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Útdráttur 
 
Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort áhrif lögfestingar á jafnlaunakerfum eru að raungerast og hvort 
lögfestingin hefur einhver önnur jákvæð hliðaráhrif hjá þeim skipulagsheildum sem hafa lokið innleiðingu á 
jafnlaunakerfum. Rannsóknin leiddi í ljós að markmið lögfestinarinnar eru að skila sér þar sem þær 
skipulagsheildir sem hafa lokið innleiðingu og fengið vottun á jafnlaunakerfum samkvæmt lögunum eru að bera 
kennsl á ómálefnalegan launamun. Við rannsóknina var stuðst við þrjár rannsóknarnálganir, viðtöl, 
spurningakönnun og kvik kerfislökn. 
 

Könnunin leiddi í ljós að 99% þátttenda voru sammála því að launajafnrétti þ.e. sömu laun fyrir sömu 
eða jafnverðmæt störf, sé mikilvægt málefni, rúmlega 66% telja  innleiðinguna gagnlega til að hjálpa til við að 
koma upp skipulagi og gagnsæi í launasetningu sem var ekki til staðar. Enn fleiri (82,5%) segjast sammála því að 
innleiðingin sé gagnlegt tæki til að greina þætti sem hafa áhrif á verðmæti starfa og flestir þátttakendur (92,5%) 
segja innleiðinguna hjálpa til við að bera kennsl á ómálefnalegan launamun. Þegar litið er til þess að 99% 
þátttakenda eru sammála því að launajafnrétti þ.e. sömu laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, sé mikilvægt 
málefni þá má draga þá ályktun að lögfesting vottunar á jafnlaunakerfum sé í raun ekki síður að gagnast 
stjórnendum sem bera þá ábyrgð að tryggja launajafnrétti. 

 
 
Abstract 
 
The aim of this research was to examine the effects of the recently enforced equal pay legalization and whether 
the legislation has any other positive effects for those organizations that have completed the implementation 
of the equal pay system. The study revealed that the goal of the statute is being reached  and those organizations 
that have completed the implementation and certification of their equal pay systems, under the Act, are 
identified the gender pay gap within their pay system. The research used three approaches, interviews, survey  
and systems dynamics. 
 

The survey revealed that 99% of participants agreed that pay equality ie. equal pay for the same or 
equivalent jobs, is important, over 66% consider the implementation useful to establish structure and 
transparency in paysystems where there was non before. Even more (82.5%) agree that the implementation is 
a useful tool for identifying factors that affect the value of work and most participants (92.5%) said the 
implementaion assist to identify the unreasoned pay gap. In view of the fact that 99% of the participants agree 
that pay equality ie. equal pay for the same or equivalent jobs, if important issue it can be concluded that the 
legalization of certification of equal pay systems is not in the least to benefit managers who are responsible for 
ensuring equal pay. 
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1. Inngangur 

Ísland, sem trónað hefur á toppi The Global Gender Gap Index nánst frá upphafi mælinga (World Economic 
Forum, 2020), hefur enn ekki tekist að útrýma kynbundnum launamun þrátt fyrir að hann hafi verið 
bannaður með lögum allt frá árinu 1961 (Lög um launajöfnuð kvenna og karla nr. 60/1961).  

Árið 2008 var ráðist í það verkefni að hanna verkfæri til að vinna markvisst að því að útrýma 
óútskýrðum og ómálefnalegum launamun kynjanna. Afurðin var ÍST 85 kröfustaðallinn um jafnlaunakerfi 
sem leit dagsins ljós árið 2012. Í fyrstu var staðallinn valfrjáls fyrir atvinnurekendur að innleiða en eftir 
nokkurra ára reynslu af notkun staðalsins var valfrelsið afnumið með Lögum um breytingar á lögum um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/ 2008 með síðari breytingum (Jafnlaunavottun) nr. 
56/2017, sem gengu í gildi þann 1. janúar 2018.  

Miklar væntingar eru bundnar við lögleiðingu staðalsins en ekki eru allir sammála um réttmæti þeirrar 
ákvörðunar (Samtök atvinnulífsins 2017; Þingskjal 966-437). Framtakið hefur vakið áhuga ýmissa erlendra 
aðila sem fylgjast grannt með ferlinu (Wagner, I. og Grødem, A. S., 2018). Tilraunaverkefni, á vegum 
Velferðarráðuneytisins, sem sett var af stað árið 2012 og lauk 8. mars 2018 gaf til kynna að innleiðing 
jafnlaunastaðalsins stuðlar ekki bara að útrýmingu á  launamun kynjanna heldur fylgi innleiðingunni ýmiss 
annar ávinningur. Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á innleiðingu á jafnlaunastaðlinum styðja 
þær ályktanir en þær gefa til kynna að innleiðing jafnlaunakerfa skili meiri ávinningi en aðeins jöfnum 
launum s.s. aukinni starfsánægju og stolti starfsfólks (Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2017). Eins sjái stjórnendur 
að ávinningurinn af innleiðingu og vottun jafnlaunakerfa sé að geta tryggt og sýnt fram jafnrétti og 
launajöfnuð á meðal starfsfólks (Anna Þórhallsdóttir, 2018; Guðbjörg Ingunn Óskarsdóttir, 2019). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að meta hvort lögfesting Jafnlaunavottunar er að reynast 
atvinnurekendum gagnlegt  tæki til að bera kennsl á ómálefnalegan launamun sem hingað til hefur verið 
erfitt að greina og hvort vinnan sé að gagnast á fleiri sviðum en við greiningu á launamun. Leitast verður við 
að svara eftirfarandi spurningum: 

 Er skyldubundin vottun á jafnlaunakerfum að þjóna fleiri aðilum en launþegum? 
 Eru upphafleg markmið, við gerð jafnlaunastaðalsins, að raungerast með lögfestingunni?  
 Hvaða líkur eru á að skipulagsheildir hefðu innleitt jafnlaunakerfi ef vottun hefði ekki verið lögfest? 
 Hvað veldur því að stjórnendur meta mikilvæg félagsleg viðfangsefni, eins og sanngjarna 

launasetningu, ekki sem aðkallandi verkefni? 
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2. Fræðileg samantekt  
Launajafnrétti hefur verið eitt af áhersluefnum Alþjóða vinnumálastofnunarinnar (ILO) allt frá árinu 1951 þegar 
ILO setti fram samþykktina „the ILO Equal Remuneration Convention (No.100)“. Í þessum kafla eru raktar helstu 
áherslur og aðgerðir sem beitt hefur verið til að ná fram launajafnrétti á vinnumarkaði hér á landi og innihalda 
þær forsögu og þróun jafnlaunastaðalsins allt fram að lögfestingu hans árið 2017. Næst er varpað ljósi á 
hugmyndfræðina sem liggur að baki stjórnunarstöðlum og hvernig þeim og öðrum stöðlum hefur verið beitt til 
að raungera lög á vinnumarkaði. Í kjölfarið er farið yfir hvaða kröfur jafnlaunastaðallinn gerir til þeirra sem 
innleiða hann og hvernig það kallast á við kröfur annarra stjórnunarstaðla. Að lokum verður skoðað hvað 
rannsóknir á lögfestingu Jafnlaunavottunar hafa leitt í ljós. 

 

2.1  Staðan á vinnumarkaði - Launajafnrétti  
Árið 1961 setti Alþingi Lög um launajöfnuð kvenna og karla nr. 60/1061. Lögin fólu í sér markvissar aðgerðir um 
hækkun launa kvenna í áföngum yfir sex ára tímabil eða þar til grunnlaunum karla, fyrir sömu störf, væri náð. 
Árið 1973 var sett á laggirnar sérstakt jafnlaunaráð til að fylgja eftir ákvæðum laganna en þrátt fyrir þessar 
markvissu aðgerðir var bilið enn óbrúað árið 1975. Þann 24. október það ár tóku konur málin í sínar hendur þegar 
um 90% vinnandi kvenna tóku sér frí til að safnast saman og krefjast jafnréttis á vinnumarkaði. Þessar aðgerðir 
skiluðu konum Lögum um jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976 ári síðar en þar er kveðið á um sömu laun og kjör 
til karla og kvenna fyrir sambærileg (ekki sömu eins og það er orðað í dag) eða jafnverðmæt störf. Rúmum 
fimmtíu árum síðar hefur þessum markmiðum ekki enn verið náð (Guðbjartur Hannesson, 2011; Katrín 
Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

 Fyrsta útgáfa þeirra jafnréttislaga sem við búum við í dag,  Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 
karla, nr. 65 voru samþykkt árið 1985 og var þá Alþingi falið að setja fram sérstaka aðgerðarbundna 
framkvæmdaráætlun og hafa eftirlit með framkvæmd hennar. Næstu tvær útgáfur laganna (28/1991 og 
96/2000) fólu í sér m.a. stofnun kærunefnd jafnréttismála, kröfu um jafnréttisnefndir sveitarfélaga, stofnun 
Jafnréttisstofu, kröfu um kynjasamþættingu hjá hinu opinbera, skyldu til atvinnurekenda um að setja fram 
jafnréttisáætlanir og að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni á vinnustöðum. Núverandi útgáfa laganna (nr. 
10/2008) leit dagsins ljós árið 2008. Í þeirri útgáfu bættust m.a. við auknar heimildir til Jafnréttisstofu við öflun 
upplýsinga og heimilaðar dagsektir ef kröfum er ekki mætt, úrskurðir Kærunefndar jafnréttismála var gerður 
bindandi, settur á kynjakvóti við skipan í nefndi, ráð og stjórnir á vegum hins opinbera ásamt því að launaleynd 
var afnumin. Á sama tíma var gert samkomulag um að ráðherra leitaði leiða til að búa til kerfi sem gerði 
skipulagsheildum kleift að sýna fram á að þeir væru að greiða sömu laun fyrir sömu og jafnverðmæt störf. 

Þann 24. október 2008 gáfu þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra Jóhanna Sigurðardóttir, 
Alþýðusamband Íslands (ASÍ) og Samtök atvinnulífsins (SA) út sameiginlega viljayfirlýsingu um að þau hyggðust 
óska eftir viðræðum við Staðlaráð Íslands um gerð staðals sem nýst gæti sem undirstaða Jafnlaunavottunar um 
jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði hvað varðar laun, ráðningar og uppsagnir. Áherslan var sett á að útbúa 
vottunarhæfan staðal í samræmi við aðra viðurkennda gæða- og stjórnunarstaðla sem Staðlaráð gefur út 
(Jóhanna Sigurðardóttir, 2012).  

Á kvenréttindadaginn 19. júní 2012 voru svo kynntar til sögunnar tillögur að jafnlaunastaðli sem þjónar 
þeim tilgangi að afmá kynbundinn og óútskýrðan launamun kynjanna á íslenskum vinnumarkaði (Guðrún C. 
Emilsdóttir, 2012). Sama ár var settur á laggirnar aðgerðarhópur stjórnvalda og samtaka aðila á vinnumarkaði 
um launajafnrétti (Stjórnarráð Íslands, e.d.) en hópnum var falið að skoða stöðu jafnréttismála hér á landi. 
Afrakstur vinnuhópsins var birtur í tveimur skýrslum, þar sem önnur fjallar um rannsókn á launamun karla og 
kvenna út frá ýmsum víddum (Sigurður Snævarr, 2015) en hin veitir yfirlit yfir stöðu kvenna og karla á 
vinnumarkaði (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Velferðarráðuneytið birti niðurstöður 
þessarar yfirgripsmiklu vinnu en verkefnið er tilraun til að kortleggja stöðu jafnréttismála á íslenskum 
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vinnumarkaði. Samkvæmt skýrslunni hefur launamunur kynjanna minnkað örlítið. Launamunurinn mældist um 
7,6% á vinnumarkaðnum í heild, 7,8% á almennum vinnumarkaði en 7% á opinberum vinnumarkaði. Viðhorf 
vinnuveitenda í öllum atvinnugeirum voru einnig metin út frá ýmsum jafnréttissjónarmiðum og kemur fram að 
viðhorf yfirmanna í einkageiranum og þeim opinbera eru ólík. Viðhorf yfirmanna í einkageiranum er t.d. 
neikvæðara til fæðingarorlofs starfsmanna en hjá yfirmönnum í opinbera geiranum. Þessar niðurstöður gefa til 
kynna að ólíkt starfs- og rekstrarumhverfi skipulagsheilda geti haft einhver áhrif á niðurstöðuna 
(Velferðarráðuneytið, 2015).  

Árið 2017 var innleiðing og vottun jafnlaunakerfa lögfest með Lögum um breytingar á lögum um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, með síðari breytingum (Jafnlaunavottun) nr. 56/2017. 
Samkvæmt lögunum skulu öll fyrirtæki og stofnanir, með 25 starfsmenn eða fleiri á ársgrundvelli, innleiða og 
öðlast vottun á jafnlaunakerfum í samræmi við kröfur ÍST-85 jafnlaunastaðalsins. Útfærsla á vottunarferlinu er 
skilgreind nánar í Reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST-85 
nr. 365/2017. Lögin gengu í gildi þann 1. janúar 2018.  

Mynd eitt sýnir yfirlit yfir þróun laga um launajafnrétti og önnur jafnréttismál hér á landi eins og hún 
hefur verið rakin frá því að fyrstu íslensku lögin um launajöfnuð kvenna og karla voru sett árið 1961 og þar til 
breyting á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 (Jafnlaunavottun) nr. 56/2017 var 
samþykkt. Það hefur sýnt sig að þrátt fyrir góðan ásetning og vilja bæði yfirvalda og aðila á vinnumarkaði, sem 
lýsir sér í mikilli þróun í jafnréttismálum, þá er vandamálið enn til staðar rúmlega fimmtíu árum síðar. 

