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Abstract  
This thesis deals with gender-based wage gap in Iceland and the possible solutions to this 

problem. Iceland is well on its way when it comes to gender equality in terms of wages, but it 

has not been fully achieved. The Icelandic government has, however, set laws that are 

intended to help the Icelandic labor market achieve gender equality in the matter of payroll. 

This is where the Equal Certification Standard is now mandatory for all companies with more 

than 250 employees. The aim of the thesis is to examine whether the solutions that the 

Icelandic labor market and the Icelandic state have set up are enough to eliminate gender-

based wage differentials in the Icelandic labor market and the impact of wage standards on 

companies and institutions. This thesis is also intended to examine gender-based wage 

differences in Iceland and its historical development. A distinction is made between 

unadjusted gender-based wage differences and adjusted gender-based wage differences. 

The final project includes a study by the author which includes interviews with six human 

resources managers and agencies in the Icelandic labor market who have either implemented 

the equal pay standard or are in the process of implementing the equal pay standard. 

The research question is presented in the begining of the paper and the thesis and the study is 

intended to answer it or at least make a valid attempt to answer it.  

Results revealed that among the interviewees, everyone was in favor of the equal pay 

certification being put into law. It was also found that all the interviewees agreed that by 

going through the process of introducing equal pay certification, procedures in their 

companies would be more standard and better. It was different what surprised the companies 

in terms of the equal pay certification process and also what was the main challenge. 

Interviewees, however, agreed that it is important to have the company's managers on board 

with the equal pay certification process so everything goes well.  

 

Keywords are: 

Gender-based pay gap, Equal pay standard, Icelandic labor market, equal pay mark and 

certification service provider. 
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Úrdráttur  
Ritgerðin fjallar um kynbundinn launamismun á Íslandi og mögulegar lausnir við þeim 

vanda. Ísland er langt komið á leið þegar það kemur að launajafnrétti kynjanna en því hefur 

þó ekki alveg verið náð. Íslenska ríkið hefur þó sett lög sem eiga að hjálpa íslenskum 

vinnumarkaði að ná launajafnrétti kynjanna. Þar kemur til sögunnar jafnlaunastaðall sem er 

nú skylda að öll fyrirtæki sem eru með fleiri starfmenn en 250 talsins verða að innleiða hjá 

sér fyrir lok 2019, þó eiga öll íslensk fyrirtæki fyrir ákveðinn tíma að vera komin með 

jafnlaunavottun. Öðruvísi tímamörk eru hjá fyrirtækjum þar sem starfa færri en 250 manns. 

Markmið ritgerðarinnar er að athuga hvort að þær lausnir sem íslenskur vinnumarkaður og 

íslenska ríkið hafa sett af stað sé nóg til þess að útrýma kynbundnum launamun á íslenskum 

vinnumarkaði og hvaða áhrif jafnlaunastaðall hefur á fyrirtæki og stofnanir. Einnig mun 

höfundur í þessari ritgerð skoða kynbundinn launamismun og sögulega þróun hans hér á 

landi. Gerður er greinarmunur á óleiðréttum kynbundum launamismun og leiðréttum 

kynbundnum launamismun. 

Lokaverkefnið inniheldur rannsókn sem höfundur gerði og fól í sér viðtöl við mannauðstjóra 

sex stórra fyrirtækja og stofanana á íslenskum vinnumarkaði sem voru annað hvort búin að 

innleiða jafnlaunastaðalinn eða í því ferli að innaleiða hann. 

Rannsóknarspurningunni er varpað fram í upphafi og er ritgerðinni og rannsókninni ætlað að 

svara henni. Rannsóknarspurningin er: Hvaða áhrif hefur Jafnlaunavottun á kynbundinn 

launamismun? Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni hefur höfundur varpað fram 

nokkrum undir spurningum til stuðnings. Þær eru: Getur jafnlaunavottun bætt stöðu kynjanna 

í sambandi við launamismun, ef svo er hvernig?  Hvað felur jafnlauanvottun í sér? Hver er 

ávinningur fyrirtækja eftir að jafnlaunavottun er innleidd? Er verið að stuðla að öðrum 

lausnum en jafnlaunavottun til þess að koma í veg fyrir kynbundinn launamismun? 

Niðurstöður leiddu í ljós að meðal viðmælenda sem rannsókn lokaverkefnisins tók til voru 

allir hlynntir því að jafnlaunavottun væri sett í lög. Einnig kom í ljós að það voru allir 

viðmælendur sammála um að með því að fara í gegnum ferli innleiðingar á jafnlaunavottun 

yrðu vinnubrögð og verklag staðlaðara og betra. Það var misjafnt hvað kom fyrirtækjunum á 

óvart hvað varðar jafnlaunavottunarferlið og einnig hver helsta áskorunin var. Samhljómur 

var þó um að stjórnendur og sjónarmið þeirra skipar stóran sess í ferli sem er jafn 

umfangsmikið og þetta.  

Lykilorð eru: Kynbundinn launamismunur, jafnlaunastaðall, íslenskur vinnumarkaður, 

jafnlaunamerki og vottunaraðili.  
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Skilgreiningar á hugtökum  
Kynbundinn launamunur er munur í launum karla og kvenna. Þegar það er talað um 

kynbundinn launamun þá er verið að meina þann mun sem er i launum karla og kvenna sem 

hægt er einfaldlega að rekja til kynferðis. Þá eru þættir líkt og menntun, starf, aldur og 

starfsaldur tekin til greina (Verkalýðsfélag Reykjavíkur, e.d.).  

 

Jafnlaunastaðall er stjórnunarstaðall fyrir jafnlaunakerfi sem fyrirtæki og stofnanir þurfa að 

nota samkvæmt lögum. Staðallinn á að stuðla að launajafnrétti á íslenskum vinnumarkaði 

milli karla og kvenna. Jafnlaunastaðallinn ÍST 85 eins og hann heitir gerir kröfur til 

atvinnurekenda um að vinnustaðurinn þeirra viðhaldi og komi á launajafnrétti og að 

ákvarðanir um laun og launamál feli ekki í sér kynbunda mismunun (Stjórnarráð Íslands, c, 

e.d.).   

 

Íslenskur vinnumarkaður skiptist í opinberan vinnumarkað og almennan vinnumarkað. Á 

opinberum vinnumarkaði eru fyrirtæki og stofnananir sem veita þjónustu í þágu almennings 

og eru í eigu sveitafélaga og íslenska ríkisins. Almennur vinnumarkaður samanstendur af 

einkafyrirtækjum og hefur íslenska ríkið lítið sem ekkert með þann markað að gera hvað 

varðar eignarhald (Þjóðskrá Íslands, e.d.).  

 

Jafnlaunamerki er merki sem Jafnréttisstofa Íslands afhendir þeim fyrirtækjum og stofnunum 

sem hafa fengið vottun á jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012. Aðeins er hægt að fá þetta merki 

þegar fyrirtæki eða stofnun hefur uppfyllt öll þau skilyrði sem jafnlaunastaðallinn setur og 

einnig eftir að vottunaraðili hefur farið í gegnum þau skilyrði. Fyrirtækið eða stofnunin fær 

merkið sent ásamt niðurstöðum frá vottunaraðila (Jafnréttisstofa, c, e.d.).  

 

Vottunaraðili er sá aðili sem sér um að votta jafnlaunakerfi fyrirtækja og stofnanna. Það eru 

ákveðnar kröfur sem vottunaraðili þarf að uppfylla til þess að fá faggildingu vottunaraðila. 

Það er reglugerð nr. 1030/2017 sem fjallar um þau skilyrði sem vottunaraðilar þurfa að hafa. 
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Þegar vottunaraðili hlýtur faggildingu er komin staðfesting á því að vottunaraðilinn uppfyllir 

þær kröfur sem staðlinn ÍST 85 setur (Stjórnarráð Íslands, b, e.d.).  
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Inngangur  
Íslensk fyrirtæki og stofnanir standa frammi fyrir þeirri áskorun að sett hafa verið lög í 

landinu sem skylda þau til að innleiða jafnlaunastaðallinn ÍST 85 sem á að að hjálpa í 

baráttunni við að útrýma kynbundnum launamismun á Íslandi. Kynbundinn launamunur á 

Íslandi hefur staðið í stað í nærri áratug. Þó svo að Ísland sé eitt af þeim þjóðum í heiminum 

sem er komið lengst í jafnréttismálum að þá hefur jafnrétti og þá kynbundnu launajafnrétti 

ekki verið náð hér á landi. Því er athugavert að skoða hvað er verið að gera á íslenskum 

vinnumarkaði í dag til þess að koma á launajafnrétti og hvers vegna Ísland er ekki komið 

lengra í þessum málefnum.  

Viðfangsefni lokaverkefnisins er kynbundinn launamunur á Íslandi og mögulegar lausnir við 

þeim vanda. Fjallað verður um jafnlaunastaðalinn sem settur er í lög af íslenska ríkinu. Rauði 

þráðurinn í verkefninu er áhrif jafnlaunastaðalsins fyrir íslenska vinnumarkað og hvernig 

hann kemur mögulega til með að útrýma kynbundnum launamismun.  

Efni lokaverkefnis varð fyrir valinu vegna þess að höfundur hefur mikinn áhuga á 

kynbundnum launamun og því sem honum viðkemur. Markmið lokaverkefnisins er að komast 

að ályktun sem gerir í leiðinni tilraun til þess að svara rannsóknarspurningunni og 

undirspurningum hennar.  

Rannsóknarspurningin er: Hvaða áhrif hefur jafnlaunavottun á kynbundinn launamismun? 

Höfundur ákvað að setja fram minni rannsóknarspurningar til stuðnings en þær eru fjórar 

talsins og taka mið af jafnlaunavottuninni og áhrifum hennar: Getur jafnlaunavottun bætt 

stöðu kynjanna í sambandi við launamismun, ef svo er hvernig?  Hvað felur jafnlaunavottun í 

sér? Hver er ávinningur fyrirtækja eftir að jafnlaunavottun er innleidd? Er verið að stuðla að 

öðrum lausnum en jafnlaunavottun til þess að koma í veg fyrir kynbundinn launamismun? 

Til að leitast við að svara rannsóknarspurningunum var framkvæmd rannsókn sem fól í sér 

djúpviðtöl við mannauðstjóra sex stórra fyrirtækja og stofnanna á íslensku vinnumarkaði.  

Verkefnið afmarkast við skoðun á lausnum við þeim vanda sem kynbundinn launamunur er. 

Þá er aðallega verið að skoða lausnir sem íslenskur vinnumarkaður og íslenska ríkið hafa sett 

í lög sem er jafnlaunastaðall sem heitir ÍST 85.  

Lokaverkefnið er uppbyggt á þá leið að fyrst er fjallað almennt um sögulega þróun 

kvenréttinda, jafnréttis og kynbundins launamuns á Íslandi. Því næst er fjallað um launamun 

kynjanna, óútskýrðan kynbundinn launamun, útskýrðan kynbundinn launamun og ástæður 

kynbundins launamuns. Svo er skoðað kynbundinn launamun í alþjóðlegu samhengi. Tekið er 

mið af þeim aðgerðaráætlunum sem gerðar hafa verið innan fyrirtækja sem og hafa verið 
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settar í lög. Kynnt er inn sú lausn sem ritgerðin fjallar mikið um sem er jafnlaunavottun og 

ferli innleiðingar á þeirri vottun innan fyrirtækja og stofnana. Að lokum er fjallað um jafnrétti 

á vinnumarkaði. Seinni hluti ritgerðarinnar fjallar að mestu leyti um rannsókn 

lokaverkefnisins, viðmælendur rannsóknarinnar, niðurstöður og annmarka rannsóknar. Næst 

er tilraun til þess að svara rannsóknarspurningum verkefnisins og að lokum er umræða, tillaga 

og hagnýtt gildi ritgerðar.  
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2. Söguleg þróun  
Í aldanna rás hefur verið barist fyrir réttindum kvenna allstaðar í heiminum. Ísland er með 

þeim fyrstu sem tóku stórt skref í þessari baráttu en mætti segja að kvenréttindabarrátta 

íslenskra kvenna hafi komið til þegar Kvenfélag Íslands var stofnað árið 1907. Árið 1915 

fengu konur kosningarétt sem var takmarkaður en árið 1920 fengu konur fullan og 

ótakmarkaðann kosningarétt (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2018). Það var svo um 1970 sem 

Rauðsokkahreyfingin leit dagsins ljós og fór að breiða út boðskap sinn um kvenréttindi hér á 

landi. Hreyfingin barðist gegn og vakti athygli á allskonar málefnum sem kom konum við, 

eins og fóstureyðingum, barnauppeldi, jafnrétti og fl. Árið 1970 var í fyrsta skipti kona 

skipuð í ráðherrastól hér á landi en það var Auður Auðunsdóttir sem fékk það hlutverk. Árið 

1976 voru sett fram lög um jafnrétti á Alþingi, sem eru enn við lýði og felldu þau fyrri lög 

sem stóðu um jafnrétti úr gildi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Núverandi jafnréttislög í 

landinu eru nr. 10/2008 og hefur jafnréttislögum síðan 1976 verið breytt fjórum sinnum 

(Kristín Ástgeirsdóttir, 2016). Árið 1980 var stórt blað brotið á heimsvísu þegar fyrsta kona í 

heimi var kjörin til forsetaembættis, Vigdís Finnbogadóttir (Björn Reynir Halldórsson, 2015). 

