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Abstract 

Equal pay certification entered into force in 2017 and with it, all companies with more than 

25 employees were required to implement a certified equal pay system according to the ÍST 

85 standard. Several studies have been made that focus on the implementation, where 

interviews have been conducted with managers and senior administration. The effect on 

employees and the actual benefits of the equal pay certification have not been researched as 

extensively. 

This study included a survey for employees of companies that have implemented a certified 

equal pay system. The main reasearch question is whether the certification has positive or 

negative effects on job satisfaction and pride. To narrow the focus of the study, the following 

subquestions were posed: Has the implementation affected salary? Has the implementation 

affected company pride? 

The main conclusions of this study indicate that on the whole the implementation of a 

certified equal pay system affects company pride more than overall job satisfaction. While 

most of the respondents believed the effect on job satisfaction to be neutral, there were more 

negative responses than positive. The implementation did not substantially affect the salary of 

employees, but interestingly, the majority of respondents that indicated a difference were 

male. 

Keywords: Equal pay certification, gender wage gap, job satisfaction, equality, wage 

improvement. 
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Útdráttur 

Jafnlaunavottun var lögfest árið 2017. Við það myndaðist skylda á öll fyrirtæki með yfir 25 

starfsmenn að innleiða jafnlaunakerfi og öðlast vottun skv. ÍST 85 staðlinum. Nokkrar 

rannsóknir hafa verið gerðar með því að taka viðtöl við stjórnendur fyrirtækja og þá aðallega 

út frá því hvernig innleiðingarferlið hefur gengið. Minna hefur verið rannsakað varðandi 

áhrifin á starfsfólk og árangurinn af jafnlaunavottuninni. 

Rannsóknin fól í sér að leggja spurningalista fyrir starfsfólk fyrirtækja sem öðlast hafa 

jafnlaunavottun. Gengið var út frá því að svara rannsóknarspurningunni: Hefur vottunin 

jákvæð eða neikvæð áhrif á starfsánægju og viðhorf starfsfólks til fyrirtækisins? Einnig voru 

lagðar fram tvær undirspurningar: Hefur innleiðingin haft í för með sér breytingar á kjörum 

starfsmanna? Hefur innleiðing jafnlaunavottunar áhrif á það hversu stolt starfsfólk er af því 

að vinna hjá fyrirtækinu? 

Niðurstöður voru á þá leið að heilt yfir telur starfsfólk innleiðingu jafnlaunakerfis og vottun 

hafa meiri áhrif á stolt heldur en á starfsánægju. Þrátt fyrir að flestir séu hlutlausir varðandi 

áhrif á starfsánægju, er áhugavert að fleiri telja að innleiðingin hafi neikvæð áhrif á 

starfsánægju heldur en jákvæð áhrif. Innleiðing hafði í för með sér kjarabreytingu hjá mjög 

litlum hluta af starfsfólkinu og athyglisvert var að sjá að af þeim sem hlutu kjarabreytingu 

voru karlmenn fleiri heldur en konur. 

Lykilorð eru: Jafnlaunavottun, kynbundinn launamunur, starfsánægja, jafnrétti og 

kjarabreyting. 
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Inngangur 

Á öðrum áratug tuttugustu og fyrstu aldar gekk hver byltingin á fætur annarri yfir 

heimsbyggðina og yfir Ísland, en allar áttu þær það sameiginlegt að snúast um hvers kyns 

kynjajafnrétti. Skiptar skoðanir eru um þörfina fyrir slíkar byltingar, auk þess sem fólki 

greinir á um ávinning þeirra. Það er ekki óeðlilegt, því jafnrétti er huglægt fyrirbæri sem erfitt 

getur reynst að mæla með hlutlægum hætti. Gæta þarf varfærni þegar tölfræði um launamun 

kynjanna er túlkuð og gera ráð fyrir ýmsum óvissuþáttum. Þegar öllu er á botninn hvolft er þó 

mælanlegur munur á launum kynjanna, en samkvæmt skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins (e. 

World Economic Forum) um launamun kynjanna, mælist hann á heimsvísu að meðaltali 

31,4% (World Economic Forum, 2019). 

Ýmislegt hefur verið reynt í gegnum tíðina til að koma í veg fyrir þennan launamun og ná 

launajafnrétti. Á Íslandi voru fyrstu lögin um launamun kynjanna samþykkt árið 1961, og var 

þeim ætlað að ná árangri ekki seinna en 1967, með hækkunum í nokkrum skrefum. Mikið 

hefur unnist síðan þá og hefur markmiðinu um jöfn laun fyrir bæði kynin verið fylgt jafnt og 

þétt eftir með lagasetningu og öðrum úrræðum, en samkvæmt tölfræði frá Hagstofu Íslands er 

takmarkinu þó enn ekki náð (Hagstofa Íslands, 2018). Einn liður í röð aðgerða til að ná fram 

jöfnum launum er hin svokallaða jafnlaunavottun. 

Skilyrði um jafnlaunavottun var lögfest með lögum nr. 56/2017 um breytingu á lögum um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008. Með breytingunni myndaðist skylda á 

öll fyrirtæki og stofnanir með 25 starfsmenn eða fleiri til að innleiða jafnlaunakerfi sem 

byggir á staðlinum ÍST 85. Ákvörðunin um að lögfesta jafnlaunavottun hlýtur að teljast 

einstök á heimsvísu, en samkvæmt Guðmundi Sigbergssyni, framkvæmdastjóra 

vottunarstofunnar iCert, hefur stjórnunarkerfisstaðli hvergi verið beitt með þeim hætti sem 

gert er í jafnlaunavottuninni (Guðmundur Sigbergsson, 2018). Ísland staðsetur sig þar með 

meðal fremstu þjóða í heimi þegar kemur að aðgerðum sem stuðla að auknu jafnrétti 

kynjanna.  

Frá því að lögin tóku gildi hafa rúmlega 150 stofnanir, fyrirtæki og sveitarfélög hlotið 

vottunina. Á þeim tíma hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar á framkvæmdinni, einkum og 

sér í lagi innleiðingarferlinu sjálfu frá sjónarmiði stjórnenda. Hins vegar hefur minna verið 

rannsakað hvernig jafnlaunavottunin hefur áhrif á starfsfólkið sjálft. Í þessu lokaverkefni 

verður því einblínt á hvernig innleiðing jafnlaunavottunar hefur áhrif á starfsfólk fyrirtækja. 



2 

Er mögulega einhver ávinningur af innleiðingunni fyrir starfsfólk? Hefur vottunin áhrif á 

launakjör starfsfólks? Gerir það starfsfólk stoltara að vinna hjá fyrirtækinu eða stofnuninni? 

Ástæðan fyrir því að valið er að skoða jafnlaunavottun með tilliti til áhrifa sem hún kann að 

hafa á starfsfólk er meðal annars sú að um er að ræða dýra framkvæmd hjá fyrirtækjum og 

stofnunum við innleiðinguna og því fróðlegt að sjá hvernig þeir fjármunir skila sér.  

Gengið er út frá því að svara rannsóknarspurningunni: Hefur vottunin jákvæð eða neikvæð 

áhrif á starfsánægju og viðhorf starfsfólks til fyrirtækisins? Til að afmarka viðfangsefnið enn 

nákvæmar er leitast við að svara eftirfarandi undirspurningum: Hefur innleiðingin haft í för 

með sér breytingar á kjörum starfsmanna? Hefur innleiðing jafnlaunavottunar áhrif á það 

hversu stolt starfsfólk er af því að vinna hjá fyrirtækinu? Til að svara 

rannsóknarspurningunum var framkvæmd rannsókn sem fól í sér að gerð var könnun meðal 

starfsfólks fyrirtækja og stofnana sem öðlast hafa jafnlaunavottun.  

Verkefnið skiptist í tvennt; fræðilegan kafla og rannsóknarkafla. Uppbyggingu fyrri hluta 

verkefnisins er þannig háttað að fyrst er fjallað aðeins um hugtakið jafnrétti og þau lög sem 

hafa verið sett um jafnrétti frá upphafi, ásamt því að fjallað er um launamun kynjanna og 

hann skilgreindur nánar. Næst er fjallað um ferli og tilurð jafnlaunastaðalsins, 

jafnlaunavottunar og janflaunamerkisins. Síðan er skoðað hvernig til hefur tekist og hvernig 

innleiðingin hefur gengið og hvort merkja megi einhvern ávinning fyrir fyrirtæki og 

starfsfólk. Síðari hluti verkefnisins fjallar um rannsóknina sem framkvæmd var meðal 

starfsfólks á vormánuðum 2020. Fjallað verður um þá aðferðafræði sem notuð var við 

rannsóknina, helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og settar í samhengi við fræðilega 

hlutann í umræðukafla og síðan verður fjallað um hagnýtt gildi rannsóknarinnar og tillögur að 

frekari rannsóknum í lokaorðum verkefnisins. 
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1 Hvað er jafnrétti? 

Í riti sem gefið er út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu 2013 og fjallar um grunnþætti 

menntunar, er jafnrétti í víðara samhengi skilgreint sem hugtak sem nær til margra þátta eins 

og aldurs, búsetu, fötlunar, kyns, kynhneigðar, litarhátta, lífsskoðana, menningar, stéttar, 

trúarbragða, tungumáls, ætternis, og þjóðernis. Í ritinu segir ennfremur að „[m]arkmið 

jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta 

hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda umburðarlyndis og jafnréttis.“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti og Námsgagnastofnun, 2013).  

Jafnréttisstofa skilgreinir jafnrétti kynjanna sem „[k]ringumstæður þar sem konur og karlar 

njóta sömu réttinda og tækifæra þannig að hegðun, væntingar, óskir og þarfir kvenna og karla 

eru jafnmikils metnar.“ (Jafnréttisstofa, e.d. a). Jafnréttisstofa vísar jafnframt í lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, en markmið þeirra skv. 1. gr. er að „koma á 

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

öllum sviðum samfélagsins.“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008). Það hlýtur þó að teljast athyglisvert að hugtakið „jafnrétti“ er hvorki skilgreint í 

lögunum, né í reglugerð nr. 47/2003 um starfsemi Jafnréttisstofu, með síðari breytingum. Þá 

er heldur enga skilgreiningu á hugtakinu að finna í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 

10/2008. 

1.1 Lög um jafnrétti 

Upphaf jafnréttislaga á Íslandi er hægt að rekja beint til þess að sumarið 1975 héldu 

Sameinuðu þjóðirnar kvennaráðstefnu í Mexíkó. Á ráðstefnunni var skorað á ríkisstjórnir 

landa að setja lög um jafnrétti kvenna og karla. Í október þetta sama ár var haldinn stór 

útifundur í Reykjavík sem vakti heimsathygli, en hann var haldinn til að minna á mikilvægi 

vinnuframlags kvenna. Þetta sama ár voru Guðrún Erlendsdóttir, hæstaréttarlögmaður og 

Hallgrímur Dalberg ráðuneytisstjóri fengin til að semja frumvarp um jafna stöðu kvenna og 

karla. (Kristín Ástgeirsdóttir, 2016). Fyrstu eiginlegu jafnréttislögin, lög um jafnrétti kvenna 

og karla nr. 78/1976, voru svo samþykkt 18. maí árið 1976.  

Þó að rekja megi upphafið á jafnréttislögum á Íslandi til ársins 1975 hafði samt tvisvar 

sinnum áður verið gerð tilraun til að lögfesta atriði sem snéru að jafnrétti kynjanna. Fyrri 

lögin, lög um rétt kvenna til embættisnáms, námsstyrks og embætta nr. 37/1911, tóku gildi 9. 

október 1911. Þau fjölluðu um jafnan rétt kynjanna til náms og hlutdeild í styrktarfé sem veitt 
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var námsmönnum. Lögin voru einungis tvær greinar og eru enn í gildi. Seinni lögin, lög um 

launajöfnuð kvenna og karla nr. 60/1961, tóku gildi 2. maí 1961. Með þeim lögum átti að 

koma í veg fyrir launamun kvenna og karla með því að hækka laun kvenna í skrefum yfir 

fimm ára tímabil. Launajöfnuður átti að hafa náðst 1. janúar 1967. Í lögunum kom líka fram 

hvernig framkvæmdinni á launahækkunum skyldi vera háttað. Þriggja manna 

launajafnaðarnefnd skipuð af félagsdómi, Alþýðusambandi Íslands og 

Vinnuveitendasambandi Íslands átti að ákveða hversu há launahækkunin ætti að vera ár hvert. 

Fyrstu jafnréttislögin, lög um jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976, tóku á fleiru heldur en 

eingöngu launamismun. Tilgangur laganna var að stuðla að jafnri stöðu kvenna og karla. Þar 

var meðal annars kveðið á um að konur og karlar skyldu eiga jafna möguleika til atvinnu og 

menntunar og óheimilt væri að mismuna eftir kyni þegar kæmi að því að auglýsa og ráða fólk 

til starfa. Með lögunum varð jafnréttisráð til og í því áttu sæti fimm fulltrúar skipaðir af 

Hæstarétti, félagsmálaráðherra, Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Alþýðusambandi 

Íslands og Vinnuveitendasambandi Íslands. Hlutverk jafnréttisráðsins var meðal annars að 

vera ráðgefandi gagnvart stjórnvöldum og öðrum, fylgjast með því sem var að gerast í 

þjóðfélaginu sem gat varðað lögin og taka við ábendingum ef brotið var gegn ákvæðum 

laganna. 

