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Útdráttur 

Þar sem kjarasamningsbrot af ýmsum toga hafa verið mikið í umræðunni síðustu misseri, 

leitast þessi rannsóknarritgerð eftir því að skoða algengi þeirra og hvernig þau birtast. 

Íslenskur vinnumarkaður er skoðaður með áherslu á hlutverk stéttarfélaga og 

kjarasamninga, mikilvægi ráðningasamninga auk þess sem útskýrt er hvað átt er við með 

vangoldnum launum. 

Framkvæmd var rannsókn sem deilt var á samfélagsmiðlum þar sem tilgangurinn var 

að kanna algengi kjarasamningsbrota á íslenskum vinnumarkaði. Spurt var hvort 

þátttakendur þekktu sinn rétt, og hvort þeir teldu sig hafa fengið greitt fyrir allar unnar 

stundir, yfirvinnu, laun í fjarveru vegna veikinda, orlofs- og desemberuppbót, 

stórhátíðarálag, greitt jafnaðarkaup, greitt undir lágmarkmarkslaunum kjarasamninga, 

auk bakgrunnsspurninga. Úrtakið var frekar takmarkað og því er ekki hægt að alhæfa um 

að niðurstöðurnar eigi við um þýðið. Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar upp með 

lýsandi tölfræði þar sem niðurstöðurnar eru skoðaðar út frá bakgrunni þátttakanda.  

Samkvæmt niðurstöðunum eru 92,6% þátttakenda sem þekkja sinn rétt, en skoðað út 

frá aldursskiptingu eru það 97% undir 35 ára sem þekkja sín réttindi. 32,4% þátttakenda 

hafa leitað til stéttarfélags vegna réttindabrota, en þar voru flestir í aldurshópnum 25 – 

35 ára sem höfðu gert það. Þar sem trúnaðarmenn eru á vinnustað höfðu 12,6% leitað til 

þeirra vegna meintra kjarasamningsbrota. Þegar spurt var hvort þátttakendur þekktu til 

kjarasamningsbrota voru 25% sem svöruðu játandi. Á síðustu 12 mánuðum voru 17,4% 

sem töldu sig ekki hafa fengið greitt yfir allar unnar stundir, 25,3% töldu sig ekki hafa 

fengið greitt fyrir unna yfirvinnu, 93,8% fengu greidda orlofs- og desemberuppbót, 68,4% 

fengu greitt stórhátíðarálag vegna vinnu á stórhátíðum, 14% hafa ekki fengið greidd laun 

í fjarveru vegna veikinda, 96,7% hafa fengið launaseðil, 9,1% fengu laun greidd of seint, 

17,5% segjast hafa fengið greitt jafnaðarkaup og 3,3% hafa fengið greitt undir 

lágmarkskjörum kjarasamninga.  

Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um kjarasamningsbrot á íslenskum vinnumarkaði, 

þó ekki sé hægt að alhæfa um algengi þeirra sökum þess hversu fámennt úrtakið var. 
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1  Inngangur  

Kjaramál hafa mikið verið í umræðunni undanfarin misseri, og hafa þá kjarasamningsbrot 

af ýmsu tagi verið ofarlega. Vangoldin laun hafa fengið mestu athyglina, en þar er meðal 

annars verið að tala um greiðslu launa undir lágmarkstaxta kjarasamninga, jafnaðarkaup, 

ógreidda yfirvinnu og ógreiddan veikinda- og orlofsrétt. 

Með því að skoða hvernig íslenskur vinnumarkaður er uppsettur, hvert hlutverk 

stéttarfélaga er, hvernig kjarasamningar koma til og með að skoða tölfræði yfir kjaramál 

stéttarfélaga er reynt að varpa ljósi á hver vandinn er. Einnig eru skoðuð mál sem hafa 

farið fyrir dóm, þar sem mikilvægi ráðningarsamninga sannast og farið yfir áhrif tómlætis. 

Skoðaðar voru eldri rannsóknir sem beina sjónum sínum að þekkingu á réttindum 

starfsmanna, sem og mögulegum kjarasamningsbrotum. Einnig var unnin rannsókn sem 

deilt var á samfélagsmiðlum til að átta sig betur á núverandi stöðu starfsmanna á 

vinnumarkaði, og hvort starfandi einstaklingar hafi lent í að brotið sé á rétti þeirra eða 

hvort þeir þekki til kjarasamningsbrota. Niðurstöður úr þeirri rannsókn má lesa betur í 

niðurstöðukafla þessarar ritgerðar. 

Í umræðukafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, þær bornar saman við eldri 

rannsóknir, og reynt að varpa ljósi á kjarasamningsbrot á vinnumarkaði. Þá er skoðað 

hvort hægt sé að vinna bug á þessum vanda, og með hvaða hætti það væri líklegast til 

árangurs. 

Í þessari ritgerð er því reynt að svara spurningunni hvort kjarasamningsbrot séu algeng 

og í hvaða formi þau birtast helst.
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Íslenskur vinnumarkaður  

Vinnumarkaðsfræði fjallar um samskipti aðila vinnumarkaðarins, bæði samskipti innan 

fyrirtækis og því sem gerist í ytra umhverfi, til dæmis í félagslega-, efnahagslega-, eða 

stjórnmálaumhverfinu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). Samkvæmt 

vinnumarkaðsfræðinni er innbyggður hagsmunaágreiningur milli vinnuveitenda og 

launþega og birtist það í gerð kjarasamninga þar sem þessir aðilar hittast ekki á 

jafnréttisgrundvelli því réttur stjórnenda við að stjórna er mikill (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2008a).  

Vinnumarkaður hérlendis telst ekki stór í alþjóðlegu samhengi, en samkvæmt vef 

Hagstofunnar voru 195.563 einstaklingar starfandi á Íslandi árið 2019, þar af 38.486 

innflytjendur, eða 19,7% af heildarfjölda starfandi (Hagstofan, e.d.-a).  

Íslenskur vinnumarkaður er tvískiptur: almennur vinnumarkaður og opinber 

vinnumarkaður (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). 

Sérstök lög gilda um kjarasamninga opinberra starfsmanna, nr. 94/1986,  sem fjalla meðal 

annars um samningsumboð, efni kjarasamninga, gildistíma, verkföll, félagsdóm og 

trúnaðarmenn. 

Á opinberum vinnumarkaði starfa um 24% heildafjölda starfandi einstaklinga íslenska 

vinnumarkaðarins, og tilheyra flestir þeirra félögum innan BSRB og BHM (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). Ríkið þykir fyrirmyndarvinnuveitandi 

sem veitir starfsmönnum sínum gott vinnuumhverfi, starfsöryggi og góðan veikinda- og 

lífeyrisrétt. Þar snýr helsta óánægjan þó að launamálum, en aðeins 21% segjast vera 

ánægð með launin (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010).  

Samskipti milli aðila vinnumarkaðsins á Íslandi teljast til skóla margræðishyggjunnar, 

en sú nálgun byggir á lögmæti átaka og ágreinings og að skipulagsheildir byggjast upp af 

hópum sem eru ólíkir og með ólíka hagsmuni (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008b). Í 

samskiptum þessara aðila er eðlilegt að ágreiningur myndist en það er mikilvægt að hafa 

hemil á þessum ágreiningi með stofnanabindingu átaka með sérstakri löggjöf þar sem 

rammi utan um kjarasamningaferlið er myndaður (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). 
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Hérlendis fjalla Lög um stéttarfélög og vinnudeilur,  nr. 80/1938, um þennan ramma. 

Lögin tryggja rétt launþega til að vera í stéttarfélagi, samningarétturinn liggur hjá 

félagsmanninum, í umboði félagsmanna gera stéttarfélög kjarasamninga, og það eru svo 

félagsmenn sem fella eða samþykkja kjarasamninga í leynilegum atkvæðagreiðslum auk 

þess sem verkfallsrétturinn er tryggður og sáttaumleitanir eru í föstum skorðum (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2008b). 

2.2 Stéttarfélög 

Fyrstu stéttarfélögin voru stofnuð hérlendis í lok 19. aldar, það voru prentarar sem hófu 

þá vegferð 1887, og fylgdi Verzlunarmannafélag Reykjavíkur í kjölfarið 1891 (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Meginhlutverk stéttarfélaga má skipta í þrennt: þau eru 

hagræn samtök sem eru aðilar að kjarasamningum og reyna með þeim að hafa áhrif á 

laun og vinnuskilyrði félagsmanna sinna, eru vettvangur launþegahreyfingarinnar gegn 

atvinnurekendum þar sem hagsmunir þessa aðila eru andstæðir, og eru auk þess hluti af 

samfélagslegri heild sem hefur það að markmiði að bæta samfélagið (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2003). Stéttarfélög og hlutverk þeirra hefur þróast í gegnum áratugina, en 

kjarnastarfsemi stéttarfélaga er hægt að skipta niður í fjóra þætti er varða kjaramál og 

mál sem snerta félagsmanninn sjálfan, sjúkrasjóðs- og styrktarmál, mennta- og 

fræðslumál, og orlofsmál (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Gunnlaugsson, 

2019). 

Lög nr. 80/1938 kveða á um stéttarfélög, en samkvæmt 5. gr. þeirra laga eru 

stéttarfélög „lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör meðlima sinna,“ og er því 

meginhlutverk stéttarfélaga að standa vörð um réttindi og starfskjör launþega (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Gunnlaugsson, 2019). Helstu viðfangsefni 

stéttarfélaga eru meðal annars kjaramál sem og mál sem snerta launþegann sjálfan, eins 

og túlkun kjarasamninga, túlkun ráðningarsamninga, innheimta launa og aðstoð vegna 

uppsagna (Tinna Ásrún Grétarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Á fyrstu 

áratugum 20. aldar var eitt af helstu baráttumálum stéttarfélaga að laun yrðu greidd eftir 

taxta stéttarfélaga (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Gunnlaugsson, 2019), 

og segja má að enn sé það eitt af þeirra helstu málum.  
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Stéttarfélög eru aðili að kjarasamningum og reyna með þeim að hafa áhrif á laun og 

vinnuskilyrði starfsmanna, en um 89% íslenskra launamanna byggja kjör sín á 

kjarasamningum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Gunnlaugsson, 2019).  

Í íslenskum lögum er ekki hægt að finna nein ákvæði sem skylda starfsfólki að vera 

meðlimur í stéttarfélagi, en þó var stéttarfélagsaðild hérlendis 88,7% árið 2015 (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Gunnlaugsson, 2019). Almenna reglan er að 

launþegi verði sjálfkrafa félagsmaður í stéttarfélagi nema annað sé ákveðið (Tinna Ásrún 

Grétarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Velji starfsmaður að standa utan 

stéttarfélags er atvinnurekanda þó skylt að halda eftir iðgjaldi til viðkomandi stéttarfélags, 

svokallað vinnuréttargjald, af launum þess starfsmanns samkvæmt 6.gr. laga nr. 55/1980. 

Það hefur tíðkast á almennum vinnumarkaði að stéttarfélög semji um ákvæði sem tryggir 

félagsmönnum sínum forgangsrétt til vinnu við viðsemjendur sína, en tilgangur 

ákvæðisins er að ýta undir almenna aðild starfsmanna að stéttarfélögum (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Gunnlaugsson, 2019). Þetta ákvæði virkar í framkvæmd 

þannig að ef starfsmaður er ráðinn til starfa án þess að vera meðlimur í því stéttarfélagi 

sem starfið tekur til, þá gerist hann sjálfkrafa meðlimur við ráðningu og stéttarfélaginu er 

skylt að veita starfsmanninum inngöngu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn 

Gunnlaugsson, 2019). 

Á vinnustöðum má oft finna fulltrúa stéttarfélags sem kallaður er trúnaðarmaður. 

Hlutverk hans er að vera tengiliður milli félagsmanna og stéttarfélags annars vegar og milli 

félagsmanna og vinnustaðar hins vegar, en misjafnt getur verið milli stéttarfélaga hvaða 

skyldum og hlutverkum trúnaðarmenn þjóna (BHM, e.d.). 

