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Útdráttur 
Tilgangur verkefnisins var að rannsaka mögulegan leiðréttan launamun kynjanna út frá 
starfsstéttum og nokkrum undirhópum innan starfsstéttanna. Að auki  er varpað ljósi á 
hvernig laun karla og kvenna hafa þróast innan starfsstétta með því að meta leiðrétta 
launaþróun innan starfsstétta. Til þess að svara rannsóknarspurningunni var notast við 
úrtak endurtekninna mælinga úr launarannsókn Hagstofunnar yfir 17 ára tímabil. Notast 
var við tölfræðiaðferðina slembiþáttalíkön, en með þeirri aðferð var hægt að leiðrétta fyrir 
ýmsum breytum sem hafa áhrif á laun auk þess að hafa einstaklings- og fyrirtækjaáhrif sem 
slembiþætti. Aðferðin var einnig notuð til að meta launaþróun starfsstétta og kynja innan 
þeirra með sömu aðferð, leiðrétt fyrir sömu breytum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 
ljós að launamunur er mestur meðal kynja í starfsstétt stjórnenda og tækna og minnstur  hjá 
starfsstéttum verkafólks og vélagæslufólks, en ekki mældist marktækur munur hjá 
síðarnefndri starfsstétt. Launaþróunarniðurstöður sýndu að á heildina litið höfðu konur 
hækkað minna en karlar í launum að meðaltali yfir öll árin. Misjafnt var þó eftir 
starfsstéttum hvort laun kvenna eða karla höfðu hækkað meira. Laun karla í 
starfsstéttunum stjórnendur og tæknar höfðu hækka meira að meðaltali yfir tímabilið en 
laun kvenna. Laun kvenna í starfsstéttunum sölu-, þjónustu og umönnun, iðnaðarfólk og 
vélagæslufólk höfðu hækkað meira en laun karla. 

Abstract 
The purpose of this research was to examine a possible adjusted gender pay gap within 
major working professions and a few sub categories within each profession. In addition, 
the adjusted wage growth for men and women of each profession was measured. The data 
set used was a sample of repeated measures, a longitudinal dataset that spans 17 years, 
from the Statistics Iceland’s wage research. The statistical tool chosen to answer the 
research topic was a mixed linear model, taking use of its abilities to regress on 
longitudinal datasets and adjust for both multiple fixed- and random effects. In this case 
the random effects were individual and company IDs. The method was used to examine 
both adjusted gender pay gap and adjusted gender wage growth for all groups. The results 
showed that adjusted gender pay gap varies greatly between working professions. With 
managers having the biggest pay gap and technicians having the second biggest pay gap. 
The two professions with the lowest pay gaps were elementary occupations and machine 
operators. Machine operators did, in fact, not have a statistically significant adjusted 
gender pay gap. The results from the adjusted gender wage growth showed that women’s 
wages, on the whole, grew less than men’s wages, on average over the time period. 
However, that was only true for some of the professions. Men’s wages in manager- and 
technician professions, grew more than women’s, while women’s wages in services and 
sales, craft workers and machine operators grew more that men’s. 
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1 Inngangur 
Launamunur kynjanna er hugtak sem hefur mikið verið rætt og álíka mikið 
rannsakað á seinustu árum, jafnvel áratugum. Margt hefur verið gert í því skyni að 
uppræta launamun kynjanna á Íslandi og töluverður árangur hefur náðst, en flestar 
rannsóknir benda til þess að enn sé svigrúm til að gera betur. 

Þetta fyrirbæri hefur ávallt verið mér hugleikið. Ekki endilega bara út frá sjónahorni 
kvenréttinda, heldur aðallega út frá einlægum áhuga á að skilja hvers vegna 
launamunur kynjanna er til staðar. Mér hefur ávallt fundist mjög áhugavert að það sé 
hópur fólks sem fengið hefur kerfisbundið lægri laun en annar hópur, hér á landi og 
um allan heim. Hvað veldur því og hvers vegna hefur ekki náðst að jafna stöðu 
kynjanna á vinnumarkaði, þrátt fyrir mikla baráttu og margar góðar aðgerðir? 

Það liggur í augum uppi að vandamál verða ekki leyst nema rót þeirra sé fundin. Sum 
vandamál eru þess eðlis að þau eiga sér eina rót, önnur eru töluvert margslugnari og 
uppsprettan er margþætt. Ég tel líklegt að launamunur kynjanna falli undir seinni 
flokkinn. Til þess að finna rót vandans er mikilvægt að skoða viðfangsefnið út frá 
sem flestum sjónarhornum.  

Þrátt fyrir að launamunur kynjanna hafi mikið verið rannsakaður hefur lítill hluti 
rannsókna snúið að því að rannsaka hvernig launamunurinn birtist meðal ákveðinna 
hópa innan vinnumarkaðarins. Þar kemur efni þessarar rannsóknar inn. Tilgangurinn 
með þessari rannsókn er að reyna að finna út hvort launamunur kynjanna sé 
mismikill eftir strafsstéttum og nokkrum undirhópum innan hverrar starfsstéttar. Til 
dæmis eru starfsstéttirnar skoðar út frá nokkrum menntastigum, út frá þeim sem eiga 
barn undir 2ja ára og þeim sem hafa verkstjórn yfir öðru starfsfólki. Að auki er reynt 
að varpa ljósi á hvar árangur hefur náðst á síðustu árum með því að skoða launaþróun 
starfsstétta. Út frá því má svo taka fyrir tilteknar starfsstéttir og rýna betur í hvers 
vegna árangur hefur náðst jafn vel og raun ber vitni, eða hvers vegna árangurinn 
hefur verið slakari en hjá öðrum stéttum. Allt er þetta gert til að varpa skýrara ljósi á 
vandann, meðal annars með því að kynna til leiks nýjar rannsóknaraðferðir og nýjar 
nálganir á rannsóknarefninu. 

