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Útdráttur 
 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða tildrög jafnlaunastaðalsins, ÍST 85/2012, frá því 

hans var fyrst getið í lögum árið 2008 og fram til dagsins í dag. Til að fá fram skýra mynd 

af stöðu kynjanna á vinnumarkaði og af kynbundnum launamun verður rýnt í kenningar 

og hugtök um kynjakerfið. Kynbundinn launamunur verður tekinn sérstaklega fyrir, 

skoðaðar verða rannsóknir sem varpa frekara ljósi á orsök hans, og farið verður í gegnum 

sögu kynbundins launamunar á Íslandi. Skoðað verður til hvaða ráða var gripið með 

löggjöf áður en lögbinding staðalsins varð að veruleika og einnig verður mögulegum 

áhrifum staðalsins á kynbundinn launamun varpað fram. Að lokum verður rýnt í umræðu 

sem átti sér stað á Alþingi þegar núverandi jafnréttislög voru til umræðu, sem og umræðu  

sem átti sér stað þegar frumvarp um lögbindingu staðalsins var tekið fyrir.  Stuðst verður 

við femíníska orðræðugreiningu á ofangreindum gögnum.  

Niðurstöður benda til þess að jafnlaunastaðallinn muni e.t.v. ekki vera sú töfralausn 

við kynbundnum launamun sem vonast var eftir þegar staðallinn var lögbundinn. Þar sem 

staðallinn telst vera kynhlutlaus má draga af því ályktun að hann muni ekki hafa afgerandi 

áhrif á að leiðrétta  kynbundinn launamun. 
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Abstract 

The aim of this study is to look into the history behind the equal pay standard, ÍST 

85/2012, from the time it was first mentioned in the equal law act from 2008 until it was 

made statutory in 2017.  Equal pay standard is a certification process for companies and 

institutions with over 25 employees. The purpose of the standard is to develop a 

transparent system for job evaluation and the ultimate goal of the certification process is 

to close the wage gap between the genders (for jobs with equal value). Findings suggest 

that the equal pay standard may not be the final solution to close the gender wage gap. 

To support the findings, theories of patriarchal structures, glass ceiling, glass escalator 

and labyrinth will be reviewed as well as studies of gender neutral measures. Studies of 

gender-neutral measures indicate that gender neutral measures as the equal pay 

standard do not benefit women as well as they do for men. Furthermore a feminist 

discourse analysis will be conducted on the discusson in Icelandic parlament when 

reviewing the law to make the standard statuatory.  

The equal pay standard would be considered gender neutral, it can be concluded that 

it will not have a decisive effect on fixing gender pay gap. However, the standard should 

not be underestimated, it, along with other remedies surely can work together to amend 

the gender pay gap. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er metin til 40 eininga og er hluti af meistaranámi í kynjafræði við 

Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var dr. Þorgerður Einarsdóttir, 

prófessor. Henni vil ég færa mínar mestu og bestu þakkir fyrir einstaka og persónulega 

leiðsögn. Hún gaf mér mikinn tíma og svigrúm til að vinna þetta verkefni og studdi við mig 

í gegnum allt ferlið með jákvæðum og uppbyggilegum athugasemdum.  

Ég er svo lánssöm að eiga heila bakvarðasveit af stuðningsfólki, sem öll hafa hvatt mig 

áfram í þessari vinnu. Stórfjölskyldan, sem og vinahópar  úr öllum áttum hafa veitt mér 

innblástur, gleði og orku í gegnum ferlið. Vert er að minnast á nokkra þeirra hér. Fyrst ber 

að nefna sambýlismann minn, Frey Ingason. Honum þakka ég fyrir hvatningu, þolinmæði 

og góða veitingaþjónustu þegar lærutörnin stóð sem hæst. Foreldrar mínir, Karl Lárusson 

og Þórdís Þorkelsdóttir fá bestu þakkir fyrir prófarkalestur. Einnig vil ég þakka systur 

minni, Sólveigu M.S. Karlsdóttur fyrir heimildarýni og dóttur hennar Míu Henríettu fyrir 

það eitt að vera einstaklega skemmtileg orkubomba. Og að lokum þakka ég 

deildarstýrunni minni, Annie Isorenta-Atlason fyrir að minna mig á, í lok hvers vinnudags 

sl. tíu mánuði, að fara beint heim að skrifa ritgerðina.  
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Inngangur 

Ísland var og hefur verið í efsta sæti sem það land með minnsta kynjabilið á 

alheimsvísu í Gender Report, frá World Economic Forum, frá árinu 2009 (World 

Economimc Forum, 2019). Það er ekki þar með sagt að það ríki jafnrétti á Íslandi og er 

skýrslan mjög skýr með það. Konur og karlar njóta ekki jafnréttis nánast hvar sem borið 

er niður. Í ritgerð þessari verður áherslan lögð á vinnumarkað og launajafnrétti.  

 Í elsta lagabálki landsins, Grágás eru fyrirmæli um verð á þrælum. Ekki kemur á 

óvart að kvenþræll hafi verið lægra verðlagður en karlþræll og mætti segja að frá upphafi 

byggðar hafi konur ekki verið jafnar körlum. Launajafnrétti hefur alltaf verið í brennidepli 

jafnréttisbaráttunnar og það var fyrst árið 1919 sem lög um slíkt voru sett en þá var því 

bætt í lög að barnakennarar, hvort sem um var að ræða konu eða karl, ættu að hafa jöfn 

laun. Síðan hafa lagaákvæði um jöfn laun verið bætt við nokkrum sinnum án þess að 

launajafnrétti hafi verið náð. Alls lags herferðir hafa verið háðar til þess að vekja athygli á 

kynbundnum launamun, sem og launakannanir hafa verið unnar. Launakannanir koma 

alltaf með sömu niðurstöður. Það er kynbundinn launamunur, konum í óhag. 

Í þessari ritgerð verða skoðuð fræðileg sjónarmið um vinnumarkaðinn og kenningar 

Sylviu Walby um kynjakerfið og kenningar Connell um ráðandi karlmennsku. Rætt verður 

um það hvernig karlinn og karllægir eiginleikar er það sem þykir eftirsóknarvert á 

atvinnumarkaðinum. Fjallað verður um kenningar sem útskýra framgang kvenna og karla 

á atvinnumarkaði, en um er að ræða kenningar um glerþak, glerrúllustiga og völundarhús. 

Einnig verður umfjöllun um launasetningu og starfsmatskerfi sem og kynjaskiptan 

vinnumarkað. 

Jafnlaunastaðall var fyrst nefndur í lögum árið 2008. Hann var hluti af endurskoðun 

laga um um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla. Kváðu lögin um að 

félagsmálaráðherra ætti að skipa nefnd sem hefði það hlutverk að þróa jafnlaunastaðal. 

Staðallinn ætti að vera valkvæður fyrir fyrirtæki sem vildu fara í þá vinnu að skoða stöðu 

launamála hjá sér. Vinnan að búa til staðalinn tók 4 ár og var hann tilbúinn árið 2012 

(Velferrarráðuneytið, e.d.A).  

 VR (VR stendur fyrir Virðing Réttlæti, en fram til ársins 2006 stóð VR fyrir 

Verzlunarfélag Reykjavíkur) var fyrst til að bjóða upp á úttekt á fyrirtækjum sem vildu 

innleiða staðalinn. Félagið hóf þá vinnu með þeim fyrirvara að þegar ríkið væri tilbúið að 
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bjóða upp á vottun samkvæmt staðlinum, þá myndi VR hætta því. Árið 2016 var ríkið 

tilbúið að bjóða upp á vottun og var ferli VR þá sjálfhætt. Ástæðan fyrir því að það liðu 

fjögur ár milli þess sem staðallinn var tilbúinn og að ríkið var tilbúið að bjóða upp á vottun 

var einfaldlega sú að það fór mikil vinna í að undirbúa þetta. Nokkur fyrirtæki fengu að 

taka þátt í tilraunaferli og það gekk hægar en gert var ráð fyrir. Staðallinn reyndist þungur 

í innleiðingu (VR.is, e.d.).  

 Ári eftir að Jafnréttisstofa tók að sér að veita jafnlaunamerkið (í samræmi við lögin 

sem gengu í gildi árið 2008) boðaði einn flokkur í framboði, Viðreisn, lögleiðingu 

jafnlaunastaðalsins í komandi kosningum. Svo fór að Viðreisn náði kjöri og komst í 

ríkisstjórn. Var því samið um jafnlaunavottun í stjórnarsáttmálanum frá árinu 2017 og í 

framhaldi af því var ráðist í að lögbinda staðalinn. Þáverandi félags- og 

jafnréttismálaráðherra Þorsteinn Víglundsson stefndi að því að lögbinding staðalsins yrði 

sitt fyrsta frumvarp. Ekki náði hann því en það að lögbinda staðalinn, varð hans fjórða 

frumvarp. Það var svo samþykkt að lögbinda staðalinn og áttu fyrirtækin með fleiri en 250 

starfsmenn að vera búin að innleiða staðalinn fyrir árslok 2019. Þegar líða tók á fyrsta árið 

þá var ljóst að þetta var of skammur tími og nýtti þáverandi félags- og barnamálaráðherra, 

Ásmundur Einar Daðason, bráðabirgðaákvæði í lögum sem heimilaði frestun um eitt ár. 

Úr varð reglugerð og átti fyrsti hópur fyrirtækja (af þremur stærðarflokkum) að vera búin 

að innleiða staðalinn fyrir árslok 2020. 

Miklar væntingar voru gerðar til staðalins og  í þessari rannsókn verður leitast við að 

varpa frekara ljósi á jafnalaunastaðalinn og hver möguleg heildaráhrif hans verða á 

kynbundinn launamun, m.t.t. til kenninga um kynjakerfið og þeirra rannsókna 

kynbundnum launamun sem liggja fyrir.

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða tilurð jafnlaunastaðalsins og kortleggja sögu 

jafnlaunavottunar, valkvæðrar og lögboðna, til dagsins í dag. Skoðuð verða tildrögin, 

hvaða sjónarmið lágu að baki, greinargerð Jóhönnu Sigurðardóttur þáverandi 

félagsmálaráðherra með frumvarpi um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna sem 

lagt var fram á löggjafaþingi 2007-2008, athugasemdir við frumvarpið, umræða inni á 

þingi og umræða í blöðum. Hvernig þetta leiddi svo af sér að staðallinn varð að lögum líkt 
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og raun bar vitni. Gögnin verða orðræðugreind út frá kynjafræðilegu sjónarhorni. Á Íslandi 

er vinnumarkaðurinn talsvert kynjaskiptur og er karllægari störfum og stéttum vanalega 

gert hærra undir höfði. 

Leitast verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum:   

1) Hvaða kenningar eru notaðar til þess að útskýra stöðu kvenna og karla á 
vinnumarkaði og hver er staða kynjanna á vinnumarkaði á Íslandi? 

2) Til hvaða ráða hefur löggjafinn á Íslandi gripið í gegnum söguna til að rétta hlut 
kvenna? 

3) Hver eru tildrög jafnlaunavottunar? 

I. Hvað er jafnlaunastaðall? 

4) Hvað einkenndi orðræðuna um lögbindingu jafnlaunavottunar inni á Alþingi, frá 
umsagnaraðilum og í fjölmiðlum? 

5) Hversu líklegt er að lögbinding jafnlaunavottunar vinni markvisst gegn launamun 
kynja í ljósi fyrirliggjandi þekkingar á uppsprettu launamunarins? 

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

 

Ritgerðinni er skipt upp í fjóra meginkafla. Að loknum inngangi tekur við kafli þar sem 

farið verður yfir stöðu þekkingar og  þær fræðilegu kenningar sem lagðar verða til 

grundvallar. Eftir fræðilega kaflann tekur við aðferðafræðin, greint verður frá þeirri 

aðferðafræði sem stuðst verður við. Að loknum aðferðafræðikafla er niðurstöðukaflinn 

og skiptist hann í tvennt. Fyrri hluti niðurstöðukaflans fjallar um jafnréttisfrumvarp 

Jóhönnu Sigurðardóttur frá árinu 2008 og seinni hluti niðurstöðurkaflans fjallar um 

jafnlaunastaðalinn. Í lokakafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar og eru þær dregnar saman og rannsóknarspurningum svarað. Í lok þess 

kafla varpa ég fram hugleiðingum mínum og vangaveltum.   
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2 Staða þekkingar og fræðilegur bakgrunnur  
Hér verður leitast svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1) Hvaða kenningar eru notaðar til þess að útskýra stöðu kvenna og karla á 
vinnumarkaði og hver er staða kynjanna á vinnumarkaði á Íslandi? 

2) Til hvaða ráða hefur löggjafinn á Íslandi gripið til í gegnum söguna til þess að 
rétta hlut kvenna? 

 

Kaflinn skiptist niður í sex kafla. Í fyrsta kaflanum verður fjallað um kynbundinn launamun 

á Íslandi í gegnum árin og í hvaða lagabreytingar hefur verið farið til þess að eyða honum 

(án árangurs). Í öðrum kafla er gert grein fyrir kenningum Sylviu Walby (1990) um 

kynjakerfið ásamt hugmyndum um ríkjandi karlmennsku og styðjandi kvenleika. Því næst 

verður fjallað um hugtökin glerþak, glerrúllustigi og völundarhús til þess að skýra 

framgang kvenna og karla á atvinnumarkaðinum. Í fjórða kafla verður fjallað um 

kynjaskipt námsval og kynjaskiptan vinnumarkað á Íslandi. Í fimmta kafla er fjallað um 

kynbundinn launamun og rannsóknir sam hafa verið gerðar á launum karla og kvenna. Að 

lokum verður stutt samantekt. 

2.1 Barátta fyrir launajafnrétti. Sögulegt sjónarhorn. 

Í þessum kafla verður fjallað um sögu kynbundins launamunar á Íslandi. Fjallað verður um 

baráttuhópa sem börðust fyrir bættri stöðu kvenna í atvinnulífinu og hvernig þessir 

baráttuhópar höfðu áhrif á lagasetninguna. Einnig verður farið stuttlega yfir hvernig 

ákvæðið um jöfn laun hefur verið í lögunum. 

Í grein sinni Blóðsykur, vinnuvikur, mælistikur: Um peninga vinnu og verðmæti fjallar 

Eyja Margrét Brynjarsdóttir (2015) um takmarkanir peninga sem mælikvarða á gildi hluta 

og vinnu. Í greininni vitnar hún í Grágás þegar hún skrifar um verðmæti þræla. Vert er að 

halda því til haga að Grágás er ein elsta lögbók Íslendinga og er talin hafa verið skrifuð um 

miða 13. öld (Gunnar Karlsson, 2014). Samkvæmt fyrrnefndri grein Eyju Margrétar 

Brynjarsdóttur var verðgildi þræla reiknað út frá vinnuvirði: 

 

Í Grágás er kveðið á um að meðalstór karlkyns þræll sé jafngildur 12 kýrgildum, eða 
12 aurum silfurs. Sé þrællinn mjög stór og sterkur er hann tvöfalt verðmætari. 
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Ambátt er hinsvegar minna virði, 8 kýrgildi eða 8 aura silfurs, en 12 sé hún ætluð sem 
hjákona.  

(2015:76) 

Verðgildi konunnar sem ambátt var virði eins meðalstórs þræls svo fremi sem 

hlutverk hennar væri tvíþætt, að sinna sínum verkum og þörfum (karl)eiganda sinna. 

Vekur það sérstaka athygli að ambátt sem einnig er hjákona er meira virði en ambátt sem 

átti ekki að sinna „þörfum“ eigenda sinna  en samt minna virði en þræll sem er talinn vera 

stór og sterkur. Ef borið er saman verðskrá þræla í Grágás og rýnt er í stöðu kynjanna í 

samtímanum þá má sjá að enn eimir eftir af þessum hugmyndafræðilega armi þó 

ofangreind verðlagning á þrælum þyki fráleit nú á tímum.  

 Í grein Sigríðar Th. Erlendsdóttur frá árinu 1997, Til færri fiska metnar. Hlutur 

Kvenréttindafélags Íslands í kjarabaráttu kvenna 1920-1960 segir frá sögu og hlutverki 

Kvenréttindafélags Íslands í launajafnrétti. Samtökin voru stofnuð árið 1907 og á fyrstu 

tveimur áratugum félagsins voru unnir stórir sigrar í sögu jafnréttis, t.a.m. voru sett lög 

um kosningarétt og kjörgengi giftra kvenna, lög um jafnrétti í menntunarmálum og 

embætta, kjörgengi og kosningarétt til Alþingis sem og lög um skilyrðislaust jafnrétti 

kynjanna. Í lögum frá árinu 1911 fengu konur og karlar sem gegndu embættisstörfum á 

Íslandi sama rétt til starfa og launa. Í lögum um skipan og laun kennara frá árinu 1919 er 

tekið sérstaklega fram að lögin taki til kennslukvenna, eins og vikið var að hér að framan 

(Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997).  

 Árið 1927 tók Laufey Valdimarsdóttir við formannsstöðunni og lagði hún mikla 

áherslu á sömu réttindi kvenna og karla til vinnu, sem og sömu laun fyrir sömu vinnu. 

Lögum Kvenréttindafélagsins var breytt árið 1921 og þá var ákvæði bætt við að konur 

fengju sömu laun og karlar fyrir sömu störf. Árið 1939 gaf félagið út Kvennablaðið þar sem 

konur voru hvattar til að ganga í félagið og berjast fyrir launajafnrétti. Í ofangreindri grein 

Sigríðar Th. Erlendsdóttur kemur fram að þökk sé „lobbýisma“ félagskvenna í 

Kvenréttindafélaginu var jafnréttisákvæði bætt við í lögin árið 1954 en þar segir að konur 

og karlar skuli njóta jafnréttis þegar kemur að skipun í starfaflokka og flutning milli 

launaflokka. Kvenréttindafélagið fylgdi þessum lögum eftir og kom í ljós að þau: „voru 

þverbrotin og skrifstofustörf voru flokkuð eftir því hvort um kvenna- eða karlastörf væri 
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að ræða og kvennastörfin lentu ævinlega í lægri flokknum“ (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 

1997:285).  

 Lög sem sett voru 1954 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins innihéldu 

ákvæði sem sagði að konur og karlar hefðu jafnan rétt til opinberra starfa og ættu að fá 

sömu laun fyrir sömu störf. Ísland var fyrst Norðurlandanna til að fullgilda samþykkt 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100 frá árinu 1951, sem kvað á um jöfn laun karla og 

kvenna fyrir sömu störf. Hinsvegar fylgdi löggjafinn þessu frumvarpi ekki eftir og ekkert 

var gert til að samræma laun karla og kvenna. Tveimur árum síðar, eða 1956 lagði 

þáverandi ríkisstjórn fram breytingu á lögum, þetta var fullgilding á samþykkt Sameinuðu 

þjóðanna frá árinu 1948, um að konur og karlar skyldu fá sömu laun fyrir jafnverðmæt 

störf og ekki mætti gera upp á milli þeirra. Árið 1961 var enn og aftur gerð lagabreyting 

um launajöfnuð karla og kvenna en nýbreytnin var sú að lögin kváðu á um að laun kvenna 

skyldu hækka til jafns á við laun karla og fékk atvinnuvegurinn sex ár til þess að aðlagast 

þessari lagabreytingu (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997). 

 Árið 1962 var samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar samþykkt á Íslandi, um 

misrétti með tilliti til atvinnu eða starfs. Er talið að viðhorf til launavinnu kvenna hafi 

orsakað hversu árangurslítil baráttan fyrir jöfnum launum var. Á þeim tíma var talið að 

konur á vinnumarkaði væru flestar að brúa bilið fram að þeim tíma sem þær gætu helgað 

sig húsmóðurhlutverkinu. Tekjur karlanna voru til þess að sjá fyrir heimilinu og fjölskyldu, 

tekjur kvenna voru viðbót við það. Í lögum sem sett voru árið 1973 var gert ráð fyrir 

stofnun Jafnlaunaráðs. Í fyrstu grein laganna um jafnlaunaráð sagði að konum og körlum 

skulu greidd sömu laun fyrir sömu vinnu. Atvinnurekendum var jafnframt óheimilt að 

mismuna á grundvelli kyns og náði sú mismunun ekki eingöngu yfir laun heldur hvers 

konar mismunun, útilokun eða forréttindi vegna kyns (sjá Þorgerður Einarsdóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2004 og Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997).  

Árið 1970 stofnar hópur kvenna Rauðsokkuhreyfinguna. Í bók Herdísar Helgadóttur 

Vaknaðu kona fjallar hún um baráttu rauðsokka. Þar segir að upphaf hreyfingarinnar megi 

rekja til þess misréttis sem konur bjuggu við í landinu á þessum tíma, konur unnu jafn 

langa vinnudaga og karlar og að loknum vinnudegi beið þeirra heimili með tilheyrandi 

heimilisstörfum, umönnun barna og jafnvel eiginmanns meðan hann settist niður, las 

blaðið og sinnti áhugamálum. Breytinga var þörf í samfélaginu (Herdís Helgadóttir, 1996). 
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Upphafskonur Rauðsokkuhreyfingarinnar sögðu að þetta væri ekki bara 

kvennabarátta, þetta væri mannréttindabarátta en þar sem misrétti var mest gagnvart 

konum væri eðlilegt að áherslur væru lagðar á að bæta kjör kvenna og auka kvenfrelsi. 

Helstu baráttumál þeirra voru meðal annars: „Að koma á raunverulegu jafnrétti karla og 

kvenna í samfélaginu [...] Að konur hefðu sama rétt og karlar til að vinna fyrir sér, vera 

fjárhagslega sjálfstæðar og vinna kvennanna væri metin til jafns við vinnu karla“ 

(leturbreyting mín) (Herdís Helgadóttir, 1996:39). Aðspurðar hver áhrifin hafi verið á 

samfélagið þá telja þær upp margt og mikið þar á meðal lög um jafnlaunaráð árið 1973. 

Breytingar á lögum um jafnrétti kvenna og karla árið 1976 og svo stofnun Jafnréttisráðs 

(Herdís Helgadóttir, 1996). Þau lög eru talin vera fyrstu jafnréttislögin hér á landi og þau 

beindust fyrst og fremst að vinnumarkaðinum og þá að launajafnrétti karla og kvenna 

(Jafnréttisstofa, e.d.A). 

Kvennaframboð á Akureyri og Reykjavík bauð fram í sveitastjórnakosningum vorið 

1982. Í framhaldi af því var ákveðið að bjóða fram lista í komandi alþingiskosningum undir 

formerkjum Kvennalistans. Í stefnuskrá Kvennalistans segir að hugmyndir um kvenfrelsi 

yrðu settar á oddinn, að konur hefðu rétt á því að vera metnar á eigin forsendum, til jafns 

við karla og að verðmætamat kvenna væri ekki hið sama og karla. Þetta myndi kalla á 

hugarfarsbreytingu (Kvennalistinn stefnuskrá, e.d.). Kvennalistinn átti fulltrúa á Alþingi á 

árunum 1982-1999. Á heimasíðu Kvennalistans, www.kvennalistinn.is er samantekt af 

stærstu áföngum flokksins og er af stórum málefnum að taka (Kvennalistinn.is, e.d.B). 

Þegar skoðuð eru þingmál Kvennalistans í launa- og kjaramálum kemur í ljós fjölbreyttur 

listi baráttumála sem eiga það sameiginlegt að auka jafnrétti kvenna og karla, dæmi um 

það eru frumvörp um lágmarkslaun, tillaga um endurmat á störfum kvenna,  lengingu 

fæðingarorlofs sem og tillaga um sérstakar aðgerðir til að draga úr kynjamisrétti og bæta 

stöðu foreldra á vinnumarkaðinum Einnig var lagt fram frumvarp um sveigjanlegan 

vinnutíma, laun starfsmanna ríkisins og fleira (Kvennalistinn.is, e.d.C). 

Á meðan Kvennalistinn situr á Alþingi er lögum um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna 

og karla breytt í tvígang. Fyrst árið 1985 og síðan 1991. Í 4. gr. laganna frá 1985 segir 

eftirfarandi: 

Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt 
eða sambærileg störf. 
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Með „jöfnum launum til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt eða sambærileg störf“ er 
í lögum þessum átt við launataxta sem settir eru án þess að gerður sé greinamunur 
á kynjum. 

Með „kjörum“ í lögum þessum er átt við lífeyris-, orlof- og veikindaréttindi, og hvers 
konar önnur samningaréttindi. 

(Lög nr. 65/1985) 

 

Þetta er ítrekað í 5. gr. laganna þar sem stendur að atvinnurekendum sé óheimilt að  

mismuna starfsfólki eftir kynferði og það tekur meðal annars til launa, launatengdra 

fríðinda og þóknun fyrir vinnu (Lög nr. 65/1985).  Árið 1991 var lögum um jafnan rétt 

kvenna og karla breytt. Nýbreytni þeirra laga var meðal annars sú að kærunefnd 

jafnréttismála var sett á fót (Jafnréttisstofa.is, e.d.A). Í lögum 28/1991 var II kafla, Atvinna, 

4. gr. breytt lítillega: 

Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt 
og sambærileg störf. 

 Með launum í lögum þessum er átt við venjulegt grunn- eða lágmarkskaup og hvers 
konar frekari þóknun, beina eða óbeina, hvort heldur er með hlunnindagreiðslum 
eða með öðrum hætti, sem atvinnurekandi greiðir starfsmanni fyrir vinnu hans. 

Með jöfnum launum karla og kvenna fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf er í 
lögum þessum átt við launataxta sem samið er um án þess að gerður sé 
greinarmunur á kynjum. 

Með kjörum í lögum þessum er átt við lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar 
önnur samningsréttindi. (leturbreyting mín) 

(Lög nr. 28/1991) 

 

Atvinnurekendum ber að fylgjast með jafnrétti á vinnustað eða stofnun og passa upp 

á að störf flokkist ekki í kvenna eða karlastörf (Lög nr. 28/1991). 

 Lögum um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla var síðan breytt aftur árið 

2000. Nýbreytnin í lögunum var sú að atvinnurekendum ásamt skólastjórnendum var nú 

skylt að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni á vinnustöðum og í skólaumhverfinu. Auk 

þess var fyrirtækjum með 25 starfsmenn eða fleiri gert skylt að gera jafnréttisáætlun 

(Jafnréttisstofa.is, e.d.A). Launaliðurinn í lögunum er óbreyttur frá fyrri lögum, nr. 

28/1991 (Lög nr. 96/2000).  
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Í grein Þorgerðar Einarsdóttur, Aumingjahjálp eða afbygging á umframvaldi? Um 

sértækar aðgerðir, jákvæða mismunun og kvóta (2007) fer hún yfir jafnréttislög og 

breytingar á þeim frá árinu 1975. Fjallar hún meðal annars um kynhlutleysi í 

jafnréttislögum, segir þar að það hafi ekki verið fyrr en um 8. og 9. áratuginn að 

viðurkennt var að kynhlutleysi í lögum væri til þess fallin að viðhalda ríkjandi valdakerfi 

og að grípa þyrfti til sértækra aðgerða til þess að koma konum inn í karllæga kerfið. 

Hinsvegar hafi það reynst þrautin þyngri að koma sértækum aðgerðum í lögin:  

„Hugtakanotkun í umræðunni hefur löngum verið ónákvæm og samræða um úrræði 

hefur oft vikið fyrir orðræðu um að markvissar aðgerðir séu nokkurs konar aumingjahjálp, 

niðurlægjandi fyrir konur og jafnvel brot á körlum“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2007:391). 

Nefnir hún frumvarp Jóhönnu Sigurðardóttur frá árinu 1981 sem dæmi í þessu samhengi 

en Jóhanna Sigurðardóttir lagði það fram að fyrirtæki skyldu ráða konu fram yfir karl ef 

það hallaði á hlut kvenna í fyrirtækinu og ef konan væri jafn hæf og hæfasti karl-

umsækjandinn. Þessi tillaga var felld og harðlega gagnrýnd, meðal annars af öðrum 

konum og haft var eftir Guðrúnu Helgadóttur að hún hafnaði því að hljóta framgangi í 

starfi vegna kyns (2007). 

Merkilegt er að skoða þetta tiltekna dæmi og bera saman við þrjú dæmi af konum í 

áhrifastöðum. Fyrsta dæmið er af fyrrverandi iðnaðarráðherra, Ragnheiði Elínu 

Árnadóttur. Í janúar 2014 barðist hún gegn lagafrumvarpi sem  sagði til um kynjahlutföll í 

stjórnum fyrirtækja og talaði um „súkkulaðikleinur“ í því samhengi, að konur sem fengju 

framgang á sínum vinnuferli vegna kyns væru súkkulaðikleinur (Eva Bjarnadóttir, 2014). 

Næsta dæmi er af Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur, framkvæmdastjóra Samtaka 

fyrirtækja í sjávarútvegi en hún var í viðtali við Fréttatímann 25. febrúar 2017. Þar ræddi 

hún um meðal annars um upplifun sína sem kona á karllægum vinnustað, andstöðu sína 

gagnvart kynjakvóta, jafnlaunavottun og efasemdum um kerfisbundna mismunun í 

launum karla og kvenna. Konur þyrftu bara að hafa stærri pung og krefjast hærri launa 

(Ólöf Skaptadóttir, 2017). Þessi myndlíking um stærri pung er gott dæmi um ráðandi 

karlmennsku, þar sem karlinn er viðmiðið og sú fyrirmynd sem konan þarf að tileinka sér. 

Konur geti sjálfum sér um kennt, þær verði bara að fá stærri pung. 

Athafnakonan Tobba Marínósdóttir kom í viðtal við Einkalífið á Vísi.is vegna nýs 

fyrirtækis sem hún var að stofna. Samkvæmt kynningunni í viðtalinu hefur hún „miklar og 
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stórar skoðanir á launum kvenna í samfélaginu“, og jafnframt segist hún alltaf hafa verið 

með há laun og vel sett í lífinu (Stefán Árni Pálsson, 2020). Aðspurð segist hún hafa skrifað 

mikið um launamun kynjanna og talar hún um að þegar konur fari í launaviðtal þá beri 

þær sig saman við aðrar konur, en í raun ættu þær að bera að bera sig saman við karlmann 

og biðja um laun eins og þeir: „Þá er ég aldrei að fara að fá sömu laun og karlmaður ef ég 

er alltaf að spyrja aðrar guggur [innsk. konur]. Ég ætti frekar að spyrja karlmann hvað 

hann er með í laun. Við berum okkur saman og höldum því kannski ómeðvitað hvorri 

annarri niðri“ (leturbreyting mín) (Stefán Árni Pálsson, 2020).  Tobba notar orðið 

karlmaður til þess að vísa til þeirra en gæluorðið guggur þegar hún vísar til kvenna. 