2.2.1 Þróun stéttarfélagsaðildar í Eflingu og VR 

Efling og VR eru stærstu einstöku stéttarfélög landsins, en félagsmenn VR árið 2019 voru 

37.375 og hefur þeim fjölgað um 23% síðan árið 2008 (VR, 2020) og félagsmenn Eflingar 

voru 26.914 árið 2019 og fjölgaði um 31% frá 2008 (Efling, 2019). Á sama tímabili hefur 

starfandi einstaklingum fjölgað um 11%, en innflytjendum á vinnumarkaði fjölgað um 42% 

(Hagstofan, e.d.-a). Hlutfall erlendra félagsmanna í Eflingu hefur farið úr 39% árið 2008 

upp í 55% af félagsmönnum árið 2019 (Efling, 2019), en hlutfall innflytjenda innan ASÍ í 

október 2020 var 22,5% (Kjaratölfræðinefnd, 2021). 
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2.3 Kjarasamningar 

Samningar sem stéttarfélög og atvinnurekendur eða samtök þeirra gera sín á milli kallast 

kjarasamningar (Lára V. Júlíusdóttir, 1997). Í kjarasamningum koma fram ákvæði um laun, 

meðal annars, ásamt ákvæðum um vinnutíma, álagsgreiðslur, veikinda- og orlofsrétt, og 

uppsagnarfrest (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). Ekki er heimilt að semja um lakari 

kjör en koma fram í gildandi kjarasamningum (lög um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisrétta nr.55/1980).  

Samkvæmt 5. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 taka kjarasamningar 

gildi þegar þeir hafa verið undirritaðir, nema þeir séu felldir við leynilega atkvæðagreiðslu 

með meirihluta greiddra atkvæða og með minnst 20% þátttöku innan fjögurra vikna frá 

undirritun.  

Núgildandi kjarasamningar kveða á um að lágmarkstekjur fyrir fullt starf, sem eru 

173,33 stundir á mánuði, séu 351.000 kr. á mánuði frá 1. Janúar 2021. Frá 1. apríl 2020 

voru lágmarkslaunin fyrir fullt starf 335.000 krónur á mánuði (Efling, e.d.). 

2.3.1 Tölfræði kjaramála 

Kjaramál er samheiti yfir öll þau mál sem koma inná borð stéttarfélaga er varða möguleg 

kjarasamningsbrot og önnur kjaratengd mál. Með því að skoða ársskýrslur tveggja stærstu 

stéttarfélaga á Íslandi, VR og Eflingar, er tölfræði kjaramála sem komið hafa inn á borð til 

þeirra dregin saman. 

Samkvæmt Árskýrslu VR fyrir starfsárið 2018 – 2019 voru kjaramál sem komu inn á 

borð til þeirra árið 2019 alls 1.920 talsins. 10 árum áður, 2009, voru málin 1.623 (VR, 2011) 

og er því aukning um 18% á einum áratug. Fjöldi félagsmanna á sama tíma eykst um 33%, 

og sé fjöldi kjaramála borin saman við fjölda félagsmanna er það um 5% þeirra sem fengu 

aðstoð frá VR vegna kjarabrota (VR, 2019). Áramótin 2019 – 2020 var kjaramálasvið VR 

með 133 mál í vinnslu og voru 103 af þeim vegna ársins 2019. 35 fyrirtæki þar sem 

félagsmenn VR störfuðu fóru í gjaldþrot 2019 og sendi félagið kröfur í þrotabú 

fyrirtækjanna fyrir 383 félagsmenn, en þar af voru 220 félagsmenn sem höfðu starfað hjá 

flugfélaginu WOW air (VR, 2019). 

Erfitt reyndist að nálgast sambærilega tölfræði frá Eflingu. Sviðstjóri kjaramálasviðs 

félagsins benti höfundi á ársskýrslur félagsins á vefsíðu þeirra, en þær eru einungis 

aðgengilegar frá árinu 2015. Í ársskýrslu Eflingar frá 2018 kemur fram að skráð mál á 
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kjaramálasviði voru 630 árið 2017, en um 480 árið áður (Efling, 2018). Aukningu milli ára 

rekja þau meðal annars til fjölgunar félagsmanna. Launakröfur árið 2018 voru 550 á móti 

469 árið áður (Efling, 2019). Samkvæmt ársskýrslu félagsins fyrir 2019 – 2020 voru hátt í 

400 félagsmenn Eflingar sem leituðu á skrifstofu kjaramálasviðs í hverjum mánuði. Félagið 

gerði tæplega 700 kröfur vegna rangra launagreiðslna, 143 mál komu upp vegna 

fyrirvaralausra uppsagna og var fjöldi krafna að verðmæti um 80 milljón króna vegna 

gjaldþrota fyrirtækja (Efling, 2020).  

Þegar fyrirtækja verða gjaldþrota missa launþegar oft umtalsverð réttindi, til dæmis er 

varða orlof, veikindarétt og uppsagnarfrest (VR, 2011). 

2.4 Ráðningasamningar 

Atvinnurekendum er skylt að ganga frá ráðningu starfmanna skriflega ef þeir eru ráðnir 

til lengri tíma en eins mánaðar (VR, e.d.). Ráðningasamning er hægt að skilgreina sem 

samning þar sem launamaður skuldbindur sig til starfa hjá atvinnurekanda gegn greiðslu 

í peningum eða öðrum verðmætum (Alþýðusamband Íslands, e.d.-a). Verði breytingar á 

ráðningarkjörum umfram það sem leiðir af lögum og kjarasamningum þarf að staðfesta 

með skriflegum samningi eigi síðar en mánuði eftir að þær koma til framkvæmda (VR, 

e.d.). 

Ráðningasamningar geta verið annað hvort tímabundnir eða ótímabundnir, en sé 

samningur tímabundinn á að skilgreina gildistíma hans og gilda sérstök lög um 

tímabundna ráðningu starfsmanna, nr. 139/2003, en markmið laganna er að „tryggja 

meginregluna um að starfsmönnum með tímabundna ráðningu sé ekki mismunað miðað 

við þá sem ráðnir eru ótímabundið“ (2. gr. laga nr. 139/2003). 

Þær upplýsingar sem þurfa að koma fram í ráðningasamningi eru: deili á aðilum, 

vinnustaður og heimilisfang vinnuveitanda, staða og útlistun þess starfs sem starfsmaður 

er ráðinn í, fyrsti starfsdagur, orlofsréttur, uppsagnarfrestur, laun starfsmanns hvort sem 

það er tímakaup eða föst mánaðarlaun, vinnutími, lífeyrissjóður og tilvísun í gildandi 

kjarasamning og viðeigandi stéttarfélag (VR, e.d.).  

2.4.1 Mikilvægi ráðningarsamninga 

Sumarið 2016 dæmdi Héraðsdómur Suðurlands í máli nr. E-113/2015 þar sem mjaltakona 

stefndi kúabúi. Stefnandi sinnti aðallega mjöltum sem yfirleitt fóru fram á tímabilinu 
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06:00 til 9:30-10:30 á morgnanna og 15:30 til 19:30 á kvöldin. Ekki var gerður skriflegur 

ráðningasamningur milli aðila. Stefnandi bar sjálf ábyrgð á að koma upplýsingum um 

vinnustundir sínar til stefnda í lok hvers mánaðar. Stefnandi leitaði til síns stéttarfélags og 

komst að því að útreiknuð laun hennar hafi ekki verið samkvæmt kjarasamningi og fékk 

hún einungis greidd fyrir þá tíma sem hún var í vinnu við morgun- og kvöldmjaltir, þó svo 

að komið hafi fyrir að vinnudagurinn hafi verið samfelldur. Ekki var samið sérstaklega um 

rofinn vinnutíma og því beri stefnda að greiða laun til samræmis við venjulegan 

samfelldan vinnutíma eins og segir í kjarasamningi. Í kjarasamningum 

Starfsgreinasambands Íslands og Bændasamtaka Íslands er ákvæði sem heimilar að samið 

sé um rofinn vinnutíma, en skylt sé að tilgreina það sérstaklega í ráðningarsamningi. 

Stefnda er gert að greiða stefnanda vangreidd laun og áunnið orlof (Berglind 

Sigurðardóttir gegn Ljósuborg ehf., 2018) Stefndi áfrýjaði dóminn til Hæstaréttar, en hafði 

ekki erindi sem erfiði þar sem Hæstiréttur staðfesti dóm Héraðsdóms Suðurlands haustið 

2017 (Ljósaborg ehf. gegn Berglindi Sigurðardóttur, 2016). Björn Snæbjörnsson, formaður 

Einingar-Iðju sagði um dóminn „Þetta sýnir hve ráðningarsamningur er mikilvægur. Ef 

menn eru í burtu milli mjalta í tvo til þrjá tíma og ekkert kemur fram um það í 

ráðningarsamningi að um rofin tíma sé að ræða þá er þetta bara samfelldur vinnutími.“ 

(Eining-Iðja, 2017). 

Í máli nr. E-1763/2019 er ágreiningur um laun í uppsagnarfresti. Stefnandi var ráðinn 

með munnlegum ráðningarsamningi í lok febrúar 2018, en stefnandi sendi stefnda drög 

af ráðningarsamningi í lok maí sama ár sem ekki var gengið frá áður en starfi hans lauk. Í 

þeim drögum kemur fram að stefnandi sé ráðinn ótímabundið, hver heildarlaun hans eru 

og að ekki sé greitt sérstaklega fyrir yfirvinnu og að orlofsdagar séu 28 á ári. Stefnandi 

krefst vangoldinna launa í uppsagnarfresti, auk vangoldinna launa fyrir unna yfirvinnu 

mánuðina áður sem og þeim hluta launa sinna sem kallast launauppbót á launaseðli, en 

stefndi hafði ekki reiknað orlof á þann hluta launanna. Í dómsorði kemur fram að á 

stefnda hvílir sú skylda sem atvinnurekanda að hlutast til um gerð skriflegs 

ráðningarsamnings innan tveggja mánaða frá því að launamaður hefur störf, en þar sem 

stefndi gerði það ekki verður stefndi að bera hallann af því að geta ekki sannað að samið 

hafi verið á annan veg en sem kemur fram í þeim drögum sem stefnandi sendi stefnda. 

Stefndi þarf því ekki að greiða vegna yfirvinnunnar, þar sem samkvæmt drögum samnings 

sé ekki greitt aukalega fyrir yfirvinnutíma, en þarf að greiða kröfu stefnanda um laun í 
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uppsagnarfresti ásamt orlofi af þeim launum, auk orlofs af þeim hluta launa sem kallaður 

er launauppbót (Magnús Ólafsson gegn Flughótel Keflavík – H 57 ehf., 2020). 

2.5 Vangoldin laun 

Laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um, 
skulu vera lágmarkskjör, óháð kyni, þjóðerni eða ráðningartíma fyrir alla 
launamenn í viðkomandi starfsgrein á svæði því er samningurinn tekur til. 
Samningar einstakra launamanna og atvinnurekenda um lakari kjör en hinir 
almennu kjarasamningar ákveða skulu ógildir. (1.gr.nr.55/1980)  

Þrátt fyrir 1. gr. laga nr. 55/1980 tali skýrt um að ekki megi greiða undir 

lágmarkskjörum hefur hávær umræða skapast um vangoldin laun, eða launaþjófnað, á 

síðustu misserum. Bæði teljast til  kjarasamningsbrota, en þá er gengið á rétt einstaklinga 

til launa eða annarra réttinda og starfskjara (Alþýðusamband Íslands, 2019). Brot sem fela 

í sér launaþjófnað eru lágmarkslaunabrot, ráðningarsamningsbrot, og réttindabrot. 

Algengast er að brotið sé á lágmarkslaunum með því að greiða lægra tímakaup en 

kjarasamningar segja til um, eða að ekki er greitt kvöld- og helgarálag og birtist það jafnan 

í því sem kallað er jafnaðarkaup, en þá er einstaklingur með sama tímakaup óháð hvenær 

sólarhringsins unnið er. Ráðningarsamningsbrot verða þegar atvinnurekandi virðir ekki 

ákvæði ráðningarsamningsins. Réttindabrot eru óháð launagreiðslum að því leitinu til að 

allir eiga rétt á vissum réttindum, en algengustu brotin tengjast því að veikinda- og 

vinnuslysaréttur er ekki virtur; brotið er á orlofsrétti, þá hvort sem heldur réttur til að 

orlofstöku eða orlofsgreiðslna; og uppsagnarfrestur er ekki virtur og starfsfólk fær ekki 

þau laun sem það á rétt á í uppsagnarfresti; starfsfólk fær ekki kaffi- eða neysluhlé, eða 

hvíldartími er ekki virtur (Alþýðusamband Íslands, 2019). 

Hugtakið launaþjófnaður er nánast óþekkt fram til ársins 2015, en þá er það skilgreint 

sem „launagreiðslur undir lágmarkstaxta, lágar eða engar álagsgreiðslur, brot á 

samningum um kaffi- og matarhlé og þegar veikindaréttur er hafður af fólki“ (Þorsteinn 

Ásgrímsson, 2015). Þá er bent á að launaþjófnaður atvinnurekenda geti verið allt að 15% 

hjá jaðarhópum, það er erlendu vinnuafli og ungu fólki, sem oft hefur ekki þekkingu á 

þeim réttindum sem þau eiga á íslenskum vinnumarkaði (Þorsteinn Ásgrímsson, 2015). 