Til þess að svara því hvort launamunur kynjanna sé mismikill eftir starfsstéttum og 
hvernig hann hefur þróast frá aldamótum, eftir starfstéttum er notast við 
langsniðsgögn með úrtaki úr launarannsókna Hagstofunnar yfir 17 ára tímabil.  
Framkvæmd er slembiþáttagreining á starfsstéttunum og undirhópum innan þeirra, 
þar sem leiðrétt er fyrir ýmsum breytum sem hafa áhrif á laun og launaþróun metin 
með sama hætti. 
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2 Bakgrunnur og fyrri rannsóknir 

2.1 Launamunur kynjanna – saga 

Fyrir rúmri hálfri öld voru konur og karlar í verkastörfum með sitthvora launatöfluna; 
karlakaup og kvennakaup. Árið 1955 voru grunnlaun karla 9 krónur og 24 aurar á tímann 
fyrir verkastörf en grunnlaun kvenna voru 6 krónur og 60 aurar á tímann (Kjör 
verkakvenna, 1955). Grunnlaunin gátu verið mishá eftir landshlutum þó þessi taxti væri 
algengastur. Einnig tíðkaðist að borga konum á sumum vinnustöðum karlakaup. Ekki er 
hægt að ganga út frá því að um samskonar störf hafi verið að ræða, eða að sambærilegum 
afköstum væri ætlast. Engu að síður er þessi launamunur nokkuð sláandi. Á þessum tíma 
var búið að samþykkja lög sem gáfu konum og körlum jafnan rétt til launa í 
embættisstörfum, kennarastörfum (Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 
2007-2008) og í störfum hjá hinu opinbera (lög nr 38/1954). 

Árið 1961 samþykkti Alþingi lög um launajöfnuð karla og kvenna. Lögin fólu í sér 
aðgerðaráætlun um launajöfnuð karla og kvenna í almennri verkamannavinnu, 
verksmiðjuvinnu og verslunar- og skrifstofuvinnu (lög nr. 60/1961). Samkvæmt áætluninni 
áttu laun kvenna að hækka í skrefum á árunum 1962-1967 þar til þau næðu launum karla. 
Með þessum lögum var fyrirtækjum gefið ákveðið svigrúm til að ná takmarkinu um jöfn 
laun karla og kvenna.  

Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar. Nýjasti áfanginn í báráttunni fyrir jöfnum 
launum karla og kvenna eru án efa ný löggjöf um jafnlaunavottun. Í janúar 2018 tóku gildi 
lög nr 56/2017 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna. Samkvæmt lögunum ber 
fyrirtækjum og stofnunum að  innleiða og fá vottaða svokalla jafnlaunavottun, samkvæmt 
staðilinum ÍST 85/2012. Lögin fela í sér aðgerðaráætlun þar sem jafnlaunavottunar um jöfn 
laun karla og kvenna er krafist af fyrirtækjum og stofnunum. Gert er ráð fyrir að þessu 
takmarki náist í áföngum eftir stærð fyrirtækja og stofnana til loka ársins 2021. Lögunum 
er ætlað að vinna gegn kynbundnum launamun og tryggja jafnan rétt og jafna stöðu karla 
og kvenna (Stjórnarráð Íslands, 2017). 

Nýjustu rannsóknir á Íslandi benda til þess að launamunur kynjanna sé að minnka 
(Hagstofan, 2018), bæði leiðréttur og óleiðréttur. Samkvæmt rannsókn Hagstofunnar á 
launamun kynjanna var óleiðréttur launamunur kynjanna 14,5% árin 2008-2010 en 10,2% 
árin 2014-2016. Enn fremur var leiðréttur launamunur kynjanna 4,8% árin 2008-2010 en 
3,6% árin 2014-2016. Samkvæmt þeim upplýsingum ættum við að sjá vísbendingar um 
það í launaþróun kvenna, það er að laun kvenna hækki þá hlutfallslega meira en laun karla. 
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2.2 Launamunur kynjanna – rannsóknir og 
kenningar 
Margar rannsóknir benda til þess að launamunur milli kynjanna sé mismikill eftir ólíkum 
hópum á vinnumarkaðinum. Til dæmis leiddu niðurstöður rannsóknar sem starfsmenn 
Capacent unnu fyrir félagsmálaráðuneytið árið 2006 að launamunur kynjanna er mismikill 
eftir menntunarstigi. Í skýrslunni kemur fram að launamunur kynja hjá 
grunnskólamenntuðum var 14,3%, hjá framhaldsskólamenntuðum 12,3% og 17,1% meðal 
háskólamenntaðra (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir et al, 2006). 

Í skýrslunni „Launamunur karla og kvenna” sem Sigurður Snævarr vann fyrir 
velferðarráðunetið árið 2015 kemur fram að óleiðréttur launamunur kynja meðal ýmissa 
starfsstétta og starfshópa er mjög misjafn (Sigurður Snævarr 2015, 22). Munurinn milli 
kynja meðal starfshópa var allt frá -9 til 34% (neikvæð tala lýsir hærri launum kvenna, 
jákvæð tala lýsir hærri launum karla). 

