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Útdráttur 

Markmið rannsónarinnar var að kanna hvernig jafnlaunavottun getur komið að gagni við að 

draga úr launamisrétti kynjanna og hvort það sé eitthvað annað sem gæti komið að gagni við að 

draga úr launamun kynjanna. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunnu: Hvaða áhrif 

telja stjórnendur að jafnlaunavottun muni hafa á launamisrétti kynjanna? Tekin voru viðtöl við 

sex mannauðsstjóra til þess að fá þeirra innsýn á gagnsemi jafnlaunavottunarinnar, kanna hvort 

þeir teldu að vottunin myndi draga úr launamuni kynjanna og kanna hvað annað þeir teldu að 

gæti komið að gagni við að brúa launabil kynjanna enn frekar.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að stjórnendur telji að jafnlaunavottunin 

muni hafa áhrif til að draga úr launamuni kynjanna. Launaramminn sem fyrirtæki þurfi að gera 

utan um launamál sín muni hjálpa til við það sem og launagreiningar og innri úttektir. 

Jafnlaunavottunin muni þó ekki gera það að verkum að kynbundinn launamunur dragist saman 

að fullu. Telja stjórnendur að einnig þurfi viðhorsbreytingu í samfélaginu til þess að launamunur 

kynjanna dragist enn meira saman en hann muni þó líklega aldrei verða núll. Ekki hafa verið 

gerðar rannsóknir á gagnsemi jafnlaunavottunar til að draga úr launamisrétti kynjanna svo vitað 

sé og því ekki hægt að bera niðurstöður þessarar rannsóknar saman við niðurstöður fyrri 

rannsókna.  
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1. Inngangur 

Undanfarin 10 ár hefur Ísland setið efst á lista Alþjóðaefnahagsráðsins fyrir að vera það land 

þar sem kynjajafnrétti hefur mælst mest (Birna Stefánsdóttir, 2018). Rannsóknir Hagstofu 

Íslands hafa sýnt fram á að launamunur kynjanna hefur farið minnkandi með árunum 

(Launamunur kynjanna dregst saman, 2018) en leiðréttur kynbundinn launamunur stóð í 4,5% 

árið 2016 (Hagstofa Íslands, 2018). 

Jafnréttismál hafa verið Íslendingum ofarlega í huga um langt skeið. Árið 1918 var launamunur 

kynjanna það sem brann hvað helst á konum og hefur verið barist fyrir því í yfir 100 ár að 

konur hljóti sömu laun og karlar fyrir sömu eða sambærileg störf (Erla Hulda Halldórsdóttir, 

2018). Kynbundinn launamunur er enn til staðar á Íslandi og enn eru þær konur í miklum 

minnihluta í fyrirtækjum sem sitja í stjórnum, eru stjórnarformenn og æðstu stjórnendur 

(Einarsdóttir, A., Ólafsdóttir, K. og Nesaule, L., 2018). Launamunur kynjanna hefur samt sem 

áður minnkað á undanförnum árum (Launamunur kynjanna dregst saman, 2018). Ýmsar leiðir 

hafa verið farnar til þess að reyna að minnka þennan mun, meðal annars lagasetning og voru 

fyrstu lögin sett árið 1911. Ýmis lög hafa verið sett eftir þetta, til að mynda Lög um jafna stöðu 

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

nr. 10/2008). Um miðjan júní árið 2017 voru gerðar breytingar á þessum lögum sem tóku gildi 

þann 1. janúar 2018. Breytingarnar fela í sér að öll fyrirtæki með 25 starfsmenn eða fleiri skuli 

öðlast vottun sem uppfyllir kröfur ÍST 85 jafnlaunastaðalsins (Lög um breytingu á lögum um 

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

(jafnlaunavottun) nr. 56/2017). 

Einungis þrjú vottunarfyrirtæki á landinu hafa heimild til þess að veita fyrirtækjum og 

stofnunum vottun ef þau standast kröfur ÍST 85 jafnlaunastaðalsins (Jafnréttisstofa, e.d.-a). 

Samkvæmt lögum áttu þessi þrjú vottunarfyrirtæki að vera búin að veita 142 fyrirtækjum og 

stofnunum með 250 starfsmönnum eða fleiri vottun fyrir árslok 2018 (Úlfhildur Jóna 

Þórarinsdóttir, 2018). Þann 28. september 2018 bárust svo fréttir þess efnis að einungis 15 af 

142 fyrirtækjum og stofnunum sem áttu að vera komin með jafnlaunavottunina í lok árs 2018 

höfðu öðlast vottun og var ekki séð fram á að það yrði hægt að ljúka vottun hjá þeim 127 

fyrirtækjum og stofnunum sem eftir voru. Ásmundur Einar Daðason, félags- og 

jafnréttismálaráðherra, ákvað því að nýta sér bráðabirgðaákvæði sem finna má í 3. mgr. laga 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 og lengja frest fyrirtækja og stofnana 
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til að öðlast vottunina um 12 mánuði, óháð fjölda starfsmanna sem starfa innan fyrirtækjanna 

og stofnananna (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

Setning laganna um jafnlaunavottun hefur vakið athygli á heimsvísu, enda er Ísland fyrsta ríki 

í heimi sem setur lög þess efnis að fyrirtækjum og stofnunum sé skylt að greiða starfsmönnum 

sínum jafnar tekjur óháð kyni („Jafnlaunavottun rædd á BBC“, 2018). Með því að setja 

jafnlaunavottun í lög er Ísland „fyrst ríkja til að fylgja eftir lögum gegn launamismun kynja 

með eftirliti og viðurlögum þegar þeim er ekki fylgt“ („Lög um jafnlaunavottun“, 2018). Hefur 

lagasetning íslenska ríkisins vakið svo mikla athygli að í lok árs 2018 samþykkti 

Norðurlandaráð tillögu þess efnis að ríkisstjórnir norrænu landanna vinni markvisst að 

jafnlaunavottun að íslenskri fyrirmynd („Norðurlöndin innleiði jafnlaunavottun“, 2018). Ekki 

hafa þó verið gerðar rannsóknir á áhrifum jafnlaunavottunarinnar svo vitað sé, hvorki innan 

fyrirtækja né á vinnumarkaðnum í heild sinni. 

1.1 Tilgangur og markmið 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að launamun kynjanna og tilraunum yfirvalda til að reyna 

að minnka kynbundinn launamun, með tilliti til laga um jafnlaunavottun. Rannsakað er 

sérstaklega hvernig stjórnendur fyrirtækja telji að jafnlaunavottun muni hafa áhrif á launamun 

kynjanna, hvernig stjórnendum finnst hafa verið staðið að setningu og umfangi laga um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 og hvort stjórnendur telja að aðrar aðgerðir 

myndu koma að gagni við að draga úr launamun kynjanna. 

Í rannsókninni er stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð (e. Qualitative Research Methods) í 

formi viðtala við stjórnendur fyrirtækja sem hafa komið eða munu koma að innleiðingu eða 

viðhaldi jafnlaunakerfis í fyrirtækjunum sem þeir starfa hjá. 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi:  

Hvaða áhrif telja stjórnendur að jafnlaunavottun muni hafa á launamisrétti kynjanna? 

Rannsóknarmarkmið eru eftirfarandi: 

• Að komast að því hvort stjórnendur telji lög um jafnlaunavottun tímabær 

• Að komast að því hvort stjórnendur telji að jafnlaunavottunin muni skila árangri 

• Að kanna hvers vegna stjórnendur telja að launamunur kynjanna viðgangist 

• Að kanna hvað annað stjórnendur telji að muni koma að gagni við að útrýma 

kynbundnum launamun 
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2. Skilgreiningar helstu hugtaka 

Helstu hugtök er við koma launajafnrétti kynjanna og jafnlaunastaðli er að finna í 2. gr. laga 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 sem og breytingu laganna nr. 

56/2017. Einnig er að finna hugtök er við koma launajafnrétti kynjanna í skýrslu nefndar um 

málefnalegar skýribreytur við greiningu á launamun kynjanna, sem gefin er út af Fjármála- og 

efnahagsráðuneytinu. Hugtökin sem skilgreind eru í þessum kafla eru eftirfarandi: 

Launamunur kynjanna, kynbundinn launamunur, launajafnrétti kynjanna og  jafn verðmæt 

störf, laun og vottun. 

2.1 Launamunur kynjanna og kynbundinn launamunur 

Í skýrslu nefndar um málefnalegar skýribreytur við greiningu á launamun kynjanna, sem gefin 

var út af Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, er að finna skilgreiningu á hugtakinu launamunur 

kynja. Launamunur kynjanna er skilgreindur sem „munur á atvinnutekjum karla og kvenna“ 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2013, bls. 6). Kynbundinn launamunur er svo skilgreindur 

sem „sá munur á launum karla og kvenna sem stendur eftir þegar búið er að taka tillit til 

málefnalegra þátta, s.s. vinnutíma og menntunar, stundum nefnt óskýrður launamunur kynja“ 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2013, bls. 6). 

2.2 Launajafnrétti kynjanna 

Í skýrslu nefndar um málefnalegar skýribreytur við greiningu á launamun kynjanna er 

launajafnrétti kynja skilgreint sem „jöfn laun og sömu kjör kvenna og karla sem vinna sömu 

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

konur og karla. Skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðunar ekki fela í sér 

kynjamismunun“ (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2013, bls. 6). 

2.3 Jafn verðmæt störf 

Í skýrslu nefndar um málefnalegar skýribreytur við greiningu á launamun kynjanna er hugtakið 

jafn verðmæt störf skilgreint sem „störf sem geta verið ólík en eru metin jafnverðmæt út frá 

fyrirfram skilgreindum og málefnalegum mælikvörðum varðandi þær kröfur sem starf gerir til 

starfsmanns“ (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2013, bls. 6). 

2.4 Laun 

Í lögum eru laun skilgreind sem „almennt endurgjald fyrir störf og hvers konar frekari þóknun, 

bein og óbein, hvort heldur er með hlunnindagreiðslum eða með öðrum hætti sem 



4 
 

atvinnurekandi greiðir starfsmanni sínum fyrir vinnu hans“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla).  

2.5 Vottun 

Vottun er „skrifleg yfirlýsing vottunaraðila sem veitt er með vottunarskírteini, að 

undangenginni úttekt hans á jafnlaunakerfi fyrirtækis eða stofnunar, um að jafnlaunakerfið og 

framkvæmd þess uppfylli kröfur staðalsins ÍST 85, sbr. 1. gr. c staðalsins“ (Lög um breytingu 

á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla).  

3. Barátta launajafnréttis kynjanna á Íslandi í sögulegu samhengi 

Í þessum kafla verður fjallað um baráttu launajafnréttis á Íslandi í sögulegu samhengi. Sagt 

verður frá kvenréttindabaráttu á Íslandi í sögulegu samhengi og greint frá þeim lögum sem sett 

hafa verið í gegnum árin í baráttu stjórnvalda gegn kynbundnu launamisrétti. 

3.1 Kvenréttindabarátta á Íslandi 

Kvenréttindabarátta á sér langa sögu hér á landi og hefur staðið í nær 170 ár eða allt frá árinu 

1850 (Kvennasögusafn, e.d.-a). Áður en kvenréttindabaráttan hófst hafði engan dreymt um að 

kona myndi sitja á Alþingi, að konur myndi mennta sig og að kona yrði kjörin forseti á Íslandi. 

Þetta átti allt eftir að breytast. Árið 1869 var fyrsta kvenfélagið stofnað á Íslandi. Það var 

kvenfélag Rípurhrepps í Skagafirði. Helsta markmið félagsins var að ná framförum í menntun, 

þjóðrækni og heimilishaldi. Eitt af meginmarkmiðum félagsins var að koma á laggirnar 

kvennaskóla í héraðinu til að mennta stúlkur landsins (Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, 

2011). Árið 1870 var í dagblöðum landsins fjallað um stöðu kvenna í íslensku samfélagi, þá 

sérstaklega hvað menntun þeirra varðaði (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2011). Páll Melsteð 

skrifaði þá og birti grein sem fjallaði um nauðsyn þess að stofna kvennaskóla á Íslandi. 

Greinina skrifaði hann að undirlagi eiginkonu sinnar (Kvennasögusafn, e.d.-b). Það var svo 

stuttu seinna, árið 1874, sem fyrsti kvennaskólinn var stofnaður. Þetta var Kvennaskólinn í 

Reykjavík og voru í kjölfarið stofnaðir þrír kvennaskólar til viðbótar (Brynhildur Heiðar- og 

Ómarsdóttir, 2011). 

Bríet Bjarnhéðinsdóttir hefur löngum verið kölluð formóðir kvenréttindabaráttunnar á Íslandi. 

Hún var fyrsta íslenska konan sem skrifað blaðagrein og var hún birt í Fjallkonunni í júní 1885. 

Bríet skrifaði þar um menntun og réttindi kvenna. Hún skrifaði ekki undir eigin nafni, heldur 

undir dulnefninu Æsa (Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, 2011). Önnur grein eftir hana birtist 

síðan síðar í sama mánuði (Kvennasögusafn, e.d.-b). Kvenréttindafélag Íslands var svo stofnað 
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að undirlagi Bríetar í upphafi 19. aldarinnar, nánar til tekið árið 1907. Kvenréttindafélag Íslands 

barðist fyrir bættum aðstæðum kvenna í íslensku samfélagi, þar með töldu launajafnrétti 

(Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, 2011). Þetta sama ár öðluðust giftar konur svo rétt til að 

kjósa í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík og Hafnarfirði (Kvennasögusafn, e.d.-b).  

Árið 1915 öðluðust konur kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Þetta átti þó aðeins við um 

konur sem voru orðnar 40 ára eða eldri. Það var ekki fyrr en árið 1920 sem konur öðluðust 

sama kosningarétt til alþingis og karlar. Árið 1922 var fyrsta konan kosin á Alþingi. Hún hét 

Ingibjörg H. Bjarnason og var kosin af sérstökum kvennalista (Kvennasögusafn, e.d.-b). Réttur 

kvenna varð æ meiri eftir því sem árin liðu. Árið 1970 var svo stofnuð kvenréttindahreyfing 

sem fékk nafnið Rauðsokkur og átti hreyfingin eftir að hafa mikil áhrif á stöðu íslenskra kvenna 

(Sigríður Matthíasdóttir, 2012). Alþjóðlegt kvennaár Sameinuðu þjóðanna var haldið árið 

1975. Í tilefni af því sameinuðust kvennasamtök hér á landi í því að skipuleggja 

kvennafrídaginn. Dagurinn sem varð fyrir valinu var 24. október og á þeim degi árið 1975 

lögðu 90% kvenna niður störf sín víðs vegar um landið (Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, 

2011). Hafði þetta mikil áhrif á atvinnulífið og er sagt að það hafi lamast við þetta. Í tilefni af 

deginum var haldinn útifundur á Lækjatorgi í Reykjavík. Talið er að um 25.000 konur hafi 

komið þar saman og vakti þetta mikla athygli, bæði hér á landi og erlendis (Kvennafrídagur 24. 

október 1975, e.d.). Árið 1980 voru haldnar forsetakosningar hér á landi. Vigdís Finnbogadóttir 

varð þetta ár fyrst kvenna til að vera kosin forseti Íslands. Með árunum fjölgaði konum á 

Alþingi og árið 2009 voru þær orðnar 27 (Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, 2011). Árið 2009 

varð Jóhanna Sigurðardóttir svo fyrst kvenna til að verða forsætisráðherra á Íslandi (Katrín 

Ólafsdóttir, 2018).  

3.2 Lagasetningar um launajafnrétti kynjanna í sögulegu samhengi 

Íslendingar hafa löngum verið taldir á undan sínum nágrannaþjóðum þegar kemur að jafnrétti 

kynjanna (Ása Ottesen, 1960). Það var árið 1911 sem fyrstu lögin voru sett um að konur ættu 

rétt til sömu launa og karlar fyrir sömu störf. Launin voru ekki jöfnuð þrátt fyrir löggjöfina. 

