tilfellum	á	skjön	við	

þá	framkvæmd	sem	aðilar	vinnumarkaðarins	hafa	komið	sér	saman	um	þegar	þeir	semja	

um	launasetningu	starfa	í	kjarasamningum.	Því	er	ekki	ljóst	hvernig	samningsréttur	aðila	

vinnumarkaðarins	 getur	 samræmst	 ákvæðum	 frumvarpsins.	 Í	 frumvarpinu	 er	 ekki	 lagt	

mat	á	kostnað	sem	fyrirtæki	og	stofnanir	þurfa	að	leggja	út	vegna	staðalsins	en	samkvæmt	

upplýsingum	 frá	 vottunarstofum	 er	 úttekt	 á	 bilinu	 500-700	 þúsund	 krónur	 fyrir	

meðalfyrirtæki.	Kostnaðurinn	felst	að	mestu	í	vinnu	sem	fer	fram	innan	hvers	fyrirtækis	

og	stofnana	til	að	fylgja	kröfum	staðalsins.	Þeir	benda	á,	að	mati	fyrirtækja	sem	tóku	þátt	

í	tilraunaverkefni	um	innleiðingu	jafnlaunastaðalsins	þurftu	flestir	 í	verkefninu	að	reiða	

sig	 á	 þjónustu	 sérfræðinga	 í	 stöðlum	 og	 þar	 að	 auki	 að	 búa	 yfir	 mikilli	 sérþekkingu	

innanhús.	Þar	sem	fæst	fyrirtæki	og	stofnanir	búa	yfir	slíkri	þekkingu	má	búast	við	því	að	

mikið	verði	um	aðkeypta	vinnu	slíkra	sérfræðingar.	Að	auki	mun	mikill	 tími	stjórnenda	

fara	 í	 flokkun	 starfa	 og	 myndun	 nýs	 jafnlaunakerfis.	 Kostnaðurinn	 getur	 verið	 lítill	 í	

fyrirtækjum	og	stofnunum	með	fáar	starfsgreinar	eins	og	t.d.	einn	kjarasamning,	en	að	

sama	 skapi	 mikill	 í	 fyrirtækjum	 og	 stofnunum	 með	 margar	 starfsgreinar	 og	 fjölda	

kjarasamninga.	Fjöldi	fyrirtækja	hefur	ekki	þann	hugbúnað	sem	þarf	til	að	halda	utan	um	

og	stýra	þeim	skrám	sem	staðallinn	gerir	kröfur	um.	Samtök	atvinnulífsins	benda	á	að	með	

frumvarpinu	sé	æskilegt	að	hafa	mælanleg	markmið,	þá	koma	tveir	mælikvarðar	helst	til	

greina,	óleiðréttur	launamunur	kynja	á	grundvelli	mælinga	Hagstofu	Íslands	á	reglulegum	

launum	 fyrir	 fullt	 starf	 og	 óskýrður	 launamunur	 á	 grundvelli	 tölfræðirannsókna	 á	

gagnasafni	Hagstofunnar	á	launagreiðslur.	Helst	þyrfti	að	tímasetja	hvenær	markmiðum	

yrði	náð	og	þannig	leggja	mat	á	áhrif	lagasetningarinnar	(Samtök	atvinnulífsins,	2017).	

Félag	atvinnurekanda	hefur	jákvæða	afstöðu	til	jafnlaunavottunar	og	greinir	frá	því	að	

þau	aðildarfyrirtæki	FA	sem	hafa	gengið	í	gegnum	vottunarferlið	hafi	að	mestu	leyti	góða	

reynslu.	FA	telur	þó	að	ekki	sé	ástæða	til	að	gera	jafnlaunvottunina	að	lagaskyldu	og	nefnir	

þrjár	ástæður.	Í	fyrsta	lagi	er	jafnlaunavottunin	tiltölulega	nýtt	úrræði	fyrir	fyrirtæki	og	

ekki	 fullreynt	með	 frumkvæði	atvinnulífsins	þar	 sem	áhugi	 á	 jafnlaunastaðlinum	hefur	

verið	mikill	og	vaxandi	í	atvinnulífinu	síðast	liðin	ár.	Í	öðru	lagi	leggst	kostnaðurinn	þungar	

á	 smærri	 fyrirtæki	 og	 sérþekking	 er	 ekki	 til	 staðar.	 Kostnaðurinn	 og	 umstangið	 við	



	

26	

innleiðingu	staðalsins	getur	orðið	til	þess	að	fyrirtæki	hiki	við	að	bæta	við	sig	tuttugasta	

og	fimmta	starfsmanninum.	Í	þriðja	lagi	er	það	mat	fyrirtækja	sem	hafa	gengið	í	gegnum	

vottunarferlið,	að	jafnlaunastaðallinn	sé	að	mörgu	leyti	ekki	uppfærður	með	lögunum	og	

henti	 ekki	 að	 öllu	 leyti	 smærri	 fyrirtækjum	 á	 Íslandi.	 FA	 telja	 að	 mat	 á	 menntun	 og	

starfsreynslu	hefði	mátt	rýna	betur	með	tilliti	til	ólíkra	atvinnugreina	og	útfæra	á	einfaldari	

hátt	til	að	tryggja	réttan	samanburð.	Félag	atvinnurekenda	telur	mikilvægt	að	gerðar	séu	

breytingar	á	jafnlaunastaðlinum	til	einföldunar	og	mætti	til	dæmis	forvinna	fjölda	skjala	

og	hafa	til	útfyllingar	í	stað	þess	að	allir	þyrftu	að	vinna	skjölin	frá	grunni.	Einnig	væri	hægt	

að	 útbúa	 mismunandi	 starfaviðmiðs-sniðmát	 eftir	 atvinnugreinum	 (Félag	 atvinnu-

rekenda,	2017).	

Aðilar	 verkalýðshreyfingar	 sem	 rannsakandi	 skoðaði	 styðja	 frumvarpið	 og	 hvetja	

Alþingi	til	þess	að	samþykkja	frumvarpið,	það	voru	BSRB,	VR	og	KÍ	(BSRB,	2017;	VR,	2017;	

Kennarasamband	 Íslands,	2017).	 Í	umsögn	BSRB	kemur	 fram	að	með	 lögunum	sé	ekki	

einungis	verið	að	stuðla	að	því	að	ákvarðanir	um	laun	byggi	á	málefnalegum	sjónarmiðum	

heldur	auki	það	einnig	viðhorf,	þekkingu	og	skilning	á	 jafnrétti	á	vinnumarkaði	sem	og	

aukin	fræðsla	til	starfsfólks	(BSRB,	2017).		

Bandalag	 háskólamanna	 (BHM)	 fagna	 þeim	 áformum	 ráðherra	 um	 að	 lögsetja	

jafnlaunastaðalinn	en	árétta	að	samkomulag	náðist	ekki	milli	aðila	vinnumarkaðarins	um	

útfærsluna	sem	rataði	í	frumvarpið,	eins	og	kemur	fram	í	greinagerð	með	frumvarpinu.	Í	

umsögninni	 segir	 jafnframt	 eins	 og	 hjá	 SA	 að	 mikilvægt	 sé	 að	 hið	 opinbera	 setji	 sér	

markmið	svo	hægt	sé	að	fylgjast	með	árangri	þeirra	aðgerða	sem	ætlað	er	að	uppræta	

launamun	kynjanna.	Þar	er	sagt	frá	því	að	BHM	leggi	áherslu	á	að	mikill	kostnaður	fellur	á	

stofnanir	ríkisins	vegna	fyrirhugaðrar	innleiðingar	á	jafnlaunastaðlinum	og	að	þeim	yrði	

það	 bætt	 sérstaklega	 í	 fjárlögum	 og	 tryggt	 að	 hann	 hafi	 engin	 áhrif	 á	 svigrúm	 hins	

opinbera	 til	 launahækkana	 í	 kjarasamningum.	 Forsenda	 þess	 að	 hægt	 sé	 að	 innleiða	

staðalinn	 hjá	 opinberum	 stofnunum	 er	 að	 mat	 hafi	 farið	 fram	 á	 kostnaði	 vegna	

innleiðingarinnar	og	það	sama	á	við	á	almennum	vinnumarkaði.	BHM	ítrekar	mikilvægi	

samráðs	 við	 fulltrúa	 launafólks	 við	 þær	miklu	 breytingar	 sem	 verða	 á	 launakerfunum,	

t.a.m.	að	 innleiða	staðlað	kerfi	 til	að	meta	verðmæti	starfa.	BHM	lýsti	yfir	efasemdum	

sínum	á	útfærslu	á	frumvarpinu	vegna	smærri	fyrirtækja	og	leggur	til	að	útfæra	lausnir	

fyrir	þau	í	kjarasamningum	(Bandalag	háskólamanna,	2017).	
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2.5 Jafnlaunastaðallinn	ÍST	85:2012	
Alþingi	 samþykkti	 árið	 2008	 að	 fela	 ráðherra,	 í	 samstarfi	 við	 samtök	 aðila	 vinnu-

markaðarins,	að	sjá	til	þess	að	þróað	yrði	sérstakt	vottunarkerfi	á	framkvæmd	stefnu	um	

launajafnrétti	 og	 framkvæmd	stefnu	um	 jafnrétti	 við	 ráðningar	og	uppsagnir.	 Sama	ár	

gerðu	Alþýðusamband	Íslands	(ASÍ)	og	Samtök	atvinnulífsins	(SA)	með	sér	samning	um	að	

þróað	yrði	 vottunarferli	 sem	 fyrirtæki	 geti	 nýtt	 sér,	 það	 væri	 þá	 vottun	á	 framkvæmd	

stefnu	um	launajafnrétti	og	jafna	möguleika	kynjanna	til	starfa	og	starfsþróunar.	Stjórn	

Staðlaráðs	Íslands	samþykkti	þann	5.	nóvember	2008	að	hafa	umsjón	með	gerð	staðalsins.	

Jafnlaunastaðallinn	ÍST	85:2012	var	tekinn	í	gildi	20.	desember	2012	og	tekur	mið	af	þriðja	

kafla	jafnréttislaga	sem	fjallar	um	réttindi	og	skyldur	vinnumarkaðarins.	Þegar	staðallinn	

var	gefinn	út	var	hann	valkvæður	 fyrirtækjum	og	stofnunum	óháð	stærð,	starfsemi	og	

hlutfalli	karla	og	kvenna	innan	vinnustaðarins	(Staðlaráð	Íslands,	2017b).	

Eins	og	kom	fram	hér	að	ofan	var	hann	síðan	lögfestur	í	ársbyrjun	2018,	að	þar	sem	

starfa	 fleiri	 en	 25	 starfsmenn	 að	 jafnaði	 á	 ársgrundvelli	 skulu	 undirgangast	 árlega	

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

fyrirtækja	 á	 grundvelli	 staðalsins.	 Grunnmarkmið	 jafnlaunastaðalsins	 er	 að	 tryggja	 og	

auðvelda	atvinnurekendum	að	koma	á	og	viðhalda	launajafnrétti	kynja	á	vinnustað	sínum	

(Staðlaráð	Íslands,	2012).	Í	staðlinum	kemur	fram	að	með	innleiðingu	á	jafnlaunastaðli	er	

það	 hluti	 af	 viðskiptaáætlun	 þess	 og	 hann	 auki	 trúverðugleika	 varðandi	 faglega	

mannauðsstjórnun,	samfélagslega	ábyrgð	og	góða	stjórnarhætti.	Með	jafnlaunastaðli	er	

miðað	 að	 innleiðingu	 markvissra	 og	 faglegra	 aðferða	 við	 launaákvörðun,	 virk	 rýni	 og	

stöðugar	umbætur	á	framkvæmd	jafnlaunastefnu	(Staðlaráð	Íslands,	2017b).		

Eins	og	alþjóðastaðlar	að	þá	byggir	jafnlaunastaðallinn	á	aðferðafræði	sem	nefnist	á	

ensku	„Plan-Do-Check-Act”.	Ferlið	fer	í	hring	og	hefur	því	engan	enda	en	aðferðafræðin	

miðar	 að	 stöðugum	 umbótum.	 Skrefin	 fjögur	 eru	 skipuleggja	 (plan),	 gera	 (do),	 gáta	

(check)	og	aðhafast	(act).	Í	stuttu	máli	er	þeim	lýst	á	eftirfarandi	hátt.	Fyrst	að	skipuleggja	

(plan)	þá	eru	markmið	sett	fram	og	ferli	sett	upp	til	þess	að	átta	sig	á	og	skilja	árangurinn	

sem	samræmist	jafnlaunastefnu	fyrirtækisins.	Að	gera	(do)	er	síðan	að	innleiða	ferilinn,	

þriðja	skrefið	er	að	gáta	(check)	sem	er	átt	við	að	vakta	og	mæla	ferli	í	samanburði	við	

jafnlaunastefnu,	markmið,	takmörk,	lagalegar	og	aðrar	kröfur	sem	skýra	frá	niðurstöðum.	
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Fjórða	skrefið	í	hringferlinu	er	að	aðhafast	(act)	sem	merkir	að	grípa	til	aðgerða	til	þess	að	

bæta	stöðugt	frammistöðu	jafnlaunakerfisins	(Staðlaráð	Íslands,	2012).	

Þegar	 hafist	 er	 handa	 við	 að	 innleiða	 jafnlaunastaðalinn	 skulu	 æðstu	 stjórnendur	

skilgreina	stefnu	fyrirtækisins	 í	 jafnlaunamálum,	framkvæma	eina	launagreiningu,	setja	

sér	viðmið	til	grundvallar	launaákvörðunum	og	skulu	viðmiðin	ákveðin	út	frá	þeim	kröfum	

sem	 störf	 gera	 til	 starfsmanna.	 Í	 kjölfarið	 skal	 skilgreina	 og	 flokka	 störfin	 á	 grundvelli	

viðmiðanna	þannig	að	saman	flokkist	jafnverðmæt	störf.	Starfaflokkun	getur	leitt	til	mikils	

ávinnings	 fyrir	 fyrirtækið.	 Með	 rýni	 á	 störfum	 allra	 starfsmanna	 getur	 það	 leitt	 í	 ljós	

tækifæri	til	skilvirkari	verkaskiptingar,	lækkunar	á	kostnaði	og	eftir	atvikum	aukningar	á	

tekjum.	 Næst	 skal	 atvinnurekandi	 ákvarða	 hvort	 og	 þá	 hvernig	 umbunað	 er	 fyrir	

einstaklingsbundna	þætti	eða	hópbundna	þætti,	þ.e.	hvaða	málefnalegu	viðmið	skuli	lögð	

til	grundvallar.	Frammistöðu	fyrirtækisins	er	síðan	viðhaldið	með	gátun,	rýni	stjórnenda	

og	 viðbrögðum	 við	 frábrigðum	 sem	 kunna	 að	 koma	 í	 ljós.	 Þessu	 ferli	 er	 lýst	 með	

eftirfarandi	skýringarmynd	(Staðlaráð	Íslands,	2012).	

	

Mynd	1	–	Innleiðing	jafnlaunakerfis	(Staðlaráð	Íslands,	2012).	

Stjórnendur	 skulu	 tryggja	 að	nauðsynlegar	 auðlindir	 séu	 til	 staðar	 til	 að	 koma	upp,	

innleiða,	 viðhalda	 og	 bæta	 jafnlaunakerfið.	 Auðlindirnar	 eru	 mannauður,	 sérfræði-

kunnátta,	 innviðir	 fyrirtækisins,	 tækni	og	 fjármagn.	 Stjórnendur	 skulu	einnig	 skilgreina	

hlutverk,	ábyrgð	og	vald,	skjalfesta	upplýsingar	þar	að	lútandi	og	miðla	þeim	áfram	til	þess	

að	 greiða	 fyrir	 virkri	 stjórnun	 jafnlaunamála.	 Fyrirtækið	 skal	 koma	 upp,	 innleiða	 og	

viðhalda	verklagi	um	samskipti	varðandi	þætti	sem	tengjast	jafnlaunakerfinu.	Skjalfesting	

og	 skjalastýring	 eru	 mikilvægir	 þættir,	 skrá	 þarf;	 jafnlaunastefnu	 og	 markmið,	 lýsa	

umfangi	og	 viðmiðum	 jafnlaunakerfisins,	 launaákvarðanir	 sem	byggja	á	 flokkun	 starfa,	
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starfslýsingar,	heimildir	um	mat	á	einstaka	störfum	eða	starfsmönnum	eftir	því	sem	á	við	

og	 breytingar	 á	 launum.	 Framkvæma	 skal	 vöktun	 og	mælingu	með	 fyrirfram	 ákveðnu	

millibili,	 eins	 skal	 halda	 rýnifundi,	 til	 að	 geta	 metið	 alla	 þá	 þætti	 sem	 hafa	 áhrif	 á	

launamyndun	(Staðlaráð	Íslands,	2012).	Þegar	skipulagsheildin	hefur	talið	sig	uppfylla	öll	

skilyrði	staðalsins	metur	faggiltur	vottunaraðili	það	og	veitir	síðan	viðkomandi	fyrirtæki	

jafnlaunavottun	 ef	 allt	 gengur	 upp.	 Þegar	 vottunin	 liggur	 fyrir	 skilar	 vottunaraðili	

Jafnréttisstofu	afriti	af	vottunarskírteini	ásamt	niðurstöðu	úttektar	(Lög	um	jafna	stöðu	

og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla	nr.	10/2008).	

2.5.1 Jafnlaunamerkið	

Jafnréttisstofa	 veitir	 þeim	 skipulagsheildum	 jafnlaunamerkið	 sem	 hlotið	 hafa	 faggilda	

vottun	 á	 jafnlaunastaðlinum	 ÍST	 85:2012	 af	 viðurkenndri	 vottunarstofu	 sem	 uppfyllir	

skilyrði	 reglugerðar	 um	 vottun	 á	 jafnlaunakerfi	 fyrirtækja	 og	 stofnana	 á	 grundvelli	

staðalsins.	 Jafnréttisstofa	 sendir	 skipulagsheildum	 jafnlaunamerkið	 þegar	 stofnuninni	

hefur	borist	vottunarskírteini	ásamt	skýrslu	um	niðurstöðu	útektaraðila	(Jafnréttisstofa,	

e.d.).	Markmið	 jafnlaunamerkisins	er	að	vera	gæðamerki	þeirra	 fyrirtækja	og	stofnana	

sem	hlotið	hafa	jafnlaunavottun.	Merkið	staðfestir	að	fyrirtæki	hafi	komið	sér	upp	ferli	

sem	tryggi	að	málsmeðferð	og	launaákvarðanir	feli	ekki	í	sér	neins	konar	mismunun,	hvort	

sem	er	vegna	kyns	eða	af	öðrum	toga	(„Innleiðing	jafnlaunastaðals”,	2017).	

Árið	 2014	 var	 efnt	 til	 hönnunarsamkeppni	 um	 jafnlaunamerkið	 í	 samvinnu	 við	

Hönnunarmiðstöð	Íslands.	Tillaga	Sæþórs	Arnars	Ásmundssonar	hlaut	sigur	úr	býtum.	Á	

myndinni	kemur	fram	mynd	sem	sýnir	skífurit,	stimpil,	rúnir	og	brosandi	andlit	tveggja	

ólíkra	 einstaklinga.	 Lögunin	 minnir	 á	 mynt	 eða	 pening	 og	 gefur	 þannig	 til	 kynna	 að	

einstaklingarnir	 sem	 þar	 sjást	 séu	 metnir	 jafnir	 að	 verðleikum.	 Merkið	 býður	 upp	 á	

alþjóðlega	notkun	sem	er	einstakt	og	lýsandi	(Jafnréttisstofa,	e.d.).	

	

	

Mynd	2	–	Jafnlaunamerkið	(Jafnréttisstofa,	e.d.).				
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3 Aðferð	og	framkvæmd	rannsóknar	

Markmið	rannsóknarinnar	er	fyrst	og	fremst	að	svara	þremur	rannsóknarspurningum;			

• Hver	var	helsta	áskorunin	við	innleiðingu	á	jafnlaunastaðlinum?	

• Hver	er	ávinningur	jafnlaunavottunar?	

• Hvert	er	viðhorf	stjórnanda	til	jafnlaunavottunar?	