Ísland hefur því lengi vel verið þekkt sem land sem styður jafnrétti og jafna stöðu kynjanna. 

En á Íslandi eins og allstaðar annarsstaðar í heiminum eru kynin ekki jöfn og tækifæri þeirra 

ekki þau sömu. Það eru töluleg gögn sem benda á og styðja við þá staðreynd að það hallar 

frekar á konur í störfum í heiminum í dag. Til dæmis er launamunur kynjanna sagður vera um 

16,2% í Evrópusambandsríkjum. Óleiðréttur launamunur mældist í Eistlandi árið 2016, 

25,3% og í Þýskalandi 21,5% körlum í hag, sem gefur til kynna að það hallar á konur víðs 

vegar í heiminum (Bandalag Háskólamanna, 2018). 

Í íslensku samfélagi er atvinnuþáttaka mikil á meðal karla og einnig kvenna. Til dæmis var 

atvinnuþáttaka meðal karla og kvenna á íslenskum vinnumarkaði á fyrsta ársfjórðungi 2018 

80,7%, þar af voru 78,4% starfandi. Því er mikill meirihluti þjóðarinnar á vinnumarkaði 

(Hagstofa Íslands, e, 2018). Atvinnuþáttaka karla árið 2016 var rétt yfir 87% á meðan 

atvinnuþáttaka kvenna var um það bil 80%, en hún hefur aldrei verið mæld hærri en þá 

(Hagstofa íslands, a, 2017). Minna er um að konur vinni heima fyrir en var á árum áður og  

oftar en ekki eru báðir foreldrar barna á vinnumarkaði (Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

2008). Eins hefur verið nefnt áður að þá er atvinnuþáttaka kvenna hæst á Íslandi, konur í 

stjórnendastöðum hefur fjölgað síðan 2008 samkvæmt Hagstofu Íslands en hefur þó staðið í 

stað seinustu ár eins og mynd 1 sýnir. Þegnar samfélagsins hafa fyrir sér með vinnu og fá laun 

fyrir það, sem eru svo notuð til þess að eiga í sig og á. Samkvæmt Alþýðusambandi Íslands 
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eru laun skilgreind sem endurgjald fyrir þá vinnu sem beðið er um af viðkomandi í 

starfslýsingu og skv. kjarasamningi (Alþýðusamband Íslands, e.d.).  

 

Mynd 1. Hlutfall kvenkyns stjórnarmanna eftir stærð fyrirtækja á árunum 2008 – 2017 (Hagstofa Íslands, 

f, 2018). 

 

Þó svo að bent sé á að nútíma samfélag sé jafnara meðal kynjanna að þá hallar enn á á 

kvennstétt samfélagsins. Konur hafa aldrei verið fleiri á vinnumarkaði eins og í dag en fá 

samt sem áður ekki borguð sömu laun fyrir sömu eða sambærilega vinnu og karlar. Því er enn 

þann dag í dag til staðar kynbundinn launamismunur, sem erfitt er fyrir samfélagið að útrýma 

(Hagstofa Íslands, a, 2017).  

 

2.1 Kynbundinn launamismunur  
Kynbundinn launamunur (e. Gender wage gap) er vandmál sem er alls ekki nýtt af nálinni og 

er allur heimurinn að kljást við sama vandamál. Nánar tiltekið að konur og karlar eru ekki að 

fá það sama borgað fyrir sömu eða jafnverðmæta vinnu. Til þess að geta fjallað um og rýnt í 

kynbundinn launamismun og helstu ástæður hans er gott að vera með skilgreininguna á 

hreinu. Hvað er kynbundinn launamismunur og hvernig er hann skilgreindur. Kynbundinn 

launamismunur er eins og orðið sjálft gefur til kynna munur í launum milli karla og kvenna. 

Þetta er munur sem er einfaldlega rakinn til kynferðis einstaklings en ekki árangurs eða 

afkasta hans í starfi. Munurinn er þá helst þannig að konum eru borguð lægri laun en körlum 

fyrir sömu eða jafnverðmæta vinnu (Sigurður Jóhannesson, 2009, bls 10). Til eru nokkrar 
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leiðir til þess að nálgast kynbundinn launamismun og í fræðilegu samhengi er oft notað 

atvinnutekjur til samanburðar. En atvinnutekjur eru laun sem talin eru til tekna og 

launatengdar greiðslur sem taka ekki tillit til vinnutíma (Hagstofa Íslands, 2018, bls 3). Þetta 

er ekki algild leið og hægt er að finna muninn á annarskonar hátt.  Nokkrar skýringar eru á 

þessu en komið verður inná þær síðar.  

Samkvæmt rannsókn Hagstofu Íslands á kynbundnum launamismun sem gerð var í samvinnu 

við aðgerðarhóp Samtaka aðila á vinnumarkaði og stjórnvalda um launmun kynjanna kom í 

ljós að kynbundinn launamismunur á Íslandi minnkaði á árunum 2008 til 2016 eins og má sjá 

á töflu 1. 

 

Tafla 1. Leiðréttur kynbundinn launamismunur á árunum 2008 – 2016 (Hagstofa Íslands, c, e.d.).  

 
 

Kynbundinn launamismunur á Íslandi árið 2016 var 12,2% en um 14,5% árið 2008. Því hefur 

munurinn minnkað töluvert. Athugavert er þó að sjá að útskýrður launamismunur árið 2008 

var 9,7% og 7,4% árið 2016, en óútskýrður launamismunur árið 2008 var 4,8% og stóð í stað 

árið 2016, var því 4,8%. Útskýrður munur á launum segir til um hversu mikill hluti 

launamunar útskýrist af þeim þáttum sem lagðir eru til skýringar í rannsókninni sem gerð var 

af Hagstofu Íslands og er óútskýrður launamunur sá munur sem ekki hefur tekist að skýra. 

Þeir þættir sem eru taldir til skýringaþátta í rannsókn Hagstofu eru starf, atvinnugrein, 

menntun, reynsla, vinnutími og ábyrgð. Í rannsókninni kemur einnig fram munur á 

launamismun hjá starfsmönnum sem vinna á opinberum markaði og hjá þeim sem vinna á 

almennum vinnumarkaði. Útskýrður launamismunur starfsmanna á almennum markaði árið 

2016 var 5,4% á meðan hann var aðeins 3,3% hjá starfsmönnum á opinberum vinnumarkaði 

(Hagstofa Íslands, 2018, bls 6).  



 

8 

Kynbundinn launamismunur innan Verkalýðsfélags Reykjavíkur var seinast mældur 2018 og 

kom hann út sem 10% munur milli karla og kvenna, körlum í hag. Það merkilega við þessa 

tölu er það að kynbundinn launamismunur hefur verið eins hér á landi, þá í þessu samhengi 

innan Verkalýðsfélags Reykjavíkur í 10 ár (Verkalýðsfélag Reykjavíkur, e.d.).  

 

2.2 Óútskýrður kynbundinn launamismunur  
Óútskýrður/óleiðréttur kynbundinn launamismunur (e. Unadjusted gender pay gap) er t.d þegar 

sú aðferð sem er notuð við það að skýra út launamismun kynjanna er samaburður meðaltals 

launa karla og kvenna, þá tölulegs meðaltals. Þessi aðferð byggir á því að reikna launin á 

vinnustund sem gefur til kynna, að hluta er aðferðin leiðrétt vegna uppgefinna vinnustunda, í 

raun grunnlauna. (Hagstofa Íslands, d, 2018, bls 3). Það er því reiknuð % af meðaltali tekna 

karla. Aðferðin gengur út á það að mæla mimsmun milli meðaltals tekna af launuðum 

launþegnum og kvenkyns launuðum starfsmönnum sem hlutfall af meðaltali tekna af launuðum 

launþegnum (Eurostat, e.d.). Því er óleiðréttur launamismunur kynjanna þannig til gerður að 

hann tekur ekki tillit til þeirra skýringarþátta sem leiðréttur launamismunur gerir. Þeir þættir 

sem gætu útskýrt mismuninn væru eins og starfsaldur, starf, staða, ábyrgð eða menntun. 

Óleiðréttur launamismunur á Íslandi hefur lækkað með árunum en hann var um 17,2% árið 

2012 en árið 2016 var hann kominn í 16,1% eins og má sjá á töflu 2 að neðan (Hagstofa Íslands, 

b, 2017).   

 

Tafla 2. Óleiðréttur launamismunur 2012 – 2016 (Hagstofa Ísland, b, 2017).  

 
Það segir alls ekki alla söguna að  bera saman laun kynjanna með þeim hætti eins og er lýst fyrr 

í kaflanum því það eru svo margir aðrir þættir sem geta haft áhrif á launamismun kynjanna. 

Það sem gæti haft áhrif á óleiðréttann launamismun er hlutfall yfirvinnustunda vegna þess að 
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yfirvinnustund er dýrari heldur en dagvinnustund. Þannig að því fleiri yfirvinnustundir því 

meiri áhrif verða á tímakaupið (Hagstofa Íslands, d,  2018, bls 3-4).  

 

2.3 Ástæður launamunar kynjanna 
Ástæður launamunar kynjanna eru þó nokkrar og verður farið yfir þær í þessum kafla. 

Útskýrður kynbundinn launamunur er hægt eins og fyrr segir að útskýra út frá ákveðnum 

þáttum eins starf, menntun, ábyrgð og aldur. Á meðan óútskýrður launamunur kynjanna leiðir 

í ljós að það er ákveðinn munur sem ekki er hægt að útskýra og eru ákveðnar ástæður þar að 

baki sem vert er að athuga og skoða.  

Skýrsla aðgerðahóps um launajafnrétti benti á það að viðhorf til jafnréttis hér á landi er 

óvenjulegt miðað við það að Ísland prýðir sig fyrir að vera jafnréttisparadís sem önnur lönd 

eiga að taka til fyrirmyndar. Í skýrslunni kemur fram að konur og karla í nútímasasmfélagi á 

Íslandi telja sér trú um að jafnrétti sé náð og það þurfi ekki að gera neitt meira hvaða varðar 

jafnrétti. Það getur því verið erfitt að ætla berjast fyrir jafnrétti í samfélagi þar sem 

almenningur heldur að jafnrétti sé náð. Jafnréttinu er alls ekki náð hvað varðar  laun á Ísland 

eins og tölulegu gögnin gefa til kynna í kaflanum. Því gæti þetta verið ein skýring á því hvers 

vegna launamismunur kynjana er enn til staðar (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015, bls 12), (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012, bls 6).  

Annað verkfæri í jafnréttisverkfærakistunni sem hægt er að nota við útrýmingu á 

launamismun milli kynjana eru jafnréttislög. Markmið jafnréttislagana er að jafna stöðu 

kynjana í öllum hliðum samfélagsins og standa vörð um jafnrétti um ókomna tíð. 

Jafnréttislögin taka á öllum hliðum jafnréttis. Það er því brot á jafnréttislögum ef ekki er 

framfylgt þeim. Í raun ætti það að vera nóg til þess að ekki sé mismunur milli kynjanna í 

þjóðfélaginu í dag. En svo er ekki, fyrirtæki skila ekki inn jafnréttisáætlunum eins þau eiga að 

gera (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögvaldsdóttir, 2015, bls 151). Kynjakvóti var settur á 

stjórnir allra fyrirtækja sem eru með fleiri starfsmenn en 25 á ársgrundvelli þar sem lágmark 

40% stjórnar verður að vera kvenkyns, en lög um kynjakvóta voru samþykkt árið 2010 og 

tóku gildi árið 2013 (Jafnréttisstofa, b, 2010). Því er enn við lýði kynbundinn launamismunur 

þó svo að lög séu sett í landinu um að svo eigi ekki að viðgangast. Það er hlutverk 

jafnréttisstofu að sjá um að jafnréttislögum sé framfylgt en ekki er til nógu mikið fjármagn til 

þess að sjá um það umfangsmikla verkefni sem eftirfylgni um jafnrétti á íslenskum 

vinnumarkaði er. Það er því leitt að sjá verkfæri sem lögin eru verða að engu þegar ekki er 
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gert það sem á að gera með þeim og gæti því þetta átt einhvern hlut í því að skýra 

launamismun kynjanna (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögvaldsdóttir, 2015, bls 27).  

