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Útdráttur 

Efni þessarar ritgerðar fjallar um jafnrétti kynjanna og þá hvort kynjamisrétti hafi áhrif á 

hagvöxt. Farið verður í grófum dráttum yfir sögu jafnréttisbaráttunnar og þrjár bylgjur 

femínismans greindar í því samhengi. Kvenréttindabaráttan hefur lengst af einkennst af kröfu 

kvenna til að vera metnar til jafns á við karlmenn og frelsisbaráttuandi hefur ríkt yfir 

kvenréttindabaráttunni. Ýmsum áföngum hefur verið náð á sviði kvenréttinda á liðnum 

áratugum. Formlegt jafnrétti hefur náðst í mörgum löndum þegar jafnrétti hefur verið fest í 

lög, en hugarfarsbreytinga er þörf til þess að ná fram raunverulegu jafnrétti.  

Markmið höfundar er að sýna fram á að ekki sé það aðeins nauðsynlegt mannréttindamál fyrir 

konur að öðlast jafnrétti á við karlmenn, heldur að það sé samfélaginu öllu mikilvægt 

hagsmunamál að kynjajafnrétti sé til staðar til þess að ná fram aukinni hagsæld samfélagsins í 

heild sinni. Texti þessi mun skoða áhrif kynjamisréttis á hagvöxt útfrá þremur megin 

áhrifaþáttum: menntun, atvinnuþátttöku og kynbundnum launamun. Sýnt hefur verið fram á í 

hinum ýmsu rannsóknum að þessar þrjár breytur séu á einn eða annan hátt nátengdar 

efnahagslegri velsæld þjóða og því vildi höfundur skoða nánar tengingu þeirra þátta við 

hagvöxt og hagvaxtarmöguleika þjóða. Gagnrýni á þær kenningar,- sem segja að kynjamisrétti 

hafa neikvæð áhrif á hagvöxt, verður einnig skoðuð, svo sem kenning Stephanie Seguino sem 

sýnir fram á að kynjamisrétti á atvinnumarkaði og kynbundinn launamunur í þróunarlöndum 

sé hagkerfum þeirra til góða. Gerður verður greinarmunur á langtíma og 

skammtímasjónarmiðum m.t.t hagvaxtar við að auka hagvöxt. Áhrif atvinnuþátttöku, 

menntunnar og kynbundins launamunar verða skoðuð í samhengi við hagvöxt og að lokum 

verður stiklað á stóru um þær áætlanir sem hrint hefur verið í framkvæmd til að eyða 

kynjajafnrétti, svo sem á Íslandi, innan Evrópusambandsins og Sameinuðu þjóðanna. 

Niðurstaða höfundar er að misrétti kynjanna stuðli ekki að stöðugum hagvexti til lengri tíma 

litið. Jafnrétti kynjanna stuðlar að stöðugum vexti hagkerfis þó svo að hagvöxtur sé hægari en 

í löndum sem nýta sér skammtímalausnir til aukins hagvaxtar.  

 

  



Formáli 

Upphaf þessarar ritgerðar má rekja til samtals sem höfundur átti við föður sinn í apríl 

síðastliðnum. Rætt var um jafnrétti kynjanna, það hvernig konum hefur verið haldið frá 

vinnumarkaðnum og launamun bundinn við kyn. Gamall hugsunarháttur virðist einkenna 

föður höfundar en hann vildi  meina að þjóðfélag myndi ganga betur ef kvenmenn væru heima 

að hugsa um börnin á meðan karlmenn væru úti á vinnumarkaðnum og sæju fyrir heimilinu. 

Þessu var höfundur alls ekki sammála og hélt því fram að það myndi hagnast öllu 

þjóðfélaginu að kvenmenn ynnu úti til jafns við karlmenn auk þess sem börn þurfa líka á 

föður sínum að halda í uppeldinu. Þetta mál var rökrætt heillengi og samtal þetta gerði höfund 

mjög hugsi yfir skoðunum föður síns. Höfundur ákvað því að taka þetta efni fyrir og sýna 

honum svart á hvítu að framlag kvenna til atvinnulífsins er mjög mikilvægt sem hagsmunamál 

þjóðarinnar sem og jafnrétti kynjanna almennt. 

Þegar höfundur hófst handa við skrifin og vildi sýna föður sínum að kynjamisrétti hefði 

hamlandi áhrif á hagvöxt, kom í ljós að um mjög umfangsmikið efni væri að ræða og erfitt 

væri að skilgreina jafnrétti kynjanna með tilliti til áhrifa þess á hagvöxt. Eftir að hafa skoðað 

hinar ýmsu rannsóknir og skýrslur ákvað höfundur að nýta sér þrjá þætti til þess að sýna fram 

á mögulegan hagfræðilegan skaða sem hlytist af kynjamisrétti, atvinnuþátttöku, menntun og 

kynbundinn launamun.  

Höfundur vill þakka föður sínum, Sigurjóni Má Guðmannssyni, fyrir hugmynd að áhugaverðu 

efni og Snæfríði Baldvinsdóttur fyrir góða aðstoð og yfirferð við vinnslu ritgerðarinnar. 

 

Bifröst, ágúst 2010 

 

 

        Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir 
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Inngangur 
Á fyrri hluta síðustu aldar og alla tíð fram að því þótti ekkert eðlilegra en að feður væru 

fyrirvinnur heimilisins á meðan mæður væru heima og hugsuðu um börn og bú. Karlmenn 

voru höfuð og herðar samfélagsins á meðan konur voru hvorki sjálfráðar né höfðu fjárráð 

(Erla H. Halldórsdóttir og Guðrún D. Jónatansdóttir, 1998). Það var í lok nítjándu aldar sem 

konur fóru að berjast fyrir réttindum sínum og krefjast sjálfræðis, fjárræðis, kosningaréttar og 

þess að vera viðurkenndar til jafns á við karlmenn. Kvenréttindabaráttan fór hægt af stað og 

þótt miklu hafi verið áorkað er enn langt í land í mörgum löndum heimsins í dag.  

 

Í Vestrænum ríkjum ruddi femínismi
1
 sér til rúms upp úr nítjándu öld og konur börðust 

ötullega fyrir réttindum sínum. Kvenréttindabaráttunni hefur orðið mest ágengt í Vestrænum 

ríkjum og telja ef til vill flestir að fullu jafnrétti hafi verið náð innan flestra Vestrænna ríkja. 

Ástæðu þess má líklega rekja til ólíks stjórnmálafars og frjálslyndi sem þykir einkenna 

Vesturlönd í málefnum kynjanna (Verloo, 2004).  Munurinn á formlegu jafnrétti og 

raunverulegu jafnrétti er hins vegar mikill þar sem að formlegt jafnrétti er það jafnrétti sem 

bundið er í lög (Alþýðusamband Íslands) á meðan raunverulegt jafnrétti snýst um 

hugarfarsbreytingu (Alþýðusamband Íslands). Höfundur ákvað að gera að rannsóknarefni sínu 

formlegt jafnrétti og þá hvort að kynjamisrétti hefði áhrif á hagvöxt þjóða. Jafnrétti kynjanna 

hefur ávallt verið höfundi hugleikið og spurningar vöknuðu um hvort ekki væri hægt að sýna 

fram á það að jafnrétti kynjanna væri í heild sinni jafn mikilvægt og það er höfundi þessarar 

skýrslu. Höfundur ákvað því að athuga hvort að kynjamisrétti hefði áhrif á hagkerfið og 

þannig samfélagið. Getur verið að hagvöxtur beri skaða af því þegar kynin eru ekki metin til 

jafns? Getur kynjamisrétti hamlað uppbyggingu og þróun í samfélögum? Í kjölfar þessara 

spurninga mótaðist rannsóknarspurningin: 

 

Hefur kynjamisrétti áhrif á hagvöxt? Skoðað með tilliti til menntunar, 

atvinnuþátttöku og kynbundins launamunar 

 

Aðallega verður notast við rannsóknir annarra fræðamanna og útgefnar skýrslur frá 

Evrópusambandinu, OECD, íslenska ríkinu og einstaka ráðuneytum íslenska ríkisins. Hinar 

ýmsu bækur verða notaðar sem ítarefni auk efnis af veraldarvefnum. Sú skýrsla sem aðallega 

                                                           
1
 Femínismi er orð yfir kvenfrelsisstefnuna sem hófst á nítjánud öld og snýst í dag um baráttuna fyrir jafnrétti 

kynjanna (Þorgerður Einarsdóttir, 2001) 
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var höfð til hliðsjónar við skrifin var skýrsla Åsu Löfström um kynjajafnrétti, hagvöxt og 

atvinnu (e. Gender equality, economic growth and employment) sem hún vann fyrir sænsku 

ríkisstjórnina. Farið er yfir sögu  jafnréttisbaráttunnar og femínismans svo lesendur geri sér 

grein fyrir þeirri breytingu sem orðið hefur á högum kvenna með tilkomu 

kvenfrelsisbaráttunnar og mikilvægi þess fyrir atvinnulífið. Mikilvægast þótti skýrsluhöfundi 

að skoða kynjamisrétti með tilliti til atvinnuþátttöku, menntunar og kynbundins launamunar 

þar sem að þeir þættir hafa áhrif á hagvöxt. Ákveðið var að leita ekki leiða til úrbóta þar sem 

að það hefði þótt of umfangsmikið og líklega efni í aðra ritgerð en þó var litið til 

vitundarvakningar íslenskra sem erlendra ráðamanna og alþjóðasamtaka um jafnréttismál.  

  

Hlutur höfundar er fyrst og fremst að vinna úr þeim rannsóknum og gögnum sem liggja þegar 

fyrir um efni þetta til að svara þeirri spurningu sem lagt er upp með. Að mestu leyti afmarkar 

höfundur umfjöllun sína við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á hlut kynjajafnréttis og 

hagvaxtar í ríkari hluta heimsins. Erfitt er að fá marktækan samanburð á Vestrænum ríkjum 

og þróunarlöndum með tilliti til þessa þátta þar sem að of margt skilur að. 

Samfélagsuppbygging, trú, stjórnmál og staða í jafnréttismálum þótti of ólík til þess að hægt 

væri að bera löndin saman. Umfjöllun um stöðu mála innan hins Vestræna heims þótti því 

best til þess fallinn að sýna fram á tengingu atvinnuþátttöku, menntunar og kynbundins 

launamunar við hagvöxt.  

Jafnrétti kynjanna, saga kvenfrelsisbaráttunnar, formlegt jafnrétti sem og raunverulegt er 

umfjöllunarefni fyrsta hluta ritgerðarinnar. Í öðrum hluta verður fjallað um hagvöxt og hvort, 

og þá hvernig hann telst eftirsóknarverður. Í þriðja hluta skoða verður skoðað hvernig tengja 

má jafnrétti kynjanna við hagvöxt og þeirri umfjöllun skipt í þrennt; menntun, atvinnuþátttöku 

og kynbundinn launamun. Í fjórða hluta verður stuttlega skoðað hvaða aðgerðaráætlanir eru í 

gangi til þess að eyða kynjamisrétti og í síðasta hluta ritgerðarinnar verða niðurstöður dregnar 

af því sem fjallað hefur verið um og reynt verður að svara rannsóknarspurningunni. 

Höfundi þótti áhugavert að sýna fram á mikilvægi jafnréttis kynjanna út frá  hagfræðilegu 

sjónarhorni til þess að efasemdarmenn sem fastir eru í viðjum fortíðar sannfærist um ágæti 

þess að gefa báðum kynjum jafnan aðgang að menntun, nýta bæði kynin á vinnumarkaði og 

eyða kynbundnum launamun. Með því að setja kynjajafnrétti í samhengi við hagfræði telur 

höfundur að auðveldara sé að sýna fram á nauðsyn þess að nýta allan mannauðinn til þess að 

búa til sem farsælast samfélag til lengri tíma litið.  
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Jafnrétti kynjanna 
Hin eiginlega barátta fyrir jafnrétti kynjanna hófst í lok nítjándu aldar en þá risu konur upp og 

hófu að berjast fyrir réttindum sínum undir merkjum femínisma. Orðið femínismi hefur allt 

frá upphafi haft neikvæða merkingu í huga fólks og enn í dag má heyra konur segja: ,,Ég er 

ekki femínisti, en....“ og ræða svo um jafnréttismál sem hefðu aldrei komið fram á 

sjónarsviðið ef ekki væri fyrir femínismann (Walters, 2005). Sú neikvæða merking sem fylgt 

hefur femínismanum frá upphafi er komin frá bæði konum og körlum. Körlum fannst barátta 

kvenna yfirþyrmandi og konur telja orðið vera fyllt merkingu um karlhatur og öfga sem 

skemmi fyrir jafnréttisbaráttunni (Walters, 2005).  