Guggurnar bera sig saman og halda því hverri annarri niðri. Karlarnir eru þeir sem fá hærri 

laun og því ættu „guggurnar“/konurnar að horfa til þeirra þegar kemur launatölum. Stöðu 

Tobbu Marínósdóttur má greina sem vissa mótsögn. Hún hefur alltaf haft há laun og hún 

horfir á hlutina þannig að ef konur vilji há laun þá verði þær að bera sig saman við þá sem 

eru með há laun, sem eru karlar. Ætla mætti að hún hafi gert það því hún hefur alltaf haft 

há laun að eigin sögn. Á sama tíma fellur Tobba Marínós í þá gryfu að smætta konur, kalla 

þær guggur.  

Orðræðan á þessum tæpu 40 árum frá því að Jóhanna Sigurðardóttir lagði fram 

frumvarp sitt hefur lítið breyst og sami skilningurinn virðist vera lagður í kvóta og sértækar 

aðgerðir í þágu kvenna. Það er undir konunum sjálfum komið að krefjast hærri launa og 

betri stöðu í atvinnulífinu, þær þurfa bara að hætta að vera súkkulaðikleinur eða guggur, 

fá sér pung og bera sig saman við karlmenn, eða bera sig saman við konur og halda launum 

og hverri annarri niðri. Hæfasti einstaklingurinn mun uppskera eins og hann sáir/á skilið. 

Þessi orðræða styður við núverandi kerfi og þessar konur sem gegna valdamiklum stöðum 

innan karllægs iðnaðar kjósa að rugga ekki bátnum og tileinka sér þessa orðræðu. 

Að lokum ber þess að geta að ýmis lönd innan Evrópu hafa verið að tileinka sér 

aðgerðir til þess að auka jafnrétti kynjanna og sporna við kynbundnum launamun. Til 

dæmis er fyrirtækjum í Austurríki með fleiri en 150 starfsmenn skylt að birta 

jafnlaunaskýrslur – svipuð skref hafa verið stigin í Belgíu, Portúgal og Frakklandi. Auk þess 

hafa Austurríkismenn sett upp svokallaðan launareikni þar sem einstaklingar geta nálgast 

upplýsingar um laun innan ákveðinna starfsgreina (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2017). Þess ber að geta að Ísland tekur þátt í verkefni sem miðar að því 
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að innleiða jafnlaunakerfi í Portúgal (Þórdís Hadda Yngvadóttir, 2020). Auk þess sem 

Evrópuráðið hefur gert aðgerðaráætlun til þess að sporna við/ koma í veg fyrir 

kynbundinn launamun. Gefinn var út bæklingur Equal Pay? Time to close the gap, þar sem 

gerð er grein fyrir kynbundum launamun í löndum innan Evrópusambandsins, hverjar 

helstu ástæðurnar séu (til dæmis hlutastörf kvenna og kynjaskiptur atvinnumarkaður og 

hvernig það hefur áhrif á konur til lengri tíma litið. Ekki er gerð frekar grein fyrir því hvaða 

leiðir eru færar til þess að leysa þetta vandamál (Europa.eu, e.d.).  

 Í nóvember 2019 samþykkti Mannréttindanefnd allsherjarþings Sameinuðu 

þjóðanna að 18. september yrði gerður að alþjóðlegum jafnalaunadegi. Markmið dagsins 

er að verkja athygli á þeim aðgerðum sem hefur verið farið í til að stuðla að launajafnrétti 

sem og að hvetja til frekari aðgerða á þessu sviði (Þórdís Hadda Yngvadóttir, 2020).  

 Þegar ofangreind tillaga var samþykkt átti Ísland sæti í mannréttindaráði 

Sameinuðu þjóðanna. Samkvæmt skýrslu Þórdísar Höddu Yngvarsdóttur voru 

„Jafnréttismál og mannréttindi kvenna sett í öndvegi af hálfu Íslands í öllu starfi hjá 

mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna“ (2020:109). Ráðið samþykkti einróma ályktun 

Íslands um launajafnrétti kvenna og karla. Í þessari áætlun voru meðal annars lausnir fyrir 

atvinnulífið, til dæmis með gerð jafnlaunastaðla, jafnlaunaviðmiða, jafnlaunavottunar, 

eftirfylgni með jafnlaunarannsóknum sem og fjölskylduvænna aðgerða í formi 

fæðingarorlofs, dagvistunar og velferðarþjónustu fyrir foreldra (Þórdís Hadda 

Yngvadóttir, 2020).  

Um breytinguna sem varð á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla árið 

2008 verður fjallað um í næsta kafla en en í þessum kafla hefur verið gefið sögulegt yfirlit 

yfir lagasetningu gegn launamisrétti. Núverandi jafnréttislög byggja á fyrri jafnréttislögum 

og rétt er að vita hvað lá að baki þeim breytingum sem gerðar voru, sérstaklega m.t.t. 

jafnra launa og jafnlaunastaðalins en hans var getið í núgildandi jafnréttislögum, fyrst sem 

bráðabirgðaákvæði um valfrjálsan staðal sem síðar þróaðist í lögbindingu fyrir öll fyrirtæki 

með fleiri en 25 starfsmenn. Verður þessu ferli gert ítarlegra skil á næstu köflum. 

2.2 Kynjakerfið og ráðandi karlmennska 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningaleg sjónarmið og margvísleg hugtök sem varpa 

ljósi á stöðu kynjanna, bæði heima fyrir sem og á vinnumarkaði. Hugtök eins og 

kynjakerfið, ríkjandi karlmennska og styðjandi kvenleiki, svo dæmi séu nefnd. 
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„I shall define patriarchy as a system of social structures and practices in which men 
dominate, oppress and exploit women“ 

(Walby, 1990:20) 

 

Fræðikonan Sylvia Walby (1990) fjallar um feðraveldið og kynjakerfið í bók sinni, 

Theorizing Patriarchy frá árinu 1990. Samkvæmt Walby eru kynjunum eignuð hlutverk frá 

samfélaginu, karlmönnum er ætluð völd en konum undirgefni. Kynjakerfið er fljótandi, 

ekki algilt fyrir alla, ekki eru allar konur undirokaðar og ekki kúga allir karlmenn konur. 

Kynjakerfið er sýnilegt en á sama tíma ósýnilegt (Walby, 1990). Rótgrónar hugmyndir um 

karlmennsku og kvenleika eru ríkjandi í kynjakerfinu. Karlmennskan byggir á gildum um 

líkamlegan styrk, aga, samkeppni og rökvísi. Hin kvenlægu gildi fela í sér valdaleysi og 

tilfinningasemi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Í kynjakerfinu byggjast yfirráðin á aðskilnaði og undirskipun. Konur og það sem talið 

er kvenlægt er talið vera síðra en það sem er eignað körlum og telst vera karlmannlegt. 

Kynjakerfið nær yfir bæði opinbera- og einkasviðið. Hér áður fyrr voru yfirráð yfir konum 

meiri á einkasviðinu en í dag hafa þau færst yfir á opinbera sviðið. Þetta er hluti af því sem 

Walby segir vera pólaríseringu kynjakerfisins. Þegar konur fá aukin völd á einu sviði, þá 

breytast önnur svið og verða til þess að ítök kvenna minnki þar (Walby, 1990; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2006) 

Sylvia Walby skiptir kynjakerfinu niður á sex mismunandi þætti samfélagsins: ríkisvald 

(e. state), menningu (e. culture), fjölskyldu/heimilislíf (e. household production), 

kynverund (e. sexualtiy), ofbeldi (e. violence) og vinnumarkað (e. paid employment),  

(Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Á milli þessara þátta er orsakasamband og styðja þeir hver 

við annan. Þættirnir eru samkvæmt Walby jafnframt tiltölulega sjálfstæðir. Walby 

tilgreinir hlutverk hvers þáttar fyrir sig, um vinnumarkaðinn segir hún að flókið samspil 

feðraveldisins útiloki konur frá hærri stöðum á vinnumarkaði og ýti þeim niður í störf sem 

krefjast minni þekkingar og hæfni. Þar af leiðandi fá konur lægri laun (Walby, 1990). 

 Þorgerður Einarsdóttir fjallar meðal annars um atvinnumarkaðinn í grein sinni 

Kynjakerfið. Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli? (2006) en í greininni segir að 

nýklassískar hagfræðikenningar hafi um tíma verið ráðandi í vinnumarkaðsfræðum. Í 

meginatriðum var gert ráð fyrir (skynsamlegu) vali einstaklingsins, það að lögmál 
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markaðarins og hagsmunir atvinnurekanda muni sjá til þess að jafnrétti komist á. 

Þorgerður Einarsdóttir tekur fram að svo sé ekki raunin þar sem nýrri nálganir hafi aðrar 

áherslur, til dæmis á kynjaskiptingu vinnumarkaðarins og samfélagslegt mat á störfum 

(2006). Karlar njóta góðs af hinu samfélagslega mati á störfum, til dæmis í formi ríkjandi 

karlmennsku.  

 Raewyn Connell er áhrifamikil fræðikona á sviðum karlmennsku. Karlmennskan er 

fljótandi hugtak, hvað teljist til karlmennsku er mismunandi eftir samfélögum. Connell 

fjallar meðal annars um ráðandi karlmennsku, en það er hugtak sem endurspeglar þær 

hugmyndir um karlmennsku sem eru eftirsóttastar hverju sinni. Fáir karlmenn falla undir 

þessar hugmyndir en allir karlmenn leitast við að laga sig að þessum hugmyndum og 

styðja þær um leið (Connell og Messerschmidt, 2005).   

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson segir að yfirráð karlmennskunnar ná yfir konur og 

aðra undirskipaða karla. Samfélagið setur karllæga eiginleika ofar kvenlegum eiginleikum 

og eru karllægir eiginleikar eftirsóknarverðir. Talað er um karllæg viðmið vegna þess að 

þau séu sögulega séð tengd kyngervi karla. Þessi hegðun er skaðleg körlum (og konum) 

og getur jafnvel komið í veg fyrir jafnrétti (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Einnig talar 

Ingólfur um hugtakið skaðlega karlmennsku sem hann segir; „byggjast á því sem viðteknar 

hugmyndir um karlmennsku og margs konar fyrirkomulag og atferli sem tengjast slíkum 

hugmyndum séu skaðlegar fyrir samfélagið í heild“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004:63). Sem dæmi um skaðlega karlmensku tekur hann launamun kynjanna og talar um 

fyrirvinnuhlutverkið og fyrirvinnuþrældóm í því samhengi. En kynbundinn launamunur 

setur karlmenn í stöðu fyrirvinnunnar, laun giftra karlmanna eru hærri en þeirra ógiftu og 

því eru karlmenn settir í þá stöðu fyrirvinnunnar, sem veldur því að þeir vinna gjarna 

meira en þeir sjálfir vilja og er hollt fyrir þá. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson veltir fyrir sér 

réttindum feðra til að losna undan fyrirvinnuhlutverkinu og spyr hver sé réttur karlmanns 

til að þurfa ekki að gera konuna sem hann elskar háða sér fjárhagslega. Fyrirvinnuhlutverk 

karla hafi til dæmis þau áhrif að konur taki lengra fæðingarorlof sem verði þess valdandi 

að tekjur móðurinnar skerðast á meðan karlmaðurinn þarf þá að vinna fyrir heimilinu 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Í grein sinni Kreppur og kerfishrun í ljósi kyngerva og þegnréttar skoðar Þorgerður 

Einarsdóttir tvö hugtök, þegnaréttur og kyngervi á tveimur ólíkum tímum í 
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Íslandssögunni. Hún skoðar tímabilið eftir bankahrunið árið 2008 og tímabilið rétt fyrir 

fyrri heimsstyrjöldina. Á báðum þessum tímabilum var uppgangur í jafnréttisbaráttunni, 

Ísland er í fyrsta sæti í skýrslu World Economic Forum árið 2009 yfir það land sem er með 

minnsta kynjabilið og fyrir fyrri heimsstyrjöldina voru réttindi kvenna á Íslandi talin vera 

með þeim bestu í heimi. Engu að síður eru hindranir sem konur mæta keimlíkar á báðum 

þessum tímabilum, þó svo að baráttuefnin séu ólík. Konur eru ekki metnar til jafns á við 

karlmenn. Þorgerður Einarsdóttir talar um að árið 1917 hafi konum ekki verið meinuð 

samfélagsleg þátttaka en hún hafi verið skilyrt. Menningarbundnar hugmyndir um konur 

sem mæður og húsmæður varð til þess að konum nýttust ekki réttindi til náms og atvinnu 

sem skyldi. Það sama, skilyrt þátttaka og menningarbundnar hugmyndir um konur  var 

uppi á teningnum á hinu tímabilinu sem hún fjallar um.  

Í samtíma okkar hefur húsmóðurhugmyndafræðin verið leyst af hólmi af 
hugmyndinni um að konur hafi frjálst val um hlutverk sín í lífinu. Í dag eru það ekki 
hugmyndir um eðlislægt móður- og húsmóðurhlutverk sem ramma inn hlutdeild 
kvenna, gerendahæfni og þátttöku heldur hugmyndin um óheft frelsi. Það þýðir að 
konur eru taldar hafa frelsi til að velja sér hlutverk. […] Formlega hafa þær frelsi til 
að velja frama í viðskiptum og stjórnmálum. Hugmyndin um frelsið horfir hins vegar 
fram hjá kerfislægum en ósýnilegum hindrunum, þeim menningarbundnu 
hugmyndum sem veita möguleikum og tækifærum í tiltekinn farveg. Ríkjandi 
kynjamynstur sýna í reynd að hinar ýmsu leiðir eru misjafnlega greiðfærar. 

(Þorgerður Einarsdóttir 2010:42) 

 

Um ofangreindar leiðir verður nánar fjallað um í næsta kafla en þar verður farið í þau 

hugtök sem notuð hafa verið til að útskýra framgang (eða skort á framgangi) kvenna á 

atvinnumarkaðinum. 

2.3 Glerþak, glerrúllustigi og völundarhús 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtökin glerþak, glerrúllustigi og völundarhús til þess 

að sýna fram á framgang kvenna og karla í starfi. Fjallað verður um hvernig þessi hugtök 

eru notuð til þess að lýsa framgangi kynjanna (eða skort á honum).  

Hugtakið glerþak (e. Glass ceiling) varð þekkt snemma á níunda áratugnum. 

Upphafskona þess, Marilyn Lodan notaði það fyrst árið 1978 á pallborðsumræðum um 

vonir og væntingar kvenna. Hún kom með þetta hugtak til þess að útskýra að ástæðan 

fyrir því að konur fengju ekki æðstu stöður á vinnustað væri tengt við menninguna, ekki 
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konurnar sem einstaklinga. Það skipti ekki máli hvaða kosti þær byggju yfir og hversu 

hæfar þær væru, þær myndu mæta hindrunum (BBC, 2017). Talið er að grein Carol 

Hymonowitz og Timothy D. Schellhardt frá árinu 1986 hafi orðið til þess að hugtakið hafi 

náð frekara flugi (þó að hugtakið hafi verið til á prenti fyrir þann tíma) (Zimmer, 2015).  

Glerþakið hefur verið skilgreint sem óáþreifanlegur vegtálmi á vegferð kvenna til 

æðstu starfa innan fyrirtækja. Glerþakið hamlar framgangi kvenna upp metorðastigann. 

Það sem það lýsir er að konur komast bara ákveðið langt innan vinnustaðar þangað til 

þær mæta ósýnilegri hindrun, sama hvaða hæfni liggur að baki (Eagly og Carly, 2007; 

Cotter, Hermsen, Ovadia, Vanneman, 2001).  

Árið 1992 kom Christine L. Williams með hugtakið glerrúllustigi (e. Glass escalator) út 

frá hugmyndafræðinni um glerþak. Með hugtakinu glerrúllustigi átti hún við framgang 

karla til metorða á vinnustöðum þar sem konur væru í meirihluta, til dæmis í hjúkrun, 

kennarastétt og svo framvegis. Samkvæmt rannsókn Williams áttu karlmenn á þessum 

stöðum greiðari aðgang í hærri stöður heldur en konur. Williams gefur tvær skýringar á 

því, í fyrsta lagi var um að ræða kvennastörf sem gjarna eru láglaunastörf. Til þess að auka 

tekjur karla þá var þeim fleytt áfram í hærri stöður (Williams. 2013). Það er áhugaverður 

punktur, sérstaklega í ljósi þess sem kemur fram í grein O´Reilly, Smith og Bruchell (2015) 

Equal Pay as Moving Target: International perspectives on forty-years of addressing the 

gender pay gap en þar segir að samasemmerki hafi verið á milli félagslegrar stöðu í 

samfélaginu og launa. Til að mynda að tekjur kvenna hafi verið álitin viðbót við 

heimilistekjur, aðalinnkoma heimilisins hafi verið eignuð karlmönnum, þar sem þeir hafi 

verið álitnir fyrirvinnur. Með því að færa karlmenn áfram í starfi (innan kvennastétta) 

umfram konur, var verið að auka fjölskyldutekjurnar. Þetta kemur heim og saman við 

fyrirvinnuhlutverkið sem rætt var um í kafla hér fyrir ofan. Samkvæmt Ingólfi Ásgeiri 

Jóhannessyni eru karlmenn fastir í fyrirvinnuhlutverkinu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004). 

Hin ástæðan sem Williams tekur til, er sú að eiginleikar sem ætlaðir voru karlmönnum 

voru hærra metnir. Karlmenn voru taldir betri leiðtogar en konur og almennt hæfari í 

sínum störfum. Williams tekur fram að hugtakið um glerrúllustigann eigi ekki við um alla 

karlmenn, karlmenn sem tilheyra minnihlutahópum, til dæmis samkynhneigðir, eiga ekki 

jafn greiða leið upp metorðastigann og gagnkynhneigðir karlmenn (það sama á við 
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karlmenn af öðrum kynþáttum sem og karla sem eru trans). Glerrúllustiginn tekur því 

aðallega mið af hvítum, gagnkynhneigðum karlmönnum. Í grein sinni The Glass Escalator 

Revisited tekur Williams fram að hugtakið um glerrúllustigann kom fram árið 1992, margt 

hafi breyst í samfélaginu síðan þá og ef til vill eigi hugtakið í dag við ákveðna tegund af 

störfum (Williams, 2013). 

Ástæða fyrir þessum fyrirvara er breytt landslag á atvinnumarkaðinum. Vinnulíkanið 

sem Williams kallar „hefðbundið“ (e. traditional) og var við lýði þegar hún kom fyrst fram 

með kenningu sína um glerrúllustigann, hefur breyst. Núna er nýtt vinnulíkan komið, sem 

hún kallar „vinnuskipulag nýfrjálshyggju“  (e. neoliberalism). Það leggi áherslu á 

sveigjanleika, starfssamninga til styttri tíma, flatara stjórnskipulag og þar fram eftir 

götunum. Þetta skipulag hentar heldur ekki konum þar sem viðmiðið er alltaf hið 

karllæga, hvar borið niður. Þess vegna er hugtakið glerrúllustigi ekki nægjanlega lýsandi 

fyrir núverandi ástand á vinnumarkaði. (Williams. 2013). 

Fræðikonurnar Eagly og Carly þróuðu einnig nýtt hugtak um stöðu og framgang 

kvenna á vinnumarkaði út frá hugmyndafræðinni um glerþak.  Í grein sinni, Women and 

the Labyrinth of Leadership (2007), fjalla þær Eagly og Carly um stöðu kvenna á 

atvinnumarkaðinum og í forystu fyrirtækja. Þær gagnrýna hugmyndina um glerþak, 

hugtakið sé einföldun á marglaga vandamáli sem konur á vinnumarkaði upplifi. Einnig gefi 

hugtakið glerþak það í skyn að konur og karlar hafi jafnan aðgang að 

millistjórnendastöðum þegar það sé í raun ekki svo. Þegar verið sé að nota hugtak til að 

útskýra framgang kvenna á vinnumarkaði og aðgengi þeirra að hærri stöðum innan 

fyrirtækja verði að nota lýsandi hugtak. Því leggja þær til að nota frekar hugtakið 

völundarhús. Það útskýri betur upplifun kvenna á vinnumarkaði. Völundarhús séu, líkt og 

ferð kvenna upp metorðastigann, flókin, krefjandi, og full af ranghölum. Sá sem gengur í 

gegnum völundarhús þarf að vera meðvitaður um hvert skref og vera viðbúin(n) hinu 

óvænta. Sumar konur, segja þær, geta þrætt völundarhúsið og komist í gegnum það. En 

til þess að komast í gegnum völundarhúsið þurfa konur vissulega að hafa hæfni og mjög 

mikla heppni með sér (Eagly og Carly, 2007).   

Ábyrgð og skyldur kvenna innan veggja heimilins eru t.a.m. ein af hindrunum í 

völundarhúsinu. Þrátt fyrir að karlar taki í meira mæli þátt í heimilistörfum og uppeldi 

barna þá er ennþá mesta ábyrgðin á höndum kvenna. Það valdi því að þær takmarki 
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viðveru sína í vinnunni. Karlar hafa því meiri sveigjanleika þegar kemur að vinnunni og 

eiga auðveldara með að ná frama (Eagly og Carly, 2007). Sömuleiðis eru eiginleikar ætlaðir 

leiðtogum karllægir, karlmenn eru taldir drífandi, ráðandi, öruggir, framsæknir og 

metnaðargjarnir en konur eru taldar viðkvæmar, hjálpsamar, vinalegar og góðar. Vilji 

konur verða leiðtogar þá verða þær að tileinka sér karllægari eiginleika1 (Eagly og Carly, 

2008). Enn og aftur er það karlinn sem er viðmiðið.  

Ofangreind hugtök um glerþak, glerrúllustiga og völundarhús útiloka ekki hvert 

annað, þó svo að glerrúllustiginn og völundarhúsið séu sprottin upp úr hugmyndafræðinni 

um glerþak. Hugtökin vinna saman til þess að varpa skýrari mynd á stöðu kynjanna við 

nýjar og breyttar aðstæður á vinnumarkaði og draga upp blæbrigðaríkari mynd af 

veruleikanum. 

Í næstu köflum verður nánar fjallað um kynbundinn vinnumarkað í íslensku samfélagi, 

þar sem skoðuð verður m.a. staða kvenna og karla á vinnumarkaðinum, hlutverk þeirra 

heima fyrir sem og farið verður í gegnum helstu kenningar og rannsóknir á kynbundnum 

launamun. Í næsta kafla verður íslenskum vinnumarkaði og kynjaskiptu námsvali gert 

nánari skil. 

 

2.4 Kynjaskiptur vinnumarkaður og námsval 

Samkvæmt skýrslunni Konur og karlar á Íslandi 2019 voru 94.000 konur á 

vinnumarkaðinum og 110.100 karlar. Atvinnuþátttaka kvenna er um 78% og 

atvinnuþátttaka karla er um 85%. Um 65% kvenna er í fullu starfi og 87% karla, meðalfjöldi 

vinnustunda í fullu starfi er um 41 klukkustund hjá konum og 46 klukkustundir hjá körlum 

(Hagstofan e.d.A). 

Í skýrslu velferðarráðuneytisins frá árinu 2015, sem þær Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir ritstýrðu, um stöðu karla og kvenna á íslenskum vinnumarkaði 

kemur fram að atvinnuþátttaka íslenskra kvenna hefur í gegnum söguna alltaf verið mikil. 

 
1 Nýlegt dæmi um þetta, að kona tileinki sér karllæga eiginleika er Elizabeth Holmes, sem þótti frumkvöðull 
í blóðrannsóknum í Kísildalnum. Hún viljandi dýpkaði rödd sína til að gera hana karlmannlegri og gekk 
eingöngu um í svörtum rúllukragapeysum. Hún tileiknaði sér stjórnunarhætti frumkvöðulsins Steve Jobs og 
reyndi að líkjast honum sem mest, bæði í útliti og atgervi. Elizabeth Holmes náði miklum hæðum í 
fjármögnun í sinni frumkvöðlavinnu og er ein af fáum konum sem hafa náð langt á þessum vettvangi. Sjá til 
dæmis bók John Carreyrou, Bad Blood: Secret and Lies in a Silicon Valley Startup, 2018.  
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Góð atvinnuþátttaka kvenna er talin til styrkleika atvinnumarkaðarins. Aukin 

atvinnuþátttaka kvenna leiðir til jákvæðra áhrifa á landsframleiðslu (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Íslenskur vinnumarkaður er hins vegar mjög 

kynjaskiptur, líkt og fjallað er um í fyrrnefndri skýrslu velferðarráðuneytisins: 

Rætur kynjaskipts vinnumarkaðar liggja í sögulegum kynhlutverkum sem hafa þróast 
yfir í staðalímyndir kynjanna, og samverkandi þáttum eins og áhugasviði, 
umönnunarskyldum, kynjaskekkju í matsaðferðum fyrirtækja, kynjuðu námsvali og 
starfsvali, félagsmótun, fordómum og mistökum eða áhugaleysi í stefnumótum til að 
bregðast við kynjuðum vinnumarkaði. Afleiðingarnar birtast í launamun kynjanna, 
vanmati á virði vinnu kvenna og mismunun, en einnig hefur sjónum síðustu ár verið 
beint að áhrifum kynjaskipts vinnumarkaðar á skort á vinnuafli innan ákveðinna 
greina. Vaxandi áhyggjur eru af skorti á vinnuafli í mjög kynjaskiptum greinum eins 
og umönnunarstörfum, verslunarstörfum og iðnaðarstörfum  

(Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015:15) 

 

Ekkert bendir til þess að þessi kynjaskipting sé á undanhaldi, ef skoðað er hlutfall 

útskrifaðra háskólanema 2015-2016 en konur eru í miklum meirihluta útskrifaðra úr 

heilbrigðis-, menntunar- og hugvísindageiranum: 

 

Mynd 1 Hér má sjá að konur eru í miklum meirihluta brautskráðra í Heilbrigði og velferð, 
menntun, hugvísindum og listum, þjónustu, félagsvísindum, viðskiptum, lögfræði. Einnig eru 
konur í meirihluta brautskráðra í landbúnaði og dýralækningum. (Hagstofan, e.d.A 

 

Í fyrrnefndri skýrslu velferðarráðuneytisins um stöðu kvenna og karla er fjallað um 

kynjað námsval og staðalmyndir. Þar segir að staðalmyndir hafi veruleg áhrif á kynjað 

námsval, konur velji starfsgreinar þar sem þær hafa kvenfyrirmyndir, starfsgreinar sem 
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eru dæmigerðar fyrir þeirra kyn. Starfsgreinar sem konur eru taldar hafa hæfileika til að 

gegna, eru til dæmis  kennsla og hjúkrun. Karlar velji sér að sama skapi starfsgreinar þar 

sem þeir hafa karlfyrirmyndir, karllægari starfsvettvang. Oft sé erfiðara fyrir karla að fara 

inn á kvenlægari svið, þau eru undirskipuð og kvenleiki er notaður til að gera lítið úr 

körlum (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Í þingskjali nr. 701/2015-

2016, skýrslu félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu kvenna á vinnumarkaði segir að 

í jafnréttislögum frá árinu 1976 hafi verið mikil áhersla lögð á atvinnulífið og að 

atvinnuþátttaka og fjárhagsleg sjálfstæði kvenna hefði verið forsenda þróun í átt að 

jafnrétti. Því sé það athyglisvert hversu erfitt það reynist að brjóta upp kynjaskiptingu 

starfa, tryggja launajafnrétti og jafna völd kvenna og karla. Þetta sé einkennandi fyrir 

norrænu velferðarkerfin. Þar hafi verið lögð áhersla á að samræma fjölskyldu- og 

atvinnulíf og auka sveigjanleikann en ekki hafi verið gert nóg til að auka 

starfsþróunarmöguleika kvenna og jafna þannig völd og áhrif kynjanna í atvinnulífinu 

(Þingskjal nr. 701/2015-2016). Kynjaskiptur vinnumarkaður er einn helsti áhrifavaldur á 

kynbundinn launamun (Emerek og Holt, 2008). 

Í gegnum árin og áratugina hafa margs konar ástæður verið notaðar til þess að útskýra 

kynbundinn launamun. Nefna mætti menntun í því samhengi eða skort kvenna á menntun 

réttara sagt. Hér áður fyrr voru karlmenn í meirihluta háskólamenntaðra og hærri laun 

þeirra og hærri stöður innan fyrirtækja voru útskýrð þannig. Nú hafa konur aðgang að 

menntun og eru í meirihluta háskólamenntaðra, en ekki er að sjá að menntunin hafi náð 

að minnka kynbundinn launamun sem skyldi (O’Reilly, Smith, Deakin & Burchell, 2015). Í 

því samhengi er áhugavert að skoða brautskráningar eftir prófgráðu: 
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Mynd 2 Hér má sjá brautskráningar eftir prófgráðu 2015/2016. Konur eru í meirihluta í öllum 
greinum nema sveinspróf, iðngreinum og prófum á viðbótarstigi (Hagstofan, e.d.A) 

 

Konur eru í meirihluta útskrifaðra með stúdentspróf, önnur framhaldsskólapróf, 

fyrstu gráðu úr háskóla, meistaragráðu úr háskóla og doktorsprófi. Karlmenn eru í 

meirihluta í iðntengdum greinum (Hagstofan, e.d.A).  

 Ekki er aukin menntun heldur að færa konur upp metorðastigann, samkvæmt 

annarri töflu frá Hagstofu Íslands. 

 

Mynd 3 Hér má sjá yfirlit af starfandi fólki eftir starfsstétt árið 2018, eftir kynjum (Hagstofan, 
e.d.A). 