Rannsókn var gerð af samtökum atvinnulífsins í Danmörku. Sú rannsókn var mjög ítarleg og 

náði til um það bil 400 þúsund manna sem störfuðu á vinnumarkaði þar í landi. Kynbundinn 

launamismunur þar var mældur 15% og af þessum 15 stigum voru 12% útskýrð. Þeir þættir 

sem var hægt var að skýra voru starfsreynsla, staða, menntun og starfsgreinaskipting. Það 

kom fram í rannsókninni að val á menntun er stór skýring á mismunandi atvinnugrein milli 

kynjana sem kemur út í mismuni á launum. Karlar eru oftar að velja sér það að fara inná 

einkamarkað fyritækja á meðan konur velja frekar starf hjá hinu opinbera. Fjarvera kvenna af 

vinnumarkaði er einnig ein skýring þess að enn er launamismunur, en fjarvera kvenna kemur 

fram í minni starfsreynslu kvenna en karla. Það bitnar því á konum og starfsferli þeirra að þær 

þurfi að bera barn undir belti. Samkvæmt dönsku rannsókninni var starfsreynsla kvenna um 

það bil 16% minni en starfsreynsla karla á atvinnumarkaði. Enn önnur skýring er munur á 

viðhorfi karla og kvenna til launa. Konur eru líklegri til þess að velja sína vinnu út frá 

starfsumhverfi en karlar út frá því sem þeir fá borgað. Þau 2% sem eftir eru af 

launamismuninum sem ekki er hægt að skýra eða í raun mæla, skýrist af ómælanlegum 

atriðum eins og persónulegum þáttum (Samtök atvinnulífsins, 2001) 

Kynskiptur vinnumarkaður er talinn vera einn stærsti áhrifavaldur á kynbundnum 

launamismun. Þegar verið er að tala um kynskiptan vinnumarkað er honum oft skipt í tvennt. 

Lárétta kynskiptingu þar sem leitast er við að lýsa því að karlar og konur eru í ólíkum störfum 

á vinnumarkaði og að áberandi er kynskipting í starfsgreinum hér á landi. Lóðrétt kynskipting 

aftur á móti leitast við að lýsa því að innan starfsgreina á vinnumarkaði eru konur og karla í 

mismunandi störfum og að karlar eru mun oftar í hærri stöðu innan fyrirtækisins heldur en 

konur. Samkvæmt rannsókn Karin Halldén sem hún gerði árið 2014 um kynskiptingu á 

vinnumarkaði meðal 22 Evrópuríkja kom í ljós að Ísland kom best út hvað varðar 

kynskiptingu á vinnumarkaði (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015, bls 29). 

Rannsóknin varpaði ljósi á að það þyrftu 41% einstaklingar á íslenskum vinnumarkaði að 

skipta um atvinnugrein til þess að hlutföll kynjanna á vinnumarkaði væri þau sömu. Enn og 

aftur er Ísland efst á lista og kemur best út af hinum löndunum sem tóku þátt í rannsókninni 

en það þýðir ekki að 41% sé góð tala því eins og í skýrslu Emerek og Holt frá 2008 er bent á 

að kynskiptur vinnumarkaður ýtir undir ósveigjanleika og að flöskuháls myndist í einni 

atvinnugrein og á meðan er skortur í annarri grein. Einnig bentu Emerek og Holt á að nýting á 

mannauð á kynskiptum vinnumarkaði er léleg og að það sé óréttlátt að kynin hafi ekki sama 

aðgang að störfum þó svo að hæfni, þekking og menntun sé svipuð eða sú sama (Emerek og 
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Holt, 2008, bls 13-14). Íslenskur vinnumarkaður er kynskiptur að því leytinu til að karlar 

sækja sér frekar menntun í tæknigreinum, iðngreinum og tölvufræðum á meðan konur sækjast 

frekar eftir menntun á heilbrigðissviði, hugvísindasviði eða félagsfræðisviði. Það er því mjög 

algengt að karlar sem sérfræðingar eru í viðskiptagreinum á meðan konur sem gegna 

sérfræðistörfum eru grunnskólakennarar. Því er ekki óeðilegt að miðgildi og meðaltal launa 

hjá konum sé lægra en hjá körlum i starfstéttum landsins, mynd 2 til stuðnings.  

 

 

Mynd 2. Dreifing heildarlauna eftir starfsstétt og kyni árið 2016 (Hagstofa Íslands, b, 2017).  

 

Rót vandans er þó ekki aðeins kynskiptur vinnumarkaður heldur er vandamálið dýpra. 

Vandamálið liggur í staðalímyndum og sögulegum kynhlutverkum sem er að finna í 

samfélaginu. Dæmi um þætti sem hafa áhrif á kynskiptan vinnumarkað er val karla og kvenna 

á menntun, áhugasvið, félagsmótun, kynjafordómar og ummönnunarskyldur. Konur eru til að 

mynda að jafnaði með lægri laun í  svokölluðum kvennastörfum heldur en karlar í 

karlastéttum eins og fyrr segir. Einnig virðist þó halla á konur þó svo að þær séu innan 

karlægrar atvinnugreinar. Afleiðingar vandmálsins brjótast því út sem kynbundinn 

launamismunur á vinnumarkaði (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögvaldsdóttir, 2015, bls 

30).  

Enn önnur ástæða launamunar er munur á kynjunum í hlutastarfi. Einstaklingur telst vera í 

hlutastarfi ef hann vinnur frá 1 klst til 34 klst á viku en ef viðkomandi vinnur í 35 tíma eða 

lengur í hverri vinnuviku þá er það talið vera 100% starf. Vinnuvika á Íslandi er 40 tímar, til 
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samanburðar er vinnuvikan aðeins 37.5 tímar í Noregi (Wennemo og Sundström, 2014, bls 

38). Eins og mynd 3 sýnir að þá eru konur í miklum meirihluta þegar kemur að hlutastörfum. 

Þetta er ekki aðeins á Íslandi að konur séu fleiri sem vinna í hlutastörfum heldur eru þær í 

meirihluta í öllum OECD ríkjunum. Nokkrar ástæður eru taldar vera fyrir því hvers vegna það 

eru fleiri konur sem sinna hlutastörfum heldur en karlar. Slíkar ástæður geta t.d verið ríkari 

ábyrgð kvenna á uppeldisskyldum og staðalímyndir um hver hlutverk kynjanna eru.  

 

 

Mynd 3. Hlutfall starfandi í hlutastarfi á árunum 2008-2017 (Hagstofa Íslands, f, e.d.).  

 

Konur eru líklegri til þess að taka við fyrsta launaboði sem býðst í viðtali á meðan karlar eru 

mun líklegri til þess að semja um hærri byrjunarlaun heldur en þeim býðst. Því er hægt að 

álykta að kynin bera ekki sömu væntingar til byrjunarlauna þegar þau byrja í nýrri vinnu 

(Steven, 1993, bls 723-735).  

Samkvæmt rannsóknum fara konur ekki eins öruggar og karlar inn í launaviðræður (Mazei 

o.fl., 2015, bls 85-104). Svo virðist vera að konur hafi minni trú á sér en karlar, sem gerir það 

að verkum að þær virðast ekki eins sjálfsöruggar í launaviðræðum á meðan karlar virðast ekki 

láta það á sig fá að vera óöruggir (Kolb, 2015). Gerð var íslensk rannsókn á launavæntingum 

karla og kvenna meðal nemenda í Háskóla Íslands þar sem kom í ljós að launavæntingar 

kvenna voru 86% af launavæntingum karla (Albert Arnarsson, Haukur Gylfason og Tryggvi 

Jónsson, 2008).  
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2.4 Staða Íslands í alþjóðlegu samhengi  
Ísland er á einstökum stað í samanburði við önnur lönd þegar það kemur að jafnrétti kynjana. 

Ísland er oft sögð vera jafnréttisparadís (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 

2015, bls 12), (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012, bls 6). Þann 1.janúar 2018 varð Ísland fyrsta 

landið í heiminum til þess að gera það ólöglegt að borga körlum og konum ekki sömu laun 

fyrir sömu vinnu. Það eru þó önnur lönd sem eru með lög hvað varðar ójöfn laun til kynjana 

en það sem gerir Ísland einstakt er að ef ekki er framfylgt þessum lögum og sýnt og sannað að 

það sé verið að borga starfsmönnum af sitthvoru kyninu sömu laun með vottuðu launakerfi að 

þá er fyrirtækið sektað (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015, bls 16), (Lög 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla). Því hefur verið kynnt til leiks stjórnunarstaðall 

sem á að hjálpa íslenskum fyrirtækjum að takast á við launamun kynjanna inann fyrirtækja og 

stofnana. Sá stjórnunarstaðall heitir Jafnlaunastaðall ÍST 85:2012 (Stjórnarráð Íslands, c, 

e.d.).  

Íslensk jafnréttislög eða lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 fjalla 

um það að „viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum karla og kvenna. Einnig fjalla þau um að 

allir einstaklingar eigi jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð 

kyni“. Í þessum lögum kemur t.d fram að ætlað er að vinna gegn mismun á grundvelli kyns á 

vinnumarkaði og launsmisrétti. Íslensk lög eru því að reyna að sjá til þess að ekki verði til 

staðar kynbundinn launamismunur á íslenskum vinnumarkaði. Þó er lög nr. 56/2017 um 

breytingu á lögum nr 10/2008 um jafna stöðu karla og kvenna sem fjallar um 

stjórnunarstaðalinn sem ætlað er að nota til þess að útrýma kynbundnum launamismun á 

vinnumarkaði. Tímamörk voru sett á fyrirtæki á íslenskum vinnumarkaði sem varða 

innleiðingu á stjórnunastaðlinum. Fyrst voru tímamörkin fyrir lok 2018, eða 31.desember 

2018.  Mörkin voru lengd þar sem það voru ekki mörg íslensk fyrirtæki sem voru byrjuð á 

innleiðingarferli vottuninar (lög um breytingum á lögum um vottun á jafnlaunakerfum 

fyrirtækja og stofana á grundvelli staðalsins ÍST 85 nr 56/2017).  

Ísland er samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem var gefin út árið 2017 í fyrsta sæti yfir 

jafnrétti kynjanna á heimsvísu. Þó svo að mikill sigur sé unninn fyrir lítið land að vera efst á 

lista að þá er langt í land í alþjóðlegu samhengi þar sem að það eru ekki mörg önnur lönd í 

heiminum í sömu stöðu og Ísland. Það er talið að það taki um það bil 217 ár fyrir konur að ná 

að vinna sér inn eins mikið og karlar og fá sömu viðurkenningu og þeir fá á 

vinnumarkaðnum. Ef samantekið er kynbundinn launamismunur á heimsvísu þá er 
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mismunurinn um það bil 58% á milli launa hjá körlum og konum, körlum í vil (United 

Nations, e.d.). 

Samkvæmt alþjóðlegri jafnréttisvísitölu sem reiknuð er af Sameinuðu þjóðunum (e. United 

Nations) var Ísland einnig í fyrsta sæti eins og mynd 4 gefur til kynna (World Economic 

Forum, 2018).     

  

Mynd 4. The Global gender report 2018, global gender rankings (World economic forum, 2018).  

 

Jafnréttisvísitalan (e. Gender Inequalilty Index) er reiknuð út frá þremur víddum, styrkleika 

(e. Empowerment), heilsu (e. Health) og vinnumarkaði (e. Labour market). Í hverri vídd er 

tekið mið af nokkrum mikilvægum þáttum eins og hlutföll þingsæta sem konur sitja, 

efnahagsstaða, og þátttaka á vinnumarkaði. Þessari vísitölu er ætlað að afhjúpa betur muninn 
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á árangri milli karla og kvenna í heiminum. Því hærri sem vísitalan er því meiri mismunur er 

milli karla og kvenna í landinu sem leiðir til þess að tap á þróun manna í heiminum verður 

enn meira. GII indexið tekur til 160 landa og er gert til þess að varpa betur ljósi á mismun 

karla og kvenna í heiminum (United Nations, e.d.).  

