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Frum varp þ e tta  gengur ú t á að auka vo ttunar- og eftirlitsstarfsem i í landinu. Við allar 
slíkar aðgerðir er nauðsynlegt að fram  fari einhvers konar kostnaðar- ábatagreining. Sam a á 
til dæmis við um  krabbam einsskoðanir, nauðsynlegt er að m eta  kostnað og gagnsemi við slíkar 
skoðanir. Öll viljum  við ú trým a krabbam einum  og öðrum  meinum.

Augljóst er að vo ttunar- og eftirlitsstarfsem i kostar fé. Sennilegt m á telja  að þess h á tta r  
kostnaður leggist þyngra á sm ærri fyrirtæki og nýsköpunarfyrirtæki. Gagnsemi jafnlaunavott- 
unar á grundvelli Jafnlaunastaðals Staðlaráðs er eflaust mjög m ism unandi eftir fyrirtækjum . 
Þeir sem þann staðal gerðu vönduðu sig við verkið og æ tla  m á að þæ r hugm yndir sem í honum 
eru geti nýst ým sum  við m annauðsstjórnun. Mín æ tlan  er staðalinn gæti hentað stórum  fyrir- 
tæ kjum  sem vilja gott sam ræm i í launastefnu sinni. Sú hugsanlega gagnsemi hefur ekkert með 
m un á kynjum  að gera, heldur miklu frem ur að vernda fyrirtæki og starfsm enn fyrir áburði um  
kííkuskap og spillingu. K líkuskapur og spilling leiðir til vannýtingar á m annauði.

Þó að jafnlaunastaðallinn  sé að m örgu leyti gagnlegt plagg er hvatinn að tilkom u hans 
byggður á misskilningi. Það er sá misskilningur að það halli kerfisbundið á konur á frjálsum  
vinnum arkaði. Ég rökstuddi þ e tta  í um sögn minni (19. septem ber 2012) til Staðlaráðs um  
staðalinn: ÍST 85 (Jafnlaunakerfi).

Sams konar misskilningur virðist liggja að baki máli 437. Hugm yndin virðist byggja á því 
að það þurfi einhvers ríkisstýrt eftirlit með því að launagreiðendur mismuni ekki í launum . Í 
ágæ tri skýrslu Velferðarráðuneytisins frá í Maí 2015, Launamunur karla og kvenna  er rakin 
ýmis konar gagnavinnsla. Efst á blaðsíðu 36 í þeirri skýrslu er form úla þar sem gefið er í 
skyn að túlka megi stuðulinn við kyn-breytuna sem kynbundinn launam un. Neðar á sömu 
blaðsíðu stendur orðrétt: Engu að síður sýna rannsóknir jafnan jákvæð áhrif sambúðar á laun, 
einkum karla. G ott og vel. Ef til er kynbundinn launam unur þá er hann  ein ta la  fyrir ógifta og 
önnur ta la  fyrir gifta. Á næ stu  blaðsíðu kveður við svipaðan tón, Enn önnur ráðgáta er hvers 
vegna börn hafa meiri áhrif á laun karla en kvenna. Þ e tta  sýnir að kynbundni launam unurinn 
sem verið er að leita að getur ekki verið ekki ein tala. Þ e tta  er vönduð og vel unnin skýrsla 
og höfundar eru varfærnir. Á blaðsíðu 53 stendur: Við getum þ v í  ekki með vissu ályktað að 
sá óskýrði launamunur sem hér hefur verið metinn sé eingöngu vegna kynferðis. Eðlilegt er 
að túlka þessa skýrslu þannig að hugtakið kynbundinn launam unur sé á misskilningi byggt. 
Skýrslan er nánast sönnun á að kynbundinn launam unur sé ekki til og m enn eigi að eyða 
takm örkuðu rannsóknarfé á annan  hátt.

Það að h rapa að ályktunum  um  kynbundinn launam un, til dæmis ú t frá form úlum eins og 
blaðsíðu 36, er dæmi um  tölfræðivillu. Verandi með doktorspróf í tölfræði og háskólakennari 
(eftir 5 ára  sta rf h já K jararannsóknarnefnd) bjó ég árið 1992 til kennslubókardæm i sérhannað



til að vara við ályktunum  af þessu tagi. Ég hef skrifað um  þ e tta  dæmi í íslensk blöð, Vísbend- 
ingu 1994 og Þjóðm ál 2005. B esta ú tgáfan  af dæmi m ínu er á ensku í bandarísku blaði. Greinin 
á ensku heitir Some Statistical Illusions and the Debate on Discrimination. Eðli rangtúlkun- 
arinnar á skýrslu Velferðarráðuneytisins er nánast alveg eins og aðvörunardæm ið sem ég no ta  
í grein minni. Í skýrslu Velferðarráðuneytisins er form úlan aðeins flóknari og tö lu rnar fleiri. 
D ýrar tölfræðivillur er alþjóðlegt vandam ál og takm arkast ekki við um ræ ðu um  m ism unun 
(sbr. til dæmis h indurvitn i um  bólusetningar). Hugsanlega er ein ástæ ðan m enntunarskortur 
í tölfræði. Í m örgum  háskóladeildum , t.d . í félagsfræði, lýðheilsuvísindum, sálfræði, ofl. er 
hugsanlegt að tölfræ ðikennarinn hafi aldrei tekið námskeið h já faglærðum tölfræðingi. Sænski 
tölfræðiprófessorinn Per Johansson tjá ir sig á svipaðan h á tt í greininni, Förutfattade meningar, 
statistik och jamstalldhet, fordómar, tölfræði og jafnrétti.

Bandaríski hagfræðiprófessorinn Thom as Sowell (svartur), hefur varað sérstaklega við kvóta- 
kerfi og jákvæðri m ism unun. H ann segir að slíkt sé skaðlegt fyrir samfélagið og geti b itnað illa 
á svörtum  sem það á þó að gagnast. Það geti ekki verið gott að skipa m ann í stjórn  b ara  til 
að uppfylla einhvern kvóta um  húðlit. Það að m arglitar stjórnir séu góðar þýðir ekki að það 
sé til b ó ta  að þvinga fram  m arglitar stjórnir alls staðar.

Ef m ál 437 verður sam þykkt óbrey tt hefur það í för með sér þungar skriffinnskuálögur 
á m örg fyrirtæki. Alls óvist er hver áhrifin á form úlur eins og þá á blaðsíðu 36 í skýrslu 
Velferðarráðuneytis gæ tu  orðið. Sér í lagi er ekkert sem bendir þil þess þ e tta  breyti á nokkurn 
h á tt  hegðun einstaklinga í hjónabandi. Sú hegðun er m eginskýring á m un á m eðallaunum  
karla og kvenna. M arkmið hagstjórnar h lý tur að vera að n ý ta  m annauðinn sem best. Þ e tta  
frum varp er ekki skref í ré tta  á tt , þó svo að góðar hugm yndir úr jafnlaunastaðlinum  gæ tu 
nýst einhverjum. Þó svo að einhver launagreiðandi vilji s tund a  m ism unun er hagræ nt svigrúm 
til þess takam arkað. Kerfisbundin m ism unun í launum  getur því ekki verið ú tb re itt  alm ennt 
vandam ál.