 

Karlmenn eru í meirihluta í iðntengdum greinum, t.d. meðal véla- og vélagæslufólks, 

einnig eru þeir í meirihluta í bændastétt, sem fiskimenn og svo framvegis. Það er í takt við 

menntun þeirra sbr. töflu brautskráningar eftir prófgráðu 2015/16. Konur eru í meirihluta 

sérfræðinga, skrifstofufólks, sérmenntaðs starfsfólks og þjónustu- og verslunarfólks en 

karlmenn eru í meirihluta í flokknum stjórnendur og embættismenn.  
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Eins og sýnt hefur verið fram á, hér að ofan, fá konur á Íslandi og alls staðar í 

heiminum, hlutfallslega lægri laun en karlar (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015; Einar Mar Þórðarson et al., 2008). Mikilvægt er að hafa í huga að 

á vinnumarkaðinum á Íslandi (og víðar) eru störf  gjarnan flokkuð í kvenna- og karlastörf. 

Kvennastörfin eru minna metin heldur en karlastörfin og því oftast lægra launuð 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2012). Kynbundinn launamunur er einnig mismunandi eftir 

landssvæðum en launamunurinn virðist meiri á landsbyggðinni heldur en á 

höfuðborgarsvæðinu. Margt spilar þarna inn í, til dæmis menntunarstig en hlutfallslega 

séð eru fleiri háskólamenntaðir á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2008).  

Íslenskar konur (líkt og kynsystur þeirra um heim allan) vinna gjarnan styttri vinnudag 

og eru frekar í hlutastarfi heldur en karlar. Fléttast þetta saman við vinnu innan heimilis 

sem snýr að barnauppeldi, þrifum, innkaupum og svo framvegis sem lendir frekar á 

konum (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). Edda Sigurbjörg Ingólfsdóttir (2014) rannsakaði 

hvernig íslenskir foreldrar brúuðu bilið eftir að fæðingarorlofi lyki fram að þeim tíma að 

barnið kæmist á leikskóla. Niðurstöður voru þær að það voru konurnar sem brúuðu bilið 

að mestu leyti og tóku meiri ábyrgð á umönnun barna á meðan karlarnir skipulögðu 

umönnunartímann sinn í kringum vinnuna.  

Samfélagslegar hugmyndir foreldra um móður- og föðurhlutverkið hafa áhrif á 
ákvarðanir sem snerta umönnun barna. Þó að foreldrum hafi yfirleitt þótt mjög 
mikilvægt að vera jafnréttissinnuð þá virtust þau ekki sjá ójöfnu skiptinguna á 
umönnuninni sem misvægi, það er eins og móðurhlutverkið standi fyrir utan 
jafnréttisumræðuna. (leturbreyting mín)  

(Edda Sigurbjörg Ingólfsdóttir, 2014:14).  

Rannsókn Þóru Kristínar Þórsdóttur og Kolbeins Stefánssonar um skiptingu 

heimilisstarfa leiddi í ljós að karlar juku tíma sinn í heimilisstörfum eftir hrun, þrátt fyrir 

það var ennþá ójöfnuður og munar mestu um skiptingu á umönnun og uppeldi barna. Þau 

benda einnig á að ójöfn skipting heimilisstarfa þurfi ekki að vera óréttlát, svo fremi sem 

niðurstaðan sé fengin með frjálsu vali beggja einstaklinga, að karlar vinni meira 

launavinnu á meðan konur sinni að mestu leyti heimilisstöfum. Það er hinsvegar ekki 

sjálfgefið að þessi niðurstaða sé frjálst val beggja aðila (2010) Því má spyrja hvort þetta sé 

ekki styðjandi kvenleiki. 
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Gyða Margrét Pétursdóttir segir í grein sinni Styðjandi og mengandi kvenleiki innan 

áru kynjajafnréttis,  að styðjandi kvenleiki styrki ráðandi karlmennsku með því að viðhalda 

athöfnum og gjörðum sem festa í sessi yfirráð karla yfir konum og koma í veg fyrir að 

annars konar tegundir kvenleika fái hljómgrunn í samfélaginu, „ára kynjajafnréttis lýsir 

félagslegu ferli eða fyrirbæri þar sem karlar og konur sannfæra sjálf sig um að jafnrétti ríki 

þrátt fyrir að raunin sé önnur“ (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012:5). Konur hafi minni völd 

en karlar í samfélaginu og er hlutverk kvenna að styðja og styrkja ráðandi karlmennsku, 

styðjandi kvenleiki birtist til dæmis í ólaunaðri vinnu á heimilinu, sem fellur í hlut kvenna 

á meðan karlinn fær svigrúm til þess að stunda sína vinnu, vinna jafnvel langa vinnudaga 

– styðji með því ráðandi karlmennskuhugmyndir um fyrirvinnuna og stöðu karlmannsins 

sem ofar í stigveldinu. Styðjandi kvenleiki og ráðandi karlmennska eiga þannig í gagnvirku 

sambandi. Tekið er fram að það sé ekki verið að kenna konum um það hvernig farið er 

fyrir þeim í samfélaginu heldur er nauðsynlegt að skoða birtingamyndir kynjamisréttis í 

samfélagsformgerðinni. Þeim sé erfitt að breyta. (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012).  

Konur og karlar hafa einnig ólík viðhorf og áherslur gagnvart vinnunni, líkt og kom 

fram hér að ofan vinna fleiri konur hlutastörf heldur en karlar. Hlutastörf og 

sveigjanleikinn í kringum þau eru talin hafa jákvæð áhrif á konur og fjölskyldur þeirra, sem 

og vinnuveitendur. Hinsvegar hafa hlutastörf efnahagslegar afleiðingar, konur verða 

háðari maka sínum hvað varðar tekjur: „Ef konur velja, t.d. að minnka við sig starfshlutfall 

vegna fjölskylduaðstæðna, sem enginn karl virðist gera, er ólíklegt að vinnuálag á þær 

minnki þótt tekjur lækki“ (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015:42). Það 

bíði þeirra aukin ábyrgð heima fyrir (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 

2015). 

Í næsta kafla verður fjallað um rannsóknir á kynbundnum launamun. 

 

2.5 Kynbundinn launamunur. 

Í þessum kafla verður farið dýpra í kynbundinn launamun, launarannsóknir og rannsóknir 

á starfaflokkun. 

Í skýrslu sem velferðarráðuneytið gaf út árið 2015 segir að það „sé leitun að 

rannsóknum á launamun kynjanna sem ekki benda til þess að launamunur sé fyrir hendi“ 
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(Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015:115). Engu að síður er erfitt að meta 

hvað sé eðlilegur launamunur og hvað ekki, laun ákvarðist af mörgum mismunandi 

þáttum sem lúta bæði að persónulegri færni einstaklings og hæfni (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Í grein Þorgerðar Einarsdóttur og Kristjönu Stellu 

Blöndal, Kynbundinn launamunur: Umræðan um skýrðan og óútskýrðan launamun kynja 

í gagnrýnu ljósi (2004) fara þær yfir aðferðafræði launakannana. Þær segja að 

grundvallarspurningin sé „hvað er kynbundinn launamunur?“. Þegar það hefur verið 

skilgreint sé hægt að hefjast handa og reikna það út.  

Til skamms tíma byggðust flestar íslenskar launakannanir á aðferðafræði sem miðast 

við að „reikna áhrif þekktra skýribreyta á laun, t.d. vinnutíma, starf og starfsaldur“ 

(Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004:256). Þetta sé aðferð sem er 

kennd við Ronald Oaxaca, bandarískan hagfræðing sem var fyrstur til að beita henni, árið 

1973. Þessi aðferðafræði var talin vera skýr og auðvelt var að vinna með hana en upp á 

síðkastið hefur hún verið gagnrýnd. Aðferðafræðin „er talin smætta flókna 

stofnanabundna og kerfislæga þætti í launamyndun niður í talnabreytur sem bjaga 

niðurstöður. Aðferðin er, með öðrum orðum, talin dylja meira en hún skýrir“ (Þorgerður 

Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004:257). Til að telja fram þætti sem hafa áhrif á 

laun og launamyndun þarf rannsakandinn ávallt að setja fram vel ígrundaða hugsun í 

samræmi við fræðileg sjónarmið, annars er hætta á því að þær stýribreytur skýri ekki það 

sem þær eiga að gera. Ef teknar eru saman ofangreindar stýribreytur: Vinnutími, starf og 

starfsaldur er ljóst að það verður að horfa til kynbundinna þátta, konur skila færri 

vinnustundum heldur en karlmenn, það hefur áhrif á framgang í starfi, konur detta út af 

vinnumarkaði til dæmis í kringum fæðingarorlof. Aðferðafræðin tekur ekki tillit til þessara 

þátta og ljóst er að rannsakandinn þarf að greina á milli málefnalegra og ómálefnalegra 

skýribreyta. Aðferðafræði launakannana ber að nota á gagnrýnin hátt og niðurstöðurnar 

verði settar í samfélagslegt og fræðilegt samhengi (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana 

Stella Blöndal, 2004). Það mætti segja að það eru líka settar skyldur á herðar þeirra sem 

rýna launakannanir, það bera að hafa ofangreint í huga og horfa gagnrýnið á þær.  

Margrét Jónsdóttir, Hólmfríður Vilhjálmsdóttir og Þorlákur Karlsson (2007) 

rannsökuðu áhrif kynferðis umsækjanda á hugmyndir fólks um laun. Þau settu fram 

eftirfarandi tilgátur: 
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1. Körlum eru boðin hærri laun en konum óháð því hvort karl eða kona býður 
launin. 

2. Þessi mismunur vegna kynferðis sést einnig í því þegar fólki er ráðlagt að biðja 
um tiltekin laun sem og metið er við hvaða laun fólk sættir sig við. 

(Þorlákur Karlsson et.al., 2007) 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það eru mismunandi væntingar og 

viðhorf til kynjanna. Körlum voru t.a.m. alltaf boðin hærri laun heldur en konum. Þetta 

var óháð því hvort sá sem var að bjóða launin væri karl eða kona. Konum voru boðin lægri 

laun og var frekar ráðlagt að sætta sig við lægri laun heldur en körlum. Tilgáturnar sem 

þau settu fram í upphafi voru því staðfestar. Margrét Jónsdóttir, Hólmfríður 

Vilhjálmsdóttir og Þorlákur Karlsson taka það fram að rannsóknin skýrði ekki orsök 

kynbundins launamunar og hvetja til frekari rannsókna á þessu sviði (enda af nógu að 

taka). Þau velta einnig fyrir sér hver áhrif þjálfunar í samningatækni geti haft þegar verið 

er að semja um laun (Þorlákur Karlsson et.al., 2007).  Því er oft haldið fram að konur beri 

ábyrgð á misréttinu en rannsóknir benda ekki til þess (sjá til dæmis grein Þorgerðar 

Einarsdóttur, 2006) Í grein Þorgerðar Einarsdóttur, Kynjakerfið. Úrelding í augsýn eða 

viðvarandi kynjahalli? (2006) fjallar hún meðal annars um atvinnulífið og kynbundinn 

launamun. Þar segir:  

 

Margt bendir til að aðgreiningin í karla- og kvennastörf eigi stóran þátt í launa- og 
aðstöðumun kynjanna því kvennastörf eru iðulega minna metin og lægra launuð en 
karlastörf. Þegar lagalegri útilokun kvenna frá menntun, embættum og atvinnulífi 
hafði verið rutt úr vegi, sem gerðist hérlendis 1911 tók við aðgreining og undirskipun. 
(leturbreyting mín) 

(2006:447) 

 

Því er ljóst að konur njóta ekki sanngirnis þegar kemur að launaumræðu sökum kyns, 

á meðan karlar njóta góðs af sínu kyni. Í ofangreindri grein segir að það þurfi átök og 

baráttu til þess að hnekkja á kynbundinni útilokunum þar sem fyrirstaðan er af 
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fjölbreyttum toga, hugmyndafræðilegum, félagslegum og efnahagslegum (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2006).  

Í fyrrnefndri skýrslu velferðarráðuneytisins er einnig fjallað um erlendar rannsóknir á 

kynbundum launamun. Konur í aðildarlöndum Evrópusambandsins fá lægri laun en karlar, 

einnig eru þær líklegri (rétt eins og þessar íslensku) að vinna hlutastörf. Skýrslan fjallar 

einnig um norska og sænska launarannsókn sem gerðar voru og leiddu báðar í ljós að 

kynjaskiptur atvinnumarkaður útskýri að miklu leyti kynbundinn launamun. „Samkvæmt  

niðurstöðum  þeirra  á  munurinn  á  launum  kynjanna  uppruna  sinn  fyrst  og  fremst  í  

tveimur ástæðum: kynjaskiptum vinnumarkaði (enn og aftur) og því að störfum þar sem 

karlar eru í meirihluta  sé  hyglað  umfram  störf  þar  sem  konur  eru  í  meirihluta“ (Katrín 

Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2017:125).  

 Í grein sinni, Intertwining Gender Inequalities and Gender-neutral Legitimacy in 

Job Evaluation and Performance related Pay fjallar Paula Koskinen Sandberg (2017) um 

launakerfi sem fyrirtæki innleiða, enda þótt kerfin eigi að teljast kynhlutlaus segir hún að 

þau geti engu að síður viðhaldið kynbundnum launamun á vinnustað. Kerfi til þess að 

meta störf og starfsárgangur voru ekki hönnuð til þess að jafna út laun heldur til þess að 

ákvarða laun út frá virði starfa en hafa með tímanum orðið  - að viðmiði um jöfn laun, og 

orðið að mikilvægum þætti þegar kemur að því að jafna laun kynjanna (Sandberg, 2017) 

 Sandberg talar um tvö lykilhugtök, lögmætingu kynhlutleysis (e. gender-neutral 

legitimacy) og samtvinnun kynjamisréttis (e. intertwining gender inequalities). Hugtakið 

um samtvinnun kynjamisréttis tekur til þess hvernig mismundandi þættir kynjaójafnréttis 

(t.a.m. kynbundinn vinnumarkaður og kynjaðar hugmyndir um störf) í bland við vanmat á 

störfum kvenna tvinnast saman við launaákvarðanatöku og verður þess valdandi að 

kynbundnum launamun sé viðhaldið og  að hann sé réttlættur. Sandberg nefnir 

frammistöðutengd laun í því samhengi. Oft hafa aðrir þættir en frammistaða starfsmanns 

áhrif á frammistöðutengd laun, sem dæmi nefnir hún að þegar er ekki hægt að breyta 

starfslýsingu er frammistaða starfsmanns notuð sem tylliástæða fyrir því að hækka laun 

viðkomandi, með þessu er kerfinu hagrætt. Þetta geti leitt til kynjaskekkju þar sem störf 

karlmanna og þeirra framlag er oft hærra  metið en kvenna (Sandberg, 2017).   

Kynhlutleysi hylur kynjaða þætti í skipulagsheildum og felur í sér þögult samþykki um 

að jafnrétti sé náð: 
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Ég held því fram að starfs- og frammistöðumat endurspegli ekki kröfur til starfa eða 
frammistöðu í starfi. Þetta eru lokaniðurstöður í flóknu, kynjuðu ferli sem einkennist 
af mikilli kynjaskiptingu  þar sem vinnuframlag karla er meira metið og hinar meintu 
kynhlutlausu forsendur bak við matið verða þess valdandi að kynjaójafnvægi innan 
fyrirtækja/stofnana verður ósýnilegt.2 (þýðing mín) 

(Sandberg, 2017:168-169) 

Í næsta kafla verður samantekt. 

2.6 Samantekt 

 

Þessi kafli er samantekt á ofangreindum köflum, Staða þekkingar og fræðilegur 

bakgrunnur 

1) Hvaða kenningar eru notaðar til þess að útskýra stöðu kvenna og karla á 
vinnumarkaði og hver er staða kynjanna á vinnumarkaði á Íslandi? 

2) Til hvaða ráða hefur löggjafinn á Íslandi gripið í gegnum söguna til að rétta hlut 
kvenna? 

 

Kynjakerfið, ráðandi karlmennska, styðjandi kvenleiki, glerþak, glerrúllustigi, 

völundarhús, fyrirvinnuhlutverkið, lögmæting kynhlutleysis og samtvinnun kynjamisréttis 

eru allt hugtök sem tengjast og teikna upp mynd af samfélaginu. Samfélagið er samansett 

af mörgum þáttum kynjakerfisins sem allir tengjast og hafa áhrif hver á annan, ráðandi 

karlmennska er viðmiðið og styðjandi kvenleiki styður við það. Á vinnumarkaði standa 

konur höllum fæti, þær fá síður framgang í starfi og er það útskýrt til dæmis með 

hugtakinu völundarhús, til þess að ná frama þurfa konur að rekja sig áfram í flóknum og 

krefjandi aðstæðum á meðan karlar oft á tíðum ná skjótari frama, til dæmis innan 

kvennastétta. Er þá talað um hugtakið glerrúllustigi. Ríkjandi karlmennska er viðmiðið og 

þetta hefur afleiðingar, fyrir þau kerfi sem notuð eru til þess að leiðrétta hlut kvenna á 

vinnustað, til dæmis í starfsmati, en samkvæmt Sandberg þrífst ójafnréttið í skugga 

kynhlutleysis. 

 
2 I argue that job-evaluation and performance-appraisal results often do not correctly reflect the actual 
demands of work or performance on the job. They are the end result of a complex, gendered process [...] 
higher value being attached to the work conducted by men, assumptions of gender neutrality that make 
uneaqual treatmen within the orginazation invisible. 
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Fjöldamargar rannsóknir hafa verið gerðar á kynjamuni á íslenskum vinnumarkaði, 

bæði hvað varðar laun, vinnumenningu (þ.e.a.s. kvenna- og karlastörf) og vinnustundir 

kynjanna (sjá til dæmis Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Alls staðar 

standa konum höllum fæti. Konur fá lægri laun og þær vinna styttri vinnudaga. Auk þess 

sem vinnumarkaðurinn á Íslandi (og víðar í heiminum) er mjög kynskiptur.  

Löggjafinn á Íslandi hefur í gegnum áratugina reynt að jafna hlut kvenna og karla og 

voru fyrstu jafnréttislögin sett árið 1975 þó svo að lög um jöfn laun innan sömu stéttar 

hafi verið sett fyrir þann tíma. Ýmsir baráttuaðilar hafa látið lóð sín á vogaskálarnar, 

Kvenréttindafélagið og Rauðskokkurnar eru gott dæmi um það og höfðu mikil áhrif. Þrátt 

fyrir vilja löggjafans (í orði) hefur jafnrétti á vinnumarkaði og í launum ekki verið náð. Í 

næstu köflum verður nánar fjallað um nýjasta útspil löggjafans í málefnum um 

kynbundinn launamun en það er innleiðing jafnlaunastaðalins, ÍST 85/2012 en fyrst 

verður fjallað um aðferðafræðina sem beitt verður við rannsókn þessa. 
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3 Aðferðafræði og gögn 
Í þessum kafla verður aðferðafræði rannsóknar lýst stuttlega. Rætt verður um 

rannsóknaraðferðir eigindlegra rannsókna sem og orðræðugreiningar. Einnig verður 

fjallað um grundaða kenningu en aðferðum hennar er beitt til að ná frekari dýpt við 

gagnagreiningu.  

Í þessari rannsókn verða femínísk fræði í forgrunni. Í grein sinni Femínískar rannsóknir 

segir Rannveig Traustadóttir (2013) að femínískar rannsóknir séu margar og 

fjölbreytilegar. Þessar rannsóknir tengist sterkum böndum, ekki í gegnum niðurstöður 

eða svör heldur í gegnum spurningar. Femíniskir rannsakendur noti fyrirliggjandi 

aðferðafræði og blandi þeim saman við femíníska hugmyndafræði.  Í femínískum 

rannsóknum er mikilvægt að rannsakandinn geri grein fyrir stöðu sinni þar sem 

niðurstöður úr orðræðugreiningu byggjast á túlkun rannsakanda sem mótast af hans 

reynslu, uppruna og skoðunum. Sjálf er ég að koma úr kynjafræði og hef alltaf haft mikinn 

áhuga á jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Ég hef einkum verið að skoða íslenskan 

vinnumarkað og stöðu kvenna. Ég tel að til þess að eyða kynbundnum launamun verði að 

taka vinnumarkaðinn fyrir sem heild og skólakerfið líka. Ég tel að þó vissulega sé það að 

einhverju leyti til jákvætt að skylda fyrirtæki að innleiða jafnlaunastaðalinn þá fylgi þessu 

óhjákvæmilega ákveðnar áhættur. Að fá jafnlaunavottun sé ef til vill enn ein tilraunin til 

þess að sætta konur og karla á vinnumarkaði en skili litlu í jafnréttisbaráttuna þegar uppi 

er staðið vegna þess að vinnumarkaðurinn er kynjaskiptur. Þar sem ég er efins um hverju 

jafnlaunavottun eigi að skila til langs tíma þá geri ég mér grein fyrir því að það mun spila 

inn í rannsóknina. Reynt verður að koma í veg fyrir þetta og mun ég gera mitt besta í að 

rýna gögn með opnum huga. 

 

3.1 Orðræðugreining, gögn, gagnaöflun og aðferðir 

Hugtakið orðræða tekur bæði til ritaðs máls og talaðs. Í grein Þórunnar Blöndal (e.d.) 

Orðræðugreining segir að aðallega séu farnar þrjár leiðir í skilgreiningu á orðræðu. Í 

einhverjum tilfellum er kosið að horfa á það sem hún kallar formlega þáttinn en þá er 

horft til lengdar þeirrar einingar sem fengist er við. 
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Sé það sjónarhorn valið er orðræða skilgreind sem máleining stærri en einstök 
setning eða málsgrein. Annað sjónarhorn fæst ef litið er fram hjá forminu og einblínt 
á hlutverk máleiningarinnar [...] Þriðja leiðin er að fara bil beggja og það gera líklega 
flestir sem fást við orðræðugreiningu. Þá er hugtakið ORÐRÆÐA notað yfir textabút, 
talaðan eða skrifaðan [...] Hversdagsleg samtöl milli manna, símtöl, frásagnir, 
brandarar eða samskipti kennara og nemanda í kennslustofu eru dæmi um orðærðu.   

(Þórunn Blöndal, e.d.) 

 

Orðræðan hefur áhrif hvernig við framkvæmum hugmyndir okkar og einnig getur hún 

stýrt hegðun fólks. Þorgerður Einarsdóttir talar um valdið í þessu samhengi og bendir á 

hugmyndafræði Foucault; „Kynímyndum er viðhaldið í valdatengslum, þær smjúga inn í 

gegnum tungumálið og orðræðuna og umhverfi okkar er gegnsýrt þeim“ (2006, bls. 450). 

Tungumálið mótast af þeim sem hafa valdið, þeir ákveða hvaða umræða er leyfileg. 

Þannig verða til það sem kallað er sannleiksgildi (e. regime of truth) og orðræðubúnt. Þau 

segja til um hvað sé „eðlilegt“ að fjalla um og hvernig skuli fjallað um það (Bjarki Valtýsson, 

2011).  

Orðræða getur útilokað eða takmarkað tal um ákveðna hluti. Það geta ekki allir hafið 

orðræðu, það ríkja um það reglur. Gerendur stjórna til dæmis orðræðu um ákveðna 

eiginleika og hluti, pólitísk orðræða er gott dæmi um það (Foucault, 1991; Taylor, 2013). 

Ef ráðandi öfl hafa slík völd á orðræðunni hefur það áhrif á skynjun okkar á umhverfinu 

og skoðanir okkar á ýmsum málaflokkum (Bjarki Valtýsson, 2011) 

Í áðurnefndri grein segir Þórunn Blöndal að orðræðugreining sé athugun á þáttum 

málnotkunar, orðræðugreining beinist að því að greina/kanna áhrif umhverfisins á 

orðræðuna, þ.e.a.s. textann sem orðræðan birtist í, sem og í hvaða aðstæðum hann birtist 

í og er áherslan lögð á tungumálið sjálft (Þórunn Blöndal, e.d.). Orðræðugreining er fræði 

sem snýr að tungumálinu og notkun á tungumáli sem sönnun á sjónarmiðum 

samfélagsins. Talandinn gefur til kynna hvað er hvað er talið sjálfsagt í samfélaginu og 

hvaða gildi er í hávegum höfð (Taylor, 2013).  

 Birtingamynd orðræðu karla og orðræðu kvenna eru ólík. Samtalsstíll karla 

einkennist af yfirlýsingum, skoðunum og staðreyndum. Karlmenn eru gjarnari að grípa 

fram í fyrir viðmælanda og eru ólíklegri til að hvetja viðmælendur til þess að halda áfram. 

Auk þess sem karlar eru gjarnari í því að stjórna umræðuefninu í samtölum við konur 

(Þórunn Blöndal, e.d.). 
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Í grein Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006), Leitað að mótsögnum. Um verklag í við 

orðræðugreiningu segir að orðræða sé góð leið til þess að greina skilja stöðu kynjanna í 

þjóðfélaginu. Þetta stef verður haft að leiðarljósi við orðræðugreiningu sem fer hér fram 

nema áherslan verður á að skoða umræðu inni á Alþingi og hvaða hugmyndafræði birtist 

þar, hver er hin ráðandi hugmyndafræði. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson fjallar um nokkur 

lykilhugtök innan orðræðugreiningar í ofangreindri grein og er hugtakið þrástef eitt af 

þeim. „Þrástefin mynda mynstur í orðræðunni. Þessi mynstur eru eins konar lögmál sem 

eru þó ekki algild, heldur hafa orðið til í pólitískum átökum fortíðar og samtíðar“ (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2006: 179). Annað hugtak sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson fjallar 

um er „eigin ögun“ en það felur í sér hvernig við tileinkum okkur þrástefin í orðræðunni 

með því að tileikna okkur ákveðnar hugmyndir og með því að þagga aðrar niður og 

syndum þar með meginstraumnum. Hann veltir því einnig fyrir sér hvert samspilið er milli 

sögulegra og pólitískra aðstæðna og góðra raka fyrir hugmyndum. Hvað veldur því að 

sumar hugmyndir vega meira en aðrar? Segir hann jafnframt að við orðræðugreiningu sé 

hægt að telja hversu oft tiltekið þrástef kemur fram en um leið athuga hvaða í hvaða 

samhengi það kemur, því stundum er það: „samhengið en ekki magnið sem gerir röksemd 

að þrástefi“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006:189). Í þessari rannsókn verður áherslan 

lögð á samhengi þrástefja en ekki magn þeirra.  

Í umfjöllun sinni um þrástef ræðir Ingólfur um þá kröfu sem gerð er til fagfólks sem 

vinnur með fötluðum einstaklingum að þau kynni sér þekkingu um það hvernig hægt sé 

að mæta sérþörfum einstaklinga. Þessi krafa sé orðin að þrástefi. Krafan um jafnrétti og 

hugmyndafræðin um jafnrétti tel ég vera þrástef. En þá, líkt og Ingólfur, velti ég því upp 

hverjar séu afleiðingarnar? Gripið hefur verið til  aðgerða til þess að minnka kynjamisrétti 

og er jafnlaunastaðalinn eitt af þeim verkfærum sem notuð eru til þess að vinna að 

jafnrétti í einum anga samfélagsins. „Með orðræðugreiningu drögum við fram í dagsljósið 

tengsl og aðstæður, gjarnan með því að skoða sögulega þróun hugmynda en einnig með 

því að skoða árekstur hugmynda eins og hann birtist á líðandi stund“ (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006:181). 

Gögnin sem stuðst verður við til greiningar eru umræður sem áttu sér stað á Alþingi í 

tengslum við umræður um Jafnréttislög sem Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi 

félagsmálaráðherra lagði fram árið 2007, sem og umræður sem sköpuðust á Alþingi við 
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frumvarp þáverandi félags- og jafnréttismálaráðherra, Þorsteins Víglundssonar, um 

lögbindingu jafnlaunastaðals árið 2017. Önnur gögn sem verða höfð til hliðsjónar eru 

umsagnir hagsmunaaðila við bæði frumvörpin. Öll ofangreind gögn voru sótt og eru 

aðgengileg á vef Alþingis, althingi.is. 

Gögnin verða greind og  kóðuð og túlkuð út frá grundaðri kenningu með femínísku 

ívafi (Hart, 2005), þ.e.a.s. horft verður á viðfangsefnið með kynjagleraugum. Hvað er það 

í orðræðunni á Alþingi sem segir til um viðhorf þingmanna og umsagnaraðila gagnvart 

jafnrétti kynjanna, hvernig sjáum við þekkingu á málefninu koma fram í orðræðunni? 

Grunduð kenning er ekki kenning, heldur ferli sem rannsakandi fer í gegnum við greiningu 

gagna. Ferlinu er lýst sem hringlaga þar sem rannsakandi les ítrekað yfir sömu gögnin til 

þess að greina. Það veldur því að hann kemur auga á eitthvað sem hann  hafði ekki áður 

tekið eftir í gögnunum. Í ferli grundaðrar kenningar eru meðal annars eftirfarandi 

verkefni; Gögnin tekin saman, kóðar þróaðir, gögnin greind, þemu fundin og svo 

framvegis. Á endanum er gert ráð fyrir því að rannsakandinn hafi þróað kenningu upp úr 

kóðuninni og gögnunum (Hennink, Hutter og Bailey, 2013). 

Eftirfarandi spurningar voru lagðar til hliðsjónar við greininguna:  

1) Hvað einkenndi orðræðuna um jafnlaunavottun inni á alþingi og í umsögnum 

hagmunaaðila um frumvörpum þeirra Jóhönnu Sigurðardóttur um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla sem samþykkt voru árið 2008 og Þorsteins 

Víglundssonar um jafnlaunavottun sem samþykkt var árið 2017 ?  

2) Breyttist orðræðan um jafnrétti á þeim níu árum sem liðu milli frumvarps 

Jóhönnu Sigurðardóttur, 2008 og frumvarps Þorsteins Víglundssonar, 2017? Ef 

svo er, þá hvernig?  
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4 Niðurstöður 

4.1 Jafnréttislög, launajafnrétti og jafnlaunavottun 

Í þessum kafla verður fjallað um lög  um jafnan stöðu og jafnan rétt kvenna og karla sem 

Jóhanna Sigurðardóttir lagði fram árið 2008. Áherslan verður á laun og launajafnrétti í 

lögum sem og tilurð jafnlaunastaðalsins. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

spurningum: 

 

1) Hver eru tildrög jafnlaunavottunar? 