Eitt af grundvallarmarkmiðum Evrópusambandsins er að útrýma launamismun milli 

kynjanna. Evrópusambandið leggur mikla áherslu á það að karlar og konur fái sömu laun fyrir 

sömu eða svipaða vinnu.  Sambandið gefur sig út fyrir það að hjálpa löndum innan Evrópu að 

finna rétta leið fyrir landið til þess að útrýma launamisrétti á milli kynjanna. Árið 2017 var 

sett fram framkvæmdaáætlun (e. The Action Plan) sem á að hjálpa löndum og öllum þeim 

sem vilja komast að rót vandamálsins. Þetta eru átta aðalatriði sem farið er inná og er þetta 

heildræn nálgun við kynbundnum launamismun. Atriðin sem ætlað er að fara inná og takast á 

við eru að berjast gegn aðgreiningu í atvinnugreinum og störfum, styrkja betur hæfni kvenna, 

afhjúpa misrétti og staðalímyndir, brjóta glerþakið (e. Breaking the glass ceiling) með því að 

berjast gegn lóðréttri aðgreiningu (European Commission, 2017).  
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3. Aðgerðaráætlanir  
Ástæður og skýringar kynbundins launamismunar eru misjafnar eins og þær eru margar. 

Vandamálið er eins og verkefnið bendir á djúpt og þarf róttækar breytingar til þess að útrýma 

því. Til eru nokkrar aðferðir til jafnréttis á vinnumarkaði sem Ísland hefur innleitt og sett í 

lög.  

 

3.1 Jafnréttisáætlanir  
Samkvæmt lögum nr 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna er fyrirtækjum og 

stofnunum gerð sú skylda að gera jafnréttisáætlun ef þar starfa fleiri en 25 starfsmenn á 

ársgrundvelli. Það eru ákveðnir þættir sem þurfa að koma fram í jafnréttisáætlun fyrirtækja og 

stofnana og eru þeir þættir tilgreindir í 19-22. gr jafnréttislaganna. Þeir þættir sem tilgreindir 

eru í lögunum eru starfsþjálfun, laus störf, endurmenntun, símenntun, samræming fjölskyldu- 

og atvinnulífs og launajafnrétti (Jafnréttisstofa, f, e.d.). 

Með jafnréttisáætlunum er ætlunin að tryggja virkt jafnréttisstarf á íslenskum vinnumarkaði. 

Hlutverk jafnréttisáætlana er að ryðja úr vegi þeim áskorunum og hindrunum sem geta verið á 

vegi kynjanna en einnig skoða og hafa eftirlit með aðstæðum á hverjum vinnustað. Mikilvægt 

er að starfsfólk sé vel upplýst um jafnréttissjónarmið fyrirtækisins og jafnréttisáætlanir. 

(Jafnréttisstofa, f, e.d.).  

Jafnréttisstofa hefur það hlutverk að hafa eftirlit með jafnréttisáætlunum fyrirtækja og 

stofnana á íslenskum vinnumarkaði (Jafnréttisstofa, a, 2009, bls 19) en fyrirtækjum ber að 

endurnýja áætlun sína á þriggja ára fresti (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

nr. 10/2008).  

 

3.2 Jafnlaunastaðall / vottun  
Jafnalaunastaðall ÍST 85 er stjórnunartæki sem er ætlað er að nota inná íslenskum 

vinnumarkaði. Sumarið 2012 var staðallinn kynntur inn sem mikilvægt tól í baráttunni um 

jafnrétti hér á landi. Jafnalaunastaðallinn er afrakstur mikillar vinnu en fjórum árum áður en 

hann var kynntur til sögunnar, var skipuð ákveðin tækninefnd sem sá um vinnu og gerð 

staðalsins. Nefndin var skipuð af fjölbreyttum hópi fólks úr fremstu stofnunum landsins, eins 

og fulltrúar jafnréttisstofu, Bandalag háskólamanna og félags kvenna í atvinnurekstri. 

Staðlaráð Íslands hafði umsjón með verkefninu og voru margir sem komu að þessu 

umfangsmikla verkefni (Staðlaráð Íslands, a, e.d.). 
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ÍST 85 jafnlaunastaðallinn var lögfestur árið 2017 en samkvæmt lögum nr. 56/2017 skal 

jafnalaunavottun fyrirtækja byggjast á jafnlaunastaðlinum sem hér um ræðir (Lög um 

breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr 56/2017). Tímamörk voru 

sett á fyrirtæki á íslenskum vinnumarkaði sem varða innleiðingu jafnlaunavottunar eins og 

hefur komið fram áður. Fyrirtæki þurfa því að gefa sér góðan tíma í þetta ferli. Samkvæmt 

reglugerð nr. 1030/2017 um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvellli 

staðalsins ÍST 85 er skylt að „Fyrirtæki og stofnanir sem 250 eða fleiri starfsmenn starfa að 

jafnaði á ársgrundvelli skulu hafa öðlast vottun skv 4.mgr. 19.gr. laga um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla á jafnlaunakerfi og framkvæmd þess eigi síðar en 31.desember 

2019“ (Reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins 

ÍST 85 nr. 1030/2017). Þau fyrirtæki sem eru með fjölda starfsmanna á bilinu 150 – 249 þufa 

vera komin með vottun fyrir lok árs 2020 og þau fyrirtæki sem eru með starfsmenn á bilinu 

90-149 þurfa innleiða fyrir lok árs 2021. Svo að lokum þau fyrirtæki sem eru með 25 til 89 

starfsmenn þurfa innleiða vottunina fyrir lok árs 2022. (Reglugerð um vottun á 

jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85 nr. 1030/2017).  

Jafnlaunastaðlinn er yfirlit um ákveðnar kröfur sem gerir fyrirtækjum og stofnunum á 

íslenskum vinnumarkaði kleift að tryggja launajafnrétti innan síns fyrirtækis. Til þess að geta 

innleitt jafnlaunastaðalinn þarf fyrirtækið að vera með jafnlaunakerfi. Ferli staðalsins og 

innleiðing er umfangsmikið og verða fyrirtæki að gefa sér tíma í það verkefni. Faglegar 

aðferðir, stöðugar endurbætur og fastar verklagsreglur eru það sem einkenna staðalinn. Um 

leið og fyrirtæki hafa innleitt staðal eins og þennan hjá sér, farið eftir öllum reglum hans, 

breytt starfsferlum og hvernig er unnið að verkefnum, fær fyrirtækið viðurkennda aðila sem 

votta að fyrirtækið uppfylli þær kröfur sem jafnlaunastaðallinn setur. Jafnlaunastaðallinn á að 

geta nýst öllum íslenskum fyrirtækjum, óháð tilgangi þeirra, stærð eða starfsemi (Staðlaráð 

Íslands, a, e.d.).  

Tilgangur jafnalaunastaðalsins er fyrst og fremst sá að útrýma kynbundnum launamismun 

með því að skilgreina reglur og staðla leiðbeiningar fyrir fyrirtæki þegar kemur að 

launaákvörðunum og launakerfum (Stjórnaráð Íslands, b, e.d.). Einnig er tilgangurinn sá að 

ná efnahagslegu jafnræði í samfélaginu sem mun skila sér í lífeyrisgreiðslum karla og kvenna 

(Stjórnarráð Íslands, b, e.d.). Þó svo að það sé komin lítil reynsla á staðalinn þá er íslenskur 

vinnumarkaður að reyna sitt besta til þess að koma á móts við vandamálið sem ójöfn laun 

milli kynjanna er. Þessi vottun er einstök því ekki er vitað um annað land í heiminum sem er 

að ganga lengra en þetta í því að útrýma launamismun kynjanna á vinnumarkaði. Markmið 

Jafnlaunavottunar eru skilgreind samkvæmt Stjórnarráði Íslands „að aukning verði á ánægju 
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starfsmanna innan fyrirtækja og að trú þeirra á mannauðstjórnun sé fagleg og að það bæti sýn 

stjórnenda á starfsmanna- og launamál sem auðveldi þeim starfsmannahald og rökstuðning 

við launaákvarðanir. Afraksturinn verði gagnsærra og réttlátara launakerfi” (Stjórnarráð 

Íslands, b, e.d.).  

Staðallinn getur reynst fyrirtækjum flókinn og er vinnuferli hans langt og strangt. Það er 

ýmislegt sem fylgir staðlinum eins og launagreining, starfaflokkun og hvernig eigi að 

framkvæma þess konar verkefni innan fyrirtækja sem fylgja jafnlaunastaðlinum (Staðlaráð 

Íslands, b, e.d.).  

 

3.3 Ferli jafnlaunavottunar  
Þegar fyrirtæki ákveða að fara í það verkefni að innleiða jafnlaunastaðllinn ÍST 85 þá geta 

þau nálgast allar upplýsingar um ferlið hjá Stjórnarráði Íslands. Fyrirtæki verða að fjárfesta í 

staðlinum hjá Staðlaráði Íslands (Staðlaráð Íslands, b, e.d.). Með kaupum á 

jafnlaunastaðlinum  fylgja skjöl sem eru þróuð til þess að gera innleiðingu á staðlinum 

auðveldari. Mikilvægt er þó að muna í ferli innleiðingar að staðallinn segir fyrirtækjum eða 

stofnunum ekki hvernig eigi að uppfylla kröfur hans heldur aðeins hvaða kröfur eigi að 

uppfylla. Fyrirtæki geta sótt námskeið á vegum fræðslusetrinu Starfsmennt, þeim að 

kostnaðarlausu þar sem að fjallað er um verklag og ferli jafnlaunavottunar, hugmyndafræði 

og verkfæri sem hægt er nota í innleiðingu (Stjórnarráð Íslands, c, e.d.).  

Ef fjallað er um ferlið sjálft sem jafnlaunastaðallinn fer í gegnum þá er búið að taka fyrsta 

skrefið fyrir fyrirtæki vegna þess að fyrirtæki hafa ekki val lengur um að taka þátt í 

jafnlaunavottun, heldur er það skylda. Mynd 5 sýnir hvernig ferli innleiðingar er myndrænt 

sem er gott að hafa einnig til hliðsjónar.  
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Mynd 5. Ferli innleiðingar jafnlaunavottunar (Jafnréttisstofa, e, e.d.).  

 

Fyrirtæki verða að gera sér grein fyrir því að þegar það er farið í þetta ferli verður það að vera 

gert rétt og skipulega, til þess að fá á endanum vottunina því það er lokamarkmiðið. Skref tvö 

er að setja upp áætlun um hvernig eigi að fara að verkefninu og gera mat á stöðu 

fyrirtækisins. Stöðumat fyrirtækisins er gert til þess að fara yfir það sem er nú þegar til staðar 

hjá fyrirtækinu sem staðlinn gerir kröfu um. Oft eru þó fyrirtæki með eitthvað af því til staðar 

sem þarf til að uppfylla staðalinn. Í stöðumatinu er t.d verið að athuga hvort að það sé til 

staðar jafnlaunastefna og hvort að hún sé aðgengileg starfsmönnum. Einnig er verið að athuga 

hvort að það sé til staðar ákveðnar verklagsreglur varðandi laun og launamál. Hvort að það sé 

til staðar starfaflokkun, verklagsreglur um skjalastýringu og verklagsreglur um auðkenningu, 

verndun, geymslu, varðveislutíma, endurheimt og förgun skráa og skjala og meira til. Í 

fylgiskjölum staðalsins er að finna alla tékklista varðandi stöðumatið. Samkvæmt áætluninni 

er næst á dagskrá að framkvæma verkáætlunina og er það miklvægasti partur 

innleiðingarinnar. Í verkáætluninni er gerð flokkun á störfum innan fyrirtækisins. Einnig er 

svo gerð greining á launum og byggir hún á því hvernig störf eru flokkuð innan fyrirtækisins 

(Jafnréttisstofa, e, e.d.). Seinasta skrefið áður en innleiðingu er lokið er úttekt af vottunaraðila 

jafnlaunastaðalsins. En vottunaraðilinn gerir úttekt á fyrirtækinu og athugar hvort að 



 

20 

fyrirtækið eða stofnunin uppfyllir allar kröfur sem eru gerðar til þess samkvæmt 

jafnlaunastaðlinum. Ef úttektin gengur vel og fyrirtækið fær hana samkvæmt vottunaraðila er 

hægt að fara þrjár mismunandi leiðir til þess að fá jafnlaunamerkið. Það er hægt að fá vottun 

frá faggiltri vottunarstofu. Sem gefur til kynna að vinnustaðurinn uppfyllir allar þær kröfur 

sem gerðar eru um jafnlaunavottun. Það er svo einnig hægt að fá staðfestingu hagsmunaaðila 

eða gefa út yfirlýsingu um vottun jafnlaunastaðalsins. Fyrirtækið ræður hverja af þessum 

þremur leiðum þau fara. Þau fyrirtæki sem fá vottun mega bera jafnlaunamerkið (Stjórnarráð 

íslands, a, e.d.).  

