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Útdráttur 

Í upphafi síðustu aldar voru að eiga sér stað miklar þjóðfélagsbreytingar á Íslandi. 

Í þessari rigerð er fjallað um breytingar á þátttöku kvenna í launavinnu og það 

hlutverk sem kvenréttindabaráttan og verkakvennahreyfingar gegndu við mótun 

þess umhverfis sem konur störfuðu í. Ritgerðin er byggð á rituðum heimildum, 

opinberri tölfræði og eigindlegri rannsókn. Nútíminn er afurð sögunnar og þær 

hugmyndir sem móta hugmyndir um jafnrétti kynjanna innan 

verkalýðshreyfingarinnar í dag urður að einhverju leyti til á upphafsárum 

íslenskrar verkalýðs- og kvenréttindabaráttu. Niðurstöðurnar eru skoðaðar í ljósi 

kenninga um tilfærslu kynjakerfisins frá einkasviði yfir á opinbert svið og 

kenninga um samtvinnun mismunabreyta. Samtvinnun felur það í sér að staða 

fólks verður til vegna samtvinnaðra áhrifa ólíkra lýðfræðilegra breyta. Hér eru 

áhrif stéttar og kyns greind. Fyrstu þrír áratugir aldarinnar marka upphaf   

íslenskrar kvenréttindabaráttu og verkalýðsbaráttu. Þessir áratugir verða bornir 

saman við viðhorf til jafnréttis kynjanna og fjölskylduvænleika innan 

verkalýðshreyfingarinnar í dag. Hjúskaparstaða og efnahagsleg stétt hafði 

afgerandi áhrif á atvinnuþátttöku kvenna, það voru fyrst og fremst einhleypar 

konur og fátækar konur sem unnu fyrir launum. Ríkjandi hugmyndafræði við 

upphaf aldarinnar gerði ráð fyrir því að konur væru fyrst og fremst mæður og 

húsmæður. Þetta er ekki staðreyndin í dag. Konur eru komnar út á 

vinnumarkaðinn í sama mæli karlmenn og ekki er lengur litið þær sem tímbundna 

gesti þar. Krafan er á starfsumhverfi sem auðveldar fólki að sameina 

fjölskylduábyrgð við kröfur vinnumarkaðarins. Forsendur á vinnumarkaði hafa 

breyst og  baráttumálin eru flóknari en að mörgu leyti þau sömu og við upphaf 

síðustu aldar.  
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Abstract 

Icelandic society was going through massive changes in the beginning of the 20th 

century. The focus of this paper is on changes in women's labour market participation and 

the role of women’s rights movements and women’s labour movement in creating the 

environment of the labour market for women. The paper is based on written historical 

data, public statistics and a qualitative research. The present depends on the past, the 

ideas that mold the labour market policies of gender equality are partly derived from the 

early years of Icelandic feminist movements and labour movements. The conclusions are 

analyzed in accordance with two theoretical approaches. The first looks at a 

transformation of the gender system. Its major base was in the private sphere but has 

moved to the public sphere. The second is intersectionality, which seeks to examine how 

various socially constructed categories of discrimination interact and affect peoples 

status. In this paper the focus is on the intersection of class and gender. The first three 

decades of the 20th century mark the beginning face of women´s rights and labour market 

movements in Iceland. These decades are compared to the views of gender equality and 

family policy in today's labour movement. Womens's labour market participation was 

strongly connected to their marital status and their economic class. Paid labour used to be 

for unmarried or poor women. This is not the case today, with almost as high percentages 

of women and men in the labour market. The ideas and demands of the labour movement 

today are in many ways similar to what they were, but with a more complex undertone.  
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1. Inngangur 

Í kringum aldamótin 1900 urðu töluverðar breytingar á lífsháttum fólks á Íslandi, 

þar með talið atvinnuháttum og á þessum tíma urðu einnig viss þáttaskil í 

kvenréttindabaráttu hér á landi (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 2003). Alla 20. öldina 

voru í kringum 30% íslenskra kvenna í launaðri vinnu en almennt var litið svo á 

að konur væru aðeins tímabundið í launaðri vinnu á meðan þær voru ungar og 

áður en þær gengu í hjónaband. Algengast var að giftar konur væru 

heimavinnandi og sinntu hlutverki húsmóður og móður. Þetta var þó alls ekki 

algilt. Heimildir sýna að töluverður hópur giftra kvenna sinnti launaðri vinnu að 

hluta. Hópur kvenna hafði fyrir börnum að sjá en áttu ekki eiginmann eða 

eiginmaðurinn var óvinnufær, auk þess sem deila má um það hvort líta beri á konu 

sem rekur fyrirtæki eða bóndabýli ásamt manni sínum sem heimavinnandi 

húsmóður eða fyrirvinnu. Í þeim tölfræðilegu gögnum sem eru til er litið svo á að 

þessar konur séu á framfæri eiginmanna sinna, en það gefur vissulega skakka 

mynd af framlagi þeirra (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997; 

Auður Styrkársdóttir, 1982). 

 Hugmyndafræði þjóðarinnar byggðist á vaxandi einstaklingshyggju og 

frjálshyggju. Þetta var hluti af þeim hugmyndastraumi sem fylgdi rómantíska 

tímabilinu og beittu Íslendingar þessu bæði í baráttu sinni fyrir sjálfstæði 

þjóðarinnar og við að byggja upp ímynd af nýju framfarasinnuðu þjóðfélagi. 

Þéttbýlismyndun var að aukast og öll umgjörð þjóðfélagsins að færast í 

,,nútímalegra“ horf. Á þessum tíma urðu til fyrstu kvenréttindahreyfingarnar og 

Kvenréttindafélag Íslands (KRFÍ), sem var stofnað árið1907, festist í sessi. 

Aðaláherslur félagsins voru á kosningarétt og kjörgengi kvenna en það setti 

atvinnumál kvenna fljótlega á dagskrá og var það hluti af markmiðum félagsins að 

vinna að því að konur og karlar fengju sömu laun fyrir sömu störf. Þessi áhersla á 

atvinnumál var fyrirferðalítil til að byrja með en fór vaxandi þegar leið á öldina 

(Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). 

Á þessum tíma var hugmyndafræði sósíalisma og jafnaðarstefnu einnig að 

skjóta rótum á Vesturlöndum. Sú hugmyndafræði náði til Íslands og átti sinn þátt í 

því að farið var að stofna hér stéttarfélög fyrir ófaglærða verkamenn. Verkakonur 

voru sér á báti og stóðu fyrir utan þessa félagamyndun. Þær unnu í fyrstu að mestu 

leyti með Kvenréttindafélaginu en smátt og smátt færðist áherslan á samvinnu við 
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verkalýðshreyfinguna (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). Sú hugmyndafræði sem 

sveif yfir vötnum og þær þjóðfélagslegu breytingar sem voru að eiga sér stað, 

héldust hönd í hönd. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er launavinna kvenna í ljósi 

þjóðfélagsbreytinga. Í ritgerðinni er fjallað um stöðu kvenna á vinnumarkaði og 

umræðu um jafnréttismál á vinnumarkaði í sögulegu samhengi. 

Meginrannsóknarspurningarnar eru þessar: 

 ,,Hvernig er fjallað um jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði í dag og hvaðan 

koma þær hugmyndir sem nú eru við lýði? Hvað þýða hugtök eins og 

fjölskylduvæn starfsmannastefna og jafnrétti kynjanna og hvernig má skilja 

merkingu þeirra í sögulegu samhengi? Hvaða breytingar hafa átt sér stað síðan við 

upphaf 20. aldarinnar á umfjöllun um og því hvernig unnið er að jafnrétti karla og 

kvenna á vinnumarkaði?“ Þessar spurningar, sem ég leitast við að svara hér, snúa 

að nútímanum, en nútíminn verður ævinlega til í samhengi við fortíðina og því 

legg ég áherslu á það að skoða vel þá þróun sem hefur átt sér stað. Hvaða 

breytingar hafa orðið, eimir eitthvað eftir af gömlum hugsunarhætti? Hvernig 

kallast nútíminn á við fortíðina, hvar hafa orðið breytingar og að hvaða marki 

höfum við endurskapað og viðhaldið þjóðfélagi fyrri tíma? 

Ég byrja á því að kynna til sögunnar tvo kenningaskóla innan félags- og 

kynjafræði sem hafa leitast við að skýra út sameiginleg áhrif stéttar og kyns á líf 

kvenna. Ég útskýri hvers vegna mér finnst þessir kenningarskólar henta vel til 

þess að skýra það sem hefur átt sér stað í jafnréttisbaráttu á vinnumarkaði. Þar 

næst skoða ég söguna, hvaða breytingar hafa átt sér stað síðan við upphaf 20. 

aldarinnar. Ég skoða tölulegar upplýsingar um atvinnulandslagið og greini þær 

breytingar sem hafa átt sér stað frá upphafi 20. aldarinnar. Þá skoða ég ritaðar 

heimildir um líf og starf kvenna við upphaf 20. aldarinnar og í nútímanum. Það 

eru fyrst og fremst fyrstu þrír áratugir síðustu aldar sem eru til umfjöllunar, en 

þessir þrír áratugir marka upphafið á íslenskri kvennabaráttu og verkalýðsbaráttu. 

Til þess að skoða þær hugmyndir sem svífa yfir vötnum í nútímanum, þá tók ég 

viðtöl við forystufólk verkalýðshreyfingarinnar í dag og greini þær upplýsingar 

sem þar koma fram um jafnréttisstarf og fjölskyldupólitík í samtökum launafólks. 

Að lokum greini ég svo þau gögn sem ég hef aflað með það í huga að sýna 

hvernig nútíminn verður til sem afurð fortíðarinnar og á hvern hátt kyn og stétt 

litar enn í dag íslenska verkalýðsbaráttu.  
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2. Fræðileg sjónarhorn 

 

Fræðilegur grunnur ritgerðarinnar eru kenningar innan félags- og kynjafræða sem 

hafa leitast við að skýra út sameiginleg áhrif stéttar og kyns á líf kvenna. Samspil 

kyns og stéttar hefur verið femínískum fræðimönnum hugleikið síðan upp úr 

1970. Það hafa verið settar fram allnokkrar kenningar til þess að skilja og skýra 

samtvinnuð áhrif þessara tveggja mismunarbreyta. Kenning Sylvíu Walby, um 

tilfærslu kynjakerfisins af einkasviðinu yfir á opinbera sviðið (Walby, 1990) og 

kenningar um samtvinnun (intersectionality), verða skoðaðar hér. Þeir fræðingar 

sem hafa fjallað um samtvinnun mismunarbreyta og verða ræddir hér, eru Mieke 

Verloo (2006), Nina Lykke (2005), Nira Yuval-Davis (2006) og Þorgerður 

Þorvaldsdóttir (2007).  

Áður en farið verður nánar í þessar tvær kenningar vil ég skýra lauslega 

hugtökin kyn og stétt, eins og þau verða notuð í þessari ritgerð. Kyn stendur fyrir 

líffræðilega skiptingu fólks í karla eða konur, nátengt því er hugtakið kyngervi 

sem stendur fyrir félagslega skapað kyn. Í kynjafræðirannsóknum er kyn miðlægt 

og víddin felur í sér valdasamspil, þar sem karlar og hið karllæga eru í ráðandi 

stöðu. Þetta valdasamspil hefur áhrif á öll svið samfélagsins (Andersen, 2009).  

Stétt er yfirleitt skilgreind út frá efnahagslegum forsendum en sumir bæta 

þar við menntunarstigi, auk annarra þátta (Andersen, 2009). Hér mun ég fyrst og 

fremst skoða efnahagslega stöðu, ásamt möguleikum á vinnumarkaði og tengslum 

við heimilishald. Þar skipta þættir eins og menntunarstig og sýnileiki töluverðu 

máli og kyn virðist hafa afgerandi áhrif á það hvernig þessir þættir virka saman.  

 

2.1. Kynjakerfið 

Kenning Sylviu Walby, um tilfærslu kynjakerfisins og kenningar um samtvinnun, 

eiga það sameiginlegt að skoða kyn og stétt sem tvær ólíkar mismunarbreytur. 

Þessar tvær breytur byggja á ólíkum verufræðilegum grunni en hafa í sameiningu 

(ásamt öðrum mismunarbreytum) áhrif á uppbyggingu samfélaga, líf einstaklinga 

og skilning okkar á veröldinni. Margar kenningar sem fjalla um áhrif stéttar og 

kyns hafa lagt ofuráherslu á aðra breytuna á kostnað hinnar. Aðrar kenningar hafa 
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fallið í þá gryfju að leggja breyturnar til jafns hvora við aðra og hefur þannig 

yfirsést hinar ólíku forsendur sem þær byggja á (Walby, 1990).  

 

2.1.1. Kynjakerfið: Af einkasviði yfir á opinberan vettvang. 

Kynjakerfið eða feðraveldið (patriarchy) er samfélagslegt kerfi, þar sem konur og 

hið kvenlæga er á kerfisbundinn hátt undirskipað af karlmönnum og hinu 

karllæga. Félagsfræðingurinn Sylvia Walby (1990) skoðar þær breytingar sem 

orðið hafa á stöðu kvenna síðustu öld og kemst að þeirri niðurstöðu að kynjakerfið 

hafi lagað sig að þessum breytingum. Konur voru áður að mestu bundnar 

einkasviðinu og vald kynjakerfisins fólst að miklu leyti í því að halda þeim fyrir 

utan opinberan vettvang atvinnulífs og stjórnvalda og án fullra borgaralegra 

réttinda.  

Í dag hafa konur lagaleg réttindi til jafns á við karlmenn, auk þess sem 

meirihluti kvenna sinnir nú launaðri vinnu. Konur eru sem sagt komnar út á 

opinbera sviðið en eru þar iðulega á öðrum forsendum en karlmenn. 

Vinnumarkaðurinn er kynjaskiptur og þær konur sem sinna störfum, þar sem 

kynjahlutfallið er jafnt eða karlmenn fleiri, eru líklegar til þess að vera verr 

launaðar og í lægri stöðu en karlkyns kollegar þeirra. Þau störf sem hafa færst úr 

höndum karlmanna og yfir til kvenmanna hafa gengið í gegnum gildisrýrnun 

(devaluation). Almennt er gert minna úr þeirri hæfni sem til þarf, svo hægt sé að 

sinna þeim og jafnvel vísað í því samhengi á kveneðlið.  

 Walby (1990) sýnir hvernig femínistar börðust fyrir opinberum réttindum 

til handa konum á fyrstu áratugum síðustu aldar og hvernig líf kvenna hefur breyst 

í takt við þær þjóðfélagsbreytingar sem hafa átt sér stað. Walby skiptir 

kynjakerfinu í sex svið. Þessi svið eru vinnumarkaður, heimili, ríkisvald, ofbeldi, 

kynverund og menning. Þau svið sem hér verður fyrst og fremst einblínt á eru 

heimilið og vinnumarkaðurinn og á hvern hátt þessi tvö svið tengjast (Walby, 

1997). 

 

2.1.2. Kynjakerfi á vinnumarkaði 

Konum á vinnumarkaðnum hefur fjölgað mjög síðustu öldina. Walby (1990) spyr 

hvers vegna það hafa orðið svona miklar breytingar á umfangi og innihaldi 

launavinnu kvenna og hvaða áhrif þessar breytingar hafi á stöðu þeirra. Hún spyr 

einnig hvað valdi því að konur eru á vinnumarkaðnum á öðrum forsendum en 
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karlmenn, iðulega í öðrum störfum og á lægri launum. Hún telur að þær skýringar 

sem beinast að einstaklingsbundnu vali hafi lítið skýringargildi. 

Einstaklingsbundið val litast mjög af þeirri samfélagsgerð sem fólk lifir í. Þar af 

leiðandi er mikilvægt að skoða hvað veldur því að konur sem einstaklingar velja 

að sinna öðrum störfum en karlar, hvers vegna þau störf eru iðulega verr metin og 

hvað veldur því að konur virðast frekar en karlar stýra starfsvali sínu og vinnutíma 

með tilliti til þarfa fjölskyldunnar (Walby, 1990).  

Könnun framkvæmd af Capacent Gallup árið 2006 og könnun unnin af 

félagsvísindastofnun fyrir Félagsmálaráðuneytið árið 2008 um launamyndun og 

kynbundin launamun, gefa innsýn inn í hvernig þetta lítur út hér á landi. Konur og 

karlar sækjast í jafnmiklum mæli eftir stöðu- og launahækkunum. Þeir sem bera 

ábyrgð á börnum undir 16 ára aldri eru aðeins ólíklegri en aðrir til þess að sækjast 

eftir aukinni ábyrgð í starfi sínu. Þessi munur á jafnt við um bæði kynin. Konur 

voru líklegri en karlar til þess að taka sér frí frá vinnu vegna veikinda barna. Sá 

munur sem var á kynjunum hvað þetta varðar var mestur á vinnustöðum þar sem 

kynjaskipting starfa var mikil (Capacent Gallup, 2006; félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands, 2008). 

Karlar í fullu starfi vinna að meðaltali 203 stundir á mánuði en konur í 

fullu starfi að meðaltali 177 stundir á mánuði (Félagsmálaráðuneytið, 2008). 

Algengt er að hjón hagi því þannig að karlinn taki frekar að sér yfirvinnu en 

konan og það eru launin sem ráða því. Konur á Íslandi virðast samkvæmt þessu 

ekki frekar en karlar láta fjölskylduaðstæður stýra áhuga sínum á starfsframa. 

Hvað stýrir ólíku starfsvali kynjanna hér á landi er óvíst, en þegar um er að ræða 

fjölskyldumál, svo sem veikindi barna eða viðveru með þeim, þá eru konur 

líklegri til þess að sinna þeim. Þetta virðist fyrst og fremst litast af aðstæðum á 

vinnumarkaði. Í rannsókn Þorgerðar Einarsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttir 

(2007) á vinnumenningu, starfsanda og fjölskylduábyrgð á meðal starfsmanna hjá 

Reykjavíkurborg, kom í ljós að oft höfðu hjón það að markmiði að deila 

fjölskylduábyrgð með jöfnum hætti. Aðstæður á vinnumarkaði og þá fyrst og 

fremst ef karlinn hefur hærri laun, verða til þess að konan tekur að sér stærri hluta 

af fjölskylduábyrgðinni. Fyrirvinnuhlutverkið verður þar með viðameira í lífi 

karlmannsins en konunnar (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 

2007). Þetta er í samræmi við þá kenningu Walby að launavinnan sé meiri 

áhrifavaldur á einkalífið heldur en einkalífið á launavinnuna (Walby, 1990). 
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 Aðgreining og útilokun 

Vinnumarkaðurinn er mjög kynjaskiptur og störf í kvennageirum eru iðulega verr 

launuð og verr metin en störf í karlageirum. Almennt er talið að stóran hluta af 

þeim launa- og aðstöðumun sem kynin búa við á vinnumarkaði megi rekja til 

þessarar kynjaskiptingar starfa. Gögnin sem Walby byggir á sýna að síðan árið 

1971 hefur kynjahlutfall jafnast innan margra starfsstétta og að vissar stéttir, sem 

áður voru aðallega karlastéttir, hafa orðið að kvennastéttum (meira en 70% 

mannaflans konur). Þrátt fyrir þessar breytingar, þá er kynjaskipting starfa, bæði 

lárétt og lóðrétt, ennþá mjög áberandi. Lárétt aðgreining felur það í sér að konur 

og karlar starfa á ólíkum starfssviðum. Lóðrétt aðgreining felur það í sér að karlar 

eru líklegri en konur til þess að klífa upp metorðastigann innan allra starfssviða og 

eru því fleiri í efri lögum vinnumarkaðarins (Walby, 1990).  

Hér á Íslandi hefur þróunin að einhverju leyti orðið með svipuðum hætti 

(sjá niðurstöður, kafli 4.1). Hreyfanleiki kvenna á vinnumarkaði er minni en karla 

og þau laun sem starfssvið þeirra eru metin til eru töluvert lægri laun en algengust 

eru um starfssvið karla (Capacent Gallup, 2006; Forsætisráðuneytið, 2004). 

Kynjaskipting íslensks vinnumarkaðar á 20. öldinni verður skoðuð í kafla 4.1 hér 

á eftir.  

Samkvæmt Walby (1990) eru aðgreining og útilokun tvær meginleiðir 

kynjakerfisins við að halda konum í undirskipaðri stöðu. Á vinnumarkaðnum felur 

aðgreining það fyrst og fremst í sér að konum er haldið frá vissum störfum og 

stöðum eða jafnvel alfarið frá launaðri vinnu. Sem dæmi um útilokun má nefna 

það að konur í Englandi voru formlega útilokaðar frá mörgum fagfélögum fram að 

miðbiki 20. aldarinnar. Á Íslandi átti sér stað formleg útilokun þegar 

verkalýðsfélögin voru stofnuð og konum var meinaður aðgangur að þeim 

(Sigríður Th. Erlendsdóttur, 1993). Aðgreining þýðir að störfum er skipt í 

kvennastörf og karlastörf og störfin raðast á ólíkan stað í virðingarstiganum. Hér á 

Íslandi var til dæmis störfum bæði ritara (skrifara) og kennara lengi vel skipt í tvo 

flokka; skrifara og kvenskrifara og sömuleiðis kennara og kennslukonur, með 

tilheyrandi launa- og aðstöðumun (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997).  

Formlegri aðgreiningu og útilokun var beitt til þess að draga úr samkeppni 

karla við konur á vinnumarkaðnum. Útilokun varð sjaldgæfari eftir því sem leið á 

20. öldina en aðgreining varð aftur á móti algengari. Það voru helst þrír þættir sem 
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höfðu áhrif á þessa breytingu. Sá fyrsti var sá að ekki hafði tekist að halda konum 

utan vinnumarkaðarins eða að koma í veg fyrir að þær gengu í fagsamtök. Annar 

þátturinn var fjölgun verkalýðsfélaga sem héldu utan um ófagmenntaða 

verkamenn. Þriðji þátturinn fólst í breytingum á opinberri löggjöf sem bönnuðu 

lagalega útilokun kvenna og formlega aðgreiningu á vinnumarkaði (Walby, 1990).  

Hér á Íslandi voru sett á lög um jafnrétti karla og kvenna til náms og 

embætta árið 1911 og þar með var ekki lengur lagalega heimilt að halda konum 

frá störfum sem áður höfðu aðeins tilheyrt karlmönnum. Lögin voru hætt að styðja 

við gamla feðraveldið og farin að bregðast við kröfum kvennahreyfinga um fullt 

lagalegt jafnrétti (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). 

Aðgreining kynjanna tekur á sig mismunandi form og á sér stað enn þann 

dag í dag, þótt hún styðjist ekki lengur við lagalegan grunn. Í Bretlandi er nýjasta 

formið aðgreining á milli þeirra sem sinna hlutavinnu og þeirra sem eru í fullri 

vinnu. Þeir sem sinna hlutastörfum hafa hlutfallslega lægri laun og lakari 

réttindastöðu. Það eru fleiri konur en karlar sem taka að sér hlutastörf, sem gerir 

það að verkum að þær eru fjárhagslega verr staddar. Starfsfólk í hlutastörfum þar 

hefur ekki rétt á fæðingarorlofi og veikindadögum og er í lakari stöðu þegar 

kemur að niðurskurði (Walby, 1990). Hér á Íslandi hafa starfsmenn veikindarétt 

og fæðingarorlof í samræmi við starfshlutfall. Einstaklingar fá greitt hlutfallslega 

úr fæðingarorlofssjóði og ákveðið lágmark er tryggt. Það eru fleiri konur en karlar 

sem sinna hlutavinnu hér á landi, eða 32% allra kvenkyns launþega. Tímakaup hjá 

hinu opinbera fer ekki eftir starfshlutfalli en líkurnar á framgangi í starfi eru mun 

minni fyrir einstakling í hlutavinnu, auk þess sem stjórnunarstörf og önnur 

hlutfallslega vel launuð störf bjóða síður upp á möguleika á hlutastarfi (Hagstofa 

Íslands, 2008; Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/ 2000 og lög um 

starfsmenn í hlutastörfum, nr. 10/ 2000) .   

Áhrif aðgreiningar eru bæði lárétt og lóðrétt, þar sem konur og karlar eru 

bæði staðsett í ólíkum störfum og í ólíkum stöðum. Lárétt aðgreining hefur farið 

minnkandi hér á landi. Í dag hafa fleiri starfssvið jafnt kynjahlutfall en var áður. 

Lárétta aðgreiningin hefur fyrst og fremst minnkað vegna þess að konur hafa sótt í 

störf sem áður voru að mestu karlastörf. Þrátt fyrir að lárétt kynjaskipting á 

vinnumarkaði hafi dregist saman, þá er hún enn mjög áberandi hér á landi og líkur 

benda til þess að svo verði áfram (Hagstofa Íslands, 2004). Í einhverjum tilfellum 

hafa viss starfssvið, sem áður tilheyrðu körlum, færst meira á hendur kvenna, auk 



16 
 

þess sem stækkun velferðarkerfisins hefur skapað mörg störf og falla þau að miklu 

leyti í hendur kvenna (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

Lóðrétta aðgreiningin hefur minnkað minna en í mörgum nágrannalandanna. Hér 

á landi eru konur í kringum 20% þeirra sem sitja í stjórnum stofnana og 

fyrirtækja. Þetta hlutfall er misjafnt eftir eðli stofnana og fyrirtækja og fer hæst 

upp í rúm 30% fyrir utan stjórnendur grunn- og leikskóla, þar sem töluverður 

meirihluti eru konur (Niskanen og Nyberg, 2009, Hagstofa Íslands, 2008). 

Hlutfall kvenna á vinnumarkaði hefur stöðugt farið vaxandi síðan eftir 

seinna stríð og á það sérstaklega við um hlutfall giftra kvenna. Hér á Íslandi var 

aukningin mjög hröð á árunum 1960-1980 (Guðmundur Jónsson og Magnús 

Magnússon, 1997). Konur eru orðnar fjárhagslega sjálfstæðari en þær voru og 

grafið hefur undan því valdi sem eiginmenn höfðu yfir konum á heimilinu. Helsta 

breytingin á vinnumarkaðnum er kannski sú að útilokun er orðin mjög óalgeng.  

 

2.1.3. Kynjakerfið á heimilunum 

Hér verður fyrst og fremst fjallað um þá hluta heimilis- og fjölskyldulífs sem 

taldir eru vera í beinum tengslum við stöðu kvenna sem launþega. Heimilið hefur 

breyst mikið frá því í upphafi 20. aldarinnar. Sylvia Walby (1990) telur að 

heimilið sem framleiðslustaður hafi orðið mun minna gildi heldur en við upphaf 

síðustu aldar (Walby, 1990). 

Sú vinna sem fer fram inni á heimilinu er orðin einfaldari vegna tilkomu 

nýrrar tækni. Það stingur því svolítið í stúf að rannsóknir hafa sýnt fram á það að 

líklega vörðu konur meiri tíma í heimilisstörf á sjöunda áratug síðustu aldar heldur 

en um miðjan þriðja áratuginn. Þetta skýrist meðal annars af því að með aukinni 

tækni breyttist viðmiðið, föt voru þvegin oftar, teppi ryksuguð oftar og svo 

framvegis Í dag hefur sá tími sem fer í heimilishald almennt minnkað, en hann 

stendur í stað hjá þeim konum sem eru heimavinnandi. Hvað 

umönnunarhlutverkið varðar, þá verja konur minni tíma með börnum sínum en 

áður (Walby, 1990). Það sem skiptir mestu máli í þessu sambandi er hvernig þessi 

vinna skiptist á milli karla og kvenna, hvaða áhrif verkaskiptingin hefur á þátttöku 

í launaðri vinnu og hvaða áhrif þátttaka í launaðri vinnu hefur á hana. Sú 

verkaskipting sem fer fram inni á heimilunum og þau áhrif sem slík verkaskipting 

hugsanlega hefur á stöðu kynjanna úti á opinbera sviðinu, endurspeglar kynjuð 
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valdatengsl og tengsl kynjakerfis einkasviðsins og kynjakerfis opinbera sviðsins 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2006; Walby, 1990). 

Á Íslandi voru giftar konur ekki fjárráða fyrr en árið 1900 og árið 1923 var 

komið á lagalegu jafnrétti kynjanna í hjónabandi. Fyrri hluta síðustu aldar voru 

flestar konur mjög háðar maka sínum fjárhagslega og þær konur sem ekki áttu 

maka voru líklegri til þess að vera fátækar. Hjónabandið er ekki lengur 

grundvöllur fjárhagslegrar framfærslu fyrir konur og það hefur sýnt sig að seinni 

hluta síðustu aldar og í upphafi þessarar hafa fleiri konur kosið að vera einhleypar 

og skilnaðir eru orðnir algengari (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Samt sem áður er 

það ennþá svo að einhleypar konur og þá sérstaklega einstæðar mæður, eru í hvað 

mestri hættu á því að festast í gildru fátæktar og úrræðin virðist vera af skornum 

skammti (Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna, 2004). 

 

Verkaskipting á heimilum 

Það virðist algengara að konur sinni meginhlutanum af heimilis- og 

umönnunarstörfum og það er fátt sem bendir til þess að tími karla við þessa iðju 

hafi aukist mikið á síðustu öld og fram á þessa (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). Í 

skýrslu forsætisráðuneytisins (2004) um efnahagsleg völd kvenna kemur fram að 

68% kvenna og 40% karla sögðu að konan á heimilinu tæki meiri ábyrgð á 

heimilinu en karlinn (Forsætisráðuneytið, 2004).   

Stéttarstaða kvenna í sambúð virðist hafa áhrif á það hversu jöfn 

verkaskiptingin er á heimilum þeirra, á þann hátt að því hærri sem stéttarstaða 

konunnar er, því jafnari virðist þessi verkaskipting vera. Af þeim konum sem hafa 

lægri laun en 250.000 kr. á mánuði töldu 70% sig bera meiri ábyrgð á 

heimilishaldi en makinn, á meðan 55% kynsystra þeirra sem höfðu hærri laun 

töldu sig bera meiri ábyrgð á heimilishaldi en makinn. 92% þeirra sem svöruðu 

könnun forsætisráðuneytisins töldu að konan og karlinn bæru jafna ábyrgð á 

barnauppeldi og umönnun barna (Forsætisráðuneytið, 2004).  

Kolbeinn H. Stefánsson (2008) sýnir fram á að Íslendingar virðast almennt 

þeirrar skoðunar að kynin eigi að taka jafna ábyrgð á börnum. Á sama tíma koma 

fram viðhorf þess eðlis að konan eigi að minnka við sig vinnu á meðan börn 

hennar eru ung, sem gefur til kynna að ábyrgðin sé ekki talin eiga að vera alfarið 

sú sama. Þar kemur einnig fram að það er heimilishaldið fremur en barnauppeldið 

sem Íslendingar óttast að verði fyrir skaða ef fjarvera konu frá heimili er of mikil 
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(Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir (2007) sýna fram á það, í rannsókn sinni á meðal starfsmanna 

Reykjavíkurborgar, að konur og karlar beita ólíkum aðferðum við það að sameina 

fjölskyldulíf og atvinnu. Konurnar eru líklegri til þess að ,,fórna“ starfsframa 

sínum að hluta og líklegri til þess að bera meginábyrgð meðal annars á 

barnauppeldi. Þetta virðist algengt þrátt fyrir að viðhorfin séu á þá leið að bæði 

kynin eigi að standa jafnfætis hvað þetta varðar (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2007).   

