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Útdráttur 
Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til BS gráðu í tannsmíði við Tannlæknadeild 

Háskóla Íslands. Könnun var gerð til að reyna að varpa ljósi á hvernig störf og laun 

skiptast milli kynjanna meðal starfandi tannsmiða á Íslandi árið 2010.  

Könnunin var gerð 23. febrúar til 11. mars 2011. 

Leitað var svara við rannsóknarspurningunum:  

Má greina launamun milli kynja meðal starfandi tannsmiða sem útskrifuðust frá 

Tannsmiðaskóla Íslands 1991-2009?  

Hvernig stendur þessi hópur í samanburði við aðra tannsmiði á Íslandi?  

Hvernig skiptast störf tannsmiða milli kynjanna? 

Megindleg könnun fór þannig fram að allir starfandi tannsmiðir í Reykjavík og 

nágrannabæjum voru heimsóttir og þeim afhent spurningablað í ómerktu umslagi, þeir 

skiluðu svörunum síðan í umslaginu lokuðu. Tannsmiðir úti á landi fengu 

spurningablaðið sent með pósti ásamt frímerktu umslagi stíluðu á rannskanda sem þeir 

létu lokað, ómerkt svarumslagið í og skiluðu í pósthús. Eftir öflun gagnanna voru þau 

skráð í Excel tölvuforrit sem var notað við úrvinnslu þeirra á tölfræðilegan hátt og við 

gerð mynda og taflna til kynningar á niðurstöðunum. 

Niðurstöður könnunarinnar sýna að meðal mánaðarlaun tannsmiða á Íslandi kvenna 

og karla voru kr. 399.897,- árið 2010 og kventannsmiðir voru að meðaltali með 14% 

lægri laun en karltannsmiðir. Meðalaldur starfandi tannsmiða á Íslandi er 47 ár. Einnig 

kemur fram að stærra hlutfall karla en kvenna starfar við postulínsvinnu og hlutfallslega 

eru fleiri konur sem sinna heilgómasmíði.  

Af niðurstöðunum má álykta að laun tannsmiða séu almennt hófstillt meðallaun, ef 

tekið er tillit til fjárhagsaðstæðna í þjóðfélaginu og launa annarra sambærilegra 

starfsstétta, þó þurfa lægst launuðu tannsmiðirnir að athuga stöðu launa sinna og spyrja 

sig hvort ekki sé hægt að semja um bætt kjör. 
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Abstract. 
This essay is its author’s thesis for a BS degree in dental technology from the Faculty of 

Odontology at the University of Iceland. A research was performed seeking to clarify 

gender distribution of jobs and wages amongst dental technicians working in Iceland in 

the year 2010. 

February 23. to March 11. 2011 a survey was performed that aimed to answer the 

research questions:  

Is gender wage difference evident amongst working dental technicians, graduated 

1991 – 2009 from Icelandic school for dental technicians? 

How is their status compared to other Icelandic dental technicians? 

How are tasks distributed gender wise between dental technicians? 

A quantitative research was conducted by visiting all working dental technicians in 

Reykjavík and surrounding towns, they were presented with a questionnaire in a blank 

envelope which they returned sealed, containing their answers. Dental technicians in distant 

towns received their questionnaire by mail including a stamped envelope addressed to the 

researcher, in which they placed their sealed blank envelope and returned to their post office. 

The gathered answers were entered in an Excel computer software for statistical calculation 

and production of graphs and images, used to present the findings. 

Conclusions show that amongst all dental technicians working in Iceland, the average 

monthly income was Isk. 399.897,- in the year 2010. Average wages received by female 

dental technicians are 14% lower than male earnings. The average age of dental 

technicians working in Iceland is 47 years. Furthermore, a larger percentage of males do 

porcelain work while more women percent wise attend denture making work. 

From the findings one can draw the conclusion that dental technicians’ wages are in 

general moderate medium wages, considering our country’s financial status and wages of 

other similar professions, however the lowest paid dental technicians need to reconsider 

their wages and ask themselves whether they are not able to renegotiate their salary. 
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Formáli. 
Höfundur hefur síðan 1988 fylgst með hvernig áhugi nemenda í Tannsmiðaskóla Íslands 

beinist að mismunandi verkþáttum tannsmíðinnar og séð að áhugi skilar árangri í betri 

smíði. Eftir útskrift hafa tannsmiðir síðan náð að nýta sér þetta sér til framdráttar til að ná 

góðum tökum á fagi sínu. Í könnun þessari er ætlunin að reyna að varpa ljósi á hvernig 

starfssvið skiptast milli tannsmiða eftir kynjum og skoða hvernig aldursdreifingu og 

launum þeirra er háttað.  

Björn Grímsson útskrifaðist sem tannsmiður árið 1983 og er með meistarabréf í 

tannsmíði frá árinu 1988. Höfundur lauk námi í uppeldis og kennslufræðum við KHÍ og 

fékk kennararéttindi árið 1996 og hefur stundað verklega kennslu í krónu- og brúarsmíði 

við Tannsmiðaskóla Íslands frá því skólinn tók til starfa árið 1988. Hann hefur starfrækt 

eigin tannsmiðju frá árinu 1996. 
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Þakkir 
Bestu þakkir til Sigurðar Rúnars Sæmundssonar fyrir skemmtilega kímnigáfu, góða 

leiðsögn og fyrirtaks leiðbeiningar. 

Vigdísi Valsdóttur verkefnastjóra námsbrautar í tannsmíði vil ég þakka fyrir veitta 

aðstoð og eftirfylgni varðandi vinnu við þessa ritgerð og Ellen Flosadóttur fyrir þarfar 

ábendingar. 

Allir starfandi tannsmiðir á Íslandi sem heimsóttir voru, takk fyrir góðar móttökur og 

þeir tannsmiðir sem fengu spurningablaðið með pósti, takk fyrir þátttökuna. 
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1. Inngangur 
Starfandi tannsmiðir á Íslandi þurfa eins og margir aðrir íslendingar að búa við samkeppni í 

launamálum. Þegar tannsmiður kemur til starfa eftir útskrift verður hann sjálfkrafa félagi í 

Tannsmiðafélagi Íslands sem er fagfélag tannsmiða á Íslandi. Fyrsta árið greiðir hann ekki 

félagsgjöld (Lög Tannsmiðafélags Íslands. 2003) en hann þarf að semja við vinnuveitanda sinn 

um launakjör sín. Launataxtar sem fagfélagið samdi um við vinnuveitendur fyrir launþega á 

árum áður heyra nú sögunni til. Þetta fyrirkomulag er sagt auka samkeppni og stuðla að lægri 

kostnaði fyrir þá sem þurfa að njóta þjónustu tannsmiða. 

Tannsmiðafélag Íslands var stofnað 19. apríl 1941 „til þess að gæta hagsmuna 

fjelagsmanna um launakjör ofl. og einnig til að auka viðkynningu innan stéttarinnar.”  

(Fundargerðir Tannsmiðafélags Íslands. 1941) ásamt því að stuðla að bættri menntun  

tannsmiða í landinu. Fyrsti kjarasamningur sem Tannsmiðafélag Íslands gerði var við 

Tannlæknafélag Íslands og var hann „undirritaður af stjórn fjelaganna 15. des 1941 en 

hann gekk í gildi 1. jan. 1942.” (Fundargerðir Tannsmiðafélags Íslands. 1941-1942) 

Tannsmíði heyrði á þessum árum undir landlækni sem sá um mál stéttarinnar. Þá 

störfuðu tannlæknar, aðstoðarfólk þeirra og tannsmiðir náið saman. Tannlæknar voru 

flestallir karlmenn og hinar stéttirnar skipaði nær eingöngu kvenfólk. Tannsmiðir voru þá 

betur launaðir en aðstoðarstúlkur (klínikdömur) tannlæknanna, það hvatti þær margar til 

að mennta sig sem tannsmiði. Á næstu tuttugu árum snerist dæmið við og leituðu nokkrir 

tannsmiðir þá aftur í starf sem aðstoðarfólk tannlækna og sumar sinntu báðum störfum á 

umsömdum betri laununum. (María Tryggvadóttir. munnleg heimild) 

Tannsmíði varð löggilt iðngrein 1972 og féllu kjarasamningar þá úr gildi. 

