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Sterkt ákall hefur
verið um að opinber
stefnumótun styðjist
við niðurstöður vís-
indalegra rannsókna,
t.a.m. hvað varðar um-
hverfisvernd. Þeir
sem halda fast í sínar
fyrirfram mótuðu
hugmyndir og afneita
vísindunum þegar þau
samrýmast þeim ekki
eru álitnir illa upp-
lýstir kjánar. Það er að sjálfsögðu
skynsemi fólgin í því að taka tillit
til vísindalegra rannsókna og nauð-
synlegt að hlusta á málsmetandi
sérfræðinga áður en lög eru fest.
Annars er stutt í að lagabálkar
mótist af lýðskrumi og sam-
anstandi af illa ígrunduðum og
skaðlegum stefnum. En þegar um
réttlætismál eins og jafnrétti
kynjanna er að ræða virðist eins og
sumir kasti gagnrýnni hugsun fyrir
róða. 

Hvað segja vísindin um launa-
mun kynjanna á Íslandi? Sé tekið
mið af almennri umræðu mætti
ætla að kerfisbundið misrétti við-
gengist á íslenskum vinnumarkaði.
Þó að kynbundinn launamunur sé
til staðar gefa niðurstöður hag-
rannsókna ekki tilefni til slíkrar
fordæmandi ályktunar gagnvart
stjórnendum fyrirtækja. Eins og
segir í skýrslu velferðarráðuneyt-
isins frá 2015, Launamunur karla
og kvenna: „Óskýrður launamunur
felur í sér þann hluta launamunar
sem skýribreytur og matsaðferð
skýra ekki. Aðrar skýribreytur og
aðrar aðferðir gætu þannig skilað
allfrábrugðinni niðurstöðu. Varlega
þarf því að fara í að túlka óskýrðan
launamun sem hreina launa-
mismunun.“ Einnig er bent á að
„launamun milli kynjanna megi
einkum rekja til kynbundins vinnu-
markaðar. Mennta- og starfsval

kynjanna skiptir hér
mestu. Hag-
fræðikenningar gera
ráð fyrir að valið sé
frjálst … en taka ekki
afstöðu til þess hvern-
ig val fólks mótast.“

Í skýrslunni stend-
ur því berum orðum
að ekki sé hægt að
túlka launamun milli
kynja sem mismunun
en að hann megi eink-
um rekja til ákvarð-
ana einstaklinga sem
hafa sína eigin nyt-

jahámörkun og velferð að leið-
arljósi. Til grundvallar slíkum
ákvörðunum liggja margir aðrir
þættir en laun. Helgi Tómasson,
prófessor í tölfræði og hagrann-
sóknum, skrifaði grein um algeng-
ar meinlokur varðandi þetta efni
sem nefnist „Tölfræðigildrur og
launamunur kynja“ (Þjóðmál,
2005). Þar bendir Helgi réttilega á
að útilokað sé að rökstyðja kerf-
isbundna mismunun gagnvart til-
teknum hópi fólks í markaðskerfi
sem býr við frjálst flæði vinnuafls.
Slík hegðun er fullkomlega órök-
rétt út frá hagnaðarhámarkandi
sjónarmiði fyrirtækja og brýtur
þannig í bága við skyldur stjórn-
enda gagnvart hluthöfum. 

Miðað við nýlega umræðu og
fyrirhugaðar aðgerðir stjórnvalda
um jafnlaunastaðal eða jafnlauna-
vottun virðist sem algengar mi-
stúlkanir á niðurstöðum hagrann-
sókna séu notaðar sem réttlæting
á verulegum inngripum og kostn-
aðarsömum kvöðum á fyrirtæki.
Nýleg tilkynning á vef velferð-
arráðuneytisins fjallaði um nið-
urstöður hagrannsókna sem varða
launamun kynjanna af talsverðri
ónákvæmni. Þar stóð m.a.: „Fjöldi
launakannana og rannsókna lið-
inna ára og áratuga staðfestir að
karlar og konur njóta ekki sömu
launa fyrir sambærileg og jafn-
verðmæt störf.“ Fyrir utan það að