Snemma árs árið 1939 hóf svo Kvenréttindafélag Íslands djarfa baráttu fyrir launajafnrétti (Lög 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla).  

Það var svo árið 1958 sem Ísland tók í gildi jafnlaunasamþykkt Alþjóðavinnumála-

stofnunarinnar frá 1951 og skuldbatt sig með því til að tryggja sömu laun fyrir jafnverðmæt 

störf óháð kyni. Lög um launajöfnuð kvenna og karla nr. 60/1961 voru sett á árið 1961. Með 

þeim átti að jafna laun kvenna og karla í almennri verkavinnu, verksmiðjuvinnu og verslunar- 
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og skrifstofuvinnu. Ekki var gert ráð fyrir að þetta yrði gert í einu vetfangi og var 

atvinnurekendum því gefinn tímarammi sem spannaði sex ár til þess að innleiða þessa 

breytingu í fyrirtæki sín. Þrátt fyrir setningu laganna og tímann sem atvinnurekendum var 

gefinn til að innleiða breytingarnar, þá jafnaðist launamunur ekki (Þingskjal 149, 2007–2008, 

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta).  

Lög um jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976 voru fyrstu almennu lög síns eðlis, lög sem áttu 

að stuðla að jöfnum rétti kynjanna á öllum sviðum þjóðfélagsins (Jafnréttisstofa, e.d.-b). Talið 

var að setning þessara fyrstu laga um jafnrétti kynjanna myndi innan örfárra ára leiða til 

jöfnunar á launamun kynjanna, en sú varð þó ekki raunin (Þingskjal 149, 2007–2008, 

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta). Þessum lögum hefur í fjórgang verið breytt, nú síðast 

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

breytingum um jafnlaunavottun. Lög þessi snúa meðal annars að því að jafna launamun 

kynjanna (Lög um jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008). 

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

Með lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er það sett að markmiði að allir 

einstaklingar njóti sömu tækifæra á vinnumarkaðnum óháð kyni. Markmið laganna „er að koma 

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

á öllum sviðum samfélagsins“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla) með því að: 

a) gæta jafnréttissjónarmiða og vinna að kynjasamþættingu í stefnumótun og ákvörðunum á öllum 

sviðum samfélagsins,  

b) vinna að jöfnum áhrifum kvenna og karla í samfélaginu,  

c) bæta sérstaklega stöðu kvenna og auka möguleika þeirra í samfélaginu,  

d) vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði,  

e) gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf,  

f) efla fræðslu um jafnréttismál,  

g) greina tölfræðiupplýsingar eftir kyni,  

h) efla rannsóknir í kynjafræðum,  

i) vinna gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni,  

j) breyta hefðbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvæðum staðalímyndum um hlutverk 

kvenna og karla. (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla)   

Í lögunum er ákvæði sem fjallar um bann við mismunun varðandi launakjör. Þar segir: 

„Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna konum og körlum í launum og öðrum kjörum á 
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grundvelli kyns“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla). Einnig kemur fram í 

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

njóti mismunandi launakjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf skal atvinnurekandi sýna fram 

á, ef um launamun er að ræða, að munurinn skýrist af öðrum þáttum en kyni“ (Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla). 

Lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 var breytt árið 2017. Var  þá 

sett í lög að öll fyrirtæki með 25 starfsmenn eða fleiri að jafnaði á ársgrundvelli, skyldu öðlast 

jafnlaunavottum samkvæmt ÍST 85 jafnlaunastaðli. Í lögunum var ekki gert ráð fyrir því að öll 

fyrirtæki færu í innleiðingu jafnlaunavottunarinnar á sama tíma. Í lögunum var settur 

tímarammi sem fór eftir fjölda starfsmanna í fyrirtækjum. Fyrirtæki með 250 starfsmenn eða 

fleiri áttu að vera komin með vottun 31. desember 2018, fyrirtæki með 150-249 starfsmenn áttu 

að vera komin með vottun 31. desember 2019, fyrirtæki með 90-149 starfsmenn áttu að vera 

komin með vottun 31. desember 2020 og fyrirtæki með 25-89 starfsmenn áttu að vera komin 

með vottun 31. desember 2021 (Hugrún R. Hjaltadóttir, 2017). Jafnréttisstofa sér um að hafa 

eftirlit með framkvæmd laganna og að fyrirtæki geri það sem þeim ber til að framfylgja þeim 

(Jafnréttisstofa, e.d.-c). Eins og fyrr segir var hlýtingu laganna hliðrað, í lok árs 2018, um 12 

mánuði óháð fjölda starfsmanna í fyrirtækjum (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

5. Jafnlaunastaðallinn ÍST 85 

Eins og fyrr segir var lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 breytt í 

júní árið 2017 og fela breytingarnar í sér að öll fyrirtæki á Íslandi sem eru með 25 starfsmenn 

eða fleiri skuli innleiða jafnlaunakerfi og öðlast jafnlaunavottun skv. ÍST 85 

jafnlaunastaðlinum. Samkvæmt Staðlaráði Íslands eru þetta sérstakar breytingar á lögunum, 

vegna þess að almennt eru staðlar þess eðlis að þeir eru ekki skyldubundnir og stjórnendum 

fyrirtækja frjálst að ákveða hvort þeir innleiði og starfi eftir þeim eða ekki (Staðlaráð Íslands, 

2017).  

ÍST 85 jafnlaunastaðallinn byggir á aðferðafræði sem nefnist „Plan-Do-Check-Act“ (PDCA). 

Alþjóðastaðlar, eins og ISO, byggja einnig á Plan-Do-Check-Act aðferðafræðinni (ÍST 85: 

2012, 2012).   

Plan-Do-Check-Act stendur fyrir Skipuleggja-Gera-Gáta-Aðhafast, en ferlinu má lýsa á 

eftirfarandi hátt: 
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Skipuleggja (plan): Setja fram markmið og koma upp þeim ferlum sem nauðsynleg eru til þess að 

skila árangri sem samræmist jafnlaunastefnu fyrirtækis.  

Gera (do): Innleiða ferlin. 

Gáta (check): Vakta og mæla ferli í samanburði við jafnlaunastefnu, markmið, 

takmörk, lagalegar og aðrar kröfur og skýra frá niðurstöðunum. 

Aðhafast (act): Grípa til aðgerða til þess að bæta stöðugt frammistöðu 

jafnlaunakerfisins. (Staðlaráð Íslands, 2017) 

ÍST 85 jafnlaunastaðalinn skal nota til grundvallar fyrir vottunarkerfi til þess að koma á, 

innleiða og viðhalda launajafnrétti kynja innan fyrirtækja. Staðallinn á að auðvelda 

atvinnurekendum vottunarferlið. Við innleiðingu á staðlinum þarf hlutaðeigandi að gera 

starfaflokkun, sem gengur út á það að velja og setja upp þau viðmið sem eiga við störfin og 

þær kröfur sem þau gera til þess sem vinnur þau. Starfaflokkun innan fyrirtækja getur hjálpað 

atvinnurekendum til að sjá tækifæri í skilvirkari verkskiptingu og lægri kostnaði. Það fylgir því 

þó nokkur kostnaður fyrir fyrirtæki að fara í innleiðingu vottunarinnar, en hún getur líka skilað 

þó nokkrum ávinningi fyrir fyrirtækin og kostnaðurinn því reynst smávægilegur í samanburði 

við skilvirkari stjórnhætti, aukna starfsánægju og endanleg afkomuáhrif (Staðlaráð Íslands, 

2017). 

Fyrirtæki skulu samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 

gera jafnréttisáætlun sem sýnir hvernig atvinnurekandi ætla að tryggja jafnrétti kynjanna innan 

fyrirtækisins eða stofnunarinnar og þarf áætlunin samþykki Jafnréttisstofu. Í lögunum segir að 

launagreiðandi skuli greiða sömu laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, ákvarða skuli laun á 

sama hátt fyrir alla óháð kyni og við ákvörðun launa skuli þess gætt þess að ekki sé 

kynjamismunun (Staðlaráð Íslands, 2017). 

Áður en atvinnurekendur leggjast í vinnu við innleiðingu vottunarinnar, skulu æðstu 

stjórnendur fyrirtækisins skilgreina jafnlaunastefnu fyrirtækisins (Jafnréttisstofa, e.d.-d). 

Jafnlaunastefnuna þurfa þeir svo að senda Jafnréttisstofu til samþykktar, svo skal hún kynnt 

fyrir starfsfólki fyrirtækisins og vera því aðgengileg, t.d. með því að birta hana á heimasíðu 

fyrirtækisins. Staðallinn gefur góðar leiðbeiningar um það hvernig á að framkvæma 

launagreiningu og starfaflokkun (ÍST 85: 2012, 2012). 

Þegar lokið hefur verið við að flokka störfin og finna þau viðmið sem nota á til grundvallar 

launaákvarðana, þá er störfunum raðað til launa. Atvinnurekendum er frjálst að nota það 
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launamyndunarkerfi sem þeim hugnast. Staðallinn setur ekki kröfur um eitt tiltekið kerfi sem 

eigi að fara eftir, einungis að það kerfi sem verður fyrir valinu feli ekki í sér kynbundinn 

launamun (Staðlaráð Íslands, 2017). Til að tryggja það er fyrirtækjum skylt, samkvæmt 

staðlinum, að framkvæma árlegar launagreiningar. Ákvæði laganna um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla nr. 10/2008 um að fyrirtæki skuli greiða jöfn laun fyrir sömu eða 

jafnverðmæt störf þýðir ekki að þessir einstaklingar eigi að fá nákvæmlega sömu krónutölu í 

laun. Fái þessir einstaklingar ekki greidda sömu krónutölu, þá þarf atvinnurekandi hins vegar 

að færa fyrir því mjög góð rök (ÍST 85: 2012, 2012). Staðallinn gefur atvinnurekendum 

svigrúm til þess að líta til persónubundinna þátta, hópbundinna þátta eða sérstakrar hæfni 

starfsfólks við ákvörðun launa, svo lengi sem ákvörðunin byggir á málefnalegum sjónarmiðum 

og feli ekki í sér beina eða óbeina mismunun. Til viðbótar við þetta skulu atvinnurekendur við 

innleiðingu staðalsins einnig ákvarða hvort og þá hvernig umbuna eigi fyrir einstaklings- eða 

hópbundna þætti og við hvaða málefnalegu viðmið skuli notast þegar umbunað er. Fyrirtæki 

þurfa í kring um staðalinn að vera með framkvæmdaáætlun og áætlun um stýringu 

jafnlaunakerfisins, skjalfestingu, vöktun, mælingu, innri úttektir og rýni stjórnenda (Staðlaráð 

Íslands, 2017). 

Til þess að geta innleitt jafnlaunastaðalinn þarf fyrirtæki að hafa mótað launastefnu og uppfyllt 

lagalegar skyldur sínar samkvæmt 18. gr. jafnréttislaga um gerð jafnréttisáætlunar. Einnig þarf 

atvinnurekandi að hafa látið framkvæma minnst eina launagreiningu á launum allra í 

fyrirtækinu, kvenna og karla. Fyrirtækið þarf að hafa mótað sér jafnlaunastefnu, ákveðið 

jafnlaunaviðmið, skilgreint störf og gert starfsflokkun (ÍST 85: 2012, 2012). Jafnlaunastaðalinn 

skulu fyrirtæki nota sem hjálpartæki til að koma á og reka skilvirkt jafnlaunakerfi og á 

staðallinn að henta fyrirtækjum og stofnunum af öllum stærðargráðum (Staðlaráð Íslands, 

2017).  

6. Ísland best í heimi 

Það hefur sýnt sig að jafnrétti næst ekki án fyrirhafnar. Ísland er komið langt á þessu sviði, en 

hefur þó enn ekki náð því markmiði að útrýma kynjamisrétti. Á Íslandi hefur verið gripið til 

viðamikilla aðgerða síðustu ár og áratugi. Árangur hefur náðst með sameiginlegum aðgerðum 

og samstöðu margra, sett hafa verið lög á Íslandi sem eiga að stuðla að jafnrétti kynjanna og 

margt fleira (Velferðarráðuneytið, 2018). Ísland hefur á undanförnum árum verið leiðandi í 

jafnréttismálum á heimsvísu. Alþjóðaefnahagsráðið, (e. World Economic Forum -WEF) hefur 

gert mælingar í 144 löndum og gefið út skýrslur árlega frá árinu 2006 um stöðu jafnréttismála 
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í heiminum. Árið 2018 bættust við fimm lönd og eru því gerðar mælingar í 149 löndum núna 

(World economic forum [WEF], 2018).  

Alþjóðaefnahagsráðið mælir kynjabil með sérstakri vísitölu, sem hefur verið notuð óbreytt frá 

því að mælingar hófust árið 2006. Vísitalan tekur til efnahags, menntunar, heilsu og pólitískra 

þátta. Löndunum er gefin einkunn á skalanum 0 og upp í 1, eftir því hvar þau standa í 

efnahagsþátttöku- og tækifærum, námsstigi, heilsu og lífsgæðum og að lokum pólitískum styrk. 

Þeir þættir sem teknir eru með inn í mælingar á efnahagsþátttöku- og tækifærum eru: Í fyrsta 

lagi hlutfall karla annars vegar og kvenna hins vegar sem eru á vinnualdri (15-64 ára) og eru 

þátttakendur á vinnumarkaði. Í öðru lagi launajafnrétti kvenna og karla fyrir sama eða 

sambærilegt starf. Í þriðja lagi áætlaðar tekjur annars vegar karla og hins vegar kvenna (í 

bandarískum dollurum talið). Í fjórða lagi hlutfall karla annars vegar og kvenna hins vegar sem 

gegna starfi þingmanna, æðstu embættismanna og stjórnenda. Í fimmta og síðasta lagi hlutfall 

karla annars vegar og kvenna hins vegar með sérfræði- eða tækniþekkingu. Vegur þáttur 

launajafnréttis karla og kvenna fyrir sama eða sambærilegt starf í þessum flokki 0.310 en allir 

vega þættirnir undir efnahagsþátttöku- og tækifærum samtals 1 (WEF, 2018).  

Árangur landsins í jafnréttismálum hefur vakið athygli Alþjóðaefnahagsráðsins („Jafnrétti 

kynjanna mest á Íslandi“, 2017), enda hefur Ísland setið efst á listanum undanfarin 10 ár (Birna 

Stefánsdóttir, 2018). Á þessu tímabili hefur Ísland í heildina náð að brúa kynjabilið um rúm 

85% en fast á eftir fylgir Noregur sem hefur náð að brúa bilið um 83,5%, þar á eftir koma svo 

Svíþjóð og Finnland, en þau lönd hafa náð að brúa bilið um 82,2%. Frá því að mælingar 

Alþjóðaefnahagsráðsin hófust árið 2006, hefur Ísland verið það land sem hefur sýnt hvað 

hraðastar framfarir í launajafnrétti í heiminum. Ekki er það síður jákvætt að Ísland er það land 

sem borgar jöfnustu launin fyrir sömu eða sambærileg störf óháð kyni, af öllum löndunum þar 

sem mælt er. Á bilinu 0 til 1 skoraði Ísland 0.939 stig. Ísland hefur verið eitt af þeim löndum 

sem þróunin hefur verið hvað hröðust í heiminum í jafnréttismálum (WEF, 2018).  

