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Útdráttur  
Kynbundin launamunur er hugtak sem fjallar um muninn á launum þegar áhrifaþættir aðrir en 

kyn hafa verið teknir út, svo sem menntun. Í þessu verkefni er leitast við að skoða með 

meigindlegri rannsókn hvað það er sem greinir að karla og konur í undirbúningi 

samningaviðræðna um laun að námi loknu. Meginniðurstaðan er sú að konur hafa minni 

væntingar en karlar til launa að námi loknu. Þetta á við á öllum námsbrautum háskólanna. Þar 

að auki eru væntingar um laun hjá nemendum á þeim námsbrautum þar sem konur eru í 

meirihluta lægri en á öðrum námsbrautum. Kannaðir voru hvort aðrir þættir, eins og þekking á 

samningatækni og  mat einstaklinga á því hvað er mikilvægt á vinnustað (aðstaða, laun, 

starfsandi o.s.frv.) , væri verulega frábrugðin milli karla og kvenna. Í stórum dráttum reyndist 

svo ekki vera. 

Þar sem væntingar virðast vera mikilvægur skýringarþáttur á launamun kynjanna, er 

áhugavert að skoða hvernig standi á mismunandi væntingum. Eru þær tilkomnar vegna 

raunhæfs mat á „markaðsvirði“ vinnukrafts karla og kvenna eða eru þær tilkomnar vegna 

félagsmótunar eða annarra þátta. Þessari spurningu þarf að svara með frekari rannsóknum, en 

vísað er til rannsókna í verkefninu á áhrifum félagsmótunar á kynjahlutverk, sem e.t.v. kunna 

að skýra mismunandi samningshegðun og væntingar.  
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1. Inngangur  
Viðfangsefni þessarar rannsóknarritgerðar er að skoða væntingar kynjanna til launa að námi 

loknu og þætti sem kunna að hafa áhrif á þær væntingar, svo sem menntun. Til að skoða 

viðfangsefnið var sett fram ákveðin rannsóknarspurning og þrjár tilgátur. Rannsókn var síðan 

gerð með megindlegri aðferðafræði og búinn var til spurningalisti sem sendur var út rafrænt. 

Þýði rannsóknarinnar voru virkir nemendur innan stærstu háskóla landsins: Háskólans í 

Reykjavík, Háskólans á Akureyri, Bifröst og Háskóla Íslands. Úrtak rannsóknarinnar var 603 

nemendur.  

Ritgerð þessi skiptist upp í tvo hluta þar sem fyrri hlutinn er fræðileg umfjöllun um kynin, 

laun, menntun og samningatækni. Einnig eru skoðaðar aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

innan sama  sviðs eða um sama málfaflokk. Í seinni hlutanum eru niðurstöður 

spurningalistanna skoðaðar og greiningar úr þeim settar fram.  

Væntingar eru mismunandi á milli karla og kvenna. Margt hefur áhrif á væntingar eins og 

hvaða nám  er stundað, samfélag, uppeldi,  þekking á samningatækni, góður undirbúiningur, 

menntun og þess háttar. Farið verður í gengum áhrifaþætti og rannsakað hvort þeir eru að 

skapa muninn milli karla og kvenna, eða hafa marktæk áhrif. 

Einnig var litið til annarra þátta, sem taldir eru hafa áhrif , eins og hvað kynjunum finnst 

mikilvægt í starfi; starfsánægja,  laun, fríðindi, starfandi og svo framvegis.Hvort kynin þekki 

til samningatækni og ef svo er, hvaðan sú þekking kemur.  

Settar voru fram þrjár tilgátur og leitað svara við þeim með spurningalista.  

T1:  

Karlar hafa hærri væntingar til launa en konur, óháð menntun. 

T2:  

Væntingar kvenna til fjárhæðar launa aukast með menntun 

T3:  

Væntingar nemenda til launa eftir útskrift eru ólíkar eftir fagsviðum.  
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Helstu niðurstöður voru að það er munur á milli kynjanna. Tilgátur 1 og 2 fengu þá niðurstöðu 

að það er marktækur munur. Tilgáta 3 reyndist erfiðari þar sem gildi í svörun sumra deildanna 

var undir 5 og því ekki hægt um tilvik að fullyrða með um mun með marktækum hætti.  
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2.Kynjabundin launamunur 
Allir einstaklingar þurfa að afla sér lífsviðurværis og flestir geta það með því að stunda vinnu. 

Fyrir vinnuna fá þeir síðan laun og hefur borið á því í umræðunni undanfarin ár að konur og 

karlar hafa ekki sambærileg laun fyrir sömu störf, það er kynjabundinn launamunur hjá þeim.  

Laun ákvarðast af  mörgum mismunandi þáttum eins og, vinnuframlagi, ábyrgð, menntun og 

reynslu (Ehrenberg og Smith, 2009). Kynjabundin launamunur er sá munur á launum karla og 

kvenna sem einvörðungu skýrist af kyni (Hagstofa Íslands, 2010). Í rannsókn sem gerð var 

2011 af Verslunarmannafélagi Reykjavíkur kemur í ljós að konur eru með 15,3% lægri 

heildarlaun en karlar. Árið 2010 var munurinn 15,5%  og hefur hann því hækkað um 0,2%. . 

Rannsóknin sýndi að launin hjá kvennastéttum hafa hækkað minnst annað árið í röð. Einnig 

ber að nefna að munurinn er einungis 10,6% ef tekið er tillit til annarra áhrifaþátta á laun. 

Undir aðra áhrifaþætti flokkast meðal annars: Menntun, aldur, starfsaldur og vinnutími svo 

eitthvað sé nefnt. Eftir að tekið hefur verið tillit til umræddra þátta stendur munurinn oftast á 

bilinu 7 – 18%. Verið er að bera saman laun einstaklinga sem eru í fullu starfi en ekki þeirra 

sem starfa hlutastarf. Þessi munur kemur að mestu fram í fríðindum, sporslum og óunninni 

yfirvinnu sem karlar hljóta frekar en konur. Líkur benda til að hér hafi heimili og fjölskyldulíf 

mikið að segja því talið er að konur séu óáreiðanlegra vinnuafl þar sem það kemur yfirleitt í 

þeirra hlut að sinna fjölskyldu og heimili. Á síðustu árum hefur þessi munur dregist saman en 

þó sýna kannanir einnig að kynjabundinn launamunur er viðvarandi („VR - Virðing, réttlæti | 

Launamunur kynjanna“, e.d.). Í ljós hefur komið að meðan efnahagurinn var á uppleið jókst 

launabil kynjanna (Árni Stefán Jónsson og Sólveig Jónasdóttir, 2011).  

Samkvæmt rannsókn sem Hagstofa Íslands, Alþýðusambands Íslands og Samtök 

atvinnulífsins létu gera í febrúar 2010 er ljóst að heildarmunur á launum karla og kvenna 

hefur dregist saman en óútskýrður launamunur hefur aukist (Hagstofa Íslands, 2010). Oft 

kemur þetta misrétti fram í fríðindum, þóknunum, aksturspeningum, ógreiddri yfirvinnu og 

fleiru sem eins og fyrr segir, karlar hljóta frekar en konur. 

Könnun sem framkvæmd var af SFR (Stéttarfélag í almannaþjónustu, 2011) sýndi einnig að 

launamunur kynjanna er að aukast og konur mælast að jafnaði með 24% lægri laun en karlar 

fyrir fullt starf. Þegar tekið hefur verið tillit til allra fríðinda og þess háttar breyta stendur eftir 

13,2% óútskýrður launamunur en ári áður var hann 9,9% og hefur hann því hækkað um 3,3%.  
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Mynd 1 Þróun heildarlauna (SFR, 2011). 

Rannsókn Verslunarmannafélags Reykjavíkur sýnir að menntunarstig hefur þau áhrif að það 

dragi úr launamun. Þegar skoðaðir eru félagsmenn VR með grunnskólamenntun eða minni 

menntun er munur á milli karla og kvenna 18,2% en hjá þeim sem hafa masters- eða 

doktorsgráðu  er hann 9,9%. Munurinn á milli þeirra sem hafa mestu menntunina hefur þvi 

aukist mikið á milli ára, hann var 5,3% árið 2010 (Verslunarmannafélag Reykjavíkur, 2011).  

Tafla 1 Þróun á kynjabundnum launamun 

 
(VR, 2011)  
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2.1.Af hverju fá konur lægri laun? 
Launamunur kynjanna, hvers vegna er hann og  hvar byrjar hann ? Árið 1978 gerði Fagot 

rannsókn á hegðun foreldra til barna og sýndi hún að foreldrar hegðuðu sér mismunandi eftir 

því hvort um var að ræða stúlkur eða drengi. Foreldrarnir virtust alveg ómeðvitað vera að 

þjálfa stúlkurnar í ósjálfstæði en drengina í sjálfstæði. Það kom fram að þeir fengu mun frekar 

að reka sig á hluti og læra af mistökum á meðan stúlkurnar fengu hjálp við minnsta 

árekstur(O´Brian og Huston, 1985). Fullorðnir einstaklingar virðast sífellt vera að ýta „réttri“ 

kynhegðun að börnum með því til dæmis að velja leikföng sem hentar þeirra kyni. Drengir fá 

verkfæri, módel eða kubba á meðan stúlkur fá dúkkur og eldhúsáhöld (Hoffman, Paris og 

Hall, 1994). Rannsóknir Blakemore og félaga (á.á.) sýndu að börn voru byrjuð að átta sig á 

kynjabundnum staðalímyndum við þriggja ára aldur og má það meðal annars rekja til 

framkomu fullorðinna til barnanna. 