Árið 1984 var samið í fyrsta skipti við Tannlæknafélag Íslands og Samband íslenskra 

tannsmíðaverkstæðiseigenda sem stóðu saman að samningum við tannsmiði í 

Tannsmiðafélagi Íslands. Þá höfðu tannsmiðir verið samningslausir í 12 ár. (Fundargerðir 

Tannsmiðafélags Íslands. 1984) 

Eftir 1984 samdi stjórn Tannsmiðafélagsins um launalið samninganna við fyrrnefnda 

aðila til ársins 2003, en það ár sameinuðust Tannsmiðafélag Íslands og  Samband 

íslenskra tannsmíðaverkstæðiseigenda í eitt félag allra tannsmiða á Íslandi. Við samein-

inguna féllu launasamningar úr gildi og „Nýtt félag myndi ekki vera aðili að 

kjarasamningum en afhendir félagsmönnum staðlaðan ráðningasamning sem hver 
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launþegi myndi gera við launagreiðanda. Þetta tíðkast á hinum almenna vinnumarkaði í 

dag.” (Gögn Tannsmiðafélags Íslands. 2003)   

Tannsmiðir studdust eftir árið 1990 við gilda launasamninga sem Rafiðnaðar-

sambandið starfaði eftir, ljósriti af þeim var dreift á félagsfundum tannsmiða, svo að þeir 

gætu haft þá til viðmiðunar við gerð samninga sinna við vinnuveitendur sína.  

Klíniskir tannsmiðir sögðu sig úr Tannsmiðafélagi Íslands árið 2009. Ástæða úrsagnar 

þeirra var sú að þegar ákveðið var að breyta tannsmíði frá því að vera iðngrein í 

heilbrigðisstétt þá stóð til að leggja niður sér lög um starfsréttindi tannsmiða án þess að vita 

hvaða lög kæmu í staðinn, það sættu klíniskir tannsmiðir sig ekki við og stofnuðu sitt eigið 

félag sem heitir Stéttarfélag Klíniskra Tannsmiðameistara (SKT). (Íris B. Guðnadóttir, 

munnleg heimild) 

Þar með er ekki lengur hægt að tala um eitt félag allra tannsmiða á Íslandi. Einhverra 

hluta vegna hefur aldrei náðst alger sátt um hvar fagstéttin tannsmiðir á heima í kerfi hins 

opinbera og skilgreining á hlutverki hennar er ennþá hitamál. Það á ekki síst við um 

klíniska tannsmiði sem starfa sjálfstætt og eru ekki í beinu samstarfi við tannlækna, um 

þeirra mál eru tannsmiðir ekki á eitt sáttir. Einnig greinir tannlækna og klíniska tannsmiði 

á, tvær stéttir sem hafa mestan hag af  því að vinna saman almenningi til hagsbóta.  

1.1. Starfssvið tannsmiða. 

Störf tannsmiða eru margþætt og mörg vandasöm. Í stórum dráttum ganga þau út á að 

tannlæknir tekur mát af tönnum eða tannlausum munni sjúklings og sendir þau til 

tannsmiðs með leiðbeiningum um hvernig tanngervi eða góm á að smíða.  

1.2. Undirbúningsvinna. 

Starf tannsmiðsins hefst á því að skoða mátin og ganga úr skugga um að þau séu nothæf 

til verksins, þá steypir hann gips í mátin og býr til nákvæma eftirlíkingu, sem nefnist 

módel, af tönnum eða tannlausum tannstæðum sjúklings. Gipsmódelin slípar hann til eftir 

settum reglum og stillir efri og neðri góms módelum saman í réttu biti og festir þau með 

gipsi í bithermi sem hjálpar tannsmið að líkja eftir hreyfingu neðri kjálka sjúklings. Í 

tilfellum þar sem smíða á  krónu eða brú, einkum ef  það er gert til að passa á implant í 

munni sjúklings, þarf að undirbúa mátið sérstaklega áður en gips er steypt í það. 

Tannsmiður sagar svo þá hluta sem smíða skal á, út úr gipsmódelinu og undirbýr á ýmsan 

hátt. Þessi verk nefnast undirbúningsvinna og eru undanfari allra hinna starfssviða 



Launa- starfsviðs- og kynjagreining tannsmiðastarfsins 

 

 3 

tannsmíðinnar. Mjög mikilvægt er að undirbúningsvinnan sé rétt og vel unnin því það 

auðveldar alla þá vinnu sem á eftir kemur. 

1.3. Heilgómasmíði. 

Einstaklingar sem hafa engar tennur í munni eiga kost á því að fá heilgóma smíðaða, sem 

passa eingöngu í þeirra munn og annarra ekki. Tannsmiður býr til bitrima úr vaxi á módel 

af tannstæði beggja góma sjúklings, tannlæknir skráir í vaxið í munni sjúklings ýmsar 

upplýsingar sem tannsmiður þarf til verksins. Tannsmiðurinn mýkir vaxið og stillir 

gervitönnum upp í það eftir ákveðnum reglum og skráningu tannlæknis. Þá er vaxið með 

tönnunum mátað í munni sjúklings og fullvissa fengin  um að allt sé eins og best verður á 

kosið. Hefst þá ferli hjá tannsmið þar sem hann skiptir út vaxinu fyrir plast sem er hert 

með suðu. Plastið er síðan slípað og pússað áður en heilgómarnir eru afhentir nýjum 

eiganda til afnota. 

Þegar smíðaðir eru heilgómar fyrir tannlausan einstakling þarf tannsmiður í samvinnu 

við tannlækni að endurheimta bithæð, samanbit efri- og neðrigóms tanna og aðlaðandi 

brosgetu einstaklingsins. 

1.4. Krónu- og Brúarsmíði. 

Mikið niðurbrotna tönn er hægt að byggja upp á nýtt með því að smíða krónu á hana. 

Tannlæknir undirbýr þá tönnina með því að slípa hana til á ákveðinn hátt og taka mát af 

tönninni og umhverfi hennar, mátið er sent til tannsmiðs sem smíðar krónuna. Krónur eru 

smíðaðar úr gullblöndu, postulíni brenndu á málmhettu eða eingöngu postulíni. Til að 

smíða gull krónu notar tannsmiður vel undirbúið og sagað módel af tönnum sjúklings, 

byggir upp krónuna úr vaxi þannig að ytra byrði krónunnar líkir eftir lögun og notagildi 

tannar sem hún er staðgengill fyrir og steypir hana síðan niður í hitaþolið gips. Þá bræðir 

hann vaxið út úr hitaþolna gipsinu og steypir bráðna gullblöndu í mótið sem vaxið 

myndaði í gipsið. Tannsmiður losar síðan gipsið utan af gullinu sem þarf svo að slípa og 

fægja áður en hægt er að steypa krónuna fasta á tilslípuðu tönnina í munni sjúklingsins. 