Árið 2015 hlaut Ísland verðlaun UN Women fyrir góðan árangur í baráttu fyrir jafnrétti 

kynjanna (Nanna Elísa Jakobsdóttir, 2015). Árið 2016 var þáverandi forsætisráðherra einn af 

tíu þjóðarleiðtogum heims sem tóku að sér að leiða HeForShe- átakið IMPACT 10x10x10 sem 

UN Women stendur fyrir. Markmið átaksins er að knýja fram kerfisbreytingar sem jafna stöðu 

karla og kvenna á öllum sviðum samfélagsins. Um er að ræða verkefni sem spannar þrjú til 

fimm ár (Ísland: HeForShe, 2016). Yfirmarkmið herferðarinnar er að algert kynjajafnrétti náist 

fyrir árslok 2030 (HeForShe herferð, 2014). Til að tryggja að árangur náist, þá skuldbundu 
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þjóðarleiðtogarnir sig til að halda úti áralangri HeForShe herferð í ríkjum sínum og settu þeir 

markmið um það hvernig þeir ætluðu sér að jafna hlut kynjanna í ríkjum sínum. Skuldbatt 

Ísland sig meðal annars til þess að útrýma kynbundnum launamun fyrir lok árs 2022 (Ísland: 

HeForShe, 2016). 

7. Íslenski vinnumarkaðurinn 

Vinnumarkaður er skilgreindur sem vettvangur þar sem atvinnurekendur og launþegar mætast. 

Reglur vinnumarkaðarins eru settar með lögum og kjarasamningum og er þeirra helsta 

markmið að fjalla um gagnkvæm réttindi og skyldur vinnuveitenda og starfsmanna (Aðilar 

vinnumarkaðarins, e.d.).  

Í þessum kafla verður fjallað um vinnumarkaðinn á Íslandi í dag. Farið verður yfir nýjustu tölur 

Hagstofu Íslands um atvinnuþátttöku á Íslandi. Einnig verður fjallað um menntun kynjanna og 

borin saman laun karla og kvenna með sömu eða sambærilega menntun. Þá verður fjallað um 

kynskiptan markað og athugað hvernig markaðurinn skiptist og síðan rýnt í unnar stundir karla 

og kvenna frá árinu 2016. Síðast verður skoðaður óleiðréttur- og leiðréttur launamunur 

kynjanna á Íslandi, hann borinn saman við óleiðréttan og leiðréttan launamun annarra landa og 

fjallað um mögulegar ástæður að baki launamunar kynjanna. 

7.1 Atvinnuþátttaka 

Þátttakendur á vinnumarkaði, eða vinnuafl, eru þeir sem eru starfandi sem og þeir sem eru ekki 

með atvinnu en eru í atvinuleit. „Atvinnuþátttaka er reiknuð sem hlutfall starfandi og 

atvinnuleitenda eða hlutfall vinnuafls af heildarmannfjölda“ (Velferðarráðuneytið, 2018, bls. 

36). Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist jafnt og þétt allt frá árinu 1960. Árið 1960 var 

atvinnuþátttaka karla 87% en á sama tíma voru 34% kvenna þátttakendur á vinnumarkaði. Árið 

2017 hafði hlutfall kvenna og karla á atvinnumarkaði jafnast mikið og var atvinnuþátttaka 

kvenna orðin 78,3% og atvinnuþátttaka karla 84%. Í dag er atvinnuþátttaka kvenna hvergi meiri 

en á Íslandi (Velferðarráðuneytið, 2018).  
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Mynd 1: Atvinnuþátttaka karla og kvenna 1920-2016 

Í lok árs 2018 var fólksfjöldi á Íslandi 357.050, þar af voru 182.870 karlar og 174.180 konur 

(Hagstofa Íslands, 2019a). Á síðasta ársfjórðungi 2018 voru 203.700 manns á aldrinum 16-74 

ára á atvinnumarkaði, þar af voru 198.900 starfandi en 4.900 manns voru án atvinnu en í 

atvinnuleit. Atvinnuþátttaka fólks á vinnualdri var 80,5% og hlutfall starfandi 78,6% en 

atvinnuleysi mældist á sama tíma 2,4%. Atvinnuleysi á meðal kvenna mældist um 2,3% og 

atvinnuleysi á meðal karla um 2,4%. Fjöldi starfandi jókst um 4.500 samanborið við sama tíma 

árið 2017, en hlutfall starfandi lækkaði um 0,5% þrátt fyrir það. Atvinnuleysi lækkaði einnig 

um 0,2 prósentustig á milli ára (Hagstofa Íslands, 2019b). 

7.2 Menntun og tekjur 

Árið 2014 voru fleiri karlar með framhaldsskólamenntun sem hæsta menntunarstig en konur. Í 

töflum frá Hagstofu Íslands kemur fram að framhaldsskólamenntun var hæsta menntunarstig 

38% karla en 31% kvenna. Einnig kemur fram að á sama tíma var talsvert hærra hlutfall kvenna 

en karla með háskólamenntun sem hæsta menntunarstig, 36% kvenna var með háskólagráðu 

sem hæsta menntunarstig en einungis 28% karla (Sigurður Snævarr, 2015). 

Árið 2017 var ríflega helmingur íslenskra kvenna 25-64 ára með menntun á háskólastigi en 

einungis um þriðjungur karla á sama aldri (Menntun kynjanna ólík eftir búsetu, 2018). Á sama 

tíma voru meðaltekjur háskólamenntaðra kvenna rétt tæp 72% af meðaltekjum karla með 

háskólamenntun. Háskólamenntaðar konur voru með um 6,7 milljónir króna í árstekjur en 

háskólamenntaðir karlar voru með um 9,3 milljónir króna í árstekjur. Fjöldi menntaðra karla 

og kvenna var um það bil sá sami árið 2018 og hann hafði verið árið áður (Meðalatvinnutekjur 

karla hærri, 2019).  
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Fjöldi háskólamenntaðra kvenna á aldrinum 25-64 ára jókst mikið á árunum 2003-2017 eða 

um 20%. Fjöldi háskólamenntaðra karla á sama aldri jókst einnig, en ekki eins mikið og fjöldi 

háskólamenntaðra kvenna. Fjöldi háskólamenntaðra karla jókst um 10% á árunum 2003-2017. 

Hlutfall háskólamenntaðra er mjög misjafnt eftir aldurshópum. Hlutfall háskólamenntaðra 

karlar á aldrinum 30-49 ára var tæplega 39% en hlutfall háskólamenntaðra kvenna á sama aldri 

var um 60%. Einnig er töluverður munur á menntunarstöðu eftir búsetu (Helmingur kvenna, 

2018). 

 

Mynd 2: Menntunarstaða kvenna 2003-2017 

 

Mynd 3: Menntunarstaða karla 2003-2017 

7.3 Kynskiptur vinnumarkaður 

Kynskipting á íslenskum vinnumarkaði getur haft áhrif á launamun kynjanna (Hagstofa 

Íslands, 2018). Á þetta bæði við þegar horft er á starfsstéttir sem og atvinnugreinar (Sigurður 

Snævarr, 2015). Karlar og konur eiga það til að sinna mismunandi störfum (Hagstofa Íslands, 
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2018). „Árið 2014 voru 88% starfandi kvenna í starfstéttunum stjórnendur og embættismenn, 

sérfræðingar, sérmenntað starfsfólk, skrifstofufólk og þjónustu- og verslunarfólk. Aftur á móti 

voru 40% karla í hinum starfsstéttunum, þ.e. bændur og fiskimenn, iðnaðarmenn, véla- og 

vélgæslufólk og ósérhæft starfsfólk“ (Sigurður Snævarr, 2015, bls. 11). Konum sem störfuðu 

sem sérfræðingar fjölgaði mikið frá árinu 1991 til ársins 2014, eða um 14 prósentustig og fór 

upp í 27%. Einnig fjölgaði konum sem gegndu störfum stjórnenda og embættismanna um 2 

prósentustig og fór upp í 7%. Konum sem gegndu stöðum skrifstofufólks fækkaði á sama tíma 

um 11 prósentustig og fóru þær niður í 7%. Einnig fækkaði mikið konum sem störfuðu innan 

starfsstéttar iðnaðarmanna og sérhæfðs verkafólks eða um 7 prósentustig og fór niður í einungis 

3% (Sigurður Snævarr, 2015). 

Árið 2016 mátti sjá að konur sinntu í miklum meirihluta sérfræði-, skrifstofu- og 

þjónustustörfum, en karlar voru meira í iðn- og stjórnunarstörfum. Á árunum 2008 til 2016 

höfðu kynjahlutföll jafnast mikið og voru konur í meiri mæli farnar að sinna iðnaðar- og 

tæknistörfum sem og störfum sérmenntaðs starfsfólks (Hagstofa Íslands, 2018). Á 

undanförnum árum hafa konur í meiri mæli farið að starfa innan sérhæfðari starfsstétta þar sem 

menntunarkröfur eru miklar (Sigurður Snævarr, 2015). 

7.4 Vinnustundir 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru mun fleiri konur í hlutastarfi en karlar árið 2016. 

Hlutfall karla sem voru í fullu starfi árið 2016 var 85,4% og unnu þeir að meðaltali 47,2 

vinnustundir á viku. Hlutfall kvenna sem voru í fullu starfi árið 2016 var 64,8% og unnu þær 

að meðaltali 41,6 vinnustundir. Þetta sýnir að konur unnu að meðaltali 5,6 vinnustundum minna 

á viku en karlar. Konur í hlutastarfi unnu um 25 tíma í hlutastarfi en karlar í um 23,3 tíma. Þetta 

sýnir að konur unnu 1,2 tímum lengur en karlar í hlutastörfum árið 2016 (Hagstofa Íslands, 

2018). Samkvæmt launakönnun, sem VR gerði á félagsmönnum sínum árið 2018, kom í ljós 

að karlar í fullu starfi unnu að meðaltali 44,2 vinnustundir á viku en konur í fullu starfi 41,7 

vinnustundir á viku. Færri karlar eru í hlutastarfi en konur á meðal félagsmanna VR, en mun 

fleiri karlar eru í fullu starfi. 91% þeirra karla sem svöruðu könnuninni eru í fullu starfi en 

aðeins 77% kvenna (VR, 2018). 

7.5 Starfsaldur 

Árið 2014 gerði Hagstofa Íslands könnun á starfsaldri kynjanna, bæði á almenna- og opinbera 

vinnumarkaðnum. Erfitt reyndist fyrir Hagstofu Íslands að fá nákvæmar tölur frá fyrirtækjum 

um starfsaldur starfsmanna þeirra. Ástæðan fyrir þessu er sú að ekki er talinn með starfsaldur 
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starfsmanna á milli fyrirtækja. Starfsmenn gætu hafa sinnt sama eða sambærilegu starfi hjá 

öðru fyrirtæki áður. Þegar þeir byrja á nýjum stað er sá starfsaldur oft ekki talinn með. Þetta 

gerir Hagstofu Íslands erfitt fyrir að safna upplýsingum um starfsaldur og hefur Hagstofan því 

einnig þurft að styðjast við gögn úr staðgreiðsluskrá ríkisskattstjóra. Gögn sem Hagstofa 

Íslands náði að safna gáfu til kynna að ekki væri munur á starfsaldri á milli kynja. Mældist 

starfsaldur 6,5 ár, óháð kyni (Sigurður Snævarr, 2015).   

7.6 Óleiðréttur launamunur kynjanna 

Hagstofa Íslands birtir útreikninga á óleiðréttum launamun kynjanna (e. Unadjusted gender pay 

gap), en útreikningarnir eru byggðir á aðferðarfræði Structure of Earnings Survey hagstofu 

Evrópusambandsins Eurostat. Þegar reiknaður er óleiðréttur launamunur kynjanna er notast við 

mánaðarlaun, fastar greiðslur og yfirvinnu, í októbermánuði á hverju ári. Aðrar og óreglulegar 

greiðslur sem falla til eru undanskildar við útreikninginn (Hagstofa Ísland, e.d.-b). Óleiðréttur 

launamunur kynjanna er reiknaður með formúlunni 
Laun karla−Laun kvenna

Laun karla
 þar sem reiknaður er 

út mismunur á launum karla og kvenna í hlutfalli við laun karla (Hagstofa Íslands, 2018). Það 

skal þó sérstaklega tekið fram að fjöldi yfirvinnustunda og laun fyrir þær eru inni í 

útreikningum og þar sem greitt er meira fyrir yfirvinnu en dagvinnu, þá vegur það þungt í 

heildartímakaupi einstaklinga. Á undanförnum árum hefur vinnutími almennt styst og hefur 

bilið á milli vinnutíma karla og kvenna minnkað, en þrátt fyrir það vinna karlar þó enn lengri 

vinnudag (Velferðarráðuneytið, 2018). 

Óleiðréttur launamunur er skilgreindur sem sá launamunur „þar sem ekki er tekið tillit til 

skýringarþátta sem geta haft áhrif á laun einstaklinga. Dæmi um slíka þætti eru starf, menntun, 

aldur, starfsaldur og fleira“ (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Oft er notast við aðferð sem heitir 

Oaxaca aðferð til þess að meta launamun og felst hún í því að sundurliða óleiðréttan launamun 

í skýrðan og óskýrðan launamun (Hagstofa Íslands, 2018).  

Skýrði launamunurinn byggist á mismun á skýribreytum milli karla og kvenna, s.s. menntun, 

starfsaldri, mannaforráðum, atvinnugrein og starfsstétt. Óskýrði hlutinn vísar til mismunandi 

umbunar sem kynin fá og er ekki hægt að rekja til mismunar á skýribreytum í líkaninu og er þannig 

mat á kynbundnum launamismun. Greiningin byggist á mati á launamyndun hvors kyns fyrir sig 

og er gerð fyrir hvorn hluta vinnumarkaðarins (Sigurður Snævarr, 2015, bls. 9). 

Aðferðafræði þessi á uppruna sinn í Bandaríkjunum. Bandaríski hagfræðingurinn Ronald 

Oaxaca kom fram með þessa aðferð við að reikna út launamun (Sigurður Snævarr, 2015). 

Oaxaca aðferðin er nytsamleg til þess að skoðaða mismun á milli hópa (Hagstofa Íslands, 2018) 
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og er oft notuð þegar verið er að meta launamun, t.d. á milli karla og kvenna (Sigurður Snævarr, 

2015). 

Árið 2016 mældist óleiðréttur launamunur kynjanna 16,1% en til samanburðar var hann 17% 

árið 2015. Það má greinilega sjá á tölulegum gögnum frá Hagstofu Íslands að óleiðréttur 

launamunur kynjanna hefur farið minnkandi undanfarin ár. Hann var til að mynda 20,5% árið 

2008 og hefur bilið minnkað markvisst á milli ára frá þeim tíma að undanskildum árunum 2013 

og 2015, þegar hann jókst lítillega en lækkaði svo aftur árin á eftir. Árið 2014 mældist 

óleiðréttur launamunur kynjanna 16,4%. Á tímabilinu 2008 til 2016 mældist skýrður 

launamunur á Íslandi 7,4% en óskýrður launamunur 4,8% (Hagstofa Íslands, 2018). 

 

Mynd 4: Dreifing heildarlauna eftir kyni 2016 

Árið 2016 var ríflega tvisvar sinnum algengara að karlar væru með meira milljón í laun á 

mánuði en konur eða 15% karla og 6% kvenna. Sama ár voru 7,15% karla með heildarlaun 

undir 400.000 krónur á mánuði fyrir fullt starf, en til samanburðar voru 20% kvenna með undir 

400.000 krónur í heildarlaun. Þá var um helmingur kvenna með minna en 525.000 krónur í 

mánaðarlaun. Heildarlaun karla voru að meðaltali 22% hærri en heildarlaun kvenna árið 2016 

eða um 160.000 krónum hærri að meðaltali. Unnar stundir karla voru að meðaltali 189,1 á 

mánuði en unnar stundir kvenna voru að meðaltali 179,7 á mánuði og útskýrir það að einhverju 

leyti launamuninn (Hagstofa Íslands, 2017).  