Mynd 1. Yfirlit hörundar af  þróun laga um jafnrétti frá því fyrstu lögin um launajöfnun kvenna og karla litu dagsins ljós árið 1961. 
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Með lögfestingu jafnlaunavottunar hefur dæminu verið snúið við þar sem búið er að færa 
sönnunarbyrðina frá starfsfólki yfir á atvinnurekanda (Þorsteinn Víglundsson, 2020)1 en honum er gert að setja 
upp gegnsætt launamyndunarkerfi sem felur ekki í sér kynbundinn launamun (Staðlaráð Íslands, 2012). Samtök 
atvinnulífsins eru hins vegar ekki fylgjandi lögfestingunni og telja framkvæmdina bæði flókna og kostnaðarsama 
fyrir skipulagsheildir (Samtök atvinnulífsins, 2017) og Staðlaráð kveður við sama hljóm í umsögn sinni um 
frumvarpið og telur ekki rétt að leggja þessa skyldu á skipulagsheildir. Í umsögn harmar Staðlaráðs að ekki hafi 
verið haft samráð við ráðið og líkir breytingartillögu allsherjar- og menntamálanefndar þess efnis að kröfurnar 
verði birtar í reglugerð ígildi „eignaupptöku ráðherra á eigum ráðsins“. (Þingsjal 966 2016-2017). 

2.2   Staðlar og stjórnunarkerfi  
Staðlar eru tæki eða aðferð til að setja fram eða ákvarða viðmið, reglu eða mælieiningu í einhverju tilteknu 
samhengi líkt og ISO 31 um magn og einingar. Stjórnunarkerfi byggja hins vegar á svokölluðum 
stjórnunarstöðlum en þeir eru verkfæri sem skipulagsheildir geta notað til að ná fram markmiðum sínum 
tengdum ákveðnum sviðum starfseminnar. Markmiðin geta tengst t.d. gæðum, vöru, þjónustu eða 
umhverfisáhrifum í samræmi við viðkomandi stjórnunarstaðal (ISO, e.d.) Hér verður fjallað um hugmyndafræði 
og þróun alþjóðlegra staðla og stjórnunarkerfa og hvernig þeim er beitt til að raungera lög og reglur í 
vinnuumhverfinu. 
 

Fyrstu stjórnunarkerfin má rekja til hernaðarumhverfis en þar er gjarnan gerð krafa til gæðastjórnunar 
eða gæðatrygginga. Á sjötta áratugnum varð bandaríska varnarmálaráðuneytinu ljóst að finna þurfti leið til að 
tryggja betur áreiðanleika þeirra aðfanga sem keypt voru eða samið var um, frá birgjum, til að eiga möguleika á 
að draga úr kostnaðarsömu gæðatryggingareftirliti. Fyrstu stjórnunarkerfin fólust því í samningskröfum til slíkra 
birgja en á grunni þeirra var hægt að fela óháðum aðila að sjá um að taka út og votta kerfið. Á sömu forsendum 
voru ameríski hernaðarstaðallinn, MIL-9858, og staðall Atlandshafsbandalagsins, Allied Quality Assurance 
Publications, búnir til á áttunda áratugnum (SAGE Knowledge, e.d). 

 
Fyrsti alþjóðlegi stjórnunarstaðallinn, ISO 9001, var gefin út árið 1987 en hann byggði á breska 

gæðastaðlinum BS 5750 frá árinu 1979. Upphaflega var markmiðið að hjálpa skipulagsheildum að setja upp 
stjórnunarkerfi til að auka gæði við verksmiðjuframleiðslu (SAGE Knowledge, e.d). Í dag hefur International 
Standardization Organistation (ISO, e.d.b) gefið út yfir 80 stjórnunarstaðla en þeir þekktustu hér á landi eru 
gæðastaðallin ISO 9001,  umhverfisstjórnunarstaðallinn ISO 14001 og upplýsingaöryggisstaðallinn ISO 27001. Við 
gerð staðla eru kallaðir saman hagsmunaaðilar sem koma að viðfangsefninu og sett saman  tækninefnd en hún 
inniheldur helstu sérfræðinga á því tæknisviði sem staðallinn á að ná til. Hægt er að óska eftir aðild að slíkri vinnu 
hjá landsskrifstofu ISO í hverju landi en Staðlaráð sinnir því hlutverki hér á landi. (Developing Standards, e.d.a ).  
 

Í samræmi við eina af lykiláherslum allra stjórnunarstaðla þá eru ISO stjórnunarstaðlar í stöðugu 
umbótaferli og hafa bæst við þá m.a. áherslur um gæðastýringu, stjórnun og ferilsnálgun. Frá árinu 2012 hefur 
innra skipulag ISO stjórnunarstaðla verið samræmt og fellt undir svokallað High level Structure en þessi breyting 
skapar ramma til að sameina stjórnunarkerfi, byggð á tveimur eða fleiri stöðlum, í eitt samþætt stjórnunarkerfi 
(ISO, e.d,a.). Stjórnunarstaðlar eru hugsaðir sem tæki fyrir allar skipulagsheildir, stórar og smáar, í hvaða 
starfsgeira sem er til að búa til stjórnunarkerfi sem hentar skipulagsheildinni til að ná fram markmiðum sínum í 
tilteknum málaflokki. Þetta endurspeglast í viðmiðum sem sett hafa verið fram fyrir vottunaraðila til að meta 
úttektartíma en þar miðar minnsti mögulegi dagafjöldinn til að taka út stjórnunarkerfi, byggt á ISO 9001, ISO 
14001 og ISO 45001, við 1-5 starfsmenn (International Accreditation Forum, 2019).  

 
Eins og komið hefur fram þá er gjarnan farið fram á að hlutlaus aðili votti stjórnunarkerfin til að tryggja 

að uppsetning og starfræksla sé í samræmi við viðkomandi stjórnunarstaðal. Vottunarstofur öðlast faggildingu 
til að framkvæma slíka vottun á grundvelli ÍST ISO 17021-1:2015 en það er samræmingarstaðall sem ætlað er að 

 
1 Þorsteinn Víglundsson (munnleg heimild, viðtal 2. apríl 2020). 
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tryggja samræmi hvað varðar fyrirkomulag og gæði á vottunarþjónustu sem vottunaraðilar veita. í kröfu 9.2.2.1, 
sem fjallar um mögulega þátttakendur/áhorfendur (e. Observers) í vottunarúttektum, eru taldir upp aðilar sem 
geta verið í því hlutverki og eru þar nefndi m.a. fulltrúar faggildingarsviðs, ráðgjafar eða úttektaraðilar í þjálfun. 
Þar eru einnig nefndir „regulators“ en það eru kallaðir kröfuhafar laga og á það við um aðila frá ráðuneytum eða 
stofnunum á tæknilegu málefnasviði viðkomandi stjórnunarstaðals sem mögulega hafa hagsmuna að gæta. 
Þessir aðilar geta því óskað eftir eða farið fram á að fylgst sé með úttektum vottunaraðila. Kröfuhafi ÍST 85 
staðalsins er í dag forsætisráðherra og starfar jafnréttisstofa í umboði ráðherra  hvað varðar eftirlit með 
innleiðingu staðalsins hjá þeim skipulagsheildum sem falla undir lögin (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 
og karla nr. 10/2008). 

 

2.2.1  Hvatinn að innleiðingu staðla og stjórnunarkerfa 
Sá ávinningur sem skilvirkt stjórnunarkerfi getur fært skipulagsheildum felst m.a. í betri áhættustjórnun, aukinni 
umhverfis- og vinnuvernd, meiri skilvirkni við notkun auðlinda, auknum fjárhagslegum ávinningi og bættri 
þjónustu til viðskiptavina (ISO, e.d.a). Þrátt fyrir að stjórnunarstaðlartaðlar séu að jafnaði valkvæðir þá liggja 
mismunandi hvatar að baki innleiðingu þeirra. Skipulagsheildir leita gjarnan eftir samþykki eða lögmæti í sínum 
starfsgeira með því að innleiða stjórnunarkerfi en reynslan hefur sýnt að stjórnunarkerfi eru einnig innleidd út af 
ytri þrýstingi (SAGE Knowledge, e.d).  
 

Staðlar eru gjarnan notaðir til að tryggja einhverskonar gæði eða öryggi mikilvægra hagsmunaaðila og 
hefur það aukist að texti úr kröfum staðla sé færður inn í regluverk til að samræma kröfur sem gerðar eru til 
ákveðinna starfsstétta s.s. í matvæla- eða byggingariðnaði. Þetta má t.d. sjá í reglugerð Evrópuráðsins nr. 
2073/2005 en hún snýst um fæðuöryggi og fjallar um viðmið um örverur í matvælaframleiðslu. Þar er kveðið á 
um notkun ISO 18593 staðalsins við sýnatöku og ISO 16140 eða annarra viðurkenndra viðmiða við prófun þeirra 
aðferða sem notaðar eru og er hluti af þessum stöðlum felldir inni í reglugerðina. 

 
Aðilar í flugrekstri þurfa að fylgja mjög stífum stöðlum en samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 216/2008 þá skulu „Framleiðsluvörur til flugs, hlutar þeirra og búnaður, flugrekendur, sem stunda 
flutningaflug, sem og flugmenn og aðilar, framleiðsluvörur og fyrirtæki, sem taka þátt í eða eru notuð við þjálfun 
þeirra og læknisskoðun, skulu fá vottun eða leyfi þegar staðfest hefur verið að þau eru í samræmi við grunnkröfur 
sem Bandalagið skal mæla fyrir um í samræmi við staðla og ráðlagðar starfsvenjur sem sett eru fram í Chicago-
samningnum.”  

 
Í ýmsum starfsgeirum er skylda að fylgja tilteknum stöðlum til að öðlast og viðhalda starfsleyfi. Dæmi um slíkt 
eru fyrirtæki í byggingariðnaði en þau eru skyldug til að innleiða gæðakerfi sem Mannvirkjastofnun felur svo 
faggiltum skoðunarstofum að taka út (Mannvirkjastofnun, ó.d.). Sama á við um fyrirtæki í matvæla- og lyfjaiðnaði 
en til að öðlast starfsleyfi þurfa þau að innleiða gæðastjórnunarkerfi til að öðlast leyfi til að framleiða og selja 
vöru inn á hina ýmsu markaði. Í 12. gr. reglugerðar nr. 893/2004 um framleiðslu lyfja er kveðið á um samræmi 
við megin- og viðmiðunarreglur við lyfjaframleiðslu og er þar vísað í sérstakan staðal um góða framleiðsluhætti 
(GMP) sem framleiðendur skulu fylgja. Svo segir í 15. grein sömu reglugerðar að: „Sérhver framleiðandi skal 
koma á skilvirku gæðastjórnunarkerfi fyrir starfsemina, sem starfsmenn fyrirtækisins taki virkan þátt í.“  
 

Skólar sem vilja bjóða upp á kennslu í skipstjórnar- og vélstjórnarréttindum þurfa að fá vottun um að 
námið uppfylli kröfur alþjóðasamþykktar um slíkt nám (Stjórnarráðið, 1998; Reglugerð nr. 175/2008). 
Viðurkenndur aðili hefur svo eftirlit með því að námið uppfylli kröfurnar á meðan vottunin er í gildi. Tækniskólinn 
og Verkmenntaskólinn á Akureyri hafa báðir slíka vottun og hafa þeir innleitt gæðakerfi byggt á ISO 9001 
staðlinum til að fullnægja þessari kröfu. Gæðahandbók Tækniskólans er birt á ytri vef skólans og má sjá 
staðfestingu á þessu undir fyrsta hluta bókarinnar 0.2 Gæðakerfið, í stefnuskjali STS-010 Hlutar gæðakerfis og 
verklagsreglu VKL-101 Stjórnun gæðamála (Tækniskólinn, 2019). 
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Í öllum ofangreindum tilfellum er markmiðið það sama, að tryggja að atvinnurekendur uppfylli kröfur 
laga eða reglugerða sem tengjast atvinnugeira skipulagsheildarinnar. Til að tryggja að þeir uppfylli þessar kröfur 
er það gert aðkallandi með því að gera kröfu um innleiðingu á ákveðnu stöðluðu verklagi, sem skilyrði fyrir 
starfsleyfinu. Í slíkum tilvikum hafa atvinnurekendur ekkert val um hvort þeir innleiði stjórnunarkerfi eða ekki þar 
sem það er forsendan til að öðlast og halda starfsleyfinu. 
 

 2.2.2   Mikilvægt eða aðkallandi 
Eins og fram hefur komið þá eru stjórnunarstaðlar verkfæri sem hjálpa til við að bera kennsl á mikilvæg 
(mögulega lögbundin) en ekki svo aðkallandi (ekkert eftirlit eða viðurlög) viðfangsefni sem gjarnan falla í 
skuggann af aðkallandi, minna mikilvægum, málefnum. Þetta kallast á við hugmyndafræði Steven Covey (Franklin 
Covey, e.d.) um tímastjórnun en hann setti fram töflu sem flokkar viðfangsefni niður í fjögur hólf eftir því hversu 
mikilvæg og aðkallandi þau eru. Á myndinni hér til hliðar má sjá að með lögfestingunni hefur launajafnrétti verið 
fært úr (valkvæða) forvarnarhólfinu, sem stjórnunarkerfi að jafnaði tilheyra, yfir í áríðandi hólf töflunnar þar sem 
atvinnurekendur hafa ekki lengur val um hvort og hvenær  innleiða skuli jafnlaunakerfi til að tryggja 
launajafnrétti, þar sem lögin og viðurlög þeirra, gera það bæði mikilvægt og aðkallandi.  

 

2.3  Rannsóknir um áhrif lögfestingarinnar á skipulagsheildir  
Markmið jafnlaunastaðalsins er að auðvelda atvinnurekendum að 
koma á og viðhalda sanngjarnri launasetningu. Skipulagsheildir 
geta þannig komið sér upp stjórnunarkerfi sem tryggir að 
málsmeðferð og ákvörðun í launamálum byggist á málefnalegum 
sjónarmiðum og feli ekki í sér kynbundna mismunun. 
Jafnlaunastaðallinn er því tæki til að skapa faglega umgjörð við 
launaákvarðanir og inniheldur hann bæði virka rýni og kröfu um 
stöðugar umbætur (Staðlaráð Íslands, 2012). Til að skoða hvort 
þetta sé að raungerast eru rýndar rannsóknir sem gerðar hafa 
verið í tengslum við ÍST 85 staðalinn og lögfestingu hans í þessum 
kafla. 
 