2) Hvað er jafnlaunastaðall? 

 

4.1.1 Fyrirheit um vottunarkerfi sett í lög (2008). 

Þessi kafli fjallar um lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla frá árinu 2008 en 

það var í þeirri lagabreytingu sem jafnlaunastaðalins var fyrst getið. 

Þegar lögin um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla voru sett árið 1976 var 
mótuð opinber stefna um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og Jafnréttisráð sett á 
stofn til að framfylgja lögunum. Samkvæmt lögunum hvíldi sú fordæmisskylda á 
stjórnvöldum að vinna að því að jafnrétti kæmist á í raun. Nú þegar liðin eru þrjátíu 
ár frá setningu fyrstu jafnréttislaganna er ljóst að þau hafa ekki borið þann árangur 
sem vonast var eftir þó að ekki sé nokkur vafi á því að það hefur verið mikill styrkur 
að hafa slík lög. 

(Alþingi.is, e.d.K) 

Í júní 2006 skipaði þáverandi félagsmálaráðherra, Magnús Stefánsson (B) nefnd til að 

endurskoða efni laga nr. 96/2000, þetta voru lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og 

kvenna. Nefndarmenn voru alls sex, formaður nefndarinnar var framkvæmdastjóri 

Jafnréttisstofu en hinir nefndarmenn voru tilnefndir af hverjum flokki. Verður héðan í frá 

vísað til listabókstaf innan sviga þegar rætt er um þingmenn innan flokka (Alþingi.is, 

e.d.K). En um var að ræða eftirfarandi þingmenn Bjarni Benediktsson (D), Bryndís 

Bjarnason (B), Daníel Helgason (F), Mörður Árnason (S) og Valgerður H. Bjarnadóttir (V). 

Auk ofangreindra nefndarmanna voru tveir lögfræðingar í félagsmálaráðuneytinu 

starfandi með nefndinni (Alþingi.is, e.d. M). 
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Samkvæmt athugasemdum við lagafrumvarpið var ákveðið að nefndin myndi starfa í 

gagnsæju ferli. Sett var upp heimasíða þar sem fundargerðir nefndarinnar voru birtar auk 

þess sem hægt var að senda nefndinni erindi í gegnum síðuna. Nefndin hafði frumkvæði 

að því að senda bréf til þeirra sem láta sig jafnréttismál varða, sem og aðila 

vinnumarkaðarins og voru þeir beðnir um að koma sínum athugasemdum á framfæri. Alls  

komu 18 aðilar á fund nefndarinnar og tekur nefndin fram að athugasemdir þeirra hafi 

verið gagnlegar. Nefndin skilaði til félagsmálaráðherra drögum að frumvarpi í byrjun mars 

2007. Fór frumvarpið í opið umsagnarferli þar sem almenningi gafst kostur á að senda inn 

athugasemdir, voru gerðar breytingar á frumvarpinu eftir það ferli til að bregðast við þeim 

athugasemdum (Alþingi.is, e.d.M). 

Helstu nýmæli þessa frumvarps samkvæmt nefndinni (miðað við lög um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla frá árinu 2000) liggja í 11 þáttum3 en eingöngu verður 

fjallað um þá þætti sem snúa beint að efni rannsóknarinnar: 

1. Skerpt var á eftirlitshlutverki Jafnréttisstofu. Samkvæmt frumvarpinu var gert 
ráð fyrir að Jafnréttisstofa fengi frekari heimild til gagnaöflunar hjá fyrirtækjum, 
stofnunum og félagasamtökum ef rökstuddur grunur væri á brot á 
jafnréttislögum. 

2. Lagt var til að veita niðurstöðum kærunefndar jafnréttismála meira vægi með því 
að hafa úrskurði þeirra bindandi í stað álita líkt og tíðkaðist. 

3. Áhersla á kynjasamþættingu. Stjórnvöld eru skyldug til þess að samþætta 
jafnréttis- og kynjasjónarmið inn í alla stefnumótun og áætlanagerð. 

4. Launþegum er frjálst að greina frá launakjörum ef þeim sýnist svo. 

5. Umsækjandi um starf getur krafið atvinnurekanda um rökstuðning fyrir ráðningu 
umsækjanda af gagnstæðu kyni. 

 (Alþingi.is, e.d.K) 

 

Hér að ofan eru helstu nýjungar sem snúa að atvinnulífinu. Ljóst þykir að nefndin 

hefur verið meðvituð um að margt bæri að laga þegar kæmi að kynjajafnrétti. Er það 

viðurkennt að ekki hafi nægjanlegur árangur mælst eftir setningu fyrstu jafnréttislaganna 

30 árum áður en viðurkennd nauðsyn þess að hafa jafnréttislög. Því mætti segja að 

 
3 Hér mætti að sjálfsögðu bæta við tólfta atriðinu en það er liðurinn um jafnlaunavottun sem bættist við 
síðar í ferlinu. 
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nefndin sé stórhuga að laga það sem betur má fara. Það má sjá að áherslur liggja í því að 

laga hlut kynjanna á atvinnumarkaði. Í textanum frá nefndinni er lögð áhersla að vinna 

gegn kynbundnu ofbeldi en engu að síður er lagt til að Samtök um kvennaathvarf og 

Stígamót fái eingöngu einn fulltrúa í  jafnréttisráð. Það ber að taka fram að þessi liður tók 

breytingum í frumvarpinu í umræðum á Alþingi og verður farið nánar í það í næsta kafla 

en vert er að skoða þetta sérstaklega til að sjá hvar áherslur nefndarinnar liggja.  

Þann 30. október 2007 lagði þáverandi félagsmálaráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir 

(S), þetta frumvarp fram. Fyrstu  umræður í Alþingi áttu sér stað þann 1. nóvember 2007 

og síðan var málinu vísað til félags- og tryggingamálanefndar. Þann 17. janúar 2008 átti 

sér stað önnur umræða um frumvarpið og þriðja umræða átti sér stað þann 21. febrúar 

2008. Frumvarpið var síðan samþykkt þann 26. febrúar 2008  (Alþingi.is, e.d.N). Alls 

greiddu 42 þingmenn með frumvarpinu, enginn kaus gegn því en skráðir þingmenn í 

fjarveru og fjarvist voru alls 21 (Alþingi.is, e.d.L). 

Eins og gefur að skilja tóku lögin breytingum milli umræðna á Alþingi. Bæði var um að 

ræða breytingar á texta eða umorðun. Fyrir aðra umræðu var bætt við fjórum 

viðbótarákvæðum til bráðabirgða, við 9. gr. laganna, eitt ákvæðið fjallar um 

jafnlaunavottun; „Félagsmálaráðherra skal sjá til þess að þróað verði sérstakt 

vottunarkerfi á framkvæmd stefnu um launajafnrétti og framkvæmd stefnu um jafnrétti 

við ráðningar og uppsagnir í samvinnu við samtök aðila vinnumarkaðarins. Verkefninu 

skal lokið fyrir 1. janúar 2010 og skal þá fara fram endurskoðun á lögum þessum“ 

(Alþingi.is, e.d.M). Endurskoðun á bráðabirgðaákvæðinu um jafnlaunavottun fór fram 

árið 2017 (Alþingi.is e.d.M) en fjallað verður ítarlegra um það í næstu köflum. 

4.1.2 Jafnréttisfrumvarp – Umsagnir til nefndar 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um þær umsagnir sem frumvarpið um jafna stöðu og 

jafnan rétt karla og kvenna fékk. 

Alls bárust 19 umsagnir um frumvarp Jóhönnu Sigurðardóttur, félagsmálaráðherra. 

Þetta voru athugasemdir frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, Bandalag 

starfsmanna ríkis og bæja, Félags um foreldrajafnrétti, Félagsmálaráðuneytinu, 

Femínistafélagi Íslands, Háskólanum á Bifröst; rannsóknarsetri vinnuréttar og 

jafnréttismála, Jafnréttisstofu, Jafnréttisráði, Kvenfélagasambandi Íslands, 

Mannréttindastofu Íslands, Rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum, Reykjavíkurborg, 
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skrifstofu borgarstjóra (frá borgarráði), Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Sambandi ungra 

sjálfstæðismanna, Samtaka atvinnulífsins, Samtaka iðnaðarins, Talsmanni neytenda og 

Viðskiptaráði Íslands (Alþingi.is, e.d.O). 

 Eins og gefur að skilja eru athugasemdirnar fjölbreyttar, flestir umsagnaraðilar 

fögnuðu frumvarpinu og/eða lýstu yfir stuðningi við það. Flestir umsagnaraðilar sendu 

athugasemdir við einstaka liði frumvarpsins. Sumir  umsagnaraðilar vildu að lögin gengu 

lengra en þau gerðu, til dæmis BSBR en þau vildu ganga lengra í sýnileika launa og að 

afnema launaleynd. Femínistafélagið fagnaði því að launafólki var nú, með frumvarpinu, 

gefinn kostur á því að ræða launamál sín, ef þeim sýndist svo og sögðu þetta vera stór 

skref fyrir tjáningarfrelsið. Jafnréttisstofa var sammála og sagði mjög mikilvægt að draga 

úr kynbundnum launamun. Kynbundinn launamunur ylli óánægju auk þess sem hann væri 

brot á lögum. Kvenfélag Íslands, auk Alþýðusambands Íslands (ASÍ) fagnaði einnig þessu 

ákvæði sérstaklega (Alþingi.is, e.d.O).  

Femínistafélagið kom einnig inn á  jafnlaunavottun í umsögn sinni, töldu það vera 

framför frá núverandi ástandi en þó ætti atvinnumarkaðurinn að bera kostnaðinn af því 

en ekki hið opinbera, þar sem það er hagur fyrirtækja að nýta starfskrafta kvenna til jafns 

við karla. Það ætti ekki að þurfa að verðlauna fyrirtæki fyrir það eitt að fara að lögum. 

Femínistafélagið var ekki eitt að minnast á jafnlaunavottun (Alþingi.is, e.d.O). En 

jafnlaunavottun ber einnig á góma til dæmis í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

Samtaka atvinnulífisins og Samtaka iðnaðarins sem vildu sjá meiri stuðning við verkefni 

um jafnlaunavottun. Samtök atvinnulífsins lýstu sig reiðubúin til þess að styðja við slíkt 

verkefni, Samtök iðnaðarins taka að öllu leyti undir athugasemdir Samtaka atvinnulífsins 

og því má draga þá ályktun að þau hafi verið tilbúin að styðja við verkefni um 

jafnlaunavottun (Alþingi.is, e.d.O). Samband ungra Sjálfstæðismanna (SUS) taldi 

frumvarpið búa yfir það verulegum annmörkum (án þess þó að útskýra það frekar) að 

réttast væri að það yrði ekki að lögum og að þáverandi  lög myndu halda áfram að vera í 

gildi (Alþingi.is, e.d.O). Umsögn SUS er að mörgu leyti áhugaverð, þó svo að niðurstaða 

þeirra komi ekki á óvart og sé í takti við stefnu félagsins. Það sem vekur athygli er að þetta 

er eina pólitíska ungliðahreyfingin sem skilar inn umsögn, auk þess sem SUS hefur lagt 

áherslur sínar á aðra hluti en jafnréttismál (SUS.is, e.d.). 
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Áhugavert er að sjá umsagnaraðila sem almennt töldu inntak frumvarpsins ekki bestu 

leiðina til að ná jafnrétti kynjanna, voru almennt mjög jákvæðir í garð jafnlaunavottunar, 

sem dæmi má nefna Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins í þessu samhengi. Ljóst 

er að umsagnirnar hafa haft áhrif á frumvarpið og það tók breytingum í ferlinu, bæði var 

mark tekið á flestum umsögnum og svo umræðum á Alþingi. Í næsta kafla verður fjallað 

um umræðurnar sem áttu sér stað á Alþingi. 

 

4.1.3 Boð og bönn eða valkvæðar vottanir? Umræðan á Alþingi. 

Í þessum kafla verður fjallað um umræður sem áðurnefnt jafnréttisfrumvarp fékk á 

pöllum Alþingis.  Fyrsta umræðan á Alþingi átti sér stað þann 1. nóvember 2007. Alls tóku 

16 þingmenn þátt í umræðunum sem stóðu yfir í u.þ.b. fimm klukkustundir (með hléi). 

Frá Samfylkingu tóku eftirfarandi þingmenn til máls: Jóhanna Sigurðardóttir 

(félagsmálaráðherra), Katrín Júlíusdóttir, Róbert Marshall, Lúðvík Bergvinsson og 

Guðbjartur Hannesson (formaður félags- og tryggingamálanefndar sem fjallaði um 

frumvarpið). Frá Vinstrihreyfingunni - grænu framboði tóku Atli Gíslason, Árni Þór 

Sigurðsson og Steingrímur J. Sigfússon þátt í fyrstu umræðunni. Frá Sjálfstæðisflokki voru 

það Pétur Blöndal, Ragnheiður Elín Árnadóttir, Ármann Kr. Ólafsson og Ólöf Nordal. Frá 

Framsókn voru það Valgerður Sverrisdóttir og Birkir Jón Jónsson. Að lokum var það 

Kristinn H. Gunnarsson frá Frjálslynda flokknum sem tók þátt í umræðunni, samtals 5 

konur og 10 karlar (Alþingi.is e.d.T).  

Önnur umræða um frumvarpið fór fram 15. janúar 2007 með atkvæðagreiðslu þann 

17. janúar 2007. Alls tóku sjö þingmenn þátt í umræðunum að þessu sinni en það voru 

þau Guðbjartur Hannesson (S) en hann var einnig formaður félags- og 

tryggingamálanefndar, Kolbrún Halldórsdóttir (V), Ögmundur Jónasson (V), Ármann Kr. 

Ólafsson (D), Pétur H. Blöndal (D), Sif Friðleifsdóttir (B) og Kristinn H. Gunnarsson úr 

Frjálslynda flokknum (F). Aftur voru það karlar í meirihluta sem tóku þátt í umræðunum, 

alls fimm karlar og tvær konur. Atkvæðagreiðslan átti sér stað þann 17. janúar 2008 og þá 

var samþykkt að senda frumvarpið til félags- og tryggingamálanefndar (Alþingi.is, e.d.K).  

Þriðja og síðasta umræðan um frumvarpið á sér stað þann 21.febrúar. Sex þingmenn 

tóku þátt í umræðunum. Guðbjartur Hannesson (S), formaður félags- og 

tryggingamálanefndar, Kolbrún Halldórsdóttir (V), Ármann Kr. Ólafsson (D), Hanna Birna 
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Jóhannsdóttir (F), Kristinn H. Gunnarsson (F) og Ólöf Nordal (D). Þann 26. febrúar 2008 

voru svo lögin samþykkt með 42 atkvæðum (Alþingi.is, e.d.K).  

Það sem einkenndi allar þrjár umræðurnar um frumvarpið var svipuð orðræða og í 

umsögnum í fyrri kafla. Flestir, ef ekki allir, fögnuðu þessu þverpólitíska frumvarpi, 

jafnrétti kynjanna væri mikilvægt og ólíðandi að enn væri kynbundinn launamunur, svo 

eitthvað sé nefnt. Þó var áherslumunur milli flokka, hvernig þau vildu sjá umbætur í 

jafnréttismálum.  

Við greiningu á textanum verður stuðst við femíníska orðræðugreiningu sem 

skilgreind var í aðferðafræðikaflanum og verður lögð áhersla á umræðu um 

hugmyndafræði hvernig ná megi jafnrétti milli kynjanna með áherslu á 

atvinnumarkaðinn: 

1) Boð og bönn 

2) Er þetta nóg? 

3) Samvinna 

 

Boð og bönn 

Í þessu þrástefi verður aðallega fjallað um hugmyndafræðilegan ágreining í átt að jafnrétti 

og hvernig hann lýsir sér milli flokka.  

En mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra hvort hún hafi meiri trú á boðum og 
bönnum eins og þetta frumvarp ber með sér, hvort hún hafi meiri trú á því að troða 
jafnrétti ofan í kokið á atvinnulífinu en að gera það með frjálsum samningum 

(Pétur H. Blöndal, 2007A) 

Pétur H. Blöndal (D) taldi kynbundið misrétti vera mikið mein en vildi ekki fara leið boða 

og banna líkt og hann orðaði það, hann vill samvinnu við atvinnulífið og telur það 

vænlegast til árangurs í jafnréttisbaráttunni. Hann spyr jafnframt hvort Jóhanna 

Sigurðardóttir, félagsmálaráðherra hafi meiri trú á „hausatalningum og innantómum 

jafnréttisáætlunum sem enginn fer eftir“ (Pétur H. Blöndal, 2007A). Hann vilji sjá hvata, 

þannig að fyrirtæki sæju hvata í því að fara eftir jafnréttislögum og minntist sérstaklega 

(og ítrekað) á jafnréttisvottun og jafnlaunavottun (Pétur H. Blöndal 2007A). Áhugavert er 
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að sjá viðhorf hans gagnvart jafnréttisáætlunum sem hann kallar innantómar en 

fyrirtækjum hefur verið gert skylt að gera jafnréttisáætlanir frá árinu 2000 (Pétur H. 

Blöndal, 2007A). Munurinn á jafnréttisáætlunum milli þessara frumvarpa er sá að í 

lögunum sem voru til umræðu mátti beita dagsektum ef fyrirtæki skiluðu þeim ekki til 

jafnréttisstofu. Birkir Jón Jónsson (F) tekur í sama streng og Pétur H. Blöndal (D) og talar 

um að nú sé verið að herða á refsivendi og dregur það í efa að það muni leiða af sér að 

fyrirtækin í landinu fari eftir jafnréttislögum: 

 

Hæstv. ráðherra nefndi að búið væri að reyna allar leiðir í þessum efnum. Ég er ekki 
sammála hæstv. ráðherra í því. Ég held að við verðum að nálgast þetta úrlausnarefni 
öðruvísi en við höfum gert á undanförnum árum [...]. Ég held að refsigleði gagnvart 
launaleyndinni geti vissulega verið réttlætanleg en það er spurning hvort hún skilar 
okkur að sama marki og ef við reyndum að nálgast þetta atriði á annan hátt. Ég tel 
að stuðla þurfi að því, og hið opinbera eigi að gera það, að umbuna þeim aðilum sem 
standa sig í stykkinu hvað þessi mál áhrærir  

(Birkir Jón Jónsson, 2007) 

Birkir Jón Jónsson (B) talar um refsigleði og vill umbuna fyrirtækjum fyrir að fara eftir 

lögum. Þetta er áhugavert sjónarhorn því það mætti skilja það þannig að jafnréttislögin 

væru ekki hátt skrifuð hjá honum, fyrst umbuna þarf fyrirtækjum fyrir að hlýta lögum og 

reglum en ekki refsa þeim fyrir að brjóta þau. Ragnheiður Elín Árnadóttir (D) ræðir einnig 

um nálgun og hugmyndafræði í þessu samhengi og talar um að nálgast jafnréttismálin 

með jákvæðum hætti og á þá við að vinna þau í samráði við fyrirtækin í landinu 

(Ragnheiður E. Árnadóttir, 2007B).   

Jóhanna Sigurðardóttir (S) ræddi boð og bönn í andsvari sínu til áðurnefnds Péturs H. 

Blöndal og velti því fyrir sér hvort hann sé eingöngu á móti boðum og bönnum þegar 

umfjöllunarefnið snýr að jafnrétti: 

Hv. Þingmaður [innsk. Pétur H. Blöndal] segir að hann vilji ekki boð og bönn, hann 
vilji frjálsa samninga. [...]Ég gæti talið upp og tínt til mörg ákvæði í frumvörpum sem 
hv. þingmaður hefur staðið að til að þvinga fyrirtæki til að breyta háttum sínum. En 
þegar kemur að því að stuðla að jafnrétti vegna þess að lagaúrræði sem við höfum 
sett og haft í 50 ár hafa ekki dugað, þá segir þingmaðurinn pass. Ég vil ekki þvinga 
fyrirtækið. 

(Jóhanna Sigurðardóttir, 2007D) 
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Þetta er áhugaverður punktur en Pétur H. Blöndal (D) svaraði honum ekki, þess í stað  

heldur hann áfram að ræða um jafnréttisvottun. Áhugavert að enginn ofangreindra 

þingmanna sem ræddi um nálgun frumvarpsins á jafnréttismál svaraði þessum punkti 

heldur, þó þeim hafi verið tíðrætt um boð og bönn. 

Pétri H. Blöndal (D) fór mikinn um jafnréttisvottun sem hann vildi sjá verða að 

veruleika í samvinnu við atvinnulífið, vottunin verði valkvæð. Fyrirtæki þurfi að sækjast 

eftir því að fá hana. Jafnréttisstofa myndi veita fyrirtækjunum í landinu þessa vottun, og 

þetta yrði gæðastimpill, líkt og umhverfivottun. Það eitt og sér er áhugavert, í 

umræðunum verður Pétri H. Blöndal tíðrætt um jafnréttisiðnað og er mjög neikvæður í 

garð hans. Hann gaf það meira að segja í skyn að „jafnréttisiðnaðurinn“ vinni gegn 

jafnrétti kynjanna vegna þess að þegar jafnrétti er náð þá leggist „jafnréttisiðnaðurinn“ 

niður og allt fólkið sem starfi í þeim iðnaði verði atvinnulaust. Jafnréttisstofa sé hluti af 

þessum iðnaði. En þegar hann ræddi um jafnréttisvottunina þá sér hann fyrir sér að 

Jafnréttisstofa fái stórt og veigamikið hlutverk í því ferli. Hann var jákvæður í garð 

Jafnréttisstofu þegar það hentaði hans hugmyndafræði (Pétur H. Blöndal, 2007B). 

Pétur H. Blöndal velti því fyrir sér að vottunin gæti fengið ákveðinn lit. Líkt og 

umhverfisvottun er græn, þá gæti jafnréttisvottun verið bleik (Pétur H. Blöndal, 2007B). 

Það er annar áhugaverður punktur en bleikur er litur sem hefur verið eignaður stelpum 

(kvenkyni). Spyrja mætti hvort hann líti þá á jafnrétti sem kvennamál og með því að notast 

við bleikan lit til þess að votta jafnrétti, sé hann að fjarlægja sig og aðra karlmenn frá 

málefninu þar sem það er þeim óviðkomandi. 

Pétur H. Blöndal hélt áfram að ræða vottunina. Vottunin væri gæðamerki og hvati 

fyrir fólk að sækja í viðskipti við fyrirtækið og vinna hjá þeim. Einnig setur hann 

samasemmerki á milli kynjajafnréttis og það að hámarka gróða fyrirtækja:  

Sem betur fer eru konur að sækja í sig veðrið varðandi menntun og meira að segja 
komnar í meirihluta í háskólum landsins. Það er jákvætt nema náttúrlega fyrir 
karlmenn sem sitja eftir. Hvernig stendur á því að fyrirtæki ræður óhæfari starfsmann 
í staðinn fyrir hæfari? Hvernig stendur á því að menn leyfa sér að láta fordóma og 
ýmislegt annað stjórna því að þeir ráða óhæfari starfsmenn? Vilja þeir ekki græða? 
Það er eitthvað sem menn ættu að velta fyrir sér. [...]Ég held að ef menn vildu 
virkilega græða og regluleg krafa væri um arðsemi í öllum fyrirtækjum, [...], mundi 
þetta breytast. Þá hefðu menn ekki efni á því að ráða óhæfari manneskju, karl eða 
konu, en hæfari. (leturbreyting mín) 

(Pétur H. Blöndal, 2007B) 
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Það er margt áhugavert í ofangreindri tilvitnun. Fyrst mætti nefna að hann telur það 

jákvætt að konur séu að sækja í aukna menntun nema fyrir karlana sem sitja eftir. Spyrja 

mætti hvað hann meinti með því. Er þingmaðurinn að reyna að skapa gjá milli karla og 

kvenna þegar það kemur að jafnrétti. Spyrja mætti hvort Pétur H. Blöndal túlki 

jafnréttishugtakið þannig að velgengni annars kyns sé á kostnað hins kynsins (það 

hreinlega gengur gegn hugtakinu jafnrétti)? Einnig er áhugavert er að sjá áherslur 

þingmannsins á launamuninum. Segir hann í einni ræðu í fyrstu umræðu að það væri búið 

að byggja heilmikið kerfi í kringum jafnréttismálin en árangurinn væri lítill þar sem enn 

væri launamunur til staðar (Pétur H. Blöndal, 2007C). Líkt og launamunur væri eina 

mælieiningin á kynbundið misrétti og spáir því jafnframt að þegar jafnrétti er náð þá muni 

„jafnréttisiðnaðurinn“ leggjast niður (Pétur H. Blöndal, 2007C). Þetta verður að teljast í 

besta falli einföld sýn á kynbundið misrétti. Af ofangreindu mætti telja að skoðun hans 

um jafnrétti sé „enginn launamunur“, „hámarksgróði fyrirtækja“ og „bleikur stimpill“. 

Þetta er í samræmi við nýklassísku hagfræðikenningar sem ganga Þorgerður Einarsdóttir 

talar um í títtnefndri grein Kynjakerfið. Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli? en 

líkt og rætt var um í fyrri köflum, segir að nýklassískar hagfræðikenningar hafi verið 

notaðar til að útskýra að hinn frjálsi markaður og hagsmunir atvinnurekanda muni á 

endanum verða þess valdandi að jafnrétti komi á (2006).  

Ólöf Nordal (D) (2007), talar um samfélagsleg hugarfarsbreyting sé nauðsynleg til að 

ná fram jafnrétti kynjanna, það verði ekki gert með lagasetningu. Það muni taka langan 

tíma og það hefur tekið langan tíma. Ólöf Nordal vísar einnig í greinargerð sem fylgdi 

frumvarpinu og vísar til laga sem sett voru árið 1919 sem áttu að tryggja barnakennurum 

jöfn laun, hvort sem um var að ræða konu eða karl. Hún talar um kvaðir á fyrirtæki og að 

ríkið skuli fordæmisgefandi. Ekki skuli það leggja kvaðir á fyrirtæki sem það sjálft er ekki 

reiðubúið að gera.  

Ármann Kr. Ólafsson (D) (2007) kemur inn á kynbundinn launamun í ræðu sinni, hann 

segir að það ætti að vera forgangsmál að leiðrétta hann. Hann segir hugmyndina um 

jafnréttisvottun vera afar áhugaverða og vill að félagsmálaráðherra skoði það nánar. Hann 

vill ekki endilega setja jafnréttisvottun í lögin en vill vinna með hugmyndina áfram. Ræða 

Ármanns Kr. Ólafssonar (D) er um margt áhugaverð, hann vísar í blaðagrein máli sínu til 

stuðnings, sem hann man ekki hvað heitir, hvenær hún birtist eða í hvaða tímariti. Einnig 
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ræðir hann (máli sínu til stuðnings) um meðalhófið í boðum og bönnum um umbunarkerfi 

í Þýskalandi, hvatakerfi fyrir foreldra að vera lengur heima með barninu en tilgreinir að 

hann hafi ekki lagst yfir þá hugmynd neitt sérstaklega. Þannig mætti spyrja, hversu mikil 

hans þekking er á jafnréttismálum til þess að geta fjallað um málið, ef hann getur ekki 

einu sinni lagt metnað sinn að muna greinar og rannsóknir sem koma inn á það sem hann 

er að ræða. Hér virðist skortur á þekkingu og metnaði fyrir upplýstri umræðu ekki aftra 

þingmanni til að taka þátt í umræðu, sem vekur upp spurningar um hvort slíkt sé sérstakt 

fyrir jafnréttismál eða eigi við í fleiri málaflokkum. 

Er þetta nóg? 

„Það er því komið að því virðulegi forseti, að við förum að sýna aðeins klærnar í þessu 
máli“ 

(Jóhanna Sigurðardóttir, 200B) 

Ekki voru allir þingmenn á því að frumvarpið gengi of langt. Steingrímur J. Sigfússon (V) 

sagði frumvarpið ekki ganga nógu langt í að afnema launaleynd en hann vildi umbætur í 

þeim efnum hafa allt uppi á borði, það væri eina leiðin til að afnema kynbundinn 

launamun (Steingrímur J. Sigfússon, 2007B). Annar þingmaður tók undir það,  Atli Gíslason 

(V) talaði um mannréttindabrot, þegar jafnréttislög væru brotin þá væri verið að brjóta á 

mannréttindum, hann vildi sjá aukna fjármuni í málaflokkinn (Atli Gíslason, 2007A). Hann 

vildi að gengið væri lengra, kynbundinn launamunur væri brot á jafnræðisreglum 

stjórnaskrárinnar og því gengi frumvarpið alls ekki nægilega langt (Atli Gíslason, 2007B).  

Pétri H. Blöndal (D) fannst frumvarpið ekki ganga nógu langt þegar kom að 

jafnréttisvottun. Hann sagði að það hafi verið tekist á innan nefndar um þetta 

vottunarmál, hann hafi barist en þurft að lúta í lægra haldi og hafi í staðinn fengið 

„bragðlaust ákvæði“ um jafnlaunavottun (Pétur H. Blöndal, 2008B).  

Kristinn H. Gunnarsson (F) vildi ganga lengra í skilgreiningu á jafnréttishugtakinu, það 

væri ekki nægjanlega vítt þar sem frumvarpið tæki ekki til landsbyggðarinnar sérstaklega. 

Í því væri eingöngu lagt áherslu á kynin. Honum var tíðrætt um jöfnuð milli landshluta, að 

konum milli landshluta væru ekki greidd sömu laun fyrir sama starf og kom ítrekað inn á 

landsbyggðarmisrétti (Kristinn H. Gunnarsson, 2007). Áherslur Kristins H. Gunnarssonar 

(F) eru áhugaverðar. Hann leggur áherslu á að jafnrétti milli landshluta ætti að vera í 
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forgrunni. Hans sýn er að íbúar höfuðborgarsvæðisins njóti góðs af staðsetningu sinni á 

meðan íbúar landsbyggðarinnar gjaldi fyrir sína staðsetningu. 

Jóhanna Sigurðardóttir lagði áherslu á að það hefði ekki verið gert nóg í fyrri 

jafnréttislögum, sagði jafnframt að það væri ólíðandi að enn væri kynbundinn 

launamunur þrátt fyrir aðgerðir að hálfu ríkisvaldsins. Það hefði ekki verið gert nóg 

(Jóhanna Sigurðardóttir, 2007A). 

