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Útdráttur 
Margir Íslendingar hefja sín fyrstu skref á vinnumarkaði þegar komið er í 

framhaldsskóla, jafnvel fyrr. Mjög algent er það hjá yngri kynslóðum að ekki sé til 

staðar þekking á eigin réttindum hvað varðar kjarasamningsbundin réttindi á 

vinnumarkaði. Langalgengast er að einstaklingar fái aðstoð frá foreldri eða 

forráðamanni til þess að leiðbeina sér og fræða sig um slík málefni. Oftar en ekki er 

það gert eftir að reyna þarf á þessi kjarasamningsbundnu réttindi.  

Ekki margir einstaklingar öðlast þá þekkingu sem telst nokkuð nauðsynleg þegar  

kemur að launum og/eða lífeyri, séreignarsjóði, og það sem viðkemur launaseðli og 

skilningi á honum. Ekki er sérstaklega gert ráð fyrir kennslu eða námskeiði í þessu 

viðfangsefni í grunnskólum eða framhaldsskólum og því treystir ungt fólk yfirleitt 

einnig líka á foreldri eða forráðamenn sína til þess að leiðbeina sér til þess að öðlast 

betri skilning við lestur launaseðils. 

 Einstaklingar sem eru að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði geta því orðið 

fyrir ákveðnum brotum á réttindum sínum án þess að átta sig á því í tæka tíð. Til þess 

að halda gagnsæi á vinnumarkaði getur það því verið mikilvægt að veita þessum hóp 

kennslu á meðan setið er ennþá á skólabekk. 

 Í ritgerð þessari er meðal annars fjallað um almenn réttindi á vinnumarkaði, 

almennan- og opinberan vinnumarkað, skoðuð er tilskipun Evrópuréttar á hlutastörfum, 

lífeyrisréttindi, lög um stéttarfélög og að lokum niðurstöður rannsóknar sem 

framkvæmd var á meðal framhaldsskólanema til þess að komast að niðurstöðu 

rannsóknarspurningarinnar sem sett var fram í byrjun. 
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1. Inngangur 
Hugmyndin að taka fyrir þekkingu framhaldsskólanema á réttindum sínum og 

þjónustu stéttarfélaga vaknaði hjá höfundi tiltölulega snemma í viðskiptalögfræði 

náminu. Höfundur hefur haft áhuga á vinnurétti töluvert lengi og hefur starfað fullu 

starfi fyrir og samhliða náminu hjá stóru fyrirtæki. Höfundur hafði leitað til síns 

stéttarfélags við starfslok sín hjá fyrirtækinu og komst á þeim tíma að því að fyrirtækið 

hafi ekki veitt höfundi orlof sitt ásamt öðrum vanköntum sem komu í ljós með aðstoð 

stéttarfélagsins. Þar komst höfundur að því að þekking sín hefði mögulega getað komið 

í veg fyrir að slíkur viðburður hefði átt sér stað, hefði þekkingin verið meiri. Höfundur 

minnist þess að hafa ekki fengið kennslu eða leiðsögn í því að lesa og skilja launaseðil 

sinn ásamt því að þekkja til innihalds kjarasamnings og tengingu hans við 

ráðningarsamninga um innihald kjarasamnings síns. 

 

Markmið rannsóknar er að komast að því hvort nemendur hafi fengið kennslu og 

öðlast þekkingu á þeim réttindum sem þeir hafa á vinnumarkaði, hvort að nemendur 

þekki til þeirrar þjónustu og starfsemi sem stéttarfélög hafa upp á að bjóða fyrir 

félagsmenn sína og hversu góða þekkingu nemendur hafa á því að lesa launaseðil sinn. 

Mikilvægur þáttur í því er að komast að því hvort nemendur hafi þá þekkingu eða séu 

meðvitaðir um lífeyrisréttindi sín og séreignarsparnað.  

 

Rannsóknarspurningin sem leitast verður eftir að svara: Hversu vel þekkir ungt fólk 

þjónustu stéttarfélaga er tengist réttindum þeirra á vinnumarkaði?  

 

Verður því bæði leitast til þess að svara hvort að ungt fólk þekki réttindi sín á 

vinnumarkaði og um þá þjónustu sem stéttarfélögin hafa upp á að bjóða. 

 

Ritgerðin er sett upp í tvo hluta: annars vegar er fræðikafli um efnið og hins 

vegar eru niðurstöður. Í fræðikafla verður farið yfir reglur vinnumarkaðarins, lög 

vinnuréttarins, kjarasamning stéttarfélags og aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verðir á 

stöðu ungmenna á vinnumarkaði. 

Í seinni hluta rannsóknarinnar verða niðurstöður spurningakönnunar, aðferðafræði 

rannsóknarinnar, mælitæki og hvernig úrvinnsla gagna fór fram. 
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2. Aðferðafræði verkefnis 
Höfundur nýtir sér löggjafir, dóma, ritrýndar greinar, bækur og fyrri rannsóknir ásamt 

fleira efni sem aflað hefur verið í gegnum internetið. Höfundur nýtir einnig megindlega 

rannsóknaraðferð í formi spurningakönnunar sem notuð er samhliða heimildum í 

niðurstöðum verkefnis. Viðfangsefni verkefnis er afmarkað og skilgreint, þannig er 

rannsóknarspurningin svo sett fram og leitast verður til að svara henni. 

Í þessu verkefni mun höfundur notast við þá aðferðafræði sem byggist á 

rannsóknarþrepum Philip Kotler og miðast við fimm þrep.1  

 
Mynd 1 - Rannsóknarþrep Philips Kotler 

 

2.1. Megindleg rannsóknaraðferð 
Megindleg rannsóknaraðferð byggist fyrst og fremst á því að tölusetja gögnin og draga 

ályktun um stærri heildir. Hægt er að leggja megindlega rannsókn fram til dæmis með 

spurningalista þar sem afmarkaðir eru svarmöguleikar og hann lagður fyrir ákveðið 

úrtak hóps sem rannsóknin á að ná til.2 Megindlegar rannsóknaraðferðir hafa það fram 

yfir eigindlegu rannsóknirnar að gagnagreining í megindlegri rannsókn byggir á 

tölulegri framsetningu sem gerir niðurstöður rannsóknar skýrari og leyfir niðurstöðum 

að tala sínu máli. Ekki er þó hægt að fullyrða að niðurstöður nái hins vegar yfir allt 

þýðið, hvað þá ef úrtakið er lítið.3 

2.2. Þátttakendur, úrtak og aðgengi 
Höfundur lagði fram spurningakönnun til skólastjórnenda allra framhaldsskóla sem 

staðsettir eru á höfuðborgarsvæðinu. Aðeins voru það þrír skólar sem samþykktu að 

senda spurningakönnunina áfram á nemendur og voru það Framhaldsskólinn í 

Mosfellsbæ, Kvennaskólinn í Reykjavík og Verzlunarskóli Íslands. Aðrir 

skólastjórnendur vildu ekki senda könnun áfram vegna ástandsins í samfélaginu og því 

magni tölvupósta sem berast til nemenda frá kennurum og stjórnendum. Notast er við 

 
1 Kotler, P. &. (2006). In Marketing Management 12e. New Jersey: Pearson Education Inc.  
2 Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Handbók í aðferðafræði rannsókna. 
3 Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Handbók í aðferðafræði rannsókna. 
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spurningalista sem var frumsaminn af höfundi sjálfum. Spurningakönnunina má sjá 

nánar í viðauka I. Þar sem spurningakönnunin var aðeins send á þrjá framhaldsskóla 

eru takmörk á niðurstöðum hennar þar sem um er að ræða hentugleikaúrtak. 

Spurningakönnunin var aðeins send á skólana sem nefndir eru hér að ofan og aðeins 

nemendur í þeim skólum höfðu aðgengi að könnuninni og því náði könnunin aðeins til 

þeirra sem hún var send á. Fyrirvari er settur á niðurstöður könnunar vegna þessara 

ágalla en að því sögðu reynir höfundur að draga ályktun um þýðið út frá gefnum 

takmörkunum á hentugleikaúrtakinu. 

Með hentugleikaúrtakinu er hægt að gera ráð fyrir kerfisbundinni úrtaksskekkju og 

því ekki hægt að alhæfa um þau svör frá viðmælenda yfir þýðið.4 

2.3. Gagnasöfnun og gagnaúrvinnsla 

Í verkefni þessu var sérstaklega horft eftir því að þátttakendur hefðu tengsl við 

viðfangsefnið. Höfundur ákvað að leitast sérstaklega til þess að fá einstaklinga á 

aldrinum 16-24 ára þar sem líklegt væri að sá aldurshópur hafi einhvers konar reynslu 

á vinnumarkaði en þó ekki mikla. Niðurstöður spurningakannarinnar eru svo dregnar 

saman og túlkaðar í kafla 10. 

 

3. Vinnuréttur 
Í þessum kafla og undirköflum verður farið yfir réttindi og skyldur launamanns og 

atvinnurekanda, vísað verður í lög, dóma og kjarasamninga.  

3.1. Ráðningarsamband 

Ráðningarsamband er samningssamband á milli atvinnurekanda og launamanns vegna 

starfa launamannsins í þágu atvinnurekanda. Sambandið er almennt fremur 

persónubundið sem gefur það til kynna að aðrir aðilar geta ekki efnt skyldur sínar 

samkvæmt samningnum, það er að segja að launamaður getur ekki látið annan aðila 

sinna vinnunni fyrir sig og atvinnurekandi getur því heldur ekki selt starfsfólk sitt til 

vinnu hjá öðru fyrirtæki. Ráðningarsamningur verður alltaf að vera í samræmi við 

gildandi kjarasamning stéttarfélags launamannsins. Heldur getur 

ráðningarsamningurinn aldrei innifalið ákvæði um lakari rétt launamanns heldur en 

 
4 Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Handbók í aðferðafræði rannsókna. 
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kjarasamningur gefur til um samkvæmt 1. gr. laga um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980. Ráðningarsamningur getur stofnast með 

óformlegum hætti, líkt og munnlegur samningur. Sá samningur er jafngildur þeim 

skriflega en erfiðara getur verið að sanna um hvert innihald hans getur verið.5  

 Þegar einstaklingur er ráðinn til starfa er það gert með samkomulagi á milli 

atvinnurekanda og framtíðar launamanns. Samkomulagið er kallað ráðningarsamningur 

og sambandið á milli aðilanna er kallað ráðningarsamband. Ráðningarsamningur er 

samningur þar sem annar aðilinn skuldbindur sig til þess að starfa hjá hinum 

samningsaðilanum gegn greiðslu í peningum eða öðrum verðmætum.6 

Í samkomulagi á milli Vinnuveitendasambands Íslands/Vinnumálasambandsins7  og 

Alþýðusambands Íslands8 til þess að koma inn efni tilskipunar nr. 91/533/EBE um 

skyldu atvinnurekenda til að skýra launþegum frá samningsskilmálum eða 

ráðningarfyrirkomulagi, var sett skylda á atvinnurekendur að gera skriflega 

staðfestingu á ráðningu með ráðningarsamningi sé launamaður ráðinn til lengri tíma en 

eins mánaðar og að meðaltali lengur en átta klukkustundir á viku. Ekki er því skilyrði 

að vinnusamningur sé skriflegur til þess að það komist á ráðningarsamband heldur er 

skilyrði að ráðning sé staðfest skriflega með ráðningarsamningi eða ráðningarbréfi.9  

 Almennar reglur í samningarétti gilda að mestu leyti um það hvenær 

ráðningarsamningurinn verður til. Um leið og samþykkt hefur verið tilboð um starf þá 

hefur samningurinn stofnast þrátt fyrir að vinnan sjálf sé ekki hafin. Gangi annar 

aðilanna frá ráðningarsamningnum eftir að hann hefur verið kominn á og áður en að 

vinnan er hafin þá getur sá aðili orðið bótaskyldur vegna vanefnda sinna á grundvelli 

þeirra reglna sem samningarétturinn hefur að geyma. Sé það í efa aðilanna hvenær eða 

hvort að samningurinn hafi stofnast til þá gilda venjulegar reglur um sönnun á 

samningnum. Þau sérstöku réttaráhrif sem ráðningarsamningur ber með sér hefjast ekki 

 
5 ASÍ. (e.d.). Ráðningarsambönd – stofnun og eðli. Sótt af: 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/radningarsambond-
stofnun-og-edli/ 

6 ASÍ. (e.d.). Ráðningarsamband og ráðningarsamningar. Sótt af: 
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/radningarsambond-
stofnun-og-edli/stofnun-radningarsambands-og-radningarsamningar/ 

7 Hér eftir nefnd VSÍ og VMS 
8 Hér efir nefnd ASÍ 
9 VR. (e.d.). Samkomulag VSÍ/VMS og ASÍ frá 10. apríl 1996 um skyldu vinnuveitanda að ganga frá 
skriflegum ráðningarsamningum eða skriflegri staðfestingu ráðningar við starfsmenn. Sótt af: 

https://www.vr.is/media/2895/samkomulag_asi_vsi_skriflegir_radningarsamningar.pdf 
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fyrr en að launamaðurinn hefur sín störf, launamaður ávinnur sér því ekki veikindarétt, 

uppsagnarrétt eða orlofsrétt fyrr en hann hefur hafið störf.10 

 Líkt og komið hefur verið inn á hér að ofan þá er sönnunarbyrði mun auðveldari 

hafi verið gerður skriflegur samningur. Í Hrd. 660/2017 var deilt um það hvort að 

launamaður hefði ekki staðfest ráðningarsamning. Launamaður var talinn hafa 

samþykkt efni óformlegs ráðningarsamnings. Í þessum óformlega munnlega 

ráðningarsamningi þá féllst launamaðurinn á það að láta flytja sig til í störfum frá 

Keflavík til Kópavogs án þess að fá skýringu á þeirri ráðstöfun eða athugað væri hvort 

að hún væri samþykk því. Launamaðurinn hafði því staðfest í verki að hún gengi út frá 

því að í munnlega samnningi sínum yrði hún að hlíta ákvörðun atvinnurekandans um 

það á hvorri starfsstöð hún leysti störf sín af hendi. Þar sem launamaðurinn neitaði 

flutningi var atvinnurekanda heimilt að segja henni upp án fyrirvara. 

3.2. Áunnin réttindi 
Mikilvægt er að launafólk hyggi að þeim réttindum sem launamaður flytur mögulega 

með sér. Ríkari skylda er á launafólki heldur en á atvinnurekanda enda liggur það 

launafólkinu í hag að gæta þess að glata ekki áunnum réttindum vegna aldurs eða fyrri 

starfa. Víða í kjarasamningum er fjallað um ávinnslu og flutning réttinda launafólks. 