Samtök atvinnulífsins í Danmörku gerðu viðamikla rannsókn á leiðréttum launamun 
kynjanna meðal starfsstétta árið 2001. Í rannsókn sinni komust þau að því að starfsfólk í 
verkamanna- og iðnaðarstörfum mældist bæði minni óleiðréttur og leiðréttur launamunnur 
kynjanna en með starfsfólks í skrifstofu-, afgreiðslu- og þjónustustörfum, og störfum tækna 
og sérfræðinga. Óleiðréttur launamunur fyrrnefnda starfstétta var  hins vegar 15% og 
leiðréttur munur var 3%, á meðan óleiðréttur launamunur síðarnefndra starfsstétta var 26% 
og leiðréttur var 5% (Dansk Arbejdsgiverforening 2001, 145). 

Glerloft og klístrað gólf 

 Ein kenning sem snýr að mismiklum launamun kynjanna í ólíkum stéttum er 
kenningin um glerloftið (e. glass ceiling). Glerloftið lýsir því þegar launamunur er meiri á 
meðal launahærri og meira menntaða einstaklinga, til dæmis meðal stjórnenda og 
sérfræðinga (Albrecht et al, 2003). Þá er hægt að ímynda sér að kynin séu nokkurn veginn 
samstíga á vinnumarkaðinum þegar kemur að launum, nema þegar komið er að efri þrepum 
launastigans, þá komast konur ekki jafn langt upp og karlmenn og reka sig á óáþreifanlegt 
glerloft. Öfugt við glerloftið, lýsir klístrað gólf (e. sticky floor)  því þegar launamunur 
kynjanna mælist mestur í lægstu þrepum launastigans. Þá er hugsunin sú að konur séu 
fastar í lágmarkslaunum eða fái jafnvel borgað samkvæmt lægri taxta, á meðan karlar eigi 
auðveldara með að hækka eða fái hærri byrjunarlaun (Kee et al, 2006). 

Víðari túlkun á glerloftinu nær yfir öll stig vinnumarkaðasins. Ef það finnst launamunur 
einhvers  staðar væri hægt að nota hugtakið glerloft til að lýsa því (Cotter et al. 2001). En í 
þessari rannsókn munum við halda okkur við hefðbundari skilgreiningar á glerlofti og 
klístruðu gólfi. Við ættum að sjá hvort að launamunur á íslenskum vinnumarkaði falli betur 
að kenningunni um glerloft eða klístruð gólf, þó rannsóknin snúi ekki beint að þeim 
hugmyndum. 
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Hvað útskýrir launamun kynjanna? 

 Innan vinnumarkaðshagfræði eru tvær hugmyndir sem snúa að launamun milli hópa 
og hvers vegna hann er til staðar. Sú fyrsta tengist kenningunni um sjálf-fjárfestinga 
módelið (e. human capital model), nánar tiltekið starfsvali innan hennar. Í stuttu máli 
stinga fræðimenn upp á að konur velji sér kerfisbundið störf sem borga lægri laun. Þetta 
val er þá til dæmis gert í samræmi við framtíðaráform um barneignir (Laing 2011, 385).  

Önnur kenning er sú að raunveruleg mismunun eigi sér stað á vinnumarkaði gagnvart 
ákveðnum hópum (e. market discrimination). Þá skiptist mismununin í annars vegar 
launamismunun (e. earnings discrimination), þar sem tveir einstaklingar, sem ættu annars 
að fá sömu laun, fá misjöfn laun út frá þeim hópum sem þeir tilheyra. Hins vegar 
starfsmismunun (e. occupational discrimination), þar sem einstaklingar sem tilheyra 
ákveðnum hópum komast ekki í störf sem einstaklingar úr öðrum hópum hafa aðgang að 
(Laing 2011, 334). 

 

Hugtök yfir launamun 

Í rannsókninni er notast við hugtökin leiðréttur og óleiðréttur launamunur kynjanna. Oft 
eru einnig notuð hugtökin skýrður og óútskýrður launamunur kynjanna.  

Óleiðréttur launamunur kynja 

 Sá launamunur sem fyrirfinnst milli kynja almennt á vinnumarkaði, án þess að tekið 
sé tillit til neinna breyta sem hafa áhrif á laun einstaklinga, þ.m.t. starf, menntun, 
starfsaldur og fleira í þeim dúr. Finna má óleiðréttan launamun kynjanna með því að reikna 
út tímakaup allra kvenna í gagnasafni og tímakaup allra karla í gagnasafni og mæla 
tímakaup kvenna sem hlutfall af tímakaupi karla. Sá mismunur er þá óleiðréttur 
launamunur (Hagstofa Íslands, 2017c). 

Leiðréttur launamunur kynja 

 Sá launamunur milli kynjanna sem stendur eftir þegar búið er að gera tölfræðilega 
greiningu á launum og að sama skapi leiðrétta fyrir ýmsum breytum sem taldar eru hafa 
áhrif á laun einstaklinga s.s. störf, menntun, starfsaldur o.fl. Oft er notuð aðhvarfsgreining 
(aðferð minnstu kvaðrata) við tölfræðivinnsluna. Ekki eru alltaf notaðar sömu breyturnar til 
að leiðrétta fyrir launamun kynjanna, en þó eru margar sem koma fyrir í flestum 
greiningum. 

Skýrður og óskýrður launamunur 

 Hugtökin skýrður og óskýrður launamunur kynjanna er nátengdur hugtökunum hér 
að ofan. Skýrður launamunur er sá launamunur sem hægt er að skýra með því að leiðrétta 
fyrir breytum sem hafa áhrif á launamun og óskýrður er þá sá munur sem stendur eftir 
(Hagstofan, 2018). Saman mynda skýrður og óskýrður launamunur óleiðréttan launamun. 
Hugtökin óskýrður launamunur og leiðréttur launamunur lýsa því sama. Sjá jöfnu fyrir 
neðan: 
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𝑆𝑘ý𝑟ð𝑢𝑟 𝑙𝑎𝑢𝑛𝑎𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟 + ó𝑠𝑘ý𝑟ð𝑢𝑟 𝑙𝑎𝑢𝑛𝑎𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟
!"#ð!é!!"# !"#$"%#$#&

=  ó𝑙𝑒𝑖ð𝑟é𝑡𝑡𝑢𝑟 𝑙𝑎𝑢𝑛𝑎𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟 

 

Er réttlætanlegt að leiðrétta launamun kynjanna? 