Brú samanstendur af tveimur krónum sitt hvoru megin við tannlaust bil, sem eru 

tengdar saman með tanngervi úr sama efni, það brúar bilið og lokar skarðinu. Brýr eru 

smíðaðar úr sama efni og á sama hátt og krónur. Krónur og brýr er líka hægt að smíða til 

að passa á  implanta sem tannlæknir hefur komið fyrir í kjálkabeini sjúklings þar sem 

tönn vantar. 
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1.5. Postulínsvinna. 

Vinna við postulín var áður háð því að rétt löguð hetta úr málmi hafði verið smíðuð á 

tilslípaða tönn með krónu- og brúaraðferðinni, postulín var síðan byggt upp á 

málmhettuna og hert með hita þ.e. brennt í þar til gerðum ofni. Þannig var krónu- og 

brúarvinna alltaf undanfari vinnu við postulín í tannsmíði. Þessi aðferð er enn notuð, en 

þróun postulínsefna og nýjungar á þessu sviði tannsmíðinnar eru margar. Ein er sú að 

steypa bráðið postulín í mót sem áður gerð vaxkróna myndar í hitaþolnu gipsi og þannig 

er smíðuð málmlaus postulínskróna. Önnur aðferð er að fræsa krónu úr postulínskubbi, 

fræsingunni er stýrt með akryl krónu sem þarf að smíða áður á módel. Tölvutæknin 

býður upp á að skanna tilslípaða tönn í módeli og umhverfi hennar. Þegar tannsmiður 

hefur hannað krónu í tölvunni sér tæki tengt henni um að fræsa krónuna úr 

postulínskubbi. Allar þessar aðferðir við gerð postulínskróna þurfa undirbúningsvinnu og 

flestar þekkingu á krónu- og brúarsmíði. 

1.6. Stálgrindasmíði. 

Burðargrindur fyrir gervitennur eru smíðaðar úr króm- kóbalt málmi og eru oftast 

nefndar stálgrindur. Þær eru smíðaðar í munn sem er að hluta til tenntur og hefur 

stálgrindin stuðning af og hvílir á tönnunum. Grindin er hönnuð úr vaxi á módel af 

tönnum og tannstæði sjúklings og steypt úr króm- kóbalt málmi í hitaþolið gips eins og 

gert er með krónur og brýr. Í grindina eru gervitennur, sem loka tannlausum bilum, festar 

með plasti. Til að vinna við stálgrindasmíði þarf að hafa verkkunnáttu sem notuð er við 

krónu- og brúar- og heilgómasmíði. Góð undirbúningsvinna er jafn nauðsynleg á þessu 

starfssviði og öllum hinum. 

1.7. Tannréttingar. 

Ýmiskonar góma þurfa tannsmiðir að smíða fyrir þá sem hafa tannskekkju sem getur 

verið margskonar. Suma góma festir tannlæknir í munn sjúklings, aðra er hægt að taka úr 

munni. Við þessa smíði notar tannsmiður módel af tönnum og gómi þess sem smíða þarf 

fyrir. Tannsmiður beygir stálvíra og býr til úr þeim króka og fjaðrir á módelið, vírarnir fá 

festu í plasti sem tannsmiður lætur þekja gómhvelfinguna. Krókarnir halda gómnum 

föstum með stuðningi við tennur, fjöðrunum er ætlað að laga skekkjuna og ýta tönnum á 

réttan stað. Aðrir tannréttingagómar víkka gómhvelfinguna og færa efrigómstennur út til 

að rétta bit, með þanskrúfu sem er felld í plastið. Við smíði margra tannréttingatækja þarf 

tannsmiður að kunna að lóða saman stálvíra. 
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1.8. Implant. 

Implant hefur verið nefnt tannplanti á íslensku. Implant er skrúfa úr títan málmi sem er 

skrúfuð og grædd í kjálkabein sjúklings. Í skrúfunni innanverðri eru gengjur eins og í ró, 

í hana  má skrúfa staut sem hægt er að smíða staka krónu á, eða skrúfa í hana smellu sem 

notuð er til að auka festu heilgóma, allt eftir því hvernig skrúfuþeginn er tenntur. 

1.9. Klínísk tannsmíði. 

Á Íslandi eru sex tannsmiðir sem hafa numið klíníska tannsmíði í Árósum í Danmörku. 

Vinna þeirra er sú sama og almennra tannsmiða að viðbættu því verki sem tannlæknir 

vinnur við heilgómasmíði. 

Starfandi klíniskir tannsmiðir voru ekki teknir með í könnun þessari þar sem þeir 

starfa á öðrum forsendum eftir að hafa bætt við sig námi umfram almenna tannsmiði og 

tilheyra öðru félagi (SKT). 
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2. Launamunur kynjanna. 
Rannsóknir í flestum landa Evrópu, Ástralíu og Bandaríkjum Norður Ameríku staðfesta 

að launajöfnuður er ekki meðal karla og kvenna í þessum löndum og hefur ekki verið um 

langt skeið. Tilraunir hafa verið gerðar til að greina ástæðuna fyrir þessum mun og teknar 

inn í myndina ýmsar breytur. Vel þekkt er að meiri menntun skilar betri launum og að 

félagar í verkalýðsfélögum afla hærri tekna en aðrir, en útskýringar virðast skorta á því 

hversvegna konur fá lægri laun en karlar með sömu menntun, í sama starfi og sama  

vinnutíma. (Polachek og Xiang 2009, Walby og Olsen 2009, Oaxaca 1973)  

Hagfræðingurinn Gary S. Becker hefur greint margar ástæður fyrir launamun kynjanna í 

rannsóknum sínum í Bandaríkjum Norður Ameríku og mörgum öðrum vestrænum löndum, 

hann nefnir meðal annars að konur þyki ekki jafn áreiðanlegir starfskraftar og karlar þar sem 

þær séu oftar frá vinnu vegna, barneigna, umönnunar barnanna og annarra persónulegra mála. 

Þær skili almennt skemmri vinnudegi og einbeiti sér síður en karlar að starfsframa sínum. 

Karlar sinni frekar krefjandi störfum og skili lengri vinnuviku. Með öðrum orðum, giftar konur 

forgangsraða og setja umönnun barna sinna og vinnu við heimilisstörf framar en starf á 

vinnumarkaði. Þær vilja frekar nota orku sína við störf tengd heimilinu og leita því frekar í 

lausastörf og störf sem eru minna krefjandi.  

Becker hefur merkt að karlar í Ameríku hafi í auknum mæli tekið þátt í 

heimilisstörfum á  30 ára tímabili fyrir lok rannsóknar hans og notar það sem skýringu á 

minnkandi launamun kynjanna á sama tíma. Í rannsóknum sínum komst hann að því að 

konur sem vinna jafnlangan vinnudag og karlar, í sambærilegum störfum, fá lægri laun 

en karlarnir og er sá munur óútskýrður (Becker, G. S. 1985). 