 

Samvinna 

Ég vil fyrst segja að það er ekki verið að sveigja eða beygja Sjálfstæðisflokkinn á einn 
eða neinn hátt. Sú niðurstaða sem hér er lögð fram er samvinna milli þessara flokka 
[innsk. Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks] um framlagningu á þessu máli [innsk.lög 
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla].  

(Jóhanna Sigurðardóttir, 2007B) 

Umræðan um samvinnu var tvenns konar. Fyrst ber að nefna samvinnu milli flokka á bak 

við þetta frumvarp. Jóhanna Siguðardóttir (S) lagði áherslu á þverpólitíska sátt og að 

frumvarpið myndi færa landsmönnum aukið jafnrétti. Undanfarinn að þessu frumvarpi 

væri vinna þverpólitískrar nefndar (Jóhanna Sigurðardóttir, 2007B).  

Guðbjartur Hannesson (S) segir að hann hlakki til frekari umræðu og athugasemda og 

að frumvarpið muni taka breytingum eftir því sem á líður. Hann kallar eftir samvinnu við 

frekari úrvinnslu á frumvarpinu (Guðbjartur Hannesson, 2007B). Undir þetta tekur Katrín 

Júlíusdóttir (S), að eigin sögn hlakkar hún til frekari umræðu og áframhaldandi vinnu við 

frumvarpið. Hún fagnar því sérstaklega hversu margir taka þátt í umræðunum (Katrín 

Júlíusdóttir, 2007B). 

Hin samvinnan sem rætt var um, var samvinna við atvinnulífið. Ólöf Nordal ræddi 

jafnlaunavottunn í þessu samhengi. Hún fagnar umræðunni um hana og segir að þetta sé 

framtak að frumkvæði fyrirtækja í landinu sem gætu dugað til þess að auka jafnrétti í 

landinu. Það sé mjög jákvætt að Samtök atvinnulífsins og atvinnulífið sjálft hafi áhuga á 

slíkum þáttum (Ólöf Nordal, 2008). En fleiri þingmönnum verður tíðrætt um þessa 

samvinnu, Pétur H. Blöndal og Birkir Jón Jónsson ræða hana einnig eins og sjá má í fyrri 

köflum og báðir vilja umbuna fyrirtækjum sem geta sýnt fram á að jafnrétti ríki í 

launamálum, til dæmis í formi skattaafsláttar og að fyrirtækin sjálf yrðu að sjá hag sinn í 
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því að leiðrétta kynbundinn launamun (Birkir Jón Jónsson, 2007). Guðbjartur Hannesson 

(S) var sammála þessari nálgun. Hann var formaður velferðarnefndarinnar sem fjallaði um 

frumvarpið, ítrekaði að nefndin legði þunga áherslu á jafnréttismál en jafnframt vildu þau 

ekki leggja fyrirtækjum of þungar byrgðar hvað varðar framkvæmd laganna. Það 

endurspeglar orðræðu Sjálfstæðismanna og Framsóknarmanna sem og orðræðu Samtaka 

atvinnulífsins, Samtaka iðnaðarins og Viðskiptaráðs úr umsögnum þeirra við 

jafnréttisfrumvarpið. Öll leggja þau áherslu á jákvæða nálgun, engar kvaðir. Áhersla yrði 

að hvetja og leiðbeina fyrirtækjum til að „skapa sér sérstöðu og vera til fyrirmyndar í 

jafnréttismálum“ og þar kæmi jafnlaunastaðallinn sterkur inn (Guðbjartur Hannesson, 

2008). 

Samantekt 

Helstu þrástefin í umræðu um frumvarp Jóhönnu Sigurðardóttur voru: 

1) Boð og bönn 

2) Er þetta nóg? 

3) Samvinna 

 

Ofangreind þrástef tengjast innbyrðis því öll koma þau öll úr sömu átt. Þingmenn úr 

ranni Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks þótti frumvarpið ganga of langt í boðum og 

bönnum og töluðu meðal annars um refsivendi. Þau lögðu áherslu á það sem þau kölluðu 

jákvæða nálgun og sátt við atvinnulífið og vildu jafnvel fá að sjá umbun fyrir þau fyrirtæki 

sem færu að jafnréttslögum. Þau töldu það sannreynt að boð og bönn myndu ekki skila 

tilætluðum árangri og ítrekuðu að það yrði að vinna hlutina í samvinnu við atvinnulífið, til 

dæmis með jafnlaunavottun. Síðan voru það þingmenn sem fannst frumvarpið ekki ganga 

nógu langt, þeir vildu beita öðrum ráðum til að stuðla að jafnrétti á atvinnumarkaði, til 

dæmis með algjöru afnámi launaleyndar og með því að leggja auknar áherslur á 

jafnréttisáætlanir. Þó svo að ofangreind umræða sýni hugmyndafærðileg skil milli flokka 

er vert að taka það fram að flestir fögnuðu endurskoðun á jafnréttislögum, en þeim 

greindi helst um hvaða aðferðum ætti að beita þegar kæmi að því að ná fullu jafnrétti. Í 

næsta kafla verður stutt samantekt á því sem  hefur verið rætt í umfjöllun um frumvarp 

Jóhönnu Sigurðardóttur, um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna, 2008. 
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4.1.4 Samantekt 

Í þessum kafla voru eftirfarandi rannsóknarspurningar hafðar í forgrunni: 

1) Hver eru tildrög jafnlaunavottunar? 

2) Hvað er jafnlaunastaðall? 

 

Tildrög jafnlaunavottunar eru þau að árið 2006 var nefnd skipuð til að endurskoða 

þáverandi jafnréttislög frá árinu 2000. Sú vinna tók tvö ár og var frumvarp um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla lagt fram árið 2008 af þáverandi félagsmálaráðherra. Þróun 

jafnlaunastaðals var bráðabirgðaákvæði þeim lögum. Almennt var mikill áhugi á 

jafnlaunastaðli, bæði af umsagnaraðilum um frumvarpið, sem og á Alþingi, þó svo að 

einstaka alþingismenn hafi tekist á um aðferðafræði, hvort jafnlaunavottun byggð á staðli 

væri best til þess fallinn að minnka kynbundinn launamun. Í næsta kafla verður fjallað 

ítarlega um jafnlaunastaðalinn og tildrög þess að hann var lögfestur. 

4.2  Jafnlaunastaðall, úr valkvæðu úrræði í lögboðið 

Í þessum kafla verður fjallað um jafnlaunastaðalinn, tilurð hans, markmið auk þess sem 

fjallað verður um innihald staðalsins. Farið verður í gegnum hvað var gert við staðallinn 

þegar hann var tilbúinn, hverjir færðu sér hann í nyt. Að lokum verður fjallað um hvað 

varð til þess að hann var lögfestur og ferlinu á Alþingi lýst. Orðræðugreining verður síðan 

gerð á umræðu sem málið fékk á Alþingi. 

Í þessum kafla verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1) Hvað er jafnlaunastaðall? 

2) Hvað einkenndi orðræðuna um lögbindingu jafnlaunavottunar inni á Alþingi, frá 
umsagnaraðilum og í fjölmiðlum? 

3) Hversu líklegt er að lögbinding jafnlaunavottunar vinni markvisst gegn launamun 
kynja í ljósi fyrirliggjandi þekkingar á uppsprettu launamunarins? 

 

4.2.1 Jafnlaunastaðallinn 

Í þessum kafla er fjallað um tilurð og markmið jafnlaunastaðalsins sem leit dagsins ljós 

árið 2012. 



52 

 

[Ráðherra] skal sjá til þess að þróað verði sérstakt vottunarkerfi á framkvæmd stefnu um 
launajafnrétti og framkvæmd stefnu um jafnrétti við ráðningar og uppsagnir í samvinnu við 
samtök aðila vinnumarkaðarins. Verkefninu skal lokið fyrir 1. janúar 2010 og skal þá fara fram 
endurskoðun á lögum þessum.  

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

 
Í framhaldi af bráðarbirgðarákvæði IV í jafnréttislögum, um jafnan rétt og jafna stöðu 

kvenna og karla, nr. 10/2008, var lagt af stað að búa til staðla sem fyrirtæki gætu nýtt sér 

til þess að ganga úr skugga um að konum og körlum væru greidd jöfn laun fyrir sömu 

vinnu. Á heimasíðu stjórnarráðsins kemur fram að jafnlaunastaðallinn byggi á 

samþykktum aðila vinnumarkaðarins sem og samþykktum Alþingis. Staðlaráð Íslands 

hafði umsjón með vinnu við staðalinn og skipuð var tækninefnd. Í tækninefndinni sátu 

aðilar frá velferðarráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu, ASÍ, SA, Jafnréttisstofu, BSRB, Félagi 

kvenna í atvinnurekstri, BHM, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Orkuveitu Reykjavíkur 

sem og ParX/NorCon. Tækninefnd þessi tilnefndi vinnuhóp sem sá um að semja staðalinn 

í samráði við sérfræðinga (Stjórnarráðið, e.d.B). Þann 20. desember 2012 tók staðall ÍST 

85:2012 Jafnlaunakerfi – Kröfu og leiðbeiningar, gildi (Staðlaráð Íslands, e.d). 

Markmið staðalsins er einfalt; að fyrirtæki og stofnanir hafi aðgang að og geti komið 

sér upp markvissum ferlum sem tryggja að störf sem eru jafnverðmæt séu flokkuð saman 

og að ákvarðanatakan bak við launatölur feli ekki í sér kynbundna mismunun. Hægt sé að 

tryggja þetta með vottun frá óháðum aðila sem kemur og tekur út hvort fyrirtækið eða 

stofnunin vinni eftir þeim kröfum sem staðallinn setur. Staðallinn var valfrjáls til að byrja 

með og var hugmyndin sú að fyrirtæki sem innleiddu staðalinn m.a. fengju á sig jákvæða 

mynd sem góður vinnustaður fyrir bæði kyn. Litið var á staðalinn og vottunina sem 

gæðastimpil fyrir fyrirtæki og það var hvati til þess að leggja á sig að innleiða hann 

(Velferðarráðuneytið, e.d.A). 

4.2.2 Hvað stendur í jafnlaunastaðlinum, ÍST 85? 

Í þessum kafla verður fjallað um innihald jafnlaunastaðalsins, ÍST 85/2012, Jafnlaunakerfi, 

kröfur og leiðbeiningar. 

Jafnlaunastaðall gefur fyrirtækjum og stofnunum tækifæri til að koma upp, innleiða, 
viðhalda og bæta stjórnun jafnlaunamála hjá sér og afla sér eftir atvikum vottunar 
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um að konur og karlar sem þar starfa njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf. 

Með jafnlaunastaðli er miðað við innleiðingu markvissra og faglegra aðferða við 
ákvörðun launa, virkri rýni og stöðugum umbótum á framkvæmd jafnlaunastefnu 
innan fyrirtækja/stofnana sem velja að hagnýta sér hann (leturbreytingar mínar).  

(Staðlaráð Íslands, 2012:5) 

Í inngangi4 staðalsins segir að hann sé ætlaður sem grundvöllur fyrir vottunarkerfi. 

Markmið hans sé að auðvelda atvinnurekendum að koma á (og viðhalda) launajafnrétti á 

vinnustað sínum, þeir sem uppfylla skilyrði staðalsins fá vottun. Við innleiðingu á 

jafnlaunastaðlinum þurfi atvinnurekendur fyrst og fremst að skilgreina launastefnu sína, 

því næst skuli þeir flokka störf starfsmanna sinna og velja viðmið og kröfur sem eru 

einkennandi fyrir viðkomandi starf. Atvinnurekandi þarf jafnframt að ákveða  hvort og 

hvernig umbunað sé fyrir einstaklings- eða hópbundna hætti og rökstyðja það með 

málefnalegum hætti. Með því að innleiða staðalinn eru fyrirtæki að innleiða markvissar 

og faglegar aðferðir við ákvörðun launa, virkri sýn og símat, stöðugar umbætur á 

framkvæmd jafnlaunastefnu (Staðlaráð Íslands, 2012). 

 Jafnlaunastaðallinn byggir á aðferðafræði sem nefnd er „Plan-Do -Check-

Act“ (Skipuleggja, gera, gáta og aðhafast). Þessi aðferðafræði er almennt notuð í 

alþjóðastöðlum. Fyrirtæki þurfa að fara í gegnum fjögur stig, fyrst þurfa þau að skipuleggja 

sig og skilgreina markmið, síðan innleiða ferlin, því næst þarf að vakta og mæla ferlin hvort 

þau séu í samræmi við fyrrnefnd markmið og að lokum þarf að grípa til aðgerða þar sem 

jafnlaunakerfi er lifandi kerfi sem stöðugt þarf að bæta (Staðlaráð Íslands, 2012).   

 
4 Í inngangi staðalsins kemur einnig fram að staðallinn sé valfrjáls fyrir fyrirtæki. Ljós er því að ekki hefur 
textinn í staðlinum verið uppfærður síðan hann var lögfestur árið 2017. 
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Mynd 4 Ferli innleiðingar jafnlaunastaðals 

(Staðlaráð Íslands, 2012:6) 

 

Ofangreind mynd sýnir ferli innleiðingar jafnlaunastaðals. Þetta er dæmigert ferli fyrir 

viðhald og áframhaldandi þróun á kerfi sem hefur verið innleitt. Mesta vinnan liggur á bak 

við fyrstu tvö skrefin, stöðumat og jafnlaunastefnu. Fyrsta skrefið er að skilgreina 

jafnlaunastefnuna og í framhaldi af því þarf að fara í starfamat (Wagner, 2018). 

Í staðlinum segir  að ef fyrirtæki vilji innleiða staðalinn þá þurfi þau að hafa heildstæða 

launastefnu fyrir fyrirtækið, samþykkta jafnréttisáætlun (samkvæmt 18. gr. 

jafnréttislaga), skilgreina hvernig hún skuli vera framkvæmd og að lokum þurfi fyrirtækið 

að fara í að minnsta kosti eina launagreiningu sem nýta skal við mótun á jafnlaunastefnu. 

Fyrirtæki þurfa jafnframt að hafa skilgreint markmið varðandi launajafnrétti og skuli 

tryggja að sömu aðferðum sé beitt við launaákvarðanir, milli deilda eða starfshópa þar 

sem kynjahlutföll geta verið ólík. Að lokum er það tekið fram að „Fyrirtækið skal tryggja 

að allar ákvarðanir um laun og kjör séu skjalfestar, rökstuddar og rekjanlegar“ (Staðlaráð 

Íslands, 2012:6-7). 

 Alls eru fjórir viðaukar við staðalinn „Jafnlaunakerfi, kröfur og leiðbeiningar“ eða 

ÍST 85, tekið er fram við hvern og einn viðauka að hann sé til upplýsinga. Í viðauka A eru 

skýringar við einstaka greinar staðalsins, í viðauka B eru leiðbeiningar um flokkun starfa, 

í viðauka C eru leiðbeiningar um gerð launagreiningar og að lokum eru dómar og úrskurðir 
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í viðauka D. Ekki verður staldrað frekar við viðauka A, C og D en vert er að skoða viðauka 

B nánar þar sem finna má upplýsingar við starfaflokkun en starfaflokkun sem er 

áreiðanleg og málefnaleg er lykilatriði í því að tryggja að markmiðum fyrirtækja um 

launajafnrétti náist (Staðlaráð Íslands, 2012). 

 Til þess að fá jafnlaunavottun þurfa fyrirtæki að ákvarða viðmið sem verða lögð til 

grundvallar í flokkun starfa og flokka störf í framhaldi af því. Tilgangurinn með því er að 

tryggja að störf sem eru jafnverðmæt séu flokkuð saman. Í staðlinum er tekið fram að 

fyrirtæki skuli rökstyðja flokkunina og að „gæta að því að í flokkuninni felist ekki bein eða 

óbein kynbundin launamismunun“ (Staðlaráð Íslands, 2012:14) en ekki er farið í nánari 

útskýringar á því hvað geti falist í beinum eða óbeinum kynbundnum launamun. Í 

staðlinum eru hins vegar gefin fjögur viðmið sem hægt er að hafa í huga þegar 

starfaflokkun á sér stað sem eiga að hjálpa til við flokkun starfa með því að bera þau 

saman innbyrðis. Viðmiðin eru hæfni (sem dæmi má nefna andleg, líkamleg og hugræn 

færni), ábyrgð (ábyrgð til dæmis á mannauði eða ábyrgð í verkstjórn), álag (veldur starfið 

líkamlegu og/eða andlegu álagi) og vinnuaðstæður (hér er starfsumhverfið metið, til að 

mynda: húsnæði, hávaði, einangrun, áhætta á vinnustað og svo framvegis). Jafnframt eru 

ítarlegar leiðbeiningar í staðlinum, ásamt dæmum um starfaflokkun til að leiða fyrirtæki 

áfram. Dæmin eru af tískuvöruverslun, hjúkrunarheimili (dæmigerðir staðir þar sem 

konur eru í meirihluta starfsmanna) og af bifreiðaverkstæði og byggingafyrirtæki (hvort 

tveggja staðir þar sem karlmenn eru sennilega meirihluti starfsmanna). Dæmin eru síðan 

borin saman og sérstaða þeirra skilgreind. Í staðlinum er tekið fram mikilvægi þess að 

prófa hvort starfaflokkunin byggi á málefnalegum grundvelli. Því er lagt til að fyrirtæki 

skuli athuga hvort starfaflokkunin fylgi reglum staðalsins um vöktun og mælingu og 

reglum um mat á hlítingu þ.e.a.s. að fyrirtæki framkvæmi vöktun og mælingu með 

ákveðnu millibili til að meta þá þætti sem hafa áhrif á launamyndun og taka á því ef 

kynbundinn launamunur mælist. Fyrirtækjum ber skylda til þess að þekkja lög og reglur 

sem gilda um starfsemi þess og þeim ber að vinna eftir þeim kröfum sem á þau eru gerð. 

Með því að prófa starfaflokkunina og rýna í viðmið og kröfur er hægt að sjá hvort 

kvennastörfum á vinnustað sé gert lægra undir höfði en dæmigerðum karlastörfum. Laun 

skuli vera ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla og viðmiðin til grundvallar 

launaákvörðunum skuli ekki fela í sér launamismunun (Staðlaráð Íslands, 2012).  
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Staðallinn ítrekar að starfalýsingar eigi að byggjast á störfunum sjálfum en ekki þeim 

einstaklingum sem inna þau af hendi (Staðlaráð Íslands, 2012). Leiða mætti að því líkur að 

þeim leiðbeiningum sé erfiðara að fylgja í smærri fyrirtækjum heldur en þeim sem 

stærstu. Í smærri fyrirtækjum eru samskiptaleiðir styttri og fólk þekkist betur, þó ekki sé 

það algilt. Hér er ekki verið að segja að smærri fyrirtæki mismuni frekar konum en körlum 

í starfi, það er bara verið að vekja athygli á því að ef til vill er erfiðara að aðskilja 

einstaklinginn frá starfinu í smærri fyrirtækjum. 

Þegar starfaflokkun, gildi og viðmið eru rýnd er vert að hafa í huga rannsókn 

Margrétar Jónsdóttur, Hólmfríðar Vilhjálmsdóttur og Þorláks Karlssonar Kvenmannsnafn 

lækkar launin. Tilraun á mögulegum skýringum á óútskýrðum launamuni karla og kvenna 

(2007) sem fjallað var um í köflunum hér ofan, en þar segir í umræðukafla skýrslunnar: 

Kona fékk að meðaltali 10-12% lægri laun en karl yfir allar mælingar. Þátttakendur 
bjóða konu lægri laun en karli, þeir telja að kona sætti sig við lægri laun, þeir ráðleggja 
henni að biðja um lægri laun, þeir telja að henni verði boðið lægri laun og þeir 
ráðleggja henni að sætta sig frekar við lægri laun heldur en karli. 

(2007:25) 

Leiðbeiningar staðalsins ættu að koma í veg fyrir kynbundinn launamun milli kvenna 

og karla í sama eða sambærilegu starfi. Með því að fylgja leiðbeiningum ítarlega, rýna 

viðmiðin og skoða starfaflokkun ættu fyrirtæki að sjá svart á hvítu hvort kvennastörf séu 

lægra metin en karlastörf. Í fyrrnefndri grein Paula Koskinen Sandberg (2017) segir að, 

það hafi verið miklar væntingar í garð starfaflokkunarkerfisins, þ.e.a.s. með því að beita 

starfaflokkunarkerfi muni vanmat á störfum kvenna og störfum innan kvennastétta verða 

leiðrétt. Hinsvegar hafi starfaflokkunarkerfið sem slíkt verið umdeilt. Starfaflokkunarkerfi 

geta verið hlutdræg og falið kynbundið misrétti með kynhlutleysi, þ.e.a.s. kynhlutleysi geti 

viðhaldið núverandi kerfi (2017).  

En hafa (öll) fyrirtæki nægjanlega þekkingu til þess að rýna störf með 

kynjagleraugum? Rannsóknir hafa sýnt fram á að kvennastörf eru lægra metin, karllæg 

viðmið eru ennþá viðmiðin, til dæmis er líffærum karla, pungnum, ennþá gert hátt undir 

höfði sem eitthvað sem konur þurfa að tileinka sér til að vera nógu hugaðar/djarfar. Er 

hætta á því að hluti viðmiðana sem tengist karlastörfum verði metnir hærri, til dæmis 

líkamlegt álag á karllægari vinnustað verði metið hærra heldur en líkamlegt álag á 

kvenlægari vinnustað (byggingariðnaður og umönnunargeirinn)? Eða að vinnuaðstæður 
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sem tilheyra karllægari vinnustöðum, til dæmis útivinna, verði metnar hærra en 

vinnuaðstæður sem einkenna kvennavinnustaði? Og þá sé búið að réttlæta kynbundinn 

launamun með vísun í staðalinn, þetta er það sem Sandberg (2017) kallar lögmætingu 

kynhlutleysis. Hún heldur því einnig fram í fyrrnefndri grein að starfsmat endurspegli ekki 

raunverulegar kröfur starfs eða frammistöðu einstaklinga í starfi. Niðurstöður úr 

starfsmati eru byggðar á kynjuðu og flóknu kerfi þar sem karlmönnum er gert hærra undir 

höfði í skjóli kynhlutleysis (Sandberg, 2017).  

Ljóst er að mismikil vinna sem býður fyrirtækja sem innleiða staðalinn. Sum fyrirtæki 

eru með skjölunarkerfi og eru því með góðan grunn, á meðan önnur búa ekki svo vel. Sum 

fyrirtæki eru vön að vinna með staðla á meðan önnur eru það ekki. Áður en innleiðing 

jafnlaunastaðals varð að lögum þá stóð fyrirtækjum sem vildu skoða kynbundinn 

launamun innan sinna herbúða tvennt til boða. Í fyrsta lagi gátu þau farið í það ferli að 

innleiða staðalinn í gegnum VR eða með því að fara í gegnum jafnlaunaúttekt PwC. En 

nánar verður fjallað um það í næsta kafla. 

 

4.2.3 Valfrjáls jafnlaunavottun og aðrar leiðir sem í boði voru 

Þessi kafli fjallar um VR og hvernig félagið nýtti sér jafnlaunastaðalinn til vottunar áður en 

ríkið var tilbúið að fara af stað með hann. Einnig verður stutt umfjöllun um 

jafnlaunaúttekt, leið sem var í boði hjá fyrirtækinu PwC. 

Eins og kom fram hér að ofan var jafnlaunastaðallinn ÍST 85:2012 tilbúinn árið 2012. 

VR reið á vaðið árið 2013 og bauð fyrirtækjum upp á jafnlaunavottun sem BSI (British 

Standard Institute) á Íslandi framkvæmdi. VR vildi vera brautryðjandi í jafnréttisstarfi á 

Íslandi og tók því af skarið með þeim fyrirvara að þau myndu hætta með vottunina þegar 

opinbert ferli væri tilbúið. VR var í forsvari fyrir þessa vinnu en BSI sá um úttektir á 

gögnunum og vottunina sjálfa (VR.is, e.d.). BSI sá um árlega úttekt til þriggja ára. Ljóst er 

að áhugi fyrirtækja var fyrir hendi að innleiða staðalinn, því alls höfðu 23 fyrirtæki fengið 

Jafnlaunavottun VR árið 2014, einu ári eftir að VR byrjaði að bjóða upp á vottunina (ASI.is, 

2014). Árið 2016 fól aðgerðahópur innanríkisráðuneytisins, Fræðslusetrinu Starfsmennt 

að halda námskeið sem styðja við fyrirtæki og stofnanir við að innleiða staðalinn. Því hefur 

VR lagt niður Jafnlaunavottun VR. Þau fyrirtæki sem fengu Jafnlaunavottun VR voru með 

þriggja ára samning við BSI. Það var því undir þeim komið að loknum þessum þremur árum 
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að endurnýja samning sinn við BSI og mun þá vottunin heita BSI Jafnlaunavottun ÍST: 

85:2012 eða fyrirtækin leita til annarrar vottunarstofu (VR, e.d.).  

Fyrirtækið PwC á Íslandi bauð upp á jafnlaunaúttekt,5 en það ferli var ekki vottun 

heldur úttekt sem fyrirtækið gerði á greiddum mánaðarlaunum innan fyrirtækja að 

gefnum forsendum sem varða kyn, vinnustundir og svo framvegis. Launatímabilið sem 

skoðað var, var einn valinn mánuður á ári.  Ef fyrirtæki voru með 3,5% eða minna í 

óútskýrðan launamun milli kynja þá fékk fyrirtækið gullmerkingu PwC. Ef fyrirtæki voru 

með meira en 3,5% óútskýrðan launamun var veitt rautt merki. Úttekt þessi var í gildi í 

eitt ár og fól ekki í sér eftirfylgni að ári liðnu af hálfu PwC nema fyrirtækið sjálft óskaði 

þess. PwC auglýsti ekki hvaða fyrirtæki höfðu farið í jafnlaunaúttekt heldur sagði að það 

hafi verið undir fyrirtækjunum sjálfum komið hvað þau vildu gera með upplýsingarnar 

(PwC, e.d.). Af þessum sökum er ekki hægt að nálgast lista yfir þau fyrirtæki sem hlutu 

Gullmerkingu PwC en samkvæmt leit sem var gerð í leitarvél Google í byrjun árs 2020, 

höfðu alls 15 fyrirtæki hlotið þessa merkingu og sent tilkynningu til fjölmiðla eða tilgreint 

þetta á heimasíðu fyrirtækisins. Hægt er að draga þá ályktun að fleiri fyrirtæki hafi sóst 

eftir þessari úttekt en ekki tilkynnt það til fjölmiðla ef gullmerking var ekki veitt. Fyrir 

ímynd fyrirtækis út á við er ekki eftirsóknarvert að auglýsa að þau hafi fengið rauða 

merkið sem segir að óútskýrður kynbundinn launamunur sé meiri en 3,5% hjá því 

fyrirtæki. 

Úttektir PwC sýna áhuga á vottunum af þessu tagi enda þótt þær hafi ekki beina 

tengingu við jafnlaunavottun. Á heimasíðu PwC segir að fyrirtækið greini kynbundinn 

launamun að frátöldum nokkrum mikilvægum breytum sem hafa áhrif á launaþróun, til 

dæmis menntunar, starfsaldurs, vinnustunda og svo framvegis. Jafnlaunaúttektina megi 

nota til þess að veita viðskiptavinum, starfsfólki og öðrum upplýsingar um stöðu 

jafnréttismála hjá fyrirtækinu. Jákvæð staða jafnréttismála geti leitt af sér 

samkeppnisforskot, stuðlað að jákvæðri ímynd fyrirtækisins og jafnframt hafi hún jákvæð 

áhrif á starfsfólkið (PwC, e.d.). Vert er því að skoða hvers vegna þessi fyrirtæki sem vildu 

skoða kynbundinn launamun hjá sér og taka á honum, völdu að fara þá vegferð í gegnum 

 
5 Því var hætt þegar innleiðing jafnlaunastaðals varð að lögum. 
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PwC. Sennilegast var leið PwC einfaldari og ekki eins tímafrek og jafnlaunavottun VR. Að 

innleiða jafnlaunastaðalinn er lengra og flóknara ferli.  

Í október 2012 undirrituðu stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins viljayfirlýsingu um 

að eyða kynbundnum launamun. Í kjölfarið skipaði þáverandi félagsmálaráðherra 

Guðbjartur Hannesson aðgerðahóp stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins. Hópur þessi 

átti að starfa í tvö ár með möguleika á framlengingu til tveggja ára í senn. Verkefni 

aðgerðahópsins voru víðfeðm eins og sjá má á heimasíðu velferðarráðuneytisins þar sem 

þau eru útlistuð: “Vinna að samræmingu rannsókna á kynbundnum launamun, 

framkvæma tilraunaverkefni um innleiðingu jafnlaunastaðals, annast gerð áætlunar um 

kynningu og innleiðingu jafnlaunastaðals, standa fyrir sérstöku kynningarátaki og ráðgjöf 

í fyrirtækjum og stofnunum gegn kynbundnum launamun, gerð kynningarefnis um 

markvissar aðgerðir til að draga úr launamisrétti” (Velferðarráðuneytið, e.d.C). Ekki er 

þetta tæmandi listi heldur helstu verkefni. 

Tilraunaverkefni um innleiðingu jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012 var formlega hleypt 

af stokknum þann 1. nóvember 2013 og átti upphaflega eingöngu að taka sex mánuði. 

Stefnt var að því að ljúka því í júní 2014. Alls tóku 11 stofnanir, tvö fyrirtæki og tvö 

sveitarfélög þátt í verkefninu. Innleiðing jafnlaunastaðalsins var flóknari en gert var ráð 

fyrir í upphafi og því stóðust ekki upphaflegu tímalínurnar. Í stað sex mánaða tók þetta 

verkefni þrjú ár (Velferðarráðuneytið, e.d.C). Embætti tollstjóra var fyrst til þess að ljúka 

við vottunina og fylgdu fleiri fyrirtæki í humátt á eftir þeim (Hugrún R. Hjaltadóttir, 2017). 

