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Útdráttur 

Efni þessa verkefnis er að reikna út og skoða muninn á innborgunum til lífeyrissjóða í 

formi iðgjalda annars vegar og útborgunum í formi örorku- og ellilífeyris hins vegar. 

Markmiðið er í fyrsta lagi að athuga hvort það sé kynbundinn munur á þessum 

greiðslum og í öðru lagi að kanna hve mikil áhrif örorka hafi á þessar greiðslur. Tekin 

voru fyrir þrjú pör af einstaklingum, einn karl og ein kona í hverju pari, og kynbundinn 

munur innan paranna rannsakaður og reiknaður út miðað við sama aldur, menntun og 

störf. Á milli paranna var síðan gert ráð fyrir mismunandi aldri, menntun og atvinnu til 

að kanna hvort kynbundni munurinn sé breytilegur eftir menntun og starfi. Því næst 

voru teknir fyrir þrír einstaklingar sem urðu hver og einn öryrki á mismunandi aldri. 

Öðrum þáttum var haldið óbreyttum milli þeirra, og áhrif þess voru könnuð á greidd 

iðgjöld og fenginn örorku- og ellilífeyri. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það 

er skýr mælanlegur munur á milli kynja þegar kemur að inn- og útborgunum 

lífeyrisgreiðslna. Á heildina litið borguðu karlarnir 11% meira í iðgjöld en konurnar, sem 

fengu síðan 17% meira en karlarnir til baka í ellilífeyri. Einnig kom í ljós að örorka hefur 

mjög mikil áhrif á greiðslur til og frá lífeyrissjóðum. Því fyrr sem einstaklingur verður 

öryrki því minna greiðir hann í iðgjöld til lífeyrissjóða en þeim mun meira fær hann til 

baka í formi örorku- og ellilífeyris. 
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1 Inngangur  

Lífeyriskerfi Íslands snertir okkur öll á einn eða annan hátt. Frá 16 ára aldri borga flestir 

Íslendingar iðgjöld til lífeyrissjóðanna í hverjum einasta mánuði þar til eftirlaunaaldri er 

náð. Þar af leiðandi er áhugavert að skoða hversu mikið meðal einstaklingur borgar til 

lífeyrissjóðs á ævinni á móti því sem hann fær svo til baka þegar taka lífeyris hefst. Það 

gera flestir ráð fyrir því að þurfa að lifa á lífeyri á einhverjum tímapunkti og því 

mikilvægt að átta sig á því hvernig lífeyrisgreiðslur eru reiknaðar út. 

Efni þessarar ritgerðar er að rannsaka muninn sem myndast á innborgunum og 

útborgunum mismunandi samfélagshópa og finna út hvernig hann er reiknaður. Bornar 

eru saman niðurstöður á inn- og útgreiðslum karla, kvenna og öryrkja. Markmiðið er að 

ná, með nokkuð nákvæmum hætti, að reikna  þennan mun og túlka niðurstöðurnar. 

Leitast er við að svara spurningum á borð við: Er kynbundinn munur á 

lífeyrissjóðsgreiðslum og fengnum ellilífeyri hjá einstaklingum á Íslandi og hvað veldur 

honum ef svo er? Hvaða áhrif hefur örorka á iðgjöld og lífeyrisgreiðslur? 

Í byrjun er fjallað um lífeyriskerfið á Íslandi, sögu þess og hvernig það virkar í 

hnotskurn.  Þar næst er í stuttu máli sagt frá þremur stærstu lífeyrissjóðum Íslands. 

Greint er frá fjölda iðgjaldagreiðenda og ellilífeyrisþega eftir kyni innan hvers sjóðs og 

meðaliðgjalda- og ellilífeyrisgreiðslum hvors kyns fyrir sig. Stærsti hluti ritgerðarinnar fer 

í rannsóknina sjálfa og lýsingu á útreikningum hennar. Fjallað er um þrjú pör sem notuð 

eru við samanburð og útreikning á kynjabundnum mismun lífeyrisgreiðslna. Þar á eftir 

eru kynntir þrír einstaklingar sem missa starfsorku og verða öryrkjar á mismunandi 

tímapunktum í lífinu. Fundin eru út áhrif þessara aðstæðna á lífeyrisgreiðslur. 

Að lokum verða niðurstöður lagðar fram og rannsóknarspurningum svarað. Ályktanir 

eru dregnar um hvað niðurstöður þýða fyrir hópana og hvaða þættir hafa áhrif á 

misræmi í iðgjaldsgreiðslum og fengnum ellilífeyri. 
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2 Lífeyriskerfið á Íslandi 

Lífeyriskerfið á Íslandi samanstendur af almannatryggingum sem eru fjármagnaðar með 

sköttum, sjálfstætt starfandi lífeyrissjóðum og valfrjálsum einstaklingsmiðuðum 

viðbótarlífeyrissparnaði (Björn Guðmundsson, Björn Bennewitz, Björn Z. Ásgrímsson, 

Karen Íris Bragadóttir og Stefán Halldórsson, 2014).  Í þessari ritgerð er einungis fjallað 

um lífeyrissjóðina og þess vegna er ekki gert ráð fyrir greiðslum til og frá 

almannatryggingum eða viðbótarlífeyrissparnaði í útreikningum. 

Lífeyrissjóðirnir á Íslandi eru samtryggingasjóðir. Það þýðir að innborganir í sjóðina 

veita aðeins viss réttindi til útgreiðslna seinna meir þegar eftirlaunaaldri er náð, en sýna 

ekki persónulega inneign hvers og eins. Lífeyrissjóðum ber skylda til að ávaxta borguð 

iðgjöld eins vel og verður á kosið hverju sinni með hliðsjón af áhættu þeirra fjárfestinga 

sem sjóðirnir hafa lagt í. Með þessu fyrirkomulagi samtryggingar er verið að dreifa 

áhættunni af fjárfestingum sjóðanna á alla sjóðsfélaga (Alþýðusamband Íslands, 2008). 

2.1  Saga lífeyrissjóða á Íslandi 

Lífeyrissjóðskerfið sem þekkist á Íslandi í dag er tiltölulega nýtt af nálinni, en það átti 

upptök sín árið 1969 þegar kjarasamningur var gerður á milli Alþýðusambands Íslands 

og Vinnuveitendasambands Íslands um að stofna almenna lífeyrissjóði fyrir alla 

launamenn innan ASÍ. Áður en þessi samningur var gerður þurfti hinn almenni borgari 

að treysta algjörlega á greiðslur frá almannatryggingum þegar eftirlaunaaldri var náð, 

sem voru engan veginn nógu háar til að lifa af einum saman (Alþýðusamband Íslands, 

á.á.b). 

Samningurinn fólst í því að frá ársbyrjun 1970 ætti að koma á fót lífeyrissjóðum sem 

gengu út á sjóðsöfnun á samtryggingargrundvelli til viðbótar við almannatryggingarnar. 

Til að tryggja að allir stæðu jafnt bar öllum félögum skylda til að tilheyra lífeyrissjóði frá 

árinu 1974 og allir lífeyrissjóðir áttu að passa upp á að sjóðsfélagar fengju sömu réttindi 

sama hvað þeir voru gamlir, hvaða starfi þeir gengdu eða af hvaða kyni þeir voru. 