Aðra nálgun í leit að ástæðum launamunar kynjanna má sjá í bókinni „Women don´t 

ask” þar eru sagðar sögur bæði kvenna og karla. Sagt er frá ferli þeirra og hvernig þau 

báru sig að við ráðningu í starf eftir að hafa lokið sama námi þar sem þeim var kennt 

hvernig á að semja um það sem þau sækjast eftir. Þar kemur fram að konur reyna almennt 

síður en karlar að semja um hærri laun þegar þær ráða sig til vinnu en þiggja bara þau 

laun sem í boði eru, á meðan karlar í sömu stöðu ná að semja um mun hærri laun og ýmis 

hlunnindi. Þegar ákveðin prósentuhækkun kemur á öll laun, þá hækka lág laun minna en 

þau háu sem verður til þess að launabil kynjanna eykst með hverri lögbundinni hækkun 

launa. Þessi lægri laun kvenna hafa meðal annars þau áhrif seinna á ferli þeirra að þegar 

væntanlegir nýir vinnuveitendur skoða ferilskrá þeirra draga þeir þá ályktun að þær séu 
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ekki jafn góður starfskraftur og karlarnir, svo að ókostir þess að biðja ekki um það sem 

maður vill fá eru margþættir, aðrir en lægri laun og lakari afkoma. Væntingar kvenna til 

launa virðast vera mun hófstilltari en karla. Ástæður þessarar nægjusemi, hlédrægni og 

hógværðar kvenna er ekki bara hægt að rekja til uppeldis þeirra heldur hafa viðhorf 

almennings til kvenna í því vestræna samfélagi sem við búum í viss áhrif. Það segir þeim 

óbeint hvernig þær eiga að haga sér og sýnir körlum meira umburðarlyndi við 

samningagerð en konum. Karlmaður sem óskar eftir og semur um hærri laun er sagður 

ákveðinn og duglegur á meðan kona sem reynir það sama má  jafnvel búast við að vera 

álitin heimtufrek gribba, konur vilja að sjálfsögðu forðast það og veldur þetta þeim 

óöryggi sem verður til þess að þær hika við að reyna að semja um betri laun. (Babcock, 

L. og Laschever, S. 2003). 

Könnun sem framkvæmd var hjá Háskólanum í Reykjavík leitaðist við að kanna hvað 

veldur launamun kynjanna frekar en að kanna hvort hann væri til staðar. Þátttakendur 

könnunarinnar voru af báðum kynjum, starfsmenn fyrirtækja og háskólanemendur. Þeir 

voru settir í stól starfsmannastjóra sem fékk mörg verkefni að leysa. Meðal þeirra var það 

hlutverk að ráða í starf  deildarstjóra eða sölufulltrúa, ýmist konu eða karl. Einnig áttu 

þau að ráðleggja frænku eða frænda með launakröfur við ráðningu í sölufulltrúa- eða 

deildarstjórastöðu hjá öðru fyrirtæki. Þátttakendum var sagt að verið væri að kanna 

hvernig þau brygðust við undir miklu vinnuálagi. Við þessar kringumstæður voru þau 

ekki að hugsa um það sem verið var að rannsaka, sem var mat þeirra á launum 

starfsfólks, og breyttu því eftir bestu vitund sinni sem leiddi í ljós athyglisverðar 

niðurstöður. Ein niðurstaða sem þar fékkst var sú að „Körlum eru boðin hærri laun en 

konum, óháð því hvort karl eða kona býður launin.“ Þau komust að því að „kvennanafn 

lækkar launin.“ (Þorlákur Karlsson o.fl. 2007) 

Af þessum niðurstöðum má sjá að launalega eru konur metnar skör lægra en 

karlmenn á vinnumarkaðnum af báðum kynjum þó lög í landinu leyfi það ekki. 

„Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna konum og körlum í launum og öðrum 

kjörum á grundvelli kyns“ (lög um rétt kvenna og karla. nr.10/2008) 

VR lætur á hverju ári kanna laun félagsmanna sinna. Í skýrslu um launakönnun þeirra 

árið 2010 má lesa: „Launamunur kynjanna er óbreyttur á milli ára, kynbundinn munur er 

10,1%, þ.e. konur eru að meðaltali með 10,1% lægri laun en karlar að teknu tilliti til 

áhrifaþátta á laun.“ (VR Launakönnun 2010) 
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2.1. Launaleynd. 

Þar sem margt fólk vinnur saman í fyrirtækjum þykir stjórnendum þeirra vænlegt að 

viðhafa það sem nefnt hefur verið launaleynd, þar á ekki að tíðkast að starfsfólk ræði 

launamál sín. Þetta á að stuðla að því að ekki komi upp ósætti eða metingur um það hvort 

Jón sé með hærri laun en Gunna, þó þau vinni sama starf. Þessar aðstæður má finna á 

vinnustöðum tannsmiða eins og svo margra annarra starfsstétta, en lög segja: 

„Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu njóta 

sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun skulu 

ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla. Skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar 

launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismunun. Starfsmönnum skal ávallt heimilt að skýra frá 

launakjörum sínum ef þeir kjósa svo.“ (Lög um rétt kvenna og karla. nr.10/2008). 

2.2. Fæðingarorlof. 

Lög um fæðingarorlof  foreldra sem sett voru árið 2000 og voru að fullu komin í gildi 

árið 2003 kveða á um að foreldrar eigi báðir rétt á orlofi við fæðingu barns síns. Með 

þessum lögum verður sú breyting að feður geta tekið fæðingarorlof til jafns við barns-

móður sína. „Foreldrar eiga sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs í allt að þrjá mánuði hvort 

um sig vegna fæðingar, frumættleiðingar eða töku barns í varanlegt fóstur. Þessi réttur er 

ekki framseljanlegur. Auk þessa eiga foreldrar sameiginlegan rétt á þremur mánuðum til 

viðbótar sem annað foreldrið getur tekið í heild eða foreldrar skipt með sér.“ (Lög um 

foreldraorlof nr. 95/2000) 

Sjö árum eftir setningu laganna skrifaði Ingólfur V. Gíslason ritgerð um þróunina 

eftir lagasetninguna árið 2000. Þar má sjá færð sannfærandi rök fyrir því að þessi lög eiga 

fullan rétt á sér til þess að reyna að rétta stöðu kvenna á vinnumarkaði til jafns við stöðu 

karla og þörf er á því til að nýta þann mannauð og vinnuafl sem felst í vel menntuðum 

konunum. Án þessara laga þurfa konur að velja á milli þess að ala börn og annast þau 

annarsvegar og starfsframa hinsvegar. Börn þurfa að fæðast til að náttúrulegt viðhald 

þjóðarinnar verði og konum ætti að vera gert kleift að sinna hvoru tveggja. Þær eiga ekki 

að þurfa að velja annað hvort. Feður hafa margir nýtt sér rétt sinn og tekið fæðingarorlof 

en áhrif laganna til jöfnunar stöðu kynjanna á vinnumarkaði verða meiri ef allir feður 

gerðu það sama. (Ingólfur V. Gíslason. 2007) 
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„Því hefur verið haldið fram að þetta sé eitt stærsta skref sem stigið hafi verið í 

jafnréttisbaráttu hér á landi. Með fæðingarorlofi feðra sé verið að jafna fjölskylduábyrgð 

kynjanna og þar með stöðu þeirra á vinnumarkaði.” (VR blaðið. 2004). 

Sömu skoðun á kostum þessara laga hafa bæði konur sem rannsakandi talaði við hjá VR 

við gagnaöflun og konur í stétt tannsmiða. Nú þegar karlar eiga sama rétt til fæðingarorlofs 

og konur, þá minnka líkur á því að vinnuveitandi ráði karl til starfa frekar en hæfari konu til 

að losna við áhættuna á því að missa viðkomandi í fæðingarorlof með greiðslum, útvegun 

staðgengils og öðrum óþægindum sem því fylgja fyrir vinnuveitandann. 

2.3. Er tannsmíði starf kvenna eða karla? 

Árið 1994 gaf Tannsmiðafélag Íslands út bókina Tannsmiðatal, Íslenskir tannsmiðir frá 

upphafi. Í bókinni eru nöfn 181 tannsmiðs, 127 kvenna og 54 karla. Af þeim voru þá 

sextíu konur og fjörutíu karlar starfandi við tannsmíðar. (Tannsmiðatal. 1994) 

Á árabilinu 1991-2009 útskrifuðust 60 tannsmiðir frá Tannsmiðaskóla Íslands, þar eru 

fimmtíu konur og tíu karlar. Athyglisvert væri að vita hversu mörg þeirra eru starfandi 

við tannsmíði og fróðlegt að skoða hvort jöfnuður sé á launamálum þeirra, hvernig 

stendur þessi hópur í samanburði við aðra tannsmiði á Íslandi? 