Í kjölfarið á kvennaráðstefnu Sameinuðu Þjóðanna, sem haldin var í Kaupmannahöfn árið 

1980,  skipaði þáverandi félagsmálaráðherra nefnd til að endurskoða jafnréttislögin. (Kristín 

Ástgeirsdóttir, 2016). Tilgangurinn var að skoða breytingar á gildandi lögum, nr. 78/1976, 

með það í huga að nýta þá reynslu sem fengist hafði frá setningu laganna. Þann 28. júní 1985 

tóku lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 65/1985 gildi, en þau felldu úr gildi 

lög nr. 78/1976. Það helsta sem breyttist var til að mynda 1.gr. þar sem segir að „tilgangur 

laganna er að koma á jafnrétti og jafnri stöðu kvenna og karla á öllum sviðum.“ Í áður 

gildandi lögum var hins vegar kveðið á um að „stuðla að“ jafnrétti. Breyting var líka gerð 

varðandi Jafnréttisráð á þá leið að þau félagasamtök sem hefðu jafnréttismál á dagskrá ættu 

fulltrúa í ráðinu. Með því var tryggt að þeir sem hefðu áhuga á jafnréttismálum ættu sæti í 

ráðinu. Viðurlög vegna brota á ákvæðum frumvarpsins voru líka gerð strangari heldur en þau 

höfðu verið. 

Í maí 1988 var ný nefnd skipuð af þáverandi félagsmálaráðherra til að endurskoða gildandi 

lög nr. 65/1985. Í frumvarpi því sem varð að lögum kemur fram að nefndin var skipuð eftir 

að könnun hafði verið gerð um stöðu kvenna í starfi hjá ríkinu. Niðurstöður könnunarinnar 
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sýndu fram á að verulegur launamunur mældist á milli kvenna og karla. Þá var einnig mikill 

munur á milli kynjanna varðandi hlunnindagreiðslur. Var nýju lögunum ætlað að breyta 

hlutverki Jafnréttisráðs á þá leið að áður hafði ráðið fjallað um kærur vegna brota á lögunum 

og verið stefnumótandi í jafnréttismálum. Lagt var til að sérstök kærunefnd jafnréttismála 

yrði sett í laggirnar og myndi hlutverk nefnarinnar vera eingöngu það að fjalla um kærur sem 

nefndinni myndu berast og fylgja þeim eftir fyrir dómstólum. Lög um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla nr. 28/1991 voru samþykkt í mars 1991. 

Í júní 1998 skipaði þáverandi félagsmálaráðherra nefnd til að endurskoða gildandi lög nr. 

28/1991. Í frumvarpi til laga kom fram að meginástæðan fyrir tillögunni væri tvíþætt. Annars 

vegar voru það þær breytingar sem orðið höfðu á verkefnum og aðferðarfræði varðandi 

jafnréttismál. Hins vegar var það sú staðreynd að þrátt fyrir lagasetningar tengdar 

jafnréttismálum þá hafði lítið miðað í rétta átt. Einnig var vilji til að það kæmi skýrt fram að 

jafnrétti væri mál beggja kynja enda bæði konur og karlar sem myndu njóta góðs af. Lög um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000 tóku gildi þann 6. júní 2000. 

Í júní 2006 skipaði félagsmálaráðherra aftur nefnd til að endurskoða lög nr. 96/2000. Umboð 

nefndarinnar var rúmt, en lögð var áhersla á það að nefndin myndi vinna með samtökum 

aðila vinnumarkaðarins og öðrum sem láta sig jafnréttismál varða. Þann 18 mars 2008 tóku 

gildi lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008. Meðal nýmæla í 

lögunum var að í 18. gr. var kveðið á um að fyrirtæki og stofnanir þar sem starfsmenn eru 25 

eða fleiri skuli setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu. 

Einnig sagði að í áætluninni skyldi sérstaklega kveðið á um markmið og aðgerðir til að 

tryggja þau réttindi sem fram komu í 19. gr. laganna, en þar segir að konum og körlum sem 

starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Með 

síðastnefndu breytingunum má segja að þar hafi orðið til jarðvegur fyrir það sem koma 

skyldi. Frá því lögin voru sett hefur þeim sex sinnum verið breytt og ein af þeim breytingum, 

breyting nr. 56/2017, kveður á um að fyrirtæki með 25 eða fleiri starfsmenn skuli fá 

jafnlaunakerfi fyrirtækisins vottað samkvæmt ÍST 85 staðlinum af þar til bærum 

vottunaraðila. 

1.2 Launamunur kynjanna 

Launamunur kynjanna er einn liður í jafnréttisbaráttunni. Eins og fram kemur í kaflanum hér 

að framan, hefur frá árinu 1961 verið reynt að ná utan um launamun kynjanna á Íslandi með 

ýmiss konar lagasetningu. Ísland hefur fyrir vikið verið leiðandi í jafnréttisbaráttunni og verið 
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í toppsæti á lista Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic Forum) ellefu ár í röð yfir þau 

lönd þar sem jafnréttisbaráttan er hvað lengst á veg komin. (World Economic Forum, 2019). 

Þrátt fyrir það mælist enn munur á milli kynjanna þegar kemur að kaupum og kjörum og er 

jafnlaunavottunin, sem innleidd var með nýjustu breytingum á jafnréttislöggjöfinni, 

mikilvægur liður í að brúa það bil sem enn mælist. 

Þegar talað er um launamun kynjanna er annars vegar talað um leiðréttan launamun og hins 

vegar óleiðréttan launamun. Með óleiðréttum launamun er átt við aðferðafræði sem byggist á 

því að bera saman meðaltal á launum karla annars vegar og kvenna hins vegar. Eins og fram 

kemur í skýrslu Hagstofu Íslands um launamun kynjanna 2008-2016, sem unnin var í 

samvinnu við aðgerðahóp stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins um launajafnrétti, telst 

slíkur launamunur þó ekki fullkomlega óleiðréttur þar sem „launin reiknast á greidda stund 

og þannig er að hluta tekið tillit til mismunar fjölda vinnustunda kynjanna.“ (Hagstofa 

Íslands, 2018, a).  

Þessari aðferð er m.a. beitt af Evrópsku hagstofunni (e. Eurostat), en aðferðafræðin er alls 

ekki gallalaus. Þannig geta t.d. örfáir einstaklingar með mjög há laun skekkt stöðuna, og 

getur þess vegna verið gott að skoða líka launamun af miðgildi launa. Þá má einnig nefna að 

óleiðréttur launamunur „byggir á tímakaupi fyrir allar greiddar stundir“ og getur hlutfall 

yfirvinnustunda því haft áhrif á niðurstöður, en karlar eru að jafnaði með hærra hlutfall 

yfirvinnustunda en konur. (Hagstofa Íslands, 2018, a). Taflan hér að neðan sýnir hversu 

mörgum prósentum konur voru fyrir neðan karla í launum á árunum 2008-2016, annars vegar 

á almennum vinnumarkaði og hins vegar sem opinberir starfsmenn: 
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Tafla 1: Tafla 1. Óleiðréttur launamunur kynjanna 2008-2016 (Hagstofa Íslands, 2018, b) 

 

Með leiðréttum launamun er átt við að búið er að taka tillit til þátta sem hafa áhrif á laun og 

hægt er að skýra, til dæmis starfsreynslu, starfshlutfalls, menntunar, ábyrgðar og yfirvinnu. 

(Hagstofa Íslands, 2019, b). Taflan hér að neðan sýnir hversu mörgum prósentum konur voru 

fyrir neðan karla í launum á árunum 2008-2016, þegar búið er að taka tillit til þessara þátta: 

Tafla 2: Tafla 3. Leiðréttur launamunur kynjanna 2008-2016 (Hagstofa Íslands, 2018, b) 

 

Hægt er að beita annars konar aðferðafræði til að greina eiginlegan mun á launum karla og 

kvenna að teknu tilliti til þátta sem hafa áhrif. Kallast sú aðferðafræði Oaxaca og felst hún í 

sundurliðun óleiðrétts launamunar í skýrðan og óskýrðan launamun. Skýrður launamunur er 

þá sá launamunur sem skýrist af þeim þáttum sem hafa áhrif, en eftir stendur óskýrður 

launamunur. (Hagstofa Íslands, 2018, b). Til einföldunar verður ekki farið nánar út í þessa 

aðferðafræði í rannsókn þessari heldur notast við hugtökin leiðréttur og óleiðréttur 

launamunur. 

Þeir þættir sem helst hafa áhrif á launamun kynjanna á Íslandi eru skráð börn á heimili, 

fastlaunasamningar, kynjaskipting vinnumarkaðs, þátttaka karlmanna á almennum 
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vinnumarkaði og atvinnuþátttaka karla samanborið við atvinnuþátttöku kvenna. Þannig hafa 

karlar með börn á framfæri hærri laun en aðrir karlmenn, á meðan konur með börn á framfæri 

hafa alla jafna örlítið lægri laun heldur en aðrar konur. (Hagstofa Íslands, 2018, b). 

Sömuleiðis virðast karlar hafa meiri ávinning en konur af fastlaunasamningum, auk þess sem 

þeir virðast hafa meiri ávinning en konur af því að starfa á hinum almenna vinnumarkaði. Þá 

er atvinnuþátttaka karla almennt meiri en kvenna, þótt hlutfallið fari sífellt minnkandi, og 

karlar vinna fleiri vinnustundir en konur. Að endingu má nefna að íslenski vinnumarkaðurinn 

er fremur kynjaskiptur og getur það einnig haft áhrif á launamun. (Hagstofa Íslands, 2018, b) 

Í tölfræði um leiðréttan launamun hér að ofan er búið að gera ráð fyrir áhrifum frá þessum 

þáttum. 

Aðrir aðilar en Hagstofa Íslands framkvæma kannanir á launamun kynjanna. Könnun VR, 

sem gerð er árlega meðal félagsmanna VR, tekur tillit til sjö áhrifaþátta á laun, þ.e. 

vinnutíma, aldurs, starfsaldurs, starfs og atvinnugreinar, menntunar, mannaforráða og 

vaktavinnu. Er því um leiðréttan launamun að ræða. Í kjölfarið á launakönnun sinni fyrir árið 

2012 reiknuðu VR út að konur yrðu af 5 milljörðum á ári vegna kynbundins launamunar og 

er því ljóst að um gríðarlegar upphæðir er að ræða. (Sigrún Þorleifsdóttir, 2013). Í 

útreikningum var gert ráð fyrir 9,4% kynbundnum launamun, en niðurstöður úr launakönnun 

2018 sýna kynbundinn launamun upp á 10% og má því ætla að sú upphæð sé enn hærri í dag. 

(VR, e.d., a). Taflan hér að neðan sýnir hversu mörgum prósentum konur voru fyrir neðan 

karla í launum á árunum 2000-2018, annars vegar í heildarlaunum og hins vegar þegar búið 

er að taka tillit til ofangreindra þátta: 

 

Mynd 1: Launamunur kynjanna innan VR 2000-2018 (VR, e.d., a) 



9 

Þá er einnig vert að nefna að VR fjallar sérstaklega um mismun hvers kyns hlunninda: 

Tafla 3: Hlunnindi 2018 (VR, e.d., a) 

 

Þrátt fyrir að hinar ýmsu alþjóðlegu og innlendu stofnanir og fjölmörg félagasamtök hafi sýnt 

fram á með mælanlegum hætti að launamunur kynjanna sé til staðar, að teknu tilliti til 

áhrifaþátta, eru ekki allir sammála um að til sé eitthvað sem heitir leiðréttur launamunur, eða 

óskýrður launamunur, kynjanna. Helgi Tómasson, prófessor í tölfræði og hagrannsóknum við 

Háskóla Íslands, ritaði grein í tímaritið Þjóðmál árið 2005 þar sem hann fjallaði ítarlega um 

tölfræðigildrur í samhengi við útreikninga á launamun kynjanna. Þar tók hann sérstaklega 

fram að ekki nægi að leiðrétta fyrir starfsreynslu, heldur þurfi að taka tillit til þess hve 

reynslan myndast á skömmum tíma. Sömuleiðis benti hann á mikilvægi þess að leiðrétta fyrir 

kynslóðamun. Þá ítrekaði hann að einföld líkön gefa bjagaða mynd og geta leitt til þess að 

fólk dragi rangar ályktanir, en gríðarlega flókið getur reynst að útbúa tölfræðilíkan sem skýrir 

allan vinnumarkaðinn fyrir allar núlifandi kynslóðir. (Helgi Tómasson, 2005).  

Einar Steingrímsson, stærðfræðiprófessor við Strathclyde-háskóla í Skotlandi, tók í svipaðan 

streng í viðtali við mbl.is árið 2017, en hann gagnrýndi launakannanir stéttarfélaga harðlega, 

m.a. vegna svarhlutfalls. Þá sagði hann að útilokað væri að vera viss um að búið væri að taka 

tillit til allra breyta sem skipta máli og að mat á framlagi starfsmanna með sambærilega 

starfslýsingu væri huglægt frekar en hlutlægt. Hann benti jafnframt einnig á að nánast alltaf 

væri einblínt á kynjajafnrétti í umræðu um launajafnrétti, en að öll mismunun á 

ómálefnalegum forsendum væri ólögleg. (‚Kannanir um kynbundinn launamun „algjörlega 

marklausar“‘, 2017.) 