Þegar verkaskipting á heimilum er skoðuð nánar, þá kemur í ljós að 

karlmenn og konur sinna almennt ekki sömu verkunum og að það hvað karlar 

annars vegar og konur hins vegar líta á sem meginábyrgð í heimilishaldi er ekki 

samsvarandi að öllu leyti. Þar kemur meðal annars í ljós að töluvert fleiri konur en 

karlar sjá að mestu um samskipti við leikskóla og skóla. Sömuleiðis telja fleiri að 

konan beri ábyrgð á reglubundnum heimilisstörfum. Hvernig þetta hefur áhrif á 

launavinnu kvenna skal ósagt látið. Það hefur þó þegar komið í ljós að konur hafa 

að meðaltali styttri vinnuviku en karlar, þær eru líklegri til þess að taka lengra 

fæðingarorlof og líklegri til þess að hagræða vinnunni með tilliti til 

fjölskylduaðstæðna. Flestir eru þeirrar skoðunar að sá aðili sem vinni minna utan 

heimilisins eigi að bera meiri ábyrgð á heimilinu (Forsætisráðuneytið, 2004). 

Hérna sést aftur á hvern hátt vinnumarkaðurinn hefur áhrif á fjölskylduna. 

Það virðist vera að það séu aðstæður á vinnumarkaði og þá fyrst og fremst 

launamöguleikar, sem ráða því að konur eru líklegri en karlar til þess að vinna 

færri stundir á viku og ólíklegri til þess að taka að sér yfirvinnu en þeir. Þetta gerir 

það svo aftur að verkum að ábyrgð þeirra á heimilishaldi og barnauppeldi verður 

meiri en karlanna, sem aftur dregur úr líkunum á því að þær séu taldar líklegar til 

þess að vera ,,fullgildir“ starfsmenn. Stjórnandi í rannsókn Capacent Gallup 

(2006) sagði meðal annars að hann teldi að konur með lítil börn treystu sér síður 

til þess að taka að sér ýmislegt aukalega fyrir vinnuna en karlar og sama viðhorf 

heyrðist á meðal margra viðmælendanna. Þetta viðhorf hefur áhrif á möguleika 

kvenna á vinnumarkaðnum (Capacent Gallup, 2006).  
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2.1.4. Tengsl vinnumarkaðar og heimilis 

Það er algengt viðhorf að staða kvenna á vinnumarkaði ákvarðist af stöðu þeirra 

innan fjölskyldunnar. Walby (1990) tekur undir það að konur sem einstaklingar 

séu líklegar til þess að taka fjölskylduaðstæður inn í myndina þegar þær fara út á 

vinnumarkaðinn. Hún telur þetta samt ekki nægja til þess að staðhæfa það að staða 

kvenna á vinnumarkaðnum ráðist fyrst og fremst af heimilisábyrgð þeirra. Í 

samfélaginu eru til staðar kerfislægar hindranir sem hafa áhrif á val kvenna og það 

eru að mati Walby (1990) þessar hindranir sem þarf að skoða. Valið er að hennar 

mati leið einstaklingsins til þess að takast á við raunveruleikann (Walby, 1990).  

 Raunveruleikinn er sá, eins og fram hefur komið, að konum virðast ekki 

standa til boða sömu möguleikar á vinnumarkaðnum og körlum. Launin eru lægri 

og möguleikar á framgangi minni. Það hefur sýnt sig að konur sætta sig frekar við 

lægri laun en karlar. Í könnun Félagsvísindastofnunar fyrir félagsmálaráðuneytið 

(2008) kom í ljós að konur gerðu minni launakröfur en karlar, að bæði karlar og 

konur gerðu ráð fyrir því að konur sættu sig við lægri laun og að konum voru 

boðin lægri laun en körlum (Félagsmálaráðuneytið, 2008). Íslendingar virðast 

telja að konur eigi frekar en karlar að minnka við sig vinnu vegna uppeldis barna 

og heimilishalds og þetta er sú leið sem margar konur fara til þess að geta með 

góðu móti brugðist við kröfum vinnumarkaðarins og kröfum um fjölskylduábyrgð 

(Kolbeinn H. Stefánsson, 2008).  

 Kolbeinn H. Stefánsson (2008) talar um að líklegt sé að fólk lagi skoðanir 

sínar að raunveruleikanum. Það er því ekki ólíklegt að þegar konur gera 

launakröfur, þá sé einmitt um slíka aðlögun að ræða. Það sama á við um konur 

sem íhuga starfsval sitt með tilliti til hagsmuna fjölskyldunnar, en dæmin sýna að 

konur vilja meiri sveigjanleika en karlmenn og það er fjölskylduábyrgð sem þær 

tilgreina sem ástæðu (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2007). 

Vinnumarkaðurinn er sannarlega áhrifavaldur þegar kemur að stöðu kvenna á 

heimilinu og þarna virðist vera um að ræða flókið samspil efnahagslegra þátta og 

hefðbundinna hugmynda um kynhlutverkin, sbr. stjórnandann sem sagði: ,,Konur 

eiga að njóta lengra fæðingarorlofs en karlar“ (Capacent Gallup, 2006). 

Þær breytingar sem hafa átt sér stað á atvinnuþátttöku kvenna á síðustu öld 

og fram á þessa, hafa breytt hlutverki heimilisins og fjölskyldunnar sem 

samfélagslegrar einingar. Walby (1990) telur að þessar breytingar hafi fyrst og 

fremst átt sér stað vegna almenns umróts í samfélaginu. Breytt samfélagsmynd 
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hafi leitt af sér breytta hugmyndafræði sem studdi við atvinnuþátttöku kvenna. 

Kynjakerfið breytti um form, samhliða þessum breytingum, en hélt ennþá velli. 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á atvinnuþátttöku og verkaskiptingu á 

heimilum styðja að miklu leyti við þá kenningu að vinnan hafi meiri áhrif á 

heimilið heldur en heimilið á vinnuna. Þetta kemur skýrt fram í viðhorfum 

launþega og þá má sjá að samræming fjölskyldulífs og atvinnu er að mestu á 

ábyrgð einstaklingsins. Gyða Margrét Pétursdóttir (2009) komst að því að oft voru 

þær aðferðir sem fyrirtæki og stofnanir beittu til þess að skapa sveigjanleika frekar 

í hag starfsstöðvarinnar en einstaklinganna. Oft voru þetta aðferðir eins og að 

vinna lengur á daginn og safna þannig frítíma. Þetta eru úrræði sem mæður ungra 

barna gátu síst hagnýtt sér. Konur í rannsókninni töluðu meira um það að þær ættu 

erfitt með að samræma atvinnulíf og fjölskyldu og slík samræming var í meiri 

forgangi í lífi þeirra.  

 

 Pólitískt umhverfi 

Pólitískt umhverfi og íslenska ríkið eiga ríkan þátt í því að formgera kynbundna 

skiptingu vinnumarkaðarins. Ríkið átti sinn þátt í því að hindra aðgengi kvenna að 

vinnumarkaði og halda kjörum og aðstæðum karla og kvenna aðgreindum. Barátta 

kvennahreyfinga hefur valdið því að ríkið og hið opinbera hefur aðra þýðingu í 

dag heldur en við upphaf síðustu aldar og fram miðja öldina. Fyrstu lögin um jöfn 

laun fyrir konur og karla í sama starfi, sem náðu til alls vinnumarkaðarins, voru 

samþykkt árið 1961 og síðar hefur lagasetningu verið beitt til þess að hindra 

misrétti á vinnumarkaði. Þessi fyrstu lög dugðu þó ekki til þess að hindra 

launamismun og að loknum þeim sex árum sem vinnuveitendur höfðu til þess að 

aðlaga sig lögunum, var niðurstaðan sú að 90% kvenna voru í lægstu 

launaflokkunum og engin þeirra í þeim efstu. Konur fóru ennþá flestar af 

vinnumarkaði þegar þær gengu í hjónaband (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997). 

Þrátt fyrir að hér væri búið að útiloka kynjaskipta launataxta, var augljóst að 

kynjaskipt laun lifðu góðu lífi á vinnumarkaði þar sem konur og karlar báru 

sjaldan sama starfsheiti.  

 Að mati Walby (1990) er helsta breytingin sem hefur orðið á kynjakerfinu 

sú að það hefur færst frá einkasviðinu yfir á opinbera sviðið. Á einkasviðinu var 

útilokun kvenna af opinberum vettvangi helsta aðferðin þess til þess að halda 

þeim í undirskipaðri stöðu en á opinbera sviðinu er aðgreining helsta valdatækið 
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(Walby, 1990). Það voru kvenréttindakonur í upphafi 20. aldarinnar sem leiddu 

baráttuna sem opnaði konum aðgang að opinberu lífi og er sú barátta eitt 

mikilvægasta hreyfiaflið í átt frá kynjakerfi einkasviðsins.  

Eitt mikilvægasta merki þess að kynjakerfið færðist af einkasviðinu yfir á 

hið opinbera, var aukin sókn kvenna á vinnumarkaðinn og möguleikar þeirra til 

þess að komast í sérhæfð störf. Eiginkonu- og móðurhlutverkið hefur haft stöðugt 

minni áhrif á það hvort konur eru í launavinnu og sá tími sem konur taka sér frí 

frá launaðri vinnu vegna barneigna hefur styst. Í dag hefur fjöldi barna undir 16 

ára aldri ekki mikil áhrif atvinnuþátttöku kvenna. Stéttarstaða hafði við upphaf 

aldarinnar mikið um það að segja hvort konur sinntu launaðri vinnu og átti það 

sérstaklega við um giftar konur. Konur af lægri stéttum (m.a. hér á Íslandi) þurftu 

iðulega að vinna launaða vinnu til þess að heimilið næði endum saman (Walby, 

1990; Guðmundur Jónsson og Magnús Magnússon, 1997; Auður Styrkársdóttir, 

1982). 

 

2.1.5. Að tengja saman stétt og kyn 

Walby (1997) byggir kenningu sína um kynjakerfið á arfleifð tveggja kerfa 

kenninga. Það eru kenningar sem hafa reynt að samræma kenningar um stétt og 

eru það aðallega marxískar kenningar og kenningar róttækra femínista um 

kynjakerfið. Svokallaðar tveggja kerfa kenningar hafa verið gagnrýndar fyrir það 

að leggja ofuráherslu á stétt og kapítalísk samfélagskerfi í greiningu sinni á 

ójöfnuði. Þrátt fyrir að tilgangurinn hafi verið sá að finna leið til þess að leggja 

kynjabreytuna til jafns við stéttarbreytuna, þá varð reyndin iðulega sú að 

kynjabreytan var felld undir stéttarbreytuna eða lögð að jöfnu við hana. Karlar og 

konur voru skoðuð sem stéttir byggðar á kyni. Þessi smættun gengur illa upp, þar 

sem kynjuð valdatengsl eru í grunninn byggð á öðrum forsendum en stéttartengsl. 

   

Walby vil taka þessar kenningar lengra með því að sýna fram á tengsl 

þessara tveggja kerfa, án þess að falla í þá gryfju að fella annað undir hitt. Hún 

skoðar söguna út frá þeim breytingum sem hafa orðið á stöðu kvenna og tekst með 

því að sýna fram á breytileika kynjakerfisins og samspil þess við ríkjandi 

stéttarkerfi og þjóðfélagsástand. Breytan kyn heldur verufræðilegu sjálfstæði sínu, 

án þess að verða stöðug og óhagganleg (Walby, 1997).  
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Kynjabreytan tengist efnislegum möguleikum en er ekki eingöngu bundin 

þeim og tilgangurinn með réttindabaráttu kvenna hefur sjaldnast verið sá að 

útrýma kynjabreytunni heldur að skapa jöfnuð á milli karla og kvenna. 

Stéttarbreytan felur í sér gildismat og lagskiptingu vinnumarkaðarins. 

Einstaklingar geta færst til á stéttarskalanum, en slíkur hreyfanleiki er háður 

takmörkunum og er misjafnlega mikill eftir því hvaða þjóðfélagi einstaklingurinn 

tilheyrir (Verloo, 2006). Baráttan hefur oftar en ekki snúist um afnám 

stéttarbreytunnar en sjaldan um sýnileika eða aukna virðingu þeirra stétta sem 

lenda í undirokaðri stöðu. Stéttarbreytan er alltaf nátengd efnahagslegum 

aðstæðum og í marxískum skilningi er í raun eingöngu um að ræða afstöðu hópa 

gagnvart efnislegum gæðum og möguleikanum á nýtingu þeirra sér í hag. 

Samtvinnun er nálgun sem miðar að því að ná utan um það sem hefur vantað upp 

á við greiningu á samverkandi áhrifum ólíkra félagslegra vídda og helst án þess að 

færa eina vídd undir aðra eða að leggja tvær víddir til jafns á við hvor aðra. 

(Walby, 1990, Yuval-Davis, 2006).   

 

2.2. Samtvinnun mismunarbreyta 

Hugtakið samtvinnun er upphaflega sett fram af Kimberlé Crenshaw árið 1989. 

Hún uppgötvaði að hvorki var hægt að skýra veruleika blökkukvenna í 

Bandaríkjunum, né þá undirskipun sem þær bjuggu við, út frá kyni eða kynþætti 

eingöngu. Það þurfti að finna leið til þess að skilgreina hvernig þessar breytur 

höfðu áhrif hvor á aðra og í sameiningu, á veruleika kvennanna (Crenshaw, 1994; 

Thomas, 2004). Í dag er samtvinnun eitt aðalgreiningartækið til þess að skilgreina 

hvernig undirskipun verður til á grundvelli fleiri en einnar mismunarbreytu, 

hvernig þær skarast og hafa áhrif hvor á aðra (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2007). 

Þeir fræðingar sem hafa fjallað um samtvinnun, hafa lagt áherslu á það að 

greina á milli ólíkra tegunda samtvinnunar. Verloo (2006) leggur áherslu á 

mikilvægi þess að skoða mismunarbreytur hverja fyrir sig, ekki síður en í samspili 

hverrar við aðra. Mismunarbreytur eru afleiðingar af valdasamspili innan ólíkra 

félagslegra vídda. Tilvist þeirra byggir á ólíkum verufræðilegum grunni. Þær 

verða til á ólíkum sviðum þjóðfélaga og áhrif þeirra eru ekki þau sömu. Pólitísk 

barátta til þess að rétta hlut þeirra sem verða undir byggir á ólíkum forsendum 

(Verloo, 2006; Yuval- Davis, 2006).  
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Kerfislæg og pólitísk samtvinnun 

Crenshaw (1994) skiptir samtvinnun í kerfislæga samtvinnun annars vegar og 

pólitíska samtvinnun hins vegar. Kerfislæg samtvinnun vísar til þess hvernig 

mismunun hefur bein áhrif á líf fólks. Crenshaw kemur með dæmi um það hvernig 

konur sem komu í kvennaathvarf gátu lent í vandræðum vegna 

tungumálaerfiðleika og skorts á menntun og það gat reynst þeim erfitt við að finna 

húsnæði eða atvinnu vegna kynþáttafordóma í samfélaginu. Þarna tvinnast saman 

áhrif stéttar, kynþáttar, kyns og uppruna og skapar vandamál sem þarf ekki að 

takast á við hjá þeim konum sem koma í kvennaathvarf en hafa að öðru leyti ólíka 

félagslega stöðu. Þegar kerfislæg samtvinnun er notuð til þess að skýra út 

aðstæður í lífi fólks er mikilvægt að spyrja bæði hvaða mismunarbreytur eru að 

verki og hvernig ein getur aukið áhrif annarrar.  

Pólitísk samtvinnun vísar til þess að hópar sem eru byggðir á ólíkum 

mismunarbreytum hafa iðulega ólík pólitísk markmið. Þessi markmið geta lent í 

samkeppni sín á milli og orðið til þess að fela vanda þeirra sem verða fyrir 

mismunun á grundvelli samtvinnunar tveggja eða fleiri mismunarbreyta. Barátta 

eins hóps fyrir réttindum er iðulega byggð á einhverri einni félagslegri vídd og 

iðulega ríkir innan hópsins viss blinda á þau áhrif sem pólitískar kröfur hópsins 

hafa á aðra jaðarsetta hópa. Crenshaw tekur sem dæmi að þegar svartar konur, 

sem töldu sig hafa sætt ólöglegri mismunun, reyndu að sækja rétt sinn lentu þær 

iðulega á milli vita. Ef ekki var hægt að sýna fram á það að mismununin væri 

annað hvort byggð á kynþáttafordómum eða kynjamismunun gátu lögin ekki 

verndað þær. Við athugun á pólitískri samtvinnun eru grundvallarspurningarnar 

þær hvernig barátta til dæmis gegn kynþáttarfordómum verður til þess að 

mismunun á grundvelli annarra breyta verður jaðarsett. Crenshaw nefnir að 

mótvægisaðgerðir sem ætlað er að bæta möguleika kvenna á vinnumarkaði, verða 

ekki endilega til þess að auðvelda svartri konu að fá vinnu. Sömuleiðis myndu 

sambærilegar aðgerðir miðaðar að svörtum ekki endilega auðvelda konu að fá 

vinnu (Crenshaw, 1994; Thomas, 2004; Verloo, 2006).  

 

Grundvöllur og samtvinnun mismunarbreyta 

Sylvia Walby (2007) talar um fimm nálganir við að greina samtvinnun 

mismunarbreyta. Þær eru í fyrsta lagi gagnrýni á allsherjarkenningar og þá 

alhæfingu sem þeim fylgir. Í öðru lagi hefur verið reynt að yfirfæra margar gerðir 
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félagslegrar mismununar undir eitt aðalsvið félagslegrar mismununar, s.s. 

kynjakerfið eða kapítalísmann. Það er litið svo á að ef það tekst að útrýma þeirri 

tegund mismununar sem liggur til grundvallar, þá muni aðrar tegundir 

mismununar sjálfkrafa hverfa. Þriðja nálgunin er svo sú að hafna alfarið því að til 

séu kerfi og skoða mismunun út frá einstökum þáttum samfélaga, sjálfsmynd og 

jafnvel einstaklingnum. Þarna er um að ræða míkró nálgun sem hefur gert það að 

verkum að unnt er að skoða betur þá margvíslegu þætti sem hafa áhrif á og lita líf 

fólks á mjög ólíkan máta. Gallinn er sá að hætta er á því að greiningin verði 

merkingarlaus ef einingarnar verða of smáar til þess að hægt sé að segja til um 

nokkuð út frá þeim. Fjórða nálgunin kemur í beinu framhaldi af þriðju nálguninni 

og gengur út á það að allri hópaskiptingu er alfarið hafnað. Fimmta nálgunin tekur 

hverja vídd fyrir sig og skoðar hana eina og sér. Gengið er út frá því að 

félagslegar víddir byggi á ólíkum verufræðilegum grunni og því þurfi að skoða 

hverja þeirra sérstaklega svo að hægt sé að sjá hvaða áhrif þær hafa síðan hvor á 

aðra. Samkvæmt þessari nálgun er stétt eingöngu byggð á efnahagslegum grunni, 

á meðan hugmyndir um kyn og kyngervi verða til á grundvelli orðræðu (Walby, 

2007).  

 Walby, (2007) telur að til þess að geta beitt samtvinnun á áhrifaríkan hátt 

þurfi að greina á milli tveggja gerða félagskerfa. Annars vegar kerfa sem eru 

byggð á stofnanavídd, þessi kerfi eru efnahagskerfið, stjórnmálakerfið, 

valdbeiting/ofbeldi og borgarasamfélagsið (civil society) og hins vegar kerfa 

félagstengsla, sem eru stéttarkerfið, kynjakerfið og kynþáttarkerfið. Þessi 

tengslakerfi hafa síðan samverkandi áhrif á uppbyggingu og stöðu fólks innan 

stofnanabundnu kerfanna (Walby, 2007).  

 Þau kerfi sem hér eru til athugunar eru efnahagskerfið sem felur meðal 

annars í sér launavinnu, heimilisstörf og endurdreifingu fjármagns af ríkisvaldinu 

og kynja- og stéttarkerfið sem eru kerfi félagstengsla. Staða fólks innan kynja- og 

stéttarvíddarinnar hefur áhrif á stöðu þess innan hins stofnbundna efnahagskerfis. 

Sú umfjöllun sem hér fylgir beinist fyrst og fremst að launavinnu og nánar tiltekið 

hvernig stofnanir sem hafa það hlutverk að halda utan um hagsmunamál launþega 

vinna með áhrif kynjavíddarinnar. 

Danska fræðikonan Nina Lykke (2005) hefur talað um tvenns konar 

vandamál tengd samtvinnun. Hið fyrra eru ,,samlagningaráhrif“ samtvinnunar. Þá 

er hver mismunarbreyta skoðuð ein og sér, t.d. kyn eða stétt og reynt að fást við 
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hvern þátt fyrir sig í einangrun án þess að skoða aðra samtvinnaða þætti. Hitt 

vandamálið er ,,samkeppnistilhneiging“ þar sem minnihlutahópum eða 

mismunarbreytum er att saman. Hugsunin gengur þá út á það að ekki sé hægt að 

taka á fleiri en einni gerð mismununar á sama tíma og því verði ein tegund að bíða 

síns tíma eða er ekki talin skipta nægilega miklu máli til þess að vera sinnt. 

 

2.2.1. Samtvinnun stéttar og kyns 

Kyn er iðulega vel skilgreint þegar fjallað er um samtvinnun og þá eru útlistaðar 

meðal annars þær hættur sem því fylgja að fella kynjabreytuna undir aðrar breytur 

eða skipta út áherslum á jafnrétti kynjanna fyrir áherslur á mannréttindi í 

víðtækum skilningi. Þar er um að ræða hættuna á því að kynjabreytan hverfi í 

skuggann af öðrum mismunarbreytum vegna samkeppnisáhrifa og því fylgir 

óhjákvæmilega hætta á bakslagi (Þorgerður Einarsdóttir og Þorgerður 

Þorvaldsdóttir, 2007). 

Stétt er misvel skilgreind breyta innan fræðanna en almennt viðurkennd 

sem mikilvæg mismunarbreyta. Í pólitískri umræðu hefur stéttarhugtakið mikið til 

týnst. Það er ennþá fjallað um efnahagslega þætti og þá iðulega í tengslum við 

annað, svo sem kjör öryrkja og aldraðra, stöðu innflytjenda á vinnumarkaði og 

launamun kynjanna. Þorgerður Þorvaldsdóttir talar um að á Íslandi virðist 

stéttarhugtakið vera ,,tabú“ og þá sér í lagi að tengja það við kynjabreytuna. Þetta 

gerir það að verkum að almenn umræða um tengsl kyns og fátæktar er ekki eins 

mikil og vera skyldi. Hugtakið stétt fjallaði upphaflega eingöngu um efnahagslega 

stöðu fólks en í dag vísar það ekki síður til ákveðinna starfsgreina, sbr. starfstétt 

og menntunarstigs (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2005).  

Efnahagslegar forsendur stéttar eru mikilvægar og áhersla á þær má ekki 

detta upp fyrir en það er mikilvægt að skoða einnig menntunarstig og almenna 

viðurkenningu á starfi og stöðu þegar fjallað er um stétt. Þegar þessir þættir eru 

teknir inn í myndina verður það skýrara á hvern hátt mismunun á grundvelli 

stéttar á sér ekki síður stað á ,,sýnileikaási“ (Yuval-Davis, 2006) sem hefur áhrif á 

viðurkenningu þeirra einstaklinga sem tilheyra hópnum og áhrifamátt þeirra til 

breytinga.  

 Mieke Verloo (2006) skoðar nokkrar mismunarbreytur á ólíkum ásum, 

með það í huga að ná utan um þann ólíka grundvöll sem þær byggja á. Kyn er 
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skoðað sem vídd sem tekur á sig tvö form; karl og konu. Mismunaráhrif kyns eiga 

sér stað á svokölluðum sýnileikaás. Hann byggir á því að verðmætamat þess sem 

er kvenlægt og karllægt er ólíkt og vegna valdatengsla, konum í óhag, er líklegra 

að sjónarmið karlanna verði sýnileg og eftir þeim farið. Þá gerir Verloo ráð fyrir 

efnahagslegum ás sem byggir á því að líkur kvenna til þess að eiga og safna 

efnislegum verðmætum séu minni en karla, auk þess sem þær eru líklegri en þeir 

til þess að vera fátækar. Stétt, rétt eins og kyn, er skoðuð sem tveggja ása vídd. 

Þetta byggir á marxískum hugmyndum um tvískiptingu eigenda atvinnutækja og 

þeirra sem selja hinum fyrrnefndu starfskrafta sína. Stétt er skoðuð sem 

mismunarbreyta eingöngu á efnahagslegum ás. Það hefur þegar komið fram að 

þessi tvískipting stéttar gengur illa upp í nútímasamfélagi og að efnahagsleg áhrif 

stéttar eru nátengd sýnileikaásnum, þar sem menntun, starfstétt og virðing tengjast 

henni (Verloo, 2006). 

Faber (2005) bætir enn einni vídd við þessa umræðu og bendir á það að 

allar mismunarbreytur feli bæði í sér menningarlega þætti, á borð við sýnileika og 

efnahagslega þætti. Hún telur að nálgun samtvinnunar geti bætt upp fyrir þá 

tvíhyggju sem almennt virðist ríkjandi á milli hins táknræna og hins efnislega, eða 

orðræðu og efnislegs veruleika (Faber, 2005). 

Yuval-Davis (2006) talar um ólíkar félagslegar víddir, þar sem 

valdasamspil innan víddanna er grundvöllurinn fyrir undirskipun. Félagslegar 

víddir hafa áhrif á öll svið samfélaga. Þær byggja á hlutlægum veruleika. Þær hafa 

áhrif á samskipti fólks sín á milli og hafa á kerfislægan hátt áhrif á stöðu fólks og 

möguleika. Þær eru til staðar í táknmyndum þjóðfélaga og hafa áhrif á upplifun 

fólks af eigin lífi og umhverfi. Þessar víddir eiga það sameiginlegt að vera 

félagslega skapaðar en byggja á ólíkum grunni og því er mikilvægt, eins og fram 

hefur komið, að skoða þær hverja fyrir sig. Yuval-Davis (2006) varar við því að 

,,eðlisgera“ undirskipun á grundvelli ólíkra mismunarbreyta og bendir á að það er 

í raun ekki til neitt sem heitir kúguð „sem kona“, „sem svört“ eða „sem eitthvað“. 

Það eiga sér alltaf stað samtvinnuð áhrif nokkurra félagslegra vídda og skilningur 

fólks á þeim og áhrif þeirra eru breytileg eftir því hvar og hvenær einhver tegund 

kúgunar á sér stað. Sem dæmi um þetta væri hægt að benda á að það hlutskipti að 

vera kona á Íslandi í dag felur alls ekki það sama í sér og fyrir 100 árum síðan og 

sömuleiðis er munur á því að vera kona í Mexíkóborg og Reykjavík. Upplifunin 
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og raunveruleikinn er ekki sá sami, aðeins mismunarbreytan (Yuval- Davis, 

2006).  

Með því að skoða áhrif stéttar og kyns, út frá kenningum Walby um 

kynjakerfið, má skoða á hvern hátt tilfærsla kvenna út á opinberan vettvang á 

Íslandi, litaðist af gömlum hugmyndum um kynhlutverkin. Hugmyndafræðin um 

karlinn sem fyrirvinnu og konuna sem tímabundinn gest á vinnumarkaðnum, sem 

ætti sér annað takmark, litaði stöðu þeirra og hafði áhrif á þær lagasetningar sem 

mörkuðu umgjörð vinnumarkaðarins. Þessar hugmyndir breyttust á síðustu öld og 

fram á þessa. Flestar konur fóru út á vinnumarkaðinn. Það var búist við þeim þar 

og þær ætluðu sér að vera þar. Staðsetning þeirra var samt iðulega önnur en 

karlmanna og eins og fram hefur komið, þá litast reynsla kvenna af 

vinnumarkaðnum í meiri mæli af þeirri fjölskylduábyrgð sem þær bera, eða búist 

er við að þær muni bera.  

Walby (2007) er fyrst og fremst að skoða kyn og stétt. Kenningar um 

samtvinnun ganga út frá því að mismunun verði til vegna samvirkandi áhrifa 

margra mismunarbreyta. Til þess að skilja það ferli, sem á sér stað við sköpun 

mismununar, er því nauðsynlegt að skilja á hvern hátt hver og ein mismunarbreyta 

virkar og hvernig þær hafa í sameiningu áhrif á líf einstaklingsins og það hvernig 

þær hafa áhrif á mótun þjóðfélagsins.  

Hér verður, eins og áður hefur verið sagt, fyrst og fremst einblínt á 

breyturnar stétt og kyn. Það fylgir því viss hætta að skoða þessar breytur 

eingöngu, þar sem áhrif annarra þátta, s.s. kynþáttar, þjóðernis, aldurs og búsetu 

eru líkleg til þess að verða ósýnileg í umfjölluninni. Á móti er nauðsynlegt að geta 

fjallað um afmarkaðan þátt mismununar og margar breytur flækja umræðuna.  

Valið hér litast fyrst og fremst af eigin áhuga og þeirri staðreynd að 

verkalýðshreyfingarnar hafa fyrst og fremst byggt starf sitt í kringum 

stéttarbreytuna. Verkakvennahreyfingarnar og síðar jafnréttisstarf 

verkalýðshreyfinganna, hefur fyrst og fremst einblínt á áhrif kynjabreytunnar í 

samspili við stéttarbreytuna. Áhrif aldurs, búsetu - og síðasta áratuginn eða svo - 

þjóðernis hafa komið við sögu en í minni mæli. 
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3. Aðferðir og gögn 

Í þessari ritgerð eru bæði skoðuð fyrirliggjandi gögn og framkvæmd eigindleg 

rannsókn sem byggir á viðtölum og þátttökuathugun. Hér verður skýrt út hvernig 

þau gögn sem voru nýtt eru fengin og notuð og mun ég skipta umfjölluninni í 

tvennt. Annars vegar er skoðuð notkun fyrirliggjandi gagna og hins vegar öflun og 

notkun eigin gagna. 

 

3.1. Fyrirliggjandi gögn 

Hér er fyrst byggt á fyrirliggjandi gögnum. Þetta eru sögulegar heimildir, opinber 

tölfræði og gögn af vefsíðum nokkurra stéttarfélaga. Sögulegu heimildirnar eru 

fyrst og fremst annars stigs heimildir en þau frumgögn sem voru skoðuð eru; 

Kvennablaðið (1895-1926) í ritstjórn Bríetar Bjarnhéðinsdóttur, 19. júní (1917-

1929) í ritstjórn Ingu L. Lárusdóttur og Kvenréttindafélag Íslands 40 ára, 1907-

1947 - Minningarit (1947) í ritstjórn Ingibjargar Benediktsdóttur, Aðalbjargar 

Sigurðardóttur, Dýrleifar Árnadóttur, Svövu Jónsdóttur og Þóru Vigfúsdóttur. 