Samfélagið hefur mismunandi væntingar varðandi hegðun kynjanna, karlmenn eiga að vera 

harðir, sýna ýgi og halda aftur af tilfinningum sínum. Aftur á móti eiga konur að vera 

tilfinningaríkar, viðkvæmar, undirgefnar og sýna fólki meiri áhuga en hlutum(Gleitman o.fl. 

1999).  

Staðalímynd bendir til að konur eru minni samningamenn heldur en karlmenn. Staðalímynd 

getur skapað eftirvæntingar um hegðun annarra og eru fjöldamörg gögn sýna fram á að 

eftirvæntingin getur haft áhrif á hegðun sem leiðir til staðfestingar á þessum væntingum 

(Rosenthal & Jacobson, 1968; Snyder, Tanke, & Berscheid, 1977). Spádómar í þessari mynd 

hafa oft sýnt sig í ýmsu samhengi þó aldrei verið að fullu kannað varðandi samningaviðræður.  

Í viðtölum sem tekin voru í rannsókn fyrir Félagsmálaráðuneytið kom það endurtekið fram að 

konur væru of hógværar í launakröfum  sínum , margir töldu að þær setja fram lægri 

launakröfur í upphafi ferils síns og síður sækja um launahækkanir síðar á starfsferlinum 

(Capacent rannsóknir, 2006). Karlar semja um það sem þeir vilja fá en konur semja um það 

sem þær geta fengið með sem minnstum árekstrum. Konum er yfirleitt boðið minna en körlum 

í launaviðtölum og sætta þær sig við lakari laun og taka frekar fyrsta boði (Aðalsteinn 

Leifsson og Aldís Guðný Sigurðardóttir, 2010).  

Í sömu könnun sem Capacent gerði fyrir Félagsmálaráðuneytið var spurt um hvort talið væri 

að barneignir eða fjöldi barna myndi takmarka frama fólks á vinnustað.  85%  svarenda töldu 

svo ekki vera en af þeim 15% sem svöruðu að barneignir hefðu áhrif á frama voru konur í 

meirihluta. Einnig kemur fram í könnuninni að fjölskylduaðstæður hafa lítil áhrif á áhuga 
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fólks fyrir stöðuhækkun. Áhuginn á stöðuhækkuninni er á bilinu 76,5% - 90,9 (Capacent 

rannsóknir, 2006). Rannsókn sem framkvæmd var af Hagstofunni árið 2010 segir að konur fá 

um 70% af launum karla, 30% munurinn virðast vera vegna hjónabands og barneigna. Þessir 

tveir þættir hafa mismunandi áhrif á laun eftir kyni, má þar nefna að laun kvenna hækka 

minna en laun karla eftir að börn bættust í fjölskylduna (Hagstofan, 2010).   

2.2. Glerþakið („Glass ceiling“) 
Glerþakið er hugtak sem mikið er notað í samningatækni en ekki er vitað hver setti það fyrst 

fram. Hugtakið kom fram í vel þekkri grein sem skrifuð var í tímaritið Wall Street Journal 

árið 1986 og virðist hafa náð festu í fræðigreininni í kjölfarið. Höfundar greinarinnar skoðuðu 

hvaða hindranir konur í fyrirtækjum stóðu frammi fyrir  þegar þær sóttust eftir áhrifameiri 

stöðum (Napikoski, á.á.). Hugtakið fjallar um að konur í fyrirtækjum og öðrum 

skipulagsheildum eiga erfitt með að fara í áhrifastöður innan þeirra. Þær komast ekki nema 

ákveðið hátt upp í metorðastigann því það virðist vera glerveggur á milli þeirra og 

áhrifastöðunnar. Konur sjá ekki þennan vegg eða virðast ekki vita af honum fyrr en þær 

rekarst á hann  (Lewis, á.á.). 

Cotter, Hermsen, Ovadia og Vanneman (2001) fjalla um þessa ósýnilegu hindrun og flokka 

hana upp í fjóra eftirtalda hluta: 

1. Þegar tilbúin hindrun fyrir framfarir kvenna og minnihlutahópa 

2. Hindrunin verður meiri og öflugri eftir því sem ofar er komið í metorðsstigann  

3. Rannsaka þetta til lengri tíma, horfa á lengra tímabil 

4. Glerþakið eykur misréttið á milli karla og kvenna 

Þetta eru allt hindranir sem auka erfiðleika kvenna við að komast í áhrifastöðun innan 

sinna starfa og valda misrétti (Maume Jr., 2004). 

 

3. Áhrif menntunar á laun og launamun kynjanna 
Í könnun sem gerð var fyrir Félagsmálaráðuneytið (2006) kemur fram að karlar með 

háskólamenntun fá 60% hærri laun en karlar með framhaldsskólapróf. Aftur á móti er 

hlutfallið hjá konum 50% og er þetta eins hjá opinberum og einkareknum fyrirtækjum. Mun 

hærra hlutfall kvenna sem lokið hafa háskólanámi fá greitt samkvæmt taxta stéttarfélags en 

karla en munurinn er 17,1%. Hlutfall þeirra sem semja um sín laun hækkar með auknu 



13 
 

menntunarstigi (Félgasmálaráðuneytið, 2006). Menntun krefst ákveðinna útgjalda en gefur 

aukið tækifæri á meiri tekjum í framtíðinni og gæti því flokkast sem fjárfesting (Hagstofan, 

2010).  

Kenning Mincer (1958) er notuð til að skýra mismun á afköstum einstaklinga sem koma til 

vegna þekkingar og hæfni (mynd 2). Líkanið segir til um hvað einstaklingur þurfi að verja 

mörgum árum í námi til þess að hámarka núvirtar ævitekjur sínar. Það hefur tekið ýmsum 

breytingum í gegnum tíðina en er grunnurinn af svokallaðri mannauðstekjujöfnu. Mælir 

líkanið virði mannauðssins, eða þekkingar starfsfólks. 

 

Mynd 2 Kenning Mincer 

Philip Law, (2010). 

 

3.2. Hlutfall kynja á ólíkum menntunarstigum 
Konur virðast vera í miklum meirihluta á nær öllum skólastigum þegar skoðað er hlutfall 

kynja á öllum skólastigum, frá framhaldsskólum upp í æðsta háskólanám eða doktorsnám.. 

Eina skólastigið sem karlar eru í meirihluta er svokallað viðbótarstig. Viðbótarstig er nám á 

milli framhalds- og háskólastigs, svo sem iðnnám og ferðanám. Konur eru 62,3% allra 

nemenda í háskóla og 58,3% nemenda á doktorsstigi (Hagstofa, 2011). 

4. Samningatækni 
Samningatækni er ferli þar sem mannlega samskipti eru milli tveggja eða fleiri einstaklinga til 

þess að komast að samkomulagi um ákveðin málefni þar sem allir aðilar eru sáttir við 

niðurstöðuna (Thompson, 2009).  
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4.1. Almennt um samningatækni 
Alltaf er verið að framkvæma einhvers konar samninga af einhverju tagi, hvort sem er í 

einkalífinu eða atvinnulífinu. Óafvitað notar fólk samningatækni daglega, við fyrirtæki, 

vinnufélaga, vini, kunningja, maka eða börn. Ákveðin tækni til samninga er lærð snemma eða 

um leið og samningar hófust við foreldra um til dæmis hvað skal borða mikið af kálinu á 

diskinum. Fólk er yfirleitt ekki meðvitað um að það er að beita þessarri tækni, eða ákveðinni 

tækni heldur einhverju sem lærðist (Hodgson, 1994). Allir einstaklingar lifa og hrærast í því 

að gera samninga og uppfylla samninga. Þeir geta verið stórir og smáir. Í dag semja flestir um 

sín laun og þá sérstaklega fólk sem er í stjórnunar eða ábyrgðarsstöðum (Capacent rannsóknir, 

2006). Stundum er verið að versla með aleigu fólk eins og oft við húsnæðiskaup. Stundum er 

verið að semja um tilfinningar fólks til dæmis í ástarsamböndum og stundum eru það litlir 

hlutir eins og hver á að vaska upp. Samningar eru allsstaðar í daglegu lífihvers einstaklings og 

því er mikilvægt að beita samningatækni svo að sem bestir samningar náist fyrir alla aðila sem 

taka þátt í samningaviðræðunum . Það er mikilvægt fyrir alla samningsaðila að gera sér grein 

fyrir á hvaða svæði þeir eru tilbúnir að semja (e. ZOPA). Kjörstaða í samningagerð er sú þar 

sem allir aðilar fara sáttir frá samningaborðinu. Í samningagerð eru alltaf þrjár leiðir sem hægt 

er að fara: Halda áfram við samninga, hætta þeim eða taka þeim samninga sem kominn er 

(Silja, 2009). Undirbúningur er mikilvægastur fyrir samningaferlið því hann skapar jafnvægi 

og sjálfstraust sem getur aukið forskot í viðræðunum(Lewicki, Saunders og Barry, 2010).  