Til eru sérfræðingar og rannsakendur sem eru þeirrar skoðunar að það sé ekki réttlætanlegt 
að leiðrétta fyrir launamun kynjanna. Rökin fyrir því eru að lokamarkmiðið sé 
launajöfnuður á vinnumarkaði, og hann náist ekki ef sátt ríkir um að ákveðnir þættir 
útskýri hvers vegna kynin fái mishá laun. Ennfremur eru sérfræðingar ekki sammála um 
hvaða þætti á að nota til að leiðrétta fyrir launamun (Grimshaw and Rubery 2002, 2-3). 
Margt kemur fram þegar reyndat er að leiðrétta fyrir misháum launum og þegar við skoðað 
er hvaða þættir hafa áhrif á laun sem varpar ljósi á hvers vegna launamunurinn er til staðar. 
Því er, að mati rannsakanda, gild ástæða til þess að réttlæta leiðréttingu á launamun 
kynjanna. Það tengist svo aftur  markmiði þessarar rannsóknar. Hvers vegna er launamunur 
kynjanna til staðar og hvar er hann aðallega að finna?  

2.3 Launaþróun 
 

Þeir sem hafa helst rannsakað launaþróun á íslenskum vinnumarkaði eru  stéttarfélög, 
hagsmunasamtök og aðrar stofnanir. Árið 2016 gáfu Heildarsamtök vinnumarkaðarins út 
skýrslu þar sem launaþróun var meðal annars könnuð út frá kyni, stéttarfélögum og 
starfssviðum. Aðferðarfræðin sem notast var við snerist um að mæla launavísitölu fyrir 
mismunandi hópa og finna svo mun karla og kvenna með því að deila árlegri vísitölu karla 
með vísitölu kvenna og margfalda svo með 100 (Sigurður Snævarr 2016, 20). 
Niðurstöðurnar sýndu að launa kvenna höfðu þróast umfram laun karla í langflestum 
tilfellum. Mestu munaði á körlum og konum innan stéttarfélaga ASÍ og BHM. 

Kenningar um misjafna launaþróun meðal kynja eru ekki svo algengar og því munum við 
einbeita okkur að því að tengja kenningafræðilega hlutann við launamismuninn.  
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3 Gögn og aðferð 
Við tölfræðilega úrvinnslu á rannsóknarefninu var notast við gagnasafn úr launarannsókn 
Hagstofu Íslands, sem var auðgað með upplýsingum úr nokkrum öðrum gagnasöfnum, 
meðal annars gögnum um mannfjölda og menntun. Notast er við gögn frá árunum 2000-
2016. Hver starfsmaður í gagnasafninu hefur eina mælingu fyrir hvert ár. 

3.1 Gögn 

3.1.1 Launarannsókn Hagstofunnar 

Upplýsingum um laun hefur verið safnað á Íslandi í marga áratugi. Frá árinu 1963 safnaði 
Kjararannsóknarnefnd upplýsingum um laun fyrir almennan vinnumarkað og hóf rafræna 
innsöfnun gagna beint úr launakerfum árið 1986. Kjararannsóknarnefnd opinberra 
starfsmanna safnaði gögnum fyrir opinbera geirann. Gagnaöflun og úrvinnsla gagna var 
unnin á ólíkan hátt hjá þessum stofnunum. Hin eiginlega launarannsókn, í þeirri mynd sem 
hún er í dag, hófst árið 1997 í kjölfar samkomulags milli Hagstofu Íslands og 
Kjararannsóknarnefndar um framkvæmd nýrrar launarannsóknar á almennum 
vinnumarkaði þar sem tekið er mið af reglugerðum á evrópska efnahagssvæðinu. 
Sambærilegt samkomulag var gert milli Hagstofunnar og Kjararannsóknarnefndar 
opinberra starfsmanna, en það samkomulag kom ekki til framkvæmda. Árið 2005 tók 
Hagstofan yfir framkvæmd á launarannsókn af Kjararannsóknarefnd sem eini 
framkvæmdaraðili rannsóknarinnar (Margrét Kristín Indriðadóttir 2010, 1).  

Kostir og gallar launarannsóknarinnar 

Rekstrareiningar í úrtaki launarannsóknarinnar skila mánaðarlega inn gögnum til 
Hagstofunnar sem keyrð eru beint úr launahugbúnaði sem fyrirtækið notar til að greiða 
starfsmönnum sínum laun. Gagnaskilin innihalda órekjanleg auðkenni einstaklinga og 
rekstrareininga. Þau sýna meðal annars öll laun sem starfsmaður fær greitt, flokkuð niður 
eftir eðli greiðslanna, ásamt vinnutíma, starfsaldri og starfaflokkun hvers starfsmanns. Það 
eru því fá gagnasafn sem eru jafn réttmæt og gagnasafn launarannsóknarinnar þegar kemur 
að raunverulegum launatölum. Hagstofan heldur utan um ýmis önnur gagnasafn sem 
innihalda sömu órekjanleg auðkenni einstaklinga. Þannig er hægt að bæta við upplýsingum 
úr öðrum gagnasöfnum við gagnasafn launarannsóknar, sem hefur verið gert með 
gagnasafnið sem úrtak rannsóknarinnar er tekið úr. Fjallað verður nánar um hvaða 
upplýsingar komu úr hvaða gagnasöfnum í kafla 3.1.3. um breytur. 