Aðgerðahópurinn hélt áfram að starfa, ákveðið var að framlengja skipunartímann til 20. 

október 2018 (Velferðarráðuneytið, e.d.B).  

Tillögur aðgerðahóps stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins um 

launajafnrétti sem aðgerðahópurinn sendi frá sér í október 2016 segir að markmið 

tilraunaverkefnisins hafi verið að sannreyna staðalinn og hvernig hann virkaði fyrir 

stjórnendur til að draga fram launamun kynjanna. Einnig var þetta talið vera 

samvinnuvettvangur fyrir þær stofnanir og fyrirtæki sem vildu innleiða staðalinn. 

Verkfærakista var þróuð samhliða verkefninu, ætluð fyrirtækjum og stofnunum sem 

munu innleiða staðalinn. Verkfærakistan er aðgengileg á heimasíðu 

velferðarráðuneytisins  (Rósa Guðrún Erlingsdóttir, 2016). 
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Óneitanlega vekur það athygli að það virðist ekki hafa verið samstarf milli VR og 

aðgerðahópsins. Báðir aðilar voru að vinna eftir sama staðlinum, eflaust að upplifa 

svipaðar hindranir og lausnir en ekki virðist sem að samtal milli þessa tveggja aðila hafi 

átt sér stað.  

 Ljóst þykir að þó nokkur fyrirtæki vildu hafa launamál í lagi, þ.e.a.s. vildu geta sýnt 

fram á það að konum og körlum í sama eða sambærilegu starfi hafi verið greidd sömu 

laun. Áhugi þessara fyrirtækja endurspeglast í þeim móttökum sem VR fékk þegar félagið 

fór af stað með jafnlaunavottun, sem og áhugi fyrirtækja á jafnlaunaúttekt PwC. Það að 

hafa launamálin í lagi er gæðastimpill. Í framhaldi af því er áhugavert er að skoða viðbrögð 

fyrirtækja þegar lögbinding jafnlaunavottunar var samþykkt og hver staðan er í dag en því 

verða gerð nánari skil í næstu köflum en fyrst verða skoðuð þau skref sem fyrirtæki þurfa 

að fara í gegnum þegar þau innleiða staðalinn. 

4.2.4 Þegar innleiða skal jafnlaunastaðalinn 

Í þessum kafla verður fjallað um innleiðingu staðalsins eins og hún liggur fyrir í dag ásamt 

yfirliti um reglur og reglugerðir í kringum staðalinn, vottunina sjálfa sem og 

úttektaraðila/vottunaraðila. 

Reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins 

ÍST 85 (nr. 1030) tók gildi þann 13. nóvember 2017. „Markmið reglugerðarinnar er að 

jafnlaunakerfi fyrirtækja og stofnana séu vottuð í samræmi við kröfur staðalsins ÍST 85 

sem og alþjóðlegar kröfur sem gilda um vottun og vottunaraðila“ (reglugerð um vottun á 

jafnlaunakerfum nr. 1030/2017). Í reglugerðinni er farið yfir hlutverk og skyldur 

vottunaraðila, sem og Jafnréttisstofu. Segir þar meðal annars að vottunaraðili skuli hafa 

hlotið faggildingu og geta framvísað faggildingarskírteini. Vottunaraðili teljist hæfur 

uppfylli hann kröfur staðalsins um samræmismat, ÍST EN ISO 17021-1:2015,  

Samræmismat – Kröfur til stofnana sem annast úttektir og vottun stjórnunarkerfa - Hluti 

1: Kröfur. Jafnframt er þess getið að vottunaraðila sem hefur verið ráðgefandi fyrir 

fyrirtæki eða stofnun um innleiðingu staðalsins er óheimilt að annast úttekt eða taka 

afstöðu til vottunar viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar næstu tvö árin. Þ.e.a.s. sá aðili 

sem hefur verið ákveðnu fyrirtækjum eða stofnun innan handar við innleiðingu staðalins 

er ekki leyfilegt að gerast úttektaraðili sömu stofnunar, við innleiðingu staðalins 

(reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum nr. 1030/2017). Velferðarráðuneytið á að sjá til 
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þess að námskeið um vinnumarkaðsmál sem og jafnréttismál verði haldið fyrir 

úttektaraðila á þriggja ára fresti. Að loknu námskeiði er próf fyrir úttektaraðila sem þeim 

er gert að standast og fá að lágmarki, 1. einkunn (reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum 

nr. 1030/2017). Hlutverk vottunaraðila er að stýra og framkvæma úttekt á jafnlaunakerfi 

fyrirtækja eða stofnunnar. Vottunaraðili tekur ákvörðun um vottun og gefur út 

vottunarskírteini og sér jafnframt um að koma vottunarskírteininu til Jafnréttisstofu. Það 

er síðan í höndum viðkomandi fyrirtækis eða stofunnar að endurnýja vottunina að þremur 

árum liðnum (reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum nr. 1030/2017). 

 Tvennar breytingar hafa átt sér stað á þessari reglugerð. Fyrst ber að nefna 

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

og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85, nr. 997/2018 en sú reglugerð er breyting á 

tímamörkum innleiðingar. Í lögum nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla var heimild til að framlengja frest um að innleiða staðalinn um eitt ár og var sú 

heimild nýtt með ofangreindri breytingu. Síðari breytingin, reglugerð um (2.) breytingu á 

reglugerð nr. 1030/2017, um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnananna á 

grundvelli staðalsins ÍST 85, nr. 1092/2018 en hún tekur til vottunaraðila. Með þessari 

reglugerð var vottunaraðilum gefin undanþága frá faggildingu. Það er að segja, 

vottunaraðilar sem voru ekki komnir með faggildingu var heimilt að framkvæma úttektir 

og votta jafnlaunakerfi samkvæmt fyrrnefndum staðli, ÍST 85 að gefnu bráðabirgðaleyfi 

sem Jafnréttisstofa gefur út og gildir í 12 mánuði frá útgáfu og hægt er að framlengja 

leyfið í þrjá mánuði til viðbótar ef málefnalegar ástæður liggja að baki. Jafnréttisstofa 

getur þó ekki gefið út leyfið nema að faggildingasvið Einkaleyfisstofu staðfesti að 

vottunaraðili uppfylli kröfur sem koma fram í reglugerð nr. 1092/2018.  

Á heimasíðu velferðarráðuneytisins eru greinagóðar upplýsingar fyrir fyrirtæki um 

innleiðingarferlið. Fyrirtækin eru hvött til þess að sækja námskeið hjá Fræðslusetrinu 

Starfsmennt til að kynna sér staðalinn, umfang og forsendur innleiðingar 

(Velferðarráðuneytið, e.d.A). Ljóst er að mikil vinna er á bak við innleiðinguna en þeim 

mun betur sem fyrirtækin eru í stakk búin, því betur gengur innleiðingarferlið. 

        Á títtnefndri heimasíðu velferðarráðuneytisins er einnig að finna vefsvæðið 

„Verkfærakistan“ en þar eru, líkt og nafn vefsvæðisins gefur til kynna, verkfæri fyrir 

fyrirtæki sem ætla að innleiða staðalinn. Þar má finna gátlista fyrir verk- og tímaáætlun, 

reiknilíkan fyrir starfaflokkun sem og skjal fyrir starfaflokkun. Í reiknilíkaninu eru tilbúin 
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launagögn en það er hægt að setja raungögn inn í það (Velferðarráðuneytið, e.d.A). Hér 

meðfylgjandi er myndræn framsetning á innleiðingu jafnlaunastaðalsins, fenginn frá 

velferðarráðuneytinu. Þar sést skref fyrir skref hvernig ferlið er: 

  

 

(Velferðarráðuneytið, e.d.B) 

 

 

Við fyrstu sýn virðist þetta ekki svo flókið en vert að hafa í huga, eins ogfram hefur komið 

hér að ofan, að fyrirtæki eru misjöfn og því misvel í stakk búin að hefja innleiðingu á 

jafnlaunastaðlinum þar sem innri gæðakerfi þeirra eru misvel uppbyggð. Sum fyrirtæki 

eru vanari að vinna með staðla og eiga til gæða- og skjölunarkerfi á meðan önnur (og ef 

til vill minni) fyrirtæki búa ekki svo vel.  

Í skýrslunni Certified Equality. The Icelandic Pay Standard (2018) er fjallað meðal 

annars um ofangreindar áhyggjur. Þar er því velt upp hvernig minni fyrirtækjum sem hafa 
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ekki starfsmannastjórateymi eða -deild muni vegna í innleiðingu staðalsins. Í skýrslunni er 

sagt frá stóru fyrirtæki, með 250 starfsmenn sem innleiddi staðalinn. Fyrirtækið fór í 

markvisst endurmat á störfum og fann að það var misræmi í launum milli konu og karls 

sem voru að vinna sambærilega vinnu. Laun konunnar voru leiðrétt. Þannig fól innleiðing 

staðalsins í þessu tiltekna fyrirtæki ekki bara í sér leiðréttingu á launum heldur meðvitaðri 

vinnubrögðum um kynjamisrétti og ítarlegri skoðun inn á við (Wagner, 2018). Velta mætti 

fyrir sér viðbrögðum minni fyrirtækja ef upp kemst um kynbundinn launamun hjá 

einstaklingum sem vinna sömu eða sambærilega vinnu. Hvað ef launamunurinn er 

umtalsverður, verða laun þess sem er með lægri laun hækkuð eða verð laun þess með 

hærri launin lækkuð? Eða verður verður launamunurinn skýrður burt eftir á? Því verður 

ekki svarað hér heldur verður tíminn að leiða það í ljós, þegar minni fyrirtækin þurfa að 

fara að innleiða staðalinn. 

 Í næsta kafla verður fjallað um hvernig jafnlaunastaðallinn varð að kosningaloforði 

Viðreisnar og varð lögfestur. 

 

4.2.5 Boltinn fer að rúlla. Viðreisn og kosningarnar árið 2016 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig hinn (þá) nýstofnaði flokkur Viðreisn nýtti sér 

áhuga almennings og almennan meðbyr með jafnlaunavottun og fór af stað með 

kosningaloforð um lögbindingu jafnlaunavottunar í kosningabaráttu til Alþingis árið 2016. 

Í alþingiskosningum 2016 hafði einn flokkur, Viðreisn, það sem kosningaloforð að 

gera fyrirtækjum með yfir 25 starfsmenn það skylt að öðlast jafnlaunavottun. Stofnendur 

Viðreisnar boðuðu grundvallarbreytingar í sjávarútvegsmálum og voru jákvæðir í garð 

Evrópusamstarfsins og vildu að Íslendingar myndu fá að kjósa um áframhaldandi 

viðræður (Jón Trausti Reynisson, 2017). Viðreisn skilgreindi sig sem nýjan, frjálslyndan 

flokk. Gildi Viðreisnar eru dregin saman á heimasíðu flokksins, þau eru eftirfarandi; 

Réttlátt samfélag, jafnvægi, viðskiptafrelsi og vestræn samvinna (Viðreisn, e.d.A). 

 Fyrsta landsþing Viðreisnar var haldið þann 24. september 2017. Þar var lagður 

grunnur að stefnu flokksins. Undir flokknum atvinnumál er tekið fram að; “Stjórnendur 

eiga að taka höndum saman um að eyða kynbundnum launamun hvar sem hann er að 

finna” (Viðreisn, e.d.C) en um jafnlaunastaðalinn er fjallað undir málaflokknum Jafnrétti. 

Segir þar orðrétt; 
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Jafnrétti er leiðarstef í allri stefnumótun Viðreisnar. Jafnrétti í verki er ein af stóru 
kerfisbreytingunum sem Viðreisn beitir sér fyrir. 〔...〕Kynbundinn launamunur er 
óviðunandi og hann verður að uppræta. Ná verður jafnvægi í stjórnunarstöðum hjá 
hinu opinbera og að kynjahlutföll nái minnst 40/60 hlutfalli á næstu tveimur 
kjörtímabilum. Við ráðningar og skipun í störf taki nýráðningar alltaf mið af 
jafnréttislögum. Dómstólar falli einnig undir þessi viðmið. 

Jafnrétti á vinnumarkaði er órjúfanlegur þáttur í réttlátu og sanngjörnu samfélagi. 
Því fylgir efnahagslegur ávinningur en misrétti er samfélögum óhagkvæmt. Beita á 
kynjaðri fjárlagagerð og opinberar stofnanir eiga að innleiða jafnlaunastaðal. 
(leturbreyting mín) 

(Viðreisn, e.d. B) 

Breyting varð á þessari stefnu þegar nær dró kosningum en þá höfðu einkafyrirtækin 

bæst í hóp þeirra sem Viðreisn vildi að myndu öðlast jafnlaunavottun (Hjörtur J. 

Guðmundsson, 2016).  

Úrslit Alþingiskosninga 2016 varð þannig að Viðreisn fékk alls sjö þingmenn kosna 

(Viðreisn, e.d.D) og fór í ríkisstjórnasamstarf með Sjálfstæðisflokki og Bjartri Framtíð. 

Félagsmálaráðuneytið féll Viðreisn í skaut og varð Þorsteinn Víglundsson þar ráðherra en 

breyting var á titli félagsmálaráðherra samkvæmt samningi milli stjórnarflokkana, var 

hann titlaður félags- og jafnréttismálaráðherra (Stjórnarráðið, e.d.). Var hinn nýi félags- 

og jafnréttismálaráðherra fljótur að gefa það út að fyrsta frumvarpið sem hann myndi 

leggja fram væri lög um jafnlaunavottunina. Kostnaðurinn væri í kringum hálf milljón 

króna, þetta væri íþyngjandi aðgerð en nauðsynleg til þess að sporna við kynbundnum 

launamun (Kjarninn, 2017). Um frumvarpið verður fjallað í næsta kafla, sem og 

athugasemdir um það. 

 

4.2.6 Frumvarp um lögbindingu jafnlaunavottunar á grundvelli jafnlaunastaðals 

Í þessum kafla verður fjallað um frumvarp félags- og jafnréttismálaráðherra um að skylda 

öll fyrirtæki með 25 starfsmenn eða fleiri að öðlast jafnlaunavottun Þann 4. apríl 2017 leit 

dagsins ljós frumvarp að lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 

10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun). Þrátt fyrir loforð um að þetta skyldi 

verða fyrsta frumvarpið sem hinn nýi félags- og jafnréttismálaráðherra myndi leggja fram 

voru tvö önnur frumvörp sem fóru frá honum fyrr (Alþingi.is, e.d.A).  
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Breytingarnar fela í sér að fyrirtæki sem starfi á ársgrundvelli, með 25 eða fleiri 

starfsmenn, verði gert skylt að öðlast jafnlaunavottun. Óháður aðili skuli sjá um vottunina 

og skila umsögn til Jafnréttisstofu sem síðan gefur út viðurkenningu (Lög nr. 56/2017). 

Hlutverk Jafnréttisstofu er aukinheldur að halda utan um öll þau fyrirtæki og stofnanir 

sem hafa hlotið vottun og að birta lista með þessum fyrirtækjum og stofnunum á 

heimasíðu sinni. Samhliða þessu á Jafnréttisstofa einnig að taka saman þau fyrirtæki og 

stofnanir sem ekki hljóta jafnlaunavottun. Samtök aðila vinnumarkaðarins eiga að hafa 

aðgang að þeirri skrá  (Lög nr. 56/2017). Jafnréttisstofa hafði athugasemdir við þennan 

kafla laganna og verður nánar fjallað um það í næsta kafla. 

 Hljóti fyrirtæki eða stofnanir ekki vottun eða endurnýi ekki vottunina geta samtök 

aðila vinnumarkaðarins tilkynnt þessi fyrirtæki eða stofnanir til Jafnréttisstofu. 

Jafnréttisstofa getur í framhaldi af því haft samband við fyrirtækið eða stofnunina um að 

gera viðunandi úrbætur. Jafnréttisstofu er einnig gert kleift að beita dagsektum. 

 Í frumvarpinu voru gefnar tímalínur sem fyrirtæki hafa til þess að öðlast vottun. 

Gert var ráð fyrir að lögin tækju gildi frá og með 1. janúar 2018 og höfðu stærstu fyrirtækin 

(með 250 manns í vinnu eða fleiri) eitt ár til þess að innleiða staðalinn. Fyrirtæki með 

starfsmannafjölda á bilinu 150-249 höfðu því tvö ár til að innleiða staðalinn og fyrirtæki 

með 25-149 starfsmenn áttu að hafa öðlast jafnlaunavottunina að þremur árum liðnum 

eða í síðasta lagi 31. desember 2020. Ráðherra getur lengt frest fyrirtækja og stofnana til 

þess að öðlast vottun eða staðfestingu á jafnlaunakerfi og framkvæmd þess, í allt að 12 

mánuði (Lög nr. 56/2017). Þessi frestun var síðar nýtt af þáverandi félags- og 

jafnréttismálaráðherra (nú félags- og barnamálaráðherra)6 Ásmundi Einari Daðasyni og 

var því fyrirtækjum með 250 starfsmenn eða fleirum gert skylt að hafa hlotið 

jafnlaunavottun fyrir lok árs 2019 og svo koll af kolli (Kjarninn.is, 2018). 

Í næsta kafla verður fjallað um athugasendir við frumvarp félags- og 

jafnréttismálaráðherra. 

 

 
6 Jafnréttismál voru færð til forsætisráðuneytisins eftir kosningar 2017 þar sem stjórn Vinstrihreyfingarinnar 
græns framboðs, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks tók við fráfarandi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, 
Viðreisnar og Bjartrar framtíðar. 
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4.2.7 Athugasemdir við frumvarp um jafnlaunavottun 

Í þessum kafla verður fjallað um athugasemdir sem sendar voru til allsherjar- og 

menntamálanefndar vegna ofangreinds frumvarps, sem og viðbrögð nefndarinnar við 

þeim athugasemdum. 

Alls voru 22 innsend erindi og umsagnir við frumvarpið. En þau komu frá 

Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, BSRB, Félagi atvinnurekanda, 

Hagstofu Íslands, Helga Tómassyni, Jafnréttisstofu, Kennarasambandi Íslands, 

Kvenréttindafélagi Íslands, Kvenfélagssambandi Íslands, Kærunefnd jafnréttismála, 

Persónuvernd, RIKK - Rannsóknastofnun í jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands, Sambandi 

íslenskra sveitafélaga, Samtökum atvinnulífsins, Samtökum iðnaðarins, Staðlaráði Íslands, 

SVÞ - Samtökum verslunar og þjónustu, Viðskiptaráði Íslands og VR - Virðing Réttlæti 

(Alþingi.is, e.d.B). 

 Flestar umsagnirnar voru jákvæðar í garð frumvarpsins og fögnuðu því. VR vakti 

athygli að samkvæmt Hagstofu Íslands væru starfandi um 27.000 fyrirtæki á Íslandi en 

frumvarpið næði eingöngu yfir 1200 atvinnurekendur (fyrirtæki með 25 eða fleiri 

starfsmenn) og spyr löggjafarvaldið hvernig það hyggist tryggja að þau fyrirtæki borgi 

konum og körlum sömu laun fyrir sömu vinnu (Alþingi.is, e.d.D). Viðskiptaráð kallaði eftir 

því að lágmarka reglugerð til fyrirtækja, rýmri tímalínum við innleiðingu staðalsins, að 

staðallinn yrði einfaldaður og jafnframt að dagsektum yrði breytt í hvatakerfi. Enn fremur 

að fyrirtæki myndu fá ívilnanir fyrir að innleiða staðalinn, í stað sekta ef þau gera það ekki 

(Alþingi.is, e.d.E). Samtök iðnaðarins og Samtök atvinnulífsins bentu á að staðallinn væri 

ekki birtur með frumvarpinu. Löggjafanum beri skylda til að birta lögin og tryggja jafnan 

aðgang að þeim (Alþingi.is, e.d.F; Alþingi.is, e.d.G). Kvenréttindafélag Íslands lagði meðal 

annars áherslu  á hlutverk Jafnréttisstofu í lagafrumvarpinu og vildi að staða 

Jafnréttisstofu yrði tryggð til framtíðar (Alþingi.is, e.d.H). Í sama streng tók Jafnréttisstofa, 

sem bendir á það stóra hlutverk sem stofnuninni er ætlað í lögunum (Alþingi.is, e.d.I). 

 Tvær umsagnir hafa sérstöðu, en það eru umsagnir frá Staðlaráði Íslands og Helga 

Tómassyni, prófesson í hagfræði og tölfræðirannsóknum. Sérstaðan í umsögn Staðlaráðs 

Íslands lýtur að því að þau leggjast gegn frumvarpinu. Það vekur óneitanlega athygli að 

eigandi staðalins sem á að lögbinda, leggist gegn frumvarpinu. Hin umsögnin sem vekur 
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athygli er sú að þetta er eina umsögnin sem dregur í efa kynbundinn launamun, þvert á 

niðurstöður rannsókna undanfarinna áratuga. 

 Í umsögn Staðlaráðs kemur fram að ráðið telur ekki rétt að skylda fyrirtæki og 

stofnanir til þess að innleiða staðalinn. Ráðið leggur til, líkt Viðskiptaráð, að umbunakerfi 

verði beitt. Staðlaráð vekur athygli á því að það er nú þegar í lögum að fyrirtækjum sé 

skylt að greiða konum og körlum jafnhá laun og þar af leiðandi ætti staðallinn að vera 

valfrjálst úrræði. Staðlaráð bendir einnig sá tími sem það tók fyrir fyrsta fyrirtækið að fá 

vottun gefi góða mynd af því flókna ferli sem það sé að innleiða staðlinn. Staðaráð lagði 

einnig til að það ætti að vísa til staðalsins í lögum sem ÍST 85 en ekki ÍST 85:2012 þar sem 

2012 vísar til þess ártal sem staðallinn sé gefinn út. Staðlar séu oftast endurskoðaðir á 

fimm ára fresti og því ætti ekki að vísa til útgáfunúmers þegar verið væri að vísa til 

staðalsins  (Alþingi.is, e.d.J).  

 Hin umsögnin sem stendur upp úr kemur frá Helga Tómassyni, prófessor í 

hagfræði og tölfræðirannsóknum við Hagfræðideild Háskóla Íslands. Helgi Tómasson 

kemur með tvær athugasemdir. Sú fyrri lýtur að þungum kostnaði sem leggst á smærri 

fyrirtæki við innleiðingu staðalsins. Seinni athugasemdin fjallar um kynbundinn launamun 

almennt sem Helgi segir vera tölfræðivillu og færir hann rök fyrir þeirri skoðun sinni að 

kerfisbundin mismunun í launum sé ekki almennt vandamál (Alþingi.is, e.d.N). Er þetta 

eina umsögnin af þeim 28 sem dregur í efa kynbundinn launamun en sú röksemdarfærsla 

leit þó dagsins ljós á öðrum sviðum í umræðunni um jafnlaunastaðalinn og þá frá 

einstaklingum innan ríkisstjórnarinnar. En fjallað verður betur um það í næsta kafla. 

 Allsherjar- og menntamálanefnd fjallaði um flestar athugasemdirnar í skjalinu 942 

nefndaráliti með breytingatillögu. Í nefndarskjalinu kemur fram að samkvæmt 

stjórnarskrá skulu konur og karlar njóta jafns réttar, jafnframt sé það skýrt í lögum um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, að atvinnurekandi skuli greiða konum og 

körlum jöfn laun. Efnislega samhljóðandi ákvæði hafa verið í lögum síðan 1961 en ennþá 

sé kynbundinn launamunur til staðar. Þrátt fyrir að löggjafinn sé skýr þá hafi lagasetningin 

ekki dugað og að vottunin sé nauðsynlegt skref til að ná fram launajafnrétti. Jafnframt 

segir að Jafnréttisstofu sé tryggt nægilegt fjármagn og stöðugildi til að halda utan um það 

sem lögin segja til um. Það sé hægt að endurskoða lögin og fjölga stöðugildum ef þurfi en 

það verði bara að bíða og sjá hverju framvindur eftir að lögin hafi öðlast gildi og fyrirtæki 
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fara af stað að fá vottun (2017). Af þessu mætti draga þá ályktun að nefndin telji 

hvatakerfi ekki virka og nú eigi að prófa nýtt kerfi til þess að minnka kynbundinn 

launamun (Althingi.is, e.d.T). 

 Jafnframt er athugasemdum Staðlaráðs svarað í nefndaráliti Allsherjar- og 

menntamálanefndar, þar segir að í íslenskum lögum séu fordæmi þess að skylda fyrirtæki 

til að fylgja kröfum tiltekins staðals. Því sé þetta frumvarp ekki nýmæli hvað það varðar. 

Jafnframt, að ef breyta þurfi staðlinum þurfi samvinnu margra aðila, það ætti ekki að 

valda vandamálum þar sem staðallinn hefði verið samvinnuverkefni frá upphafi. 

Athugasemdum Helga Tómassonar er ekki svarað beint en ítrekað er í nefndarálitinu að 

kynbundinn launamunur sé til staðar og hafi verið til staðar. Nefndarálitið endar á því að 

nefndin telji nauðsynlegt að fylgja eftir áhrifum frumvarpsins og að það verði gert með 

reglubundnum hætti og á tveggja ára fresti. Að því loknu leggur nefndin til að frumvarpið 

verði samþykkt (Alþingi.is, e.d.T). Um atkvæðagreiðsluna sem og umræðu á Alþingi verður 

nánar fjallað um í næsta kafla. 

 

4.2.8 Umræðan á Alþingi 

Í þessum kafla verður fjallað um orðræðuna í umræðu Alþingismanna um lögbindingu 

jafnlaunavottunar og hún greind. Kaflinn skiptist í fjóra undirkafla þar sem hvert þrástef 

er rætt. Ekki verður tilgreint sérstaklega hvað var sagt í hverri umræðu enda var orðræðan 

svipuð í gegnum fyrstu og aðra umræðu á Alþingi um jafnlaunavottun. Þriðja umræðan 

hafði sérstöðu þar sem einungis einn þingmaður tók til máls, þingmaður Pírata, Þórhildur 

Sunna Ævarsdóttir en hún lýsti yfir vonbrigðum sínum með hvernig frumvarpið var unnið 

(Alþingi.is, e.d.U).  

Í fyrstu umræðu  um frumvarp um lögbindingu jafnlaunavottunar tóku eftirfarandi 

þingmenn til máls: Frá Viðreisn (C): Félags- og jafnréttismálaráðherra Þorsteinn 

Víglundsson, Bjarni Halldór Janusson og Hanna Katrín Friðrikson. Frá Samfylkingu (S): 

Oddný G. Harðardóttir. Frá Pírötum (P): Björn Leví Gunnarsson og Halldóra Mogensen. 

Frá Vinstrihreyfingunni grænu framboð (V)i: Andrés Ingi Jónsson, Steingrímur J. Sigfússon, 

Kolbeinn Óttarsson Proppé, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson og 

Svandís Svavarsdóttir (Alþingi.is, e.d.U). 
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Í annarri umræðu tóku eftirfarandi þingmenn til máls: Nicole Leigh Mosty (C), 

Þórhildur  Sunna Ævarsdóttir (P), Björn Leví Gunnarsson (P), Jón Þór Ólafsson (P), Andrés 

Ingi Jónsson (V), Willum Þór Jónsson (B), Smári McCarthy (P), Áslaug Arna 

Sigurbjörnsdóttir (D) og Þorsteinn Víglundsson, félags- og jafnréttismálaráðherra (C) 

(Alþingi.is, e.d.U).  

Í þriðju og síðustu umræðunni tók eingöngu ein þingkona til máls eins og kom fram 

hér að ofan en það var Þórhildur Sunna Ævarsdóttir (P) (Alþingi.is, e.d.U). 

Þau málefni sem fór fyrir í fyrstu og annarri umræðu en verða ekki frekar rædd hér 

voru eftirfarandi: Áhyggjur um að ekki sé eining innan stjórnarinnar fyrir frumvarpinu, 

staðallinn fylgdi ekki með frumvarpinu og því vissu þingmenn ekki hvað þeir væru að 

samþykkja.7 Síðar kom fyrirspurn hvort Stjórnarráðið ætti ekki að gefa gott fordæmi og 

vera fyrst til þess að innleiða staðalinn fyrir öll ráðuneytin í einu. Þingmenn hafa áhyggjur 

af eftirlitshlutverkinu sem fellur í hlut Jafnréttisstofu, hvort starfsmenn hennar séu nógu 

margir og hvort stofnunin fái nægjanlegt fjármagn. Faggilding vottunaraðila var rædd og 

hvernig henni skyldi háttað, birting á staðlinum sem Staðlaráð væri eigandi að, að 

frumvarpið sjálft væri ekki nægilega vel unnið, og loks var því einnig varpað fram hvort 

ætti að opna alla staðla frá Staðlaráði Íslands (Alþingi.is, e.d.U). 

Þrástefin eru þrjú og þau skiptast niður sem hér segir: 

1. Ísland sem leiðarljós í jafnréttismálum 

2. Gagnsemi staðalsins gagnvart kynbundnum launamun 

3. Réttlæting 

Ísland sem leiðarljós í jafnréttismálum 

Rætt hefur verið um jafnréttisparadísina Ísland í köflunum hér að ofan og í samhengi við 

áru kynjajafnréttis. Nýstárleiki frumvarps Þorsteins Víglundssonar, félags- og 

jafnréttismálaráðherra var mikið ræddur inni á Alþingi og í því samhengi að Ísland væri 

leiðandi þegar kemur að jafnréttismálum. Ísland væri að stíga stórt framfaraskref, 

umfram önnur lönd með því að festa jafnlaunastaðalinn í lög. 

 
7 Það eitt og sér er stórt mál. Að leggja ekki staðalinn fram með frumvarpi sem ítrekað er sagt að muni auka 
gegnsæi í launum. En um það verður ekki fjallað frekar að svo stöddu. 
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Þorsteinn Víglundsson, félags- og jafnréttismálaráðherra var fyrstur í  ræðustól til 

þess að kynna frumvarpið (2017A). Hann vísaði í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar 

sem segir að jafnrétti í víðtækri merkingu sé órjúfanlegur hluti af réttlátu og sanngjörnu 

samfélagi, jafnrétti á vinnumarkaði komi þar sterkt inn. Þorsteinn talaði um nýbreytni 

þessa frumvarps og að þetta sé framfaraskef sem landið væri að taka í jafnréttismálum: 

„Ísland stendur öðrum ríkjum framar hvað kynjajafnrétti varðar á marga vegu. Við getum 

verið stolt af þeim árangri og við getum verið stolt af því að það er litið til Íslands sem 

leiðarljóss í þeim málaflokki.“ (leturbreytingar mínar) (Þorsteinn Víglundsson, 2017A). 