Vangoldin laun virðast hafa verið vandamál lengi, en elsta heimild á timarit.is er frá 

1893 þar sem X hefur verið sakaður um „kunningjabragð og vangoldin laun“ af hr. Hannesi 

Þorsteinssyni (X, 1893).  



 

17 

En vanti upp á réttar launagreiðslur, á launamaður rétt á að á leiðréttingu auk 

dráttarvaxta frá gjalddaga til greiðsludags. Einnig eigi að leiðrétta þá afturvirkt hafi 

launaútreikningar verið rangir um eitthvert tímabil (Alþýðusamband Íslands, e.d.-b) 

2.5.1 Dómar tengdir vangoldnum launum 

Í máli nr. E-1748/2019 er deilt um launakröfu, en þar kemur fram að stefnanda, sem og 

öðrum starfsmönnum fyrirtækisins, var sendur tölvupóstur 17. júlí þar sem fram kom að 

vegna óljósar verkefnastöðu fyrirtækisins hefðu starfsmenn frjálsa mætingu þar til frekari 

fyrirmæli bárust, en yrðu að vera til taks í síma eða í gegnum tölvupóst. Í lok ágúst sama 

ár fær stefnandi uppsagnarbréf frá fyrirtækinu þar sem honum er tilkynnt að honum sé 

sagt upp miðað við þriggja mánaða uppsagnarfrest sem taki gildi þá um mánaðarmótin 

og að ekki sé óskað eftir vinnuframlagi í uppsagnarfresti. Stefnanda voru sendar tillögur 

að fyrirkomulagi við uppgjör launa sem stefnandi hafnaði þar sem hann taldi sig eiga rétt 

á fullu uppgjöri launa. Stefnandi gerir þá kröfu að hið stefnda fyrirtæki greiði umsamin 

laun fyrir júlí og ágúst í samræmi við ráðningasamning, þar sem stefndi gerði ekki kröfu 

um mætingu og ekki var búið að segja honum upp. Þá er einnig gerð krafa um greiðslu 

launa í uppsagnarfresti, sem og uppgjör áunninna orlofs- og desemberuppbótar þar sem 

hvorugt hafi verið gert upp við starfslok. Stefndi hins vegar ber fyrir sig að stefnandi hafi 

verið sendur í orlof með áðurnefndum tölvupósti, og hafi í raun lokið störfum 17. júlí og 

ætti því einungis rétt til launa til 1. október. Dómari metur það þó svo að orðalag 

tölvupóstsins hafi ekki gefið í skyn að stefnandi hefði mátt skilja að senda væri hann í 

sumarleyfi heldur einungis að hann hefði frjálsa mætingu. Fallist var því á dómkröfur 

stefnanda, full mánaðarlaun fyrir tvo mánuði, greiðsla þriggja mánaðar uppsagnarfrests, 

og áunnina orlofs- og desemberuppbót (A gegn Green Energy Iceland ehf., 2020). 

Í máli nr. E-1685/2020 er uppi ágreiningur um hvort laun hafi verið rétt reiknuð og 

hvort stefnandi eigi inni vangoldin laun við starfslok. Ekki liggur fyrir skriflegur 

ráðningarsamningur milli stefndanda og stefndu, en umsamin laun liggja fyrir um 

dagvinnu, eftirvinnu og yfirvinnu. Innborganir launa hafi verið óreglulegar og launaseðlar 

ekki alltaf legið fyrir. Stefnanda var ekki formlega sagt upp, en fyrirtæki stefnda lokaði í 

nóvember þegar stefnandi hafði unnið þar í sex mánuði og hafði því samkvæmt 

kjarasamningum rétt á þriggja mánaða uppsagnarfresti. Áunnið orlof var ekki gert upp við 

starfslok, og laun ekki greidd í uppsagnarfresti. Stefnda var gert að greiða stefnanda 
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vangoldið orlof ásamt launum og orlofi á uppsagnarfresti (Shan Yousif Mohammed gegn 

Böbblís ehf., 2020). 

Mál nr. E-2286/2019 er stefnanda sagt upp fyrirvaralaust þar sem stefndandi upplýsti 

ekki við ráðningu um ástæðu starfsloka hjá fyrri atvinnurekanda. Stefndi taldi að með því 

væru forsendur ráðningarinnar brostnar. Við uppgjör launa við starfslok heldur stefndi 

eftir tæplega helming þeirra launa sem stefnandi hafi unnið fyrir á þeim grundvelli að 

stefnandi hefði valdið stefnda tjóni með framgöngu sinni. Stefnandi útskýrði starfslok hjá 

fyrri atvinnurekandi sem svo að rekja mætti þau til samskiptavanda, en stefndi komst 

síðar að því að ástæða starfsloka væru vegna þess að stefnandi hafði verið sakfelld fyrir 

auðgunarbrot og væri enn á skilorði þegar kom til ráðningar hjá stefndu.  Stefndi bar fyrir 

sig að meginreglur samningaréttar um brostnar forsendur leiði til þess að 

ráðningarsamband milli aðila sé óbindandi. Dómurinn féllst þó ekki á að stefndi gæti 

neitað að greiða stefnanda fyrir hluta af þeim starfstíma á almennri vísan í samningalög. 

Stefndi var því gert að greiða stefnanda óuppgerð laun og orlof (A gegn B, 2020). 

2.5.2 Tómlæti 

Tómlæti er skilgreint sem „aðgerðarleysi kröfuhafa, það er þegar hann lætur hjá líða að 

halda rétti sínum til laga í tæka tíð“ (Lögfræðiorðasafnið, 2019). Hafi launþega verið ljóst 

að laun séu ekki rétt reiknuð, eða vanti uppá launagreiðslur, getur tómlæti komið í veg 

fyrir leiðréttingar aftur í tímann. Almennt verður starfsmaður því að gera athugasemdir 

við launaútreikning án óeðlilegs dráttar (Alþýðusamband Íslands, e.d.-b). Almennt fyrnast 

kröfur á fjórum árum, og á það einnig við um launakröfur, samkvæmt 3.gr. laga nr. 

150/2007. 

2.5.2.1 Dómar tengdir tómlæti launþega 

Í febrúar 2020 var fyrirtæki sýknað af kröfu tæplega 3,2 milljóna krónu í vangoldin laun 

ásamt vöxtum í Héraðsdómi Vesturlands. Sá sem stefndi fyrirtækinu byggði sína kröfu á 

því að starfsheiti hefði verið rangt á launaseðli, og að kjör hans hafi því verið byggð á 

röngum kjarasamningi. Samkvæmt dómnum gerði stefnandi ekki athugasemdir við 

launayfirlit á starfstíma sínum hjá fyrirtækinu, heldur með kröfu í september 2018, fimm 

og hálfum mánuði eftir starfslok. Því taldi dómurinn að vegna tómlætis hefði stefnandi 

fyrirgert rétt sínum til umræddra vangoldinna launagreiðslna (Þorgrímur R. Kristinsson 

gegn Ragnari og Ásgeiri ehf., 2020). 
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Í máli nr. 144/2016 er höfðað mál og krafist greiðslu á kaupauka sem stefnandi taldi 

sig hafa átt rétt á fyrir rekstrarárin 2012, 2013 og hluta árs 2014. Stefnandi var 

framkvæmdarstjóri fyrirtækisins á árunum 2008 - 2014 og hafði, ásamt stjórn félagsins, 

borið ábyrgð á ársreikningum. Hefði stefndi því átt að sjá til þess að slíkrar kröfu væri getið 

í bókhaldi félagsins, en því var ekki gætt og krafan kom fyrst upp eftir að stefnandi hafi 

lokið störfum. Þar sem krafan kom svo seint fram glataði hann ætluðum rétt sínum til að 

hafa hana uppi fyrir tómlætis sakir (Ólafur Thorarensen gegn Midi.is ehf., 2016). 

Dómur féll í máli nr. E-1540/2020 í desember 2020, en í júní 2020 er þingfest stefna 

stefnanda að stefndi verði dæmdur til að greiða stefnanda laun ásamt dráttarvöxtum fyrir 

yfirvinnu sem innt var af hendi árið 2016. Samkvæmt ráðningarsamningi eru mánaðarlaun 

600.000 krónur og að starfsmaður skuli skipuleggja vaktir fyrir allt starfsfólk og gera 

breytingar eftir þörfum og aðstæðum. Starfsmaður skuli vera hluti af því vaktaskipulagi 

og skipuleggja vinnustundir sínar á þann hátt að hægt sé að uppfylla þær skyldur sem 

koma fram í samningi. Tekið er fram að ekki sé greitt fyrir yfirvinnu því samningurinn 

útlisti verkefni starfsmanns og það sé hans að skipuleggja vinnuna innan skynsamlegs 

tímaramma. Stefnanda er sagt upp störfum 31. október 2016, og eru síðustu tölvupóstar 

sem fara á milli stefnanda og stefnda dagsettir 2. desember vegna ógreiddar yfirvinnu. 1. 

mars 2017 fær stefndi innheimtuviðvörun vegna kröfu stefnanda og svo innheimtubréf 

12. mars sama ár. 6. febrúar 2018 sendir lögmaður stefnanda tölvubréf til stefnda og 

tilkynnir um málshöfðun stefnanda. Stefna er loks birt stefnda 30. maí 2020. Stefnandi 

byggir kröfu sína á því að hún sé lærður matreiðslumaður og félagsmaður í stéttarfélaginu 

MATVÍS og því sé óumdeilanlegt að kjarasamningur Samtaka Atvinnulífsins og MATVÍS 

hafi gilt yfir ráðningarsamband hennar við stefndu. Stefnandi heldur því fram að þau laun 

og kjör sem hún bjó við á starfstíma sínum hjá stefnda hafi því ekki svarað til þeirra 

lágmarkstekna eða réttinda sem hún átti rétt á samkvæmt téðum kjarasamningi. Sökum 

þess eigi hún fjárkröfu á hendur stefnda sem nemur mismuni þeirra launa sem hún fékk 

greidd og þeirri upphæð sem henni bar með réttu að á í laun. En það er fyrst í umræddri 

stefnu, rúmum þrem árum eftir stafslok stefnanda, sem gert er kröfu um að 

ráðningarsamningi sé ýtt til hliðar og greiða beri laun samkvæmt kjarasamningi. 

Samkvæmt dómsorði hefur stefnandi því fyrirgert rétti sínum til að hafa uppi launakröfur 

á hendur stefnda fyrir tómlætis sakir (Lisbet Löset gegn Veiðihúsum ehf., 2020). 
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2.6 Fyrri rannsóknir 

Kjarasamningsbrot á íslenskum vinnumarkaði hafa helst verið könnuð af Alþýðusambandi 

Íslands, hér eftir skammstafað ASÍ, en Gallup framkvæmdi almenna spurningarkönnun 

meðal fólks á aldrinum 18-35 fyrir ASÍ árið 2019.  Þar kemur fram að 22% aðspurða hafi 

ekki fengið greitt fyrir allar unnar stundir og 18% ekki fengið greitt fyrir yfirvinnu meðan 

7% töldu sig ekki hafa fengið greitt stórhátíðarálag. 11% telja sig ekki hafa fengið 

kjarasamningsbundnar orlofs- og desemberuppbót og 10% ekki hafa fengið greitt 

samkvæmt ráðningarsamningi. Tæplega 7% aðspurða sögðust hafa fengið greitt 

jafnaðarkaup, en færri höfðu fengið undir lágmarkslaunum sem kjarasamningar kveða á 

um (Alþýðusamband Íslands, 2019). 

Rannsókn var lögð fyrir nemendur fædda 1992 og 1993 í þrem framhaldsskólum í 

marsmánuði 2010 af Tinnu Ásrúnu Grétarsdóttur og Gylfa Dalmann Aðalsteinssyni þar 

sem kannað var viðhorf íslenskra ungmenna til stéttarfélaga og þekkingu þeirra á 

réttindum og skyldum á vinnumarkaði. Þar tóku 190 nemendur þátt, en um helmingur 

þeirra taldi að brotið hefði verið á þeim í starfi, og hjá 30% hefði það komið fyrir oftar en 

tvisvar. Athyglisvert er að 37% þeirra gerðu ekkert, en aðeins 3,2% fóru með möguleg 

kjarasamningsbrot til síns stéttarfélags. Það virðist því vera töluvert algengt að brotið sé 

á ungmennum á vinnumarkaði og því mikilvægt að þau þekki réttindi sín og skyldur (Tinna 

Ástrún Grétarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 
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3 Aðferðafræði  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Notast var við svokallaða megindlega rannsóknaraðferð, sem er í grundvallaratriðum 

rannsóknaraðferð náttúruvísinda sem hefur verið beitt á viðfangsefni félagsvísinda, þar 

sem litið er á að félagslegan veruleika megi skoða með að mæla og magnbinda eða skrá 

með tölum (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  

Til að reyna að varpa betra ljósi á möguleg kjarasamningsbrot sem eiga sér stað á 

íslenskum vinnumarkaði var útbúin spurningarkönnun með yfirskriftinni „Kjaramál á 

íslenskum vinnumarkaði“, hér eftir nefnd Kjaramálakönnun. Með því að nota slíkan 

spurningarlista er hægt að skrá niður algengi vissra brota og fá út töluleg gildi. 