Áunnin réttindi eru meðal annars launasetning, orlof, veikindaréttur og 

uppsagnarfrestur.11 

 Í íslenskum lögum er ekki að finna almenn ákvæði um það að launafólk á 

almennum vinnumarkaði flytji með sér réttindi sín við flutning á milli atvinnurekenda.12  

3.3. Laun 
Á Íslandi eru lágmarkslaun ákveðin í kjarasamningum samkvæmt ákvæðum laga um 

stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 og laga um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980, en svo eru laun umfram þau ákvæði sem 

 
10 ASÍ. (e.d.). Hvenær verður ráðningarsamband til. Sótt af: 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/radningarsambond-
stofnun-og-edli/stofnun-radningarsambands-og-radningarsamningar/hvenaer-verdur-
radningarsamband-til/ 

11 ASÍ. (e.d.). Áunnin réttindi. Sótt af: 
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/radningarsambond-

 stofnun-og-edli/stofnun-radningarsambands-og-radningarsamningar/aunnin-rettindi/ 
12 ASÍ. (e.d.). Áunnin réttindi. Sótt af: 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/radningarsambond-
 stofnun-og-edli/stofnun-radningarsambands-og-radningarsamningar/aunnin-rettindi/ 
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eru í kjarasamningi umsamin í ráðningarsamningi. Séu laun í ráðningarsamningi lægri 

heldur en það sem kveðið á er um í kjarasamningum eru þau laun ógild þar sem ekki er 

hægt að veita launafólki lægri laun heldur en það sem kveðið á er um í kjarasamningi.13 

Eru því lágmarksréttindi launamanns tryggð með kjarasamningi. 

4. Opinber vinnumarkaður og almennur vinnumarkaður 
Mismunandi reglur gilda á opinbera- og almenna vinnumarkaði. Er því hægt að skipta 

íslenskum vinnumarkaði niður í tvo hluta. Þegar talað er um opinberan vinnumarkað er 

þá verið að greina til um einstaklinga sem starfa hjá ríki og sveitarfélögum og annað 

launafólk er þá talið til almenna vinnumarkaðarins.14  

Þónokkur munur er á þessum vinnumörkuðum. Telja má að launafólk innan opinbera 

vinnumarkaðarins hafi nokkuð þröngan lagaramma sem fylgir starfi sínu. Er það því 

talinn vera einn helsti munur á þessum vinnumörkuðum. Á opinberum vinnumarkaði 

eru réttarheimildir margar og því nokkuð skýr rammi yfir þeim reglum sem launafólk 

og atvinnurekendur hins opinbera skuli fylgja. Helstu réttarheimildir opinbera 

vinnumarkaðarins eru lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986, lög 

um verkfall opinberra starfsmanna nr. 33/1915, lög um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins nr. 70/1996, sveitastjórnarlög nr. 138/2011, stjórnsýslulög nr. 37/1993 og 

upplýsingalög nr. 140/2012. Á almennum vinnumarkaði eru réttarheimildir ekki eins 

margar og því hægt að gera ráð fyrir því að ramminn sem settur er fyrir á almenna 

markaðinum sé kannski ekki alveg jafn skýr og sá á opinbera vinnumarkaðinum, t.d. 

verkreglur eru því kannski frjálslegri á almennum vinnumarkaði heldur en á þeim 

opinbera. Réttarheimildirnar á almenna vinnumarkaðinum eru allra helst lög um 

stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938, lög um starfskjör launafólks nr. 55/1980 og lög 

um rétt verkafólks til uppsagnarfrests nr. 19/1979.  

Líkt og það er greinamunur á skiptingu hins almenna og opinbera 

vinnumarkaðar þá eru reglur stéttarfélaganna á hvorum vinnumarkaðinum fyrir sig ekki 

þær sömu. Opinberu stéttarfélögin gera kjarasamninga við hið opinbera í takt við lög 

um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986, en stéttarfélög og 

 
13 ASÍ. (e.d.). Laun og vinnutími. Sótt af: 

 https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/laun-og-vinnutimi/ 
14 ASÍ. (e.d.). Almennur og opinber vinnumarkaður – samanburður. Sótt af: 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/stettarfelog-og-vinnudeilur/almennur-og-
opinber-vinnumarkadur-samanburdur/ 
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atvinnurekendur sem eru ekki á vegum þess opinbera gera kjarasamninga á grundvelli 

laga nr. 80/1938. 

Því er vert að nefna að launhafar hins opinbera geta valið til um það hvort þeir 

starfi undir kjarasamningum sem eru settir með lögum nr. 94/1986 eða þá sem settir 

hafa verið með lögum nr. 80/1938.15 

Réttindi sem sett hafa verið með lögum nr. 80/1938 eru í megindráttum þau sömu og 

þau sem hafa verið sett sérstaklega fyrir launþega þess opinbera. 

5. Hlutastörf 
Launamaður telst vera í hlutastarfi ef að venjulegur vinnutími hans er styttri að 

meðaltali en hjá sambærilegum launamanni í fullu starfi á sama vinnustað.16  

Reynt hefur verið á skilgreiningu hugtaksins „hlutastarfsmaður“ og má þá nefna 

sérstaklega dómadæmi Fd. nr. 25/2015 en í máli þessu varð ágreiningur að ávinnslu 

réttinda með samfelldum vinnutíma. Í dómi þessum var A launamaður hjá fyrirtæki. A 

var á úthringilista og vann því þegar hann var beðinn að koma til starfa. Á honum hvíldi 

því engin tiltekin vinnuskylda og hafði A kost á að hafna útkallinu kjósi hann það. 

Fyrirtækið hélt því fram að í hvert sinn sem A sinnti útkalli þá hafi stofnast til nýr 

tímabundinn ráðningarsamningur. Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu að um 

hlutastarf hafi verið að ræða þótt að vinnan hafi verið tilfallandi. Vitnar dómurinn til a-

liðar 3. mgr. laga nr. 10/2004 um starfsmenn í hlutastörfum, ásamt 1. tl. 3. ákvæðis 

tilskipunar Evrópusambandsins nr. 97/81/EB. Var því niðurstaða dómsins að A hafi 

verið hlutastarfsmaður í skilningi við ákvæði laganna sem talin eru upp hér að ofan. 

  

Hlutastarfsfólki reynist að jafnaði erfiðara að sækja sín grundvallaréttindi til 

atvinnurekenda líkt og kjör, orlof, uppsagnarfrest og veikindarétt, heldur en þeir 

starfsmenn sem starfa fullt starf á sama vinnustað. Algengara er það með hlutastörfin 

að vinna og vinnutími séu ekki sérstaklega skipulögð í samræmi við þær efnisreglur 

sem kjarasamningar innihalda, heldur sé vinnutími byggður á úthringingum og 

 
15 ASÍ. (e.d.). Almennur og opinber vinnumarkaður – samanburður. Sótt af: 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/stettarfelog-og-vinnudeilur/almennur-og-
opinber-vinnumarkadur-samanburdur/ 

16 ASÍ. (e.d.). Hvað er hlutastarf. Sótt af: 
 https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/radningarsambond-
stofnun-og-edli/hlutastorf/hvad-er-hlutastarf/ 
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útköllum með fremur stuttum fyrirvara. Algengt er að þegar ráðningarsamband á milli 

atvinnurekanda og hlutastarfsmanns myndast sé ekki tilgreint starfshlutfall eða 

vaktaáætlun fest. Í þeim tilfellum er talað að um „núlltímaráðningu“, en í slíkum 

ráðningarsamböndum er mjög algengt að hlutastarfsmanni sé neitað um lög- og 

kjarasamningsbundinn uppsagnar- og veikindarétt.17  

Mörg dæmi má nefna um vandamál sem ungt fólk í hlutastörfum á íslenskum 

vinnumarkaði glímir við í dag. T.d. má nefna ólaunaðar prufuvaktir, jafnaðarkaup, 

veikindarétt og fyrirvaralausar úthringingar. Hagdeild ASÍ tók saman nokkrar örsögur 

frá ungu fólki sem lent hefur í vandamálunum sem talin eru upp hér að ofan.18 

 

Ólaunaðar prufuvaktir 

Vinkona mín var að vinna á stað þar sem var mikil mannekla. Hún spurði mig einn 

daginn hvort ég vildi koma og prófa að vinna með henni. Mig vantaði vinnu svo ég 

þáði það. Ég tók tvær vaktir en mér var ekki boðin vinna í framhaldinu. Þegar ég 

fór að spyrjast fyrir um laun þá var mér sagt að það væri ekki borgað fyrir 

prufuvaktir. Ég sagði mömmu minni frá þessu og hún gekk í málið. Það tók hana 

mörg símtöl að fá það í gegn að þau borguðu mér. Í raun þurfti hún að hóta samtali 

við stéttarfélagið sitt til að fá þetta í gegn. Prufuvaktir tíðkast víst mikið á þessum 

vinnustað. 

 

Jafnaðarkaup 

Ég áttaði mig ekki á því að jafnaðarkaup væri ekki það sem viðgengst á 

vinnumarkaði. Ég veit að ég er ekki í þeirri stöðu að semja um launin mín. En 

þegar ég leitaði til stéttarfélagsins míns og spurði að þessu áttaði ég mig á að 

ég hef verið að vinna undir taxta í heilt ár. 

 

Veikindaréttur 

Ég þorði aldrei að hringja mig inn veikan í vinnuna. Mér var alltaf sagt að ég 

ætti þá að redda sjálfur einhverjum til að vinna fyrir mig. Mér fannst eins og ég 

væri þá að betla af öðrum að vinna og ekki að standa mig. Ég vinn með matvæli 

 
17 Hagdeild ASÍ. (2018, mars.). Íslenskur vinnumarkaður. Sótt af: 

https://www.asi.is/media/314075/ny-vinnumarkadsskyrsla-2018.pdf 
18 Hagdeild ASÍ. (2018, mars.). Íslenskur vinnumarkaður. Sótt af: 

https://www.asi.is/media/314075/ny-vinnumarkadsskyrsla-2018.pdf 
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og líklega er ekki ákjósanlegt að ég mæti veikur í vinnuna. Ég fékk svo fræðslu 

í skólanum um réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Þar var mér sagt að þeir 

sem væru í hlutastarfi ættu sama veikindarétt og þeir sem eru í fullu starfi og 

þar var áhersla lögð á að við ættum rétt á að vera veik, þá er það ekki í okkar 

verkahring að passa að vaktin sé fullmönnuð. Það kom mér á óvart. 

 

Fyrirvaralausar úthringingar  

Ég var í hlutastarfi á veitingastað en bara með eina fasta vakt í viku. Hins vegar 

var reglan sú að reglulega var hringt í okkur þegar vantaði starfsfólk og oftast með 

engum fyrirvara. Ef við svöruðum ekki símanum fengum við að finna fyrir því að 

við værum ekki góðir starfskraftar. Ég þurfti því í raun alltaf að vera með símann 

við höndina til þess að svara ef yfirmaður minn hringdi. Að sumu leyti leið mér eins 

og ég væri alltaf í vinnunni og það kom fyrir að ég þorði ekki að segja nei við 

vöktum þó ég væri með annað planað. 

 

 

Kjarasamningur um hlutastörf var undirritaður af ASÍ og Samtökum 

atvinnulífsins19 í nóvember árið 2002. Meginmarkmið samningsins var að stuðla að 

auknum gæðum hlutastarfa ásamt því að afnema mismunun gagnvart launamönnum í 

slíkum störfum.20 

Samkvæmt 2. gr. kjarasamningsins um hlutastörf milli ASÍ og SA þá telst 

launamaður vera í hlutastarfi ef vinnutími hans er styttri að meðaltali heldur en 

sambærilegs launamanns, á sama vinnustað, í fullu starfi. Í 3. gr. samningsins er kveðið 

á um að hlutastarfsmenn skuli ekki njóta hlutfallslegra lakari kjara eða meðferðar en 

sambærilegir launamenn í fullu starfi. Einnig er kveðið á um að ekki telst það gild 

uppsögn hjá hlutastarfsmanni neiti launamaðurinn því að færast yfir í fullt starf 

samanber 5. gr. samningsins.21  

 
19 Hér eftir nefnd SA 
20 ASÍ. (e.d.). Hlutastörf. Sótt af: 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/radningarsambond-
stofnun-og-edli/hlutastorf/ 

21 ASÍ. (2002, nóvember.). Samningur milli Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands um 
hlutastörf. Sótt af: 

https://www.asi.is/media/160088/Hlutavinna-asi-sa-131102-FIN.pdf 



 

20 

 

Þar sem kjarasamningur þessi nær einungis til þeirra launamanna sem taka laun eftir 

kjarasamningum frá ASÍ og SA þá þótti það nauðsyn að setja ákvæði í lög um réttindi 

launamanna í hlutastörfum almennt. Lögin eru nr. 10/2004 um starfsmenn í 

hlutastörfum. Þau taka þá einnig til þeirra einstaklinga sem starfa hjá ríki og 

sveitarfélögum.22  

Lög þessi taka til þeirra launamanna sem ekki eru með kjarasamning og þá ekki 

tryggð þau lágmarksréttindi sem svara til tilskipunar Evrópusambandsins um 

hlutastörf.23  

 

Markmiðið með lögum um starfsmenn í hlutastörfum nr. 10/2004 var meðal annars að 

koma í veg fyrir mismunun á launamönnum í hlutastarfi og stuðla að betri gæðum slíkra 

starfa, ásamt sveigjanlegri tilhögun vinnutíma og með því tekið tillit til þarfa bæði 

atvinnurekenda og launamanna. Frumvarpið við lögunum var lagt fram til innleiðingar 

á tilskipun Evrópuréttar 97/81/EB, frá 15. desember 1997 um rammasamninginn um 

hlutastörf.24 

Lögin taka til þeirra launamanna sem ekki eru með kjarasamningi tryggð þau 

lágmarksréttindi sem svara til þeirra efnisákvæða í tilskipun Evrópusambandsins. 

Lögin hafa ekki áhrif á efni þeirra kjarasamninga sem gerðir hafa verið til að innleiða 

efni tilskipunarinnar, það er þá ef kjarasamningarnir innihalda ekki lakari réttindi en 

felast í tilskipuninni. Ákvæði laganna taka heldur ekki til þeirra launamanna sem starfa 

hjá ríki og sveitarfélagi eða til þeirra einstaklinga sem stunda störf á grundvelli 

grunnnáms og sámssamninga eða ráðningarsambands sem er talinn vera liður í 

þjálfunar-, aðlögunar-, eða endurmenntunaráætlun sem nýtur stuðnings opinberra aðila. 