 Markmiðið er að kortleggja umgjörð og umfjöllun um launavinnu 

kvenna á fyrstu áratugum síðustu aldar. Fyrirliggjandi gögn eru greind út frá 

rannsóknarspurningunum og dregin er fram umfjöllun sem sneri að konum í 

launavinnu og móðurhlutverkinu í tengslum við launaða vinnu kvenna. 

Tilgangurinn er að skapa mynd af aðstæðum kvenna á launavinnumarkaði og 

skoða hvernig litið var á launaða vinnu kvenna.  

 Það sem hér skiptir máli er hvenær var fjallað um launavinnuna og í 

hvaða samhengi. Var litið svo á að launað starf væri réttur kvenna, væri ill 

nauðsyn fyrir fátækar konur og leitað að úrræðum þeim til handa eða var horft 

framhjá þeirri staðreynd að rúmlega 30% íslenskra kvenna voru á 

vinnumarkaðnum? Var horft á stéttarstöðu kvenna þegar fjallað var um 

kvenréttindi og horfðu verkalýðshreyfingin og kvennahreyfingin á stöðu 

verkakvenna eða var áhersla þessara tveggja hreyfinga á þætti sem beindust ekki 

fyrst og fremst að lífi verkakvenna? Úrvinnsla þessara gagna er ofin saman með 

það í huga að ná fram heildstæðri mynd af stöðu mála í upphafi síðustu aldar, þ.e. 

á fyrstu áratugum íslenskrar kvenréttindabaráttu og íslenskrar verkalýðsbaráttu. 
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3.2. Eigin gögn 

Í þeim hluta ritgerðarinnar sem snýr að nútímanum er stuðst við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir er samheiti yfir fjölbreyttar 

rannsóknarhefðir. Aðferðirnar eiga það sammerkt að aðalrannsóknarverkfærið er 

rannsakandinn sjálfur. Til eru fjölmargar aðferðir við gagnaöflun innan 

eigindlegra rannsóknaraðferða. Í þessari rannsókn var stuðst við viðtöl og 

þátttökuathugun (Taylor og Bogdan, 1998). Markmiðiðin voru þau að fá fram sýn 

þeirra, sem eru í áhrifastöðum innan verkalýðshreyfingarinnar, á það hvert sé 

hlutverk hreyfingarinnar við að skapa jafnrétti á íslenskum vinnumarkaði og að fá 

mynd af því hvernig hreyfingin lítur á jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði og tengsl 

vinnumarkaðar og fjölskyldulífs.  

 

 Val á þátttakendum 

Við val á þátttakendum í viðtalshlutanum var notað markvisst úrtak. Viðmælendur 

voru valdir með það í huga að fá fram sjónarhorn einstaklinga sem væru í forsvari 

fyrir ólíka hópa vinnumarkaðarins. Skjólstæðingahópar viðmælenda minna eru 

ólíkir, bæði hvað varðar kynjasamsetningu, starfssvið, laun, menntun og stöðu.  

 Fimm viðmælenda minna voru í forystu innan félaga sinna og einn var 

formaður jafnréttisnefndar í sínu félagi. Einn starfaði sem sérfræðingur í 

jafnréttismálum innan verkalýðshreyfingarinnar. Allir, nema einn viðmælenda 

minna, höfðu áralanga reynslu af störfum innan verkalýðshreyfingarinnar.  

 Gengið er út frá því að hugmyndir og sjónarhorn viðmælenda 

endurspegli að einhverju leyti þær hugmyndir og þá umræðu sem á sér stað innan 

verkalýðshreyfingarinnar. Viðmælendur mínir höfðu allir áhrifastöðu innan 

verkalýðshreyfingarinnar og því er líklegt að sjónarhorn þeirra hafi áhrif á það 

starf sem fer fram á vettvangi hennar. Þátttakendum og félögum innan 

verkalýðshreyfingarinnar voru gefin gervinöfn. 

 

 Undirbúningur og söfnun gagna 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá janúar 2006 til ágúst 2006. Ég hitti sex 

þátttakendur á skrifstofum þeirra á vinnutíma og einn í heimahúsi að kvöldi til. 

Viðmælendur mínir völdu staðsetningu viðtalanna og tímann. Ég hafði fyrst 

samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst, þar sem ég lýsti því í stuttu máli 
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hver ég væri og hvað ég væri að gera og óskaði eftir þátttöku þeirra. Flestir 

svöruðu með tölvupósti og báðu mig um að hringja sem ég gerði og þannig 

mæltum við okkur mót. Það var auðvelt að nálgast viðmælendur og þeir sýndu 

allir áhuga á þátttöku í rannsókninni.  

 Ég bjó til viðtalsvísi sem byggði á opnum spurningum tengdum starfi 

stéttarfélaganna, jafnrétti kynjanna og áherslu á fjölskylduvænan vinnumarkað. 

Allar spurningarnar voru opnar og auðvelt var að spinna út frá þeim. Framvinda 

viðtalanna réðist af viðmælendum. Með því móti taldi ég mögulegt að fá sem 

besta mynd af því hvernig þeir litu á starf sitt og hvaða viðfangsefni þeir álitu 

mikilvægust.  

 Aðalmarkmiðið með opnum viðtölum er það að rannsakandi nái að 

greina merkingu út frá viðtalinu, þannig að það varpi ljósi á viðhorf þátttakenda 

um ákveðið efni (Taylor og Bogdan 1998).  

 Ég tók með mér minnispunkta á harðspjalda A6 miðum, þar sem ég 

hafði skráði hjá mér punkta úr viðtalsvísinum. Þessi spjöld notaði ég til þess að 

fylgjast með framvindu viðtalanna. Viðtölin voru á bilinu 40-80 mínútur að lengd. 

Þau voru tekin upp og afrituð orðrétt, utan eins viðtals sem var afritað eftir minni. 

Rúmum þrem vikum síðar tók ég aftur viðtöl við sömu einstaklinga og voru þau 

sömuleiðis tekin upp og afrituð.  

 Ég framkvæmdi eina þátttökuathugun sem fór fram á morgunfundi hjá 

stéttarfélagi og stóð fundurinn í tæpa tvo tíma. Viðmælendur mínir höfðu bent 

mér á að skoða þetta stéttarfélag, þar sem það hafði orð á sér fyrir að leggja 

áherslu á jafnréttismál. Mér fannst því áhugavert að skoða hvort einblínt yrði á 

málaflokkinn á fundinum. Það var reyndar lítið gert.  

 Í þátttökuathuguninni tók ég þá afstöðu að vera að sem mestu leyti 

þögull áhorfandi. Ég sat fundinn en tók lítinn þátt og notfærði mér það að 

aðstæður buðu upp á möguleika til þess að punkta hjá mér jafnóðum það sem átti 

sér stað. Fundurinn var byggður upp eins og málstofa. Tveir aðilar í forystu 

stéttarfélagsins voru með kynningu á starfi þess og þátttakendur gátu stýrt 

umræðunum að miklu leyti eftir eigin áhugasviði. Það gaf því vissa mynd af því, 

bæði hvaða málefni voru efst í huga almennra félagsmanna og stefnu stjórnar 

stéttarfélagsins. Þátttökuathugunin var afrituð og sem minniskort notaðist ég við 

punktana frá fundinum. Gögnin frá viðtölunum og þátttökuathuguninni eru í heild 

um 280 A4 blaðsíður. 
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 Þátttakendur 

Við afritun voru viðmælendum og þátttakendum í þátttökuathugun gefin 

gervinöfn. Félögin fá einnig gervinöfn sem geta hugsanlega verið gegnsæ fyrir þá 

sem þekkja til verkalýðshreyfingarinnar. Þetta eru ekki persónuleg viðtöl og allir 

viðmælendur mínir komu fram í nafni starfs síns. Ef gervinöfn félaganna yrðu 

gerð alveg óþekkjanleg, þá þyrfti að sleppa út mikilvægum upplýsingum. Ég tel 

efni ritgerðarinnar ekki vera þess eðlis að það sé nauðsynlegt. Þátttakendur eru: 

 

Anna Jónsdóttir er í forystu starfsmannafélags á vegum hins opinbera.  

Guðríður Svavarsdóttir er í forystu starfsmannafélags sérfræðimennaðra.  

Hallveig Guðmundsdóttir er í forystu samtaka þjónustufólks og starfar 

með heildarsamtökum launafólks. 

Ólafía Óskarsdóttir er í forystu verkalýðsfélags.  

Arnbjörg Ástvaldsdóttir vinnur að jafnréttismálum innan samtaka 

launafólks. 

Sigríður Finnsdóttir starfar innan samtaka sérfræðimenntaðra. 

Björg Höskuldsdóttir er í forystu þjónustufélags og starfar að 

jafnréttismálum innan félagsins. 

 

Þátttökuathugun: Stjórnendur morgunfundar 

Sigfús Jónsson er í forystu þjónustufélags.  

Ragnhildur Kolbeinsdóttir er í forystu þjónustufélags. 

 

Úrvinnsla og greining gagna 

Í þessari rannsókn eru skoðuð sjónarhorn og viðhorf þeirra sem höfðu áhrif á starf 

og stefnu verkalýðshreyfinganna, til jafnréttis kynjanna og fjölskylduvæns 

vinnumarkaðar. Rannsóknarspurningar voru að einhverju leyti mótaðar þegar 

farið var af stað í viðtölin og þær voru hafðar til hliðsjónar við gerð viðtalsvísis og 

við greiningu gagna.  

 Viðtölin voru tekin og afrituð samdægurs fyrir utan í eitt skipti, en þá var 

viðtalið afritað daginn eftir. Samhliða afritun skrifaði ég inn athugasemdir. Þær 

byggðu á fyrstu tilfinningu minni fyrir viðmælenda og þeim upplýsingum sem 

komu fram í viðtalinu. Eftir afritun hvers viðtals var það lesið yfir og ég skrifaði 
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minnispunkta inn í viðtalið og aftan við það. Viðtölin voru strax þemagreind að 

einhverju leyti og síðari viðtöl voru jafnóðum borin saman við þau fyrri. Bætt var 

við viðtalsvísinn spurningum, þar sem ég sá að upplýsingar vantaði og var það 

oftast í kjölfar umræðu í viðtali sem vakti hjá mér áhuga og ég vildi því fá fram 

sjónarhorn frá næstu viðmælendum um málefnið. 

 Við afritun á þátttökuathuguninni notaðist ég við minniskort sem byggði 

að einhverju leyti á viðtalsvísinum og að einhverju leyti á þeim nótum sem ég 

hafði skráð á meðan fundurinn átti sér stað. Ég rifjaði upp mína fyrstu tilfinningu 

fyrir þátttakendum, en það efni sem er nýtt hér er það sem kom fram hjá 

stjórnendum fundarins. Þátttökuathugunin er að mestu leyti meðhöndluð á sama 

hátt og viðtölin. Setningar eru teknar orðrétt upp eftir stjórnendum fundarins (voru 

skráðar á fundinum). Þau viðhorf sem birtast í máli þeirra til vinnumarkaðarins 

eru hluti af heildarþemagreiningu gagnanna. Þátttökuathugunin var afrituð 

samdægurs og athugasemdir skráðar niður jafnóðum á sama hátt og við afritun 

viðtalanna.  

 Þegar gögnunum hafði verið safnað voru þau marglesin yfir og leitað að 

sameiginlegum þemum. Kóðunin fór þannig fram að þau atriði (orð, setningar og 

málefni) sem komu fyrir aftur og aftur í textanum voru litmerkt. Grænt var fyrir 

málefni sem vörðuðu fjölskylduna, gult fyrir jafnrétti kynjanna o.s.frv. Hér er um 

að ræða opna kóðun sem gengur út á það að gögnin eru lesin nákvæmlega og 

þannig fundin út grunnþemu (Esterberg, 2002). Þegar grunnþemagreiningu var 

lokið tók við markviss kóðun sem felur það í sér að gögnin eru endurskoðuð út frá 

þeim upplýsingum sem koma fram við opna kóðun (Esterberg, 2002). Ég fór í 

gegnum viðtölin aftur og skoðaði þau út frá hverju þema fyrir sig. Þannig leitaði 

ég að undirþemum, þversögnum og átakapunktum innan þeirra grunnþema sem 

fram voru komin. Að lokum greindi ég svo hvort þemun sköruðust á einhvern 

hátt. Þetta var gert til þess að fá fram skýrari mynd af hugmyndafræði þeirri sem 

er ríkjandi innan verkalýðshreyfingarinnar, eins og hún birtist hjá mínum 

viðmælendum.  

Í frásögninni skýri ég fyrst og fremst frá því sem er sameiginlegt í sögum 

viðmælenda minna og gef þá iðulega einum viðmælenda orðið. Sá viðmælandi 

sem fær orðið er oftar en ekki valinn út frá því hvernig hann tjáir sig. Þar sem um 

er að ræða átakapunkta eða ólíka sýn á meðal viðmælenda minna, þá er það tekið 

fram. Þegar viðmælendur tala um félög sín, hver annan, ákveðnar stéttir, félög eða 
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einstaklinga, þá tek ég hugtökin út og set þess í stað hlutlaust heiti á borð við 

félagið/ stéttin í hornklofa þess í stað eða auðkenni það að hafa sleppt út 

upplýsingum með þremur punktum. Á stöku stað auðkenni ég félög og stéttir út 

frá starfsemi eða jafnvel kynjahlutfalli. Þetta geri ég eingöngu ef ég tel 

upplýsingarnar skipta máli í umræðunni. 
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4. Niðurstöður: Launavinna kvenna í sögulegu ljósi  

Upp úr aldamótunum 1900 hófust gífurlegar breytingar á lífi og atvinnuháttum 

Íslendinga. Þéttbýli óx, sjávarútvegurinn ruddi landbúnaðinum úr vegi sem 

aðalatvinnugrein þjóðarinnar og nýjar atvinnugreinar urðu til (Auður 

Styrkársdóttir, 1982). Á þessu tímabili áttu sér stað miklar breytingar á lífsháttum 

fólks. Hugmyndafræði frjálslyndis með áherslu á jöfnuð og frelsi tók að skjóta 

rótum víða á Vesturlöndum. Upphaf vestrænnar kvenréttindabaráttu er nátengd 

breytingum á atvinnu- og lífsháttum fólks. Konur sóttu í þau störf sem voru að 

skapast og fundu þá sterklega fyrir launamismuninum og erfiðleikum við að ná 

frama og völdum í starfi (Auður Styrkársdóttir; Guðmundur Jónsson og Magnús 

S. Magnússon, 1997).  

Almennt var litið svo á að launavinna væri stutt tímabil í lífi kvenna. Þær fóru 

úr foreldrahúsum og unnu þar til þær giftu sig. Þetta átti við um líf margra en var 

langt frá því að vera algilt. Alla 20. öldina fór hlutfall kvenna í launavinnu aldrei 

niður fyrir 30% og ef teknar eru með þær konur sem sinntu atvinnurekstri ásamt 

eiginmanni sínum, unnu sem vinnukonur á heimili foreldra sinna eða stunduðu 

íhlaupavinnu hluta úr ári verður hlutfallið hærra (Auður Styrkársdóttir, 1982, 

Hagstofa Íslands, 1996).  

 

4.1. Kynjaskipting vinnumarkaðarins 

Kynjaskipting vinnumarkaðarins hefur töluverð áhrif á stöðu kvenna og aðstæður. 

Áður en lengra verður haldið tel ég því rétt að skoða hvernig vinnumarkaðurinn 

leit út og þá sérstaklega hvar konur voru staðsettar innan hans. Þau tölfræðilegu 

gögn sem þessi hluti byggir á koma fyrst og fremst frá Hagstofu Íslands og það er 

mikilvægt að skoða hvernig þessar upplýsingar eru fengnar og hvaða kosti og 

vankanta gögnin hafa áður en hafist er handa við að greina merkingu þeirra.  

Hagstofa Íslands hóf ekki reglubundnar vinnumarkaðsrannsóknir fyrr en árið 

1991 (Ómar Harðarson, 2001). Þær heimildir sem til eru um atvinnuþátttöku og 

skiptingu fólks í starfsstéttir fyrir þann tíma eru rýrar, fremur ónákvæmar og 

fengnar með ólíkum hætti á milli ára. Því er töluvert ósamræmi í þeim tölum sem 

eru til. Þær gefa samt sem áður vísbendingu um landslagið á vinnumarkaðnum.  
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Á árunum 1920-1960 er framfærendahugtakið
1
 lagt til grundvallar, miðað er 

við 15 ára og eldri. Helsti gallinn við þessa aðferð er sá að atvinnuþátttaka kvenna 

er vanmetin og þá sérstaklega giftra kvenna, enda teljast þær ekki til framfærenda 

nema sýnt sé fram á að eiginmaður þeirra hafi verið óstarfandi. Árin 1930-1940 er 

eitthvað bætt úr þessu. Þá héldu manntölin tölu yfir konur sem sinntu hlutastarfi 

og þær voru taldar með virkum þátttakendum í atvinnulífinu. Þetta var hins vegar 

ekki gert árin 1950-1960 en þá voru konur og fullorðin börn sem unnu með í 

atvinnugrein húsbóndans í fyrsta sinn talin til launþega. Gögnin eru orðin töluvert 

nákvæmari árið 1971 og árið 1991 er miðað við fyrstu vinnumarkaðskönnun 

Hagstofu Íslands. Atvinnulausir eru taldir vera virkir á atvinnumarkaðnum frá því 

árið 1960 og fólk í óvígðri sambúð er einnig talið til giftra, frá og með þessu ári. 

Árið 1991 eru fráskildir, ekkjur og ekklar talin til ógiftra, en óvíst er hvernig þau 

eru flokkuð í eldri gögnum (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 

1997).  

 

Hér að framan var fjallað um að tvær helstu aðferðir kynjakerfisins séu annars 

vegar útilokun og hins vegar aðgreining og undirskipun kvenna frá og á 

opinberum vettvangi (Walby, 1990). Þróun vinnumarkaðarins á 20. öldinni sýnir 

að þær breytingar sem hafa átt sér stað hafa verið mjög kynjaðar. Atvinnuþátttaka 

kvenna hefur aukist og kynjaskipting vinnumarkaðarins lítur ekki eins út og hún 

gerði við upphaf aldarinnar. Samt sem áður er kynjaskiptingin til staðar og eins og 

vikið verður að síðar er hún iðulega talin ein helsta orsök þess að konur eru í 

lakara stöðu en karlmenn hvað varðar laun og möguleika á framgang í starfi. 

  

Tölfræðileg samantekt um þróun launavinnu kvenna 

Við upphaf 20. aldarinnar voru konur um þriðjungur vinnuafls á landinu og allt 

fram til ársins 1960, voru þær í kringum 30% alls launavinnufólks á Íslandi. Árið 

1960 voru 34% kvenna virkar á vinnumarkaðnum. Áratug síðar voru rúmlega 

50% kvenna á vinnumarkaðnum og árið 1981 var hlutfallið orðið 65%. Árið 1991 

var hlutfallið komið upp í 75% og við lok aldarinnar 89% (Guðmundur Jónsson 

og Magnús S. Magnússon, 1997; Hagstofa Íslands, 2004). Þegar skipting fólks í 

starfsgreinar eftir kyni er skoðuð (tafla 1 og 2, sjá viðauka) kemur í ljós að viss 

                                                           
1
 Framfærandi er sá einstaklingur sem sér fyrir sjálfum sér og hugsanlega öðrum fjárhagslega. 

Framfærður er sá einstaklingur sem er háður öðrum hvað varðar fjárhagslega afkomu.  
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starfssvið voru strax í upphafi aldarinnar að mestu leyti í höndum kvenna. Þessar 

greinar voru fiskiðnaður og heimilisþjónusta, en svo til engir karlar störfuðu við 

þessar greinar árið 1901 (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

 

Landbúnaður og matvælaiðnaður 

Eins og fram hefur komið er erfitt að meta raunverulegt umfang launavinnu 

kvenna á fyrstu áratugum 20. Aldarinnar. Sérstaklega á þetta við um landbúnað, 

þar sem tölur um hann eru almennt mjög ónákvæmar. Eiginkonur bænda voru 

iðulega taldar til framfærðra og því ekki skráðar sem starfsmenn við landbúnað og 

fullorðnar dætur voru skráðar til skiptis sem vinnukonur á launum eða framfærðir 

heimilismenn. Landbúnaður var fjölmennasti atvinnuvegur Íslendinga framan af 

20. öldinni og vel flestar konur voru staðsettar innan hans, sem húsfreyjur, 

fullorðnar dætur eða vinnukonur (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 

1997). 

Á fyrstu áratugum aldarinnar var algengt að menn störfuðu bæði við 

fiskveiðar og landbúnað. Það er því erfitt að meta umfang og niðurröðun fólks 

innan þessara starfsgreina (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

Sumir hafa kosið að sleppa landbúnaðnum úr tölfræðiheimildum sökum þessa 

(Auður Styrkársdóttir, 1982), en þar sem landbúnaður var lengi vel algengasti 

starfsvettvangur Íslendinga finnst mér mikilvægt að hafa hann með. Umfang 

landbúnaðar minnkaði á þeim árum sem hér eru tekin til athugunar en á þeim 

gögnum sem til eru má sjá að allt til ársins 1960 hélt hann samt stöðu sinni sem 

fjölmennasti atvinnuvegurinn.  

Eins og áður sagði, þá störfuðu langflestar konur innan landbúnaðargeirans, en í 

tölfræði frá árinu 1920 er heimilisþjónusta skráð sem algengasti starfsvettvangur 

kvenna. Þetta er breyting frá því sem var árið 1901. Þetta skýrist eflaust að mestu 

leyti af því að árið 1901 voru vinnukonur í sveit skráðar sem 

landbúnaðarstarfsmenn en árið 1920 voru þær skráðar sem starfsmenn í 

heimilisþjónustu. Árið 1991 var landbúnaður orðin ein fámennasta atvinnugreinin 

á landinu (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997).  

Við upphaf 20. aldarinnar var fiskiðnaður svo til eingöngu í höndum kvenna, 

en hlutur karla innan starfsviðsins jókst hratt. Árið 1920 var hlutfall kvenna af 

starfsfólki við fiskiðnað 80%, árið 1940 fór hann niður í 40% og árið 1991 voru 

konur 60% þeirra sem störfuðu við fiskiðnað (Guðmundur Jónsson og Magnús S. 
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Magnússon, 1997, Hagstofa Íslands, 2006). Hlutur kvenna í matvælaiðnaði, 

öðrum en fiskiðnaði, fór frá tæpum 20% upp í tæp 50% á árunum 1901-1960 

(Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997).  

 

Aðrir atvinnuflokkar 

Í byrjun aldarinnar jókst hlutur kvenna mest í menntakerfinu, iðnaði, verslun og 

þjónustustörfum. Hlutfall kvenna sem störfuðu við verslun, veitinga- og 

hótelrekstur jókst hægt og bítandi á tímabilinu og fór úr 15% árið 1901 og upp í 

41% árið 1960. Árið 1991 voru konur svo 45% launþega innan þessa geira. Sömu 

sögu er að segja af þátttöku kvenna í menningarmálum ýmiss konar. Hlutfall 

þeirra fór frá því að vera 7% upp í 40% (Guðmundur Jónsson og Magnús S. 

Magnússon, 1997; Hagstofa Íslands, 2006).  

Verslun- og þjónusta var við upphaf aldarinnar mjög lítill geiri en fór vaxandi 

þegar á leið. Árið 1960 var hann orðin næst mannaflafrekasti starfaflokkurinn og 

árið 1991 sá fjölmennasti, ásamt fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónustu. 

Þarna má sem sagt sjá tvo atvinnugeira sem verða fyrirferðameiri eftir því sem 

líður á öldina og sá síðarnefndi verður svo til eingöngu að kvennageira undir lok 

aldarinnar.  

Það vantar tölur um opinbera starfsmenn fyrir árið 1901, en frá 1920-1960 var 

hlutur kvenna innan þessa geira tiltölulega lítill en óx þó eins og í flestum 

flokkum. Árið 1991 var hlutfall karla og kvenna í opinberri stjórnsýslu orðið 40% 

konur og 60% karlar. Árið 1901 voru konur 37% starfsmanna við opinbera 

þjónustu og var það frekar hátt hlutfall miðað við aðra geira sama ár. Árið 1920 

og 1940 voru konur um það bil helmingur þeirra sem störfuðu við opinbera 

þjónustu, en þær voru orðnar 61% starfsmanna árið 1960. Það vantar heildartölur 

fyrir opinbera þjónustu árið 1991, en flokkurinn fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og 

félagsþjónusta kemst næst flokknum opinber þjónusta og þar sést að um er að 

ræða geira þar sem konur eru í miklum meirihluta eða 79% starfsaflans 

(Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997; Hagstofa Íslands, 2006). 

Árið 1901 voru konur 58% þeirra sem störfuðu við peningastofnanir og 

tryggingar, árið 1920 voru þær aðeins 11%, en hlutfall þeirra jókst eftir því sem 

leið á öldina og árið 1960 voru þær orðnar 38%, árið 1991 voru konur 49% þeirra 

sem störfuðu við fjármála- og tryggingastofnanir (Guðmundur Jónsson og 

Magnús S. Magnússon, 1997; Hagstofa Íslands, 2006).  
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Samantekt  

Tölurnar sýna að hlutur kvenna á vinnumarkaðnum jókst ekki verulega fyrr en 

eftir 1960. Hlutur kvenna óx innan flestra starfsgreina. Þetta á þó ekki við um 

iðnað og fiskveiðar (tafla 1 og 2, sjá viðauka). Vöxtur velferðarkerfisins jók 

þörfina fyrir mannafla innan margra sviða og stór hluti þeirra starfa sem 

sköpuðust voru kvennastörf. Hlutfall kynjanna innan starfaflokka breyttist og einn 

flokkurinn fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónusta árið 1991 og kemst 

næst flokknum opinber þjónusta. Í eldri tölunum hefur hann færst frá því að vera 

að mestu leyti karlaflokkur yfir í að verða að mestu leyti kvennaflokkur, en konur 

eru 79% starfsaflans í þessum flokki (Hagstofa Íslands, 2006).  

Sylvia Walby (1990) talar um að lárétt kynjaskipting innan vinnumarkaðarins 

hafi minnkað. Þessar tölur sem ná til starfsflokka, sýna að lárétta kynjaskiptingin á 

Íslandi er orðinn minni en hún var við upphaf 20. aldarinnar, en að hún er samt 

sem áður enn áberandi. Aðgreining og undirskipun eru að mati Walby aðaltæki 

kynjakerfisins við að halda konum í lægri stöðu. Störfum er ekki lengur lagalega 

skipt í karla og kvennastörf, en þessi aðgreining á sér augljóslega stað og sést á 

því í hversu ólíka atvinnugeira kynin raðast (Walby, 1990).  

Við upphaf síðustu aldar störfuðu konur næstum eingöngu sem aðstoðarmenn 

eða verkamenn. Það einkenndi störf þeirra að þau voru illa launuð og oft 

líkamlega erfið (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997). Þegar tölur um framþróun í 

starfi eru skoðaðar fyrir nútímann má sjá að konur eru síður í stjórnunarstörfum en 

karlmenn. Hlutfallið er misjafnt eftir atvinnugeirum og almenna reglan er sú að 

því ofar í stigveldinu sem starf lendir, þeim mun minni líkur eru á því að kona 

sinni því (Hagstofa Íslands, 2008). 

 

4.2. Hjúskaparstaða og launuð vinna  

Eins og fram hefur komið, var ekki gert ráð fyrir því í upphafi 20. aldarinnar að 

ævistarf kvenna fælist í launaðri vinnu. Fyrst og fremst var talið að launuð vinna 

væri tímabundið ástand sem tæki enda þegar kona gekk í hjónaband. Áður en 

lengra er haldið mun ég skoða tengsl hjúskaparstöðu og móðurhlutverksins við 

þátttöku í launaðri vinnu og þær breytingar sem hafa orðið á þessu sviði yfir 20. 

öldina.  
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Mynd 1.  Atvinnuþátttaka, eftir kyni og hjúskaparstöðu 1910-1991  

Á mynd eitt má sjá að fram yfir miðja síðustu öld hafði hjónaband mikil áhrif á 

það hvort kona taldist vera og var virk á vinnumarkaðnum. Fram til ársins 1950 

voru fáar giftar konur úti á vinnumarkaðnum.  

Árið 1950 rúmlega tvöfaldast hlutfall giftra kvenna þar, sem gæti reyndar 

skýrst að hluta til af því að nú er farið að telja með til starfandi þær konur sem 

sinna atvinnurekstri með eiginmönnum sínum. Mynstrið sýnir að giftar konur 

voru enn ólíklegri til þess að vera virkar á vinnumarkaðnum en ógiftar og að 

flestar giftar konur voru ekki skráðar sem starfandi. Á þessum tíma var hafin mikil 

aukning á almennri atvinnuþátttöku kvenna og hélt sú þróun áfram.  

Árið 1981 var meirihluti giftra kvenna í fyrsta sinn virkur á vinnumarkaðnum 

og árið 1991 voru giftar konur líklegri en ógiftar til þess að vera virkar á 

vinnumarkaði. Reyndar eru tölurnar miðaðar við fólk frá 15 ára aldri. Skólaganga 

er almennt orðin lengri og meðalgiftingaraldur kvenna árið 1991 var 24 ár 

(Hagstofa Íslands, 2006), þannig að þessi munur á hlutfalli giftra og ógiftra 

kvenna skýrist án efa að miklu leyti af því að þær sem voru giftar voru almennt 

eldri. Þegar hlutfall kvenna 25-74 ára er skoðað fyrir árið 1991, kemur í ljós að 

77% þeirra eru virkar á vinnumarkaðnum (þ.e. í hlutastarfi, fullu starfi eða á 

atvinnuleysisskrá). Samsvarandi hlutfall fyrir konur 16- 25 ára er 66%. 

Hjúskaparstaða hefur lítil sem enginn áhrif (Hagstofa Íslands, 2008).   

 

 

 

4.3. Launavinna mæðra 
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Í ljósi þess sem við höfum séð um áhrif hjúskaparstöðu á atvinnuþátttöku kvenna 

á fyrstu áratugum aldarinnar og með það í huga að oft voru litlir möguleikar á því 

að færa umönnun og gæslu barna út af heimilinu, þá tel ég rökrétt að næsta skref 

verði að skoða tengsl launavinnu og barnafjölda. 

Það vantar tölur um launavinnu mæðra fyrir fyrstu áratugi þessarar aldar og 

almennt er lítið til af tölum, þar sem launavinna kvenna er metin út frá 

barnafjölda. Þegar skoðuð er hlutfallsleg atvinnuþátttaka giftra kvenna árið 1970 

(mynd 2), þá kemur í ljós að hún var mest á meðal barnlausra kvenna og fór 

minnkandi í samræmi við aukinn barnafjölda. Þetta ár sinntu vel flestar barnlausar 

konur undir fertugu launaðri vinnu (Guðrún S. Vilhjálmsdóttir, 1975).  

 

 

 

 

Mynd 2. Hlutfall giftra útivinnandi kvenna árið 1970, út frá barnafjölda  

 

Heimild: Guðrún S. Vilhjálmsdóttir, 1975. 