7.6.1 Samanburður á milli landa 

Í rannsókn Christina Boll og Andreas Lagemann (2018), sem var gerð fyrir framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins, notuðust rannsakendur við gögn frá árinu 2014 til þess að skoða 

kynbundinn launamun innan Evrópusambandsríkja. Rannsakaður var meðal annars 



17 
 

kynbundinn launamunur á milli landanna og sýndu rannsakendur fram á að óleiðréttur 

kynbundinn launamunur á milli Evrópusambandsríkjanna var að meðaltali 14,2%. Eurostat 

hafði hins vegar gefið það út að kynbundinn launamunur á milli Evrópusambandsríkjanna væri 

16,6% árið 2014 (Boll, C. og Lagemann, A., 2019). Samkvæmt gögnum frá Eurostat mældist 

óleiðréttur launamunur kynjanna árið 2014, 15,7% í Danmörku, 18,2% í Finnlandi, 13,5% í 

Svíþjóð og 14,5% í Noregi en á sama tíma mældist hann 16,4% á Íslandi. Á Íslandi var hlutfall 

greiddra yfirvinnustunda langtum hærra en í samanburðarlöndunum eða 7,5%. Hlutfall 

yfirvinnustunda hjá hinum Norðurlöndunum var á sama tíma á bilinu 0,7% til 1,1% (Hagstofa 

Íslands, 2018). 

7.7 Leiðréttur launamunur kynjanna 

Þegar verið er að reikna út launamun kynjanna er almennt talið að taka þurfi tillit til þátta sem 

geta haft áhrif á laun. Dæmi um slíka þætti eru starf, vinnutími, menntun, reynsla og ábyrgð í 

starfi. Þessi listi er ekki tæmandi en í gagnasafni Hagstofu Íslands má finna lista yfir 

skýribreytur sem notast er við þegar reiknaður er út leiðréttur launamunur kynjanna (e. 

Adjusted gender pay gap). Með því að aðgreina áhrif þessara þátta með aðhvarfsgreiningu fæst 

betri og nákvæmari mynd af launamun kynjanna (Hagstofa Íslands, 2018). Við útreikning á 

leiðréttum launamun kynjanna er notast við hefðbundna aðhvarfsgreiningu OLS (e. Ordinary 

least squares regression). Það skal þó tekið fram að greiningin tekur ekki tillit til mögulegra 

einstaklingsáhrifa, en dæmi um slík áhrif eru hæfni og geta í starfi (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Í 

hefðbundinni aðhvarfsgreiningu eru því teknir inn allir aðrir áhrifaþættir, t.d. menntun og 

skoðað hvaða áhrif þessar breytur hafa á laun. Fundinn er besti línulegi metillinn og athugað 

hvort það séu einhverjir útlagar. Finnist útlagar, einhverjir sem eru á mun hærri eða mun lægri 

launum en starfaflokkurinn sem skoðaður er, þá þarf að skoða hvað það er sem veldur því. Sé 

ekki hægt að skýra þennan útlaga, þá flokkast hann sem óskýrður launamunur (Launa- og 

kjaramáladeild Hagstofu Íslands, 2010). Sýnt hefur verið fram á að þær breytur sem skýra 

langstærstan hluta launamunarins eru breyturnar atvinnugrein og starfstétt (Sigurður Snævarr, 

2015). Lýðfræðilegar breytur eins og kyn og aldur hafa hins vegar lítil sem engin áhrif umfram 

þau áhrif sem starfstengdu breyturnar hafa (Hagstofa Íslands, 2018). 
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Mynd 5: Leiðréttur launamunur á íslenskum vinnumarkaði 2008-2016 

Leiðréttur launamunur kynjanna mældist 4,5% árið 2016, en til samanburðar mældist hann 

6,6% árið 2008. Þetta þýðir að karlar voru að jafnaði með 6,6% hærri laun en konur árið 2008 

en bilið hafði minnkað til muna árið 2016 og voru konur þá með 4,5% lægri laun en karlar 

(Hagstofa Íslands, 2018). Samkvæmt könnun sem VR gerði árið 2018 mældist leiðréttur 

launamunur kynjanna 10% hjá félagsmönnum og hefur hann mælst svipaður síðan um aldamót 

að frátöldu árinu 2001, en þá mældist hann 13,8%. Það er marktækt hærra en öll hin árin (VR, 

2018).  

7.7.1 Samanburður á milli landa 

Í rannsókn sem gerð var af Lilju Mósesdóttur o.fl. (2006) um leiðréttan launamun kynjanna á 

Norðurlöndunum eru bornar saman 19 rannsóknir sem gerðar hafa verið á Norðurlöndunum og 

þannig fundinn leiðréttur launamunur landanna. Var niðurstaða rannsóknarinnar sú að 

leiðréttur launamunur, eða óskýrður launamunur, Norðurlandanna mældist allt frá 2% til 18%, 

eftir því hvaða skýribreytur voru teknar með í útreikninginn, en launamunur er ekki reiknaður 

eins í öllum Norðurlöndunum. Misjafnt er við hversu margar skýribreytur er notast í útreikningi 

á launamun kynjanna í hverju landi (Lilja Mósesdóttir o.fl., 2006). Í skýrslu sem Denis 

Leythienne og Piotr Ronkowski (2018) gerðu, út frá tölulegum gögnum frá Eurostat frá árinu 

2014, komust þeir að því að leiðréttur/óskýrður launamunur í Danmörku var 9,3%, 10,4% í 

Finnlandi, 7,1% í Svíþjóð og 8,3% í Noregi (Leythienne, D. og Ronkowski, P., 2018). Til 

samanburðar mældist leiðréttur launamunur kynjanna, skv. gögnum frá Hagstofu Íslands, 4,5% 

á Íslandi árið 2014 (Hagstofa Íslands, 2018). Erfitt er að bera saman niðurstöður á milli 
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Norðurlandanna vegna þess að leiðréttur launamunur er ekki reiknaður út á sama hátt í öllum 

löndunum (Lilja Mósesdóttir o.fl., 2006). 

7.8 Hugsanlegar útskýringar á launamun kynjanna 

Eins og fyrr sagði er til staðar leiðréttur kynbundinn launamunur og óleiðréttur kynbundinn 

launamunur. Óleiðréttur launamunur kallast sá launamunur sem tekur eingöngu tillit til unninna 

stunda og eru yfirvinnustundir þar með taldar. Leiðréttur kynbundinn launamunur er sá 

launamunur sem er til staðar eftir að búið er að taka tillit til skýribreyta og leiðrétta fyrir þeim 

(Hagstofa Íslands, 2018). Skýribreytunum sem Hagstofa Íslands notar til að skýra launamun er 

skipt upp í tvo meginflokka. Annars vegar lýðfræðilegar breytur og hins vegar starfstengdar 

breytur. Lýðfræðilegu breyturnar eru kyn, menntun og aldur/starfsreynsla, en starfstengdu 

breyturnar eru atvinnugrein, starf, starfshlutfall, laun og vinnutími (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2013). Sýnt hefur verið fram á að kynbundinn launamunur er viðloðandi, 

einnig í löndum sem þar sem sett hafa verið lög um jafnrétti kynjanna (Hedija. V, 2018). 

Í viðamikilli rannsókn Henrik Kleven og Camille Landais (2017) könnuðu þeir þróun 

ójafnréttis kynjanna á vinnumarkaði, tekjur, framboð vinnuafls og launahlutfall í tengslum við 

þróun efnahagslífsins og sýndu fram á mögulegar útskýringar á þessari þróun. Þeir gerðu 

gagnagrunn sem náði yfir 53 lönd í heiminum spannaði árin 1967-2014. Í rannsókninni fundu 

þeir út að ójafnrétti á vinnumarkaði hefur minnkað nokkuð á undanförnum árum. Komust þeir 

að þeirri niðurstöðu að barneignir væru eitt af því sem ylli launamun kynjanna. Barnsfæðingum 

hafi fækkað á undanförnum árum í þeim löndum sem rannsóknin náði til. Hver kona átti að 

meðaltali um sex börn en nú eiga konur að meðaltali um tvö börn . Þessi fækkun barneigna hafi 

mikil áhrif á stöðu kvenna á vinnumarkaði og dragi úr launamun kynjanna. Kleven og Landais 

fundu út að menntun spili einnig inn í, en hafi þó ekki eins mikil áhrif og barneignirnar. Einnig 

komust þeir að því að það eru sláandi breytingar á viðhorfinu til kynjahlutverka og þá 

sérstaklega á viðhorfinu til þeirra kvenna í atvinnulífinu sem eiga börn. Til þess að mæla 

viðhorf til þeirra kvenna í atvinnulífinu sem eiga börn, nýttu Kleven og Landais sér gögn frá 

International Social Survey Program (ISSP) frá árinu 2002. Þessi tölulegu gögn leiddu í ljós að 

sú skoðun er á undanhaldi að börn séu verr sett ef þau eigi útivinnandi móður og þá sérstaklega 

ef börnin eru á leikskólaaldri. Fór það úr því að vera 80% fólks sem var á þeirri skoðun niður í 

að vera einungis 20% fólks sem var á þeirri skoðun (Kleven, H. og Landais, C., 2017).  

Ein algengasta ástæða þess að konur taka sér frí frá vinnumarkaði er sú að þær eignast börn og 

fara í fæðingarorlof. Á Íslandi hafa verið sett lög um fæðingarorlof og er með þeim verið að 
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reyna að stuðla að því að konur og karlar taki sér jafn langt frí frá vinnumarkaði vegna 

barnsburðar. Skiptist fæðingarorlofið þannig á Íslandi að konan á rétt til þriggja mánaða í orlofi, 

karlinn á rétt til þriggja mánaða í orlofi og eiga þau svo sameiginlega þrjá mánuði sem þau geta 

skipt sín á milli að vild (Ingólfur V. Gíslason, 2007; Katrín Ólafsdóttir, 2018). Þegar 

einstaklingar fara í fæðingarorlof skerðast tekjur þeirra, því þeir fá einungis greiddar 80% af 

þeim meðaltekjum sem þeir voru með áður en farið var í fæðingarorlof. Til að byrja með var 

ekkert þak á því hversu háar fæðingarorlofsgreiðslurnar voru og því voru þær alltaf aðeins 80% 

af laununum. Árið 2005 var hins vegar sett þak á það hversu háar fæðingarorlofsgreiðslurnar 

mættu vera. Gátu þá laun þeirra sem voru með hærri laun en það sem hámarksgreiðslurnar 

sögðu til um, skerst um meira en 20%. Í kreppunni árið 2008 var þetta þak hámarksgreiðslna 

svo lækkað enn meira (Katrín Ólafsdóttir, 2018; Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). Árið 2007 nýttu 98% kvenna á Íslandi sér sína þrjá mánuði í 

fæðingarorlofi að fullu og allt að 75% karla. Allt að 83% karla nýttu sér engan af sameiginlegu 

þremur mánuðunum og 8% karlmanna tóku sér ekkert fæðingarorlof (Auður A. Arnardóttir, 

Leifur Geir Hafsteinsson og Sturla Hreinsson, 2007; Katrín Ólafsdóttir, 2018). 

Í breskri rannsókn var skoðaður launamunur kynjanna í upphafi starfsferils. Niðurstöðurnar 

sýndu fram á að þó svo að konur byrjuðu á sömu launum og karlar í upphafi ferilsins, þá var 

launabilið orðið um 8% körlum í vil 10 árum seinna. Þetta var þrátt fyrir það að konurnar hefðu 

verið í fullri vinnu allan tímann, hvorki átt börn á þessum tíma né haft það í hyggju og skilað 

sínu til jafns á við karlana (Manning, A. og Swaffield, J., 2008). Konur semja um mun lægri 

laun en karlar og nota mun færri herkænskubrögð en karlar í launaviðtölum. Það er þó ekki 

hægt að segja að þær noti ekki herkænskubrögð vegna þess að þær kunni það ekki, enda hefur 

verið sýnt fram á að konur skori hærra en karlar í prófum um kunnáttu í herkænskubrögðum. 

Konur setja sér almennt einfaldlega mun lægri markmið en karlar í launaviðtölum (Stevens, C., 

Bavette, A. og Gist, M., 1993). Í bókinni Women don‘t ask segja Babcock og Laschever (2003) 

frá því að konur séu líklegri til að semja um lægri laun en karlar strax í upphafi starfsferilsins 

og benda á mikilvægi þess að þær læri að semja um laun á sama hátt og karlmenn og geri það 

frá allt frá upphafi starfsferils síns (Þorlákur Karlsson, Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður 

Vilhjálmsdóttir, 2007). 

Árið 2005 var gerð rannsókn á því hvort annað kynið teldi sig vera fyrirvinnu heimilisins 

fremur en hitt. Niðurstaðan var sú að helmingur karlanna sem tóku þátt í rannsókninni 

skilgreindi sig eða maka sinn sem fyrirvinnu heimilisins. Yfir helmingur þeirra sem tóku þátt 

höfðu búið á heimili einhvern tíma yfir fullorðinsárin, þar sem karlmaðurinn var skilgreindur 
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sem fyrirvinna heimilisins. Rannsóknin sýnir að sú hugmynd er enn ráðandi að karlmaðurinn 

sé fyrirvinna heimilisins, en sé þó á undanhaldi  (Charles, N. og James, E., 2005). 

8. Tilraunir til að draga úr launamisrétti kynjanna 

Konur hafa barist fyrir jafnrétti um langt skeið og hófst kvenréttindabaráttan í Evrópu fyrst á 

18. öld. Var markmiðið með kvenréttindabaráttunni að jafna rétt kvenna á öllum sviðum 

samfélagsins (Jayawardena, 1986; Molyneux, M., 2002). Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar í 

heiminum til að draga úr launamisrétti kynjanna, sem virðast þó flestar snúa að lagasetningum 

ríkja og alþjóðasamtaka. Til að mynda hafa verið sett lög innan Evrópusambandsins í þeim 

tilgangi að sporna við launamisrétti kynjanna. Um 30 ár eru síðan Evrópusambandið setti fyrst 

lög um launajafnrétti kynjanna og eru lög um launajafnrétti kynjanna enn í gildi í dag. Þrátt 

fyrir að lögin hafi verið í gildi í um þrjá áratugi, þá mælist ennþá kynbundinn launamunur innan 

ríkja Evrópusambandsins (Smith, M., 2012). Það er eitt af meginmarkmiðum Evrópu-

sambandsins að afnema launamisrétti kynjanna, bæði innan sem utan Evrópusambandsins 

(Leythienne, D. og Ronkowski, P., 2018). 

Löngum hefur verið talið að Norðurlöndin séu komin langt í jafnrétti kynjanna, enda sitja 

Ísland, Noregur, Svíþjóð og Finnland efst á lista Alþjóðaefnahagsráðsins um jafnrétti kynjanna 

og hafa náð að brúa kynjabilið hvað mest. Danmörk situr svo í 13. sæti listans og eru öll 

Norðurlöndin langt fyrir ofan meðaltal heimslistans (WEF, 2018). Sérfræðingar á 

Norðurlöndunum voru spurðir að því hvað þeir teldu að þyrfti til að gera til að ná fram meira 

jafnrétti. Flestir nefndu lög um jafnréttisáætlanir, kjarasamningskerfi og umfangsmikil 

starfsmatskerfi. Lítið hefur þó verið rannsakað hvað það er sem hefur haft mest áhrif á jafnrétti 

kynjanna og hvað það er sem virkar ekki eins vel. Norðurlöndin hafa það öll að markmiði að 

koma á og viðhalda jafnrétti. Þau hafa öll innleitt lög um jöfn laun karla og kvenna fyrir sömu 

eða sambærileg störf, en þrátt fyrir það mælist ennþá launamunur á milli karla og kvenna. Lögin 

á öllum Norðurlöndunum eiga það sameiginlegt að það eru ákvæði innan þeirra sem skylda 

vinnuveitendur til að greiða jöfn laun óháð kyni fyrir sama eða sambærilegt starf, en þau eru 

þó misjafnlega sett upp í hverju landi (Lilja Mósesdóttir o.fl., 2006). Í Bretlandi hefur það verið 

sett í lög að fyrirtæki eigi að vera gagnsærri í launamálum sínum, með því t.d. að 

vinnuveitendur eigi að birta og gefa út töluleg gögn um launamál innan fyrirtækjanna svo sem 

meðaltal og miðgildi launa. Með núgildandi lögum á Íslandi hafa launamál á Íslandi orðið 

gagnsærri og þannig erfiðara fyrir fyrirtæki að greiða ekki jöfn laun fyrir sömu eða sambærileg 

störf óháð kyni. Ekki er þó farið eins að því í báðum ríkjum en á Íslandi hefur það verið sett í 
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lög að öll fyrirtæki með 25 starfsmenn eða fleiri eigi að innleiða jafnlaunavottun (Carlson, L., 

2019). Ekkert annað land hefur sett jafnlaunavottun í lög („Lög um jafnlaunavottun“, 2018). 