Talað hefur verið um kvenna- og karlastarfsstéttir. Algengt er að tannsmiðir taki sig 

saman um að stofna og reka tannsmíðaverkstæði tveir eða fleiri saman. Í flestum 

tilfellum eru það annaðhvort konur eða karlar sem stofna verkstæði saman. Þegar 

reksturinn er kominn á gott skrið eru smiðir af gagnstæðu kyni oft ráðnir til starfa. Eitt 

dæmi er meðal þátttakenda í þessari könnun um verkstæði sem kven- og karltannsmiður 

starfrækja saman, þau eru hjón.  

Tannsmiðastarfið er sem sagt svolítið kynjabundið, en löggjafinn vill slíkt ekki. 

„Atvinnurekendur skulu sérstaklega vinna að því að jafna stöðu kynjanna innan 

fyrirtækis síns eða stofnunar og stuðla að því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- eða 

karlastörf.“ (Lög um rétt kvenna og karla. nr.10/2008) 
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3. Tannsmíði á Íslandi. 
Á Íslandi hefur tannsmíði verið skilgreind sem iðngrein frá árinu 1972, þá tíðkaðist að 

tannsmiðir tækju meistarapróf til að öðlast full réttindi í faginu. Tannsmiðaskóli Íslands 

sem tók til starfa 1988 útskrifaði fólk með sveinsbréf í tannsmíði, skólinn er starfræktur í 

húsnæði Háskóla Íslands skv. samningi sem menntamálaráðuneytið gerði við Háskólann, 

en menntamálaráðuneytið fór með menntunarmál tannsmiða,. Samningurinn var gerður 

vegna þess að hjá Háskólanum var til kennsluaðstaða fullbúin tækjum, en hana skorti hjá 

Iðnskólanum. Atriði sem vörðuðu menntunarmál tannsmiða voru sum send frá 

menntamála- til heilbrigðismála- og þaðan til iðnaðarráðuneytis þar sem úrlausn fékkst. 

Þannig var kerfið oft þungt í vöfum fyrir þessa iðngrein sem var kennd innan veggja 

Háskólans samkvæmt sérsamningi. 

Árið 2009 voru mál tannsmiða síðan sett undir Heilbrigðisráðuneyti og útskrifast 

tannsmiðir eftir það með BS gráðu í tannsmíði frá Námsbraut í tannsmíði sem heyrir 

undir Tannlæknadeild á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands. Vænta margir 

tannsmiðir betri tíðar með þessum breytingum. 

3.1. Starfandi tannsmiðir á Íslandi. 

Í byrjun árs 2011 voru 86 starfandi tannsmiðir á Íslandi. 72 voru á höfuðborgarsvæðinu 

og 14 úti á landi. Einn á Ísafirði, fimm á Akureyri, tveir á Egilstöðum, þrír á Selfossi og 

aðrir þrír í Keflavík. 

3.2. Nýliðun í stétt tannsmiða. 

Af þeim 60 sem útskrifuðust sem tannsmiðir frá Tannsmiðaskóla Íslands 1991-2009 eru 

31 starfandi við fagið á Íslandi, það eru tuttugu og fimm konur af 50 útskrifuðum og sex 

karlar af 10 útskrifuðum. Þau sem ekki starfa við tannsmíði hafa mörg sótt frekara nám á 

öðru sviði, má þar nefna kennararéttindi, leiklist, íslensku, sálfræði og óperusöng. Önnur 

fást við ýmis störf óskyld tannsmíði. 

3.3. Ástæða fyrir vali viðfangsefnis. 

Eftir að rannsakandi hefur stutt þann föngulega hóp í gegnum nám sitt, sem útskrifast 

hefur frá Tannsmiðaskóla Íslands á síðustu 22 árum og orðið vitni að því að vandvirkni, 

færni og öguð vinnubrögð tilheyra konum ekki síður en körlum, lá beint við að spyrja 

hvort kynjunum vegnaði jafnvel hvað laun og starfsframa varðar. 
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Þannig eru til komnar rannsóknarspurningarnar:  

1. Má greina launamun milli kynja meðal starfandi tannsmiða sem 

útskrifuðust frá  Tannsmiðaskóla Íslands 1991-2009 og hvernig stendur 

þessi hópur í samanburði við aðra tannsmiði á Íslandi? 

2. Hvernig skiptast störf tannsmiða milli kynjanna? 
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4 Könnunin. 
Leitað var til formanns Tannsmiðafélags Íslands, Ríkarðs Más Ríkarðssonar, um samvinnu 

rannsakanda og Samtaka Iðnaðarins (SI) við dreifingu bréfs til tannsmiða (sjá viðauka I)  á 

netpóstlista samtakanna. Listi frá SI með nafni 81 tannsmiðs var hafður til hliðsjónar þegar 

farið var til starfandi tannsmiða og þeim afhentur spurningalisti (sjá viðauka II). 

4.1 Framkvæmd könnunarinnar. 

Könnunin  var gerð 23. febrúar til 11. mars 2011 og fór þannig fram að tannsmiðir í 

Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði voru heimsóttir og þeim afhent 

spurningablað í ómerktu umslagi. 40,6% þeirra svaraði spurningunum og skilaði í einni 

heimsókn, hin voru sótt á umsömdum tíma. Skiluðum spurningablöðum var haldið saman 

í lokuðum ómerktum umslögum. Þau ómerktu umslög sem bárust utan af landi voru látin 

meðal þeirra sem söfnuðust á höfuðborgarsvæðinu, til að tryggja að þau væri ekki hægt 

að rekja til viðkomandi einstaklinga. Að lokinni söfnun gagnanna voru öll umslögin 

opnuð og upplýsingarnar af blöðunum skráðar í Excel skjal sem notað var við úrvinnslu 

gagnanna á tölfræðilegan hátt. Niðurstöður könnunarinnar eru kynntar með myndum og 

töflum sem gerðar eru með hjálp Excel tölvuforritsins. 

4.2 Spurningalistinn. 

Til að fá sem gleggsta mynd af högum tannsmiða var búinn til spurningalisti sem átti að 

auðvelda greiningu á þeim atriðum sem þóttu skipta máli fyrir þessa könnun. Með 

spurningunum voru tannsmiðir beðnir um upplýsingar um:  

-Kyn. 

-Starfstilhögun.  

-Hvort viðkomandi útskrifaðist frá Tannsmiðaskóla Íslands eftir árið 1990. 

-Aldur. 

-Starfssvið. 

-Vinnuálag árið 2010. 

-Meðalmánaðarlaun fyrir skatt árið 2010. 

Með þessar upplýsingar má meðal annars greina aldurs dreifingu tannsmiða, 

skiptingu þeirra á milli starfssviða og hvort launamunur er merkjanlegur meðal  kynjanna 

hjá starfandi tannsmiðum á Íslandi árið 2010. 
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4.3 Persónuvernd. 

Farið var eftir öllum liðum í 7. gr. II. kafla  um Almennar reglur um vinnslu 

persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd nr. 77/2000) við gerð könnunarinnar og vel 

tryggt að persónuupplýsingar þessar væru ekki rekjanlegar til einstaklinga. Gögnunum 

var eytt að úrvinnslu lokinni.  
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5. Niðurstöður. 
Af þeim 86 tannsmiðum sem eru starfandi á Íslandi náðist í 78 sem fengu 

spurningalistann, þar af 14 með pósti. Nothæf  svarblöð til úrvinnslu eru 65 svo 

svarhlutfall er 83,3% sem telst ásættanlegt. Svarhlutfall í launakönnun sem Capacent 

Gallup vann fyrir VR meðal félagsmanna þeirra í byrjun árs 2010 var 52,3% en var 55% 

árið áður. (VR Launakönnun 2010) 

Tafla 1 Þátttöku- og svarhlutfall könnunarinnar. 