Jafnlaunamerkinu er gert að vera gæðastimpill fyrir fyrirtæki. Merkið er því einnig hluti af 

orðspori og ímynd fyrirtækja. Noktun á jafnlaunamerkinu gildir jafn lengi og vottunin sem er 

í þrjú ár. Jafnlaunamerkið á að nota í takt við reglur um notkun þess. Reglur um merkið eru 

staðfestar af félags- og jafnréttismálaráðherra Íslands (Stjórnarráð Íslands, b,  e.d.).  

Eftir að fyritæki hafa innleitt jafnlaunakerfi og fengið jafnlaunamerkið er verkefninu ekki 

lokið. Vegna þess að Samtök aðila á vinnumarkaði sjá um eftirlit á jafnlaunavottuninni sem 

þarf að endurnýja á þriggja ára fresti. Fyrirtæki þurfa því að veita samtökunum öll þau gögn 

og upplýsingar sem samtök aðila á vinnumarkaði telja sig þurfa til þess að sinna eftirlitinu 

(Stjórnarráð Íslands, b, e.d.). Margir bera þetta eftirlit saman við bifreiðaskoðun sem fólk þarf 

að fara í á hverju ári. Ef fyrirtæki endurnýja ekki vottunina, gefa ekki upp nauðsynlegar 

upplýsingar eða gögn er hægt að tilkynna fyrirtækið til Jafnréttisstofu. Jafnréttisstofa ræðir 

við fyrirtæki sem ekki fara eftir lögum og ef ekkert er gert er tekin ákvörðun um dagsektir. 

Upphæð dagsekta er ákveðin af Jafnréttisstofu en tekið er tillit til fjölda starfsmanna, og 

hversu umfangsmikill rekstur fyrirtækisins er. Upphæðin getur verið allt að 50.000 þúsund 

krónum á dag (Stjórnarráð Íslands, b, e.d.).  

 

3.4 Jafnrétti á vinnumarkaði  
Ísland í fyrsta stæti meðal OECD (e. Organisation for Economic Co-operation and 

Development) ríkja hvað varðar atvinnuþátttöku kvenna og hefur atvinnuþátttaka kvenna á 

Íslandi aldrei verið eins há, eins og fyrr segir. Atvinnuþátttaka karla er þó alltaf aðeins hærri 

en minnsti munurinn milli karla og kvenna í heiminum er hér á landi. Ef litið er á íslenskan 

atvinnumarkað í alþjóðlegu samhengi þá má ekki gleyma því að það er mikill kostur að vera 

með svona marga kvennmenn á vinnumarkaði. Ef vitnað er í rannsókn gerð af sænska 

jafnréttisráðuneytinu þá er talað um að hægt sé að auka verga landsframleiðslu nokkurra 

Evrópuríkja um 14-45% ef staða karla og kvenna verður jöfn á vinnumarkaði. Tekið er þá til 
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þátta til eins og framleiðni, þar sem að framleiðni kvenna yrði að vera jöfn karla (Åsa 

öfström, 2009).  

Samkvæmt alþjóðabankanum (e. International bank) myndi landsframleiðsla ákveðinna landa 

eins og Japan og Bandaríkjanna hækka um að minnsta kosti 5% ef atvinnuþátttaka karla og 

kvenna myndi jafnast. Það er því ljóst að jöfn staða karla og kvenna á vinnumarkaði leiðir til 

jákvæðra afleiðinga (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015, bls 28).  
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4. Rannsóknaraðferð  
Í þessum kafla er fjallað um hvernig rannsókn lokaverkefnisins fór fram. Framkvæmd, 

gagnaöflun og lýsing á aðferðafræðinni sem notuð var. Einnig verður skoðaður 

viðtalsramminn sem notaður var í rannsókninni.  

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð (e. Qualitative research) og var sú aðferðafræði fyrir 

valinu vegna þess að markmið rannsóknarninnar var að kanna áhrif jafnlaunavottunar á 

kynbundinn launamismun á íslenskum vinnumarkaði. Reynt var að leitast eftir hvaða vonir og 

áhrif fólk, fyrirtæki og stofnanir leggja í nýja löggjöf sem varðar Jafnlaunastaðal ÍST 85. 

Markmið rannsóknarinnar er að skilja betur hvernig hugsnanagangur fyrirtækja er,varðandi 

þessi mál og varð því eigindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

byggja á viðtalsrannsóknum eins og rýnihópum og djúpviðtölum (Markaðs- og 

miðlarannsóknir, e.d.). Rannsakandi ákvað að notast við djúpviðtöl, sem eru hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl sem byggja á fyrirfram ákveðnum viðtalsramma sem hafður er til 

hliðarsjónar þegar hvert viðtal er tekið. Þó er gott rými fyrir ákveðið flæði þar sem 

viðmælandinn er frjáls til þess að lýsa sinni upplifun og reynslu. Niðurstaða eigindlegra 

rannsókna er ekki á þann veg að hægt sé að bera saman tölulegar upplýsingar heldur er reynt 

að sjá út ákveðna þemu út frá þeim viðtölum sem tekin hafa verið og sjá hvað er sameiginlegt 

með þeim (Jón Gunnar Bernburg, 2015). Spurningar í djúpviðtölum eru opnar og er 

samræðum í þess konar viðtölum oft líkt við venjulegt samtal. Hlutverk spyrjandans er að ná 

fram afslappaðri stemmingu svo að viðmælandanum líði vel og hægt sé að fá eðlileg og 

heiðarleg svör fram (Islandia, e.d.).  

Viðtalsramminn innihélt tíu spurningar:  

• Hversu margir starfsmenn vinna hjá fyrirtækinu? 

• Hefur fyrirtækið samþykkta jafnréttisstefnu? Er jafnréttisfulltrúi hjá fyrirtækinu? Ef til 

er jafnréttisstefna – hvernig er hún kynnt fyrir starfsfólki?   

• Er jafnlaunastefna hjá fyrirtækinu? Hafa verið gerðar launagreiningar m.t.t jafnréttis 

kynjanna í launum? Ef svo er hafa þessar greiningar leitt í ljós mun á launum 

kynjanna? Er verið að gera eitthvað sérstakt til að koma í veg fyrir launamun 

kynjanna? 

• Nú er skylda samskvæmt lögum nr. 56/2017 með breytingum  að innleiða 

jafnlaunakerfi og fá jafnlaunavottun skv. ÍST 85 frá löggiltum vottunaraðila í 

fyrirtækjum sem eru með fleiri en 250 starfsmenn á launaskrá hjá sér fyrir lok þessa 

árs. Hvernig er staðan á þessu verkefni hjá ykkur?  
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• Hver er helsta áskorunin hvað varðar ferli við innleiðingu á ÍST 85? 

• Hefur eitthvað komið ykkur á óvart hvað varðar innleiðinguna? 

• Hverjir innan fyrirtækisins (eða hvaða stöðum gegna þau) eru að sjá um innleiðingu á 

jafnlaunavottuninni? 

• Finnst fyrirtækinu þínu vera þörf á innleiðingu jafnlaunavottunar? Ef já hvers vegna, 

ef nei hvers vegna ekki? 

• Væri hægt að fara einhverja aðra leið þegar það kemur að því að útrýma kynbundnum 

launamismun? Ef svo er, hvaða? 

• Hvaða vonir bindur fyrirtækið þitt við innleiðingu á jafnlaunakerfi? 

 

4.1 Viðmælendur  
Viðmælendur voru sex talsins og voru þeir allir starfsmenn fyrirtækja þar sem starfsmenn á 

ársgrundvelli eru fleiri en 250 talsins. Þeir sem voru fengnir í viðtal voru annað hvort 

mannauðsstjórar þessara sex stóru fyrirtækja eða starfsmenn sem voru staðgenglar 

mannauðsstjóra og komu með einhverjum hætti að innleiðingu jafnlaunastaðalins. Fyrirtækin 

voru komin mislangt á veg með innleiðingu á jafnlaunastaðlinum. Þó nokkur voru nú þegar 

komin með jafnlaunavottunina og hafa þar að leiðandi fengið vottun frá vottunaraðila en 

önnur voru ennþá í því ferli að innleiða kröfur staðalsins inn í fyrirtækið hjá sér.  

Viðmælendur voru valdir af handahófi og er því úrtak rannsóknarinnar slembiúrtak. Þýðið er 

eins og fyrr segir mannauðsstjórar 100 stærstu fyrirtækja landsins, þar sem starfsmenn voru 

fleiri en 250 á ársgrundvelli.  

Við úrvinnslu gagna við gerð rannsóknar er rannsakanda þó ætlað að halda trúnaði við þau 

fyrirtæki sem viðtalsrannsóknin fór fram við. Svör viðmælenda verða því sett fram undir 

dulnefnum til þess að halda trúnað við fyrirtæki og stofnanir sem tóku þátt í rannsókninni. 

Fyrirtækin og stofnanirnar verða því undir dulnefnunum A, B, C, D, E, F.  

Fyrsta skref rannsóknarinnar var einfaldlega að finna viðmælendur, en eins og kom fram að 

þá voru þeir valdir af handahófi. Rannsakandi sendi tölvupóst á um það bil tíu viðmælendur 

sem pössuðu inn í þýði rannsóknar og voru sex af þeim valdir til þess að taka þátt. Næsta 

skref var viðtalið sjálft, sem fór oftar en ekki fram á skrifstofu viðmælenda. Á meðan 

viðtalinu stóð var hljóðupptaka í gangi, til þess að missa ekki af neinum mikilvægum 

upplýsingum meðan á viðtalinu stæði. Að lokum fór rannsakandi í gegnum hverja 

hljóðupptöku til þess að reyna dýpka skilning sinn á samtölunum og komast að því hvað væri 

sameiginlegt og hver þema viðtalanna væru. Allir viðmælendur svöruðu spurningunum tíu 
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sem viðtalsramminn tók til. Svörin fóru þó eftir því hversu langt hvert fyrirtæki var komið í 

ferlinu og voru þar að leiðandi mismunandi en gagnleg.  
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5. Niðurstöður / Greining  
Úrvinnsla gagna og upplýsingar sem kom út frá viðtölum sem rannsakandi gerði er til 

umræðu í þessum kafla. Við úrvinnslu reyndi rannsakandi að varpa ljósi á þemu sem komu úr 

viðtölunum, hvað viðmælendum fannst um jafnlaunavottunina og ferli þess, einnig finna hvað 

var sameiginlegt með viðtölunum.  

Allir viðmælendur rannsóknarinnar komu með einhverju móti að innleiðingu 

jafnlaunastaðalins hjá sínu fyrirtæki. Allt frá því að bera ábyrgð á verkefninu, taka við af 

öðrum starfsmönnum sem voru í verkefninu og koma til með að sjá um ferli innleiðingar. Tvö 

fyrirtæki af þessum sex voru ekki komin með vottun þegar viðtölin voru tekin, annað þeirra 

var í úttekt fyrir stuttu og á von á vottun innan skamms á meðan hitt fyrirtækið er ekki byrjað 

á ferlinu vegna starfsmannabreytinga, en hyggst byrja eftir sumarfrí. Fyrirtækin sem eru á 

almenna markaðnum sem tóku þátt í rannsókninni eru þrjú talsins og fyrirtækin á opinbera 

markaðnum sem tóku þátt voru einnig þrjú. Næst er farið yfir hverja spurningu sem 

viðtalsrammi rannsóknarninnar tók til og varpað ljósi á svör viðmælenda.  