2.3.1   Tilraunaverkefni um innleiðingu jafnlaunastaðals 
Verkefnið hófst á jafnréttisþingi haustið 2012 en þá höfðu 14 
skipulagsheildir samþykkt að taka þátt í tilraunaverkefninu 
(Stjórnarráð Íslands, 2012). Upphaflega tóku þátt 13 skipulagsheildir 
úr opinbera geiranum og ein úr þeim almenna. Fleiri bættust svo í 
hópinn en þegar lögin gengu í gildi höfðu aðeins sex þeirra lokið innleiðingu og fengið vottun. Fjórar þeirra voru 
úr opinbera geiranum; Hafnarfjarðarbær, Tollstjóri, Landmælingar Íslands ásamt Velferðarráðuneyti og tvær úr 
þeim almenna: Vátryggingarfélag Íslands - Vís, og Össur (Stjórnarráð Íslands, 2018). Í frumvarpi til laga um 
breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum 
(jafnlaunavottun) kemur fram að  tilraunaverkefnið staðfesti að með jafnlaunakerfi byggðu á jafnlaunastaðlinum 
sé komið fram stjórntæki sem gagnast getur við að bera kennsl á og uppræta kynbundinn launamun. Það 
staðfestir einnig að með því að innleiða jafnlaunakerfi, samkvæmt kröfum ÍST 85, komi fram nýtt sjónarhorn á 
launasetningu og þá þætti sem hafa áhrif á launa sem stuðla að betri jafnréttisvitund (Þingsjal 146, 2016-2017 
gr. 2.3).  

 

Fræðsluefni frá Pay Equity Commission (e.d.) í Kanada, um kynjabilið og huglægar skekkjur við mat á 
virði starfa, var m.a. notað sem fóður í námsefni sem búið var til í tengslum við tilraunaverkefnið um innleiðingu 
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ÍST 85 staðalsins.2 Þar er fjallað um hvernig hlutverk kvenna inn á heimilinu geta litað mat á virði starfa sem þær 
sinna á vinnumarkaðnum og því þurfi að finna leið til að meta störf út frá kynjahlutleysi. Til að skilja hvaða í því 
felst eru algengar huglægar skekkjur (bæði kvenna og karla) hvað þetta varðar afhjúpaðar. Meðal dæma sem þar 
eru nefnd snýr að vinnuaðstæðum og lýsir því að aðili sem vinnur útiverkin fær greitt fyrir að vinna úti í hita, 
kulda og raka á meðan að aðili í þvottahúsi fær aðeins greitt fyrir að vinna inni. Þegar þetta er skoðað úr frá 
kynjahlutleysi þá fengi aðili sem vinnur úti greitt fyrir að þurfa að þola mikinn hita eða kulda og möguleg 
óhreinindi og lykt. Sama ætti að eiga við um aðila sem vinnur í þvottahúsinu og hann fengi greitt fyrir að þurfa 
að vinna í miklum hita, gufu og raka ásamt því að vinna með óhreinan og illa lyktandi þvott. Kynjahlutleysið snýst 
þannig um að beina sjónum að starfinu sjálfu en ekki einstaklingnum sem sinnir því. Krafa nr. 4.3.1, 
Jafnlaunaviðmið, í ÍST 85 staðlinum snýr að þessu en þar er farið fram á að störf séu flokkuð út frá viðmiðum sem 
ákveðin eru út frá þeim kröfum sem störf gera til starfsmanna. Hugtakinu jafnlaunaviðmið er nánar lýst í kafla 3: 
Hugtök og skilgreiningar. Þar segir að Jafnlaunaviðmið eru „þau viðmið sem atvinnurekandi leggur til grundvallar 
ákvörðun launa fyrir tiltekið starf og eru málefnaleg og fela hvorki í sér beina né óbeina mismunun kynja“ (bls. 
7). 

 

2.3.2  Akademískar rannsóknir 
Við leit á Skemmunni komu upp á þriðja tug ritgerða sem fjalla um rannsóknir sem tengjast jafnlauna-staðlinum, 
Jafnlaunavottun, jafnlaunakerfum eða launamun kynjanna. Allar rannsóknirnar sem skoðaðar voru byggðu á 
eigindlegri rannsóknarnálgun þar sem tekin voru viðtöl við sex til átta viðmælendur og er hér yfirlit yfir 
niðurstöður nokkurra þeirra. 
 

Niðurstöður meistararitgerðar Rósu Bjarkar Bergþórsdóttur (2017) um tilraunaverkefnið gefa til kynna 
að ýmiss annar ávinningur en jöfn laun fylgi því að innleiða jafnlaunakerfi. Meðal annars hafði traust starfsmanna 
til fyrirtækisins og stjórnenda aukist við vottun hjá þeim fyrirtækjum sem voru skoðuð. Einnig kom í ljós að eftir 
vottun hafði starfsánægja aukist og starfsfólk fann fyrir stolti í garð fyrirtækisins. Starfagreiningin hafði jákvæð 
áhrif á mannauðs- og starfsmannastjóra en til viðbótar kom í ljós að vinnan jók yfirsýn og leiddi af sér fjárhaglegan 
ávinning hjá sumum fyrirtækjum.   

Gylfi Karl Gíslason (2018) skoðaði möguleg áhrif Jafnlaunavottunar á íslensk fyrirtæki í BSc ritgerð sinni 
og kom í ljós að kvenkyns viðmælendur voru hlynntari lögfestingunni en allir viðmælendur töldu að 
Jafnlaunavottun muni skila jákvæðum áhrifum fyrir starfsfólk. Nefnt var að karlar væru framsæknari en konur 
þegar kæmi að því að óska eftir hærri launamun en með jafnlaunakerfinu hafi stjórnendur betra tæki til að svara 
þeim kröfum á málefnalegan hátt. Eins voru allir viðmælendur þeirrar skoðunar að karlastörf væru almennt 
metin verðmætari en kvennastörf eða eins og einn viðmælandinn sagði að það þætti verðmætara að passa 
peninga en að passa börn. Viðmælendur nefndu að innleiðing jafnlaunakerfa hafi hjálpað til við að koma á betra 
skipulagi og m.a. leitt af sér skýrari og betur uppsettar starfslýsingar sem nýtast við gerð stofnanasamninga. Eins 
gerðu flestir viðmælendur minna úr kostnaðinum og nefndi einn að hann liti á innleiðinguna sem fjárfestingu þar 
sem hún skilaði talsvert miklu til baka. 

Í rannsókn sinni skoðar Anna Þórhallsdóttir (2018) Jafnlaunastaðalinn sem stjórntæki til að tryggja 
faglega launasetningu en þar kemur m.a. fram að jafnlaunastaðalinn sé góður grundvöllur til að koma upp 
stjórnunar- eða gæðakerfi sem skapar umgjörð til að bæta launasetningarferlið og tryggja launajafnrétti. 
Viðmælendur rannsóknarinnar fagna komu staðalsins en segja jafnframt innleiðinguna áskorun og þá sérstaklega 
starfaflokkunina. Ferlið við að breyta launasetningu til að eyða kynbundnum launamun sé einnig ákveðið 
lærdóms- og aðlögunarferli sem ekki gerist yfir nótt.  

Rannsókn Guðbjargar Ingunnar Óskarsdóttur (2019) snerist um að skoða innleiðingarferli hjá 
skipulagsheildum sem hlotið hafa Jafnlaunavottun. Rannsóknin leiddi í ljós að innleiðing Jafnlaunastaðalsins 

 
2 Höfundur sat námskeið um jafnlaunastaðalinn hjá Starfsmennt haustið 2017 þar sem þetta kom fram. 
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stuðlaði að agaðri vinnubrögðum og leiddi til kerfisbindingar og gagnsæis. Helstu hindranir voru sagðar felast í 
auknu vinnuálagi og tímaskorti. Starfaflokkun var talin sérstaklega tímafrek en mikill tími fór í að aðlaga þau kerfi 
sem fyrir voru að kröfum staðalsins. Heilt yfir voru þátttakendur þó sammála um að útkoman væri ánægjuleg.  

Í rannsókn Auðar Böðvarsdóttur (2019) kom í ljós að millistjórnendur sýndu helst mótstöðu en þeir 
upplifa gjarnan að þeir missi bæði sjálfstæði og umboð til athafna í breytingarferlinu sem á sér stað við 
innleiðinguna. Stjórnendur sögðu innleiðinguna bæði kostnaðarsama og tímafreka en að ávinningur 
Jafnlaunavottunar fælist t.d. í  betra yfirliti yfir launasetningu, auknu gegnsæi og vandaðri launaákvarðanir. Einnig 
kemur fram að  viðmælendur telja að kjarasamningar muni hafa áhrif á jafnlaunakerfin og mögulega leiða til 
misræmis þegar til lengdar lætur. Ólík hegðun og samningatækni kynjanna þegar kemur að launaviðtölum er 
breyta sem hefur einnig áhrif en í rannsókn Unnar Ýr Jónsdóttur (2019) kom í ljós að í launaviðtölum eru konur 
ólíklegri til að semja um kaup eða kjör. Eins fara þær jafnvel fram á lægri laun og taka gjarnan fyrsta tilboði. 
Samkvæmt rannsókninni sína konur líka síður frumkvæði til að óska eftir launahækkun og eru tregari til að fórna 
fjölskyldulífinu til að ná auknum frama. 

2.3.4  Aðrar rannsóknir  

Í skýrslu Wagner og Grødem (2018) er bent á að tilkoma Jafnlaunastaðalsins byggir á aðkallandi þörf á að 
bregðast við þrálátu launabili sem viðgangist þrátt fyrir áratuga lögbundna kröfu um launajafnrétti á Íslandi. 
Lögbinding Jafnlaunvottunar fari nú fram á að skipulagsheildir færi sönnur á að starfsfólk fái greitt sömu laun 
fyrir sömu eða jafnverðmæt störf og er ábyrgðin þar með færð af starfsmanninum yfir á atvinnurekandann sem 
nú er gert að búa til gegnsætt jafnlaunakerfi sem sýnir hvernig virði starfa er metið.  Jafnlaunastaðlinum er einnig 
ætlað að færa áhersluna frá þörfinni á síendurteknum skýringum á því hvers vegna konur fái lægri laun en karlar, 
með því að byggja upp styðjandi og gegnsætt vinnuumhverfi sem tryggir launajafnrétti milli kynjanna, þar sem 
misrétti getur ekki þrifist. 

Í skýrslunni kemur fram að sumir viðmælendur telji vinnuna í tengslum við jafnlaunastaðalinn gagnlega fyrir sjálfa 
skipulagsheildina þar sem hún hefði jákvæð áhrif bæði á vinnuumhverfið og vinnustaðamenninguna. 
Viðmælendur höfðu hins vegar áhyggjur af þáttum í ytra vinnuumhverfinu þar sem ákveðin togstreita væri á milli 
Jafnlaunavottunar og kjarasamninga sem getur valdið vanda fyrir stjórnendur t.d. þegar skipulagsheildir þurfa að 
semja við mörg stéttarfélög. Varðandi kostnað, hvað varðar vottun, sögðust viðmælendur almennt ekki hafa 
áhyggjur af kostnaðinum við sjálfa vottunina þar sem hann væri hverfandi fjárfesting miðað við þá vinnu sem 
væri nú þegar búið leggja í verkið (Wagner og Grødem, 2018).   
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3. Rannsóknarnálgun 
Við val á rannsóknaraðferð hafði bæði umfang og viðfangsefni verkefnisins mikið að segja. Ákveðið var að beita 
bæði eigindlegri og megindlegri nálgun þar sem verið er að skoða bæði huglæga og hlutlæga þætti í tengslum 
við lögfestingu á vottun jafnlaunakerfa. Áhugavert hefði verið að framkvæma virka tilvikarannsókn (e. Action 
Research) til að fylgjast með viðhorfi stjórnenda til Jafnlaunavottunar fyrir og eftir innleiðingu og ásamt öðrum 
breytingum sem mögulega eiga sér stað samhliða innleiðingunni en tími og umfang þessa verkefnis gaf ekki 
svigrúm til þess. 

 

3.1 Aðferðafræði 
Þar sem viðfangsefnið er bæði viðamikið og kvikt var ákveðið að beita þremur rannsóknarnálgunum: Viðtölum, 
spurningakönnun og kvikri kerfishugsun. 

 

3.1.1 Viðtöl 
Til að fá innsýn í forsögu og þróun jafnlaunastaðalsins voru tekin viðtöl við þrjá aðila sem hafa komið að vinnu 
við hönnun eða lögfestingu ÍST 85 staðalsins. Tekin voru hálfstöðluð opin viðtöl við viðmælendur þar sem leitað 
var svara við eftirfarandi atriðum en viðmælendur fengu einnig tækifæri til að tjá sig frjálsleg um efnið (Merriam, 
2009):  

 Aðkomu þeirra að þróun staðalsins 
 Viðhorf og aðkoma að lögleiðingunni 
 Var búið að sjá fyrir einhverjar af þeim áskorunum sem upp hafa komið 

o Vanmátt opinberra aðila vegna umboðsleysis við ákvörðun kjara 
 Þekking á stjórnunarkerfum eða stjórnunarstöðlum 
 Upplifun af framgangi verkefnisins: 

o Eru upphafleg markmið eru að raungerast 
 Hefur eitthvað komið á óvart 

 

Þátttakendur: 
 Þorsteinn Víglundsson, félags- og réttindamálaráðherra þegar Jafnlaunastaðallinn var lögfestur.  
 Maríanna Traustadóttir, sérfræðingur hjá ASÍ. Maríanna var ráðin til ASÍ árið 2006 til að halda utan um 

jafnréttismál hjá sambandinu og hefur komið að vinnu við gerð Jafnlaunastaðalsins frá upphafi.  
 Arngrímur Blöndahl, sérfræðing hjá Staðlaráði og núverandi ritari tækninefndar um Jafnlaunastaðalinn 

hjá  Staðlaráði. 