Lögin innhalda ákvæði um rétt til skaðabóta. Hlóðar það á þann veg að brjóti 

atvinnurekandi gegn ákvæðum laganna þá varðar það skaðabótum.25 

 
22 ASÍ. (e.d.). Hlutastörf. Sótt af: 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/radningarsambond-
stofnun-og-edli/hlutastorf/ 

23 ASÍ. (e.d.). Hlutastörf. Sótt af: 
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/radningarsambond-
stofnun-og-edli/hlutastorf/ 

24 Frumvarp til laga um starfsmenn í hlutastörfum, þskj. 55. 411. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/130/s/0559.html 

25Frumvarp til laga um starfsmenn í hlutastörfum, þskj. 55. 411. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/130/s/0559.html 
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5.1. Skyldur atvinnurekanda 
 

Skylda atvinnurekanda er fyrst og fremst að mismuna hlutastarfsmanni ekki á 

grundvelli starfshlutfalls síns samkvæmt kjarasamningum og lögum, sbr. 1. mgr. 4. gr. 

laga nr. 10/2004. Atvinnurekandi hefur að jafnaði þann stjórnunarrétt að ákveða hvort 

og hversu mörg hlutastörf séu í boði fyrir núverandi eða væntanlega launamenn sína 

samanber úrlausn Félagsdómar í máli nr. 9/2018, en í máli þessu hafði atvinnurekandi 

sagt upp 118 launamönnum sem allir voru aðilar innan Flugfreyjusambands Íslands. 

Flugfreyjusambandið taldi umræddan atvinnurekanda ekki taka tillit til innihalds 

kjarasamnings sambandsins um rétt félagsmanna til hlutastarfs. Var þeim máltilbúnaði 

frá sambandinu hafnað og taldi dómurinn það falla í hendur atvinnurekanda að ákvarða 

á stjórnarrétti sínum hvort efni sé til þess að fækka launamönnunum í ljósi 

rekstraraðstæðna. Hlutverk Félagsdóms í þessu máli var því að skera úr um hvort að 

stefndi hafi með uppsögn á hlutastörfum félagsmanna brotið gegn kjarasamningi aðila. 

Vert er einnig að nefna að skyldur atvinnurekanda kunna að vera ríkari í sérstökum 

tilvikum eða þegar fleiri þættir en bara starfshlutfallið koma til skoðunar.26 Sem dæmi 

má nefna hvort að launamaðurinn hafi rétt á því að koma aftur eftir fæðingarorlof en 

með breyttu starfshlutfalli, það er að segja koma í hlutastarf eftir að hafa verið áður í 

fullu starfi. Líta má til úrskurðar Kærunefndar jafnréttismála í máli nr. 1/2018. Var þar 

deilt um það hvort að kona hygðist snúa til baka til starfa eftir fæðingarorlof sitt en hún 

gat ekki komið aftur í fullt starf þar sem ekki var daggæslu að hafa fyrir barn hennar. 

Konan hafði því að minnsta kosti þörf á tímabundnu hlutastarfi en henni var neitað um 

það af atvinnurekanda sínum. Atvinnurekandi taldi því ráðningu konunnar slitið þar 

sem konan kom ekki til starfa á umsömdum tíma eftir orlof sitt. Niðurstöður 

kærunefndar kveða á um það að atvinnurekendur skuli gera þær nauðsynlegu 

ráðstafanir til þess að gera bæði konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar 

og ábyrgð gagnvart fjölskyldu samanber 21. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla. Talið var því að atvinnurekandi hafi brotið gegn umræddum 

lögum og var gert að greiða kæranda málskostnaðar.27 

 
26 ASÍ (e.d.). skyldur atvinnurekanda. Sótt af: 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/radningarsambond-
stofnun-og-edli/hlutastorf/skyldur-atvinnurekanda/ 

27 Úrskurður kærunefndar jafnréttismála 21. júní (1/2018). 
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Þeir atvinnurekendur sem til sín ráða ungt fólk til starfa þurfa að taka tillit til 

reglugerðar um vinnu barna og unglinga nr. 426/1999. Reglugerðin tekur til vinnu allra 

einstaklinga sem eru undri 18 ára aldri. Kveðið er á um í reglugerðinni að 

atvinnurekandi skuli gera skriflegt áhættumat á þeim störfum sem ungmennin skuli 

starfa við. Skylda er sett á atvinnurekendur að matið skuli fara fram áður en að 

ungmennin hefja störf sín ásamt því að það sé gert í hvert sinn sem verulegar breytingar 

séu gerðar á starfsskilyrðum ungmennisins. Með þessu áhættumati er verið að tryggja 

að skilgreint sé fyrirfram hvaða störf ungmennin megi vinna og hvaða störf ekki.  

Ástæða fyrir mati þessu er sú að reyna að koma í veg fyrir dýrkeypt vinnuslys þar 

sem afleiðingar þess gætu búið með viðkomandi alla hans ævi. Þar sem ungmenni hafa 

ekki náð fullþroska, andlega eða líkamlega, verður að taka sérstakt tillit til þeirra á 

vinnumarkaðinum.28 Mikilvægt er að fækka skuli slysum á börnum og unglingum á 

vinnumarkaði með því að veita þeim öruggt vinnuumhverfi. Árið 2016 slösuðust 410 

börn á vinnumarkaði.29 

5.2. Tilskipun Evrópuréttar um hlutastörf 
 

Tilskipun Evrópuréttar 97/81/EB er svokallaður „rammasamningur“ um hlutastörf. 

Samningurinn er framlag til heildarskipulags atvinnumála í Evrópu. Ástæða 

samningsins er hversu mikil áhrif hlutastörf hafa haft á atvinnumál undanfarin ár. Með 

samningnum er viðurkennt að aðstæður aðildarríkjanna séu misjafnar og að hlutastörf 

séu ákveðinn þáttur á sviðum innan tiltekinnar starfsemi. Einnig eru settar fram í 

samningnum almennar meginreglur og lágmarkskröfur er varðar hlutastörf. 

Samningurinn varðar ráðningarkjör launþega í hlutastarfi og aðildarríkin taka með 

samningi þessum ákvarðanir um málefni sem varða félagslegt öryggi sem tryggt er með 

lögum. Samningurinn gildir til um alla launþega í hlutastarfi sem hafa 

ráðningarsamning eða ef ráðningarskilmálar þeirra falla undir þá skilgreiningu í lögum 

eða kjarasamningum í hverju aðildarríki fyrir sig. Samningurinn inniheldur meðal 

annars ákvæði um jafnræði. Kveður það um að launþegar í hlutastarfi skuli ekki búa 

 
28 Vinnueftirlitið. (e.d.). Ungmenni á vinnumarkaði – krafa um áhættumat. Sótt af  

https://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/vinna-barna-og-unglinga/ahaettumat/ 
29 Guðrún Erlingsdóttir.  (2018, 11. nóvember). 410 börn og ungmenni slösuðust á vinnumarkaði 2016. 
Morgunblaðið. Sótt af: 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/11/09/410_born_og_ungmenni_slosudust_a_vinnumar
kadi_2016/   
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við lakari kjör en launþegar í fullu starfi af þeirri einu ástæðu að þeir séu í hlutastarfi. 

Ásamt því er ákvæði í samningnum sem kveður á um möguleika á hlutastarfi. Kveður 

það ákvæði á um það að neiti launþegi að færa sig úr hlutastarfi yfir í fullt starf eða 

öfugt jafngildir það þá ekki eitt og sér ástæðu til uppsagnar. 

 

 

6. Ungt fólk á vinnumarkaði 
 

Ungmenni á Íslandi byrja sum hver snemma að vinna, mörg hver með námi. Helstu 

starfsgreinarnar eru til dæmis í matvöruverslunum, á skyndibitastöðum og við 

blaðaútburð. Nokkuð algent er að ungmenni taki á sig langan vinnutíma og taki í 

leiðinni á sig ábyrgð umfram það sem aldur og þroski þeirra gefur tilefni til.30 

Sumarið er oft á tíðum sá árstími þegar ungmenni eru sem fjölmennust á 

vinnumarkaðinum. Í nokkuð mörgum tilfellum er um að ræða fólk að stíga sín fyrstu 

skref á vinnumarkaðinum og er það oft ekki upplýst um rétt sinn og skyldur.31 Samhliða 

miklum vexti í ferðamannaiðnaði frá árinu 2018 hefur eftirspurn eftir hlutastarfsfólki á 

Íslandi farið vaxandi og eru störfin gjarnan unnin af ungu fólki.32 

 

 

6.1.1. Vaktavinna 

Vaktavinna hefur aukist þónokkuð frá árinu 2006 hjá einstaklingum á aldrinum 16-24 

ára, en samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands, líkt og sjá má á mynd 1, þá fór hlutfall 

úr 47%  hjá einstaklingum í vaktavinnu á aldrinum 16-24 ára árið 2012 og frá árinu 

2012 til ársins 2016 þá jókst hlutfall einstaklinganna nokkuð hratt og endar í yfir 53% 

árið 2016.33 

 
30 Vinnueftirlitið. (e.d.). Vinna barna og unglinga. Sótt af  

https://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/vinna-barna-og-unglinga/ 
31 Vinnueftirlitið. (e.d.). Ungmenni á vinnumarkaði – krafa um áhættumat. Sótt af  

https://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/vinna-barna-og-unglinga/ahaettumat/ 
32 Hagdeild ASÍ. (2018, mars.). Íslenskur vinnumarkaður. Sótt af: 

https://www.asi.is/media/314075/ny-vinnumarkadsskyrsla-2018.pdf 
33 Hagstofa Íslands. (e.d.). launþegar í vaktavinnu 2006-2016. Sótt af: 
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Mynd 2 - Hlutfall launþega í vaktavinnu frá 2006-2016 

Vaktavinna er fyrirkomulag þar sem starfsfólk leysir hvert annað af hólmi á starfsstöð 

sem getur leitt til þess að fólk vinnur á ólíkum tímum dags, vikudögum eða tímabilum. 

Getur því vaktavinna falið í sér kvöld-, nætur-, og/eða helgarvinnu.34 

6.1.2. Ungt fólk utan stéttarfélags 

Ungt fólk er ekki aðeins sá hópur sem er líklegastur til þess að þurfa að þola brot á 

vinnumarkaði heldur er unga fólkið einnig sá hópur sem er líklegastur til þess að skorta 

þann möguleika á stuðningi frá stéttarfélagi. Teknar hafa verið saman tölur yfir þá 

aldurshópa sem eru líklegastir til þess að vera starfandi án þess að vera skráðir í 

stéttarfélög. Líkt og sjá má á mynd 2 þá hefur hlutfallið verið á bilinu 10-15% frá árinu 

2013 en hefur farið minnkandi síðustu ár. Árið 2016 mældust 10,4%.35 

 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__vinnumarkadur__vinnumarkadsrann
sokn__3_arstolur/VIN01301.px/chart/chartViewLine/?rxid=47e02be5-b87b-4130-a914-
921ad8688565 

34 Hagstofa Íslands. (e.d.). launþegar í vaktavinnu 2006-2016. Sótt af: 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__vinnumarkadur__vinnumarkadsrann
sokn__3_arstolur/VIN01301.px/chart/chartViewLine/?rxid=47e02be5-b87b-4130-a914-
921ad8688565 

35 Hagdeild ASÍ. (2018, mars.). Íslenskur vinnumarkaður. Sótt af: 
https://www.asi.is/media/314075/ny-vinnumarkadsskyrsla-2018.pdf 
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Mynd 3 - Einstaklingar utan stéttarfélaga frá 2003-2016 

Telst það þónokkuð áhyggjuefni að einstaklingar á aldrinum 16-24 ára séu utan 

stéttarfélags.36 Tekið er samt fram að þrátt fyrir það að ungt fólk sé utan stéttarfélags 

þá á það að njóta lágmarkskjara samkvæmt kjarasamningum, sbr. lög nr. 55/1980. 

7. Vinna barna og unglinga 
Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/198037 hafa að geyma 

sérstaka umfjöllun um vinnu barna, unglinga og ungmenna undir 18 ára aldri, líkt og 

reglugerðin um vinnu barna og unglinga gerir. Í X. kafla laganna má finna lagaramma 

um vinnu barna og unglinga. Farið er meðal annars í það að atvinnurekandi, í 

óviðráðandi tilvikum (e. force majeure), fái að víkja frá ákvæðum laganna um 

vinnutíma samkvæmt c-lið 63. gr. laganna.  

 Líta má til Hrd. 125/2011 þar sem 15 ára drengur slasaðist í vinnu sinni og 

höfðaði skaðabótamál gegn vinnuveitanda sínum. Byggði drengurinn á því að 

vinnuveitandi hafi brotið gegn vinnuverndarlögum ásamt reglugerð nr. 426/1999 og 

viðaukum hennar. Drengurinn hafði ekki mikla reynslu á starfi þessu og var það ekki 

hættulaust. Var það mat Hæstaréttar að starfið félli ekki undir störf sem börnum væri 

heimilt að vinna við skv. 3. mgr. 25. gr. reglugerðarinnar. Vinnueftirlitið hafði því 

heldur ekki veitt leyfi fyrir börn að vinna við þessi störf. Vinnuveitandinn hafði því 

ekki heimild til þess að fela drengnum starfið, þrátt fyrir að forráðamönnum drengsins 

hafi verið ljóst um hvers konar starfsemi fór fram á starfsstað. Var því niðurstaða 

dómsins að skaðabótaábyrgð var felld á vinnuveitandann. 

 
36 Hagdeild ASÍ. (2018, mars.). Íslenskur vinnumarkaður. Sótt af: 

https://www.asi.is/media/314075/ny-vinnumarkadsskyrsla-2018.pdf 
37 Hér eftir nefnd vinnuverndarlög 
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Reglugerð nr. 426/1999 um vinnu barna og unglinga var sett með stoð í 

vinnuverndarlögum og felur reglugerðin í sér nánari útfærslu á lagaákvæðunum. 

Reglugerðin tekur til vinnu einstaklinga undir 18 ára aldri. Í reglugerðinni merkir 

ungmenni einstaklingur undir 18 ára aldri. Orðið barn, í reglugerðinni, merkir 

einstaklingur undir 15 ára aldri eða einstaklingur sem er í skyldunámi. Orðið unglingur 

merkir svo einstakling frá 15 til 17 ára aldurs og er ekki lengur í skyldunámi.  

Vinna barna yngri en 13 ára er almennt bönnuð samkvæmt reglugerðinni. 

Undantekning er hins vegar á þeirri reglu, sé vinnan sérstaklega skilgreint sem starf af 

léttara tagi í viðauka 4 í reglugerðinni, líkt og hreinsun á rusli eða hirðing dýra. Hins 

vegar er vinna unglinga leyfð nema það sem sérstaklega er tekið fram í viðaukum 1-3 í 

reglugerðinni. Í viðaukunum eru talin upp efni sem unglingar og ungmenni undir 18 

ára mega ekki vinna með, störf sem geta valdið heilsutjóni og svo er listi um þau tæki 

og verkfæri sem ungmenni mega ekki vinna með eða vinna við. Þeir listar sem taldir 

eru í viðaukunum eru ekki tæmandi upptalning. 