 

Meirihluti kvenna á aldrinum 20-39 ára með eitt barn á framfæri var virkur á 

vinnumarkaðnum. Undir 50% giftra kvenna með tvö börn voru útivinnandi í 

öllum aldurshópum. Þegar börnin voru orðin þrjú er atvinnuhlutfall kvenna í 

öllum aldurshópum komið niður fyrir 30% og er minnst í aldurshópnum 20-24 

ára, fyrir þrjú börn og 25-29 ára miðað við fjögur til fimm börn.  
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Þessar tölur spanna því miður aðeins eitt ár (1970) á seinni helmingi síðustu 

aldar og sýna því ekki þá þróun sem hefur átt sér stað yfir öldina. Þær sýna aftur á 

móti að barnafjöldi hafði áhrif á líkur þess að kona væri virk á 

atvinnumarkaðnum. Þarna hafði aukning kvenna sem stunduðu launaða vinnu 

verið hröð í heilan áratug og sú staðreynd að flestar barnlausar konur og konur 

með eitt barn á framfæri unnu úti sýnir að töluverð breyting hafði átt sér stað.  

Það má leiða að því líkur að áhrif barneigna á atvinnuþátttöku kvenna hafi 

almennt farið minnkandi eftir því sem leið á 20. öldina og þær tölur sem við 

höfum þegar skoðað um tengsl atvinnuþátttöku og hjúskaparstöðu styðja þá 

ályktun. Árið 2002 má sjá að fjöldi barna undir 16 ára aldri hafði lítil áhrif 

atvinnuþátttöku kvenna sem var á bilinu 83% - 94%, skoðað út frá fjölda og aldri 

barna. Lægsta hlutfallið var á meðal þeirra kvenna sem áttu fleiri en tvö börn og 

þar af að minnsta kosti annað á aldrinum 7-15 ára. Hæsta hlutfallið var á meðal 

þeirra kvenna sem áttu eitt barn á aldrinum 7-15 ára. Það sem kom helst á óvart 

var að fjöldi og aldur barna virtist einnig hafa lítil áhrif á lengd vinnuvikunnar á 

meðal kvenna. Meðalvinnuvikan var á bilinu 33-38 stundir og tilhneigingin var sú 

að konur sem áttu engin börn eða eitt á aldrinum 7-15 ára, unnu að meðaltali 

fjórum til fimm stundum lengur en þær sem áttu fleiri og yngri börn (Hagstofa 

Íslands, 2004).  

Tengsl hjúskaparstöðu og barneigna við atvinnuþátttöku kvenna voru sterk og 

augljós við upphaf síðustu aldar og fram á 9. áratug hennar. Þessi tengsl minnka 

og breytast hratt eftir 1960 og undir lok aldarinnar stendur það eftir að fjöldi barna 

undir sjö ára hefur einhver áhrif á lengd vinnuvikunnar, en annars eru flestar 

konur virkar á vinnumarkaði og barnafjöldi hefur þar lítið sem ekkert að segja. 

Hvað muninn á atvinnuþátttöku karla og kvenna varðar, þá er vinnuvika kvenna 

að meðaltali 12 stundum styttri en vinnuvika karla. Vinnumarkaðurinn er mjög 

kynjaskiptur og möguleikar kvenna til launa og starfsframa eru færri en karla. 

 

 

4.4. Verkalýðs- og kvenréttinda barátta á Íslandi  

Þær breytingar sem hafa átt sér stað í atvinnulandslagi kvenna og því viðhorfi sem 

ríkir til launavinnu þeirra hafa orðið til fyrir samspil almennra samfélagslegra 

breytinga, baráttu hagsmunahópa og viðbragða samfélagsins í heild við þessu 

samspili. Í inngangskaflanum hér að framan setti ég fram spurningarnar: ,,Hvaðan 
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koma þær hugmyndir sem nú eru við lýði þegar fjallað er um jafnrétti kynjanna og 

hvernig hefur nútíminn orðið til fyrir tilstuðlan fortíðarinnar?“ 

Aðstæður í samfélaginu lita það pólitíska umhverfi sem er til staðar, en á sama 

tíma hefur pólitískt umhverfi, þar með talið barátta hagsmunahópa, mikil áhrif á 

þá samfélagsgerð sem skapast. Barátta hagsmunahópa í þágu kvenna hefur haft 

töluverð áhrif á þróun vinnumarkaðarins og það umhverfi sem hann býður upp á. 

Barátta kvennahreyfinga hefur orðið til þess að ríkið og hið opinbera styður 

formlega jafnrétti kynjanna. Framganga þeirra er talin ein helsta orsök þess að 

konur öðluðust lagalegt jafnrétti á vinnumarkaði og að í dag líta kvenréttinda- og 

verkalýðshreyfingar iðulega á jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði sem mikilvægan 

hluta af starfinu (Walby, 1990). Hér á eftir mun ég skoða þátt 

kvenréttindahreyfingarinnar við upphaf síðustu aldar og fyrstu 

verkakvennahreyfinganna í sköpun þess atvinnulandslags sem konur búa við í 

dag.  

 

4.4.1. Kvenréttindabaráttan 

Árið 1887 hélt Bríet Bjarnhéðinsdóttir, fyrst íslenskra kvenna, opinberan 

fyrirlestur undir yfirskriftinni: Um hagi og réttindi kvenna. Samkvæmt Sigríði 

Erlendsdóttur var þessi fyrirlestur neistinn sem kveikti bálið að íslenskri 

kvenréttindabaráttu (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993).  

Fyrsta félagið á Íslandi sem hafði kvenréttindi á stefnuskrá sinni var Hið 

íslenska kvenfélag, það var stofnað árið 1894 að frumkvæði Þorbjargar 

Sveinsdóttur ljósmóður. Félagið var upphaflega stofnað til þess að styðja við 

stofnun háskóla, en barðist frá upphafi ötullega fyrir pólitískum réttindum kvenna 

og jafnrétti til náms og embætta. Árið 1907 var svo Kvenréttindafélag Íslands 

(KRFÍ) stofnað og það var fyrsta kvenréttindafélagið sem náði fótfestu og varð 

aðalhreyfiaflið í íslenskri jafnréttisbaráttu fyrstu áratugi aldarinnar (Sigríður Th. 

Erlendsdóttir, 1993). Vegna þessarar sérstöðu sinnar tel ég mikilvægt að skoða 

nánar sögu og starf KRFÍ.  

Bríet Bjarnhéðinsdóttir átti frumkvæðið að stofnun Kvenréttindafélagsins og 

var kjörinn fyrsti formaður þess. Félagið var byggt upp í samræmi við staðla 

Alþjóðasamtaka kvenréttindafélaga (IWRO), sem þýddi að þeirra hugðarefni voru 

fyrst og fremst kvenréttindi og baráttan fyrir kosningarétti og kjörgengi var í 

forgrunni (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993; Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1904). 
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Atvinna kvenna var ekki efst á blaði hjá félaginu fyrstu áratugina en það lét 

engu að síður stöðu kvenna á vinnumarkaði sig varða. Á fyrsta opinbera fundi 

KRFÍ, sem var haldinn árið 1908, var meðal annars rætt um vinnulaun og 

vinnuframboð kvenna. Launajafnrétti var hluti af stefnuskrá félagsins strax í 

upphafi. Það var síðan árið 1921 sem markviss barátta fyrir launajafnrétti á milli 

karla og kvenna var sett í lög félagsins. Á fyrsta landsfundi KRFÍ árið 1923 var 

hvorki fjallað um laun né atvinnumál. Þetta vakti sérstaklega athygli þar sem 

stofnað var til fundarins af Laufeyju Valdimarsdóttur sem síðar lét atvinnu- og 

kjaramál kvenna sig miklu varða og vegna þess að formaður verkakvennafélagsins 

Framsókn var með erindi á fundinum. Það var ekki fyrr en á þriðja landsfundi 

félagsins árið 1930 sem að launakjör og atvinna kvenna voru formlega tekin til 

umræðu (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993 og 1997). 

Í Kvennablaðinu, málgagni KRFÍ, var strax í upphafi nokkur umræða um 

atvinnu kvenna. Sú umræða snerist að mestu leyti um kjör vinnukvenna og þann 

mun sem var á kjörum og starfsaðstæðum þeirra og vinnukarla. Oftast var 

umræðan sett í samhengi við flótta kvenna úr vinnukonustarfinu. Talið var að 

lágum launum og löngum vinnutíma væri um að kenna (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 

1896a; Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1898a; Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1898b; Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir, 1898c; Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1907a). Þegar leið á öldina 

jókst umræðan um launavinnu kvenna og farið var að fjalla um verkalýðsbaráttu 

sem miðaði að jöfnuði á milli karla og kvenna á vinnumarkaði. Þetta gerðist 

samfara breyttum áherslum KRFÍ, eftir að kosningaréttur og kjörgengi voru orðin 

að raunveruleika.  

 

 Hvers vegna jafnrétti á vinnumarkaði 

Rökin fyrir jöfnuði kynjanna á vinnumarkaðnum voru tvenns konar. Annars vegar 

var lögð áhersla á að vinnuframlag kvenna væri það sama og karla og hins vegar 

var fjallað um að þörf sumra kvenna til launa væri ekki minni en karla. Til þess að 

styðja síðarnefndu rökin var bent á konur sem voru fyrirvinnur. Þetta voru 

einstæðar mæður með börn og eiginkonur manna sem af heilsufarsástæðum gátu 

ekki unnið. Hugmyndinni um að karlmaður ætti að öllu jöfnu að vera fyrirvinna 

fjölskyldu sinnar var ekki ögrað á þessum tímapunkti (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 

1918, Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1926a; Laufey Valdimarsdóttir, 1947).  
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Megnið af þeirri umræðu sem virðist hafa farið fram um atvinnu kvenna fyrstu 

áratugina sneri að þörf og iðulega var talað um að sumar konur þyrftu að vinna 

vegna skorts á karlkyns fyrirvinnu. Þetta var ekki algilt. Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

sagði eitt sinn: Mundi ekki karlmönnum þykja það ófrjálst að þeir væru allir 

dæmdir til sömu lífsaðstöðu, hvernig sem hæfileikum þeirra og skaplyndi væri 

farið, eins er það hart fyrir konurnar því þær eru eins ólíkar hver annarri og 

karlmennirnir (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1910: 20). Þegar leið á öldina fóru fleiri 

konur að tala um möguleika kvenna til launaðrar vinnu sem val og sem leið til 

þess að skapa þeim frelsi innan hjónabands og frelsi til þess að hafna hjónabandi. 

Dýrleif Árnadóttir, sem starfaði fyrir Kvenréttindafélag Íslands, taldi árið 1938 að 

það þyrfti að frelsa konur undan ,,heimilisokinu” og að það gæti eingöngu gerst ef 

þær hefðu sömu réttindi til vinnunnar og karlmenn og jafna möguleika á 

sómasamlegum kjörum (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1916; Sigríður Th. Erlendsdóttir, 

1993). 

 

Aðgerðir í þágu launavinnu kvenna 

KRFÍ stóð fyrir og tók þátt í ýmsu umbótastarfi sem tengdist atvinnumálum 

kvenna. Það átti þátt í því að hér komst á jafnrétti til skólagöngu og embætta, 

ásamt lagalegu launajafnrétti innan opinberra embætta árið 1911. Þetta hafði 

vissulega áhrif á framtíðaratvinnumöguleika kvenna en fyrstu árin störfuðu konur 

eingöngu í einni stétt opinberra embættismanna, þær voru ljósmæður (Inga Lára 

Lárusdóttir, 1917). Lagaákvæðið hafði því lítil áhrif á raunverulegt líf kvenna til 

að byrja með. Á tímum fyrri heimsstyrjaldarinnar lagði Bríet fram tillögu um það 

að setja á stofn atvinnubótavinnu fyrir konur en það varð reyndar ekki að 

veruleika. Síðar, árið 1930 í miðri heimskreppunni, stóð KRFÍ fyrir því að sett var 

á stofn Vinnumiðstöð kvenna. Vinnumiðstöðin sá konum fyrir atvinnu, oftast í 

hálfan eða heilan dag í einu en til lengri tíma ef kostur var (Sigríður Th. 

Erlendsdóttir, 1993). 

KRFÍ hvatti konur á vinnumarkaðnum til þess að sameinast um 

hagsmunamál sín og Bríet Bjarnhéðinsdóttir var einn af frumkvöðlunum að 

stofnun verkakvennafélagsins Framsóknar árið 1914. Árin 1931 og 1933 átti 

félagið þátt í því að stofna Kvennadeild Verslunarmannafélagsins Merkúr og 

Félag afgreiðslustúlkna í mjólkur- og brauðbúðum (ASB). Laufey 

Valdimarsdóttir, þáverandi formaður KRFÍ, var fyrsti formaður ASB og sat einnig 
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fyrstu árin í stjórn kvennadeildar Merkúr. Félagið hvatti vinnukonur til þess að 

bindast samtökum um hagsmunamál sín og tók virkan þátt í stofnun 

Þvottakvennafélagsins Freyju, og konur úr KRFÍ sátu í stjórn félagsins (Sigríður 

Th. Erlendsdóttir, 1993). Þessi samvinna verkakvennahreyfingarinnar og 

kvenréttindahreyfingarinnar
2
 hér á landi var í byrjun aldarinnar töluvert meiri 

heldur en annars staðar í hinum vestræna heimi. Þess má þó geta að í Bretlandi 

höfðu kvenréttindakonur tekið töluverðan þátt í baráttu verkakvenna og meðal 

annars hvatt til stofnunar verkakvennafélaga (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993, 

Þórunn Magnúsdóttir, 1991).  

Almennt var það svo að KRFÍ studdi starf verkakvennahreyfingarinnar og 

kjarabaráttu kvenna, bæði með beinum aðgerðum og stuðningi við starf þeirra. 

Áhersla KRFÍ í upphafi var fyrst og fremst á pólitísk og borgarleg réttindi kvenna 

og menntun þeirra, en þegar leið á þriðja áratuginn varð áherslan meiri á 

atvinnumál kvenna (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993; Þórunn Magnúsdóttir, 

1991).   

Samspil stéttar og kyns sést vel í starfi Kvenréttindafélags Íslands. Flestar 

þeirra kvenna sem störfuðu fyrir félagið og þær sem voru í forsvari fyrir það, 

tilheyrðu mið- og efri stétt. Þetta voru yfirleitt ekki sömu konurnar og þær sem 

„þurftu“ að vinna fyrir launum og meginhluti starfsins í upphafi gekk út á það að 

afla konum borgaralegra og pólitískra réttinda (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993; 

Ingibjörg Benediktsdóttir, 1947).  

Verkakonur voru í upphafi afgangsstærð í starfsemi félagsins en það tók þá 

afstöðu að styðja við starf þeirra og síðar urðu atvinnumál eitt aðalhugðarefni 

KRFÍ. Farið var að líta launavinnu kvenna öðrum augum, ekki fyrst og fremst sem 

illa nauðsyn, heldur sem leið til þess að öðlast frelsi. Sjálfstæður fjárhagur var 

talinn leið til þess að skapa konum valfrelsi í einkalífinu (Sigríður Th. 

Erlendsdóttir, 1993; Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1916). Konur voru farnar að vinna að 

því að losa um kynjakerfi heimilisins og mikilvægur hluti af því var viðurkenning 

á launavinnu kvenna og virk barátta fyrir bættum aðstæðum þeirra á 

vinnumarkaðnum. 

 

                                                           
2
 Að sjálfsögðu voru verkakvennahreyfingarnar líka kvenréttindahreyfingar. Ég byggi hér á því að 

KRFÍ var stofnað til þess að sinna fyrst og fremst pólitískum og borgaralegum  réttindum  kvenna 
en verkakvennahreyfingin skilgreindi hlutverk sig fyrst og fremst sem hagsmunasamtök launþega.  
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4.4.2. Verkakvennahreyfingar 

Fyrsta verkakvennafélagið á Íslandi var Verkakvennafélagið Þörfin á Akureyri, 

stofnað árið 1909. Skjólstæðingar félagsins voru starfskonur við síldarsöltun og 

félagið var stofnað að frumkvæði þeirra. Aðalmarkmið Þarfarinnar var að semja 

um hærra kaup fyrir hönd kvenna sem unnu við síldarsöltun. Aðferðin var að setja 

á kauptaxta og bann við því að félagskonur tæku að sér vinnu fyrir lægri laun en 

þessir kauptaxtar sögðu til um. Þær konur sem tóku við lægri launum áttu að 

greiða félaginu sekt og það sama átti við ef þær neituðu að taka við kosningu í 

stjórn félagsins. Þörfin hafði engan lagabókstaf til stuðnings starfi sínu og einu 

leiðirnar virðast hafa falist í því að þvinga félagskonur til þess að standa við 

samninga félagsins. Það hafði fá úrræði til þess að knýja á um samvinnu af hálfu 

atvinnurekenda. Þörfin fékk litlu af kröfum sínum ágengt og lognaðist út af rúmi 

ári eftir stofnun (Þórunn Magnúsdóttir, 1991).  

Árið 1914 var Verkakvennafélagið Framsókn stofnað og varð það fyrsta 

slíka félagið sem náði fótfestu innan verkalýðshreyfingarinnar. Félagið starfaði til 

ársins 1997 þegar það sameinaðist Verkamannafélaginu Dagsbrún undir nafninu 

Dagsbrún og Framsókn stéttarfélag (Gylfi Páll Hersir og Jóhannes T. 

Sigursveinsson, 2006). Frumkvæðið að stofnun félagsins kom frá Jónínu 

Jónatansdóttur nágrannakonu Bríetar Bjarnhéðinsdóttur. Bríet hvatti Jónínu til 

þess að vekja athygli á hagsmunum verkakvenna á fundi KRFÍ, sem hún gerði 

árið 1913 og var þá samþykkt að vinna skyldi að stofnum samtaka verkakvenna. 

Jónína tók við formennsku félagsins í upphafi og sinnti henni til ársins 1934 

(Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993).  

Flestir skjólstæðinga Framsóknar voru konur sem störfuðu við fiskiðnað. 

Megintilgangur félagsins var í upphafi að bæta launakjör þeirra og stytta 

vinnutímaskyldu. Síðar bættist við ákvæði um það að vinna að því að verkafólk 

yrði virkir þátttakendur í stjórnun samfélagsins (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993, 

Þórunn Magnúsdóttir, 1991). 

Fyrsta verkefni Framsóknar var að senda áskorun til vinnuveitenda um það 

að festa lögbundinn 12 stunda vinnudag og hækka tímakaup kvenna í dagvinnu, 

auk þess sem krafist var hærra tímakaups fyrir vinnu sem félli utan dagvinnutíma. 

250 konur skrifuðu undir áskorunina (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993; Þórunn 

Magnúsdóttir, 1991).  
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Algengt var á þessum tíma að vinnudagurinn hæfist klukkan sex á 

morgnanna og væri lokið klukkan sjö á kvöldin. Karlar fengu iðulega hærra 

tímakaup fyrir þau störf sem unnin voru á kvöldum eða helgidögum en þau sem 

unnin voru á dagvinnutíma. Það sama átti almennt ekki við um verkakonur 

(Ingibjörg Benediktsdóttir, 1947). Samningar við atvinnurekendur gengu illa og 

félagið greip til þess ráðs að semja eigin kauptaxta. Niðurstaðan varð einhver 

kauphækkun en þó lægri en sú sem konurnar óskuðu eftir og enn voru laun 

verkakvenna um helmingur af launum verkakarla (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 

1993; Þórunn Magnúsdóttir, 1991). 

Framsókn var strax í upphafi mjög virkt félag. Fundahöld voru algeng og 

stofnað var til tengsla við önnur verkalýðsfélög og fjöldi félagskvenna óx ört. 

Félagið varð fljótt virkt í pólitík, enda samræmdist það þeirra helstu markmiðum 

að verkafólk þyrfti að hafa meiri völd. Félagið tók einu sinni þátt í 

kosningaframboði kvenna í Reykjavík, en frá því Alþýðuflokkurinn var stofnaður 

árið 1916, þá kusu félagskonur að starfa með verkakörlum og tóku þátt í 

uppbyggingu og framboði Alþýðuflokksins (Þórunn Magnúsdóttir, 1991; Sigríður 

Th. Erlendsdóttir, 1993; Ögmundur Jónasson, 2006). 

Framsókn var eina verkakvennafélagið í Reykjavík þar til árið 1932, en þá 

var Þvottakvennafélagið Freyja stofnað. Helstu frumkvöðlarnir að stofnuninni 

voru konur úr KRFÍ og Þuríður Friðriksdóttir, fyrsti formaður félagsins, kom 

þaðan (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). 

Verkakvennafélagið Framtíðin í Hafnarfirði er sér á báti hvað varðar íslensk 

verkakvennafélög. Það varð til upp úr kvennadeild verkamannafélagsins Hlífar en 

Hlíf í Hafnarfirði var eitt fárra íslenskra verkalýðsfélaga sem hafði skjólstæðinga 

af báðum kynjum. Framtíðin var stofnuð að frumkvæði hafnfirskra verkakvenna 

og fengu þær stuðning til þess frá forsvarskonum Framsóknar. Fyrsti formaður 

félagsins, Sigrún Baldvinsdóttir, hafði áður starfað innan Verkamannafélagsins 

Hlífar. Skjólstæðingar félagins voru konur sem störfuðu við fiskiðnað og voru 

baráttumálin þau sömu og hjá Framsókn (Þórunn Magnúsdóttir, 1991).   

 

 

4.4.3. Hvers vegna verkakvennahreyfing? 

Þegar fyrstu íslensku verkakvennafélögin voru stofnuð höfðu verkakonur lengi 

búið við slæm kjör. Laun þeirra voru almennt þriðjungur til helmingur af launum 
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verkakarla og það gilti þá einu hvort þær sinntu sömu störfum og þeir eða ekki. 

Þær konur sem stunduðu launaða vinnu voru fyrst og fremst ógiftar konur, sumar 

með börn á framfæri og giftar konur sem bjuggu við fátækt. Það var auk þess 

mjög algengt að giftar konur stunduðu launaða vinnu hluta úr ári. Konur í 

hjónabandi sem unnu fyrir launum voru, eins og fram hefur komið, ekki skráðar 

sem framfærendur og allar upplýsingar um störf þeirra og tekjur eru af skornum 

skammti.  

 

Áhugaleysi og andstaða 

Þau verkalýðsfélög sem voru til staðar sinntu ekki hagsmunum verkakvenna og 

þær fengu ekki inngöngu í þau. Félagar í Verkamannafélaginu Dagsbrún ályktuðu 

sem svo, að það væri ekki skynsamlegt að hafa konur með í félaginu. Það myndi 

veikja samningsstöðu þeirra og að því væri ekki tímabært að sinna hagsmunum 

verkakvenna (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993).  

Á þessum tíma voru flest verkalýðsfélög aðeins fyrir annað kynið, en það 

var þó ekki algilt. Sem dæmi um kynjablönduð verkalýðsfélög má nefna Hlíf í 

Hafnarfirði og Verkalýðsfélag Stykkishólms (Þórunn Magnúsdóttir, 1991). 

Umræðan í samfélaginu virðist ekki hafa gert atvinnu kvenna hátt undir höfði. 

Allar giftar konur voru flokkaðar sem húsmæður, óháð þeim tekjum sem þær 

hugsanlega öfluðu með starfi sínu og við það verður launuð vinna þeirra og 

mikilvægi framlags þeirra á efnahagslega stöðu heimilisins lítt sýnileg 

(Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

Til að byrja með nutu verkakvennafélögin ekki stuðnings verkakarla og 

voru þeir jafnvel opinberlega mótfallnir launþegasamtökum kvenna. Þetta 

stuðningsleysi gramdist mörgum eins og kemur fram í ummælum félagskonu í 

Þörfinni: Oss er það óskiljanlegt að bændum, sem senda konur sínar og dætur í 

þá vinnu ... sé það ánægjuefni að þær þræli þar fyrir lægra kaup en sanngjarnt er. 

Hitt væri miklu eðlilegra að þeir styrktu þennan félagsskap með ráðum og dáð... 

(Þórunn Magnúsdóttir, 1991: 12).  

Þegar verkakvennafélagið Framsókn var stofnað nokkrum árum síðar, kom 

ekki fram opinber andstaða frá samtökum verkakarla. Það virtist aftur á móti ríkja 

áhugaleysi um starfsemi þess sem sést meðal annars á því að megnið af þeirri 

opinberu umfjöllun sem átti sér stað um stofnun félagsins kom frá félagskonum 

sjálfum og frá KRFÍ. Alþýðusamband Íslands fjallaði lítið sem ekkert um málefni 
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félagsins. Áhugaleysi Alþýðusambandsins, um málefni verkakvennahreyfinganna, 

virðist lítið hafa breyst eftir að félögin gengu til liðs við sambandið (Þórunn 

Magnúsdóttir, 1991).  

Fyrst um sinn áttu forsvarsmenn verkakvennafélaganna erfitt með að fá 

konur til þess að fylkja liði. Það ríkti neikvæður andi gagnvart verkalýðsbaráttu 

almennt og konur voru hræddar um að skaða mannorð sitt og jafnvel missa 

vinnuna, sem hefði þýtt dóm til fátæktar. Þetta er án efa að hluta til skýringin á því 

að lengi vel voru það ekki verkakonur sem sátu í stjórnum verkalýðsfélaganna 

(Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993; Þórunn Magnúsdóttir, 1993). 

 

Áhrif á launakjör 

Stofnun verkakvennahreyfinga hafði jákvæð áhrif á launakjör og starfsaðstæður 

kvenna. Með tilkomu þeirra urðu í fyrsta sinn til kauptaxtar fyrir verkakonur. 

Atvinnurekendur höfðu ekki lengur völd til þess að ákvarða kaup þeirra einhliða 

og til þess að breyta þeim eftir geðþótta. Alþýðusamband Íslands virðist hafa stutt 

kröfur verkakvenna en almennt var talið eðlilegt að karlar gengu fyrir hvað 

varðaði starfsmöguleika og sómasamleg kjör. Þetta má sjá á viðbrögðum 

sambandsins við heimskreppu millistríðsáranna, en árið 1927 var samið um 

kauphækkun til verkakarla gegn því að kaup verkakvenna lækkaði (Þórunn 

Magnúsdóttir, 1991). 

Það er merkilegt að sjá að fyrstu starfsár Framsóknar hækkuðu 

meðaldagvinnulaun kvenna sem hlutfall af dagvinnulaunum karla og árið 1917 

fengu verkakonur að meðaltali 80% af daglaunum verkakarla. Þarna var um að 

ræða töluverða framför í átt til launajafnréttis sem aldrei hefði orðið, nema vegna 

samvinnu Alþýðusambandsins og samþykkis atvinnurekenda. Ári síðar 1918 er 

hlutfall dagvinnulauna kvenna aftur orðið um 50% af launum karla. Þegar hér var 

komið við sögu var efnahagsástand þjóðarinnar slakt og viljinn til þess að vinna 

með verkakonum að því að bæta kjör þeirra var ekki lengur til staðar. Það varð 

síðan ekki fyrr en jafnlaunalögin voru sett á árið 1961 sem dagvinnulaunataxtar 

fyrir karla og konur í sömu störfum urðu eins. Í dag eru launataxtar 

stéttarfélaganna kynlausir en innan Eflingar
3
 eru konur með að meðaltali 80% af 

launum karla (Þórunn Magnúsdóttir, 1991; Capacent Gallup, 2008). 

                                                           
3
 Efling, starfandi stéttarfélag sem Stéttarfélagið Dagsbrún/ Framsókn varð hluti af árið 1999.  
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Staður konunnar er heimilið eða hvað? 

Kvenréttindabaráttan á fyrstu áratugum síðustu aldar mótaðist af breyttum 

lífsháttum í þjóðfélaginu og almennri hugarfarsbreytingu sem hafði verið að 

gerjast á Vesturlöndum. Til að byrja með mættu kröfur kvenna ekki mikilli 

mótspyrnu og fyrstu frumvörpin um kosningarétt og kjörgengi kvenna voru felld 

af tæknilegum orsökum, fremur en að um raunveruleg átök hafi verið að ræða 

(Auður Styrkársdóttir, 1982). Þegar leið á og kvenréttindamálið var farið að ná 

töluverðri fótfestu styrktust raddir andstæðinga þess. Umræða um séreðli kvenna 

jókst og vann hylli samhliða framgangi kvennabaráttunnar (Sigríður 

Matthíasdóttir, 2004). 

Rökin sem voru notuð gegn almennri þátttöku kvenna í opinberu lífi, voru 

byggð á móðurímyndinni. Því var annars vegar haldið fram að vegna þessa 

sérstæða kveneðlis þá væru konur ekki færar um það að taka fullan þátt hinum 

harða heimi karlmannanna. Til þess þóttu þær of tilfinningasamar og viðkvæmar. 

Hins vegar þá óttaðist fólk að með aukinni opinberri þátttöku kvenna myndu 

heimilin og börnin verða fyrir skaða. Því var haldið fram að konur ættu fyrst og 

fremst að sjá hag sinn í því að skapa heimili og sinna uppeldinu vel. Þarna var 

ekki vanmáttur kvenna lagður til grundvallar, heldur var sérstaða þeirra dásömuð. 

Í báðum tilfellum voru þessi rök notuð til þess að hindra valfrelsi kvenna og 

möguleika (Sigríður Matthíasdóttir, 2004). 

Það risu upp öflugar húsmæðraskólahreyfingar sem litu svo á að leggja 

skyldi aðaláherslu á að mennta stúlkur til heimilisstarfa og barnauppeldis. 

Kvenréttindakonur mótmæltu þessu og töldu að stúlkur yrðu að fá menntun 

sambærilega á við drengi, ef þær ættu að geta orðið jafnokar þeirra (Sigríður 

Matthíasdóttir, 2004).  

Það hefur áður verið sagt að ekki var litið á konur sem raunverulega 

leikmenn í atvinnulífinu og að litið var svo á að þær ættu fyrst og fremst að vera 

húsmæður og mæður. Þessi hugmynd birtist á marga vegu. Það var ekki óalgengt 

að konum væri sagt upp starfi sínu þegar þær giftu sig. Möguleikar á starfsframa 

voru fáir og laun kvenna voru ákvörðuð með það í huga að þær væru ekki 

fyrirvinnur (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997). Bríet Bjarnhéðinsdóttir benti á það 

snemma á síðustu öld, að það ætti ekki fyrir öllum konum að liggja að verða 

heimavinnandi húsmæður og mæður. Það að konum væri gert kleift að lifa 
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fjárhagslega sjálfstæðu lífi var því grundvallaratriði (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 

1918). 

Í rökræðu, bæði kvenfrelsiskvenna og boðbera húsmæðrastefnunnar, 

virðist lítið hafa verið fjallað um mikilvægi þess að samfélagið tæki þátt í því að 

veita konum möguleika á raunverulegu valfrelsi. Konur sem áttu ekki maka eða 

bjuggu við fátækt áttu þess ekki kost að gera hlutverk móðurinnar og 

húsmóðurinnar að sínu ævistarfi. Þær gátu því ekki lifað í samræmi við gildandi 

viðhorf um stöðu og hlutverk kvenna. Í viðtali frá árinu 1927, við Ragnheiði 

Snædal fiskverkakonu á Eskifirði, þar sem hún lýsir slæmum kjörum og erfiðri 

vinnuaðstöðu á fyrstu áratugum 20. aldarinnar, er hún spurð að því hvort hún hafi 

orðið vör við það að þeir sem væru mótfallnir auknum kvenréttindum, meðal 

annars á grundvelli þess að konur ættu að vera húsmæður og mæður, hafi aldrei 

amast við útvinnu verkakvenna. Hún svarar því neitandi og telur að það hafi aldrei 

verið amast við því að fátækar konur ynnu utan heimilis, heldur miklu frekar að 

það hafi verið talið sjálfsagt að þær ynnu til þess að bæta rýrar tekjur 

eiginmannsins. Það hefur aldrei þótt skipta máli þótt börn þeirra færu á mis við 

návist og umönnun móður sinnar jafnvel 10 stundir á dag (Anna Sigurðardóttir, 

1985: 421). 