	Skoðað	er	hvað	þarf	að	vera	til	staðar	og	hverjar	eru	helstu	áskoranir	sem	stjórnendur	

standa	 frammi	 fyrirvið	 innleiðingu	 á	 jafnlaunastaðlinum.	 Einnig	 er	 skoðað	 hver	 sé	

ávinningur	 jafnlaunavottunar	 og	 hvert	 sé	 viðhorf	 stjórnenda	 til	 laganna	 og	

jafnlaunastaðalsins.	Tilgangur	rannsóknarinnar	er	að	bæta	við	þá	þjóðfélagslegu	umræðu	

sem	 hefur	 verið	 í	 samfélaginu	 um	 það	 hvernig	 stjórnendur	 upplifa	 það	 að	 innleiða	

jafnlaunastaðalinn.	 Hér	 á	 eftir	 verður	 greint	 frá	 þeirri	 aðferðafræði	 sem	 var	 beitt	 í	

rannsókninni,	 gerð	 grein	 fyrir	 gagnaöflun	 og	 framkvæmd	 ásamt	 því	 að	 kynna	

þátttakendur	og	að	lokum	um	úrvinnslu	gagna.	

3.1 Aðferðafræði		
Til	þess	að	fá	fram	sem	skýrasta	mynd	af	viðhorfi	stjórnenda	til	jafnlaunavottunar	og	fanga	

þann	ávinning	og	þá	áskorun	sem	innleiðing	jafnlaunastaðalsins	hefur	í	för	með	sér	var	

stuðst	 við	 eigindlega	 rannsóknaraðferð	 (e.	 qualitative	 research).	 Með	 eigindlegri	

aðferðafræði	 næst	 dýpri	 skilningur,	 þekking,	 reynsla	 og	 upplifun	 stjórnenda	 á	 öllu	

innleiðingarferlinu	 sem	 stjórnendur	 fóru	 í	 gegnum	 þegar	 þeir	 innleiddu	 jafnlauna-

staðalinn.	 Hálfstöðluð	 opin	 viðtöl	 voru	 framkvæmd	 við	 rannsóknina	 en	 þá	 gefst	

viðmælendum	 tækfæri	 til	 að	 tjá	 sig	 frjálslega	 í	 viðtalinu	 þrátt	 fyrir	 fyrirfram	 ákveðinn	

viðtalsramma	(Esterberg,	2002).		

Eigindlegar	rannsóknir	veita	eins	og	áður	sagði	djúpa	innsýn	inn	í	viðfangsefnið	og	þar	

er	lögð	áhersla	á	að	einstaklingurinn	sé	túlkur	veruleikans.	Því	er	aðeins	hægt	að	útskýra	

athafnir	fólks	með	því	að	skoða	hvaða	merkingu	það	leggur	í	reynslu	sína	sem	og	aðstæður	

(Jón	Gunnar	Bernburg,	2005).	Eigindlegar	rannsóknaraðferðir	eru	einnig	notaðar	til	þess	

að	 finna	 út	 hvernig	 fólk	 skilur	 og	 upplifir	 ákveðnar	 aðstæður	 (Háskóli	 Íslands	 e.d	 ).	

Rannsóknaraðferðin	 byggir	 hvorki	 á	 tölfræðilegum	 upplýsingum	 né	 öðrum	 tölulegum	
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gögnum	og	getur	varpað	ljósi	á	ýmsar	hliðar	viðfangsefnisins	sem	erfitt	er	að	rannsaka	

með	 öðrum	 aðferðum	 (Strauss	 og	 Corbin,	 1998).	Ólíkt	megindlegum	 rannsóknum	eru	

eigindlegar	rannsóknir	með	lítil	úrtök	því	markmiðið	er	ekki	að	alhæfa	fyrir	stóran	hóp	af	

fólki	 heldur	 fanga	 upplifun	 og	 öðlast	 dýpri	 skilning	 á	 reynslu	 og	 upplifun	 þátttakenda	

(Merriam	og	Tisdell,	2016).	

Í	eigindlegum	rannsóknum	er	algengast	að	notuð	sé	aðleiðsla,	sem	byggir	ekki	á	því	að	

sett	sé	fram	tilgáta	sem	síðan	er	sönnuð	eða	felld	heldur	er	viðfangsefnið	skoðað,	gögnum	

safnað	 sem	 rannsakandinn	 notar	 til	 þess	 að	 þróa	 kenningu.	 Fyrirliggjandi	 gögn	 eru	

upplýsingar	sem	rannsakandinn	getur	nálgast	um	viðfangsefnið.	Þetta	geta	verið	opinber	

gögn	eða	persónuleg	gögn	frá	einstaklingum.	Rannsakandinn	getur	einnig	gert	vettvangs-

athuganir	og	framkvæmt	svokallaða	rýnihópasamtöl	sem	hann	stýrir.	Rannsakandinn	er	

yfirleitt	með	hugmyndir	um	hvað	eigi	að	rannsaka	á	hverjum	tíma	og	síðan	reynir	hann	að	

skilja	þá	hegðun	og	viðhorf	sem	á	sér	stað	í	ákveðnu	umhverfi.	Nauðsynlegt	er	að	gæta	

réttmætis	og	áreiðanleika	rannsóknar	og	mikilvægt	að	rannsakandinn	sé	meðvitaður	um	

stöðu	sína	og	þá	þætti	sem	kunna	að	hafa	áhrif.	Hann	þarf	að	halda	hlutleysi	en	reynir	

jafnframt	að	skilja	eigið	viðhorf	og	hvernig	ákveðnar	fyrirfram	væntingar	geti	haft	áhrif	á	

rannsóknina	(Merriam	og	Tisdell,	2016).		

3.2 Gagnaöflun	og	framkvæmd	
Hálf	 opin	 viðtöl	 (e.	 semi-structured)	 voru	 framkvæmd	 við	 þessa	 rannsókn	 en	 þá	 gefst	

viðmælendum	 tækfæri	 á	 að	 tjá	 sig	 frjálslega	 í	 viðtalinu	 þrátt	 fyrir	 fyrirfram	 ákveðinn	

viðtalsramma	(e.	interview	guide).	Viðtalsramminn	er	stuðningur	svo	gætt	sé	að	svör	fáist	

við	því	sem	rannsaka	á	(Esterberg,	2002).	Viðtalsramminn	var	gerður	þegar	rannsakandi	

valdi	 viðfangsefni	 rannsóknarinnar	 og	 hafði	 ígrundað	 efnið	 vel.	 Rannsakandinn	 hitti	

viðmælendurna	 í	 október	 og	 nóvember	 2018	 og	 fóru	 viðtölin	 ýmist	 fram	 á	 skrifstofu	

viðmælanda	eða	í	fundarherbergi	í	húsakynnum	fyrirtækisins.	Viðtölin	voru	í	kringum	40		̶		

50	mínútur	en	tvö	viðtöl	voru	lengri,	annað	var	71	mínúta	og	hitt	65	mínútur.	

3.3 Viðmælendur	
Viðmælendur	rannsóknarinnar	voru	átta	talsins	og	var	það	tilviljunarkennt	að	þeir	voru	

allir	konur.	Rannsakandinn	tók	alls	níu	viðtöl	en	viðtal	númer	þrjú	var	ónothæft	vegna	

mistaka	 í	 upptöku.	 Skilyrði	 fyrir	 þátttöku	 var	 að	 viðmælandinn	hafi	 tekið	þátt	 í	 því	 að	
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innleiða	 jafnlaunastaðalinn	 ÍST	 85:2012	 í	 fyrirtækinu	 sem	 hann	 starfar	 hjá.	 Öflun	

umsækjenda	var	á	þann	veg	að	 Jafnréttisstofa	heldur	utan	um	þau	 fyrirtæki	 sem	hafa	

hlotið	 jafnlaunavottun	 og	 nýtti	 rannsakandinn	 sér	 lista	 til	 þess	 að	 komast	 í	 tengsl	 við	

viðmælendur	 rannsóknarinnar.	 Rannsakandinn	 sóttist	 eftir	 því	 að	 fyrirtækin	 væru	 í	

einkageiranum	og	að	fyrirtækið	væri	með	fleiri	en	250	starfsmenn.	Það	gekk	ekki	alveg	

eftir	en	tvö	fyrirtækjanna	eru	með	minni	en	250	starfsmenn,	annað	180	starfsmenn	og	

hitt	 100	 starfsmenn.	 Sendur	 var	 tölvupóstur	 á	 16	manns	 í	 heildina	og	 alls	 svöruðu	11	

manns	póstinum.	Tveir	sem	svöruðu	tölvupóstinum	og	tóku	ekki	þátt	í	rannsókninni	tjáðu	

rannsakanda	það	að	aðilinn	sem	sá	um	innleiðingu	jafnlaunavottunar	hjá	fyrirtækinu	hafi	

hætt	störfum.	Þar	sem	fyllsta	trúnaðar	er	gætt	við	viðmælendur	hefur	nöfunum	þeirra	

verið	breytt	og	fyrirtækið	sem	þeir	starfa	hjá	ekki	nafngreint,	sjá	töflu	viðmælanda.	

Tafla	1:	Viðmælendur	

	

3.4 Úrvinnsla	gagna	
Viðtölin	voru	tekin	upp	á	síma	rannsakanda	en	frá	viðtali	fjögur	og	til	átta	voru	þau	einnig	

tekin	 upp	 á	 tölvu	 til	 vara.	 Viðmælendur	 samþykktu	 í	 upphafi	 viðtalsins	 að	 það	 yrði	

hljóðritað	og	ítrekaði	rannsakandi	að	fullum	trúnaði	yrði	gætt	og	að	farið	yrði	með	gögnin	

sem	 trúnaðarmál.	 Eftir	 viðtölin	 voru	 þau	 afrituð	 í	 tölvu	 orð	 fyrir	 orð,	 hugleiðingar	

rannsakanda	 skráð	og	 einnig	 svipbrigði	 eða	 annað	 athugavert	 sem	 rannsakandi	 skráði	

niður.	Heildarfjöldi	blaðsíðna	sem	rannsakandi	afritaði	upp	voru	101	talsins.		

Þegar	farið	var	að	greina	gögnin	var	stuðst	við	grundaða	kenningu	(e.	grounded	theory)	

eigindlegra	rannsókna.	Grunduð	kenning,	sem	lýst	er	af	Glaser	og	Strauss	(1967),	felur	í	

sér	athugun	sem	síðan	leiðir	af	sér	tilgátu	um	viðfangsefnið.	Kenningin	kemur	því	fram	úr	

Viðmælendur	 Starfsheit	 Fjöldi	starfsmanna	
Anna	 Starfsmannastjóri	 760	
Hólmfríður	 Mannauðsstjóri	 100	
Guðrún	 Mannauðsstjóri	 180	
Theódóra	 Mannauðsstjóri		 1200	
Erna	 Sérfræðingur	í	mannauðsteymi	 640	
Soffía	 Mannauðsstjóri	 320	
Ragna	 Sérfræðingur	í	mannauðsteymi		 450	
Fanney	 Mannauðsstjóri	 1000	



	

33	

gögnunum	og	er	því	 líklegri	til	að	endurspegla	raunveruleikann	en	kenning	sem	er	sett	

saman	 úr	 tilgátum	 og	 kenningum	 annarra.	 Það	 myndast	 því	 sífellt	 samspil	 milli	

rannsakandans	og	 rannsóknarinnar	 sjálfrar	án	þess	að	 rannsakandinn	hafi	bein	áhrif	 á	

náttúruleg	 gögn	 (Hopefl,	 1997).	 Rannsakandinn	 greindi	 gögnin	 með	 aðferðinni	 opin	

kóðun	(e.	open	coding)	sem	gengur	þannig	fyrir	sig	að	viðtölin	eru	lesin	yfir	línu	fyrir	línu	

og	 rannsakandinn	 skráir	 niður	 orð	 eða	 flokka	 sem	 honum	 þykir	 lýsandi	 fyrir	 hverja	

setningu.	 Þar	 á	 eftir	 er	 kannað	 hvort	 að	 það	 sé	 tenging	 milli	 viðmælanda	 og	 fundin	

mynstur	 út	 frá	 orðunum	 sem	 rannsakandi	 skráði	 niður.	 Orðin	 eru	 þá	 kóðar	 sem	

rannsakandi	 flokkar	niður	 í	þemu	(Strauss	og	Corbin,	1998;	Merriam	og	Tisdell,	2016).	

Þemun	sem	fengust	við	greiningu	viðtalanna	voru:	innleiðing	jafnlaunavottunar,	áskorun,	

ávinningur,	lagaleg	sjónarmið	og	viðhorf.	
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4 Niðurstöður	

Í	 þessum	 kafla	 eru	 gerð	 skil	 á	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar.	 Við	 greiningu	 gagna	 var	

notast	við	opna	kóðun	eins	og	fyrr	segir.	Rannsakandi	fékk	fimm	þemu	og	er	kaflanum	

skipt	eftir	þeim	ásamt	annmörkum	rannsóknar.	Þemun	eru;	innleiðing	jafnlaunavottunar,	

áskorun,	ávinningur,	lagaleg	sjónarmið	og	viðhorf.		

4.1 Innleiðing	jafnlaunavottunar	
Þegar	 kannað	var	hverjir	 komu	að	 innleiðingarferli	 jafnlaunastaðalsins	 í	 fyrirtækjunum	

sem	viðmælendurnir	störfuðu	hjá	voru	það	í	öllum	tilvikum	aðilar	úr	mannauðsdeildum	

fyrirtækjanna,	hvort	sem	það	voru	sérfræðingar	eða	mannauðsstjóri/starfsmannastjóri.	

Ferli	innleiðingarinnar	var	svo	unnið	undir	framkvæmdarstjórn	og	forstjóra	fyrirtækjanna	

sem	voru	ábyrgðaraðilar	verkefnisins.	Þeir	viðmælendur	sem	höfðu	gæðastjóra	voru	sex	

talsins	og	greindu	frá	því	að	hann	hefði	gegnt	stóru	hlutverki	í	innleiðingarferlinu.	Eins	og	

kom	 fram	 hjá	 Guðrúnu	 „helsta	 áskorunin	 fyrir	 mig	 var	 að	 að	 fikra	 mig	 áfram	 í	

vottunarferlinu	sjálfu.	Ég	hefði	allavegana	strögglað	ef	að	ég	hefði	ekki	haft	gæðastjórann	

okkar	[...]	hún	kenndi	mér	nákvæmlega	hvernig	ég	ætti	að	byrja	og	setja	upp	matrixu	mína	

sem	 er	 enn	 í	 dag	 mín	 Biblía”.	 Ragna	 sagði	 „ég	 held	 að	 þeir	 sem	 eru	 að	 ströggla	 við	

innleiðingarferlið	eru	þeir	sem	eru	ekki	með	gæðakerfi	og	sérfræðing	í	því,	ég	held	að	þeir	

þurfi	að	kaupa	aðstoð”.	Einn	viðmælandi	greindi	frá	því	að	þau	hefðu	fjárfest	í	gæðakerfi	

fyrir	innleiðingu	jafnlaunastaðalsins.	Í	þremur	fyrirtækjum	var	launafulltrúi	sem	kom	að	

innleiðingunni.	Þeir	aðilar	sem	leiddu	verkefnið	voru	mannauðsstjórar	sem	höfðu	samráð	

við	aðra	millistjórnendur	til	þess	að	öðlast	dýpri	skilning	á	starfslýsingum	og	hæfnimati	

starfa.		

Þrír	viðmælendur	keyptu	utanaðkomandi	ráðgjöf	og	voru	einróma	ánægðir	með	þeirra	

hlut	í	innleiðingarferlinu.	Fanney	sagði	„ráðgjafinn	leiddi	okkur	svolítið	í	gegnum	þetta	og	

ég	var	mjög	ánægð	með	hennar	hlut	í	þessu.	Því	að	við	vorum	að	gera	þetta	í	fyrsta	skipti	

og	aðstoðin	vel	þegin“.	Theódóra	sagði	„það	veitti	ekkert	af	að	hafa	sérfræðing	í	staðlinum	

sjálfum.	Hún	passaði	það	að	maður	væri	á	réttri	leið	og	hjálpaði	okkur	með	verklagsreglur	

og	svona	heildrænt	yfirlit“.	Hólmfríður	sagði	frá	því	að	hún	hefði	viljað	hafa	ráðgjafa	sér	
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til	aðstoðar	þegar	hún	var	að	innleiða	jafnlaunastaðalinn	fyrir	nokkrum	árum,	eins	og	hún	

sagði	„þegar	horft	er	til	baka	hefði	ég	alveg	þegið	ráðgjafa	í	stað	þess	að	standa	ein	að	

þessu,	en	það	var	náttúrulega	ekki	til“.		

Tafla	2:	Yfirlit	yfir	þá	sem	komu	að	innleiðingarferlinu	

Viðmælandi	 Hverjir	komu	að	ferlinu	 Aðkeypt	ráðgjöf	

Anna	 Starfsmannastjóri,	launafulltrúi	og	gæðastjóri	 Nei	
Hólmfríður	 Mannauðsstjóri	og	forstjóri	 Nei	
Guðrún	 Mannauðsstjóri,	gæðastjóri	og	launafulltrúi	 Nei	
Theódóra	 Mannauðsstjóri	og	fræðslustjóri	 Já	
Erna	 Mannauðsstjóri,	mannauðssérfræðingur	og	

gæðastjóri	
Nei	

Soffía	 Mannauðsstjóri,	sérfræðingur	úr	mannauðsdeild	og	
gæðastjóri	

Nei	

Ragna	 Mannauðssérfræðingur	og	gæðastjóri	 Já	
Fanney	 Mannauðsstjóri,	sérfræðingur	frá	starfsmannasviði,	

gæðastjóri,	launafulltrúi	og	fræðslustjóri	
Já	

	

Að	fara	í	gegnum	innleiðingarferli	jafnlaunavottunar	getur	verið	kostnaðarsamt	en	það	

er	líka	misjafnt	hvað	stjórnendum	þykir	hár	kostnaður	vera	miðað	við	ávinning	og	virði	

vottunarinnar.	Allir	viðmælendurnir	greindu	frá	því	á	einn	eða	annan	hátt	að	erfitt	sé	að	

meta	og	 taka	 saman	kostnað	því	 að	það	er	misjafnt	hvað	 felst	 í	honum,	er	það	beinn	

kostnaður	 eða	 vinnuframlag	 starfsmanna	 sem	 að	 verkinu	 komu.	 Sumir	 viðmælendur	

höfðu	 tekið	 saman	ákveðinn	kostnað	á	meðan	aðrir	höfðu	ekki	 gert	það	og	voru	 svör	

viðmælenda	fremur	óljós	þegar	kannað	var	hve	hár	kostnaðurinn	væri	við	það	að	innleiða	

jafnlaunastaðalinn.	Ragna	greindi	frá	því	að	hún	hefði	ekki	tekið	kostnaðinn	saman	en	hún	

taldi	að	virði	vottunar	væri	svo	mikil	að	hún	væri	flokkuð	sem	innri	fjárfesting,	hún	sagði	

„kostnaðurinn	 er	 aðallega	 vinnuframlag	 okkar	 starfsmannanna,	 ráðgjafinn	 og	 síðan	

vottunin.	 Ég	 hreinlega	 tók	 það	 ekki	 saman	 og	 tel	 það	 ekki	 mikilvægt”.	 Svör	 Önnu,	

Hólmfríðar,	 Soffíu	og	Guðrúnar	voru	áþekk	og	 töluðu	þær	um	að	kostnaðurinn	væri	á	

bilinu	400-	700	þúsund	en	bættu	jafnframt	við	að	þær	höfðu	ekki	sérstaklega	tekið	hann	

saman.	Eins	og	Guðrún	sagði	„kostnaðurinn	er	bara	vinnustundirnar	og	úttektirnar,	þetta	

hleypur	á	einhverjum	100	þúsund	kr.	á	ári.	Úttektirnar	eru	tvær	á	ári,	ég	man	ekki	hvort	

að	úttektin	er	150	eða	eitthvað.	Það	er	í	raun	eini	beini	kostnaðurinn	annars	er	þetta	bara	
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launakostnaður”.	 Theódóra	 greindi	 frá	mun	hærri	 tölu	en	aðrir	 viðmælendur	og	 sagði	

„kostnaðurinn	fór	langt	fram	úr	öllum	áætlunum.	Það	er	náttúrulega	misjafnt	hvað	telst	

til	kostnaðar,	en	við	vorum	með	ráðgjafa	í	þrjú	ár.	Ég	myndi	örugglega	giska	á	um	sjö	eða	

átta	milljónir”.	Erna	og	Fanney	sögðu	síðan	frá	lægri	fjárhæðum	eða	um	tvær	milljónir.		

