
 
 

Orðskýringar flokkaðar eftir lögum 

Lög nr. 
85/2018 
 

Jöfn meðferð  Þegar einstaklingum er hvorki mismunað beint né óbeint 
vegna kynþáttar eða þjóðernisuppruna. 
 

Lög nr. 
86/2018 
 

Jöfn meðferð  Þegar einstaklingum er hvorki mismunað beint né óbeint 
vegna einhverra þeirra þátta sem um getur í 1. mgr. 1. gr. 
 
Þættir úr 1. mgr. 1. gr.: kynþáttur, þjóðernisuppruni, trú, 
lífsskoðun, fötlun, skert starfsgeta, aldur, kynhneigð, kynvitund, 
kyneinkenni og kyntjáning.  
 

Lög nr. 
85/2018 
 

Bein mismunun  Þegar einstaklingur fær óhagstæðari meðferð en annar 
einstaklingur fær, hefur fengið eða mundi fá við 
sambærilegar aðstæður vegna kynþáttar eða 
þjóðernisuppruna. 
 

Lög nr. 
86/2018 
 

Bein mismunun  Þegar einstaklingur fær óhagstæðari meðferð en annar 
einstaklingur fær, hefur fengið eða mundi fá við 
sambærilegar aðstæður vegna einhverra þeirra þátta sem 
um getur í 1. mgr. 1. gr. 
 

Lög nr. 
150/2020 
 

Bein mismunun Þegar einstaklingur fær óhagstæðari meðferð vegna kyns 
en annar einstaklingur fær, hefur fengið eða myndi fá við 
sambærilegar aðstæður. 
 

Lög nr. 
85/2018 

Óbein mismunun Þegar að því er virðist hlutlaust skilyrði, viðmið eða 
ráðstöfun kemur verr við einstaklinga vegna kynþáttar eða 
þjóðernisuppruna borið saman við aðra einstaklinga nema 
slíkt sé unnt að réttlæta á málefnalegan hátt með lögmætu 
markmiði og aðferðirnar til að ná þessu markmiði eru 
viðeigandi og nauðsynlegar. 
 

Lög nr. 
86/2018 
 

Óbein mismunun Þegar að því er virðist hlutlaust skilyrði, viðmið eða 
ráðstöfun kæmi verr við einstaklinga vegna einhverra 
þeirra þátta sem um getur í 1. mgr. 1. gr. borið saman við 
aðra einstaklinga nema slíkt sé unnt að réttlæta á 
málefnalegan hátt með lögmætu markmiði og aðferðirnar 
til að ná þessu markmiði séu viðeigandi og nauðsynlegar. 
 

Lög nr. 
150/2020 
 

Óbein mismunun Þegar að því er virðist hlutlaust skilyrði, viðmið eða 
ráðstöfun kemur verr við einstaklinga af einu kyni fremur 
en öðru nema slíkt sé unnt að réttlæta á málefnalegan hátt 
með lögmætu markmiði og aðferðir til að ná þessu 
markmiði séu viðeigandi og nauðsynlegar. 

 



 
Lög nr. 
150/2020 
 

Fjölþætt mismunun  Þegar einstaklingi er mismunað á grundvelli fleiri en einnar 
mismununarástæðu sem nýtur verndar samkvæmt lögum 
þessum, lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og 
þjóðernisuppruna og lögum um jafna meðferð á 
vinnumarkaði. Fjölþætt mismunun getur annaðhvort verið 
samtvinnuð þannig að tvær eða fleiri mismununarástæður 
skapi sérstakan grundvöll mismununar eða verið 
tvöföld/margföld þannig að mismununin sé vegna tveggja 
eða fleiri sjálfstæðra mismununarástæðna. 

Lög nr. 
85/2018 

Áreitni  Hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og 
hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu 
viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, 
fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi 
aðstæðna. 

Lög nr. 
86/2018 
 

Áreitni  Hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og 
hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu 
viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, 
fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi 
aðstæðna. 

Lög nr. 
150/2020 
 

Kynbundin áreitni  Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður og 

hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu 

viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, 

fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi 

fyrir viðkomandi. 

Lög nr. 
150/2020 
 

Kynferðisleg áreitni Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem hefur þann tilgang eða 

þau áhrif að misbjóða virðingu þess sem fyrir henni verður, 

einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, 

niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. 

Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg. 

Lög nr. 
150/2020 
 

Kynbundið ofbeldi  Ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til 

líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga 

þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, þvingun 

eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á 

opinberum vettvangi. 

Lög nr. 
150/2020 
 

Samþætting kynja- og 
jafnréttissjónarmiða  

Þegar stefnumótunarferli er skipulagt, bætt, þróað og lagt 

á það mat þannig að sjónarhorn jafnréttis kynja sé á öllum 

sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem 

alla jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu. 