Ákvæði samningsins hafa tekið einhverjum breytingum síðan þá, nýir samningar gerðir 

og lög sett á um starfsemi lífeyrissjóða, en meginatriði samningsins; s.s. skylduaðildin, 
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samtryggingin og sjóðsöfnunin, hafa að mestu leyti haldist óbreytt (Alþýðusamband 

Íslands, á.á.b). 

2.1.1 Skylduaðild 

Samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða er öllum 

frá 16 til 70 ára aldurs skylt að tilheyra lífeyrissjóði og borga lágmarksiðgjöld sem nema 

12% af greiddum launum og endurgjaldi. Það fer síðan eftir sérlögum, ráðninga- og 

kjarasamningum hvernig iðgjaldið skiptist á milli launþega og atvinnuveitanda. Algengt 

er að launþegi greiði 4% og atvinnuveitandi 8% mótframlag. Í þessari ritgerð eru 

lífeyrisgreiðslur reiknaðar út frá því sjónarmiði (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). 

2.1.2 Samtrygging 

Samtryggingin þýðir að með aðild að lífeyrissjóði er sjóðsfélögum tryggðar 

lífeyrisgreiðslur það sem eftir er ævinnar gegn sama hlutfallslega iðgjaldi óháð kyni, 

aldri, starfi eða öðrum áhættuþáttum í lífi viðkomandi. Samtryggingin felur einnig í sér 

að þeim sem lenda í áfalli vegna sjúkdóma eða slysa og missa starfsgetu eru tryggðar 

greiðslur úr sjóðnum í formi örorkulífeyris. Samtryggingin felur einnig í sér hlutverk 

fjölskyldutryggingar að því leyti að ef sjóðsfélagi fellur frá fær eftirlifandi maki greiðslur í 

formi makalífeyris og barnabóta (Alþýðusamband Íslands, á.á.a).  Í þessari ritgerð er 

eingöngu fjallað um iðgjöld og fenginn elli- og örorkulífeyri. Af því leiðir að ekki verður 

gert ráð fyrir makalífeyri og barnabótum í útreikningum.  

Samtryggingarsjóðir skiptast í sjóði með skilgreind réttindi (SR) og sjóði með 

skilgreind iðjöld (SI). Sjóðir með skilgreind réttindi eru með bakábyrgð launagreiðenda 

og eru einungis fyrir opinbera starfsmenn. Þeir sjóðir virka öðruvísi en sjóðir með 

skilgreind iðgjöld s.s. hvað varðar iðgjöld, áhættu og réttindi (Björn Guðmundsson o.fl., 

2014). Í þessari ritgerð er einungis gert ráð fyrir sjóðum einkageirans með skilgreind 

iðgjöld í útreikningum. 

2.1.3 Sjóðsöfnun 

Lífeyrissjóðskerfi byggja yfirleitt annað hvort á sjóðsöfnun eða gegnumstreymiskerfi. 

Sjóðsöfnun felst í því að allir borgi hlutfallslega jafnt í sjóð sem er svo ávaxtaður þannig 

að innborganirnar og vextirnir nægja til að borga öllum lífeyri til æviloka. 
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Gegnumstreymiskerfi er hins vegar þegar ellilífeyrisþegar fá borgaðar lífeyrisgreiðslur í 

formi skatta sem leggjast á þá kynslóð sem er á vinnumarkaði hverju sinni. Það getur 

reynst erfitt og haft slæmar afleiðingar í för með sér fyrir ríki þar sem hlutfall eldra fólks 

er meira en hlutfall yngra fólks á vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands, á.á.a). 
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3 Stærstu lífeyrissjóðirnir 

Stærsti lífeyrissjóðurinn á Íslandi er Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins. Þar sem ekki er 

gert ráð fyrir SR sjóðum opinberra starfsmanna í þessari ritgerð verður ekki fjallað um 

þann sjóð hér. Þrír stærstu SI lífeyrissjóðirnir eru Lífeyrissjóður verzlunarmanna, Gildi 

lífeyrissjóður og Stapi lífeyrissjóður (Fjármálaeftirlitið, 2014). 

3.1 Lífeyrissjóður verzlunarmanna 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna er tryggingasjóður sem stofnaður var árið 1956. Stofnun 

sjóðsins skipti sköpum fyrir stöðu verslunarfólks í tryggingarmálum, sem var lítil sem 

engin áður (Lífeyrissjóður verzlunarmana, á.á.c). Sjóðurinn er aðallega fyrir félaga 

stéttarfélagsins VR og annarra samtaka verslunarmanna (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 

á.á.a). 

Samkvæmt ársreikningi lífeyrissjóða fyrir árið 2013 var fjöldi iðgjaldagreiðenda í lok 

ársins í Lífeyrissjóð verslunarmanna 19.028 karlmenn og 25.527 kvenmenn. Að meðaltali 

borguðu karlmennirnir 486.000 krónur í iðgjöld á ári en konurnar 353.000 krónur, sem 

gera iðgjaldagreiðslur karla 38% hærri en kvenna. Fjöldi ellilífeyrisþega í sjóðnum voru 

2.712 karlar og 4.975 konur. Karlarnir fengu að meðaltali greiddar 98.000 krónur í 

ellilífeyri á mánuði en konurnar 50.000 krónur, sem þýðir að karlmenn fengu 96% hærri 

lífeyrisgreiðslur en konur (Fjármálaeftirlitið, 2014). 

Þess ber að geta að í sumum tilfellum greiða sjóðfélagar iðgjöld í fleiri en einn sjóð og 

algengt er að ellilífeyrisþegar fái einnig greiðslur frá fleiri en einum sjóð, þar sem fólk á 

það til að skipta um starfsgreinar og þar með lífeyrissjóði yfir ævina (Fjármálaeftirlitið, 

2014).  

3.2 Gildi lífeyrissjóður 

Gildi lífeyrissjóður var stofnaður árið 2005 með því að sameina Lífeyrissjóð Framsýnar 

og Lífeyrissjóð sjómanna. 1. janúar árið 2015 sameinaðist Lífeyrissjóður Vestfirðinga 

einnig Gildi. Félögin sem eiga aðild að samtryggingardeild sjóðsins eru 11 talsins, þar 

með talið stéttarfélagið Efling og Sjómannasamband Íslands (Gildi, á.á.). 
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 Samkvæmt ársreikningi lífeyrissjóða fyrir árið 2013 var fjöldi iðgjaldagreiðenda í Gildi 

í lok ársins 20.645 karlmenn og 17.019 kvenmenn. Þeir fyrrnefndu borguðu að meðaltali 

411.000 krónur í iðgjöld á ári en þær síðarnefndu 228.000 krónur, sem þýðir að karlarnir 

borguðu að meðaltali 80% meira í iðgjöld en konurnar. Fjöld ellilífeyrisþega í sjóðnum 

voru 4.977 karlar og 5.256 konur. Meðal lífeyrisgreiðslur karla voru 66.000 krónur á 

mánuði en greiðslur kvenna voru 32.000 krónur. Það gera 106% hærri greiðslur hjá 

körlum en konum á mánuði (Fjármálaeftirlitið, 2014). 