Allir	viðmælendurnir	greindu	frá	því	að	þeir	hefðu	ráðfært	sig	við	aðra	 í	 faginu,	um	

innleiðingarferlið	 og	 veittu	öðrum	einnig	 ráðgjöf	 sem	 leitaði	 til	 þeirra.	 Eins	og	 Fanney	

sagði:	

Við	 vorum	 auðvitað	 í	 einhverju	 samráði	 við	 mannauðsstjóra	 og	 aðra	
starfsmenn	á	mannauðssviðum	fyrirtækja	sem	voru	búin	að	fá	vottun.	Kíktum	
í	heimsókn	og	fengum	góð	ráð	frá	þeim	sem	er	frábært	og	dýrmætt.	[...]	Við	
sem	erum	búin	að	vera	í	þessu	lengi	erum	með	ágætis	tengslanet,	erum	svona	
lítið	samfélag.	Við	erum	líka	með	síðu	þar	sem	við	skiptumst	á	skoðunum	og	
deilum	vangaveltum	sem	er	mjög	jákvætt.	

Erna	sagði	„við	fengum	að	heimsækja	fyrirtæki	sem	höfðu	farið	í	gegnum	vottunina	þá	

fékk	maður	svona	sýnishorn	af	þeirra	vinnu	sem	var	alveg	frábært	og	mikil	hvatning	til	að	

koma	manni	af	stað”.	Guðrún	og	Ragna	sögðust	hafa	haldið	erindi	á	ráðstefnum	og	fengið	

mikið	af	fyrirspurnum	frá	fólki	sem	er	að	stíga	sín	fyrstu	skref	í	ferlinu	og	þá	gáfuþær	góð	

ráð	og	sögðu	frá	hvernig	þær	höfðu	byggt	upp	sín	kerfi.	Hólmfríður	sagði	einnig	frá	því	að	

hún	hefði	 tekið	 á	móti	 fyrirtækjum,	eins	og	hún	orðaði	það:	 „Ég	er	búin	að	 fá	 fullt	 af	

fyrirtækjum	hingað	til	mín,	og	ég	er	meira	að	segja	að	taka	á	móti	einum	á	morgun,	og	

sýna	þeim	hvernig	ég	geri	þetta”.	

Í	viðtölunum	kannaði	rannsakandinn	hvort	viðmælendur	töldu	kynbundinn	launamun	

hafa	minnkað	með	tilkomu	jafnlaunavottunar.	Fanney	talaði	þá	um	að	hún	vonaðist	eftir	

að	með	tilkomu	jafnlaunavottunar	myndi	kynbundinn	launamunur	minnka	í	fyrirtækinu,	

en	þau	hefðu	aðeins	farið	 í	eina	úttekt	svo	að	það	kemur	 í	 ljós	hver	niðurstaða	næstu	

útektar	verður.	Hún	sagði	síðan	„í	dag	er	launamunurinn	2,2%	og	við	viljum	auðvitað	eyða	

honum	alveg,	en	það	verður	forvitnilegt	að	sjá	hvort	okkur	takist	ekki	að	fara	neðar	næst.	

Kerfið	 er	 tól	 til	 þess	 að	 aðstoða	 okkur	 að	 því	 markmiði”.	 Þrír	 viðmælendur	 sögðu	

staðfastlega	 frá	 því	 að	 þeir	 hefðu	 ekki	 breytt	 neinum	 launum	 við	 vinnu	 að	

jafnlaunavottuninni,	eins	og	Ragna	sagði:	

Við	breyttum	engu,	það	fékk	enginn	launahækkun	út	af	þessu	hér	hjá	okkur.	
En	 nú	 erum	 við	 komin	 með	 viðmið	 og	 þá	 er	 bara	 að	 halda	 áfram.	 […]	
kynbundinn	 launamunur	 var	 2,8%	 sem	 er	 tölfræðileg	 skekkja	 á	 konur.	 Við	
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erum	bara	með	einn	framkvæmdarstjóra	og	ef	einn	framkvæmdarstjóri	myndi	
fara	út	og	við	myndum	ráða	konu	inn	í	staðinn	fyrir	hann	gæti	það	verið	0%.		

Það	kom	fram	hjá	Hólmfríði	að	„kynjamunurinn	hjá	okkur	var	enginn	og	ég	þurfti	ekki	að	

gera	neina	breytingu.	Takmarkið	okkar	er	að	mælast	aldrei	yfir	5%	og	við	höfum	aldrei	

farið	yfir	það.	Nú	síðast	vorum	við	2,3%	körlum	í	hag”.	Soffía	var	einnig	ein	þeirra	sem	

hreyfði	ekkert	við	launum	starfsmanna	sinna	og	sagði:	

Við	höfum	alltaf	verið	undir	1%,	ég	kalla	þetta	ekki	einu	sinni	jafnlaunakerfi	
þetta	er	bara	okkar	launakerfi	og	hefur	verið	til	15	eða	20	ára.	Við	höfum	aldrei	
og	 gerum	ekki	 greinarmun	 á	 konum	og	 körlum	og	 höfum	 alltaf	 verið	með	
málaefnaleg	rök	fyrir	hlutunum.	En	það	er	alltaf	gott	að	hafa	þessa	vottun	og	
þetta	hefur	alveg	verið	mitt	hjartans	mál	öll	þau	17	ár	sem	ég	hef	verið	hér.	
Þú	ert	með	þessi	laun,	þessa	menntun	og	þessa	reynslu	að	þá	ferðu	í	þennan	
launaflokk	og	það	er	ótrúlega	erfitt	að	fara	fram	hjá	því.	Hér	er	ekki	hver	og	
einn	að	semja	fyrir	sig	út	í	loftið,	jújú	auðvitað	er	eitthvað	smá	bil	en	það	er	
ekki	mikið.	

Hinir	 viðmælendurnir	 greindu	 frá	 því	 að	 þeir	 höfðu	 ekki	 breytt	miklu	 í	 launum	 nema	

kannski	í	einstaka	tilfellum.	Guðrún	sagði:	

Við	 höfum	 kannski	 hækkað	 einhver	 svona	 einstaklings	 dæmi	 en	 ekki	 heilu	
starfsstéttirnar	 og	 það	 var	 aldrei	 út	 af	 beinum	 launamun	 þess	 sem	 við	
höfðum.	Það	var	aldrei	„challangeserað”	af	framkvæmdastjórunum	að	þetta	
væri	ekki	rétt	sko.	Við	erum	bara	með	töflu	þar	sem	við	erum	með	þessi	þrep	
og	þar	eru	öll	störfin	undir	og	við	erum	alltaf	að	rýna.	Á	þetta	starf	að	vera	í	
þessu	þrepi?	Þú	veist	það	eru	alveg	svona	störf	sem	eru	bara	alveg	sitt	hvoru	
megin	við	línuna	og	þarna	munar	kannski	bara	20,	30	þúsund	kalli.	Þannig	að	
þú	veist	það	er	alltaf	þessi	spurning	hvoru	megin	á	þetta	að	vera.	

Hún	 sagði	 kynbundinn	 launamun	 vera	 undir	 2%	 og	 að	 þau	 hafi	 ekki	 bara	 sett	 sér	

heildarmarkmið	 heldur	 einnig	 markmið	 innan	 þrepanna.	 Anna	 sagði	 frá	 síðustu	

launagreiningum	hjá	þeim:	„Við	þurftum	ekki	að	fara	í	stórkostlegar	launabreytingar.	[...]	

Heyrðu	niðurstaðan	var	0,7	%	körlum	í	hag	núna	síðast	og	það	telst	mjög	gott”.	Theódóra	

sagði	frá	því	að	kynbundinn	launamunur	hjá	þeim	hafi	verið	um	3%	hjá	tveimur	félögum	

og	síðan	um	8%	hjá	öðru	en	hún	telur	að	kynbundinn	launamunur	muni	koma	til	með	að	

minnka	eftir	innleiðingu	jafnlaunavottunar,	eins	og	hún	sagði:	

Það	sést	ekki	beint	þegar	þú	skoðar	1200	manns	í	púllíu.	En	við	höfum	verið	
að	 bera	 kennsl	 á	 einstaka	 aðila,	 þú	 veist	 kona	 og	 karl	 sem	 að	 sinna	 sama	
starfinu	sem	af	einhverjum	ástæðum	hafa	ekki	verið	á	sömu	launum	og	við	
leiðrétt	slíkan	mun	sko.	Þetta	tól	er	þá	helst	að	gagnast	okkur	að	bera	kennsl	
á	svoleiðis	hluti.	
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Að	lokum	sagði	Erna	að	þau	séu	meðvitaðri	um	þessa	hluti	og	að	stjórnendur	séu	sífellt	

upplýstir	um	stöðu	deilda	sinna.	Hún	sagði	frá	niðurstöðum	launagreininga	hjá	þeim,	að	

fyrsta	úttekt	var	1,7	%	þar	sem	hallaði	á	konur,	síðan	1,1%	þar	sem	hallaði	á	karla	og	svo	

1,4%	þar	sem	hallaði	á	konur.	

Allir	viðmælendur	greindu	frá	því	að	ólíkir	kjarasamningar	og	launasetning	höfðu	ekki	

haft	áhrif	á	jafnlaunakerfið	þeirra	en	telja	það	vera	vegna	þess	að	fyrirtækin	séu	ekki	að	

fylgja	mörgum	kjarasamningum.	Guðrún	sagði	skýrt:	

Við	erum	með	fyrirtækjasamning	og	borgum	laun	eftir	honum.	Fólk	hefur	val	
um	 það	 að	 vera	 í	 ólíkum	 stéttarfélögum	 en	 við	 erum	 með	 í	 öllum	 okkar	
ráðningarsamningum	um	að	við	greiðum	laun	eftir	kjarasamningi	VR.	Það	er	
mjög	einfalt	og	t.d.	fólk	sem	hefur	komið	til	okkar	frá	bönkunum	og	vill	vera	
áfram	í	því	stéttarfélagi,	þar	er	t.d.	klausa	 í	samningnum	um	að	þau	fái	7%	
auka	framlag	til	lífeyrissjóð.	Við	erum	aldrei	að	fara	þangað	og	það	býður	bara	
upp	 á	mikla	mismunun	 út	 frá	 kjörum	 þannig	 að	 við	 greiðum	 öll	 laun	 eftir	
þessu.	Þú	getur	verið	í	öðru	stéttarfélagi	og	sum	stéttarfélög	eru	ekkert	sátt	
við	það	að	við	 séum	ekki	að	greiða	eftir	þeirra	 stéttarfélögum	en	við	 samt	
engu	að	síður	höfum	þetta	svona.	

Svar	Fanneyjar	var	áþekkt	við	svör	þeirra	sem	greiða	eftir	fleiri	en	einum	samningi,	eins	

og	hún	sagði	„nei	það	hafði	engin	áhrif	á	okkar	kerfi	og	var	enginn	hausverkur.	Við	erum	

með	massann	á	sambærilegum	samningum	og	innan	þeirra	samninga	ríkti	 líka	ákveðið	

jafnvægi”.	Hólmfríður	sagði	frá	vandamáli	sem	hún	þarf	að	standa	frammi	fyrir	í	næstu	

úttekt:	

Á	 síðast	 ári	 fórum	 við	 í	 gegnum	 sameiningu.	 Þau	 eru	 öll	 í	 Samtökum	
starfsmanna	 fjármálafyrirtækja	 og	 þar	 eru	 allt	 aðrir	 kjarasamningar	 og	 allt	
önnur	uppsetning	á	launum,	þeir	eru	t.d.	með	hærri	framlag	í	séreignasparnað	
[...].	Þá	þarf	að	taka	ákvörðun	um	að	bjóða	öllum	að	fara	í	þetta	stéttarfélag	
eða	breyta	uppsetningu	á	launum	hjá	restinni	af	fyrirtækinu.	

Hún	sagðist	þekkja	til	fólks	sem	er	að	vinna	eftir	mörgum	kjarasamningum	og	telur	það	

eiga	eftir	að	reynast	erfitt	fyrir	jafnlaunakerfið.	Hún	sagði	einnig	að	miklar	launabreytingar	

í	kjarasamningum	geti	hafa	áhrif	á	kerfið	og	getur	breikkað	bilið	milli	einstaklinga	sem	eru	

í	sama	þrepi.	Hólmfríður	taldi	jafnframt	að	kjarasamningarnir	vinni	ekki	með	staðlinum	

og	það	þurfi	að	finna	leið	til	þess	að	svo	verði.	Hún	sagði	síðan:	

Þarna	er	líka	verið	að	fara	ákveðna	leið	sem	maður	er	kannski	ekkert	sáttur	
við	af	því	að	vottunin	snýr	svolítið	að	því	að	maður	er	að	hækka	fólk	sem	að	
vinnur	eftir	þeim	þáttum	sem	við	erum	búin	að	snúa	að	okkar	breytum.	Við	
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erum	 að	 stýra	 laununum,	 við	 erum	 að	 stýra	 umræðunni	 en	 svo	 eru	
kjarasamningarnir	að	rugla	allt	kerfið	og	þar	er	maður	að	lenda	í	því	að	hækka	
fólk	sem	á	ekkert	skilið	að	hækka.	Þegar	að	prósenturnar	eru	farnar	að	vera	
stórar	tölur	að	þá	er	þetta	farið	að	vega	brjálæðislega	mikið	í	jafnlaunakerfinu.	

4.2 Áskorun	
Það	 var	 margt	 sem	 kom	 fram	 í	 viðtölunum	 þegar	 rætt	 var	 um	 helstu	 áskoranir	 við	

innleiðingu	jafnlaunastaðalsins.	Fjórir	viðmælendur	sögðu	frá	því	að	það	hafi	tekið	langan	

tíma	að	skilja	og	túlka	staðalinn	og	að	þeir	hafi	lesið	hann	margoft	yfir.	Þeir	viðmælendur	

sem	ekki	þóttu	staðallinn	flókinn	sögðu	frá	því	að	þeir	hefðu	heyrt	það	í	umræðunni	og	

væru	meðvitaðir	um	að	fólk	hefði	þá	skoðun.	Hólmfríður	sagði	„þetta	var	tími	þar	sem	ég	

lokaði	mig	af	með	staðalinn	og	las	hann	aftur	og	aftur	og	aftur	og	aftur“	og	Theódóra	sagði	

„fyrsta	áskorunin	er	að	skilja	staðalinn,	við	lásum	hann	margoft	yfir	og	ef	maður	tekur	sér	

smá	pásu	að	þá	þarftu	að	lesa	hann	aftur“.	Theódóra	sagði	að	í	gegnum	ferlið	hafi	verið	

erfitt	að	átta	sig	á	hvaða	kröfur	staðallinn	gerði	og	hversu	ítarlega	þau	þurftu	að	fylgja	

staðlinum	og	talaði	um	að	það	væri	mikið	túlkunaratriði	oft	á	tíðum.	Soffía	tók	undir	það	

og	nefndi	dæmi	um	að	hún	hafi	eytt	miklum	tíma	í	ístarfsflokkunina	en	komist	svo	að	því	

að	það	er	ekki	krafa	um	hana,	eins	og	hún	sagði	„orðalagði	er	þannig	að	það	er	hægt	að	

túlka	það	sem	að	það	sé	krafa	í	staðlinum”.		

Theódóra	sagði	frá	úrræði	sem	hún	taldi	eiga	vel	við	og	myndi	hjálpa	fyrirtækjum	þegar	

farið	er	að	innleiða	jafnlaunastaðalinn:	

Þetta	gætu	verið	svona	staðlaðir	pakkar	og	fólk	velur	hvaða	leið	hentar	þeim.	
Því	að	það	er	mikið	í	þessu	sem	er	eitthvað	sem	þú	þarft	að	hafa	til	staðar	eins	
og	verklagsreglu	og	svo	væri	bara	hægt	að	aðlaga	hana	að	því	hvernig	þú	ert	
að	 gera.	 En	 þegar	 þú	 horfir	 á	 staðalinn	 geturðu	 sett	 upp	 1000	 útgáfur	 af	
jafnlaunakerfi,	það	fer	allt	eftir	því	hvernig	þú	túlkar	hann.		

Ragna	setti	fram	myndlíkingu	um	ferlið	og	ítrekaði	það	að	fólk	sé	að	flækja	vinnuna	of	

mikið:	

þetta	 er	 sett	 pínu	 flókið	 fram.	 Í	 staðinn	 fyrir	 að	 einfalda	 þetta	 og	 hafa	
umgjörðina	þægilegri,	þá	væri	 fólk	kannski	ekki	svona	hrætt	við	þetta.	En	 í	
fyrsta	lagi	þá	ferðu	bara	af	stað	og	þetta	þarf	ekkert	að	vera	fullkomið	í	byrjun.	
Þetta	er	eins	og	þú	sért	að	byggja	hús,	fyrst	gerirðu	stoð	og	svo	byggirðu	utan	
um	þetta,	gerir	það	fínt	og	styrkir	það.	Fyrir	mér	er	jafnlaunavottun	byrjun	á	
einhverju	stærra.	Eins	og	nú	erum	við	að	stefna	á	næsta	skref,	hér	eru	of	fáar	
konur	í	stjórnendastöðu	og	af	hverju?	það	eru	um	það	bil	jafn	mikið	af	konum	
og	körlum	hér,	en	hvert	fara	þær?	Þetta	er	stór	mynd	og	þetta	er	bara	einn	
hluti	af	því.		
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Soffía	taldi	einnig	að	fólk	sé	að	flækja	vinnuna	of	mikið	og	sagði	jafnframt	frá	því	að	hún	

hefði	verið	með	erindi	á	ráðstefnu	og	hennar	skilaboð	hafi	verið	skýr:		

Keep	it	simple.	Þú	veist,	látið	ekki	staðalinn	hræða	ykkur	með	sitt	staðlamál	
og	þá	er	ég	að	tala	til	fyrirtækja	sem	eru	kannski	ekki	það	stór	og	ekki	búin	að	
fara	í	gegnum	vottanir.	Að	þá	þegar	maður	tekur	upp	staðalinn	í	fyrsta	sinn	að	
þá	hugsar	fólk	bara	hvaða	tungumál	er	þetta	og	hvernig	fer	ég	eiginlega	að	því	
að	uppfylla	þessar	kröfur	þegar	ég	veit	ekki	almennilega	hvað	er	verið	að	biðja	
um.	Stundum	hugsa	ég	hvort	að	staðlar	séu	virkilega	settir	upp	bara	til	þess	
að	átta	sig	á	hvort	að	fólk	kunni	 íslensku.	En	hafið	þetta	einfalt,	ekki	flækja	
þetta	en	auðvitað	get	ég	trútt	um	talað	því	að	það	er	rosalega	gagnsætt	kerfið	
okkar.	

Viðmælendunum	þótti	staðallinn	ekki	einungis	flókinn	heldur	líka	hvernig	hann	er	settur	

fram,	þremur	viðmælendum	þótti	staðallinn	úreltur	og	að	hefði	þurft	að	uppfæra	hann	

samhliða	lögunum,	Soffía	sagði	„staðallinn	er	orðinn	barn	síns	tíma”.		

Starfslýsingar	 og	 starfaflokkun	 var	 mikið	 umræðuefni	 í	 viðtölunum	 og	 voru	 fjórir	

viðmælendur	sem	greindu	frá	því	að	mikill	tími	fór	í	að	vinna	þær	og	að	hæfnimeta	störfin.	

Þeirra	 helsta	 áskorun	 hefði	 verið	 að	 stilla	 kerfinu	 upp,	 ná	 utan	 um	 það	 og	 kortleggja	

störfin.		