Tannsmiðir Konur Karlar Allir 

Þátttökuhlutfall 88,6% 92,9% 90,7% 

Svarhlutfall 87,2% 79,5% 83,3% 

5.1. Aldur þátttakenda. 

Meðalaldur starfandi tannsmiða á Íslandi er 47 ár. Flestir eru tannsmiðir í aldursflokknum 

40 - 44 ára. Þeir yngstu eru í flokknum 25 - 29 ára og sá elsti er 70 ára eða eldri. 

Mynd 1 Aldursdreifing þátttakenda könnunarinnar. 

Meðalaldur tannsmiða við útskrift úr Tannsmiðaskóla Íslands 1991-2009 er 28 ár, 

yngst hafa þau verið 23 ára og sá sem var elstur var 40 ára við útskrift sína. 



Launa- starfsviðs- og kynjagreining tannsmiðastarfsins 

 

 15 

5.2. Meðallaun aldurshópa. 

Ekki er greinanlegur munur á launum yngri og eldri tannsmiða þegar mörk eru dregin um 

50 ára aldur svo aldur skiptir ekki máli hvað laun varðar. 

Mynd 2 Launadreifing eftir aldri tannsmiða, meðallaun. 
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5.3 Allir tannsmiðir sem tóku þátt í könnuninni. 

Árið 2010 eru meðal mánaðarlaun allra tannsmiða á Íslandi kvenna og karla kr.399.897,- 

Tölfræðilegur launamunur milli kynjanna er við það að vera marktækur þegar laun 

allra tannsmiða eru borin saman. (p-0,060) 

Mynd 3 Launadreifing íslenskra tannsmiða eftir kynjum. 

Niðurstöður könnunarinnar sýna að launamunur er milli kynjanna meðal starfandi 

tannsmiða á Íslandi, þar sem kventannsmiðir þiggja lægri laun en karlarnir. Konur eru að 

meðaltali með 14% lægri laun en karltannsmiðir. 

Tafla 2 Launadreifing kynjanna, allir tannsmiðir, árið 2010. 

 Meðallaun Lægstu laun 25% gildi Miðgildi 75% gildi Hæstu laun Fjöldi 

Allar konur 371.625 kr. 144.400 kr. 330.833 kr. 375.000 kr. 400.000 kr. 650.000 kr. 34 

Allir karlar 430.904 kr. 133.333 kr. 350.000 kr. 411.765 kr. 511.111 kr. 750.000 kr. 31 

Allir, konur vs. karlar P-gildi  0,060 

Marktækur munur er á hve laun þeirra sem skila lengstum vinnudegi eru hærri en 

þeirra sem eru ekki í fullu starfi eða hafa tannsmíði sem hlutastarf, þó leiðrétt sé fyrir 

starfshlutfallið með því að uppreikna hlutastarfið miðað við að það væri 100% starf. 



Launa- starfsviðs- og kynjagreining tannsmiðastarfsins 

 

 17 

5.4. Starfsskipting allra tannsmiða. 

Störf skiptast milli kynja þannig að hlutfallslega vinna fleiri karlar við krónu- og 

brúarsmíði og postulínsvinnu en fleiri konur við heilgómasmíði og tannréttingar. 

Mynd 4 Starfsskipting allra tannsmiða. 

Hver súla táknar fjölda einstaklinga sem segjast vinna viðkomandi starf. 

Mynd 5 Starfsskipting allra tannsmiða.  

Hver súla táknar hlutfall kvenna annarsvegar og karla hinsvegar sem segjast vinna 

viðkomandi starf. 
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5.5. Við hvað starfa þeir sem skila langri vinnuviku? 

Myndir 6, 7, 8 og 9 sýna að karlar skila lengri vinnuviku en konur. Þrjátíu og sjö tannsmiðir, 

tuttugu og tveir karlar og fimmtán konur eru í þeim hópi sem segja vinnuálag sitt vera 100% 

eða meira. Ein kona er á yngsta aldursbilinu, átján eru á milli þrítugs og fimmtugs, þar eru tíu 

konur. Átta hafa náð sextugu, þar er ein kona. Meirihlutinn er sjálfstætt starfandi tannsmiðir 

eða verkstæðiseigendur og níu starfa sem launþegar, sjö eru konur. 

Mynd 6 Starfsskipting þeirra sem vinna fulla vinnuviku.  

Hver súla táknar fjölda einstaklinga sem segjast vinna viðkomandi starf. 

Mynd 7 Starfsskipting þeirra sem vinna fulla vinnuviku.  

Hver súla táknar hlutfall kvenna annarsvegar og karla hinsvegar sem segjast  vinna 

viðkomandi starf. 
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5.6. Við hvað starfa þeir sem vinna ekki fulla vinnuviku? 

Ljóst er að margir sem vinna við tannréttingar og konur sem vinna við heilgómasmíði 

starfa ekki fulla vinnuviku og sama á við um þá sem sjá um undirbúningsvinnu sem er 

nauðsynlegur undirbúningur fyrir öll hin starfssviðin. 

Tannsmiðirnir tuttugu og átta sem ekki vinna fulla vinnuviku eru níu karlar og nítján 

konur. Níu konur eru undir fertugu, milli fertugs og sextugs eru sjö konur og fjórir karlar   

Átta eru orðnir sextíu ára, þrír eru konur. Fimmtán eru sjálfstætt starfandi eða 

verkstæðiseigendur, þar eru sex konur og tólf konur eru launþegar. 

Mynd 8 Starfsskipting þeirra sem vinna ekki fulla vinnuviku.  

Hver súla táknar fjölda einstaklinga sem segjast vinna viðkomandi starf. 

Mynd 9 Starfsskipting þeirra sem vinna ekki fulla vinnuviku. 

Hver súla táknar hlutfall kvenna annarsvegar og karla hinsvegar sem segjast vinna 

viðkomandi starf. 
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5.7. Útskrifaðir frá Tannsmiðaskóla Íslands (T.Í.). 

Tölfræðilega er munurinn marktækur þegar borin eru saman laun kvenna og karla sem 

útskrifuðust frá Tannsmiðaskóla Íslands 1991-2009.  Skýrist þessi munur helst af því að 

allir karlanna sex vinna mikið. Þeir eru verkstæðiseigendur eða sjálfstætt starfandi 

tannsmiðir og skila allir fullri vinnuviku eða meira.  

Fimmtán kvennanna starfa sem launþegar en átta eru verkstæðiseigendur og sjálfstætt 

starfandi. Sex konur sem eru launþegar ásamt þremur þeirra sem eru sjálfstætt starfandi 

sögðust skila fullri vinnuviku eða meira. Ekki er marktækur munur á tekjum þessa hóps 

annars vegar og þeirra sem ekki útskrifuðust frá Tannsmiðaskóla Íslands hins vegar. 

Tafla 3 Launadreifing kynjanna, þeirra sem útskrifuðust frá TÍ. 1991-2009. 