Fjárhagslegur stuðningur við einstaklinga, þar með talið barnafólk var ekki 

til staðar, nema í mjög litlum mæli á þessu tímabili og því um lítið annað að velja 

en að lifa af launavinnu, sem þó þótti ekki hæfa mæðrum. Hugmyndafræði 

húsmóðurstefnunnar virðist ekki hafa gengið það langt að talið væri eðlilegt að 

styðja konur til þess að vera heima með börn sín, ef makinn gat ekki séð fyrir 

þeim fjárhagslega. Sá hópur kvenna sem varð að vinna fyrir sér með launavinnu 

virðist hafa gleymst í umræðunni um mikilvægi móður og húsmóðurhlutverksins. 

Það virðist hafa gætt einhvers konar tvöfeldni í umræðu um þennan hóp, annars 

vegar var fjallað um börnin á götunum (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1912; 

Christophine Bjarnhéðinsson, 1924) og hins vegar var talað um mikilvægi þess að 

fólk gæti séð sér og sínum farborða. Lausnir fyrir t.d. einstæðar mæður litast af 

því að gera þær færar um að vera með börnum sínum með því að útvega þeim 

stöðu sem vinnukonur. Þannig áttu þær að geta sinnt bæði efnislegum þörfum 

sínum og móðurhlutverkinu á ásættanlegan máta (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 

1993). 
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Öll umræða um launavinnu kvenna litast af hugmyndinni um karlinn sem 

fyrirvinnu og konuna sem umönnunaraðila. Launavinnan var fyrir fátækar konur, 

konur sem ekki höfðu fyrirvinnu og konur sem ,,eru sendar í vinnu af bóndanum“. 

Hjá verkalýðshreyfingunni er lítið fjallað um launavinnu kvenna og 

verkakvennafélögin fá litla athygli innan Alþýðusambands Íslands fyrstu árin 

(Þórunn Magnúsdóttir, 1991:12).  

Baráttuhópar sem byggja á ólíkum mismunarbreytum, hafa iðulega ólík 

pólitísk markmið og hóparnir lenda auðveldlega í samkeppni. Vegna þessa er 

hætta á því að vandi þeirra sem verða jaðarsettir vegna samtvinnunar fleiri en 

einnar mismunarbreytu verði ósýnilegur eða að lítið verði gert úr þeim (Crenshaw, 

1994).  

Við stofnun verkalýðshreyfingarinnar, með áherslu á mannsæmandi laun, það 

er fjölskyldulaun, var ákveðið að fjalla ekki um launavinnu kvenna. Það var ekki 

talið tímabært og í reynd var launavinna kvenna talinn skaða samningsstöðu 

verkakarla. Húsmæðraskólahreyfingin, sem lagði aðaláherslu á húsmóður- og 

móðurhlutverk kvenna, fjallaði lítið um stöðu kvenna í launavinnu (Sigríður 

Matthíasdóttir, 2004) og það sama átti að mestu leyti við um Kvenréttindafélag 

Íslands fram til ársins 1930, þó svo félagið hafi að mörgu leyti verið sterkasti 

stuðningsaðili verkakvennahreyfingarinnar. Áhersla félagsins var fyrst og fremst á 

pólitísk og borgaraleg réttindi og verkakonur komu lítið við sögu í starfi félagsins 

(Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). Hagsmunir verkakvenna féllu ekki undir 

skilgreiningar þessara þriggja hreyfinga, á því hvað skipti mestu máli þá stundina. 

Verkakonur og staða þeirra er því lítið í umræðunni og hagsmunabarátta þeirra 

verður lítið áberandi í samfélagslegri umræðu. Stofnun 

verkakvennahreyfingarinnar er að mörgu leyti svarið við þessari stöðu. 

 

4.4.4. Kröfur verkakvennahreyfinganna 

Verkakvennahreyfingin brást við þeim raunveruleika sem konur í launavinnu 

bjuggu við og gerði það að verkum að þessi hópur fékk sinn málsvara. Fyrstu 

félögin unnu að bættum hagsmunum verkakvenna við fiskiðnað en aðrar 

starfstéttir kvenna höfðu ekki sameinast og stóðu utan samninga. 

Verkakvennafélagið Eining á Akureyri var stofnað árið 1915 fyrir tilstuðlan 

Verkamannafélags Akureyrar (Þorsteinn Jónatansson, 2004). Á fundi hjá Einingu 

var það rætt hvort félagið skyldi taka að sér hagsmunabaráttu fyrir fleiri 
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starfstéttir. Fundurinn hafnaði þessu, en við næstu samningagerð félagsins bættust 

við kauptaxtar fyrir konur sem störfuðu við þvott og hreingerningar. Rúmum 

áratug síðar árið 1933 var Félag afgreiðslustúlkna í brauð- og mjólkurbúðum 

(ASB) stofnað og var það fyrsta verkakvennafélagið sem sá um hagsmuni þeirra 

sem ekki sinntu líkamlegri erfiðisvinnu (Þórunn Magnúsdóttir, 1991). Fyrsta krafa 

verkakvennahreyfinganna var hærri laun. Hér á eftir verða kröfur fyrstu 

verkakvennahreyfinganna skoðaðar í samhengi við nútímann 

 

Hærri laun 

Á síðari hluta 19. aldar virðist fólk hafa verið byrjað að vakna til vitundar um það 

óréttlæti sem í því fólst að konur fengu almennt helminginn eða minna af launum 

karlmanna og það þrátt fyrir að sinna stundum nákvæmlega sömu störfum. Þessi 

umræða var iðulega tekin þegar kjör vinnukvenna og annarra verkakvenna var 

rædd. Það kemur fram í skáldsögu eftir Þorlák Ó. Johnsen, frá árinu 1878 að hann 

hafi tekið eftir þessu og fundist ósanngjarnt. Nokkrum árum síðar, eða árið 1885, 

talar Guðmundur Hjaltason um þetta í blaðinu Norðanfari. Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

fjallar um þetta í fyrirlestri sínum: ,,Um hagi og réttindi kvenna“ árið 1988. Þegar 

vinnukona kærir launamismuninn árið 1917 og vinnur málið má sjá að 

hugarfarsbreyting er farin af stað (Anna Sigurðardóttir, 1985).  

Launajafnrétti var ekki á stefnuskrá Þarfarinnar, fyrsta íslenska 

verkakvennafélagsins og það sama átti við um fyrstu stefnuskrá 

verkakvennafélagsins Framsóknar (Þórunn Magnúsdóttir, 1991).  

Í dag er launajafnrétti karla og kvenna hluti af stefnuskrá allra 

verkalýðsfélaganna og síðan að jafnréttislög tóku gildi árið 1976, þá hafa 

kjarasamningar verið kynhlutlausir (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1995). Eflaust 

hefur launajafnrétti verið endanlegt markmið þessara félaga, en það er ekki talað 

um það í stefnuskrám þeirra og er ekki hluti af kröfum þeirra í kjarasamningum til 

að byrja með. Launajafnrétti var í fyrsta sinn sett fram sem krafa í kjarasamningi 

árið 1926, af stéttarfélagin Framtíð á Eskifirði. Það stóð í kauptaxta þeirra: Sé 

kvenfólkið látið vinna nokkuð það, er almennt teljast karlmannsverk skal gjalda 

því sömu laun og karlmönnum skv. samningi þessum (Þórunn Magnúsdóttir, 

1989). 
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Styttri vinnuvika 

Vinnuvikan á Íslandi, við upphaf síðustu aldar, var mun lengri en tíðkast í dag. 

Það var ekki óalgengt að fólk ynni 13 og jafnvel fleiri stundir á dag, sex til sjö 

daga vikunnar. Laun voru greidd fyrir vikuna óháð vinnutíma og lagalega voru 

engin takmörk fyrir því hversu margar vinnustundir mátti krefja af launþeganum. 

Takmörkun á vinnutímanum var eitt það fyrsta sem verkalýðshreyfingin lagði 

áherslu á. Verkakvennafélagið Framsókn setti fram kröfu um það árið 1914 að 

vinnudagurinn skyldi vera að hámarki 12 tímar og að sunnudagar skyldu vera 

lögbundinn frídagur (Þórunn Magnúsdóttir, 1991; Sigríður Th. Erlendsdóttir, 

1993). 

Vinnudagurinn styttist eflaust eitthvað en það var ekki fyrr en 1921 sem 

fyrstu lögin voru sett um vinnutíma, en þá var gert ráð fyrir að lágmarki sex tíma 

hvíld á milli vakta. Þessi lög gögnuðust fyrst og fremst togarasjómönnum og því 

voru það fáar konur sem nutu beint góðs af þeim. Þetta var samt sem áður fyrst 

löggjöfin um vinnutíma og var það mikill sigur fyrir verkalýðshreyfinguna (lög 

um hvíldartíma háseta á botnvörpuskipum nr. 53/ 1921).  

Þróun vinnutímans á Íslandi hefur verið með svipuðum hætti og annars 

staðar í Evrópu. Árið 1965 var 44 tíma vinnuvika bundin í lög og árið 1972 var 

lögbundnum vinnutímum fækkað niður í 40 á viku. Auk lögbundinnar 

vinnuskyldu má krefja starfsmann um ákveðinn fjölda yfirvinnustunda, sem ber 

þá að greiða fyrir með yfirvinnukaupi. Samkvæmt lögum um réttindi og skyldur 

opinberra starfsmanna, þá má skylduyfirvinna aldrei vera meiri en 20% af fullri 

vinnuviku (Alþýðusamband Íslands, e.d. a; lög um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins, nr. 70/1996).  

Í dag er sveigjanlegur vinnutími og möguleiki launþega á að sinna starfi sínu 

að hluta til heima, eitt helsta baráttumál stéttarfélaga. Skýringin er sú að með því 

að auka þennan sveigjanleika er talið að launþegum reynist auðveldara að 

samræma fjölskylduábyrgð og kröfur vinnumarkaðarins. Í lögum um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins (nr. 70/ 1996) og lögum um jafna stöðu og rétt karla 

og kvenna (nr. 10/2008) er kveðið á um að atvinnurekendum beri að koma til 

móts við kröfur starfsfólks um sveigjanlegan vinnutíma eftir því sem eðli starfsins 

leyfir (Alþýðusamband Íslands, e.d. d; Bandalag háskólamanna, 2006; Sigurður 

Á. Friðþjófsson, 2002). 
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Þrátt fyrir áherslu á fjölskylduvænan vinnutíma og umræður um styttingu 

vinnuvikunnar, þá var vinnutími Íslendinga í lok síðustu aldar einn sá lengsti í 

Evrópu. Meðallaunþeginn vann töluvert fleiri tíma en sem nemur lögbundnum 

vinnustundum. Yfirvinnulaun eru hlutfallslega há og því má segja að umhverfið á 

vinnumarkaði hvetji til yfirvinnu. Krafan um styttingu vinnuvikunnar verður 

veikburða í aðstæðum sem umbuna mun meira yfirvinnu en lögbundna 

vinnuskyldu. Þetta er einnig eflaust að hluta til skýring þess að þegar um hjón er 

að ræða, þá verður yfirvinna karlsins oftar fyrir valinu en yfirvinna konunnar, því 

yfirvinnulaun eru iðulega í beinu sambandi við dagvinnulaun og hækka í samræmi 

við þau (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1995) Efnahagskreppan sem varð í kjölfar 

bankahrunsins, hefur eflaust breytt þessu mynstri, en hversu mikið og að hvaða 

leyti, hefur ekki verið fullkannað. 

Launþegi sem vinnur í 35 stundir eða færri er álitinn vera í hlutastarfi 

samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands. Í upphafi þessarar aldar voru 37% íslenskra 

kvenna í hlutastarfi. Meðalvinnutími kvenna í hlutavinnu árið 2001 var 23 tímar 

og er í dag 23,7 tímar. Konur í hlutastarfi hafa að meðaltali tveimur stundum 

lengri vinnuviku en karlar í hlutastarfi (Hagstofa Íslands, 2004). Til þess að geta 

sagt til um það með vissu hvers vegna konur kjósa í meiri mæli að taka að sér 

hlutastörf en karlmenn, þarf frekari rannsóknir, en ef þetta er skoðað í ljósi 

kenningar Walby (1990) má álykta sem svo að þarna sé um að ræða viðbrögð við 

ríkjandi samfélagi. Kynjakerfið á vinnumarkaðnum gerir það að verkum að konur 

fá lægri laun fyrir störf sín en karlmenn og kynjakerfið á heimilunum viðheldur 

þeirri verkaskiptingu sem á sér stað þar og þeirri venju að konur beri meginábyrgð 

á börnum sínum. Við höfum þegar séð að fyrirvinnuhlutverkið er fyrirferðameira í 

lífi karlmanna en kvenna. Það eru konur, frekar en karlmenn, sem vilja 

sveigjanleika á vinnumarkaði og í hugum fólks bitnar mikil vinna kvenna með 

heimili á heimilishaldi (Walby, 1990; Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2006; Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). 

 

Starf íslensku verkalýðshreyfingarinnar hefur litast mjög af aðstæðum á 

vinnumarkaði og í þjóðfélaginu almennt. Jafnrétti kynjanna var ekki mikilvægt 

baráttuatriði fyrstu árin og eins og fram hefur komið, þá lentu verkakonur að 

mestu leyti fyrir utan almenna hagsmunabaráttu launþega. 

Verkakvennahreyfingarnar börðust fyrir bættri aðstöðu kvenna í launavinnu frá 
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upphafi, orðið jafnrétti kom lítið við sögu í málflutningi þeirra fyrstu árin. Þegar 

fram liðu stundir varð krafan um það að líta á konur og karla á vinnumarkaði á 

sama hátt. Þá fóru konur að krefjast sams konar, launa og réttinda og karlmenn. 

Stytting vinnuvikunnar var í upphafi fyrst og fremst hugsuð sem vernd fyrir 

launþegann. Heilsu fólks var búin hætta af of löngum vinnudegi, oft við mjög 

erfiðar aðstæður. Tengsl fjölskyldu og atvinnulífs komu aðeins við sögu og þá 

fyrst og fremst í tengslum við umræddar áhyggjur af börnum kvenna sem unnu 

úti. Kvenréttindafélag Íslands, verkakvennafélagið Framtíðin í Hafnafirði og fleiri 

samtök lögðu sitt að mörkum til þess að bæta aðstæður útivinnandi mæðra og 

barna þeirra (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993; Þórunn Magnúsdóttir, 1991). Það 

var ekki fyrr en mun síðar sem farið er að tengja vinnutímann við 

fjölskylduvænleika og farið var að gera kröfu á hið opinbera um að koma til móts 

við þarfir foreldra og barna, sem vissulega litast af því að tveggja fyrirvinnu 

fjölskyldan varð smám saman algengari og hefur síðustu áratugina verið reglan en 

ekki undantekningin. (Guðný Björk Eydal, 2005). 

  

4.5. Verkalýðshreyfingin í dag 

Tilgangurinn hér er að skoða hvernig nútíminn hefur orðið til fyrir tilstuðlan 

fortíðarinnar. Vinnumarkaðurinn er kynjaskiptur í dag og þetta hefur verið 

staðreyndin frá upphafi 20. aldarinnar. Með almennri innkomu kvenna á 

vinnumarkaðinn á síðari hluta aldarinnar hafa átt sér stað breytingar á þessari 

kynjaskiptingu.  

Verkalýðshreyfingin er ekki lengur kynjaskipt og einingarnar innan hennar 

eru orðnar stærri og áhrifameiri, ásamt því að hafa sterkari lagalegan grundvöll til 

stuðnings starfi sínu, en áður var. Launataxtar eru kynhlutlausir, ásamt allri 

lagasetningu um kjör launþega. Kynjakerfið er komið út á hið opinbera svið og 

mismunun á milli karla og kvenna er hvorki lögleg né viðurkennd. Aðgreiningin á 

sér samt stað ennþá og birtist í kynjaskiptingu starfa, lakari launum og 

framamöguleikum kvenna og lægra mati á kvennageirum en karlageirum (Walby, 

1990; Lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna nr. 10/ 2008). 

 Í upphafi var lagt af stað með þrjár spurningar: Hvernig er fjallað um 

jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði í dag og hvaðan koma þær hugmyndir sem eru 

við lýði? Hvað er átt við þegar talað er um fjölskylduvæna starfsmannastefnu og 

jafnrétti kynjanna og hvernig má skilja merkingu þeirra í sögulegu samhengi? 
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Hvaða breytingar hafa átt sér stað síðan við upphaf 20. aldarinnar og hver eru 

áhrif þessara breytinga á jafnréttisstarf á íslenskum vinnumarkaði? 

 Þriðju spurningunni hefur þegar verið svarað að einhverju leyti í þeirri 

umfjöllun sem hefur átt sér stað um vinnumarkaðinn og upphafsvinnu bæði 

Kvenréttindafélagsins og verkakvennahreyfingarinnar. Fyrst snerist baráttan 

aðallega um það að skapa lífvænlegar aðstæður fyrir konur í launavinnu. Síðar 

varð það að markmiði að konum sem launþegum væri gert jafn hátt undir höfði og 

karlmönnum. Til þess að svara þeim spurningum sem snúa að nútímanum, er 

nauðsynlegt að skoða umgjörð verkalýðshreyfingarinnar í dag. Það verður gert 

með því að rýna í frásagnir lykilpersóna innan hreyfingarinnar, þar sem dregin 

verður út sú umfjöllun sem snýr að jafnrétti kynjanna og fjölskylduvænleika og 

með því að skoða hvernig verkalýðshreyfingin kýs að kynna starfsemi sína og 

stefnu í málaflokkum um jafnrétti kynjanna og fjölskylduvænleika. 

Áður en lengra er haldið, mun ég fjalla lítillega um þrjú stærstu 

launþegasamtökin hér á landi, með það í huga að setja fram kynningu á starfsemi 

þeirra, fjölda félagsmanna og kynjaskiptingu innan þeirra. Á Íslandi er launþegum 

oftast raðað í stéttarfélög í samræmi við starf og/ eða vinnuveitanda og aðild er 

sjálfgefin (sem þýðir að fólk er skráð í stéttarfélag í gegnum vinnustaðinn og þarf 

þá sjálft að segja sig úr stéttarfélagi, vilji það ekki vera innan vébanda þess). Þau 

þrjú launþegasamtök sem verða skoðuð í þessari umfjöllun eru Alþýðusamband 

Íslands (ASÍ), Bandalag háskólamanna (BHM) og Bandalag starfsmanna ríkis- og 

bæja (BSRB). Þau ná utan um meirihluta launþega á Íslandi og starfsemi þeirra 

segir okkur því töluvert um það hvernig er haldið utan um málefni íslenskra 

launþega og með hvaða hætti er tekið á jafnrétti kynjanna og fjölskylduvænleika á 

vinnumarkaðnum. 

ASÍ var stofnað árið 1916. Tilgangurinn með stofnuninni var að mynda 

samstöðu á milli launþega og gera þar með hagsmunabaráttu þeirra markvissari og 

öflugri. Stofnfélögin voru sjö í upphafi og stofnfélagar voru 1.500, þar af voru 

25% konur (Alþýðusamband Íslands, e.d. c). Í dag eru tveir þriðju hlutar 

launafólks eða 108.000 launþegar, í Alþýðusambandi Íslands. Það þýðir að 

samtökin eru stærstu launþegasamtök á Íslandi.  

Innan samtakanna eru fimm landssamtök og 68 aðildarfélög 

(Alþýðusamband Alþýðusamband Íslands, e.d. b). Karlar eru 55% félagsmanna 

ASÍ og konur 45%. Með því að skoða lauslega þau félög sem tilheyra ASÍ, má sjá 
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að kynjaskiptingin er mismikil innan aðildarfélaganna. Þrjú landsamtakanna eru 

að mestu karlafélög. Það eru Rafiðnaðarsamband Íslands, Samiðn og 

Sjómannasamband Íslands. Landsamband íslenskra verslunarmanna er eina 

landsambandið sem er aðallega kvennafélag. Starfsgreinasamband Íslands er eina 

félagið þar sem er nokkuð jafnt hlutfall karla og kvenna. Sjö félög hafa beina 

aðild að ASÍ og samanlagt eru félagsmenn þeirra 80% karlar og 20% konur. Af 

þessum sjö félögum er Flugfreyjufélag Íslands svo til eingöngu kvennafélag og 

Félag vélstjóra og málmtæknimanna svo til eingöngu karlafélag (Alþýðusamband 

Íslands, 2007).  

 Bandalag háskólamanna (BHM) eru heildarsamtök háskólamenntaðra. 

Bandalagið var stofnað árið 1958 og voru stofnfélögin 11. Á þessum tíma höfðu 

ríkisstarfsmenn ekki rétt til þess að semja um kaup og kjör og var það helsta 

baráttumál sambandsins að fá slíkan samningsrétt fyrir hönd félagsmanna sinna. 

Samningsréttur ríkisstarfsmanna fékkst viðurkenndur árið 1973, með einstaka 

undantekningum (Bandalag háskólamanna, e.d.). Í dag er fjöldi félagsmanna um 

10.000 og konur erum 75% félaganna. Aðildarfélögin eru 25 og flestir 

félagsmanna starfa fyrir hið opinbera. Af aðildarfélögunum er eitt félag svo til 

eingöngu karlafélag og er það Félag tækniháskólakennara. 11 félög eru að 

stærstum hluta kvennafélög (Bandalag háskólamanna, 2008).  

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) var stofnað árið 1942 og voru 

stofnfélögin 14. Allir þeir sem störfuðu fyrir ríki og/eða bæjarfélög höfðu rétt á 

inngöngu í bandalagið. Helstu rökin fyrir stofnun þess voru þau að mikilvægt væri 

að launþegar á vegum hins opinbera hefðu sterk hagsmunasamtök sem hefðu 

bolmagn til þess að koma kröfum félagsmanna á framfæri og að standa vörð um 

stöðu þeirra (Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, e.d. a). Í dag er BSRB stærstu 

samtök launþega á vegum hins opinbera. Í bandalaginu eru um 20.000 félagsmenn 

í 27 aðildarfélögum og konur eru 66% félagsmanna. Það eru ekki aðgengilegar 

upplýsingar um kynjahlutföll innan allra félaganna (Bandalag starfsmanna ríkis og 

bæja, e.d. b).   

Eitt af markmiðum verkalýðshreyfingarinnar er að jafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði og iðulega er þetta tengt því markmiði að skapa fjölskylduvænt 

umhverfi fyrir launþega. Hjá ASÍ er talað um mikilvægi hugarfarsbreytingar á 

meðal karlmanna, þannig að þeir komi til með að nýta sinn frítíma frekar til þess 

að sinna heimilishaldi. Sveigjanlegur vinnutími og tilfærsla vinnuumhverfis hafa 
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verið mikið í umræðunni, bæði með jákvæðum og neikvæðum formerkjum 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.). Það er almennt svo að hugmyndafræði kemur 

einhvers staðar frá og til þess að henni sé framfylgt þarf leikmenn sem hafa áhuga 

og getu til þess að breyta því umhverfi sem er til staðar. Með þetta í huga er næsta 

skref að skoða hvað áhrifafólk innan verkalýðshreyfingarinnar leggur áherslu á.  

 

4.5.1. Tengsl fjölskyldumála og jafnréttismála 

Jafnrétti kynjanna og áhersla á málefni fjölskyldunnar eru samofin í hugum 

viðmælenda minna. Þessir tveir málaflokkar eru ekki skoðaðir sem einn og sami 

málaflokkurinn en litið er svo á að það sem ávinnst með því að skapa jafnrétti 

kynjanna á vinnumarkaði, muni einnig hafa áhrif á fjölskylduvænleika 

vinnumarkaðarins og öfugt. Viðmælendur mínir setja þessi tengsl upp með ólíkum 

formerkjum. Áherslumunurinn felst aðallega í því hvort talið sé að einblína skuli 

fyrst á jafnrétti kynjanna eða fjölskyldumálin. 

Þeir telja almennt að þau mál sem varða jafnrétti kynjanna komi sér vel 

fyrir fjölskyldufólk. Sú hugsun virðist almenn innan verkalýðshreyfingarinnar að 

þessir málaflokkar; fjölskyldan og jafnrétti kynjanna, séu samtvinnaðir. Arnbjörg 

Ástvaldsdóttir, sem vinnur að jafnréttismálum innan verkalýðshreyfingarinnar, 

segir um tilurð starfs síns sem var stofnað til snemma á þessari öld:  

[Það] var ákveðið að ráða inn manneskju sem að er með þennan 

málaflokk, s.s. jafnréttismálin og svo aftur og fjölskyldumálin, sko 

jafnréttis- og fjölskyldumál. 

 

Aðgerðir sem miða að því að auðvelda fjölskyldufólki jafnt þátttöku í stéttapólitík, 

sem og samþættingu fjölskyldu og atvinnulífs, eru oft þær sömu og eru taldar 

koma konum til góða. Þegar talað er um fjölskyldumál snýr umræðan að öllum 

þeim þáttum sem viðkoma möguleikum fólks til þess að sinna bæði fjölskyldu og 

launavinnu. Jafnréttismál eru tengd kynjajafnrétti, þótt viðmælendur bendi 

reyndar á að jafnréttið varði fleiri atriði en kyn.  

Guðríður Svavarsdóttir, sem er í forystu innan samtaka sérfræðimenntaðra 

og Arnbjörg Ástvaldsdóttir eiga það sameiginlegt að horfa meira á jafnréttismálin. 

Þær líta þannig á að með því að huga að jafnrétti kynjanna muni aðstæður fyrir 

fólk með fjölskylduábyrgð einnig batna. Aðspurð um fjölskyldustefnu félagsins 

segir Guðríður: 
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Ég myndi nú kannski ekki segja það en við höfum náttúrulega ... 

Það er náttúrulega jafnréttisstefna og er mjög áberandi (já) eða hún 

er höfð að leiðarljósi í allri stefnumótun (mm). Og ég svo sem 

myndi álíta að jafnréttisstefna, þýddi svona, þannig séð ... Hún er 

eiginlega grundvöllur fyrir fjölskyldustefnu (mm) og það 

náttúrulega jöfn ábyrgð á heimilinu. 

 

Síðar bætir hún við:  

Jú, fjölskyldustefna, hvernig læt ég. Bíddu, auðvitað, við settum 

það inn í tengslum við, þegar við gerðum þessa nýju samninga um 

fæðingarorlofið ... en við höfum voða fá tæki til að berjast fyrir 

þessu. 

  

Málefni sem viðkomu fjölskyldunni voru iðulega tengd öðrum þáttum í starfi 

stéttarfélaganna. Þau birtast í kjarasamningsgerð, umfjöllun um vinnutíma og 

samstarfi stéttarfélaganna við utanaðkomandi aðila. Umfjöllunin er oft fremur 

loðin. Fjölskyldustefna sem slík er talin fela í sér allt það sem bætir hag launþega 

og gerir þeim kleift að lifa betra lífi utan vinnunnar. Það skín í gegn að áherslan er 

samt fyrst og fremst á foreldra (sérstaklega mæður) og börn. Vegna þess hversu 

samtengd staða kvenna á heimilunum er álitin stöðu þeirra á vinnumarkaði, þá 

verða fjölskyldumál í raun jafnréttismál. Arnbjörg Ástvaldsdóttir segir:  

Í sambandi við fjölskyldumálin þá höfum við frekar tekið mið 

svolítið af því sem er að gerast hjá öðrum, sko. Við höfum tekið 

þátt, sko, lagt okkar að mörkum ... Þannig að ég tel að fjölskyldan 

(já), hún er eiginlega alltaf mjög ofar- eða framarlega í öllu sem 

verkalýðshreyfingin er að gera. 

Ég:  

Já, hún er svona gegnumgangandi? 

Arnbjörg:  

Hún er bara gegnumgangandi. Þannig að ég eiginlega get ekki 

tekið á því jafn áþreifanlega [og jafnréttismálunum].  

 

Ólafía Óskarsdóttir, sem situr í forystu verkamannafélags, snýr dæminu við. Hún 

álítur að með því að huga að fjölskyldunni, þá sé verið að auka möguleikana á 

jafnrétti á milli karla og kvenna. Svipað sjónarhorn birtist hjá fleirum viðmælenda 

minna. Ástæðan fyrir því að jafnréttisstefna er talin grundvöllur fyrir 

fjölskyldustefnu er sú að jöfn ábyrgð á heimilinu er talin grundvöllur fyrir 

launavinnu bæði feðra og mæðra.   
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Sveigjanleiki 

Sveigjanleiki varðandi vinnutíma launþega er þáttur sem flestir viðmælenda 

minna telja mikilvægan. Þetta er krafa í nútímanum sem stéttarfélögin reyna á 

einhvern hátt að tryggja til þess að skjólstæðingar þeirra njóti góðs af. Hildur 

Rögnvaldsdóttir orðar þetta svona:  

,Það er langt síðan við fórum að tala um nauðsyn þess að hafa 

sveigjanlegan vinnutíma. Það er og ... Það er búið að vera í okkar 

kjarasamningum mjög lengi (já), þannig að það stendur bara að 

þetta sé skylt vinnuveitendum að ef þú sem starfsmaður vilt hafa 

sveigjanlegan vinnutíma (mm) og vinnuveitandi getur komið til 

móts við það (mm), þá er honum skylt að gera það. Þetta er ekki 

bara að hann megi mögulega, heldur stendur bara beinlínis í 

samningunum að honum sé skylt að gera það. 

 

Þessi áhersla skilar sér ekki alltaf til félagsmanna og þjóðfélagsaðstæður spila þar 

inn í, ekki síður en starfið sjálft. Með almennri lengingu á opnunartíma verslana 

hefur sveigjanleikinn oft komið sér betur fyrir atvinnurekendur en launþega og 

vegna manneklu í störfum láglaunafólks hefur reynst erfitt að koma til móts við 

kröfur um sveigjanleika eða styttingu vinnuvikunnar. Þarna eru það konur sem síst 

njóta þessa ákvæðis, því það eru almennt konur sem starfa í þeim geirum sem 

manneklan er hvað mest. Það skína áhyggjur í gegn á meðal viðmælenda minna af 

því að þeir sem helst vilja sveigjanleika á vinnutíma sínum séu eflaust síst að njóta 

hans. Hallveig Guðmundsdóttir segir:  

Vandinn er að semja um sveigju þannig að það verði ekki til þess 

að hún verði öll atvinnurekandans megin sko. Hún þarf auðvitað 

að vera, eh, sú sem við erum að tala um er auðvitað til hagsbóta 

fyrir félagsmennina okkar (já). En það hefur nú samt heilmikið 

áunnist (já), en þetta eru vonbrigði að það skuli vera opið 

raunverulega fyrir utan bara jól og páska. 