 Unglingar hafa ekki leyfi til þess að vinna í meira en 8 klukkustundir á dag og 

40 klukkustundir á viku. Ekki má vinnutíminn vera á milli klukkan 22-6 og er skylda 

að unglingarnir fái að minnsta kosti 12 klukkustundir í samfellda hvíld á sólarhring. Í 

reglugerðinni eru vissulega heimilar einhverjar undanþágur á meginreglu þessari. 

Næturvinna er sem dæmi heimiluð við ákveðin störf. 

 

8. Stéttarfélög og lagaumhverfi 
Menn eiga stjórnarskrárvarinn rétt til þess að stofna til félaga sem hafa löglegan tilgang 

skv. 74. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands38 nr. 33/1944. Tekið er fram í 2. mgr. 74. 

gr stjskr. að engan er hægt að skylda til aðildar að félagi.  

Hægt er að finna rétt stéttarfélaga til starfrækslu meðal annars í lögum um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994.  

 
38 Hér eftir nefnd stjskr. 
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Ekki er aðeins rétturinn til þess að stofna til félaga stjórnarskrárvarinn réttur heldur 

er það einnig kveðið á um í 1. gr. laga nr. 80/1938 en tekið er fram að menn hafa réttinn 

til þess að stofna til stéttarfélaga í þeim tilgangi að vinna að hagsmunamálum 

verkalýðsstéttarinnar. Í 2. gr. laganna er kveðið á um að stéttarfélög skuli vera opin 

öllum þeim einstaklingum sem eru í þeim störfum sem samþykktir félagsins vísa til og 

félagssvæði stéttarfélagsins skuli ekki vera minna en eitt sveitarfélag um sinn. Tekið er 

jafnframt fram í 2. mgr. 3. gr. sömu laga að félagsmaður verður ekki lengur bundinn 

samþykktum félags sem hann er skráður í þegar hann, skv. reglum félagsins, er farinn 

úr félaginu en samt eru þeir samningar sem félagsmaðurinn hefur orðið bundinn af, á 

meðan hann var félagsmaður, skuldbindandi fyrir hann á meðan hann vinnur þau störf 

sem samningurinn fellur undir, þar til að samningurinn getur fyrst fallið úr gildi fyrir 

uppsögn. Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna gilda síðan aðeins á opinbera 

vinnumarkaðinum. 

 

Kjarasamningur segir til um þau lágmarkskaup og kjör sem launþegi á rétt á í sínu 

starfi. Skv. lögum nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda eru laun og önnur starfskjör sem aðildarsamtök semja um, lágmarkskjör. 

Eru þau kjör óháð kyni, þjóðerni eða ráðningartíma fyrir alla launþega sem eru í 

viðkomandi starfsgrein og á því svæði sem samningurinn nær til. Atvinnurekendum er 

gerð sú skylda að halda eftir launum launþega síns iðgjaldi til viðkomandi stéttarfélags.  

 Allir kjarasamningar eru lágmarkssamningar og er því atvinnurekendum 

óheimilt að bjóða lakari kjör heldur en þau sem skráð eru skv. kjarasamningi. Það þýðir 

að ef launamanni er boðinn samningur um lakari kjör heldur en hans kjarasamningur 

segir til um, sé sá samningur ógildur. Launamaður getur á móti alltaf samið um kjör og 

réttindi sem eru umfram það sem kveðið er á um í kjarasamningi sínum.39 

 

Líkt og komið var inn á í fyrri kafla er það stjórnarskrárvarinn réttur manns að standa 

utan stéttarfélaga en einstaklingum ber þrátt fyrir það skylda til þess að taka þátt í 

 
39 Bandalag háskólamanna. (e.d.). Hvað er kjarasamningur? Sótt af: 

https://www.bhm.is/trunadarmenn/samningar/kjarasamningar/ 
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fjármögnun hlutverks stéttarfélaganna til þess að gera lágmarks kjarasamninga sem ná 

þá til allra óháð formlegri félagsaðild.40 

Ef litið er til Félagsdóms nr. 9/1999 var þar greint á um það hvort að launafólki 

sé heimilt að skipta um aðild að stéttarfélagi. Í dómi þessum voru félagsmenn í 

Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar sem reyndu á ákvæði um félagafrelsi en 

launþegar vildu skrá sig í Vélstjórnarfélag Íslands. Vélstjórnarfélag Íslands taldi sig 

hafa samningsrétt við launþegana á grundvelli 3. tl. 5. gr. laga nr. 94/1986 en 

Reykjavíkurborg andmælti því þar sem Vélstjórafélagið væri stéttarfélag samkvæmt 

lögum nr. 80/1938 og samkvæmt því væru ríki og sveitafélög ekki skyldug til þess að 

gera kjarasamninga við þau félög. Reykjavíkurborg vísaði einnig til meginreglu sem er 

að finna í 6. gr. laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna að það skuli einungis eitt 

stéttarfélag semja við þann atvinnurekanda fyrir sömu starfsstétt.  Niðurstaða dómsins 

var einmitt sú að launþegarnir gætu sagt sig úr Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar 

og yfir í Vélstjórnarfélag Íslands þar sem launþegarnir uppfylltu skilyrði sem sett voru 

í samþykktir Vélstjórnarfélags Íslands. Laun og starfskjör launþeganna eru þrátt fyrir 

það ennþá í gildi undir Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar þar til sá samningur fellur 

úr gildi. 

 

Tilvik hafa komið upp þar sem atvinnurekandi gerir kjarasamning við bæði 

stéttarfélag opinberra launamanna sem starfar skv. lögum nr. 94/1986 og svo hins vegar 

við stéttarfélag sem starfar á almennum vinnumarkaði, eða á grundvelli laga nr. 

80/1938. Í Félagsdómi nr. 1/2006 var ágreiningur einmitt um það að sami 

atvinnurekandi hafi gert kjarasamning við tvö stéttarfélög, annars vegar stéttarfélag á 

vegum hins opinbera og hins vegar við almennt stéttarfélag þar sem sömu störfin voru. 

Niðurstaða dómsins var sú að samningsaðild beggja stéttarfélaganna væri viðurkennd 

vegna megininntaks réttar manna til aðildar að stéttarfélögum og viðurkennt var að 

almenna stéttarfélagið færi með samningsaðild að ósk launamannsins. 

Tíðkast það því að atvinnurekendur semji við tvö mismunandi stéttarfélög fyrir sama 

starfið. 

 
40 ASÍ. (e.d.). Stéttarfélagsaðild. Sótt af: 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/stettarfelog-og-vinnudeilur/almennur-og-
opinber-vinnumarkadur-samanburdur/lagaumhverfi-stettarfelaga/stettarfelagsadild/ 
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Er það því vert að nefna að ef launamaður lendir í því að verða skráður með 

félagsaðild í tvö stéttarfélög þá er það val launamanns að ákveða á um hvors 

stéttarfélagsins hann greiðir til og þar af leiðandi hvaða kjarasamningi hann tekur laun 

sín eftir. 

 Meginreglan er þrátt fyrir ofangreint sú að almenn stéttarfélög gera 

kjarasamninga á grundvelli laga nr. 80/1938 við viðsemjendur sína. Lög um 

kjarasamninga opinberra stéttarfélaga gera mun ríkari formkröfur til þess hvaða 

stéttarfélög það eru sem hafa réttinn til að semja á grundvelli laga við hið opinbera.  

9. Lífeyrir 
Oft leggst fyrir manni spurningin „hvað er lífeyrir?“ Það að vera með lífeyrissjóð 

þýðir að þú sért að tryggja þér fjár þegar þú kemst á ákveðinn aldur. Lífeyrissjóðurinn 

þinn gegnir því mikilvæga hlutverki að aðstoða þig ef eitthvað skyldi koma upp á, t.d. 

ef þú verður fyrir miklum tekjumissi vegna slyss eða veikinda, ef þú fellur frá þá 

greiðir sjóðurinn lífeyri til maka þíns og barna og svo þegar þú hefur náð 70 ára aldri 

þá greiðir sjóðurinn þér ellilífeyri til æviloka.41  

 Á Íslandi er öllum skylt að greiða í lífeyrissjóð með lögum um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. Samkvæmt 

lögum þessum þá eru allir launamenn og þeir aðilar sem stunda sjálfstæðan 

atvinnurekstur skyldugir til þess að greiða í lífeyrissjóð frá og með 16 ára aldri til 70 

ára aldurs, sbr. 4. mgr. 1. gr. laganna.  

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laganna þá er lágmarksgjald sem greitt er til lífeyrissjóðsins 

12% af iðngjaldsstofni launamannsins.  

 Aðildin að lífeyrissjóði fer eftir því hvaða kjarasamningi þú starfar eftir, komi 

þess til að kjarasamningur þinn taki ekki til starfsvið þitt eða að ráðningarsamningur 

þinn byggist ekki á kjarasamningi þá hefur þú kost á því að velja þér til hvaða 

lífeyrissjóðs þú greiðir. Að því sögðu þá eru samt einhverjir lífeyrissjóðir sem leyfa 

ekki hverjum sem er að fá aðild. Sem dæmi um slíka sjóði eru lífeyrissjóðir opinberra 

launamanna en þeir sjóðir bjóða aðeins opinberum launamönnum aðild.42  

 
41 Lífeyrismál.is. (e.d.). Lífeyrissjóðurinn minn. Sótt af:  

https://www.lifeyrismal.is/is/spurt-og-svarad/lifeyrissjodurinn-minn 
42 Lífeyrismál.is. (e.d.). Lífeyrissjóðurinn minn. Sótt af:  

https://www.lifeyrismal.is/is/spurt-og-svarad/lifeyrissjodurinn-minn 
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10. Niðurstöður spurningakönnunar 
Lögð var fyrir spurningakönnun á meðal nemenda á framhaldsskólastigi til þess eins að 

komast að því hvort að þekking ungs fólks á réttindum sínum á vinnumarkaði sé 

áviðunandi eða hvort möguleg þörf sé á aukinni kennslu fyrir aldurshópinn í þessum 

málaflokki.  

Notast var við rannsóknaraðferð sem byggist á megindlegri aðferð þar sem sett 

var fram spurningakönnun. Notast var við forritið Google Forms. Netslóð  

spurningalistans var send á alla skólastjórnendur í framhaldsskólum sem staðsettir eru 

á höfuðborgarsvæðinu. 

Úrtak rannsóknar er því hentugleikaúrtak þar sem spurningakönnun var aðeins 

deilt með ákveðnum hóp innan viðkomandi skóla. Þátttakendur gátu þrátt fyrir það 

áframdeilt vefslóðinni af spurningalistanum áfram og með því gæti áreiðanleiki 

könnunar skarast, hafi það verið gert.  

Spurningakönnuninni er ætlað að varpa ljósi á það hvort ungt fólk sem er í 

framhaldsskólanámi, og því ekki endilega búið að vera í langan tíma á vinnumarkaði, 

hafi ákveðna þekkingu á þeim réttindum sem þau vinna sér inn á vinnumarkaði.  

Svörun könnunar var valfrjáls sem og svörun einstakra spurninga. Svör þátttakenda 

voru einnig nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Spurningakönnunin var send út þann 22. október. Könnunin var opin í 10 daga og því 

lokið þann 1. nóvember. Henni var skipt í þrjá hluta.  

Í fyrsta hluta voru þátttakendur beðnir að svara bakgrunnsspurningum, svo sem 

um kyn og aldursbil sitt til þess að hægt væri að greina niðurstöður frekar eftir 

bakgrunnsbreytum. Í hluta tvö af spurningakönnun voru þátttakendur svo beðnir að 

svara spurningum um hvort þátttakandi sé á vinnumarkaði eða ekki. Svari þátttakandi 

þeirri spurningu játandi fer þátttakandi áfram í hluta 2,5 þar sem lagðar eru fram fjórar 

spurningar um starf hans á vinnumarkaði í dag, svo sem hvort þátttakandi sé í fullu- 

eða hlutastarfi í dag. Spurt er svo út í meðaltal klukkustunda vinnutíma á viku hjá 

viðkomandi, hvernig vinnutímanum er háttað og svo að lokum er viðkomandi spurður 

hvort hann hafi undirritað ráðningarsamning vegna starfsins. Svari þátttakandi 

spurningunni hvort hann sé á vinnumarkaði í dag neitandi þá er hann fluttur áfram í 

hluta 2,5 þar sem hann er spurður sömu spurninga og þeir sem svara spurningunni 

játandi nema farið er í spurningar um starf viðkomandi síðastliðna 12 mánuði.  
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Í hluta þrjú í spurningakönnun er svo spurt út í þekkingu viðkomandi á réttindum 

sínum á vinnumarkaði. Lagðar eru fram sjö spurningar í þessum hluta könnunar til þess 

að komast að hversu mikla þekkingu viðkomandi telur sig hafa á réttindum sínum á 

vinnumarkaði. Spurt er út í hvort að viðkomandi telji sig búa yfir þekkingu á þeim 

réttindum sem hann ávinnur sér á vinnumarkaðinum, hversu mikla þekkingu 

viðkomandi hefur á þjónustu stéttarfélagsins síns, hvort að viðkomandi viti hvað 

kjarasamningur sé og er beðinn að skrifa stutta útskýringu á því, hversu vel viðkomandi 

þekkir orlofsréttindi sín, hversu vel viðkomandi þekkir veikindarétt sinn, hversu vel 

viðkomandi þekkir rétt sinn til greiðslna fyrir yfirvinnu og að lokum hversu vel 

viðkomandi þekkir til lífeyrisréttinda sinna. 

10.1. Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Í spurningakönnuninni voru settar fram spurningar í hluta þrjú til þess að greina 

þekkingu þátttakenda á réttindum sínum á vinnumarkaði. Skalinn í þessum 

spurningalista var 1 upp í 4, þar sem 1 (enga þekkingu) þýddi það að viðkomandi telur 

sig ekki búa yfir neinni þekkingu á því sviði sem spurt er um en 4 (mikla þekkingu) 

þýddi það að viðkomandi telji sig einmitt búa yfir mikilli þekkingu á því sviði sem spurt 

var um. Úrvinnsla gagna könnunar fór fram í forritinu Excel þar sem svör þátttakenda 

voru reiknuð og sett saman í myndir.  

Helstu annmarkar þessarar könnunar eru úrtakið þar sem notast var við 

hentugleikaúrtak og má gera ráð fyrir ákveðinni skekkju á niðurstöðunum og því ekki 

hægt að alhæfa að niðurstöðurnar endurspegli alla einstaklinga á aldursbilinu. 