3.3 Stapi lífeyrissjóður 

Stapi lífeyrissjóður var stofnaður í nóvember árið 2006 við sameiningu Lífeyrissjóðs 

Austurlands og Lífeyrissjóð Norðurlands. Starfssvið sjóðsins nær því til allra byggða á 

Austur- og Norðurlandi og sjóðsfélagar koma úr hinum ýmsu starfsgeirum á því svæði 

(Stapi lífeyrissjóður, á.á.). 

Samkvæmt ársreikningi lífeyrissjóða fyrir árið 2013 var fjöldi iðgjaldagreiðenda í 

sjóðnum 9.520 karlmenn og 8.350 kvenmenn. Karlmenn borguðu að meðaltali 387.000 

krónur í iðgjöld á ári en konurnar 230.000 krónur. Það þýðir 68% hærri iðgjaldagreiðslur 

hjá körlum. Fjöldi ellilífeyrisþega í sjóðnum voru 4.778 talsins, þar af 2.173 karlar og 

2.605 konur. Meðal lífeyrisgreiðslur karla á mánuðu voru 53.000 krónur og kvenna 

35.000 krónur, sem gera 51% hærri greiðslur hjá körlum en konum (Fjármálaeftirlitið, 

2014). 
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4 Nægjanleiki lífeyrissparnaðar 

Í desember 2014 kom út rannsókn unnin af Landssambandi lífeyrissjóða og 

Fjármálaeftirlitinu sem fólst í því að athuga nægjanleika lífeyris á Íslandi og hvort 

uppbygging lífeyriskerfisins stæðist kröfur Efnahags og framfarastofnunarinnar (OECD).  

Í þeirri rannsókn kom fram að á Íslandi er sjóðsöfnun meiri en í öðrum OECD ríkjum 

eða um 77% á móti 5-46% í öðrum ríkjum. Samt sem áður er 32% launafólks á Íslandi að 

fá lægri lífeyrisgreiðslur en sem nema 56% af meðalævitekjum (Björn Guðmundsson 

o.fl., 2014), en í lögum kemur fram að lífeyrissjóðir þurfi að veita þá 

lágmarkstryggingarvernd miðað við að einstaklingur hafi borgað iðgjöld í 40 ár og hefji 

töku lífeyris ekki síðar en frá 70 ára aldri (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). 

Í rannsókninni kom jafnframt í ljós að íslenskir karlmenn fá að meðaltali 24% hærri 

lífeyri en íslenskar konur og karlar hefja töku lífeyris að meðaltali við 68,2 ára aldur en 

konur um 67,2 ára aldur (Björn Guðmundsson o.fl., 2014). Samkvæmt Hagstofu Íslands 

eru lífslíkur karla í dag 80,8 ár og kvenna 83,7 ár (Hagstofa Íslands, á.á.b). 

Þessar tölulegu upplýsingar eru notaðar við útreikning iðgjalda og lífeyrisgreiðslna. 

Einnig ber að greina frá því að launatekjur í útreikningum eru allar miðaðar við 

upplýsingar frá árinu 2013 til að gæta samræmis útreikninga og til að munur launa eftir 

aldri og menntun komi hlutfallslega rétt í ljós. Jafnframt er gert ráð fyrir 1,5% 

raunhækkun launa á milli ára þar sem það á við. 
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5 Viðfangsefni rannsóknar 

Rannsókn þessarar ritgerðar er tvíþætt. Annars vegar er skoðað hvaða áhrif kyn og 

starfsgeiri hefur á greidd iðgjöld og fengin ellilífeyri og hins vegar er skoðað hvaða áhrif 

örorka hefur á greidd iðgjöld og fengin örorku- og ellilífeyri. Fyrst eru skoðuð þrjú 

mismunandi pör úr  hópi karla og kvenna sem gert er ráð fyrir að hafi tekið mismunandi 

ákvarðanir hvað varðar menntun og starfsframa. Til að samanburður kynja verði sem 

réttastur eru breytur eins og aldur og starf eins innan hvers pars. Því næst eru skoðuð 

þrjú ólík tilfelli örorku og hvernig mismunandi fjöldi ára hefur áhrif á greidd iðgjöld og 

fengin ellilífeyri. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða nokkur dæmi og bera saman 

niðurstöðurnar.  

Rannsókninni er ekki háttað þannig að hún verði sem nákvæmust eða sem líkust 

raunveruleikanum heldur að „búa til“ nokkra mismunandi einstaklinga og skoða muninn 

sem gæti myndast milli þessara ólíku hópa eftir starfi, aldri, kyni, menntun og breytum 

af því tagi. Ef reynt væri að endurspegla raunveruleikann á sem bestan hátt þyrfti að 

taka tillit til mun fleiri þátta eins og vinnu með skóla, starfsgreinaskiptum, rofi í 

iðgjaldssögu og þess háttar breytum sem myndu gera þetta verkefni of langt og flókið. 

Hér er reynt að hafa rannsóknina sem einfaldasta en þó með því markmiði að ná að sýna 

fram á muninn sem gæti myndast á milli hópanna. Kappkostað er eftir fremsta megni að 

hafa allan útreikning eins raunverulegan og hægt er. Fyrst verða pörin tilgreind og sagt 

frá þeirra stöðu og hvernig hún hefur áhrif á þeirra útreikninga. 

5.1 Fyrsta par 

Fyrsta par sem greint er frá er 16 ára unglingspiltur og stúlka sem fóru hvorki í 

menntaskóla né háskóla heldur beint að vinna við afgreiðslustörf í verslun eftir 

grunnskóla. Þeirra stutti menntavegur hafði það í för með sér að þau fengu bæði 

samskonar afgreiðslu- og þjónustustörf út starfsferilinn. 

Hér er gert ráð fyrir að þessir unglingar eigi bæði heima á höfuðborgarsvæðinu og 

þar sem þau eru að vinna í verslunar- og þjónustustörfum er mjög líklegt að þau séu 

bæði félagsmenn í stéttarfélaginu VR. Þar af leiðandi verður notast við kjarasamninga og 



 

16 

launakönnun VR frá árinu 2013 við ákvörðun mánaðarlauna þeirra. Farið er eftir 

launatöflu VR eins og hún leggur sig. Miðað er við að þau fari úr 16 ára launum yfir í 17 

ára laun en byrji síðan bæði í nýrri vinnu við 18 ára aldur og fái þá laun eftir árum á 

vinnustað. Við 25 ára aldur er stuðst við meðaltal heildarlauna karla við almenn 

sölustörf í verslun annars vegar og meðaltal heildarlauna kvenna í sömu stöðu hins 

vegar samkvæmt launakönnun VR árið 2013. Æskilegast hefði verið að nota miðgildi 

launa fremur en meðaltal en þar sem miðgildi kynja kemur ekki fram í könnuninni er 

notast við meðaltalið. Frá 25 ára aldri til  30 ára aldurs er miðað við að laun þeirra hækki 

um 1,5% á ári. Við 30 ára aldur er gert ráð fyrir því að þau hafi bæði náð frama í starfi 

sem verslunarstjórar og fái þá laun samkvæmt þeirri stöðu í launakönnun VR. Þar til 

eftirlaunaaldri er náð er gert ráð fyrir því að laun þeirra hækki jafnt og þétt um 1,5% á 

ári. Sjá töflu 1 fyrir mánaðarlaun beggja aðila eftir aldri, stöðu og kyni. 