 

3.1.2. Spurningakönnun 
Útbúin var spurningakönnun í Google docs með alls 26 spurningum til fá innsýn í ýmsa þætti sem tengjast 
innleiðingu og vottun á jafnlaunakerfum byggðum á ÍST 85:2012 staðlinum. Einnig var leitað svara við þáttum 
sem falla undir gæða- og verkefnastjórnun s.s. tímastjórnun, aðra staðla o.fl. og var leitað í smiðju Helga Þórs 
Ingasonar (2015) við gerð þeirra spurninga. Könnuninni er ætlað að varpa ljósi á m.a. eftirfarandi þætti :  

 
 Stöðu og þekkingu á 

stjórnunarkerfum 
 Viðhorf til launajafnréttis og lögfestingar Jafnlaunavottunar 

 Innleiðing, aðföng og 
kostnaður 

 Gagnsemi lögfestingarinnar til að meta verðmæti starfa og greina 
ómálefnalegan launamun 

 Skipulagsheildin og 
starfsfólkið 

 Hefði skipulagsheildin innleitt vottað jafnlaunakerfi ef lögin hefðu 
ekki komið til 
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Sjónum var beint að þeim skipulagsheildum sem eiga nú þegar að hafa öðlast vottun á jafnlaunakerfum 
samkvæmt lögunum en samkvæmt upplýsingum sem höfundur hafði aflað voru það um 320 skipulagsheildir. 
Ákveðið var að senda könnunina einnig á hluta af þeim skipulagsheildum sem eiga að klára ferlið á þessu ári eða 
þær sem eru með 190 starfsmenn eða fleiri en þær eru 27. Ákveðið var að velja ekki úrtak úr þessum hópi heldur 
að senda könnunina á allt þýðið og var hún því send á 347 skipulagsheildir þann 2. apríl 2020. Upplýsingar bárust 
um að lögin ná ekki til átta opinberra stofnana sem voru á póstlistanum og var því endanlegur fjöldi þýðisins 339. 
236 skipulagsheildir falla undir opinbera geiranum, þar af 180 stofnanir og 56 sveitarfélög, ásamt 105 sem falla 
undir almenna geirann en þar undir falla hlutafélög (hf), einkahlutafélög (ehf), opinber hlutafélög (ohf) og 
sameignarstofnanir (ses).  

 

3.1.3. Kvik kerfishugsun 
Kvik kerfishugsun er nálgun sem þróuð var upp úr miðri síðustu öld en hún snýst um að skoða viðfangsefni á 
heildrænan hátt. Samkvæmt kerfishugsun þá er því haldið fram að heimurinn sé kerfisbundinn sem þýðir að til 
að skilja fyrirbæri þarf að skoða þau sem hluta af samofinni heild. Kerfishugsun heldur því fram að með því að 
byggja upp samhangandi heildarmynd af tilteknu fyrirbæri megi skapa viðurkenndan þekkingargrundvöll og 
víðtækari skilning en fæst með því að brjóta þessi fyrirbæri niður í einstaka hluta. Kvik kerfishugsun felur því í sér 
að horft er á alla heildina og alla þætti sem falla undir hana ásamt tengslunum á milli þeirra, sem eitt 
samhangandi kerfi. Kerfishugsun ber kennsl á samspil orsaka og afleiðinga og skoðar þannig hvernig mismunandi 
þættir kerfisins hafa áhrif hver á annan. Skoðaðir eru bæði hlutlægir og huglægir þættir sem mögulega geta haft 
áhrif á vænta niðurstöðu. Aðferðin er því ólík hefðbundnum kerfisbundnum líkönum sem vinna með tölulegar 
upplýsingar þar sem kviku kerfislíkönin taka einnig inn breytur eins og viðhorf og tilfinningar (s.s., uppsafnaða 
reiði, fordóma eða ótta) (Helgi Þór Ingason og Sylvía Ólafsdóttir, 2009). 
 

Viðfangsefnið var greint með svokölluðu orsaka- og afleiðingariti (e. Causal Loop Diagrams, CLD) en slíkt 
rit getur hjálpað við að greina flókið samfélagsleg vandamál líkt og óútskýrðan kynbundinn launamun (Forrester, 
1999). Svokallaðar orsakalykkjur (e. feedback loops) skapa grundvöll til greininga og skýringa á því hvernig kerfið 
virka þ.e. að bera kennsl á orsakasamhengið á milli breytanna. Örvarnar á milli breytanna lýsa styrkjandi eða 

bælandi orsakasamhengi, (+) þýðir að breytan sem örin kemur frá hefur styrkjandi áhrif á þá breytu sem hún 
stefnir á, þ.e. breyturnar sveiflast í sömu átt, minnkun leiðir af sér minnkun og aukning leiðir af sér aukningu. 
(–) þýðir að breytan sem örin kemur frá hefur bælandi áhrif á þá breytu sem hún stefnir á, þ.e. breyturnar 
sveiflast í sitthvora áttina, aukning leiðir af sér minnkun og minnkun leiðir af sér aukningu  Til að komast að 
raun um hvernig kerfið virkar yfir tíma er mikilvægt að búa til hermilíkan (Helgi Þór Ingason og Sylvía Ólafsdóttir, 
2009) en að þessu sinni verður ekki gengið svo langt. 
 

Orsaka- og afleiðingarit eru gjarnan búin til í vinnustofum þar sem koma að borðinu ýmsir aðila sem tengjast 
tilteknu viðfangsefni og er aðkoma sérfræðinga afa mikilvæg, þar sem þeir geta staðfest hvort það sem kemur 
fram sé raunhæf  niðurstaða. Sú niðurstaða er svo sett fram sem tilgáta sem hægt er að styðjast við eða rannsaka 
frekar til að ná fram skýrari eða áreiðanlegri niðurstöðum. Ekki gafst svigrúm til að ganga svo langt en til að auka 
trúverðugleika ritsins þá komu Dr. Anna Hulda Ólafsdóttir, annar af tveimur leiðbeinendum höfundar, og Birna 
Dís Eiðsdóttir, meðeigandi vottunarstofunnar, Versa vottun, einnig að gerð þess. 
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4. Rannsóknarniðurstöður (3 bls.) 
Af þeim 347 skipulagsheildum sem könnunin var send á voru 80 sem svöruðu. Viðmið um áreiðanleika 
niðurstaðna segja, að undanskilinni +/- 8% óvissu, þá megi segja með 95% öryggi að svörin endurspegli viðhorf 
þeirra skipulagsheilda sem könnunin var send á. Það gefur höfundi svigrúm til þess að draga ályktanir af 
niðurstöðum könnunarinnar af nokkru öryggi3. 
 

4.1 Niðurstöður úr spurningakönnun 
Niðurstöður könnunarinnar varpa ljósi á ýmsa þætti sem hingað til hefur aðeins verið hægt að áætla eða setja 
fram getgátur um. Hér má sjá svör við þeim spurningum sem lagðar voru fram í könnuninni. 

 
4.1.1 Staðan  

 
Mynd þrjú sýnir að af þeim skipulagsheildum sem tóku þátt í könnuninni höfðu 49 (61,3%) hlotið jafnlaunavottun. 
31 (38,7%) svarenda var ekki komin með vottun og sýnir mynd 4 hvar þær skipulagsheildir eru staddar í ferlinu. 
Innleiðing var hafin hjá öllu og flestar voru búnar að fara í gegnum 1. stig frumvottunar.  

 
4.1.2 Önnur stjórnunarkerfi – hvaða kerfi     

Mynd sex sýnir hlutfall þeirra sem höfðu innleitt önnur stjórnunarkerfi en það voru 26,3 %. Tæplega 64% svöruðu 
neitandi og 10% vissu það ekki. Af þeim 26,4% sem höfðu innleitt önnur stjórnunarkerfi voru 13 sem tilheyra 
opinbera geiranum, sjö sem tilheyra þeim almenna og eitt sem tilheyrir þriðja geiranum. Bæði þeir þátttakendur 

 
3 https://www.statisticshowto.com/confidence-level/ 

Mynd 4. Skífurit sem sýnir hlutfall eftir stöðu í  vottunarferlinu.  Mynd 3. Hlutfall þeirra sem hafa hlotið Jafnlaunavottun. 

 

Mynd 5. Stöplarit sem sýnir hve margar skipulagsheildir hafa 

innleitt tiltekin stjórnunarkerfi. 

Mynd 6. Hlutfall þeirra sem hafa innleitt önnur stjórnunarkerfi. 
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sem sögðu að önnur stjórnunarkerfi hafi verið innleidd og þeir sem ekki vissu það, fengu spurninguna á mynd: 
Hvaða stjórnunarkerfi? og kom í ljós að þeir sem vissu það ekki (það voru átta þátttakendur) völdu allir 
valmöguleikann annað. Það voru því í raun 21 sem vissu að innleitt hafði verið annað stjórnunarkerfi og af þeim 
voru; sjö sem höfðu innleitt ISO 9001; þrjú sem höfðu innleitt ISO 27001; einn sem hafði innleitt ISO 14001; fjórir 
höfðu innleitt bæði ISO 9001 og ISO 27001; einn hafði innleitt ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001; einn hafði 
innleitt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 og ISO 45001 og fjórir höfðu innleitt annað stjórnunarkerfi.  
 

4.1.3 Innleiðingin 

Mynd 7 sýnir hvaða stöðu ábyrgðaraðilar jafnlaunakerfanna gegna og kom í ljós að mannauðsstjórar eru í  47,5% 
tilfellum ábyrgðaraðilar, aðrir sem gegna því hlutverki eru æðstu stjórnendur (17,5%), fjármálastjórar (15%), 
framkvæmdastjórar (10%) eða aðrir (7,5%). Aðeins 2,5% þátttakenda gegna stöðu gæðastjóra.  
 
Á mynd átta má sjá að 86,3% leituð til utanaðkomandi sérfræðings. Í svörum við spurningunni um hversu líklegt 
viðkomandi telji að ráðist hefði verið í innleiðingu á jafnlaunakerfi ef ekki hefði komið til lögfestingar kom í ljós 
að 40% þeirra telja það frekar eða mjög líklegt á meðan rúmlega 47,6% telja það frekar eða mjög ólíklegt. Tæp 
12,5% segja það hvorki líklegt né ólíklegt. 
 

 
Mynd níu sýnir  hversu líklegt þátttakendur telji að 
ráðist hefði verið í innleiðingu á jafnlaunakerfi ef ekki 
hefði komið til lögfestingar á vottun jafnlaunakerfa. 
Það kom í ljós að 40% þeirra telja það frekar eða mjög 
líklegt á meðan rúmlega 47,6% telja það frekar eða 

mjög ólíklegt. Tæp 12,5% segja það hvorki líklegt 
né ólíklegt. 
 
 

Mynd 7.Skífurit sem sýnir hlutfall eftir stöðu ábyrgðaraðila. Mynd 8. Hlutfall þeirra sem fengu aðstoð við innleiðingu. 

Mynd 9. Skífurit sem sýnir hve margir telja að skipulagsheild 

þeirra hefði innleitt jafnlaunakerfi ef lögfesting jafnlaunakerfa 

hefði ekki raungerst. 
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4.1.4 Kostnaður 

 
 
Á mynd tíu má sjá að gerð var kostnaðaráætlun fyrir innleiðinguna hjá 63,7% þátttakenda. Þar af voru 11 af 15 
skipulagsheildum úr almenna- og félagsgeiranum og 40 af 65 úr opinbera geiranum.  
 
Mynd 11 sýnir að af þeim 51 skipulagsheildum sem gerðu kostnaðaráætlun var raunkostnaður samkvæmt 
áætlun hjá 47.1% þeirra. Hjá 37,3% var raunkostnaður aðeins eða töluvert hærri og hjá 2% var hann aðeins lægri. 
13,7% vissu ekki hvort skipulagsheildin hafði verið á áætlun eða ekki.  

 
4.1.5 Áhrif lögfestingar vottunar á jafnlaunakerfum 
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum 

 

 
Mynd 12 sýnir að 66,3% þátttakenda segjast frekar eða mjög sammála því að innleiðing jafnlaunakerfis hafi 
hjálpað skipulagsheildinni við að koma upp skipulagi og gagnsæi í launasetningu sem ekki var til staðar fyrir 
innleiðinguna. 18,8% svara hvorki/né og 15% segjast frekar eða mjög ósammála. 
 
Á mynd 13 kemur í ljós að 82,5% eru frekar eða mjög sammála því að innleiðingin sé gagnlegt tæki til að bera 
kennsl á þá þætti sem ráða verðmæti starfa. 15% svara hvorki/né og 2,5% segjast frekar eða mjög ósammála 
fullyrðingunni. 

 

 

Mynd 13.Hlutfall þeirra sem telja innleiðinguna hjálpa til við 

að bera kennsl á þætti sem ráða vermæti starfa. 

Mynd 12. Hlutall þeirra sem telja að innleiðingin hafi hjálpað 

til við að auka skipulag og gagsæi í launasetningu. 

Mynd 10. Sýnir hlufall þeirra sem höfðu kostnað samkvæmt áætlun, 

aðeins eða töluvert hærri, aðeins lægri eða vissu ekki hver hann var. 

Mynd 11. Skífan sýnir hlutfall þeirra sem gerðu 

kostnaðaráætlun eða ekki. 
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Á mynd 14 má sjá að 92,5% er frekar eða mjög sammála því að innleiðing jafnlaunakerfa geti hjálpað til við að 
bera kennsl á ómálefnalegan launamun, 5% segjast hvorki sammála né ósammála og 2,5% segjast frekar eða 
mjög ósammála. 
 