Þrír	viðmælendur	greindu	frá	því	að	samskipti	við	starfsmenn	væri	áskorun.	Hólmfríður	

sagði	 frá	 því	 að	 bæði	 í	 innleiðingarferlinu	 og	 nokkrum	 árum	 eftir	 að	 fyrirtækið	 fékk	

jafnlaunavottun	 væri	 hún	 sífellt	 að	 útskýra	 fyrir	 starfsmönnum	 út	 á	 hvað	

jafnlaunavottunin	gengi	og	hvað	það	þýddi	fyrir	fyrirtækið	að	hafa	hana.	Hún	sagði	frá	því	

að	 í	 árlegri	 starfsmannakönnun	 VR	 hafi	 þau	 alltaf	 fengið	 fremur	 lága	 einkunn	 þegar	

skoðað	er	upplifun	starfsmanna	á	meðhöndlun	launa,	eins	og	kom	fram	hjá	henni:	

Í	könnuninni	er	ekki	verið	að	spyrja	hvort	þú	sért	ánægður	með	launin	þín.	
Heldur	 er	 verið	 að	 kanna	 hvort	 að	 starfsmaður	 telji	 að	 það	 sé	 sanngjörn	
meðhöndlun	á	því	hvernig	við	tökum	ákvarðanir	um	laun.	Fólk	svarar	nei,	en	
við	erum	samt	með	kerfi	 sem	að	 tryggir	 að	það	 sé	 sanngjörn	meðhöndlun	
launa,	það	segir	mér	að	fólk	er	ekki	enn	að	skilja	þetta.	

Hólmfríður	hélt	áfram	og	sagði:	

Ég	 hef	 útskýrt	 vottunina	 maður	 á	 mann	 fyrir	 kannski	 helmingnum	 af	
fyrirtækinu	ef	ekki	meira.	Svo	kemur	innri	úttekt	áður	en	við	fáum	vottun	og	
þá	er	fólk	kallað	til	og	það	er	spurt	og	útskýrt	fyrir	fólki	hvað	vottunin	er	og	
fólk	er	enn	eins	og	það	sé	spurningamerki.	Þannig	að	ég	veit	það	ekki	ég	er	
alltaf	að	reyna	að	þróa	einhverjar	leiðir	til	þess	að	fólk	skilji	vottunina	betur.	
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Kannski	er	bara	takmarkaður	skilningur	á	þessu.	Þetta	er	ekkert	einfalt	fyrir	
leikmann	og	það	eru	mörg	flækjustig	í	þessu.	

Theódóra	 sagði	 einnig	 frá	 því	 að	 það	 ríkti	misskilningur	meðal	 starfsmanna	 í	 framlínu	

fyrirtækisins.	 Hún	 sagðist	 hafa	 sagt	 eftirfarandi	 setningu	 oft	 við	 starfsmenn:	 „það	 eru	

einstaklingsþættir	 og	 hópbundnir	 þættir.	 Það	 að	 einstaklingur	 sé	 að	 standa	 sig	

framúrskarandi	vel	í	vinnu	á	ekki	að	þýða	að	hann	eigi	ekki	að	geta	fengið	launahækkun.	

Jafnlaunavottun	þýðir	að	það	er	verið	að	gæta	jafnræðis	og	samræmis“.	Fanney	sagði	frá	

því	að	hennar	helsta	áskorun	hafi	verið	að	eiga	við	millistjórnendur.	Hún	sagði	þá	upplifa	

jafnlaunakerfið	sem	innrás	á	þeirra	starfssvið	og	að	það	sé	verið	að	taka	af	þeim	ákveðið	

verkfæri	 og	 þeir	 kvörtuðu	 undan	 því	 hve	 tímafrekt	 það	 væri	 að	 sinna	 þessu	 verkefni.	

Fanney	sagði	síðan	frá	annarri	áskorun	varðandi	millistjórnendur:		

Mér	 fannst	 líka	 rosaleg	 áskorun	að	 í	 þessari	 vinnu	með	þeim	að	þá	 fannst	
stjórnendunum	sitt	fólk	vera	allra	dýrmætast,	flottast	og	best.	Það	var	eins	og	
þeir	vilja	meta	alla	starfsmenn	á	sama	leveli	og	framkvæmdarstjórn	[...]	svo	
að	við	þurftum	að	skilgreina	hvern	þátt	fyrir	sig	betur	en	þetta	var	klárlega	
áskorun	því	hún	var	á	móti	kerfinu.	En	það	er	ánægjulegt	að	heyra	hvað	þeir	
bera	mikla	virðingu	og	hafa	sterkar	tilfinningar	til	starfsfólksins.	

Fanney	hélt	áfram	og	sagðist	hafa	fengið	alls	konar	athugasemdir	frá	millistjórnendum	

sem	voru	pirraðir	yfir	því	að	fyrirtækið	væri	í	innleiðingarferlinu.	Hún	fékk	athugasemdir	

á	borð	við	„ef	ég	hefði	hækkað	hana	í	sumar	hefði	þetta	þá	verið	í	lagi“.	Hún	taldi	eðlilegt	

að	einhverjir	starfsmenn	myndu	sýna	mótbárur	þar	sem	innleiðing	á	nýju	launakerfi	er	

breytingaverkefni	og	það	þarf	að	meðhöndla	ferlið	sem	slíkt.	Hún	taldi	gagnrýnisraddirnar	

aðallega	vera	frá	þeim	sem	þekktu	kerfið	ekki	vel.	Fanney	greindi	einnig	frá	því	eins	og	

Hólmfríður	og	Theódóra	að	hún	hafi	þurft	að	verja	miklum	tíma	 í	það	að	útskýra	 fyrir	

starfsfólki	út	á	hvað	jafnlaunavottunin	gengur,	þrátt	fyrir	að	hennar	mati	að	þetta	hafi	

verið	vel	kynnt	fyrir	starfsfólki	í	upphafi.	

4.3 Ávinningur	
Allir	viðmælendur	rannsóknarinnar	komu	því	að	með	einum	eða	öðum	hætti	í	viðtölunum	

að	einn	af	mörgum	ávinningum	jafnlaunavottunar	væri	betra	verklag	og	betri	yfirsýn	yfir	

launamál	 fyrirtækisins.	Erna	sagði	„mér	 finnst	helsti	ávinningurinn	vera	skipulag.	Þetta	

rammar	inn	og	hvetur	okkur	til	að	skoða	og	rýna“.	Theódóra	sagði	„mun	betri	yfirsýn	yfir	



	

42	

hvar	 við	 stöndum,	hvert	ætlum	við	að	 fara	og	koma	 reglu	á	ástæður	á	bak	við	 launa-

hækkanir”.	 Fanney	 sagði	 „mér	 finnst	 dýrmætast	 að	 hafa	 þessa	 yfirsýn	 og	 þetta	 innra	

samræmi	í	launakerfinu	standa	upp	úr	og	átta	sig	á	hversu	mikils	virði	hvert	starf	er“.	Erna	

og	 Theódóra	 greindu	 frá	 því	 að	 með	 tilkomu	 jafnlaunastaðalsins	 hafi	 það	 hjálpað	

stjórnendum	við	ráðningar,	við	að	rýna	í	verðmæti	starfa	og	í	starfslýsingar.	Að	auki	eru	

verklagsreglur	 í	 fastari	 skorðum.	 Erna	 sagði	 einnig	 frá	 því	 að	 með	 tilkomu	 jafnlauna-

staðalsins	hafi	það	hjálpað	fyrirtækinu	að	halda	betur	utan	um	hlunnindi	starfsmanna	og	

við	tilfærslu	starfsmanna	í	starfi.	Anna	segir	frá	ávinningi	jafnlaunavottunar	á	eftirfarandi	

hátt:	

Ávinningurinn	 er	 kannski	 helst	 sá	 að	 allur	 þessi	 strúktur	 og	 ferli	 í	 gegnum	
svona	vottun	er	bara	mjög	jákvæður.	Við	erum	Svansvottað	fyrirtæki	og	það	
kannski	 bara	 hjálpaði	 til	 í	 ferlavinnu	 og	 skipulagi.	 Mér	 fannst	 þessi	 vinna	
skemmtileg	og	það	eru	tækifæri	í	því	að	fara	í	gegnum	svona	lagað.	En	svo	er	
það	líka	að	hugsa	um	þetta	og	hafa	þetta	í	umræðunni	og	síðan	auðvitað	mesti	
ávinningurinn	að	fá	þessa	vottun	því	það	er	staðfesting	á	því	að	við	séum	að	
gera	 þessa	 hluti	 rétt.	 Við	 erum	 auðvitað	 stolt	 af	 þessu	 og	 með	 þetta	 á	
heimasíðunni	og	merkið	eykur	eflaust	trú	á	fyrirtækinu	og	staðfestir	það	sem	
stjórnendur	og	millistjórnendur	vita,	er	hvernig	þetta	fyrirtæki	vinnur.	Svona	
hjálpar	manni	að	styðja	þann	hnút,	af	því	þetta	krefst	líka	agaðra	vinnubragða	
og	eftirfylgni.	Þarft	sífellt	að	sanna	að	þetta	sé	fylgt	eftir	og	tiltrú	fyrirtækisins	
verður	meiri.	

Hólmfríður,	 Guðrún	 og	 Erna	 tóku	 undir	 það	 með	 Önnu	 að	 þykja	 vinnan	 við	

jafnlaunavottunina	vera	skemmtilega	og	spennandi.	Sex	viðmælendur	greindu	frá	því	að	

ávinningur	 jafnlaunavottunar	 væri	 sá	 að	 hljóta	 vottunina	 því	 hún	 er	 staðfestingin	 frá	

óháðum	aðila,	vottunaraðila,	að	launaákvarðanir	byggja	á	faglegum	grunni	og	störf	eru	

flokkuð	og	metin	eftir	ákveðnum	viðmiðum	sem	hafa	verið	samþykkt.	Soffía	taldi	að	með	

jafnlaunavottuninni	geti	fyrirtækið	laðað	konur	að	vinnustaðnum	þar	sem	starfsstéttin	er	

heldur	karllæg:	

Ávinningurinn	er	bara	þessi	staðfesting	að	við	séum	að	gera	rétt.	En	það	er	
bara	þessi	staðfesting	og	vissa	að	við	séum	að	gera	rétt	fyrir	okkar	starfsfólk.	
Fólk	 er	 mjög	 stolt	 af	 því	 og	 við	 höfum	 alltaf	 talað	 svona	 en	 fólk	 fær	 það	
staðfest	frá	utanaðkomandi	aðila.	Við	tökum	eftir	því	að	ungt	fólk	sem	kemur	
hér	inn	og	sérstaklega	konur	að	þær	hafa	alveg	tekið	eftir	þessu	og	þetta	er	
eitt	af	því	sem	við	segjum	að	þetta	geti	laðað	að	ungar	konur.	

Fanney	 tók	 undir	 þetta	 og	 sagði	 „Ég	 held	 að	 fólk	 hafi	 alltaf	 haldið	 að	 hér	 væri	mikið	

jafnræði	 í	 launaákvörðunum	og	auðvitað	gott	að	fólk	geti	 fengið	vissu	sína	á	prenti	að	
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óháður	aðili	tekur	út	launin	að	þetta	er	í	lagi.	En	ég	held	frekar	að	þetta	sé	staðfesting	á	

því	sem	fólk	grunaði“.	Hólmfríður	var	staðföst	á	því	að	ávinningur	jafnlaunavottunar	sé	

sanngirni	í	meðhöndlun	launa,	eins	og	hún	orðaði	það:	

Klárlega	sanngirni	í	meðhöndlun	launa,	algerlega	óháð	kyni.	Eftir	að	ég	fór	að	
vinna	 með	 þetta	 fór	 þetta	 kynjadóterí	 alveg	 undir	 teppið.	 Þetta	 er	 bara	
sanngirni	launa	algjörlega	óháð	öllu.	Þú	veist	kall,	kona,	uppruni,	útlit,	skoðun	
eða	annað,	það	á	ekkert	að	trufla	þig	í	ákvörðuninni	ef	þú	ert	með	gott	kerfi.	
Þannig	 að	 mér	 fannst	 það	 algjörlega	 mesti	 ávinningurinn,	 sanngjörn	
meðhöndlun	 launa	 og	 bara	 launakerfi.	 Staðfesting	 jafnlaunavottunar	 segir	
mér	bara	eitt	að	það	er	alveg	klárt	að	hér	er	unnið	með	sanngjörnum	hætti	í	
öllum	launaákvörðunum.	

Orðið	 stolt	 kom	 fram	 í	 sex	 af	 átta	 viðtölum	 rannsóknarinnar.	 Viðmælendurnir	 telja	

starfsmenn	vera	stolta	yfir	því	að	starfa	hjá	fyrirtæki	sem	hefur	öðlast	jafnlaunavottun.	

Ragna	greindi	frá	því	að	það	hafi	verið	þeim	eðlislægt	að	fá	jafnlaunavottun	því	að	þetta	

sé	hluti	af	því	að	vera	samfélagsábyrgt	fyrirtæki	og	að	þetta	hafi	verið	ákall	starfsmanna:	

Starfsfólkið	er	stolt	af	því	að	vera	partur	af	fyrirtæki	sem	að	gerði	þetta,	er	
með	þetta	og	kláraði	þetta.	Það	er	stolt	af	því	að	starfa	hjá	fyrirtæki	sem	er	
með	 þetta	 á	 hreinu.	 Þá	 er	 starfsfólk	 ekkert	 að	 efast	 um	 þessa	 hluti	 en	
umræðan	er	alltaf	góð,	en	ég	tel	líka	bara	að	það	var	ætlast	til	þess	af	okkur	
að	hafa	þessa	hluti	í	lagi.	

Anna,	Hólmfríður	og	Erna	tóku	undir	það	hjá	Rögnu	að	með	því	að	hljóta	jafnlaunavottun	

sé	fyrirtækið	að	sýna	samfélagslega	ábyrgð.	Erna	sagði	einnig	frá	stoltu	starfsfólki	en	lýsti	

því	síðan	hvernig	hún	taldi	að	starfsmenn	í	framlínu	upplifa	jafnlaunavottunina:	

Já	 sko	 við	 erum	 rosalega	 montin	 af	 þessu	 og	 maður	 finnur	 fyrir	 stolti,	
sérstaklega	 meðal	 starfsmanna	 hér	 á	 skrifstofunni.	 En	 ég	 efast	 um	 að	
starfsmennirnir	í	framlínu	fyrirtækisins	séu	mikið	að	spá	í	þessu.	[...]	En	síðan	
er	þetta	 líka	gott	 tæki	þegar	aðili	óskar	eftir	 launahækkun	að	þá	ertu	með	
ákveðið	tæki	til	þess	að	stilla	af.	

Það	voru	tveir	viðmælendur	sem	töldu	að	jafnlaunavottunin	hefði	lítil	sem	engin	áhrif	á	

menningu	 og	 starfsanda	 fyrirtækisins	 en	 hinir	 sex	 greindu	 frá	 því	 að	 með	 tilkomu	

jafnlaunavottunar	hafi	hún	haft	jákvæð	áhrif	á	starfsánægju	starfsmanna.	Theódóra	sagði	

„ég	held	að	þetta	hafi	jákvæð	áhrif	á	starfsánægju	starfsfólksins	okkar.	Fólk	skynjar	það	

að	það	sé	verið	að	fylgjast	með	þessu	og	það	sé	verið	að	passa	upp	á	þetta”.	Anna	sagði	

frá	því	að	hún	taldi	jafnlaunavottun	hafa	áhrif	á	starfsánægju	og	sagði	jafnframt	frá	því	að	
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það	muni	verða	forvitnilegt	að	fylgjast	með	því	hvort	jafnlaunavottunin	eigi	eftir	að	ávinna	

sér	sess	í	huga	fólks	eða	eins	og	hún	orðaði	það:		

Ég	tel	að	þetta	sé	jákvætt	í	alla	staði	og	sérstaklega	varðandi	starfsánægju.	En	
þetta	á	kannski	eftir	að	ávinna	sér	einhvern	sess	í	hugum	fólks	þannig	að	þetta	
hafi	einhverja	alvarlegri	merkingu.	Þetta	er	kannski	of	nýtt	þannig	að	þetta	sé	
svona	eins	og	einhver	svaka	staðall.	En	þetta	er	mjög	jákvætt	og	getur	aldrei	
verið	neitt	annað	en	það.	En	hvort	þetta	vegi	mikið	og	hafi	þunga	merkingu	
[...]	mig	langar	náttúrulega	að	segja	já	en	ég	held	að	þetta	sé	of	ungt	og	of	nýtt	
þannig	að	þetta	sé	þannig.		

Guðrún	taldi	starfsánægju,	gagnsæi	og	öguð	vinnubrögð	stjórnenda	vera	helsta	ávinning	

jafnlaunavottunar.	 Hún	 sagði	 einnig	 að	 með	 tilkomu	 staðalsins	 hafi	 hún	 áttað	 sig	 á	

mikilvægi	 þess	 að	 skjala	 allt	 og	 þar	 af	 leiðandi	 verður	 allt	 rekjanlegt.	 Hún	 sagði	 frá	

starfsánægju	með	eftirfarandi	hætti:	

Jafnlaunavottunin	hefur	haft	gífurleg	áhrif	á	starfsánægjuna	og	það	er	nú	bara	
líka	merki	 í	eins	og	 fyrirtæki	ársins	 [...]	það	er	gríðarleg	ánægja	með	þetta,	
fólki	finnst	þetta	sanngjarnt,	það	veit	að	launin	hafa	ákveðna	sanngirni,	veit	
að	það	fer	ákveðið	ferli	í	gang	og	svo	er	fólk	náttúrulega	stolt	af	þessu.	

Hún	heldur	áfram:	„Það	er	bara	þannig	að	við	sem	að	störfum	í	mannauðsmálunum	vitum	

að	 launina	 eru	 ekki	 sá	 þáttur	 sem	 veitir	mestu	 starfsánægjuna.	 Það	 er	 fullt	 af	 öðrum	

þáttum	sem	að	við	vitum	að	eru	að	halda	fólkinu	okkar	hérna”.		

Það	kom	 fram	 í	 viðtali	Rögnu	að	hún	 telur	ungt	 fólk	horfa	meira	á	 jafnlaunavottun	

heldur	en	aðrir	og	því	verður	heimurinn	í	góðum	höndum	hjá	komandi	kynslóð:		

Já	ég	held	að	þetta	hafi	áhrif	á	starfsánægju	því	að	þetta	skiptir	fólk	máli	og	
fólk	fótar	sig	svolítið	í	þetta	núna	[...]	og	svo	skiptir	þetta	náttúrulega	miklu	
þegar	við	erum	að	ráða.	Ungt	fólk	horfir	meira	 í	þetta.	þau	eru	með	önnur	
prinsipp,	 hugsar	 öðruvísi	 og	 vilja	 vera	 hluti	 af	 einhverju	 sem	 stendur	 fyrir	
flottu	málefni,	þeim	er	ekki	sama	við	hvað	þau	vinna,	hvernig	þau	vinna	eða	
fyrir	hvern	þau	vinna.	

Ragna	hélt	áfram	og	sagðist	líta	björtum	augum	á	framtíðina	og	að	ný	kynslóð	sé	að	taka	

við	sem	er	farin	að	hugsa	meira	um	umhverfið	og	telji	að	hlutir	eins	og	jafnlaunavottun	sé	

eðlilegur	hlutur	sem	bæði	kynin	hafa	jafnan	áhuga	á.	
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4.4 Lagaleg	sjónarmið	
Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 voru	 fimm	 af	 fyrirtækjunum	 átta	 sem	 innleiddu	

jafnlaunastaðalinn	vegna	innri	hvata.	Öll	fyrirtækin,	þar	má	meðal	hin	þrjú	fyrirtækin	sem	

innleiddu	jafnlaunastaðalinn	eftir	lagasetninguna,	höfðu	fengið	jafnlaunaúttekt	hjá	PWC.		

Tveir	viðmælendur	sögðust	fagna	löggjöfinni	og	töldu	hana	jákvæða	fyrir	samfélagið,	

eins	og	kom	fam	hjá	Soffíu:	„Ég	er	pínu	hlynnt	löggjöf	því	stundum	þarf	að	neyða	fólk	í	

hluti	svo	að	eitthvað	gerist,	svo	ég	er	frekar	hlynnt	löggjöf	heldur	en	ekki	[...]	stundum	

þarf	maður	að	þröngva	fram	góðum	hlutum”.	En	síðan	bætti	hún	við	að	skoðun	hennar	

breytist	dag	frá	degi.	Theódóra	sagði	frá	sinni	skoðun;	„fyrst	og	fremst	eru	þetta	alveg	

gríðarlega	íþyngjandi	löggjöf	ef	að	fyrirtæki	vilja	á	annað	borð	ekki	fara	í	þetta”.	Fanney	

tók	undir	það:	

Ég	hef	sterka	skoðun	á	því	að	vottunin	sé	lögbundin,	því	það	er	eitt	að	gera	
greiningarnar	og	framkvæma	þær	en	að	það	sé	lögbundið	að	þú	verðir	að	hafa	
þessa	 vottun,	 hver	 segir	 að	 þetta	 sé	 hinn	 eini	 lögbundni	 sannleikur.	 Jújú	
auðvitað	merki	um	góða	stjórnarhætti	en	ég	tel	þetta	vera	forsjárhyggju.	Mér	
finnst	mjög	jákvætt	að	gera	jafnlaunagreiningar	og	krefja	fólk	um	að	það	sé	
gert,	en	ekki	með	þessum	hætti.		