Þorsteinn Víglundsson (C) ítrekaði að Ísland hafi verið í fararbroddi í jafnréttismálum 

og hann vildi sjá til þess að svo verði áfram, jafnlaunastaðallinn væri tæki sem sýnt hafi 

verið fram á að virki í baráttu gegn kynbundnum launamun og hann muni stuðla að 

jafnrétti kynjanna (Þorsteinn Víglundsson, 2017A). Ekki vitnaði hann til rannsókna þegar 

hann talaði um að það hafi verið sýnt fram á að staðallinn virkaði í baráttu gegn 

kynbundnum launamun. Þegar hann mælti þessi orð er rétt rúmt ár síðan ríkið hóf 

vottunina, og ekki lá fyrir tölfræðilegur samanburður á launum karla og kvenna fyrir og 

eftir innleiðingu jafnlaunavottunar á vinnustað. Mögulega er hann að vísa til umsagna 

fyrirtækja sem höfðu hlotið jafnlaunavottun og verður því að taka þessum orðum hans 

sem órökstuddri fullyrðingu. 

„Til marks um leiðtogahlutverk Íslands í jafnréttismálum erum við óhrædd við að feta 

nýjar slóðir og leita allra leiða til að tryggja jafnrétti kynjanna. Kynbundinn launamunur 

hefur verið meinsemd á Íslandi allt of lengi“ (Þorsteinn Víglundsson, 2017A). Með þessum 

orðum er Þorsteinn Víglundsson að undirstrika hugmyndina um leiðtogahlutverk Ísland. 

Líkt og hefur komið fram í köflunum hér að ofan er leiðtogahlutverkið karllægt og 

leiðtogum ætlaðir karllægir eiginleikar, í þessu tilfelli er leiðtoginn Ísland óhrædd(ur) við 

að feta nýjar leiðir eins og að lögbinda jafnlaunastaðal. Ísland er að taka af skarið og 

framkvæma eitthvað sem hefur ekki verið gert áður, neins staðar. Þorsteinn Víglundsson 

(C) ítrekaði einsdæmi staðalsins síðar í umræðunum;  

[...] hér er um frumkvöðlastarf að ræða. Þessi staðall er einsdæmi. Við erum að feta 
algjörlega nýja slóð og þessi aðferðafræði er smíðuð hér á landi. [...] að nota 
gæðastaðla til að tryggja ákveðna skilvirkni í vinnubrögðum og líka til að hægt sé að 
yfirfæra þetta til annarra ríkja ef áhugi er fyrir (leturbreytingar mínar)  

(Þorsteinn Víglundsson, 2017B). 
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Staðallinn er einsdæmi, þetta er frumkvöðlastarf og aðferðafræðin er innlend. Þarna er 

sérstaða Íslands algjör. Samflokkskona Þorsteins Víglundssonar, Hanna Katrín Friðriksson 

(C) sagði að Ísland væri að leiða brautina í jafnréttismálum og um leið hafa áhrif á aðra í 

þeim málum. Hún vísaði í ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York árið 2017 sem Ísland 

tók þátt í, það hafi margir viljað ræða við sendisveit Íslands um jafnréttismál. Kolbeinn 

Óttarsson Proppé (V) kom einnig inn á þessa ráðstefnu. Og lýsti hann upplifun sinni: 

 Mér leið stundum eins og ég væri að fylgja rokkstjörnu þegar ég fór með ráðherra 
um ganga aðalstöðva Sameinuðu þjóðanna í New York. Það var mjög mikil athygli 
sem Ísland og hæstv. ráðherra fengu þar. Ég horfði á fólk bresta í grát af 
geðshræringu yfir þessu væntanlega frumvarpi. (leturbreytingar mínar) 

(Kolbeinn Óttarsson Proppé, 2017) 

Byggt á þessu mætti spyrja hvort orðræðan um Ísland sem leiðarljós í jafnréttismálum 

hafi einnig verið einkennandi á fyrrnefndri ráðstefnu. Og hafi jafnvel styrkst við 

viðbrögðunum og samþykki erlendis frá. Áhugavert er að skoða viðbrögðin sem Kolbeinn 

Óttarson Proppé (V) lýsti, að geðshræring hafi gripið um sig og fólk hafi hreinlega brostið 

í grát. Málefnið vegur þungt í huga fólks og væntingarnar miklar í garð jafnlaunavottunar. 

Í ofangreindri tilvitnun kemur einnig í ljós að Þorsteinn Víglundsson (C) hefur haldið uppi 

sömu orðræðu á ráðstefnunni og í ræðustól Alþingis. Ísland væri í fararbroddi í 

jafnréttismálum.  

Fleiri þingmenn ræddu um forystuhlutverk Íslands í jafnréttismálum. Bryndís 

Haraldsdóttir (D) sagði að þau væru að upplifa spennandi tíma. Hún tók undir orð 

Þorsteins Víglundssonar (C) hér að ofan, að horft sé til Íslands þegar komi að 

jafnréttismálum: 

...að almennt er horft til Íslands þegar kemur að þessum málaflokki, enda erum við 
þegar litið er til Alþjóðaefnahagsráðsins í 1. sæti varðandi jafnrétti kynjanna og 
höfum verið þar átta ár í röð. Það er auðvitað frábært og því ber að fagna. Við eigum 
auðvitað að vera stolt af því og kannski getum við miðlað einhverju áfram í 
alþjóðasamstarfi hvað það varðar. (leturbreyting mín) 

(Bryndís Haraldsdóttir, 2017A) 

Hún ítrekaði síðar í umræðunum á Alþingi, hversu stolt við (Íslendingar) eigum að vera 

þegar kemur að stöðu jafnréttismála: „...við eigum að vera stolt af þeirri stöðu sem við 

erum í í dag hvað jafnrétti kynjanna varðar. Við megum (Forseti hringir) alveg tala það 

upp. Þetta gæti orðið til þess að styrkja enn frekar þá stöðu. Það er bara jákvætt“ (Bryndís 
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Haraldsdóttir, 2017B). Hanna Katrín Friðriksson (C) var líka tíðrætt um stoltið og stöðu 

Íslands í jafnréttismálum: „Við erum á heimsvísu með góða stöðu sem við getum verið 

stolt af“ (Hanna Katrín Friðriksson, 2017). 

Ljóst þykir að væntingar sumra þingmanna til lögbindingar jafnlaunavottunar hafi 

verið umtalsverðar, bæði á vottunin að koma í veg fyrir kynbundinn launamun og einnig 

að  tryggja hlutverk Íslands sem leiðandi afls fyrir jafnrétti á heimsvísu. En ekki voru allir 

þingmenn jafn bjartsýnir og ofangreind dæmi sýna. Kolbeinn Óttarsson Proppé (V) vildi 

stíga varlega til jarðar: 

Ég hlustaði á ráðherra lýsa yfir góðri stöðu Íslands [innsk. á ráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna í New York], að við gætum engan elt og þyrftum því að ryðja brautina og 
vera í fararbroddi. Sú reynsla sagði mér ýmislegt. Hún sagði mér hvað það er auðvelt 
að láta hrífast af athygli og aðdáun annarra í útlöndum. Það gerði ég sjálfur. Ég var 
voðalega stoltur af því að vera Íslendingur þarna [...] 

(Kolbeinn Óttarsson Proppé, 2017) 

Með þessu var hann að slá varnagla við að láta ekki blekkjast af aðdáun erlendis frá. 

Ekki á að horfa á stöðu jafnréttismála með augum útlendinga, sem hafa kannski ekki rétta 

sýn á raunverulega stöðu. Fleiri þingmenn úr Vinstrihreyfingunni grænu framboði settu 

varnagla á þann árgangur sem staðallinn myndi færa og þannig hugmyndafræðina um 

Ísland sem leiðarljós í jafnréttismálum. Svandís Svavarsdóttir (V) fór einnig í ræðustól og 

ræddi um þá athygli sem jafnlaunavottunin hefði verið að fá innanlands sem og erlendis 

frá. Hún viðraði áhyggjur sínar að málið sem lægi fyrir væri ef til vill of þröngt miðað við 

þær væntingar sem hefði verið blásnar upp í kringum það. Minnist hún einnig á títtnefnda 

ráðstefnu Sameinuðu Þjóðanna í New York, 2017: „Það hefur jafnvel verið svo á erlendri 

grund að látið hefur verið að því liggja að hér sé í raun og veru um að ræða hina endanlegu 

lausn á þeim óhræsisvanda sem kynbundinn launamunur er“ (Svandís Svavarsdóttir, 

2017). En hún telur að vandinn á bak við kynbundinn launamun sé flóknari en svo, að 

lögbinding jafnlaunavottunar leysi hann. 

Rósa Björk Brynjólfsdóttir (V) ræddi einnig um ímynd Íslands erlendis sem leiðandi afl 

í jafnréttismálum.  Hún tók dæmi af He for She ráðstefnunni í New York og sagði að það 

væri ekki nóg að gorta sig af því að kynjajafnrétti á Íslandi væri mest og best, það væri 
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ekki nóg að baka bleikar kökur,8 það yrði að vera eitthvað á bak við aðgerðina, það þyrfti 

að vera eitthvað raunverulegt. Það væri þörf á allsherjarátaki til þess að rétta við 

inngrónið ójafnrétti kynjanna í samfélaginu (Rósa Björk Brynjólfsdóttir, 2017A). Undir 

þetta tekur Steingrímur J. Sigfússon (V) tekur undir þau orð og afbyggir hugmyndina um 

jafnréttisparadísina Ísland: 

Það er engum blöðum um það að fletta að hvað sem líður öllum heimsmetum í 
jafnréttismálum þá stöndum við frammi fyrir brotalömum, tilfinnanlegum og í raun 
algjörlega ólíðandi mannréttindabrotum varðandi t.d. kynbundinn launamun. Breytir 
þar engu um að hann hefur verið bannaður lögum samkvæmt líklega í ein 40 ár ef 
ekki rúmlega það. [...] 

(Steingrímur J. Sigfússon, 2017A) 

Hann gefur ekki mikið fyrir meint heimsmet í jafnréttismálum, því þegar uppi er staðið 

þá er verið að brjóta jafnréttislög og mannréttindi með því að borga konum og körlum 

ekki sömu laun fyrir sömu vinnu. Því beri að stíga varlega til jarðar í umfjöllun um 

lögbindingu jafnlaunavottunar og það eigi að fara í heildarskoðun á kynbundnu misrétti. 

Gagnsemi. Virkar staðallinn? 

Hvers vegna gengur þetta svona illa [innsk. að ráða niðurlögum kynbundins 
launamunar] þrátt fyrir áratugagamalt bann í lögum? Það er auðvitað vegna þess að 
vandamálið er mjög djúprætt. Það liggur í alda- og árþúsundagömlu feðraveldi. Þetta 
er auðvitað birtingarform þess að við erum ekki komin alla leið hvað fullkomin 
mannréttindi og jafnrétti varðar að því leyti. (leturbreyting mín) 

(Steingrímur J. Sigfússon, 2017A) 

Í umræðu á Alþingi, setti Steingímur J. Sigfússon (V) fyrirvara um staðalinn, hann vildi 

ítreka að vandinn, kynbundinn launamunur, væri dýpri en svo að lögbinding 

jafnlaunavottunar myndi laga hann. Það yrði að fjalla um vottunina með þeim fyrirvara, 

að hún ein og sér væri ekki að fara að laga heildarvanda kynbundins launamunar. 

Steingrímur J. Sigfússon sagði til dæmis að launaleynd og óumsamdar sporslur sem menn 

kría út eftir sínum aðstæðum væru stór steinn í götu launajafnréttis. Hann lagði áherslu á 

að lögbinding jafnlaunavottunar hróflaði ekki á nokkurn hátt við hinum kynbundna 

vinnumarkaði og hinum starfsgreinabundna kynbundna launamun og varaði við því að 

 
8 Bleika kakan er vísun í Bjarna Benediksson, þegar hann var forsætisráðherra mætti hann með bleika köku 
á He for She ráðstefnu í New York. Sjá rúv.is: https://www.ruv.is/frett/bjarni-kom-faerandi-koku-sem-
hann-bakadi.  
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kynbundinn launamunur festist þannig í sessi og launum kvennastétta verði haldið niðri í 

gegnum þessa vottun. „Við verðum að vera á niðri á jörðinni þegar við ræðum hversu 

líklegt er að þetta verði að einhverju gegnumbroti í þessum málum“ (Steingrímur J. 

Sigfússon, 2017A).  

Undir það tók Kolbeinn Óttarsson Proppé en hann setti fyrirvara á hversu 

yfirgripsmikill árangurinn myndi verða af frumvarpinu.  

Ég fagna öllum þeim skrefum sem stigin eru í átt að ná fullu jafnrétti hér á landi sem 
og annars staðar í heiminum. [...] Mér er í rauninni sama hvaða leið við förum, förum 
þær allar. Ég held því miður að einhver ein leið leysi ekki vandann. Þessi er fín fyrir 
sinn hatt, ég hef enga ástæðu til annars en að ætla að hún virki til góðs. En ég er efins 
um að þetta sé törfalausnin sem koma muni á fullu jafnrétti óháð kyni hér á landi.  

(Kolbeinn Óttarsson Proppé, 2017) 

Hann varar einnig við því (líkt og Steingrímur J. Sigfússon) að jafnlaunavottun geti fest í 

sessi ríkjandi ástand, þ.e.a.s. kynbundinn vinnumarkað og að misrétti í launum verði 

vottuð og samþykkt. Einnig veltir hann því fram hvers vegna það sé metið hærra til launa 

að færa einhverjar tölur á milli tölva en að sjá um börnin – hvort sem það er í leik- eða 

grunnskólum landsins (Kolbeinn Óttarsson Proppé, 2017). 

Rósa Björk Brynjólfsdóttir (V), tók undir orð Kolbeins Óttarssonar Proppé. Hún sagði 

að með lögbindingu jafnlaunavottunar væri komið gott verkfæri til að tryggja hlutlæg 

viðmið í launasetningu en hann væri ekki hafinn yfir gagnrýni. Staðallinn sem vottunin 

byggir á taki ekki til kynjaskipts vinnumarkaðar en kynjaskiptur vinnumarkaður sé rót 

vandans. Kvennastörf væru minna metin en karlastörf. Þess vegna verði að setja fyrirvara 

á jafnlaunavottun sem það tæki sem muni bjarga kynbundnum launamun. Það sem þurfi 

að gera er að fara í heildaryfirhalningu á vinnumarkaðinum á Íslandi (Rósa Björk 

Brynjólfsdóttir, 2017).  

Unnin hefur verið þrotlaus vinna að því kortleggja launamuninn sem fyrirfinnst í 
samfélaginu. Við höfum ítrekað heyrt rifist um það hver launamunurinn sé 
nákvæmlega. Mér finnst eiginlega skipta minna máli hver prósentutalan er 
nákvæmlega á meðan kynbundinn launamunur fyrirfinnst í íslensku samfélagi, 
hversu mikill sem hann er, ber okkur að uppræta hann með öllum tiltækum ráðum. 
Þar er ekki nóg að hafa svona gott tæki, hversu gott tæki sem það er. 

(Rósa Björk Brynjólfsdóttir, 2017) 
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Þorsteinn Víglundsson (C) setur ekki ofangreindan fyrirvara um jafnlaunavottunina  

eða frumvarpið um lögbindingu. Hann sagði að með því að lögleiða jafnlaunavottun sé 

verið að sýna fram á eindreginn vilja löggjafans að konum og körlum séu greidd sömu laun 

fyrir sömu störf. Hann sagði einnig að með lögbindingu vottunarinnar væri verið að 

stíga mikilvægt skref  og það væri einnig mikilvægt að „við séum líka vakandi 

yfir þeirri staðreynd að þetta sé tæki sem við viljum nýta til að útrýma í eitt skipti fyrir 

öll kynbundnum launamun“  (leturbreyting mín) (Þorsteinn Víglundsson, 2017A). Það 

væri nauðsynlegt að stuðla a launajafnrétti milli kynjanna með jafnlaunavottun. Vottunin 

væri stjórntæki til að ná fram launajafnrétti. Síðar í ræðu sinni kemur hann  inn á að 

vottunin sé ef til vill ekki allra meina bót en hún muni skila umtalsverðum og verulegum 

árangri (Þorsteinn Víglundsson, 2017A).  

Nicole Leigh Mosty (C) framsögumaður meirihluta allsherjar- og 

menntanefndar lagði áherslu á að jafnlaunavottun væri ekki endanleg lausn við 

kynbundnum launamun heldur skref á áttina að auknu jafnrétti almennt (2017).  En hún 

taldi að jafnlaunavottun myndi sjálfkrafa auka jafnrétti í samfélaginu. Undir þetta tók 

einnig Hanna Katrín Friðriksson (C) en hún sagði að ef til vill yrði þetta frumvarp til þess 

að jafnrétti færist áfram og á víðari svið innan samfélagsins (Hanna Katrín Friðriksson, 

2017).  Nicole Leigh Mosty (C) fór með hugmyndina lengra, hún tók dæmi af hugsanlegri 

framtíð, þar sem hún gæti farið með börnin sín í skóla þar sem karlkyns kennarar tæku á 

móti þeim og að hún gæti hringt í kvenkyns smiði sem væru jafnmargir karlkyns smiðum. 

Að þetta væri möguleg afleiðing þess að hafa lögbundið jafnlaunavottun (2017).  

Nicole Leigh Mosty (C) ræddi einnig um starfaflokkun og að meirihlutinn legði áherslu 

að  verðmæti starfa væri metið á málefnalegum grunni. Fyrirtæki og stofnanir ráði 

starfslýsingum innan síns vinnustaðar þar sem jafnlaunastaðallinn gerir ekki kröfur um 

ákveðinn fjölda starfslýsinga (2017). Hún tók dæmi af Orkuveitunni og Íslandsbanka sem 

ræddu við nefndina um jákvæða upplifun sína af því að hljóta jafnlaunavottun. Þar hefðu 

farið fram greinagóð rýni á störfum og fram hefði komið munur (milli starfa) sem þessi 

fyrirtæki hefðu ekki átt von á (2017A). Líkt og komið hefur komið fram hér að ofan þá 

leggur staðallinn sem vottunin byggir á, áherslu á að þegar fyrirtæki flokki störf þá 

verði einstaklingurinn sem vinnur það ekki í forgrunni heldur að starfið sé metið eitt og 

sér (Staðlaráð, 2012).  
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Björn Leví Gunnarsson (P) spurði í ræðustól hvort jafnlaunastaðall væri í raun og 

veru bara starfaflokkunarkerfi. Hvort fyrirtæki gætu flokkað störf og þannig útskýrt (og 

viðhaldið) kynbundum launamun (2017A). Þetta voru áhyggjur sem bæði Steingrímur J. 

Sigfússon (V) og Kolbeinn Óttarsson Proppé (V) viðruðu einnig í ræðustól. Björn Leví 

Gunnarsson (P) sagði að fyrirtækin sem Nicole Leigh Mosty hefði talað um, Íslandsbanki 

og Orkuveitan, hefðu einnig sagt  allsherjar- og menntamálanefnd að það væri hægt að 

útskýra fram hjá starfaflokkun og launamun (2017A). Það er mjög mikilvægur punktur 

sem fyrirtækin vöktu athygli á.  Spyrja mætti, ef fyrirtæki finna kynbundinn launamun hjá 

sér, sem er það mikill að erfitt og kostnaðarsamt reynist að laga hann, munu þau rökstyðja 

launamuninn í gegnum starfaflokkun?  

 Þórhildur Sunna Ævarsdóttir (P) fór fram á að frumvarpinu yrði vísað frá og það yrði 

unnið betur. Henni fannst vanta að það væri tilgreint og útskýrt að þeir aðilar sem fengju 

heimild til þess að votta jöfn laun hjá fyrirtækjum hefðu nægjanlega þekkingu, reynslu og 

skilning, bæði á staðlinum og kynbundum launamun. Ef það væri ekki tryggt þá væri 

hætta á því að jafnlaunavottun yrði bitlaust tæki (2017).   

Andrés Ingi Jónsson (V) tekur í sama streng og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og segir 

að það þurfi djúpa og kynjafræðilega þekkingu til þess að skoða rökstuðning fyrir 

launatölum hjá fyrirtækjum. Það dugi ekki að skoða hráar launatölur eitt og sér. Hann 

vill að kynjafræðingar verði kallaðir til hjá fyrirtækjum sem innleiða staðalinn, til aðstoðar 

(2017).  

Björn Leví Gunnarsson (P) talaði um óafvitandi hlutdrægni sem allir búa yfir, störfin 

væru metin eftir innra gildismati einstaklinga og það þyrfti þjálfun til þess að komast yfir 

það og horfa hlutlaust á störfin og það væri erfitt og flókið (2017B). Í þessu samhengi er 

vert á að minna á umfjöllun um Sandberg hér að ofan, en í grein hennar segir að 

hugmyndafræðin við að meta störf eru oft karllæg. Með kynhlutlausum 

starfaflokkunarkerfum er kynbundnum launamun viðhaldið (Sandberg, 2017).  

Eins og sjá má fór mikið fyrir umræðu um starfaflokkun. Vissulega ber fyrirtækjum að 

meta störf með málefnalegum hætti og telja sig eflaust gera það en eins og hefur einnig 

komið fram í köflunum hér fyrir framan þá er innbyggð skekkja í viðhorfum gagnvart 

konum og kvennastörfum sem og körlum og karlastöfum. Það þarf meira en góðan vilja 

til að meta störf á málefnalegum grunni. Til þess þarf einnig þekkingu á kynbundnum 
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vinnumarkaði og jafnrétti yfir höfuð. Félags- og jafnréttismálaráðherra tók heldur djúpt í 

árinni þegar hann í lokaræðu umræðunnar sagði að jafnlaunavottun myndi skila 

umtalsverðum árangri (og útrýma kynbundnum launamun). Vert er að halda því til haga 

að hann svaraði ekki fyrirspurnum/varnarorðum ofangreindra þingmanna þegar þau 

ræddu hættuna sem fælist í starfsmati. Spyrja mætti hvers vegna Þorsteinn Víglundsson 

(C) ræddi það ekki í ræðustól, þar sem þetta er stór punktur sem þau eru að koma inn á. 

 Þingmennirnir Þórhildur Sunna Ævarsdóttir (P), BJörn Leví Gunnarsson (P) og Andrés 

Ingi Jónsson (V) lögðu áherslu á að ef kynjafræðileg þekking væri ekki til staðar þá hefði 

það áhrif á starfsmatið. Hvernig á að meta mismunandi störf, jafnvel milli karla- og 

kvennadeilda ef ekki er til þekking á því kynbundna misrétti sem er í samfélaginu? Hvernig 

eiga fyrirtæki að koma í veg fyrir kynbundinn launamun þegar staðallinn sem vottunin 

byggir á, er sveigjanlegur fyrir umbun starfsmanna og að meta persónulega þætti til launa. 

Félags- og jafnréttismálaráðherra, Þorsteinn Víglundsson, sagði að það sé mikilvægt að 

halda því til haga að: 

...eftir sem áður munu vinnustaðir að sjálfsögðu geta umbunað starfsfólki og metið 
persónulega þætti til launa. Þá þarf hinsvegar að rökstyðja. Áfram verður gert ráð 
fyrir að atvinnurekendum verði fullkomlega heimilt að líta til einstaklingsbundinna 
þátta eða sérstakrar hæfni starfsmanna við launaákvörðun [...] Aftur á móti er sú 
ófrávíkjanlega krafa gerð að byggt sé á málefnalegum sjónarmiðum við 
launaákvörðun sem fela ekki sér beina eða óbeina kynbundna mismunun. 
(leturbreyting mín) 

 (Þorsteinn Víglundsson, 2017A) 

Fyrirtæki eru ef til vill ekki að brjóta markvisst eða viljandi á starfsmönnum sínum þegar 

þau meta persónulega færni til umbunar en það hefur verið sýnt fram á það að karllægir 

eiginleikar og framlag karla er meira metið en kvenna. Með það bak við eyrað verður að 

setja spurningamerki við það hversu miklu jafnlaunavottun mun breyta þegar upp er 

staðið. Eins og hefur komið fram hér að ofan þá er karlmaðurinn viðmiðið og honum eru 

eignaðir eiginleikar sem eru eftirsóknarverðir. Kolbeinn Óttarsson Proppé hitti naglann á 

höfuðið þegar hann sagði:  

 

[...] það er bara alveg sama hvar okkur ber niður á þessari jarðkringlu; alls staðar 
hallar á konur þegar þær eru metnar við hlið karlmanna [...]. Það er engin tilviljun. 
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Þetta ástand verður að skipulögðu reglukerfi, skipulögðu hugarfari og byggist á 
aldalöngum og gömlum hugsunarhætti“  

(Kolbeinn Óttarsson Proppé, 2017) 

Réttlæting – „þetta verður að vera alvöru“ 

Það mun ekki gera jafnréttisbaráttunni á Íslandi gagn ef þetta verður máttlaust, ef 
þetta verður hálfgerð sýndarmennska, ef þetta verður hálfgerður hvítþvottur. Þetta 
verður að vera í alvöru. Við verðum að tryggja að við höfum umtalsverða trú á því að 
þetta verði meira en innrammað spjald upp á vegg, að viðkomandi fyrirtæki hafi 
fengið jafnlaunavottun.  

(Steingrímur J. Sigfússon, 2017A) 

 

Steingrímur J. Sigfússon lagði áherslu á að vottunaraðilar þyrftu að vera starfi sínu vaxnir. 

Þeir þyrftu að hafa þekkingu til þess að rýna og endurrýna og sjá til þess að fyrirtæki 

myndu uppfylla allar kröfur staðalins. Eingöngu þannig myndi jafnlaunavottun virka og 

það yrði að sýna fram á að hann virkaði.  

Þorsteinn Víglundsson (C), félags- og jafnréttismálaráðherra viðurkenndi að með því 

að samþykkja frumvarpið um lögbindingu jafnlaunavottunar væri verið að setja auknar 

kvaðir á fyrirtækin í landinu. Hinsvegar væri það grundvallarmál að starfsfólki væri ekki 

mismunað á grundvelli kyns í launum. Það hefði meira og þyngra vægi heldur en möguleg 

íþyngjandi áhrif fyrir fyrirtæki og stofnanir (Þorsteinn Víglundsson, 2017A). Undir þetta 

tók Bryndís Haraldsdóttir (D) en  hún sagði að þetta sé vissulega íþyngjandi fyrir fyrirtæki 

og muni kosta þau fjármuni en að sama skapi munu fyrirtækin uppskera meira og áhrifin 

muni skila sér út í samfélagið (Bryndís Haraldsdóttir, 2017B). Ekki fór hún nánar út í hvað 

fyrirtækin myndu uppskera eða hver áhrifin út í samfélagið yrðu.  

Hanna Katrín Friðriksson (C) talaði um sanngirni í þessum efnum. Þó svo að það hafi 

margt unnist í gegnum árin vantar ennþá upp á að fullkomnu jafnrétti verði náð. Það sé 

ekki sanngjarnt gagnvart neinum, hvorki konum né körlum (Hanna Katrín Friðriksson, 

2017). Björn Leví Gunnarsson (P) fór einnig inn á sanngirnisrökin en hann velti því fyrir sér 

hvort jafnlaunavottunin nái ekki örugglega yfir jafna stöðu innan kyns, að karlar fái ekki 

örugglega jöfn laun og aðrir karlar innan sama vinnustaðar og sem vinna sambærileg störf. 

Hann vill fá staðfestingu á því að þetta tryggir örugglega jafna stöðu innan kyns (Björn Leví 

Gunnarsson, 2017A). Er þá réttlætingin komin fyrir því að samþykkja staðalinn, þegar er 
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búið að ganga úr skugga um það að konur hagnist ekki umfram karla eftir að fyrirtæki 

hljóti jafnlaunavottun.9 

Bjarni Halldór Janusson (C) segist vera ánægður að vera sitjandi þingmaður þegar 

þetta mikla réttlætismál er tekið fyrir. „Ég vil að mínu ágætu skólasystur, þegar ég fer 

aftur í háskólann, fái greitt sanngjarnt kaup að námi sínu loknu“ (Bjarni Halldór Janusson, 

2017). Þetta er áhugavert orðaval hjá honum, í fyrstu ítrekar hann hversu mikið 

réttlætismál þetta sé og síðan tekur hann fram að sínar „ágætu“ skólasystur eigi að fá 

greitt sanngjarnt kaup að loknu námi. Velta mætti fyrir sér hvers vegna hann notar ekki 

orðalagið jafnt kaup og karlmenn í sama eða sambærilegu starfi. Hann tekur fram seinna 

í ræðu sinni að það sé íþyngjandi fyrir einstakling að fá ekki greidda rétta upphæð greidda 

fyrir vinnu sína. Það verður að segjast að orðavalið sé frekar undarlegt eða niðrandi.  

Hann heldur áfram: „Hin sanna dyggð manna er hæfileikinn til að geta lifað saman 

sem jafningjar. Raunar er það svo að á Íslandi að ólöglegt þykir að brjóta gegn jafnrétti í 

mörgu“ (leturbreyting mín) (Bjarni Halldór Janusson, 2017). Aftur verður að setja 

spurningamerki við orðalag. Þar sem um er að ræða sitjandi þingmann verður að teljast í 

hæsta máta undarlegt að hann tilgreini að það þyki ólöglegt að brjóta jafnrétti í mörgu. Í 

fyrsta lagi þá ætti það lágmarkskrafa að þingmaður átti sig á því að lög eru annað hvort 

brotin eða ekki. Það liggur í hlutarins (laganna) eðli að það er ekki hægt að hafa skoðun á 

því, þó svo að það sé hægt að takast á um túlkun laga. Í öðru lagi þá er afar óljóst hvaða 

hluta af jafnrétti þykir þá löglegt að brjóta. Spyrja mætti hvort þingmaðurinn hafi ekki 

kynnt sér jafnréttislögin, áður en hann tók þátt í umræðum um breytingar á þeim. 