Femínisminn á rætur sínar að rekja í kristindóminn en á sautjándu öld bar á því að konur 

reyndu að koma verkum sínum á framfæri en mættu mótlæti karlasamfélagsins sem þá var 

ríkjandi (Walters, 2005). Kirkjunnar menn álitu það slæmt að konur reyndu að koma sér og 

sínum skrifum á framfæri og bentu á hina miklu synd Evu er hún freistaði Adams og vildu 

meina að allar konur væru ábyrgar fyrir glötun mannkyns og því bæri að halda þeim niðri 

(Walters, 2005, bls 9). Konurnar gáfust aftur á móti ekki upp og héldu áfram að berjast fyrir 

rétti sínum til að tala og predika líkt og menn, en prestar báðu þá eiginmennina um að hafa 

hemil á konum sínum og kenna þeim að þegja í kirkju sem og á almannafæri (Walters, 2005, 

bls 9). Konur sem sögðust hafa heyrt rödd Guðs voru dæmdar til dauða fyrir galdra og þær 

voru iðulega kenndar við skottulækningar. Það var reyndar innan skottulækninga, sem og 

einstakra trúarhópa innan kristninnar, sem konur náðu að blómstra og rækta hæfileika sína, en 

eins og áður var þeim haldið niðri og ekki leyft að opinbera verk sín, fyrr en síðar og þá 

eingöngu ef þau væru í Guðs nafni (Walters, 2005, bls 16).  

Árið 1640 kom út bók eftir ókunnan höfund sem bar nafnið The Woman´s Sharp Revenge og 

þar kom fram sú ögrandi staðhæfing að karlar héldu konum frá menntun til þess að tryggja 

stöðu sína sem drottnarar yfir konum og samfélaginu í heild (Walters, 2005). Kona að nafni 

Bathsua Makin, stofnandi skóla fyrir konur, sagði að með því að halda konum frá menntun 

væru karlar að gera þær að þrælum sínum. Hún vildi þó hafa það á hreinu, líklega vegna 

hræðslu við karlasamfélagið, að hún væri ekki að reyna að halda konum frá því að vera góðar 

húsmæður og að hún væri ekki að reyna að gera konur jafnar mönnum, þvert á móti væri hún 

þess full meðvituð að þær væru veikara kynið (Walters, 2005, bls 18). Það var ekki fyrr en á 

nítjándu öld sem konur þorðu virkilega að koma fram og berjast fyrir réttindum sínum, svo 

sem aðgengi að menntun, réttinum til þess að geta unnið utan veggja heimilisins, endurskoðun 
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á lögum varðandi giftar konur og rétti þeirra til kosningaréttar (Walters, 2005). Þá hófst hin 

eiginlega barátta femínista fyrir jafnrétti kynjanna. 

Baráttu femínista hefur þannig verið skipt í þrjú tímabil sem öll einkennast af mismunandi 

stefnum og bylgjum. Sú fyrsta hófst  í lok nítjándu aldar og upphafi tuttugusta aldar, önnur 

aldan hófst á sjöunda áratug 20.aldar og sú þriðja á tíunda áratug sömu aldar og nær fram til 

dagsins í dag (Dr. Ásta Kristjana Sveinsdóttir, munnleg heimild, 14.júní 2010). Hver bylgja 

hefur sitt einkenni og endurspegalar hvernig þróun femínismans hefur þróast frá því að snúast 

um frelsisbaráttu kvenna til að vera viðurkenndar til jafns á við karla og njóta jafns lagalegs 

réttar og þeir, til þess að skilgreina gildi og viðmið sem samfélög eru hugsuð útfrá (Dr.Ásta 

Kristjana Sveinsdóttir, munnleg heimild, 14.júní 2010).  

Fyrsta alda femínisma einkenndist af frelsishugmyndum kvenna þar sem þær börðust fyrir 

efnahagslegum og lagalegum rétti sínum. Upphaf fyrstu aldar femínisma er rakið til útgáfu 

bókar Mary Wollstonecraft, Vindication of the Rights of Women, árið 1792 (Cudd og 

Andreasen, 2005). Frjálslyndisstefna einkenndi stjórnmál tuttugustu aldar og undir merkjum 

hennar fóru konur að berjast fyrir efnahagslegum og lagalegum rétti sínum. Rök þeirra 

byggðust á því að grundvöllurinn fyrir dreifingu réttinda væri sá að fólk væri skynsamt og að 

konur væru jafn skynsamar og menn og ættu því tilkall til sömu réttinda og þeir (Cudd og 

Andreasen, 2005). Með þessum rökum fengu konur kosningarétt, eignarétt, rétt til að vinna 

utan heimilis og rétt til að skilja við eiginmenn sína (Cudd og Andreasen, 2005) (Dr.Ásta 

Kristjana Sveinsdóttir, munnleg heimild, 14.júní 2010).   

Ísland var eitt af fyrstu ríkjum heims til að lögfesta kosningarétt kvenna og þótti sýna fordæmi 

í jafnréttismálum. Sem dæmi má nefna að á Íslandi árið 1861 urðu allar ógiftar konur, tuttugu 

og fimm ára og eldri, myndugar (sjálfráða og fjárráða) en giftar konur fengu ekki þessi 

réttindi, það er að segja, voru enn fjár- og ósjálfráða (Erla H. Halldórsdóttir og Guðrún D. 

Jónatansdóttir, 1998). Konur á Íslandi fengu kosningarétt árið 1915, en þó með aldursákvæði, 

en þær þurftu að vera eldri en 40 ára til að mega kjósa til Alþingis (Kvennasögusafn Íslands). 

Önnur alda femínisma hófst á sjöunda áratug 20.aldar, eða með útgáfu Simone de Beauvoir á 

bók sinni Hitt kynið (e. The Second Sex) árið 1949 (Cudd og Andreasen, 2005). Annarar öldu 

femínistum var, ólíkt fyrstu aldar femínistum, ekki umhugað um að ná fram lagalegum og 

pólitískum rétti kvenna þar sem að slíkt jafnrétti hafði þegar náð fram að einhverju leyti. Hins 

vegar var lögð var áhersla á það að ekki væri nóg að veita konum sömu lagalegu réttindi og 

körlum til þess að að binda enda á kúgun kvenna, heldur þyrfti eitthvað annað og meira að 
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koma til (Cudd og Andreasen, 2005). Kynjamismunun fólst að mati femínistanna í öðru og 

meira en einungis lagalegu, pólitísku og efnahagslegu misrétti. Misréttið væri að finna í rótum 

alls samfélagsins og í allri samfélagsbyggingunni. Félagsleg gildi og viðmið, hefðir og siðir 

auk allra samskipta kynjanna voru talin fela í sér kynjamisrétti og því vildu femínistar eyða 

(Cudd og Andreasen, 2005). Allar hliðar, pólitísks, efnahags, félagslegs og einkalífs yrði að 

taka til gagngerrar endurskoðunar ef fullu kynjajafnrétti ætti að ná og þær gagnrýndu fyrstu 

aldar femínista fyrir að gera ekki nægilega harðar kröfur um fullt jafnrétti á við karla, heldur 

einungis að fá réttindi til að rétt komast af (Cudd og Andreasen, 2005). Það var ekki spurning 

um endurmótun í huga annarar aldar femínista, heldur róttæka umbreytingu á 

samfélagsuppbyggingunni, til þess að ná fram kynjajafnrétti.  

Konur tóku að benda á sérkenni kvenna, svo sem umhyggju, næmni og aðrar kvenlegar 

dygðir, og hömpuðu þeim. Farið var að líta á gildin í þjóðfélaginu, karllæg og kvenleg, en í 

stað þess að láta konur líða fyrir það að vera ólíkar mönnum þá var þeirra dygðum gert hátt 

undir höfði og þær taldar vera nauðsynlegar í bland við karllægar dygðir og hugsun (Dr.Ásta 

Kristjana Sveinsdóttir, munnleg heimild, 14.júní 2010). Á annarri öldu femínismans var 

einnig sett spurningarmerki við kynferði. Við fæðumst líkamlega sem karlar eða konur og 

síðan er það þjóðfélagsins að móta einstaklingana sem karla eða konur (Dr.Ásta Kristjana 

Sveinsdóttir, munnleg heimild, 14.júní 2010). Setning femínistans og heimspekingsins 

Simone de Beauvoir lýsir þessu vel: ,,Við fæðumst ekki sem konur, heldur verðum við konur“. 

Það er félagsmótunin sem gefur okkur kynferði, sögðu femínistar þessa tíma og því á að eyða 

kynjamisréttinu þar sem að það er tilbúið af samfélaginu (Cudd og Andreasen, 2005).  

Rauðsokkahreyfingin var einnig stofnuð á annarri öldu femínismans, sú íslenska nánar tiltekið 

þann 4.október 1970. Konum jafnt sem körlum var leyfilegt að ganga til liðs við 

Rauðsokkurnar en aðalbaráttumál íslensku Rauðsokkahreyfingarinnar var rétturinn til frjálsra 

fóstureyðinga auk jafnra launa á við karlmenn fyrir sömu vinnu (Kvennasögusafn Íslands). 

Rauðsokkur börðust gegn kúgun kvenna og augljósu óréttlæti í samfélaginu. Þær störfuðu 

sem grasrótarhreyfing en lögðu upp laupana árið 1982 og pólitískur flokkur var myndaður úr 

klofningi Rauðsokka sem bauð síðar fram á þing (Kvennasögusafn Íslands). Á þeim tíma sem 

Rauðsokkahreyfingin var starfandi urðu vatnaskil þegar frú Vigdís Finnbogadóttir var kosin 

forseti Íslands árið 1980, fyrsti lýðræðislega kjörni kvenkyns forseti í heimi, en áður hafði 

Auður Auðuns lögfræðingur verið kjörin ráðherra fyrst kvenna í ríkisstjórn Íslands árið 1970 

(Erla H. Halldórsdóttir og Guðrún D. Jónatansdóttir, 1998). 
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Annarrar öldu femínistar voru aðallega hvítar húsmæður sem lifðu á Vesturlöndum og vildu 

leysa sig undan ánauð hinnar heimavinnandi húsmóður. Þær vildu efla krafta sína og getu og 

koma þeim á framfæri við heiminn. Sú hugsun þeirra að benda á hin kvenlægu einkenni var 

leið til að sýna fram á mikilvægi þeirra í stjórnmálum og öllum sviðum samfélagsins (Cudd 

og Andreasen, 2005). 

Þriðja alda femínisma hófst á níunda áratugnum og hefur einkennst af gagnrýni á þær 

kvenlegu dygðir sem önnur alda femínismans hampaði. Þriðju aldar femínistar bentu á að 

margbreytileiki kvenna væri meiri en sá að allar konur, hvar sem er í heiminum, gætu 

samsvarað sig hugmyndum hvítra, miðstéttar húsmæðra á Vesturlöndum og að þær kvenlegu 

dygðir sem bent var á að konur hefðu, ættu alls ekki við allar konur. Þær konur sem þessar 

dygðir áttu ekki við litu sem svo á að þær féllu ekki undir samfélagshópinn konur og gátu því 

ekki samsamað sig baráttu þeirra (Cudd og Andreasen, 2005). Lesbíur, blökkukonur, konur 

innan annarra trúarbragða og annarra stétta, frá öðrum heimsálfum eða konur sem höfðu 

einhverja fötlun gagnrýndu það að femínisminn væri búinn að eðlislægja dygðir. Ef kona 

hefði ekki þessar dygðir, þá væri hún einfaldlega ekki eðlileg- þá væri eitthvað að henni (Dr. 

Ásta Kristjana Sveinsdóttir, munnleg heimild, 15.júní 2010).  