Gagnaöflun Hagstofunnar hefur það fram yfir gagnasafn sem er safnað með því að spyrja 
einstaklinga beint út í launaupplýsingar, að hún kemur bæði í veg fyrir svarskekkju 
svarenda (e. response bias) og þátttökuskekkju (e. participation bias eða non-response 
bias). Svarskekkja er þegar svarendur svara til dæmis á félagslega jákvæðari hátt en að 
segja sannleikann, t.d. með því að segjast vera með hærri laun en þeir eru raunverulega 
með (Mortel 2008, 41). Þátttökuskekkja er þegar hópur fólks er kerfisbundið líklegri til að 
svara oftar könnunum en aðrir hópar. Til dæmis er fólk með háskólamenntun líklegra til að 
svara könnunum en fólk með grunnskólamenntun (Sedgwick 2013, 1). 
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Launarannsóknin þekur um  af vinnumarkaðinum á Íslandi, hvað varðar atvinnustarfsemi 
rekstrareininga. Að meðaltali skila rekstrareiningar launagögnum fyrir um það bil 70-80.000 
starfsmenn á mánuði. Launarannsóknin inniheldur þó nokkur sveitarfélög og fjölmargar 
ríkisstofnanir. Gögnin ættu að endurspegla ríkið og sveitarfélögin vel þar sem laun 
starfsmanna sveitarfélaga og ríkis fylgja kjarasamningum. Flestar atvinnugreinar á almenna 
vinnumarkaðinum eru með góða þekju. Það sem hefur helst vantað inn í launarannsóknina eru 
fyrirtæki í rekstri gististaða og veitngahúsa ásamt hugbúnaðargeiranum. Unnið er að því að 
bæta þeim rekstrareiningum í úrtakið.   

Þegar nýjar rekstrareiningar eru teknar inn í úrtak launarannsóknar er uppbygging og 
launasetning þeirra kortlögð og sérfræðingur Hagstofu fer yfir skráningarupplýsingar í 
launakerfum í samstarfi við tengilið rekstrareiningar. Það tryggir samræmingu gagna þar sem 
rekstrareiningar í úrtaki geta verið mjög ólíkar og skráningarupplýsingar ekki samræmdar í 
kerfum. Tengiliðir rekstrareininga skrá, undir handleiðslu sérfræðinga Hagstofu, upplýsingar í 
kerfin eins og starfaflokkun samkvæmt ístarf95, atvinnugrein fyrirtækja, starfsstöð og 
vinnutíma miðað við fullt starf.  Samhliða eru allir launaliðir rekstrareiningar flokkaðir 
samkvæmt launafærslu Hagstofunnar. Þegar regluleg gagnaskil hefjast eru gögn sannreynd 
mánaðarlega eða í hvert skipti sem þau berast Hagstofunni. Ef breytingar eða álitamál koma 
upp í gögnum er haft samband við rekstrareiningar til að tryggja gæði gagna. Eftir megni er 
reynt að endurskoða skráningarupplýsingar rekstrareininga reglulega, bæði til að auka gæði 
gagna en einnig til að gefa rekstreiningum endurgjöf svo líklegra sé að þau muni eftir að 
tryggja að upplýsingar séu réttar, eins og að breyta um starfaflokkun í kerfinu ef starfsmaður 
fær framgang í starfi. En launafulltrúi eða annar aðili hjá rekstrareiningum sér um að viðhalda 
skráningarupplýsingum starfsmanna. Vinnumarkaður á Íslandi breytist hratt og því má áætla 
að einhver villuhætta sé á ferð þegar kemur að réttmætri skráningu eins og starfaflokkun 
starfmannanna. Það er þó notast við ýmsar vinnsluaðferðir til að grípa þá sem eru ekki rétt 
flokkaðir og hindra að þeir skráist inn í aðalgagnasafnið.  

Hér fyrir neða má sjá graf yfir fjölda launamanna á hverju ári í gagnasafni 
launarannsóknarinnar. 
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Mynd 1 Fjöldi launamanna í gagnasafni 

Eins og sjá má inniheldur gagnasafn launarannsóknarinnar upplýsingar um 20-30.000 
manns á ári frá árunum 2000 til 2007. Árið 2008 bættust. ríkisstofnanir inn, ásamt fjölda 
annarra rekstrareininga. Það útskýrir þá gríðarlegu aukningu sem varð á árinu, þegar 
gagnasafnið fór  úr tæpum 30.000 starfsmönnum í tæpa 80.000. 

3.1.2  Úrtakið 

 Í byrjun vinnslu rannsóknarefnisins var tekin sú ákvörðun að draga lagskipt úrtak úr 
gagnasafni launarannsóknarinnar. Ákvörðunin byggðist aðallega á því að fá nokkurn 
veginn jöfn hlutföll fyrir alla hópa og tryggja að úrtakið endaði með nægjanlega stóra hópa 
fyrir bæði kynin í öllum starfstéttum. Til að mynda eru fáir í starfstétt vélagæslufólks, það 
á sérstaklega við um konur. Einnig er hópur karlmanna í starfstétt skrifstofufólks nokkuð 
fámennur. Lagskipta úrtakið var að auki hugsað til að sýna hugmyndafræðilegan launamun 
eða launaþróun kynjanna. Það er, launaþróun eða launamun óháð því hversu stór 
starfstéttin er á vinnumarkaðinum eða hvernig hlutföll kynja er innan hennar.  