Þegar jafnlaunastaðallinn ÍST 85 kom út í lok árs 2012, þá byrjaði VR með jafnlaunavottunina 

í samstarfi við vottunarfyrirtækið BSI og sá BSI um vottunarúttektir. Þetta var áður en 

jafnlaunavottunin var sett í lög og hætti VR með hana eftir að hún var lögfest (VR hættir með 

jafnlaunavottun, e.d.). Einnig var tilraunaverkefni um innleiðingu jafnlaunastaðalsins ÍST 85 á 

vegum aðgerðahóps stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins. Verkefninu stýrðu sérfræðingar á 

vegum forsætisráðuneytisins, fjármála- og efnahagsráðuneytisins, Samtaka atvinnulífsins og 

Sambands íslenskra sveitafélaga (Tilraunaverkefni um innleiðingu, e.d.). 

Þegar þetta er skrifað er ekki vitað til þess að úttektir hafi verið gerðar á raunverulegum áhrifum 

jafnlaunavottunar og því er samanburður við aðrar rannsóknir á viðfangsefninu illgerlegur. Við 

gerð þessarar rannsóknar var haft samband við VR og kannað hvort gerð hafi verið rannsókn á 

áhrifum jafnlaunavottunarinnar til að draga úr launamisrétti á meðan verkalýðsfélagið stóð fyrir 

henni. Í ljós kom að svo var ekki, hvorki innan þeirra fyrirtækja sem fengu vottunina, né á milli 

fyrirtækja. Einnig var haft samband við forsætisráðuneytið og kannað hvort gerð hefði verið 

rannsókn á áhrifum jafnlaunavottunarinnar á meðan á fyrrnefndu tilraunaverkefni stóð, en svo 

reyndist ekki vera svo vitað væri. Þá var haft samband við Stjórnarráðið, Jafnréttisstofu og 

Alþingi og kannað hvort gerð hafi verið rannsókn á áhrifum jafnlaunavottunar á kynbundinn 

launamun, en þau svör fengust að slík rannsókn hefði ekki verið gerð svo vitað væri. 

9. Aðferðafræði 

Með hugtakinu aðferðafræði er vísað til þess hvernig við tökumst á við vandamál og leitum 

svara við þeim (Taylor, S. J., Bogdan, R. og De Vault, M., 2015). Í þessum kafla verður farið 

yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd hennar og þær úrvinnsluaðferðir sem notaðar 

voru til að vinna úr gögnunum. Þá verður fjallað um þemagreiningu og síðast gerð grein fyrir 

réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar sem og ágöllum hennar. 

9.1 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Við upphaf rannsóknarinnar var ákveðið að taka viðtöl við sex mannauðsstjóra. Samið var 

viðtalshandrit sem samanstendur af níu spurningum og átta aukaspurningum auk 

bakgrunnsspurninga (sjá Viðauka A). Fengust viðtöl við sex mannauðsstjóra sem starfa innan 

ólíkra starfsgreina, þó flestir innan einkageirans. Viðtölin fóru fram á vinnustað hvers og eins 

viðmælanda á tímabilinu 7. mars til 8. apríl 2019. Rannsókn þessi flokkast sem eigindleg 

rannsóknaraðferð (e. Qualitative Research Method). Markmið eigindlegrar rannsóknar er að 
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dýpka skilning á viðfangsefninu. Eigindleg rannsóknaraðferð er mikilvæg til þess að fá frekari 

upplýsingar um viðfangsefnið sem rannsakað er. Mikilvægt er að notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð þegar viðfangsefnið sem er rannsakað er þess eðlis að til þess að fá sem 

réttmætastar niðurstöður, þá er best að rannsaka það í eigin umhverfi og forðast þannig að taka 

það úr samhengi við sinn rétta ramma (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

9.2 Viðmælendur 

Við val á viðmælendum notaðist rannsakandi við markmiðsúrtak (e. Purposive Sample). Þegar 

markmiðsúrtak er notað eru þátttakendur ekki valdir af handahófi, heldur er talað við 

viðmælendur sem búa yfir ákveðinni þekkingu á viðfangsefninu sem rannsakað er (Etikan, I., 

Musa. S. A. og Alkassim, R. S., 2016). Við val á viðmælendum var reynt að velja sem 

fjölbreyttast úrtak. Reynt var að velja viðmælendur sem starfa á mismunandi sviðum 

atvinnulífsins, eru með þekkingu á sviði mannauðsmála og starfa innan fyrirtækja sem uppfylla 

skilyrði laga um jafnlaunavottun. Einnig var reynt að velja viðmælendur sem störfuðu innan 

fyrirtæka sem voru komin mislangt í því ferli að fá jafnlaunavottunina.  

Fyrirtækin sem viðmælendur starfa hjá eru mjög ólík, bæði hvað fjölda starfsmanna varðar og 

innan hvaða geira þau eru starfrækt. Eitt fyrirtækjanna starfar í ferðamannageiranum, eitt innan 

fjölmiðlageirans, eitt innan dreifingargeirans, eitt innan verslunargeirans, eitt innan 

tónlistageirans og eitt innan iðnaðargeirans. Þrjú fyrirtækjanna eru gömul og rótgróin og hafa 

verið starfrækt um árabil á íslenskum markaði. Eitt fyrirtækjanna er alþjóðlegt fyrirtæki sem 

starfað hefur á Íslandi í um 20 ár og annað hefur einnig starfað í um 20 ára. Eitt fyrirtækjanna 

er frekar ungt og hefur aðeins verið starfrækt í um 10 ár. Hjá fyrirtækjunum eru allt frá 78 til 

700 starfsmanna og er því mikill stærðarmunur á minnsta og stærsta fyrirtækinu. Fyrirtækin 

starfa öll innan einkageirans nema eitt, en það er ohf. fyrirtæki sem þýðir að það er mitt á milli 

þess að starfa í opinbera og einkageiranum. 

Til þess að finna viðmælendur notaði rannsakandi tengslanet sitt. Í einhverjum tilfellum var 

haft samband við mannauðsstjóra fyrirtækja fyrir rannsakanda, sem sendi svo í framhaldinu 

tölvupóst á viðkomandi mannauðsstjóra. Í öðrum tilfellum var rannsakanda bent á 

mannauðsstjóra sem höfðu sýnt mikinn áhuga á að vera hluti af öðrum rannsóknum og sendi 

rannsakandi þeim þá tölvupóst. Viðtöl fengust við alla mannauðsstjórana sem haft var samband 

við og tóku því sex viðmælendur þátt í rannsókninni, fimm konur og einn karl. Vegna eðlis 

gagnanna sem var safnað var ákveðið að viðmælendur yrðu ekki nafngreindir. Verða þeir því 

kallaðir viðmælandi 1, viðmælandi 2 og svo framvegis. Viðmælendur eru á aldrinum 35-46 ára 
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og eru allir með háskólamenntun nema einn. Fjórir viðmælenda eru með menntun í 

mannauðsstjórnun, einn viðmælandi er með lögfræðimenntun og einn viðmælandi er með 

menntun í prentsmíði en hóf nám í viðskiptafræði sem hann hefur þó ekki lokið. Viðmælendur 

höfðu misjafnlega langa reynslu af mannauðsstjórnun og spannaði hún allt frá tæpum tveimur 

árum og upp í 20 ár.  

Ekki fengust nákvæm svör frá öllum viðmælendum um kynjahlutfall innan fyrirtækjanna. Fram 

kom þó að konur voru einungis um 8% starfsmanna hjá einu fyrirtækinu á móti rúmum 92% 

karla. Flestar kvennanna störfuðu á skrifstofu fyrirtækisins. Hjá öðru fyrirtæki var 

kynjahlutfallið 27% konur og 73% karlar. Hjá hinum fyrirtækjunum töldu viðmælendur að 

kynjahlutfallið væri nokkuð jafnara en hjá áðurnefndum fyrirtækjum, en þær tölur fengust þó 

ekki staðfestar. Hlutfall sérfræðinga innan fyrirtækjanna var all frá rúmum 7% og upp í 80%. 

Fyrirtækin falla öll undir lög um jafnlaunavottun, en eins og fyrr segir eru fyrirtækin komin 

mislangt með innleiðingu vottunarinnar. Aðeins tvö fyrirtæki af þeim sex sem farið var inn í 

höfðu lokið jafnlaunavottun. Hin fyrirtækin eru komin misjafnlega langt í ferlinu. Það er aðeins 

farið að glugga í lögin og staðalinn hjá sumum fyrirtækjum en önnur fyrirtæki eru búin að vinna 

vottunina alveg fram að launagreiningu. Einhver fyrirtækjanna þurfa að fara í innleiðingu á 

nýju launakerfi til þess að geta tekið út og greint launin á sem fljótlegastan og skilvirkastan 

hátt. 

9.3 Mælitæki 

Viðtalsaðferðin sem notast var við í rannsókninni var hálfstöðluð einstaklingsviðtöl (e. Semi-

structured). Hálfstöðluð viðtöl fara þannig fram að rannsakandi tekur einstakling í viðtal með 

það að markmiði að fá frá honum upplýsingar um fyrirfram ákveðið viðfangsefni. Þrátt fyrir 

fyrirfram undirbúið viðtalshandrit, þá gefur hálfstaðlað einstaklingsviðtal rannsakanda 

tækifæri til að kanna nánar mál sem honum kann að þykja mikilvæg (Longhurst, R., 2016). 

Með þessu var rannsakandi að reyna að halda samræðunum gangandi til að fá sem dýpstar og 

nákvæmastar upplýsingar frá viðmælendum. Handritið samanstendur af fyrirfram ákveðnum 

viðtalsramma og einnig aukaspurningum sem rannsakandi spurði ef við átti. Viðtalsrammann 

er að finna í heild sinni í viðauka A. 

Í upphafi viðtalsins voru viðmælendur spurðir um bakgrunn sinn og fyrirtækisins er þeir starfa 

hjá. Fyrst sögðu viðmælendur aðeins frá sjálfum sér og voru beðnir um að segja fullt nafn, 

stöðu sína innan fyrirtækisins og þar fram eftir götunum. Einhverjir þeirra sögðu meira um sig 

en spurt var um, til dæmis um starfsaldur og menntun, en leitað var eftir þeim upplýsingum um 



25 
 

hina eftir á. Þá voru viðmælendur spurðir um það hversu margir störfuðu innan fyrirtækisins, 

hvort það væri í opinbera- eða einkageiranum, hvert hlutfall sérfræðinga og ófaglærðra væri, 

hvert væri kynjahlutfallið og að lokum hvort fyrirtækið væri búið að innleiða jafnlaunakerfi og 

nokkrar aukaspurningar er það varðar (sjá viðauka A). 

Í fyrstu spurningu viðtalshandritsins var viðmælendum sagt frá því að leiðréttur kynbundinn 

launamunur mældist 4,5% á Íslandi árið 2016 og sagt frá því að leiðréttur launamunur tæki tillit 

til skýribreyta á við menntun og fleira. Að því búnu voru viðmælendur svo spurði um það hvað 

þeir teldu að ylli þessum launamun. Var þessi spurning notuð til að ná fram skilningi 

viðmælenda á leiðréttum kynbundnum launamun og viðhorfi viðmælenda til hans. Í 

framhaldinu voru þeir svo spurðir aukaspurninga á borð við hver staðan væri innan þeirra 

fyrirtækis, hvers vegna munurinn væri hærri/lægri, hvaða leiðir þeir sæju færar til að minnka 

þetta bil, til hvaða ráða hefði verið gripið og að lokum hvort þeir sæju möguleika á fleiri 

aðgerðum. 

Í annarri spurningunni voru viðmælendur spurðir um það hvaða áhrif þeir teldu að 

lagasetningin myndi hafa. Var sú spurning lögð fram til þess að kanna viðhorf viðmælenda til 

gagnsemi lagasetningarinnar um jafnlaunavottun. 

Í þriðju spurningu viðtalshandritsins voru viðmælendur spurðir um það hvort þeir teldu lög um 

jafnlaunavottun væru íþyngjandi fyrir fyrirtæki. Sú spurning var lögð fyrir til þess að fræðast 

um viðhorf þeirra til laganna um jafnlaunavottunina. 

Í fjórðu spurningunni voru viðmælendur spurðir um það hvort þeir hefðu trú á að 

jafnlaunavottunin myndi hafa þau áhrif að minnka kynbundinn launamun. Sú spurning var lögð 

fyrir til að fá fram viðhorf viðmælenda til jafnlaunavottunarinnar. Í framhaldinu voru þeir svo 

spurðir um það að hvaða leyti þeir teldu að vottunin myndi hafa áhrif til að minnka kynbundinn 

launamun eða ekki minnka kynbundinn launamun, hvers vegna þeir hefðu trú á því eða hvers 

vegna þeir hefðu ekki trú á því og að lokum hvað annað þeir teldu að myndi koma að gagni. 

Í fimmtu spurningunni voru viðmælendur spurðir um það hvort þeir hefðu trú á að 

jafnlaunavottunin myndi jafna laun kvenna og karla innan fyrirtækja eða á vinnumarkaðnum í 

heild sinni. Var þessi spurning lögð fram til þess að sjá hversu víðtæk áhrif viðmælendur teldu 

að jafnlaunavottunin myndi hafa. 

Í sjöttu spurningunni voru viðmælendur spurðir um það hvort þeir teldu að laun kvenna yrðu 

markvisst hækkuð eða hvort það væri möguleiki á því að karlmenn myndu lækka í launum. Var 
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þessi spurning lögð fram til þess að kanna til hvaða ráða viðmælendur teldu að yrði gripið, 

kæmi í ljós launamunur kynjanna við innleiðingu jafnlaunavottunar. 

Í sjöundu spurningunni voru viðmælendur spurðir um það hvernig innleiðing jafnlaunakerfis 

hefði lagst í starfsfólk fyrirtækisins. Sú spurning var lögð fram til þess að sjá hvernig 

viðmælendur hefðu upplifað viðhorf starfsfólks innan fyrirtækjanna, stjórnenda þar með talið, 

gagnvart jafnlaunavottun og jafnlaunakerfis og þá hvort starfsfólk vissi almennt að fyrirtækið 

væri á leið í þetta verkefni. 

Í áttundu spurningu viðtalshandritsins voru viðmælendur svo spurðir um það hvort þeir teldu 

að það hefði verið farið í innleiðingu jafnlaunakerfis í fyrirtækinu ef lögin hefðu ekki verið sett. 

Var sú spurning lögð fram til að kanna viðhorf viðmælenda til lagasetningarinnar um 

jafnlaunavottun og kanna hvort viðmælendum þættu lögin tímabær. 

Í níundu og síðustu spurningu viðtalshandritsins voru viðmælendur spurðir um það hvort það 

væri eitthvað fleira sem þeir gætu sagt rannsakanda um kynbundinn launamun eða 

jafnlaunavottun. Var þessi spurning lögð fram til þess að fá dýpri skilning á viðhorfi 

viðmælenda til kynbundins launamunar og jafnlaunavottunar. 