Fanney	hélt	áfram	og	sagði	að	hún	hefði	fremur	viljað	sjá	að	fyrirtæki	væru	skyldug	til	að	

gera	 launagreiningar	og	grípa	til	viðeigandi	 ráðstafana.	Hún	taldi	mun	hagkvæmara	að	

hafa	 þessa	 hluti	 á	 einum	 stað	 fremur	 en	 að	 blanda	 mörgum	 aðilum	 í	 ferlið	 eins	 og	

Jafnréttisstofu.	Hún	greindi	 frá	því	að	hún	teldi	 réttara	að	 fyrirtæki	ættu	að	greina	 frá	

markmiðum	 sínum	 og	 setja	 fram	 launagreiningu	 í	 ársskýrslur	 eða	 að	 láta	 launa-

greininguna	fylgja	með	jafnréttisáætluninni	til	Jafnréttisstofu.	Fanney	greindi	frá	því	að	

það	hefði	verið	sniðugt	að	innleiða	jafnlaunavottun	í	nokkrum	skrefum,	t.d.	að	öll	fyrirtæki	

ættu	fyrst	að	skila	inn	starfslýsingum	o.s.frv.	Soffía	sagði	einnig	frá	þeirri	tillögu	að	setja	

launagreiningu	inn	í	ársskýrslur	og	ítrekaði	síðan	skoðun	sína	að	hún	sé	hlynnt	löggjöfinni,	

eins	og	hún	sagði:	

Ég	hef	alveg	heyrt	að	það	ætti	frekar	að	hvetja	fyrirtæki	öðruvísi	eins	og	með	
því	 að	 setja	 þetta	 í	 ársskýrslur.	 Að	 það	 sé	 einhver	 kredit	 fyrir	 það	 en	 við	
þekkjum	það	að	margt	sem	er	ekki	skilyrði	en	gott	að	hafa	er	ekkert	endilega	
gert.	Við	erum	náttúrulega	 í	 tilboðum	og	ég	myndi	vilja	sjá	þetta	þegar	við	
erum	að	bjóða	í,	t.d.	hjá	ríkiskaupum	og	þau	fyrirtæki	sem	eru	að	vinna	fyrir	
ríkið	að	þau	verði	að	vera	með	þetta.	Bara	eins	og	við	erum	að	gera	erlenda	
samninga	þar	sem	við	erum	að	skrifa	undir	að	við	erum	ekki	hlynnt	þrælahaldi	



	

46	

að	það	séu	skilyrði	hjá	okkur.	En	að	þau	fyrirtæki	sem	við	ætlum	að	kaupa	
þjónustu	af	að	þau	verða	að	vera	með	þetta,	þannig	að	ég	er	svolítið	þar.		

	Aftur	á	móti	taldi	Anna	að	það	sé	verra	að	setja	svona	lagað	í	lög	og	að	hvatinn	eigi	að	

koma	frá	fyrirtækjunum	sjálfum,	hún	sagði	jafnframt	að	stjórnvöld	séu	að	koma	til	móts	

við	þjóðfélagið	og	að	jafnlaunamerkið	sé	mikilvægt	fyrir	fyrirtækið.	Viðtalið	við	Önnu	var	

eina	viðtalið	sem	fór	fram	áður	en	lögin	voru	breytt	og	árfrestur	veittur.	 Í	viðtalinu	við	

hana	var	rætt	um	það	hvort	að	stærstu	fyrirtækjunum	muni	takast	að	fá	vottunina	í	tæka	

tíð	og	hvort	að	stjórnvöld	muni	beita	sektum	og	hún	sagði:	

Já	sko,	við	erum	760	manna	fyrirtæki	og	þetta	var	nú	ekki	það	mikil	vinna	að	
þetta	var	ekki	gerlegt	[...]	ef	að	það	á	ekki	að	beita	sektum	að	þá	hefur	þetta	
ekkert	upp	á	sig,	af	því	að	sumir	skilja	bara	ekkert	annað.	Það	væru	vonbrigði	
fyrir	mig,	sérstaklega	þar	sem	að	okkar	fyrirtæki	er	nú	þegar	búið	að	uppfylla	
þessi	skilyrði.	Af	hverju	ættu	þá	ekki	allir	aðrir	að	gera	það	líka?	En	það	er	svo	
sem	ekki	það	að	maður	sé	með	því	að	það	sé	verið	að	sekta	fólk	en	ef	að	þetta	
er	sett	í	lög	ber	að	fylgja	því.	Annars	eru	lögin	ekki	til	neins.	

Hólmfríður	tók	í	sama	streng	og	Anna	og	þótti	miður	að	þurfa	að	setja	slíkan	gæðastaðal	

í	lög	því	eins	og	áður	hefur	komið	fram	taldi	hún	verra	ef	manni	er	sagt	að	gera	eitthvað	

fremur	en	að	hafa	innri	hvata	til	þess.		

Þegar	 ársfresturinn	 var	 ræddur	 í	 viðtölunum	 voru	 allir	 viðmælendurnir,	 fyrir	 utan	

Önnu,	sem	greindu	frá	því	á	einn	eða	annan	hátt	að	það	hafi	ekki	komið	þeim	á	óvart	að	

hann	hafi	 verið	veittur.	Viðmælendurnir	 töldu	að	 farið	hafi	 verið	of	geyst	af	 stað	með	

setningu	laganna.	Skortur	hafi	verið	á	ráðgjöfum	og	þeir	fáu	sem	voru	til	staðar	voru	að	

drukkna	 í	 vinnu.	 Jafnframt	 væri	 skortur	 á	 vottunaraðilum	 og	 að	 það	 væri	 ákveðinn	

flöskuháls.	 Fjórir	 viðmælendur	 töldu	 ekki	 erfiðara	 að	 fá	 jafnlaunavottun	 fyrir	 stærri	

fyrirtæki	en	önnur	minni.	Guðrún	sagði:	

Já	ég	skil	það	bara	mjög	vel	að	fresturinn	var	gefinn	[...]	Ég	held	að	fyrirtæki	
séu	misjafnlega	í	stakk	búin	að	fara	af	stað	í	þetta.	Stór	fyrirtæki	jafnt	sem	lítil	
geta	alveg	dembt	sér	í	þetta.	Ég	tel	að	það	sé	allt	eftir	því	hvernig	þeir	hafa	
unnið,	misjafnt	eftir	geirum	og	hversu	mikið	eftirlit	hefur	verið	með	þeim	[...]	
Starfslýsingar	 og	 hæfniskröfur	 eru	 beinagrindin	 að	 svona	 kerfi	 og	 sum	
fyrirtæki	 eru	 ekki	 með	 það	 og	 þá	 er	 rosalega	 erfitt	 að	 byrja.	 Við	 áttum	
verðmætaröðunina	fyrir	og	höfum	verið	að	borga	samkvæmt	henni	öll	þessi	
ár	 sem	ég	hef	 verið	hérna.	 Þannig	 að	 í	 raun	og	 veru	 var	 þetta	 einfalt	 fyrir	
okkur.	Ef	þú	ert	ekki	með	hana	og	ekki	með	miðstýrt	launakerfi	þá	er	þetta	
mjög	mikið	í	brattann	að	sækja	og	þú	þarft	að	breyta	voðalega	miklu.	[...]	En	
síðan	eru	líka	of	fáir	vottunaraðilar	til	staðar.	
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Ragna	sagði:	

Þetta	þarf	ekkert	að	vera	meiri	vinna	ef	þú	ert	með	250	starfsmenn	plús,	fer	
allt	eftir	hvernig	laun	og	launaákvarðanir	hafa	verið	hjá	fyrirtækinu.	En	þetta	
er	alltaf	vinna	en	hún	er	alveg	þess	virði.	Við	erum	áberandi	fyrirtæki	og	eigum	
að	taka	þátt	í	svona	löguðu	hvort	sem	það	er	í	lögum	eða	ekki.	

Hólmfríður	sagði:	

Í	mínum	huga	er	ekki	erfiðara	að	innleiða	jafnlaunavottun	fyrir	stærri	fyritæki	
fremur	en	lítil.	Flækjustigin	eru	ekki	að	mínu	viti	færri.	Því	að	þetta	gengur	allt	
út	 á	 starfslýsingarnar	 þínar	 og	 þú	 ert	 kannski	 í	 litlu	 fyrirtæki	 með	 30	
starfslýsingar	 en	 þú	 ert	 kannski	 líka	 400	 manna	 fyrirtæki	 með	 40	
starfslýsingar.	Ég	hefði	viljað	að	þeir	myndu	sekta	og	keyra	þetta	bara	áfram,	
en	það	er	ástæða	fyrir	því	að	þeir	séu	að	gefa	þennan	frest.	

Soffía	sagðist	þekkja	til	mannauðsstjóra	sem	að	fóru	ekki	af	stað	með	þetta	verkefni	því	

annað	hafi	verið	í	forgangi	og	vonuðust	síðan	eftir	því	að	sektunum	yrði	ekki	beitt	og	þá	

töldu	þeir	ferlið	vera	vanhugsað	þar	sem	persónuverndarlöggjöfin	kom	inn	á	svipuðum	

tíma.	Soffía	sagði:	

Löggjöfin	var	sett	mjög	hratt	inn.	Ég	held	það	hafi	bara	verið	búið	að	ákveða	
að	keyra	löggjöfina	af	stað	og	kerfið	var	ekki	undirbúið	undir	það.	Það	eru	ekki	
nógu	margar	vottunarstofur	en	svo	kannski	þarf	bara	að	kýla	á	þetta	þannig	
að	það	gerist	en	ekki	 velkst	 í	 einhverri	nefnd	 í	mörg	ár.	 En	þetta	 var	mjög	
stuttur	 fyrirvari	 sem	 stærri	 fyrirtækin	 fengu	 og	 á	 sama	 tíma	 kom	
persónuverndarlöggjöfin.	 Ég	 veit	 alveg	 um	mannauðsstjóra	 sem	 þurftu	 að	
velja	hvort	 verkefnið	þeir	ætluðu	að	 fara	 í	 og	 vonast	 eftir	 því	 að	 vera	ekki	
sektaður.	

Þremur	viðmælendum	þótti	óeðlilegt	að	hafa	viðmiðið	25	starfsmenn	í	lögunum,	eins	og	

kom	fram	hjá	Fanney:	,,máttu	mismuna	starfsmönnum	þínum	af	því	þeir	eru	færri	en	25.	

Nei	það	finnst	það	ekki”.	Tveir	af	þessum	þremur	viðmælendum	greindu	frá	því	að	það	

væri	hægt	að	aðlaga	jafnlaunavottunina	fyrir	minni	fyrirtæki	þar	sem	kostnaðurinn	yrði	

ekki	eins	hár,	minna	um	skjölun	og	þar	sem	sérfræðihæfni	er	ekki	endilega	til	staðar.	Soffía	

sagði:	

Stóru	fyrirtækin	eru	fremur	í	stakk	búin	að	fara	í	þetta	verkefni.	Ég	þekki	einn	
sem	er	með	tuttugu	og	þrjá	starfsmenn	í	vinnu	hjá	sér	og	hann	segist	ekki	ætla	
að	fjölga	þeim	vegna	þess	eins	að	hann	vill	ekki	fara	í	gegnum	þetta	ferli.	Það	
er	 kostnaðarsamt	 og	 hann	 hefur	 ekki	 sérþekkingu	 á	 þessum	hlutum	 innan	
fyrirtækisins.	En	þetta	fær	samfélagið	og	fólk	til	þess	að	hugsa,	öll	umræða	er	
góð	[...]	Ég	vona	alla	vegana	að	fólk	farið	að	vanda	sig	og	um	leið	og	hlutirnir	
eru	í	umræðu	þá	verður	fólk	meðvitað	um	þetta.	
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Ragna	sagði:		

Mín	 skoðun	er	 sú	að	það	væri	hægt	að	draga	aðeins	úr	 ferlum,	 skjölun	og	
gæðamálunum	hjá	þessum	minni	fyrirtækjum.	Að	þeir	myndu	til	dæmis	bara	
skila	 inn	 starfslýsingum	 og	 gera	 launaúttekt	 og	 sýna	 þannig	 fram	 á	 að	
fyrirtækið	 er	 að	 meta	 störfin	 og	 borga	 konum	 og	 körlum	 það	 sama	 fyrir	
sambærileg	störf.	

Hinir	fimm	viðmælendurnir	höfðu	ekki	sérstaklega	hugleitt	viðmið	laganna	og	höfðu	enga	

sérstaka	skoðun	á	því.	

4.5 Viðhorf	
Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 voru	 fimm	 fyrirtæki	 af	 þeim	 átta	 sem	 höfðu	 innleitt	

jafnlaunastaðalinn	áður	en	 löggjöfin	um	 jafnlaunavottunina	 var	 lögfest.	Áður	 veitti	VR	

viðurkenningu	 til	 þeirra	 fyrirtækja	 sem	 uppfylltu	 kröfur	 jafnlaunastaðalsins.	

Viðmælendurnir	greindu	frá	því	að	hvatinn	fyrir	því	að	 innleiða	 jafnlaunastaðalinn	hafi	

verið	að	sýna	samfélagslega	ábyrgð,	hafa	góða	yfirsýn	yfir	launamál	ásamt	því	að	styðja	

við	 góða	 ímynd	 á	 fyrirtækinu.	 Viðmælendurnir	 þrír,	 sem	 fengu	 vottunina	 eftir	

lögsetninguna,	töldu	launamálin	vera	í	góðum	farvegi.	Tvö	fyrirtæki	höfðu	hugleitt	það	að	

innleiða	jafnlaunastaðalinn	en	ástæðan	fyrir	því	að	þau	fóru	af	stað	í	innleiðingarferlið	var	

vegna	umræðu	um	að	lögsetja	hann.	Þriðja	fyrirtækið	var	farið	af	stað	í	undirbúningsvinnu	

við	innleiðingarferlið.	Eins	og	Theódóra	sagði:	

það	var	stefna	hjá	fyrirtækinu	að	innleiða	staðalinn	í	kringum	2014	og	þá	hófst	
vinna	við	að	túlka	staðalinn	og	gera	starfslýsingar	fyrir	öll	störf	og	finna	síðan	
gæðakerfi.	 [...]	Þetta	var	margra	ára	undirbúningur	og	svo	þegar	það	kom	í	
umræðuna	að	setja	þetta	í	lög	fórum	við	almennilega	af	stað.	

Fanney	 greindi	 einnig	 frá	 því	 að	 það	 hafi	 verið	 í	 umræðu	 í	 fyrirtækinu	 að	 innleiða	

jafnlaunastaðalinn	 en	 aðstæður	 hafi	 ekki	 leyft	 það	 þar	 sem	 forveri	 hennar	 var	 í	

veikindaleyfi	 í	ár,	svo	sagði	hún	„um	leið	og	þetta	var	orðið	lögboð	að	þá	ákváðum	við	

bara	að	kýla	á	þetta	og	við	vildum	vera	með	fyrstu	stóru	fyrirtækjunum	til	þess	að	fara	í	

þetta.	Með	 1000	manna	 starfslið	 að	 þá	 er	 þetta	 ágætlega	 vel	 að	 verki	 staðið”.	 Þriðji	

viðmælandinn,	Soffía,	sem	innleiddi	vottunina	eftir	lögsetninguna	sagði	„við	vorum	með	

jafnlaunamerkið	frá	PWC	frá	2014	og	við	erum	ekki	að	fara	að	halda	áfram	að	auglýsa	það	

og	svo	þegar	lögin	voru	sett	þá	fórum	við	strax	af	stað”.	
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Þegar	 kannað	 var	 hvort	 viðhorf	 viðmælendanna	hafði	 breyst	 eftir	 innleiðingarferlið	

voru	svör	viðmælendanna	áþekk.	Viðhorf	viðmælendanna	var	almennt	 jákvæðara	eftir	

innleiðingarferlið,	 fimm	viðmælendur	greindu	beint	 frá	því	að	viðhorf	þeirra	hafi	orðið	

jákvæðara	eftir	innleiðingu	jafnlaunavottunarinnar	en	þrír	viðmælendur	sögðu	viðhorfið	

ekkert	 hafa	 breyst.	 Þrátt	 fyrir	 jákvæðar	 undirtektir	 jafnlaunavottunar	 höfðu	

viðmælendurnir	miklar	 skoðanir	 á	 ferlinu	og	 á	 jafnlaunastaðlinum.	Anna	 sagði	 viðhorf	

hennar	alltaf	hafa	verið	jákvætt	til	 jafnlaunavottunar	og	það	hafi	ekkert	breyst	eftir	að	

fyrirtækið	fékk	vottunina	en	eins	og	hefur	komið	fram	efast	hún	um	vægi	vottunarinnar.	

Hún	sagði	„viðhorfið	mitt	er	bara	jákvætt	og	hefur	alltaf	verið	en	ég	hef	áhyggjur	af	því	að	

þetta	nái	ekki	því	vægi	sem	að	það	á	að	hafa.	Ég	hef	ekkert	sérstakt	fyrir	mér	í	þessu	bara	

einhver	tilfinning”.	Soffía	tók	í	sama	streng	og	Anna	og	sagði	„nei	viðhorfið	mitt	hefur	ekki	

breyst	því	ég	hef	alltaf	verið	mjög	meðvituð	um	þetta	og	viljað	hafa	þetta	í	 lagi.	Aldrei	

hikað	við	að	vera	að	benda	á	ef	mér	finnst	eitthvað	ekki	verið	í	lagi	varðandi	þetta”.	Erna	

sagði	viðhorf	sitt	til	jafnlaunavottunar	alltaf	hafa	verið	jákvætt	því	að	það	sé	algjör	synd	

að	 það	 sé	 kynbundinn	 launamunur	 til	 staðar	 í	 fyrirtækjum.	 Hún	 var	 ein	 þeirra	 fimm	

viðmælenda	sem	var	ekki	hlynnt	því	að	lögsetja	jafnlaunavottun,	eins	og	hún	sagði	„þú	

veist	þetta	er	rándýrt	kerfi	og	þetta	er	mikil	vinna	og	effort	sem	að	fer	í	ferlið,	af	hverju	

mega	fyrirtæki	ekki	bara	stjórna	því	hvort	þau	innleiða	þessa	gæðavottun	sjálf.	Mér	finnst	

vægi	hennar	minnka	með	því	að	þvinga	fyrirtæki	í	að	gera	þetta”.	Hún	ásamt	Önnu	voru	

þeir	viðmælendur	sem	töldu	að	vægi	vottunarinnar	minnki	með	tilkomu	löggjafarinnar	en	

Soffía	hafði	einnig	heyrt	það	út	undan	sér	þó	hún	hafi	ekki	verið	á	þeirri	skoðun.	Erna	og	

Theódóra	greindu	frá	því	að	það	sem	þeim	þóttu	hvað	jákvæðast	með	tilkomu	staðalsins	

er	að	útrýma	því	að	þeir	sem	sækja	oftar	um	launahækkun	fái	umbun	fremur	en	aðrir	sem	

sækja	 sjaldnar	 um	 launahækkun.	 Hólmfríður	 sagði	 frá	 því	 að	 viðhorf	 hennar	 til	

jafnlaunastaðalsins	hafi	breyst	eftir	innleiðingarferlið,	hún	sagði:	

Já	já	viðhorfið	hefur	breyst,	það	hefur	gert	það.	Það	er	ótrúlega	mikið	í	eðli	
gömlu	kynslóðarinnar	að	konur	eigi	vera	með	lægri	laun	en	karlar	og	maður	
hefur	alveg	þurft	að	vinna	hlutina	þannig	að	ég	hef	oft	þurft	að	hugsa,	okey	ef	
það	 væri	 karl	 þarna	 hvernig	 myndi	 ég	 gera	 hlutina.	 Svo	 ég	 viðurkenni	 að	
maður	hefur	svona	þurft	að	staldra	svolítið	við	og	þetta	hefur	breytt	ekki	bara	
mínu	 viðhorfi	 heldur	 viðhorfi	 okkar	 sem	 framkvæmdarstjórnar	 gagnvart	
jafnréttismálum	[...]	Þannig	að	já	þetta	hefur	breytt	hugsanagangi	manns	og	
knýr	 mann	 til	 þess	 að	 hugsa	 allt	 öðruvísi.	 Þankagangurinn	 hefur	 svona	
þroskast,	það	er	bara	svoleiðis.		