Það var strax ljóst að nauðsynlegt væri að lagskipta eftir kyni en það kom til greina á 
hugmyndastigi verkefnisins að lagskipta úrtakinu eftir bæði starfstétt eða atvinnugrein. 
Eftir miklar vangaveltur, skoðanir og prófanir kom í ljós að það hefði reynst sérstaklega 
óhentugt að lagskipta eftir öllum þremur breytunum á sama tíma aðallega vegna þess að 
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gagnasafn launarannsóknarinnar inniheldur frekar margar og misfjölmennar 
atvinnugreinar. Þá eru atvinnugreinar þess eðlis að starfsstéttir innan þeirra eru 
misfjölmennar. 

Lokaniðurstaðan var lagskipt slembiúrtak bæði útfrá kyni og starfsstétt. Starfstéttirnar eru 8 
og kynin 2, þannig að slembiúrtökin eru 16 og innihalda öll 350 manns. Talan 350 var 
valin vegna þess að það er um það bil fjölmennasti hópur sem hægt var að taka með 
slembiaðferð fyrir fámennasta lagið í gagnasafninu, kvenkyns vélagæslufólk. 

 

Mynd 2 Kyn í hverri starfsstétti 

Úrtakið var dregið árið 2016 með slembiaðferð í forritinu R. Árið 2016 inniheldur því 
(350*16) 5.600 starfsmenn. Því næst voru brengluðu kennitölur þessara 5.600 starfsmanna 
dregnar úr gagnasafni launarannsóknarinnar fyrir öll árin, til ársins 2000. Þessi afturvirka 
aðferð var valin fram yfir aðferðina að draga árið 2000 og para næstu 17 ár af tveimur 
ástæðum. Í fyrsta lagi var það til að ná inn sem fjölmennustu launþegahópum í hverri 
starfstétt í byrjun (gagnasafnið árið 2000 var um fjórðungur af gagnsettinu árið 2016), og 
að ná einnig inn góðum hópi starfsmanna lokaárið. Afföllin á hverju ári eru um 10%, 
þannig að slembiúrtak dregið árið 2000 hefði skila ansi fámennum hópi starfsmanna 2016. 
Síðast en ekki síst var hugmyndin sú að endurspegla launagagnasafnið sem best fyrir allt 
tímabilið.  

Vegna afturvirkrar aðferðar við útdráttinn þarf að hugsa úrtakið þannig að sífellt fleira 
starfsfólk bætist við eftir því sem árin líða, en ekki að sífellt fleiri detta út, eins og 
algengara er í langsniðsrannsóknum.  

Á næstu blaðsíðum má sjá myndræna framsetningu af úrtakinu. 
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Mynd 3 Úrtakið - myndræn framsetning 

Íslenskur	vinnumarkaður	

Úrtak	rekstrareininga	í	launarannsókn	
Hagstofunnar	

Lagskipt	slembiúrtak	
fyrir	rannsókn	

Stjórnendur	KK	
350	manns	

Sérfræðingar	KK	
350	manns	

Tæknar	KK	350	
manns	

Skrifstofufólk	KK	
350	manns	

Sölu-,	þj.	og	
umönnunarfólk	
KK	350	manns	

Iðnaðarfólk	KK	
350	manns	

Vélagæslufólk	
KK	350	manns	

Verkafólk	KK	
350	manns	

Stjórnendur	KVK	
350	manns	

Sérfræðingar	
KVK	350	manns	

Tæknar	KVK	350	
manns	

Skrifstofufólk	
KVK	350	manns	

Sölu-,	þj.	og	
umönnunarfólk	
KVK	350	manns	

Iðnaðarfólk	KVK	
350	manns	

Vélagæslufólk	
KVK	350	manns	

Verkafólk	KVK	
350	manns	
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Mynd 4 Fjöldi launamanna í úrtaki 

 

Stjórnendur Sérfræðingar Tæknar Skrifstofufólk 

Sala, 
þjónusta 

og 
umönnun Iðnaðarfólk Vélagæslufólk Verkafólk 

4569 5687 5196 4026 5879 5277 4119 5097 
Tafla 1 Fjöldi launamanna í hverri starfsstétt í úrtakinu 

Karlar   Konur 
19979 19871 

Tafla 2 Fjöldi launamanna í hvoru kyni í úrtakinu 

Aðeins hluti af starfsmönnunum eru í gagnasafninu allan tímann, flestir eru þó nokkur ár. 
Einhverjir starfsmenn hverfa úr gagnasafninu en koma svo aftur – þar af leiðandi vantar 
eitthvað tímabil fyrir þá. Ástæður fyrir því geta verið af ýmsum toga. Til dæmis fer fólk í 
fæðingarorlof eða veikindaleyfi, dettur út af vinnumarkaði tímabundið og fær jafnvel vinnu 
hjá öðrum rekstrareiningum sem eru líka í úrtaki launarannsóknar.  

Það má gefa sér að flestir séu í sama starfi yfir langt skeið, en að sjálfsögðu má alltaf gera 
ráð fyrir einhverri starfsþróun. Fólk vinnur sig upp, breytir um starf eða skiptir um 
vinnustað. Ef það breytir algjörlega um starf, til dæmis fer frá því að vera sérfræðingur en 
gerist svo stjórnandi, þá færist sá einstaklingur yfir í aðra starfstétt í gögnunum. Módelið 
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fangar það ekki sérstaklega ef starfsmenn skipta um starf innan sinnar starfstéttar eða milli 
rekstrareininga sem eru í úrtakinu. Hinsvegar þarf það ekki endilega að vera galli, þar sem 
markmiðið er á að skoða launaþróun ákveðinnar starfstéttar og þá eru starfabreytingar 
eðlilegur hluti af starfs- og launaþróun hjá einstaklingum í tiltekinni starfsstétt. Það sama 
má segja um starfabreytingar meðal kynjanna, sérstaklega þegar kyn er skoðað óháð 
starfstétt. En þar sem rannsóknin miðar að því að bera saman launaþróun kynjanna beinist 
áhuginn á að sjá hvort starfsþróun sé samskonar hjá báðum kynjunum. 
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3.1.3 Breytur í líkaninu 

 

1. Laun 

Svarbreytan í líkönunum er laun. Í þessari rannsókn verður notast við tiltekna mælingu launa 
sem nefnist reglulegt tímakaup.  