Að endingu má vitna í grein Sigríðar Á. Andersen, fyrrverandi dómsmálaráðherra, sem hún 

ritaði fyrir árshátíðarrit laganema, þar sem hún sagði að jafnvel eftir leiðréttingu fyrir 

tilteknum þáttum stæðu eftir „huglægir og ómælanlegir þættir sem erfitt [sé] að fella inn í 

líkön af þessu tagi.“ (Sigríður Á Andersen, 2017). Þessir huglægu þættir voru að hennar sögn 

m.a. að starfsmenn væru misduglegir og að konur eyddu meiri tíma með börnum heldur en 
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karlar. Grein Sigríðar mætti þó gagnrýni fyrir skort á rökstuðningi og ranga framsetningu á 

gögnum úr skýrslu sem hún vitnaði til. („Ekki hægt að fullyrða um ‚kynbundinn‘ launamun“, 

2017). 

Þrátt fyrir gagnrýnina, sem um margt á ef til vill rétt á sér, er staðreynd að launamunur er 

fyrir hendi. Hann birtist bæði í útborguðum launum sem og mismun á milli hlunninda, eins 

og launakönnun VR sýnir fram á. Þær aðgerðir sem þegar hefur verið gripið til með það að 

markmiði að minnka launamuninn virðast skila árangri, ef marka má tölfræði frá Hagstofu 

Íslands og Alþjóðaefnahagsráðinu, og er Ísland fremst í flokki ríkja þegar kemur að jafnrétti. 

Ákvörðun um innleiðingu jafnlaunavottunar er nýjasta framfaraskrefið í átt að launajöfnuði 

og er sömuleiðis einstakt á heimsvísu. Þá er mikilvægt að undirstrika að þrátt fyrir að áhersla 

sé lögð á launamun kynjanna í samhengi við jafnlaunavottunina, má ekki gleyma því að 

jafnlaunavottunin nýtist til launajöfnuðar almennt, en ekki einungis á milli kynjanna. 
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2 Hvað er jafnlaunavottun? 

Á vef Stjórnarráðs Íslands kemur fram að jafnlaunavottun sé „formleg staðfesting þriðja aðila 

á því að fyrirtæki eða stofnun starfræki stjórnunarkerfi sem uppfyllir kröfur tiltekins 

stjórnunarstaðals“ eins og ÍST 85. Jafnlaunavottun er ætlað að staðfesta að „við 

launaákvörðun séu málefnaleg sjónarmið höfð að leiðarljósi“ og að „laun viðkomandi 

fyrirtækis eða stofnunar séu ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla og þau viðmið sem lögð 

eru til grundvallar launaákvörðun feli ekki í sér kynjamismunun.“ (Stjórnarráðið, e.d., a). 

Tilgangurinn með jafnlaunavottun er „að draga úr kynbundnum launamun og miða að auknu 

launajafnrétti kynjanna, efnahagslegu jafnræði sem að endingu mun meðal annars skila sér í 

jafnari lífeyrisgreiðslum kvenna og karla.“ (Stjórnarráðið, e.d., b). Yfirlýst markmið 

jafnlaunavottunarferlisins er jafnframt að það „auki almenna starfsánægju“ og trú 

starfsmanna á faglega mannauðsstjórnun og gagnsætt og réttlátt launakerfi. (Stjórnarráðið, 

e.d., b). 

2.1 Jafnlaunastaðallinn og vottun samkvæmt honum 

Tilkoma jafnlaunastaðalsins nær aftur til ársins 2008 þegar Alþingi samþykkti að félags- og 

tryggingamálaráðuneytið myndi sjá um uppbyggingu og framkvæmd stefnu um launajafnrétti 

og jafnrétti við ráðningar og uppsagnir. Sama ár gerðu Alþýðusamband Íslands og Samtök 

atvinnulífsins með sér samkomulag um þróun vottunarferlis fyrir fyrirtæki um framkvæmd 

jafnlaunastefnu þar sem kynin hefðu jafna möguleika á störfum og starfsþróun. Það eru 

þessar tvær samþykktir sem jafnlaunastaðallinn byggir á. (Stjórnarráðið, e.d., c). 

Jafnlaunastaðallinn varð að veruleika árið 2012 og árið 2013 kom VR fram með þær fréttir að 

félagið ætlaði að standa að útgáfu á sérstakri jafnlaunavottun fyrir fyrirtæki og stofnanir. 

Ætlunin var að jafnlaunavottun VR myndi standa þeim til boða sem myndu uppfylla ákveðin 

skilyrði. Vottunin byggði á staðlinum ÍST 85 en VR gekk þó aðeins lengra heldur en 

staðallinn með því að gera ríkari kröfur um viðmið sem fyrirtæki og stofnanir þyrftu að 

uppfylla. Gerð var ófrávíkjanleg krafa um að utanaðkomandi aðilar gerðu úttekt á 

launakjörum viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar. (Stefán Einar Stefánsson, 2013). VR tók 

síðan þá ákvörðun að hætta að bjóða upp á jafnlaunavottun þegar ljóst var að ferlið væri 

komið í opinberan farveg. (VR, e.d., b). 
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Jafnlaunastaðallinn er uppbyggður eins og allir aðrir alþjóðlegir staðlar og byggir á 

aðferðafræði sem nefnist „Plan-Do-Check-Act“ (PDCA).  

 
Mynd 2: PDCA hugmyndafræðin (Staðlaráð Íslands, 2017, a) 

 

Eins og sést á myndinni er um hring að ræða og þar af leiðandi er hægt að segja að ferlið sé 

hringrás sem aldrei taki enda. Í stuttu máli stendur PDCA fyrir; skipuleggja (e. plan), 

framkvæma (e. do), gáta (e. check) og aðhafast (e. act). Þetta felur í sér að byrja þarf á að 

setja fram markmið og þá ferla sem nauðsynlegir eru til að árangur náist. Næst þarf að 

innleiða ferlana. Þriðja skrefið er svo að fylgjast með ferlunum, vakta þá og mæla, til dæmis 

markmið, takmörk og það sem snýr að lagalega hlutanum, og skýra frá niðurstöðum. Síðasta 

skrefið er svo að grípa til aðgerða til að bæta frammistöðuna. (Staðlaráð Ísland, 2017, a). 

Áður en innleiðingin sjálf getur átt sér stað er heilmikið ferli sem þarf að fara í gegnum. 

Misjafnt er hvort fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög framkvæmi undirbúningsvinnuna sjálf 

eða fái til þess utanaðkomandi aðstoð sérfræðinga. Í staðlinum kemur fram að til þess að 

innleiðing jafnlaunastaðalsins geti farið fram þurfi eftirfarandi vinna fyrst að eiga sér stað. 

Fyrirtæki og stofnanir þurfa að hafa mótað sér launastefnu, gert jafnréttisáætlun samkvæmt 

18. gr. jafnréttislaganna og látið framkvæma allavega eina greiningu á launum karla og 

kvenna hjá fyrirtækinu. Fyrirtækið þarf líka að skilgreina og flokka störf og ákvarða 

launaviðmið. Það þarf svo að viðhalda því sem búið er að gera með gátun og rýni þeirra sem 

fara með stjórnun og bregðast við ef einhver frábrigði koma í ljós. Þessu ferli er mjög vel lýst 

á skýringamyndinni hér fyrir neðan. (Staðlaráð Ísland, 2017, a). 
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Mynd 3: Innleiðing jafnlaunakerfis (Staðlaráð Íslands, 2017, a) 
 

Á vef Stjórnarráðs Íslands er ferli innleiðingarinnar einnig rakið. Í upphafi þarf að setja upp 

verkáætlun og gera stöðumat, þ.e.a.s. hvort byrja þarf frá grunni eða hvort einhverjir af þeim 

þáttum sem gerð er krafa um séu nú þegar fyrir hendi. Það sem þarf síðan að liggja fyrir svo 

hægt sé að að fá vottunina er jafnlaunastefna fyrirtækisins og hana þarf að kynna fyrir 

starfsfólki. Einnig þarf að liggja fyrir að allar ákvarðanir um laun og kjör séu skjalfestar, þær 

þurfa að vera rökstuddar og rekjanlegar. Síðan þurfa líka að liggja fyrir verklagsreglur fyrir 

launaákvörðunum og þar þurfa að koma fram skilgreiningar á hlutverkum, ábyrgð og 

völdum. Í allri vinnunni þá er stærsti þátturinn yfirleitt flokkun starfa. Þegar öllum þessum 

þáttum er fullnægt þá er hægt að kalla eftir úttekt og í framhaldi öðlast fyrirtækið vottun og 

má þá nota jafnlaunamerkið. (Stjórnarráð e.d., d). Hér fyrir neðan gefur að líta mynd af því 

hvernig ferlið getur mögulega litið út: 
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Mynd 4: Ferli innleiðingar (Stjórnarráð, e.d., b) 
 

Eins og rakið var í kaflanum um lögin hér að ofan tók breyting nr. 56/2017 á lögum um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 gildi þann 1. júní 2018. Breytingin kveður á 

um að fyrirtæki sem hafa 25 eða fleiri starfsmenn að jafnaði skuli hafa jafnlaunakerfi sem 

uppfyllir kröfur ÍST 85 staðalsins og er vottað samkvæmt honum. Þau þurfa að hafa öðlast 

vottunina fyrir 31. desember 2022. Opinberar stofnanir og fyrirtæki sem eru að hluta til eða 

öllu leyti í eigu ríkisins og uppfylla skilyrði um fjölda starfsmanna fengu skemmri frest til að 

öðlast vottunina, eða til 31. desember 2019, og ættu þar af leiðandi öll að vera komin með 

vottun.  

2.2 Jafnlaunamerkið 

Þegar fyrirtæki hefur innleitt jafnlaunakerfi og öðlast vottun þá hlýtur það rétt til þess að nota  

jafnlaunamerkið. Efnt var til hönnunarsamkeppni um útlit merkisins og bárust 156 tillögur. 

Það var tillaga Sæþórs Arnar Ásmundssonar sem bar sigur úr býtum. Út úr merkinu á að vera 

hægt að lesa tvö mismunandi brosandi andlit og minnir lögun merkisins á mynt. Með því er 

gefið til kynna að allir séu jafn verðmætir sama hversu ólíkir þeir eru. (Stjórnarráðið e.d., e). 
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Mynd 5: Jafnlaunamerkið (Stjórnarráðið, e.d., e) 
 

Reglur um notkun merkisins er að finna í fylgiskjali með reglugerð nr. 1030/2017 um vottun 

á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85. Í 1 gr. reglnanna 

segir að „merkinu sé ætlað að vera gæðastimpill og hluti af ímynd og orðspori fyrirtækja og 

stofnana. Merkið staðfestir að þau hafi komið sér upp ferli sem tryggir að málsmeðferð og 

ákvarðanir í launamálum feli ekki í sér kynbundna mismunun.“ (Velferðarráðuneytið, 2017). 

Einungis þau fyrirtæki sem hafa hlotið vottun mega nota merkið. Jafnréttisstofa veitir heimild 

til fyrirtækja eða stofnana til að nota merkið á grundvelli vottunarskírteinis vottunaraðila og 

mega þau aðeins nota jafnlaunamerkið á meðan vottun er í gildi. (Velferðarráðuneytið, 2017). 
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3 Hvernig hefur innleiðing gengið? 

Eins og fram hefur komið voru sett tímamörk varðandi innleiðingu á jafnlaunastaðlinum ÍST 

85. Misjafnt er hvort fyrirtæki eiga þegar að vera komin með vottun eða hafi til þess lengri 

frest, en það fer m.a. eftir fjölda stöðugilda. Allar opinberar stofnanir, svo og hlutafélög í eigu 

ríkisins, eiga hins vegar að vera búin að innleiða jafnlaunastaðalinn og hljóta vottun skv. 

honum. (Jafnréttisstofa, e.d., b). Rúmlega 150 fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög hafa hlotið 

vottun og þeim fer fjölgandi með hverjum deginum. (Jafnréttisstofa, e.d., c). 

Í rannsókn sem gerð var meðal mannauðsstjóra og annarra forsvarsmanna mannauðsmála í 

fyrirtækjum og stofnunum með 70 eða fleiri starfsmenn síðla árs 2018, sem jafnframt er hluti 

af CRANET-rannsókninni, var m.a. spurt um jafnréttismál. Þátttakendur voru spurðir út í 

innleiðingu jafnlaunavottunar, en 4% þátttakenda svöruðu að þeir væru ekki byrjaðir að 

skoða jafnlaunavottun og 14% sögðust vera á fyrsta stigi þess að kynna sér 

jafnlaunavottunina. Opinberar stofnanir voru komnar langlengst í innleiðingarferlinu, sem er 

kannski ekki óeðlilegt ef litið er til þess að tímafrestur er knappari fyrir hið opinbera heldur 

en almenna markaðinn. (Katrín Ólafsdóttir, 2019). 

Árið 2019 var Maskínu falið að gera könnun fyrir skrifstofu jafnréttismála í 

forsætisráðuneytinu um innleiðingarferli á jafnlaunavottun. Könnunin var gerð á meðal þeirra 

76 fyrirtækja og stofnana sem öðlast höfðu vottun fyrir lok apríl. Svarhlutfallið var 76,5%. 