Þriðja aldan hefur reynt að svara þeim spurningum sem önnur aldan gerði ekki auk þess að 

berjast gegn vændi, klámi og mansali sem eru birtingarmyndir kúgunar á konum, auk þess að 

berjast gegn kynbundnum launamun (Dr.Ásta Kristjana Sveinsdóttir, munnleg heimild, 

15.júní 2010). Þriðju aldar femínistar spurðu sig líka að því hvort rétt væri að tala um ,,konu“ 

sem eina tegund, eða hóp, sem allar konur gætu samsamað sig þar sem að margbreytileikinn 

væri svo miklu meiri. Þær voru róttækar og settu spurningarmerki við það hvort yfirhöfuð ætti 

að aðgreina fólk með tilliti til kyns og kynferðis. Þeim þótti réttara að líta á femínisma sem 

grein sem hefði rúm fyrir allan þann margbreytileika sem er að finna í samfélagi og að ekki 

ætti að líta á femínisma sem pólitíska eða hugmyndafræðilega hreyfingu sem berðist fyrir 

sameiginlegum rétti allra kvenna, þar sem að hann er einfaldlega ekki til (Cudd og Andreasen, 

2005). 

Femínisminn er í dag kenndur sem kynjafræði, en það er eina fræðigreinin sem konur hafa 

verið frumkvöðlar í (Dr.Ásta Kristjana Sveinsdóttir, munnleg heimild, 15.júní 2010). 

Kynjafræði var fyrst kennd sem kvennafræði við Háskóla Íslands árið 1996 en var breytt í 

kynjafræði tveimur árum síðar og er sú breyting tengd jafnréttisbaráttu kvenna 

(Kvennasögusafn Íslands). 
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Í dag hefur miklu af kynjamisrétti verið útrýmt úr Vestrænum samfélögum, að minnsta kosti 

því sem sýnilegt er. Formlegu jafnrétti hefur verið náð, en formlegt jafnrétti næst með 

lagasetningum og í dag eru engin lög sem hindra konur frá því að ná markmiðum sínum í 

atvinnulífinu eða skerða rétt þeirra á við karlmenn (Alþýðusamband Íslands). Raunverulegt 

jafnrétti er hins vegar erfiðara að ná fram þar sem að það snýst um hugarfarsbreytingu 

(Alþýðusamband Íslands) og misrétti getur falist á bakvið formlegt jafnrétti, eins og raunin er 

með kynbundinn launamun.  

Það var árið 1976 sem fyrstu jafnréttislögin voru sett á Íslandi, í kjölfar fyrstu 

kvennaráðstefnu Sameinuðu Þjóðanna árið 1975. Þau lög kváðu á um jafnan rétt karla og 

kvenna, þá sérstaklega á vinnumarkaði.Skortur var á fjármagni til Jafnréttisráðs (sem var sett 

á laggirnar samfara lagasetningunni) sem og á eftirfylgni með lögunum sem gerði það að 

verkum að lögin höfðu litla þýðingu (Jóhanna Sigurðardóttir, 2008).  

Jafnréttislögin hafa verið endurskoðuð og bætt frá því að þau fyrstu litu dagsins ljós og síðasta 

endurskoðun á lögunum var árið 2008. Í þeirri endurskoðun var, sem áður, lögð áhersla á 

jafnan rétt kynjanna bæði í atvinnulífinu og fjölskyldulífinu. Í hvers kyns opinberri 

ákvarðanatöku og stefnumótun á öllum sviðum samfélagsins skal nú gæta jafnréttis (Alþingi, 

2008). Eftirfylgni með lögunum hefur verið aukin og mikil áhersla er lögð á það á opinberum 

vettvangi að uppræta kynbundinn launamun þó svo að ekki séu allir sammála um hversu 

mikill áhugi sé fyrir því. Í lögunum frá 2008 var ákveðið að félags- og tryggingamálaráðherra 

skyldi halda jafnréttisþing á tveggja ára fresti og njóta aðstoðar Jafnréttisráðs við undirbúning 

þess. Á þingi þessu á félags- og tryggingamálaráðherra að skila inn skýrslu um stöðu og þróun 

jafnréttismála, meta árangur verkefna og jafnréttisáætlana, leggja fram drög að nýrri 

framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum og leita eftir ábendingum og tillögum frá fagaðilum auk 

þess sem þingið er hugsað sem umræðuvettvangur fagaðila, einstaklinga og fyrirtækja um 

jafnréttismál og hvað mætti betur fara á því sviði (Jóhanna Sigurðardóttir, 2009).  

Sú tregða sem einkennir jafnréttisbaráttuna hefur verið skýrð með hugtakinu ríkjandi 

karlmennska (e. hegemonic masculinity). Þetta hugtak er notað til þess að skilja hvernig 

samband karla og kvenna hefur þróast í gegnum tíðina og til að skýra orsakasamband atburða 

í framvindu sögunnar (Dr.Ásta Kristjana Sveinsdóttir, munnleg heimild, 22.júní 2010). 

Hugtakið skýrir hegðan og tjáningu viðmiða í athöfnum og er talið vera ástæða þess að 

jafnrétti er ekki lengra á veg komið en raun ber vitni, það er að raunverulegu jafnrétti hafi 

ekki verið náð (Dr.Ásta Kristjana Sveinsdóttir, munnleg heimild, 22.júní 2010). 
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Hver bylgja femínisma skilgreinir hugtökin kynjamisrétti og jafnrétti kynjanna á sinn hátt allt 

eftir því frá hvaða sjónarhorni er litið á málin. Fyrstu öldu femínistar skildu jafnrétti sem 

lagalegt og efnahagslegt en annarrar öldu femínistar lögðu annan skilning í jafnrétti og fannst 

það einnig taka til samfélagsstöðu (Dr. Ásta Kristjana Sveinsdóttir, munnleg heimild, 15.júní 

2010).  Femínismi er ekki bara hugmyndafræði eða stefna, vegna þess hve fjölbreyttur hann er 

orðinn og kenningar hans eiga við á mörgum sviðum samfélagsins svo sem í heimspeki, 

stjórnmálum og raunar á öllum sviðum samfélagsins. 

Erfitt er að fást við hugtakið kynjajafnrétti þegar leggja á mat á efnahagslegan skaða eða 

hagnað sem kynjamisrétti veldur. Nú hefur verið farið yfir helstu atriði þeirra þriggja bylgna 

femínisma sem skilgreindar hafa verið og auðséð er að erfitt er að leggja mat á hvort 

hagvöxtur bíði skaða sökum kynjamisréttis af þessari umfjöllun. Í framhaldinu verður kafað 

dýpra í þær vangaveltur en fyrst verður fjallað um hagvöxt. 
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Hagvöxtur 
Hagfræði er grein sem snýst um það hvernig hægt sé að hámarka efnahagslega velferð þjóða 

m.t.t þeirra framleiðsluþátta sem hver þjóð býr yfir. Hagvöxtur er það hugtak sem oftast er 

vísað í til þess að skoða og bera saman lífsgæði í hverju landi fyrir sig en til þess að mæla 

hagvöxt er notast við verga landsframleiðslu (VLF). Vergur þýðir óhreinn (Íslensk orðabók) 

og verg landsframleiðsla stendur því fyrir óhreina landsframleiðslu þannig að ekki hefur verið 

tekið tillit til afskrifta, eða brúttó landsframleiðslu það er að segja felur því í sér markaðsvirði 

allrar fullunninnar vöru og þjónustu sem framleidd er í landinu yfir afmarkað tímabil. 

(Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 12.september 2008).  

VLF er einn helsti og yfirgripsmesti mælikvarðinn á framleiðsluna eða ástand 

þjóðarbúskapsins. VLF setur fram á tölulegan og kerfisbundinn hátt yfirlit yfir 

efnahagsstarfsemina og einstaka þætti hennar. Þjóðarframleiðslan er mæld með þessum hætti 

og einnig ráðstöfun hennar (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 6.ágúst 2010).Með 

VLF er mælt markaðsvirði allrar vöru og þjónustu til endanlegra nota í landinu yfir ákveðið 

tímabil og allt sem framleitt er löglega í tilteknu hagkerfi og selt á markaði fellur inn í þá 

mælingu. Vara og þjónusta sem ekki er seld á markaði, eða verðmætasköpun sem ekki fer 

fram á markaði, er ekki tekin inn í VLF (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 

12.september 2008). Þetta getur þýtt að hagvöxturinn hafi verið ofmetinn þegar 

heimavinnandi húsmæður færðust í meira mæli út á vinnumarkaðinn þar sem að þeirra störf 

innan heimilisins voru alltaf til staðar í þjóðfélaginu þrátt fyrir að vera ekki tekin inn í VLF. Í 

dag er hagvöxturinn þó ekki ofmetinn vegna veru kvenna á vinnumarkaði þar sem að 

hagvöxturinn hefur jafnast út eftir komu þeirra á vinnumarkaðinn.  

Með mælingum á vergri landsframleiðslu er okkur gert kleift að bera saman hagkerfi yfir rúm 

og tíma. Hærri VLF á mann er hins vegar nákvæmari mælikvarði þar sem hann tekur tillit til 

íbúaþróunar og gefur því nákvæmari mynd af breytingum á lífsgæðum. Þó ber að athuga að 

VLF er ekki fullkominn mælikvarði á lífsgæði þar sem að VLF tekur ekki tillit til skiptingu 

tekna heldur einungis heildar VLF sem deilt er með mannfjöldanum (Snæfríður 

Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 12.september 2008). 
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Verg landsframleiðsla er samtala eftirfarandi þátta: einkaneyslu, fjármunamyndunar, 

samneyslu og nettó útflutnings. Þetta er sett upp í jöfnuna Y = C + I + G + NX þar sem að: 

Y= C+I+G+NX 

Y VLF 

C Einkaneysla 

I Fjármunamyndun 

G Samneysla 

NX Nettó útflutningur 

           Tafla 1. Samsetning vergrar landsframleiðslu 

Hagvöxtur segir til um vöxt VLF þ.e magnbreytingu á föstu verðlagi milli ára en ef hins vegar 

landsframleiðslan á föstu verðlagi hefur minnkað í samanburði við árið á undan er talað um 

neikvæðan hagvöxt. Kenningar um hagvöxt eru jafngamlar fræðigreininni sjálfri og margar 

kenningar eru til sem glíma við spurninguna um hvað ráði vexti framleiðslunnar.  Framleiðni 

er talið vera töfraorðið og það sem ræður úrslitum um hagvöxtinn til lengri tíma litið. 

Framleiðni vísar í það magn afurða sem hver eining vinnuafls framleiðir á einni klukkustund 

og er mikilvægasti mælikvarðinn á lífsgæði þjóða heimsins þar sem að hún ræður 

hagvextinum til lengri tíma (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 12.september 2008).  

Einungis framleiðni getur haft áhrif á langtímahagvöxt þjóða. Hærri framleiðni eykur vöxtinn 

og meira fæst út úr framleiðsluþáttunum. Til langs tíma er vöxtur vinnuafls alltaf mjög 

svipaður vexti mannfjöldans svo hlutfallið helst stöðugt. Hér á Íslandi hefur átt sér stað 

vaxtakippur í vexti vinnuafls þar sem að mikið af útlendingum hefur komið hingað til lands að 

vinna (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 6.ágúst 2010). Vinnuafl sem hlutfall af 

mannfjölda fer minnkandi ef eitthvað er í hinum Vestræna heimi þar sem að fólk fer fyrr af 

vinnumarkaði en áður var. Þegar slíkt á sér stað er einungis hægt að skýra hagvöxt á milli ára 

með aukinni framleiðni. Framleiðni snýst um að framleiða sem mest með sem minnstum 

tilkostnaði svo í raun er því markmiðið um aukna framleiðni vinnusparandi ekki 

vinnuhvetjandi (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 6.ágúst 2010). Þó svo að 

framleiðnin sé aðalatriðið í hagvexti þá hefur það þó gerst að hagvöxtur aukist með aukinni 

atvinnuþátttöku líkt og þegar húsmæður fóru í auknum mæli að vinna utan heimilis á sjötta og 

sjöunda áratug 20.aldar. Hlutfall starfandi er þó til langs tíma litið í takt við mannfjölda, það 

er að segja í þeim löndum þar sem konur vinna til jafns við karla (Snæfríður Baldvinsdóttir, 

munnleg heimild, 6.ágúst 2010).   
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Þær þjóðir sem hafa hærri VLF á mann búa við betri lífsgæði en þjóðir sem hafa lægri VLF á 

mann. Lífsgæði þjóða velta sem sagt á möguleikum þeirra til framleiðslu. Þegar talað er um 

lífsgæði er átt við meiri efnahagslega velferð, betri heilsu, betri menntun og auknar lífslíkur 

(Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 12.september 2008). Hafa verður þó í huga að 

mörg af okkar lífsgæðum eru ekki tekin inn í VLF svo sem sá tími sem foreldrar eyða með 

börnum sínum og það gildi sem frítími hefur fyrir fólk, en mælanleg fylgni er samt sem áður 

milli VLF á mann og þeirra lífsgæða (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 

12.september 2008). Það er þjóðum því mikilvægt að taka hagstjórnar ákvarðanir sem eru 

líklegar til þess að auka hagvöxt þar sem að hagvöxtur er eftirsóknarverður vegna þeirrar 

aukningar á lífsgæðum sem hann hefur í för með sér. 