 

5.1 Jafnréttisstefna, jafnréttisfulltrúi og kynning á jafnréttisstefnu 

fyrir starfsfólk 
Fyrsta spurning viðtalsrammans sem snýr að jafnréttisstefnu fyrirtækjanna, jafnréttisfulltrúa 

og kynningu á jafnréttisstefnu til starfsmanna fyrirtækisins eða stofnunarinnar er svipuð hjá 

öllum fyrirtækjunum og var spurning númer tvö. Öll fyrirtækin eru með samþykkta 

jafnréttisstefnu, hún er oftar en ekki inní starfsmannastefnu eða annars konar stefnu 

fyrirtækjanna. Ekki voru öll fyrirtækin með starfandi jafnréttisfulltrúa innan fyrirtækisins. Það 

voru fjögur af sex fyrirtækjum sem voru með jafnréttisfulltrúa í einhvers konar mynd. Það var 

þá annað hvort starfsmaður innan mannauðssviðs sem fékk hlutverk jafnréttisfulltrúa eða þá 

jafnréttisnefndir innan ákveðinna sviða fyrirtækjanna sem fóru með hlutverk jafnréttisfulltrúa 

innan síns sviðs eða deildar. Jafnréttisstefnan var opin starfsmönnum inná innra vef fyrirtækja 

í öllum tilvikum. Það er hægt að nálgast jafnréttisstefnuna á heimasíðu allra fyrirtækja en 

aðeins helmingur fyrirtækja var með sérstaka fundi til þess að kynna annað hvort 

jafnréttisstefnuna eða útkomu úttektar og vottunar.  
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5.2 Jafnlaunastefna og launagreiningar m.t.t jafnréttis kynjanna 
Næst var spurt um jafnalaunastefnu og hvort hún væri til staðar hjá fyrirtækjunum en það 

voru öll fyrirtæki með hana. Hún var þó oftast sem ákvæði inní öðrum stefnum eins og til 

dæmis jafnréttisstefnunni. Jafnlaunastefna gengur út á það að borga starfsmönnum sömu laun 

fyrir sömu eða sambærilega vinnu óháð því hver er að vinna starfið. Það var misjafnt eftir 

fyrirtækjum hvort að stjórnendur settu sér ákveðin markmið hvað varðar jöfn laun til 

starfsmanna sem voru ekki hluti af jafnlaunastefnu heldur persónuleg markmið sem þeim 

langaði að ná meðan þau væru við stjórn. Það voru fyrirtæki A og E, þar sem stjórnendur 

settu sér þess konar markmið. Stjórnendur hjá fyrirtæki A settu sér starfskjarastefnu þar sem 

að tvennt skipti máli: Að borga markaðslaun og ekki mismuna eftir kyni (Ónefndur 

starfsmaður hjá fyrirtæki A, 2019). Stjórnandi hjá fyrirtæki E vildi einnig setja sér markmið 

frá byrjun um að það myndi ekki mælast kynbundinn launamunur nema innan útskýranlegra 

marka á meðan hann er við stjórnvölinn (Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki E, 2019).  

Spurning sem hér um ræðir var þríþætt, í fyrsta lagi jafnlaunastefnan sem komið hefur verið 

inná, í öðru lagi var spurt um hvort það hafa verið gerðar launagreiningar með tilliti til 

jafnréttis? Og í þriðja lagi hvort að þessar launagreiningar hafa leitt í ljós launamun á milli 

kynjanna? Öll fyrirtækin höfðu gert launagreiningar áður, en misjafnt var hversu oft þær voru 

gerðar. Fyrirtækin sem eru á almennum markaði gera launagreiningar mun oftar heldur en 

þau sem eru á opinberum markaði. Allt frá því að gera greiningarnar mánaðarlega til árlega. 

Það fór einnig eftir því hversu vel í stakk búin fyrirtæki voru með kerfi til þess að gera 

launagreiningar. Fyrirtæki A var mjög vel í stakk búið til að gera launagreiningar. Þau eru 

með kerfi sem þau gerðu í samstarfi við Pay Analytics sem gerir þeim kleift að sjá áhrif 

hverja einstu launahækkunnar fram í tímann. Þannig geta þau tekið mjög meðvitaðar 

ákvarðanir um launaákvarðanir með tiliti til hvernig og hvar launamunur kemur fram í 

fyrirtækinu (Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki A, 2019). Fyrirtæki E var einnig með þetta 

kerfi hjá sér og virkaði það eins fyrir þau (Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki E, 2019).  

 

5.3 Jafnlaunavottun, hver er staðan á því verkefni?  
Fyrirtæki A, B, D og E hafa öll hlotið vottun frá ytri vottunaraðila og geta því flaggað 

jafnlaunamerkinu sér til stuðnings. Fyrirtæki C og F hafa ekki fengið vottunina eins og er. 

Fyrirtæki C er búið að fara í gegnum tvær úttektir og er að bíða eftir niðurstöðum úr seinni 

úttekt. Fyrirtæki F hyggst fá vottun fyrir lok árs 2019 (Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki C, 

2019).  Í spurningu fjögur var spurt viðmælendur hvar í ferlinu þau væru stödd og er því 
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eðlilegt að þau eru ekki öll á sama stað þar sem jafnlaunavottunarferlið er umfangsmikið og 

ytri vottunaraðilar fáir að ekki er hægt að gera úttektir hjá öllum á sama tíma.  

 

5.4 Helsta áskorunin við innleiðingu á jafnlaunastaðlinum 
Spurning fimm var á þann vega að reyna finna út hver helsta áskorun fyrirtækja við 

innleiðingu á jafnlaunastaðli væri. Svör fyrirtækjana voru misjöfn. Fyrirtæki A fannst orðaval 

og skjölun vera helsta áskorunin. Hvernig ætti að skila verkefninu af sér með ákveðnum 

orðum og orðalagi sem teymið sem var að vinna að verkefninu var ekki vant að notast við 

(Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki A, 2019).  

Helsta áskorunin fyrir fyrirtæki B var að fá stjórnendur og aðra starfsmenn til þess að átta sig 

á því að með staðlinum er ekki verið að finna verðmætasta fólkið í fyrirtækinu heldur er verið 

að verðmeta og starfsflokka störfin sem eru í fyrirtækinu. Fyrirtæki B fannst einnig erfiðast 

að fá fólk til þess að hætta að hugsa um starfsmennina og einblína á starfið (Ónefndur 

starfsmaður hjá fyrirtæki B, 2019).  

Fyrirtæki C er með tvenns konar launakerfi og til að byrja með fannst þeim erfitt að setja 

þessi tvö launakerfi saman í eina starfaflokkun, en þegar þau voru byrjuð að vinna verkefnið 

kom það meira í ljós að það var minna mál en augað gaf leið í byrjun. En einnig fannst þeim 

starfsmannafjöldi vera smá áskorun þar sem að vinnustaðurinn er mjög stór og var vinnan því 

umfangsmeiri (Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki C, 2019).  

Fyrirtæki D fannst erfiðast við vinnu á jafnlaunastaðlinum að fá stjórnendur til þess að vinna 

eftir staðlinum í daglegum rekstri. Stjórnendur eiga það til að taka sjálfstæðar ákvarðanir í 

launamálum því var komin sú regla á að ef stjórnandi vildi hækka starfsmann um ákveðna 

prósentu að þá þarf sú hækkun að fara í gegnum mannauðsstjóra fyrst, svo hægt sé að athuga 

áhrif hækkunnarinnar á launamun fyrirtækisins áður en ákvörðun um hækkun á launum fer í 

gegn (Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki D, 2019).  

Helsta áskorun fyrirtækis E snéri einnig að stjórnendum fyrirtækisins. Þeim fannst erfiðast að 

ná samhljómi meðal stjórnenda um skilgreininguna á starfaflokkunum, kerfinu sem var notað 

til þess að starfaflokka og hvaða viðmið átti að nota til grundvallar um hversu og hvaða starf 

er verðmætast. Einnig hvar hvert starf raðast inn í flokkunina. Þetta var þeim erfitt vegna þess 

að sitt sýnist hverjum eins og mannauðsstjóri fyrirtækis E sagði (Ónefndur starfsmaður hjá 

fyrirtæki E, 2019). Stjórnendur vildu auðvitað að sitt starfsfólk væri verðmætast og hið 

mannlega eðli birtist í viðræðum sem þessum vegna þess að það langar öllum að gera vel við 

sitt starfsfólk.  
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Fyrirtæki F hefur eins og fram kom áðan ekki farið í gegnum jafnlaunakerfið og var því 

skoðun starfsmannastjórans um hver helsta áskorun ferlisins ekki eins og hinna. 

Starfsmannastjórinn hélt samt sem áður, þó svo að ekki væri búið að fara í gegnum ferlið að 

stærð vinnustaðarins myndi örugglega vera ákveðin áskorun, einfaldlega vegna þess að vinna 

verður því meiri (Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki E, 2019).  

 

5.5 Hvað kom á óvart við ferli jafnlaunavottunar? 
Misjafnt var hvað kom á óvart hjá fyrirtækjunum en samhljómar var um að erfitt væri að fara 

í vinnu á jafnlaunastaðli ef stjórnendur væru ekki á sama báti hvarð varðar 

jafnréttissjónarmið. Því stjórnendur bera þá ábyrgð að miðla stefnum og markmiðum áfram til 

starfsmanna, sem myndi reynast erfitt verk ef aðeins teymið sem sæi um jafnlaunavottunina 

færi með þá ábyrgð.  

Fyrirtæki A benti á að jafnlaunastaðallinn er mjög fastmótað og staðlað ferli sem gæti leitt til 

þess að fyrirtæki hafi litla forsendu til þess að standast kröfur staðalins á annan hátt en 

staðallinn segir til um (Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki A, 2019).  

Starfsmaður hjá fyrirtæki C sagði að það hafði komið þeim óvart hversu vel ferlið gekk hjá 

þeim og einnig hvernig hægt væri að nýta jafnlaunastaðalinn í það að gera verklag innan 

fyrirtækisins betra og staðlaðra (Ónefndur starfsmður hjá fyrirtæki C, 2019).   

Það var áhugavert að sjá hvað kom á óvart hjá fyrirtæki E, en viðmælandinn sagði frá því að 

þegar fyrirtækið var að fara í gegnum þetta ferli þá gerðu þau mikið af launagreiningum sem 

sýndu að þegar það er aðeins litið á starfslýsingar innan þessa fyrirtækis að þá mælist  

kynbundinn launamunur innan skekkjumarka sem er 0,5%, en þegar starfsaldurinn var 

skoðaður að þá mældist 1,5% launamunur innan fyrirtækisins körlum í hag. Skýringin á því er 

líklegast að þegar konur fara í fæðingarorlof þá virðist hægjast á framgangi kvenna í störfum 

sem hefur þar að leiðandi bein áhrif á launin þeirra. Þessi munur kemur ekki fram fyrr en eftir 

þrítugsaldurinn. Líklegt er að þegar konur verðar ófrískar þá biðja þær ekki ómeðvitað um 

launahækkanir, fara síðan í fæðingarorlof í 9-12 mánuði og koma síðan til baka í vinnuna, og 

eru þá ekki að sækjast eftir launa né stöðuhækkunum. Þarna samanlagt eru því komin 

rúmlega 3 ár þar sem að konan biður ekki um hærri laun á meðan karlinn gerir það (Ónefndur 

starfsmaður hjá fyrirtæki E, 2019).  
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5.6 Hver ber ábyrgð á verkefninu og tók þátt í því  
Öll fyrirtækin sem voru nú þegar komin með vottunina eða búin að fara í gegnum ferlið fengu 

utanaðkomandi ráðgjöf til þess að hjálpa sér með framgang verkefnisins. Það voru því fimm 

fyrirtæki af sex sem fengu utanaðkomandi aðstoð og allir voru sammála um það að það var 

mikil hjálp í þeim, sérstaklega í upphafi verkefnisins því verkefnið til að byrja með getur 

virkað eins og það sé óyfirstíganlegt. Fyrirtækið sem á eftir að fara eftir kröfum 

jafnlaunastaðalsins hefur ekki ákveðið hvort að það muni nýta sér utanaðkomandi aðstoð.   

Mannauðsstjóri, starfsmannastjóri eða staðgengill starfsmannasviðs bera ábyrgð á 

jafnlaunaverkefninu hjá fyrirtækjunum sem tóku þátt í rannsókninni. Allt eru þetta starfsheiti 

þar sem starfslýsing er svipuð. Ábyrgð þessara starfsmanna snýr að stjórnendum fyrirtækisins 

og bera þau ábyrgð á þá vegu að á öllum stundum er verið að fylgjast með, bæta og hafa 

eftirlit með jafnlaunavottuninni og öllu sem snýr að henni.  

Þegar fyrirtækin voru að fara í gegnum ferli innleiðingar á jafnlaunavottuninni þá voru í 

öllum tilvikum utanaðkomandi ráðgjafi sem kom að verkefninu eins og fyrr kom fram, 

mannauðsstjóri eða álíka stöðugildi og svo var mismunandi hversu margir starfsmenn á 

mannauðssviði eða launafulltrúar sem tóku þátt í ferlinu einnig. Hjá fyrirtæki D var þó 

starfsnemi sem fékk að taka þátt í ferlinu, nánar tiltekið við gagnaöflun og úrvinnslu gagna 

(Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki D, 2019).  