Þar kom fram að 81% svarenda voru fremur eða mjög ánægðir með innleiðinguna, en 

einungis 2% voru fremur óánægðir. Í könnuninni kom meðal annars fram að það sem reyndist 

mest íþyngjandi við innleiðinguna var meðal annars flokkun starfa, gerð verklagsreglna og 

tímaskortur. Misjafnt var hversu langan tíma innleiðingin tók en það var allt frá hálfu ári upp 

í tvö ár. Kostnaður við ferlið var að mati þátttakenda hins vegar ekki mjög íþyngjandi þáttur. 

(Stjórnarráðið, 2019).  

Í upphafi ferlisins höfðu hins vegar komið fram áhyggjur af því að ferlið við innleiðinguna 

væri of kostnaðarsamt og gæti því verið hamlandi. Í umsögn sinni við breytingu nr. 56/2017 á 

lögum nr. 10/2008, sagði Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, að 

ekki hefði farið fram fullnægjandi mat á þeim kostnaði sem fylgir jafnlaunavottun og hafði 

hann áhyggur af því að smærri fyrirtæki myndu hugsa sig tvisvar um áður en þau réðu 

tuttugusta og fimmta starfsmanninn. Með því gæti lagasetningin hamlað eðlilegri þróun og 

stækkun smærri fyrirtækja. (Alþingi, erindi nr. Þ 146/1238, 2017). 
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Þá hafa verið gerðar nokkrar eigindlegar rannsóknir á árangri innleiðingar jafnlaunavottunar. 

Í rannsókn Önnu Þórhallsdóttur um jafnlaunastaðalinn sem stjórntæki var rætt við nokkra 

stjórnendur um reynslu af notkun jafnlaunakerfis. Voru þeir stjórnendur sem talað var við 

sammála um að það væri skylda þeirra við starfsfólk sitt og samfélagið að stuðla að 

launajöfnuði kynjanna. Helstu hindranir sem stjórnendurnir auðkenndu voru flækjustig við 

starfaflokkun og verðmætamat einstakra starfa. Þá kom sérstaklega fram í umræðukafla 

ritgerðarinnar að þau fyrirtæki sem höfðu þegar verið með starfslýsingar og flokkanir upp að 

einhverju marki virtust eiga auðveldara með innleiðinguna. (Anna Þórhallsdóttir, 2018). Í 

rannsókn Auðar Böðvarsdóttur um innleiðingu jafnlaunavottunar kom fram að samskipti við 

starfsfólk er annað lykilatriði, en andstaða starfsfólks getur verið áskorun í 

innleiðingarferlinu. (Auður Böðvarsdóttir, 2019). Niðurstöður beggja rannsókna sýndu þó 

einnig fram á að gríðarlegur ávinningur felst í innleiðingu jafnlaunakerfis, bæði fyrir 

stjórnendur sem og starfsfólk.  
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4 Hver er ávinningurinn af vottuninni? 

Skiptar skoðanir eru á því hversu mikill ávinningur er af innleiðingu á jafnlaunastaðlinum. Þó 

er alltaf að aukast sá hópur sem telur ávinninginn fyrir fyrirtæki og stofnanir vera talsverðan. 

Í greinargerð við frumvarp það sem varð að breytingum nr. 56/2017 á jafnréttislögunum kom 

fram að áætlaður afrakstur af innleiðingu jafnlaunakerfis væri gagnsærra og réttlátara 

launakerfi sem myndi auðvelda stjórnendum vinnuna við launaákvarðanir og að stjórnendur 

hafi jafnvel talið að ávinningurinn fyrir starfsemi þeirra yrði meiri heldur en sá kostnaður sem 

af innleiðingunni hlytist. (Þingskjal nr. 570/2017). Í rannsókn Auðar Böðvarsdóttur kom fram 

að hennar viðmælendur voru sammála því að með jafnlaunavottun náist betri yfirsýn yfir 

launauppbyggingu, meira gagnsæi við launaákvarðanir, meiri kortlagning og skýrari 

verklagsreglur. (Auður Böðvarsdóttir, 2019). Það má því segja að upplifun viðmælenda 

hennar kallist á við fyrirhugaðan ávinning af lagasetningunni. 

Í grein sem birtist á heimasíðu Staðlaráðs Íslands fjallaði mannauðsstjóri Tollstjórans í 

Reykjavík, Unnur Ýr Kristjánsdóttir, um innleiðingarferlið, en Tollstjórinn í Reykjavík hlaut 

fyrst allra stofnana faggilda vottun á jafnlaunakerfi samkvæmt ÍST 85. Að sögn Unnar tók 

innleiðing þó nokkurn tíma og kostaði töluverða fyrirhöfn. Vinnan og greiningar sem þurfti 

að fara í við innleiðinguna reyndist þó mikill ávinningur fyrir embættið þar sem sú vinna 

veitti meiri og betri yfirsýn yfir launabygginguna og hvað mætti betur fara. Slíkt laðaði að 

gott starfsfólk og því hafi vinnan verið vel þess virði. (Staðlaráð Ísland, 2017, b).  Á 

kynningu á vegum faghópa um ISO og gæðastjórnun kynnti Unnur jafnframt einnig reynslu 

af innleiðingu jafnlaunastaðalsins, og kom þar fram að jafnlaunavottunin auðveldaði gerð 

stofnanasamninga og starfslýsinga og bætti vinnustaðamenninguna. (Stjórnvísi, 2017). 

Í könnun sem gerð var í janúar árið 2018 meðal félagsmanna í Félagi atvinnurekenda kom 

fram að 41% voru sammála eða mjög sammála því að ávinningurinn af jafnlaunavottun væri 

meiri heldur en kostnaðurinn sem af henni hlytist. Árinu áður höfðu einungis 24% verið 

þessarar skoðunar. („Fleiri fylgjandi jafnlaunavottun“, 2018). Virðist þeim stjórnendum því 

fara fjölgandi sem upplifa ávinning af ferlinu fyrir fyrirtæki, en slíkt er í samræmi við 

fyrirætlaðan ávinning af innleiðingu jafnlaunakerfis og vottun samkvæmt því. 

Þá er ónefndur ávinningurinn af jafnlaunavottuninni fyrir starfsfólk. Eins og áður hefur 

komið fram er tilgangurinn með jafnlaunavottuninni m.a. að „miða að […] efnahagslegu 

jafnræði sem að endingu mun meðal annars skila sér í jafnari lífeyrisgreiðslum kvenna og 
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karla“. (Stjórnarráðið, e.d., b). Þá er yfirlýst markmið með jafnlaunavottuninni að „auk[a] 

almenna starfsánægju“. (Stjórnarráðið, e.d., b). Nánar verður fjallað um það í næsta kafla. 

4.1 Starfsánægja 

Erfitt getur verið að skilgreina starfsánægju þar sem upplifun fólks er einstaklingsbundin. Ein 

útbreiddasta skilgreiningin á starfsánægju kemur frá bandaríska sálfræðingnum Edwin A. 

Locke, sem skilgreindi starfsánægju sem „ánægjulegt eða jákvætt tilfinningalegt ástand sem 

er afleiðing mats einstaklingsins á starfi sínu eða upplifun af starfi.“ (Locke, 1976). Margar 

aðrar skilgreiningar eru til, en í bókinni Starfsánægja eftir þær Ingunni Björk Vilhjálmsdóttur 

og Jóhönnu Gustavsdóttur er hún skilgreind með eftirfarandi hætti: „Með starfsánægju er átt 

við viðhorf til vinnu sem fela í sér huglæg og tilfinningaleg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi. 

Það sem hefur áhrif á þessa tilfinningu er yfirleitt vinnuaðstæður, samskipti við 

samstarfsmenn og stjórnendur, möguleiki á stöðuhækkun og launin.“ (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gustavsdóttir, 1999). Af þessum þáttum eru það helst 

launin sem jafnlaunavottunin hefur áhrif á.  

Þótt að laun séu auðvitað ekki aðalatriðið hjá öllum, þá vill starfsfólk launa- og 

stöðuhækkunarkerfi sem það „skynjar að sé réttlátt, skýrt og í samræmi við væntingar þeirra.“ 

(Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gustavsdóttir, 1999). Jafnlaunavottunin er 

innleidd á þeim grundvelli að mælanlegt og óleiðrétt launaójafnvægi sé til staðar. Rannsóknir 

sem snúa að starfsánægju með hliðsjón af umbun snúast ekki einungis um upphæð umbunar, 

heldur einnig um umbun í samhengi við annað starfsfólk í sömu skipulagsheild eða 

sambærilegu starfi. Slíkar rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæð áhrif á upplifun starfsfólks 

sem raðast undir meðaltali í samanburði við annað starfsfólk. Engin mælanleg áhrif virðast 

hins vegar vera af því að raðast fyrir ofan meðaltal. (Card, Mas, Moretti og Saez, 2012). Séu 

niðurstöður þeirra rannsókna settar í samhengi við jafnlaunavottun, má ef til vill draga þá 

ályktun að jafnlaunavottun ætti að hafa jákvæð áhrif á starfsánægju þeirra starfsmanna sem 

hafa hingað til upplifað að þeir séu á lægri launum og einkum og sér í lagi á starfsánægju 

þeirra starfsmanna sem upplifa jákvæða breytingu á kjörum í kjölfar innleiðingarinnar. 

Þó eru ekki allir sammála um vægi umbunar með tilliti til starfsánægju. Hægt er að setja 

jafnlaunavottunina í samhengi við tvíþáttakenningu vinnusálfræðingsins Frederick Herzberg 

um hvatningu í starfi. Kenning Herzberg gengur út á að skipta hvatningu í tvennt. Annars 

vegar er um að ræða ytri skilyrði, eða svokallaða viðhaldsþætti. Ytri þættir eru t.d. umhverfi 

starfsins, stefna fyrirtækisins, tengsl við stjórnendur og laun. Að mati Herzberg koma þessir 
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þættir einungis í veg fyrir óánægju í starfi, en auka ekki starfsánægju. Hins vegar er um að 

ræða innri skilyrði, svokallaða hvatningarþætti, en þeir eru t.d. ábyrgð í starfi, starfið sjálft og 

framamöguleikar. (Herzberg, Mausner og Snyderman, 1959). Af þessum þáttum hefur 

jafnlaunavottunin áhrif á tvo þeirra, stefnu fyrirtækisins og laun. Í samræmi við kenningu 

Herzberg mætti því draga þá ályktun að jafnlaunavottun sé fyrst og fremst viðhaldsþáttur sem 

hefur eingöngu þau áhrif að koma í veg fyrir óánægju, en auki starfsánægju ekki. 

Tengslin á milli óánægju í starfi og óstundvísi, fjarvista og heilsuvanda eru þekkt og er það 

því einnig hagur stjórnenda að auka starfsánægju í fyrirtækinu og að aðgerðir sem gripið er til 

hafi ekki þveröfug áhrif. (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gustavsdóttir, 

1999). Í kaflanum hér að framan hefur fyrst og fremst verið einblínt á launin, enda eru þau 

fyrirferðarmikill þáttur í jafnlaunakerfi. Þá á eftir að fjalla um tengsl milli innleiðingar 

jafnlaunavottunar og upplifunar starfsfólks af fyrirtæki og stjórnendum í tengslum við 

samfélagslega ábyrgð. Verður þeim þætti gerð nánari skil í kaflanum hér á eftir. 

4.2 Samfélagsleg ábyrgð 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er skilgreind sem „ábyrgð fyrirtækja fyrir áhrifum þeirra á 

samfélagið“ og ætti, í samræmi við stefnu Evrópusambandsins um samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja, að vera að frumkvæði fyrirtækjanna sjálfra. (European Commission, e.d.). Í seinni 

tíð, eftir því sem hugtakið hefur þróast, er samfélagsleg ábyrgð oftar beintengd 

umhverfisþáttum. Samfélagsleg ábyrgð takmarkast þó ekki við umhverfið, heldur snýst 

einnig um ábyrgð fyrirtækja gagnvart mannréttindum og siðferði, samanber t.d. Global 

Compact verkefni Sameinuðu þjóðanna (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.). Bætt frammistaða í 

jafnréttismálum myndi þar af leiðandi teljast til samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækis. 

Í rannsókn sem Brynhildur Davíðsdóttir, Lára Jóhannsdóttir og Snjólfur Ólafsson gerðu 

meðal fyrirtækja sem eru aðilar að Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð, kom fram að 

fyrirtæki lögðu helst áherslu á umhverfismál annars vegar og starfsmanna- og mannauðsmál 

hins vegar í stefnu um samfélagslega ábyrgð. Skýrari stefna varðandi samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækis virtist m.a. skila sér í betri afkomu og bættri ímynd fyrir fyrirtækið. Þar var 

jafnframt hvötum fyrir fyrirtæki um að setja sér skýrari stefnu í samfélagslegri ábyrgð skipt 

upp í ytri og innri hvata og flokkaðist þrýstingur frá stjórnvöldum sem dæmi um ytri hvata 

fyrir fyrirtæki. (Brynhildur Davíðsdóttir, Lára Jóhannsdóttir og Snjólfur Ólafsson, 2014). Í 

rannsókninni kom fram að þrýstingur stjórnvalda væri ekki mikill, en færa má rök fyrir því að 

jafnlaunavottunin sé einmitt dæmi um slíkan ytri þrýsting. Þá er möguleiki á því að 
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jafnlaunavottunin skili sér í betri ímynd fyrir fyrirtækið og auki líkur á því að fyrirtækið laði 

að sér hæft starfsfólk, sem er dæmi um ávinning fyrir fyrirtæki af jafnlaunavottuninni. 