Líta þarf til margra þátta þegar hagstjórnar ákvarðanir eru teknar þar sem að fleiri en eitt atriði 

hefur áhrif á möguleika þjóða til að auka hagkvæmni og hagvöxt en fyrst og fremst veltur 

hagvöxturinn á framleiðni. Það sem að ákvarðar framleiðni er eftirfarandi: fjármunir, 

mannauður, tæknistig, magn náttúruauðlinda og vinnuafl. Framleiðslufall hagkerfisins er sett 

fram á eftirfarandi hátt: Y=AF(L,K,H,N) 

Y=AF(L,K,H,N) 

Y  Þjóðarframleiðsla 

A Tæknistig 

F Framleiðslufall 

L Vinnuafl 

K Fjármunir 

H Mannauður 

N Magn náttúruauðlinda 

      Tafla 2. Framleiðslufall hagkerfisins 

Hinar ýmsu leiðir til að auka VLF á mann lúta að því að bæta nýtingu þeirra þátta sem 

ákvarða þjóðarframleiðslu. Sparnaður og tækni eru þeir þættir sem framleiðni veltur fyrst og 

fremst á og því þarf að auka hagkvæma notkun framleiðsluþáttanna til að ná sem mestri 

framleiðni (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 6.ágúst 2010). Með sparnaði og 

fjárfestingu, auk þess að ýta undir það að erlendir fjárfestar fjárfesti innanlands, er hægt að 

auka fjármuni. Mannauðurinn er efldur með því að ýta undir aukna menntun sem skilar sér 

aftur í hæfara og afkastameira vinnuafli. Stöðugt stjórnarfar gætir náttúruauðlinda og skapar 

góð skilyrði fyrir hagvaxtaraukningu og með því að hvetja til rannsókna og þróunar á nýrri 

tækni er tæknistigið aukið. Þegar vinnuaflið er orðið meira menntað þá er auðveldara að halda 
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fólksfjölda í skefjum og við það verður til hærra VLF á hvern einstakling (Snæfríður 

Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 19.september 2008). 

Í löndum þar sem allir þættir framleiðslufallsins eru vel nýttir, svo sem í hinum vestræna 

heimi, þarf að leita lausna sem virka til langs tíma til að viðhalda – eða auka vöxt í landinu. 

Efnahagskerfi sem nýta alla þætti framleiðslufallsins geta ekki nýtt sér forréttindi ,,The catch-

up effect“, sem vísar í þá kenningu að hagkerfi þróunarlanda vaxi hraðar en þróaðra landa 

þegar auknar tækniframfarir eiga sér stað, og verði því að líta til þátta sem auka hagvöxt til 

lengri tíma (Mörtvik og Spånt, 2005). Í þróunarlöndum hefur vinnuafl yfir að ráða 

takmörkuðum fjölda véla og tækja til framleiðslu og því er framleiðni lág.  Kaup á fleiri og 

betri vélum eykur framleiðni tiltölulega. Í iðnríkjum er þessu hinsvegar öfugt farið þ.e. þar 

hefur vinnuaflið ráð á bestu fáanlegu tækjum og vélum og hver viðbótaraukning á fjármunum 

leiðir aðeins til lítils vaxtar á framleiðni. Rannsóknir sýna því að öðru jöfnu að það er 

auðveldara fyrir fátækara þjóðir að auka hagvöxt með aukinni fjárfestingu sem hlutfall af VLF 

(Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 6.ágúst 2010). 

Þar sem að magn náttúruauðlinda og tæknistig eru breytur innan framleiðslufallsins sem ekki 

er hægt að auka eða bæta þegar mestri nýtingu hefur verið náð þá þarf að líta til annarra þátta 

framleiðslufallsins sem hægt er að fá meira út úr. Mannauður og vinnuafl eru þær breytur sem 

hægt er að nýta til að auka þekkingu og nýta betur svo sem með því að efla menntun og fá 

fjölhæfari einstaklinga á vinnumarkaðinn. Þegar sem mestri nýtni hefur verið náð út úr 

mannauðnum og vinnuaflinu er hægt að ná sem mestri framleiðni út úr sama fjölda af fólki 

þar sem að það er hæfara. Með því að fá sem mest út úr framleiðslufallinu eykst VLF 

(Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 19.september 2008). Nýting vinnuaflsins og 

mannauðsins eru því þeir þættir sem ættu að fá mikla athygli þegar verið er að taka 

hagstjórnar ákvarðanir hjá þeim löndum sem nýta hina breytilegu þætti framleiðslufallsins 

(Mörtvik & Spånt, 2005). 

Ákvarðanir og stefna stjórnvalda eru einn mikilvægur áhrifaþáttur á stjórntæki sem hafa áhrif 

á hagvöxt þjóða (Valgerður Sverrisdóttir, 2005). Stjórnvöld gera áætlanir fram í tímann og 

ákveða hverju á að fórna til skamms tíma til þess að ná ákveðnu markmiði til lengri tíma litið. 

Atvinnuþátttaka, menntun og kynbundinn launamunur eru allt þættir sem ráðast af 

ákvörðunum stjórnvalda um þjóðfélagsgerðina og því hægt að færa rök fyrir því að hagvöxtur 

liggi í höndum þeirra sem taka ákvarðanir á vettvangi stjórnmála (Snæfríður Baldvinsdóttir, 

munnleg heimild, 6.ágúst 2010). 
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Áhrif atvinnuþátttöku á hagvöxt eru mikil þar sem að atvinnuþátttaka telur það vinnufæra fólk 

sem sér um þjóðarframleiðsluna. Framleiðslan eykst í flestum tilvikum þegar atvinnuþátttaka 

eykst og hefur þannig jákvæð áhrif á VLF (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 

19.september 2008). Þegar atvinnuþátttaka í samfélagi minnkar þá er um samfélagslegt 

vandamál að ræða þar sem að færri einstaklingar sjá um þjóðarframleiðsluna (Norræna 

ráðherranefndin, 2009).  

Til þess að auka framleiðni verður að gera vinnuaflið í landinu hæfara til þess að framleiða 

meira af vörum og þjónustu. Menntun er fjárfesting í mannauðinum en mannauður er hugtak 

yfir þá kunnáttu og færni fólksins í landinu sem það öðlast með menntun (Snæfríður 

Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 19.september 2008). Menntun skilar því hæfara starfsfólki 

sem aftur verður betur til þess fallið að auka framleiðsluna með því að framleiða fleiri vörur á 

klukkustund þar sem að færni þess og geta hefur verið efld. Þannig er með aukinni 

hagkvæmni hægt að draga úr þörfinni fyrir manskapinn sem getur þá snúið sér annað  

(Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 6.ágúst 2010). Þegar framleiðnin verður meiri 

eykst VLF á mann svo menntun hefur þannig áhrif á hagvöxt. 

Kynbundinn launamunur er sá angi kynjamisréttis sem hve erfiðast virðist vera að eyða 

(Jóhanna Sigurðardóttir, 2009). Í öllum löndum Evrópusambandsins og OECD ríkjanna er að 

finna kynbundinn launamun (Löfström, 2009). Kynbundinn launamunur er áhyggjuefni fyrir 

samfélög þar sem að hann hefur áhrif á hagvöxt. Þegar konur finna að þær eru ekki metnar til 

jafns við menn sem hafa sömu menntun, reynslu og þekkingu og þær sjálfar, þá er tilhneiging 

þeirra sú að starfa ekki á markaðnum. Með kynbundnum launamun er konum því haldið frá 

vinnumarkaðnum og þannig er mannauður þjóða ekki nýttur til fullnustu (Löfström, 2009).  
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Tengist kynjamisrétti hagvexti? 
Kynjamisrétti hefur margar birtingarmyndir og því er erfitt að segja til um hvort að 

kynjamisrétti í heild hafi áhrif á hagvöxt þar sem að oft er um huglægar skilgreiningar að 

ræða á því hvað flokkist sem misrétti. Þó eru til mælanlegar upplýsingar um kynjamisrétti sem 

hafa áhrif á hagvöxt. Atvinnuþátttaka kynjanna, menntun og kynbundinn launamunur eru allt 

hlutir sem eru mælanlegir og því hægt að nota til að sýna fram á hvort kynjamisrétti hafi áhrif 

á hagvöxt. Eins og áður hefur komið fram þá er framleiðni forsenda hagvaxtar og því er 

atvinnuþátttaka mikilvæg fyrir hagkerfið í heild þar sem að fleiri hendur auka framleiðsluna. 

Með menntun verður vinnuaflið hæfara og mannauðurinn í landinu líklegri til að skila meiru 

til samfélagsins því meiri menntun og þekking eykur afköst. Kynbundinn launamunur er 

staðreynd á Vesturlöndum og er eingöngu útskýranlegur á þann hátt að um kynjamisrétti sé að 

ræða þegar búið er að taka út alla aðra áhrifaþætti sem hafa áhrif á laun fólks, en kynbundinn 

launamunur hefur einnig áhrif á hagvöxt (Schober og Winter-Ember, 2009) (Löfström, 2009) 

(Guðrún Ögmundsdóttir, 2002).  

Thomas Schober og Rudolf Winter-Ember framkvæmdu árið 2009 rannsókn þar sem þeir 

athuguðu sambandið á milli kynjamisréttis og hagvaxtar. Niðurstöður þeirra voru meðal 

annars þær að kynjamisrétti í menntun væri skaðlegt fyrir hagvöxt þar sem að kynjamisrétti 

minnkar meðaltal mannauðsins og hefur þannig neikvæð áhrif á hagvöxt (Schober og Winter-

Ember, 2009). Börn hafa ólíka hæfileika og með því að neita stúlkum um menntun sem hafa 

jafn mikla burði og drengir til að læra skilar sér í því að mannauðurinn mun ekki búa yfir eins 

mikilli þekkingu en ella og verður ekki eins hæfileikaríkur. Með menntun stúlkna er einnig 

dregið úr öðrum samfélagslegum vandamálum sem hafa áhrif á hagvöxt. Lægri fæðingartíðni, 

lægri barnadauði og hærri menntun afkvæma þeirra eru þau áhrif sem menntun stúlkna hefur á 

samfélagið (Schober & Winter-Ember, 2009).  

Åsa Löfström gaf árið 2009 út skýrslu sem bar heitið Kynjajafnrétti, hagvöxtur og atvinna (e. 

Gender equality, economic growth and employment). Í þeirri skýrslu fór hún yfir nokkrar 

kenningar um jafnrétti kynjanna og fylgni þess á hagvöxt og komst að þeirri niðurstöðu að 

kynjamisrétti leiðir ekki til aukins hagvaxtar (Löfström, 2009). Það sem vafðist fyrir henni var 

að flestar rannsóknir sem gerðar höfðu verið um þetta efni tóku til allra landa heimsins, jafnt 

þróunarlanda sem þróaðra. Það þótti henni ekki nægilega góður mælikvarði, því eins og áður 

hefur komið fram er svo ótalmargt sem skilur þessi lönd að. Þær rannsóknir sem gerðar höfðu 

verið sýndu þó allar fram á það að menntun kvenna væri mjög mikilvæg og mikilvægari en 

karla þar sem að áhrif menntunar kvenna væri að gæta víðar en einungis í atvinnulífinu. 
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Menntun kvenna leiðir til aukinnar atvinnuþátttöku og einnig meiri framleiðni auk þess sem 

fæðingartíðni lækkar með aukinni menntun kvenna, barnadauði minnkar og lífslíkur lengjast 

(Löfström, 2009).  Lönd sem hafa einbeitt sér að því að minnka kynjamisrétti í menntun, 

atvinnuþátttöku og að draga úr kynbundnum launamun hafa hærri VLF á mann svo það er 

með sanni hægt að segja að kynjamisrétti tengist hagvexti þar sem að allar þessar breytur hafa 

áhrif á hagvöxt (Löfström, 2009). 