3.2 Spurningalistinn 

Þegar spurningalistar eru hannaðir er mikilvægt að nota einföld orð, spyrja spurninganna, 

spyrja eina spurningu í einu, forðast að nota tvöfalda neitun, og ganga þarf úr skugga um 

að spurningarnar séu efnislega réttar (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Skipta má spurningum í spurningakönnunum í tvær tegundir eftir því hvernig er spurt 

og hvernig svarkostir eru uppbyggðir, annars vegar lokaðar spurningar þar sem 

svarmöguleikar eru fyrir framákveðnir, og hins vegar opnar spurningar þar sem enginn 

svarmöguleiki er gefinn. Lokaðar spurningar eru langalgengastar, þar sem þær eru mun 

fljótlegri og ódýrari í úrvinnslu en þær opnu (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Þegar boðið er uppá tvo valkosti er talað um tveggja-þrepa-kvarða, sem er einfaldasta 

form lokaðra spurninga. Þá eru svarkostirnir Já eða Nei. Stundum þarf að hafa þriðja 

valkostinn Veit ekki/Hef ekki skoðun og þá er talað um þriggja-þrepa-kvarða (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). 

Mikilvægt atriði í kannanaferlinu er kynningarbréfið með könnuninni, en með bréfinu 

er könnunin kynnt fyrir væntanlegum þátttakenda og þar sem sannfært þátttakenda um 

að taka þátt. Bréfið þarf að vera aðlaðandi og ekki of langt, en passa þarf að hafa 

upplýsingar um efni og innihald spurningarlistans (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Í 
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kynningarbréfinu sem fylgdi Kjaramálakönnuninni var þátttakendum lofað fullum trúnaði 

og að svör yrðu ekki persónugreinanleg. 

Í rannsóknarferlinu er mikilvægt að gera svokallaða forprófun á spurningarlistanum, 

þar sem hann er sendur á nokkra trausta aðila sem svara listanum án þess að könnunin 

sé formlega hafin. Þetta er gert þar sem spurningarnar geta verið torskiljanlegar, 

svarkostirnir óljósir og fyrirmæli ónóg (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Í þessu tilviki var 

spurningalistinn sendur á fjölskyldumeðlimi sem sendu höfundi athugasemdir um orðalag 

og illskiljanlegar spurningar sem voru svo lagfærðar áður en spurningalistanum var deilt 

áfram. 

Spurningarnar voru að hluta til unnar út frá spurningakönnun sem Gallup framkvæmdi 

fyrir ASÍ 2019.  

3.3 Úrtak  

Það er nauðsynlegt að velja gott úrtak í upphafi rannsóknar, en úrtak er tiltekinn fjöldi 

einstaklinga sem er úr fyrir fram skilgreindum hópi einstaklinga sem kallast þýði (Þórólfur 

Þórlindsson og Þórólfur Karlsson, 2013). 

Notast var við hentugleikaúrtak, en þar velur rannsóknarmaður úrtak könnunar eða 

þátttakendur þar sem auðvelt er að ná til þeirra (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013). Tengli á rannsóknina var deilt á Facebook til að ná til sem stærsta hóps á 

sem stystum tíma.  

Hentugleikaúrtak er helst notað þegar markmið rannsóknar er að álykta um tengsl milli 

breyta, en ekki um tiltekið meðaltal eða hlutfall í þýði, því þetta úrtak er of ónákvæmt í 

ályktunum um meðaltal og hlutfall í þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2013).  

3.4 Unnið úr niðurstöðum 

Spurningakönnunin var sett upp í Google Forms, sem er þægileg og auðeld leið til að setja 

upp álíka spurningalista. Þegar fjöldi svara höfðu borist og rannsakandi taldi tímabært að 

loka könnunni voru niðurstöður úr spurningakönnunni voru fluttar í forritið Microsoft 

Excel. Microsoft Excel var einnig notað til að útbúa lýsandi tölfræði í formi taflna og 

mynda. Svör við opnu spurningunni „Þjóðerni“ voru lagfærð eftir stafsetningu og þýdd 

yfir á íslensku í tilfellum sem það þurfti. 
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Myndrænar uppsetningar á svörum voru settar upp fyrir bakgrunnsspurningar og 

almennar spurningar. Útbúin voru bæði súlurit og skífurit eftir því hvort átti betur við. 

Niðurstöður úr spurningum sem hófust á „Á síðustu 12 mánuðum,“ voru settar upp í 

töflur, þar sem hver bakgrunnshópur er skoðaður út frá hvernig svörin Já, Nei, og / eða 

Veit ekki skiptust hlutfallslega milli hópa. 
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4 Niðurstöður 

4.1  Um rannsóknina 

Útbúinn var spurningar listi (Sjá viðauka 1) í Google Forms sem deildur var á 

samfélagsmiðlinum Facebook, bæði á persónulegri síðu rannsakanda og í ýmsum hópum 

á Facebook (Fjármálatips, Home Away From Home – Living in Iceland, Starfsfólk í 

veitingabransanum, og Away from home – Scammed in Iceland). Allar spurningar voru 

valkvæðar, nema sú fyrsta sem spurði hvort einstaklingur hafði verið í launaðri vinnu 

síðustu 12 mánuði. Spurningarnar voru á íslensku og ensku, til að auðvelda þátttakendum 

sem tala ekki íslensku þátttöku. 

245 svör bárust á tímabilinu 22. mars til 29. mars, og hér á eftir er farið yfir helstu 

niðurstöður. 

4.2  Þátttakendur 

4.2.1 Aldur 

Svarendur voru á aldrinum 15 – 67 ára, en svarmöguleikar voru í sex hópum. Fæstir 

þátttakendur voru á aldrinum 15 – 18 ára, en flestir á aldrinum 26 – 35 ára.  

 

Mynd 1. Dreifing aldurshópa 

Mynd 1 sýnir hvaða svarmöguleikar voru í boði og hvernig svarendur dreifðust en 242 

þátttakendur gáfu upp aldur sinn. Sökum þess að hve fáir þátttakendur voru í 

aldurshópnum 15 – 18 ára voru yngstu aldurshóparnir tveir sameinaðir í einn hóp, 15 – 

25 ára þegar kemur að samanburði aldurshópa í svörum.  
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4.2.2 Kyn 

244 svöruðu spurningunni um kyn, 152 konur og 92 karlmenn. Boðið var uppá 

valmöguleikann „Annað“ fyrir þá sem skilgreina sig hvorki karlkyns né kvenkyns, en 

enginn merkti við þann kost. 

4.2.3 Þjóðerni 

Spurningin um þjóðerni var opin, það er að segja, þátttakendur voru beðnir um að skrifa 

niður hvaða þjóðerni þeir tilheyrðu. Sökum þess þurfti að laga gögnin til, með tilliti til 

stafsetningar og tungumáls, til að fá inn réttar tölur. 

Langflestir sem tóku þátt voru Íslendingar, en af þeim 239 sem svöruðu þessari 

spurningu voru 216 Íslendingar. 23 þátttakendur af 16 öðrum þjóðernum tóku þátt, með 

einn til þrjá af hverju þjóðerni fyrir sig, sem gerir 9,6% þátttakenda. Sex svarenda skiluðu 

auðu. Sjá má hvernig þátttakendur skiptust niður á þjóðerni í töflu 1.  

Tafla 1. Skipting eftir þjóðerni 

Þjóðerni 

Albanía 1 

Bandaríkin 3 

Bretland 2 

Frakkland 1 

Grikkland 1 

Holland 1 

Ísland 216 

Króatía 1 

Lettland 2 

Portúgal 1 

Pólland 3 

Rúmenía 1 

Slóvakía 1 

Spánn 1 

Sviss 1 

Tékkland 1 

Þýskaland 2 

Samtals 239 

Til hægðarauka verður þátttakendum því aðeins skipt í tvo flokka þegar kemur að 

þjóðerni: Íslendingar og innflytjendur. 
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4.2.4 Mánaðartekjur 

Boðið var uppá sjö valmöguleika við spurningunni um mánaðartekjur, en 233 svöruðu 

henni. Flestir eru með milli 450.000 til 549.000 krónur í mánaðartekjur, eða 19,7% 

þátttakenda, en fæstir með 750.000 til 849.000, eða 7,3% svarenda. Mynd 2 sýnir 

valmöguleikana sem í boði voru og hvernig þátttakendur skiptast á tekjuhópa. 

 

Mynd 2. Mánaðartekjur fyrir skatt 

Athygli vekur að næst stærsti hópur svarenda, 18,9%, sögðust vera með 850.000kr eða 

meira í mánaðarlaun. 

4.3 Almennar spurningar 

Til að átta sig á stöðu þátttakenda á íslenskum vinnumarkaði, voru nokkrar spurningar 

sem tóku til hversu vel þátttakendur þekktu til réttinda sinna á íslenskum vinnumarkaði, 

hvort viðkomandi væri starfandi hjá einkareknu eða opinberu fyrirtæki, hvort greitt væri 

í stéttarfélag og þá hvort það væri trúnaðarmaður hjá fyrirtækinu. 

4.3.1 Hefur þú verið í launaðri vinnu síðastliðna 12 mánuði? 

Eina spurningin sem ekki var valfrjáls var spurningin um atvinnu síðustu 12 mánuði. 

Nánast allir þátttakendur höfðu verið í launaðri vinnu síðustu 12 mánuði, eða 95,9% 

svarenda. 

4.3.2 Starfar þú hjá opinberu eða einkareknu fyrirtæki? 

241 svaraði þessari spurningu, en 82 svarenda (34%) starfa hjá hinu opinbera og 159 

(66%) hjá fyrirtækjum í einkaeigu. 

9,4%

11,6%

19,7%

15,9%

17,2%

7,3%

18,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

250.000 - 349.000

350.000 - 449.000

450.000 - 549.000

550.000 - 649.000

650.000 - 749.000

750.000 - 849.000

850.000 +

Mánaðartekjur (fyrir skatt)



 

27 

4.3.3 Greiðir þú í stéttarfélag? 

Af þeim 243 sem svöruðu þessari spurningu, eru 226 (93%) sem greiða stéttarfélagsgjöld 

og eru því fullgildir meðlimir í stéttarfélagi. 

4.3.4 Þekkir þú réttindi þín á vinnumarkaði? 

Af þeim sem 230 sem svöruðu þessari spurningu eru 92,6%, sem segjast þekkja sín 

réttindi. Á mynd 3 sést hvernig hlutfallið skiptist yfir heildina. 

 

Mynd 3. Þekkir þú réttindi þín á vinnumarkaði? 

Til að sjá hvort það séu einhver aldurshópur sem þekkir sín réttindi betur en annar eru 

niðurstöður svara úr hverjum aldurshóp fyrir sig skoðaður. Skiptingu hlutfalla má sjá á 

mynd 4. 

 

Mynd 4. Þekkir þú réttindi þín - aldur 
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Þegar svörum er skipt niður eftir aldurshópum kemur í ljós að í kringum 97% af 

þátttakendum undir 35 ára þekkja sín réttindi, meðan 12,2% úr aldurshópnum 36 – 45, 

og 9,3% í elsta aldurshópnum þekkja ekki sín réttindi. 

4.3.5 Hefur þú leitað til stéttarfélags vegna réttindabrota? 

244 svöruðu spurningunni „Hefur þú leitað til stéttarfélags vegna réttindabrota“ þar sem 

32,4%, eða 79 manns, svöruðu henni játandi, eins og sést á mynd 5. 

 

Mynd 5. Hefur þú leitað til stéttarfélags - heild 

Með því að skoða hvernig hlutföllin eru í aldurshópum, sjá mynd 6, sjáum við að 

aldurshópurinn 26 – 35 hefur helst leitað til stéttarfélags vegna réttindabrota meðan 

fæstir í elsta aldurshópnum hafa leitað til stéttarfélags. 

 

Mynd 6. Hefur þú leitað til stéttarfélags - aldur 
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4.3.6 Trúnaðarmenn á vinnustöðum 

Spurt var hvort það væri trúnaðarmaður á vinnustaðnum, og ef svo væri, hvort leitað hafi 

verið til hans. 242 svöruðu spurningunni „Er trúnaðarmaður á þínum vinnustað?“, þar 

sem meirihluti sagði að svo væri, eða 52,1%. 31,8% svöruðu neitandi, meðan 16,1% vissu 

ekki hvort það væri trúnaðarmaður á þeirra vinnustað, en skífuritið á mynd 7 sýnir 

hlutföllin. 