 

5.7 Er þörf á innleiðingu jafnlaunavottunar? 
Aðspurð hvort að þörf væri á innleiðingu jafnlaunavottunar, voru öll fyrirtækin sammála um 

að svo væri. Mismunandi var þó hvers vegna þeim fannst vera þörf á þessu. Viðmælandi hjá 

fyrirtæki A var á þeirri skoðun að það sé mjög gott að það sé komið í lög að fyrirtæki eigi að 

vera með ákveðinn staðal til hjá sér sem tekur á því ef kynbundinn launamunur mælist. Því 

annars er tilhneigingin sú að fyrirtæki segja bara að þau séu með kerfi til þess að takast á við 

launamun kynjanna en eru svo ekkert með hann, ef jafnlaunastaðallinn væri ekki skylda skv. 

lögum (Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki A, 2019). Einnig benti viðmælandi fyrirtækis A á 

að jafnlaunastaðlinn leysir ekki grunnvandann við kynbundið ójafnrétti, hvort sem það er í 

launum eða öðru, það eru félagslegar staðalímyndir (ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki A, 

2019).  

Viðmælandi hjá fyrirtæki B sagði löggjöfina stoppa ákveðna óreiðu sem myndast í 

fyrirtækjamenningu fyrirtækja um land allt, þar sem gamaldags hugsun ræður ríkjum. 

Löggjöfin gefur mannuðsstjórum og fleirum starfsmönnun innan fyrirtækja tækifæri til þess 
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að brjóta upp hugsun sem hefur verið við lýði í mörg ár eins og t.d það að gefa 

yfirvinnustundir til starfsmanns til að umbuna honum, og í raun halda honum í starfi. Nú er 

hægt að segja stopp og hafa lagalegann ramma til stuðnings (ónefndur starfsmaður hjá 

fyrirtæki B, 2019).  

Viðmælandi hjá fyrirtæki D benti á að það væru örugglega flestir meðvitaðir um að það þurfi 

að gera eitthvað til þess að reyna útrýma kynbundnum launamun, en fannst samt sem áður 

vert að taka það fram að það er alltaf hægt að deila um það hversu góður jafnlaunastaðallinn 

er og hvort að hann kom í raun og veru í veg fyrir kynbundinn launamun milli einstaklinga 

(ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki D, 2019). 

Starfsmaður fyrirtækis E er hlynntur því að fyrirtæki fari í gegnum jafnlaunavottunarferlið 

vegna þess að fyrirtæki fá t.d mun betri gögn um hvernig og hvar launamunurinn er og svo 

bætir staðallinn launakerfi innan fyrirtækja og þar að leiðandi innan samfélagsins. Fyrirtæki 

eiga að nota löggjöf eins og þessa sér til umbóta (ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki E, 2019).  

Viðmælandi sem starfar hjá fyrirtæki F benti á löggjöf sem þessi ýtir fyrirtækjum í að takast á 

við það sem er að gerast innanhúss (Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki F, apríl 2019). 

Það áttu allir viðmælendurnir það sameiginlegt að vera hlynntir því að jafnlaunavottun sem 

þessi sé löggjöf. Einfaldlega vegna þess að það virðist oft þurfa þess konar inngrip til þess að 

eitthvað gerist í nútímasamfélagi eins og Ísland er. Mannuðsstjóri hjá fyrirtæki B tók til orða 

að þetta sé eins og með símanotkun undir stýri. Lögreglan getur biðlað til almennings um að 

vera ekki í símanum á meðan keyrslu stendur en það þýðir ekki að allir hlýði því. 

Símalöggjöfin virðist snerta fólk á einhvern hátt vegna þess að það er refsing ef lögreglan 

gómar viðkomandi, og er vonast til þess að jafnlaunavottunarlöggjöfin gerir slíkt hið sama 

(Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki B, 2019).  

 

5.8 Aðrar leiðir sem hægt væri að fara í útrýmingu á launamun 

kynjanna  
Að mati allra viðmælenda væri hægt að fara aðrar leiðir til þess að útrýma launamun 

kynjanna, flestir voru sammála um það. En hvaða leið það væri er ekki svo auðvelt að svara 

og var lítið um svör. Eina uppástungan sem fram kom meðal viðmælenda var að fyrirtæki 

myndu gera starfsmat, að það væri þó álíka lausn og jafnlaunastaðallinn. Samrómur var um 

að löggjöf væri  besta lausnin við vandamálinu. 
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5.9 Vonir um jafnlaunastaðalinn  
Markmið jafnlaunavottunar almennt eru þau að ferli staðalsins auki starfsánægju og auki trú 

mannauðsstjórnunar innan fyrirtækisins um að sé verið að vinna faglegt starf. Einnig er 

markmiðið að auðvelda stjórnendum starfsmannahald og gera rökstuðning við 

launaákvarðanir skarpari. Úr verður launakerfi sem er gegnsætt og sanngjarnt (Stjórnarráð 

Ísland, b, e.d.).  

Flest fyrirtækin voru með þær vonir að starfsfólk sjái launakerfi, launaákvarðanir og í raun 

allt sem snýr að launamálum gegnsærra og sanngjarnara. Að hægt væri að sjá á svörtu og 

hvítu hvar starfsmenn standa og af hverju. Einnig batt viðmælandi fyrirtækis E vonir við það 

að starfsmenn hjá fyrirtækinu sæju sinn starferil (e. Career path) betur og gefur þeim þannig 

skýrari mynd um hvað þarf til þess að komast lengra og hærra í fyrirtækinu (ónefndur 

starfsmaður hjá fyrirtæki E, 2019). Viðmælandi hjá fyrirtæki C batt þær vonir við 

jafnlaunastaðalinn, að hann myndi hjálpa til við að bæta og aga verklag hvað varða launamál 

og launavinnslu ásamt því að auka gegnsæi og starfsánægju hjá starfsmönnum (Ónefndur 

starfsmaður hjá fyrirtæki C, 2019).  

Viðmælandi hjá fyrirtæki B var með vonir um að ná á endanum með hjálp staðalsins að 

útrýma kynbunum launamun og innleiða þá jafnréttisshugsun að það væri jafn sjálfsagt að 

vinna eftir jafnlaunastaðli eins og að fá kaffitíma (Ónefndur starfsmaður hjá fyrirtæki B, 

2019).  

 

5.10 Helstu niðurstöður   
Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á hvaða áhrif jafnalaunavottun hefur á kynbundinn 

launamun á Íslandi. Með hjálp viðmælenda rannsóknarinnar mun rannsakandi gera tilraun til 

þess að svara rannsóknarspurningunnni og undirspurningum hennar. Í upphafi 

lokaverkefnisins var rannsóknarspurningin sett fram. Kaflanum er ætlað að svara fyrst 

undirspurningunum sem voru einnig settar fram í upphafi svo tekur við svar við 

rannsóknarspurningunni.  

 

Getur jafnlaunavottun bætt stöðu kynjanna í sambandi við launamismun, ef svo er hvernig? 

Með rannsókninni sem er hluti af lokaverkefninu, þar sem rannsakandi fékk að tala við eins 

og fyrr hefur komið fram sex mannauðsstjóra stórra fyrirtækja og stofnana á íslenskum 

vinnumarkaði kom fram að jafnlaunavottunin getur bætt stöðu kynjanna þegar kemur að því 

að skoða kynbundinn launamun. Þó svo að með engu móti sé jafnlaunavottunin ein og sér að 
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fara útrýma kynbundnum launamun um leið og hún er innleidd inní fyrirtækin. Þá gefa 

niðurstöður rannsóknarinnar aftur á móti það til kynna að með því að fara í gegnum ferli 

jafnlaunavottunar eru fyrirtæki að taka til hjá sér. Það fer í gang umfangsmikið ferli þar sem 

er skoðað alla innri þætti sem snúa að launamun kynjanna. Því má segja að 

jafnlaunavottunarferlið er mikil sjálfsskoðun þar sem fyrirtæki verða að horfast í augu við þá 

þætti sem eru ekki í lagi hjá þeim eða eru ekki til staðar. Einnig koma viðmælendur 

rannsóknarinnar inná það að oftar en ekki þá kemur í ljós í ferli innleiðingar á vottuninni 

eitthvað sem ekki var verið að spá í áður en ferlið var byrjað. Eins og t.d fyrirtæki E sem sá á 

svart og hvítu að það hallaði á konur vegna þess að þær fara í fæðingarorlof á meðan karlarnir 

hækka bæði í launum og einnig fá þeir stöðuhækkanir.  

Jafnlaunavottunin gerir fyrirtæki og stofnanir á íslenskum vinnumarkaði meðvitaðri um hvaða 

áhrif launaákvarðanir, fæðingarorlof, yfirvinna og margir aðrir þættir hafa á launamun 

kynjanna, og geta þannig komið í veg fyrir að það sé verið að mismuna vegna kynferðis innan 

fyrirtækisins.  

 

Hvað felur jafnlaunavottun í sér? Jafnlaunavottun felur í sér í sinni einföldustu mynd að 

fyrirtæki og stofnanir á íslenskum vinnumarkaði séu með til staðar hjá sér ákveðið kerfi sem 

kemur til með að takast á við vandamál sem snýr að kynbundum launamun innan fyrirtækja. 

Jafnlaunavottun setur ákveðnar kröfur um að fyrirtæki séu með til staðar ákveðna þætti til 

þess að takst á við þessi vandamál sem upp koma. Fyrirtæki fara í úttektir sem gerðar eru af 

ytri vottunaraðila sem athuga hvort að fyrirtæki séu að uppfylla þær kröfur sem staðallinn 

setur. Þegar fyrirtæki fær vottun, fær það jafnlaunamerkið einnig og er merkið í raun 

gæðastimpill fyrir fyrirtækið.  

 

Hver er ávinningur fyrirtækja eftir að jafnlaunavottun er innleidd? Það sem helst stendur 

uppúr hvað varðar ávinning fyrirtækja af jafnlauanvottun er að með vottun sem þessari þá sjá 

fyrirtækin bersýnilega hvað það er sem þarf að laga innan fyrirtækisins, hver kynbundinn 

launamunur fyrirtækisins er, afhverju hann stafar og hvar er að finna hann. Einnig er 

ávinningur fyrirtækja af jafnlaunavottun sá að staðall sem þessi mun hjálpa til við að staðla 

vinnubrögð, aga verkferla og auka gegnsæi starfsmanna í öllu sem kemur launamálum við. 

Þar að leiðandi mun ávinningur fyrirtækja vonandi vera mun meiri til langs tíma litið þar sem 

að allir þessir þættir gætu stuðlað að starfsánægju og betri ímynd fyrirtækisins útá við.  
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Er verið að stuðla að öðrum lausnum en jafnlaunavottun til þess að koma í veg fyrir 

kynbundinn launamun? Flestir viðmælendur voru sammála um það að ekki væri verið að 

vinna markvisst að öðrum lausnum og að löggjöf um jafnlaunastaðal og vottun væru af hinu 

góða. Það hefur þó margt áður en staðallinn var settur í lög verið gert til þess að stuðla að 

jafnrétti kynjanna eins og til dæmis kynjakvóti í stjórnum fyrirtækja og  jafnréttisáætlanir sem 

komið var inná fyrr í verkefninu.  

 

Að lokum er rannsóknarspurningin: Hvaða áhrif hefur jafnlaunavottun á kynbundinn 

launamun á Íslandi? Með undirspurningunum hér að neðan er búið að koma vel inná hvaða 

áhrif jafnlaunavottun hefur á launamun kynjanna. Aftur á móti er erfitt að alhæfa þegar um 

eigindlegar rannsóknir er að ræða þar sem þýðið er ekki nægilega stórt til þess að hægt sé að 

yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á öll fyrirtæki sem þurfa og hafa farið í gegnum 

jafnlaunavottunarferlið. Einnig er jafnlaunavottunin tiltölulega ný til komin og ekki nægileg 

reynsla komin á hver áhrifin til langstíma eru. Þar af leiðandi eru ekki til nein haldbær töluleg 

gögn sem segja til um hver áhrif vottunar sé á launamun á íslandi. Þó er hægt að gera tilraunir 

með þessari rannsókn til þess að álykta.  

Það sem rannsóknin varpar ljósi á er að með því að fara í gegnum jafnlaunavottunarferlið þá 

er verið að gera verkferla innan fyrirtækja agaðri og staðlaðri sem er fyrirtækjum til umbóta. 

Einnig kom í ljós að með ferlinu binda fyrirtæki miklar vonir við að launaákvarðanir verða 

gegnsærri og sanngjarnari í augum starfsmanna, sem er einmitt eitt af markmiðum 

jafnlaunavottunar. Því hefur jafnlaunavottun samkvæmt þessari rannsókn heilt yfir frekar 

jákvæð áhrif á fyrirtæki og vinnubrögð þeirra.  
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6. Umræða 
Launajafnrétti er viðfangsefni lokaverkefnisins, ásamt því að kanna hver áhrif 

jafnlaunavottunar eru á íslensk fyrirtæki. Eins og komið hefur í ljós að þá virðist halla meira á 

konur hvað varðar laun og framgang í starfi víðs vegar um heiminn, og er Ísland engin 

undantekning. Ástæður þess eru margvísilegar og hefur höfundur reynt að útskýra hvers 

vegna það er, með hjálp rannsóknar sem kaflinn á undan fjallar um.  