Roger Mörtvik og Roland Spånt sýndu fram á það í rannsókn sinni frá árinu 2005 að lönd 

innan OECD sem hafa það hugarfar að móðirin eigi að vera inni á heimilinu og hugsa um 

börnin á meðan faðirinn sæi fyrir fjölskyldunni úti á vinnumarkaðnum eru efnahagslega 

minna þróuð en önnur lönd og minni hagvöxtur er í þeim löndum (Mörtvik og Spånt, 2005). 

Þeir komust einnig að því að þegar konan er heimavinnandi og haldið frá vinnumarkaðnum 

þá, eins furðulega og það kemur fyrir sjónir, lækkar fæðingartíðni í löndunum. Sem dæmi um 

lönd þar sem fæðingartíðni hefur lækkað og kynjajafnrétti er skammt á veg komið eru 

Pólland, Ungverjaland og Spánn. Konur í þessum löndum, þar sem gamaldags viðhorf ríkja 

gagnvart kynjahlutverkunum, fresta eða sleppa því að eignast börn (Mörtvik og Spånt, 2005). 

Þetta hefur áhrif á langtíma hagvöxt þessara ríkja þar sem að vinnuaflið er mikilvægur hluti af 

framleiðslunni og ef fæðingartíðni lækkar þá verður minna af hæfu fólki til að framleiða vörur 

og þjónustu sem þýðir lægri hagvöxtur. Þar sem kynjajafnrétti er ekki til staðar á 

vinnumarkaði er því hætta á að hagvöxturinn staðni til lengri tíma litið (Mörtvik og Spånt, 

2005). Mörtvik og Spånt leggja áherslu á það að kynjajafnrétti sé haft til hliðsjónar við 

efnahagslegar ákvarðanir og langtíma hagvaxtarspár þar sem að það hefur áhrif á 

hagvaxtarþróun. Jafnrétti kynjanna er hægt að líta á sem fjárfestingu í hagfræðilegri framtíð 

okkar þar sem að langtímahagnaður þess skilar sér í meiri hagsæld og betri lífsgæðum (Smith 

og Bettio, 2008).  

Þrátt fyrir yfirlýstan vilja til að uppræta kynjamisrétti þá hefur ákveðin tregða alltaf verið til 

staðar í jafnréttismálum. Sú tregða gæti hugsanlega tengst bæði hugarfari sem og því að fólk 

telur að jafnrétti kynjanna hafi ákveðinn kostnað í för með sér, kostnað sem hægt er að láta 

bíða og einbeita sér að öðrum málum er þykja brýnni (Smith og Bettio, 2008). Þrátt fyrir að 

litið sé á jafnrétti kynjanna sem verðugt markmið í stefnu stjórnvalda þá er raunin oft önnur 

þegar kemur að ákvarðanatöku. Sem dæmi má nefna að ef  auka þarf hagvöxt þá er litið á 

jafnrétti kynjanna sem mál sem megi bíða betri tíma og leitað er annarra leiða til að auka störf 

og efla vöxt. Í stað þess að einbeita sér að því að útrýma kynjamisrétti horfa þeir sem sjá um 

ákvarðanatöku á skammtímaleiðir sem auka hagvöxt en gera sér ekki grein fyrir því að með 
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því að útrýma kynjamisrétti er verið að fjárfesta til framtíðar (Smith og Bettio, 2008). Þó svo 

að talað sé um að innleiðing kynjajafnréttis hafi í för með sér kostnað sem megi láta bíða til 

betri tíma, þá fann höfundur hvergi neinar upplýsingar um það í hverju sá kostnaður gæti helst 

legið. Eina hugmyndin sem höfundur getur látið sér detta í hug varðandi hvaða mögulega 

kostnað kynjajafnrétti hefur í för með sér, er kostnaður við það að semja jafnréttisstefnur og 

aðgerðaráætlanir auk þess eftirlits sem fylgir eftirfylgninni. Kostnaðurinn liggur kannski að 

einhverju leyti í því að lækka þarf laun karla til þess að þau verði jafnari launum kvenna og 

einnig að karlar þurfi nú að hafa meira fyrir því að komast í stjórnunarstöður en áður og geta 

ekki einungis treyst á vinskap til þess að klifra á hæsta tind metorðastigans. Þetta eru þó 

einungis vangaveltur höfundar um hver mögulegur kostnaður gæti verið af því að innleiða 

kynjajafnrétti. 

Þeir fjölmörgu sem telja að jafnrétti dragi úr vexti hafa verið gagnrýndir fyrir það að skorta 

langtímasjónarhorn á rannsóknir sínar og einblína þess í stað eingöngu á þann kostnað sem 

það getur haft í för með sér til skamms tíma litið við að innleiða kynjajafnrétti (Smith og 

Bettio, 2008). Það sem vantar upp á þeirra sjónarhorn er að líta framhjá mögulegum kostnaði 

til skamms tíma vegna þess ágóða sem næst til langs tíma. Þó svo að lagt sé í einhvern 

kostnað í upphafi þá hefur það sýnt sig að til langs tíma borgar kynjajafnrétti sig (Smith og 

Bettio, 2008). Ef litið er framhjá réttlætis og sanngirnissjónarmiðum og eingöngu einblínt á 

jafnrétti sem möguleika til hagvaxtar þá er kynjajafnrétti forsenda þess að hægt sé að nýta 

mannauðinn betur og á áhrifaríkari hátt. Kynjajafnrétti er því orðið að hagsmunamáli fyrir alla 

og í raun fjárfesting til þess að ná langtímahagnaði þar sem að mannauðurinn er nýttur til hins 

ítrasta og skilar sem mestu til samfélagsins aftur (Smith og Bettio, 2008). Það eina sem virðist 

vanta upp á að jákvæð áhrif jafnréttis séu tekin gild inn í öll svið samfélagsins er 

viðurkenning þess. Hvort sem efnahagslega hliðin og vöxtur VLF er skoðað eitt og sér eða 

sanngirni og réttlæti tekið inn í þá kemur þetta alltaf á sama stað niður: jafnrétti kynjanna 

hefur jákvæð áhrif á hagvöxt (Smith og Bettio, 2008).   

Kenning Seguino 
Hins vegar hefur höfundur að nafni Stephanie Seguino mótmælt þeirri staðhæfingu að 

jafnrétti kynjanna hafi jákvæð áhrif á hagvöxt og komið fram með aðra kenningu. Hún vill 

meina að kynjamisrétti þurfi að vera til staðar til þess að þróunarlöndin geti náð þróuðu 

löndunum og því þurfi ódýrt vinnuafl að vera til staðar innan þessara landa og þá sérstaklega 

m.t.t kvenna. Það sem hún rannsakar er þó ekki sambærilegt við efni þessarar ritgerðar þar 

sem að Seguino einbeitir sér að hálf-þróuðum löndum sem byggja afkomu sína á útflutningi 
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(e. Semi-industrialized, export oriented) þar sem konur telja meirihluta vinnuaflsins í 

útflutningsgeiranum. Kenning hennar byggir á því að kynjamisrétti sem byggir á  lægri 

launum kvenna fyrir sömu störf og karlar er hvati til hagvaxtar þegar útflutningur er 

aðaltekjulind þjóðar, en þetta rökstyður hún með því að sýna fram á aukning hagvaxtar í 

nokkrum löndum í kjölfar útflutnings. Meðal þessara landa eru Tæland, Malasía, Kórea og 

Kólumbía. Á árunum 1975-1995 stóðu þessi lönd í miklum útflutningi og hagvöxtur jókst 

mikið á þeim tíma. Hún segir aukningu á VLF vera tengda kynbundnum launamun og að 

nauðsynlegt sé fyrir hagvöxt að konur séu verr launaðar en karlar, að ákveðnum skilyrðum 

gefnum (Seguino, 2000). Ástæðan fyrir því að hún einbeitir sér að kynbundnum launamun en 

ekki hlutfallslega lægri launum þess geira sem færir mestu tekjurnar er sú að konur unnu við 

lægst launuðu störfin í þessum löndum og ef karlmenn ynnu við sömu störf þá hefði þurft að 

hækka launin. Til þess að viðhalda gróðanum með þessum hætti, og þá einnig hagvexti, þyrfti 

kynbundinn launamunur að vera til staðar (Seguino, 2000). 

Þetta stangast á við það sem áður hefur komið fram í þessari skýrslu, að jafnrétti kynjanna sé 

einmitt ein nauðsynleg breyta til þess að auka hagvöxt. Hafa verður í huga að Seguino er 

einungis að tala um lönd sem eru hálf-þróuð, byggja afkomu sína á útflutningi og að konur 

starfi að meirihluta í útflutningsgeiranum. Þessi skilyrði geta einnig haft áhrif á aðra breytu 

sem eykur VLF en það er fjárfesting. Þegar ekki þarf að borga starfsmönnum há laun skapast 

hvati fyrir fyrirtæki í öðrum löndum til að auka erlenda fjárfestingu og flytja inn vörur frá því 

landi sem byggir afkomu á útflutningi. Við þetta hækkar VLF á mann vegna útflutningstekna 

þar sem að önnur breyta en vinnuaflið er efld (Smith og Bettio, 2008).  

Í þróuðum löndum eiga rök Seguino ekki við og í raun eru nokkur atriði sem finna má að 

rannsókn hennar. Seguino rannsakaði einungis tuttugu lönd og setti þröng skilyrði sem leiddu 

hana að niðurstöðu hennar. Löndin í hennar rannsókn byggðu afkomu sína að stórum hluta á 

útflutningi og kvenmenn töldu meirihluta í framleiðslustörfum í þeim. Af þessum tuttugu 

löndum dregur hún svo ályktanir og setur fram í kenningu og neitar því að kynjamisrétti hafi 

neikvæð áhrif á hagvöxt. Í þróuðum löndum, sem þessi ritgerð hér snýst um, eru þessi þröngu 

skilyrði sem sett eru fram í rannsókn hennar ekki til staðar. Menntunarstig er meira og konur 

því yfirleitt ekki í meirihluta í störfum við útflutningsgeirann. Fjárfesting er yfirleitt til staðar 

án þess að treysta þurfi á erlenda fjárfesta og útflutning til að auka hagvöxtinn, svo 

nauðsynlegt er að leita annarra leiða til þess að viðhalda hagvexti (Smith og Bettio, 2008). 

Fleiri rannsóknir hafa þvert á móti leitt í ljós að til þess að auka hagvöxt til lengri tíma er 

nauðsynlegt að jafna stöðu kynjanna og gæta þess að bæði sé til staðar formlegt sem og 
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raunverulegt jafnrétti, það er að segja bæði lögbundið jafnrétti og einnig eftirfylgni þess 

(Alþingi, 2008) (Jóhanna Sigurðardóttir, 2008) (Mörtvik og Spånt, 2005) (Smith og Bettio, 

2008).   

Langtíma og skammtímasjónarmið 
Markmið hagstjórnar er fyrst og fremst að stuðla að auknum hagvexti og því markmiði skal ná 

með tilliti til langtímasjónarmiðs. Skammtímasjónarmið hagstjórnar snúast frekar um að draga 

úr eða jafna sveiflur á markaði (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 17.október 2008).  

Samkvæmt yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna árið 2005 mun mannfjöldi í Evópusambandinu, 

Japan og Vestur-Evrópu löndum fara minnkandi á næstu áratugum. Útfrá reikningum þeirra 

mun vinnuafli fækka hraðar og því mun hagvöxtur hnigna nema gripið verði til áhrifaríkra 

leiða sem skila sér til langs tíma (Mörtvik og Spånt, 2005).  

Þegar ljóst er að ekki verður um eins mikið vinnuafl að ræða og áður hefur verið þurfa 

hagstjórnarákvarðanir að vera á þann veg að vinnuaflið geti framleitt meira og aukið 

framleiðni til þess að viðhalda hagvexti. Ekki er nægilegt að nýta aðra þætti 

framleiðslufallsins þegar vinnuaflsins nýtur ekki við svo stjórnvöld verða að finna sem 

skilvirkastar leiðir til þess að auka hagvöxt landa sinna (Mörtvik og Spånt, 2005). 