 

Mynd 7. Er trúnaðarmaður á þínum vinnustað - heild 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar með tilliti til aldurs sést að jafnasta skiptingin milli 

svara er í yngsta aldurshópnum þar sem nánast jafnmargir vita ekki hvort það er 

trúnaðarmaður á sínum vinnustað og þeir sem hafa trúnaðarmann. Flestir í elsta 

aldurshópnum hafa trúnaðarmann á sínum vinnustað, en hlutfallsskiptingin í 

aldurshópum sést á mynd 8.  

 

Mynd 8. Er trúnaðarmaður á þínum vinnustað - aldur 
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206 svöruðu spurningunni sem kom í kjölfarið „Ef já, hefur þú leitað til 

trúnaðarmanns?“, þar af voru 12,6% sem svöruðu já eins og sést á mynd 9. 

 

Mynd 9. Hefur þú leitað til trúnaðarmanns – heild 

Þegar hlutföll í aldurshópunum er skoðuð á mynd 10 kemur í ljós að það er 

aldurshópurinn 26 – 35 ára sem helst hefur leitað til trúnaðarmanns, en elsti 

aldurshópurinn hefur síst gert það. 

 

Mynd 10. Hefur þú leitað til trúnaðarmanns - aldur 
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Síðasta spurningin í könnunni var „Þekkir þú til kjarasamningsbrota?“. 240 
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Mynd 11. Þekkir þú til kjarasamningsbrota - heild 

Þegar aldursskiptingin er skoðuð á mynd 12, kemur í ljós að það eru helst yngri 

aldurshóparnir sem þekkja til kjarasamningsbrota, og fer hlutfallið lækkandi eftir því sem 

aldurinn hækkar.  

 

Mynd 12. Þekkir þú til kjarasamningsbrota - aldur 

Það er áhugavert að í elsta aldurshópnum hafa fæst leitað til stéttarfélaga vegna 

kjarasamningsbrota og er það einnig sá hópur sem minnst hefur heyrt af 

kjarasamningsbrotum. 
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4.4 Á síðustu 12 mánuðum… 

Til að hafa tímamörk á þeim svörum sem bárust, hófust eftirtaldar spurningar allar á: „Á 

síðustu 12 mánuðum, telur þú þig…“ Tilgangur spurninganna var að reyna að átta sig á 

umfangi mögulegra kjarasamningsbrota og helstu birtingamynd þeirra. Svarmöguleikar 

við spurningar 8 til 12, kaflar 4.4.1 til 4.4.5, voru þrír: „Já / Yes“, „Nei / No“, og „Veit ekki 

/ Don‘t know“. Tveir svarmöguleikar voru í boði við spurningar 13 til 16, kaflar 4.4.6 til 

4.4.9, „Já / yes“ eða „Nei / No“. Skoðað er hvort munur sé á milli aldurs, kyns, þjóðernis, 

eða tekjuhópa þegar kemur að svörum.  

Svörin birtast í töflum, þar sem heild hvers hóps hefur verið brotinn niður í hlutföll eftir 

svörum við bakgrunnsspurningum. Til að auðvelda lestur niðurstöðva hverrar spurningar, 

kemur hver spurning fyrir á eigin blaðsíðu. 
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4.4.1 Telur þú þig hafa fengið greitt fyrir allar unnar stundir? 

Af þeim 242 sem svöruðu er 17,4% sem telur sig ekki hafa fengið greitt fyrir allar unnar 

stundir. Enginn merkti við valmöguleikann „Veit ekki / Don‘t know“ og því kemur hann 

ekki fram í töflu 2, sem sýnir hvernig hver hópur svaraði. 

Tafla 2. Telur þú þig hafa fengið greitt fyrir allar unnar stundir? 

Telur þú þig hafa fengið greitt fyrir allar unnar stundir? 

   

 Já  Nei  

Hjá opinberu fyrirtæki 89,8% 10,2% 

Hjá einkareknu fyrirtæki 72,0% 28,0% 

   

 Já  Nei  

15 - 25 82,8% 17,2% 

26 - 35 74,7% 25,3% 

36 - 45 90,0% 10,0% 

46 - 55 84,6% 15,4% 

56 - 67 86,8% 13,2% 

   

 Já  Nei  

Karl 85,9% 14,1% 

Kona 80,5% 19,5% 

   

 Já  Nei  

Ísland 85,2% 14,8% 

Innflytjendur 64,3% 35,7% 

   

 Já  Nei  

250.000 - 349.000 55,0% 45,0% 

350.000 - 449.000 88,9% 11,1% 

450.000 - 549.000 91,1% 8,9% 

550.000 - 649.000 83,8% 16,2% 

750.000 - 849.000 88,2% 11,8% 

850.000 +  86,4% 13,6% 
 

Í lægsta tekjuhópnum er aðeins rétt rúmlega helmingur, 55%, sem telur sig vera að fá 

greitt fyrir allt sitt vinnuframlag. Þátttakendur á aldrinum 36 – 45 ára og þeir með tekjur 

á milli 450.000 – 549.000 sem telja sig flest fá greitt fyrir allt sitt vinnuframlag.  
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4.4.2 Telur þú þig hafa fengið greitt fyrir unna yfirvinnu? 

237 svöruðu þessari spurningu, en um fjórðungur, 25,3%, telur sig ekki hafa fengið greitt 

fyrir unna yfirvinnu, meðan 2,1% segist ekki vita hvort þeir hafi fengið yfirvinnustundir 

greiddar. Í töflu 3 sést að karlkyns þátttakendur telja sig frekar fá greitt fyrir unna yfirvinnu 

en konur. 

Tafla 3. Telur þú þig hafa fengið greitt fyrir unna yfirvinnu? 

Telur þú þig hafa greitt fyrir unna yfirvinnu? 

    

 Já  Nei Veit ekki  

Hjá opinberu fyrirtæki 74,7% 24,1% 1,3% 

Hjá einkareknu fyrirtæki 72,5% 24,8% 2,6% 

    

 Já  Nei Veit ekki  

15 - 25 78,6% 17,9% 3,6% 

26 - 35 71,4% 26,0% 2,6% 

36 - 45 71,8% 28,2% 0,0% 

46 - 55 71,1% 26,3% 2,6% 

56 - 67 74,5% 23,5% 2,0% 

    

 Já  Nei Veit ekki  

Karl 81,1% 14,4% 4,4% 

Kona 67,1% 32,2% 0,7% 

    

 Já  Nei Veit ekki  

Ísland 74,1% 23,4% 2,5% 

Innflytjendur 63,0% 37,0% 0,0% 

    

 Já  Nei  Veit ekki  

250.000 - 349.000 63,2% 36,8% 0,0% 

350.000 - 449.000 80,8% 19,2% 0,0% 

450.000 - 549.000 72,1% 23,3% 4,7% 

550.000 - 649.000 69,4% 27,8% 2,8% 

750.000 - 849.000 58,8% 41,2% 0,0% 

850.000 +  76,2% 19,0% 4,8% 
 

Fæstir í tekjuhópnum 550.000 – 649.000 telja sig fá greitt fyrir unna yfirvinnu ásamt 

innflytjendum.  
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4.4.3 Hefur þú fengið kjarasamningsbundna orlofs- og desemberuppbót? 

243 svöruðu þessari spurningu, af þeim voru 93,8% sem sögðust hafa fengið orlofs- og 

desemberuppbót, meðan 4,1% svara neitandi en 2,1% segjast ekki vita það. Samkvæmt 

töflu 4 hafa allir í aldurshópnum 15 – 25 ára og í tekjuhópnum 750.000 – 849.000 fengið 

greiddar sína orlofs- og desemberuppbót. 

Tafla 4. Hefur þú fengið kjarasamningsbundna orlofs- eða desemberuppbót? 

Hefur þú fengið kjarasamningsbundna orlofs- eða desemberuppbót? 

 Já  Nei  Veit ekki  

Hjá opinberu fyrirtæki 91,4% 6,2% 2,5% 

Hjá einkareknu fyrirtæki 95,5% 2,5% 1,9% 

    

 Já  Nei  Veit ekki  

15 - 25 100,0% 0,0% 0,0% 

26 - 35 96,2% 1,3% 2,6% 

36 - 45 92,3% 7,7% 0,0% 

46 - 55 92,3% 5,1% 2,6% 

56 - 67 90,6% 5,7% 3,8% 

    

 Já  Nei  Veit ekki  

Karl 94,6% 3,3% 2,2% 

Kona 94,6% 3,4% 2,0% 

    

 Já  Nei  Veit ekki  

Íslendingar 94,6% 3,0% 2,5% 

Innflytjendur 92,6% 7,4% 0,0% 

    

 Já  Nei  Veit ekki 

250.000 - 349.000 89,5% 5,3% 5,3% 

350.000 - 449.000 92,6% 7,4% 0,0% 

450.000 - 549.000 97,7% 2,3% 0,0% 

550.000 - 649.000 94,6% 5,4% 0,0% 

750.000 - 849.000 100,0% 0,0% 0,0% 

850.000 +  86,4% 6,8% 6,8% 
 

Innan tekjuhæsta hópsins hafa fæstir fengið greidda sína uppbót, en þar eru einnig 

flestir, eða 6,8%, sem segjast ekki vita hvort þeir hafi fengið umræddar uppbætur.   
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4.4.4 Telur þú þig hafa fengið stórhátíðarálag vegna vinnu á stórhátíðum? 

Hér voru 237 svör, af þeim segjast 68,4% fá stórhátíðarálag og eru 24,5% sem hafa ekki 

fengið stórhátíðarálag. Tafla 5 sýnir hvernig svörin skiptast niður á hópana.  

Tafla 5. Telur þú þig hafa fengið greitt stórhátíðarálag? 

Telur þú þig hafa fengið stórhátíðarálag vegna vinnu á stórhátíðum? 

 Já Nei Veit ekki 

Hjá opinberu fyrirtæki 69,1% 25,9% 4,9% 

Hjá einkareknu fyrirtæki 68,2% 23,2% 8,6% 

    

 Já Nei Veit ekki 

15 - 25 63,0% 29,6% 7,4% 

26 - 35 74,0% 18,2% 7,8% 

36 - 45 67,6% 21,6% 10,8% 

46 - 55 59,0% 30,8% 10,3% 

56 - 67 70,6% 27,5% 2,0% 

    

 Já Nei Veit ekki 

Karl 69,3% 22,7% 8,0% 

Kona 68,3% 24,8% 6,9% 

    

 Já Nei Veit ekki 

Ísland 67,0% 24,9% 8,1% 

Innflytjendur 77,8% 18,5% 3,7% 

    

 Já Nei Veit ekki 

250.000 - 349.000 73,7% 15,8% 10,5% 

350.000 - 449.000 70,4% 29,6% 0,0% 

450.000 - 549.000 71,4% 23,8% 4,8% 

550.000 - 649.000 62,2% 37,8% 0,0% 

750.000 - 849.000 82,4% 5,9% 11,8% 

850.000 +  62,5% 20,0% 17,5% 

Hlutföll þeirra sem hafa fengið greitt stórhátíðarálag vegna vinnu á stórhátíðum er í 

kringum 60% - 70% í nánast öllum hópum, en í tekjuhópunum sem fær 750.000 – 849.000 

krónur eru flestir sem fá greitt álagið, 82,4%, en aldurshópurinn 46 – 55 ára fær síst greitt 

stórhátíðarálag. 

Athygli vekur hversu hátt hlutfall svarenda segjast ekki vita hvort þeir eru að fá álag 

eða ekki, 7,2% yfir heildina, en 17,5% þátttakenda sem eru með yfir 850.000 svöruðu „veit 

ekki“.   
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4.4.5 Telur þú þig hafa fengið greidd laun í fjarveru vegna veikinda? 

242 svöruðu og af þeim voru 83,1% sem fengu laun greidd í veikindaleyfi, 14% fengu ekki 

laun vegna fjarveru vegna veikinda en 2,9% vita það ekki. Tafla 6 sýnir hvernig svörin 

skiptast niður á hópa miðað við bakgrunnsupplýsingar. 

Tafla 6. Hefur þú fengið laun greidd í fjarveru vegna veikinda? 

Telur þú þig hafa fengið greidd laun í fjarveru vegna veikinda? 