Ljóst er að Ísland er  framarlega á heimsvísu þegar kemur að jafnrétti almennt en samt sem 

áður virðist ekki hafa náðst launajafnrétti meðal karla og kvenna hér á landi. Atvinnuþátttaka 

kvenna hér á landi mælist sú mesta í heiminum en atvinnuþáttaka karla er þó alltaf aðeins 

meiri. Mun fleiri konur vinna í hlutastörfum en karlar hérlendis og er vinnumarkaður á Íslandi 

frekar kynskiptur. Karlar vinna meira í iðn- og tölvugreinum á meðan konur vinna meira í 

heilbrigðis- og félagsgeiranum. Þegar horft er til sérfræðinga þá eru konur oftar sérfræðingar í 

lægra launuðum störfum eins og starfi grunnskólakennara en karlar sérfræðingar í viðskipta- 

og fjármálaheiminum sem eru hærra launuð störf. Allir þessir þættir sem fjallað er um, eru 

skýringar hvers vegna karlar hafa hærri laun en konur í samfélaginu í dag. Þó eru nokkur 

prósent af kynbundnum launamun sem ekki er hægt að skýra. Þar kemur jafnlaunavottunin 

inn. Með jafnlaunavottun er vonast til þess að hægt sé að útskýra og hafa stjórn á þessum 

óútskýrðu stigum sem mælast innan fyrirtækja á íslenskum vinnumarkaði. Öll íslensk 

fyrirtæki munu á endanum þurfa að fara í gegnum ferli jafnlaunavottunar en fyrir lok árs 2019 

þurfa fyrirtæki sem hafa 250 starfsmenn á launaskrá hjá sér að fara í gegnum jafnlaunavottun. 

Vottunarverkefnið er eins og lokaverkefnið segir til um  umfangsmikið og stórt verkefni sem 

krefst þess að fyrirtæki leggi út kostnað og tíma í. Það er því ákveðin byrði sett á fyrirtæki 

sem gæti verið íþyngjandi. Mikilvægt er þó að líta á löggjöf jafnlaunavottunar sem fjárfesting 

í fyrirtækjum landsins og einnig samfélaginu okkar allra þar sem að kynbundinn launamunur 

er víðtækt vandamál sem verður að takst á við, ef við sem nútímasamfélag ætlum að halda 

áfram að horfa fram á við. Því konur sem vinnuafl eru engru síðri en karlar, og öfugt. Gögn 

lokaverkefnisins gefa einnig til kynna að jöfn hlutföll kynjanna í störfum leiða til jákvæðari 

afleiðinga í landsframleiðslu því ekki er aðeins að hagnast fyrir konur heldur landið sjálft ef 

jafn hlutfalla karla og kvenna er í störfum landsins. Vonir fyrirtækja um jafnlaunavottun eins 

og niðurstöður verkefnisins segja til um, eru þær að launaákvarðanir og launamál almennt 

verði gegnsærri, en einnig að stuðla að aukningu í starfsánægju meðal starfsmanna. Sem er að 

mati höfundar góðar og gildar vonir þar sem markmið jafnlaunavottunar er einmitt gegnsæi 

og aukning starfsánægju. Einnig telur höfundur að fyrirtæki öðlist fleiri kosti við það að fara í 
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gegnum ferli jafnlaunavottunar eins og t.d gefur jafnlaunavottun tilvonandi starfsmönnum, 

sem ætla sér að sækja um hjá fyrirtæki sem ber jafnlaunamerkið ákveðna staðfestingu um að 

farið er eftir settu verklagi og reglum. Jafnlaunamerkið gefur fyrirtækjum einnig ákveðið 

virði í ímynd þess. Viðskiptavinir og almenningur vita að að vel er hugsað um starfsmenn 

fyrirtækja sem bera jafnlaunamerkið.  

Erfitt er að sjá fyrir um hver raunverulega áhrif jafnlaunavottunar til lengri tíma eru þar sem 

að það er ekki komin nægileg reynsla á jafnlaunavottun fyrirtækja. Því stutt er síðan hún var 

sett í lög. Niðurstöður rannsóknar bentu hins vegar á að eins og fyrr segir að jafnlaunavottun 

hefur áhrif á kynbundinn launamun á íslandi að því leytinu til að fyrirtæki vita nú eða hafa 

einhverja hugmynd um hvar og hvers vegna launamunur kynjanna finnst innan fyrirtækja.  

Kostir jafnlaunavottunar eru þeir að til verður kerfi innan fyrirtækjanna sem hreinsar til 

óreiðu sem myndast hefur vegna gamalla siða og venja. Vinnubrögð verða agaðri, gegnsæi og 

sanngirni verður meiri til starfsmanna vegna verkferla fyrirtækja.  

Gallar jafnlaunavottunar eru þeir að ferli sem þetta getur orðið kostnaðarsamt og íþyngjandi 

fyrir fyrirtæki, þá sérstaklega ef fyrirtæki þurfa að byrja á algerum byrjunarreit hvað varðar 

kröfur jafnlaunastaðalins. Einnig getur myndast leiðinlegt viðhorf innan fyrirtækisins vegna 

þess að jafnlaunastaðall hefur verið settur í lög og þá verða fyrirtæki að hlýða, sumum gæti 

því fundist eins og það sé verið að reyna íþyngja en ekki hjálpa framgangi fyrirtækisins. Enn 

einn gallinn er sá að ef stjórnendur fyrirtækja hafa enga trú á verkefninu sem jafnlaunavottun 

felur í sér að þá er erfitt fyrir starfsmenn sem þurfa að vinna að verkefninu í samvinnu við 

stjórnandann að gera það vel. Ekki er ánægjulegt að vinna verkefni sem enginn vill í raun að 

starfsmaðurinn sé að gera.  

Afleiðingar jafnlaunavottunar koma ekki í ljós strax því verkefnið er komið stutt á veg. 

Tíminn verður því að leiða almennilega í ljós hver endanleg áhrif jafnlaunavottunar eru á 

íslenskan vinnumarkað. Áhugavert verður að sjá í framtíðinni hvað koma skal. Vonandi 

verður kynbundinn launamunur minni, gegnsæi til starfsmanna betra og sanngirni meira hjá 

íslenskum fyrirtækjum.  

Eftir vinnslu þessa verkefnis leiðir hugur höfundar til þess sem hefði mátt gera betur og 

hverjir annmarkar rannsóknarinnar séu. Þá aðallega kemur efst í hugann viðtöl höfundar við 

viðmælendur rannsóknar. Þar hefði mátt koma fram spurning um samband starfsánægju og 

innleiðingu jafnlaunavottunar, hvort að stjórnendur haldi að jafnlaunavottun leiði til meiri 

starfsánægjunar meðal starfsfólks. Einnig hefði höfundur vilja spyrja um stuðning æðstu 

stjórnenda viðkomandi fyrirtækja við innleiðingu á jafnlaunakerfi og þátttöku þeirra í 

verkefninu. Viðmælendur komu nokkrir aðeins inná það að stuðningur æðstu stjórnenda 
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skipti miklu máli en gott hefði verið að vera með spurningu til þess að fá fleiri svör frá 

viðmælendum.  

Hugleiðing um frekari rannsóknir á jafnlaunavottun er eitthvað sem kæmi sér vel fyrir 

íslenskan vinnumarkað og vonar höfundur að gerðar verða fleiri rannsóknir á ávinningi 

jafnlaunavottunar fyrir íslensk fyrirtæki og íslenskt samfélag þegar á tímann líður. 

Athyglisvert væri að sjá hver áhrifin verða eftir nokkur ár, og einnig væri athugavert að sjá 

hvort starfsánægja aukist eða hvort að kynbundinn launamunur fari minnkandi í íslensku 

samfélagi.  
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7. Tillögur  
Sú tillaga sem lögð eru til á grundvelli þeirra upplýsinga sem aflað hefur í þessu lokaverkefni 

er sú að fyrirtæki líti á ferli jafnlaunavottunar sem jákvæða viðbót, en ekki kvöð sem Alþingi 

hefur sett á fyrirtæki. Því mikilvægt er að hugsa að það er ekki að ástæðu lausu sem álíka 

löggjöf er gerð að skyldu, það er alltaf eitthvað þar að baki og er ætlunin ekki að gera 

fyrirtækjum á mörkuðum erfitt heldur er markmið að styrkja fyrirtæki á íslenskum 

vinnumarkaði og þar að leiðandi íslenskt samfélag.   
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8. Hagnýtt gildi  
Hagnýtt gildi lokaverkefisins er að mati höfundar það að nú geta fyrirtæki séð hver áhrif 

jafnlauanvottunar eru á fyrirtæki í landinu. Með jafnlaunavottuninni er hægt að koma auga á 

hvar er kynbundinn launamunur, hvernig myndaðist hann og af hverju stafar hann. Eins og 

niðurstöður lokaverkefnisins gefa til kynna að þá erfitt að alhæfa að hagnýtt gildi allra 

fyrirtækja sé það sama þegar það kemur að jafnlaunavottun vegna þess að lítil reynsla er 

komin á verkefnið en hægt er þá að líta svo á að hvert fyrirtæki hefur góðann ávinnning af því 

að fara í gegnum ferli jafnlaunavottunar, hver sem þau áhrif eru.  
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Viðauki 1 

 

Spurningalisti – Djúpviðtöl  
 

Þetta djúpviðtal er tekið sem hluti af  rannsókn vegna  B.Sc. ritgerðar við Háskólann á 

Akureyri. Höfundur er nemi í viðskiptafræði og verkefnið fjallar um kynbundinn launamun 

og innleiðingu jafnlaunavottunar 

Viðtalið sem fer fram hér á eftir er trúnaðarmál og er algjörum trúnaði heitið við fyrirtæki og 

viðmælendur. Svör verða sett fram í verkefninu undir dulnefnum. 

Leitast er eftir opinskáum svörum frá viðmælendum og tími viðtalsins er áætlaður um það bil 

30 til 60 mínútur. Viðtölin eru hálfstöðluð að því leytinu til að spyrjandi styðst við 10 – 12 

spurningar en viðmælandanum er leyft að njóta sín innan þess ramma.  

 

   

Djúpviðtal:  
 

Spurning 1: Hversu margir starfsmenn vinna hjá fyrirtækinu? 

 

Spurning 2: Hefur fyrirtækið samþykkta jafnréttisstefnu? Er jafnréttisfulltrúi hjá fyrirtækinu? 

Ef til er jafnréttisstefna – hvernig er hún kynnt fyrir starfsfólki?  

 

Spurning 3: Er Jafnlaunastefna hjá fyrirtækinu? Hafa verið gerðar launagreiningar m.t.t 

jafnréttis kynjanna í launum? Ef svo er hafa þessar greiningar leitt í ljós mun á launum 

kynjanna? Er verið að gera eitthvað sérstakt til að koma í veg fyrir launamun kynjanna? 

 

Spurning 4: Nú er skylda samskvæmt lögum nr. 56/2017 með breytingum  að innleiða 

jafnlaunakerfi og fá jafnlaunavottun skv. ÍST 85  frá löggiltum vottunaraðila í fyrirtækjum 

sem eru með fleiri en 250 starfsmenn á launaskrá hjá sér fyrir lok þessa árs. Hvernig er staðan 

á þessu verkefni hjá ykkur?  

 

Spurning 5: Hver er helsta áskorunin hvað varðar ferli við innleiðingu á ÍST 85? 
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Spurning 6: Hefur eitthvað komið ykkur á óvart hvað varðar innleiðinguna? 

 

Spurning 7: Hverjir innan fyrirtækisins (eða hvaða stöðum gegna þau) eru að sjá um 

innleiðingu á jafnlaunavottuninni? 

 

Spurning 8: Finnst fyrirtækinu þínu vera þörf á innleiðingu jafnlaunavottunar? Ef já hvers 

vegna, ef nei hvers vegna ekki? 

 

Spurning 9: Væri hægt að fara einhverja aðra leið þegar það kemur að því að útrýma 

kynbundnum launamismun? Ef svo er, hvaða? 

 

Spurning 10: Hvaða vonir bindur fyrirtækið þitt við innleiðingu á jafnlaunakerfi? 

 

 

 

 