4.2. Undirbúningur launaviðræðna 
Atvinnurekendur reikna oftast með að umsækjendur hafi það mikinn áhuga á fyrtækinu þeirra 

að þeir séu búnir að vinna undirbúningsvinnu  þannig að þeir þekkja til starfsins, fyrirtækisins 

og greinarinnar (Þröstur Olav Sigurjónsson, e.d.). Það að vera með vandaðan undirbúning er 

eitt mikilvægasta skrefið í samningaviðræðum. Samningamenn geta orðið af einhverju virði í 

viðræðum vegna lélegs undirbúinings, sem segir að mikilvægt er að gera áætlun varðandi 

ferlið strax í upphafi þess. Hægt er að setja undirbúning samkvæmt samningatækni upp í þrjá 

megin þætti:  Sjálfsmat, mat á mótaðilanum og mat á aðstæðum. Með sjálfsmati kemur í ljós 

markmiðið sem stefnt er að, svara þarf spurningum eins og „Hvað vil ég?“ og „Hvaða 

valmöguleika hef ég aðra en að semja við núverandi mótaðila minn?“ Mat á valmöguleikum 

gefur samningamanni tækifæri á að finna sitt „BATNA“, sem fjallað verður um síðar. Næsta 

skref er að skoða mótaðilann, sem getur verið einn eða fleiri aðilar, og er í raun ekki 

skilgreindur fyrr en að samningaborðinu er komið (Thompson, 2009). 
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Mynd 3 Tengsl milli valds og væntinga 

Tengsl eru milli skynjunar og velgengni í samningum. Mynd 3 sýnir að minni skynjun á eigin 

valdi og því meiri skynjun á valdi mótaðilans veldur minni væntingum, sem leiðir til verri 

árangurs. Mýtur eins og konur sé lakari samningamenn en karlar valda óöryggi eða konan 

skynjar minna vald og væntir því minna  (Kray, Thompson og Galinsky, júní 2008). 

4.3. BATNA 
Árið 1981 settu Fisher og Ury fram hugtakið BATNA („Best Alternative To a Negotiated 

Agreement“).BATNA stendur fyrir mögulega útgönguleið ef samningur gengur ekki upp, eða 

besti valkosturinn í stöðunni ef samningar nást ekki. (Fisher og Ury, 1983). „Ekki setja öll 

eggin í sömu körfuna“ er hugtak sem á við hér.  

BATNA, „Best Alternative To a negotiated Agreement“, er hugmyndfræði yfir eitthvað sem 

reynist alltaf erfitt að túlka fyrir flesta samningamenn. Ef stjórnendur eru beðnir um að segja 

frá þeirra BATNA, er yfirleitt svarað að BATNA er það sem þeim finnst þeir eiga skilið. 

BATNA snýst hins vegar um hvaða valmöguleika menn eiga í raun og veru en ekki hvað 

hverjum og einum finnst hann/hún eiga skilið. BATNA er ekki fasti heldur getur það breyst, 

góðir samningamenn verja tíma og fyrirhöfn í að bæta valmöguleika sína ef samningar skyldu 

ekki nást. Gera þeir það í þeirri vissu að því betri valmöguleika sem þeir hafa aðra en að 

semja við núverandi viðsemjanda, því sterkari stöðu hafa þeir í samningaviðræðunum. 

Mikilvægasti hlutur sem samningarmaður getur komist að við samninga er BATNA 

mótaðilans (Thompson, 2009) því það segir til um hversu langt mótaðilinn er tilbúinn til að 

ganga í samningaviðræðunum. Samningsaðilar ættu ekki að semja um neitt lakara en þeirra 
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BATNA og jafnframt sætta sig við allt sem er betra en þeirra BATNA. BATNA þess sem er 

að semja segir því til um hvað samningurinn sem hann er að semja um þarf að uppfylla til að 

vera samþykktur. Mikilvægt er fyrir samningamenn að greina sitt BATNA fyrir samninga 

viðræður og reyna að bæta það. Samningamenn verða að vera vakandi fyrir þeim möguleikum 

sem kunna að bjóðast (Aðalsteinn Leifsson og Aldís Guðný Sigurðardóttir, 2010). Ef 

samningamenn hafa sterkt BATNA þá hafa þeir góða aðstöðu við samningaborðið þar sem 

þeir hafa aðra möguleika til að grípa til. 

 

4.4. Lágmarkskrafa (Reservation Point) 
Lágmarkskrafa eða „Reservation Point“ er það lakasta sem samningamaður er tilbúinn til að 

sætta sig við í samningaviðræðunum. Segja má að lágmarkskrafan sé lýsing á BATNA. Ef, til 

dæmis, samningamaður er að semja um tryggingu við aðila A og hefur tilboð um 100.000 ISK 

frá aðila B þá er BATNA samningamannsins 100.000 ISK og allir samningar þar sem 

samningamaðurinn þarf að greiða minna en 100.000 ISK hagstæðir. Hans lágmarkskrafa er 

því 99.999 ISK, að öllu jöfnu. Aðrir þættir en BATNA geta þó haft áhrif á lágmarkskörfuna. 

Til dæmis ef samningamaðurinn treystir A betur en B og vill því fremur semja við hann, þá 

kann að vera að hann ákveði að hann semja við A jafnvel þó að hann þurfi að borga 20% 

meira og metur því sína lágmarkskröfu á 120.000 ISK. Þessu má líka snúa við og ímynda sér 

að samningamaðurinn treysti B betur en A og því muni hann aðeins semja við A ef hann 

býður 20% betur en B og þá er lágmarkskrafan í samningaviðræðunum við A 80.000 ISK. 

4.5. ZOPA 
ZOPA stendur fyrir „Zone Of Possible Agreements“ sem er svæðið á milli þess lágmarks 

(reservation point) sem hvor samningsaðili um sig þarf að ná í samningaviðræðunum. . Getur 

þetta svæði verið bæði jákvætt og neikvætt, allt eftir því við hvaða aðstæður er verið að semja  

(Thompson, 2009). Svæðið sem um ræðir er það bil þar sem rökrétt er að samningar geta 

náðst á. Því er mikilvægt fyrir alla sem eru að fara að semja að gera sér grein fyrir á hvaða bili 

þeir eru tilbúnir að semja þar að segja að hafa þak og gólf. Dæmi um það er að ef kaupandi 

vill kaupa bíl á verðinu 300.000– 350.000 en seljandi vill selja á verðinu 330.000 – 360.000 

þá er ZOPA samningsins 20.000, það er munurinn á því hæsta verði sem kaupandi er tilbúinn 

til að greiða og því lægsta verði sem seljandinn er tilbúinn til að sætta sig við. Með öðrum 

orðum bilið sem hugsanlegir samningar nást á. Kaupandinn vill vera í neðrimörkum  ZOPA 

en seljandinn vill vera í efri mörkunum. Ef ekkert ZOPA er til staðar, þá er rökrétt að 
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samningamenn fari frá borðinu án samninga. Það getur tekið samningamenn nokkurn tíma að 

finna út hvort að það er svigrúm til samninga (ZOPA) eða ekki, þar sem samningamenn gefa 

að sjálfsögðu ekki upp sitt lágmarksverð (Reservation Point) heldur reyna að ná samningum 

sem eru hagstæðari en lágmarksverðið. 

 

Mynd 4  Reservation Point 

 

4.6. Mikilvægi væntinga í samningaviðræðum 
Fæstir samningamenn nálgast samningaviðræður með skipulögðum hætti þar sem þeir eru 

búnir að greina sitt BATNA og lágmarkskröfu (Reservation Point) á skipulegan hátt. 

Vitneskja samningamanna um valmöguleikana sem þeir hafa hefur að sjálfsögðu áhrif á 

lágmarkskröfuna sem þeir setjasér en margir aðrir þættir hafa áhrif á mat þeirra á stöðunni og 

þær væntingar sem þeir hafa til árangurs. Samningamenn sem gera sér vonir um góða útkomu 

gengur almennt betur og ná fremur markmiðum sínum en þeir sem ganga að borðinu með 

minni væntingar (Lax og Sebenius, 1986). 

Þeir sem hafa litlar væntingar um árangur sætta sig almennt við verri samninga en þeir sem 

hafa háar væntingar. Konur eiga það frekar til að vanmeta sjálfan sig heldur en karlar og leiðir 

það til verri samninga. Sjálfsmat og mat á eigin stöðu er er lykilatriði og konur virðast meta 

sig almennt mun lægra en karlmenn þegar kemur að samningaviðræðum um laun. En þær 

virðast miklu frekar hugsa að þær hækki í launum með því að sanna sig. Karlar gera aftur á 

móti kröfurnar strax og eru vandfýsnari á störf ( Hlynur Orri Stefánsson, 2008). 
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Capacent Gallup gerði rannsókn á væntingum ungs fólks til launa og kom þar í ljós að 

væntingar karla eru hærri en væntingar kvenna á sama aldri. Skoðaðar voru tíu starfsgreinar 

og í átta af þeim reiknuðu karlmenn með að fá hærri laun en konur. Var munurinn 

tölfræðilega marktækur í tveimur þeirra (Strákar hafa meiri væntingar til launa, 2007).  

Rannsókn sem framkvæmd var af Capacent Gallup árið 2009 sýnir greinilega hvaða 

væntingar fólk hefur til launa og muninn á væntingum þeirra á móti menntabakgrunni. 

Spannar rannsóknin nokkur ár eða frá 2005 – 2009. Náði rannsóknin til fólks án atvinnu en 

atvinnuleysi er mjög tengt menntun. Atvinnulausir í rannsókninni sem lokið hafa grunnnámi 

voru 49% en hlutfall þeirra sem hafði framhaldsskólamenntun er einungis 14%  

(Vinnumálastofnun, 2009). 

 

Í fyrrnefndri rannsókn sem Capacent Gallup gerði 2009 var sett fram spurningin: „Hvaða 

væntingar gerir þú þér um mánaðarlaun (þ.e. föst laun með hlunnindum en án allrar yfirvinnu) 

í nýju starfi miðað við 100% starfshlutfall?“ 

Fyrir neðan eru gröf um væntingar til launa og flokkast þau  niður eftir menntunarstigi. 

Fjallað verður um hvert graf fyrir sig fyrir neðan það.  