Niðurstöðurnar gefa lesendum þó ágætis sýn á um það hvort á frekari kennslu og/eða 

leiðbeiningum sé þörf fyrir ungt fólk að þegar það stígur sín fyrstu skref á 

vinnumarkaði. 

10.2. Fyrsti hluti spurningakönnunar - Þátttakendur 
Þýði könnunar voru nemendur í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. Markmið 

með þessari könnun var að fá sem flest svör við henni en alls svöruðu 294 manns 

könnuninni. Vert er að taka það fram að ekki allir þátttakendur svöruðu öllum 

spurningum í spurningakönnunninni, enda var það ekki skylda. Kynjamunur 

þátttakenda var nokkuð áberandi en konur voru í miklum meirihluta eða 77,8%. 

Karlmenn voru 21,5% þátttakenda og svo voru 0,7% þátttakenda sem ekki skilgreina 

kyn sitt. 
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Hvert er kyn þitt? 

 
Mynd 4 -  Kyn þátttakenda 

 

 

Stærsti svarhópur þeirra sem tóku þátt voru einstaklingar á aldursbilinu 17-18 ára og 

voru það 145 einstaklingar eða 49,5% þátttakenda. Á eftir því voru það 119 

einstaklingar á aldursbilinu 16 ára eða yngri eða 40,6% þátttakenda. 20 einstaklingar 

voru á aldursbilinu 19-20 ára eða 6,8% þátttakenda. 5 einstaklingar á aldursbilinu 21-

22 ára eða 1,7% þátttakenda og að lokum voru það 4 einstaklingar á aldursbilinu 22 ára 

eða eldri sem gerir 1,4% þátttakenda. 

 

Á hvaða aldursbili ert þú? 
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Mynd 5 - Aldursbil þátttakenda 

10.3. Seinni hluti spurningakönnunar - Vinnumarkaður 

Svarendur voru svo spurðir hvort þeir séu á vinnumarkaði í dag eða ekki. 178 

þátttakenda eru á vinnumarkaði í dag eða 60,8% svarenda. 115 þátttakendur svöruðu 

spurningunni neitandi sem gerir það 39,2% svarenda. 

Ert þú á vinnumarkaði í dag? 

 
Mynd 6 - Ertu á vinnumarkaði? 

Svaraði þátttakandi spurningunni játandi þá er hann spurður út í starf sitt í dag. Líkt 

og kemur fram hér að ofan þá voru þátttakendur 178 sem svöruðu spurningum um 

starf sitt í dag. Alls voru 174 einstaklingar í hlutastarfi með skóla í dag eða 97,8% 

svarenda og aðeins 4 þátttakendur voru í fullu starfi með skóla eða 2,2% svarenda.  

Í hvernig starfi ert þú í dag? 
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Mynd 7 - Starfstegund þátttakenda á vinnumarkaði í dag 

Þátttakendur starfa langflestir eða 89,3% í 19 klukkustundir eða minna að meðaltali á 

viku og langfæstir þátttakendur starfa að meðaltali í 41 klukkustund eða meira á viku 

eða 1,1% svarenda.  

Hversu margar klukkustundir að meðaltali á viku starfar þú? 

 
Mynd 8 - Meðal klukkustunda á viku hjá þátttakendum á vinnumarkaði í dag 

Langflestir þátttakenda eru í helgarvinnu eða kvöld- og helgarvinnu. Þeir svarendur í 

kvöld- og helgarvinnu eru 34,8% svarenda og þeir sem starfa aðeins um helgar eru 

31,5% svarenda. Langfæstir svarenda voru þeir sem starfa aðeins kvöldvinnu og eru 
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það 6,2% svarenda. 

 
Mynd 9 - Vinnutímar þátttakenda í dag 

Að lokum voru þeir þátttakendur sem spurðir voru út í starf sitt í dag beðnir að svara 

spurningu um það hvort þeir hafi skrifað undir ráðningarsamning vegna starfs síns í 

dag. Höfundi kom á óvart niðurstöður spurningarinnar en voru það 50,3% svarenda 

sem ekki höfðu skrifað undir ráðningarsamning vegna starfs síns í dag og voru það 

49,7% svarenda sem hafa undirritað ráðningarsamning. 

 
Mynd 10 - Hlutfall svarenda sem undirritað hafa ráðningarsamning í starfi sínu í dag 

Þeir þátttakendur sem svöruðu spurningu við mynd 6  neitandi voru ekki spurðir út í 

starf sitt í dag heldur voru þeir þátttakendur fluttir áfram í næsta kafla þar á eftir þar 

sem þeir voru spurðir nánar út í starf þeirra síðastliðna 12 mánuði, en alls voru það 

115 svarendur sem ekki eru á vinnumarkaði í dag. 48,1% þeirra svarenda sögðust hafa 
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verið í sumarstarfi, 41,6% svarenda voru í hlutastarfi, 5,5% svarenda sögðust ekki 

hafa verið í starfi síðastliðna 12 mánuði og að lokum voru það 4,8% svarenda sem 

sögðust hafa verið í fullu starfi. 

 
Mynd 11 - Starf þátttakenda síðastliðna 6 mánuði 

Því næst svöruðu þátttakendur hversu margar klukkustundir að meðaltali þeir störfuðu 

á viku síðastliðna 12 mánuði og dreifðist svörunin nokkuð við þessa spurningu. 

Langflestir svarenda sem störfuðu 19 klukkustundir eða minna eða 31,4% svarenda, 

þar á eftir voru það 16,4% svarenda sem störfuðu 41 klukkustundir eða meira að 

meðaltali á viku síðastliðna 12 mánuði, 11,4% svarenda störfuðu í 40 klukkustundir, 

11,1% svarenda störfuðu að meðaltali í 20-24 klukkustundir á viku, 10,7% störfuðu 

að meðaltali í 35-39 klukkustundir á viku, 10,4% störfuðu að meðaltali 30-34 

klukkustundir á viku og að lokum voru það 8,6% svarenda sem störfuðu 25-29 

klukkustundir að meðaltali á viku síðastliðna 12 mánuði. 

 
Mynd 12 - Meðal klukkustunda á viku síðastliðna 12 mánuði 
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Þegar þátttakendur voru svo spurðir út í vinnutíma sína síðastlina 12 mánuði þá voru 

langflestir í dagvinnu eða 52,1% svarenda, 10,7% svarenda sögðust hafa verið í 

helgar- og kvöldvinnu, 7,9% svarenda sögðust aðeins hafa verið í helgarstarfi, aðeins 

2% svarenda sögðust vera aðeins í kvöldvinnu og 25% svarenda sögðust hafa sinnt 

öllu ofangreindu. 

 
Mynd 13 - Vinnutími svarenda síðastliðnu 12 mánuðina 

Að lokum voru svarendur beðnir að svara hvort þeir hafi undirritað ráðningarsamning 

vegna starfs sem þeir sinntu síðastliðna 12 mánuði. Niðustöður voru svipaðar og hjá 

þeim aðilum sem eru á vinnumarkaði í dag, en 52,3% svarenda svöruðu spurningunni 

neitandi og aðeins 47,7% svöruðu spurningunni játandi. 

 
Mynd 14 - Hlutfall svarenda sem undirritað hafa ráðningarsamning í starfi sem þeir sinntu síðastliðna 12 mánuði 

Að því loknu voru svarendur allir spurðir hvort þeir telji sig búa yfir þekkingu á því 

hvaða réttindum þeir ávinna sér á vinnumarkaðinum. Af þeim 293 einstaklingum sem 
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svöruðu þeirri spurningu þá var meirihlutinn sem telur sig búa yfir þekkingunni á 

réttindum sínum eða 55,3% svarenda. 44,7% svarenda töldu sig aftur á móti ekki búa 

yfir þekkingu á þeim réttindum sem þeir ávinna sér á vinnumarkaði. 

 
Mynd 15 - Telja þátttakendur að þeir búi yfir þekkingu á réttindum sem þau ávinna sér á vinnumarkaði? 

 

10.4. Þriðji hluti spurningakönnunar – Þekking á réttindum á 

vinnumarkaði 

Eftir að þátttakendur svöruðu spurningum um vinnumarkaðinn fylgdu spurningar á 

því hversu mikla þekkingu þátttakandi telur sig hafa á einstaka réttindum sem hann 

ávinnur sér á vinnumarkaðinum. Þátttakendur voru því beðnir að meta þekkingu sína 

á réttindum. Valdi því þátttakandi hvort hann telji sig búa yfir mikilli þekkingu, 

þekkingu í meðallagi, lítilli þekkingu eða engri þekkingu. 

Í fyrstu spurningunni með þessum skala var þátttakandi beðinn að meta þekkingu sína 

á þjónustu stéttarfélagsins síns þar sem 293 einstaklingar svöruðu spurningunni. Meiri 

hluti þátttakenda taldi sig hafa litla þekkingu á þjónustu stéttarfélags síns eða 42,5% 

svarenda, 34,2% svarenda töldu sig þekkja þjónustu stéttarfélags síns í meðallagi, 

19,2% svarenda hafði ekki þekkingu á þjónustunni og að lokum voru það aðeins 4,1% 

svarenda sem töldu sig búa yfir mikilli þekkingu á þjónustu stéttarfélagsins síns. 
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Mynd 16 - Þekking þátttakenda á þjónustu stéttarfélags síns 

Þátttakandi var því næst beðinn að segja frá því stuttlega hvað kjarasamningur sé. 

Spurningin sem sett var fram var „Veist þú hvað kjarasamningur er, ef já, hvað er 

kjarasamningur?“ Ekki voru allir þátttakendur sem svöruðu spurningunni en af 211 

svörum þá var algengasta svarið að þátttakandi vissi ekki hvað kjarasamningur væri. 

94 einstaklingar nefndu að kjarasamningur væri samningur sem segir til um laun eða 

lágmarkskjör fólks, eða 44,55% svarenda.  

59 einstaklingar svöruðu spurningunni aðeins játandi en bættu litlu við svar 

sitt, eða 28% svarenda. 52 einstaklingar svöruðu spurningunni neitandi, eða 25% 

svarenda. Að lokum voru það 6 einstaklingar sem svöruðu spurningunni ekki vitandi 

hvað kjarasamningur væri, eða 3% svarenda. Yfirlitið hér að neðan sýnir dæmi um 

þau svör sem veitt voru við þessari spurningu. 
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Mynd 17 – Dæmi um svör þátttakenda varðandi hvað kjarasamningur sé. 

 

Þátttakendur voru einnig beðnir að meta þekkingu sína á orlofsréttindum sínum, líkt 

og þeir gerðu með þjónustu stéttarfélagsins síns (mynd 16). Svöruðu einnig allir 

þátttakendur spurningunni, eða 293 einstaklingar. Alls voru það  40,6% svarenda sem 

telja sig hafa litla þekkingu á orlofsréttindum sínum og 22,5% sem segjast ekki hafa 

þekkingu á orlofsréttindum sínum. 31,1% svarenda sögðust svo búa yfir þekkingu í 

meðallagi og 17,4% svarenda telja sig búa yfir mikilli þekkingu á orlofsréttindum 

sínum.  
Mynd 18 - Þekking þátttakenda á orlofsréttindum sínum 
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Þátttakendur voru svo spurðir hvort þeir telji sig þekkja til veikindaréttar síns. 

Meirihluti þátttakenda sagðist búa yfir meðal þekkingu á veikindarétti sínum eða 

43,3% svarenda, 29,7% svarenda segjast þekkja veikindarétt sinn lítið, 17,4% 

þátttakenda sagðist búa yfir mikilli þekkingu á veikindarétti sínum og aðeins 9,6% 

svarenda sögðust ekki þekkja til veikindaréttar síns. 

 
Mynd 19 - Þekking þátttakenda á veikindarétti sínum 

Þegar þátttakendur voru beðnir að svara hversu vel þeir þekkja til réttar síns til 

greiðslna á yfirvinnu þá var meirihluti svarenda sem taldi sig búa yfir þekkingu í 

meðallagi eða 39,2% svarenda, því fylgja þeir svarendur eftir sem þekkja lítið til réttar 

síns til greiðslna á yfirvinnu eða 30,4% svarenda, 16,4% svarenda telja sig búa yfir 

mikilli þekkingu og að lokum eru það 14% svarenda sem þekkja ekki rétt sinn til 

greiðslna fyrir yfirvinnu. 

 
Mynd 20 - Þekking þátttakenda á greiðslum fyrir yfirvinnu 

Lokaspurning könnunarinnar var svo hvort að þátttakandi taldi sig búa yfir þekkingu á 

lífeyrisréttindum sínum. Líkt og í ofangreindum spurningum í þessum kafla voru það 
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293 svarendur sem svöruðu spurningunni. Meirihluti telur sig búa yfir lítilli eða engri 

þekkingu á lífeyrisréttindum sínum eða 34,1% svarenda sem telja sig vita lítið um 

lífeyrisréttindi sín og 21,5% svarenda sem segjast ekki þekkja til lífeyrisréttinda sinna. 

33,4% telja sig búa yfir meðal þekkingu á lífeyrisréttindum sínum og að lokum eru 

það 10,9% sem telja sig búa yfir mikilli þekkingu á lífeyrisréttindum sínum. 

 
Mynd 21 - Þekking þátttakenda á lífeyrisréttindum sínum 

  

10.5. Frekari greining á niðurstöðum spurningakönnunar  

Höfundur vildi greina svör þátttakenda enn meira eftir að hafa skoðað niðurstöður 

spurningakönnunarinnar. Greindi hann því kyn og aldursbil þátttakenda og tók niður 

svörun þátttakenda út frá því. Höfundur ákvað að greina ekki svörun þeirra aðila sem 

ekki skilgreina kyn sitt sem karl eða kona þar sem aðeins voru tveir þátttakendur sem 

merktu við þann valkost og því ekki nógu marktæk tala til þess að greina enn fremur. 

Fyrst og fremst var skoðað hlutfall þátttakenda eftir kyni og aldri á vinnumarkaði í 

dag og þeirra sem ekki eru á vinnumarkaði í dag.  

Höfundur vildi kanna mismun á þekkingu þeirra þátttakenda sem svöruðu að 

þeir væru á vinnumarkaði í dag og þeirra sem ekki sögðust vera á vinnumarkaði í dag. 

Höfundur vildi aðgreina þessa tvo hópa til þess að athuga hvort að þeir þátttakendur 

sem voru í t.d. sumarstarfi, hafi skrifað undir ráðningarsamning eða hvort þeir aðilar 

telji sig búa yfir meiri þekkingu á réttindum sínum á vinnumarkaði eða ekki. 