Þegar ná á hagvexti á sem skemmstum tíma verður tilhneigingin hjá stjórnvöldum að virkja 

eða selja náttúruauðlindir, eða fá lán frá stórum lánabönkum, svo sem 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinum (AGS) (Morgunblaðið, 2010) (Forsætisráðuneytið, 2008). Með 

því að fara í mannaflsfrekar framkvæmdir svo sem við virkjanagerð er hægt að auka 

hagvöxtinn á stuttum tíma þar sem að vinnuafl skilar framleiðslunni og verið er að virkja áður 

vannýttar auðlindir (Samtök atvinnulífsins, 2010). Hins vegar er ekkert öruggt því ekki er víst 

að verkefnin sem ráðist er í séu arðbær til lengri tíma litið. Þegar framkvæmdum við 

virkjanagerð er lokið þá eru ekki mörg störf fyrir vinnuaflið lengur og eftir situr að skilvirkar 

aðgerðir vantar til þess að nýta aðra hluta framleiðslufallsins sem skila hagnaði til langs tíma 

litið og auka hagvöxt. 

Aukningu hagvaxtar til skamms tíma litið má rekja til heildareftirspurnar og það eru 

hagstjórnaraðilar (seðlabanki og ríkisstjórn) sem hafa áhrif á heildareftirspurnina. Með 

ríkisútgjöldum, peningaframboði og vöxtum stjórna hagstjórnaraðilar heildareftirspurninni í 

samfélaginu en deilur eru um það meðal hagfræðinga hvort hagstjórnaraðilar eigi yfir höfuð 

að vera að skipta sér af skammtímalausnum í hagkerfinu (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg 
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heimild, 10.október 2008). Hagkerfið leitar í jafnvægi ef það er látið óáreitt og því eiga 

hagstjórnaraðilar að einbeita sér að langtímamarkmiðum (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg 

heimild, 10.október 2008). 

Ef langtímamarkmiðum er fylgt eftir þá næst stöðugleiki í hagkerfið en það er eftirsóknarvert 

að búa í stöðugu hagkerfi. Ef hagstjórnaraðilar eru sífellt að grípa inn í hagkerfið til þess að 

auka skammtímahagnað þá er ljóst að á endanum verður mikill skellur þegar hagkerfið leitar 

aftur í sitt rétta horf (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 10.október 2008). 

Skammtímaframleiðslugeta í þjóðfélagi ræðst af því hvert verðlagið í þjóðfélaginu er en 

langtímaframleiðslugeta ræðst af breytum framleiðslufallsins, mannauði, náttúruauðlindum, 

tækni og fjárfestingu (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 10.október 2008).  

Leiðir til að auka hagvöxt til langs tíma felast meðal annars í því að auka sparnað og 

fjárfestingar, efla atvinnuþátttöku og bæta mannauðinn svo sem með aukinni menntun og 

þjálfun og með tækniframförum sem bæði hafa áhrif á framleiðni og fjármagn (Snæfríður 

Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 10.október 2008). 

Þegar allt kemur til alls þá eru skammtímalausnir í hagkerfum ekki vænlegar til 

langtímahagvaxtar á meðan forsjálni og markmiðasetning til langs tíma skila sér í auknum 

hagvexti. Ekki er nóg að treysta á hagstjórnaraðila sem stjórna heildareftirspurn þegar auka á 

hagvöxt, heldur verður að grípa til aðgerða sem koma til með að skila sér til langs tíma litið. 

Jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði er eitt af þeim atriðum sem kemur hagkerfum vel og því 

verður næst litið til hinna einstköku þátta sem ráða úrslitum um jafnrétti á vinnumarkaði: 

atvinnuþátttöku, menntun og kynbundinn launamun.  
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Atvinnuþátttaka 
OECD telur að konur séu vannýttasta auðlindin sem mannkynið hefur yfir að ráða og 

samkvæmt könnun þeirra má rekja mikla aukningu hagvaxtar á síðustu fimmtán árum í OECD 

ríkjunum til aukinnar þátttöku kvenna í atvinnulífinu (OECD, 2008).  

Með því að efla vinnuaflið til þátttöku í atvinnulífinu eykst geta þjóðarinnar til þess að 

framleiða vörur og þjónustu. Atvinnuþátttaka
2
 hefur áhrif á hagvöxt þar sem að aukin 

atvinnuþátttaka eykur framleiðsluna (Snæfríður Baldvinsdóttir, munnleg heimild, 

12.september 2008). Til þess að mæla atvinnuþátttöku er heildarvinnuafli á markaði deilt með 

heildarvinnuafli í landinu. (Hagstofan). Þeir einstaklingar sem teljast til vinnuaflsins er allt 

vinnufært fólk á aldrinum 16-74 ára (á Íslandi, nær yfirleitt frá sextán ára aldri til 

ellilífeyrisaldurs annarsstaðar), atvinnulaust eða í vinnu, að undanskildum nemum, föngum og 

fólk sem vinnur svarta vinnu, það er að segja, gefur tekjur sínar ekki upp til skatts 

(Ecoteacher).  

Atvinnuþátttaka karla er yfirleitt hærri en kvenna en atvinnuþátttaka kvenna gæti verið skekkt 

að einhverju leyti þar sem að algengara er að konur vinni í hlutastarfi en fullri vinnu líkt og er 

algengara meðal karla. Þetta má rekja til þess að konur bera oftast meiri fjölskylduábyrgð
3
 en 

karlmenn (Jóhanna Sigurðardóttir, 2009). Vinna kvenna inn á heimilum er vanmetin en þær 

framkvæma yfirleitt meirihluta heimilisverka auk þess að vinna fulla vinnu utan veggja 

heimilisins. Kynjamisrétti er því enn til staðar innan veggja heimilanna en ábyrgð á 

heimilisverkum og barnauppeldi liggur alla jafna á herðum mæðra en feðra þó svo að báðir 

aðilar séu útivinnandi (Félags-og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Ef vinnuframlag kvenna 

inn á heimilum væri einnig metið inn í VLF má ætla að helmingur vergrar landsframleiðslu 

væri frá konum kominn (OECD, 2008).   

Með því að koma í veg fyrir þátttöku kvenna á atvinnumarkaðnum er það tryggt að meðal- 

afköst vinnuaflsins verði lægri en þegar kynjamisrétti  er ekki til staðar á vinnumarkaði sem 

minnkar vöxt hagkerfisins (Klasen, 1999). Auk þessa geta óeðlileg höft á atvinnuþátttöku 

kvenna skilað sér í hærri launakostnaði og lægri samkeppnisgetu á alþjóðamarkaði þegar 

konum er meinaður aðgangur að atvinnulífinu og samkeppnishæf laun eru ekki til staðar þar 

sem að konur hafa lægri laun en karlar (Klasen, 1999).  

                                                           
2
 Atvinnuþátttaka er hlutfall vinnuaflsins af heildar mannfjöldanum (Hagstofan)  

3
 Fjölskylduábyrgð er skylda einstaklings gagnvart börnum, maka og heimilishaldi  



21 
 

Þau fyrirtæki sem hafa bæði konur og karla í stjórnum sínum eða hafa kvenkyns forstjóra 

skila meiri arði en fyrirtæki sem hafa einsleitar stjórnir, þ.e.a.s einungis karlmenn í stjórnum 

(Löfström, 2009). Þessar niðurstöður fengust úr rannsóknum sem gerðar voru í Finnlandi og 

Danmörku en rannsókn sem framkvæmd var á Íslandi leiddi einnig í ljós að marktækt 

samband er á milli arðsemi heildareigna þegar bæði kynin eru í stjórnum fyrirtækja (Lilja 

Mósesdóttir, 2008). Það skiptir máli að hafa bæði karla og konur við stjórnvölinn þar sem að 

mismunandi bakgrunnur og áherslur leiða til meiri fjölbreytileika og minni einsleitni í 

ákvarðanatöku. Það veit því ekki á gott ef konum er haldið frá stjórnarsetu með beinum eða 

óbeinum hætti þar sem að það hefur áhrif á ákvarðanatöku (Lilja Mósesdóttir, 2008).  

Rannsókn sem framkvæmd var í Finnlandi leiðir í ljós að fyrirtæki sem stjórnað er af konum 

skila 10% meiri arði en þau fyrirtæki sem karlar stjórna. Þetta kom fram á ráðstefnu norrænna 

jafnréttisráðherra og er sama  niðurstaða og könnunarfyrirtækið Catalyst komst að í 

Bandaríkjunum. Fjöldi kvenna í stjórnum fyrirtækja hefur áhrif á afkomu fyrirtækjanna og 

arðsemi eigin fjár er meiri (Jóhanna Sigurðardóttir, 2007). Það að hafa fleiri konur en nú 

þekkist í ríkisstjórnum landa skilar meiri hagvexti. Konur eru líklegri til þess að ráðstafa 

ríkisútgjöldum til heilbrigðismála, menntamála, grundvallarskipulags kerfisins í heild til þess 

að ná fram hagnýtingu og koma í veg fyrir fátækt (Löfström, 2009). 

Á síðustu áratugum hafa konur orðið sífellt stærra hlutfall af vinnuafli landa frá því sem áður 

þekktist en aukning kvenna í launaðri vinnu hefur leitt til þess að kynjabilið í atvinnuþátttöku 

fer sífellt minnkandi (Lim, 2002). Á áttunda og níunda áratugnum mátti sjá mikla breytingu á 

atvinnuþátttöku og óx hlutfall kvenna hraðar en karla á þessum tíma í öllum hlutum heimsins 

(nema í Afríku). Aukin atvinnuþátttaka kvenna er talin vera sú breyta sem hafði hve mest 

áhrif á það að fæðingartíðni í iðnvæddum löndum lækkaði og varð stöðugri á meðan hún er há 

eða stendur í stað í þróunarlöndum (Lim, 2002).  

Fæðingartíðni hefur neikvæð áhrif á atvinnuþátttöku kvenna í þróunarlöndunum þar sem að 

barnsburður kemur í veg fyrir atvinnuþátttöku á markaði. Flest þróuð iðnvædd lönd hafa 

stöðuga fæðingartíðni, eða í kringum 1.48-2.1 börn á konu, sem gerir konum auðveldar fyrir 

að taka þátt í atvinnulífinu þar sem að þær eru ekki heima að sinna barnastóði (Lim, 2002). 

Þau jákvæðu áhrif sem lág fæðingartíðni hefur á konur eru margs konar. Þegar konur eru í 

launaðri vinnu þá breytist staða þeirra innan fjölskyldunnar þar sem að þær hafa tekjur til 

ráðstöfunar og hafa því meira um barneignir að segja. Fórnarkostnaðurinn við að eignast barn 

verður hærri þegar konur hafa einnig tekjur sem gerir það að verkum að oft eru barneignir 
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látnar bíða. Þegar konur vinna úti og hafa efnahagslegt og fjárhagslegt frelsi þá þurfa þær ekki 

lengur að treysta á það að eignast mörg börn sem munu sjá fyrir þeim í ellinni heldur geta þær 

treyst á sjálfa sig (Lim, 2002).  

Staðan á Vesturlöndum er góð í málefnum jafnréttis kynjanna á atvinnumarkaði þar sem að 

kynjabilið þar fer minnkandi en þó má alltaf gera betur (Eurostat, 2008). Mannauðurinn þarf 

að búa yfir sem mestri færni og kunnáttu til þess að hægt sé að nýta hann sem best og þá 

skiptir menntun mestu máli.  
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Menntun 
Skilyrði fyrir hæfu starfsfólki og mannauð sem nýtist vel á vinnumarkaðnum er aðgengi að 

menntun. Mennt er máttur og því er nauðsynlegt fyrir samfélög að karlar og konur njóti jafns 

réttar til menntunar þar sem að þau mynda mannauðinn. Nauðsyn þess að konur fái aðgang að 

menntun er meiri en sú að karlar fái aðgang að menntun en samkvæmt könnun sem 

framkvæmd var árið 2000 þá hefur aðgengi kvenna að menntun jákvæðari áhrif á framleiðni 

(Smith og Bettio, 2008). Sú tenging er ekki eins skýr á milli menntunar karla og framleiðni. 