Reglulegt tímakaup er fundið með því að reikna saman allar reglulegar launagreiðslur 
launamanna á ársgrundvelli og deila þeim með fjölda vinnustunda launamanns. Fjöldi 
vinnustunda er byggður á greiddum stundum.  

Vinnutími starfsmanna er sem áður segir summa allra dagvinnu-, vaktavinnu-, 
eftirvinnustunda, uppælingu og orlofstímum sem starfsmenn hafa á ári (einnig talað um sem 
greiddar stundir launamanna) (Hagstofa Íslands, 2017). Ef viðkomandi starfsmaður er 
tímakaupsmaður þá fylgja mældir tímar með í gagnasafninu fyrir hvern mánuð. Ef hann er 
mánaðarmaður (fullt starf eða hlutastarf) fylgir skráður vinnutími hans með sem 
dagvinnustundir.  

Skráður vinnutími er sá vinnutími sem samið hefur verið um í kjarasamningum eða hjá 
rekstrareiningum miðað við fullt starf. Hann gefur til kynna hversu miklu vinnuframlagi er 
ætlast til af starfsmanninum á mánuði. Til dæmis er algengt að sérfræðingar hjá stéttarfélagi 
innan BHM séu með samkomulag um að vinna 173,3 klst á mánuði, á meðan skrifstofufólk 
hjá VR er með 162,5 klst á mánuði. Skráði vinnutíminn endurspeglar fullan vinnutíma með 
kaffipásum, þar sem við á. 

Launagagnasafn Hagstofunnar býður uppá nokkrar launamælingar sem mögulegar 
svarbreytur í rannsókninni.  Má þar helst nefna regluleg laun, heildarlaun og heildarlaun 
ásamt akstursgreiðslum og hlunninum. Regluleg laun eru allar launagreiðslur sem launþegi 
fær, sem gerðar eru upp reglulega. Inni í reglulegum launum eru mánaðarlaun og 
dagvinnukaup, vaktaálag, kostnaðargreiðslur og hvers konar bónusar og álagsgreiðslur sem 
gerðar eru upp reglulega, að undanskildum mældum yfirvinnustundum. Heildarlaun eru 
regluleg laun ásamt eingreiðslum, orlofsuppbótum og öðrum launum sem gerð eru upp 
óreglulega. Heildarlaun ásamt akstursgreiðslum og hlunnindum útskýra sig nokkuð vel sjálf. 
Eins og nafnið gefur til kynna innihalda heildarlaun ásamt aksturgreiðslum og hlunnindum 
allar greiðslur sem launamaður fær frá laungreiðanda sem tengjast vinnu hans. Það er 
freistandi að nota þá mælingu til að mæla launaþróun kynja og starfstétta, en því miður er hún 
óraunhæfur kostur í tilfelli þessarar rannsóknar.  

Til þess að geta borið alla í gagnasafninu jafnt saman óháð vinnustundum er launum deilt 
niður á fjölda vinnustunda. Það gefur að skilja að vinnustundir fylgja einungis dagvinnu-, 
vaktavinnu- og orlofstímum. Eftir því sem við fleiri greiðslur bætast við fæst hærri summa 
sem deilist niður á sama fjölda tíma. Reglulegu launin eru í nokkuð góðu samræmi við 
vinnutíma starfsmanna. En þegar við bætum akstursgreiðslum hlunnindum og öðrum 
greiðslum sem gerðar eru upp óreglulega, byrjum við að sjá nokkuð ýktari tölur hjá þeim sem 
hafa færri vinnustundir. Eins má einnig færa rök fyrir því að reglulegu launin tryggi jafnari 
samanburð milli starfa, þar sem óreglulegar greiðslur, aksturgreiðslur og hlunnindi geta verið 
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mjög ólík eftir störfum og vinnustað. Við komumst þar af leiðandi nær því að bera saman epli 
og epli í staðinn fyrir epli og appelsínur með því að nota reglulegt tímakaup. 

Launin í gagnasafninu eru ekki normaldreifð, ekki frekar en laun í flestum öðrum 
gagnasöfnum. Til þess að leiðrétta lögun launanna umreiknum við þau yfir á lograskala. Það 
gerir okkur örlítið erfiðara fyrir að túlka niðurstöður úr tölfræðigreiningunum, en í staðinn 
fáum við betri lögun á gögnunum sem standast forsendur tölfræðigreininganna. En 
forsendurnar eru meðal annars normaldreifðir leifaliðir (Winter, 2003).  

 

 

Mynd 5 Dreifing launa í krónum 

Hér fyrir ofan má sjá dreifingu reglulegs tímakaups eins og það lítur út í gagnasafninu (hjá 
úrtakinu). Fyrir neðan má svo sjá hvernig breytan lítur út eftir umbreytingu yfir á lograskala. 
Eins og sést er hún mun nær því að vera normaldreifð. 
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Mynd 6 Drefing launa á lograskala 

2. Fullt starf 

Til þess að uppfylla skilyrðið um fullt starf þurfa einstaklinga að vera í að minnsta kosti 90% 
starfshlutfalli miðað við þann skráða vinnutíma sem fylgir starfi þeirra. 