Aukin samfélagsleg ábyrgð fyrirtækis hefur einnig bein jákvæð áhrif á starfsfólk. Þannig hafa 

rannsóknir sýnt fram á beina tengingu á milli aðgerða hjá fyrirtæki í þágu aukins jafnréttis og 

jákvæðari upplifunar starfsfólks af jafnrétti inni á vinnustaðnum. Hér skiptir máli að 

fyrirtækið sýni frumkvæði og gangi lengra heldur en þeim er skylt, en slíkt hefur jákvæðari 

áhrif á starfsfólk. Í því samhengi skipti gagnsæi sérstaklega miklu máli, auk þess sem það 

skipti einnig máli að stjórnendur færu fram með góðu fordæmi og væru stoltir af frammistöðu 

fyrirtækisins í jafnréttismálum. (Arney Einarsdóttir, Katrín Ólafsdóttir og Laura Nesaule, 

2018). Samkvæmt ofangreindu ætti jafnlaunavottunin að falla í flokk aðgerða sem eru til þess 

fallnar að bæta upplifun starfsfólks af jafnréttismálum hjá fyrirtækinu. Gangi fyrirtæki 

skrefinu lengra en þeim er skylt samkvæmt lögunum má ætla að áhrifin verði enn meiri.  
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5 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknir eru „undirstaða vísinda og forsendur framfara“ eins og fram kemur hjá Sigríði 

Halldórsdóttur í inngangi að aðferðarfræði. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 17). Þar segir 

einnig að „rannsóknir [séu] formlegt og kerfisbundið ferli sem ætlað er til að afla sannrar 

þekkingar. Þær fela í sér söfnun rannsóknargagna, greiningu þeirra og túlkun í þeim tilgangi 

að lýsa, skýra, spá og stýra ákveðnum fyrirbærum.“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 17). 

Rannsókn getur staðið ein og sér upp að vissu marki en yfirleitt er það svo að skoða þarf 

rannsóknir í samhengi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið um sama eða svipað efni. 

Hver rannsókn er því yfirleitt skref í áttina að meiri vitneskju. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 

17).  

Þegar talað er um rannsóknaraðferðir er yfirleitt verið að tala um tvær aðaltegundir aðferða,  

megindlegar aðferðir og eigindlegar aðferðir. Þegar eigindleg aðferð er notuð er oftast um að 

ræða viðtöl, rýnihópa, tilraunir eða einhvers konar vettvangsrannsókn. Slík rannsóknaraðferð 

gefur möguleika á því að kafa dýpra ofan í viðfangið heldur en með megindlegri aðferð, en 

hömlur eru á fjölda þátttakenda. Megindlegar rannsóknir byggja hins vegar á könnunum þar 

sem ákveðið úrtak er tekið og niðurstöður rannsóknar alhæfðar yfir á þýði. (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, 229). Megindlegar rannsóknir einkennast af því að gögnum er safnað 

saman á kerfisbundinn og hlutlægan hátt. Gögnin eru svo túlkuð tölfræðilega og gefa okkur 

meðal annars upplýsingar um fjölda, hlutföll og samband á milli breyta. (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013, 377). 

Af þeim rannsóknum sem hafa verið framkvæmdar á viðfangsefninu jafnlaunavottun, hafa 

flestar þeirra verið eigindlegar. Þar hefur verið leitast við að fá dýpri skilning á 

innleiðingarferlinu með því að taka viðtöl við mannauðsstjóra og aðra stjórnendur sem hafa 

komið að innleiðingu. Markmið þessa verkefnis var hins vegar að fá fram sjónarmið 

starfsfólksins. Þar sem þýðið er ívið stærra, auk þess sem undirmarkmið rannsóknarinnar var 

að skoða hvernig ýmsar breytur hefðu áhrif, t.d. kyn þátttakanda, var ekki talið fýsilegt að 

framkvæma eigindlega rannsókn. Þessi rannsókn byggir því á megindlegri rannsóknaraðferð. 

Þegar gerð er megindleg rannsókn er oftast um spurningarlista að ræða sem lagður er fyrir 

ákveðinn hóp, sem er þá úrtak úr þýðinu. Eitt af undirstöðuatriðunum í megindlegri 

rannsóknaraðferð er að úrtakið sé þannig valið að ætla megi að það gefi raunsæja mynd af 

þýðinu og að allir einstaklingar í þýðinu hefðu getað lent í úrtakinu. (Sigurlína Davíðsdóttir, 
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2013, 230). Skekkjur í vali á úrtaki geta dregið úr gildi niðurstaðna og þar með dregið úr gildi 

rannsóknarinnar. Slíkum skekkjum má skipta í tvo flokka, annars vegar tilviljunarkennda 

úrtaksvillu (e. random sampling error) og hins vegar kerfisbundna úrtaksskekkju (e. 

systematic sampling bias). (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, 113). Gæta þarf 

að fjórum meginatriðum til þess að draga úr hættu á slíkum skekkjum. Stærð úrtaks, drefing í 

þýði og úrtaksaðferð eru dæmi um þætti sem hafa áhrif á tilviljunarkennda úrtaksvillu, og 

úrtaksaðferð, ásamt vali á þýðislista, hafa áhrif á kerfisbundna úrtaksskekkju. Auk 

ofangreinds þarf einnig að hafa í huga að brottfall úr heimtum svara getur haft áhrif á 

kerfisbundna úrtaksskekkju. (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, 114). Horft 

var til þessara þátta við val á úrtaki fyrir þessa rannsókn og til að reyna að girða fyrir 

möguleika á kerfisbundinni úrtaksvillu sem myndi helgast af ólíkri samsetningu þátttakenda 

varð aðferðafræði fyrir valinu sem nefnist lagskipt slembiúrtak, en í lagskiptu slembiúrtaki er 

gætt að hlutfallslegri þátttöku mismunandi hópa, eða laga, innan þýðisins. (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, 118-121).  

Þegar spurningarlisti er gerður þá eru yfirleitt tvær tegundir af spurningum notaðar. Annars 

vegar eru það lokaðar spurningar þar sem tveir eða fleiri svarmöguleikar eru fyrirfram 

ákveðnir. Hins vegar er talað um opnar spurningar þar sem svarmöguleiki er ekki fyrirfram 

ákveðinn heldur er þeim aðila sem er að svara könnuninni í sjálfsvald sett hverju hann svarar. 

Þriðji möguleikinn væri svo samblanda af þessum tveimur og kallast hálf-opnar spurningar. 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2013, 457). Við framkvæmd þessarar rannsóknar urðu lokaðar 

spurningar fyrir valinu, þar sem tölfræðileg úrvinnsla er markmiðið með rannsókninni og 

ekki talið fýsilegt að vinna tölfræðilega úr mörgum opnum spurningum sem gæti reynst erfitt 

að flokka. (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, 459). 

5.1 Framkvæmd rannsóknar 

Við upphaf rannsóknar voru tæplega 150 fyrirtæki búin að öðlast jafnlaunavottun. Af þeim 

voru 50 fyrirtæki valin í úrtak. Valið fór þannig fram að öllum listanum var raðað upp í Excel 

frá minnsta fjölda starfsfólks upp í mestan fjölda starfsfólks. Síðan var þriðja hver lína í 

listanum valin í úrtakið. Með þessum hætti var hægt að tryggja jafna dreifingu eftir 

starfsmannafjölda fyrirtækjanna. Í því úrtaki sem til varð við fyrsta slembival þurfti jafnframt 

að tryggja jafna hlutfallslega dreifingu tegundar fyrirækis, þ.e.a.s. hvort um einkafyrirtæki 

var að ræða, opinbera stofnun, opinbert hlutafélag eða sveitarfélag. Á upprunalega úrtakinu 

þurfti því að gera smávægilegar breytingar, en fyrir hvert fyrirtæki sem var fært út af 
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listanum var leitast við að velja af handahófi inn annað fyrirtæki með svipaðan 

starfsmananfjölda. Hið sama þurfti að gera fyrir dreifingu á landshluta. 

Mannauðsstjórar þeirra fyrirtækja sem lentu í úrtaki fengu sendan tölvupóst með kynningu á 

verkefninu og hlekk á könnunina (sjá viðauka 2). Af þeim 50 fyrirtækjum sem enduðu í 

úrtakinu svöruðu 10 fyrirtæki erindinu og voru tilbúin að taka þátt með því að áframsenda 

tölvupóstinn á sitt starfsfólk. Starfsmannafjöldi þessara 10 fyrirtækja taldi 1092 þátttakendur 

á þeim tíma sem könnunin var framkvæmd og af þeim tóku 181 aðili þátt í könnuninni. 

Hlutfall svarenda úr því úrtaki var því 16,6%. Þó er vert að nefna að ekki er hægt að útiloka 

að önnur fyrirtæki úr þeim hópi fyrirtækja sem ekki brugðust sérstaklega við erindinu hafi 

engu að síður áframsent könnunina á sitt starfsfólk. Af þeim 50 fyrirtækjum sem var boðið að 

taka þátt í könnuninni beiddust 9 fyrirtæki undan þátttöku. 

Spurningarlistinn var settur upp með það í huga að svara rannsóknarspurningunni: Hefur 

vottunin jákvæð eða neikvæð áhrif á starfsánægju og viðhorf starfsfólks til fyrirtækisins? Til 

að afmarka viðfangsefnið enn nákvæmar var leitast við að svara eftirfarandi 

undirspurningum: Hefur innleiðingin haft í för með sér breytingar á kjörum starfsmanna? 

Hefur innleiðing jafnlaunavottunar áhrif á það hversu stolt starfsfólk er af því að vinna hjá 

fyrirtækinu? sem settar voru fram í innganginum hér að ofan. Spurningarlistinn samanstóð af 

fimmtán lokuðum spurningum. Fyrstu fjórar spurningarnar voru bakgrunnsspurningar þar 

sem spurt var um kyn, aldur, menntun og tekjur. Næstu þrjár spurningar snéru að starfsemi 

fyrirtækisins og stöðu einstaklingsins innan fyrirtækisins. Átta spurningar tengdust síðan 

innleiðingarferlinu og viðhorfi starfsfólksins til jafnlaunavottunar. 

Við gerð könnunarinnar var notast við netsíðuna Google Forms og spurningarnar settar þar 

upp bæði á íslensku og ensku. Ástæðan fyrir því að könnunin var einnig sett upp á ensku var 

sú að um fjölbreytt fyrirtæki var að ræða og því mikill möguleiki á fjölþjóðlegri samsetningu 

starfsfólks. Engin spurning í könnuninni var skilyrt, en langflestir þátttakendur svöruðu öllum 

spurningum. Könnunin var send út þann 6. febrúar og áminning send viku síðar, eða 13. 

febrúar. Síðari áminning var síðan send út þann 19. febrúar og könnuninni var síðan lokað 

þann 24. febrúar. Niðurstöður voru teknar yfir í forritið Excel og þar var unnið nánar með 

þær.  
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5.2 Greining niðurstaðna 

Fyrsta bakgrunnsspurningin snýr að kyni þátttakenda. Þegar hún er skoðuð kemur í ljós að 

töluvert fleiri konur taka þátt í könnuninni heldur er karlar eða 65% konur á móti 35% 

körlum.  

Hvert er kyn þitt? / What is your gender? 

 

Mynd 6: Hvert er kyn þitt? 
 

Ekki liggur ljóst fyrir hver kynjadreifingin í úrtaki könnunarinnar er, þar sem ekki liggja fyrir 

upplýsingar um kynjadreifingu hjá fyrirtækjunum. Því er óljóst hvort þessi dreifing 

endurspeglar úrtakið með fullnægjandi hætti. Þó er einnig vert að nefna að í gegnum árin 

hefur hallað á konur þegar launamunur kynjanna er annars vegar. Með jafnlaunavottun er 

verið að reyna að jafna þennan mun og því er möguleiki á því að málefnið vekji meiri áhuga 

hjá konum heldur en körlum. 

Þegar aldursbilið á þátttakendum er skoðað sést að dreifingin á milli 36 ára til 66 ára er 

nokkuð jöfn. 24% eru á aldrinum 36-45 ára, 29-6% á aldrinum 46-55 og 27,9% á aldrinum 

56-66 ára.  

Hver er aldur þinn? / What is your age? 

 

Mynd 7: Hver er aldur þinn? 
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Aldursbilið 26-35 ára er síðan 15,6%, 18-25 er 1,1% og 67 ára og eldri 1,7%. Það er því 

nokkuð góð dreifing á aldri þátttakenda miðað við samsetningu á vinnumarkaði almennt. 

Þegar kemur að menntunarstigi er langstærsti hluti þátttakenda háskólamenntað fólk eða 

samtals 73,3%. Þar af eru 38,3% búin að ljúka grunnnámi og 35% meistaranámi eða hærra. 

Þeir sem hafa lokið stúdentsprófi eru svo 10,6%.  

Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? / What is the highest level of education that you have 
completed? 

 

Mynd 8: Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 
 

Af þeim 180 þátttakendum sem svara þessari spurningu eru 7,2% búnir að ljúka iðnprófi, 

2,8% grunnskólaprófi eða minna og 6,1% hafa lokið öðru námi.  

Fjórða bakgrunnsspurningin snýr að tekjum. Þegar þær niðurstöður eru skoðaðar kemur í ljós 

að stór hluti þátttakenda, eða 69%, er á bilinu frá 550 upp í 999 þúsund. Tæplega helmingur 

svarenda er á bilinu 550-799 þúsund og 19,3% er á bilinu 800-999 þúsund. Á tekjubilinu 400-

549 þúsund eru svo 12,7%. 