 

Hallveig tjáir þarna áhyggjur sínar varðandi það að þeim sveigjanleika, sem er til 

staðar á vinnumarkaðnum, sé fremur stýrt af hagsmunum markaðarins og af 

hagsmunum atvinnurekenda heldur en launþega. Launþegar virðast, að mati 

viðmælenda minna, nýta sér töluvert þann sveigjanleika sem er í boði, en það er 

svo margt sem stýrir því á hvern hátt þessi möguleiki birtist í lífi launþeganna.  

Almennt telja viðmælendur mínir að það séu síst konur sem geti nýtt sér 

sveigjanleikann. Þarna er kynjaskipting vinnumarkaðarins lögð til grundvallar. 
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Mörg þeirra starfa sem eru að mestu í höndum kvenna eru störf sem krefjast 

viðveru starfsmanna. Sveigjanleiki í störfum, sem krefjast viðveru, er fyrst og 

fremst talinn felast í því að minnka starfshlutfallið. Þetta er val sem bitnar aftur á 

tekjum launþega. Anna Jónsdóttir orðar þetta svona: 

Launin eru nú ekki mikil fyrir fullt starf, þá ertu komin með þau í 

hálft (já) og svo kemur leikskólinn og það (já, já). Annaðhvort 

ferðu út á vinnumarkaðinn eða þú ferð ekki út á vinnumarkaðinn, 

bara held ég í nokkurn veginn fullt starf. 

 

Guðríður Svavarsdóttir telur, reyndar, ólíkt Önnu Jónsdóttir, að sá möguleiki að 

lækka starfshlutfallið sé töluvert nýttur og nefnir í því sambandi stétt í 

heilbrigðisgeiranum:  

Það er lengi búinn að vera sveigjanlegur vinnutími, sem svona val 

eða möguleiki (já), en það eru bara því miður ekki allir sem geta 

nýtt sér það. Eins og stærsti hópurinn innan okkar raða ... Það er 

yfirleitt erfitt að koma því við að hafa einhvern sveigjanleika í 

vinnutíma, nema að því leyti að þú getur auðvitað valið um það 

hvort þú vilt vera í 100% eða 50% starfi eða allt þar á milli. Ég 

held að þær noti það. 

 

Áherslan á sveigjanleika virðist vera minnst hjá Önnu, sem sinnir 

skjólstæðingahópi sem hefur hvað lægst launin og minnsta menntunarstigið, en 

mest hjá Guðríði. Skjólstæðingar Guðríðar hafa allir háskólamenntum og eru 

margir fyrir ofan meðaltal hvað laun varðar að hennar sögn. Það virðist vera að 

sveigjanleikinn sé að einhverju leyti álitinn forréttindakrafa og þegar hugsanlegt 

er að hann hafi áhrif á möguleika til bættra launakrafna er hann látinn víkja.  

Sveigjanleika í starfi var meðal annars skipt út fyrir hærri grunnlaun í 

kjaraviðræðum eins félagsins. Sigfús Jónsson, hjá félagi fólks í þjónustugreinum, 

var tilbúinn að ganga það langt að selja hluta veikindaréttarins fyrir hærri laun, en 

var aftur á því að fólk gæti þá nýtt orlofsdagana sína í styttri veikindum. 

Það má skynja vissar áhyggjur af því að sveigjanleikinn geti komið í bakið 

á launþegum. Það sem stéttarfélögin vilja sjá er hagnaður fyrir félagsmenn og 

sveigjanleikinn á að vera liður í því að auka lífsgæði launþega. Það að taka 

vinnuna með heim er að mati Guðríðar Svavarsdóttur og Hallveigar 

Guðmundsdóttur ekki endilega til þess fallið að auka gæði einkalífsins. Guðríður 

segir: 
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Það að vinna að hluta til heima (já), það hefur aukist töluvert, en 

svo heyrir maður líka að stundum þá áttar fólk sig á því að það er 

kannski ekkert voðalega sniðugt að taka einum of mikið með sér 

heim. Maður vill þá frekar vera aðeins lengur í vinnunni og klára 

(já, já) af því það er svo auðvelt að bara gleyma því alveg að taka 

tillit til fjölskyldunnar ef maður er kominn á kaf í eitthvert 

verkefni. 

 

Vinnutími   

Áherslur viðmælenda minna voru yfirleitt ekki á styttingu vinnuskyldunnar, en 

margir töldu að of mikil áhersla væri lögð á yfirvinnu og að því þyrfti að breyta. 

Almennt var talið að það væru áherslur í þjóðfélaginu, frekar en kröfur 

vinnumarkaðarins, sem yllu því að Íslendingar ynnu langa vinnuviku. Ólöf 

Óskarsdóttir hjá verkalýðsfélaginu talar um að það sé dýrt að vera til og að í 

nútímanum séu miklar kröfur um efnisleg gæði. Vinnumarkaðurinn getur að 

hennar mati í raun lítið brugðist við þessu. Anna Jónsdóttir telur að afleiðingarnar 

af styttingu vinnuvikunnar yrðu eingöngu þær að fólk fengi fleiri tíma borgaða á 

yfirvinnukaupi. Anna segir: 

Ég er alveg viss um það að við fengjum að mörgu leyti miklu betri 

vinnubrögð út úr styttri vinnuviku, með óþreyttara fólki. Þannig að 

þetta er vaxandi krafa. Sem betur fer eru að rísa upp á Íslandi 

(mm) kynslóðir. Sko mín kynslóð þekkti ekkert annað en vinna, 

vinna, vinna, vinna. Hefði verið stytt vinnuvikan, þegar hún var 

stytt á sínum tíma (já), úr 42 stundum í 40 (já). Hvað þýddi það? 

Ég bara vann tveimur stundum meira, náði bara tveimur stundum 

meira í yfirvinnu en ég hafði gert áður. 

 

Ég :  

Já, það hefur komið þannig út (já). Telurðu að það sé hætta á að 

það myndi gerast núna ef ...? 

 

Anna :  

Það myndi gera það núna í þessari sprengju sem er hérna núna (já). 

Það er alveg ljóst að það myndi gera það. Á móti kemur að þú átt 

þó eitthvert val, þú getur farið heim. 

 

Stytting vinnuvikunnar er í reynd ekki það sem félögin vilja vinna að. 

Viðmælendur mínir telja að lögleg vinnuvika sé hæfileg en það séu launin sem 

þurfi að ná upp. Það þurfi að stytta raunverulega vinnuviku Íslendinga sem er talin 
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löng og reyndar með þeim lengstu í heiminum. Þessi langa vinnuvika er tengd 

menningunni á Íslandi, ásamt þörf fyrir nægar tekjur. Arnbjörg hjá 

heildarsamtökunum orðar þetta svona: 

Þessi sko, fjölskyldustefna hún kemur meira (já) inn í sko. Þegar 

við erum að tala um kjarasamninga og annað slíkt, þá erum við að 

reyna að hafa átta stunda vinnudag og það náttúrulega þurfi ekki 

að sko ... Það er kannski langt frá því að við náum því marki að 

það dugi fólki að vinna í átta tíma og að það lifi mannsæmandi lífi. 

 

Ég :  

En það er tilgangurinn? 

 

Arnbjörg :  

Já, það er náttúrulega markmiðið. 

 

Talsmenn þjónustufélaganna voru sér á báti varðandi skoðun lengd 

vinnuvikunnar. Þeir vildu að vinnuskyldan næmi 36 stundum á viku og benti 

Sigfús Jónsson því til stuðnings á rannsóknir sem sýndu fram á að slíkt hefði ekki 

áhrif á hagvöxt þjóðfélagsins. Þjónustufélögin hafa talað fyrir því að hægt sé að 

reikna vinnutíma út með tvennum hætti. Annars vegar töluðu þau um virkan 

vinnutíma, en þá eru kaffitímar ekki teknir með í útreikninginn og hins vegar var 

reiknuð út viðvera á vinnustað. Þjónustufélögin töldu að með því að bjóða 

launþegum upp á þann möguleika að sleppa kaffitímum, þá væri hægt að stytta 

vinnuvikuna sem nemur fjórum tímum. Þann tíma sem safnaðist upp ætti 

launþeginn svo að geta nýtt til þess að fara fyrr heim eða ná sér í aukafrídaga.  

Í þessu samhengi komu aftur fram áhyggjur af því að ekki gætu allri 

skjólstæðingar nýtt sér þetta ákvæði. Hallveig Guðmundsdóttir bendir á að 

ákvæðin um virkan vinnutíma gagnist ekki öllum skjólstæðingum félagsins:   

Í verslunum að þá snýst þetta svo mikið um viðveru, en ekki sko 

hvað þú klárar.  

 

Björg Höskuldsdóttir segir um virka vinnutímann: 

Þetta er sko fínt fyrir þá sem geta nýtt þetta. Ég nýti þetta (já) og fæ 

oft langar helgar og svona (mhm). En þeir sem geta ekki nýtt þetta 

(mm) ... Það geta ekki allir nýtt þetta (nei). Það eru konur í 

afgreiðslu og svona (einmitt). Þú veist, konur með lág laun. 
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4.5.2. Kjaramál 

Það er almenn áhersla á það hjá viðmælendum mínum að stéttarfélögin þurfi að 

einbeita sér að því að vinna fyrir þá hópa sem eru verst settir hvað varðar kaup og 

önnur kjör. Það er horft í það að lægst launuðu stéttirnar eru iðulega kvennastéttir 

og það má greina áhyggjur af stöðu þessara hópa. Ólafía Óskarsdóttir segir: 

Félagið er alltaf að vinna að hag þeirra lægst launuðu. Það er það 

sem liggur alltaf þyngst á þeim (já) og ýmislegt hefur verið gert 

(mm). Sem kannski, virkar í smátíma og svo ekki lengur (nei). Það 

er þessi sami hópur sem starfaði fyrir [verkamannafélag] sem er 

alltaf á botninum. Hann hefur verið dreginn upp tímabundið, síðan 

hefur verið reynt að skapa meiri jöfnuð meðal þessara kvenna sem 

eru með lægstu launin. 

 

Það má greina ákveðið vonleysi í umræðunni um það hvernig hægt sé að bæta 

kjör lágt launaðra kvennastétta. Það hefur ýmislegt verið reynt til þess að draga 

þær nær miðlínunni, en almennt virðist svo vera að sú samstaða sem þarf að ríkja, 

á meðal allra skjólstæðinga í hverju stéttarfélagi fyrir sig, sé ekki til staðar. 

Guðríður Svavarsdóttir talar um að eitt sinn hafi félaginu tekist að fá fjölda 

starfsstétta til þess að sitja hjá og fá einungis lögbundnar prósentuhækkanir, svo 

auðveldara væri að semja um hlutfallslega hærri laun fyrir lægst launuðu 

stéttirnar. Guðríður segir: 

... og það var ekki nema með svona samstilltu átaki að það var 

hægt að breyta þessu, með því að fá þau félög sem stóðu þá betur 

til að svona, sitja á strák sínum eitt tímabil (já) og samþykkja að 

það væri nauðsynlegt að hækka laun þeirra sem voru með lægstu 

launin. 

 

Ég :  

Það tókst að ná samstöðu? 

 

Guðríður :  

Já, það var reyndar eitt félag sem ákvað að vera ekki með (já) af 

því að þeim fannst það bara einfaldlega það að gefa loforð um það 

að við myndum búa til einn svokallaðan stofnanasamning sem allir 

væru í (já) í stað þess að vera að berjast hvert fyrir sig og okkur 

hefur náttúrulega gengið býsna vel. Það hefur orðið mjög mikið 

launaskrið. 
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Þetta var í grundvallaratriðum sú lausn sem margir viðmælenda minna álitu 

heillavænlegasta til þess að fá launamun leiðréttan. Það hlyti að vera málið að fá 

töluvert hærri hlutfallslega hækkun launa fyrir lægst launuðu starfsstéttirnar en þá 

yrðu hinir að samþykkja það. 

 

 

Að koma laununum í lag 

Á tímum uppsveiflu í samfélaginu er líklegt að vissir hópar launþega fái ekki 

notið góðs af þeim launahækkunum sem verða á öðrum sviðum 

vinnumarkaðarins. Þetta veldur ýmiss konar vandkvæðum, bæði fyrir launþegann 

og fyrir starfssvið, þar sem launin haldast mjög lág og lækka í reynd í samanburði 

við önnur svið. Anna Jónsdóttir lýsir áhyggjum sínum af þróun í launamálum 

skjólstæðinga sinna:  

Hið opinbera mun aldrei geta elt allar sveiflur upp í alla, alla hæstu 

tinda. 

 

Ég :  

Nei, það er kannski bara málið að halda jafnvægi? 

 

Anna :  

Já að halda jafnvægi, ekki að horfa á eftir fólkinu okkar fara niður í 

djúpa dali í þessu (nei), það má ekki. Í opinberri þjónustu má þetta 

ekki (nei). Hið opinbera verður að tryggja stöðugleika í sínu 

starfsmannahaldi. 

  

Þessi orð lýsa áhyggjum viðmælenda minna af lágum launum skjólstæðinga sinna. 

Það kemur oft fram í viðtölunum að viðmælendur telja að verkalýðshreyfingin 

verði að leggja áherslu á laun skjólstæðinga sinna. Þau eru aðalatriðið og allt 

annað verður að mæta afgangi.  

 Launamunur kynjanna er, að mati skjólstæðinga minna, hluti af því 

vandamáli sem almenn láglaunastefna felur í sér. Þær leiðir sem hafa verið farnar 

til þess að taka þessum launamun hafa aðallega falið í sér starfsmat og flokkun 

starfa í klasa. Almennt óttast viðmælendur mínir þessar aðferðir, telja þær vera til 

þess fallnar að viðhalda launamun kynjanna og að þær skerði rétt launþega til þess 

að semja um eigin kjör. Guðríður Svavarsdóttir orðar þetta svona: 



67 
 

Það virðist, eða var alla vega, svona ákveðin stefna í launamálum. 

Það var svona bara ákveðinn strúktúr. Það var bara samanburður 

við þennan ákveðna hóp. Það var verið að setja saman í klasa 

ákveðna hópa. 

 

Þetta er ekki leið sem er talin líkleg til þess að draga úr launamun kynjanna. Það 

byggir á því að kvennastéttir lenda saman í klasa og þær hafa iðulega verið metnar 

til lægri launa. Launasamanburðurinn er því talin verða að ná út fyrir ramma 

svokallaðra sambærilegra stétta. Viðmælendum mínum verður tíðrætt um það 

óréttlæti sem felst í vanmati á störfum kvenna og koma iðulega með dæmi úr eigin 

reynsluheimi. Þeir virðast vera að sanna það að dæmigerð kvennastörf krefjist 

ekki minna af launþeganum en þau störf sem lenda ofar í launaskalanum. Ólafía 

Óskarsdóttir rifjar í þessu sambandi upp þegar hún var í forsvari fyrir annað félag: 

Þá komu oft atvinnurekendur til mín (já) og sögðu; ég er að leita 

að svona dæmigerðri [verkakonu] (mm) og þá áttu þær við, svona 

konu sem var sterk. Vildu oft fullorðna konu sem var búin að ala 

upp fjögur börn og kallaði sko ekki allt ömmu sína. Kröfurnar sem 

fólk gerir til þeirra sem er í svona umönnunarstéttum, þær eru 

nefnilega gríðarlegar. 

 

Guðríður tekur í sama streng en er þá fyrst og fremst að fjalla um menntun 

skjólstæðinga sinna. Hún bendir á að nám skjólstæðinga hennar sé í grunninn 

jafnlangt, það sé óháð kyni og starfsvali og hún hefur áhyggjur af því að 

kvennastéttir fái ekki formlega menntun sína metna til launa. 

Þetta er nefnilega málið hérna hjá okkur, hefur verið það, að 

launamunurinn liggur einna helst í starfsvali (mm) og því að 

kvennastéttirnar, svona dæmigerðar kvennastéttir í 

umönnunargeiranum, hafa bara einfaldlega verið verr metnar. 

 

Hvað segja kjarasamningarnir? 

Kjarasamningar sem slíkir er kynhlutlausir og viðmælendur mínir töldu að það 

þyrfti í raun ekki að breyta kjarasamningunum í þessu samhengi. Það sem þyrfti 

að gera væri að skoða þætti utan þeirra og jafnvel að skoða hvort í 

kjarasamningunum gæti falist eitthvað sem ýtti undir kynbundinn launamun. 

Arnbjörg segir: 

... það er spurning hvernig eru kjarasamningar byggðir upp (mm). 

Er gert eða er lögð sérstök áhersla á jafnræðisregluna eða sko, 
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jafnréttismálin (mm) og eru einhver ákvæði sem valda mismunun á 

grundvelli kynferðis? 

 

Við nánari umfjöllun kemur í ljós að almennt er talið að það sé í raun ekki hægt 

að finna neitt í kjarasamningunum, sem slíkum, sem ýtir undir mismunun á 

grundvelli kynferðis. Það sé búið að fara í gegnum þá með þetta í huga, eins og 

Ólafía Óskarsdóttir orðar það: 

Jafnréttisfulltrúi var fenginn til að rýna í samningana (já) með 

kynjagleraugum. Það var í fyrsta sinn sem var farið markvisst í að 

skoða (mm) sko kjarasamninga út frá þessu. Það kom margt, margt 

gagnlegt (mm) út úr því (já). Sko kjarasamningarnir sem slíkir eru 

kynlausir. Þar er ekkert sem sko ... Þeir eru kynlausir (já). 

Munurinn kemur meira fram í starfsvali (já) og svo vinnutíma. 

 

Kjaramál verða að vera í forgangi 

Áherslan á það að halda launum í sómasamlegu horfi, sérstaklega hjá þeim lægst 

launuðu innan hvers félags fyrir sig, hefur gríðarleg áhrif á starf stéttarfélaganna. 

Þessi áhersla kemur skýrast fram hjá Önnu Jónsdóttur hjá starfsmannafélagi á 

vegum hins opinbera og Ólafíu Óskarsdóttur hjá verkalýðsfélaginu. Það litast 

eflaust af því að stór hluti skjólstæðingahóps þeirra er með lágmarkslaun eða 

örlítið meira. Þessi hópur er viðkvæmur fyrir öllum sveiflum sem geta orðið í 

þjóðfélaginu. Þegar dregur úr atvinnuleysi og laun á hinum almenna markaði fara 

upp á við, þá verður mikil mannekla á vinnustöðum ófaglærðra kvenna á opinbera 

markaðinum. Anna Jónsdóttir segir: 

Það þarf óskaplega lítið til ef það er einhver bati í, í þjóðfélaginu 

og einhver svona örlítil uppsveifa verður í þjóðfélaginu (já) hvað 

varðar atvinnu og laun og svona, þá er það, þá verðurðu fyrst vör 

við það að menn fást ekki til starfa ehh, hjá sveitarfélögunum eða 

ríkinu (já). Þetta er auðvitað, fyrst og fremst birtist þetta í 

láglaunastörfunum (mm) og þar eru því miður, þar eru konur ærið 

fjölmennar. 

 

Ástæða þess að launin eru sett í forgang er sú að það eru launin sem fólk horfir 

fyrst og fremst á og á það sérstaklega við um þá sem hafa lág laun. Fólk ber sig 

saman við aðrar stéttir og mikill launamunur skapar óánægju á meðal launþega. 

Anna Jónsdóttir segir ennfremur:  



69 
 

... af því hún [starfsmaðurinn] þarf fyrst og fremst að komast af og 

þá hlýtur hún að skoða fyrst krónutöluna ... Öll réttindi sem hér 

eru, gríðarlega mikil og öflug réttindi [sýnir mér rit sem inniheldur 

kjarasamninga félagsins] ... Ég sel þau ekki þegar ég er að ráða 

ungu konuna. Ég er að bjóða henni einhverja krónutölu í laun og 

það eru þau [launin] sem hún flýr. 

 

Laun félagsmanna eru stóra málið og ef þörf er á, þá eru viðmælendur mínir 

tilbúnir að leggja aðrar kröfur til hliðar, jafnvel fórna þeim með það að markmiði 

að hækka laun félagsmanna sinna. Sigfús Jónsson hjá þjónustufélaginu er tilbúinn 

til þess að skipta hluta veikindaréttarins út fyrir hærri grunnlaun og Ólafía 

Óskarsdóttir hjá verkalýðsfélaginu vil ekki berjast fyrir fleiri dögum vegna 

veikinda barna (sem hún þó telur mikla þörf á) af ótta við að það veiki stöðu 

kvenna á vinnumarkaði frekar. 

 

4.5.3. Verkaskipting kynjanna 

Sú trú að hefðbundin verkaskipting kynjanna, bæði á atvinnumarkaðnum og inni á 

heimilunum, sé orsök ójafnréttis á vinnumarkaðnum liggur eins og rauður þráður í 

gegnum öll viðtölin. Viðmælendur hafa skiptar skoðanir á því hvort komi á undan 

og tvístigu jafnvel í afstöðu sinni til þessara tengsla sem allir töldu vera til staðar á 

milli launavinnu og heimilisábyrgðar. 

  

 Starfsval 

Áhersla á kynjaskiptingu vinnumarkaðarins liggur eins og rauður þráður í gegnum 

umræðuna. Ólíkt starfsval kynjanna er talið viðhalda kynbundnum launamun á 

þann veg að á meðan kynjaskiptingin sé til staðar þá séu kvennastörf dæmd til 

þess að vera metin til lægri launa. Lágu launin eru svo aftur álitin hafa meiri 

fælingarmátt fyrir karlmenn en konur. Anna Jónsdóttir segir: 

Svo segja menn að karlar séu ekki í þessum þjónustustörfum af því 

það séu svo lág laun (já), konur sætti sig frekar við lág laun. Ég 

held að það sé alveg rétt. 

 

Guðríður Svavarsdóttir slær því föstu að ,,launamunurinn liggi einna helst í 

starfsvali og því að kvennastéttir [séu] einfaldlega verr metnar“. Það er þessi 

kynjaskipting í starfsvali sem viðmælendur mínir vilja sjá breytast. Þær telja 
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kynjaskiptingu vinnumarkaðarins vera hindrun bæði fyrir launalegu jafnrétti og að 

það sé skaðlegt vinnumarkaðnum í heild. Anna Jónsdóttir segir: 

 ... þannig erum við að glata (mm) fullt af hæfileikaríku fólki sem 

ætti miklu frekar heima... (mm). Karlar sem ættu miklu frekar 

heima í þjónustustörfum, við uppeldis- og umönnunarstörf ... Ég 

veit það ekki. Ég velti þessu oft fyrir mér (mm, já) en ég held að 

við [þjóðfélagið] þurfum að vera opnari fyrir því að opna 

karlastörfin fyrir konur og konustörfin fyrir karla. 

 

Það eru hefðin og menningin sem eru talin spila stærsta hlutverkið í því að 

viðhalda kynbundnu starfsvali fólks. Sigríður Finnsdóttir orðar þetta á þessa leið: 

... og svo er það þannig að við sjáum stelpurnar leika sér í 

„mömmó“ eða einhverju (mm) og strákana með eitthvað annað. 

Þetta er allt í kringum okkur og virðist svo erfitt að eiga við það. 

Það breytist svo hægt (einmitt). Þetta er svo innbyggt í okkur (mm) 

eða sko menninguna. 

 

Yfirleitt er það hin lárétta kynjaskipting sem viðmælendur mínir eru að fjalla um, 

þá staðreynd að konur og karlar virðast raðast í störf á ólíkum vettvangi. Lóðrétt 

skipting vinnumarkaðarins virðist ekki síður hafa áhrif á heildarlaunamun karla og 

kvenna (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). Aðeins einn 

viðmælenda minna minnist á þetta beinum orðum, það er Guðríður Svavarsdóttir: 

 Það er bara svo einfalt. Ennþá eru konur ekki nema 20% 

stjórnenda hjá ríkinu, þá erum við að tala um þá sem eru 

svokallaðir forstöðumenn stofnana, þeir sem eru svona í efsta lagi 

pýramídans að þar eru bara um 20% konur (ok), þó að starfsmenn 

ríkisins séu konur í miklum meirihluta.  

 

Áhrif lóðréttrar skiptingar vinnu kemur meðal annars fram í gegnum ýmiss konar 

hlunnindi sem ekki eru talin beint til launa samkvæmt kjarasamningi og þessar 

launauppbætur falla mun oftar að sögn viðmælenda minna í hendur karla en 

kvenna. Það er talað um að það sé frekar verið að borga körlum óunna yfirvinnu, 

bílastyrki og annars konar hlunnindi. Þriðja atriðið sem viðmælendur mínir telja 

að hafi áhrif á launamun kynjanna er sú staðreynd að karlar vinna að meðaltali 

fleiri stundir á viku en konur. 
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4.5.4. Karlar, konur og samkeppnisstaða á vinnumarkaði 

Samkeppnisstaða á vinnumarkaði er talin hafa mikil áhrif á það til hvaða launa 

störf eru metin. Þessi samkeppnisstaða virðist svo aftur stýra því á hvaða 

forsendum stéttir kjósa að semja. Þau stéttarfélög sem kjósa það að semja á 

grundvelli heildarsamtaka innan verkalýðshreyfingarinnar eru oftast með störf þar 

sem meirihluti launþega eru konur. Að sama skapi eru þau félög sem kjósa fremur 

að semja sjálfstætt um kjör sín flest félög þar sem meirihluti launþega eru 

karlmenn. Stéttir þar sem menntunarstigið er fremur hátt og launin líka eru 

langlíklegastar til þess að vinna á grundvelli einstaklingssamninga. Það er 

samkeppnisstaða stéttanna og þeirra einstaklinga sem tilheyra þeim, sem talin er 

ráða því hvernig kosið er að semja um kjaramál. Kvennastéttir er taldar í lakari 

samkeppnisstöðu en karlastéttir og samstarf með þeim jafnvel talin vera hindrun 

þegar kemur að kjaramálum, eins og Guðríður Svavarsdóttir segir:  

[Starfstéttin] og fleiri hópar ákváðu að það myndi örugglega borga 

sig [að vera utan heildarsamtaka], vitandi það náttúrulega að þegar 

það eru mikið af kvennastéttum (mm), þá er ekki svona afgerandi 

að samningsrétturinn væri hjá hverju félagi, þá er meira verið að 

semja á svona bandalagsgrundvelli. 

 

4.5.5. Jöfnuður á milli félagsmanna 

Anna Jónsdóttir segir: 

Reyndar er þetta líka með laun. Þetta er svo afstætt allt (já). Maður 

spyr fólk gjarnan (já) hverju það vilji koma á framfæri varðandi 

vinnustaðinn, sko, (já). Hvað það leggi mest upp úr á sínum 

vinnustað. Almennt svona að þá er nú, oftast eru nú ekki launin í 

efsta sæti ... en þegar þau [launin] eru orðin það lág (já) og þú veist 

að þú ert ekki með nokkru móti samkeppnisfær við vini þína og 

aðra sem þú berð þig saman við, þá fer þér að líða illa með það og 

þá setur fólk það í efsta sæti (já). Það eru þá sem umræðurnar á 

vinnustaðnum eru orðnar svona leiðinlegar, alveg ömurlegar. 

 

Þessi orð Önnu Jónsdóttur, sem starfar fyrir stéttarfélag á vegum hins opinbera, 

sýna vel það hugarfar sem ég skynjaði hjá viðmælendum mínum. Það verður að 

ríkja ákveðinn jöfnuður á milli félagsmanna, á meðan einhverjir hópar dragast 

langt aftur úr öðrum hvað kaup og kjör varðar, þá verður að setja laun þeirra í 

forgang. Að mati viðmælenda minna kemur þessi krafa frá félagsmönnum og að 

eftir því sem launin verða lægri þeim mun mikilvægari verða þau í hugum þeirra.  
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Eitt félagið er sér á báti hvað áherslu á jöfnuð launa varðar. Sigfús Jónsson 

og Ragnhildur Kolbeinsdóttir sem voru í forystu þjónustufélags telja það í raun 

ekki eiga að vera stéttarfélagsins að raða fólki í launaflokka. Hlutverk 

stéttarfélagsins var að þeirra mati að semja um lágmarkslaun, þar fyrir utan væri 

það hvers og eins launþega að semja um sín eigin laun. Lágmarkslaunin ættu að 

vera hugsuð sem viðmiðun. Í raun vildi félagið að andinn væri þannig að enginn 

væri á lágmarkslaunum nema nýir starfsmenn og svo þeir sem af einhverjum 

ástæðum stæðu sig alls ekki sem skyldi í starfi sínu. Hugmynd talsmanna þessa 

verkalýðsfélags var að það væri markaðurinn sem ætti að ráða laununum. 

Stéttarfélagið væri til stuðnings og þangað gæti fólk sótt aðstoð, ráðgjöf og 

hvatningu sem gerði það svo færara í því að semja um sín eigin kjör. Áherslan 

þarna var á laun í samræmi við frammistöðu en ekki jöfnuð á meðal félagsmanna.  

Áhersla flestra félaganna var á að ná upp neðstu laununum og skapa 

þannig meiri jöfnuð á meðal félagsmanna sinna. Þessi áhersla átti sér stað innan 

hvers félags fyrir sig en ekki er talað um launamyndun eða launajöfnuð í 

samfélaginu sem heild. Guðríður taldi að það væri nauðsynlegt fyrir þá best settu í 

skjólstæðingahópi hennar að bakka til þess að hægt væri að ná fram jöfnuði. 

Guðríður sagði: 

Og það er bara okkar fólk lendir í flestum tilfellum fyrir ofan 

línuna og það þýðir bara að þeir eiga bara að bíða, fá engar 

viðbótarhækkanir fyrir ofan þessi 2-3% í bara kannski nokkur ár 

meðan að verið er að ná því marki að hinir séu komnir upp að 

þessu.  

 

Þessi tregða til þess að fá þá sem voru með hæstu launin til þess að samþykkja 

aukinn jöfnuð, var til staðar innan félaganna jafnt sem utan. Ólafía Óskarsdóttir 

orðaði þetta svona: 

Við erum föst í þessu og þegar það verður smá bati (mm), ha, þá 

koma óánægjuraddirnar, jafnvel bara á einum vinnustað (mm). Þá 

kemur kannski einhver og segir, þetta gengur bara ekki (umm). 

Hún Gunna sem er hérna í sumarvinnu (mm) eða nýbyrjuð, hún er 

bara með næstum sömu laun og ég. 

 

4.5.6. Innra starf verkalýðshreyfingarinnar 

,,Það er best að byrja innan frá“ segir Arnbjörg og á þá við að það þurfi að byrja á 

því að skoða uppbyggingu verkalýðshreyfingarinnar sem stofnunar, hverjir stjórna 
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henni og hver séu kynjahlutföll stjórnarmanna og félagsmanna og hvort samræmi 

sé þar á milli.  

 

Konur vildu völd 

Stjórn verkalýðshreyfingarinnar og innra starf hennar þarf að gefa fordæmi þegar 

kemur að jafnrétti kynjanna. Flestir viðmælenda minna veltu því fyrir sér hvort 

stjórn hreyfingarinnar endurspeglaði kynjahlutföllin á vinnumarkaðnum. 