10.5.1. Kvenkyns þátttakendur spurningakönnunar 

Alls voru það 136 konur sem tóku þátt í spurningakönnuninni og svöruðu að þær 

væru á vinnumarkaði í dag. Í þessum undirkafla verður frekari greining á svörunum 
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kvenna á vinnumarkaði í dag. Skoðað verður á hvaða aldri þátttakendur eru helst og á 

hvaða aldursbili sé algengast að þekkja, eða þekkja ekki til réttinda sinna á 

vinnumarkaði í dag. 

 
Mynd 22 - Hlutfall kvenna á vinnumarkaði í dag 

Líkt og sjá má á myndinni hér að ofan þá var langmest svörun kvenna á aldrinum 17-

18 ára en alls voru það 136 konur sem sögðust vera á vinnumarkaði í dag og 

skilgreindu starfstegund sína. 72 þátttakendur sögðust vera í hlutastarfi með skóla í 

dag sem gerir það 52,94% af svarendum kvenna. Aðeins var ein kona á vinnumarkaði 

í dag á aldursbilinu 22 ára eða eldri og var hún sú eina sem sagðist vera í fullu starfi 

með skóla í dag. 

Áhugavert er svo að skoða nánar hvort að þátttakandi hafi skrifað undir 

ráðningarsamning eða ekki. Líkt og sjá má á mynd 10  þá voru það 50,3% af öllum 

svarendum sem ekki höfðu skrifað undir ráðningarsamning í starfi sínu í dag. Ef 

gögnin eru skoðuð betur þá kemur í ljós að langflestar konur á aldrinum 16 ára eða 

yngri hafa ekki skrifað undir ráðningarsamning í starfi sínu í dag. Alls svöruðu 136 

konur og 73 þeirra eða 53,68% kvenna höfðu ekki skrifað undir ráðningarsamning. 

Konur sem sögðust hafa undirritað ráðningarsamning í starfi sínu í dag voru samtals 

40 eða 29,41% kvenna og á aldrinum 17-18 ára.  
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Mynd 23 - Konur á vinnumarkaði í dag – Ráðningarsamningur 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir telji sig búa yfir þekkingu á þeim réttindum 

sem þeir ávinna sér á vinnumarkaði var meirihluti kvenna sem svaraði spurningunni 

játandi. Samtals voru það 80 konur sem svöruðu spurningunni játandi og aðeins 56 

konur sem töldu sig ekki þekkja til réttinda sinna á vinnumarkaði. Líkt og sjá má á 

mynd 24  hér að neðan þá er það aldursbilið 17-18 ára með hæstu svörun í 

spurningunni en 41 kona á aldursbilinu taldi sig þekkja réttindi sín en 31 kona á 

aldursbilinu taldi sig ekki búa yfir þekkingu á réttindunum sem hún ávinnur sér á 
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vinnumarkaði. 

 
Mynd 24 - Konur á vinnumarkaði í dag - Þekking á réttindum 

Eftir að hafa greint aldursbil kvenna á vinnumarkaði í dag vildi höfundur skoða 

hversu mikla þekkingu þær sem eru á vinnumarkaðinum í dag telja sig búa yfir á 

þjónustu stéttarfélagsins síns, orlofsréttindum sínum, veikindarétti, greiðslum til 

yfirvinnu og svo að lokum þekking á lífeyrisréttindum. 

Þær konur sem eru á vinnumarkaði í dag og tóku þátt í könnun þessari töldu sig flestar 

búa yfir lítilli þekkingu á þjónustu stéttarfélagsins síns en alls eru það 87 konur eða 

64% af þeim 136 konum sem svöruðu sem sögðust búa yfir lítilli eða engri þekkingu á 
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þjónustu stéttarfélagsins síns. 

 
Mynd 25 - Konur á vinnumarkaði í dag - Þekking á þjónustu stéttarfélaga 

Þegar þátttakendur svöruðu svo hversu mikla þekkingu þeir telja sig hafa varðandi 

orlofsréttindi sín voru það 91, 66,9% kvenna á vinnumarkaði í dag sem telja sig búa 

yfir lítilli eða engri þekkingu á þeim líkt og sjá má á mynd 26  hér að neðan. 

 
Mynd 26 - Konur á vinnumarkaði í dag - Þekking á orlofsréttindum 
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Því næst voru þátttakendur beðnir að meta hversu mikla þekkingu þeir telja sig hafa á 

veikindarétti sínum. Mikill meirihluti kvenna á vinnumarkaði í dag telur sig einmitt 

búa yfir mikilli eða meðal þekkingu á veikindarétti sínum en samtals eru það 70 konur 

sem telja sig búa yfir mikilli eða meðal þekkingu á honum. 

 
Mynd 27 - Konur á vinnumarkaði í dag - Þekking á veikindarétti 

Þegar kom að því að skoða þekkingu kvenna á vinnumarkaði í dag á greiðslum til 

yfirvinnu þá var svörunin nokkuð jöfn. Samtals eru það 49,3% kvenna sem telja sig 

ekki búa yfir nægilegri þekkingu á efninu en 50,7% kvenna telja sig búa yfir mikilli 

eða sæmilegri þekkingu á greiðslum til yfirvinnu. 
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Mynd 28 - Konur á vinnumarkaði í dag - Þekking á rétti til greiðslna á yfirvinnu 

Að lokum voru þátttakendur beðnir að meta þekkingu sína á lífeyrisréttindum sínum 

og eru niðurstöður kvenna á vinnumarkaði í dag mjög áhugaverðar. 

Alls eru það 83 konur sem telja sig búa yfir lítilli eða engri þekkingu á því eða 61% 

og aðeins 39% kvenna telja sig búa yfir sæmilegri eða mikilli þekkingu á 

lífeyrisréttindum sínum. 

 
Mynd 29 -  Konur á vinnumarkaði í dag - Þekking á lífeyrisréttindum 
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Nokkuð færri voru þær konur sem tóku þátt í könnunninni og sögðust ekki vera á 

vinnumarkaði í dag en samtals voru þær 92. Í þessum undirkafla verður tekin sama 

greining og var gerð í kaflanum hér að ofan til þess að komast að því hvort að 

marktækur munur gæti verið á þessum tveimur hópum. Þessar konur voru því ekki 

spurðar út í starf sitt í dag heldur í hvernig starfi þær voru síðastliðna 12 mánuði. 

Líkt og sjá má á myndinni hér að neðan voru flestallar konur í sumarstarfi síðastliðna 

12 mánuði. Verður því áhugavert að sjá hvort að svörunin geti verið svipuð og hjá 

þeim konum sem eru á vinnumarkaði í dag. 

 

Alls er það 41 kona á aldursbilinu 16 ára eða yngri sem var í sumarstarfi síðastliðna 

12 mánuði sem gerir það 44,57% af svarendum kvenna sem ekki eru á vinnumarkaði í 

dag. Þar á eftir eru það 25 konur á aldursbilinu 17-18 ára sem voru í sumarstarfi eða 

27%. Alls eru það svo 6 konur sem sögðust ekki hafa verið í neinu starfi síðastliðnu 

12 mánuðina eða 6,52%. 

 
Mynd 30 - Hlutfall kvenna ekki á vinnumarkaði í dag – Starfstegund 
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Áhugavert er svo að skoða nánar hvort að þátttakandi hafi skrifað undir 

ráðningarsamning eða ekki. Líkt og sjá má á mynd 14  þá voru það 52,3% af öllum 

svarendum sem ekki höfðu skrifað undir ráðningarsamning í starfi sínu síðastliðna 12 

mánuði. Ef gögnin eru skoðuð betur þá kemur í ljós að langflestar konur á aldrinum 

16 ára eða yngri hafa ekki skrifað undir ráðningarsamning í starfi sínu í dag. Alls 

svöruðu 86 konur og 55 þeirra eða 63,9% kvenna hafa ekki skrifað undir 

ráðningarsamning. Alls svöruðu svo 31 konur að þær hefðu skrifað undir 

ráðningarsamning eða 36,5%. Konur sem sögðust hafa undirritað ráðningarsamning í 

starfi sínu síðastliðna 12 mánuði eru samtals 20 eða 23,26% kvenna og á aldrinum 17-

18 ára.  

 
Mynd 31 - Konur ekki á vinnumarkaði í dag – Ráðningarsamningur 

Að gefnum upplýsingum á myndum 30 og 31  þá er hægt að spyrja sig hvort það 

tíðkist almennt ekki að láta sumarstarfsmenn skrifa undir ráðningarsamning. 

 

Eftir að þátttakendur höfðu svarað spurningunni um ráðningarsamninginn þá tók við 

spurning hvort þátttakandi teldi sig búa yfir þekkingu á þeim réttindum sem hann 

ávann sér á vinnumarkaði síðastliðna 12 mánuði. Betri svörun var við þeirri spurningu 

heldur en þeirri við mynd 31  hér að ofan en alls svöruðu 92 konur hvort þær þekki til 

réttinda sinna.  
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Mynd 32 - Konur ekki á vinnumarkaði í dag - Þekking á réttindum á vinnumarkaði 

Líkt og sjá má á myndinni hér að ofan þá voru langflestar konur á aldursbilinu 16 ára 

eða yngri sem sögðust þekkja til réttinda sinna á vinnumarkaði. Alls voru þetta 30 

konur eða 32,6%. Meirihluti kvenna á aldursbilinu 17-18 ára taldi sig aftur á móti 

ekki þekkja til þeirra réttinda sem þær ávinna sér á vinnumarkaði, alls voru þær 22 

eða 23,91%. Áhugavert er að sjá að jafnmargar konur sögðust telja sig þekkja til 

réttinda sinna og þær sem sögðust ekki gera það. Alls svöruðu 46 konur að þær þekki 

til réttinda sinna og á móti svöruðu alls 46 konur að þær þekki ekki til réttinda sinna á 

vinnumarkaði. 

 

Eftir að hafa skoðað aldursbil kvenna sem ekki sögðust vera á vinnumarkaði í dag þá 

vildi höfundur skoða, líkt og í fyrri kafla, hversu mikla þekkingu þær konur sem ekki 

eru á vinnumarkaði í dag telja sig búa yfir á þjónustu stéttarfélagsins síns, 

orlofsréttindum sínum, veikindarétti, greiðslum til yfirvinnu og svo að lokum 

þekkingu á lífeyrisréttindum. 

 Þær konur sem ekki eru á vinnumarkaði í dag telja sig ekki vita mikið um þá 

þjónustu sem stéttarfélag sitt býður upp á. Alls svöruðu 91 kona spurningunni og af 

þeim þá eru það 60 konur sem sögðust ekki búa yfir þekkingu á því eða búa yfir lítilli 

þekkingu á þjónustunni, það eru 66% af svarendum. Aðeins var það 31 kona sem 

sagði sig búa yfir þekkingu í meðallagi eða 34,1%. Það sem kom höfundi mest á óvart 
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var það að ekki ein kona sagðist búa yfir mikilli þekkingu á þjónustu stéttarfélagsins 

síns. 

 
Mynd 33 - Konur ekki á vinnumarkaði í dag - Þjónusta stéttarfélags 

 

Þegar konurnar sem ekki eru á vinnumarkaði í dag voru spurðar út í þekkingu sína á 

orlofsréttindum sínum þá eru það alls 68,5% svarenda sem telja sig búa yfir lítilli eða 

engri þekkingu á orlofsréttindum sínum eða 63 konur af þeim 92 sem að svöruðu 

spurningunni alls. Mynd 34  hér að neðan sýnir okkur einnig það að 7,6% svarenda 

telja sig búa yfir mikilli þekkingu á orlofréttindum sínum sem eru þá 7 konur sem 

ekki eru á vinnumarkaði í dag. 
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Mynd 34 - Konur ekki á vinnumarkaði – Orlofsréttindi 

 

 

Áhugavert er að sjá svo niðurstöðu spurningar um þekkingu á veikindarétti kvenna 

ekki á vinnumarkaði í dag en líkt og má sjá á myndinni hér að neðan þá telja þær 

konur sig búa almennt yfir ágætri þekkingu á veikindarétti sínum á vinnumarkaðinum. 

Af þeim 92 konum sem svöruðu spurningunni eru það 56 þeirra sem telja sig einmitt 

búa yfir mikilli eða sæmilegri þekkingu á veikindarétti sínum, sem gerir þá 60,9%. 

Ánægjulegt er að sjá að aðeins eru það 12% svarenda sem telja sig ekki búa yfir 

neinni þekkingu á veikindarétti sínum eða samtals 11 konur. 
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Mynd 35 - Konur ekki á vinnumarkaði – Veikindaréttur 

Hvað varðar þekkingu kvenna sem ekki eru á vinnumarkaði í dag á rétti sínum á 

greiðslum til yfirvinnu þá eru það samtals 39 konur af 92 sem telja sig búa yfir lítilli 

eða engri þekkingu á því sviði eða 42,3%.  

 
Mynd 36 - Konur ekki á vinnumarkaði - Greiðslur til yfirvinnu 

Á móti þessum 39 konum þá eru þær konur sem telja sig búa yfir meðal þekkingu á 

efninu samtals 43 sem segir okkur að þær eru 46,7%, líkt og sjá má á myndinni hér að 
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ofan. Þær konur sem telja sig búa yfir mikilli þekkingu á efninu eru í minnihluta en 

þær eru 10 talsins eða 10,9%. 

Þegar kemur að þekkingunni á lífeyrisréttindum hjá þeim konum sem ekki eru á 

vinnumarkaði í dag þá, líkt og má sjá á myndinni hér að neðan, telja 53 af þeim 

konum sig búa yfir lítilli eða engri þekkingu á lífeyrisréttindum sínum eða 57,6% af 

þeim 92 sem svöruðu spurningunni. 

 
Mynd 37 - Konur ekki á vinnumarkaði í dag - Lífeyrisréttindi 

Aðeins eru það 39 af konunum sem segjast búa yfir mikilli þekkingu eða þekkingu í 

meðallagi á lífeyrisréttindum sínum. Þær sem svöruðu að þær byggju yfir mikilli 

þekkingu eru 12 talsins og því, líkt og sjá má á myndinni hér að ofa, 13% svarenda. 

  

 

 

 

10.5.2. Karlkyns þátttakendur spurningakönnunar 

 

Alls voru það 40 karlar sem tóku þátt í spurningakönnun og svöruðu að þeir væru á 

vinnumarkaði í dag. Í þessum kafla verður frekari greining á svörum karla sem eru á 

vinnumarkaði í dag, skoðað verður aldursbil sem karlarnir skiptast niður í og hvaða 
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aldursbil sé algengast sem karlmenn telja sig þekkja, eða þekkja ekki til réttinda sinna 

á vinnumarkaði í dag. 