 Já Nei Veit ekki 

Hjá opinberu fyrirtæki 86,4% 12,3% 1,2% 

Hjá einkareknu fyrirtæki 81,2% 14,8% 4,0% 

    

 Já Nei Veit ekki 

15 - 25 75,0% 25,0% 0,0% 

26 - 35 85,7% 10,4% 3,9% 

36 - 45 83,8% 16,2% 0,0% 

46 - 55 78,4% 13,5% 8,1% 

56 - 67 86,3% 11,8% 2,0% 

    

 Já Nei Veit ekki 

Karl 77,9% 15,1% 7,0% 

Kona 86,2% 13,1% 0,7% 

    

 Já Nei Veit ekki 

Ísland 83,7% 13,3% 3,1% 

Innflytjendur 84,6% 15,4% 0,0% 

    

 Já Nei Veit ekki 

250.000 - 349.000 89,5% 10,5% 0,0% 

350.000 - 449.000 81,5% 18,5% 0,0% 

450.000 - 549.000 85,7% 14,3% 0,0% 

550.000 - 649.000 86,5% 10,8% 2,7% 

750.000 - 849.000 76,5% 17,6% 5,9% 

850.000 +  76,3% 13,2% 10,5% 
 

Í yngsta aldurshópnum er fjórðungur sem er ekki að fá greidd laun í fjarveru vegna 

veikinda, á meðan hæsta hlutfall svarenda sem vita ekki hvort þeir eru að fá greidd laun í 

veikindaleyfi eru í hópunum 46 – 55 ára, karlar og 850.000 + í mánaðartekjur.   
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4.4.6 Hefur þú fengið launaseðil? 

Af 242 svörum segjast 96,7% hafa fengið launaseðil síðustu 12 mánuði, en hvernig 

hóparnir svara sést í töflu 7.  

Tafla 7. Hefur þú fengið launaseðil? 

Hefur þú fengið launaseðil? 

 Já Nei 

Hjá opinberu fyrirtæki 97,5% 2,5% 

Hjá einkareknu fyrirtæki 96,0% 4,0% 

   

 Já Nei 

15 - 25 96,4% 3,6% 

26 - 35 94,8% 5,2% 

36 - 45 100,0% 0,0% 

46 - 55 94,7% 5,3% 

56 - 67 98,0% 2,0% 

   

 Já Nei 

Karl 93,1% 6,9% 

Kona 98,6% 1,4% 

   

 Já Nei 

Ísland 96,4% 3,6% 

Innflytjendur 96,2% 3,8% 

   

 Já Nei 

250.000 - 349.000 100,0% 0,0% 

350.000 - 449.000 100,0% 0,0% 

450.000 - 549.000 97,6% 2,4% 

550.000 - 649.000 94,4% 5,6% 

750.000 - 849.000 100,0% 0,0% 

850.000 +  92,3% 7,7% 

Allir á aldrinum 36 – 45 ára hafa fengið launaseðil, sem og þeir sem eru með tekjur á 
bilinu 250.000 – 449.000 og 750.000 – 849.000 krónur. 7,7% þátttakenda með laun yfir 
850.000 á mánuði hafa ekki fengið launaseðil.  
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4.4.7 Hefur þú fengið laun greidd of seint? 

242 svöruðu spurningunni „hefur þú fengið laun greidd of seint?“. Af þeim eru 90,9% sem 

segjast fá greitt á réttum tíma, en 9,1% hafa fengið greitt of seint, en skiptingu eftir 

bakgrunnsspurningum má sjá í töflu 8.  

Tafla 8. Hefur þú fengið laun greidd of seint? 

Hefur þú fengið laun greidd of seint? 

 Já Nei 

Hjá opinberu fyrirtæki 12,3% 87,7% 

Hjá einkareknu fyrirtæki 7,4% 92,6% 

   

 Já Nei 

15 - 25 7,1% 92,9% 

26 - 35 7,8% 92,2% 

36 - 45 8,1% 91,9% 

46 - 55 15,8% 84,2% 

56 - 67 8,0% 92,0% 

   

 Já Nei 

Karl 10,5% 89,5% 

Kona 8,3% 91,7% 

   

 Já Nei 

Ísland 10,2% 89,8% 

Innflytjendur 3,8% 96,2% 

   

 Já Nei 

250.000 - 349.000 5,3% 94,7% 

350.000 - 449.000 7,4% 92,6% 

450.000 - 549.000 2,4% 97,6% 

550.000 - 649.000 13,5% 86,5% 

750.000 - 849.000 5,9% 94,1% 

850.000 +  15,8% 84,2% 
 

Ólíkt spurningunum hér á undan, er ákjósanlegra að geta svara þessari spurningu 

neitandi. Áhugavert er að sjá að 12,3% þeirra sem starfa hjá opinberu fyrirtæki hafa fengið 

laun greidd of seint. Þegar aldurshóparnir eru skoðaðir hefur hópurinn 46 – 55 

hlutfallslega flest fengið laun of seint, og í tekjuhópunum eru það flestir í hæsta 

launahópnum sem hafa fengið greitt of seint.  
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4.4.8 Hefur þú fengið greitt jafnaðarkaup? 

Jafnaðarkaup er sama tímakaup hvort sem unnið er dag-, kvöld-, eða helgarvinnu, og er 

sá taxti stundum lægri en réttar tímagreiðslur væru með álagi. Af þeim 240 sem svöruðu 

segjast 82,5% ekki fá greitt jafnaðarkaup, meðan 17,5% segjast hafa fengið greitt 

jafnaðarkaup.  

Tafla 9. Hefur þú fengið greitt jafnaðarkaup? 

Hefur þú fengið greitt jafnaðarkaup? 

 Já Nei 

Hjá opinberu fyrirtæki  17,5% 82,5% 

Hjá einkareknu fyrirtæki 18,1% 81,9% 

   

 Já Nei 

15 - 25 15,4% 84,6% 

26 - 35 16,9% 83,1% 

36 - 45 28,6% 71,4% 

46 - 55 10,3% 89,7% 

56 - 67 19,6% 80,4% 

   

 Já Nei 

Karl 19,8% 80,2% 

Kona 16,8% 83,2% 

   

 Já Nei 

Ísland 18,1% 81,9% 

Innflytjendur 11,1% 88,9% 

   

 Já Nei 

250.000 - 349.000 5,3% 94,7% 

350.000 - 449.000 19,2% 80,8% 

450.000 - 549.000 22,0% 78,0% 

550.000 - 649.000 27,0% 73,0% 

750.000 - 849.000 17,6% 82,4% 

850.000 + 7,5% 92,5% 
 

Þegar tafla 9 er skoðuð sést að í lægsta launahópnum er hæsta hlutfall svarenda sem 

hafa ekki fengið greitt jafnaðarkaup eða 94,7%.  

  



 

41 

4.4.9 Hefur þú fengið greitt undir lágmarkslaunum kjarasamninga? 

242 svöruðu, af þeim eru 96,7% hafa ekki fengið undir lágmarkslaunum kjarasamninga, 

en 3,3% segjast hafa fengið greitt undir lágmarkslaunum. Tafla 10 sýnir hvernig hlutföllin 

eru innan hópa miðað við bakgrunnsspurningar. 

Tafla 10. Hefur þú fengið greitt undir lágmarkslaunum kjarasamninga? 

Hefur þú fengið greitt undir lágmarkslaunum kjarasamninga? 

 Já Nei 

Hjá opinberu fyrirtæki 2,5% 97,5% 

Hjá einkareknu fyrirtæki  4,0% 96,0% 

   

 Já Nei 

15 - 25 3,6% 96,4% 

26 - 35 5,2% 94,8% 

36 - 45 2,7% 97,3% 

46 - 55 0,0% 100,0% 

56 - 67 4,0% 96,0% 

   

 Já Nei 

Karl 4,6% 95,4% 

Kona  2,8% 97,2% 

   

 Já Nei 

Ísland 3,3% 96,7% 

Innflytjendur 3,8% 96,2% 

   

 Já Nei 

250.000 - 349.000 0,0% 100,0% 

350.000 - 449.000 3,7% 96,3% 

450.000 - 549.000 0,0% 100,0% 

550.000 - 649.000 5,4% 94,6% 

750.000 - 849.000 0,0% 100,0% 

850.000 +  0,0% 100,0% 
  

Þegar tekjuhóparnir eru skoðaðir í töflu 10 má sjá að í tekjuhópunum 350.000 – 

449.000 og 550.000 - 649.000 eru einstaklingar sem svara já, en hvorugur þessara 

tekjuhópa teljast undir lágmarkskjörum samkvæmt gildandi kjarasamningum.  
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4.5 Athugasemdir þátttakenda 

Í lok spurningarlistans voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu einhverjar 

athugasemdir við könnunina sem þeir vildu koma á framfæri. 55 þátttakendur skrifuðu 

einhverjar athugasemdir við könnunina, en af þeim voru 24 sem slógu inn Nei. Hér verða 

skoðaðar helstu athugasemdir sem snertu umfjöllunarefni rannsóknarinnar. 

Nokkrar athugasemdir voru gerðar um könnunina sjálfa og framkvæmd hennar. Helst 

var minnst á að sumar spurningar ættu ekki við viðkomandi og hefði mátt taka fram í 

upphafi að svör væru valfrjáls. Nefndur var einnig skortur á valmöguleikunum „vil ekki 

svara“ og „á ekki við“ við spurningar auk þess sem „veit ekki“ hefði mátt vera valmöguleiki 

við fleiri spurningar. Þá voru nefndar áhyggjur af því úrtakið væri takmarkað og „hvernig 

ætlaru að ná til Rúmenana og Pólverjana sem helst lenda í þessum brotum?“, eins að þeir 

sem teldu að brotið hefði verið á sér væru líklegri til að svara en ella. Þá voru tveir 

þátttakendur sem sögðust vera í hlutastörfum og þar af leiðandi vera með undir 250.000 

krónur í mánaðartekjur, en ekki var gert ráð fyrir að þátttakendur væru í öðru en fullu 

starfi og því ekki gert ráð fyrir þeim hóp þegar spurt var um mánaðartekjur.  

Þegar kom að athugasemdum tengdum svörum við spurningarnar í könnuninni voru 

tveir sem minntust á trúnaðarmenn á vinnustöðum. Annar sagðist hafa farið beint til 

formanns stéttarfélags í stað þess að leita til trúnaðarmanns, og hinn sagðist hafa reynslu 

af því að trúnaðarmenn séu ekki tilbúnir að ræða neitt og benda frekar á lögfræðinga 

utanhúss til að leysa mál sem upp koma. Einn sagðist hafa fengið einhverja launaseðla, 

en ekki í hverjum mánuði. Einhver misskilningur virðist vera um hugtakið jafnaðarkaup, 

og virðast sumir halda að það eigi við um föst mánaðarlaun, það er, að fá alltaf greitt það 

sama. Hins vegar á hugtakið við um tímakaup þar sem launþegi fær alltaf sama taxtann 

hvort sem um er að ræða dagvinnu eða eftirvinnu, og er sá taxti oft lægri að meðaltali en 

launþeginn fengi væru launin reiknuð með réttu álagi. 

Í sumum samningum er ekki gert ráð fyrir yfirvinnu, og á sumum vinnustöðum virðist 

vera „almennt ekki greitt fyrir yfirvinnu þrátt fyrir að vera aðeins lengur í vinnu“. Því er 

ekki alltaf fylgt eftir að breytingar á vöktum þarf að tilkynna með löngum fyrirvara og séu 

vaktir styttar og starfsfólk sent heim þarf þó að greiða þeim laun út vaktina eins og hún 

er skipulögð. „Finnst líka asnaleg regla að brjóta megi hvíldartíma ákveðið oft á tímabili“ 

þar sem skipulagðar eru kvöldvakt – morgunvakt með minna en samfelldri 11 klukkutíma 
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hvíld á milli sem er lágmarkshvíld milli vakta. Þó eru sérákvæði í kjarasamningum sem 

kveða á um undantekningar frá þessari reglu þar sem til dæmis leyfilegt er að stytta 

hvíldartímann ef um skipuleg vaktaskipti er um að ræða (Stjórnarráð Íslands, e.d.).  

Einn svarenda segist greiða í ákveðið stéttarfélag en segir „finnst mitt stéttarfélag ekki 

fara eftir mínum hagsmunum“. Annar segist greiða í tvö stéttarfélög vegna vinnu með 

skóla annars vegar og sumarvinnu hins vegar, en segist varla eiga inni nein réttindi hjá 

þeim, eins og rétt á orlofshúsi. Viðkomandi vill frekar greiða í stéttarfélagið sem fylgir 

vetrarvinnunni og vinna sér inn réttindi þar, en sökum þess að „sumarvinnan er 

samningsbundin við sitt stéttarfélag“ er það ekki hægt. Einn bendir réttilega á að „margir 

(sérstaklega af erlendum uppruna) vita ekki að stéttarfélagsgjöld eru bundin í lög þó aðild 

sé það ekki“. 