Samkvæmt niðurstöðum á mynd 15 þá eru 70% frekar eða mjög sammála því að lögfesting jafnlaunakerfa sé 
réttlætanleg leið til að tryggja launajafnrétti á vinnustöðum. 21,3% segist hvorki sammála né ósammála og 
8,7% segjast frekar eða mjög ósammála.  
 

4.1.6 Starfsgeiri og fjöldi starfsfólks 

 
 

Alls bárust 80 svör og eins og sést á mynd 16 þá komu 81,3% þátttakenda úr opinbera geiranum, 17,5 úr 
almenna geiranum og 1,2% félagsgeiranum.  
 
Mynd 17 sýnir dreifingu þátttakenda eftir fjölda starfsfólks sem starfar hjá skipulagsheildinni. 22,5% hafa 51-
100 manna, 17.5% hafa 25-50 manna, 17.5% hafa 251-500 manna, 16.2% hafa 500 eða fleiri, 13,8% hafa 101-
150 manns og 12,5% hafa 151-250 manns. 
 

 

Mynd 15. Skífurit sem sýnir hversu margir telja innleiðinguna 

hjálpa við að bera kennsl á ómálefnalegan launamun. 
Mynd 14. Hlutall þeirra sme telja réttlætanlegt að lögfesta 

Jafnlaunavottun til að tryggja launajafnrétti. 

Mynd 17. Hlutfalla þátttakenda eftir stærð skipulagsheidla. Mynd 16. Skífurit sem sýnir hlutfall skipulagsheilda eftir 

starfsgeirum 
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4.1.7 Persónulegt mat 

 
Þátttakendur í spurningakönnuninni voru þátttakendur spurðir hve sammála þeir væru fullyrðingunni: 

Launajafnrétti, jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, er mikilvægt málefni. Eins og sjá má á mynd 18 segjast 
99% þátttakenda mjög eða frekar sammála því að launajafnrétti sé mikilvægt málefni og einn segist mjög 
ósammála. 

 

Á mynd 19 sést hversu margir þátttakendur voru hlynnti lögfestingu á jafnlaunakerfum áður en innleiðingin hófst 
en niðurstöður sýna að 59% voru hlynntir, tæplega 27% voru hlutlausir og rúmlega 15% voru ekki hlynntir 
lögfestingunni. 

Þegar spurt var hvort viðhorfið hafi breyst við 
innleiðinguna kemur í ljós að 50% eru enn hlynntir 
lögfestingunni, rúmlega 6,3% eru hlynntir en voru ekki 
hlynntir áður, 7,5% voru hlutlausir en eru nú hlynntir 
en saman eru þá 64% hlynntir að lokinni innleiðingu. 
Um 15% voru ennþá ekki hlynntir, 6,3% höfðu verið 
hlynntir en voru nú ekki lengur hlynntir og 2,5% voru 
hlutlausir en eru nú ekki hlynntir, saman gera það 22% 
sem eru ekki hlynntir að lokinni innleiðingu. Tæplega 
3,7% gátu ekki svarað þar sem innleiðing var ekki hafin 

og 8,8% völdu annað. 

 
Þessar niðurstöður voru bornar saman við niðurstöður 
um hvort þátttakendur höfðu innleitt önnur 

stjórnunarkerfi. Það kom í ljós að 71% að þeim sem höfðu innleitt önnur stjórnunarkerfi voru hlynnt 
lögfestingunni eftir innleiðingu á jafnlaunakerfinu en 59% þeirra sem ekki höfðu innleitt önnur stjórnunarkerfi 
voru hlynnt lögfestingunni.  
 
Þegar niðurstöður voru skoðaðar út frá kyni þá kom í ljós 80% þeirra karlmanna sem tóku þátt í könnuninn eru 
hlynntir lögfestingunni eftir innleiðinguna og 68% kvenna sem tóku þátt í könnuninni eru hlynntar 
lögfestingunni eftir innleiðinguna. 

Mynd 19. Hlutfall þeirra sem voru hlynntir lögfestingu 

jafnlaunakerfa áður en innleiðing hófst hjá skipulagsheild þeirra. 

Mynd 20. Skífurit sem sýnir hvort viðhorf til lögfestingar á 

jafnlaunakerfum hafi breyst eða haldið sér eftir innleiðingu 

jafnlaunakerfis 

Mynd 18. Hlutfall þeirra sem voru sammála eða ósammála því 

að launjafnrétti sé mikilvægt málefni. 
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4.1.8 Önnur sjónarmið 

Könnunin innihélt þrjár opnar spurningar sem gáfu þátttakendum færi á að tjá sig með frjálsum hætti og voru 
svörin kóðuð og felld undir eftirfarandi fimm þemu: 

 Tími og kostnaður: 23 nefndu að innleiðingin væri tímafrek og þrír að kostnaður væri áskorun. 
 Ánægja starfsfólks: Níu töluðu um gagnsemi innleiðingarinnar til að auka traust og ánægju meðal 

starfsfólks. 
 Fagleg launasetning: 17 kváðu innleiðing skapa formfestu, gegnsæi eða agaðri vinnubrögð við 

launasetningu 
 Jafnrétti: Sjö nefndu aukna meðvitund um jafnrétti og birtingarmynd þess. 
 Gæðastjórnun: 15 minntust á kosti og gagnsemi jafnlaunakerfisins út frá gæðastjórnun. 
 Kjarasamningar: þrír nefndu áskoranir tengdar kjarasamningum og takmarkað umboð til að leiðrétta 

launamun. 
 

4.2 Viðtöl við viðmælendur 
Í viðtölum við þá þrjá aðila sem komu að þróun og lögleiðingu staðalsins komu fram ýmiss áhugaverð sjónarhorn 
sem setja það sem fjallað er um í fræðilega kaflanum í skýrara samhengi. Niðurstöður þeirra eru felldar undir 
þrjár af þeim spurningum sem settar voru fram í upphafi en þeim er svo svarað í umræðukaflanum. Sú fjórða er 

tengd kvikri kerfishugsun og umræðunni um orska- og afleiðingaritið. 

 

Staðan á vinnumarkaði - Launajafnrétti  
Eru upphafleg markmið, við gerð jafnlaunastaðalsins, að raungerast með lögleiðingunni?  

 
Maríanna Traustadóttir sagðist hafa starfað hjá Alþýðu sambandi Íslands (ASÍ) frá árinu 2005 en hún var ráðin til 
að byggja upp jafnréttisdeild innan ASÍ. Fram að því sagði hún að ekki hafi verið unnið markvisst að 
jafnréttismálum hjá sambandinu. Hún segir helstu áhersluna hafa verið á kynbundinn launamun og  kynbundnar 
starfsstéttir á vinnumarkaði og að stuttu síðar hafi Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi félagsmálaráðherra, skipað 
í tvær nefndir til að taka á vandanum. Annarri hafi verið falið að horfa á almenna starfsgeirann með það að 
markmiði að finna leið til að eyða kynbundnum launamun á þeim starfsvettvangi á meðan hinni nefndinni var 
falið að horfa á opinbera starfsgeirann og leita leiða til að draga úr launamun á þeim vettvangi. Maríanna kvaðst 
hafa setið í nefndinni sem horfði á almenna geirann en með henni hafi setið fulltrúi SA, fulltrúi frá 
fjármálaráðuneyti og formaður nefndarinnar (Jón Sigurðsson, fyrrum seðlabankastjóri). Hún sagði að ýmsum 
leiðum hafi verið velt upp og m.a. skoðað hvort hægt væri að fá endurskoðendur til að hafa eftirlit með þessum 
málum en samkvæmt Maríönnu hugnaðist þeim ekki sú hugmynd. Maríanna sagið þannig frá: 

 
Á árunum 2006-2007 sá verkalýðshreyfingin að bilið á milli kynjanna var farið að vaxa aftur, mikil þensla var 
í efnahagslífinu og bankarnir komnir í mikla útrás. Verið var að undirbúa kjarasamninga og á þessum tíma 
var verið að skoða ýmsa fleiri þætti en laun. Ég tók þátt í starfi vinnuhóps sem fjallaði um jafnrétti en þar 
sátu einnig fulltrúa SA og var hugmyndum kastað á milli og byggðu þær á þeirri vinnu sem hafði nú þegar 
farið fram í vinnuhópunum sem félagsmálaráðherra hafði skipað í. Þá kom upp sú hugmynd að búa til 
einhverskonar kerfi sem gerði vinnustöðum kleift að sýna fram á að þeir væru að greiða sömu laun fyrir 
sömu og jafnverðmæt störf.  

 
Samkvæmt Maríönnu sammæltust aðilar um að búa til staðal og tók fjögur ár að þróa staðalinn en 

haustið 2012 var hann settur í þriggja mánaða umsagnarferli. Á þeim tíma sagði hún að litið hafi verið á 
væntanlega notkun staðalsins sem nokkurs konar tilraunaverkefni og það það hafir verið kynnt sem slíkt fyrir 
aðilum vinnumarkaðsins. Maríanna sagði þannig frá: 
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...áður en umsagnarferlinu lauk fór VR af stað með svokallaða VR vottun byggða á drögunum sem voru enn í 
umsagnarferli en því lauk í desember 2012. Frá og með janúar 2013 bauð BSI á Íslandi svo upp á VR vottun 
en á þeim tíma voru ekki komnar neinar reglur eða viðmið fyrir vottunaraðila.  

 
Maríanna kvað þá sem stóðu að útgáfu staðalsins hafa haldið sínu striki og sett af stað tilraunaverkefnið 

þrátt fyrir þetta frumhlaup og að ráðnir hafi verið tveir sérfræðingar til starfa hjá fjármálaráðuneytinu til að sinna 
því verkefni. Þorsteinn sagði Vottun hf. hafi tekið þátt í tilraunaverkefninu en það hafi verið vitað að þunginn af 
vinnunni væri óunnin því hvorki var búið að setja fram skýr viðmið fyrir vottunaraðila né kortleggja hvaða 
fagþekking þurfi að liggja til grundvallar við úttektir. Hann sagði að ekki hefði verið búið að skilgreina hvað gæti 
talist ásættanlegur launamunur til að geta öðlast vottun eða hvort nóg væri að segjast ætla að minnka muninn.  
 

Þorsteinn kvaðst hafa bundið vonir við að lögbundin innleiðing hjá stóru fyrirtækjunum mundi leiða af 
sér ákveðna þróunar- og þekkingaruppbyggingu sem aðrar skipulagsheildir gætu notið góðs af. Hann sá fyrir sér 
að jafnlaunavottunin yrði hluti af launakerfi hjá viðkomandi fyrirtæki sem svo gæti stuðlað að þróun frekari 
lausna innan launakerfanna s.s. að auðvelda fyrirtækjum við starfaflokkun og rekstur á jafnlaunakerfum. Þannig 
yrði þunginn borinn uppi af stærstu fyrirtækjunum sem var gert að innleiða fyrst, þar sem þau hefðu burði til 
þess að þróa verkefnið áfram með stjórnvöldum. Að sama skapi kallaði það líka á að stjórnvöld stæðu þétt við 
hliðina á vottunaraðilum og ráðgjöfum til að taka á þeim vafaatriðum sem kæmu upp. Þorsteinn sagði þannig 
frá:  

 
Kynbundin launamunur er búinn að vera til staðar hjá öllum vestrænum ríkjum frá því um 1961. Hugsunin var 
að útrýma þessum launamun og að það sé ekki bara einhver falleg klásúla í lögum um að það sé bannað að 
mismuna eftir kyni. Með staðlinum er sönnunarbyrðinni snúið við en fram að þessu hefur það verið lagt á 
herðar starfsfólks að sýna fram á hvort verið er að brjóta á því eða ekki. Við vitum hvernig það er í praxís, 
starfsmaður hefur enga yfirsýn yfir launasetningu eða hvaða launakerfi er unnið eftir innan fyrirtækisins eða 
hvaða kjörum aðrir starfsmenn eru á.  Þótt starfsmenn, bara með því að bera saman bækur sínar, þykist hafa 
einhverja innsýn þá hafa þeir ekki heildarsýnina og því erfitt að sjá hvort verið er að mismuna. Þessi kynbundni 
launamunur safnast svo upp og veldur því að konur eru með þriðjungi lakari eftirlaunarétt en karlar. 

 

4.3 Staðlar og stjórnunarkerfi  
Hvaða líkur eru á að skipulagsheildir hefðu innleitt jafnlaunakerfi ef vottun hefði ekki verið lögfest? 

 
Þorsteinn sagði að hugmyndin að jafnlaunastaðalinum hefði upphaflega komið frá ASÍ og í samtölum aðila 
vinnumarkaðarins fyrir kjarasamninga 2008, löngu fyrir hans tíð hjá SA, hafi verið ákveðið að þróa óskilgreint 
úrræði til að taka á launamun kynjanna. Samkvæmt Maríönnu voru stjórnvöld kölluð strax inn í umræðuna og 
við samtalið hafi aðilar séð kosti þessa að þróa þetta sem stjórnunarstaðal. 
 