 
Mynd 38 - Karlar á vinnumarkaði í dag – Starfstegund 

Á myndinni hér að ofan má sjá að flestallir karlmenn sem tóku þátt og eru á 

vinnumarkaði í dag eru í hlutastarfi með skóla. Algengasta aldursbil hópsins er 17-18 

ára en eru þeir alls 25 talsins eða 62,5% svarenda. Næst á eftir fylgir aldurshópurinn 

16 ára eða yngri en alls eru það 9 karlmenn sem segjast vera í hlutastarfi með skóla á 

því aldursbili eða 22,5% svarenda. Þrír karlmenn eru á aldursbilinu 19-20 ára og í 

hlutastarfi með skóla og aðeins einn karlmaður á aldursbilinu 21-22 ára er í hlutastarfi 

með skóla. Aðeins eru það tveir karlmenn sem eru í fullu starfi með skóla sem gerir 

það 5% svarenda. 

 

Skoðað var því næst hlutfall karla sem hafa skrifað undir ráðningarsamning í starfi 

sínu í dag eða ekki. Áhugavert er að sjá það á myndinni hér að neðan að meirihluti 

karlanna á vinnumarkaði í dag skrifaði undir ráðningarsamning. Alls eru þeir sem 

skrifuðu undir ráðningarsamning 25 af þeim 39 sem svöruðu spurningunni eða 64% 

þátttakenda. Algengasta aldursbilið á þeim sem hafa skrifað undir ráðningarsamning í 

starfi sínu í dag eru 17-18 ára karlmenn, eru þeir 18 talsins eða 46% svarenda. 
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Mynd 39 - Hlutfall karlmanna á vinnumarkaði í dag - Ráðningarsamningur 

Þeir karlmenn sem svöruðu að þeir hafa ekki skrifað undir ráðningarsamning í starfi 

sínu í dag eru 14 talsins eða 35,8% af þeim 40 karlmönnum sem eru á vinnumarkaði í 

dag. Þar var mesta svörun á aldursbilinu 17-18 ára en aldusrbilin 16 ára eða yngri og 

19-20 ára voru með jafna svörun eða 4 í hverju aldursbili, 10% hvor um sig. 

 

Voru þeir því næst spurðir hvort þeir telji sig þekkja réttindi sín á vinnumakarkaði í 

dag og voru það 40 karlmenn sem svöruðu þeirri spurningu. Meirihluti karlmanna 

telur sig þekkja það hver réttindi sín eru á vinnumarkaði. Alls eru það 23 karlmenn 

eða 57,5% svarenda. Á aldrinum 16 ára eða yngri eru samtals 8 karlmenn sem telja 

sig þekkja hver réttindi sín eru eða 20% svarenda, á aldursbilinu 17-18 ára eru 12 

karlmenn sem telja sig þekkja hver réttindi sín eru eða 30% svarenda, á aldursbilinu 

19-20 ára eru það tveir karlmenn eða 5%, á aldursbilinu 21-22 árs er aðeins einn 

karlmaður eða 2,5% svarenda og að lokum er enginn af þátttakendum á aldursbilinu 

22 ára eða eldri sem telur sig þekkja það hver réttindi sín séu á vinnumarkaði. 
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Mynd 40 - Hlutfall karla á vinnumarkaði í dag - Þekking á réttindum á vinnumarkaði 

Þeir karlmenn sem telja sig ekki þekkja til um það hver réttindi sín séu á 

vinnumarkaði eru samtals 17 eða 42,5%. Á aldursbilinu 16 ára eða yngri er aðeins 

einn karlmaður sem telur sig ekki þekkja réttindi sín á vinnumarkaði eða 2,5% 

svarenda, á aldursbilinu 17-18 ára eru það 13 karlmenn sem ekki telja sig vita hver 

réttindi sín séu á vinnumarkaði eða 32,5%, á aldursbilinu 19-20 ára eru það þrír 

karlmenn eða 7,5% og að lokum er enginn af karlmönnunum á aldursbilinu 21-22 ára 

eða 22 ára eða eldri sem telur sig ekki þekkja réttindi sín á vinnumarkaði. 

 

Eftir að hafa skoðað aldursbil karla sem segjast vera á vinnumarkaði í dag þá 

vildi höfundur skoða, líkt og í fyrri köflum, hversu mikilli þekkingu þeir karlmenn 

sem eru á vinnumarkaði í dag telja sig búa yfir á þjónustu stéttarfélagsins síns, 

orlofsréttindum sínum, veikindarétti, greiðslum til yfirvinnu og svo að lokum 

þekkingu á lífeyrisréttindum. 

 

 Áhugavert er að skoða skiptinguna á því hversu mikilli þekkingu þátttakendur 

í þessum hluta telja sig búa yfir þegar kemur að þjónustunni sem þeirra stéttarfélag 

býður upp á. Alls svöruðu 40 karlmenn sem eru á vinnumarkaði í dag spurningunni og 

er skemmtilegt að skoða skiptinguna. 
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Mynd 41 - Karlmenn á vinnumarkaði í dag - Þekking á þjónustu stéttarfélaga 

Skemmtilegt er að sjá skiptinguna á þeim karlmönnum sem telja sig búa yfir mikilli 

eða sæmilegri þekkingu á þjónustu stéttarfélagsins en þeir eru samtals 20 eða 50% 

svarenda spurningarinnar. Þeir karlmenn sem telja sig búa yfir lítilli eða engri 

þekkingu eru einnig 20 talsins eða 50% svarenda spurningarinnar. Vert er þó að líta til 

þess að þeir aðilar sem búa yfir engri, lítilli eða sæmilegri þekkingu á þjónustu 

stéttarfélagsins síns eru 95% og því vel hægt að bæta úr því. 

 

Spurðir út í þekkingu sína á orlofsréttindum sínum svöruðu einnig 40 karlmenn 

samtals. Í meirihluta eru þeir karlmenn sem telja sig búa yfir mikilli eða sæmilegri 

þekkingu á orlofréttindum sínum, samtals 21 talsins eða 52,5% svarenda. Á móti því 

eru þeir sem telja sig búa yfir lítilli eða engri þekkingu samtals 19 talsins eða 47,5% 

svarenda. 
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Mynd 42 - Karlmenn á vinnumarkaði - Þekking á orlofsréttindum 

Þegar farið er yfir greiningu á því hversu góða þekkingu karlmenn á vinnumarkaði í 

dag telja sig hafa á veikindarétti sínum þá eru þeir karlmenn sem telja sig þekkja lítið 

til þeirra réttinda í meirihluta. Alls svöruðu 40 karlmenn spurningunni og þeir sem 

telja sig hafa litla þekkingu á veikindarétti sínum á vinnumarkaði eru samtals 16 eða 

40% svarenda. Aðeins tveir karlmenn telja sig ekki búa yfir neinni þekkingu á 

veikindarétti sínum, eða 5% svarenda. 

 
Mynd 43 - Karlmenn á vinnumarkaði í dag - Veikindaréttur 
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Þrátt fyrir það þá eru þeir karlmenn sem telja sig búa yfir sæmilegri eða mikilli 

þekkingu á veikindarétti sínum í meirihluta samtals í þessari spurningu. Alls eru það 

22 karlmenn sem telja sig búa yfir mikilli eða sæmilegri þekkingu, eða 55% svarenda. 

 

Af þeim karlmönnum sem svöruðu spurningunni hversu vel þeir telji sig þekkja til 

greiðslna til yfirvinnu eru í meirihluta þeir sem töldu sig búa yfir mikilli eða 

sæmilegri þekkingu á því. Samtals svöruðu 40 karlmenn spurningunni og þeir sem 

telja sig búa yfir mikilli eða sæmilegri þekkingu eru 25 talsins, eða 62,5%. Aðeins eru 

það 4 karlmenn sem telja sig ekki búa yfir neinni þekkingu á greiðslum til yfirvinnu 

en þeir eru 11 talsins sem segjast búa yfir lítilli þekkingu. 

 
Mynd 44 - Karlmenn á vinnumarkaði - Þekking á greiðslum til yfirvinnu 

Það sama gildir um þátttöku karlmannanna sem svöruðu spurningunni um þekkingu 

sína á lífeyrisréttindum sínum. Alls eru það 40 karlmenn sem svöruðu spurningunni 

og er meirihluti karlmanna sem telur sig búa yfir mikilli eða sæmilegri þekkingu á 

lífeyrisréttindum sínum en eru þeir 22 talsins, 5 sem telja sig búa yfir mikilli þekkingu 

og 17 sem telja sig búa yfir þekkingu í meðallagi. Alls eru það 12 karlmenn sem telja 

sig búa yfir lítilli þekkingu á lífeyrisréttindum sínum og eru það 6 karlmenn sem ekki 

búa yfir neinni þekkingu. 
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Mynd 45 - Karlmenn á vinnumarkaði í dag - Þekking á lífeyrisréttindum 

   

 

 

Nokkuð færri eru þeir karlmenn sem tóku þátt í könnunninni og sögðust ekki vera á 

vinnumarkaði í dag en samtals eru þeir 22. Í þessum undirkafla verður tekin sama 

greining og var gerð í kaflanum hér að ofan til þess að komast að því hvort marktækur 

munur gæti verið á þessum tveimur hópum. Þessir karlmenn voru því ekki spurðir út í 

starf sitt í dag heldur í hvernig starfi þeir voru síðastliðna 12 mánuði. 

Líkt og sjá má á myndinni hér að neðan voru flestallir karlmenn í sumarstarfi 

síðastliðna 12 mánuði. 
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Mynd 46 - Fjöldi karlmanna ekki á vinnumarkaði í dag – Starfstegund 

 

Líkt og sjá má á myndinni hér að ofan þá er aldursbilið 17-18 ára með langflestu 

aðilana sem voru í sumarstarfi en alls eru það 6 karlmenn, eða 27% svarenda. 

 
Mynd 47 - Hlutfall karla ekki á vinnumarkaði í dag – Ráðningarsamningur 

Áhugavert er svo að sjá svörunina við spurningu hvort viðkomandi hafi skrifað undir 

ráðningarsamning vegna starfsins sem hann sinnti síðastliðna 12 mánuði eða ekki. 
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Alls eru það 13 manns sem ekki hafa skrifað undir ráðningarsamning eða 59% 

svarenda og dreifist sú svörun jafnt á aldursbilin 16 ára og yngri og 17-18 ára. Aðeins 

er það einn karlmaður sem er á aldursbilinu 19-20 og ekki hefur skrifað undir 

ráðningarsamning. Alls eru þeir karlmenn sem hafa skrifað undir ráðningarsamning 9 

talsins, eða 40,9%. 

  

 

Þátttaka í spurningu hvort þátttakandi telji sig þekkja þau réttindi sem hann ávinnur 

sér á vinnumarkaði jókst en alls voru þar 23 karlmenn sem svöruðu spurningunni. Þar 

eru þeir sem telja sig þekkja til réttinda sinna í meirihluta, eru þeir 12 talsins eða 

52,1% svarenda á móti þeim 12 karlmönnum sem telja sig ekki þekkja til réttinda 

sinna á vinnumarkaði eða 47,8% svarenda. Líkt og sjá má á myndinni hér að neðan þá 

eru það þeir karlmenn sem eru á aldursbilinu 16 ára eða yngri sem telja sig búa yfir 

þekkingu á þeim réttindum sem þeir ávinna sér á vinnumarkaði í meirihluta, eða 7 

talsins, 30,4% svarenda. Þeir sem telja sig ekki búa yfir þekkingu á réttindum sínum 

eru í meirihluta á aldursbilinu 17-18 ára en þeir eru 6 talsins, eða 26,1% svarenda.  

 
Mynd 48 - Karlmenn ekki á vinnumarkaði í dag - Þekking á réttindum á vinnumarkaði 

 

Eftir að hafa skoðað aldursbil karla sem ekki sögðust vera á vinnumarkaði í 

dag þá vildi höfundur skoða, líkt og í fyrri köflum, hversu mikla þekkingu þeir 
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karlmenn sem ekki eru á vinnumarkaði í dag telja sig búa yfir á þjónustu 

stéttarfélagsins síns, orlofsréttindum sínum, veikindarétti, greiðslum til yfirvinnu og 

svo að lokum þekkingu á lífeyrisréttindum. 

 

Þeir karlmenn sem ekki eru á vinnumarkaði í dag telja sig ekki búa yfir mikilli 

þekkingu á þeirri þjónustu sem stéttarfélag þeirra býður upp á. Alls voru svarendur 

spurningannar 23 en eru það 13 karlmenn eða 56,5% svarenda sem telja sig búa yfir 

lítilli eða engri þekkingu á þjónustunni. Á móti því er aðeins einn karlmaður sem telur 

sig búa yfir mikilli þekkingu á því hver þjónusta stéttarfélags hans er, eða 4,3% 

þáttakenda. Að lokum eru það svo 9 karlmenn sem telja sig búa yfir sæmilegri 

þekkingu á þjónustu stéttarfélags síns. 

 
Mynd 49 - Karlmenn ekki á vinnumarkaði í dag - Þjónusta stéttarfélags 

 

Aðspurðir út í þekkingu sína á orlofsréttindum sínum kom í ljós að meirihluti 

svarenda telur sig búa yfir sæmilegri þekkingu á því hver orlofsréttindi sín séu, voru 

það 10 karlmenn af 23 svarendum, eða 43,5%. Aðeins tveir karlmenn telja sig búa yfir 

mikilli þekkingu á orlofsréttindum sínum. Sex karlmenn telja sig búa yfir lítilli 

þekkingu og að lokum eru það 5 karlmenn sem segjast ekki búa yfir neinni þekkingu á 

orlofsréttindum sínum. 
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Mynd 50 - Karlmenn ekki á vinnumarkaði í dag – Orlofsréttindi 

 

Niðurstöður við spurningunni um það hversu mikla þekkingu þátttakandi telur sig búa 

yfir á veikindarétti sínum eru mjög áhugaverðar en af þeim 23 karlmönnum sem 

svöruðu spurningunni þá eru það 14 karlmenn sem telja sig búa yfir sæmilegri 

þekkingu á því, eða 60,9% svarenda. Ánægjulegt er einnig að sjá að alls eru það 5 

aðilar sem telja sig búa yfir mikilli þekkingu eða 21,7% og aðeins einn karlmaður 

telur sig hafa litla þekkingu, eða 4,3% svarenda. Þrír karlmenn telja sig svo ekki hafa 

neina þekkingu á veikindarétti sínum. 
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Mynd 51 - Karlmenn ekki á vinnumarkaði í dag - Þekking á veikindarétti 

 

Hvað varðar þekkingu karlmanna sem ekki eru á vinnumarkaði í dag á rétti sínum á 

greiðslum til yfirvinnu þá eru það samtals 8 karlmenn af 23 sem telja sig búa yfir 

lítilli eða engri þekkingu á því sviði, eða 34,8% svarenda. 