Ef þú leggur saman launatekjur og aðrar tekjur þínar fyrir skatta, hversu háar eru þær á mánuði? / 
What is your total gross income per month? 

 

Mynd 9: Ef þú leggur saman launatekjur og aðrar tekjur þínar fyrir skatta, hversu háar eru þær á mánuði? 
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Af þeim 181 þátttakendum sem svara þessari spurningu eru síðan 10,5% með hærri tekjur en 

999 þúsund og 5,5% með lægri en 400 þúsund. Jafnframt eru 2,2% þátttakenda sem kusu að 

gefa ekki upp tekjur sínar. 

Þrjár næstu spurningar snúa að vinnustaðnum. Fyrst er spurt um tegund fyrirtækis, þ.e.a.s. 

hvort um opinbera stofnun er að ræða, opinbert hlutafélag, sveitarfélag eða einkafyrirtæki. 

Því næst er spurt um stöðu starfsmannsins innan fyrirtækisins, en það er brotið upp eftir því 

hvort um almennan starfsmann er að ræða, millistjórnanda með eða án mannaforráða eða 

yfirstjórnanda. Sú þriðja snýr að fjölda starfsmanna hjá fyrirtækinu.  

Langstærsti hluti þátttakenda starfar hjá opinberri stofnun eða 61,3%. Það er ekki í samræmi 

við hlutfall þeirra 10 fyrirtækja sem samþykktu að taka þátt, en í því úrtaki voru einungis 4 

þeirra ríkisstofnanir. Hins vegar er ljóst af niðurstöðum þessarar spurningar að fleiri fyrirtæki 

tóku þátt en boðuðu þátttöku, þar sem ekkert af fyrirtækjunum 10 voru opinbert hlutafélag, en 

í þessari spurningu kemur hins vegar greinilega fram að könnunin hefur verið áframsend 

innan fyrirtækis af þeirri tegund. 

 Ég starfa hjá / I work for: 

 

Mynd 10: Ég starfa hjá. 

Af þeim 181 þátttakendum sem svara þessari spurningu starfa 6,6% þátttakenda hjá opinberu 

hlutafélagi og 7,7% hjá sveitarfélagi. Einungis 13,8% þátttakenda starfa hjá einkafyrirtæki, 

og hefur þar af leiðandi átt sér stað meira brottfall hjá einkafyrirtækjum heldur en öðrum 

fyrirtækjum, en einkafyrirtæki eru um 60% af heildarþýðinu. Þar af eru fimm fyrirtæki, eða 

um 50%, í hópi þeirra tíu fyrirtækja sem sannarlega taka þátt.  

Þá er jafnframt vert að nefna sérstaklega svarliðinn „Annað“ en ákveðið var að bjóða upp á 

þann valmöguleika þar sem flokkun í tegundir fyrirtækja lá ekki fyrir í upphafi rannsóknar og 

var því framkvæmd af rannsakanda sjálfum. Markmiðið var að ná utan um skekkjur í þeirri 
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flokkun. Eins og sjá má af niðurstöðum spurningarinnar svara 10,5% þátttakenda á þennan 

veg og má því ætla að upphaflega flokkun fyrirtækja hafi ekki verið fullnægjandi. Hins vegar 

er einnig vert að nefna að eignarhald fyrirtækja, sérstaklega opinberra hlutafélaga og 

byggðarsamlaga, getur verið flókið að skilgreina, og getur niðurstaðan einnig ráðist af þeim 

þætti. 

Þegar þátttakendur eru spurðir um stöðu sem þeir gegna innan fyrirtækjanna kemur í ljós að 

langstærsti hluti þátttakenda, eða 68,9%, eru það sem kallað er almennur starfsmaður. Eins og 

fram hefur komið hér að framan hefur meginþorri rannsókna sem framkvæmdar hafa verið 

varðandi jafnlaunavottun verið gerðar meðal stjórnenda. Því er ánægjulegt að þátttökuhlutfall 

sé svo hátt meðal almennra starfsmanna. 

Hvert af eftirfarandi lýsir stöðu þinni hjá fyrirtækinu best? / Which of the following best describes your 

position at your company? 

 

Mynd 11: Hvert af eftirfarandi lýsir stöðu þinni hjá fyrirtækinu best? 

Millistjórnendur án mannaforráða eru 13,3% og 11,7% millistjórnendur með mannaforráð. 

Hlutfall í yfirstjórn er 6,1%. Vert er að nefna að ekki liggur ljóst fyrir hver dreifingin í úrtaki 

könnunarinnar er, þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar um dreifingu samkvæmt stöðu hjá 

fyrirtækjunum. Því er óljóst hvort þessi dreifing endurspeglar úrtakið með fullnægjandi hætti. 

Þriðja spurningin sem snéri að vinnustaðnum varðar starfsmannafjölda. Tilgangurinn með 

spurningunni er að geta greint hvort það sé munur á viðhorfi til jafnlaunavottunar og 

innleiðingarferlisins eftir stærð fyrirtækja. Rétt rúmlega helmingur þátttakenda, eða 50,3%, 

svara á þá leið að þeir séu að vinna hjá fyrirtæki sem telur 50-99 starfsmenn, 22,7% af 

þátttakendum starfa hjá fyrirtækjum sem eru aðeins minni í sniðum, eða með 25-49 

starfsmenn, og 16,6% starfa hjá stærri fyrirtækjum með 100-149 starfsmenn.  
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Hversu margir starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu? / How many employees work at the company? 

 

Mynd 12: Hversu margir starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu? 

Af þeim 181 þátttakendum sem svara þessari spurningu kemur fram að 2,8% svarenda vinna 

hjá fyrirtæki sem telur 24 starfsmenn eða færri. Það er athyglisvert þar sem fyrirtæki með 

starfsmannafjölda undir 25 þurfa ekki samkvæmt lögum að innleiða jafnlaunavottun. Einnig 

er athyglisvert að af þeim fyrirtækjum með starfsmannafjölda yfir 150 sem lentu í upphaflega 

úrtakinu, baðst um þriðjungur þeirra undan þátttöku. Algengasta skýringin er sú að fyrirtækin 

eru sjálf að senda svo margar kannanir á sitt starfsfólk að þeim þykir ekki á það bætandi. Því 

er kannski ekki óeðlilegt að eingöngu 7,2% svarenda starfa hjá fyrirtækjum með 150 eða 

fleiri starfsmenn.  

Næstu tvær spurningar snúa að innleiðingunni sjálfri, þ.e.a.s. hvort starfsfólk hafi fengið 

kynningu á innleiðingunni og hvort þau hafi orðið vör við hana. Niðurstöður spurninganna 

eru settar fram saman á súluritinu hér að neðan. Þar kemur fram að langstærstur hluti 

starfsfólks telur sig hafa fengið kynningu á jafnlaunavottun, eða 81,1%. Sömuleiðis telur 

langstærstur hluti starfsfólks sig hafa orðið vart við innleiðinguna, eða 87,2%.  
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Mynd 13: Innleiðing jafnlaunavottunar 

Þrátt fyrir hátt hlutfall þeirra sem hafa hlotið kynningu á jafnlaunavottun og telja sig hafa 

orðið vör við innleiðingu, þá er athyglisvert að tæplega 20% starfsfólks telur sig ekki hafa 

hlotið kynningu, og að 12,8% hafa ekki orðið vör við innleiðinguna. Þá er einnig vert að 

nefna að eitt fyrirtæki úr upprunalega úrtakinu sem baðst undan þátttöku bar því fyrir sig að 

innleiðingarferlinu væri ekki lokið og ekki væri búið að kynna vottunina fyrir starfsfólki. 

Þrátt fyrir það er fyrirtækið á lista yfir fyrirtæki sem hafa hlotið vottun. 

Næst eru þátttakendur spurðir út í það hvort jafnlaunavottunin hefur haft einhverjar 

kjarabreytingar í för með sér. Langstærstur hluti þátttakenda, eða 72,2%, svara á þá leið að 

engin breyting hafi átt sér stað. Einhver hluti þátttakenda, samtals 8,3%, eru ekki vissir hvort 

jafnlaunavottunin hefur haft í för með sér einhverjar kjarabreytingar. Tæplega 20% 

þátttakenda hafa fengið litla, nokkra eða talsverða, launahækkun.  
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Hefur jafnlaunavottun fyrirtækisins haft einhverjar kjarabreytingar í för með sér fyrir þitt stöðugildi? / 

Has the implementation of equal pay certification affected your salary? 

 

Mynd 14: Hefur jafnlaunavottun fyrirtækisins haft einhverjar kjarabreytingar í för með sér fyrir þitt stöðugildi? 

Það vekur athygli að miðað við hversu stórt hlutfall af konum svarar könnuninni þá skuli vera 

svo stórt hlutfall sem ekki hefur upplifað neina breytingu á kjörum sínum. Virðist það benda 

til þess að óleiðréttur launamunur hafi ekki verið til staðar hjá þeim fyrirtækjum sem 

konurnar starfa hjá. 

Næstu tvær spurningar könnunarinnar snúa að því hvernig starfsfólk upplifir innleiðingu 

jafnlaunavottunar hjá sínu fyrirtæki. Í fyrri spurningunni er verið að skoða hvort starfsfólk sé 

ánægt með það hvernig innleiðing janflaunavottunar hefur gengið. Stærstur hluti starfsfólks, 

eða 42,8%, svarar hvorki né. Fjöldi starfsfólks sem er ánægt eða mjög ánægt er 33,3% á 

meðan fjöldi starfsfólks sem er nokkuð óánægt eða mjög óánægt er 23,8%.  

Ertu ánægð/ur með hvernig innleiðing jafnlaunavottunar hefur gengið hjá þínu fyrirtæki? / Are you 

satisfied with the implementation of equal pay certification at your company? 

 

Mynd 15: Ertu ánægð/ur með hvernig innleiðing jafnlaunavottunar hefur gengið hjá þínu fyritæki?  

Í ljósi þess hversu stór hluti þátttakenda er almennt starfsfólk þá getur það skýrt hvers vegna 

svona stórt hlutfall velur að svara hvorki né. Þar sem innleiðingin sjálf er í langflestum 
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tilfellum í höndum stjórnenda getur verið að hinn almenni starfsmaður sé ekki endilega að 

gefa því gaum hvernig innleiðing gangi dag frá degi og þar af leiðandi hafi svona stór hluti 

kannski ekki skoðun á því. 

Seinni spurningin snýr að almennu viðhorfi til innleiðingarinnar. Þar er stærstur hluti 

þátttakenda, eða 65,8%, mjög jákvæður eða jákvæður. Fjöldi starfsfólks sem svarar hvorki né 

er 22,1% og 9,4% eru neikvæðir. Það eru síðan einungis 2,8% sem svara að þau séu mjög 

neikvæð. 

Hvert er almennt viðhorf þitt til innleiðingar jafnlaunavottunar? / What is your general opinion on the 

implementation of equal pay certification? 

 

Mynd 16: Hvert er almennt viðhorf þitt til innleiðingar jafnlaunavottunar?  

Af niðurstöðum þessarar spurningar má mögulega draga þá ályktun að almennt sé viðhorf 

fólks til jafnlaunavottunar jákvætt. Þó er vert fyrir fyrirtæki að hafa í huga að rúm 10% 

starfsfólks hafa neikvætt viðhorf til jafnlaunavottunar og þarf mögulega að grípa til einhverra 

aðgerða til að sporna við því. Þá er mikilvægt að skoða þessa spurningu í samhengi við 

síðustu þrjár spurningar könnunarinnar, en þeim samanburði verður gerð betri skil í 

niðurstöðukafla. 

Þrjár síðustu spurningarnar snúa að því hvaða áhrif innleiðing jafnlaunavottunar hefur á 

starfsfólk fyrirtækjanna. Þegar spurt er um áhrif af innleiðingu jafnlaunavottun á starfsánægju 

kemur í ljós að langstærstur hluti þátttakenda svarar hvorki né, eða 65,6%. Þeim sem finnst 

innleiðingin hafa haft mjög jákvæð eða nokkur jákvæð áhrif eru 15,5% og þeim sem finnst 

innleiðing hafa haft nokkur neikvæð áhrif eða mikil neikvæð áhrif eru 18,8%. 
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Hefur innleiðing jafnlaunavottunar hjá fyrirtækinu haft áhrif á starfsánægju þína? / How has the 

implementation of equal pay certification affected your job satisfaction? 

 

Mynd 17: Hefur innleiðing jafnlaunavottunar hjá fyrirtækinu haft áhrif á starfsánægju þina? 

Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að innleiðing á jafnlaunavottun hefur ekki mjög 

mikil áhrif á starfsánægju. Jafnframt gefa niðurstöður spurningarinnar á undan, samanborið 

við þessa spurningu, til kynna að þátttakendur geti verið almennt jákvæðir gagnvart 

innleiðingunni, án þess að það hafi sérstaklega áhrif á starfsánægju. Þá er vert að draga fram 

þá staðreynd að talsvert fleiri þátttakendur, eða rétt tæp 20%, telja innleiðinguna hafa 

neikvæð áhrif á starfsánægju, þrátt fyrir að einungis um 10% þátttakenda telji sig almennt 

neikvæða gagnvart jafnlaunavottun.  