 Meðallaun Lægstu laun 25% gildi Miðgildi 75% gildi Hæstu laun Fjöldi 

TÍ konur 368.120 kr. 240.000 kr. 328.500 kr. 350.000 kr. 400.000 kr. 600.000 kr. 23 

TÍ karlar 456.667 kr. 310.000 kr. 420.000 kr. 430.000 kr. 485.000 kr. 650.000 kr. 6 

TÍ - konur vs karlar  P-gildi  0,029 

5.8. Ekki útskrifaðir frá T.Í. 

Launamunur kynjanna er minni meðal eldri tannsmiða og þeirra sem ekki útskrifuðust frá 

TÍ, þar er munurinn ekki marktækur. Í þeim hópi eru tveir karlar launþegar í fullri vinnu, 

tuttugu og þrír eiga verkstæði eða eru sjálfstætt starfandi, fjórtán þeirra vinna fulla 

vinnuviku eða meira. 

Fjórar konur starfa sem launþegar, ein þeirra í fullri vinnu. Sex kvennanna eru 

sjálfstætt starfandi verksæðiseigendur, fjórar þeirra skila fullri vinnuviku. 

Tafla 4 Launadreifing kynjanna, þeirra sem útskrifuðust ekki frá TÍ. 1991-2009. 

 Meðallaun Lægstu laun 25% gildi Miðgildi 75% gildi Hæstu laun Fjöldi 

Konur 378.953 kr. 144.400 kr. 343.137 kr. 385.000 kr. 400.000 kr. 650.000 kr. 11 

Karlar 424.721 kr. 133.333 kr. 350.000 kr. 400.000 kr. 522.222 kr. 750.000 kr. 25 

Konur vs karlar  P-gildi  0,411 
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5.9. Samanburður launa tannsmiða og sambærilegra starfsstétta hjá VR. 

Sarfsstéttir hjá VR sem eru sambærilegar tannsmiðastétt eru skráðar í launakönnun VR 

sem „Annað sérhæft starfsfólk” í kaflanum „Sérhæft starfsfólk og tæknar”. Þar eru meðal 

annarra starfsfólk á nokkrum tannlæknastofum. Sjá má samskonar mynd og víðast 

annarsstaðar sem sýnir að konur eru með lægri laun en karlar. Í samanburði við laun 

þessa fólks eru meðallaun tannsmiða sýnilega betri þó ekki muni miklu. 

Tafla 5 Laun starfandi tannsmiða á Íslandi, árið 2010. 

Meðaltal 25% gildi Miðgildi 75% gildi Meðaltal heildarlauna Fjöldi 

399.897 kr. 333.333 kr. 390.000 kr. 437.500 kr. 430.904 kr. 371.625 kr.. 65 

    Karlar Konur  

 

Taka verður tillit til þess að í þessum lið könnunar VR eru aðrar starfsstéttir sem gætu 

skekkt myndina og hækkað eða lækkað meðaltal (meðallaun) hópsins. 

Tafla 6 „Annað sérhæft starfsfólk” í VR Launakönnun 2010. 

Meðaltal 25% gildi Miðgildi 75% gildi Meðaltal heildarlauna Fjöldi 

382.000 kr. 310.000 kr. 364.000 kr. 437.000 kr. 404.000 kr. 360.000 kr. 259 

    Karlar Konur  

5.10. Launadreifing, Lestur úr Töflum. 

Við lestur úr Töflum 2, 3, 4, 5 og  6 er gott að vita að: 

„Því breiðara sem bilið er á milli 25% marka, miðgildis og 75% marka því meiri 

dreifing er á launum viðkomandi hóps og því erfiðara er að gera sér grein fyrir hvaða 

laun eru algengust í hópnum. Aftur á móti eru launin einsleitari í hópnum eftir því sem 

bilið milli þessara talna er þrengra og er þá auðveldara að gera sér grein fyrir á hvaða bili 

algengast er að laun séu“ (VR Launakönnun 2010) 

„Ef meðaltal (meðallaun) er hærra en miðgildi eru að öllum líkindum nokkrir 

svarendur í hópnum sem eru með töluvert hærri laun en meginþorrinn og hífa meðaltalið 

upp. Ef meðaltalið er lægra en miðgildið eru að öllum líkindum nokkrir svarendur með 

töluvert lægri laun en meginþorrinn og draga meðaltalið niður. Ef miðgildi og meðaltal 
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eru á svipuðum slóðum má segja að ákveðið jafnvægi ríki í launadreifingu hópsins“ (VR 

Launakönnun 2010). 

P-gildi segir til um hvort mismunur á samanbornum tölum er marktækur eða ekki, ef 

tala sem táknar p-gildi er 0,05 eða lægri er mismunur marktækur, annars ekki, sé miðað 

við 95% marktektarmörk. 
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6. Umræða. 
Þó konur hafi lægri meðaltekjur en karlar í stétt tannsmiða eins og svo mörgum öðrum 

starfsstéttum eru nokkrir kventannsmiðir betur launaðir en hópur karltannsmiða. Svo má 

benda á að karlmenn þiggja hæstu og lægstu laun meðal þátttakenda í könnuninni. Tölur 

sem sýna meðallaun karla eru hærri en þær sem sýna miðgildi sama hóps í öllum 

tilfellum könnunarinnar, sem gefur til kynna að nokkrir einstaklingar hafa hærri tekjur en 

flestir hinna í hópnum og hækka þeir meðallaun hópsins. Eins má sjá tölur um meðallaun 

kvenna sem eru lægri en miðgildistölur sama hóps, í tveimur tilvikum af þremur 

skoðuðum, það merkir að nokkrar konur hafi lægri laun en meginhópurinn sem veldur 

því að tala sem sýnir meðallaun hópsins verður lægri. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að launamunur milli kynjanna er marktækur meðal 

tannsmiða sem útskrifuðust frá Tannsmiðaskóla Íslands 1991-2009 þar sem karlkyns 

tannsmiðir eru að meðaltali með 20% hærri laun en konurnar, en meðal launamunur 

kynjanna hjá eldri tannsmiðum er 11% körlum í hag. Þannig að launamunur kynjanna hjá 

öllum starfandi tannsmiðum á Íslandi  er 14% að meðaltali. 

Stærra hlutfall karla en kvenna starfar við postulínsvinnu sem er fíngerð 

nákvæmnisvinna við smíði stakra tanna og útheimtir ekki mikil líkamleg átök. 

Hlutfallslega eru fleiri konur sem sinna heilgómasmíði sem er ekki síður 

nákvæmnisvinna en er mun grófari og útheimtir á köflum snerpu og átök. Miðað við 

tímakaup gefur meira í aðra hönd að vinna við postulín en heilgómasmíði. Hvort karlar 

sæki frekar í postulínsvinnu vegna þess að hún er betur launuð eða hvort hún er betur 

launuð vegna þess að karlar sinna henni verður ekki svarað hér. 

Samfélagið sem við lifum í sendir okkur stöðugt skilaboð um hvernig á að haga sér 

og kennir okkur beint og óbeint hlutverk okkar. Almennt skipta pabbar um ljósaperur og 

rafhlöður, laga biluð leikföng og borga fyrir alla þegar fjölskyldan fer saman út en 

mömmur þvo og strauja þvottinn, elda matinn, vökva blómin og hugga þegar á þarf að 

halda. Þessi atriði ásamt fleirum verða til þess að „körlum er kennt að vera öruggir með 

sig, stjórnsamir, ákveðnir, metnaðargjarnir og sjálfsánægðir en konum er aftur á móti 

kennt að vera hlýjar, opinskáar, aðhlúandi, tilfinningaríkar og vingjarnlegar.” (Babcock, 

L. og Laschever, S. 2003) 
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Að lokinni smíði fallegrar krónu eða brúar sem fer vel í munni sjúklings, er þægð í að 

sjá ánægjubros hans þegar búið er að festa klárað verkið í munni og erfitt er að sjá annað 

en að þetta séu hans eigin tennur. Ánægjubros einstaklings sem hefur misst allar sínar 

tennur og er kominn með vel smíðað heilgómasett sem gefur rétta fyllingu í kringum 

munn og varir svo hrukkur hverfa og viðkomandi yngist um mörg ár í útliti er mjög 

gefandi, en hvort það vegur upp kostnaðarmismun þessara tveggja tanngerva er 

matsatriði. En víst er að starfsánægjan við að hafa lokið svo vel heppnuðu verki og gleðin 

sem fylgir slíku brosi veitir tilfinningaríkum mikla vellíðan og velvilja brosandans. 