Sett var fram módel þar sem aðgengi karla og kvenna að menntun voru notuð sem sitthvor 

breytan. Niðurstaða könnunarinnar var sem áður sagði að menntun kvenna hafði meiri jákvæð 

áhrif á framleiðni (Knowles, Lorgelly, og Owen, 2000). Ennfremur var niðurstaða 

könnunarinnar sú að menntun kvenna hefur á óbeinan hátt áhrif á hagvöxt með fjárfestingu og 

mannfjöldaaukningu í landinu. Fæðingartíðni varð jafnari og lífslíkur jukust einnig með meiri 

menntun kvenna og barnadauði var minni (Knowles, Lorgelly og Owen, 2000). Það að auka 

jafnrétti í menntun og atvinnuþátttöku er því ein af fáum stefnum sem hægt er að líta á sem 

,,win-win strategy“ eða stefnu sem einungis leiðir til hagnaðar (Klasen, 1999)  

Ástæðan fyrir því að aðgengi kvenna að menntun er mikilvægara en karla er sú að áhrif 

menntunnar kvenna er víðtækari en karla. Á meðan menntun karla skilar sér í hæfni þeirra á 

vinnumarkaðnum og aukinni framleiðni þá skilar menntun kvenna því einnig auk þess að hafa 

önnur ytri áhrif sem leiða til bætt hags fleiri þjóðfélagsþegna (Löfström, 2009). Konur bera 

meiri fjölskylduábyrgð en karlar og áhrif menntunnar þeirra skila sér til barnanna. Lækkandi 

fæðingartíðni, hærri lífsaldur, auknar fjárfestingar og meiri samfélagslegur ávinningur hlýst af 

því að konur hljóti menntun. Konur eru líklegri til að fjárfesta til framtíðar og eyða launum 

sínum í hluti tengda heimilinu, heilsu barna sinna og menntun (Löfström, 2009). James 

Wolfensohn, forstjóri Alþjóðabankans lýsti mikilvægi menntunnar kvenna á áhrifaríkan hátt 

árið 1995 með afrískum málshætti þegar hann sagði: 

,,If we educate a boy, we educate one person. If we educate a girl, we educate a 

family- and a whole nation“  

Rannsóknir Åsu Löfström leiddu í ljós að það er neikvætt samband á milli kynjajafnréttis og 

kostnaði við menntun. Kostnaður við menntun verður minni eftir því sem jafnrétti eykst og 

má rekja það til þess að þegar minna kynjamisrétti ríkir og konur taka í meira mæli þátt í 

atvinnulífinu þá hækkar VLF og samfélag verður ríkara; meiri áhersla er lögð á það að 

fjárfesta í menntun og kynjajafnrétti eykst (Löfström, 2009). Það er því jákvæð hringrás sem 
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fer af stað með aukinni menntun kvenna sem skilar sér í hagnaði fyrir samfélagið, aukinni 

menntun og minna kynjamisrétti.  

Vel menntaðar konur og menn eru einnig líklegri til þess að brjóta niður gömul viðhorf og 

gildi varðandi kynjamisrétti og vinna þannig að meira kynjajafnrétti. Menntun er því 

mikilvægur þáttur í því að eyða kynjamisrétti (Löfström, 2009). 

Lönd innan Evrópusambandsins, OECD og Norðurlöndin standa vel hvað varðar jafnt 

aðgengi kynjanna að menntun og engar lagalegar hindranir eru fyrir því að kynin geti sótt sér 

menntun innan þeirra landa (Löfström, 2009). Raunin er sú að stúlkur eru í meirihluta á efri 

menntastigum og skipa einnig meirihluta á framhaldsskólastigum sem þýðir það að þær munu 

halda áfram að vera fleiri en drengir á hærri menntastigum á komandi árum (Löfström, 2009).  

Þar sem að kynjabilið í menntun er lítið hefur verið lögð rík áhersla á það að innleiða 

jafnréttisstefnur inn í skólana. Á öllum skólastigum á Íslandi er í gangi jafnréttisáætlun sem 

stuðlar að því að bæta jafnrétti kynjanna. Jafnréttisfræðsla er meiri og rannsóknir á stöðu 

kynjanna í skólakerfinu hafa verið efldar (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2004).  

Ástæðan fyrir því að kynjabilið í menntun er eins lítið og raun ber vitni er sú að ríkisstjórnir 

hafa gert sér grein fyrir því að menntun er fjárfesting til framtíðar. Ef samfélag ætlar að ná 

framförum og vera samkeppnishæft á alþjóðamarkaði verður það að mennta fólkið í landinu 

(Chauvel, 2002). Þessi vitneskja er ekki ný en kynjabilið í menntun fór þó ekki að minnka fyrr 

en á sjöunda áratugnum. Þá hófst önnur bylgja femínisma með kröfum kvenna um að geta 

unnið fyrir utan veggi heimilisins. Konum fór hægt fjölgandi í skólum en eftir að skóla lauk 

beið þeirra oft sama staða og áður, að sjá um fjölskylduna (Chauvel, 2002). Í seinni tíð hefur 

ríkari áhersla verið lög á dagvistun barna til þess að foreldrarnir geti nýtt krafta sína á 

vinnumarkaðnum og því skilar mannauðurinn meiri hagnaði fyrir samfélagið að lokinni 

menntun þegar fleiri einstaklingar taka þátt í atvinnulífinu (Löfström, 2009).  

 

 

  



25 
 

Kynbundinn launamunur 
,,Launamunur kynjanna er sá munur sem er á meðallaunum karla og kvenna á hverja 

klukkustund reiknað sem hlutfall af meðallaunum karla á klukkustund. Kynbundinn 

launamunur er sá munur sem eftir stendur þegar búið er að ,,leiðrétta“ laun einstaklinga fyrir 

mismunandi einstaklingsbundin einkenni og starfsstétt. Kynbundinn launamunur er talinn 

skýrast af mismunun á grundvelli kynferðis.“ (Lilja Mósesdóttir, 2007) 

Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist til muna á síðustu áratugum í hinum vestræna heimi. 

Aðgengi kvenna að menntun er gott og eru konur í meirihluta í framhaldsmenntun og á efri 

menntastigum, svo sem í háskólum. Konur vinna nú  sömu störf og karlar, þrátt fyrir að enn 

séu ákveðnar starfsstéttir sem nánast einskorðast við konur, svo sem umönnunar- og 

þjónustustörf (Löfström, 2009). Laun kvenna hafa hækkað og eru nú nær launum karla þrátt 

fyrir að enn sé til staðar óútskýranlegur launamunur sem einungis er hægt að rekja til kyns 

(Andersen, 2006). Það er ekki einungis kynbundinn launamunur sem viðheldur kynjajafnrétti 

á vinnumarkaði, heldur er konum einnig haldið gagngert frá stjórnunarstöðum og hærri 

stöðum svo þær geta ekki unnið sig nema ákveðið hátt upp í metorðastiganum innan 

fyrirtækis. Þetta fyrirbæri hefur verið nefnt glerþakið (e. Glass ceiling) og vísar til þess að 

konur sem eru metnaðargjarnar og vilja klifra upp metorðastigann, reka sig á það að þær 

komast ekki í hærri stöður þar sem að þar tekur karlaveldið við. Þær horfa því upp eins og í 

gegnum glerþak á karlana sem eru fyrir ofan þær en sjálfar komast þær ekki lengra (Andersen, 

2006). Glerþakið er dæmi um dulið kynjamisrétti sem þrífst innan fyrirtækja. Kynbundinn 

launamunur er bannaður með lögum í löndum Evrópusambandsins og EFTA en eins og 

glerþakið sýnir þá er hægt að fela kynjamisrétti með þessum hætti, að hleypa konum ekki að í 

stjórnunarstöður, eða með einhverskonar fyrirgreiðslum til karla sem konur njóta ekki 

(Andersen, 2006).  

Rannsóknir sýna að í öllum löndum Evrópusambandsins eru meðallaun kvenna fyrir neðan 

meðallaun karla. Þau störf sem flokkuð eru undir kvennastéttir, svo sem umönnunarstörf, störf 

í heilbrigðisgeiranum og í félagsþjónustu eru mun lægra launuð en í starfsstéttum þar sem 

karlar eru í meirihluta (Löfström, 2009). Hver ætli sé ástæðan fyrir þessum launamun? Hafa 

þær stéttir með konur í meirihluta minni framleiðni en þau störf sem karlar vinna við og þess 

vegna eru launin lægri? Er launamunurinn vegna þess að flest kvennastörfin eru innan 

opinbera geirans en karlastörfin innan einkageirans? Eða eru störfin einfaldlega verr launuð 

vegna þess að þetta eru kvennastörf? Erfitt er að finna einhliða útskýringu á þessu en 

samkvæmt rannsóknum þá hafa launin innan þeirra stétta sem áður voru taldar til karlastétta 
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farið lækkandi eftir aukna aðkomu kvenna (Andersen, 2006) (Löfström, 2009). Þessar 

niðurstöður benda til þess að kynjamisrétti á sér stað á vinnumarkaði þegar laun heillar stéttar 

lækka þegar konur fara að sækja í störfin (Löfström, 2009).  

Rannsókn um kynbundinn launamun í Evrópu sem framkvæmd var af ríkisháskólanum í 

Ástralíu sýndi fram á það að kynbundinn launamunur er mestur í launahæstu störfunum 

(Arulampalam, Booth, & Bryan, 2006). Konur hafa ekki möguleika á að ná eins langt í 

metorðastiganum og karlar sem styrkir kenninguna um glerþakið. Þeim er haldið frá bæði 

með lægri launum og einnig því að hleypa þeim ekki að í stjórnarstörf þrátt fyrir að 

rannsóknir sýni að fyritæki með jafna skiptingu karla og kvenna í stjórnum séu arðbærari en 

önnur (Arulampalam, Booth og Bryan, 2006).  

Erfitt er að meta nákvæmar efnahagslegar afleiðingar af kynbundnum launamun en Åsa 

Löfström gerði einfalda rannsókn í skýrslu sinni um Kynjajafnrétti, hagvöxt og atvinnu þar 

sem að hún sýndi fram á mögulegan hagnað þess að konur ynnu annars vegar í jafn miklum  

mæli á vinnumarkaði og karlar og hins vegar ef þær ynnu störf sem hefðu jafn mikla 

framleiðni. Með þessum skilyrðum væri jafn mikil atvinnuþátttaka karla og kvenna á markaði 

og sama framleiðni næðist með störfum þeirra. Þetta reiknaði hún svo út með tilliti til 

aukinnar VLF. Nokkrar einfaldanir voru gerðar á þessu litla reikningsdæmi, til dæmis var gert 

ráð fyrir því að ef karlar fengju 15% hærri laun en konur þá væri einnig 15% munur á 

framleiðni kynjanna. Að þessum forsendum gefnum er launamunurinn skilinn sem mælieinnig 

á framleiðnihagnaði sem næst ef konur og menn byggju við sömu skilyrði á vinnumarkaði. 

Þegar fullkomnu kynjajafnrétti er náð eykst framleiðni kvenna til jafns við þann launamun 

sem kynin búa við og þar af leiðandi eykst verg landsframleiðsla sem skilar sér í auknum 

hagvexti (Löfström, 2009). Þegar fullkomnu kynjajafnrétti hefur verið náð á 

atvinnumarkaðnum telur Löfström að lönd innan Evrópusambandsins geti aukið VLF um 14-

45% eða 28% að meðaltali (Löfström, 2009). 

Lilja Mósesdóttir, hagfræðingur og alþingismaður, benti á það að hátt hlutfall íslenskra 

kvenna í launaðri vinnu hefði skilað Íslendingum í hóp ríkustu þjóða heims. Ef íslenskar 

konur neituðu að vinna í meira mæli en konur í Evrópu, þar sem að atvinnuþátttaka íslenskra 

kvenna er 80% á móti 55% atvinnuþátttöku kvenna annarsstaðar í Evrópu, þyrfti hver 

Íslendingur að taka á sig 16% kjaraskerðingu. Árið 1999 jafngilti sú kjaraskerðing 366 þúsund 

krónum á mánuði (Valgerður Magnúsdóttir, 2002). 
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Árið 2009 gaf þáverandi félags-og tryggingamálaráðherra, Jóhanna Sigurðarsdóttir, út skýrslu 

um stöðu og þróun í jafnréttismálum. Þar benti hún á að kynbundinn launamunur viðgengist 

enn í íslensku samfélagi og erfiðlega gengi að uppræta hann. Settar hafa verið á stofn ýmsar 

starfsnefndir og samstarf milli ráðuneyta og Jafnréttisstofu þar sem að vilji er fyrir hendi til að 

eyða kynbundnum launamun (Jóhanna Sigurðardóttir, 2009). Ítarleg skýrsla var unnin af 

Háskóla Íslands þar sem launamunur kynjanna var skoðaður. Útfrá niðurstöðum þeirrar 

skýrslu var sett í gang aðgerðaráætlun til þess að eyða þessum óútskýrða kynbundna 

launamun (Jóhanna Sigurðardóttir, 2009).  