9.4 Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsakandi setti sig í samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst. Mæltu svo rannsakandi 

og viðmælendur sér mót á hentugum viðtalstíma. Eins og fyrr segir fóru viðtölin fram á 

tímabilinu 7. mars til 8. apríl 2019. Áður en viðtölin fóru fram var viðmælendum gert kunnugt 

um viðfangsefni rannsóknarinnar. Rannsakandi fór í öllum tilfellum á vinnustað viðmælenda 

til þess að taka viðtölin. Viðtölin voru tekin upp með stafrænni upptöku. Stysta viðtaliðvar 

18,39 mínútur en lengsta viðtalið var 42,34 mínútur og var meðaltími þeirra 27,35 mínútur. 

Viðtölin voru síðan rituð upp í tölvu, orð fyrir orð og síðan þemagreind (e. Theme Coding). 

9.5 Þemagreining 

Þemagreining (e. Theme Coding) er aðferðafræði sem notuð er í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum til þess að leita eftir endurteknum hugmyndum í gögnum sem safnað 

hefur verið saman, oftast viðtölum (Riger, S. og Sigurvinsdóttir, R., 2016).  

Viðtölin sex voru þemagreind (e. Theme Coding). Ákveðið var að notast ekki við 

þemagreiningarforrit, heldur voru viðtölin rituð upp í tölvu, orð fyrir orð og voru þau svo 

prentuð út á pappír. Til þess að finna þemu í gegnum viðtölin las rannsakandi vel yfir hvert 

viðtal að minnsta kosti þrisvar sinnum, notaði yfirstrikunarpenna til þess að merkja það sem 
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var sameiginlegt með viðtölunum sex og greindi þannig þemu. Hafði rannsakandi 

rannsónarspurningu og rannsóknaramarkmið til hliðsjónar þegar verið var að þemagreina. 

Rannsakandi fann nokkur greinileg þemu og undirþemu og var viðtölunum raðað niður á 

þemun til að fá heildræna mynd á niðurstöður rannsóknarinnar. 

9.6 Réttmæti og áreiðanleiki 

Hugmyndina um réttmæti rannsókna má rekja aftur allt til ársins 1963, þegar Campbell og 

Stanley (1963) gáfu út bók sína Experimental and quasi-experimental design for research. 

Réttmæti rannsókna skiptist í innra- og ytra réttmæti. Innra réttmæti (e. Internal Validity) telur 

til þess hversu gott tilraunasniðið er og hversu marktækar ályktanir má draga af rannsókninni. 

Ytra réttmæti (e. External Validity) telur til þess hvort það sé hægt að alhæfa um niðurstöðurnar 

og heimfæra þær yfir á þýðið (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Það er mun erfiðara að meta réttmæti og áreiðanleika eigindlegra rannsókna en megindlegra 

rannsókna vegna eðlis gagnanna (Taylor, G. R., 2005). Talar Norwood (2010) í bók sinni um 

að réttmæti og áreiðanleiki sé jafn mikilvægt, hvort sem notast sé við eigindlegar eða 

megindlegar rannsóknaraðferðir. Réttmæti er hins vegar metið á annan hátt í eigindlegum 

rannsóknum. Nortwood (2010) bendir á að lögð sé áhersla á niðurstöðurnar í eigindlegum 

rannsóknum frekar en stjórn rannsakanda í rannsóknarferlinu sjálfu (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í eigindlegum rannsóknum getur rannsakandi aukið réttmæti 

rannsóknarinnar með því að notast við fleiri en eina aðferð við öflun gagna, spyrja viðmælendur 

um nákvæmni gagnanna og síðast en ekki síst að vera óhlutdrægur í rannsókn sinni (Taylor, G. 

R., 2005). 

Í þessari rannsókn var stuðst við hálfstöðluð einstaklingsviðtöl (e. Semi-structured). Innra 

réttmæti snýr að trúverðurgleika viðtalanna. Það er alltaf einhver hætta á því að viðmælendur 

haldi aftur af sér í svörum, þá sérstaklega ef þeir hafa einhverra hagsmuna að gæta. Ytra 

réttmæti þeirra tekur svo til þess hvort hægt sé að alhæfa niðurstöðurnar og heimfæra þær á 

annað þýði og aðstæður. Ályktunartölfræði var ekki beitt við vinnslu gagnanna, enda gefur eðli 

og umfang ekki tilefni til slíks, og því er ekki hægt að alhæfa um þýðið. Við gagnaöflun í 

þessari rannsókn gætti rannsakandi þess að láta skoðun sína ekki í ljós í viðtölunum og gekk 

alltaf inn í viðtölin með það að markmiði að hlusta á og læra af viðmælendum.  
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10. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður farið yfir 

þemagreiningu, þau þemu sem rannsakandi fann við greiningu gagnanna og þær niðurstöður 

sem út úr rannsókninni komu. Að lokum verða rannsóknarmarkmiðum svarað og sett verða 

fram svör við rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif telja stjórnendur að jafnlaunavottun muni 

hafa á launamisrétti kynjanna? 

10.1 Yfirlit yfir þemu 

1. Viðhorf mannauðsstjóra til jafnlaunavottunar. 

2. Áhrif jafnlaunavottunar á launamun kynjanna. 

3. Af hverju viðgengst launamunur og hvað þarf til að útrýma honum? 

10.2 Viðhorf mannauðsstjóra til jafnlaunavottunar 

Allir viðmælendur í þessari rannsókn töluðu um að þeir væru mjög jákvæðir og ánægðir með 

jafnlaunavottunina og að það væri búið að setja hana í lög. „Þetta er bara allt jákvætt. Þetta er 

allt fram á við, [...] við fögnum lögunum og finnst bara að allir eigi að komast á góðan stað 

þegar það kemur að kynbundnum launamuni“ (Viðmælandi 2). 

Ég er yfir mig ánægð með þetta, ég er bara mjög jákvæð gagnvart þessu og ég held þetta hafi bara 

mjög jákvæð áhrif og [...] ég meina hugsaðu ef við gætum verið fyrsta land í heiminum til að 

útrýma kynbundnum launamuni, hversu töff væri það. (Viðmælandi 3) 

Flestir viðmælendur töluðu um að þetta væri löngu tímabært. Einn viðmælandinn hafði á orði 

að það væri sorglegt að þurfa að setja þetta í lög, vegna þess að þetta ætti í raun að vera 

sjálfsagður hlutur sem ætti ekki að þurfa að þvinga fólk í. Þá var nefnt að jafnlaunavottunin 

myndi hjálpa til við að skapa umræðu. Það myndi leiða af sér vitundavakningu á meðal fólks, 

sem myndi svo verða til þess að viðhorf fólks myndi breytast. Einn viðmælandinn talaði um að 

með því að setja jafnlaunavottunina í lög, þá væri Ísland að setja mjög gott fordæmi fyrir önnur 

lönd. 

Viðmælendur töluðu um að almennt væru stjórnendur innan fyrirtækjanna sem þeir starfa hjá 

ánægðir með lögin. Viðmælendur töluðu þó um að stjórnendur annarra fyrirtækja virðist ekki 

allir hafa jafn gott viðhorf til laganna og finnst þeim sumum verið að þröngva lögunum og 

jafnlaunastaðlinum á fyrirtæki. 
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Ég er bara mjög ánægð með þetta en ég hef alveg upplifað að tala við stjórnendur [...] bara almennt 

í samfélaginu og það eru alveg rosalega margir sem eru ósáttir við þetta, upplifi ég. Þetta eru 

stjórnendur sem finnst verið að þröngva einhverjum lögum og reglum inn. (Viðmælandi 3) 

10.3 Áhrif jafnlaunavottunar á launamun kynjanna 

10.3.1 Skipulagsrammi 

Viðmælendur töldu vottunina vera gott tækifæri til þess að setjast niður og setja ákveðið 

skipulag á launamál fyrirtækisins. Jafnlaunastaðallinn setji þau skilyrði að fyrirtæki þurfa að 

endurskoða allar starfslýsingar og gæta þess að þær séu réttar, þau þurfa að flokka störfin og 

það þarf að framkvæma launagreiningar og innri úttektir. Fyrirtækin búa þannig til launaramma 

fyrir störfin og ef fólk í sömu eða sambærilegum störfum er innan þess launaramma þá er allt 

eðlilegt. Þetta hjálpar mikið til þegar fólk er tekið í launaviðtöl sem og þegar verið er að ráða 

inn nýja starfsmenn. 

[...] það góða við vottunina er að þú ert alltaf með puttann á púlsinum þannig ef þú ert að fara að 

ráða inn eða ef þú ert að fara í launaviðtal þá veistu hvaða svigrúm þú hefur, það gefur þér tækifæri 

til að hífa þig upp eða halda þér á góðu róli. (Viðmælandi 2) 

Einn viðmælenda talaði um að lögin segi ekki hvað telst eðlilegur launamunur heldur sé þetta 

svolítið í höndum fyrirtækjanna sjálfra að meta. Til að mynda hafi einhver fyrirtæki sett sér 

það að markmiði að vera ekki með meiri launamun en eitthvað ákveðið prósent. „Okkar 

markmið er að halda okkur undir 3%, plús eða mínus“ (Viðmælandi 2). Var nefnt að samkvæmt 

lögunum væri hins vegar farið fram á það að fyrirtæki ákvarði laun fyrir alla á sama hátt, óháð 

kyni eða öðrum áhrifavöldum. 

[...] Við erum öll fædd með einhverjar fyrirfram mótaðar hugmyndir og þegar það er komið að 

launasetningu þá er númer eitt, tvö og þrjú að hafa mjög skýrar verklagsreglur og launastefnu og 

[...] að maður sé meðvitaður um sína eigin fordóma. (Viðmælandi 3) 

Viðmælendur töluðu um að lögin veittu svigrúm fyrir fyrirtæki til þess að hanna launaramma 

sinn á þann veg að þau greiði þeim hærri laun sem eru með lengri starfsaldur, hafa menntað sig 

í tengslum við starfið og tekið sé tillit til þátta sem geta haft áhrif á það að laun einhverra séu 

hærri en annarra. Fyrirtækið þarf aðeins að geta rökstutt í hverju launamunurinn felist.  

Einum viðmælanda fannst þetta frábært, því það ætti alls ekki að borga öllum nákvæmlega 

sömu krónutölu þrátt fyrir það að vera í sama eða sambærilegu starfi. Annar viðmælandi nefndi 

að eitt af því sem starfsfólk fyrirtækisins hefði óttast mest væri að þá yrðu allir á nákvæmlega 

sömu launum, alveg óháð því hvað þeir hefðu fram að færa í starfi, svo sem einstaklingsþátta 
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á við vinnuframlag og annarra þátta á við menntun og starfsreynslu. Sagði viðmælandi að það 

sé hins vegar ekki tilgangur kerfisins, heldur að greina og setja ramma yfir þá þætti sem skipta 

máli til þess að laun séu ákvörðuð á sama hátt fyrir einstaklinga, óháð kyni. 

10.3.2 Áhrif  

Viðmælendur voru ekki á sama máli um áhrif jafnlaunavottunarinnar og skiptust þeir í tvær 

fylkingar varðandi það hvort áhrifin myndu ná út fyrir fyrirtækin eða ekki. Þrír viðmælenda 

töldu að jafnlaunavottunin myndi eingöngu hafa áhrif á það að jafna laun innan fyrirtækjanna 

sjálfra, vegna þess að vottunin næði ekki á milli fyrirtækja. Hvert fyrirtæki býr til sína 

launastefnu, launaviðmið og launaramma sem nær ekki út fyrir fyrirtækið. Fyrirtækin þurfa 

eingöngu að horfa inn á við þegar verið er að greina hvort um launamun sé að ræða. „Ég held 

að þetta muni ekki hafa mikið að segja varðandi laun almennt í landinu heldur bara hvernig 

það er innan ákveðinna fyrirtækja“ (Viðmælandi 5). Hinir þrír viðmælendurnir töldu að áhrifin 

yrðu meiri og myndu ná út fyrir fyrirtækin, yfir vinnumarkaðinn í heild sinni og jafnvel hafa 

áhrif út fyrir landsteinana.  

[...] bara það að við séum búin að setja þetta í lög er mjög gott og bara þegar við getum sagt að það 

eru öll íslensk fyrirtæki jafnlaunavottuð, [...] það hlýtur að minnka þennan 4% kynbundinn 

launamun, ég bara trúi ekki öðru. Ég held núll yrði aldrei, ég bara held að það sé ekki hægt, en bara 

að geta nánast útrýmt kynbundnum launamuni, mér finnst það bara vera svakalega flott út á við og 

[...] ég held þetta verði bara gott fyrir alla og gott fyrir samfélagið. (Viðmælandi 3) 

Viðmælendur nefndu að jafnlaunavottunin myndi hafa það í för með sér að minnka þennan 

óþekkta kynbundna launamun og varpa frekara ljósi á það hvers vegna kynbundinn launamunur 

er til staðar. Nokkrir viðmælenda nefndu þó að jafnlaunavottunin myndi ekki eingöngu hafa 

áhrif á launajafnrétti kynjanna, heldur myndi hún ná yfir alla einstaklinga og var þar nefnt sem 

dæmi launamunur á milli íslensks og erlends vinnuafls. 

Ég held að um leið og þú ert farin að þurfa að fara í gegnum allan starfsmannafjöldann þinn, þetta 

er í rauninni kannski hjá fyrirtækjum þar sem að það er raunverulegur launamunur, ég held það sé 

ekki verið að skoða hann neitt sérstaklega, ég held að það sé ekki einhver sem liggi eitthvað 

sérstaklega yfir því og sé að spá í hvort hann sé að borga konunni hærra en kallinum. Ég held þetta 

sé meira svona „eye opener“ fyrir fyrirtæki þegar þau fara að vinna að jafnlaunastaðlinum að þau 

sjá, úps það er svona mikill launamunur hjá okkur og þá fara þau að leita að rökunum, af hverju er 

þetta, þannig að ég held þetta eigi alveg eftir að leiða til meiri jöfnunar í launum, ég veit ekkert 

hvort hún verði alger. Jafnlaunavottunin er rosalega gott tækifæri fyrir fyrirtæki til að fara í þessa 

vinnu. Það að það hafi komið krafa til fyrirtækja um að þið eigið að sýna fram á að þið eruð að 
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borga jöfn laun óháð kyni og þjóðerni og allt það, það setur það bara á tímalínuna hjá hverju 

fyrirtæki fyrir sig að þurfa að gera þetta. (Viðmælandi 1) 

10.3.3 Traust 

Einn viðmælenda talaði um að ungt fólk í dag leggi í meiri mæli áherslu á gildi fyrirtækja og 

fyrir hvað þau standa en það gerði hér áður fyrr. Talaði annar viðmælandi um að eftir að 

fyrirtækið fékk jafnlaunavottun og fór að setja inn í atvinnuauglýsingar að það væri 

jafnlaunavottað að þá hafi konur farið að sækja um í meiri mæli. Það vill oft verða þannig að 

einstaklingar bera sig saman við aðra. Fólk treystir því oft ekki að það sé verið að greiða því 

sömu laun og einstaklingnum við hliðina á þeim og eiga konur það til að vera óöruggar varðandi 

laun sín samanborið við karlinn sem sinnir sama eða sambærilegu starfi.  

[...] Ég held að um leið og þessi vottun er komin og allir vita af því þá [...] veit ég að það er verið 

að borga mér sennilega sanngjörn laun, að minnsta kosti jafn mikið og þeim sem er við hliðina á 

mér. (Viðmælandi 3) 

Var talað um að jafnlaunastaðallinn fari fram á að fyrirtæki séu opnari með það sem er að gerast 

í launamálum hjá þeim. Gagnsæi fyrirtækja í þessum málum valdi því að starfsfólk fari að 

treysta því frekar að fyrirtækið sé að borga sömu laun fyrir sömu eða sambærileg störf, óháð 

því hvort það er karlmaður eða kvenmaður sem sinnir því.   