Áætla má að yngra fólk sem nýlega er komið til starfa sé með lægri laun en þeir sem 

eldri eru og hafa unnið sig upp í launum með starfsreynslu og meiri vinnuhraða en 

niðurstöður könnunarinnar sýna að launamunur er ekki marktækur milli aldurshópanna 

undir og yfir fimmtugu. 

Algengt er að ungir tannsmiðir hefji starfsferil sinn eftir útskrift með því að ráða sig 

til starfa sem launþegar á tannsmíðaverkstæði. Þar þiggja þeir umsamin laun fyrir vinnu 

sína óháð verkefnafjölda sem þeir sinna og hvort heldur verkefni eru mörg eða fá. 

Sjálfstæðir atvinnurekendur eru aftur á móti háðir því að nægilegur fjöldi verkefna rati til 

þeirra og því geta tekjur þeirra verið mjög breytilegar á milli mánaða. Þessu fylgir líka 

hætta á að tannsmiður trassi að uppfæra og hækka tölur á reikningum fyrir unnin verk í 

von um að viðskipti og fjöldi verkefna aukist. Þar sem sjálfstæðir atvinnurekendur eru 

flestir eldri en launþegar er líklegt að þessi munur á högum þeirra skýri að einhverju leiti 

hvers vegna aldur tannsmiða hefur ekki áhrif á laun þeirra. Önnur skýring á þessari 

niðurstöðu getur verið sú að þau sem eru á milli fertugs og fimmtugs hafa hæst 

meðallaun í könnuninni. Skoðunar mörkin eru dregin um fimmtíu ár vegna þess að á því 

bili skiptist allur hópurinn í tvo álíka stóra hópa. 

Stór hluti þess hóps sem könnun þessi nær til er einyrkjar. Þeir skrá sig sjálfstætt 

starfandi og merkja gjarna í marga reiti á svarblaði í liðnum „Starfssvið”. Hér eru 

tannsmiðir sem sinna margskonar verkefnum sem þeim berast, allt eru þetta verk sem 

tannsmiðir hafa lært og geta unnið en þetta býður ekki upp á að þeir sérhæfi sig á 

einhverju einu starfssviði. Þó eru til einyrkjar sem sérhæfa sig og halda sig bara við 

þröngt svið, því fylgir sú áhætta að tímabil komi þegar verkefni eru ekki næg. 

Verkstæðiseigendur starfa oft tveir eða fleiri saman, þannig býðst þeim tækifæri til að 

sérhæfa sig á sitt hvoru sviðinu, samnýta húsnæði, tæki og verkfæri og hljóta væntanlega 
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betri afkomu. Algengast er að kynin aðskilji sig frá hvort öðru með opnun og rekstur 

tannsmíðaverkstæðis, það virðist í flestum tilfellum takast vel, enda hljóta viðkomandi að 

ganga áður úr skugga um að þau eigi skap saman og geti unnið saman.  

Flest öll tannsmíðaverkstæði á Íslandi eru mjög nálægt tannlæknastofum og mörg eru 

í sömu byggingu og tannlæknar hafa sinn stafsrekstur. Nokkur tannsmíðaverkstæði eru 

rekin af tannlæknum, sem ráða tannsmiði til starfa sem launþega. 

Mun fleiri karlar vinna langan vinnudag en konur, það kemur heim og saman við 

niðurstöður rannsókna G. S. Becker á starfshögum Ameríkana. Hvort ástæður niður-

staðna hans má heimfæra á okkur, hér á Íslandi, skal ósagt látið. 

Athygli hefur vakið að fleiri karlar vinna við að smíða tanngervi á implönt en konur, án 

þess að skýring hafi fengist á því hvað veldur. Ein tilgáta segir að karlar séu djarfari en konur 

þegar kemur að því að taka að sér verk sem viðkomandi er ekki alveg viss um hvernig skal 

leysa, en kynni sér það sem á vantar meðan á vinnuferlinu stendur. Konur séu mun varkárari 

og vísi verkinu frekar frá sér og sinni því sem þær eru klárar á og færar í. 

Enn er í gildi sú viðmiðunarregla sem segir að þriðjungur heildarkostnaðar nýs 

tanngervis renni til tannsmiðs. Viðmið þetta hefur lengi verið notað af tannsmiðum sem 

starfa sjálfstætt og hafa ekki útgefinn launataxta til að fara eftir, þeir þurfa að verðleggja 

unnið verk sitt sjálfir. 
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Bréf til tannsmiða sent í tölvupósti 

 

Ágæti tannsmiður. 

 

Ég heiti Björn Grímsson og er tannsmiður í viðbótarnámi til BS gráðu fyrir áður 

útskrifaða tannsmiði við Háskóla Íslands. Ég er að vinna að lokaverkefni þar sem ætlunin 

er að bera saman laun kynjanna meðal starfandi tannsmiða á Íslandi. 

Óska ég eftir samvinnu þinni og bið þig að svara mjög stuttum spurningalista. 

Til að tryggja að könnunin verði nafnlaus og allar upplýsingar órekjanlegar til svarenda, 

hyggst ég afhenda þér spurningablað og umslag sem þú lætur svörin í og lokar. Umslögin 

verða svo opnuð þegar söfnun gagna er lokið og gögnunum eytt eftir að unnið hefur verið 

úr þeim á tölfræðilegan hátt. 

 

Með fyrirfram þakklæti,  

kveðju og von um góðar viðtökur. 

 

Björn Grímsson, tannsmiður. 



Háskóli Íslands Námsbraut í tannsmíði   febrúar – mars 2011 

Leiðbeinandi: Sigurður Rúnar Sæmundsson Nemandi: Björn Grímsson 

Spurningalisti fyrir tannsmiði. 

 

1.  Ég er:   □ Karl   □ Kona 

 

□ Launþegi   □ Sjálfstætt starfandi     □ Verkstæðiseigandi     □ Í stjórnunarstarfi 

 

Ég útskrifaðist frá Tannsmiðaskóla Íslands í Læknagarði sem tók til starfa árið 1988       

□ Já   □ Nei 

 

2.  Aldur: 

□ 20-24 ára     □ 25-29 ára     □ 30-34 ára     □ 35-39 ára     □ 40-44 ára     □ 45-49 ára     

□ 50-54 ára     □ 55-59 ára     □ 60-64 ára     □ 65-69 ára     □ 70 ára eða eldri 

 

3.  Stafssvið:  Hér má merkja við fleiri en einn reit. 

□ Undirbúningsvinna    □ Heilgómasmíði    □ Krónu- og Brúarsmíði    □ Postulínsvinna   

□ Stálgrindasmíði    □ Tannréttingar    □ Annað, hvað? __________________________ 

 

4.  Vinnuálag árið 2010: 

□ Meira en 100%     □ 100%     □ 95%     □ 90%     □ 85%     □ 80%     □ 75%     □ 70%     

□ 65%     □ 60%     □ 55%     □ 50%     □ 45%     □ 40%     □ 35%     □ 30%     □ 25%     

□ 20%     □ 15%     □ 10%     □ 5% 

 

5.  Meðal mánaðarlaun fyrir skatt árið 2010: 

 

   kr._______________________________ 
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