Þeir sem hafa lesið og kynnt sér efni kjarasamninga fylgjast með því að þeir séu að fá 

það sem þeim ber, en „það eru margir sem lesa ekki launaseðlana sína og þekkja ekki 

réttindi sín“. Það virðist gera það að verkum að sumum finnist brotið á sér þó svo sé ekki 

þar sem þeir hafa hvorki lesið launaseðlana sína rétt eða kynnt sér innihald viðeigandi 

kjarasamninga. Því miður virðist sem launamunur milli kynja sé enn vandamál, þar sem 

kvenkyns starfsmaður hefur „lent í því í öllum mínum störfum … að karlmaður hefur 

fengið hærri laun en ég, ekki útaf því ég var reynsluminni heldur af því ég er kona en ekki 

karl“. 

Einn nefnir að vinnustaðurinn hækkar starfsmenn ekki alltaf upp um launaflokka „þrátt 

fyrir rannsóknarvinnu og gæðaverkefni eins og nefnt er í kjarasamningum“. Þá eru þeir 

sem ekki vinna vaktavinnu fá ekki greitt stórhátíðarkaup þar sem yfirleitt er ekki unnið á 

þeim dögum, heldur gefið frí á launum í staðinn. 

 

4.6 Takmarkanir 

Við túlkun á niðurstöðum verður að hafa þann fyrirvara á að úrtakið var frekar lítið miðað 

við þýðið og því erfitt að álykta út frá því. Forðast verður að alhæfa út frá niðurstöðunum 

og hafa verður í huga að þátttakendur geta verið hlutdrægir. 

Þar sem könnuninni var einungis deilt í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook 

takmarkast svarendur könnunarinnar við þá sem hafa aðgang að Facebook og einnig þá 

sem eru meðlimir í þeim hópum þar sem könnuninni var deilt. Einnig voru þátttakendur 
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sem skilgreina sig sem Íslendinga í miklum meirihluta, og náði könnunin því ekki til þeirra 

einstaklinga sem oftast er talið að brotið sé á, sem eru starfsmenn af erlendi bergi brotnu. 

Vegna þess hve fáir innflytjendur svöruðu, hefur hvert svar þeirra meira vægi og getur því 

gefið skakka mynd af því hver raunveruleg staða þeirra er á íslenskum vinnumarkaði. 

Erfitt var að stjórna hvaða hópur var að svara könnunni, og sést það best á því hvernig 

svarendahópurinn dreifðist yfir aldur og kyn. Konur voru duglegastar að svara, og þó svo 

að aldurskiptingin hafi verið þokkalega jöfn vantaði fleiri svarendur í yngsta aldursflokkinn 

(15 - 18 ára). 

Til að átta sig betur á hvar möguleg kjarasamningsbrot eiga sér stað hefði verið 

nauðsynlegt að spyrja um starfstétt þátttakenda, og þá einnig hvort viðkomandi væri í 

hlutastarfi eða fullu starfi, en það svar hefur áhrif á mánaðartekjur. 

Þá hefði einnig verið gott að spyrja hvort þátttakendur hvort þeir væru á föstum 

launum eða tímakaupi, þar sem þeir sem eru á föstum launum fá oft ekki sundurliðun á 

yfirvinnutímum eða sérstakt stórhátíðarálag og getur það því hafa skekkt niðurstöður við 

þær spurningar. Einnig vantaði að spyrja hvort þátttakendur væru í fullu starfi eða hluta 

starfi og hætt er við að niðurstöður við spurningunni „Hefur þú fengið greitt undir 

lágmarkslaunum kjarasamninga?“ gefi skakka mynd þar sem ekki var tekið fram að 

spurninginn átti við laun fyrir fulla vinnu. 

Við vinnslu úr niðurstöðum kom í ljós galli við eina spurningu. Spurt var „Greiðir þú í 

stéttarfélag?“, en atvinnurekendum er heimilt að halda eftir iðgjöldum í stéttarfélag þó 

launþegi kjósi að standa utan þess. Réttara hefði því verið að spyrja „Ert þú meðlimur í 

stéttarfélagi?“, en það er það sem enska útgáfan af spurningunni gaf í skyn, „Are you a 

member of a union?“ 
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5  Umræða 

Starfsemi stéttafélaga hérlendis felst meðal annars í því að sjá um gerð kjarasamninga í 

umboði félagsmanna sína og standa vörð um réttindi og skyldur þeirra. Félagsmönnum 

fer fjölgandi í stéttarfélögum landsins með stækkandi hóp vinnandi manna, og þar sem 

ungu fólki og starfsfólki með erlendan bakgrunn fjölgar á vinnumarkaði þar að passa að 

þessir hópar þekki sín réttindi.  

Stéttarfélög hafa haft hátt undanfarin misseri um meint kjarasamningsbrot 

atvinnurekenda á starfsfólki sínu, og þá helst með yfirskriftinni launaþjófnaður. Fjölmörg 

kjaramál koma inná borð þeirra á hverju ári og fer þeim fjölgandi frekar en fækkandi. 

Vinnumarkaðurinn hérlendis er einnig að stækka og er fjölgunin mest af erlendu 

starfsfólki sem kemur hingað annað hvort tímabundið eða til frambúðar.  

Það er athyglisvert að skoða niðurstöður Kjaramálakönnuninnar í ljósi þessara 

yfirlýsinga, en 37,4% þátttakenda sögðust hafa leitað til síns stéttarfélags vegna 

réttindabrota. 57,1% af þeim innflytjendum sem svöruðu höfðu leitað til síns stéttarfélags 

og ýtir það sannarlega undir þær sögusagnir að starfsfólk af erlendu bergi brotnu sé sá 

hópur sem mest er brotið á. Kjaratölfræðinefnd skilgreinir innflytjendur sem einstakling 

sem fæddur er erlendis og flutti hingað til lands eftir 18 ára aldur, en samkvæmt þeirri 

skilgreiningu voru innflytjendur í október 2020 um 16% fólks á íslenskum vinnumarkaði 

(Kjaratölfræðinefnd, 2021). Til samanburðar voru svarendur Kjaramálakönnuninnar sem 

voru frá öðru landi en Íslandi 9,6% af þátttakendum, og því ekki hægt að fullyrða að 

niðurstöðurnar endurspegli þýðið.  

Alls voru 3,3% þátttakenda sem svöruðu Já við spurningunni „Hefur þú fengið greitt 

undir lágmarkslaunum kjarasamninga“, en af þeim sem svöruðu bakgrunnsspurningunni 

um tekjur voru 9,4% sem sögðust tilheyra launaflokknum 250.000 – 349.000 sem telst 

vera undir lágmarkslaunum. Hafa verður þó í huga að sú upphæð á við um fullt starf, sem 

eru 173,3 stundir á mánuði, og er því hugsanlegt að einhverjir hafi svarað 

tekjuspurningunni miðað við að vera í hlutastarfi. 

Einhver hluti þátttakenda svaraði „Veit ekki“ í þeim spurningum þar sem það var í boði, 

nema þegar kom að spurningunni „telur þú þig hafa fengið greitt fyrir allar unnar 
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stundir?“ þar sem enginn nýtti þann valmöguleika. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort 

þátttakendur fái ekki yfirlit yfir tímaskýrslur sínar til að sjá hvort verið sé að vinna 

yfirvinnu, eða hvort kunnáttu við að lesa launaseðla sé ábótavant en 96,7% segjast fá 

launaseðla þar sem allar þessar upplýsingar eiga að koma fram. 

Í Kjaramálakönnunni fyrirfórst að spyrja þátttakendur um að segja til hvaða starfstétt 

þeir tilheyrðu, en oftast heyrist að brotið sé á starfsfólki í veitingageiranum, 

ferðamannageiranum og í byggingariðnaði. Áhugavert væri að vita hversu útbreidd 

kjarasamningsbrot eru, og hvort þau séu einskorðuð við þessar stéttir.  

ASÍ og Gallup gerðu könnun meðal ungs fólks á aldrinum 18 – 35 ára árið 2019.  

Spurningar Kjaramálakönnunar voru að hluta til byggðar á þeirri könnun svo hægt væri 

að bera saman niðurstöður. Til að fá samanburð milli þeirrar rannsóknar, og 

spurningakönnuninnar sem framkvæmd var nú, var aldurshópurinn 19 – 35 ára tekinn út 

fyrir sviga og sjást niðurstöðurnar í töflu 11. Fyrri tölurnar, ASÍ 2019, eiga við um eldri 

könnunina, meðan seinni tölurnar, 2021, eiga við um Kjaramálakönnun rannsakanda. 

Tafla 11. Kjaramálakönnunin og rannsókn ASÍ 

Hlutfall sem telur sig hafa lent í því á síðustu 12 mánuðum, að hafa ekki fengið: 

 ASÍ 2019 2021 

Greitt fyrir allar unnar stundir 22% 23% 

Greitt fyrir unna yfirvinnu 18% 23% 

Kjarasamningsbundna orlofs- eða desemberuppbót? 11% 1% 

Stórhátíðarálag vegna vinnu á stórhátíðum 7% 21% 

   

Hlutfall sem telur sig hafa lent í því á síðustu 12 mánuðum, að hafa fengið: 

   

Greidd laun of seint 9% 8% 

Greitt jafnaðarkaup 7% 17% 

Greitt undir lágmarkslaunum kjarasamninga 6% 5% 

   

Hlutfall sem telur sig á síðustu 12 mánuðum, að hafa ekki fengið: 

   

Greidd laun í fjarveru vegna veikinda 12% 14% 

Launaseðil 8% 5% 

Heimild: Alþýðusamband Íslands, 2019. 

Það er athyglisvert að þrátt fyrir að þeir sem svöruðu könnun ASÍ og Gallup hafi verið 

þrisvar sinnum fleiri en þeir sem svöruðu Kjaramálakönnuninni, þá eru hlutföllin í stórum 
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dráttum svipuð. Hlutfall þeirra sem hafa fengið sína kjarasamningsbundnu desember- og 

orlofsuppbót er hærra nú en samkvæmt eldri rannsókn, en færri fá ekki greitt 

stórhátíðarálag vegna vinnu á stórhátíðum. Fleiri hafa fengið greitt jafnaðarkaup 2020 – 

2021 en tveim árum áður, en þar sem jafnaðarkaup er oft lægra en viðkomandi hefði 

fengið með réttu álagi á dagvinnukaup er sú þróun ekki jákvæð. 

Kjarasamningar eru ekki oft auðveldir yfirlestrar, og í sumum tilfellum torskildir. Ekki 

liggur alltaf í augum uppi hvaða launatöflu launamaður tilheyrir, og því getur verið erfitt 

fyrir leikmann að sjá hvort launagreiðslur séu réttar með tilliti til aldurs, menntunarstigs 

og jafnvel fyrri reynslu. Gildandi kjarasamninga má finna á heimasíðum viðkomandi 

stéttarfélaga, en athygli vekur að Efling hefur ekki uppfært sérstaka síðu fyrir „Störf á 

hótelum og veitingahúsum“ þar sem launataflan sýnir eldri launataxta en þá sem tóku 

gildi 1. janúar síðastliðinn.  

VR og Efling nota einnig mismunandi orðalag yfir tímakaup, VR talar um dagvinnu, 

eftirvinnu, næturvinnu og yfirvinnu, meðan Efling talar um dagvinnu, yfirvinnu, 33% álag 

(mán. – fös. 17:00 – 24:00) og 45% álag (mán. – fös. 24:00 – 08:00 og lau. / sun.). 

Samræma mætti orðalag milli aðila til að koma í veg fyrir misskilning á hugtökum.  

Alþýðusamband Íslands stendur að verkefninu „Einn réttur – ekkert svindl“ í samstarfi 

við aðildarsamtök sín þar sem takmarkið er að vinna gegn svarti atvinnustarfsemi og 

undirboðun á vinnumarkaði, ekkertsvindl.is. Verkefnið beinist gegn fyrirtækjum sem 

misnota ungt fólk og erlent vinnuafl en beinist ekki gegn þeim erlendu starfsmönnum sem 

koma hingað til lands í góðri trú.  