Þann 8.mars 2009- á Alþjóðlega kvennadeginum, hratt Evrópusambandið af stað baráttu gegn 

kynbundnum launamun innan aðildarríkja sinna. Í grunnsáttmálum Evrópusambandsins, 

meðal annars Lissabon sáttmálanum, er kveðið á um það að karlar og konur skulu fá sömu 

laun fyrir sömu vinnu. Lög gegn kynbundnum launamun eru til staðar og vilji stjórnvalda til 

að eyða þessum óútskýrða mun (European Commission, 2009). Baráttan átti að útrýma 

kynbundnum launamun fyrir fullt og allt innan aðildarríkja ESB þar sem að áhrif kynbundins 

launamunar eru slæm fyrir hagkerfið. Ekki eingöngu dregur kynbundinn launamunur úr 

hagvexti á þann hátt að konur minnki atvinnuþátttöku sína, heldur minnkar VLF á mann þegar 

ekki eru allir með sömu laun fyrir sömu störf (European Commission, 2009). Kynbundinn 

launamunur hefur einnig áhrif á afkomu eldri borgara þar sem að þegar konur fá lægri laun þá 

fá þær einnig lægri lífeyri. Konur, 65 ára og eldri innan Evrópusambandsins, eru í 21% hættu 

á því að lifa undir fátæktarmörkum en karlar einungis í 16% hættu þegar kynbundinn 

launamunur er til staðar. 

Kynbundinn launamunur hefur neikvæð áhrif á hagvöxt þar sem að framleiðni verður minni 

þegar kynin fá ekki jöfn laun fyrir sömu störf, atvinnuþátttaka kvenna getur minnkað, auk 

þess sem ríkið ber kostnað af því fólki sem lifir undir fátæktarmörkum og minni tekjur koma í 

ríkiskassann þar sem að færri einstaklinga er hægt að skattleggja (European Commission, 

2009) (Löfström, 2009). 

Launamun kynjanna er hægt að uppræta og vilji er fyrir hendi hjá stjórnvöldum vestrænna 

landa til þess að eyða þessum mun. Ein helsta hindrunin sem þarf að yfirstíga er 

hugarfarsbreyting og taka þarf til endurskoðunar laun kvenna í ,,kvennastéttum“ og mikilvægi 

þeirra starfa fyrir samfélagið. Þegar jafnréttisáætlanir hafa verið samdar og stefnumótun 

einkennist af samhug um að eyða kynbundnum launamun þá þarf sterka eftirfylgni og fræðslu 
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til þess að koma í veg fyrir það að kynbundinn launamunur skaði ekki efnahag ríkja. Til þess 

liggja ríkir hagsmunir eins og fjallað hefur verið um.   
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Til upplýsinga 
Ekki verður farið í úrlausnir til þess að drag úr kynjamisrétti í atvinnuþátttöku, menntun og 

kynbundnum launamun en þó verða hér nefndar nokkrar aðgerðaráætlanir ríkisstjórna sem 

sýna fram á það að vilji er fyrir hendi hjá ríkisstjórnum til þess að eyða kynjamisrétti þar sem 

sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess. 

Íslensk yfirvöld, Evrópusambandið og ríkisstjórnir aðildarríkja þess hafa mikinn hug á að 

eyða kynjajafnrétti í löndum sínum. Sýnt hefur verið fram á skaða kynjamisréttis fyrir 

hagkerfi í fjölda skýrslna og rannsókna og því er mikill vilji fyrir hendi til að bæta úr málum 

(European Commission, 2009) (OECD, 2008) (Jóhanna Sigurðardóttir, 2009).  

Á Íslandi hefur verið sett fram þingsályktunartillaga um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 

til næstu fjögurra ára (2010-2014). Skýrslunni er skipt upp í níu hluta og hefur hver og einn 

það markmið að auka jafnrétti kynjanna á hinum ýmsu sviðum. Sextíu verkefni eru sett fram í 

þingsályktunartillögunni sem framfylgja á á árunum fjórum (Alþingi, 2010).   

Innan Evrópusambandsins starfar jafnréttisstofnun sem hefur það að markmiði að eyða 

kynjamisrétti innan aðildarríkja sambandsins. Jafnréttisstofnunin starfar sem stuðningsstofnun 

og hjálpar aðildarríkjunum að ná kynjajafnrétti (European Commission).   

Á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 2.júlí 2010 var samhljóða samþykkt tillaga um 

að stofna nýja deild sem hefur það að markmiði að hraða þróun í málefnum kvenna um allan 

heim. Þessi nýja deild fékk heitið UN Women eða UN Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women (United Nations, 2010). Stofnun UN Women er afrakstur margra 

ára samingaviðræðna við aðildarríki SÞ og ýmissa hjálparstofnana sem sérhæfa sig í 

málefnum kvenna um heim allan (United Nations, 2010). Með stofnun deildarinnar er búið að 

skapa nýjan grundvöll fyrir samhæfðum aðgerðum um málefni kvenna; baráttuna gegn 

kynjamisrétti, kúgun kvenna, menntun og fleira.  

Konur eru enn eftirbátar karla efnahagslega séð og einnig er pólitískt afl þeirra minna. 

Norðurlöndin eru hins vegar þau lönd sem lengst eru á veg kominn með að loka kynjabilinu 

(e. Gender gap) samkvæmt rannsókn sem tók til 134 landa (The Associated Press, 2009). 

Ísland var í efsta sæti á listanum og var mælt með 82.8% kynjajafnrétti en 100% er fullkomið 

kynjajafnrétti (The Associated Press, 2009).   
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Vitundarvakning hefur greinilega átt sér stað um heim allan um jafnrétti kynjanna og sést það 

í verki með þeim aðgerðaráætlunum sem eru í gangi hjá einstaka ríkjum, stórum 

ríkjasamböndum og alþjóðasamtökum. 
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Niðurstöður 
Jafnréttisbarátta kynjanna sem hófst fyrir alvöru á nítjándu öld hefur skilað því að í dag hafa 

konur á Vesturlöndum jöfn tækifæri á við menn til þess að njóta þess sem samfélagið hefur 

upp á að bjóða. Kosningaréttur, fjárhagslegt og efnahagslegt frelsi, lagalegur réttur, menntun, 

atvinnuþátttaka og fleiri réttindi hafa konur barist hart fyrir og njóta afrakstur baráttu sinnar í 

dag. Þrátt fyrir að hafa náð langt í baráttu sinni fyrir jöfnum réttindum þá má ekki slaka á. Enn 

er fullu jafnrétti ekki náð og það verður að vinna að því statt og stöðugt til þess að fullkomið 

kynjamisrétti verði að veruleika.  

Hagvöxtur segir til um efnahagslega velferð þjóða og lífsgæði í hverju landi fyrir sig. Farið 

var í greiningu á hagvexti og athugað hvort að kynjamisrétti hefði einhver áhrif á hagvöxt. 

Sterkt samband er á milli bættrar stöðu kvenna í atvinnuþátttöku, menntun og eyðingu 

kynbundins launamunur og hagvaxtar. Þau lönd sem búa við mest kynjajafnrétti eru þau lönd 

sem búa við bestu lífskjörin en jöfnuður leiðir til meiri framleiðni og með aukinni framleiðni 

eykst hagvöxtur. 

Kenning Seguino var tekin fyrir en hún hafði ákveðna galla og getur því varst talist marktæk. 

Einungis var um að ræða tuttugu lönd sem þurftu að lúta ströngum skilyrðum til að passa inn í 

kenningu hennar. Samkvæmt Seguino átti kynbundinn launamunur og ákveðið kynjamisrétti 

að hagnast þróunarlöndum til þess að ná örum hagvexti en þegar fleiri rannsóknir höfðu verið 

skoðaðar kom í ljós að sú kenning stenst ekki.  

Langtíma og skammtímasjónarmið í hagstjórn voru borin saman og ekki var um að villast að 

langtímasjónarmið eru þau sem skila bestum árangri. Stöðugleiki og stöðugur vöxtur 

hagkerfis eru eftirsóknarverð og með góðri stefnumótun, skipulagningu og eftirfylgni er hægt 

að auka hagvöxt á áhrifaríkari hátt með langtímamarkmiðum. Sem dæmi um gott langtíma 

markmið er kynjajafnrétti þar sem mannauðurinn er efldur með menntun, atvinnuþátttaka 

eykst og í kjölfarið eykst framleiðni. Kynbundnum launamun þarf að eyða til þess að auka 

hagsæld þjóðfélaga og hafa ríkisstjórnir, ríkjasambönd og alþjóðasamtök sett sér það markmið 

að vinna gegn honum.  

Jafnrétti kynjanna er mikilvægt málefni fyrir velferð efnahagskerfa og stöðu landa á 

alþjóðamarkaði. Það liggur ljóst fyrir að ekkert land mun ná að blómstra og auka velmegun 

sína ef helmingur mannauðsins tekur ekki þátt í atvinnulífinu eða hagkerfinu í heild. 
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Kynjamisrétti hefur áhrif á hagvöxt hvort sem litið er til menntunar, atvinnuþátttöku eða 

kynbundins launamunar. Með langtímamarkmiðum, lagasetningu, stefnumótun, eftirfylgni en 

fyrst og fremst hugarfarsbreytingu telur höfundur að mögulegt verði að ná fullkomnu jafnrétti 

kynjanna sem skilar sér til komandi kynslóða og eykur hagsæld.  
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Lokaorð 
Þó svo að Vesturlönd séu ekki aftarlega á merinni í jafnréttismálum þá má alltaf gera betur ef 

duga skal. Lög, jafnréttisáætlanir og innleiðing kynjajafnréttis í stefnumótanir stjórnvalda eru 

allt aðferðir sem stuðla að auknu jafnrétti kynjanna. Mikilvægasti hjallurinn er þó án efa 

hugarfarsbreyting fólks en um leið og það sér hvaða ávinning jafnrétti kynjanna hefur þá er 

líklegra að hugarfarið breytist. Efnahagslegur ágóði hlýst af auknu jafnrétti svo ekkert ætti að 

vera því til fyrirstöðu að útrýma kynjamisrétti að fullu, en til þess þarf hugarfarsbreytingu og 

samstillt átak stjórnvalda, þeirra sem framfylgja stefnu stjórnvalda sem og allra þegna ríkis. 

Með því að nýta krafta kvenna til jafns við karla, koma í veg fyrir að kynjamisrétti eigi sér 

stað með því að útiloka konur frá menntun, með því að hleypa þeim ekki inn í atvinnulífið eða 

með því að halda þeim niðri í atvinnulífinu með óútskýranlegum kynbundnum launamun er 

hægt að byggja upp samfélag sem nýtur ávinnings af jafnrétti kynjanna. Komið er í veg fyrir 

mörg samfélagsleg vandamál og hagvöxtur verður stöðugur og eykst til langs tíma litið. 

Höfundur hefur nú farið í gegnum mikilvægi kynjajafnréttis og sýnt föður sínum fram á það 

svart á hvítu með tilliti til efnahagslegra þátta að það er samfélögum mikilvægara að nýta alla 

þjóðfélagsþegna í stað þess að konur séu heimavinnandi og hugsi um börnin á meðan 

karlarnir haldi hagkerfinu uppi með því að vinna úti. Það er von höfundar að ritgerð þessi geti 

hjálpað til við hugarfarsbreytingu hjá föður höfundar og að hann sjái bættan hag heildarinnar í 

auknu kynjajafnrétti. Höfundur telur sig því hafa sannað mál sitt fyrir föður sínum og svarað 

rannsóknarspurningunni: Já, kynjamisrétti hefur áhrif á hagvöxt og það neikvæð 

Ég vil ljúka þessari ritgerð með orðum Ban Ki-Moon, framkvæmdastjóra Sameinuðu 

þjóðanna sem hann lét falla þann 8.mars 2008.  

,,...investing in women is not only the right thing to do. It is the smart thing to do. I am 

deeply convinced that, in women, the world has at its disposal, the most significant 

and yet largely untapped potential for development and peace.“ 
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