Maríanna sagði að skrifað hafi verið undir viljayfirlýsing um samstaf þann 24. október 2008 og að  þá 
hafi verið ákveðið að kalla Staðlaráð að borðinu. Hún sagði Staðlaráð hafa farið fram á kostun verkefnisins  en 
áætlað var að það kostaði um 10 milljónir króna og að ríkið, ASÍ og SA hafi skipt þeim kostnaði á milli sín. 
Samkvæmt Maríönnu þá lagði ASÍ einnig til starfskrafta Maríönnu og Hörpu Ólafsdóttur hagfræðings en hún hafi 
verið mikill fengur þar sem hún þekkti starfsmatskerfi Reykjavíkurborgar mjög vel. Hún sagði að tveir aðilar hafi 
komið að borðinu frá SA og þrír frá ríkinu og til viðbótar hafi verið kallaðir til ýmsir sérfræðingar og m.a. 
sérfræðingur sem þekkti til staðlavinnu. Arngrímur Blöndahl frá Staðlaráði nefndi að þar sem verkefnið snerist 
um að búa til nýjan staðal haf verið leitað til Sigurðar Harðarsonar, ráðgjafa hjá fyrirtækinu Parex, hann kvað 
hann hafa verið fenginn til að gera handrit að staðlinum og vegna þeirrar sérþekkingar sérþekkingar sem hann 
bjó yfir, að passa upp á að tekið væri tillit til staðlatæknilegra sjónarmiða, við gerð hans. 
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Samkvæmt Maríönnu fór vinnan við gerð staðalsins af stað í nóvember 2008 og að ákveðið hafi var að 
vinna samkvæmt reglum um gerð staðla og því auglýst eftir áhugasömum aðilum til að taka þátt í starfinu. Hún 
sagði að leitað hafi var til háskólasamfélagsins en ekki hafi reynst áhugi á að taka þátt í þessari vinnu þrátt fyrir 
margar umleitanir. Í ferlinu kvað hún SA hafa ákveðið að kalla til sérfræðinga til að sinna vinnunni fyrir þeirra 
hönd og að þá hafi ráðgjafar Attentus komið inn í hópinn. Samkvæmt Maríönnu var umhverfisstaðallinn notaður 
sem fyrirmynd en í samstarfinu hafi aðilar þurft að komast að samkomulagi um ýmsa þætti s.s. það að ASÍ hafi 
viljað fylgja fordæmi ILO um að meta bæði sömu og jafnverðmæt störf. Marianna sagði þannig frá:  

 
...þess vegna var mikilvægt að hafa Hörpu Ólafsdóttur, hagfræðing, með í hópnum þar sem hún þekkti 
starfsmat Reykjavíkurborgar mjög vel. SA var ekki mjög hrifið af þeirri hugmynd en til að finna lendingu þá 
ákvað ASÍ að slá af kröfum um að upplýsa starfsfólk gegn því að SA samþykkti að bæði sömu og jafnverðmæt 
störf yrðu metin. 

 
Út frá eigin stjórnunarreynslu segir Þorsteinn „óagaða launaþróun íslenskum vinnumarkaði“ vera ákveðinn löst 
og því eigi það hvergi betur við en á íslenskum vinnumarkaði að karlar séu líklegri til að biðja um launahækkanir 
en konur. Þorsteinn kveðst hafa heyrt frá fyrirtækjum sem hafa gengið í gegnum þetta. Þorsteinn sagði svo frá: 
 

 ... sérstaklega hjá smærri og millistórum fyrirtækjum er það gjarnan þannig, það eru þeir sem biðja um 
launahækkanir sem fái launahækkanir án þess að það sé eitthvað rationelll á bakvið þær. Mér leist því vel á 
verkefnið frá upphafi enda er ÍST 85 sannfærandi staðall.  

 
Þorsteinn kvaðst sjálfur hafa unnið í ISO staðla umhverfi og áttað sig á hvaða styrkleikar gætu falist í 

svona stöðlum en að sama skapi væri mjög erfitt að ná almennri útbreiðslu ef innleiðingin væri eingöngu 
valkvæð. Hann sagði það hafa verið almennt samkomulag innan Viðreisnar að:  

 
...jafnréttismál væru í forgrunni bæði varðandi hvernig raða væri á lista og eins hvernig flokkurinn starfaði í 
pólitískum stefnumálum.   

 
Hann kvaðst hafa lagt til að staðallinn yrði gerður lögbundinn og sagði: 
 

... að fyrirtæki þyrftu að innleiða hann því öðruvísi getum við ekki náð markverðum árangri í að útrýma 
launamun kynjanna. 

 
Þorsteinn sagði að þegar Viðreisn var komin í ríkisstjórn hafi þetta mál verið sett á oddinn með það að 

markmiði að klára það á vorþinginu 2017. Samkvæmt Þorsteini kom fljótlega upp ágreiningur við Staðlaráð, og 
sagði að: 

 
Staðlaráð var mjög andsnúið því að gera staðalinn lögbundinn þar sem staðlar eru það yfirleitt ekki, þeir eru 
yfirleitt viðmiðunarstaðar fyrir fyrirtæki sem vilja nota þá.  

 
Þorsteinn sagði að fyrir hendi væri nú þegar lögbundnar kröfur í takt við staðla, eins og rafmagnsstaðlar, 

þar sem vísað er til ákveðinna krafna t.d. í byggingareglugerðum þar sem staðlar eru hafðir til viðmiðunar um 
hvernig hlutirnir eigi nákvæmlega að vera. Þorsteinn sagist telja að innleiðing staðalsins muni vafalítið aga 
launaþróun innan fyrirtækja og segir þannig frá: 

 
Innleiðingin mun binda hendur millistjórnenda sem eru gjarnir á að jánka þeim sem biður þá stundina í stað 
þessa að horfa á kerfisbundna launaþróun út frá frammistöðu og faglegri vinnu í mannauðsstjórnun. Með 
markvissri skjölun, gerð kröfulýsinga og hönnun á launakerfi mun þrýstingurinn á launabreytingar bæði 
minnka af því að tiltrú á kerfið eykst og aginn aukast af því að stjórnendur munu átta sig á því að ef þeir 
hækka laun eins starfsmanns þá þurfið þeir að endurskoða heilt starfsmannalag ... launaákvarðanir verða að 
byggja á almennri launaþróun og umbun fyrir frammistöðu sem er skjöluð í takt við staðalinn. 
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Í viðtali við Arngrím Blöndahl hjá Staðlaráði sagði hann svo frá: 

 
... það almenna sjónarmið sem staðlaheimurinn byggir á ... þetta almenna prinsip er að þeir eru valkvætt tól 
og í langflestum tilfellum eru þeir notaðir þannig, með því að tengja þetta inn í lagasetninguna ... það er svo 
margt sem í rauninni er athugavert. í fyrsta lagi eru þeir valkvæðir,  í öðrulagi ertu að gera staðla að 
einhverskonar lagaígildi og það má halda því fram að þú sért að framselja gerð laganna á annan vettvang 
heldur en þau eru gerð dags daglega. 

 
Arngrímur sagði einn anga af þeim rúmlega 30.000 Evrópustöðlum sem til væru, snúa að CE merkingum 

en það eru ca. 4000 staðlar sem eru allt kröfusettið vegna CE merkinga. Hann tók sem dæmi að þegar óskað er 
eftir CE merkingu á síma þá eru almennar grunnkröfur um heilbrigði og öryggi settar fram í Evrópu-tilskipun en 
nánari kröfur um útfærslu þeirra, til að fá að CE merkja símann, væri að finna í tilteknum kröfustöðlum. Hann 
sagði svo frá: 

 
Þá hafa menn velt fyrr sér hvort þetta þýði að staðallin sé skyldubundinn en túlkunin á því er að hann sé það 
ekki ... hafir þú uppfyllt kröfurnar með öðrum hætti en náð sömu niðurstöðu, þá er það í lagi.  

 
Arngrímur sagði að við gerð ÍST 85 hafi verið leitað til Sigurðar Harðarsonar en hann var ráðgjafi hjá 

fyrirtækinu Parex. Hann kvað hann hafa verið fenginn til að gera handrit að staðlinum og vegna hans 
sérþekkingar, að passa upp á að tekið væri tillit til staðlatæknilegra sjónarmiða.  

 
Þegar Arngrímur var spurður hvert viðhorf hans væri til lögfestingar á jafnlaunakerfum á grundvelli ÍST 

85 sagði hann að eðli málsins samkvæmt væri hann ekki hlynntur lögfestingunni. Aftur á móti kvaðst hann geta 
séð ávinninginn af henni.  

 

4.3   Áhrif lögfestingarinnar á skipulagsheildir 
Er skyldubundin vottun á jafnlaunakerfum að þjóna fleiri aðilum en launþegum? 

 
Þorsteinn sagði að það hafi reynst erfitt að fá einkafyrirtæki til að taka þátt í tilraunaverkefninu en mun 
auðveldara að fá opinber fyrirtæki og stofnanir til þátttöku. Hann sagði Hannes Geir Sigurðsson, forstjóra SA, 
hafa reynt mikið en á endanum hafi tvö eða þrjú einkafyrirtæki ásamt 11 opinberum fyrirtækjum eða stofnunum 
samþykkt að gerast þátttakendur. 
 
Helstu rök sem hafi verið nefnd gegn lögfestingunni segir Þorsteinn hafa m.a. snúist um kostnað við innleiðing 
en Þorsteinn segir svo frá:  

 
KPMG var fengið til að meta kostnaðinn og reyndist hann óverulegur, var um eða innan við 1% af 
launakostnaði þeirra fyrirtækja í innleiðingunni og svo minnkar hann töluvert þegar henni var lokið. Eins var 
talað um að þetta gæti verið kostnaðarsamt fyrir þau fyrirtæki sem væru með mikinn launamun, það gæti 
orðið dýrt að leiðrétta en það er ekki hægt að bera þann kostnað fyrir sig sem rök gegn innleiðingunni. Sá 
kostnaður væri í raun fyrir hendi ... en það væru konur sem bæru þann kostnað en ekki fyrirtækið sjálft og 
því rétt að varpa byrðinni þangað sem hún á heima. 

 
Þorsteinn kveður stærsta prófsteininn verða þegar stórir vinnustaðir sem starfa undir einni kennitölu, 

líkt og Landspítali eða Reykjavíkurborg, undirgangist vottun. Hann segir Reykjavíkurborg búna að vinna að 
Starfsmati sem gagnast við starfaflokkunina en kvaðst hann ekki sjá neina aðra lausn fyrir stofnun líkt og 
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Landspítalann, en að gerður yrði einn sameiginlegur stofnanasamningur fyrir allar starfsstéttir stofnunarinnar. 
Þorsteinn segir: 

 
Það er einnig vont að fjármálastjórinn er hjá fjármálaráðuneytinu og hann semur fyrir stofnunina án beinnar 
aðkomu stofnunarinnar að viðkomandi kjarasamningi og svo lendir stofnunin í rifrildi við fjármálaráðuneytið 
um hvort kjarasamningurinn hafi skilað hagræðingu eða ekki, kjarasamningur sem stofnunin kom aldrei að 
við gerð hans en hefði getað bent á augljósa veikleika ...Það er einnig vont að fjármálastjórinn er hjá 
fjármálaráðuneytinu og hann semur fyrir stofnunina án beinnar aðkomu stofnunarinnar að viðkomandi 
kjarasamningi og svo lendir stofnunin í rifrildi við fjármálaráðuneytið um hvort kjarasamningurinn hafi skilað 
hagræðingu eða ekki, kjarasamningur sem stofnunin kom aldrei að við gerð hans en hefði getað bent á 
augljósa veikleika ...þá er stéttin sem er að semja við ráðuneytið einnig komin með algera yfirburði varðandi 
faglega þekkingu á starfinu. 

 
Þorsteinn kvaðst hafa komið að samningum SA megin t.d. þar sem Icelandair var í samningaviðræðum 

og sagði að þar kæmi aldrei til greina að semja um kaup og kjör án aðkomu stjórnenda fyrirtækisins við 
samningaborðið, þar sem þeir þekki starfsumhverfið. Hann kveður þetta veikleika í kjarasamningsumhverfi hins 
opinbera sem muni veikja stöðu stórra stofnana hvað varðar jafnlaunavottun ef ekkert verður gert. Hann segist 
eiga bágt með að sjá að stofnanir geti náð að uppfylla skilyrði jafnlaunavottunar og viðhalda vottun nema gerður 
verði einn sameiginlegur stofnasamningur við allar stéttir viðkomandi stofnunar sem þar starfa. Þorsteinn segir 
svo frá: 

 
...ef það er ekki gert er hætta á að t.d. ein stétt fari í verkfall og knýi fram einhverjar sértækar launabreytingar 
og þá er jafnlaunavottunin fallin. 

 

4.4. Kvik kerfishugsun 
Hvað veldur því að stjórnendur meta mikilvæg félagsleg viðfangsefni, eins og sanngjarna launasetningu, ekki sem 
aðkallandi verkefni? 

 
Þetta orska- og afleiðingarit (CLD) sem hér er sett fram er tilgáta höfundar um samspil ýmissa þátta sem hafa 
áhrif á launamun kynjanna og koma breyturnar og tengingarnar sem notaðar eru annars vegar úr þessari 
rannsókn og hins vegar útfrá sérfræðiþekkingu höfundar sem hefur skoðað þetta viðfangsefnið út frá ýmsum 
sjónarhornum s.l. tíu ár. Höfundur er með MA í kynjafræði og hefur unnið við úttektir og vottun á 
jafnlaunakerfum frá vorinu 2019. Einnig er höfundur einn af eigendum einnar af fjórum vottunarstofum sem 
hafa bráðabirgðaleyfi til að taka út og votta jafnlaunakerfi í samræmi við ÍST-85:2012 staðalinn. 
 
Alls komu fram 31 breyta við þessa vinnu sem unnið var með í orska- og afleiðingaritinu og eru hér skýring á 
hvað hver og ein þeirra stendur fyrir: 
 

1. Aðföng: Bjargir sem skipulagsheild notar í tengslum við innleiðingu á jafnlaunakerfi, s.s. aðstoð ráðgjafa, 
þjálfun starfsfólks o.fl. 

2. Aðkallandi að tryggja launajafnrétti: Hversu áríðandi það er fyrir skipulagsheildir að ráðast í aðgerðir, líkt 
og að innleiða jafnlaunakerfi, til að tryggja að konur og karlar fái sömu laun fyrir sömu eða jafnverðmæt 
störf.  