Þú veist það líka að starfsfólkið þitt veit að það er ekki verið að mismuna því af því við opinberum 

allar tölur en þá veit það líka að það er í góðum höndum þegar það kemur í launaviðtal og það er 

sagt bara, veistu það að þú ert bara á réttu „leveli“ og þannig við getum ekki hækkað þig. Þá veit 

það að það er ekki verið að refsa því, heldur það eru bara allir á svipuðu „leveli“. (Viðmælandi 2) 

Einn viðmælandinn upplifir hins vegar mikið áhugaleysi gagnvart jafnlaunavottuninni hjá 

starfsfólki og telur meðal annars ástæðuna vera núverandi stöðu innan fyrirtækisins þegar 

kemur að launum og vitneskju starfsfólks um launajöfnuð innan fyrirtækisins. Starfsfólkið viti 

að það sé verið að greiða jöfn laun fyrir sömu eða sambærileg störf. Jafnlaunavottunin muni 

ekki hafa mikið að segja hvað traust starfsfólks til fyrirtækisins varðar. 

10.3.4 Kostnaður sem skilar sér 

Viðmælendur töluðu um að mikill kostnaður fylgi innleiðingu jafnlaunastaðalsins. 

Kostnaðurinn telji bæði í tíma og peningum. Afar mikill tími fari í þetta verkefni hjá 

fyrirtækjum vegna umfangs þess og fá fyrirtæki sjái sér fært að ganga í gegnum það á eigin 

spýtur. Töluðu fjórir af fimm viðmælendum um að annaðhvort hefði verið fengin 
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utanaðkomandi aðstoð eða að hennar yrði leitað þegar þar að kæmi, hvort sem það væri í formi 

ráðgjafar eða einstaklings sem kæmi inn í fyrirtækið og annaðist vottunina.  

Auk þessa kostnaðar sé kostnaður við að fá vottunaraðila til þess að koma inn í fyrirtækin til 

að framkvæma úttektir kerfisins og gefa út vottun. Þá sé kostnaður við að framkvæma innri 

úttektir og þar að auki þurfa einhver fyrirtæki að innleiða nýtt launakerfi eða uppfæra þau sem 

fyrir eru, til að auðvelda þeim að halda utan um launin og greiningar á þeim. Komi í ljós 

launamunur, þá þarf að leiðrétta hann og voru flestir sammála um að ef kona myndi mælast 

með lægri laun en karl, þá myndu fyrirtæki líklega í flestum tilfellum hækka konuna, Fá 

fyrirtæki myndu fara í þær framkvæmdir að lækka karlmanninn í launum. „Þú þarft bara að 

fara í svo ofboðslega miklar aðgerðir ef þú ætlar að lækka laun, þannig þá ertu bara að hætta á 

að missa fólk frá þér“ (Viðmælandi 1). 

Þrátt fyrir að mikill kostnaður fylgi innleiðingu jafnlaunavottunarinnar, þá tala viðmælendur 

flestir um að þetta sé kostnaður sem muni á endanum skila sér. Annars vegar í formi 

starfsánægju og hins vegar í formi lægri launakostnaðar.  

[...] ég held að þetta sé kostnaður sem á endanum borgar sig. Hann borgar sig í starfsánægju, hann 

borgar sig í að þegar það eru komnar svona svakalega skýrar línur um launasetningu þá er miklu 

auðveldara að taka ákvörðun um laun í kjölfarið, þannig þetta er dýrt en að borgar sig. (Viðmælandi 

3) 

Flestir viðmælendur voru á því að ef jafnlaunavottunin hefði ekki verið sett í lög, þá hefði ekki 

verið farið í innleiðingu staðalsins á þessum tím. það sé svo margt annað í gangi í þjóðfélaginu 

sem fyrirtækin þurfa að einblína á eins og staðan er núna. Kostnaðurinn geti verið íþyngjandi 

fyrir mörg fyrirtæki, þá sérstaklega lítil og meðalstór fyrirtæki. Nefna flestir viðmælenda að 

fyrirtækin hefðu þó farið í þetta á einhverjum tímapunkti, því þó þetta sé dýrt þá muni það 

borga sig á endanum. 

10.3.5 Hliðarávinningur jafnlaunavottunar 

Nokkrir viðmælenda sögðu að þegar fyrirtæki færu í meiri mæli að innleiða jafnlaunavottunina, 

kæmi það til með að líta illa út fyrir þau fyrirtæki sem ekki hefðu gert það. Eins og fyrr segir 

talaði einn viðmælenda um að eftir að fyrirtækið fór að auglýsa sig sem jafnlaunavottað 

fyrirtæki í atvinnuauglýsingum, þá fóru fleiri konur að sækja um og fékk fyrirtækið mikið hrós 

fyrir að vera komið með vottunina. Nefndi hann að þetta sé farið að fá mikla athygli og sé hægt 

að segja að þegar fyrirtæki eru komin með vottunina og farin að auglýsa sig sem 

jafnlaunavottuð, þá sé það nokkurs konar samkeppnisforskot. „Eftir því sem fleiri og fleiri 
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fyrirtæki eru orðin jafnlaunavottuð, þá fara fyrirtæki sem eru það ekki að líta illa út. Þannig að 

með massanum sem fer inn þá verður það dragbítur á þá sem eru eftir“ (Viðmælandi 4). 

Einn viðmælenda er hins vegar alls ekki á sama máli hvað þetta varðar og telur að „við séum 

ekki komin á þann stað að starfsfólk sé farið að sækja sérstaklega um í fyrirtækjum sem eru 

komin með vottunina, ég held þetta sé ekki að skapa þeim eitthvað samkeppnisforskot á 

markaði“ (Viðmælandi 1). 

10.4 Af hverju viðgengst launamunur og hvað þarf til að útrýma honum? 

10.4.3 Eru konur sjálfum sér verstar eða eru karlmenn bara svona frekir? 

Þrír viðmælenda töluðu um að upplifun þeirra væri sú, eftir að hafa starfað sem 

mannauðsstjórar um nokkurt skeið, að konur væru ekki eins duglegar að sækja sér 

launahækkanir og þær væru ekki eins góðar í því að semja og karlmenn. Viðmælendur telja að 

ástæðan sé sú að konur hafi ekki nógu mikla trú á sjálfum sér og séu hræddari við að ýta á eftir 

launahækkunum en karlar og ekki jafn duglegar að sækjast eftir stjórnunarstörfum, þrátt fyrir 

að vera farnar að mennta sig í meiri mæli en áður fyrr. „Það hafa fleiri konur menntað sig heldur 

en karlmenn og það hefur ekki hækkað launin þeirra, það hefur ekki minnkað endilega 

launamuninn“ (Viðmælandi 1). Nokkrir viðmælenda töluðu um að karlmenn ættu mun 

auðveldara með að vera sannfærandi í launaviðtölum. „Jafnlaunakerfið, ef það er vel sett upp, 

ætti að koma í veg fyrir [...] að þeir sem hafa hæst, biðja oftast um launaviðtal en eru ekki 

endilega bestir [...] heldur ber mest á þeim séu með hæstu launin“ (Viðmælandi 6). 

Mín reynsla af atvinnuviðtölum hjá konum „versus“ karlmönnum er að konur eru ekki með jafn 

mikla trú á sér þegar þær eru að selja sig inni í viðtalinu, karlmenn eru duglegri að vera bara mjög 

sannfærandi í að þeir kunni alveg upp á hár það sem þeir eru að fara að takast á við. Þeir setja 

fókusinn á allt sem þeir eru góðir í á meðan allt of margar konur setja fókusinn á það sem þær 

raunverulega kunna ekki. (Viðmælandi 1) 

Einn viðmælandinn talaði um að út frá sinni reynslu séu karlmenn viljugri til að vinna lengri 

vinnudaga og vinna yfirvinnutíma. Karlar og konur séu jafnvel í grunninn með alveg sömu 

laun, en karlmenn vinni yfirvinnu sem hækki laun þeirra og það sé svo meira um að karlmenn 

séu með alls konar styrki og bónusa, t.d. bifreiðastyrki og þetta telji allt saman. 

Við erum kannski bara lélegri að semja, ef ég tala bara um sjálfa mig þá held ég að ég sé bara mjög 

léleg að semja um mín eigin kjör. Ég veit ekki af hverju [...] en ég hef oft hugsað að ef það væri 

karlmaður í mínu starfi þá væri hann á hærri launum, eða hann hefði allavegana farið fram á hærri 
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laun. Ég er ekki viss um að fyrirtækið hefði borgað það, svo er það náttúrulega allt annað mál. 

(Viðmælandi 5) 

10.4.2 „Svartir sauðir“ 

Viðmælendur töluðu um að jafnlaunavottunin gefi fyrirtækjum ákveðið svigrúm til þess að 

útskýra launamun, eigi hann rétt á sér. „Gallinn við jafnlaunavottunina er sá að ef það er 

einbeittur vilji hjá stjórnanda til að hafa launamun, þá getur hann því samkvæmt lögunum [...] 

getur þú útskýrt í burtu allan launamun“ (Viðmælandi 3). Það verði alltaf einhverjir stjórnendur 

ósáttir við það að þurfa að innleiða jafnlaunavottun í fyrirtæki sitt og munu þeir reyna að leita 

allra leiða til þess að komast fram hjá kerfinu.  

Ég held [...] án þess að hafa nokkuð fyrir mér í því en þá grunar mér að flest fyrirtæki nái sér í 

jafnlaunavottun bara til þess að tikka í boxið og fylgja lögum og reglum, þó það sé ekki endilega 

hugurinn á bak við. Það eru einhver fyrirtæki sem eru bara, við verðum að setja jafnlaunavottun 

og gerum eitthvað, og það er ekki eins markvisst þá, þegar hugurinn fylgir ekki. (Viðmælandi 6)  

10.4.1 Gamaldags hugsunarháttur 

Fimm af sex viðmælendum töluðu um að ástæðan fyrir því að launamunur kynjanna væri enn 

til staðar, væri sú að það viðgengist gamall hugsunarháttur hjá stjórnendum. Þrátt fyrir að 

viðmælendurnir hafi allir nefnt þetta, þá voru þeir ekki allir á sama máli um það hvers eðlis 

þessi gamli hugsunarháttur væri. Voru þar nefnd atriði á borð við það að karlinn teldist ennþá 

fyrirvinnan á heimilinu og því væru margir karlmenn á hærri launum en kvenmenn. Karlmenn 

tækju frekar að sér yfirvinnu og að þegar börnin yrðu veik, þá væri það konan sem færi heim 

úr vinnu til að sinna þeim og þess vegna væri sjálfsagðara að hún væri á lægri launum en 

karlinn. 

Nefnt var að enn þann dag í dag væru til störf sem flokkuðust sem „karlastörf“ og 

„kvennastörf“. Það hafi þó breyst mikið með tíð og tíma og þá sérstaklega með auknum 

áherslum á jafnréttismál í samfélaginu. Konur hafi í meiri mæli byrjað að sækjast eftir því að 

vinna þessu svokölluðu „karlastörf“ og karlar byrjað að sækjast meira eftir því að vinna þessu 

svokölluðu „kvennastörf“.  

Viðmælendur voru sammála um það að viðhorf þeirra stjórnenda sem enn væru með þennan 

gamla hugsunarhátt til jafnlaunamála þyrfti að breytast, en það myndi ekki gerast  á einni nóttu. 

Það að fyrirtæki þurfi að innleiða jafnlaunastaðalinn gæti verið mjög gott tól til þess að ná fram 

þessa þörfu viðhorfsbreytingu.  
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Þetta er náttúrulega rosalega breytt viðhorf sem þarf að komast í gang og það eru rosalega margir 

gamlir hundar sem eiga erfitt með að breyta en með því að setja þessa lagasetningu [...] þarf hann 

að mæla hvort það sé kynbundinn launamunur hvort sem hann vill það eða ekki. (Viðmælandi 2) 

Flestir viðmælendur voru sammála um að það þyrfti viðhorfsbreytingu í samfélaginu til þess 

að útrýma þessari gamaldags hugsun. Opin umræða og fræðsla væri það sem þyrfti, til að koma 

af stað viðhorfsbreytingum, „[...] eitthvað sem miðar að því að höfða til hjartans í fólki“ 

(Viðmælandi 6).  

10.5 Samantekt á niðurstöðum 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru mjög jákvæðir fyrir því að það væri búið að setja 

jafnlaunavottun í lög og töluðu um að þetta væri löngu tímabært. Með löggjöfinni væri Ísland 

að setja mjög gott fordæmi fyrir önnur ríki. Nefndu viðmælendur að jafnlaunavottunin myndi 

hafa það í för með sér að kynbundinn launamunur myndi minnka enn meira. Hann myndi 

líklega aldrei verða núll, en þetta hlyti að hafa áhrif til að minnka kynbundinn launamun. 

Einhverjir viðmælenda höfðu þó heyrt að ekki væru allir stjórnendur jafn sáttir með og fyndist 

eins og væri verið að þvinga einhverjum lögum upp á þá. 

Viðmælendur töldu jafnlaunavottunina vera gott tækifæri fyrir stjórnendur fyrirtækja til að 

setjast niður og skipuleggja launamál innan fyrirtækja. Jafnlaunavottunin setti þau skilyrði að 

gera þyrfti starfaflokkun og launagreiningar innan fyrirtækja og það myndi leiða til þess að 

gerður yrði skipulagsrammi utan um launin. Þetta myndi hjálpa til bæði í launaviðtölum 

núverandi starfsmanna og einnig þegar verið væri að ráða inn nýja starfsmenn. Vottunin gerði 

það að verkum að það yrði ekki lengur þannig að þeir sem hafi hæst væru á bestu laununum. 

Nefndu viðmælendur að lögin segðu ekki til um það hvað teldist eðlilegur launamunur og það 

væri því svolítið í höndum fyrirtækjanna að meta það sjálf. Nefnt var einnig að þó svo að 

jafnlaunastaðallinn setji fyrirtækjum það að búa til ramma utan um launamál sín, þá væri samt 

svigrúm til þess að greiða fólki hærra sem væri búið að mennta sig í tengslum við starfið og 

annarra þátta sem hafa áhrif á laun. Jafnlaunavottunin valdi því ekki að það eigi að greiða öllum 

sömu krónutölu fyrir sömu eða sambærileg störf. Það þurfi einungis að vera hægt að rökstyðja 

í hverju launamunurinn felist. Var talað um að jafnlaunavottunin myndi hafa það í för með sér 

að minnka óþekktan launamun og varpa frekara ljósi á það hvers vegna kynbundinn 

launamunur er til staðar. 

Viðmælendur töldu að með því að innleiða jafnlaunastaðalinn, þá væru launamál fyrirtækja 

orðin gagnsærri vegna þess að það þurfi að opinbera allar tölur. Töldu þeir að þetta myndi hafa 
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í för með sér meira traust starfsmanna til fyrirtækisins um að verið væri að borga þeim sömu 

laun og næsta manni í sama eða sambærilegu starfi. Töluðu viðmælendur um að þrátt fyrir að 

það væri mikill kostnaður sem fylgdi innleiðingu jafnlaunastaðalsins, þá væri það kostnaður 

sem myndi á endanum borga sig, bæði í starfsánægju og launakostnaði. Hún myndi jafnvel 

hafa í för með sér að jafnlaunavottuð fyrirtæki myndu ná samkeppnisforskoti á markaði, því 

eftir því sem fleiri fyrirtæki verði vottuð, þá fari hin að líta verr út í samanburðinum. Nefndi 

einn viðmælenda þó að einhverjir stjórnendur myndu innleiða vottunina í fyrirtæki sín af 

hálfum hug, bara til að „tikka í boxið“ og fylgja lögunum. 