Tafla 1. Mánaðarlaun fyrsta pars (VR, 2013a; VR, 2013b)   

Afgreiðslufólk í verslunum Mánaðarlaun karla Mánaðarlaun kvenna 

16 ára unglingar 174.841 kr. 174.841 kr. 

17 ára unglingar 184.663 kr. 184.663 kr. 

Byrjunarlaun 196.450 kr. 196.450 kr. 

Eftir 6 mán. í fyrirtæki 207.134 kr. 207.134 kr. 

Eftir 1 ár í fyrirtæki 208.511 kr. 208.511 kr. 

Eftir 2 ár í fyrirtæki 216.144 kr. 216.144 kr. 

Eftir 5 ár í fyrirtæki 220.289 kr. 220.289 kr. 

    

Almenn sölustörf í verslun 363.000 kr. 321.000 kr. 

Verslunarstjórar 542.000 kr. 403.000 kr. 

 

Við útreikninga piltsins er gert ráð fyrir að hann hafi greitt iðgjöld frá 16 til 68,2 ára 

aldurs og fái greiddan ellilífeyri frá 68,3 til 80,8 ára aldurs. Við útreikninga stúlkunnar er 

miðað við að hún hafi greitt iðgjöld frá 16 til 67,2 ára aldurs og fái greiddan ellilífeyri frá 

67,3 til 83,7 ára aldurs. 
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5.2 Annað par  

Annað parið er 23. ára maður og kona sem fóru í háskóla og luku bæði BS gráðu í 

viðskiptafræði. Þau héldu ekki áfram í framhaldsnám heldur fóru beint út á 

vinnumarkaðinn að námi loknu. 

Allar launatölur þeirra fengust á heimasíðu Hagstofu Íslands við að leita undir 

flipanum „Laun fullvinnandi launamanna á almennum vinnumarkaði eftir starfi og kyni 

1998-2013“. Notast er við tölur frá árinu 2013 og leitað að miðgildi reglulegra 

heildarlauna fyrir karla annars vegar og konur hins vegar. Miðgildi er notað fremur en 

meðaltal þar sem það gefur alla jafna betri mynd af meðaltekjum vegna mikils munar 

sem getur myndast milli há- og lágtekjufólks. Að loknu námi unnu þau bæði við almenn 

skrifstöfustörf. Við 30 ára aldur fengu þau vinnu í banka sem þjónustufulltrúar og 

gengdu því starfi ásamt öðrum sérhæfðum störfum innan bankans. Eftir fimm ár í starfi 

voru þau hækkuð í tign og urðu deildarstjórar og gegndu þau því starfi allt til 

ellilífeyrisaldurs. Reiknað er með að laun þeirra hækki um 1,5% á milli ára. Sjá má 

mánaðarlaun annars pars eftir starfi og kyni í töflu 2. 

Tafla 2. Mánaðarlaun annars pars (Hagstofa Íslands, á.á.a) 

 

Starf 

Regluleg heildarlaun  

karla 

Regluleg heildarlaun  

kvenna 

Almenn skrifstofustörf 
478.000 kr. 416.000 kr. 

Störf þjónustufulltrúa og 

sérhæfð störf í 

bankastofnunum 

508.000 kr. 429.000 kr. 

Yfirmenn annarra deilda 775.000 kr. 721.000 kr. 

 

Við útreikninga mannins er gert ráð fyrir að hann hafi greitt iðgjöld frá 23 til 68,2 ára 

aldurs og fái greiddan ellilífeyri frá 68,3 til 80,8 ára aldurs. Við útreikninga konunnar er 

miðað við að hún hafi greitt iðgjöld frá 23 til 67,2 ára aldurs og fái greiddan ellilífeyri frá 

67,3 til 83,7 ára aldurs.  
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5.3 Þriðja par 

Þriðja parið er 25. ára maður og kona sem bæði tóku BS og MS í viðskiptafræði með 

áherslu á fjármál og fjármál fyrirtækja. Þegar náminu var lokið fóru þau út á 

vinnumarkaðinn og hófu störf við sérhæfða fjármálaráðgjöf. 

Allar launatölur þriðja parsins fengust einnig á heimasíðu Hagstofu Íslands við að leita 

undir „Laun fullvinnandi launamanna á almennum vinnumarkaði eftir starfi og kyni 

1998-2013“. Notast er við tölur frá árinu 2013 og leitað að miðgildi reglulegra 

heildarlauna karla og kvenna. Þau vinna við fjármálaráðgjöf til 35 ára aldurs en fá síðan 

stjórnendastöðu innan fyrirtækja sinna. Þau standa sig mjög vel sem stjórnendur og 

verða því forstjórar við 45 ára aldur og gegna þeirri stöðu til ellilífeyrisaldurs. Reiknað er 

með því að laun þeirra hækki um 1,5% milli ára. Sjá töflu 3 fyrir mánaðarlaun þriðja pars 

eftir starfi og kyni. 

Tafla 3. Mánaðarlaun þriðja pars (Hagstofa Íslands, á.á.a) 

 

Starf 

Regluleg heildarlaun 

karla 

Regluleg heildarlaun 

Kvenna 

Sérhæfð ráðgjafa- og sölustörf og störf 

við fjármálaþjónustu 
532.000 kr. 437.000 kr. 

Störf stjórnenda 870.000 kr. 683.000 kr. 

Forstjórar og aðalframkvæmdastjórar 

fyrirtækja og stofnana 
1.238.000 kr. 1.422.000 kr. 

   

Við útreikninga mannins er gert ráð fyrir að hann hafi greitt iðgjöld frá 25 til 68,2 ára 

aldurs og fái greiddan ellilífeyri frá 68,3 til 80,8 ára aldurs. Við útreikninga konunnar er 

miðað við að hún hafi greitt iðgjöld frá 25 til 67,2 ára aldurs og fái greiddan ellilífeyri frá 

67,3 til 83,7 ára aldurs. 

5.4 Öryrkjar 

Með því að bera saman öryrkja er athugað hversu mikil áhrif örorkulífeyrir hefur á 

greidd iðgjöld og fenginn ellilífeyri með tilliti til þess tíma sem búið er að borga í 

lífeyrissjóð áður en einstaklingur verður öryrki. Ákveðið var að skoða muninn á 
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einstaklingum sem hafa greitt iðgjöld í annað hvort 10, 20 eða 30 ár, áður en greiðsla 

örorkulífeyris hefst. Samanburðurinn á öryrkjunum felst í tímanum sem þeir hafa borgað 

í sjóðinn en ekki eftir kyni þeirra, menntun, starfsgrein eða aldri. Því var ákveðið að láta 

alla þrjá einstaklinga vera með sömu laun og miðað við að þeir fari út á vinnumarkaðinn 

við 25 ára aldur. Launin eru fundin með því að finna miðgildi allra reglulegra 

heildarlauna á heimasíðu Hagstofu Íslands undir flipanum „Laun fullvinnandi 

launamanna á almennum vinnumarkaði eftir starfi og kyni 1998-2013“. Útkoman úr því 

er 455.000 krónur í laun á mánuði (Hagstofa Íslands, á.á.a). Reiknað er með 1,5% 

raunhækkun launa á ári. 