 

Mynd 5 Væntingar til launa, grunn- og framhaldskólapróf 

(Capacent Gallup, 2009) 

Væntingar þeirra sem lokið hafa grunn og framhaldsskólaprófum til launa eru í kringum 

300.000 á árinu 2009. Flest árin eru væntingar karla meiri en kvenna, þó að það verði breyting 

á því árið 2009. Munurinná kynjunum í þessum flokki, fólks með  grunn- og 

framhaldsskólapróf, er þó lítill.  
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Mynd 6 Væntingar til launa, starfs og sérskólapróf 

(Capacent Gallup, 2009). 

Þetta graf sýnir atvinnulausa með starfs- og sérskólapróf. Þar byrjar að myndast marktækur 

munur, þó svo að laun hjá báðum kynjum haldast svipuð fram til 2006. Árið 2006 aukast 

væntingar karla til hærri launa en væntingar kvenna minnka lítillega. Á árinu 2008 er yfir 

100.000 króna munur á launavæntingum kynjanna. Þróunin frá 2008 – 2009 er að væntingar 

kvenna standa í stað, 300.000, en karlar lækka sig á tímabilinu og því minnkar aðeins bilið á 

milli kynjanna en það er þó næstum því 20% árið 2009.  

 

Mynd 7 Væntingar til launa, háskólapróf 
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(Capacent Gallup, 2009). 

Mynd 7 er graf síðasta og menntaðasta hópsins, eða atvinnulausir með háskólagráðu. Ljóst er 

að fólk með háskólagráðu hefur mun hærri væntingar um laun en aðrir þátttakendur í 

rannsókninni. Töluverður munur er í þessum hóp á kynjunum. Árið 2005 eru þau jöfn með 

væntingar upp á 300.000 en til ársins 2006 virðast konur standa í stað á meðan karlar hækka 

sig lítillega. Það myndast mikill munur frá árinu 2006 – 2008 en bæði kynin rísa hátt en bilið 

eykst á kynjunum á þessu tímabili. Árið 2009 sést svo að munurinn á kynjunum er um 

100.000 eða karlar vænta þess að fá um 500.000 á meðan konur vænta þess að fá um 400.000. 

Háskólamenntaðir karlar vænta hærri launa en konur með sambærilega menntun. (Capacent 

Gallup, 2009).  

 

5. Rannsóknin 
Aðaltilgangur rannsóknarinnar sem framkvæmd var í tengslum við ritgerð þessa er að skoða 

nánar launavæntingar háskólanemenda að námi loknu, launamuninn á kynjunum fyrir nám og 

væntingar þeirra til launa eftir nám. Væntingar virðast vera stór skýringarþáttur í launmun 

karla og kvenna samkvæmt rannsóknum sem fjallað hefur verið um hér að ofan . Gangi 

samningamaður að samningaborði með miklar væntingar eru meiri líkur á að niðurstaða verði 

góð, lágar væntingar hafa einmitt áhrif á niðurstöðu og miklar líkur á að hún verði ekki góð. 

Væntingar hafa mikil áhrif í launaviðræðum. Að baki launaviðræðnanna liggur sú hugsun að 

væntingar kunna að skýra að einhverju marki launamun kynjanna. Skoðuð eru laun fyrir nám 

og hversu mikill munur er á kynjunum. Notast er við þær tölur við að greina prósentumun á 

launum og væntingum launa.  

Enn fremur eru könnuð viðhorf kynjanna til ýmissa annarra þátta sem kunna að hafa áhrif á 

launamun karla og kvenna. Skoðað er hvort þátttakendur þekki til samningatækni og hvort 

þeir telji það mikilvægt. Undirbúningur atvinnuviðtala er skoðaður, finnst þátttakendum hann 

mikilvægur eða ekki, og hvernig undirbúa þátttakendur sig. Mikilvægustu þættir sem 

þátttakendur leita að í starfi er einnig skoðað. Viðbrögð þátttakenda í atvinnuviðtali er skoðuð 

með tveimur spurningum. Hvort munur sé á kynjunum í að semja fyrir aðra er skoðað með því 

að kynin eiga að segja til um hvað Jóna eigi að gera í sambandi við launakröfu og hversu 

lengi hún eigi að bíða með að biðja um launahækkun.   
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5.1. Rannsóknarspurningin 
Hverjar eru væntingar karla og kvenna til launa að loknu háskólanámi? Er munur á þeim 

væntingum?  

5.2. Tilgátur  
T1:  

Karlar hafa hærri væntingar til launa en konur, óháð menntun. 

T2:  

Væntingar kvenna til fjárhæðar launa aukast með menntun 

T3:  

Væntingar nemenda til launa eftir útskrift eru ólíkar eftir fagsviðum.  

6. Aðferð 

6.1. Þátttakendur: 
Þátttakendur voru nemendur við Háskólann í Reykjavík, Háskóla Íslands, Háskólann á 

Akureyri og Bifröst. Fjöldi þeirra sem tóku þátt í könnunni voru 662og voru þar af nothæfir 

listar 603. Kynjaskipting var nokkuð jöfn en voru konur aðeins fleiri með 50,2%  og karlar 

49,8%. Af 603 þáttakendum voru 530 sem svöruðu spurningunni varðndi kyn. 

Spurningalistinn var sendur út á netinu til nemenda fjögurra skóla; Háskólans í Reykjavík,  

Háskólans á Akureyri, Bifröst og Háskóla Íslands. Meirihluti svarenda eru nemendur úr 

Háskólanum í Reykjavík eða 84%.  

Aldursskipting var sett á bilið 17 – 41+ og var meirihluti svarenda í hópnum 21 – 25 eða 35%. 

Sjá má aldursskiptingu og svarhlutfall í prósentum ásamt fjölda svarenda í töflu hér að neðan. 
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Tafla 2 Aldursskipting  

 

Mikilvægt var að þátttakendur væru virkir nemendur við skólana þar sem spurningarnar áttu 

að taka mið af væntingum nemenda að námi loknu til launa. Ekki var hægt að hafa nein áhrif 

á fjölda svara á milli skólanna eða aðrar breytur.  

6.2. Mælitækið:  
Spurningarnar voru 20 talsins. Megintilgangur spurninganna var að komast að hvort kvenkyns 

nemar vænti  hærri launa eftir að hafa lokið námi en karlkyns nemar. Ástæða þess að það eru 

margar tegundir af spurningum er að í sumum tilvikum átti við að hafa þær lokaðar en 

sumsstaðar var markmiðið að fá fram mismunandi svörum. Var tilgangurinn að fá fram í 

svörunum muninn á körlum og konum. 

Fyrirlögn spurningalistans fór fram rafrænt og voru engin áhrif höfð á þátttakendur. Gögnin 

voru svo kóðuð til úrvinnslu í forritinu SPSS statistics 20.0 en einnig var stuðst við 

reikniforritið Microsoft Excel til frekari úrvinnslu til myndrænnar framsetningar. Hönnuð 

voru gröf, töflur og myndir í reikniforritinu. Gögnin voru öll kóðuð inn í SPSS forritið og 

notast var við allar tölur þaðan.   

 

6.3. Framkvæmd: 
Framkvæmd var megindleg rannsókn, tilgátur settar fram, þar næst var gögnum safnað og að 

lokum gögnin greind með tölfræðilegum samanburði (Newbold, Carlson og Thorne, 2006). 

Búinn var til spurningarlisti með 20 spurningum og var tilgangur hans að sannreyna eða 

afsanna 4 tilgátur út frá rannsóknarspurningu.  Var listinn settur upp á forritinu 

SurveyMonkey og sendur út rafrænt. Var hann forprófaður á nokkrum nemendum í 

Háskólanum í Reykjavík til þess að athuga hvort kæmu upp villur og fá athugasemdir áður en 

spurningalistinn yrði sendur út. Komu góðar athugasemdir sem voru lagaðar en reyndust 
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engar villur koma fram í forskoðuninni, því var ákveðið að senda hann út hið snarasta. Gekk 

mjög hratt fyrir sig að senda hann innan Háskólans í Reykjavík en þurfti að sækja um leyfi frá 

hinum háskólunum. Gekk það misvel og var svarhlutfallið því að mestu frá Háskólanum í 

Reykjavík. Notast verður þó við alla nýtanlega spurningarlista þar sem það gefur breiðari sýn, 

meðal annars af mismunandi námsbrautum /deildum.  

Gagnaöflun tók ekki langan tíma en spurningarlistinn fékk að vera á vefnum í 3 vikur og 

bárust alls 662 svör. Við nánari skoðun svara voru margir spurningalistar sem voru ekki 

fullkláraðir og nýttust því ekki til úrvinnslu og aðrir sem voru algerlega ónothæfir, var þeim 

því eytt út úr gagnabankanum áður en úrvinnsla hófst. Nothæfir listar voru alls 603 talsins. 

Framkvæmd voru Kí-kvaðrat próf  í SPSS statistics 20.0 til að sanna eða afsanna tilgátur.  

6.4. Úrvinnsla 
Við úrvinnslu var meginatriðið að greina hvort það væri marktækur munur á kynjunum þegar 

kemur að væntingum til launa. Til þess að fá sem skýrasta mynd af því var notast viðtvær 

breytur. Skoðaður var hreinn munur á væntingum kynjanna, og síðan borið saman við deildir. 

Voru gögnin flutt inn í SPSS og unnið með þau þar. Notast var við Kí-kvaðrat próf .  
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7. Niðurstöður  
 

 

Mynd 8 Kynjaskipting 

Mynd 8 sýnir kynjaskiptingu þeirra 662 sem tóku þátt í rannsókninni. Eftir að búið var að 

yfirfara spurningalistana og taka út þá sem voru ómarktækir voru eftir 603. Til ómarktæka 

spurningalista flokkast listar þar sem svörun var einungis upp á þrjár til fimm spurningar og 

allar eða flestar bakgrunnsbreytur vantaði. 