3. Aðlaðandi fyrir minnihluta hóp: Hversu fýsilegur kostur ákveðinn starfsvettvangur fyrir tiltekinn 
minnihlutahóp (konur eða karla) á þeim vettvangi. 

4. Ábyrgð launa á einstakling: Það hvílir á ábyrgð einstaka starfsamanns að sýna fram á að verið sé að 
mismuna þeim í launum. 

5. Ábyrgð launa á einstakling: Ábyrgðin hvílir á einstökum starfsmönnum að sýna fram á að verið sé að 
mismuna þeim í launum. 



 23 

6. Ánægja starfsfólks: Starfsánægja vegna áhrifa frá jafnlaunakerfinu. 

7. Blinda stjórnenda: Stjórnendur taka ekki eftir teiknum um kynbundinn launamun. 

8. Eftirlaun kvenna: Lífeyrisgreiðslur sem byggjast á hlutfalli af heildarlaunum kvenna yfir starfsævina. 

9. Fjármagn: Fjárhagslegt svigrúm til að greiða eða liðka fyrir innleiðingu jafnlaunakerfa með t.d. aukavinnu 
starfsfólks eða aðkeyptri sérfræðiaðstoð. 

10. Fordómar: Upplýst viðhorf um hæfni, getu eða vilja kvenna til að gegna ákveðnum stöðum, hlutverkum 
eða ábyrgð sem byggja á óréttmætum staðalímyndum. 

11. Gegnsæi launa: Starfsfólk er upplýst um hvaða forsendur liggja til grundvallar við greiningu á verðmæti 
starfa og hvaða persónu- eða hópbundnu þættir skipulagsheildin metur til launa.  

12. Gæði jafnlaunakerfis: Geta jafnlaunakerfis til að ná þeim markmiðum sem sett eru fram í 
jafnlaunastefnu skipulagsheildar. 

13. Huglægar skekkjur: Ómeðvitaðar óréttmætar hugmyndir (staðalímyndir) um fólk eða fyrirbæri byggðar á 
eigin reynslu eða áhrifum úr umhverfinu. 

14. Ímynd skipulagsheildar: Viðhorf hagsmunaaðila um frammistöðu skipulagsheildar í jafnréttismálum. 

15. Innleiðing jafnlaunakerfis: Uppsetning stjórnunarkerfis sem byggir á ÍST 85:2012  staðlinum með 
viðeigandi stefnum og verklagsreglum. 

16. Karlar í kvennavinnustöðum: Fjöldi karlmanna sem sækist eftir starfi á t.d. við kennslu eða hjúkrun.   

17. Konur á karlavinnustöðum: Fjöldi kvenna sem sækjast eftir starfi t.d. í byggingariðnaði eða við fiskveiðar. 

18. Kostnaðarhagræði: Það sem sparast við það að gæði jafnlaunakerfisins aukist. 

19. Kostnaður:  T.d. tími sem starfsfólk ver í tengslum við innleiðingu á jafnlaunakerfis eða verð á þjónustu, 
þjálfun  eða hugbúnaði sem styður við innleiðinguna. 

20. Kynjað vinnuumhverfi: Vinnuumhverfi þar sem hlutfall annars kynsins er meira en 70%. 

21. Kynbundinn launamunur: Ómálefnalegur munur á launum og kjörum kynjanna fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf. 

22. Lagasetning um launamun: Alþingi samþykkir lög sem kveða á um að atvinnurekendur tryggi að konum 
og körlum séu greitt sömu laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.   

23. Laun kvenna: Almennt endurgjald fyrir störf kvenna ásamt hvers konar þóknun, beinn eða óbeinni. 

24. Málefnalegar launaákvarðanir: Ákvarðanir um laun og kjör eru hlutbundnar og byggja á málefnalegum 
sjónarmiðum í samræmi við kröfur starfs og frammistöðu starfsfólks. 

25. Mikilvægi launajafnréttis: Viðhorf meðal stjórnenda um mikilvægi launajafnréttis.   

26. Mikilvægi samningatækni: Fær einstaklingur sem býr yfir færni til að sækja eða semja um launahækkanir 
frekar launahækkun en sá sem býr ekki yfir þeirri færni. 

27. Önnur stjórnunarkerfi: Er skipulagsheildin að reka annað stjórnunarkerfi s.s. ISO 9001, ISO 14001 eða 
ISO 45001. 

28. Sérfræðiþekking: Þekking starfsfólks innan skipulagsheildar á stjórnunarstöðlum eða innleiðingu og 
rekstri á stjórnunarkerfum. 

29. Stolt: Hversu stolt eða hreykið starfsfólk er af eigin vinnustað. 

30. Tími starfsfólks: Sá tími eða svigrúm sem starfsfólk hefur til að innleiða jafnlaunakerfi. 

31. Viðurlög: Dagsektir sem lög kveða á um að heimilt sé að leggja á skipulagsheildir ef jafnlaunakerfi er ekki 
innleitt og vottað fyrir tilskilinn tímafrest.  
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Mynd 21.Orsaka og afleiðingarit dregið upp af höfundi með aðstoð Önnu Huldu Ólafsdóttur, leiðbeinanda.r 

5. Umræða 
 
Í þessari rannsókn var hinni eiginlegi ómálefnalegur launamunur ekki til skoðunar heldur var sjónum beint að 
áhrifum, á þeim aðgerðum sem beitt hefur verið til að eyða honum, innan þeirra skipulagsheilda sem innleiða 
jafnlaunastaðalinn. Lagt var af stað með fjórar rannsóknarspurningar og svara niðurstöðurnar þeim að mestu 
leiti en einnig gefa þær vísbendingar um að meiri sátt sé um þá leið sem valin var en talið hefur verið.  

 

5.1  Staðan á vinnumarkaði - Launajafnrétti  
Eru upphafleg markmið, við gerð jafnlaunastaðalsins, að raungerast með lögleiðingunni?  

 
Niðurstöður sýna að allir þátttakendur könnunarinnar eru komnir af stað með innleiðinguna og þar af hafa 61,3% 
lokið henni með vottun en aðeins um 14% hafa ekki hafið vottunarferlið. Það kom í ljós að nánast allir eru 
sammála fullyrðingunni: Launajafnrétti þ.e. jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf er mikilvægt málefni.  En 
þrátt fyrir þá almennu skoðun og tæplega 60 ára kröfu um jöfn laun fyrir sömu og jafnverðmæt störf í lögum þá 
ganga atvinnurekendur ekki markvisst í það verk fyrr en stjórnvöld gera kröfu um innleiðingu og vottun á 
jafnlaunakerfum. Það er ekki fyrr en sett hefur verið fram skýr krafa sem lýtur viðurlögum, verði henni ekki mætt, 
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að innleiðingin verður aðkallandi. Kenning Steven Covey (Franklin Covey, e.d.) um tímastjórnun varpar ljósi á  
þetta fyrirbæri en samkvæmt þeirri kenningu þá fellur innleiðing Jafnlaunavottunar undir flokkinn mikilvæg en 
ekki aðkallandi verkefni. Þar flokkast mikilvæg, flókin en afar gagnleg verkefni, líkt og stjórnunarkerfi, sem hjálpa 
skipulagsheildum að innleiða viðurkenndar og reyndar aðferðir til að taka á flóknum kerfislægum vandamálum 
líkt og kynbundnum launamun. Með lögfestingunni er sett pressa á skipulagsheildir sem knýr þær til að setja 
verkefnið á oddinn og við það verður innleiðing á jafnlaunakerfum ekki bara mikilvæg heldur líka aðkallandi en 
þá fyrst er komin pressan sem þarf til að koma verkefninu á dagskrá. 

 
Það er áhugavert að sjá að 70% þátttakenda telja það réttlætanlegt að lögfesta jafnlaunavottun. Það 

viðhorf endurspeglast svo í því að 64% þátttakenda sögðust hlynntir lögfestingunni eftir að hafa lokið innleiðingu 
á jafnlaunakerfinu. Einnig kom í ljós að fjöldi þeirra sem voru hlynntir lögfestingunni áður en þeir hófu innleiðingu 
og svo eftir að henni lauk, jókst um 5% en í upphafi voru 59% fylgjandi og fjölgaði þeim í 64% eftir innleiðingu. 
Þegar niðurstöður voru skoðaðar út frá kyni þá kemur ljós að karlmenn eru ekki síður hlynntir lögfestingunni 
heldur þvert á móti því hlutfall þeirra sem eru hlynntir lögfestingunni að lokinni innleiðingu er 12% hærra en hjá 
konum. Þessar niðurstöður gefa til kynna að aðilar sætti sig við þessa pressu vegna mikilvægi málefnisins. 
Varnaðarorð Staðlaráðs og SA um að íþyngjandi áhrif lögfestingarinnar gerðu hana að óréttmætri leið til að 
tryggja launjafnrétti (Samtök atvinnulífsins, 2017; Þingsjal 966 2016-2017), gefa því til kynna mögulega huglæga 
skekkju um hversu erfitt eða yfirgripsmikið verkið í raun er og hve gagnlegt það getur reynst skipulagsheildum 
við að koma á skilvirku skipulagi við launasetningu til að bera kennsl á kynbundinn launamun. 

 
Rannsóknarniðurstöður gefa einnig til kynna að lögfestingin hafi jákvæð áhrif á vinnubrögð stjórnenda 

sem koma að launaákvörðunum og að þau verði bæði faglegri og leiða til sanngjarnari launaþróunar. Þar með 
dregur úr mikilvægi þess að búa yfir færni í samningatækni eða þori til að óska eftir hærri launum (Gylfi Karl 
Gíslason, 2018;Unnar Ýr, 2019) en það var meðal þeirra markmiða sem Þorsteinn kvað liggja að baki 
lögfestingunni.  

 
Í viðtali við Maríönnu kom fram að ekki lágu sömu markmið að baki hjá þeim tveimur nefndum sem 

Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi félagsmálaráðherra, skipað í til að taka á vandanum. Annarri var falið að horfa 
á almenna starfsgeirann með það að markmiði að finna leið til að eyða kynbundnum launamun á meðan hinni 
nefndinni var falið að horfa á opinbera starfsgeirann og leita leiða til að draga úr launamun. Það er áhugavert að 
markmiðið hafi ekki verið að eyða kynbundnum launamun á opinbera markaðnum líkt og á hinum almenna. 
Þegar rýnt er í niðurstöður, bæði hjá Þorsteini og í könnuninni, kemur í ljós að kjarasamningar stéttarfélaganna 
og stofnanasamningar skapi aðstæður, sérstaklega hjá opinberum stofnum, sem gerir þeim erfitt fyrir að mæta 
kröfum Jafnlaunastaðalsins. Þessar mismunandi áherslur gefa til kynna mögulega vantrú á því að hægt sé að 
eyða kynbundnum launamun í opinbera geiranum. Ekki er komið í ljós hvernig þessum vanda verður mætt en 
samkvæmt 18. gr. Jafnréttislaga þá er ábyrgðin bæði í höndum atvinnurekenda og stéttarfélaga en þar segir 
„Atvinnurekendur og stéttarfélög skulu vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði.“  

5.2  Staðlar og stjórnunarkerfi: Hvaða líkur eru á að skipulagsheildir hefðu innleitt jafnlaunakerfi ef vottun 

hefði ekki verið lögfest? 

 
Könnunin leiddi í ljós að rúmlega  helmingur þátttakenda hefði ekki lagt í þessa vegferð ef lögfestingin hefði ekki 
komið til. Reynsla SA af dræmum áhuga skipulagsheilda í einkageiranum gefur til kynna að hlutfallið sé jafnvel 
enn hærra í þeim geira og kallast það á við niðurstöður könnunarinnar þar sem hlutfall þeirra sem sögðu líklegt 
að skipulagsheildin hefði innleitt jafnlaunakerfi án lögfestingar, var hærra í opinbera geiranum. Þetta 
endurspeglast einnig í almennri þátttöku skipulagsheilda í könnuninni en hlutfall þátttakenda úr opinbera 
geiranum var um 81% á meðan hlutfallið úr almenna- og félagsgeiranum var aðeins um 19%. Þegar bornar voru 
saman niðurstöður þeirra sem höfðu innleitt önnur stjórnunarkerfi og þeirra ekki höfðu innleitt önnur 
stjórnunarkerfi kom í ljós að í hópi þeirra sem höfðu innleitt önnur stjórnunarkerfi voru 12% fleiri hlynntir 
lögfestingunni að lokinni innleiðingu jafnlaunakerfisins. 
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Staðlaráð leggur mikla áherslu á að staðlar séu valkvæðir og það eigi að vera að frumkvæði skipulagsheilda að 
nýta þá til að raungera ákveðin markmið (Þingsjal 966 2016-2017) . Þegar sagan er skoðuð þá kemur í ljós að 
uppruna þeirra má rekja til yfirvalda sem sáu sig knúin til að setja fram kröfur í samningum við birgja til að tryggja 
gæði aðfanganna (SAGE Knowledge, e.d). Þar er krafan ekki sett fram í lögum heldur er viðkomandi birgum í raun 
stillt upp við vegg þar sem innleiðing krafnanna er bundinn í samningum og viðskiptasambandið því að veði ef 
þeir innleiða ekki kröfurnar. Sama á við um þá aðila sem starfa í matvæla- eða byggingariðnaði þar sem starfsleyfi 
þeirra og möguleikar á að starfa eða framleiða inn á ákveðna markaði er samkvæmt ákvæðum í reglugerðum, 
háð innleiðingu á tilteknum stöðlum eða stjórnunarkerfum (reglugerð Evrópuráðsins nr. 2073/2005, reglugerðar 
nr. 893/2004 um framleiðslu lyfja). Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar má álykta að sú leið sem Staðlaráð 
og SA vildu fara, að hafa staðalinn valkvæðan, væri ekki að þjóna þeim tilgangi sem lá að baki hönnun og þróun 
jafnlaunastaðalsins þar sem hann var hugsaður sem lausn til að útrýma kynbundnum launamun. Að mati 
höfundar er það því ekki lögfestingin sem er fordæmalaus heldur er það viðfangsefni Jafnlaunastaðalsins sem 
hefur þá sérstöðu að fyrirfinnast í öllum skipulagsheildum í öllum starfsgeirum af öllum stærðum en það er það 
sem geri kröfuna um innleiðingu og vottun á jafnlaunakerfum mun áþreifanlegri. 
 