Þegar spurt er um áhrif af innleiðingu jafnlaunavottun á það hversu stolt starfsfólk er af því 

að starfa hjá fyrirtækinu kemur í ljós að rétt rúmlega helmingur þátttakenda svarar hvorki né, 

eða 50,3%. Það starfsfólk sem finnst innleiðingin hafa haft mjög jákvæð eða nokkur jákvæð 

áhrif á það hverstu stolt það er að starfa hjá fyrirtækinu eru 38,6%. Það starfsfólk sem finnst 

innleiðing hafa haft nokkur neikvæð áhrif eða mikil neikvæð áhrif á það hversu stolt það er 

að starfa hjá fyrirtækinu eru 11,1%. 
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Hefur innleiðing jafnlaunavottunar hjá fyrirtækinu haft áhrif á það hversu stolt/ur þú ert af því að starfa 

hjá fyrirtækinu? / How has the implementation of equal pay certification affected your company pride? 

 

Mynd 18: Hefur innleiðing jafnlaunavottunar hjá fyrirtækinu haft áhrif á það hversu stolt/ur þú ert af því að 

starfa hjá fyrirtækinu? 

Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að innleiðing jafnlaunavottunar hefur meiri 

áhrif á það hversu stolt starfsfólk er af því að starfa hjá fyrirtækinu heldur en starfsánægju. 

Eins og með spurninguna á undan, þá gefa niðurstöðurnar jafnframt til kynna að starfsfólk 

geti verið almennt jákvætt gagnvart jafnlaunavottun, en telji það ekki hafa sérstök áhrif 

hversu stolt það er af því að starfa hjá fyrirtækinu.  

Þegar spurt er hvort þátttakendur mundu horfa til þess hvort fyrirtæki hefur öðlast 

jafnlaunavottun þegar og ef þeir skipta um starf, svara 42% því að þeir muni örugglega eða 

líklega horfa til þess. Þeir sem munu líklega ekki eða örugglega ekki horfa til þess eru 38,1% 

og þeir sem vita ekki hvort þeir muni horfa til þess eru 19,9%. 

Telur þú að þú munir horfa til þess hvort fyrirtæki hefur jafnlaunavottun eða ekki þegar/ef þú færir þig 

til í starfi? / Should you seek other employment in the near or distant future, will equal pay certification 

matter in your choice of employer? 

 
Mynd 19: Telur þú að þú munir horfa til þess hvort fyrirtæki hefur jafnlaunavottun eða ekki þegar/ef þú færir 

þig til í starfi? 
Af niðurstöðum þessarar spurningar má einna helst draga þá ályktun að þrátt fyrir að 

þátttakendur séu jákvæðir eða hlutlausir gagnvart jafnlaunavottun almennt er ekki þar með 

sagt að fólk muni horfa sérstaklega til þess hvort fyrirtæki hefur jafnlaunavottun þegar og ef 

það ákveður að færa sig til í starfi.  
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6 Niðurstöður 

Markmiðið með verkefninu er að rannsaka hvort og hvaða áhrif innleiðing jafnlaunavottunar 

hefur á starfsfólk fyrirtækja. Leitast er við að fá fram svar við meginrannsóknarspurningunni: 

Hefur vottunin jákvæð eða neikvæð áhrif á starfsánægju og viðhorf starfsfólks til 

fyrirtækisins? Til að afmarka viðfangsefnið enn nákvæmar er jafnframt horft til þess að svara 

eftirfarandi undirspurningum: Hefur innleiðingin haft í för með sér breytingar á kjörum 

starfsmanna? Hefur innleiðing jafnlaunavottunar áhrif á það hversu stolt starfsfólk er af því 

að vinna hjá fyrirtækinu? Í niðurstöðukaflanum eru dregnar saman áhugaverðustu 

niðurstöðurnar út frá ýmsum breytum. 

Niðurstöður þeirrar könnunar sem lögð var fyrir starfsfólk sem hluti af rannsókn þessari 

benda til þess að áhrif jafnlaunavottunar á kjör starfsfólks séu óveruleg, en langstærstur hluti 

þátttakenda segjast ekki hafa hlotið kjarabreytingu. Þá er athyglisvert að sjá að hlutfallslega 

virðast fleiri karlmenn hljóta kjarabreytingu í kjölfar jafnlaunavottunar heldur en konur.  

 

Mynd 20: Kjarabreyting eftir kyni 

Þrátt fyrir að mikið sé fjallað um kynbundinn launamun í rannsókninni, og raunar almennt í 

allri umfjöllun um jafnlaunavottun, má ekki gleyma því að jafnlaunavottun getur einnig falið 

í sér kjarabreytingu á milli einstaklinga af sama kyni sem sinna sambærilegum störfum en 

hafa ekki sömu launakjör. 

Meirihluti þátttakenda í könnuninni eru konur sem starfa hjá hinu opinbera, eru 

háskólamenntaðar og gegna ekki stjórnunarstöðu. Með hliðsjón af því kemur á óvart að ekki 
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skuli vera fleiri sem hafa upplifað kjarabreytingar. Þrátt fyrir að niðurstöður könnunarinnar 

gefi til kynna að áhrif jafnlaunavottunar á kjör starfsfólks séu óveruleg, kunna að liggja aðrar 

skýringar að baki. Ein skýring getur verið sú að á jafnlaunavottuninni séu ákveðnir 

annmarkar sem komi í veg fyrir það að vottunin sem kerfisbundið úrræði nái utan um 

vandann. Önnur skýring getur falist í annmörkum á rannsókninni sjálfri. Mögulega gefa 

niðurstöður könnunarinnar einfaldlega til kynna að launakerfið sé meira gagnsætt hjá ríkinu 

heldur en á almenna markaðnum. 

Þrátt fyrir hátt hlutfall þátttakenda sem hafa hlotið kynningu á jafnlaunavottun og telja sig 

hafa orðið vör við innleiðingu, þá er athyglisvert að tæplega 20% starfsfólks telur sig ekki 

hafa hlotið kynningu, og að 12,8% hefur ekki orðið var við innleiðinguna. Hlutfallslega töldu 

fleiri starfsmenn sveitarfélaga sig ekki hafa hlotið kynningu á jafnlaunavottuninni, eða um 

60%.  

 

Mynd 21: Kynning á jafnlaunavottun eftir tegund fyrirtækis 

Í staðlinum sjálfum kemur fram krafa um að starfsfólk hljóti kynningu á jafnlaunastefnu 

fyrirtækisins, auk þess sem gert er ráð fyrir að starfsfólk hljóti kynningu á niðurstöðu 

launagreininga hvað varðar kynbundinn launamun innan einstakra starfshópa, nema 

persónuverndarhagsmunir mæli gegn því. (Staðlaráð Íslands, 2012). Þá er einnig vert að 

nefna að eitt fyrirtæki úr upprunalega úrtakinu sem baðst undan þátttöku bar því fyrir sig að 

innleiðingarferlinu væri ekki lokið og ekki væri búið að kynna vottunina fyrir starfsfólki. 

Þrátt fyrir það er fyrirtækið á lista yfir fyrirtæki sem hafa hlotið vottun. 
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Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að hlutfallslega séu færri hjá einkafyrirtækjum 

óánægðir með hvernig innleiðingin hefur gengið heldur en hjá opinberum fyrirtækjum, og 

fæstir óánægðir hjá opinberum hlutafélögum og sveitarfélögum.  

 
Mynd 22: Viðhorf til innleiðingar eftir tegund fyrirtækis 

Niðurstöðurnar eru athyglisverðar í ljósi þess að flestir þeirra sem hlutu einhverja 

kjarabreytingu starfa hjá opinberri stofnun. 

 
Mynd 23: Kjarabreyting eftir tegund fyirtækis 

Hlutfallslega er starfsfólk sem ekki hefur mannaforráð (almennir starfsmenn og 

millistjórnendur sem ekki hafa mannaforráð) óánægðara með innleiðinguna heldur en það 

starfsfólk sem hefur mannaforráð (þ.m.t. yfirstjórn).  
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Mynd 24: Viðhorf til innleiðingar eftir stöðu innan fyrirtækis 

Mögulega felst skýringin í því að stjórnendur hafa margir hverjir komið að innleiðingunni 

með beinum hætti. Þá er einnig vert að nefna að sú vinna sem fyrirtæki þarf að inna af hendi 

áður en hægt er að óska eftir vottun getur gagnast fyrirtækinu með öðrum hætti og því 

kannski ekki óeðlilegt að stjórnendur séu ánægðir með innleiðingarferlið. 

Ein af rannsóknarspurningunum snýst um það hvort jafnlaunavottun hefur jákvæð áhrif á 

starfsánægju og er það m.a. skoðað út frá því sjónarhorni hvort kjarabreyting í kjölfar 

innleiðingar jafnlaunavottunar hjá fyrirtækinu hefur áhrif á starfsánægju, eða hvort 

jafnlaunavottun sé einfaldlega viðhaldsþáttur sem hefur eingöngu þau áhrif að koma í veg 

fyrir óánægju, en auki starfsánægju ekki, í samræmi við kenningar Herzbergs. Niðurstöður 

könnunarinnar sýna fram á óveruleg tengsl á milli þess að hljóta kjarabreytingu í kjölfar 

innleiðingar jafnlaunakerfis og aukinnar starfsánægju. Enn fremur sýna niðurstöður fram á að 

í einhverjum tilvikum er fylgni á milli kjarabreytingar í kjölfar innleiðingar jafnlaunakerfis 

og neikvæðra áhrifa á starfsánægju.  
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Mynd 25: Áhrif á starfsánægju með hliðsjón af kjarabreytingu 

Möguleg skýring á þeim niðurstöðum getur verið sú að kjarabreyting hefur ekki verið í 

samræmi við væntingar og gæti verið ráð fyrir fyrirtæki að gæta að væntingastjórnun 

samhliða innleiðingu jafnlaunakerfis og vottun í samræmi við það.  

Heilt yfir sýnir könnunin fram á að starfsfólk telur innleiðingu jafnlaunakerfis og 

jafnlaunavottun ekki hafa nein sérstök áhrif á starfsánægju. Þó er vert að taka fram að fleiri 

þátttakendur telja innleiðinguna hafa neikvæð áhrif á starfsánægju heldur en þeir sem telja 

innleiðinguna hafa jákvæð áhrif. Mögulega upplifir starfsfólk að ferlið sé ekki nógu gagnsætt 

eða að ávinningur af innleiðingu kerfisins er fólkinu ekki nægilega sýnilegur. Þegar horft er 

til kynjaskiptingar í viðhorfi gagnvart vottuninni kemur á óvart að hlutfallslega telja fleiri 

karlmenn innleiðinguna hafa jákvæð áhrif á starfsánægju heldur en konur.  
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Mynd 26: Áhrif á starfsánægju - kynjaskipting 

Þá eru karlmenn einnig hlutfallslega jákvæðari gagnvart jafnlaunavottun almennt, þótt ekki 

beri mjög mikið á milli. Frekari rannsókna er þörf til að hægt sé að fullyrða um mögulegar 

skýringar að baki þessu. 
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Mynd 27: Almennt viðhorf til jafnlaunavottunar - kynjaskipting 

Tvær síðustu spurningarnar í könnuninni lúta að ávinningi fyrir fyrirtækið. Eins og fram 

kemur í fræðilegum kafla ritgerðarinnar virðist skýr stefna varðandi samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækis skila sér í betri afkomu og bættri ímynd fyrir fyrirtækið. Þá kemur jafnframt fram 

að möguleiki er á því að jafnlaunavottunin skili sér í betri ímynd fyrir fyrirtækið og auki líkur 

á því að fyrirtækið laði að sér hæft starfsfólk, sem er dæmi um ávinning fyrir fyrirtæki af 

jafnlaunavottuninni. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að jafnlaunavottun geti í 

einhverjum tilvikum leitt af sér jákvæðara viðhorf starfsfólks til vinnustaðarins, þ.e.a.s. að 

starfsfólk verður stoltara af því að starfa hjá fyrirtækinu. Áhrifin á stolt eru meiri heldur en 

áhrifin á starfsánægju. Þá benda niðurstöður rannsóknarinnar einnig til þess að hluti þess 

starfsfólks sem starfar hjá jafnlaunavottuðu fyrirtæki mun horfa til þess í framtíðinni ef til 

atvinnuleitar kemur hvort það fyrirtæki sem það sækir um hjá hafi hlotið jafnlaunavottun. 

Eftir því sem fleiri fyrirtæki upfylla skilyrði um jafnlaunavottun munu væntingar til 

fyrirtækja hvað þetta varðar væntanlega aukast og má mögulega færa fyrir því rök að vægi 

þessa þáttar eigi eftir að aukast eftir því sem jafnlaunavottun þykir sjálfsagðari. Þó ber að 

gæta þess að í einhverjum tilvikum virðist innleiðing jafnlaunavottunar hafa neikvæð áhrif og 

þurfa fyrirtæki mögulega að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir þau. 
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7 Tillögur 

Einhverjar rannsóknir hafa þegar verið gerðar á jafnlaunavottuninni. Þar sem jafnlaunavottun 

er tiltölulega nýtilkomin er mörgum spurningum enn ósvarað um þau áhrif sem hún hefur, 

bæði fyrir fyrirtækið og ekki síður fyrir starfsfólkið sjálft. Enn eiga allmörg fyrirtæki eftir að 

fara í gegnum innleiðingarferlið, enda er frestur ekki útrunninn hjá öllum fyrirtækjastærðum 

og -tegundum. Í ljósi þessa væri mjög áhugavert að gera fleiri kannanir í framtíðinni og 

afmarka rannsóknarefni ennþá meira.  