Skiptingin er mjög jöfn á milli kynjanna en alls voru 264 karlar á móti 266 konum sem 

svöruðu spurningalistanum, en þátttakendur sem svöruðu ekki kynjaspurningunni voru 73. Í 

gegnum allan spurningalistann hélst kynjamunurinn nokkuð jafn.   
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Mynd 9 Aldursskipting 

Fjöldi þeirra sem svara aldri eru 603 og eru það 74 sem merktu ekki við aldur, þar af þrjár 

konur. Aldursskipting þátttakenda dreifðist nokkuð vel á milli aldurshópa. Meirihluti þeirra er 

á aldrinum 21 – 25 ára, eða 184. Að öðru leyti skiptist þátttaka sem hér segir, skipt niður eftir 

sama aldri og sett var fram í spurningalistanum. 

17 – 20 ára voru  32 þátttakendur, 12 karlar og 20 konur.  

21 – 25 ára voru 184 þátttakendur, 98 karlar og 86 konur.  

26 – 30 ára voru 126 þátttakendur, 67 karlar og 59 konur. 

31 – 35 ára voru 75 þátttakendur, 34 karlar og 41 kona.  

36 – 40 ára voru 51 þátttakendur, 21 karl og 30 konur, 1 svaraði ekki kyni.  

41 árs eða eldri voru þátttakendur 59,  32 karlar og 27 konur.   
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Mynd 10 sýnir tekjur þátttakenda fyrir nám. Allar tölur eru í þúsundum króna. Dreifing launa 

er mikil, sumir þátttakendur eru tekjulausir en aðir hafa meira en milljón í mánaðarlaun. 

Fjöldi þátttakenda er 581. Konur eru 258 en karlar 255, ósvarað kyn er 68.  

Flestir þátttakendur eru með tekjur á tekjubilinu 200 – 299 þúsund. Fleiri konur eru í lægri 

tekjubilum en karlar og eru þær í meirihluta í þremur lægstu tekjubilunum. Karlar eru í 

meirihluta á tekjubilinu 300 – 399 þúsund og yfir. Eina tekjubilið þar sem bæði kynin eru jöfn 

er þar sem þau hafa engar tekjur eða eru tekjulaus.  

Talsverður munur er á tekjum kvenna og karla meðal þátttakenda. Meðallaun kvenkyns 

þátttakenda eru rúmar 255 þúsund krónur á mánuði en meðallaun karla nema 339 þúsund 

krónum. Teknir voru út þátttakendur í flokki tekjulausra og ósvöruðum.  

Þessi rannsóknin snýst um að meta launamun og mun launavæntingar hjá kynjunum að loknu 

námi þá sýnir mynd 10 skýrt hvernig staða þátttakenda var áður en nám hófst. Samkvæmt 

aldursskiptingu er aldursdreifing þátttakenda mest á bilinu 21 – 25 og 26 – 30 og hægt að 

áætla að stór hluti þeirra sé að koma beint úr menntaskóla.  

Framkvæmt var kí-kvaðrat próf til að athuga hvort tilgát 1 væri studd. Var tilgátan 1. studd  

Kí-kvaðrat = 39.448;  p˂0,05              
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Mynd 11 væntingar til launa að námi loknu. 

Mynd 11 sýnir niðurstöðu á væntingum til launa að námi loknu. Allar tölur eru í þúsundum 

króna. Fjöldi svarenda var 534, þar af voru 237 karlar og 239 konur en þeir sem svöruðu ekki 

hvaða kyn þeir væru voru 58. Svarmöguleikinn var hafður opinn til að hafa ekki áhrif á svör 

þátttakenda. Svörin voru sett í sömu bil og tekjubilin, með örfáum breytingum þar sem 

tekjulaus og undir 200 þúsund hefur verið fjarlægt vegna þess að það voru engar væntingar 

hjá þátttakendum um að vera með tekjur undir 200 þúsund eða um að vera tekjulaus.  

Flokkað var eftir kyni þar sem rannsóknin fjallar um muninn á kynjunum. Mynd 11 sýnir að 

konur hafa minni væntingar til launa en karlar. Konur eru í meirihluta í lægri 

væntingabilunum á meðan karlar eru í meirihluta í hærri bilunum, fyrir utan væntingarbilin 

500 - 599 þúsund og  600 – 699 þúsund en þar eru kynin jöfn.  

Væntingar bæði karla og kvenna hækka með aukinni menntun. Meðalvæntingar 

kvenþátttakenda eru tæpar 521þúsund krónur en meðalvæntingar karlþátttakenda eru tæpar 

623þúsund krónur. Munurinn á væntingum til launa hjá kynjunum er því yfir 100 þúsund 

krónur. Væntingar þeirra sem svara ekki kyni eru að meðaltali 589 þúsund krónur. 

Aðaláhersla rannsóknarinnar er að skoða muninn á báðum kynjum í launavæntingum eftir að 

námi líkur. Konur vænta lægri launa bæði fyrir og eftir námið en karlar en hafa dregið á þá í 

væntingum sínum eftir nám, með öðrum orðum þá hefur dregið úr bilinu við karla. Í töflu 3 
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eru bornar saman myndir þrjú og fjögur. Þar má sjá að námið hefur veruleg áhrif og rekja má 

það til þess að einn af tilgangi þess að vera í námi er að bæta stöðu á vinnumarkaði.  

Tafla 3 Munur á kynjunum varðandi meðaltekjur fyrir nám og væntingar til tekna eftir nám 

 

Talsverður munur er á kynjunum því karlar vænta þess að hafa 56 % hærri laun að námi loknu 

á meðan konur vænta þess að hækka um 104 % að námi loknu. Miðast þessar tölur við 

meðaltal launa fyrir nám á móti meðaltali væntinga til launa að námi loknu.  

Framkvæmt var kí-kvaðrat próf til að sanna eða afsanna tilgátu 2.  

Kí-kvaðrat = 54.077;  p˂0,05             

 Var tilgáta 2. því studd.  

Niðurstöður sýna að það er marktækur munur á væntingum kynja til launa. Karlar vænta hærri 

launa fyrir og eftir menntun heldur en konur. Eftir menntun virðast konur samt hækka 

væntingar sínar þannig að það dregst aðeins á launabilið.  
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Mynd: MBA, MPM og auðlindadeild: 

 

Mynd 12 þrjár tekjuhæstu deildirnar 

Mynd 12 hér að ofan sýnir tekjur þátttakenda, í MBA, MPM og auðlindadeild, fyrir nám og 

meðaltal þeirra eru tæpar 481 þúsund krónur á meðan væntingar til launa eftir nám eru tæpar 

753 þúsund krónur. Væntinar til launa að námi loknu við þessar deildir eru miklar eins og 

gröfin og tölurnar sýna. Tölurnar sýna að þátttakendur vilja 56,55% hækkun á launum sínum 

að námi loknu. Meðallaun deildarinnar fyrir nám er  tæpar 474 þúsund. Karlar eru með að 

meðaltali 630 þúsund en konur 293 þúsund. Einn þátttakandi svaraði ekki kynjaspurningunni 

en hann er með laun að meðaltali 600 þúsund. 
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Teknar voru saman tekjuhæstu deildirnar og mastersdeildirnar hér að ofan. Fjölmennustu 

deildirnar eru greindar hér að neðan. Það eru tækni- og verkfræðideild, viðskiptafræðideild, 

lagadeild og tölvunarfræðideild, sálfræði- og frumgreinadeild.  

 

Mynd 13 tekjur tækni og verkfræðideild 

Hjá tækni- og verkfræðideild er fjöldi svarenda 125. Karlar eru 74, konur 35, ósvarað til um 

kyn er 15. Meðallaun deildarinnar er 275 þúsund., karlar eru með 315 þúsund en konur 204 

þúsund. Þátttakendur sem svöruðu ekki kynjaspurningunni eru með meðallaun 237 þúsund.  

 

 

Mynd 14 tekjur viðskiptafræðideild 

Hjá viðskiptafræðideild er fjöldi svarenda 110 Karlar eru 38, konur 55, ósvarað til um kyn er 

17. Meðallaun deildarinnar er 284 þúsund., karlar eru með 296 þúsund en konur 283 þúsund. 

Þátttakendur sem svöruðu ekki kynjaspurningunni eru með meðallaun 262 þúsund.  
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Mynd 15 tekjur lagadeild 

Hjá lagadeild er fjöldi svarenda 85 Karlar eru 32, konur 41, ósvarað til um kyn er 12. 

Meðallaun deildarinnar er 269 þúsund., karlar eru með 327 þúsund en konur 218 þúsund. 

Þátttakendur sem svöruðu ekki kynjaspurningunni eru með meðallaun 292 þúsund.  

 

 

Mynd 16 tekjur tölvunarfræðideild 

Hjá tölvunarfræðideild er fjöldi svarenda 64 Karlar eru 37, konur 22, ósvarað til um kyn er 5. 

Meðallaun deildarinnar er 260 þúsund., karlar eru með 276 þúsund en konur 239 þúsund. 