	

50	

Fanney	sagði	einnig	frá	breyttu	viðhorfi	eftir	innleiðingu	jafnlaunastaðalsins:		

það	er	almennt	jákvæðara.	[…]	Ég	var	mjög	neikvæð	áður	en	við	lögðum	af	
stað	svo	varð	ég	jákvæðari	eftir	þetta	allt	saman.	Það	sem	þetta	gerði	fyrir	mig	
var	að	við	öðluðumst	miklu	betri	skilning	á	kerfinu	okkar,	þannig	að	þetta	var	
gríðarlega	gagnlegt	á	margan	hátt	fyrir	fyrirtækið.		

Hún	sagði	síðan	að	þrátt	fyrir	þetta	jákvæða	viðhorf	sem	hún	hefur	að	þá	efist	hún	
um	aðferðina	og	hversu	hratt	löggjöfin	var	sett	inn.	Hún	bætti	við:	

Við	hefðum	líka	alveg	getað	sparað	mikinn	tíma	og	gert	þetta	markvissar,	allir	
þurfa	að	finna	upp	hjólið.	Síðan	finnst	mér	að	þetta	ætti	að	gerast	í	einhverjum	
skrefum	t.d.	allir	að	skila	fyrst	starfslýsingum	og	svo	þetta	og	hitt.	Taka	eitt	
skref	í	einu	og	bara	þrjú	ár	í	innleiðingu	og	öll	fyrirtæki	á	sama	stað.	Í	staðinn	
er	þetta	óþarflega	dýrt	og	tímafrekt	fyrir	samfélagið	en	þá	er	ég	ekki	að	segja	
að	kynjajafnrétti	eða	jafnrétti	sé	ekki	mikilvægt	því	ég	tala	algjörlega	fyrir	því	
og	við	eigum	ekki	að	hafa	neinn	launamun	og	að	launaákvarðanir	stjórnenda	
séu	ekki	teknar	út	í	loftið	sko.	

Eins	og	Fanney	sagði	hér	að	ofan	„allir	þurfa	að	finna	upp	hjólið”,	að	þá	var	það	setning	

sem	kom	fram	í	öðrum	tveimur	viðtölum	og	vísa	þá	viðmælendur	til	þess	að	þeir	telja	að	

hentugra	hefði	verið	að	 fá	betri	 verkfæri	 í	hendurnar	 sem	 leiða	mann	betur	 í	gegnum	

ferlið.	

Eins	 og	 hefur	 komið	 fram	 þótti	 Hólmfríði	 helsti	 ávinningur	 jafnlaunavottunar	 vera	

„sanngirni“	í	meðhöndlun	launa	óháð	öllu	og	eins	og	hún	orðaði	það	„kynjadóteríið	fór	

alveg	undir	 teppið”.	En	það	voru	 fimm	viðmælendur	 sem	sammæltust	henni	og	þóttu	

staðallinn	ganga	of	mikið	út	frá	því	að	horfa	bara	á	laun	út	frá	karli	og	konu	ekki	út	frá	

sama	kyni,	þjóðerni,	fötlun	eða	öðru.	Viðmælendurnir	 litu	fremur	á	kerfið	sem	tól	sem	

aðstoðar	stjórnendur	til	að	rýna	og	skoða	laun	óháð	kynjum	og	öllu	öðru.	Fanney	taldi	að	

það	væri	 erfitt	 að	 taka	út	 kynbundinn	 launamun	með	hundrað	prósent	 vissu	og	 sagði	

síðan:	

fyrst	 þú	 ert	 að	 taka	 út	 svona	 jafnlaunakerfi	 afhverju	 þá	 að	 taka	 bara	milli	
kynjanna.	 þú	 getur	 bara	 kært	 ef	 það	 er	 aðili	 af	 hinu	 kyninu	 sem	 er	 hærra	
launaðri	en	þú,	ekki	ef	að	það	er	maður	af	sama	kyni	fatalað	eða	ófatlaður.	
Svo	í	jafnréttisstefnu	okkar	settum	við	að	það	megi	ekki	mismuna	á	grundvelli	
ómálefnalegra	þátta,	mér	finnst	asnalegt	að	þetta	sé	bara	eftir	kyni.	

Viðmælendurnir	 upplifðu	 ekki	 neikvæða	 umfjöllun	 um	 jafnlaunavottun	 frá	 starfsfólki	

nema	 Fanney	 frá	 millistjórnendunum	 eins	 og	 greint	 var	 frá	 í	 kaflanum	 um	 áskorun.	

Viðmælendum	þótti	starfsfólkið	sýna	vinnunni	mikinn	áhuga	og	væri	forvitið	um	hvernig	
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gengi.	 Viðmælendurnir	 upplifðu	 þó	 allir	 neikvæða	 umræðu	 um	 jafnlaunavottun	 utan	

vinnustaðarins.	Hólmfríður	lýsti	upplifun	sinni:	

Ótrúlegustu	mannauðsstjórar	og	allskonar	fólk	tjáðu	sig	mjög	opinberlega	um	
þetta	og	vissu	greinlega	ekkert	um	hvað	þau	voru	að	tala	og	það	skein	svo	í	
gegn	fyrir	okkur	sem	vorum	búin	að	fara	í	gegnum	þetta	og	vissum	um	hvað	
þetta	snérist.	Það	er	bara	algjör	 fáviska	á	bak	við	gasprið	og	skrifin.	Ég	get	
alveg	 verið	 sammála	 því	 að	 það	 geti	 verið	 erfitt	 að	 setja	 lög	 sem	
þvingunarúrræði,	ég	get	alveg	farið	þangað	og	það	er	auðvitað	miklu	betra	og	
einfaldara	og	það	er	réttari	leið	að	þegar	maður	innleiðir	svona	að	maður	hafi	
þörf	fyrir	það	og	langar	til.	[...]	Í	dag	ég	skil	ekki	hvernig	fyrirtæki	vinna	laun	ef	
þau	eru	ekki	með	vottun,	ég	bara	fatta	það	ekki.	Og	það	segir	mér	bara	eitt	að	
það	 er	 alveg	 klárt	 að	 það	 er	 ekki	 unnið	 með	 sanngjörnum	 hætti	 í	 öllum	
launaákvörðunum.	Ég	er	bara	manneskja	og	ég	er	mannauðsstjóri	og	ég	ræð	
meira	og	minna	launum	og	ég	veit	það	bara	að	ég	er	í	betri	skapi	ákveðinn	dag	
en	næsta	og	ef	að	ég	ætla	að	láta	það	stýra	því	hvernig	ég	nálgast	fólkið	mitt.	
Þannig	að	ég	fer	ekki	ofan	af	því	að	ef	það	er	ekki	eitthvað	kerfi	sem	að	hjálpar	
okkur	og	ýtir	í	okkur	og	potar	í	okkur	að	nota	það.	

Guðrún	taldi	að	ef	það	væri	enn	til	staðar	karlrembusjónarmið	í	garð	jafnlaunavottunar	

að	þá	sýndi	það	sig	hversu	mikilvæg	löggjöfin	er.	Hún	sagðist	hafa	heyrt	sjónarmið	eins	og	

„hvers	þurfa	ungir	menn	að	gjalda?“	og	„það	sé	verið	að	klippa	alla	vængi	af	fólki”.	Guðrún	

sagði	síðan:	

þetta	er	bara	algjör	misskilningur	ef	það	er	vel	haldið	um	svona	kerfi	er	þetta	
bara	stuðningur.	Það	hefur	ekki	verið	raunin	hjá	okkur	að	það	sé	verið	að	taka	
samningstól	 úr	 höndum	 starfsmannanna	 þegar	 þeir	 koma	 að	
samningsborðinu.	 Við	 erum	 auðvitað	 með	 svigrúm,	 við	 erum	 jú	 með	
launaviðmið	en	þú	ert	líka	með	það	sem	staðallinn	leyfir	og	það	eru	umbunar	
flokkar.	Þú	getur	umbunað	 fyrir	betri	 frammistöðu	og	getur	umbunað	 fyrir	
meiri	menntun	eða	meiri	reynslu[...].	Hvað	og	hvar	við	heimilum	launahækkun	
og	það	er	bara	mjög	markvisst	ferli.	Allar	launaákvarðanir	fara	í	gegnum	mig	
og	þær	eru	bornar	saman	við	launin	sem	við	höfum	og	eru	rökstuddar	með	
ástæðu.	Þannig	auðvitað	geturðu	alltaf	sest	niður	og	samið	við	þinn	yfirmann,	
en	sem	stjórnandi	þá	færðu	einhvers	konar	tól	í	hendurnar,	þetta	eru	viðmiðin	
okkar	og	við	skoðum	alltaf	hvert	tilvik	fyrir	sig.	

Svör	viðmælendanna	voru	af	ýmsum	toga	þegar	kannað	var	hvaða	lærdóm	þeir	drógu	

af	innleiðingu	jafnlaunastaðalsins	þegar	horft	var	til	baka.	Eins	og	Guðrún	orðaði	það	„í	

hverri	úttekt	lærir	maður	eitthvað	nýtt“.	Erna	tók	undir	og	sagði	„vá	þetta	er	búið	að	vera	

mjög	 lærdómsríkt	 ferli,	 það	er	 ekki	hægt	að	 segja	 annað	en	það	og	hrikalega	hollt	 að	

mappa	upp	hjá	sér	og	horfa	á	verðmæti	starfa”.	Hún	sagði	einnig	að	með	tímanum	væru	

þau	orðin	öruggari	með	að	gera	launagreiningu	og	vilja	framkvæma	hana	oftar	en	þarf	
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eða	á	þriggja	mánaða	fresti.	Erna	sagði	að	þegar	hún	horfir	til	baka	hafi	það	komið	henni	

mest	á	óvart	hvað	menntun	er	vanmetin,	eins	og	hún	sagði	 „Mér	þykir	menntun	vera	

vanmetin	og	ég	skil	alveg	að	reynsla	er	mikils	metin	en	hún	er	það	oft	meira	en	menntun,	

mér	 finnst	 það	 algjör	 synd”.	 Hólmfríður	 greindi	 frá	 því	 að	 hún	 hefði	 viljað	 passa	

orðræðuna	og	upplýsa	starfsfólkið	öðruvísi	svo	það	myndi	skilja	jafnlaunavottunina	betur.	

Theódóra,	Ragna	og	Fanney	sammæltust	um	það	að	þær	hefðu	átt	að	gera	þetta	mun	

einfaldara,	 eins	 og	 Fanney	 sagði	 „flækjustigið	 hefði	 aldrei	 þurft	 að	 vera	 svona	mikið”.	

Ragna	sagði	að	skilaboðin	um	að	þetta	þurfi	ekki	að	vera	svona	flókið	þurfi	að	komast	til	

skila	 og	 að	 fólk	 þurfi	 bara	 að	byrja	með	það	að	 leiðarljósi	 að	þetta	þurfi	 ekki	 að	 vera	

fullkomið	frá	byrjun,	eins	og	hún	sagði	„svona	skjöl	eru	lifandi	og	eiga	að	vinna	með	þér	

en	ekki	á	móti,	þetta	snýst	allt	um	að	aðlagast	og	aðlaga	hverju	sinni”.	Anna	átti	erfitt	með	

að	benda	á	það	sem	þau	höfðu	lært	af	ferlinu	en	greindi	frá	því	að	það	að	fara	í	gegnum	

þetta	 ferli	 auki	 meðvitund	 fólks	 sem	 dreifist	 út	 í	 samfélagið.	 Í	 lok	 hvers	 viðtals	 við	

viðmælendurna	var	þeim	gefið	 færi	 á	því	 að	greina	 frá	því	 sem	þeim	 fannst	ekki	hafa	

komið	fram	í	viðtalinu	og	var	Fanney	eini	viðmælandinn	sem	vildi	koma	með	athugasemd	

og	sagði:	

Það	er	kannski	eitt	sem	mig	langar	að	koma	á	framfæri	og	ítreka	að	það	er	að	
þó	við	séum	komin	með	jafnlaunavottun	tryggir	það	ekki	að	það	sé	jafnrétti	á	
öllum	 sviðum.	Að	 blanda	 Jafnréttisstofu	 í	 þetta	 finnst	mér	 ekki	málið,	 það	
hefði	verið	hægt	að	hafa	þetta	á	sömu	hendinni,	hafa	þetta	einfaldara.	Fólk	
myndi	nálgast	þetta	af	jákvæðara	viðhorfi	og	skilað	sömu	niðurstöðunni.	Og	
enn	og	aftur	vil	ég	ítreka	það	að	mannauðsstjórar	hefðu	átt	að	fá	verkfæri	í	
hendurnar,	ekki	þetta	monsterskjal	frá	velferðarráðuneytinu,	geta	gert	þetta	
á	þessa	vegu	A,	B	eða	C.	

4.6 Annmarkar	
Annmarkar	 rannsóknar	 geta	 eflaust	 verið	 nokkrir.	 Til	 að	 byrja	með	 var	misauðvelt	 að	

byggja	upp	traust	við	viðmælendur	og	flæðið	sem	var	á	milli	viðmælenda	og	rannsakanda	

mismunandi	 eftir	 því	 hversu	 þægilegt	 andrúmsloftið	 var.	 Það	 getur	 einnig	 verið	 að	

fyrirtækjaímynd	 og	 stolt	 á	 fyrirtækinu	 gagnvart	 rannsakandanum	 geti	 litað	 svör	

viðmælendanna.	

Það	 gæti	 talist	 annmarki	 að	 þátttakendur	 í	 rannsókninni	 voru	 aðeins	 átta	 talsins.	

Hópurinn	 var	 kannski	 heldur	 einsleitur	 að	 því	 leyti	 að	 fimm	 fyrirtæki	 höfðu	 innleitt	

jafnlaunvottun	 vegna	 innri	 þátta	 en	hin	þrjú	 fyrirtækin	 sem	 innleiddu	 jafnlaunavottun	
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höfðu	 íhugað	 það	 áður	 að	 innleiða	 jafnlaunavottun	 eða	 voru	 jafnvel	 farin	 af	 stað	 í	

innleiðingarferlið	áður	en	til	lögsetningar	kom.	Þannig	að	ekki	reyndi	almennilega	á	hóp	

þeirra	sem	innleiddu	staðalinn	vegna	ytri	hvata.	Það	hefði	þó	verið	áhugavert	að	skoða	

fyrirtæki	sem	innleiddu	staðalinn	vegna	ytri	hvata	þ.e.	eftir	lögsetninguna	og	bera	hópana	

saman.	

Þegar	rannsakandi	hóf	að	afla	viðmælenda	fyrir	rannsóknina	haustið	2018	var	listinn	

frá	Jafnréttisstofu,	sem	sýnir	þau	fyrirtæki	sem	hafa	hlotið	jafnlaunavottun,	ekki	langur	

og	innihélt	margar	opinberar	stofnanir.	Rannsakandi	taldi	að	mörg	fyrirtæki	á	 listanum	

hefðu	hlotið	jafnlaunavottun	fyrir	lögsetninguna.	Rannsakandi	reyndi	því	eftir	bestu	getu	

að	 afla	 sér	 viðmælendur	 úr	 einkageiranum	 og	 úr	 hópi	 þeirra	 sem	 skyldu	 hljóta	

jafnlaunavottun	fyrir	árslok	2018,	sem	síðar	varð	2019	og	tókst	að	fá	sex	viðmælendur	úr	

þeim	hópi.		

	 	



	

54	

5 Umræða	

Markmið	rannsóknar	er	að	varpa	ljósi	á	þá	áskorun	og	ávinning	sem	stjórnendur	upplifðu	

ásamt	 viðhorfi	 þeirra	 til	 jafnlaunavottunar	 eftir	 að	 hafa	 innleitt	 jafnlaunastaðalinn.	 Í	

þessum	kafla	eru	niðurstöður	rýndar	og	umfjöllun	um	þær	dregnar	fram	og	þær	bornar	

saman	 við	 fræðilegt	 yfirlit.	 Hér	 eru	 niðurstöður	 túlkaðar	 og	 eftirfarandi	 rannsóknar-

spurningum	svarað.		

• Hver	var	helsta	áskorunin	við	innleiðingu	á	jafnlaunastaðlinum?	

• Hver	er	ávinningur	jafnlaunavottunar?	

• Hvert	er	viðhorf	stjórnanda	til	jafnlaunavottunar?	

5.1 Innleiðing	jafnlaunavottunar	
Að	 innleiða	 jafnlaunastaðalinn	 er	 ákveðið	 breytingaferli	 sem	 fer	 í	 gang	 um	 leið	 og	

stjórnendur	 taka	 ákvörðun	 um	 að	 innleiða	 jafnlaunastaðalinn.	 Eftir	 lögsetningu	

jafnlaunavottunar	má	segja	að	ferlið	sé	þvingað	breytingaferli	vegna	ytri	þátta	samkvæmt	

(Buchanan	 og	 Huczynski,	 2010).	 Þorkell	 Sigurlaugsson	 (1996)	 greindi	 frá	 því	 að	 þegar	

stjórnendur	 takast	 á	 við	 breytingar	 snertir	 það	 á	 mörgum	 þáttum	 eins	 og	 breytt	

vinnubrögð,	 breytt	 viðhorf	 og	 hegðun,	 breytta	 tækni	 og	 nýja	 þekkingu.	 Þetta	 eru	 allt	

þættir	sem	snerta	innleiðingu	á	jafnlaunastaðlinum.	Í	breytingaferlinu	skiptir	miklu	máli	

að	fá	starfsfólk	með	sér	í	lið	og	virkja	þátttöku	þess	í	breytingunum.	Ef	horft	er	til	líkans	

Kotter	(2012)	er	hafist	handa	við	að	útskýra	þörfina,	tilgang	breytinganna	og	hvað	mun	

áorkast	með	þeim	markmiðum	sem	sett	hafa	verið.	Með	því	að	mæta	mótstöðu	og	breyta	

neikvæðri	hegðun	þarf	að	upplýsa	og	fræða	starfsfólk	og	leyfa	því	að	upplifa	það	að	vera	

þátttakendur	 í	 þeirri	 vegferð	 að	 innleiða	 jafnlaunastaðalinn.	 Að	 lokum	 þarf	 að	 festa	

breytingarnar	 í	sessi	og	þá	ættu	verklagsreglur	og	verkferlar	að	vera	 í	 föstum	skorðum	

sem	og	breytt	viðhorf	skipulagsheildarinnar.	

Eins	og	hefur	komið	fram	er	einn	mikilvægasti	þátturinn	í	breytingastjórnun	að	takast	

á	 við	og	 koma	 í	 veg	 fyrir	 andstöðu	 gegn	breytingum.	Það	 voru	þrír	 viðmælendur	 sem	

greindu	 frá	 andstöðu	 starfsmanna	 og	 að	 þeir	 áttu	 erfitt	 með	 að	 skilja	 út	 á	 hvað	

jafnlaunavottun	 gengur.	 Andstaða	 sem	 Fanney	 lýsti	 í	 niðurstöðum	 kom	 frá	 milli-

stjórnendum	og	 samkvæmt	 (Heifetz	og	 Linsky,	 2002)	 eru	þeir	 að	upplifa	missi	 í	 starfi,	

breyttar	verklagsreglur	og	skort	á	umboði	til	athafna	sem	og	sjálfstæði	í	starfi.		
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Í	breytingaferli	leitast	einstaklingar	við	hóphegðun	eða	réttara	sagt	eðli	hópa	sem	er	

afleiðing	af	samvirkniáhrifum	eins	og	fræðimaðurinn	Lewin	(1947)	 lagði	áherslu	á.	En	 í	

niðurstöðunum	er	greinilegt	að	einstaklingar	í	mannauðssamfélaginu	þ.e.	þeir	sem	hafa	

með	mannauðsmál	að	gera,	hafi	leitað	til	hvors	annars,	sem	rannsakanda	þótti	gaman	að	

heyra.	Rannsakandi	telur	bæði	að	um	samvirkniáhrif	sé	að	ræða	og	einnig	hversu	gagnlegt	

það	er	að	sjá	hvernig	hinum	fyrirtækjunum	hefur	gengið	að	öðlast	jafnlaunavottun.		