Ein af þeim rannsóknum sem áhugavert væri að framkvæma, er könnun í líkingu við þessa 

sem lögð væri fyrir starfsfólk að einhverjum tíma liðnum. Þá verður komin meiri reynsla á 

ferlið og fleiri fyrirtæki búin að öðlast vottun. Þessari rannsókn mætti jafnframt fylgja eftir 

með rannsókn þar sem launakjör fyrir og eftir innleiðingu væru borin saman, þegar búið væri 

að gera ráð fyrir öðrum þáttum kjarabreytinga á borð við samningsbundnar breytingar. Einn 

þeirra þátta sem gagnlegt væri að rannsaka er það hvort konur og karlar hljóta jöfnum 

höndum kjarabreytingar í tengslum við innleiðingu jafnlaunavottunar. Þá væri jafnframt 

gagnlegt að rannsaka hvort jafnlaunavottun leiði í einhverjum tilvikum til lækkunar launa, en 

spurningalistinn sem stuðst var við í þessari rannsókn gerði eingöngu ráð fyrir jákvæðum 

kjarabreytingum. 

Einnig gæti verið áhugavert að fylgja eftir niðurstöðum varðandi neikvæða upplifun á 

innleiðingu jafnlaunavottunar. Niðurstöður benda til þess að þrátt fyrir að jákvæð eða 

óveruleg áhrif séu langtum meiri, þurfi fyrirtæki mögulega einhvern veginn að bregðast við 

neikvæðri upplifun, til dæmis með væntingastjórnun eða aukinni og fjölbreyttari kynningu á 

vinnustöðum. Kannanir sem þessi ættu að gagnast mannauðsstjórum, sem og öðrum 

stjórnendum, við að skoða hvað hafi áunnist með innleiðingunni, hvað megi betur fara og 

hvernig megi bregðast við. 
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8 Lokaorð 

Þegar konur komu út á vinnumarkaðinn í ríkari mæli varð launamunur kynjanna áþreifanlegri 

heldur en áður hafði verið. Í gegnum tíðina hefur verið reynt að sporna við honum með 

lagasetningu og á Íslandi voru fyrstu lögin sem tóku á launamun kynjanna sett árið 1961. Þó 

heilmargt hafi áunnist síðan þá hefur það samt ekki dugað til því launamunur mælist enn í 

könnunum, jafnvel þegar búið er að gera ráð fyrir tilteknum breytum sem geta skekkt 

niðurstöðurnar. Með nýjustu lagasetningunni sem kveður á um jafnlaunavottunina er enn 

verið að reyna að sporna við launamun kynjanna.  

Ljóst er að innleiðing jafnlaunavottunar á sér langan aðdraganda hérlendis og að Ísland er 

framarlega á meðal þjóða þegar kemur að baráttunni gegn kynbundnum launamun. Flestir 

stjórnendur sem koma að vinnunni við inleiðinguna eru sammála því að innleiðing 

jafnlaunavottunar sé dýr aðgerð, bæði hvað varðar beinan kostnað og eins þann tíma sem fer í 

undirbúning og vinnu áður en hægt er að óska eftir vottuninni. Það hlýtur því að vera 

ákveðina krafa frá stjórnendum að sú vinna og þeir fjármunir skili sér til baka, til dæmis með 

ánægðara starfsfólki og bættri ímynd. Þá hlýtur jafnframt að vera krafa um að það verði 

áþreifanlegur ávinningur af jafnlaunavottuninni fyrir starfsfólkið sjálft.  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á jafnlaunavottun hafa flestar haft innleiðingarferlið 

sjálft sem þungamiðju. Flestar hafa þær verið eigindlegar og á formi viðtala við þá 

stjórnendur sem komið hafa að innleiðingunni. Minna hefur farið fyrir rannsóknum á áhrifum 

af vottuninni á starfsfólkið sjálft. Markmið þessarar rannsóknar var að draga fram viðhorf 

starfsfólksins og afmarkaðist hún við að kanna áhrif á starfsánægju og viðhorf starfsfólks til 

fyrirtækisins. Þar sem jafnlaunavottun hefur það að markmiði að tryggja jöfn kjör starfsfólks 

lá beint við að skoða tengsl á milli kjara annars vegar og starfsánægju hins vegar og hvort 

jafnlaunavottun hefði áhrif á kjör starfsfólks.  

Heilt yfir virðist starfsfólk vera jákvætt gagnvart innleiðingunni. Þrátt fyrir það er ekki hægt 

að fullyrða á grundvelli niðurstaðna þessarar rannsóknar að starfsfólk upplifi mikla breytingu, 

hvort heldur sem er á kjörum eða starfsánægju. Ef eitthvað, þá eru áhrif á starfsánægju meira 

neikvæð heldur en jákvæð. Mestu jákvæðu breytingarnar virðast vera jákvæð áhrif á stolt 

fólks á því að vinna fyrir fyrirtæki sem hefur hlotið vottun. Lítill munur er á milli kynja þegar 

kemur að áhrifum á starfsánægju og stolt, og ef eitthvað eru áhrifin jákvæðari hjá körlum 

heldur en konum. Þá virðist sem starfsfólk muni í framtíðinni mögulega horfa til þess við val 

á fyrirtæki til að starfa hjá hvort fyrirtækið hafi hlotið jafnlaunavottun. Heilt yfir er 

ávinningurinn meiri en minni, bæði fyrir starfsfólk og fyrir fyrirtæki. Fyrirtæki munu þó 

þurfa að bregðast við neikvæðum áhrifum, t.d. með meiri fræðslu og væntingastjórnun.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Könnun: 

Hvert er kyn þitt? / What is your gender? 

 KK / M 
 KVK / F 
 Annað / Other 

Hver er aldur þinn? / What is your age? 

 18-25 ára / years 
 26-35 ára / years 
 36-45 ára / years 
 46-55 ára / years 
 56-66 ára / years 
 67 ára eða eldri / years or older 

Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? / What is the highest level of education 
that you have completed? 

 Grunnskólapróf eða minna / Elementary or less 
 Stúdentspróf / Matriculation examination 
 Iðnpróf / Vocational education 
 Grunnnám í háskóla / Bachelor‘s degree 
 Meistaranám í háskóla eða hærra / Master‘s degree or higher 
 Annað / Other 

Ef þú leggur saman launatekjur og aðrar tekjur þínar fyrir skatta, hversu háar eru þær á 
mánuði? / What is your total gross income per month? 

 Lægri en 250 þúsund / Less than 250 thousand 
 250-399 þúsund / thousand 
 400-549 þúsund / thousand 
 550-799 þúsund / thousand 
 800-999 þúsund / thousand 
 1.000-1.249 þúsund / thousand 
 1.250-1.499 þúsund / thousand 
 1.500 þúsund eða hærri / More than 1.500 thousand 
 Vil ekki svara / Do not wish to disclose 

Ég starfa hjá / I work for: 

 Opinberri stofnun / a public organization 
 Opinberu hlutafélagi / a public corporation 
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 Sveitarfélagi / the local municipality 
 Einkafyrirtæki / a private corporation 
 Annað / other 

Hvert af eftirfarandi lýsir stöðu þinni hjá fyrirtækinu best / Which of the following best 
descibes your position at your company : 

 Almennur starfsmaður / General employee 
 Millistjórnandi (án mannaforráða) / Middle management (without employee 

management) 
 Millistjórnandi (með mannaforráð) / Middle management (with employee 

management) 
 Yfirstjórn / Administration 

Hversu margir starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu / How many employees work at the 
company? 

 24 eða færri / 24 or less 
 25-49 
 50-99 
 100-149 
 150 eða fleiri / 150 or more 

Hefur þú fengið kynningu á innleiðingu jafnlaunavottunar frá þínu fyrirtæki / Have you 
received a presentation on the implementation of equal pay certification from your company? 

 Já / Yes 
 Nei / No 

Hefur þú orðið var/vör við innleiðingu jafnlaunavottunar hjá þínu fyrirtæki / Are you aware 
of the implementation of equal pay certification at your company? 

 Já 
 Nei 

Hefur jafnlaunavottun fyrirtækisins haft einhverjar kjarabreytingar í för með sér fyrir þitt 
stöðugildi / Has the implementation of equal pay certification affected your salary? 

 Já, talsverð hækkun / Yes, significantly 
 Já, nokkur hækkun / Yes, somewhat 
 Já, en lítil hækkun / Yes, but not significantly 
 Engin breyting / No difference 
 Veit ekki / Not sure 

Ertu ánægð/ur með hvernig innleiðing jafnlaunavottunar hefur gengið hjá þínu fyrirtæki / Are 
you satisfied with the implementation of equal pay certification at your company? 

 Mjög ánægð/ur / Very satisfied 
 Nokkuð ánægð/ur / Somewhat satisfied 
 Hvorki né / Neutral 
 Nokkuð óánægð/ur / Somewhat dissatisfied 
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 Mjög óánægð/ur / Very dissatisfied 

Hvert er almennt viðhorf þitt til innleiðingar jafnlaunavottunar / What is your general opinion 
on the implementation of equal pay certification? 

 Mjög jákvæð(ur) / Very positive 
 Jákvæður / Somewhat positive 
 Hvorki né / Neutral 
 Neikvæður / Somewhat negative 
 Mjög neikvæð(ur) / Very negative 

Hefur innleiðing jafnlaunavottunar hjá fyrirtækinu haft áhrif á starfsánægju þína / How has 
the implementation of equal pay certification affected your job satisfaction? 

 Mikil jákvæð áhrif / Very positive effect 
 Nokkur jákvæð áhrif / Somewhat positive effect 
 Hvorki né / Neutral 
 Nokkur neikvæð áhrif / Somewhat negative effect 
 Mikil neikvæð áhrif / Very negative effect 

Hefur innleiðing jafnlaunavottunar hjá fyrirtækinu haft áhrif á það hverstu stolt/ur þú ert af 
því að starfa hjá fyrirtækinu / How has the implementation of equal pay certification affected 
your company pride? 

 Mikil jákvæð áhrif / Very positive effect 
 Nokkur jákvæð áhrif / Somewhat positive effect 
 Hvorki né / Neutral 
 Nokkur neikvæð áhrif / Somewhat negative effect 
 Mikil neikvæð áhrif / Very negative effect 

Telur þú að þú munir horfa til þess hvort fyrirtæki hefur jafnlaunavottun eða ekki þegar/ef þú 
færir þig til í starfi / Should you seek other employment in the near or distant future, will 
equal pay certification matter in your choice of employer? 

 Já, örugglega / Yes, definitely 
 Já, líklega / Yes, probably 
 Veit ekki / Not sure 
 Nei, líklega ekki / No, probably not 
 Nei, örugglega ekki / No, definitely not 
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Viðauki 2 

Sæl/Sæll 

Ég heiti Laufey Kristinsdóttir og er nemandi í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri. Ég 

vinn um þessar mundir að lokaverkefni mínu til BSc gráðu undir handleiðslu Dr. Grétars Þórs 

Eyþórssonar. Verkefnið mitt fjallar um innleiðingu á jafnlaunavottun og er ég að skoða 

innleiðinguna út frá starfsfólkinu, með áherslu á hvort starfsfólk upplifi einhverjar breytingar 

í kjölfarið á innleiðingunni. Mikilvægur liður í verkefninu er að fá að leggja spurningakönnun 

fyrir starfsfólk sem starfar hjá fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum sem nú þegar hafa 

hlotið vottunina. Könnunin er með öllu órekjanleg, hvort heldur sem er niður á einstaklinga 

eða fyrirtæki/stofnun. 

Það ætti ekki að taka meira en fimm mínútur að svara könnuninni og er hún á rafrænu formi.   

Meðfylgjandi er hlekkur á könnunina. Ég væri afskaplega þakklát ef þú sæir þér fært að 
áframsenda hlekkinn á þitt samstarfsfólk.  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZquNw2g0woz9kulTz6i7UtCEn57lK34mrQL
B9XNfr-IMWlQ/viewform?usp=sf_link 

Ekki hika við að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna. 

Með bestu kveðju og fyrir fram þakklæti. 

Laufey Kristinsdóttir 

 

Sæl/Sæll 

Þann 6. febrúar sl. sendi ég neðangreindan póst varðandi könnun sem ég er að gera fyrir 
lokaverkefnið mitt við Háskólann á Akureyri. 

Mér þætti afskaplega vænt um ef hægt væri að senda póst á starfsfólk xxxx og minna á 
könnunina. 

Hér er hlekkur á könnunina og það tekur innan við fimm mínútur að svara. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZquNw2g0woz9kulTz6i7UtCEn57lK34mrQL
B9XNfr-IMWlQ/viewform?usp=sf_link 

Með bestu kveðju, 

Laufey Kristinsdóttir 

 

 



54 

Sæl/Sæll 

Núna fer könnuninni minni að ljúka en ég mun loka fyrir hana nk. mánudag. 
Mig langar að biðja þig um að senda einu sinni enn póst á þitt starfsfólk og minna á mig. 
Ég læt hlekkinn fylgja með hér fyrir neðan. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZquNw2g0woz9kulTz6i7UtCEn57lK34mrQL
B9XNfr-IMWlQ/viewform?usp=sf_link 

Ég þakka kærlega fyrir þær góðu undirtektir sem ég hef fengið. 

Bestu kveðjur, Laufey 
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