Þátttakendur sem svöruðu ekki kynjaspurningunni eru með meðallaun 240 þúsund.   
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Mynd 17 væntingar til tekna að námi loknu, kynja og deildaskipt 

Mynd17 sýnir heildarvæntingar karla og kvenna skipt eftir deildum. Heildarsvarhlutfall var 

577 og af þeim voru 512 marktæk svör. Hlutfallið skiptist í 230 konur og 228 karla en ósvarað 

eftir kyni er 54.Fram kemur að munur er á væntingum karla og kvenna milli deilda en í nær 

öllum tilvikum voru væntingar kvenna lægri en væntingar karla. Í tveimur deildum voru 

væntingar kvenna hærri,  master – lagadeild (578 þúsund á móti 575 þúsund) og íþróttafræði 

(425 þúsund á móti 377 þúsund). Í kennaranámi og doktorsnámi í stjórnmálafræði eru 

þátttakendur einungis konur.  
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Mynd 18 meðal tal væntinga á milli deilda, óháð kyni 

Mynd 18 sýnir skiptinguna á væntingum á milli deilda allra háskólanna. Til að greina að 

mismunandi væntingar á milli deilda óháð kyni. Fjöldi svarenda eru 577 af þeim voru 512 

marktæk svör. Svarmöguleiki við þessari spurningu var opinn vegna mismunandi deilda í 

háskólunum sem þátt tóku. Deildirnar voru flokkaðar niður og eftir sameiningu stóðu 20 

deildir. MBA deildin hefur mun meiri væntingar en  aðrar deildir, en hún náði einni milljón í 

launavæntingum sínum eftir nám. Næstu deildir á eftir eru á bilinu 600 – 700 þúsund og eru 

það auðlindadeild, MPM og lagadeild. Langflestar deildir voru með launavæntingarnar á 

bilinu 400 – 600 þúsund. Deildirnar sem hafa lægstu væntingarnar eru kennaranám og 

fjölmiðlafræði, þar voru launavæntingar vel undir 400 þúsund.  
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Mynd 19 Launvæntingar þriggja hæstu deildanna 

Mynd 19 sýnir væntingar deildanna MBA, MPM og auðlindadeild til launa að námi loknu, 

eru þetta deildirnar með hæstu væntingarnar. Þær voru settar saman í eina mynd vegna þess 

að svörun í þeim deildum var lítil. Fjöldi svarenda er 20, hjá MBA deild voru 6 svarendur, hjá 

MPM 11 svarendur og hjá auðlindadeild 3 svarendur. Niðurstöður sýna að það er mikill 

munur á körlum og konum innan þessarra deilda.Fjöldi svara á meðal kynjanna er 10 karlar 

og 9 konur en ósvaruð kynjaspurningin er 1.Heildarvæntingar deildarinnar er 753 þúsund. 

Karlar vænta þess að fá 925 þúsund en konur 556 þúsund. Væntingar þeirra sem ekki svara 

kyni er 800 þúsund. 
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Væntingar fjögurra fjölmennustu deildanna eru greindar í myndum fyrir neðan og útskýringar 

eru undir hverri mynd Bornar eru saman væntingarnar á milli karla og kvenna innan 

deildanna. Að lokum eru greindar niðurstöður á milli deildanna. 

 

Mynd 20 launavæntingar tækni og verkfræðideild 

Fjöldi þátttakenda er alls 113. 69 karlar á móti 31 konu og ósvaruð kynjaspurningin er 13. 

Meðalvæntingar deildarinnar eru hér tæpar 591 þúsund. Launavæntingar karlar eru 634 

þúsund, konur 490 þúsund. Þeir sem svöruðu ekki kyni vænta 600 þúsund.  

 

 

Mynd 21 Launvæntingar viðskiptafræðideildar 

Fjöldi svarenda er 94 alls. 30 karlar og 50 konur en ósvarað kyn er 14. Meðalvæntingar 

deildarinnar er tæpar 567 þúsund krónur. Karlar vænta þess að fá 600 þúsund en konur 539 

þúsund. Þeir sem svöruðu ekki kynjaspurningunni vænta 596 þúsund.  
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Mynd 22 Launvæntingar lagadeild 

Fjöldi þátttakenda er 78. Karlar 30, konur eru 38 of ósvarað kyn 10. Meðalvæntingar 

deildarinnar er 632 þúsund krónur. Karlar í lagadeild vænta þess að fá 677 þúsund en konur 

605 þúsund. Þeir sem svöruðu ekki kynjaspurningunni vænta 600 þúsund.  

 

Mynd 23 Launavæntingar tölvurnarfræðideild 

Fjöldi þátttakenda er 58. 34 karlar og 20 konur, en ósvarað kyn er 4. Meðalvæntingar 

deildarinnar eru tæpar 587 þúsund. Karlar vænta þess að fá 632 þúsund en konur 520 þúsund. 

Þeir sem svöruðu ekki kynjaspurningunni vænta 531 þúsund.  

Skoðað var laun fyrir nám valinna deilda og væntingar til launa eftir nám sömu deilda hér að 

ofan. Niðurstöður verða nú dregnar saman í eina töflu hér að neðan og skoðaður munurinn.  
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Tafla 4 Munurinn á meðalvæntingum og meðaltekjum, deilda- og kynjaskipt 

 

Tafla 4 hér að ofan sýnir prósentumun hjá konum og körlum, hvað er vænst mikillar 

hækkunar að námi loknu.  

MPM/MBA og auðlindadeild eru ekki með hæstu væntingarnar eins og mynd 18 sýndi. Karlar 

vænta 46,8% hækkunar, konur 89,7% hækkunar.  

Tækni og verkfræðideild er með hæstu væntingarnar, fjölmennsta deildin, en karlar vænta 

101%, konur 140%  

Viðskiptafræðideild er frekar há í væntingum, en karlar vænta 102,7%, konur vænta 90,4% 

Lagadeild er með næst hæstu væntingarnar, karlar 103,9%, konur 177,5% 

Tölvunarfræðideild er með háar væntingar eða karlar 128,9% , konur 117, 5% 
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Sést greinilega að það er munur á væntingum kynjanna eftir því hvaða fagsviði þátttakandi er 

á. Rannsóknaraðili setti tölurnar upp í töflu þar sem ekki var unnt að notast við SPSS til 

sönnunar á síðustu tilgátunni. Ástæða þess að ekki var unnt að nýta SPSS er að fjöldi 

svarenda innan deilda var í einhverjum tilfellum undir 5. Kí-kvaðrat próf gerir kröfu um að 

gildi svara innan allra þátta sem eru í athugun sé yfir 5. Í heildina voru deildirnar 20 og sumar 

með svarhlutfall upp á einn eða þrjá. Nokkrar deildir voru þó með mjög gott svarhlutfall og 

var hægt að sanna á þeim að tilgátu 3. Niðurstaða þeirra deilda sýndi að tilgáta 3er studd.  

Flest svörunin var í tækni og verkfræðideild, notast verður við hana. 

Kí-kvaðrat = 35,524;   p˂0,05 

Tilgáta 3 er því marktæk samkvæmt svörun tækni og verkfræðideildar.  Eins og áður var 

sagt var ekki unnt að taka allar deildir þar sem svörunin var sumstaðar undir 5 og SPSS gerir 

lágmarkskröfu um gildið 5 í öllum flokkum við kí-kvaðrat prófs.  
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Hér á eftir verða skoðaðar þær breytur sem snúa að mikilvægi samninga og undirbúnings fyrir 

starfsviðtal. Liggur einhver munur þar? Semja konur um lægri laun en karlar af því að þær 

þekkja ekki til samningatækni eða undirbúningsaðferða ? Geta það verið þessir hlutir sem eru 

að verða þeim að falli ? Skoðum gröfin og byrjum á þekkingu á samningatækni. 

 

Mynd 24 Hefur þú kynnt þér samningatækni 

Marktækur munur á mati karla og kvenna á því hversu vel þau telja sig hafa kynnt sér 

samningatækni er ekki mikill. Ef marka má svör þátttakenda, það er ef þeirra sjálfsmat er 

raunhæft, þá er ólíklegt að vanþekking á samningatækni sé ástæða kynjabundins mismunar. 

Þó ber að geta að hér er eingöngu verið að skoða hvort aðilar hafi kynnt sér samningatækni en 

ekki hvernig henni er beitt. 

 

Hér á eftir verður skoðað hvernig þátttakendur undir búa sig fyrir starfviðtal. Leggja karlar og 

konur ólíka áherslu á mismunandi þætti þegar kemur að undirbúningi? Hvar liggja þá þessir 

þættir og  hafa þeir áhrif? Telja kynin undirbúning mikilvægan eða óþarfan? 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5

Hefur þú kynnt þér samningatækni 

Karl

Kona

Svarar ekki



40 
 

 

Mynd 25 Mikilvægi undirbúnings 

Mynd 25 sýnir að konur telja undirbúning mikilvægari en karlar. Flestir eru sammála um að 

undirbúningur fyrir launaviðræður er mikilvægur, en konur virðast leggja enn meiri áherslu á 

mikilvægi undirbúnings heldur en karlar.  
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Mynd 26 Hvernig kynin undirbúa sig undir starfsviðtal 

Mynd 26 sýnir hvað kynjunum fannst undirbúningur mikilvægur. Sést hér að konur eru 

líklegri til að undirbúa sig heldur en karlar. Þó að í einhverjum tilfellum sé ekki svarað með 

kyn þá sést greinilega að konur er í meirihluta í öllum flokkum nema tveimur: Hef aldrei farið 

í starfsviðtal og undirbý mig ekki neitt.  