Samtök atvinnulífsins og Staðlaráð tóku afstöðu opinberlega gegn lögfestingu Jafnlaunavottunar og 
töldu hana vera of mikla byrði fyrir skipulagsheildir (Samtök atvinnulífsins, 2017; Þingsjal 966 2016-2017). Í 
lögunum er tekið mið af þessu sjónarhorni en eins og Þorsteinn sagði þá var markmiðið að láta stærstu 
skipulagsheildirnar ganga á undan þeim minni í gegnum ferlið í von um að það myndi leiða af sér ákveðna 
þróunar- og þekkingaruppbyggingu sem þær minni gætu notið góðs af. Þorsteinn þótti ÍST 85 sannfærandi staðall 
og hafandi sjálfur unnið í ISO staðla umhverfi áttað hann sig á styrkleikum þeirra en að sama skapi væri mjög 
erfitt að ná almennri útbreiðslu ef innleiðingin væri eingöngu valkvæð.  

 

5.3  Áhrif lögfestingarinnar á skipulagsheildir: Er skyldubundin vottun á jafnlaunakerfum að þjóna 

fleiri aðilum en launþegum? 

 
Það kemur fram í sumum af þeim rannsóknum sem skoðaðar voru á innleiðingu jafnlaunakerfa að ein af helstu 
ógnum skipulagsheilda væri kostnaðurinn við innleiðinguna ásamt kostnaði við vottun (Auðar Böðvarsdóttur, 
2019; Gylfi Karl Gíslason, 2018 ).  Rannsóknirnar sýna hins vegar að kostnaðurinn er ekki að reynast eins mikill 
og áætlað var í upphafi. Eins gerðu einhverjir aðilar minna úr kostnaðinum og litu einhverjir jafnvel á 
innleiðinguna sem fjárfestingu þar sem hún skilaði talsvert miklu til baka (Gylfi Karl Gíslason, 2018). Þorsteinn 
sagði einnig að rök gegn lögfestingunni hefðu m.a. snúist um mikinn kostnað en  skoðun KPMG leiddi í ljós að 
kostnaðurinn var óverulegur. Í könnuninni var ekki spurt um hver kostnaðurinn hefði verið hjá þeim 
skipulagsheildum sem tóku þátt en spurt var hvort gerð hafi verið kostnaðaráætlun fyrir innleiðinguna (Helgi Þór 
Ingason, 2015). Það kom í ljós að 64% af þátttakendum höfðu gert kostnaðaráætlun og var raunkostnaður 
samkvæmt áætlun hjá helmingi þeirra. Hjá 21% var raunkostnaður aðeins hærri og hjá tæplega 16% var hann 
töluvert hærri. Í svörum við opnum spurningum könnunarinnar minntust þrír þátttakendur á kostnað en 23 töluð 
um að tími við innleiðinguna væri helsta áskorunin. Þar sem tími kostar peninga þá er ekki hægt að líta framhjá 
því að mögulega búa sömu áskoranir að baki en að birtingarmynd þeirra sé mismunandi eftir því hvaða 
hlutverkum þeir gegna hjá skipulagsheildinni. Höfundur telur t.d. að fjármálastjóri væri líklegri til að tala um 
kostnað á meðan mannauðsstjóri sæi vandann út frá tíma en tæpleg 39% af þátttakendum í könnuninni voru 
mannauðsstjórar og aðeins 10% þeirra voru fjármálastjórar.  
 
 

Í skýrslu Wagner og Grødem (2018) kemur fram að sumir viðmælendur telji vinnuna í tengslum við 
jafnlaunastaðalinn gagnlega fyrir sjálfa skipulagsheildina þar sem hún hefði jákvæð áhrif bæði á starfsumhverfið 
og vinnustaðamenninguna. Þessi sjónarmið koma fram hjá þátttakendum í könnuninni en rúmlega 66% þeirra 
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segja innleiðinguna gagnlega til að hjálpa til við að koma upp skipulagi og gagnsæi í launasetningu sem var ekki 
til staðar. Enn fleiri (82,5%) segjast sammála því að innleiðingin sé gagnlegt tæki til að greina þætti sem hafa áhrif 
á verðmæti starfa og flestir þátttakendur (92,5%) segja innleiðinguna hjálpa til við að bera kennsl á 
ómálefnalegan launamun. Þegar litið er til þess að 99% þátttakenda eru sammála því að launajafnrétti þ.e. sömu 
laun fyrir sömu eða jafnvermæt störf, sé mikilvægt málefni þá má draga þá ályktun að lögfesting vottunar á 
jafnlaunakerfum sé í raun ekki síður að gagnast stjórnendum sem bera þá ábyrgð að tryggja launajafnrétti. Einnig 
gaf tilraunaverkefnið, þær rannsóknir sem skoðaðar voru og opin svör frá þátttakendum könnunarinnar til kynna 
að skipulagsheildir mættu eiga von á ýmsum öðrum ávinningi en jöfnum launum s.s. auknu trausti og stolti 
starfsmanna til skipulagsheildarinnar, aukinni starfsánægju, betri yfirsýn og auknum fjárhagslegum ávinningi, 
betra yfirliti yfir launasetningu, auknu gegnsæi og vandaðri launaákvarðanir (Auður Böðvarsdóttir, 2019; Rósa 
Björk Bergþórsdóttir, 2017; Þingskjal 147, 2016-2017).  

 

5.4  Kvik kerfishugsun 
Hvað veldur því að stjórnendur meta mikilvæg félagsleg viðfangsefni, eins og sanngjarna launasetningu, ekki sem 
aðkallandi verkefni? 

 
Þetta orsaka- og afleiðingarit er tilraun höfundar til að draga fram hvernig hægt er að nota kvik kerfislíkön til að 
kortleggja flókin félagsleg viðfangsefni eða vandamál en til að niðurstaðan verði sannfærandi gerir aðferðafræðin 
ráð fyrir þverfaglegu samtali til að tryggja áreiðanlega birtingarmynd viðfangsefnisins.  
  

Ritið inniheldur 30 breytur sem tengjast á einn eða annan hátt viðfangsefninu og er ritið aðeins til að 
sýna fram á hversu gagnlegt það getur verið að nota kerfisbundna lausn til að skilja og uppræta kerfislægan 
vanda, líkt og ómálefnalegan launamun. Með ritinu má greina og skilja betur hvernig breyturnar hafa áhrif hvor 
á aðra og með myndrænni framsetningu verður vandamálið einnig skýrara.  
 

Skoðum B1: Ef Gæði jafnlaunakerfis 
aukast þá gerum við ráð fyrir að 
málefnalegar launaákvarðanir verði 
betri (meiri) og ef málefnalegar 
launaákvarðanir verða betri þá 
hækka laun kvenna og ef laun kvenna 
hækka þá verður kynbundinn 
launamunur minni. Ef kynbundinn 
launamunur minnkar þá gerum við 
ráð fyrir að lagasetning um 
launajafnrétti verði minni (minni þörf 
á henni) og ef lagasetningin verður 
minni, eru minni viðurlög sem leiða af 
sér að það verður minna aðkallandi 
að tryggja launajafnrétti sem leiðir af 
sér að það dregur úr innleiðingu 
jafnlauna kerfisins sem svo leiðir aftur 
af sér minni gæði jafnlaunakerfis þ.e 
þörfinni á að gera gæðakerfið betra. 
Þetta er dæmi um bælandi lykkju sem 
merkt er með B. Það sem upphaflega 
byrjaði sem aukning kom til baka sem 
minnkun. Þessi lykkja dempar því 

kerfið í átt að einhverju jafnvægi.  Lykkjurnar ýta því svo annað hvort upp eða niður.  
 

Mynd 22. Orsaka- og afleiðingarrit yfir innleiðingu og lögfestingu  

jafnlaunastaðalsins 
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Skoðum nú R2: Ef kynbundinn launamunur minnkar þá verður meira aðlaðandi fyrir minnihlutahópa að 
starfa á tileknum starfsvettvangi sem svo leiðir af sér fjölgun á konum í karlastétt sem svo hækkar laun kvenna. 
Þessi R lykkja ýtir kerfinu upp og veldur því að laun kvenna halda áfram að hækka við hvern hring.  
 

Eins og Þorsteinn nefndi þá er kynbundin launamunur búinn að vera þekkt breyta í öllum vestrænum 
ríkjum frá því um 1961. Hugsunin með lögfestingunni var að gera kröfuna um bann við mismunun aðkallandi svo 
hægt væri að útrýma þessum launamun. Áhrifabreytan viðurlög og afleidda breytan aðkallandi að tryggja 
launajafnrétti eru því lykilbreytur í þessu líkani en með því að setja ferlið upp á þennan hátt er auðveldara  að sjá 
hvernig samspil þeirra er að taka á þeirri tæplega sextíu ára töf eða seinkun sem það hefur tekið atvinnulífið að 
leiðrétta kynbundinn launamun. 

 
Staðallinn snýr einnig sönnunarbyrðinni við þar sem nú er það ekki lengur í höndum starfsmanna að 

sýna fram á að verið sé að mismuna þeim. Gæði jafnlaunakerfis er áhrifabreyta sem ýtir undir gagnsæi launa 
sem svo dregur úr ábyrgð launa á einstakling þ.e. þeirri ábyrgð sem starfsmaðurinn ber við að sýna fram á að 
verið sé að brjóta á honum. Þarna er búið að snúa við hlutverkunum og setja ábyrgðina á þann sem raunverulega 
hefur getuna til að sýna fram á hvort verið sé að mismuna eða ekki.  

 
Það er einnig áhugavert að skoða áhrifin sem breytan laun kvenna hefur á breytuna eftirlaun kvenna. 

Þorsteinn talaði um  „óagaða launaþróun á íslenskum vinnumarkaði“ og sagði að á íslenskum vinnumarkaði 
væru karlar líklegri til að biðja um og fá launahækkanir en konur og það hefur þau hliðaráhrif á laun kvenna 
að hlutfallið sem sett er til hliðar fyrir eftirlaunaaldurinn verður lægra. Með innleiðingu á jafnlaunakerfum 
og auknum gæðum jafnlaunakerfis verða launaákvarðanir málefnalegri sem svo hækkar laun kvenna. Það 
hefur svo áhrif á stolt sem hefur svo áhrif á ánægju starfsfólks sem svo getur leitt til bættrar ímyndar af 
skipulagsheildinni. Þessi lykkja hefur því jákvæð styrkingu á kerfið.. Í opnum spurningum könnunarinnar 
voru níu sem nefndu að innleiðingin yki meðvitund um jafnrétti og birtingarmynd þess líkt og endurspeglast 
í leiðréttingum á launakjörum kvenna. Aðrir níu töluðu um gagnsemi innleiðingarinnar m.a. til að auka 
starfsánægju og traust. 

 
Við rýni á niðurstöðum kemur í ljós að það væri hægt að bæta við breytu um stéttarfélög eða kjarasamninga 

þar sem sú breyta virðist geta haft töluverð áhrif á jafnlaunakerfin og þá sérstaklega hjá opinberum stofnunum þar 

sem launastefna þeirra byggir jafnan á kjarasamningum. Þorsteinn kvað þetta áskorun fyrir stórar stofnanir sem 
þurfa að semja við mörg stéttarfélög og sagðist ekki sjá neina aðra lausn en að gerður yrði einn sameiginlegur 
stofnanasamningur hjá slíkum stofnunum. Einnig er fjármálaráðuneytið önnur breyta sem hefur áhrif þar sem 
það fer með samningaumboðið fyrir þessar stofnanir. Þar liggur því tækifæri til nánari útfærslu á ritinu 
 

 

Samantekt  
 
Jafnlaunavottun virðist vera gagnlegt tæki til að varpa ljósi á og eyða þeim kynbundna launamun sem ekki hefur 
tekist að uppræta frá því fyrstu lögin um viðfangsefnið, Lög um launajöfnun kvenna og karla, voru sett árið 1961.  

 
Rannsóknin hefur leitt í ljós að ýmislegt, sem litið er á og metið sem óréttlátar og óyfirstíganlegar 

hindranir fyrir þá sem þurfa að innleiða jafnlaunastaðalinn er ekki endilega í samræmi við viðhorf og reynslu 
þeirra sem ganga raunverulega í gegnum það ferli. Það gefur til kynna að sjónum hafi ekki verið beint að þeim 
mögulega ávinningi sem skipulagsheildir geta átt vona á að raungerist við innleiðinguna heldur aðeins að þeim 
áskorunum og kröfum sem ferlinu fylgja.  
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Með því að setja viðfangsefnið fram með kviku kerfislíkani verða helstu áhrifa og afleiðingabreytur sem 
tengjast kyndbundnum launamun sýnilegri en það hjálpar til við að setja í samhengi og greina hvaða þætti er 
hægt að hafa áhrif á.  

 
 Lögfesting á jafnlaunakerfum til að útrýma kynbundnum launamun á sér ekki fordæmi í öðrum löndum 

og því er viðfangsefnið afar áhugvert rannsóknarefni. Það að meginþorri atvinnurekenda þurfi að innleiða 
jafnlaunakerfi á aðeins fimm árum (voru fjögur ár í upphafi en veittur var eins árs frestur fyrir þá sem áttu að 
klára á fyrsta árinu sem gerir þau samtals fimm) skapar einstakt tækifæri til samanburðarrannsókna á 
viðfangsefnum eins og launamun, viðhorfum til launajafnréttis, skilvirkni og gæðum í stjórnun mannauðsmála 
en   
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breytingum (jafnlaunavottun) nr. 56/2017.  
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