Lög nr. 
85/2018 

Sértækar aðgerðir  Sérstakar tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta 
stöðu einstaklinga á þeim sviðum þar sem á þá hallar, utan 
vinnumarkaðar, vegna kynþáttar eða þjóðernisuppruna í 
því skyni að stuðla að jafnri meðferð. 
 



 
Lög nr. 
150/2020 
 

Sértækar aðgerðir  Sérstakar tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta 

stöðu eða auka möguleika kvenna eða karla í því skyni að 

koma á jafnri stöðu kynjanna á ákveðnu sviði þar sem á 

annað kynið hallar. Þar getur þurft tímabundið að veita 

öðru kyninu forgang til að ná jafnvægi. Einnig sérstakar 

tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta stöðu eða 

auka möguleika fólks á þeim sviðum þar sem á það hallar 

vegna hlutlausrar skráningar kyns í þjóðskrá í því skyni að 

stuðla að jafnri meðferð. 

Lög nr. 
86/2018 
 

Laun  Almennt endurgjald fyrir störf og hvers konar frekari 
þóknun, bein eða óbein, hvort heldur er með 
hlunnindagreiðslum eða með öðrum hætti, sem 
atvinnurekandi greiðir starfsmanni sínum fyrir vinnu hans. 
 

Lög nr. 
150/2020 
 

Laun  Almennt endurgjald fyrir störf og hvers konar frekari 

þóknun, bein og óbein, hvort heldur er með 

hlunnindagreiðslum eða með öðrum hætti sem 

atvinnurekandi greiðir starfskrafti fyrir vinnu. 

Lög nr. 
86/2018 
 

Kjör  Laun ásamt lífeyris-, orlofs- og veikindaréttindum og hvers 
konar öðrum starfskjörum eða réttindum sem metin verða 
til fjár. 
 

Lög nr. 
150/2020 
 

Kjör Laun ásamt lífeyris-, orlofs- og veikindaréttindum og hvers 

konar öðrum starfskjörum eða réttindum sem metin verða 

til fjár. 

Lög nr. 
86/2018 
 

Lífsskoðun Skoðun sem byggist á veraldlegum viðhorfum til lífsins, 
ákveðnum siðferðisgildum og siðferði ásamt skilgreindri 
siðfræði og þekkingarfræði. 
 

Lög nr. 
86/2018 
 

Fötlun  Afleiðing skerðinga og hindrana af ýmsum toga sem verða 
til í samspili fólks með skerðingar og umhverfis og viðhorfa 
sem hindra fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns 
við aðra. Skerðingar hlutaðeigandi einstaklings eru 
langvarandi og hindranirnar til þess fallnar að viðkomandi 
verði mismunað vegna líkamlegrar, geðrænnar eða 
vitsmunalegrar skerðingar eða skertrar skynjunar. 
 

Lög nr. 
86/2018 
 

Skert starfsgeta  Varanlegt líkamlegt, andlegt eða vitsmunalegt ástand sem 
er meðfætt eða síðar tilkomið og skerðir starfsgetu 
einstaklingsins á vinnumarkaði. 
 

Lög nr. 
86/2018 
 

Aldur  Lífaldur. 

Lög nr. 
86/2018 

Kynhneigð  Geta einstaklings til að laðast að eða verða ástfanginn af 
öðrum einstaklingi. 



 
 

Lög nr. 
86/2018 
 

Kynvitund  Upplifun einstaklings af eigin kyni. 

Lög nr. 
86/2018 
 

Kyneinkenni  Litningar, kynkirtlar og líffærafræðileg sérkenni manneskju. 
 

Lög nr. 
86/2018 
 

Kyntjáning  Dagsdagleg tjáning einstaklings á kynvitund sinni. 
 

Lög nr. 
150/2020 
 

Jafnlaunavottun  Skrifleg yfirlýsing vottunaraðila sem veitt er með 
jafnlaunavottunarskírteini, að undangenginni úttekt hans á 
jafnlaunakerfi fyrirtækis eða stofnunar, um að 
jafnlaunakerfið og framkvæmd þess uppfylli kröfur 
staðalsins ÍST 85:2012, sbr. 1. gr. c staðalsins. 

 

Lög nr. 
150/2020 
 

Jafnlaunastaðfesting  Staðfesting Jafnréttisstofu sem veitt er fyrirtæki eða 
stofnun þar sem 25–49 starfa að jafnaði á ársgrundvelli að 
undangengnum skilum fyrirtækisins eða stofnunarinnar á 
gögnum um að jafnlaunakerfi fyrirtækisins eða 
stofnunarinnar og framkvæmd þess uppfylli kröfur 2. mgr. 
8. gr. 

Lög nr. 
150/2020 
 

Fjöldi starfsfólks að 
jafnaði á ársgrundvelli  

Meðalfjöldi starfsfólks atvinnurekanda óháð starfshlutfalli 
sem fékk greidd laun á fyrra almanaksári. Meðalfjöldi á ári 
reiknast sem samanlagður fjöldi starfsfólks hvers mánaðar 
á almanaksárinu deilt með tólf. 

 

 

 