Ef skoðaðar eru þrjár stærstu undirbúningsaðferðirnar þá sést að langflestir þátttakendur eru 

að kynna sér fyrirtækin eða 159 karlar á móti 196 konum en ótilgreint kyn er 31. Næst kemur 

flokkurinn: Tala við fólk innan sama geiraen þar eru 124 karlar á móti 148 konum en 

ótilgreint kyn er 27 innan þessa flokks. Þriðji stærsti flokkurinn er svo Afla gagna sem 

viðkomandi finnst eiga við starfið, þar eru 114 karlar á móti 127 konum en ótilgreint kyn er 

23. Eins og sjá má á mynd 26 eru kynin að leggja áherslu á það sama og fylgjast þau að 

stórum hluta í gegnum grafið. Þrátt fyrir mikinn mun á undirbúningi þá getur hann ekki verið 

valdurinn að kynjabundnum launamun, þó hann vissulega spili inn í.  

Hér á eftir verða skoðaðar væntingar eftir námið og er búið að skoða þekkingu á 

samnignatækni, mikilvægi undirbúnings fyrir atvinnuviðtal og hvernig undirbúningur á sér 

stað, allt með tilliti til mismunar á kynjunum.  

Hér verða skoðaðir þættir sem lúta að samningatækninni sjálfri, eða viðbrögðum í 

atvinnuviðtölum, með tilliti til kynjamunar. 

Þátttekendum er boðið draumastarfið en á heldur lægri launum en vænst var. Hér verður tekið 

tillit til kynja. Sum svörunin hér með var í texta og var þá áberandi hvað konum fannst þær 

eiga að vera þakklátar fyrir að bjóðast vinna og eiga að taka þeirri vinnu sem býðst. 
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Mynd 27 Svör við draumastarfinu 

Mynd 27 sýnir að viðbrögð kynjanna er mjög svipuð. En í flokknum þigg starfið og stefni á 

að hækka launin eru karlar 166 á móti 152 konum. Afar áhugavert er að skoða flokkinn set 

fram móttilboð þar sem konur eru hærri, munar ekki miklu en þær eru 139 á móti 127 körlum. 

Þetta er áhugaverð niðurstaða að mati höfundar þessarar rannsóknar þar sem rannsóknir hafa 

sýnt að konur leggja síður fram móttilboð en karlar. En karlar viðist vera meira umhugað að 

hækka launin með allskyns fríðindum en munurinn er ekki mikill, 60 karlar á móti 48 konum. 

Síðasti flokkurinn var afþakka og leita annað og má lesa út úr svörun hans að fólk er ekki 

bjartsýnt á vinnu eftir nám en þar svara 2 karlar og 1 kona. Vilja þátttakendur því frekar reyna 

að hífa upp launin heldur en að sleppa vinnunni. En á móti kemur að greint var frá því í 

spurningunni að þetta væri draumastarfið sem hefur mjög líklega áhrif, þar sem flestir vilja 

vera ánægðir í vinnunni framyfir laun. Hlutfall þeirra sem svara ekki kynjaspurningunni eru 

11 talsins. 
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Hér á eftir verður skoðað hvenrig þátttakendur bregðast við í aðstæðum atvinnuviðtals. 

Þátttakendur voru beðnir um að segja hvernig þeir myndu bregðast við því að þurfa að nefna 

fyrstu launatöluna í atvinnuviðtali.  

 

Mynd 28 Viðbrögð við að leggja fram launatölu 

Svarhlutfall var gott eða karlar voru 264 á móti 266 konum og ósvarað kyn var 73. Skiptist 

þetta vel á milli kynjanna í þessarri spurningu og virðast þau einnig svara mjög svipað. Stærsti 

flokkurinn hér er „ég er viðbúin/n og nefni töluna“ en þar eru konur aðeins fleiri en karlarnir 

eða karlar 90 á móti 91 konu, ótilgreint kyn 1. Næsti flokkur á eftir er „nefni tölu sem er 

örlítið hærri en ég vill fá“ og þar er skiptingin, karlar 74 á móti 78 konum en ótilgreint kyn 

var 1.  

Hér á undan hefur verið skoðað hvernig þátttakendur telja sig bregðast við fyrir sína hönd. En 

hvernig yrðu viðbrögðin ef þátttakendur væru að semja fyrir annan en sjálfan sig. Kynið kona 

varð fyrir valinu sem atvinnuleitandinn. 
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Mynd 29 Hvað kynin leggja til að Jóna eigi að biðja um í laun 

Í mynd 29 má sjá að  svarmöguleikarnir er margir en mikið var þó notast við þær tölur sem 

tilgreindar voru í spurningunni. Tölurnar sem komu fram í spurningunni voru byrjunarlaun 

annars starfsmanns voru 300.000, meðallaunin í greininni eru 400.000 en flestir í 

sambærilegum störfum eru með 450.000. Virðast þátttakendur leita í þessar tölur þó ekki 

lægstu hún er hækkuð um 50.000. Langflest svörin voru í meðaltals tölunni eða 400.000 eða 

90 karlar á móti 92 konum, ósvarað kyn var 1. Til að auðvelda greiningu á mun í svörum 

kynjanna eru teknar tölurnar undir 400 þúsund saman og tölurnar yfir 400 þúsund. 

Þátttakendur sem völdu Jónu vera undir meðallaunum voru alls 162 talsins, af þeim voru  75 

karlar á móti 87 konum, ekkert ósvarað kyn. Yfir meðallaginu var svarhlutfall alls 159 talsins, 

af þeim voru 84 karlar á móti 73 konum en ósvarað kyn voru 2 þátttakendur. Inn í þessum 

tölum er ekki tekið með sjálft meðaltalið eða 400.000. Þegar þetta er sett saman og meðaltalið 

tekið af báðum kynum eru karlar eru með meðaltalið upp á tæpar 406 þúsund krónur á meðan 

konur eru með tæpar 400 þúsund krónur. Samkvæmt þessum niðurstöðum er ekki mikill 

munur þegar kemur að kynjunum við að leggja til hvað aðrir ættu að semja um. En á móti 

kemur að ósvarað kyn er með meðaltalið 433 þúsund. 
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Hér á eftir verður skoðað hvernig þátttakendur brugðust við þegar kom að því að meta hvenær 

Jóna ætti að biðja um launahækkun.  

 

Mynd 30 Hvenær á Jóna að biðja um launahækkun 

Svarhlutfallið skiptist í karlar 194 á móti 211 konum. Dreifnin er mikil  en stærstu súlurnar 

eru í 3 mán, 6 mán og 12 mán. Svarhlutfall í þremur mánuðum er 58 karlar á móti 94 konum. 

Konur eru með mun hærra svarhlutfall í þessum hluta en karlar. Í sex mánuðunum eru karlar 

68 á móti 60 konum. Og tólf mánurðurinn skiptist í karlar 45 á móti 47 konum. Tvenn svör 

sýndu allt aðra skoðun á launahækkun Jónu en það var annars vegar karl sem sagði að Jóna 

ætti að bíða í 3 ár, eða 60 mánuði og hins vegar kona sem sagði að Jóna ætti að bíða í 3 og 

hálft ár, eða 66 mánuði. 
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Listi eftir mikilvægustu atriðin í starfi  – óháð kyni 

1. Ánægja í starfi.......................................................................51,0% (273) 

2. Starfsandi...............................................................................14,4% ( 77) 

3. Laun.......................................................................................20,5% (110) 

4. Fjölbreytni.............................................................................13,1% ( 70) 

5. Sveigjanlegur vinnutími........................................................14,2% (76) 

6. Tækifæri til að þroskast innan fyrirtækis eða í starfi............14,0%  (75) 

7. Vinnuaðstaða og búnaður......................................................14,8% (79) 

8. Frí / Sumarfrí / Vetrarfrí........................................................16,2% (86) 

9. Fríðindi..................................................................................13,1% (70) 

10. Möguleikar á námskeiðum....................................................16,8% (89) 

11. Ferðalög.................................................................................23,9% (127) 

Hér er rannsakandi ánægð að sjá að ánægja í starfi er númer 1 og þrátt fyrir mismunandi mikla 

svörun í valmöguleikunum er það afgerandi í fyrsta sæti hjá 273 manns, sem er mesta 

svörunun á valmöguleika sem gafst í þessarri spurningu. Einnig ber að geta að ferðalög var að 

mati þátttakenda síðasti kostur eða með lang sísta vægið, en svarhlutfall í þeim flokk var 

áberandi eða 127 manns.  

Ef skoðuð eru kynin og hvaða munur liggur í mikilvægi hjá þeim ef hann er einhver.  

Karlkyn: 

1. Ánægja í starfi......................................................................46,4% (122) 

2. Starfsandi..............................................................................14,6% ( 38) 

3. Laun......................................................................................18,3% (48) 

4. Tækifæri til að þroskast innan fyrirtækis eða í starfi..........12,6%  (33) 

5. Sveigjanlegur vinnutími........................................................12,6% (33) 

6. Fríðindi..................................................................................13,7% (36) 

7. Frí / Sumarfrí / Vetrarfrí........................................................16,5% (43) 

8. Ferðalög.................................................................................20,1% (52)  

Kvenkyn: 

1. Ánægja í starfi.......................................................................55,4% (144) 

2. Laun......................................................................................23,2% (61) 
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3. Fjölbreytni.............................................................................14,1% (37) 

4. Sveigjanlegur vinnutími........................................................15,3% (40) 

5. Vinnuaðstaða og búnaður .....................................................17,2% (45) 

6. Frí / Sumarfrí / Vetrarfrí........................................................16,5% (43) 

7. Möguleikar á námskeiðum....................................................16,5% (43) 

8. Ferðalög.................................................................................28,0% (73) 

Svarhlutfall kynjanna er ekki eins jafnt hér og vonast var til en þó nokkuð jafnt, en konur voru 

í meirihluta með 486 svör á móti 405 körlum. Eins og sjá má hér að ofan eru 1 sætin eins og 

svipaðir hlutir að raðast upp í töflurnar en þó er ágætis munur á kynjunum. Því að strax í öðru 

sæti lendir stafsandi hjá karlkyninu en laun hjá konunum.  Konur virðast frekar kjósa 

regluramma en karlar. Konur eru að velja vinnuaðstöðu, möguleika á námskeiðum og 

fjölbreytni á meðan karlar taka starfsanda, tækifæri til að þroskast innan fyrirtækis eða í starfi 

og fríðindi. Fyrir utan þessa valmöguleika eru kynin að velja það sama en ekki í sama sæti. En 

skoðum þessa valmöguleika sem standa útúr.  