Fyrsti einstaklingurinn er því á vinnumarkaði frá 25 til 35 ára aldurs en verður síðan 

100% öryrki og fær örorkulífeyri þar til 67 ára aldri er náð. Þar sem öryrkjarnir verða ekki 

kyngreindir verður notast við meðaltal lífslíka karla og kvenna, sem eru 82,25 ár, til að 

ákvarða hversu lengi þessir einstaklingar fá ellilífeyri. Notaðar verða sömu tölur fyrir 

hina tvo einstaklingana fyrir utan fjölda ára á vinnumarkaði sem breytist í 20 ár annars 

vegar og 30 ár hins vegar. 
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6 Útreikningar 

Við alla útreikninga var notast við Microsoft Office forritið Excel. 

6.1 Útreikningur kynbundins mismunar 

Við að reikna út muninn á pörunum þremur er sett upp tafla í Excel fyrir hvern og einn 

einstakling þar sem fram kemur aldur við byrjun iðgjaldagreiðslna og allt til síðasta árs 

sem iðgjöld voru greidd. Við hliðina á aldri kemur fram hvaða laun viðkomandi hafði á 

mánuði á þeim tiltekna aldri. Því næst er reiknað út hvað greidd iðgjöld eru á mánuði 

með því að finna 4% af mánaðarlaunum og sú tala margfölduð með 12 til að finna út 

greidd iðgjöld á ári. Þar við hliðina kemur mótframlag atvinnuveitanda sem var fundið 

með því að reikna 8% af mánaðarlaunum og sú tala margfölduð með 12 til að finna 

mótframlag á ári. Þá er hægt að finna heildarupphæð til lífeyrissjóðs á ári með því að 

leggja saman iðgjald á ári og mótframlag á ári. Sjá má heildarniðurstöður hvers og eins 

yfir æviskeið viðkomandi í töflu 4. 

Tafla 4. Greiðslur para til lífeyrissjóðs 

 

Einstaklingur 

Greidd iðgjöld 

samtals 

Greitt mótframlag 

samtals 

Til lífeyrissjóðs 

samtals 

Par 1 - Piltur 15.078.452 kr. 30.156.905 kr. 45.235.357 kr. 

Par 1 - Stúlka 11.230.474 kr. 22.460.948 kr. 33.691.422 kr. 

Par 2 - Maður 18.555.058 kr. 37.110.116 kr. 55.665.174 kr. 

Par 2 - Kona 16.508.815 kr. 33.017.630 kr. 49.526.445 kr. 

Par 3 - Maður 23.283.104 kr. 46.566.209 kr. 69.849.313 kr. 

Par 3 - Kona 23.361.180 kr. 46.722.360 kr. 70.083.540 kr. 
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6.2 Útreikningur lífeyrisgreiðslna 

Við útreikning á lífeyrisgreiðslum er notast við sömu stuðla og Fjármálaeftirlitið og 

Landssamband lífeyrissjóða studdust við í rannsókn sinni Nægjanleiki lífeyrissparnaðar. 

Stuðlataflan náði bara til 66 ára aldurs þannig gert er ráð fyrir 0,01% hækkun fyrir hvert 

aldursár eftir það. Stuðlarnir hækka eftir 66 ára aldur þar sem lífeyristakan dreifist yfir 

styttri tíma og mánaðarlegar greiðslur hækka á móti (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 

á.á.d). Sjá má stuðlana í töflu 5. 

Tafla 5. Stuðlatafla notuð við útreikning lífeyrisgreiðslna (Björn Guðmundsson o.fl., 2014) 

Aldur Stuðull Aldur Stuðull Aldur Stuðull 

16 3,108% 34 1,421% 52 0,961% 

17 3,004% 35 1,375% 53 0,948% 

18 2,882% 36 1,332% 54 0,937% 

19 2,739% 37 1,293% 55 0,925% 

20 2,602% 38 1,257% 56 0,913% 

21 2,474% 39 1,223% 57 0,901% 

22 2,354% 40 1,193% 58 0,889% 

23 2,243% 41 1,164% 59 0,877% 

24 2,138% 42 1,138% 60 0,866% 

25 2,041% 43 1,115% 61 0,853% 

26 1,950% 44 1,093% 62 0,839% 

27 1,865% 45 1,072% 63 0,825% 

28 1,787% 46 1,053% 64 0,810% 

29 1,714% 47 1,035% 65 0,795% 

30 1,646% 48 1,018% 66 0,774% 

31 1,582% 49 1,002% 67 0,784% 

32 1,525% 50 0,987% 68 0,794% 

33 1,471% 51 0,973%   
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Útreikningarnir eru þannig að stuðullinn fyrir hvert aldursár fyrir sig er margfaldaður 

með mánaðarlaunum þess tiltekna árs. Útkoman úr því er þá uppsöfnuð réttindi til 

lífeyrisgreiðslna á mánuði þegar eftirlaunaaldri er náð. Uppsöfnuðu réttindin eru 

reiknuð út fyrir hvert ár fyrir sig fyrir alla einstaklingana. Þegar því er lokið er hægt að 

leggja saman niðurstöður allra áranna til að fá út mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

viðkomandi einstaklings. Þegar búið er að finna út mánaðarlegar lífeyrisgreiðslur er 

athugað hvort einstaklingarnir næðu markmiðinu um 56% lífeyrishlutfall. Til að athuga 

það þarf að finna út meðalævitekjur með því að leggja saman allar mánaðartekjur og 

deila með fjölda ára á vinnumarkaði. Því næst er upphæð lífeyrisgreiðslna á mánuði deilt 

með upphæð meðalævitekna og hlutfallið fengið út. Sjá má niðurstöður þessara 

útreikninga í töflu 6. 

Tafla 6. Reiknað lífeyrishlutfall para 

 

Einstaklingur 

Mánaðarlegar 

lífeyrisgreiðslur 

Meðalævitekjur 

á mánuði 
Lífeyrishlutfall 

Par 1 - Piltur 370.471 kr. 622.668 kr. 59,5% 

Par 1 - Stúlka 287.254 kr. 473.684 kr. 60,6% 

Par 2 - Maður 433.118 kr. 892.575 kr. 48,5% 

Par 2 - Kona 386.242 kr. 812.591 kr. 47,5% 

Par 3 - Maður 517.588 kr. 1.173.338 kr. 44,1% 

Par 3 - Kona 506.327 kr. 1.207.171 kr. 41,9% 

   

Einnig er reiknað út hvað hver og einn einstaklingur fær frá lífeyrissjóði í formi 

ellilífeyris á móti því sem er greitt til lífeyrissjóðs yfir ævina. Niðurstöður þeirra 

útreikninga ásamt mismun þar á milli má sjá í töflu 7. 
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Tafla 7. Munur á greiðslum para til og frá lífeyrissjóði 

 

Einstaklingur 

Til lífeyrissjóðs  

yfir ævi 

Frá lífeyrissjóð  

yfir ævi 
Mismunur 

Par 1 - Piltur 45.235.357 kr. 55.570.705 kr. 10.335.347 kr. 

Par 1 - Stúlka 33.691.422 kr. 56.531.520 kr. 22.840.098 kr. 

Par 2 - Maður 55.665.174 kr. 64.967.761 kr. 9.302.588 kr. 

Par 2 - Kona 49.526.445 kr. 76.012.465 kr. 26.486.020 kr. 

Par 3 - Maður 69.849.313 kr. 77.638.164 kr. 7.788.851 kr. 