Stéttarfélagsaðild á Íslandi er nokkuð almenn og viðmælendur mínir töldu að 

konur væru í meirihluta þeirra sem nýttu sér þjónustu stéttarfélaganna. Arnbjörg 

Ástvaldsdóttir segir: 

Svona viðhorfskannanir almennar sem hafa verið gerðar (já), þá 

kemur í ljós að konur telja stéttarfélög mikilvæg (já). Það eru 

frekar konur en karlar sem telja að stéttarfélög séu mikilvæg (mm). 

Það er út af þessari samtryggingu sem stéttarfélögin bjóða upp á 

(já). Og þannig að það er náttúrulega nauðsynlegt að hlúa að 

konum innan verkalýðshreyfingarinnar.  

 

Þessi orð Arnbjargar vísuðu til þess að henni finnst að konur verði að hafa völd 

innan hreyfingarinnar. Það kom fram hjá nokkrum viðmælenda minna að það 

hefðu orðið átök um jafnréttismál og að konur hefðu kvartað yfir því að eiga erfitt 

með að láta til sín taka innan hreyfingarinnar. Björg Höskuldsdóttir orðar þetta 

svona: 

Við urðum bara að vera með læti (umm). Ég meina þetta. Við 

erum í meirihluta innan félagsins og svo, ja, þetta er bara eins og 

með [annað félag], það sáust varla konur. Svo við bara stóðum upp 

(já) og sögðum við viljum komast að (mm), í alvöru. Þetta hefur 

lagast (já), já, já, en er samt ennþá ekki í lagi. 

 

 Sýnileiki kvenna 

Áherslan í starfi stéttarfélaganna á að koma frá hinum almenna félagsmanni og 

stjórn hreyfingarinnar á að endurspegla þau kynjahlutföll sem eru til staðar á 

meðal almennra félagsmanna. Guðríður Svavarsdóttir sem er í forystu 

starfsmannafélags sérfræðimenntaðra og Arnbjörg Ástvaldsdóttir tengja þetta 

sýnileika kvenna, sem þeim er tíðrætt um. Guðríður segir: 

Við höfum lagt ríka áherslu á það að passa upp á að hlutfall 

kynjanna, til dæmis þegar kemur að skipun í stjórnir. Það er fátt 

eins pínlegt eins og til dæmis bandalag þar sem eru 75% konur og 
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síðan mætir stjórn sem er skipuð 85% körlum eða eitthvað 

svoleiðis (já). Þannig að það er mjög vel passað upp það. 

 

Síðastliðna áratugi hefur stefnan verið sú að sameina stéttarfélög. Almennt telja 

viðmælendur mínir að sameining stéttarfélaga sé af hinu góða. Lítil félög séu ekki 

fær um að veita þá þjónustu sem launþegar gera kröfu til í nútímanum en á sama 

tíma er stækkun og fækkun félaganna talin hafi valdið því að konur hafa horfið úr 

stjórn verkalýðshreyfingarinnar. Arnbjörg Ástvaldsdóttir lýsir þessu svona: 

Við sameiningu stéttarfélaganna þá fækkar konum sem eru í 

forsvari (já). Þá hverfa þessi sérstöku kvennafélög. En svo er líka 

aftur spurning sko. Gætu þau verið þarna áfram, vegna þess að eins 

og þetta er í dag (já), lítil félög þau hafa ekki sama bolmagn og 

stærri félög ... og núna er bara krafa hjá fólki, ég vil fá sömu 

réttindi (mm) eins og þeir í Reykjavík. 

 

Hugmyndin er sú að halda áfram að stækka einingarnar innan 

verkalýðshreyfingarnar með það í huga að geta veitt skjólstæðingum meiri vernd 

og fleiri réttindi. Til þess að fá fleiri konur í stjórn telja viðmælendur mínir að 

fyrst og fremst þurfi að fá fram hugarfarsbreytingu og einnig að huga þurfi að því 

að fundir og annað það starf sem tilheyrir stéttarpólitík, sé á tíma sem hentar 

fjölskyldufólki. 

 

Konur hugsa um jafnrétti 

Áherslan á það hverjir sitja í stjórn er liður í því að breyta þeim hugsunarhætti 

sem sumir viðmælenda minna telja innbyggðan í verkalýðshreyfinguna. Arnbjörg 

Ástvaldsdóttir segir: 

Af því, það er þannig. Þú þarft að komast þar sem völdin eru (já), 

þar sem ákvarðanatakan er, til þess að geta breytt. 

 

Arnbjörg leggur áherslu á að geta sýnt svart á hvítu hver staða kvenna er innan 

verkalýðshreyfingarinnar. Í þessum tilgangi hafði hún tekið saman nákvæmar 

tölur um hlutfall kvenna í stjórnum og nefndum á vegum hvers félags fyrir sig og 

borið það saman við hlutfall kvenna af félagsmönnum innan þessara sömu félaga. 

Niðurstöðurnar sýndu að í flestum tilfellum hallaði á konur og hlutfall þeirra 

lækkaði eftir því sem ofar var farið í stigveldið. Hún benti á að hún hefði beðið 

félögin sérstaklega um tölur sem sýndu kynjaskiptingu á formönnum, 
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varaformönnum, gjaldkerum og riturum og svo meðstjórnendum. Hún taldi 

auðvelt að fela valdaleysi kvenna innan hreyfingarinnar ef þetta væri ekki gert. 

Arnbjörg Ástvaldsdóttir segir: 

 ... af því við vitum að það eru formaður, varaformaður, gjaldkeri 

og ritari. Það eru þeir sem skipta máli (já), þeir hafa áhrifin (mm). 

Meðstjórnendur eru bara með.   

 

Þetta tengist áherslu á sýnileika kvenna innan verkalýðshreyfingarinnar en einnig 

þeirri trú að kyn hafi töluvert um það að segja hvaða málefni eru sett á oddinn. 

Viðmælendur mínir telja almennt að kyn og jafnvel aldur og stétt 

skjólstæðingahópsins séu ákvarðandi þættir þegar kemur að því hvaða málefni 

félögin leggja áherslu á. Ólafía Óskarsdóttir óttast það að brotthvarf kvenna úr 

stjórn hreyfingarinnar hafi gert það að verkum að áherslan á jafnréttismál hafi 

minnkað. Ólafía segir: 

Þeir eru kannski ekki alveg rétt þenkjandi (mm) og svo kannski, 

svo er kannski bara eðlilegt að félag þar sem stjórnin samanstendur 

af karli og konu um sextugt, að þar séu jafnréttismálin ekki í 

forgrunni. 

  

Guðríður Svavarsdóttir aftur á móti telur eðlilegt að félag hennar leggi mikla 

áherslu á jafnréttismál. Vel yfir helmingur félagsmanna yfir konur, svo þar með er 

áhersla á jafnréttismál alveg „eðlileg“. Áhersla á samsetningu stjórnar annars 

vegar og skjólstæðinga hins vegar, út frá breytunum kyn, stétt, þjóðerni og jafnvel 

aldur kemur fram aftur og aftur á meðal viðmælenda minna. Það er talið að 

samsetningin hafi áhrif á það starf sem fer fram innan félaganna. Arnbjörg kemur 

með dæmi af einu félaganna: 

Það [félagið] hefur verið svona áberandi af því, það hefur lagt 

áherslu á jafnréttismálin (já), af því það er svo mikið af, eða af 

hverju gera þeir það? Það er svo mikið af konum í [félaginu] (mm, 

já) vegna þess að einn þriðji af félagsmönnum [félagsins] er með 

háskólamenntun. Þeir eru ekkert að berjast, þú sérð aldrei [félagið] 

vera að tala eitthvað um rétt útlendinga eða efla erlenda sko (nei) 

eða gera eitthvað fyrir erlendar konur ... Það er aftur á móti 

[verkamannafélagið] á kafi í að gera, eitthvað fyrir útlendingana, 

íslenskunámskeið, sjálfstyrking, ná til þeirra á vinnustöðunum, 

þýða efni á tungumál (mm), ná til kvennanna, byggja upp 

mentorakerfi, sko efla þær. 
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Það liggja sterk rök á meðal viðmælenda minna fyrir því að kyn stjórnarmeðlima 

hafi áhrif á þær áherslur sem settar eru fram. Áherslan á samsetningu stjórna 

virðist samt ekki duga til ef tilgangurinn er að hafa áhrif á veruleika almennra 

félagsmanna. Þjónustufélag með konur að meirihluta í stjórn virðist leggja litla 

áhersla á jafnréttismál. Hallveig Guðmundsdóttir segir: 

Mér hefur einhvern veginn aldrei fundist taka því að skrifa upp 

einhverja jafnréttisstefnu fyrir félagið, því að ég ræð engu um þetta 

að því leyti til. Það fer eftir því hvaða fólk er kosið. 

 

Hallveig nefnir það að félagið sé með nógu margar konur í stjórn og sé því 

fullkomlega að sinna sínu. Þarna virðist eins og sú staðreynd að konur eru í 

áhrifastöðum innan félagsins vera notuð sem ástæða fyrir því að það þurfi ekki að 

sinna jafnréttismálum frekar.     

 

4.5.7. Hvað er hægt að gera  

  

 Jafnréttisstefnur 

Jafnréttislögin eru sá lagalegi grundvöllur sem jafnréttisstefna 

verkalýðshreyfingarinnar á að byggja á og að mati Arnbjargar Ástvaldsdóttur hjá 

heildarsamtökum launafólks eru það helst ákvæðin um gerð jafnréttisáætlana sem 

geta komið til góða. Guðríður Svavarsdóttir hjá starfsmannafélagi 

sérfræðimenntaðra talar einnig um jafnréttisáætlanir og telur að séu þær vel unnar 

séu þær áhrifaríkt tæki í jafnréttisbaráttunni. Almennilega unnin jafnréttisáætlun 

þarf að hennar mati að henta starfseminni og vera vel kynnt. Hver einasti 

starfsmaður þarf að hafa fengið að tjá sig um og hafa áhrif á endanlega áætlun og 

vera með sitt hlutverk samkvæmt henni á hreinu. Guðríður Svavarsdóttir segir: 

Það sem er kannski miklu erfiðara er að maður sér oft, oft eru 

menn bara að „kópera“, eða það er búin til einhver jafnréttisstefna. 

Menn sjá sko á heimasíðu einhvers fyrirtækis og hún er bara 

„kóperuð“ og ef hún verður til svoleiðis, þá er hún ekki til neins 

gagns (nei, nei). Og það sem við höfum líka orðið vör við er að 

jafnréttisstefna, þegar hún er búin til á einhverri skrifstofu (mm), 

þú veist upp hjá hérna toppunum og sett á netið, þá og ef hún er 

ekki búin til í einhvers konar samstarfi við starfsmenn (mm), þá 

gagnast hún líka yfirleitt lítið. 
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Jafnréttisstefna er eitthvað sem viðmælendur mínir telja að geti annars vegar verið 

gagnleg, ,,svona nokkurs konar leiðarljós“ (Arnbjörg) eða einfaldlega til þess 

fallinn að fela raunverulegt misrétti innan stofnana og fyrirtækja. Það er jafnvel 

litið svo á að þær séu látnar koma í staðinn fyrir raunverulega áherslu á jafnrétti 

kynjanna. Hallveig orðar þetta á þessa leið: 

Ég hef eiginlega ekki ... Sko ég er ekki mikið stefnuskrifandi 

manneskja (nei). Ég er miklu meira fyrir framkvæmdir sko, heldur 

en að skrifa stefnur (já, mm). Og þetta er auðvitað meira að reyna 

bara að koma þessu upp ... Það er auðvitað fínt hjá [félaginu] að 

vera með svona stefnu. Ég er hlynnt því og allt það en það er mjög 

erfitt að eiga við það. Við ráðum þessu ekki. 

 

Jafnréttisstefnur eru fínar sem slíkar. Þær geta þjónað vissum tilgangi en sá 

varnagli, sem viðmælendur mínir slá oft, kemur einmitt skýrt fram í orðum 

Hallveigar. Það eru almennir félagsmenn sem ráða þegar á hólminn er komið og 

til þess að eitthvað raunverulegt gerist þurfa fleiri stofnanir þjóðfélagsins að taka 

sig saman. Anna Jónsdóttir segir: 

Fyrir mér er þetta tiltölulega einfalt. Ég held það þurfi ríkisstjórn 

og sveitastjórnir, þurfi bara að leggjast á eitt og segja út með þetta 

(já, já) fyrirbrigði (akkúrat). Það er ekkert öðruvísi.. 

 

 

Starfsmat og klösun starfa 

Starfsmat og röðun starfa í klasa er eins og fram hefur komið leið sem 

verkalýðsfélög hafa reynt að fara og hefur tilgangurinn meðal annars verið sá að 

jafna laun karla og kvenna. Anna Jónsdóttir segir um starfsmatið:  

... Það á að vera og er þannig innbyggt að það gerir engan 

greinarmun á því hver sinnir starfinu. Það er bara að meta og vigta 

starfið sem slíkt, innihald þess (já) og hvaða kröfur starfið gerir til 

þess sem gegnir því (já) og þetta er náttúrulega bara kerfi, þetta er 

náttúrulega mannanna verk og það er ekkert (mmm) og með þessu 

móti meðal annars ætlum við okkur, ásamt borginni og við erum 

sammála því að eh, prufa það meðal annars til þess að jafna þetta 

bil á kvennastörf og karlastörf. 

 

Áhyggjur af virkni starfsmatsins kemur fram hjá fleirum viðmælenda minna. Það 

ríkir ákveðinn ótti um það að innbyggt í starfsmatið sé visst vanmat á suma þætti 
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starfa, auk þess sem talið er að erfitt sé að meta í raun, hvað felst í hverju starfi 

fyrir sig. Guðríður segir: 

Framkvæmdin á starfsmatinu (mm) hvort sem það hefur er hjá 

launanefnd [opinberra atvinnurekenda] eða hjá [öðrum]. Okkur 

sýnist ekki að þetta sé fyrirbæri sem þjónar okkur. 

 

Guðríður óttast það einnig að starfsmat rýri rétt launþega til þess að semja um sín 

eigin laun og telur ásamt viðmælendum mínum almennt, að samningsrétturinn sé 

eitt það mikilvægasta sem launþegar hafa í sínum fórum. Guðríður bendir á dæmi 

þess að henni finnist starfsmatið hafa verið notað gegn launþegum: 

... og svo þegar fólk semur, fór að semja um launin, þá var þeim 

bara sagt, þið fáið annaðhvort svona samning sem er svona hérna, 

ehh, ríkissamningur og prósentuhækkanir í samræmi við það (já) 

eða þið farið inn í starfsmat (mm)... þeim var einfaldlega bara stillt 

upp við vegg. 

 

Fræðsla, umræður og hugarfarsbreyting 

Umræður og fræðsla sem miða að hugarfarsbreytingu virðist vera það tæki sem 

forsvarsmenn stéttarfélaganna telja vænlegast til áhrifa. Arnbjörg Ástvaldsdóttir 

talar um að menningin í verkalýðshreyfingunni hafi lengi verið of karllæg og þetta 

hafi gert það að verkum að erfitt hafi verið fyrir konur að komast til áhrifa innan 

hennar og að áherslan á jafnréttismál hafi ekki verið nógu skýr. Arnbjörg segir: 

Það hefur lengi verið í gangi stefna í jafnréttismálum innan 

heildarsamtaka launafólks en þar til [fyrir nokkrum árum] voru 

jafnréttismálin hliðarstarf einhvers af starfsmönnum félagsins.  

 

Hugarfarsbreyting er það sem þarf til þess að breyta þeirri kynjaskiptingu sem á 

sér stað innan vinnumarkaðarins og utan. Hugarfarsbreytingin sem þarf að eiga sér 

stað verður til með fræðslu og með umræðum. Arnbjörg segir: 

 

Sko það er umræða og fræðsla (já) um jafnrétti kvenna og karla. 

Það er að auka umræðu, auka fræðslu og hvernig geri ég það, 

hvaða leiðir hef ég? (mm) Ég hef tvær leiðir og það er að fara út til 

fólksins að ... Sko það eru alltaf félagsfundir í félögunum. Það eru 

trúnaðarmenn, það eru trúnaðarráð, það, það sko er alltaf eitthvað 

verið að funda (já) og hittast og það eru tengiliðir sem að fara svo 

út á vinnustaðina (mm) og ég hef verið að leggja áherslu á það. Ég 

hef verið að koma á fundi, halda erindi, kynna bara almennt um 
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jafnréttismál (mm) og bara mikilvægi þeirra ... Setja upp þessa 

spurningu,  jafnréttisbarátta og verkalýðsbarátta á hún samleið?... 

Svo hef ég líka ... verið með námskeið, eða boðið upp á námskeið 

innan trúnaðarmannafræðslunnar, þar sem er fjallað um 

jafnréttismál. 

 

Fræðsla er talin til þess fallin að efla launþega, með aukinni menntun öðlast fólk 

meira sjálfstraust í starfi og það er að mati viðmælenda minna grundvallaratriði 

fyrir vellíðan í starfi. Verkalýðshreyfingin hefur unnið mikið að því að veita 

sínum launþegum aðgang að menntun og hefur í því sambandi viljað leggja 

áherslu á fræðslu sem mannréttindi. Anna Jónsdóttir segir:   

Fræðslumál stofnana voru í skötulíki. Það voru bara topparnir sem 

fóru reglulega og gátu valið eitthvað (já). Fólk með einhverja 

menntun á háskólastigi eða formlega menntun átti möguleika. Það 

gat valið (já). Þú sem sagt gast valið af því þú hafðir grunninn (já) 

en fjöldinn sat eftir. 

  

Nokkrir viðmælenda minna tengja þá eflingu sem þeir telja að felist í menntuninni 

við fjölskylduna. Hugarfarsbreyting sem yrði til þess að virkja fjölskylduábyrgð 

karla og almenn viðhorf vinnumarkaðarins á þann hátt að auðveldara væri fyrir 

fólk að samræma ábyrgð á börnum og heimili krefjandi starfi.  

 

 

4.5.8. Við verðum að horfa á núið 

Viss áhersla á núið er áberandi hjá öllum viðmælendum: „Við verðum að ná 

laununum upp“- „Það er enginn tilbúinn að bíða“ - „Aðrar kröfur mega ekki vera 

fyrir“ og „Þetta er ekki okkar að sinna þessu.“  

Þessar og svipaðar setningar heyrðust oft á meðal viðmælenda minna. Viss 

málefni voru aðkallandi og það voru fyrst og fremst launamálin. Allir töldu 

viðmælendur mínir að aðrir þættir en laun þyrftu að fá athygli og það var almennt 

viðhorf að svo margt skipti máli annað en launin, þegar kæmi starfsánægju 

launþega. Möguleikar til menntunar, starfsþróunar og sveigjanleiki í starfi, voru 

þau atriði sem helst var rætt um í þessu sambandi, en eftir stendur að laun voru 

fyrsta mál á dagskrá og þegar harðnar í ári virðast aðrar kröfur fá að víkja. Þetta 

var tilhneigingin innan allra stéttarfélaganna, en mest áberandi þar sem 

skjólstæðingahópurinn hafði lægstu launin.  
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5. Umræður  

Hér verða dregnar saman þær upplýsingar sem hafa komið fram. Sagan verður 

borin saman við þau sjónarmið sem heyrðust á meðal viðmælenda minna og sú 

þróun sem hefur átt sér stað, verður sett í samhengi við kenningu Sylvíu Walby 

(1990) og kenningar um samtvinnun mismunarbreyta, með áherslu á samtvinnun 

stéttar og kyns. Að lokum verður skoðað á hvaða hátt þær hugmyndir, sem birtust 

við upphaf aldarinnar, hafa lifað áfram og hvað hefur breyst. 

 

5.1. Jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði 

Aðalkrafa verkalýðshreyfinganna, þar með talið verkakvennahreyfinganna, í 

upphafi 20. aldarinnar, var hærri laun. Hugmyndin um jafnrétti í launum karla og 

kvenna heyrðist fljótt, þó hún væri lágvær til að byrja með. Strax á fyrsta opinbera 

fundi Kvenréttindafélags Íslands var launajafnrétti á stefnuskránni. Það var svo 

árið 1921 sem markviss vinna í átt að launajafnrétti varð hluti af stefnuskrá 

félagsins (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). Í dag er launajafnrétti karla og 

kvenna hluti af stefnuskrá allra verkalýðsfélaganna og síðan að jafnréttislögin 

tóku gildi árið 1976, þá hafa kjarasamningar verið kynhlutlausir (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 1997).  

Í upphafi hélt verkakvennahreyfingin utan um einsleitan hóp launþega. 

Umræður um kaup og kjör snerust um samanburð við karlkyns launþega í 

svipuðum störfum (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993; Þórunn Magnúsdóttir (1991). 

Skjólstæðingahópur verkalýðshreyfingarinnar varð smám saman fjölbreyttari og í 

dag tilheyra svo til allir launþegar stéttarfélagi (Hagstofa Íslands, 2005). Það 

heyrist hjá viðmælendum mínum að umræðan um kaup og kjör er ennþá 

viðamikill hluti af starfi verkalýðshreyfingarinnar. Baráttumálin eru orðin flóknari 

og það er ekki lengur eingöngu verið að horfa á laun. Þeir þættir sem taldir eru 

valda launamismun kynjanna eru tengdir atriðum á borð við kynjaskiptingu 

vinnumarkaðarins og vanmati á störfum kvenna. Viðhorf viðmælenda minna var 

misjafnt varðandi þær aðferðir sem helst hafa verið notaðar til þess að brúa bilið á 

milli launa karla og kvenna. Margir töldu að þær aðferðir sem helst fólust í 

samanburði á milli sambærilegra stétta, flokkun stétta í klasa og starfsmat hefðu 
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þann innbyggða galla að viðhalda kynbundnum launamun fremur en að draga úr 

honum.  

Samtvinnun stéttar og kyns er greinileg í gögnum frá 

verkakvennahreyfingunni við upphaf síðustu aldar. Verkakvennahreyfingin hélt 

utan um hagsmuni fátækra kvenna. Hugtakið kerfislæg samtvinnun er nýtt til þess 

að greina hvernig innbyggð mismunun í þjóðfélagskerfið hefur áhrif á stöðu 

einstaklinga innan þess (Crenshaw, 1994). Þær konur sem þurftu að sinna 

launavinnu féllu ekki inn í ramma annarra þjóðfélagslegra stofnana og samtvinnuð 

áhrif kyns og stéttar gerði stöðu þeirra í vinnumarkaðnum lakari en ella, bæði 

hvað varðar laun, réttindi og almenna viðurkenningu á stöðu sinni. Pólitísk 

samtvinnun felur það í sér að pólitísk barátta eins hóps getur orðið til þess að fela 

hagsmuni þeirra sem falla ekki að öllu leyti að skilgreiningu hópsins (Crenshaw, 

1994). Verkakvennahreyfingin var í raun svar við áhrifum pólitískrar 

samvinnunnar. Kvennahreyfingin fjallaði lítið um aðstæður kvenna á 

vinnumarkaði á upphafsárum sínum og verkalýðshreyfingin, sem lagði áherslu á 

fjölskyldulaun, taldi að réttindi verkakvenna ættu ekki að vera í forgangi. Þær 

verða afgangsstærð og við því er brugðist með stofnun 

verkakvennahreyfingarinnar.  

Í dag má einnig sjá samtvinnuð áhrif stéttar og kyns þegar fjallað er um 

stöðu kvenna á vinnumarkaði. Kvennastéttir raðast á lægstu launaskalana og erfitt 

virðist um vik að ná fram breytingum til frambúðar. Hluti þeirra aðgerða sem 

viðmælendur fjalla um gagnast síst þeim konum sem hafa lökustu stéttarstöðuna. 

Dæmi um þetta er tillaga um sölu á veikindarétti gegn hærri grunnlaunum. 

Grunnlaun, sem samt væru í hlutfallslega fremur lág, eru þá keypt gegn fækkun 

veikindadaga og má leiða að því líkur að þeir sem helst þurfi að nota 

veikindadagana séu foreldrar ungra barna. Ólafía Óskarsdóttir hjá 

verkamannafélaginu vildi ekki selja veikindadaga, en óttaðist mjög áhrif þess á 

launavinnu kvenna ef veikindarétturinn væri aukinn. Með það í huga að öll gögn 

benda til þess að konur séu líklegri en karlar til þess að taka sér frí vegna veikinda 

barna, þá eru það mæðurnar sem yrðu helst fyrir því launatapi sem fylgdi 

hugsanlega í kjölfar skerðingar á veikindarétti. 

Rannsóknir styðja það að kynbundinn launamun megi að miklu leyti skýra út 

frá kynjaskiptingu vinnumarkaðarins en þar með er ekki öll sagan sögð. 

Kynbundinn launamunur er einnig til staðar innan starfsstétta, auk þess sem 
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kynjaskiptingin er ekki eingöngu lárétt, heldur einnig lóðrétt (Capacent Gallup, 

2006; Félagsmálaráðuneytið, 2008). Walby (1990) leggur áherslu á það að skoða 

ekki eingöngu þær aðstæður sem eru á vinnumarkaðnum, heldur að skoða einnig 

hvað veldur því að landslagið er eins og það er. Kynjakerfið gerir ennþá ráð fyrir 

því að konur sinni heimilinu í meiri mæli en karlmenn og viðhorf Íslendinga til 

áhrifa launavinnu kvenna á heimilishald, sýna að það eimir enn eftir af þeim 

hugmyndum sem voru við lýði í upphafi aldarinnar (Walby, 1990; Stefán 

Kolbeinsson, 2008).   

 

5.2. Samspil atvinnu og fjölskyldulífs 

Krafan um sveigjanlegan vinnutíma er frekar ný af nálinni. Vinnutími launafólks 

hefur aftur á móti verið hluti af baráttumálum verkalýðshreyfingarinnar frá 

upphafi. Þegar Framsókn var stofnuð var gerð krafa um það að hámarkslengd 

vinnudagsins skyldi vera tólf tímar (Þórunn Magnúsdóttir, 1991). Áður gátu 

atvinnurekendur krafist eins mikillar vinnu af starfsfólki sínu og hentaði. 

Vinnudagurinn var langur og rökin fyrir styttingu vinnutímans byggðu á 

heilsufarslegum orsökum (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993, Anna Sigurðardóttir, 

1985). 

 Í dag er stytting vinnuvikunnar ekki mikið í umræðunni, hvorki í 

viðtölunum né í gögnum félaganna. Það er möguleikinn á sveigjanlegum 

vinnutíma sem viðmælendur mínir horfðu fyrst og fremst á. Krafan um 

sveigjanleika er rökstudd með því að hann auðveldi fólki að sameina 

fjölskylduábyrgð og skyldur í starfi. Áherslan á sveigjanleika virðist skila sér 

misjafnlega til karla og kvenna. Það eru færri konur en karlar sem njóta 

sveigjanleika í starfi sínu. Viðmælendur mínir velta því fyrir sér, hverjir það eru 

sem í raun græði á sveigjanlegum vinnutíma. Niðurstaðan virðist vera sú að það sé 

að einhverju leyti markaðurinn, að einhverju leyti fólk sem er í störfum sem 

byggja ekki á viðveru starfsmanna. Konur og lægst launuðu stéttirnar eru því 

ólíklegastar til þess að njóta góðs af kröfunni um sveigjanlegan vinnutíma. 

Kynjaskipting vinnumarkaðarins er talin ein helsta skýringin á því.  

Sú staðreynd að ábyrgð á heimilishaldi og barnauppeldi er enn að stærstum 

hluta í höndum kvenna, auk samfélagslegra viðhorfa í þá átt að mikil launavinna 

kvenna bitni á heimilishaldi, gerir það að verkum að það eru fyrst og fremst 

konurnar sem vilja þennan sveigjanleika. Það hefur einnig sýnt sig að þær eru 
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líklegri til þess að nota hann til þess að sinna fjölskyldumálum (Capacent Gallup, 

2006; Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2007 og Stefán 

Kolbeinsson, 2008, Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009).   

Walby (1990) talar um að kynjakerfið haldi konum og körlum aðskildum á 

vinnumarkaðnum og að konur séu þar iðulega í lakari stöðu. Kynjaskipting 

vinnumarkaðarins er eflaust skýrasta dæmið um aðgreininguna. Það má leiða að 

því líkur að hluti af undirskipun kvenna á vinnumarkaði, tengist minna frjálsræði í 

starfi. Vinnan verður að vera unnin á ákveðnum tíma og ákveðnum stað. Þetta er 

eðli margra starfa í umönnunargeiranum, sem og í verslun og þjónustu og gerir 

það að verkum að þeir möguleikar sem helst eru tengdir sveigjanleika á 

vinnutíma, svo sem að taka vinnuna með heim, eða að vinna lengur einn daginn 

og styttra þann næsta, nýtast konum síður og síst þeim sem hafa lökustu kjörin.  

 

Fjölskylduvænn vinnumarkaður 

Verkalýðshreyfingin lætur fjölskylduvænleika vinnumarkaðarins sig varða, þrátt 

fyrir að setja vissa varnagla á áhersluna á aukinn fjölskylduvænleika. Í upphafi 

síðustu aldar skoðaði verkakvennahreyfingin lítið áhrif fjölskyldustöðu á 

launavinnu kvenna en Kvenréttindafélag Íslands lét málefni mæðra með börn á 

framfæri sig varða og það gerði verkakvennahreyfingin einnig (Þórunn 

Magnúsdóttir, 1991; Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). Umræðan snerist aðallega 

um það hvað hægt væri að gera fyrir börnin en ekki var gerð krafa um það að 

vinnumarkaðurinn kæmi til móts við fjölskylduábyrgð launþega. Í dag eru málefni 

fjölskyldunnar fyrst og fremst skoðuð út frá vinnutíma og hlutverk 

vinnumarkaðarins er talið felast í því að bjóða upp á sveigjanleika og laun sem 

duga, án þess að launþeginn þurfi að vinna mikla yfirvinnu. 

 

Walby (1990) talar um það að eftir að þungamiðja kynjakerfisins færðist frá 

einkasviðinu yfir á opinbera sviðið, þá sé vinnan í raun stærri áhrifavaldur á 

heimilið en heimilið á vinnuna. Það er því að hennar mati fráleitt að útskýra stöðu 

kvenna á vinnumarkaði eingöngu út frá afstöðu þeirra gagnvart fjölskyldunni. 

Hún telur að afstaða kvenna gagnvart heimilinu og staða þeirra á 

vinnumarkaðnum, sé hvort tveggja afleiðing kynjakerfisins. Undirskipun kvenna á 
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vinnumarkaði ræður því að konur raðast í lægra launuð störf og veldur því að það 

er gert ráð fyrir því að þær hafi minni áhuga á starfsframa (Walby, 1990).  

Dæmi um þetta má sjá í viðtölum Capacent Gallup (2006) við stjórnendur, 

þar sem viðkvæðið var oft að þeir töldu að konur með börn treystu sér síður til 

þess að taka að sér krefjandi stöður og að karlar settu fjölskylduaðstæður síður 

fyrir sig þegar kæmi að því að taka að sér aukna ábyrgð.  