Konur: 

Fjölbreytni: Mikilvæg því ekki gott að festast í einhverri ákveðinni hringrás 

Vinnuaðstaða og búnaður: jú mikilvægt en vísar til reglu og skipulags 

Möguleikar á námskeiðum: mikilvægt en finnst vísa í óákveðni, hvaða námskeið og hvað eiga 

þau að gefa viðkomandi? Keramík eða glerlist, eða eru þetta námskeið innan 

starfsvettvangssins.  

Karlar: 

Starfsandi: Mikilvægur og skapar gott andrúmsloft 

Tækifæri til að þróast innan fyrirtækis eða í starfi: Mjög mikilvægt, því þarna er verið að segja 

að viðkomandi vill hækka tign sína innan fyrirtækissins, eða eiga möguleika á því 

Fríðindi: Mikilvægt, þarna er viðkomandi að hugsa um að hækka launin, því öll fríðindi eru jú 

launauppbót. 
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Umræður  
Í ljós hefur komið að væntingar kynjanna eru mjög mismiklar og karlar yfirleitt talsvert hærri 

en væntingar kvenna. Þær efnahagsþrengingar Íslendingar hafa upplifað höfðu áhrif á 

væntingar en ekki að sjá annað en að væntingarnar séu að aukast aftur og fólk áliti bjartari 

framtíð vera framundan. En ber þó að geta þess að væntingar eru ekki það sama og það sem 

maður að lokum fær. Berum nú saman væntingar nemenda í nokkrum deildum og hvað 

atvinnumarkaðurinn er að bjóða. Notast verður við tölur úr nýjustu launakönnunum VR.  

Deild / Nám Væntingar (meðaltal) Launakönnun VR 
Viðskiptafræðideild 566,98 503.204 
Tölvunarfræðideild 586,64 523.528 
Tækni og Verkfræðideild 590,75 434.689 
Sálfræði 487,50 438.242 
Lagadeild 632,05 623.592 
Fjölmiðlafræði 325,00   412.346 
 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að kynbundin launamunur skýrist af einhverju leyti í 

mismunandi væntingum til launa. Eins og áður hefur komið fram hefur væntingarnar sjálfar 

það mikil áhrif að þær gætu verið mesti áhrifavaldurinn. Sagt er að trúin flytji fjöll, á það vel 

við hér. Ef samningsaðili kemur illa stemmdur að samningi getur það leitt til verri samnings 

þrátt fyrir að um alvanan samningsmann sé að ræða. Mismunandi væntingar virðist skapa að 

einhverju leyti kynbundin launamun, konur vanmeta sig og ganga ekki eins langt með 

væntingar og kröfur og karlmenn gera.  

Þá vakna spurningar um hvernig standi á væntingunum og hvort þær endurspegli þann 

launamun sem er í samfélaginu eða hvort væntingarnar hafi sjálfstæð áhrif, þ.e. valdi 

launamuninum. Þetta þarf að rannsaka nánar. Margar rannsóknir, sem sumar eru nefndar í 

inngangi, sýna fram á mismundandi uppeldi stúlkna og drengja sem hefur áhrif á hegðun 

þeirra, viðhorf og væntingar.   

En líta þarf til annarra þátta eins og skoða aðrar tengingar sem geta valdið þessu.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 Spurningakönnun 
 

Ég heiti Stefanía Jóna Nielsen og er á 3. ári í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. Þessi 

rannsókn er liður í B.Sc. verkefni mínu. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna væntingar 

nemenda á háskólastigi til launa að loknu námi. Áhersla er lögð á þetta er að öllu leyti 

nafnlaus könnun og ekki á nokkurn hátt hægt að rekja hana til þátttakenda. Vinsamlegast 

svarið eftirfarandi spurningum með því að haka við þar sem þér finnst við hæfi hverju sinni, 

nema að um annað sé beðið. 

 

1. Í hvaða háskóla ert þú? 

� HR 

� HÍ 

� HA 

� Bifröst 

 

2. Hvaða nám stundar þú og/eða við hvaða deild ? 

� ________________________________ 

 

3. Hvaða námi hefur þú lokið? 

� Stúdentsprófi 

� Iðnnámi 

� Diplóma 

� B.Sc / B.Ed / B.A 

� Master 

� MBA / MPA 

� Doktor / Ph. D 

� Annað _______________  
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4. Hvað hafðir þú í tekjur fyrir nám? (meðaltal) 

� ?_________________ 

 

5. Hverjar eru væntingar þínar til launa að námi loknu? 

� ? ____________________ 

 

6. Hefur þú kynnt þér aðferðarfræði samningatækni? 

Lítið      1  —  2 —  3 —  4  —  5    Mikið 

 

7. Hvar hefur þú heyrt/lært um samningatækni? 

� Í náminu 

� Námskeið utan skólans 

� Lesið mér til um þetta 

� Heyrt af því frá öðrum 

� Annað _____________________ 

 

 

8. Telur þú að undirbúningur fyrir atvinnuviðtal skipti máli? 

Lítið       1  —  2 —  3 —  4  —  5    Mikið 

 

9. Hvernig býrð þú þig undir starfsviðtal?  

� Ekkert 

� Æfi mig á fjölskyldumeðlim eða vin  (spegill) 

� Kynni mér fyrirtæki, af netinu og fólki kunnugu fyrirtækinu. 

� Tala við starfsfólk sem ég þekki innan fyrirtækisins 

� Tala við fólk sem ég þekki í sama geira/eða svipuðum störfum 

� Kynni mér nýjustu launarannsóknir 

� Afla gagna sem ættu kannski við starfið 

� Reyni að komast að því hver tekur viðtalið 

� Facebook / twitter / Myspace / google+ /  

� Klæðaburður 
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10. Hvað er mikilvægast fyrir þig í starfi? 

� Laun 

� Sumarfrí 

� Sveigjanlegur vinnutími 

� Ánægja af starfi 

� Fríðindi 

� Tækifæri til að þróast innan fyrirtækis eða í starfi 

� Ferðalög 

� Fjölbreytni 

� Möguleikar á námskeiðum 

� Starfsandi  

� Vinnuaðstaða/búnaður 

 

 

11. Á skalanum einn til fimm hversu ákveðin/n telur þú þig vera í samningum? 

Óákveðin/n     1   —   2   —   3   —   4   —   5     Ákveðin/n 

 

 

12. Þú ert að sækja um vinnur og býðst að fá draumastarfið á lægri launum en þú 

gerðir ráð fyrir. Hvað gerir þú? 
merktu við alla möguleika sem þér finnst eiga við  

� Já, þigg starfið og stefni á að hækka launin 

� Set fram gagntilboð, reyni að hækka launin 

� Spyr um fríðindi 

� Afþakka og leita annað 

� Annað ___________________ 
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13. Hvað myndir þú gera ef ráðningaraðili vill að þú nefnir launatölu? 

� Ég er viðbúin/n og nefni töluna 

� Nefni fyrstu tölu sem kemur upp í hugann 

� Nefni tölu sem ég tel vera ásættanlega 

� Segist ætla að hugsa málið og láta vita innan ákveðins tíma 

� Biður ráðningaraðila að koma með einhvert viðmið til að ákvarða útfrá 

� Treysti mér ekki til að nefna fyrstu tölu 

� Nefni tölu sem er örlítið hærri en ég vill fá 

� Annað 

 

14. Jóna er að fara að taka við starfi þjónustufulltrúa í banka. Hún hefur rætt við 

vini sína sem vinna/hafa unnið sambærileg störf og komst að því að vinirnir eru 

að fá 450.000 kr. í laun. En hún hefur einnig komist að því að meðallaun í 

greininni eru 400.000 kr.  Ein vinkona hennar er ný tekin við starfi í sama 

banka og hún fær 300.000 kr.  Hver telur þú að ásættanleg laun fyrir Jónu séu í 

upphafi starfs? 

____________________ 

 

 

15. Hvenær telur þú að Jóna fái launahækkun umfram kjarabundna launahækkun?  

____________________ 

16. Áætluð útskrift? 

� Jól 2011 

� Vor 2012 

� Jól 2012 

� Vor 2013 

� Jól 2013 

� Vor 2014 

� Jól 2014 

� Síðar 
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17. Kyn? 

� Karl 

� Kona  

18. Aldur? 

� 18-20 

� 21-25 

� 26-30 

� 31-35 

� 36-40 

� 41 eða eldri 

19. Fjölskylduaðstæður? 

� Einstaklingur  

� Einstætt foreldri 

� Í sambúð/gift 

� Í sambúð/gift með barn/börn 

� Annað ________________ 

20. Búseta? 

� Í leiguíbúð  

� Í foreldrahúsum 

� Eigin íbúð 

� Annað ______________ 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna  

Framkvæmdaraðili rannsóknarinnar er Stefanía Jóna Nielsen 

Ef þið hafið einhverjar athugasemdir eða viljið spyrjast fyrir um spurningarlistann, 

sendið tölvupóst á netfangið stefanian08@ru.is 

  

mailto:stefanian08@ru.is
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Viðauki 2. Gröf 
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