Par 3 - Kona 70.083.540 kr. 99.645.131 kr. 29.561.590 kr. 

 

6.3 Útreikningur örorkulífeyris 

Samkvæmt 15. gr. í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 

eiga sjóðsfélagar rétt á örorkulífeyri þegar þeir verða fyrir að lágmarki 50% 

starfsorkutapi, þegar aðili hefur greitt iðgjöld til lífeyrissjóðs í tvö ár eða meira og fær 

lægri tekjur sökum starfsorkutapsins. Örorkulífeyrir er reiknaður eftir samþykktum hvers 

og eins sjóðs (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 

129/1997). Öryrki hefur rétt á því að örorkulífeyrir hans sé framreiknaður að vissum 

skilyrðum uppfylltum. Framreiknaður örorkulífeyrir þýðir að sjóðsfélagi fær reiknaðan 

örorkulífeyri eins og hann hefði haldið áfram að borga iðgjöld til 65 ára aldurs ásamt 

þeim lífeyri sem hann hefur þegar unnið sér til. Sjóðsaðili fær jafnframt greiddan 

ellilífeyri eins og hann hefði haldið áfram að vinna sér inn réttinda til 65 ára aldurs. Til að 

fá örorkulífeyri framreiknaðan þarf sjóðsfélagi að hafa greitt til sjóðs í að minnsta kosti 

þrjú ár á síðustu fjórum árum og í allavega sex mánuði af síðastliðnum 12 mánuðum. 

Jafnframt má starfsorkutap ekki vera tilkomið vegna ofnotkunar á áfengi, lyfjum eða 

öðrum vímuefnum (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, á.á.e). 

Þar sem Lífeyrissjóður verzlunarmanna er stærsti SI sjóðurinn eru reglur hans notaðar 

við útreikning örorkulífeyris í þessari ritgerð. Sá sjóður miðar útreikninga á 

framreiknuðum örorkulífeyri við meðaltal launa síðustu þriggja ára fyrir starfsorkutapið. 

Lífeyrinn er ekki greiddur fyrstu þrjá mánuði eftir starfsorkutap þannig að gert er ráð 
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fyrir því í útreikningunum hér. Örorkulífeyrir getur aldrei orðið hærri en sem nemur 

tekjumissi af völdum starfsorkutapsins og hann fellur úr gildi þegar sjóðsfélagi fær 

starfsorku aftur eða nær 67 ára aldri, en þá tekur ellilífeyrir við. Ef einstaklingur fær 

annars konar bætur frá almannatryggingum eða lífeyrissjóð myndu þær greiðslur lækka 

útgreiðslu á örorkulífeyri. Hér er því gert ráð fyrir því að aðilarnir þrír séu einungis að 

þiggja örorkulífeyri frá Lífeyrissjóði verzlunarmanna (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 

á.á.b). 

Við útreikning á örorkulífeyri er sett upp tafla í Excel fyrir hvern og einn einstakling. 

Fyrst eru iðgjaldagreiðslur og uppsöfnuð réttindi fundin út alveg eins og gert var fyrir 

pörin hér að framan. Því næst eru meðaltekjur síðustu þriggja ára fyrir starfsorkutap 

fundnar út og notaðar sem viðmiðunartekjur til að reikna út réttindi sem aðili hefði 

safnað sér upp til 65 ára aldurs ef starfsorkutap hefði ekki átt sér stað. Við þá 

útreikninga er einnig gert ráð fyrir að viðmiðunartekjur hækki jafnt og þétt um 1,5% á 

ári. Þegar búið er að reikna út uppsöfnuðu réttindin er sú tala lögð saman við réttindin 

sem viðkomandi einstaklingur var þegar búinn að vinna sér inn fyrir starfsorkutapið. 

Örorkulífeyrir á ári er reiknaður út með því að margfalda þá tölu með 12 og miða við að 

greiðslur hæfust þremur mánuðum eftir starfsorkutap og til 67 ára aldurs. Því næst eru 

ellilífeyrisgreiðslur á ári fundnar út með sama hætti frá 67 til 82,25 ára aldurs. Þegar 

öllum þessum útreikningum er lokið er hægt að finna út samtalstölur yfir hvað hver og 

einn myndi borga til lífeyrissjóðs á móti því hvað hann myndi fá frá lífeyrissjóði yfir 

ævina. Helstu niðurstöður þessara útreikninga í krónum talið má sjá í töflu 8. Öryrki 1 

varð fyrir starfstapi við 35 ára aldur, öryrki 2 við 45 ára aldur og öryrki 3 við 55 ára aldur. 

Tafla 8. Greiðslur öryrkja til og frá lífeyrissjóði 

 

 

 

Greiðsla til 

lífeyrissjóðs  

yfir ævi 

Örorkulífeyrir 

frá lífeyrissjóði 

alls 

Ellilífeyrir 

frá lífeyris- 

sjóði alls 

Samtals frá 

lífeyrissjóð  

yfir ævi 

Mismunur 

Öryrki 1 7.012.423 107.823.671 51.789.366 159.613.037 152.600.614 

Öryrki 2 15.150.627 74.387.750 52.157.013 126.544.763 111.394.136 

Öryrki 3 24.595.344 43.899.348 52.507.092 96.406.440 71.811.096 
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Samkvæmt lögum gildir lágmarkstryggingarverndin um 56% lífeyrishlutfall líka þegar 

kemur að örorkulífeyrisgreiðslum ef full réttindi til framreiknings eru til staðar (Lög um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). Reiknað er út 

lífeyrishlutfall þessara þriggja einstaklinga miðað við ellilífeyrisgreiðslur og 

meðalævitekjur sem taka mið af örorkulífeyrisgreiðslum og tekjum fyrir starfsorkutap. 

Niðurstöður þeirra útreikninga má sjá í töflu 9. 

Tafla 9. Reiknað lífeyrishlutfall öryrkja 

 Ellilífeyrisgreiðslur á 

mánuði 

Meðalævitekjur 

á mánuði 

 

Lífeyrishlutfall 

Öryrki 1 283.002 kr. 339.654 kr. 83,3% 

Öryrki 2 285.011 kr. 409.549 kr. 69,6% 

Öryrki 3 286.924 kr. 507.564 kr. 56,5% 

 

6.4 Útreikningur á núvirtu greiðsluflæði 

Til að sýna enn betur muninn á hópunum er greiðsluflæðið til og frá lífeyrissjóði yfir 

æviskeið einstaklinganna núvirt miðað við 3,5% raunvexti. Núvirðing greiðsluflæðis er 

notuð til að sjá hvort það borgi sig að fara út í tiltekna fjárfestingu. Í þessu tilfelli er 

núvirðing greiðsluflæðis að athuga hvort einstaklingar rannsóknarinnar hagnist 

fjárhagslega á viðskiptum sínum við lífeyrissjóð. Ef núvirðing greiðsluflæðis reynist vera 

jákvæð tala er fjárfestingin arðbær en ef útkoman er neikvæð tala dregur hún úr auð 

fjárfestis. Hreint núvirði gefur til kynna hversu mikils virði framtíðarfjárstreymi er á föstu 

verðlagi nútíðar (Brigham og Houston, 2007).  