Kynjakerfið, sem enn er til staðar á einkasviðinu, gerir ráð fyrir því að 

konur taki í meiri mæli en karlmenn að sér ábyrgð á heimili og fjölskyldu (Walby, 

1990). Viðmælendur mínir töldu áherslu á fjölskyldumál og áherslu á jafnrétti 

kynjanna vera í eðli sínu nátengt. Þetta tengdu þeir að miklu leyti 

fjölskylduábyrgð kvenna og töldu að staða kvenna á vinnumarkaði litaðist af 

miklu leyti af fjölskylduábyrgðinni. Nokkrir viðmælenda komu með persónuleg 

dæmi af fólki í nærumhverfi sínu þessu til stuðnings, en aðgerðir aðrar en aukin 

áhersla á sveigjanlegan vinnutíma og fræðsla var ekki talið vera hlutverk 

stéttarfélaganna.  

 

Jafngildir kona móður? 

Þegar viðmælendur mínir tala um að jafnréttis- og fjölskyldumál séu í eðli sínu 

samtengd, þá er verið að horfa á áhrif móðurhlutverksins á stöðu á vinnumarkaði 

og öfugt. Að þeirra mati mun vinnumarkaðurinn í eðli sínu verða fjölskylduvænn 

þegar jafnrétti kynjanna verður raunverulegt.  

Þarna eru fjölskyldumál og jafnrétti kynjanna lögð að jöfnu. Vissulega 

hljóta þessir þætti að vera samtvinnaðir. Með því að gera engan greinarmun á því 

sem tengist jöfnun á stöðu karla og kvenna og jöfnun á stöðu þeirra sem bera 

fjölskylduábyrgð og hinna sem gera það ekki, þá falla viðmælendur í þá gryfju 

sem fræðikonan Nina Lykke (2005) telur vera eina helstu hættuna við það að 

skoða saman fleiri en eina mismunarbreytu. Grundvallarmunur á breytunum 

þurrkast út og því er hætta á því að mikilvægar afleiðingar mismununarinnar verði 

ekki skoðaðar á raunsæjan hátt. 

 Ef við skoðum jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði og fjölskylduvænleika 

vinnumarkaðarins hvort í sínu lagi sést að um er að ræða þætti sem eru að mörgu 

leyti ólíkir í eðli sínu. Jafnrétti kynjanna snýr að því að kyn eigi ekki að vera 

áhrifavaldur þegar kemur að möguleikum á starfsframa, launum og almennri 
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stöðu á vinnumarkaðnum. Karlar og konur eru ekki alltaf í þeirri stöðu að bera 

ábyrgð á fjölskyldu og því getur fjölskylduþátturinn (að því gefnu að það sé ekki 

til staðar nein kynjun hvað varðar fjölskylduábyrgð) í raun verið hlutlaus hvað 

þetta varðar. Það hefur reyndar sýnt sig að svo er ekki og að litið er á konur sem 

núverandi eða tilvonandi mæður og gert ráð fyrir því að móðurhlutverkið hafi eða 

muni hafa áhrif á afstöðu þeirra til vinnunnar (Capacent Gallup, 2006). 

Fjölskylduvænleiki felur það fyrst og fremst í sér að tryggja praktísk atriði, eins 

og það að hafa tíma til þess að sinna börnum og öðrum þeim sem einstaklingur 

ber hugsanlega ábyrgð á og því að sinna heimilishaldi. Þessar kröfur verða 

kynjaðar þegar munurinn á fjölskylduábyrgð karla og kvenna er hafður í huga og 

þegar sést að möguleikarnir á sveigjanleika í starfi eru töluvert meiri innan stétta 

þar sem karlar eru í meirihluta.  

 Sú staðreynd að karlar vinna yfirvinnu á meðan konur taka sér frí vegna 

veikinda barna (Capacent Gallup, 2006) og það viðhorf Íslendinga að of mikil 

vinna kvenna hafi skaðleg áhrif á heimilishald (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008), 

sýnir að það eimir eftir af tvískiptingu karla og kvenna í fyrirvinnur annars vegar 

og umönnunaraðila hins vegar. Tveggja fyrirvinnufjölskyldan er sannarlega orðin 

reglan en þessar tvær fyrirvinnur takast á við starfsumhverfi, viðhorf og stöðu í 

einkalífinu sem litast af kynjaímyndum ættuðum frá því fyrir aldamótin 1900.  

 

5.3. Innra starf verkalýðshreyfingarinnar 

Verkalýðshreyfingin hafði í upphafi engin formleg völd. Í dag er 

verkalýðshreyfingin skipulögð sem stigveldi, þar sem allir félagsmenn hafa 

kosningarétt og kjörgengi samkvæmt fyrirfram mótuðum reglum. Stéttarfélög 

hafa viðurkenndan rétt til þess að semja um kaup og kjör félagsaðila sinna og ef 

atvinnurekandi semur beint við launþega í trássi við gerða samninga viðeigandi 

stéttarfélags, er samningurinn felldur úr gildi (Lög um stéttarfélög og vinnudeilur 

nr. 80/1938).  

Áhersla á völd og stjórnir kemur fram snemma í sögu Framsóknar. Þegar 

verkakvennahreyfingin var stofnuð voru stjórnarliðarnir eingöngu konur, en 

iðulega ekki verkakonur (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). Þetta kom til vegna 

þess að verkalýðshreyfingin var ekki litin jákvæðum augum af atvinnurekendum. 

Það voru engin lög sem vernduðu rétt launþega til þátttöku í verkalýðsstarfi og 
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hættan var raunveruleg á því að missa vinnuna vegna starfs fyrir 

verkalýðshreyfinguna (Þórunn Magnúsdóttir, 1991). Önnur skýring er sú að þær 

konur sem sinntu verkamannavinnu unnu mjög langan vinnudag og höfðu 

einfaldlega ekki tíma til þess að bæta tímafrekum og krefjandi félagsstörfum á sig 

(Þórunn Magnúsdóttir, 1991).  

Í dag er tími kvenna álitin hindrun á þátttöku þeirra í stéttapólitík. 

Viðmælendur mínir líta svo á að tvöfalt hlutverk þeirra skerði þann tíma og orku 

sem þeir eflaust annars myndu nýta til þess að berjast fyrir eigin hag. Áhyggjur af 

því að það séu helst raddir ungra mæðra með lág laun sem vanti í 

verkalýðshreyfinguna komu fram hjá tveimur viðmælenda. Þarna má aftur sjá 

hvernig áhrif stéttar og kyns tvinnast saman. Annars vegar er um að ræða að 

fjölskylduábyrgð kvenna er talin standa í vegi fyrir þátttöku þeirra og hins vegar 

virðist það talið að áhrifin verði meiri á meðal þeirra kvenna sem hafa lægstu 

launin. Það vakti athygli mína að Ólafía talaði um að þær hefðu ekki orku í 

verkalýðsbaráttu, en Anna Jónsdóttir minntist einnig á að orkuleysi væri hindrun 

fyrir konur í láglaunavinnu þegar kæmi að þátttöku í námskeiðum.  

 

Þegar leið á öldina tóku verkakonur sjálfar við stjórn verkakvennahreyfingarinnar 

(Þórunn Magnúsdóttir, 1991). Viðmælendur mínir höfðu, eins og fram hefur 

komið, áhyggjur af því að konum hafði fækkað í stjórn hreyfingarinnar eftir 

sameiningu verkakvennafélaga við önnur stéttarfélög. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir 

(1995) segir að við upphaf verkakvennahreyfingarinnar á Íslandi hafi áherslan 

verið á jafnrétti kynjanna. Félögin höfðu kvennapólitísk markmið í fyrirrúmi.  

Þegar leið á öldina virðist áherslan á jafnréttismál hafa farið minnkandi og þar 

með var grundvöllurinn fyrir kynjaskiptingu verkalýðshreyfingarinnar horfinn. 

Viðmælendur mínir telja að áherslan á jafnréttismál hafi farið minnkandi eftir 

sameiningu stéttarfélaganna og hafa áhyggjur af því að þeir sem sitja við 

stjórnvölinn vilji bara ekki leggja áherslu á þessi mál.  

Eins og kom fram í viðtölunum, þá eru bundnar miklar vonir við það að 

aukning kvenna í stjórn hreyfingarinnar komi til með að skila árangri í 

jafnréttisstarfi innan hennar. Walby (1990) fjallar um það að kynjakerfið hafi 

færst frá einkasviðinu yfir á opinberan vettvang. Það má sjá þessa breytingu að 

hluta til á því hlutfalli kvenna sem eru í dag félagar stéttarfélaga. Það hallar á 
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konur í stjórnum þessara félaga og samkvæmt viðmælendum mínum virðist fyrst 

og fremst halla á þær konur sem hafa lægstu stöðuna á vinnumarkaði.  

  

5.4. Frá útilokun til aðgreiningar 

Þegar skoðuð er þróun launavinnu kvenna og sú hugmyndafræði sem studdi 

viðteknar venjur í samfélaginu á 20. öldinni, þá má sjá að það hafa orðið 

töluverðar breytingar. Barátta kvenréttindakvenna við upphaf 20. aldarinnar 

snerist að miklu leyti um það að veita konum leyfi til þess að færa sig út á 

opinbera sviðið og veita þeim þar völd, virðingu og viðurkenningu. Þegar fyrstu 

verkalýðsfélögin voru stofnuð, var ekki gert ráð fyrir því að konur tæku þátt í 

starfi þeirra eða að verið væri að berjast fyrir hagsmunum þeirra. Þær áttu ekki að 

vera á vinnumarkaðnum og vera þeirra þar var merki um fjárhagslega neyð eða 

tímabundið ástand (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993).  

Þegar konur stofnuðu sérstök verkalýðsfélög og gengu til liðs við 

Alþýðusamband Íslands, voru þær ekki margar í áhrifastöðum innan sambandsins 

og lítið virðist hafa verið fjallað um starfssemi verkakvennafélaganna á vettvangi 

samtakanna (Þórunn Magnúsdóttir, 1991). Síðar á öldinni voru konur af orðnar 

hluti af atvinnulífi þjóðarinnar til jafns á við karlmenn, þetta var orðin viðurkennd 

staðreynd og búist við því að konur ynnu fyrir launum. Langflestar konur sem og 

karlar voru skráðir meðlimir í verkalýðsfélög. Vandamálið var ekki lengur það að 

fá viðurkenningu á því að konur væru launþegar, heldur að tryggja þeim jöfn laun, 

sömu möguleika og sömu virðingu.   

Útilokun íslenskra kvenna á vinnumarkaði varð á sér nokkrar skýringar. 

Konur skorti möguleika til þess að mennta sig. Þær fengu svo til eingöngu störf 

sem tilheyrðu lægri stéttum vinnumarkaðarins og samfélagið krafðist þess, bæði 

beint og óbeint, að þær væru fyrst og fremst mæður og húsmæður (Auður 

Styrkársdóttir 1982, Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993;  Sigríður Matthíasdóttir, 

2004).  

Barátta fyrir hagsmunum kvenna í launavinnu þótti ekki tímabær og helst 

áttu karlar að fá næg laun til þess að konur gætu verið heima. Almennt virtist vera 

að karlmenn hafi óttast þau áhrif sem innkoma kvenna á vinnumarkað kæmi til 

með að hafa á þeirra eigin laun og stöðu (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). Þarna 

má sjá hugmyndafræði á vettvangi atvinnulífsins sem samsvarar 



88 
 

húsmæðrahugmyndafræðinni. Til þess að gera sem flestum kleift að lifa í 

samræmi við ríkjandi ímyndir um kynhlutverkin, bar vinnumarkaðnum að borga 

svokölluð ,,fjölskyldulaun“ og það virðist hafa verið svo til óumdeilanlegt framan 

af að karlmaður ætti að þiggja þessi laun (Guðný Björk Eydal, 2005).  

Þegar verkalýðshreyfingin sjálf er skoðuð, má sjá að konur eru færri í 

forystu verkalýðshreyfingarinnar (Alþýðusamband Íslands, 2007). Útilokun 

kvenna á sér ekki lengur stað, hvorki á íslenskum vinnumarkaði né innan 

verkalýðshreyfingarinnar og öll lög og reglugerðir sem snúa að stéttarfélögum, 

kjaramálum og vinnumarkaðnum eru kynhlutlaus, en eftir stendur að 

vinnumarkaðurinn er mjög kynjaskiptur og hallar þar á konur og hefðbundna 

kvennageira.  

 

5.5. Samtvinnun stéttar og kyns 

Við upphaf 20. aldarinnar höfðu bæði stétt og hjúskaparstaða töluverð áhrif á það 

hvort konur væru á vinnumarkaðnum. Giftar konur með börn voru í fæstum 

tilfellum í launaðri vinnu, en ef eiginmaðurinn fékk litlar tekjur, þá voru þær 

útivinnandi, þó ekki væri nema hluta úr ári (Auður Styrkársdóttir, 1982). Tengsl 

kyns og stéttar hafa alltaf verið mikilvæg áhrifabreyta, þegar kemur að því að 

skoða stöðu kvenna.  

Bæði verkalýðshreyfingin og kvenréttindahreyfingin hafa skoðað þessi 

tengsl á beinan og óbeinan hátt. Í upphafi kvenréttindabaráttunnar var fyrst og 

fremst verið að horfa á réttindi kvenna og án þess að sérstaklega væri fjallað um 

það á hvern hátt stéttarstaða kvenna hefði áhrif á möguleika þeirra (Sigríður Th. 

Erlendsdóttir, 1993). Verkakvennahreyfingin vann að hagsmunum kvenna í 

launavinnu og tilheyrðu þær iðulega þeim sem höfðu lága stéttarstöðu. 

Verkakvennahreyfingin var í raun leið til þess að tengja saman áhrif stéttar og 

kyns, á líf útivinnandi kvenna. Staða þeirra var lítið skoðuð af 

kvenréttindahreyfingunni og verkalýðshreyfingunni sem vann fyrst og fremst fyrir 

karlmenn í launavinnu.  

Innan verkalýðshreyfingarinnar í dag virðist fyrst og fremst vera einblínt á 

kjaramál og vinnuaðstöðu. Launamunur kynjanna hefur verið miðlægur í 

umfjöllun verkalýðshreyfingarinnar um jafnréttismál. Samkvæmt viðmælendum 

mínum hefur verið skoðað hvað hugsanlega veldur aðstöðumun karla og kvenna á 

vinnumarkaði og þá er hann iðulega tengdur ábyrgð kvenna á fjölskyldu og 
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heimili. Lausnirnar sem reynt er að bjóða upp á felast í baráttu fyrir sveigjanleika í 

vinnutíma, starfsmati og umræðum um gildismat.  

Það er almenn skoðun viðmælenda minna að verkalýðshreyfingin og 

vinnumarkaðurinn geti ein og sér ekki breytt mjög miklu. Björg Höskuldsdóttir, 

sem starfar að jafnréttismálum innan þjónustufélags, talar um það að á meðan 

viðhorfið sé þannig að; ,,konan komi heim og standi í eldamennsku og skutli“, þá 

sé ekki líklegt að jafnrétti verði á vinnumarkaðnum. Hugarfarsbreyting er talin 

tengjast efnislegum aðstæðum að því leytinu að hugarfarsbreyting er talin geta 

dregið úr verkaskiptingu kynjanna á vinnumarkaðnum sem og heima við. Lág 

laun í kvennageirum eru því að hluta til talin ástæða þess að kynjaskiptingu 

vinnumarkaðarins er viðhaldið.  

Hér áður fyrr var barist fyrir auknum veikindarétti og tilkomu 

fæðingarorlofs. Í dag eru uppi hugmyndir um að hugsanlega sé hagkvæmt að selja 

veikindaréttinn gegn hærri lágmarkslaunum. Fjölskylduábyrgð er, eins og fram 

hefur komið, að jafnaði stærri hluti af lífi kvenna en karla, sem gerir það að 

verkum að þær eru líklegri en karlar til þess að verja frítíma sínum í skyldur utan 

vinnunnar (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009). Fjölskylduábyrgð er því líklegri til 

þess að hafa áhrif á hegðun kvenna á vinnumarkaði. Það hefur sýnt sig að þær 

taka frekar frí vegna veikinda barna og að þær tala oftar um erfiðleika við það að 

sameina ábyrgð á heimili og fjölskyldu og skyldur á vinnumarkaðnum (Capacent 

Gallup, 2006).  

Sú ímynd að konur séu líklegri en karlar til þess að setja einkalífið í 

forgrunn, virðist einnig gera þeim erfitt fyrir á vinnumarkaði og það dregur að 

einhverju leyti úr líkunum á framgangi í starfi. Sylvia Walby telur að almennt láti 

fólk, bæði konur og karlar, vinnuna ganga fyrir og skipuleggi einkalífið í kringum 

hana. Rannsókn Capacent Gallup (2006) styður þetta og það virðist vera að 

ríkjandi viðhorf vinnumarkaðarins sé ,,vinnan gengur fyrir öllu“. Hlutverk 

fyrirvinnunnar er sett í forgrunn og á það jafnt við um karlmenn og kvenmenn.  

 

5.6. Kynjaskipting vinnumarkaðarins 

Kynjaskipting vinnumarkaðarins kemur aftur og aftur fyrir í umræðunni og þá 

heyrast bæði þær raddir að kynjaskipting vinnumarkaðarins beinlínis valdi 

launamismuninum. Störf í kvennageirum eru talin verr launuð af því að þau eru 

kvennastörf og einnig heyrist sú afstaða að lág laun í kvennageirum geri það að 
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verkum að þeir haldi áfram að vera kvennageirar. Karlar eru frekar en konur taldir 

stýra starfsvali eftir því hvaða kaup þeir eru líklegir til þess að fá.  

Sylvia Walby (1990) bendir á, eins og áður segir, að það sé kynjakerfið á 

vinnumarkaðnum sem beini konum inn á ákveðnar brautir. Hún telur ekki rétt að 

meta stöðuna á þann veg að einstaklingsbundið val kvenna stýri kynjakerfi 

vinnumarkaðarins, heldur að þessu sé einmitt öfugt farið. Það sé kynjakerfið á 

vinnumarkaðnum sem beini konum á ákveðnar brautir. Þetta fer saman við 

umfjöllun Önnu Jónsdóttir um flótta kvenna úr lægst launuðu störfunum á tímum 

þar sem er uppsveifla í atvinnulífinu. Anna telur að um leið og konur hafi val þá 

velji þær sig frá lágt launuðum kvennastörfum. Þarna kemur fram tenging á milli 

kyns og stéttar. Konur hafa iðulega lægri stéttarstöðu en karlar, þegar horft er á 

efnahagslega og virðingartengda þætti atvinnu þeirra.  

 

5.7. Verkalýðshreyfingin hugsar um kaup og kjör 

Samkvæmt Guðbjörg Lindu Rafnsdóttur (1995) er töluverð gjá á milli 

hugmyndafræði stéttarfélaganna og því hvernig þau í raun starfa. Raunveruleikinn 

endurspeglar ekki jafnrétti á vinnumarkaði og vinnuvika Íslendinga er með þeim 

lengstu í hinum vestræna heimi. Þetta leiðir það af sér að starfsumhverfið er ekki 

fjölskylduvænt í reynd, þrátt fyrir lög, réttindi og stefnur þar sem kveði er á um 

bæði jafnrétti og fjölskylduvænleika (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1995; Lög um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 106/2008; Alþýðusamband Íslands, 

e.d., d; Bandalag Háskólamanna, 2006).  

Af orðum viðmælenda minna má ráða að jafnrétti kynjanna sé mikilvægt, 

eitthvað sem er þess virði að vinna að, þó svo skoðanir þeirra á því í hverju sú 

vinna felist og hvert misréttið sé í raun, séu að einhverju leyti ólíkar. Það má skilja 

viðmælendur mína á þann veg að fjölskylduvænleiki sé mikilvægur, bæði fyrir 

atvinnulífið og einstaklinginn, en fjölskylduvænleiki felur ekki í sér efnahagslegar 

kjarabætur fyrir launþega og því er hann látinn víkja fyrir öðrum kröfum. 

Jafnrétti kynjanna tengist kaupi og kjörum að því leyti sem það kemur 

fram í mismuni á launum karla og kvenna og möguleikum karla og kvenna á 

framgangi í starfi. Stéttarfélögin horfa á þetta í starfi sínu. Þau virðast samt ekki 

forgangsraða því að ná fram þeirri hugarfarsbreytingu eða kerfislægu breytingu 

(afnámi kynjaskiptingar vinnumarkaðar, jöfnun fjölskylduábyrgðar á milli karla 
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og kvenna) sem samt er talin tengjast launamisréttinu órjúfanlegum böndum af 

forsvarsmönnun þeirra. 

 Til að ná fram fullkomnu jafnrétti á vinnumarkaði þarf að ná til 

atvinnurekenda, launþega, tilvonandi launþega og hins opinbera (sem oft er einnig 

vinnuveitandi). Verkalýðshreyfingin hefur látið kjaramál vera í algjörum forgangi 

og þá jafnvel á kostnað annarra þátta. Þegar atvinnurekendur fara að líta á konur 

sem jafngilda launþega og karla, launagreiðendur fara að borga sambærileg laun 

til karlastétta og kvennastétta og karlar og konur taka almennt jafna ábyrgð á 

heimili og fjölskyldu, þá fyrst getum við eygt möguleikann á raunverulegu 

jafnrétti á vinnumarkaðnum. Þessu gera viðmælendur mínir sér grein fyrir og 

flestir þeirra tala um þátttöku samfélagsins í því að skapa körlum og konum 

jafnari aðstöðu. Það virðist að einhverju leyti vera ákveðið úrræðaleysi eða vörn í 

máli viðmælenda minna, þegar þeir fjalla um þá þætti er tengjast jafnrétti 

kynjanna, sem ekki tengjast beint kaupi og kjörum. Þessi vörn eða úrræðaleysi, 

sem kemur fram í setningum á borð við; ,,Það er bara svo lítið sem eitt stéttarfélag 

getur gert“ - ,,Því miður þá virðist þetta bara ekki skila sér þegar kosið er í 

forystusveitina.“ 

 

5.8. Samantekt 

Rannsóknarspurningarnar sem var haldið af stað með í upphafi voru ,,Hvernig er 

fjallað um jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði í dag og hvaðan koma þær 

hugmyndir sem nú eru við lýði? Hvað þýða hugtök eins og fjölskylduvæn 

starfsmannastefna og jafnrétti kynjanna og hvernig má skilja merkingu þeirra í 

sögulegu samhengi? Hvaða breytingar hafa átt sér stað síðan við upphaf 20. 

aldarinnar á umfjöllun um og því hvernig unnið er að jafnrétti karla og kvenna á 

vinnumarkaði?“ 

Þeirri fyrstu var svarað í gegnum viðtölin og með samanburði þeirra upplýsinga 

sem koma þar fram, við þjóðfélagið í upphafi síðustu aldar. Í stuttu máli má segja 

að þau málefni sem tengjast jafnrétti kynjanna eru talin vera samansett úr mörgum 

ólíkum þáttum. Hlutur verkalýðshreyfingarinnar snýr fyrst og fremst að 

launajöfnuði og jöfnu mati á störfum karla og kvenna. Í grundvallaratriðum tekst 

verkalýðshreyfingin í dag á við sömu baráttumálin og hún gerði við upphaf 
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aldarinnar. Samfélagið hefur breyst og í dag er launavinna kvenna orðinn 

viðurkenndur hluti af tilverunni og launajafnrétti er eitthvað sem í orði er vilji 

allra. 

 Fjölskylduvæn starfsmannastefna þýddi við upphaf aldarinnar fyrst og 

fremst fjölskyldulaun fyrir karlmann. Konur áttu ekki að þurfa að vinna. Í dag 

þýðir fjölskylduvæn starfsmannastefna, sveigjanleiki á vinnutíma, möguleikinn á 

því að hafna yfirvinnu og almenn vellíðan í starfi. Jafnrétti kynjanna snerist í 

fyrstu mest um rétt kvenna til pólitískra og borgaralegra réttinda. Jafnrétti á 

vinnumarkaði var talið felast í jöfnum launum karla og kvenna fyrir sömu störf, en 

það var sjaldan sett fram sem opinber krafa. Í dag þýðir jafnrétti kynjanna jöfn 

laun fyrir jafnverðmæt störf. Krafan felur í sér breytingu á mati starfa í 

kvennageiranum og karlageiranum og afnám kynjaskipts vinnumarkaðar. 

 Þær breytingar sem hafa átt sér stað á atvinnulandslaginu á 20. öldinni eru 

gríðarlegar. Hér er fyrst og fremst verið að fjalla um stöðu kvenna á vinnumarkaði 

og sú breyting sem þar er mest áberandi er í raun almenn innkoma kvenna á 

vinnumarkaðinn. Þátttaka þeirra í launaðri vinnu var í kringum 30% og var 

nátengd hjúskaparstöðu. Í dag eru konur á vinnumarkaðnum í sama mæli og 

karlmenn. Viðurkenning á stöðu kvenna sem launþega er ekki lengur eitthvað sem 

verkalýðshreyfingin þarf að takast á við. Það sem eftir stendur er að breyta þeim 

þáttum sem gera það að verkum að konur og karlar eru þátttakendur í launaðri 

vinnu með ólíka möguleika og á ólíkum forsendum. 
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6. Lokaorð 

Íslenskt þjóðfélag hefur tekið miklum breytingum allt frá upphafi síðustu aldar. 

Hugmyndin um að konur væru fyrst og fremst mæður og húsmæður er ekki 

ríkjandi í dag. Almenna krafan er sú að mæður (og feður) eigi að geta sameinað 

með góðu móti launavinnu og ábyrgð á fjölskyldu. 

Opinber stefna stéttarfélaganna felur það í sér að vinna beri að jafnrétti 

kynjanna á vinnumarkaði. Það er jafnrétti til launa og sambærilegra möguleika á 

framþróun í starfi. Staðreyndin er sú að konur og karlar eru úti á vinnumarkaðnum 

að því er virðist á töluvert ólíkum forsendum. Vinnumarkaðurinn er mjög 

kynjaskiptur. Laun kvenna eru töluvert lægri en laun karla og þær eru líklegar til 

þess að klífa styttra upp stigveldið á vinnumarkaðnum. Verkaskipting kynjanna á 

vinnumarkaði, sem og á heimilum, er ennþá skýr og svo virðist sem viðhorf 

Íslendinga séu enn á þann veg að konur eigi að bera meginábyrgð á fjölskyldu og 

heimili.  

Barátta kvenréttindahreyfinga og verkakvennahreyfinga átti töluverðan 

þátt í því að breyta þeim hugmyndum sem ríktu um launavinnu kvenna. 

Jafnréttisstarf verkalýðshreyfingarinnar í dag gengur enn að miklu leyti út á 

hugarfarsbreytingu, sem talin er geta skilað sér í minnkun kynbundinnar 

verkaskiptingar og hærra mati á störfum kvenna. Jafnréttisstarf, utan þess sem 

snýr að launajafnrétti, hefur orðið hornreka innan verkalýðshreyfingarinnar. Þar er 

töluvert af einstaklingum sem telja að jafnrétti kynjanna skipti miklu og jafnvel 

höfuðmáli. Menningin og það afmarkaða hlutverk sem hreyfingin hefur mótað sér 

hefur orðið til þess að ákveðið úrræðaleysi virðist ríkja þegar farið er út fyrir 

ramma launajafnréttis.  

Það að ná fullkomnu jafnrétti á milli karla og kvenna er flókið viðfangsefni 

sem krefst samvinnu ólíkra stofnana samfélagsins. Verkalýðshreyfingin og 

vinnumarkaðurinn gegna þarna mikilvægu hlutverki við að skapa jafnrétti milli 

kynjanna, en eins og einn viðmælenda minna orðaði það; þá þurfa allir að leggjast 

á eitt og segja „út með þetta fyrirbrigði“.  
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Viðauki 

Tafla 1.   Skipting fólks í starfsgreinar, eftir kyni. 

  1901   1920 

  Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls 

Starfandi samtals 23.013 10.862 33.875 27.582 11.727 39.309 

Starfandi samtals, hlutfall 68% 32% 100% 70% 30% 100% 

Landbúnaður 72% 28% 20281 86% 14% 15.374 

Fiskveiðar   100% 0% 4743 100% 0% 5.674 

Fiskiðnaður 0% 100% 1136 47% 53% 1.545 

Annar matvælaiðnaður 82% 18% 66 81% 19% 293 

Annar iðnaður 56% 44% 1131 50% 50% 2.354 

Byggingastarfsemi 90% 10% 732 100% 0% 1.691 

Verslun, veitinga- og 

hótelrekstur 85% 15% 671 76% 24% 2.248 

Samgöngur 70% 30% 686 92% 8% 1.933 

Peningastofnanir og tryggingar 42% 58% 599 89% 11% 472 

Opinber stjórnsýsla - - - 91% 9% 193 

Opinber þjónusta 63% 37% 691 48% 52% 993 

Menningarmál 93% 7% 114 81% 19% 64 

Heimilisþjónusta  0% 100% 1939 0% 100% 5.844 

Þjónusta önnur - - - 52% 48% 491 

Önnur starfsemi  45% 55% 1087 45% 55% 332 
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Tafla 1. frh. 

  1940   1960   

  Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls 

Starfandi samtals 37.768 15.534 53.302 49.457 19.659 69.116 

Starfandi samtals, hlutfall 71% 29% 100% 72% 28% 100% 

Landbúnaður 79% 21% 16.942 78% 22% 10.436 

Fiskveiðar    99% 1% 7.418 98% 2% 5.298 

Fiskiðnaður 63% 37% 1.961 61% 39% 5.180 

Annar matvælaiðnaður 55% 45% 1.522 52% 48% 1.768 

Annar iðnaður 52% 48% 5.019 72% 28% 8.535 

Byggingastarfsemi 99% 1% 3.119 99% 1% 6.958 

Verslun, veitinga- og 

hótelrekstur 63% 37% 4.192 59% 41% 7.959 

Samgöngur 94% 6% 4.196 83% 17% 5.368 

Peningastofnanir og tryggingar 77% 23% 403 62% 38% 1.543 

Opinber stjórnsýsla 86% 14% 692 80% 20% 2.145 

Opinber þjónusta 49% 51% 2.179 39% 61% 5.007 

Menningarmál 79% 21% 270 61% 39% 584 

Heimilisþjónusta  0% 100% 4.266 0% 100% 910 

Þjónusta önnur 52% 48% 1.703 70% 30% 5.881 

Önnur starfsemi  77% 23% 112 66% 34% 3.689 

 

Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997. 
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Tafla 3. Skipting fólks í starfsgreinar eftir kyni. (Sambærileg við töflu 1, fyrir árið 

1991. Ath. að tölurnar hér eru fengnar með öðrum hætti en tölurnar fyrir fyrri 

hluta aldarinnar.) 

  1991   

  Karlar Konur Alls 

Starfandi samtals 74.600 62.500 137.100 

Starfandi samtals, hlutfall 54% 46% 100% 

Landbúnaður 64% 36% 7.700 

Fiskveiðar  94% 6% 6.200 

Fiskiðnaður 41% 59% 8.000 

Annar iðnaður 64% 36% 15.700 

Mannvirkjagerð 95% 5% 11.800 

Verslun, veitinga- og hótelrekstur 55% 45% 25.200 

Samgöngur 67% 33% 8.700 

Peningastofnanir og tryggingar 51% 49% 13100 

Opinber stjórnsýsla 60% 40% 6700 

Fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og 

félagsþjónusta 21% 79% 25.900 

Þjónusta önnur 44% 56% 8.100 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2006 

 

 

 


