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framtíðaráskoranir í 
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Kyn, starfsframi og laun  
Staða karla og kvenna á íslenskum vinnumarkaði 

20. maí 2015 
 

Guðný Einarsdóttir, sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneyti,  
fulltrúi þess í aðgerðahópi stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins um 

launajafnrétti     

 



Aðgerðahópur stjórnvalda og aðila 
vinnumarkaðarins um launajafnrétti 

 
 



Nefnd & Vinnuhópur 

Aðgerðahópur á að skila framkvæmdaáætlun til 
ráðherra fyrir árslok 2016 

Desember 2012 

Hópur skipaður í 
tilraunaskyni til 

tveggja ára 

Ríkisstjórnin 
framlengdi 

skipunartíma til 
2016 

Október 2012 

Viljayfirlýsing um 
samstarf til að eyða 

kynbundnum 
launamun 

Starfs-
maður 

Sérfræð-
ingar í 

FJR 

Erindisbréf 

Desember 2016 

Framkvæmda-
áætlanir m/ 
tillögum að 

aðgerðum  til  
ráðherra 

Málþing & alþjóðleg 
ráðstefna um 
launajafnrétti 

Desember 2014 

Rannsóknir um 
launajafnrétti & 
stöðu karla og 

kvenna 

Tilraunaverkefni um innleiðingu jafnlaunastaðals 



Jafnrétti á vinnumarkaði? 

Hlutastörf 

Staðalímyndir 

Kynbundið náms- 
og starfsval 

Samræming 
fjölskyldu- og 

atvinnulífs  

Völd & áhrif 

Staða kvenna og 
karla á 

vinnumarkaði 



Jafnrétti á vinnumarkaði - áhrifaþættir 

Ábyrgð á 
heimilisstörfum, 

umönnun barna og 
aldraðra 

Fæðingarorlof Ólaunuð vinna Hlutastörf 

Starfsþróun  Launamunur Lífeyrir 



Verkefni aðgerðahóps 2012-2016 

Tilraunaverkefni um innleiðingu 
jafnlaunastaðals 

 Ýtt úr vör á Jafnréttisþingi 1. 
nóvember 2013 

 Tveir sérfræðingar á vegum 
FJR leiða tilraunaverkefni 
 11 ríkisstofnanir 
 2 sveitarfélög 
 5 einkafyrirtæki 

 Námskeið & verkfæri þróuð 
fyrir innleiðingu 

 Námskeið fyrir vottunaraðila 
 Fyrstu vottanir haustið 2015? 

Opnir fundir, ráðstefnur & 
viðburðir 

 14. feb. 2014: Karlar í 
umönnunar- & 
kennslustörfum  

 26. feb. 2014: Konur í 
hefðbundnum karlastörfum 

 13. nóvember 2014: 
Ráðstefna um launajafnrétti á 
vinnumarkaði 

 20. maí 2015: Kyn starfsframi 
& laun 

 Jafnlaunadagur  

Rannsóknir & aðgerðaáætlanir 

 Rannsókn Hagstofunnar á 
kynbundnum launamun á 
almenna og opinbera hluta 
vinnumarkaðar 

 Rannsóknarskýrsla í samstarfi 
við Eddu-öndvegissetur um 
stöðu kvenna & karla á 
vinnumarkaði 

 Uppbrot hins kynskipta 
vinnumarkaðar 

 Kynbundið náms- og starfsval 
 Samræming fjölskyldu-og 

atvinnulífs 



Þátttakendur í tilraunaverkefni um innleiðingu 
jafnlaunastaðals 

Einkafyrirtæki 

 Leikskólinn Sjáland 
 Olís 
 Rio Tinto Alcan - ÍSAL 
 Valitor 
 VÍS 

 

Ríkisstofnanir 

 Fjármála-og 
efnahagsráðuneytið 

 Velferðarráðuneytið 
 Alþingi 
 Landmælingar Íslands 
 Landsbókasafn Íslands – 

Háskólabókasafn 
 Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu 
 Menntaskólinn í Kópavogi 
 Náttúrufræðistofnun Íslands 
 Ríkiskaup 
 Tollstjóri 
 Vinnumálastofnun 

 

Sveitarfélög 

 Reykjavík 
 Hafnarfjörður 

 



Jafnlaunamerki 

 
 



Jafnlaunamerki 

 
 



Upplýsingar á netinu 

 
• Aðgerðahópurinn heldur úti heimasíðu þar sem er að finna fundargerðir, 

áfangaskýrslu og annan fróðleik um starf hópsins. 
http://www.velferdarraduneyti.is/vefir/launajafnretti/ 
 

• Aðgerðahópurinn á Facebook: https://www.facebook.com/launajafnretti  
 

• Vinnustofur fyrir þá sem hyggjast innleiða jafnlaunastaðalinn: 
http://www.smennt.is/nam-hja-starfsmennt/nam-um-kjor-og-
velferd/jafnlaunastadall/ 
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