Hreint núvirði greiðsluflæðis er hægt að reikna í Excel með formúlunni NPV (e. net 

present value) með því að velja vaxtaprósentuna og greiðsluflæðið frá fyrstu greiðslu 

iðgjalda til lífeyrissjóðs allt að síðustu greiðslu fengins ellilífeyris frá lífeyrissjóði. 

Iðgjaldagreiðslur eru með neikvæðu formerki og fenginn örorku- og ellilífeyrir með 

jákvæðu formerki. Niðurstöður þessara útreikninga fyrir alla einstaklinga má sjá í töflu 

10. 
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Tafla 10. Núvirt greiðsluflæði til og frá lífeyrissjóði 

Einstaklingur Núvirt greiðsluflæði til og frá lífeyrissjóði 

Par 1 - Piltur -9.301.379 kr. 

Par 1 - Stúlka -5.869.988 kr. 

Par 2 - maður -13.483.759 kr. 

Par 2 - Kona -9.536.260 kr. 

Par 3 - Maður -16.752.900 kr. 

Par 3 - Kona -12.388.390 kr. 

Öryrki 1 48.857.010 kr. 

Öryrki 2 24.473.218 kr. 

Öryrki 3 6.972.644 kr. 
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7 Niðurstöður rannsóknar 

Munurinn á pörunum þremur er greinilegur. Þrátt fyrir sama aldur og sömu menntun 

eru karlarnir með hærri laun en konurnar í langflestum tilvikum. Því hærri laun sem 

einstaklingur hefur því meira er borgað í iðgjöld til lífeyrissjóða. Það er aðeins ein kona 

sem borgaði örlítið meira til lífeyrissjóðs en maðurinn sem hún var borin saman við og 

það var konan í pari þrjú. Hún er eina konan sem fékk hærri laun en karlinn á einum 

tímapunkti, en það var þegar þau fengu stöðu sem forstjórar. Sá munur í launum olli því 

að hún greiddi hærri iðgjöld en karlinn seinni hluta starfsævinnar. Þegar sameiginleg 

meðallaun allra paranna frá 25 til 65 ára aldurs eru skoðuð kemur í ljós að karlarnir voru 

ávallt með hærri laun en konurnar, eins og sjá má á mynd 1.  

 

Mynd 1. Meðallaun karla og kvenna 

Þegar lagðar eru saman heildargreiðslur kvennanna og karlanna þriggja til 

lífeyrissjóðs kemur fram að karlarnir borga 11% meira en konurnar í iðgjöld yfir ævina. 

Karlmennirnir eru einnig í öllum tilfellum með hærri ellilífeyri á mánuði en konurnar. 

Munurinn er mestur á milli fyrsta parsins, þar sem karlmaðurinn er með 29% hærri 

lífeyristekjur á mánuði en konan, en minnstur á milli þriðja parsins þar sem karlinn er 

með 2% hærri ellilífeyri á mánuði en konan. Á milli annars parsins er karlmaðurinn með 

12% hærri ellilífeyristekjur á mánuði en konan. Konurnar fá hins vegar meira til baka frá 
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lífeyrissjóðnum. Þegar lagðar eru saman heildargreiðslur karlanna og kvennanna frá 

lífeyrissjóði kemur í ljós að konurnar fá 17% meira í ellilífeyri yfir ævina en karlarnir.  

Áhrif örorku á lífeyrisgreiðslur eru skýr. Því lengur sem einstaklingur er öryrki því 

lægri iðgjöld eru greidd til lífeyrissjóðs og því meira fær einstaklingurinn til baka í 

fengnum örorku- og ellilífeyri. Sá sem er á vinnumarkaði til 35 ára aldurs borgar minnst 

inn í lífeyrissjóð í formi iðgjalda en fær mest af öllum til baka í formi örorku- og 

ellilífeyris. Sá sem er á vinnumarkaði helmingi lengur en fyrsti, eða til 45 ára aldurs, 

greiðir 106% meira í iðgjöld en fær 21% minna til baka en sá fyrsti. Sá aðili sem er tíu ár í 

viðbót á vinnumarkaði, eða til 55 ára aldurs, er búinn að borga 62% meira en öryrki tvö 

en fær 24% minna til baka. Hann er búinn að greiða 251% meira í iðgjöld en öryrki eitt 

og fær 40% minna til baka. Þótt greiðslurnar til og frá lífeyrissjóði séu eins misjafnar og 

raun ber vitni eru mánaðarlegar örorku- og ellilífeyrisgreiðslur mjög svipaðar á milli allra 

einstaklinga. Greiðslan hækkar einungis um 2.000 krónur á mánuði milli áratuga, sbr. 

töflu 9. 

Á mynd 2 má sjá muninn á heildartölum yfir borguð iðgjöld og fengnar greiðslur frá 

sjóði yfir ævi alla einstaklinga rannsóknarinnar. 

 

Mynd 2. Greiðslur til og frá lífeyrissjóði yfir æviskeið einstaklinga 
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Þegar lífeyrishlutföll allra aðila eru skoðuð kemur í ljós að aðeins fyrsta parið nær 

markmiðinu um 56% lífeyrishlutfall. Annað parið nær hlutfalli rétt fyrir neðan 50% en 

þriðja parið er komið mjög nálægt 40% lífeyrishlutfalli. Öryrkjarnir eru með hæstu 

hlutföllin og ná allir þrír lágmarkstryggingarverndinni um 56% lífeyrishlutfall. Á mynd 3 

sjást lífeyrishlutföll hvers og eins. 

 

 

Mynd 3. Lífeyrishlutfall einstaklinga 

Við að skoða núvirt greiðsluflæði allra einstaklinga til og frá lífeyrissjóði yfir æviskeið 

þeirra sést að karlmennirnir tapa mest á viðskiptum sínum við lífeyrissjóð þegar einungis 

er horft á fjárhagslegu hliðina. Öryrkjarnir koma hins vegar best út. Þeir eru einu 

aðilarnir sem fá jákvætt greiðsluflæði sem þýðir að þeir hagnast á viðskiptum sínum við 

lífeyrissjóð. Karlarnir og konurnar eru aftur á móti öll með neikvætt greiðsluflæði sem 

þýðir að fjárhagslega séð eru þau ekki að hagnast á viðskiptum sínum við lífeyrissjóð. Á 

mynd 4 sést núvirt greiðsluflæði hvers og eins. 
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Mynd 4. Núvirt greiðsluflæði einstaklinga 
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8 Umræða 

Útreikningar rannsóknarinnar sýna að karlmenn fá hærri ellilífeyri en kvenmenn. Það er 

sama niðurstaða og fékkst í rannsókninni Nægjanleiki lífeyrissparnaðar og það sama sést 

einnig á tölum frá þremur stærstu SI lífeyrissjóðum Íslands. Þar með er óhætt að álykta 

svo að karlmenn séu almennt með hærri ellilífeyri en konur. Þeir þættir sem hafa áhrif á 

þetta misræmi milli kynjanna  er að mestu leyti sú staðreynd að karlmenn virðast í 

meirihluta tilfella vera með hærri laun en konur fyrir að vinna sama starf. Hærri laun 

