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Mine punkter  

 

» Lønsforskellen ligger konstant på omrking 20 pct.  

 Hvad ligger bag lønsforskellen?  

 Hvordan kan den reduceres? 

 

» Hvad siger islandsk arbjedsmarkedsstatistik om kønsfordelingen på 

arbejdsmarkedet?  

  

» Implementering af en ligelønsstandard i Island 

 Store forventninger til et dyrt og stort projekt  som dog ikke kan 

løse den meget komplekse ligeløn problematik alene 

 Mangel på svar, mangel på forskning.... 
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Hvad påvirker løn og karriereudvikling?  
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Arbejdsmarkedsstatistik pr. juli 2013 

» Arbejdskraft total  (16-74 ára) 188.300 

 

» Arbejdsdeltagelse 88,3% 

 Beskæftige: 77,6% 

• kvinder 74,9% 

• mænd 78,9% 

 arbejdsløshed 6,8% 

• kvinder 6,2% 

• mænd 7,4% 
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Langt flere kvinder end mænd arbejder deltid 

Fuldtid 

 

» Total 136.300 (77,7%) 

• Kvinder 54.400 

• Mænd 81.900 

 

Deltid  

 

» Total 39.200 (22,3%) 

• Kvinder 29.100 

• Mænd 10.100 
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Arbejdsdeltagelse / kvinder 

     

 

  16 – 24  25 - 54 55 – 74 

 

 Fuldtid    58%   83%    77% 

 Deltid     42%   17%    23% 
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Arbejdstid juli 2013 

 

» Fuldtid – gennemsnit pr uge 45,2 timer  

 Kvinder 41,2 timer 

 Mænd 47,7 timer 

 

» Deltid – gennemsnit pr uge 23,4 timer.  

 Kvinder 23,8 timer 

 Mænd 22,2 timer 
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Kønsopdelt arbejdsmarked 2012 
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Konsekvenser af ubalancen i familie og arbejdsliv 
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Ansvar for born 
og ældre 

Barsel Ubetalt arbejde 

Deltidsarbejde 
Karriereudvikling 

er langsom 
Mindre løn 

Mindre pension 
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Handlingssplan om ligeløn - De overordnete mål 
 
 • At reducere de kønsrelaterede lønsforskelle på den 

meget kønsopdelte islandske arbejdsmarked 

• At eablere en plan og et forsøgprojekt om 

præsentationen og implemteringen af 

ligelønsstandarden 

• At indføre et samrådsforum med de institutioner og 

virksomheder der ønsker at inføre standarden 

• At formidle informationer, ekspertise og rådgivning til 

institutioner og virksomheder  

• At arbejde med koordingering af lønsforskning og 

lønstatistik  

• At opfordre til mere forskning om barselsorlovet 



De sociale rammer 

 

 Tiltag mod et kønsopdelt arbejdsmarked – udforming 

af en handlingsplan med i langtidsperspektiv med 

special vægt på at få flere mænd i traditionelle 

kvindefag og vice versa. 

 Familie og arbejdsliv i balance – styrke 

informationsmidling til arbejdsgivere om metoder til at 

forenske harmoniseringen af familie- og arbejdsliv. 

 Flere kvinder i ledelsesstillinger i arbejdslivet 
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» Baggrund 

» Altingets resolution: Bestemmelser i lov nr. 10/2008 om mænd og 

kvinders ligestilling og ligeret. 

» En aftale lavet av ASI og SA fra 2008 om at udvikle et system for 

certificering for virksomheder. 

» Islandske standarder accepterer at være tilsynsinstans med 

projektet.  

» Et teknisk udvalg bliver udpeget, samt en arbejdsgruppe og 

specialister. 

» Systemet bliver bygget op i samsvar med internationale 

ledelsesstandarder. 

 

 
 
 
 
 
ÍST 85:2012 Standard for ligeløn  
Ligelønssystem, krav og instruktioner 
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Standard IST 85:2012 

 

 

 

» Standarden blev bekræftet og udgivet af Islandske standard i 

december 2012 

 

» Standarden er valgfri: virksomheder og offentlige institutioner kan 

selv bestemme, om de indfører den 

 

» Standarden er beregnet til certificering af virksomheders 

ligelønssystemer 
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Certificering : 3 muligheder 

 

» Når en virksomhed har implementeret standarden kan den: 

 

» selv få bekræftet at kravene er opfyldte og erklære at de er tilfældet 

 

» bede interesseparter /stakeholders, f.eks. fagforeningen om a 

bekræfte at kravene er opfyldte 

 

» certificering fra f.eks et certificeringsbureau som er kompetent til 

opgaven på grundlag af ledelsesstandarder 



Internationale ledelsestandarder  

 

  Plan – Do –Check – Act 

 

» Planlægning: At præsentere målsætninger og etablere 

de processer, der er nødvendige for at opnå resultater 

som er i samsvar med ligelønspolitikken i en 

virksomhed. 