Það	 að	 innleiða	 jafnlaunastaðalinn	 er	 tímafrekt,	 kostnaðarsamt	 og	 krefst	 mikillar	

sérþekkingar.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	ríma	við	umsögn	Samtaka	atvinnulífsins,	þar	

sem	þeir	benda	á	að	mikla	sérþekkingu	þarf	innanhúss	til	þess	að	innleiða	staðalinn.	En	

þetta	á	ekki	að	kom	á	óvart	þar	sem	að	í	staðlinum	sjálfum	er	greint	frá	því	að	áður	en	

hafist	er	handa	við	að	 innleiða	 jafnlaunastaðalinn	skulu	nauðsynlegar	auðlindir	vera	til	

staðar	eins	og	sérfræðikunnátta,	innviðir	fyrirtækis,	tækni	og	fjármagn.	Annað	sem	fram	

kom	í	umsögn	frá	Samtökum	atvinnulífsins	sem	rannsóknin	jafnframt	staðfestir	er	að	fæst	

fyrirtæki	og	stofnanir	búa	yfir	slíkum	sérfræðingum	og	búast	megi	við	því	að	ráðast	verði	

í	aðkeypta	þjónustu	slíkra	sérfræðinga.	En	þau	þrjú	fyrirtæki	sem	innleiddu	staðalinn	eftir	

lögsetninguna	voru	einmitt	fyrirtæki	sem	keyptu	slíka	þjónustu.	Þegar	jafnlaunastaðallinn	

var	valfrjáls	var	lítið	eða	ekkert	um	ráðgjafaþjónustu	og	eins	og	Hólmfríður	greindi	frá	því	

að	hún	hefði	þegið	ráðgjafa	í	stað	þess	að	standa	ein	í	ferlinu.	En	hvað	með	lítil	fyrirtæki?	

Það	 er	 greinilega	 eitthvað	 sem	 margir	 velta	 fyrir	 sér.	 Yfirleitt	 hafa	 þau	 ekki	

mannauðsstjóra,	 sem	oftast	 er	 sá	 aðili	 sem	 sér	 um	 innleiðinguna,	 né	heldur	 hafa	 þau	

gæðakerfi	sem	er	kostnaðarsamt	eins	og	SA	bendir	á	í	umsögn	sinni.	Theódóra	var	eini	

viðmælandinn	sem	keypti	gæðakerfi	og	var	kostnaðurinn	um	sjö	eða	átta	milljónir,	en	hún	

keypti	 einnig	 ráðgjöf.	 Í	 niðurstöðunum	má	 sjá	 að	 kostnaður	 fyrirtækjanna	 sem	 keypti	

ráðgjöf	við	innleiðinguna	nam	mun	hærri	krónutölu	en	hjá	hinum	fyrirtækjunum.	Það	kom	

einnig	 fram	 að	 viðmælendum	 þótti	 gæðastjórinn	 gegna	 veigamiklu	 hlutverki	 í	

innleiðingarferlinu,	þar	sem	mikilvægt	sé	að	halda	utan	um	skjölun	gagna,	verklagsreglur	

o.s.frv.	Þetta	er	eitthvað	sem	lítil	fyrirtæki	ráða	illa	við.	

5.2 Áskorun	
Flokkun	starfa,	gerð	starfslýsinga	og	viðmiða	eru	ein	af	undirstöðum	jafnlaunakerfisins.	

Viðmælendur	greindu	frá	því	að	það	hafi	farið	mikil	vinna	í	það	og	það	hafi	verið	mikil	

áskorun,	 en	 sú	 vinna	 hafi	 tvímælalaust	 skilað	 sér.	 Það	 vakti	 athygli	 rannsakanda	 að	
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fyrirtækin	höfðu	ekki	verið	með	fullbúnar	starfslýsingar	fyrir	öll	störf	þar	sem	að	góðar	

starfslýsingar	eru	þýðingarmiklar	við	rekstur	fyrirtækja	og	ekki	síst	þegar	verið	er	að	ráða	

í	starf	eins	og	tveir	viðmælendur	greindu	frá.	Með	skýrum	starfslýsingum	aukast	líkurnar	

á	jafnvægi	sálfræðilega	samningsins	sem	leiðir	til	aukinnar	starfsánægju	(Torrington	o.fl.,	

2017;	Mullins,	2005).		

Það	 er	mikil	 áskorun	 að	 stilla	 jafnlaunakerfinu	 upp,	 ná	 utan	 um	 það	 og	 kortleggja	

störfin	og	setja	viðmiðin.	Það	felst	mikil	áskorun	 í	því	að	kynna	sér	staðalinn	vel	og	að	

gjörþekkja	hann,	en	það	er	einmitt	það	sem	þarf	að	gera	ef	vel	á	að	takast.	Lýsandi	orð	

Hólmfríðar	eru:	„þetta	var	tími	þar	sem	ég	lokaði	mig	af	með	staðalinn	og	las	hann	aftur	

og	aftur	og	aftur	og	aftur“,	Soffía	segir	einnig:	„...látið	ekki	staðalinn	hræða	ykkur	með	sitt	

staðlamál”.	

	Fram	koma	að	uppfæra	hefði	þurft	staðalinn	meðfram	lagasetningunni	t.d.	með	því	

að	hafa	framsetninguna	auðveldari	og	gera	staðlaðri	útgáfur	á	efni	þar	sem	að	það	getur	

reynst	 minni	 fyrirtækjum	 erfitt	 og	 óhentugt.	 Í	 umsögn	 FA	 greina	 þeir	 frá	 því	 að	 til	

einföldunar	á	innleiðingu	jafnlaunavottunar	mætti	forvinna	fjölda	skala	með	því	að	hafa	

þau	til	útfyllingar	og	koma	upp	sniðmáti	fyrir	viðmið	starfa	eftir	atvinnugreinum.	

Samskipti	við	starfsfólk	er	áskorun	sem	kom	fram	í	niðurstöðum	hvort	sem	að	það	er	

vegna	þess	að	þeir	skilja	ekki	staðalinn	eða	sýna	mótbárur	við	innleiðinguna.	Hægt	er	að	

sporna	við	því	með	því	að	hafa	líkan	Kotter	að	leiðarljósi,	upplýsa	um	markmið	og	tilgang	

jafnlaunavottunar	með	ýmsum	hætti.	Einnig	má	búast	við	meiri	andstöðu	starfsfólks	hjá	

fyrirtækjum	sem	innleiða	jafnlaunavottun	vegna	ytri	þátta	en	ekki	af	eigin	hvata.		

Það	getur	verið	áskorun	fyrir	fyrirtæki	ef	það	eru	margir	kjarasamningar	í	gangi	þegar	

farið	 er	 í	 innleiðingu	 á	 jafnlaunastaðlinum.	 Niðurstöður	 viðmælenda	 rannsóknarinnar	

voru	 þær	 að	 ekki	 höfðu	 ólíkir	 kjarasamningar	 áhrif	 á	 gerð	 jafnlaunakerfis	 þar	 sem	 að	

fyrirtækin	voru	með	einn	fyrirtækjasamning	við	stéttarfélag	eða	með	fáa	og	sambærilega	

samninga.	Fyrirtækin	voru	því	ekki	að	fara	eftir	ákvæðum	kjarasamninga	eins	og	hærri	

framlag	 í	 lífeyrisjóði.	Ef	 farið	er	eftir	mörgum	kjarasamningum	getur	orðið	mismunur	 í	

kjörum	starfsfólks	og	ef	verða	miklar	breytingar	á	kjarasamningi	þá	getur	það	fallið	illa	að	

kerfinu.	Með	kjarasamningsbreytingum	getur	 t.d.	bil	milli	þrepa	minnkað	eða	stækkað	

sem	getur	líka	skapað	ójafnvægi	í	kerfinu.	Einn	viðmælandinn	talaði	um	að	þekkja	til	þar	
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sem	unnið	er	eftir	mörgum	kjarasamningum	og	 taldi	það	geta	 reynst	 jafnlaunakerfinu	

erfitt.		

Samkvæmt	Staðlaráði	Íslands	(2012)	kemur	fram	að	einn	ávinningur	jafnlaunavottunar	

sé	skilvirkari	og	betri	verkaskipting,	sem	hefur	 í	för	með	sér	 lækkun	á	kostnaði	og	eftir	

atvikum	aukning	á	tekjum.	Fyrirtæki	gætu	staðið	frammi	fyrir	þeirri	áskorun	að	leiðrétta	

þurfi	 laun	ef	svo	ber	undir	eða	 fara	 í	uppsagnir	 í	versta	 falli.	Ástæður	þess	gætu	verið	

ýmsar	t.d.	starfsmenn	sem	hafa	verið	ráðnir	inn	á	of	háum	launum	eða	starfsmenn	sem	

af	einhverjum	ástæðum	hafa	setið	eftir	í	launum.	Hvort	heldur	sem	er	þá	er	hér	um	að	

ræða	rangfærslur	sem	þarfnast	leiðréttinga	við.	

Þá	má	ekki	vanmeta	þá	vinnu	sem	felst	í	gerð	verklagsreglna,	vinnuferla,	skjölun	gagna	

og	framkvæmd	innri	úttekta.	Fyrirtækin	þurfa	því	að	vanda	sig	sérstaklega	vel	hvað	þetta	

varðar	 og	 helst	 að	 koma	 öllum	 gögnum	 fyrir	 í	 gæðahandbók	 sem	 er	 aðgengileg	

starfsmönnum.			

Af	framansögðu	má	ljóst	vera	að	til	að	svara	rannsóknarspurningunni;	hver	var	helsta	

áskorunin	við	 innleiðingu	á	 jafnlaunastaðlinum?	Þá	er	gríðarlega	mikilvægt	og	um	 leið	

mikil	áskorun	að	huga	vel	að	breytingaferlinu,	fá	starfsfólk	með	sér	í	lið	og	virkja	þátttöku	

þess	í	breytingunum	og	nota	aðferðir	breytingastjórnunar,	sbr.	Kotter.	Útskýra	þörfina	og	

tilganginn	með	breytingunum	ásamt	því	hver	ávinningurinn	sé.	Stöðugt	þarf	að	upplýsa	

starfsfólk	og	leyfa	því	að	upplifa	það	að	vera	þátttakendur	í	innleiðingunni.	Jafnframt	þarf	

að	sjá	til	þess	að	nauðsynlegar	auðlindir	séu	til	staðar	eins	og	sérfræðikunnátta,	innviðir	

fyrirtækis,	tækni	og	fjármagn.	Þá	er	það	í	sjálfu	sér	mikil	áskorun	að	þekkja	á	staðalinn,	

flokka	 störfin	 og	 setja	 viðmið.	 Að	 auki	 þá	 er	 ákveðin	 áskorun	 í	 gerð	 verklagsreglna,	

vinnulýsinga,	skjölun	gagna	og	framkvæmd	innri	úttekta.	

5.3 Ávinningur	
Ávinningur	 jafnlaunavottunar	 felur	 í	 sér	 betri	 yfirsýn	 yfir	 launauppbyggingu,	 meira	

gagnsæi	ásamt	skýrari	verklagsreglum	sem	hlýtur	að	koma	öllum	til	góða.	Til	að	öðlast	

jafnlaunavottun	eru	gerðar	miklar	kröfur	um	verklag,	skráningu	og	skjölun	gagna	eins	og	

fram	hefur	komið.	Þá	er	með	skipulögðum	hætti	haldið	utan	um	verklagsreglur	og	aðrar	

vinnulýsingar	sem	nauðsynlegt	er	að	styðjast	við	í	slíku	starfi.	

Vottað	jafnlaunakerfi	þar	sem	störf	eru	flokkuð	út	frá	ákveðnum	viðmiðum	hefur	í	för	

með	 sér	 að	 vandað	 verði	 til	 launaákvarðana	þar	 sem	þær	byggja	 á	 rökum	 samkvæmt	
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kerfinu.	 Sé	 vandað	 til	 verks	 þá	 mun	 það	 auka	 traust	 starfsmanna	 á	 fyrirtækinu.	

Framkvæmdar	 eru	 launagreiningar	 með	 reglubundnum	 hætti.	 Jafnlaunakerfi	 og	

jafnlaunastaðallinn	gerir	þær	kröfur	til	stjórnenda	að	þeir	verða	að	rýna	kerfið	og	þekkja	

það,	þeir	þurfa	því	að	vera	á	tánum	og	fylgjast	vel	með.	Með	því	að	stjórnendur	séu	sífellt	

að	skoða	og	rýna	verður	aukið	innra	samræmi	í	kerfinu	og	auðveldara	verður	að	bregðast	

við	breytingum.	Ávinningur	jafnlaunavottunar	er	jafnframt	sá	að	í	slíkri	vinnu	þá	eru	störf	

flokkuð,	 sett	 fram	 viðmið	 og	 framkvæmdar	 innri	 úttektir	 sem	 þýðir	 að	 vinnuferlar	 og	

starfslýsingar	verða	endurskoðuð	þannig	að	starfsmenn	vita	betur	hvað	ætlast	er	af	þeim	

og	 stjórnendur	 átta	 sig	 betur	 á	 virði	 starfanna.	Hvað	 varðar	 rekstrarlegan	 ávinning	þá	

getur	skapast	skilvirkari	og	betri	verkaskipting	og	lækkun	á	kostnaði	eins	áður	hefur	komið	

fram	 hjá	 Staðlaráði	 Íslands	 (2012).	 Einn	 viðmælandi	 greindi	 frá	 því	 að	 með	 tilkomu	

jafnlaunastaðalsins	 hafi	 það	 hjálpað	 fyrirtækinu	 að	 halda	 betur	 utan	 um	 hlunnindi	

starfsmanna	og	við	tilfærslu	starfsmanna	í	starfi.		

Ávinningur	jafnlaunavottunar	er	síðast	en	ekki	síst	vottunin	sjálf	að	fá	það	staðfest	frá	

óháðum	aðila,	vottunaraðila,	að	launaákvarðanir	byggja	á	faglegum	grunni	og	að	störf	séu	

flokkuð	og	metin	eftir	ákveðnum	viðmiðum	sem	hafa	verið	rýnd	og	samþykkt.	

Samkvæmt	 Staðlaráði	 Íslands	 (2012)	 leiðir	 jafnlaunavottun	 til	 starfsánægju,	

trúverðugleika	 varðandi	 faglega	mannauðsstjórnun	 og	 samfélagsábyrgð,	 sem	 fellur	 að	

niðurstöðu	rannsóknarinnar.	Þar	kom	meðal	annars	fram	að	jafnlaunavottun	hafi	áhrif	á	

starfsánægju	fyrirtækjanna	sérstaklega	þar	sem	það	eykur	gagnsæi	og	trú	starfsmanna	á	

að	vandað	sé	til	launaákvarðana	sem	byggja	á	faglegum	grunni	og	að	umbunað	sé	með	

sama	hætti	fyrir	jafnverðmæt	störf.	Þessar	niðurstöður	eru	í	takt	við	fræðilega	umfjöllun	

um	starfsánægju,	en	samkvæmt	tveggja	þátta	kenningu	Herzberg	(2002)	hefur	fjárhagsleg	

umbun	 ekki	 afgerandi	 áhrif	 á	 starfsánægju.	 Heldur	 að	 einstaklingurinn	 skynji	 réttlæti,	

gagnsæi	 og	 að	 unnið	 sé	 eftir	 sanngjörnu	 stöðuhækkunarkerfi	 eins	 og	 fram	 kemur	 í	

handbók	Ingunnar	Björg	Vilhjálmsdóttur	og	Jóhönnu	Gustavsdóttur	(1999).	Guðrún,	einn	

viðmælandinn,	talaði	einmitt	um	þetta	og	sagði	orðrétt:	„Það	er	bara	þannig	að	við	sem	

að	störfum	 í	mannauðsmálunum	vitum	að	 launina	eru	ekki	sá	þáttur	sem	veitir	mestu	

starfsánægjuna...Fólki	 finnst	 þetta	 sanngjarnt	 og	 er	 stolt	 af	 þessu”.	 Viðmælendurnir	

upplifðu	 að	 starfsfólkið	 væri	 stolt	 af	 því	 að	 vera	 partur	 af	 fyrirtæki	 sem	 hefur	 hlotið	
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jafnlaunavottun,	enda	má	ætla	að	einstaklingar	sækjast	eftir	því	að	starfa	hjá	fyrirtæki	

sem	endurspeglar	þeirra	eigin	gildi	og	réttlætiskennd.		

Öll	 fyrirtæki	 rannsóknarinnar	 höfðu	 fengið	 staðfestingu,	 hvort	 sem	 það	 var	

jafnlaunavottun	eða	jafnlaunamerki	frá	PWC	um	að	launamál	fyrirtækisins	væru	í	góðum	

farvegi.	 Rannsakandi	 ályktar	 að	 stærri	 fyrirtæki	 sækist	 frekar	 eftir	 viðurkenningu	 frá	

óháðum	aðila	um	að	þau	séu	að	sýna	samfélagsábyrgð,	auka	tiltrú	fyrirtækisins	sem	og	

staðfestingu	á	góðum	stjórnarháttum.	Eins	og	kom	fram	í	fræðilegu	umfjölluninni	að	þá	

er	samfélagsábyrgð	sprottin	upp	af	vilja	til	þess	að	 leggja	eitthvað	af	mörkum	umfram	

lagalegar	kröfur	og	skyldur	(Blowfield	og	Murray,	2014).	En	það	er	mikilvægt	fyrir	orðspor	

fyrirtækjanna	að	sýna	samfélagsábyrgð	þar	sem	það	er	ákveðinn	aflgjafi	í	því	sem	skilar	

árangri	 í	 rekstri	 fyrirtækja	 (Lloyd-Smith	 og	 An,	 2019).	 Þau	 fyrirtæki	 sem	 innleiddu	

jafnlaunavottun	af	innri	hvata	greindu	frá	því	að	hvatinn	hafi	verið	að	sýna	samfélagslega	

ábyrgð,	fá	góða	yfirsýn	yfir	launamál	og	að	ýta	undir	góða	ímynd	á	fyrirtækinu.		

Viðmælendur	greindu	jafnframt	frá	því	að	starfsmennirnir	væru	stoltir	af	því	að	starfa	

hjá	 fyrirtæki	 sem	hefur	öðlast	 jafnlaunavottun,	enda	má	ætla	að	einstaklingar	 sækjast	

frekar	eftir	því	að	starfa	hjá	fyrirtæki	sem	endurspeglar	þeirra	eigin	gildi.		

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 hér	 að	 ofan	 og	 til	 að	 draga	 saman	 svar	 við	

rannsóknarspurningunni;	hver	sé	ávinningur	af	jafnlaunavottun?	Að	þá	getur	hann	verið	

gríðarlegur	 ef	 vel	 er	 staðið	 að	 hlutum.	 Er	 þar	 helst	 að	 nefna	 betri	 yfirsýn	 yfir	

launauppbyggingu	 og	 kortlagningu	 launa	 með	 launagreiningum,	 meira	 gagnsæi	 við	

launasetningu,	 aukin	 starfsánægja,	meira	 traust	 og	 skýrari	 verklagsreglur	 sem	 leiða	 til	

vandaðri	launaákvarðana	sem	byggja	á	faglegum	grunni.	Ef	grannt	er	skoðað	þá	má	sjá	að	

ofangreindir	 þættir	 tengjast	 og	 styðja	 við	 hvorn	 annan.	 Að	 auki	 er	 það	 ávinningur	 að	

fyrirtæki	sýna	meiri	samfélagslega	ábyrgð	og	stjórnendur	verða	meðvitaðri	um	á	hverju	

launaákvarðanir	byggja	og	þeir	þurfa	að	setja	sig	inn	í	hlutina	og	rýna	kerfið.			

5.4 Lagaleg	sjónarmið	
Allir	viðmælendurnir	töldu	að	jafnlaunavottunin	væri	af	hinu	góða	og	tveir	viðmælendur	

voru	hlynntir	 löggjöfinni	 en	 aðrir	 settu	 spurningu	 við	 það	hvort	 það	 sé	 rétt	 aðferð	 að	

lögsetja	jafnlaunavottun.	Rannsakandi	veltir	því	fyrir	sér	hvort	að	það	ætti	ekki	frekar	að	

beita	 jákvæðri	hvatningu	til	 fyrirtækja	til	þess	að	öðlast	 jafnlaunavottun	 í	stað	þess	að	

þröngva	 aðgerðum	 upp	 á	 þau	 með	 lögum	 og	 beita	 síðan	 sekt	 ef	 ekki	 til	 tekst.	 Ef	
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fyrirtækjum	 væri	 það	 í	 sjálfsvald	 sett	 hvort	 þau	 fengju	 vottun	 þá	 gæti	 það	 verið	

eftirsóknarverðara	að	vinna	hjá	fyrirtæki	sem	hefur	öðlast	vottun	af	eigin	fumkvæði	en	

ekki	bara	til	að	uppfylla	lagaskyldu.	