þýða hærri upphæð sem safnast til ellilífeyris. Einnig spilar inn í að karlmenn fara að 

meðaltali ári seinna á eftirlaun og hafa því eitt ár í viðbót til að safna réttindum. Þessir 

sömu þættir valda því að karlar borga meira inn í lífeyrissjóðina í formi iðgjalda en 

konur, eða 11% meira samkvæmt rannsókn þessarar ritgerðar. Það er töluvert minna 

hlutfall en sást á tölum frá þremur stærstu SI lífeyrissjóðunum en ýtir samt undir þá 

kenningu að karlmenn borga hærri iðgjöld. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að þrátt fyrir 

að konurnar borgi minna í iðgjöld, og séu með lægri ellilífeyri fá þær samt 17% meira en 

karlarnir til baka frá lífeyrissjóði. Þættirnir sem hafa áhrif á það eru þeir að konur eru 

líklegri til að lifa lengur og einnig vegna þess, að þær fara fyrr á eftirlaun, fá þær fleiri 

ellilífeyrisgreiðslur yfir ævina en karlarnir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kynbundin munur ellilífeyristekna á mánuði er 

mestur á milli fyrsta parsins, sem fór hvorki í mennta- né háskóla, en minnstur á milli 

aðila þriðja parsins sem fóru í menntaskóla og kláruðu tvær gráður í háskóla. Munur 

annars parsins, sem kláraði menntaskóla og eina háskólagráðu, er síðan nokkurn veginn 

mitt á milli.  Út frá því má álykta að kynbundni munurinn minnki eftir því sem 

menntastigið hækkar. 

Það er mikið misræmi í lífeyrishlutföllum paranna. Þrátt fyrir að öll pörin borgi iðgjöld 

í meira en 40 ár og hefji töku ellilífeyris fyrir 70 ára aldur nær bara eitt par af þremur 

lágmarkstryggingarverndinni um 56% lífeyrishlutfall. Hin tvö pörin ná bara á milli 40-50% 

lífeyrishlutfalli sem sýnir að því hærri laun sem einstaklingur hefur því erfiðara verður að 

ná markmiðinu. Hærri laun þýða meiri menntun sem þýðir færri ár á vinnumarkaði. 
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Meðalævitekjur verða hærri fyrir vikið og erfiðara verður að ná 56% af þeirri tölu í 

ellilífeyri. Draga má þá ályktun að lífeyrishlutfall lækkar eftir því sem tekjur hækka. 

Munurinn sem myndast á milli öryrkjanna í greiddu iðgjaldi er ekki hlutfallslega eins 

milli áratuga vegna þess að iðgjaldagreiðslur hækka eftir því sem aðili er lengur á 

vinnumarkaði. Munurinn á fengnum örorku- og ellilífeyri er mikið jafnari hlutfallslega 

séð milli aðilanna þar sem mánaðarlegar greiðslur frá lífeyrissjóði eru mjög svipaðar á 

milli þeirra. Framreikningur örorkulífeyris gengur út á það að reikna greiðslurnar eins og 

aðili hafi aldrei farið af vinnumarkaði og myndi halda áfram að greiða í lífeyrissjóð til 

eftirlaunaaldurs. Það er því hægt að draga þá ályktun að aldur skipti ekki miklu máli 

þegar kemur að upphæð mánaðarlegs örorkulífeyris, gefið að einstaklingur sé í sama 

starfi og verði ekki öryrki á ungaaldri. 

Lífeyrishlutfall er aftur á móti mjög ólíkt meðal öryrkjanna þriggja. Öryrki eitt er með 

mjög hátt lífeyrishlutfall vegna þess hve svipaðar meðalævitekjur hans eru  upphæð 

mánaðarlegs ellilífeyris. Hann fær mest af öllum frá lífeyrissjóði en glatar á móti 

tækifærinu á að vinna sig upp í starfi og fá hærri laun með tímanum. Öryrki þrjú fékk 

aftur á móti tækifæri til að verja lengri tíma á vinnumarkaði og hækka laun sín jafnt og 

þétt. Hann nær rétt svo 56% markmiðinu. Hann verður því fyrir mikið meiri 

tekjuskerðingu en hinir við að fara á örorkulífeyri. Það má því segja að því eldri sem 

einstaklingur er því meiri tekjuskerðingu veldur það að verða öryrki. 

Núvirðing greiðsluflæðis til og frá lífeyrissjóði yfir ævi einstaklinganna er mjög ólík 

milli hópanna. Karlmennirnir og konurnar hafa neikvætt greiðsluflæði af því að greiða í 

lífeyrissjóð á meðan öryrkjarnir fá jákvætt greiðsluflæði. Hér verður að hafa í huga að 

núvirðing tekur ekki með í reikninginn trygginguna sem liggur að baki þess að eiga aðild 

að lífeyrissjóði. Hver sem er gæti lent í ófyrirsjáanlegu starfsorkutapi og þá snýst dæmið 

við fyrir viðkomandi. Síðan ef einstaklingur lifir lengur en útreikningar gera ráð fyrir gæti 

núvirta greiðsluflæðið breyst úr neikvæðu í jákvætt. Við túlkun núvirta greiðsluflæðisins 

þarf því að huga að þessari hlið málsins en ekki einblína á fjárhagslegu hliðina og álykta 

að betra væri að ávaxta iðgjöldin upp á eigin spýtur. Greiðsla vinnandi fólks í lífeyrissjóð 

er lögbundin á Íslandi til að tryggja öllum ákveðin réttindi. 

Þessari ritgerð er ætlað að vera fræðandi og gagnleg til að átta sig á því hvernig 

lífeyriskerfið gengur fyrir sig og hvernig útreikningi lífeyrisgreiðslna er háttað. Mjög lítið 
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úrtak var rannsakað og erfitt að alhæfa um lífeyriskerfið út frá þeim niðurstöðum sem 

hér koma fram, en þær ættu samt sem áður að gefa einhverja mynd af muninum sem 

myndast getur milli samfélagshópanna sem skoðaðir voru. Í framhaldinu væri áhugavert 

að rannsaka stærra úrtak og taka fleiri dæmi úr öðrum starfsgeirum og sjá hvort 

munurinn sé svipaður milli þeirra. 
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9 Lokaorð 

Lífeyrissjóðskerfi Íslands samanstendur af sjóðsöfnun, skylduaðild og samtryggingu. Í 

þremur stærstu SI lífeyrissjóðum Íslands borga karlmenn hærri iðgjöld og fá jafnframt 

hærri ellilífeyri en konur. Í rannsókn þessarar ritgerðar fengust sömu niðurstöður. Einnig 

var fundið út að við starfsorkutap breytist eðli lífeyrisgreiðslna þannig að 

iðgjaldagreiðslur hætta og lífeyristaka byrjar langt um aldur fram. Rannsakaðir voru níu 

mismunandi aðilar úr ólíkum samfélagshópum og með því var hægt að skoða hvernig 

lífeyrissjóðir Íslands virka og hvaða mismunandi þættir hafa áhrif á iðgjaldagreiðslur og 

fenginn örorku- og ellilífeyri. Þar sem lífeyriskerfið er stór partur af lífi fólks ættu þessar 

upplýsingar að koma mörgum að gagni, til dæmis fyrir tekjuháa einstaklinga. Í 

niðurstöðum þessarar ritgerðar fá þeir tekjuhæstu lægsta lífeyrishlutfallið og sú 

staðreynd gæti hvatt til aukins séreignasparnaðar þessa samfélagshóps. 
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