Ekki er víst að allir þeir sem telja brotið á sér leiti til stéttarfélags vegna þeirra 

kjarasamningsbrota sem þeir kunna að verða fyrir. Svo eru líka til þeir einstaklingar sem 

vita ekki hver réttindi þeirra eru á vinnumarkaði, og hafa því jafnvel ekki hugmynd um 

hvort verið sé að brjóta á þeim eða ekki. Nánast allir þeir sem svöruðu 

spurningakönnuninni sögðust þekkja sinn rétt á íslenskum vinnumarkaði, en það eitt og 

sér kemur ekki í veg fyrir að atvinnurekendur greiði ekki rétt laun. Vandamálið liggur ekki 

hjá launþeganum, heldur hjá launagreiðendum og má vona að það sé ekki vísvitandi verið 

að brjóta á rétti launafólks í öllum þeim tilvikum sem kjarabrot koma fram. Fræðsla um 

réttindi og skyldur á vinnumarkaði þyrftu því einnig að ná til atvinnurekenda, ekki aðeins 

launþega. 
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Einhver kjaramál verða einnig til þegar fyrirtæki verða gjaldþrota,  og er því áhugavert 

að bera saman tölfræði yfir kjaramál annars vegar, og gjaldþrot fyrirtækja hins vegar.  

Fjöldi kjaramála sem komið hafa inná borð VR á árunum 2008 til 2019 (VR, 2011; VR, 

2020) virðast ekki hafa línulega fylgni við fjölda gjaldþrota á sömu árum (Hagstofan, e.d.-

b.), þó hægt sé að draga þá ályktun að gjaldþrot fyrirtækja – sem verða þess valdandi að 

starfsfólk þarf að leita til sinna stéttarfélaga til að fá ógreidd laun greidd (þá úr 

Ábyrgðasjóði launa) – hafi áhrif á einhvern fjölda mála, eins og sást þegar WOW air varð 

gjaldþrota 2019 (VR, 2020). Árið 2019 sótti VR kröfur í þrotabú 35 fyrirtækja fyrir 383 

félagsmenn. Mynd 13 sýnir hvernig fjöldi kjaramála VR eykst lítilega með fjölgun 

félagsmanna, auk línu sem sýnir gjaldþrot fyrirtækja. 

Mynd 13. Kjaramál VR borin saman við gjaldþrot 2008 - 2019. 

 

Stærð fyrirtækja skiptir þó máli þegar gjaldþrot eru skoðuð, enda getur gjaldþrot eins 

fyrirtækis ollið atvinnuleysi hjá tugum starfsmanna. 

Með því að skoða dómsmálin sem tekin eru fyrir í  fræðilega yfirlitinu kom í ljós að þær 

launakröfur sem gerðar eru standa yfirleitt yfir langt tímabil, frá örfáum mánuðum til 

nokkurra ára. Launamenn eiga rétt á leiðréttingu rangra launa auk dráttarvaxta og á að 

leiðrétta aftur í tímann hafi launaútreikningar verið rangir um tímabil. Hins vegar eiga þau 

öll það sameiginlegt að ekki er stefnt til þeirra fyrr en eftir að ráðningarsambandi lýkur, 

annað hvort með uppsögn frá hendi launþega eða atvinnurekanda. Stundum líður langur 

tími frá því að tilkall til krafnanna stofnast og þar til eitthvað er gert í málunum, en þar 

sem kröfur almennt fyrnast á fjórum árum  geta launþegar ekki beðið endalaust eftir rétta 

tímanum til að krefjast réttar síns ellegar eiga það á hættu að máli verði vísað frá sökum 

tómlætis.  
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Formenn stéttarfélaga vilja að atvinnurekendur sem hafa gerst sekir um að greiða 

starfsfólki sínu röng laun get verið sóttir til saka á þeim grundvelli að launaþjófnaður sé 

ekkert minna ólöglegur en almennur þjófnaður, en enginn viðurlög eru við 

kjarasamningsbrotum á íslenskum vinnumarkaði. Birgir Þórarinsson lagði fram frumvarp 

á 151. Löggjafarþingi um breytingu á lögum um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda, nr. 55/1980, þar sem lagt er til að 3.gr. laganna orðist svo:  

„Vinnumálastofnun getur lagt stjórnvaldssekt á atvinnurekanda sem 
vísvitandi eða af stórfelldu gáleysi greiðir launamanni laun eða önnur 
starfskjör sem eru lakari en umsamin lágmarkskjör á vinnumarkaði, sbr. 1. gr. 
Sektir skv. 1. málsl. geta numið frá 50 þús. kr. til 5 millj. kr.“ (þingskjal nr. 
236/2020-2021). 

Frumvarpið er í velferðarnefnd og bíður umsagna. Barna- og félagsmálaráðherra er 

einnig með í vinnslu frumvarp til starfskjaralaga, þar sem IV. Kafli fjallar um málsmeðferð 

í ágreiningsmálum, en þar skal launamaður sjálfur, eða með milligöngu stéttarfélags, 

krefjast þess að atvinnurekandi leiðrétti launagreiðslur frá og með næstu útborgun telji 

hann að sér séu greidd lakari laun en kjarasamningar segi til um. Verði atvinnurekandi 

ekki við þeirri kröfu launamanns getur launamaður óskað eftir aðstoð 

Vinnumálastofnunar við að fá launagreiðslurnar leiðréttar (þingskjal nr. x/2020-2021). 

Formaður Eflingar er allt annað en sátt með þetta útspil ráðherra, en í frumvarpinu er 

engin bótaregla eða sektir á atvinnurekendur sem gæti tryggt afleiðingar launaþjófnaðar, 

auk þess sem frumvarpið tekur einungis á brotum tengdum lágmarkskjörum 

kjarasamninga, en ekki brotum á ráðningasamningum (Frumvarp til starfskjaralaga blaut 

tuska, 2021). 

Stjórnvöld virðast því vera að átta sig á alvarleika málaflokksins, þó svo að 

stjórnmálamenn séu ekki sammála um hvaða aðferðir eigi að nota til að koma í veg fyrir 

kjarasamningsbrot. Verið er þó að stíga skref í rétta átt, þó að sé að gerast frekar hægt og 

seint.  

Samkvæmt niðurstöðum Kjaramálakönnuninnar er algengi kjarasamningsbrota frá 

3,3% til 25,3% eftir því hvaða spurningar eru skoðaðar. Fjórðungur þátttakenda er ekki að 

fá greitt fyrir unna yfirvinnu né greitt stórhátíðarálag vegna vinnu á stórhátíðum. Fæstir 

hafa ekki fengið launaseðil og 3,3% eru að fá greitt undir lágmarkslaunum kjarasamninga. 
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6 Lokaorð 

Það er ekki hægt að neita því að kjarasamningsbrot í formi vangoldinna launa sé vandamál. 

Málin eru ekki mörg sem koma til kasta dómstóla, en þau eru þó margfalt fleiri sem fara fyrir 

borð stéttarfélaga. Hver krafa er há, þar sem það er sjaldan einn launaseðill sem stendur að 

baki hverju máli. 

Ýmsar leiðir eru til sem hægt er að nýta til að sporna við kjarasamningsbrotum, sem 

hefjast öll á að fræða launamenn og atvinnurekendur um réttindi og skyldur á 

vinnumarkaði, kenna lestur kjarasamninga og launaseðla og tryggja að þeir sem leita 

aðstoðar stéttarfélaga geti gert það án þess að hræðast uppsögn frá sínum 

atvinnurekanda. Einnig verða stjórnvöld að grípa inn í og setja skýrari leikreglur á 

vinnumarkaði og ströng viðlög við brotum á þeim reglum til að auka fælingarmátt 

refsingarinnar. 

Þegar litið er til spurningarinnar sem spurt var í upphafi, eru kjarasamningsbrot algeng 

á íslenskum vinnumarkaði, og leitast er eftir því að svara henni á einfaldan máta vefst 

tunga um tönn. Kjarasamningsbrot af ýmsu tagi er vissulega vandamál, og upphæðirnar 

sem hafðar eru af launafólki teljast í hundruðum milljóna í formi vangoldinna launa. 

Rannsóknir sýna þó að það eru helst ungt fólk og innflytjendur sem verða fyrir barðinu á 

óprúttnum atvinnurekendum, og þar sem þessir hópar fara stækkandi er hætt við að verði 

ekki gripið til aðgerða þá fari vandamálið vaxandi.
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Viðauki - Spurningalisti 

 

Kjaramál á íslenskum vinnumarkaði 

Kæri viðtakandi, eftirfarandi könnun er liður í lokaritgerð minni til BS-gráðu í 

Viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Tilgangur könnunarinnar er að kanna réttindabrot á 

íslenskum vinnumarkaði, og hvort launþegar hafi leita til stéttarfélaga sinna telji þeim að 

hafi verið á þeim brotið. Athugið að könnunin er nafnlaus og ekki hægt að rekja svör til 

einstaka þátttakenda. Fullum trúnaði er heitið og öllum gögnum verður eytt eftir 

úrvinnslu. 

Með þökk fyrir þátttökuna,  

Aðalheiður St Guðmundsdóttir, sími 772-3220 

 

Dear recipient, the following survey is part of my dissertation for a BS-degree in Business 

Administration at the University of Iceland. The purpose of the survey is to investigate 

violations of rights in the Icelandic labor market, and whether employees have sought out 

their unions if they believe they have been violated. Please note that the survey is 

anonymous and cannot be traced back to individual participants. Full confidentiality is 

promised and all data will be deleted after processing. 

Thanks for participating, 

Aðalheiður St Guðmundsdóttir, phone 772-3220 

 

1. Hefur þú verið í launaðri vinnu síðastliðna 12 mánuði / Have you held a paid 

position for the past 12 months? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

2. Starfar þú hjá opinberu eða einkareknu fyrirtæki? / Do you work for a public or 

private company? 

o Einkareknu fyrirtæki / Private Company 

o Opinberu fyrirtæki / Public Company 

3. Greiðir þú í stéttarfélag / Are you a member of a union? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

4. Þekkir þú réttindi þín á vinnumarkaði / Do you know your rights in the Icelandic 

labor market? 

o Já / Yes 

o Nei / No 
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5. Hefur þú leitað til stéttarfélags vegna réttindabrota / Have you sought assistance 

from the union due to violations of your rights? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

6. Er trúnaðarmaður á þínum vinnustað / Is there a union representative at your 

workplace? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

o Veit ekki / Don‘t know 

7. Ef já, hefur þú leitað til trúnaðarmanns vegna kjarabrota / If yes, have you sought 

assistance from the union representative due to contract violations? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

8. Síðustu 12 mánuði, telur þú þig hafa fengið greitt fyrir allar unnar stundir / For the 

last 12 months, have you been paid for all worked hours? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

o Veit ekki / Don‘t know 

9. Síðustu 12 mánuði, telur þú þig hafa fengið greitt fyrir unna yfirvinnu / For the last 

12 months, have you been paid for worked overtime? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

o Veit ekki / Don‘t know 

10. Síðustu 12 mánuði, hefur þú fengið kjarasamningsbundna orlofs- eða 

desemeberuppbót / for the last 12 months, have you received Holiday or 

December bonus as per union agreements? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

o Veit ekki / Don‘t know 

11. Síðustu 12 mánuði, telur þú þig hafa fengið stórhátíðarálag vegna vinnu á 

stórhátíðum / For the last 12 months, have you received overtime for working on 

a major public holiday? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

o Veit ekki / Don‘t know 

12. Síðustu 12 mánuði, hefur þú fengið greidd laun í fjarveru vegna veikinda / for the 

last 12 months, have you gotten paid for absences due to being sick? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

o Veit ekki / Don‘t know 
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13. Síðustu 12 mánuði, hefur þú fengið launaseðil / For the last 12 months have you 

recieved a paycheck? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

14. Síðustu 12 mánuði, hefur þú fengið laun greidd of seint / For the last 12 months, 

have you received salaries late? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

15. Síðustu 12 mánuði hefur þú fengið greitt jafnaðarkaup / For the last 12 months 

have you been paid the same hourly rate for day-, evening/night-, and weekend 

work? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

16. Síðustu 12 mánuði, hefur þú fengið greitt undir lágmarkslaunum kjarasamninga / 

For the last 12 months, have you been paid less than the minimum wage set by 

union agreements? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

o Veit ekki / Don‘t know 

17. Þekkir þú til þess að það hafi átt sér stað kjarasamningsbrot / Are you aware of 

any breach of collective bargaining agreement? 

o Já / Yes 

o Nei / No 

 

Bakgrunnsspurningar 

 

Aldur (í árum) / Age (in years) 

o 15-18 

o 19 – 25 

o 26 – 35 

o 36 – 45 

o 46 – 55 

o 56 – 67 

Kyn / Gender 

o Kona / Woman 

o Karl / Man 

o Annað / Other 

Þjóðerni / Nationality 

_________________________ 

Mánaðartekjur (fyrir skatt) / Monthly salary (before tax) 

o 250.000 – 349.000 
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o 350.000 – 449.000 

o 450.000 – 549.000 

o 550.000 – 649.000 

o 650.000 – 749.000 

o 750.000 – 849.000 

o 850.000+ 

Hefur þú einhverjar athugasemdir sem þú vilt koma á framfæri við rannsakanda / Do you 

have any comments about the survey? 

 ___________________________ 