 

» Opgave: At implementere processerne. 
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Internationale ledelsestandarder  

 

  Plan – Do –Check – Act 

 

» Kontrollere: At observere og måle processer i forhold til 

ligelønspolitik, målsætninger, begrænsninger, 

lovmæssige krav og andre krav, samt at dokumentere 

resultater. 

 

» De næste skridt: At indføre tiltag i den hensigt at hele 

tiden forbedre resultaterne af ledelsessystemet for 

ligeløn. 
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Standardens opbygning  

 

» Forord. Indledning. 

» Omfang. Præmisser. 

» Begreber og definitioner. 

» Krav til ledelsen af et ligelønssystem. 

» Vejledende appendikser: 

 Forklaringer af standardens enkelte artikler. 

 Instruktioner for gruppering af stillinger. 

 Instruktioner for udformning af lønningsanalyser. 

 Domfældelser og afgørelser. 
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Standardens Omfang 

 

» En standard for ligeløn tager sigte på indledning af 

målbevidste og faglige metoder for lønbestemmelser, 

aktive bedømmelser og forbedringer. 

» En standard for ligeløn kan benyttes af alle 

virksomheder, uanset størrelse, virksomhedens art og 

procentvis kønsfordeling. 

» En standard for ligeløn definerer de krav man stiller til et 

system om ligeløn.  

» En standard for ligeløn gør det muligt for virksomheder 

at opnå en officiel certificering af sit system om ligeløn. 
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Forudsætninger for implementeringen 

 

» Virksomheder, som vil etablere, implementere, 

vedligeholde og forbedre ledelsen av 

ligestillingsspørgsmål i henhold til denne standard, må 

have 

 vedtaget en helhedsbetonet og dokumenteret 

lønpolitik, 

 vedtaget en ligestillingsplan, jf. § 18 i lov nr. 10/2008, 

 gennemført mindst én lønanalyse, som skal benyttes 

ved udformning af politik om ligeløn og etablering af 

målsætning i henhold til kønsmæssig ligeløn. 
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Standardens implementering - Illustration 
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Ligelønssystem og ligelønspolitik 
 

 

» Virksomheder er pligtige til at indføre og kontinuerligt 

vedligeholde og forbedre ledelsen af et ligelønssystem. 

» Ligelønssystemet må defineres og dokumenteres. 

» Man må definere, implementere og dokumentere et 

ligelønssystem som en integreret del af en 

ligelønspolitik, samt at forsikre nødvendige forbedringer 

og tilsyn. 

» Ligelønspolitikken præsenteres for de ansatte og 

offentligheden har også adgang til den. 
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Ligelønssystem og ligelønspolitik 
 

 

» Virksomheder er pligtige til at indføre og kontinuerligt 

vedligeholde og forbedre ledelsen af et ligelønssystem. 

» Ligelønssystemet må defineres og dokumenteres. 

» Man må definere, implementere og dokumentere et 

ligelønssystem som en integreret del af en 

ligelønspolitik, samt at forsikre nødvendige forbedringer 

og tilsyn. 

» Ligelønspolitikken præsenteres for de ansatte og 

offentligheden har også adgang til den. 
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Lønner det sig? 
 
» Gælder for alle typer virksomheder og organisationer, både private 

og offentlige 

» Det er et kvalitetsstandardssystem 

 Det nemmeste er at implementere det, når virksomheden er 

certificeret i henhold til andre standarder, har kundskaber til at 

anvende standarder. 

» Evne til at implementere og vedligeholde standarden 

 HR /Personaleudvikling 

 Udvikling af personaleledelsen i virksomheden – evne til at 

implementer og vedligeholde standarden 

 Evne til at implementere systemet således, at det gavner både 

virksomheden og medarbejdernede  

» Omkostninger – eksterne og interne 
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Lønner det sig? 
 

» Fordeler 

 

» Image 

 Rekruttering 

 Andre positive følger for virksomheden 

 

» Medarbejdernes tillid til en balanceret og refærding lønstruktur 

 Tilfredse medarbejdere, fastholdelse 

 

» Klar kriterier for lønstruktur 

 Incitament til að præsentere – Hvad kan jeg som medarbejdere 

gore for at have en positiv inflydelse på min løn? 
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Tak for i dag 
Rósa Guðrún Erlingsdóttir 

rosa.erlingsdottir@vel.is 
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