 
Mynd 52 - Karlmenn ekki á vinnumarkaði í dag - Greiðslur til yfirvinnu 

Á móti þessum 8 karlmönnum eru þeir karlmenn sem telja sig búa yfir meðal 

þekkingu á efninu, samtals 13 sem gerir það 56,5% og segir okkur að þeir eru í 

meirihluta. Þeir karlmenn sem telja sig búa yfir mikilli þekkingu eru einnig tveir 

talsins, eða 8,7% svarenda. 
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Þegar það kemur að þekkingu karlmanna, sem ekki eru á vinnumarkaði í dag, á  

lífeyrisréttindum sínum þá eru það þeir sem telja sig hafa sæmilega þekkingu á 

lífeyrisréttindum sínum í meirihluta, líkt og var á greiðslum til yfirvinnu, en samtals 

eru þeir 14 talsins af 23, eða 60,9% svarenda. Aðeins telur einn maður sig búa yfir 

mikilli þekkingu á lífeyrisréttindum sínum. 

 
Mynd 53 - Karlmenn ekki á vinnumarkaði í dag - Þekking á lífeyrisréttindum 

Fimm karlmenn telja sig svo hafa litla þekkingu á lífeyrisréttindum sínum og aðeins 

þrír sem telja sig ekki búa yfir neinni þekkingu á þeim. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

11. Umræður og samantekt 
 

Niðurstöður rannsóknar sýna fram á það að meirihluti þátttakenda hefur ekki skrifað 

undir ráðningarsamning í starfi sínu í dag eða síðastliðna 12 mánuði. Getur það því 

aftrað að launamanni að vita til þess hver réttindi sín séu, sérstaklega þegar fyrstu skref 

eru stigin á vinnumarkaðinum. Ef ekki er gerður skriflegur ráðningarsamningur þá er 

yfirleitt um að ræða óformlegan ráðningarsamning, líkt og munnlegan samning. 

Erfiðara er að sanna til um slíka samninga en þeir eru samt sem áður jafngildir þeim 

sem gerðir eru með skriflegum hætti. Allir þátttakendur ættu því að hafa verið með 

nokkuð óformlegan ráðningarsamning. Hefði jafnvel verið áhugavert að umorða 

spurninguna úr „hefur þú undirritað ráðningarsamning…“ yfir í „starfar þú eftir gildum 

ráðningarsamningi…“ eða eitthvað í þá áttina til þess að athuga hvort þátttakandi átti 

sig betur á því hvort samningur sé til staðar, hvort sem um óformlegan eða formlegan 

samning sé að ræða. 

 Einnig er vel hægt að velta því fyrir sér hvort þeir aðilar sem undirritað hafa 

ráðningarsamning og tóku þátt séu að vinna á opinberum eða almennum vinnumarkaði. 

Á opinberum vinnumarkaði eru reglur fremur skýrar og þéttur rammi settur um alla þá 

aðila sem starfa þar. Á móti því er umhverfið á almenna markaðinum nokkuð frjálslegra 

þar sem ekki endilega er áríðandi að launamaður undirriti samning þar sem þeir geta 

verið óformlegir. Þó er almennt skylda að gera skriflega ráðningarsamninga bæði á 

almennum og opiberum vinnumarkaði, sbr. samkomulög aðila vinnumarkaðarins. 

 Í rannsókninni var sérstaklega spurt um meðalvinnutíma unglinga á viku til þess 

að komast betur að því hvort að ákvæðum innan laga nr. 46/1980 og reglugerðar nr. 

426/1999 um vinnu barna og unglinga sé almennt fylgt eða þau tekin til greina hjá ungu 

starfsfólki og atvinnurekendum. Alls voru það 85 þátttakendur sem sögðust vinna í 40 

klukkustundir eða meira að meðaltali á viku. Er það nokkuð áhyggjuefni þar sem tekið 

er á þessu í reglugerðinni en skv. henni hafa unglingar, börn 15-17 ára aldurs, ekki leyfi 

til þess að vinna í meira en 40 klukkustundir á viku. Getum við samt ekki gert ráð fyrir 

því að þessir aðilar séu allir undir 17 ára aldri en vel er hægt að álykta það að einhverjir 

þátttakendur undir 17 ára hafi unnið, eða séu að vinna, meira en 40 klukkustundir á 

viku. 

 Þátttakendur voru einnig beðnir að segja stuttlega frá því hvað kjarasamningur 

sé. Líkt og kemur fram við mynd 4 þá sagði stór hluti þátttakenda að kjarasamningur 
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væri samningur um laun. Það er jú í kjarasamningum en ekki er hægt að segja að um 

fullnægjandi svar sé að ræða þar sem kjarasamningur kveður ekki á um hver 

einstaklingsbundin laun skuli vera heldur allra helst hver lámarkskjör skuli vera, en 

laun geta verið umfram þau lágmarkskjör sem kveðið á er um í kjarasamningi. Það er 

ekki aðal innihald samningsins. Telja má að það sé að minnsta kosti ágætis byrjun að 

þátttakendur geri sér samt sem áður grein fyrir því að lágmarkskjör þeirra sé einmitt að 

finna í kjarasamningi þeirra. 

 

Áhugavert er að sjá að flestallir þátttakendur telja sig þekkja til veikindaréttar 

síns ásamt greiðslu til yfirvinnu sinnar. Mögulega getur ástæða þess verið að mun 

algengara er að einstaklingur veikist eða taki að sér yfirvinnu heldur en ekki. 

Einkennilegt er þó að sjá að ekki ríkir eins mikil þekking á meðal þátttakenda á 

orlofsréttindum sínum, gæti það jafnvel verið vegna þess að um þau gildir heldur 

flóknara regluverk heldur en veikindaréttur og yfirvinna. 

Líkt og sjá má á niðustöðum á þekkingu meðal kvenna á vinnumarkaði í dag 

þá virðist fræðslunni um þjónustu stéttarfélaga, orlofsréttindi og lífeyrisréttindi vera 

mjög svo ábótavant. Ásamt því eru niðurstöður við mati á þekkingu á veiknindarétti 

og greiðslna til yfirvinnu yfir 30% hjá þeim sem telja sig búa yfir lítilli eða engri 

þekkingu á réttindum sínum, sem ætti þó að vera hægt að minnka töluvert sé ákveðin 

fræðsla til staðar fyrir nemendur á þessu aldursbili. Sést það því á þessum niðustöðum 

að þekking á eigin réttindum virðist ekki vera mjög mikil á meðal kvenna sem ekki 

eru á vinnumarkaði. Meirihluti þeirra kvenna svöruðu spurningunum sem hér eru að 

ofan telur sig búa yfir lítilli eða engri þekkingu. Veikindaréttur og yfirvinna eru 

kannski meira rædd á meðal launþega eða auðveldara að komast að þeim 

upplýsingum en þeim hinum sem spurt er út í hér að ofan. Líkt og höfundur nefnir í 

samantekt á niðurstöðum kvenna á vinnumarkaði í dag þá ætti að vera möguleiki að 

minnka hlutfall þeirra aðila sem telja sig búa yfir lítilli eða engri þekkingu á réttindum 

sínum töluvert ef það er ákveðin fræðsla til staðar fyrir nemendur á þessu aldursbili. 

Segja má slíkt hið sama um þekkingu þátttakenda á lífeyrisréttindum sínum, en eru 

það afar mikilvæg réttindi á vinnumarkaði og sbr. niðurstöður rannsóknar er mikill 

skortur á þekkingu á þeim. 

Áhugavert er að skoða svörun kvenna á vinnumarkaði í dag og karlmanna á 

vinnumarkaði í dag og bera saman svör þeirra um þekkingu á réttindum sínum. Við 
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flestar spurningarnar voru konur sem telja sig búa yfir lítilli eða engri þekkingu í 

miklum meirihluta en virðist það vera nokkuð jafnt á milli þeirra karlmanna sem tóku 

þátt í könnuninni.  Svo virðist vera í niðustöðum þessum að karlmenn telji sig almennt 

hafa einhverja þekkingu á réttindum sínum á vinnumarkaði og minna er um það að 

þeir telji sig búa yfir lítilli eða engri þekkingu á þeim. Vert er einnig að taka það fram 

að karlmenn í úrtakinu voru mun færri og því gefa niðurstöður e.t.v. ekki skýra mynd. 

Áhugavert væri að rannsaka frekar hvort þetta sé ennfremur upplifun þessa hóps, þ.e. 

karlmanna, heldur en efnisleg staðreynd, þ.e. hvort þeir telji sig hreinlega vita meira 

en geri það kannski ekki endilega. 

 

 

 

12. Lokaorð 
Markmið þessarar ritgerðar var að rannsaka hvort að yngri kynslóðir, 

framhaldsskólanemar skoðaðir sérstaklega, hafi þekkingu á þeim réttindum sem þau 

ávinna sér á vinnumarkaði.   

Höfundur telur sig sjá til nokkurra vankanta á rannsókn sinni, þá allra helst að 

rannsókn þessi hefði mátt vera nokkuð ítarlegri, en áhugavert hefði verið að spyrja 

enn frekar út í þekkingu þátttakenda á hinum ýmsu réttindum. Ekki liggur fyrir 

nákvæmlega hversu margir einstaklingar fengu senda könnunina til sín eða hversu 

margir sáu könnunina og er því ekki hægt að gefa upp hversu há prósenta það var sem 

ekki tók þátt í könnuninni. 

 Höfundur telur þessa rannsókn, þrátt fyrir vankanta, sýna fram á það að vel sé 

hægt að betrumbæta þekkingu framhaldsskólanema með því t.d. að bjóða upp á 

frekari kennslu á vinnuréttindum og þeim skyldum sem samfélagið vill að 

einstaklingar samfélagsins efni. Að því sögðu vonar höfundur að niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýni fram á þörf á frekari fræðslu eða nálgun við þennan aldurshóp til þess 

að undirbúa hann fyrir vinnumarkaðinn.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa það til kynna að þessi aldurhópur leiti sér 

ekki endilega upplýsinga sem eru til staðar, m.a. á vefsíðum stéttarfélaganna. 
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Viðaukar 
 

Viðauki I - Spurningakönnun 

BS ritgerð - Spurningalisti - Þekking 
réttinda á vinnumarkaði 
Ágæti þátttakandi,!
!
Eftirfarandi spurningalisti er partur af lokaverkefni mínu í viðskiptalögfræði við 
Háskólann á Bifröst. !
Markmið spurningalistans er að kanna þekkingu þína á réttindum þínum á 
vinnumarkaði. Spurningunum er skipt í þrjá hluta og tekur aðeins nokkrar mínútur að 
svara. !
Könnunin er nafnlaus svo ekki verður hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda.!
Með fyrirfram þökk fyrir þáttökuna.!
!
Anna Kristín Agnarsdóttir!
( annaag18@bifrost.is ) 
 
Hluti 1 - Bakgrunnsspurningar 
Hvert er kyn þitt? 
 

o Kona 

o Karl 

o Annað 

Á hvaða aldursbili ert þú? 

o 16 ára eða yngri 

o 17-18 ára 

o 19-20 ára 

o 21-22 ára 
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o 22 ára eða eldri 

 

Hluti 2 - Vinnumarkaður 
Hér fyrir neðan ert þú beðin/n að svara spurningu um hvort þú sért á vinnumarkaði í dag eða ekki. 
 

Ert þú á vinnumarkaði í dag? 
 

o Já 

o Nei 

Í hvernig starfi ert þú í dag? 

o Ég er í fullu starfi með skóla 

o Ég er í hlutastarfi með skóla 

Hversu margar klukkustundir að meðaltali á viku starfar þú? 
o 41 klukkustundir eða meira 

o 40 klukkustundir 

o 35-39 klukkustundir 

o 30-34 klukkustundir 

o 25-29 klukkustundir 

o 20-24 klukkustundir 

o 19 klukkustundir eða minna 

Hvernig eru vinnutímarnir þínir í dag 

o Dagvinna 

o Helgarvinna 

o Kvöldvinna 

o Kvöld- og helgarvinna 

o Allt ofangreint 

Hefur þú undirritað ráðningarsamning vegna þess starfs sem þú sinnir núna? 
o Já 

o Nei 
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Í hvernig starfi varst þú síðastliðna 12 mánuði? 

o Ég var í fullu starfi 

o Ég var í hlutastarfi 

o Ég var í sumarstarfi 

 

Hversu margar klukkustundir að meðaltali á viku starfaðir þú? 
o 41 klukkustundir eða meira 

o 40 klukkustundir 

o 35-39 klukkustundir 

o 30-34 klukkustundir 

o 25-29 klukkustundir 

o 20-24 klukkustundir 

o 19 klukkustundir eða minna 

Hvernig voru vinnutímar þínir? 

o Helgarvinna 

o Kvöldvinna 

o Dagvinna 

o Helgar- og kvöldvinna 

o Allt ofangreint 

Hefur þú undirritað ráðningarsamning vegna þess starfs sem þú sinntir síðastliðnu 12 
mánuði? 

o Já 

o Nei 

 

Hluti 3 - Réttindi mín 
Hér fyrir neðan ert þú beðin/n að svara spurningum er varða þekkingu þína á vinnumarkaði. !
Þegar talað er um réttindi er verið að tala um þann rétt sem þú ávinnur þér á vinnumarkaði og hvort 
þú hafir þekkingu á því hver þau t.d. eru 

Telur þú þið búa yfir þekkingu á því hvaða réttindi þú ávinnur á vinnumarkaði? 



 

79 

 

o Já ég þekki réttindi mín 

o Nei ég þekki ekki réttindi mín 

Hversu mikla þekkingu hefur þú á þjónustu stéttarfélagsins þíns? 

o Mikla 

o Í meðallagi 

o Litla 

o Enga 

Veist þú hvað kjarasamningur er, ef já, hvað er kjarasamningur? 

o Your answer 

Hversu vel þekkir þú orlofsréttindi þín? 

o Mikla 

o Í meðallagi 

o Litla 

o Enga 

Hversu vel þekkir þú veikindarétt þinn? 

o Mikið 

o Í meðallagi 

o Lítið 

o Ekkert 

Hversu vel þekkir þú rétt þinn til greiðslna fyrir yfirvinnu? 

o Mikið 

o Í meðallagi 

o Lítið 

o Ekkert 

Hversu vel þekkir þú til lífeyrisréttinda þinna? 

o Mikið 
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o Í meðallagi 

o Lítið 

o Ekkert 

BS ritgerð - Spurningalisti - Þekking 
réttinda á vinnumarkaði 
Takk kærlega fyrir þátttökuna. 
 

 

 

 
 