Rannsakandi	tekur	undir	með	þeim	viðmælendum	sem	þóttu	einkennilegt	að	miða	við	

25	manns	 í	 lögunum	og	það	fékk	svolítið	á	rannsakandann	þegar	Fanney	sagði	 ,,máttu	

mismuna	starfsmönnum	þínum	af	því	þeir	eru	færri	en	tuttugu	og	fimm”.	Í	umsögn	FA	var	

greint	frá	því	að	kostnaðurinn	og	umstangið	getur	orðið	til	þess	að	smærri	fyrirtæki	hika	

við	að	bæta	við	sig	25.	starfsmanninum	þegar	komið	er	að	þeim	tímapunkti	í	vexti	þeirra.	

Soffía	sagði	einnig	frá	því	að	þetta	væri	orðrómur	sem	hún	hafði	heyrt.	Rannsakanda	þykir	

það	 miður	 fyrir	 íslenskt	 atvinnulíf	 ef	 þetta	 er	 hugsanagangur	 sem	 viðgengst	 hjá	

atvinnurekendum.	Fremur	ætti	að	hafa	önnur	úrræði	fyrir	minni	fyrirtæki	þar	sem	hægt	

er	að	staðfesta	það	með	einhverjum	hætti	að	engum	sé	mismunað.	Viðmælendur	höfðu	

þá	skoðun	að	það	geti	verið	jafn	auðvelt	eða	erfitt	að	innleiða	jafnlaunavottun	fyrir	stærri	

eða	minni	fyrirtæki,	það	fer	allt	eftir	umhverfinu,	atvinnugreinum,	störfum	og	fjölda	ólíkra	

kjarasamninga.	Eins	og	þeir	sögðu	að	þá	gengur	kerfið	út	á	starfslýsingar	og	verðmætaröð	

og	það	getur	verið	 jafn	mikil	 vinna	 fyrir	100	manna	 fyrirtæki	með	10	 starfslýsingar	að	

innleiða	 jafnlaunavottun	og	 fyrir	10	manna	 fyrirtæki	með	10	 starfslýsingar	að	 innleiða	

jafnlaunavottun.	Því	er	áhugavert	að	vita	hvaðan	viðmið	laganna	kemur	og	hver	rökin	fyrir	

þeim	eru.	

Ársfrestur	 hefur	 verið	 gefinn	 fyrir	 fyrirtæki	 og	 stofnanir	 önnur	 en	 opinber	 og	 þótti	

rannsakanda	áhugavert	að	það	hafi	verið	komið	svo	snemma	í	samfélagsumræðuna	að	

stjórnvöld	myndu	grípa	til	þessarar	aðgerðar	þannig	að	fyrirtækin	fóru	ekki	strax	af	stað	í	

innleiðingu.	Þykir	rannsakanda	það	staðfesta	að	stjórnvöld	hafi	farið	of	geyst	af	stað	við	

setningu	laganna	og	að	ýmislegt	hafi	ekki	verið	hugað	til	enda.	

Það	 vakti	 einnig	 athygli	 rannsakanda	 að	 einn	 viðmælandi	 greindi	 frá	 því	 að	

jafnlaunavottun	eigi	eftir	að	ávinna	sér	 frekari	 sess	 í	hugum	fólks	þannig	að	þetta	hafi	

alvarlegri	merkingu	og	að	jafnlaunavottunin	sé	of	ung	til	þess	að	vega	þungt	í	hugum	fólks.	

En	rannsakandi	telur	að	það	hefði	verið	forvitnilegt	ef	komin	hefði	verið	meiri	reynsla	af	

jafnlaunavottuninni,	eins	og	Félag	atvinnurekenda	(2017)	greindi	frá,	að	reyna	á	úrræðið	

með	frumkvæði	atvinnulífsins	betur.		
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Ef	 lagaleg	 sjónarmið	 eru	 dregin	 saman	þá	má	 sjá	 að	 kostir	 laganna	 hafi	 verið	 ákall	

samfélagsins	um	að	grípa	strax	til	aðgerða	hvað	varðar	launajafnrétti	og	einnig	að	skylda	

fyrirtæki	 til	 þess	 að	 gera	 launagreiningar	 til	 að	 sýna	 fram	 á	 hvort	 um	 kynbundinn	

launamun	sé	að	ræða.	Gallarnir	eru	síðan	þeir	að	farið	var	of	geyst	af	stað	og	jafnframt	að	

það	er	engin	fyrirmynd	annars	staðar	í	heiminum	og	því	engin	reynsla	að	byggja	á.	Með	

góðri	reynslu	á	jafnlaunastaðlinum	hefði	verið	hægt	að	sporna	betur	við	þeim	vanda	sem	

fyrirtæki	 standa	 frammi	 fyrir.	 Einnig	 hefði	 verið	 hægt	 að	 útfæra	 staðalinn	 betur	 fyrir	

fyrirtækin	 og	 gera	 hann	 notendavænni	 eins	 og	 kom	 fram	 í	 niðurstöðukaflanum	 og	

umræðukaflanum	um	áskorun.	

5.5 Viðhorf	
Þau	fyrirtæki	sem	innleiddu	jafnlaunastaðalinn	fyrir	lögsetningu	verður	að	telja	þeim	til	

tekna	að	hafa	haft	áhuga	og	 trú	á	staðlinum.	Það	er	 tilfinning	 rannsakanda	að	viðhorf	

stjórnenda	til	jafnlaunastaðalsins	sé	ekki	sá	sami	ef	hann	er	innleiddur	í	fyrirtæki	vegna	

innri	hvata	eða	vegna	ytri	aðstæðna.	Viðhorf	viðmælenda	gagnvart	jafnlaunastaðlinum	

var	 almennt	 jákvæðara	 eftir	 innleiðingu.	 Það	 er	 ekki	 hægt	 að	 víkja	 hjá	 því	 að	

jafnlaunavottunin	er	gæðastaðall	og	eitthvað	sem	stjórnendum	þykir	mikilvægt,	en	það	

má	velta	því	fyrir	sér	hvort	þetta	sé	eina	rétta	leiðin	til	þess	að	útrýma	launamun	kynjanna.		

Grunnmarkmið	 jafnlaunastaðalsins	 er	 að	 tryggja	 og	 auðvelda	 atvinnurekendum	 að	

koma	á	og	viðhalda	launajafnrétti	kynja	á	vinnustað	sínum	(Staðlaráð	Íslands,	2012).	Það	

er	athyglisvert	að	þegar	kannað	var	hvort	að	viðmælendur	töldu	jafnlaunastaðalinn	koma	

til	 með	 að	 minnka	 kynbundinn	 launamun	 þá	 voru	 svör	 viðmælenda	 frekar	 óljós.	

Viðmælendur	vildu	flestir	meina	að	þeir	hefðu	lítið	sem	ekkert	breytt	launum	starfsfólks	

og	allir	voru	ánægðir	með	niðurstöðu	launagreininga	sem	þeir	höfðu	framkvæmt	og	sættu	

sig	almennt	við	um	2%	launamun	kynjanna	og	að	það	væri	innan	skekkjumarka.	Það	gefur	

til	kynna	að	hjá	flestum	virðist	vera	lítill	launamunur.	Það	var	einn	viðmælandi	sem	greindi	

frá	því	að	markmið	þeirra	væri	að	útrýma	kynbundnum	launamun	algjörlega.	Það	kemur	

glöggt	fram	í	kaflanum	um	ávinning	að	hann	er	þó	nokkur	og	ekki	eingöngu	til	þess	að	

útrýma	kynbundnum	launamun.	Við	uppbyggingu	jafnlaunakerfa	eru	störf	flokkuð	og	lagt	

mat	á	þau	út	frá	ákveðnum	viðmiðum	samkvæmt	Staðlaráði	Íslands	(2012).	Það	sem	að	

rannsakanda	þykir	áhugavert	er	að	uppbygging	kerfisins	byggir	á	 starfaflokkum.	Kerfið	

gefur	ákveðna	niðurstöðu	óháð	kyni,	það	eru	störfin	sem	eru	undir	óháð	því	hverjir	gegna	
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þeim.	En	til	að	kortleggja	launin	og	skoða	hvort	um	kynbundinn	launamun	sé	að	ræða	þá	

er	það	gert	með	launagreiningu	sem	má	segja	að	sé	afurð	kerfisins.		

Það	sem	rannsakanda	þótti	merkilegt	er	það	sem	Ragna	sagði	að	yngra	fólkið	er	meira	

upptekið	 af	 því	 að	 fyrirtæki	 hafi	 jafnlaunavottun	 og	 að	 það	 sé	 í	 raun	 eðlilegur	 og	

sjálfsagður	 hlutur	 í	 þeirra	 huga	 að	 fyrirtæki	 hafi	 hlotið	 hana.	 Þetta	 sýnir	 ákveðna	

viðhorfsbreytingu	hjá	yngra	fólki	og	að	í	framtíðinni	verður	það	útbreidd	venja	að	fyrirtæki	

hafi	jafnlaunavottun	eða	kerfi	sem	umbunar	með	sama	hætti	fyrir	jafn	verðmæt	störf	þar	

sem	launaákvarðanir	séu	rekjanlegar.		

Heyrst	hafa	efasemdarraddir	þar	sem	ekki	eru	allir	sammála	um	ágæti	jafnlaunakerfis	

þar	sem	allt	er	niðurnjörvað	og	enginn	möguleiki	á	að	umbuna	þeim	sem	eiga	það	skilið	

og	að	það	vanti	allan	hvata	í	kerfið.	Viðmælendurnir	í	rannsókninni	höfðu	ekki	sérstaklega	

orð	á	þessu	kannski	vegna	þess	hve	ákafir	þeir	voru	í	því	að	innleiða	kerfið.	Rannsakandi	

vill	þó	koma	því	á	framfæri	að	í	slíkum	kerfum	geta	alltaf	leynst	hættur,	eins	og	í	öllum	

kerfum.	 Þegar	 til	 lengdar	 lætur	 þá	 gæti	 skapast	 misræmi	 í	 kerfinu	 kannski	 vegna	

utanaðkomandi	áhrifa	eða	vegna	innbyggðra	þátta.	Fyrirtækin	þurfa	að	vera	vakandi	fyrir	

þessu,	því	er	ljóst	að	stjórnendur	þurfa	alltaf	að	vera	á	tánum	og	fylgjast	með	og	bregðast	

við	þegar	á	þarf	að	halda.	Í	byrjun	getur	allt	verið	í	góðu	lagi	allir	eru	tilbúnir	að	styðja	við	

kerfi	sem	hefur	þessi	göfugu	markmið	um	að	veita	öllum	„réttlát“	laun.	Nokkur	atriði	sem	

komu	fram	í	viðtölum	við	viðmælendur	voru	að	mismunandi	kjarasamningar	munu	rugla	

kerfið	þegar	til	lengdar	lætur.	Það	má	alveg	taka	undir	það	og	nánast	öruggt	að	það	muni	

leiða	til	misræmis	í	kerfinu	þegar	til	lengdar	lætur.	En	þá	þarf	að	bregðast	við	því.	Að	því	

leyti	er	um	að	ræða	lifandi	kerfi	eins	og	kom	fram	hjá	Rögnu.	

Einnig	er	sú	hætta	að	allt	of	mörgum	verður	steypt	í	sama	farið,	þó	að	kerfið	gefi	smá	

svigrúm	til	að	umbuna	fyrir	persónubundna	þætti	þá	er	það	ekki	nóg	 í	hugum	margra.	

Stjórnendur	munu	ekki	geta	umbunað	góðum	starfsmönnum	eins	og	þeir	hefðu	viljað.	

Hætt	 er	 við	 að	 framúrskarandi	 starfsmenn	 muni	 fara	 þar	 sem	 erfitt	 mun	 reynast	 að	

umbuna	þeim	svo	um	munar.	Miðlungsstarfsmenn	og	lakari	starfsmenn	munu	sitja	áfram	

sem	fastast,	sem	leiðir	til	óskilvirkni	sem	aftur	leiðir	til	þess	að	reksturinn	mun	bíða	ósigur.		

Rannsakandi	vill	koma	því	á	framfæri	að	þegar	öllu	er	á	botninn	hvolft	að	þá	er	þetta	

kerfi	mannanna	verk.	Það	skiptir	auðvitað	gríðarlega	miklu	máli	hvernig	jafnlaunakerfi	eru	

uppbyggð,	hvaða	viðmið	eru	notuð	til	grundvallar,	hversu	þungt	þau	vega	o.s.frv.	Því	er	
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rétt	að	líta	á	slík	kerfi	sem	lifandi	kerfi	sem	eru	í	stöðugri	þróun.	Það	þarf	að	bregðast	við	

breytingum,	hvort	sem	þær	eru	 í	umhverfinu,	hjá	 fyrirtækinu	eða	 í	 störfunum.	Viðmið	

geta	breyst	eða	ættu	að	breytast	vegna	nýrra	krafna	svo	sæmi	sé	tekið.	Kerfið	þarf	að	

henta	fyrirtækinu	það	þarf	að	skila	því	sem	ætlast	er	til	af	því.	Það	má	einnig	velta	fyrir	

sér	innbyggðri	kerfislægri	skekkju	sem	gæti	skapast	ef	kerfið	fær	að	þróast	áfram	án	þess	

að	aðlaga	það	að	breyttum	þörfum	fyrirtækisins.		

Hvað	 verður	um	verðmæti	 starfa	 til	 framtíðar?	Þegar	þarfir	 og	 kröfur	 viðskiptavina	

breytast	þá	ættu	störfin	að	breytast	og	þar	með	viðmiðin	sem	stuðst	er	við.	Ef	við	tölum	

um	 jafn	 verðmæt	 störf	 hjá	 tveimur	 fyrirtækjum,	 þá	 er	 eðlilegt	 að	 spyrja	 sig,	 á	 ekki	

verðmæti	starfa	hjá	fyrirtæki	A	að	vera	það	sama	og	hjá	fyrirtæki	B?	Reyndar	tala	lögin	

um	að	konum	og	körlum	skuli	greidd	jöfn	laun	er	starfa	hjá	sama	atvinnurekanda.	En	engu	

að	síður	hlýtur	þetta	að	skipta	máli.	Hvernig	á	að	meðhöndla	þennan	mun?	Við	hljótum	

að	 vilja	 skoða	 þetta	 í	 stærra	 samhengi	 og	 milli	 atvinnugreina.	 Jafnlaunakerfin	 geta	

auðvitað	ekki	tekið	á	þessu	ef	fyrirtækin	leggja	þessi	ólíku	sjónarmið	til	grundvallar.	Það	

má	bæta	því	við	að	hjá	því	fyrirtæki	sem	metur	verðmæti	starfa	meira	þá	ætti	það	að	eiga	

auðveldara	með	að	fá	til	sín	hæft	fólk.	Ætli	frjáls	samkeppni	leysi	ekki	úr	þessu	og	ef	svo	

er	þá	jafnar	þetta	sig	með	tímanum.	

Til	 að	 draga	 saman	 helstu	 atriði	 til	 að	 svara	 rannsóknarspurningunni;	hvert	 viðhorf	

stjórnenda	sé	til	jafnlaunavottunar?	Þá	eru	það	fjölmörg	atriði	eins	og	komið	hefur	fram	

hér	 á	 undan.	 Almennt	 að	 þá	 er	 viðhorf	 stjórnenda	 til	 jafnlaunavottunar	 jákvætt	 og	

jafnframt	telja	þeir	að	hún	styður	við	traust	og	ímynd	fyrirtækisins.	Einnig	þegar	litið	er	á	

þann	 ávinning	 sem	 jafnlaunavottunin	 skapar	 þá	 endurspeglast	 það	 í	 jákvæðu	 viðhorfi	

stjórnenda.	Þó	til	séu	gagnrýnisraddir	eins	og	fram	hefur	komið.	
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6 Lokaorð	

Helsti	styrkleiki	rannsóknarinnar	felast	í	niðurstöðunum	og	líklega	hefur	engin	sambærileg	

rannsókn	 verið	 framkvæmd	 á	 þessu	 sviði	 áður	 og	 veita	 því	 niðurstöðurnar	 innsýn	 í	

innleiðingarferli	 jafnlaunavottunar	 ásamt	 því	 að	 skoða	 hver	 áskorun,	 ávinningur	 og	

viðhorf	 stjórnenda	 sé	 til	 jafnlaunavottunar.	 Vonandi	 geta	 niðurstöðurnar	 nýst	 til	

áframhaldandi	vinnu	við	að	þróa	og	betrumbæta	aðferðir	sem	stuðst	er	við	við	innleiðingu	

á	 jafnlaunastaðlinum.	 Þannig	 gæti	 rannsóknin	 í	 heild	 sinni	 haft	 almennt	 gott	

upplýsingagildi	fyrir	þau	fyrirtæki	og	stofnanir	sem	hyggja	á	jafnlaunavottun.	

Jafnframt	 gæti	 rannsóknin	 verið	 grunnur	 að	 frekari	 athugunum	 á	 sviði	

jafnlaunavottunar	og	veitt	öðrum	 innblástur.	 Í	 framhaldinu	væri	 til	að	mynda	hægt	að	

gera	 samanburð	á	 stórum	og	 litlum	 fyrirtækjum,	hvernig	þau	 stóðu	að	 innleiðingunni,	

hvaða	mismunandi	áskorunum	standa	þau	frammi	fyrir	o.s.frv.	Einnig	væri	áhugavert	að	

gera	megindlega	rannsókn	á	stærra	úrtaki	og	rannsaka	og	bera	saman	fyrirtæki	og	ýmis	

áhrif	 jafnlaunavottunar.	 Fróðlegt	 væri	 að	 sjá	 í	 framtíðinni	 hvað	 hefur	 áunnist	 með	

jafnlaunavottuninni,	hafa	fyrirtækin	náð	þeim	markmiðum	sem	þau	höfðu	sett	sér	með	

innleiðingunni	 eða	 standa	 þau	 frammi	 fyrir	 nýjum	 vandamálum.	 Hafa	 ber	 hugfast	 að	

jafnlaunakerfi	eru	mannanna	verk	og	að	reynslan	er	helsti	lærdómurinn.	Í	því	felst	að	það	

sem	kemur	út	úr	kerfinu	fer	eftir	því	sem	sett	er	inn	í	það	eða	hvernig	það	er	saman	sett.	

Hægt	er	að	breyta	kerfinu	og	aðlaga	það	betur	að	nýjum	kröfum.	Þannig	má	segja	að	slík	

kerfi	séu	lifandi	og	í	stöðugri	þróun	sem	er	ekkert	óeðlilegt.		

Það	að	lögsetja	jafnlaunavottun	var	pólitísk	ákvörðun	og	tekur	rannsakandi	undir	það	

að	farið	hafi	verið	nokkuð	geyst	af	stað	með	lögsetninguna.	Betra	hefði	verið	að	útfæra	

vinnuna	með	skýrari	hætti	og	að	tól	og	tæki	væru	til	staðar,	sem	á	þarf	að	halda	í	slíkri	

vinnu.	En	vera	má	að	pólitískt	séð	hafi	verið	ætlunin	að	skella	þessu	fram	með	þessum	

hætti,	með	það	í	huga	að	farið	yrði	strax	í	aðgerðir	til	að	útrýma	launamun	kynjanna,	þar	

sem	þolinmæðin	var	að	þrotum	komin.	Það	verður	gaman	að	fylgjast	með	umræðunni	

áfram	 næstu	 árin	 og	 sjá	 hvernig	 okkur	 miðar	 áfram.	 Vonandi	 tekst	 okkur	 að	 útrýma	

kynbundnum	launamun	og	vonandi	verðum	við	sem	þjóð	hafin	yfir	misrétti	af	þessum	

toga.	 Vafalaust	 munum	 við	 áfram	 standa	 frammi	 fyrir	 nýjum	 vandamálum	 og	 nýjum	

áskorunum	sem	verður	spennandi	að	fást	við	í	framtíðinni.		
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