ógjörningur er að skilgreina „jafn-
verðmæt störf“ með vitrænum
hætti þá liggur annar grundvallar-
misskilningur þessarar umræðu í
því að verðmæti séu skilgreind út
frá starfslýsingum. Þau verðmæti
sem skapast í hagkerfinu velta
ekki á starfslýsingum heldur af-
köstum þess fólks sem starfinu
sinnir. Er allt starfsfólk sem sinnir
störfum með sömu starfslýsingu
nákvæmlega „jafn verðmætt“? Það
myndu líklega fáir atvinnurek-
endur halda því fram. Að ætla að
þvinga ákvarðanatöku og umbun-
arkerfi fyrirtækja í tiltölulega ein-
falda staðla með illskilgrein-
anlegum hugtökum er öfugsnúið, í
besta falli kjánalegt en í versta
falli afar kostnaðarsamt og skað-
legt.

Hagrannsóknalíkön eru alltaf
nálgun á veruleika sem er mun
flóknari en tölfræði gæti nokkurn
tímann útskýrt. Ótal þættir sem
hafa áhrif á starfsval, laun og virði
starfsfólks verða aldrei fangaðir í
líkön eða staðla með fullnægjandi
hætti. Af þessu leiðir að takmarkið
um nákvæmlega jöfn laun milli
kynja getur aldrei verið skýrt og
mælikvarðinn getur aldrei verið
traustur.

Umræðan um þörfina fyrir jafn-
launastaðal er á villigötum. Inn-
grip hins opinbera munu koma til
með að skaða þá mest sem þeim er
ætlað að hjálpa – launþegana sem
vilja eflaust frekar sjá krónurnar
enda í launaumslaginu en fórnað á
altari skrifræðisins.

Launamunur kynjanna og
altari skrifræðisins
Eftir Önnu Hrefnu
Ingimundardóttur » Ótal þættir sem hafa

áhrif á starfsval,
laun og virði starfsfólks
verða aldrei fangaðir í
líkön eða staðla með
fullnægjandi hætti.
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Höfundur er hagfræðingur.
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Hinir fiðruðu vinir okkar, smáfugl-
arnir, eiga erfitt uppdráttar í fann-
ferginu sem þekur höfuðborgar-
svæðið þessa dagana. Það væri
gustukaverk að gefa þessum greyj-
um eitthvað í gogginn á örugga
staði. 

Þarfir þeirra eru mismunandi.
Skógarþrestir, svartþrestir og star-
ar eru sólgnir í allskonar ber og
ávexti auk brauðmetis. Flestir smá-

fuglar eru einnig í þörf fyrir feitmeti
í vetrarhörkunum og því er gott að
blanda t.d. matarolíu í brauðmylsnu
eða gefa þeim annað feitmeti. Snjó-
tittlingar vilja gjarna láta gefa sér
fræ á á opnum svæðum eða t.d. á
húsþökum en t.d. auðnutittlingar og
barrfinkur eru flink að éta úr hang-
andi döllum.

Nú ætti fólk að launa þeim söng-
inn sl. sumar og gefa þeim að borða. 

Velvakandi Svarað í síma 569-1100 frá kl. 10-12 velvakandi@mbl.is

Smávinir okkar eru svangir

Svangir Það er þröngt í búi hjá
smáfuglunum núna.

Morgunblaðið/Styrmir Kári

ÞÚ FINNUR ALLT Á FINNA.IS

ÞARFTU AÐ LÁTA GERA VIÐ?

Móttaka að-
sendra greina

Þeir sem vilja senda Morg-
unblaðinu greinar eru vinsamlega
beðnir að nota innsendikerfi
blaðsins. Kerfið er auðvelt í notk-
un og tryggir öryggi í samskiptum
milli starfsfólks Morgunblaðsins
og höfunda. Morgunblaðið birtir
ekki greinar sem einnig eru send-
ar á aðra miðla.

Að senda grein

Kerfið er aðgengilegt undir
Morgunblaðslógóinu efst í hægra
horni forsíðu mbl.is. Þegar smellt
er á lógóið birtist felligluggi þar
sem liðurinn „Senda inn grein“ er
valinn. Í fyrsta skipti sem inn-
sendikerfið er notað þarf notand-
inn að nýskrá sig inn í kerfið. Ít-
arlegar leiðbeiningar fylgja hverju
þrepi í skráningarferlinu. Eftir að
viðkomandi hefur skráð sig sem
notanda í kerfið er nóg að slá inn
kennitölu notanda og lykilorð. 