Viðmælendur töluðu um að helsta ástæða þess að launamunur væri enn til staðar í dag væri sú 

að gamaldags hugsunarháttur viðgangist enn í samfélaginu og það að fyrirtæki þurfi að innleiða 

staðalinn geti verið mjög gott tól til þess að ná fram þessari þörfu viðhorfsbreytingu. 

11. Umræður 

Launamunur kynjanna er enn til staðar og hafa verið gerðar margar rannsóknir til að greina 

hann um allan heim. Ýmsar skýribreytur eru notaðar til að skýra launamun karla og kvenna, en 

það fer eftir því hvaða skýribreytur eru teknar með í útreikninginn hversu mikill launamunur 

mælist. Þær breytur sem skýra stærstan hluta launamunarins eru starfstengdu breyturnar, 

atvinnugrein og starfstétt (Sigurður Snævarr, 2015). 

Lögin sem tóku gildi þann 1. janúar 2018, um innleiðingu jafnlaunavottunarinnar í öll fyrirtæki 

með 25 starfsmenn eða fleiri, hafa vakið athygli um allan heim („Jafnlaunavottun rædd á BBC“, 

2018). Allir viðmælendur í þessari rannsókn voru mjög jákvæðir fyrir jafnlaunavottuninni og 

töldu einhverjir lögin vera löngu tímabær, en nefndu þó einhverjir þeirra að þeir hefðu heyrt 

útundan sér að ekki væru allir stjórnendur jafn ánægðir með vottunina. Ekki hafa verið gerðar 

rannsóknir á áhrifum jafnlaunavottunarinnar og því er erfitt að segja til um áhrif hennar. Þessi 

rannsókn varpar þó ákveðnu ljósi á það hvernig stjórnendur telja að jafnlaunavottunin muni 

hjálpa til við að draga úr launamisrétti kynjanna. 

11.1 Minnkandi launamunur 

Launamunur kynjanna hefur dregist mikið saman á undanförnum árum, ekki aðeins á Íslandi, 

heldur má þar einnig nefna hin Norðurlöndin sem og ríki Evrópusambandsins. Ísland ásamt 

Noregi, Svíþjóð og Finnlandi sitja efst á lista Alþjóðaefnahagsráðsins yfir þau lönd sem hafa 

náð að brúa kynjabilið hvað mest í heiminum (WEF, 2018). Samt sem áður hefur ekki tekist 

að útrýma kynbundnum launamun alveg í neinum þessara landa. Frá árinu 2008 til ársins 2016 
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fór leiðréttur launamunur kynjanna úr 6,6% niður í 4,5% á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2018) og 

hefur hann því dregist mikið saman. 

Viðmælendur telja að helsta ástæða þess að ekki er búið að ná að útrýma kynbundnum 

launamun sé viðloðandi gamaldags hugsunarháttur og það sé þörf á viðhorfsbreytingum í 

samfélaginu. Karlmaðurinn hefur löngum verið talinn fyrirvinna heimilisins. Nefndi einn 

viðmælenda að það gæti verið ein af ástæðunum fyrir því að launamunur kynjanna er enn til 

staðar. Það virðist sitja fast í einhverjum stjórnendum að það sé karlmaðurinn sem fari út að 

vinna á meðan konan sé heima með börnin og að sama skapi að það sé konan sem fari heim 

þegar börnin eru veik. Hugmyndin um að karlmaðurinn sé fyrirvinna heimilisins hefur þó 

smám saman verið á undanhaldi (Charles, N. og James, E., 2005). Það að konur gangi með, 

fæði börn og nýti fæðingarorlofsrétt sinn í meiri mæli en karlmenn, virðist þó hafa áhrif á 

launamun kynjanna (Katrín Ólafsdóttir, 2018). Á árum áður var fjöldi barna sex á hverja konu 

en hann hefur dregist saman á undanförnum árum og í dag eignast hver kona að meðaltali um 

það bil tvö börn. Þetta hefur haft mikil áhrif á stöðu kvenna á vinnumarkaðnum og hefur leitt 

af sér minni launamun kynjanna (Kleven, H. og Landais, C., 2017). Viðmælendur í þessari 

rannsókn telja að jafnlaunavottunin muni hafa það í för með sér að kynbundinn launamunur 

minnki enn frekar. Það að setja jafnlaunavottunina í lög muni ná fram þeirri viðhorfsbreytingu 

sem þarf til í samfélaginu til þess að minnka kynbundinn launamun enn frekar. 

11.2 Kröfur kvenna hógværari 

Helmingur viðmælenda talaði um að það væri mikill munur á körlum og konum þegar kemur 

að launaviðtölum. Konur dragi sig niður í stað þess að hífa sig upp í launaviðtölum. Karlmenn 

fari frekar inn í þau með mikið sjálfstraust og tali sig upp í launaviðtölunum. Konur séu ekki 

eins duglegar að sækjast eftir launaviðtölum og þegar komið sé í launaviðtal, þá séu konur ekki 

eins góðar í að semja og karlmenn. Konur verðmeti sig ekki á sama hátt og karlmenn og eru 

ekki jafn ýtnar og þeir þegar kemur að því að biðja um hærri laun. Samræmist þetta 

niðurstöðum rannsóknar sem gerð var af Stevens, Bavette og Gist (1993), þar sem þeir komust 

að því að konur fari einfaldlega inn í launaviðtöl með lægra launamarkmið en karlar. Töldu 

viðmælendur að jafnlaunavottunin muni koma í veg fyrir að þeir sem séu frekastir í 

launaviðtölum fái hæstu launin.  

11.3 Gagnsærri launamál 

Ýmislegt hefur verið gert til þess að minnka kynbundinn launamun og jafna stöðu karla og 

kvenna á Íslandi og hófst það allt með framsæknum konum fyrir um 170 árum. Síðan 



38 
 

kvenréttindabaráttan hófst á Íslandi árið 1850 (Kvennasögusafn, e.d.-a), þá hefur staða kvenna 

og karla jafnast til muna. Ýmis lög hafa verið sett, bæði á Íslandi og annars staðar í heiminum, 

í þeim tilgangi að reyna að útrýma kynbundnum launamun (Smith, M., 2012). Norðurlöndin 

hafa það öll að markmiði að koma á og viðhalda launajafnrétti kynjanna (Lilja Mósesdóttir 

o.fl., 2006). Tilraunir til að minnka kynbundinn launamun virðast flestallar snúa að 

lagasetningum. 

Með því að setja jafnlaunavottun í lög á Íslandi er verið að gera launamál á Íslandi gangsærri 

og komast því stjórnendur síður upp með að greiða ekki sömu laun fyrir sömu eða sambærileg 

störf. Önnur lönd hafa sett það í lög hjá sér að fyrirtæki eigi að vera með gagnsærri launamál. 

Ekkert land hefur þó gert það á sama hátt og Ísland, með því að skylda öll fyrirtæki með 25 

manns eða fleiri til að innleiða jafnlaunavottun (Carlson, L., 2019). Töluðu viðmælendur um 

að þetta myndi auka traust starfsfólks á því að verið væri að greiða því sömu laun fyrir sömu 

eða sambærileg störf. Fólk viti alltaf að hverju það gengur og það sé frekar hægt að sýna því 

svart á hvítu að það sé verið að borga því sömu laun og hinum, því það sé bara ákveðinn rammi 

sem fyrirtækið hefur fyrir laun fyrir sömu eða sambærileg störf. Sérfræðingar á 

Norðurlöndunum telja að það sem þurfti til að minnka kynbundinn launamun sé að setja lög 

um að fyrirtæki innleiði jafnréttisáætlanir, kjarasamningar myndu einnig hjálpa til og 

umfangsmikil starfsmatskerfi (Lilja Mósesdóttir o.fl., 2006). 

11.4 Jafnlaunavottun sem tól til að draga úr launamisrétti kynjanna 

Ísland er fyrsta land í heiminum til að setja jafnlaunavottun í lög og fylgja eftir lögum gegn 

launamisrétti kynjanna („Lög um jafnlaunavottun“, 2018). Jafnlaunavottunin skyldar 

stjórnendur fyrirtækja til að skoða launamál innan fyrirtækja sinna. Þegar farið er í innleiðingu 

vottunarinnar þarf að byrja á því að skoða allar starfslýsingar og gæta þess að þær eigi við þau 

störf sem verið er að sinna innan fyrirtækjanna. Svo þarf að gera starfaflokkun og 

launagreiningar. Æðstu stjórnendum fyrirtækja ber einnig að skilgreina jafnlaunastefnu fyrir 

fyrirtæki sín, kynna hana fyrir starfsfólki og gera hana aðgengilega fyrir það (ÍST 85:2012, 

2012). Lögin setja fyrirtækjum og stjórnendum þeirra þær skorður að gerð sé grein fyrir öllum 

launamun innan fyrirtækja. Eðlilegt telst að það sé einhver launamunur innan fyrirtækja, en að 

það sé þá leiðréttur launamunur. Leiðréttur launamunur er sá launamunur sem myndast t.d. 

þegar einstaklingur er með menntun í starfi fram yfir aðra og er því á hærri launum en þeir sem 

eru ómenntaðir (Hagstofa Íslands, 2018). Komi í ljós launamunur, skal atvinnurekandi sýna 

fram á að ekki sé hægt að rekja hann til kyns. Geti hann hins vegar ekki sýnt fram á það, ber 

atvinnurekendum að leiðrétta launamuninn (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla).  
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Viðmælendur voru sammála um að það að fyrirtæki þyrftu að skoða launamál sín og setja 

ramma utan um þau myndi hjálpa til við að draga úr launamisrétti kynjanna innan þeirra 

fyrirtækja sem myndu gera þetta af heilum huga. Ekki voru þó allir á sama máli um það hvort 

jafnlaunavottunin myndi aðeins hafa áhrif innan fyrirtækjanna sjálfra eða ná út á 

vinnumarkaðinn. Enn hefur þó ekki verið rannsakað hvaða áhrif jafnlaunavottunin hefur í á 

launamun kynjanna, svo vitað sé, enda verður innleiðingu ekki lokið í síðustu fyrirtækjunum 

fyrr en í lok árs 2022. Ísland hefur verið efst á lista Alþjóðaefnahagsráðsins undanfarin 10 ár 

yfir þau lönd sem hafa náð að brúa kynjabilið mest allra landa í heiminum (Birna Stefánsdóttir, 

2018) og hlýtur því að vera að gera eitthvað rétt.  

Viðmælendur í þessari rannsókn nefndu að þeir hefðu trú á því að jafnlaunavottunin myndi 

hafa það í för með sér að kynbundinn launamunur dragist enn meira saman. Launaramminn 

sem fyrirtæki þurfa að setja sem og launagreiningar og innri úttektir muni hjálpa til við það. 

Hann nái líklegast aldrei að verða núll, en þegar öll fyrirtæki á Íslandi verða komin með 

vottunina hljóti hún að hafa þau áhrif að kynbundinn launamunur dragist enn frekar saman.  

12. Lokaorð 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að viðmælendur telja að jafnlaunavottunin muni 

draga úr launamisrétti kynjanna. Segja viðmælendur að með jafnlaunavottuninni sé verið að 

setja fyrirtækjum þær skorður að endurskoða starfslýsingar, laun og launaramma fyrirtækja. 

Lögin hafa það í för með sér að þau fyrirtæki sem heyra undir lögin þurfa að skoða launamálin 

hjá sér, sama hvort vilji stjórnenda sé fyrir hendi eða ekki. Fyrirtækjum ber samkvæmt lögunum 

að ákvarða laun á sama hátt fyrir alla óháð kyni.  

Viðhorfsbreyting er orð sem kom oft upp í viðtölum við viðmælendur í þessari rannsókn. 

Viðmælendurnir töluðu um þörfina á samfélagslegri viðhorfsbreytingu, viðhorfsbreytingu hjá 

stjórnendum sem virðast fastir í gamaldags hugsunarhætti og jafnvel viðhorfsbreytingu hjá 

konum. Töldu viðmælendur að með því að setja jafnlaunavottunina í lög, þá væri verið að 

kreista fram þessa þörfu viðhorfsbreytingu sem þarf til að minnka kynbundinn launamun enn 

meira. Hafa þarf í huga takmarkanir eigindlegra rannsóknaraðferða sem felast í því að 

þátttakendur rannsóknarinnar eru fáir og setja fram sína skoðun á viðfangsefninu og er því ekki 

hægt að alhæfa um niðurstöðurnar.  

Með setningu laganna setti Ísland sér það að markmiði að útrýma kynbundnum launamun fyrir 

lok árs 2022. Það verður fróðlegt að sjá hvað kemur út úr rannsóknum, þegar farið verður að 
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rannsaka áhrif jafnlaunavottunarinnar, hvort Íslandi muni með þessum aðgerðum stjórnvalda 

ná að útrýma kynbundnum launamun. Viðmælendur töluðu um að jafnlaunavottunin næði ekki 

eingöngu til launajafnréttis kynjanna, heldur væri hún til þess að jafna laun á milli einstaklinga 

almennt. Áhugavert væri að gera rannsókn á því hvaða áhrif jafnlaunavottunin muni hafa á 

launajafnrétti á milli innlends og erlends vinnuafls. 
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Viðauki A 
Bakgrunnsspurninga: 

1. Hver er staða þín innan fyrirtækisins? 

2. Hvað starfa margir hjá fyrirtækinu? 

3. Starfar fyrirtækið í opinbera geiranum eða einkageiranum? 

4. Hvert er hlutfall sérfræðinga innan fyrirtækisins og hvert er hlutfall ófaglærðra innan 

fyrirtækisins? 

5. Hvert er kynjahlutfallið innan fyrirtækisins? 

6. Hefur fyrirtækið innleitt jafnlaunakerfi ? 

• Ef nei: Hvenær er áætlað að það verði gert? 

• Ef já: Er fyrirtæki komið með jafnlaunavottun? 

o Hefur mikill kostnaður fylgt innleiðingu jafnlaunakerfisins? 

Viðtalshandrit 

1. Tölur frá Hagstofunni sýna að kynbundinn launamunur mældist 4,5% árið 2016 en þá 

er búið að taka tillit til starfsaldurs, ábyrgðar í starfi, menntunar og fleiri áhrifavalda. 

Hvað heldur þú að valdi þessum launamun? 

• Hver er staðan hjá ykkur?  

• Hvers vegna eruð þið með hærri/lægri mun?  

• Hvaða leiðir sjáið færar leiðir til að minnka þetta bil?   

• Hvaða leiðir hafið þið farið – til hvaða ráða hafið þið gripið?   

• Sjáið þið möguleika á frekari aðgerðum? 

2. Nú hafa verið sett lög um jafnlaunavottun, hvaða áhrif telur þú að lagasetningin muni 

hafa?   

3. Telur þú lögin um jafnlaunavottun íþyngjandi fyrir fyrirtæki? 

4. Hefur þú trú á að jafnlaunavottun muni hafa áhrif til að minnka kynbundinn launamun? 

• Að hvaða leyti?  

• Hvers vegna / Hvers vegna ekki? 

• Hvað annað telur þú að myndi koma að gagni? 

5. Hefur þú trú á að jafnlaunavottun muni jafna laun kvenna og karla innan fyrirtækja eða 

á vinnumarkaðnum í heild sinni? 

6. Munu laun kvenna vera markvisst hækkuð eða er mögulegt að laun karla lækki? 

7. Hvernig hefur innleiðing jafnlaunakerfis lagst í starfsfólk fyrirtækisins? 
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8. Telur þú að það hefði verið farið í innleiðingu jafnlaunakerfis í fyrirtækinu ef lögin 

hefðu ekki verið sett? 

9. Eitthvað fleira sem þú getur sagt mér um kynbundinn launamun eða jafnlauna-

vottunina? 

 