Bjarni Halldór Janusson (C) endar ræðu sína á að útskýra hvað felist í frelsi 

einstaklingsins samkvæmt frjálslyndri stefnu. „Frjálslyndi gengur út á að einstaklingar 

skulu hafa frelsi til lífshamingju á eigin forsendum, vera sínir eigin herrar og höfundar 

eigins lífs. [...] Ekki er réttlætanlegt að einn hafi ráð yfir öðrum nema með frjálsu 

samþykki“ (Bjarni Halldór Janusson, 2017). Frelsi og jafnrétti mætast á miðri leið og 

frumvarpið um lögbindingu jafnlaunastaðals eru í raun og veru byggðar á hugmyndafræði 

frjálshyggjunnar um frelsi einstaklingsins. Í raun er öll ræða þingmannsins réttlæting á því 

að samþykkja lögin, fyrst ber að nefna að hann vill að sínar skólasystur fái sanngjörn laun, 

 
9 Þess ber að geta að Björn Leví Gunnarsson greiddi atkvæði gegn frumvarpinu. 
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konur og menn eiga að lifa saman sem jafningjar og að lokum þá er frumvarpið um 

lögbindingu jafnlaunastaðals í anda frjálslyndrar stefnu, sem hans flokkur tileinkar sér.  

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (D) talaði um kynbundinn launamun og hversu hann 

hefði minnkað undanfarin ár, þó svo að það mætti vera betra. Hún sagði jafnframt að 

mælingar á kynbundnum launamun og sérstaklega yfirvinnutímum gæfu það vel til kynna 

að fjölskylduábyrgðin væri mest á höndum kvenna, það væri eitthvað sem 

jafnlaunavottun næði ekki yfir. Einnig ræddi Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir um mikilvægi 

þess að fylgjast með áhrifum frumvarpsins og að félags- og jafnréttismálaráðherra myndi 

setja fram mælanleg markmið, hvað myndi teljast vera afburðarárgangur af vottuninni, 

hver væri ásættanlegur árangur og hvaða árangur yrði óásættanlegur. Það væri mikilvægt 

að fylgjast með framvindu frumvarpsins (2017).  Spyra mætti hvort Áslaug Arna 

Sigurbjörnsdóttir réttlæti að samþykkja íþyngjandi frumvarp fyrir atvinnumarkaðinn, ef 

frumvarpið verður til þess að kynbundinn launamunur minnkar. 

Samantekt og samanburður 

Í þessum kafla verður samantekt á helstu þrástefunum hér að ofan sem og stuttur 

samanburður á orðræðunni hér og orðræðunnar sem átti sér stað þegar frumvarp 

Jóhönnu Sigurðardóttur um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna var til umfjöllunar 

á Alþingi. 

Hér að ofan var fjallað um helstu þrástefin í orðræðunni á Alþingi þegar rætt var um 

að lögbindingu jafnlaunavottunar og verða þau tekin saman hér. Fyrirferðamesta 

þrástefið var Ísland sem leiðarljós í jafnréttismálum. Rætt var um hvernig frumvarpið væri 

einstakt á heimsmælikvarða og hvernig önnur lönd litu til Íslands sem fyrirmyndar í 

jafnréttismálum. Vakin var athygli á framgöngu og velgengni félags- og 

jafnréttismálaráðherra á ráðstefnu Sameinuðu Þjóðanna í New York árið 2017, honum 

var líkt við rokkstjörnu.  

Annað þrástefið var um gagnsemi jafnlaunavottunar en ekki voru allir sammála um 

hverju lögbinding hennar myndi skila fyrir atvinnulífið í heild. Almennt var það viðurkennt 

að jafnlaunavottun myndi ekki binda endi á kynbundinn launamun en væri ef til vill skref 

í rétta átt. Ef til vill myndi hún hafa víðtækari áhrif í íslensku samfélagi hvað varðar 

almenna vitund á jafnréttismálum. Þrástefið um að ekki mætti gleyma körlunum kom 

upp.  
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Þriðja þrástefið sem fjallað var um var réttlæting. Í umræðum um jafnréttisfrumvarp 

Jóhönnu Sigurðardóttur sem fjallað um hér að ofan var orðræðan að ekki mætti troða 

jafnréttinu ofan í kokið á atvinnulífinu, það ætti að vinna sig í átt að jafnrétti í samvinnu 

við atvinnulífið án kvaða og sekta. Sú orðræða var einkennandi fyrir hægri arminn, 

frjálslyndu öflin og var þrástefið um boð og bönn það fyrirferðamesta af þeim sem fjallað 

var um. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins, sem kenna sig við frjálslyndi lögðu mikla áherslu á 

að það ætti að vinna frumvarpið í samvinnu við atvinnulífið. Það hefði sýnt sig að þeirra 

mati að boð og bönn væru ekki líkleg til árangurs og ekki ætti að troða jafnrétti niður kokið 

á atvinnulífinu heldur ætti að nálgast jafnréttisvinnuna með jákvæðu móti og með hvata 

í forgrunni. Níu árum seinna er komið frumvarp frá frjálslynda arminum sem gengur 

lengra en frumvarp Jóhönnu Sigurðardóttur og leggur talsverðar álögur á fyrirtækin í 

landinu. Þá þarf að réttlæta það og nokkrir þingmenn gera það. Kynbundinn launamunur 

sé ólíðandi mein í samfélaginu og það sé í raun í anda frjálslyndis að leggja fram frumvarp 

sem eykur frelsi einstaklings. Þessi aðgerð sé ef til vill íþyngjandi aðgerð fyrir atvinnulífið 

en þegar uppi er staðið munu allir græða á því, bæði launþegar og fyrirtækin.  

 

4.2.9 Atkvæðagreiðslan á Alþingi - “Að kyngja ælunni í þágu mikilvægra hagsmuna” 

Í þessum kafla verður fjallað um atkvæðagreiðsluna á alþingi við frumvarpi laga um 

jafnlaunavottun sem og umræðu í völdum fjölmiðlum. 

Lög nr. 57/2017 - Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun) var 

samþykkt með 49 atkvæðum eða atkvæðum tæplega 78% þingmanna. Átta greiddu 

atkvæði gegn tillögunni og sex sátu hjá (Alþingi.is, e.d.C). Í aðdraganda fyrrnefndrar 

atkvæðagreiðslu og í raun allt frá því að lög um jafnlaunavottun voru á teikniborðinu hjá 

ríkisstjórninni voru háar gagnrýnisraddir úr armi sjálfstæðismanna (sjá til dæmis Eggert 

Jóhannesson, 2017A). Gagnrýnisraddir sjálfstæðismanna voru þær að vottunin væri 

íþyngjandi úrræði og slíkt inngrip í rekstur fyrirtækja ætti ekki rétt á sér (Eggert 

Jóhannesson, 2017A). Dómsmálaráðherra, Sigríður Á. Andersen, sem sat á þingi fyrir 

Sjálfstæðisflokkinn dró í efa tilvist kynbundins launamunar (Eggert Jóhannesson 2017B). 

Heiðrún Lind Marteinsdóttir, formaður Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) kom fram í 

viðtali við Fréttablaðið á þessum tíma, tók undir orð dómsmálaráðherra og sagðist ekki 

hafa séð fram á að kynjum væri mismunað í launum, konur þyrftu bara að hafa “dálítinn 



82 

pung” þegar kemur að því að semja um laun. Heiðrún ræddi einnig um jafnlaunastaðalinn, 

hún sagði hann íþyngjandi aðgerð og inngrip sem stjórnvöld ættu ekki að vera með (Ólöf 

Skaptadóttir, 2017). Þess má geta að Heiðrún hefur tekið þátt í innra starfi 

Sjálfstæðisflokksins (Þórunn Elísabet Bogadóttir, 2016). Samtök atvinnulífsins gagnrýndu 

frumvarpið einnig, tóku í sama streng og Heiðrún Lind Marteinsdóttir, sögðu þetta vera 

íþyngjandi aðgerð sem myndi ekki skila tilætluðum árangri. Þáverandi formaður Samtaka 

atvinnulífsins, Halldór Benjamín Þorbergsson staðfesti við Mbl.is að mikil andstaða væri 

innan samtakanna við lögfestingu jafnlaunavottunar (Kristinn Ingvarsson, 2017). Þessi 

afstaða er mjög áhugaverð í ljósi þess að flutningsmaður frumvarpsins Þorsteinn 

Víglundsson gegndi formennsku í Samtökum atvinnulífsins áður en hann var kosinn á 

þing. Einnig voru Samtök atvinnulífsins mjög áhugasöm að vinna staðalinn, samanber 

áðurnefndar athugasemdir við frumvarp Jóhönnu Sigurðardóttur, lög um jafna stöðu og 

jafnan rétt karla og kvenna, 2008 en þar segir orðrétt: 

Meðal fyrirtækja er svo dæmi sé tekið verulegur áhugi á að komið verði á 
vottunarkerfi sem feli í sér vottun á því að viðurkenndum aðferðum sé beitt við 
launaákvarðanir. SA hafa því lýst sig reiðubúin til þess að styrkja tilraunaverkefni um 
jafnlaunavottun sem hefur verið í undirbúningi. Slíkar leiðir, sem byggja á samstarfi 
og jákvæðri nálgun, eru mun líklegri til árangurs heldur en að leggja sektir á fyrirtæki 
sem skila ekki eftirlitsaðilum skýrslum og gögnum. (leturbreyting mín) 

(Alþingi.is, e.d.Q) 

 

Í kaflanum að ofan var fjallað um athugasemdir við frumvarp um jafnlaunavottun 

og kom þar fram að Samtök atvinnulífsins voru ekki fylgjandi lögbindingu 

jafnlaunavottunar (Alþingi.is, e.d.G). Einnig barst gagnrýni frá flokki Pírata, sem í raun 

snéri ekki að inntaki frumvarpsins sem slíku heldur að vinnunni í kringum 

atkvæðagreiðsluna. Þau vildu vísa frumvarpinu frá og gefa Alþingi meiri tíma í að vinna 

frumvarpið í sátt við alla sem ættu hagsmuna að gæta (Þórunn Elísabet Bogadóttir, 2017). 

Úr varð, eins og áður segir, að atkvæðagreiðslan var haldin 01. júní 2017 og skemmst er 

frá því að segja að helstu gagnrýnendur frumvarpsins úr flokki Sjálfstæðismanna, Brynjar 

Níelsson og Sigríður Á. Andersen greiddu atkvæði með þessum lögum á meðan nær allur 

þingflokkur Pírata greiddi  atkvæði gegn lögunum (Alþingi.is, e.d. C). Aðspurður um 

stefnubreytingu, sagðist Brynjar Níelsson hafa þurft að “að kyngja ælunni í þágu 

mikilvægra hagmuna” (Stígur Helgason, 2017).  
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Ekki hefur heyrst mikið frá andstæðingum þessa frumvarps eftir að það var samþykkt. 

Ekki hafa þau farið í fjölmiðla (skv. Leitarvél Google 08.03.2020) né heldur haldið ræðu 

eða komið með athugasemd eða fyrirspurn á Alþingi sem varðar jafnlaunastaðalinn, 

jafnlaunavottun, kynbundinn launamun eða kynbundinn vinnumarkað (Alþingi e.d.R; 

Alþingi.is e.d.S). Samtök atvinnulífsins hafa sömuleiðis ekki haldið gagnrýni sinni áfram á 

þetta frumvarp. Fréttatilkynning kom á vef þeirra um lögbindingu jafnlaunavottunar þann 

29.12.2017 og jafnframt var settur upp upplýsingavefur sem fyrirtæki geta skoðað ef þörf 

er á (Samtök atvinnulífsins, 2017). Svo virðist sem sátt ríki um málið þangað til frekari 

rannsóknir hafa verið gerðar á árangri vottunar. 

Í næsta kafla verður fjallað nánar um stöðuna í dag, hversu mörg fyrirtæki hafa hlotið 

jafnlaunavottun og hvernig gekk það fyrir sig, hvaða rannsóknir hafa verið gerðar og hvað 

kom út úr þeim. 

 

4.2.10 Staðan í dag 

Í þessum kafla verður skoðuð staða jafnlaunavottunar í dag. Skoðað verður hversu mörg 

fyrirtæki hafa innleitt staðalinn og öðlast vottun og hvernig þeim hefur fundist ferlið 

samkvæmt könnun sem forsætisráðuneytið gerði. 

Samkvæmt heimasíðu Jafnréttisstofu, þann 16. apríl 2020, höfðu alls 180 fyrirtæki 

öðlast jafnlaunavottun. Þetta eru samtals 75.105 starfsmenn (Jafnréttisstofa, e.d.). Það 

er um þriðjungur launþega á Íslandi ef miðað er við launþega/starfandi fólk á Íslandi 

(Hagstofan, e.d.B) og um 48% þeirra sem lögin um jafnlaunavottun ná til (Þórdís Halla 

Yngvadóttir, 2020). Í fyrrnefndri skýrslu sem forsætisráðuneytið lét gera um jafnrétti á 

Íslandi 2018-2019 er fjallað um jafnlaunavottun. Gerð var rannsókn á 76 fyrirtækjum sem 

höfðu öðlast vottun í lok apríl 2019 til að fá mynd af þeirra reynslu af ferlinu. Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar könnunar var almenn ánægja með árangurinn og hafði innleiðing 

jafnlaunavottunar haft víðtækari áhrif til dæmis í jafnréttis- og mannauðsmálum innan 

fyrirtækjanna. Auk þess sem niðurstöður leiddu í ljós að vottað jafnlaunakerfi væri 

gæðastimpill, innleiðing hefði áhrif á starfsánægju og leiddi til heilbrigðari umræðu um 

laun og vandaðra ferli í launaákvörðunum. Fyrirtækin bentu einnig á  hluti sem betur 

mættu fara, þetta þótti tímafrekt og flókið, skortur á reynslu væri hindrun, kröfur 
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staðalsins væru á köflum of miklar og það betri skilgreiningar vantaði (Þórdís Hadda 

Yngvadóttir, 2020).  

Einnig er vert að nefna eftirfarandi niðurstöður: 

81% svarenda voru fremur eða mjög ánægðir að hafa innleitt jafnlaunastaðalinn […] 
75% töldu innleiðingu á jafnlaunakerfinu auka yfirsýn og skilvirkni í rekstri […] 60% 
leiðréttu laun starfsfólks sem mældust of lág, 11% leiðréttu laun hópa sem mældust 
of lág, þriðjungur mældi fleiri jafnréttisþætti en til var ætlast af staðlinum, t.d. fjölda 
kvenstjórnenda, skipan í stjórnir og nefndir, kynjahlutfall í starfaflokkum, 
endurmenntun o.s.frv. 

(Þórdís Halla Yngvadóttir, 2020:26) 

Í fyrrnefndri skýrslu kemur það jafnframt fram að í janúar 2020 hafi verið slegið met í 

veitingu jafnlaunamerkisins hjá Jafnréttisstofu en alls fékk 21 aðili jafnlaunavottun (Þórdís 

Halla Yngvadóttir, 2020). Um áramótin 2020-2021 munu síðan fyrirtæki með 150-249 

starfsmenn þurfa að vera búin að fá vottun. Síðan um áramótin 2021-2022 þurfa fyrirtæki 

með 25-149 starfsmenn að vera búin að fá vottun. Það verður áhugavert að fylgjast með 

því hvort ofangreindar niðurstöður muni breytast að þeim tíma liðnum, þar sem smærri 

fyrirtæki eru ef til vill ekki jafn vel í stakk búin til að  innleiða staðalinn og hljóta 

jafnlaunavottun. 

Í næsta kafla verða tekin saman helstu atriði ofangreindra kafla um 

jafnlaunastaðalinn. 

4.2.11 Hver verða áhrif jafnlaunavottunar á kynbundinn launamun? 

Í þessum kafla verða rædd möguleg áhrif staðalins á kynbundinn launamun. Farið verður 

í gegnum væntingar sem til hans eru gerðar, út frá umræðum á Alþingi og dregnar verða 

ályktanir út frá sjónarhorni fræðanna. 

  

Við hjá VR erum mjög stolt af því að hafa gefið út Jafnlaunavottun VR og þannig hvatt 
fyrirtæki til að leggja sitt af mörkum til að leiðrétta launamun kynjanna í eitt skipti 
fyrir öll. Hagsmunir launamanna og atvinnurekenda fara saman í þessari baráttu - 
jafnréttismál eru kjaramál. (leturbreytingar mínar) 

(VR.is, e.d.). 
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Eins og kom fram hér í fyrri köflum þá voru mismiklar væntingar gerðar til 

jafnlaunavottunar í umræðu um hann á Alþingi. Orðræða flutningsmanns frumvarpisins, 

Þorsteins Víglundssonar (C) var á svipuðum nótum og ofangreind tilvitnun í heimasíðu VR. 

En hún var sú að jafnlaunavottun myndi leiðrétta kynbundinn launamun í eitt skipti fyrir 

öll. Verður að teljast hæpið að jafnlaunavottun muni standa undir slíkum væntingum og 

munu þrjár ástæður vera dregnar fram, því til rökstuðnings. 

Fyrst ber að skoða helstu ástæðu kynbundins launamunar. Í áðurnefndri skýrslu Staða 

kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði. Staðreyndir og staða þekkingar segir að 

stundum sé því haldið fram að jafnrétti sé náð á Íslandi. En þannig sé málum ekki háttað, 

er þá talið upp undirskipun kvenna og þess sem telst vera kvenlegt sé enn við líði. Er 

sérstaklega talað um vinnumarkað í því samhengi. Kynbundinn launamunur og 

kynjaskiptur vinnumarkaður: „þar sem karlmenn eru sérstaklega fráhverfir hinum 

svokölluðu „kvennastörfum“ og konur eiga erfitt uppdráttar þegar þær reyna að skipa sér 

rými innan karllægra atvinnugreina“ (leturbreyting mín) (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). Í dönsku skýrslunni Lige Muligheder – Frie Valg? segir að 

kynjaskiptur vinnumarkaður sé einn mesti áhrifavaldur á launamun kynjanna. Markmið 

jafnlaunastaðalins er hinsvegar að fyrirtæki og stofnanir hafi aðgang að og geti komið sér 

upp markvissum ferlum sem tryggja að störf sem eru jafnverðmæt séu flokkuð saman 

(Staðlaráð Íslands, 2012). Jafnlaunastaðallinn og þ.a.l. vottunin sem fylgir í framhaldi 

tekur því ekki til kynjaskipts vinnumarkaðar og því má draga þá ályktun að lögbinding hans 

muni ekki hafa heildaráhrif á kynjaskiptan vinnumarkað. 

Í öðru lagi ber að nefna að í staðlinum er þess jafnframt getið að atvinnurekandi hefur 

svigrúm til þess að ákveða hvernig (og hvort) sé umbundað fyrir einstaklingsbundna hætti. 

Þetta þarf að rökstyðja með málefnalegum hætti. Líkt og fjallað var um í í fyrri köflum þá 

eru karllægari eiginleikum gert hærra undir höfði og konur eiga erfiðara uppdráttar á 

vinnumarkaði, kenningar um glerþak, glerrúllustiga og völundarhús rökstyðja það. Konur 

hellast úr lestinni og eiga ekki sömu leið að áhrifastöðum og karlar.  Hvernig er hægt að 

tryggja að þeir málefnalegu þættir sem lagðir eru til hliðsjónar þegar kemur að umbun, 

séu í raun og veru málefnalegir og að það halli ekki á konur? Verður ekki að vera til staðar 

haldbær þekking á kynjafræði og kynbundnum vinnumarkaði? Ljóst er fyrirtæki búa ekki 
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öll yfir slíkri þekkingu og því er hætta til staðar að það muni (áfram) halla á konur hvað 

varðar umbun fyrir einstaklingsbundna þætti. 

Að lokum má telja fram hið meinta kynhlutleysi staðalins. Í títtnefndri grein Sanberg 

(2017) segir að launakerfi kynhlutlaus og með því að innleiða þau þá er kynbundnum 

launamun viðhaldið á vinnustað. Hugmyndafræðin á bak við að meta störf og 

starfsárangur séu oft karllægari. Þannig að með því að innleiða kynhlutlaus launakerfi er 

kynbundnum launamun viðhaldið og hann rökstuddur (Sandberg, 2017). 

Jafnlaunavottun mun ekki eyða kynbundnum launamun. Til þess er vandinn of 

marglaga og flókinn. En eflaust  mun hún í einhverjum tilfellum laga stöðu kvenna og karla 

innan fyrirtækis. Endanleg áhrif jafnlaunavotunar verður að meta þegar lengra er á liðið. 

Þegar öll fyrirtæki með 25 eða fleiri starfsmenn hafa innleitt hann og eru  komin með 

reynslu að vinna með hana. Það verður áhugavert rannsóknarefni. 

4.2.12 Samantekt  

Í þessum kafla var leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

1) Hvað er jafnlaunastaðall? 

2) Hvað einkenndi orðræðuna um lögbindingu jafnlaunavottunar inni á Alþingi, frá 
umsagnaraðilum og í fjölmiðlum? 

3) Hversu líklegt er að lögbinding jafnlaunavottunar vinni markvisst gegn launamun 
kynja í ljósi fyrirliggjandi þekkingar á uppsprettu launamunarins? 

 

Í lögum um jafnan stöðu og jafnan rétt kvenna og karla sem samþykkt voru árið 2008 var 

bráðabirgðaákvæði um að gera skyldi jafnlaunastaðal. Staðall þessi ætti að vera 

valkvæður fyrir fyrirtæki. Fjórum árum seinna var staðallinn tilbúinn. Þó staðallinn heiti 

ÍST 85 2012 Jafnlaunakerfi. Kröfur og leiðbeiningar er ljóst að stór hluti staðalsins er 

starfaflokkun. Staðallinn gengur út á að flokka störf eftir verðmæti þeirra. Vert er að 

staldra við og setja spurningamerki við gagnsemi starfaflokkunar, í ljósi þess sem hefur 

verið rætt í fyrri köflum.  Framlag kvenna hefur í gegnum tíðina verið lægra metið en 

framlag karla og þess vegna er vert að skoða hvort og þá hvernig starfaflokkun bitni á 

konum. 
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 Þegar staðallinn var tilbúinn árið 2012 varð til tilraunahópur á vegum ríkisins. 

Nokkur fyrirtæki voru fengin til að innleiða staðalinn og fá jafnlaunavottun í framhaldi af 

því. Einnig fór stéttarfélagið VR af stað með vottun á staðlinum, öllum var boðið að taka 

þátt. Þegar tilraunaverkefninu lauk árið 2016 gat ríkið haldið áfram með jafnlaunavottun 

og því dró VR sig til baka. Árið 2017 boðaði nýr flokkur, Viðreisn lögbindingu 

jafnlaunavottunar sem kosningaloforð. Öllum fyrirtækjum með 25 starfsmenn eða fleiri 

yrði gert skylt að innleiða staðalinn og öðlast vottun. Viðreisn komst í ríkisstjórn og var 

það sett í stjórnarsáttmálann að fyrirtæki með 25 starfsmenn eða fleiri skyldu taka upp 

árlega jafnlaunavottun. Viðreisn lagði fram þetta frumvarp á fyrstu starfsmánuðum 

sínum. Frumvarpið var samþykkt og sköpuðust líflegar umræður innan Alþingis sem og 

utan þess. Almennt var umræðan jákvæð og snéri að því að Ísland væri framarlega í 

jafnréttismálum og að þetta yrði stórt framfaraskref fyrir konur og karla á vinnumarkaði. 

Flutningsmaður frumvarpsins hélt því fram að jafnlaunastaðallinn myndi eyða 

kynbundnum launamun. Einstaka þingmenn fóru í fjölmiðla og ræddu andstöðu sína við 

þetta frumvarp en tóku ekki þátt í umræðum á Alþingi og ekki hefur heyrst frá þeim eftir 

að frumvarpið var samþykkt. Um áramótin 2019/2020 fengu fyrstu fyrirtækin vottun. Um 

var að ræða stóru fyrirtækin með 250 starfsmenn eða fleiri. Gerð var rannsókn á viðhorfi 

þeirra fyrirtækja í garð innleiðingarinnar og jafnlaunavottunar. Almennt var viðhorfið 

jákvætt en þó sögðu þau að jafnlaunavottun væri íþyngjandi ferli (Þórdís Hadda 

Yngvadóttir, 2020).  

Hver heildaráhrif lögbindingu jafnlaunavottunar verða, á enn eftir að koma í ljós. En 

byggt á þeim kenningum og rannsóknum sem hefur verið fjallað um, má draga í efa að 

jafnlaunavottun muni hafa afgerandi áhrif á kynbundinn launamun þegar uppi er staðið. 

Ljóst þykir að það eiga margar rannsóknir um kynbundinn launamun og jafnlaunavottun, 

eftir að líta dagsins ljós og verður áhugavert að sjá hvað þær hafa fram að færa.  
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5 Umræður og lokaorð
Áður en lengra er haldið er vert að rifja upp markmið og rannsóknarspurningarnar sem settar 

voru fram hér í byrjun. Markmið rannsóknarinnar voru að skoða tilurð jafnlaunastaðalsins og 

kortleggja sögu hans til dagsins í dag. Tildrög staðalsins voru skoðuð, hvaða sjónarmið voru 

þar að baki, hverjar voru athugasemdir við frumvarpið um að lögbinda staðalinn og orðræðan 

inni á Alþingi var orðræðugreind með gagnrýnu femínísku sjónarhorni.  

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi: 

1) Hvaða kenningar eru notaðar til þess að útskýra stöðu kvenna og karla á vinnumarkaði 
og hver er staða kynjanna á vinnumarkaði á Íslandi? 

2) Til hvaða ráða hefur löggjafinn á Íslandi gripið í gegnum söguna til að rétta hlut kvenna? 

3) Hver eru tildrög jafnlaunavottunar? 

a. Hvað er jafnlaunastaðall? 

4) Hvað einkenndi orðræðuna um lögbindingu jafnlaunavottunar inni á Alþingi, frá 
umsagnaraðilum og í fjölmiðlum? 

5) Hversu líklegt er að lögbinding jafnlaunavottunar vinni markvisst gegn launamun kynja 
í ljósi fyrirliggjandi þekkingar á uppsprettu launamunarins? 

 

Í öðrum kafla var farið yfir kynbundinn launamun á Íslandi, helstu baráttuhópa og þær 

lagabreytingar sem hafa verið samþykktar til þess að bæta hlut kvenna en fyrstu lögin um jöfn 

laun karla og kvenna var um laun kennara frá árinu 1919, síðan þá hafa verið talsverðar 

breytingar gerðar og fyrstu jafnréttislögin eru sett 1973. Farið var í kenningar Sylviu Walby um 

kynjakerfið sem og kenningar um glerþak, glerrúllustiga og völundarhúsið. Þessar kenningar 

eiga það allar sameiginlegt að þær gefa mynd af stöðu kynjanna á vinnumarkaði og hvaða 

hindrunum konur mæta. Umfjöllun Sandberg um starfaflokkun og hvernig meint kynhlutleysi 
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hennar bitnar á konum. Einnig var umfjöllun um kynbundinn launamun og kynjaskiptan 

vinnumarkað. En kynjaskiptur vinnumarkaður er talinn vera ein forsenda kynbundins 

launamunar, að kvennastörf eru ekki metin til jafns við karlastörf. 

Í þriðja kafla var gert grein fyrir aðferðafræði en það var orðræðugreining út frá femínísku 

sjónarhorni. Fjórði kafli var niðurstöðukafli og þar var rannsóknarspurnngum svarað. Farið var 

yfir forsögu jafnlaunastaðalins en hans er fyrst getið í jafnréttislögum Jóhönnu Sigurðardóttur 

frá árinu 2008 í bráðabirgðaákvæði. En þá átti að fara af stað og þróa jafnlaunastaðal í 

samvinnu við hagsmunaaðila. Jafnlaunastaðallinn leit svo dagsins ljós árið 2012 og er 

uppistaðan í honum raun og veru starfaflokkunarkerfi. Með jafnlaunastaðlinum er verið að 

flokka störf að gefnum ákveðnum forsendum og er markmið hans að fyrirtæki og stofnanir 

geti komið sér upp ferlum sem tryggja að jafnverðmæt störf séu flokkuð saman og þannig 

koma í veg fyrir að launatölur feli í sér kynbundna mismunun. Hugmyndin á bak við 

jafnlaunavottun var að í upphafi var þetta valkvæður kostur fyrir fyrirtæki. Hinsvegar varð 

lögbinding vottunar að kosningaloforði hjá Viðreisn. Flokkur þessi var kosinn og lögbinding 

jafnlaunavottunar varð að veruleika. Almennt var umræðan á Alþingi um jafnlaunavottun 

jákvæð en þó deildi þingmönnum á um gagnsemi og gegnsæi staðalins. Áhugavert var að sjá 

viðsnúninginn sem varð á hægri flokkunum, sem lögðust gegn boðum og bönnum og sektum 

á atvinnulífið í jafnréttisfrumvarpi Jóhönnu Sigurðardóttur frá árinu 2008 en níu árum seinna 

samþykktu frjálslyndi hlutinn að stærsta leiti, að skylda atvinnulífið til að innleiða 

jafnlaunavottun. 

En hverju skilar lögbinding jafnlaunavottunar þegar uppi er staðið? Byggt á því sem hefur 

verið fjallað um í þessari ritgerð þá er staðallinn sem slíkur og vottunin á bak við hann, gott 

tæki fyrir fyrirtæki til að innleiða til þess að koma upp skilvirkri ákvarðanatöku við 

launaákvarðanir en hinsvegar þegar litið er til kynbundins launamunar þá eiga áhrif hans ef til 

vill eftir að vera í minna lagi. En það verður áhugavert að skoða launakannanir þegar komin er 

reynsla að nota staðalinn og búið er að jafnlaunavotta fyrirtæki samkvæmt þeirri áætlun sem 

sett var fram í lögunum. Vonandi verða áhrif hans á kynbundinn launamun meiri en gefið er til 

kynna í þessari ritgerð en það er ekki líklegt. 
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