3. Kyn   

Breytan kyn ætti að vera ein sú réttmætasta í öllu gagnasafninu, en upplýsingar um kyn 
starfsmanns eru fengnar úr Þjóðskrá. 

4. Starf og starfstétt 

Störfin í gagnasafninu eru kóðuð samkvæmt flokkum í ístarf95 starfaflokkuninni. Ístarf 
starfaflokkunin byggist á alþjóðlegu starfaflokkuninni ISCO sem kemur frá International 
labor organization (ILO). Þar af leiðandi er hægt að bera flokkuð launagögn skv. ístarf95 
saman við ýmis alþjóðleg launagögn, t.a.m. launagögn frá Eurostat (Hagstofan, 2009).  

Störfin í ístarf95 eru flokkuð niður í 4 stafa flokkun. Hvert starf hefur sinn kóða. Í 
tölfræðigreiningum í rannsókninni verður notast við þessi 4 stafa númer. Þó að við séum með 
flokkað niður á 4 stafa númer, sem er mesta niðursbrotið samkvæmt Ístraf95 staðlinum, þá 
getum við samt verið með störf innan þeirra sem eru mis lík. Flestir 4 stafa flokkarnir 
innihalda mjög afmörkuð störf, eins og flokkur 7231 sem eru störf bifvélavirkja. En það eru 
þó nokkrir starfsflokkar sem innihalda fjölbreyttari störf og fjölbreyttari ábyrgðasvið, það á 
sérstaklega við um störf stjórnenda. Til að skilgreina starfsstéttirnar notum við ákveðna 
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grófflokkun samkvæmt ístarf. Starfsmenn eru þá flokkaðir í starfsstétt út frá fyrsta staf í 
ístarfsnúmeri þeirra.  

Hér fyrir neðan verður farið suttlega yfir starfstéttirnar sem við notum í greiningunni. Heitin 
sem við notum eru örlítið frábrugðin heitunum sem notuð eru til að lýsa starfsstéttunum í 
ístarf95 handbókinni. En leitast var við að hafa starfsheitin örlítið einfaldari og meira lýsandi. 

Starfstéttir  
Stjórnendur Kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn, stjórnendur og 

millistjórnendur rekstraeininga. Inni í þessum hópi er tiltölulega 
breiður hópur, allt frá forstjórum stórra fyrirtækja niður í 
verslunarstjóra í litlum verslunum. 

 
 Sérfræðingar Sérfræðingar á öllum fagsviðum. Viðmiðið er iðulega að í störfunum 
sem flokkast hér er gerð krafa um mjög sértæka þekkingu og oftast er 
gerð krafa um háskólamenntun. Hér flokkast til dæmis verkfræðingar, 
kennarar, veðurfræðingar, skurðlæknar o.fl. 

 
 Tæknar Hér flokkast tæknar og sérmenntað starfsfólk, en einnig starfsmenn 
með sértæka þekkingu. Munurinn á tæknum og sérfræðingum er helst 
að það er alla jafn ekki gerð krafa um háskólamenntun hjá tæknum.  
Gjarnan hafa starfsmenn sem flokkast hér einhverja starfsmenntun, 
sérhæfða kunnáttu eða próf.  Dæmi um starfsfólk sem flokkast hér eru 
tanntæknar, verðbréfamiðlarar, sjúkraliðar, grafískir hönnuðir og 
bókarar. 

 
 Skrifstofufólk Í þessum flokki er starfsfólk sem vinnur við hverskonar skrifstofu eða 
ritarastörf. Dæmi um störf eru móttökuritari, gjaldkeri, 
innheimtufulltrúi og bókasafnsvörður. 

 
 Sala-, 

þjónusta og 
umönnun 

Í þessum flokki eru flest allir starfsmenn sem vinna við afgreiðslu- og  
sölustörf, umönnunarstörf og gæslustörf. Dæmi um störf sem flokkast 
hér eru lögreglumenn, flugfreyjur, afgreiðslufólk, kokkar og 
skólaliðar. 

 
 Sjómenn og 

bændur 
Störf sjómanna og landbúnaðarstörf. Vegna smæðar starfsstéttar í 
úraki launarannsóknar er þessari starfsstétt sleppt. 

 
 Iðnaðarfólk 
Hér flokkast flest allir iðnaðarfólk og sérhæft iðnverkafólk. Dæmi um 
störf sem flokkast hér eru smiður, logsuðumaður, kafari og 
bókbindari. 
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Vélagæslufólk Flokkur 8 inniheldur vélagæslufólk. Helsti munurinn á flokki 7 og 8 
er hversu stór hluti vélar spila í starfi viðkomandi. Í mörgum tilfellum 
er krafist þess að starfsmaðurinn hafi sértæka þekkingu á vélbúnaði 
sem hann vinnur við eða stýrir. Hvort sem það er formlegt próf eða í 
gegnum starfsþjálfun. Ef starfsmaðurinn væri hinsvegar að vinna með 
verkfæri myndi hann flokkast í starfstétt 7. Dæmi um störf sem 
flokkast hér er vöruflutningabílstjóri, vélagæslumaður í álveri, 
samsetningamaður við vél hjá framleiðslufyrirtæki og lagermaður á 
lyftara. 

 
 Verkafólk Flokkur 9 inniheldur ósérhæft starfsfólk. Hér flokkast störf sem 
krefjast ekki sérstakrar kunnáttu eða þekkingu. Flest öll störfin eru 
verkastörf. Dæmi um störf sem flokkast hér eru ræstitæknir, 
fiskvinnslumaður, blaðberi og dyravörður. 

Tafla 3 Starfsstéttir samkvæmt ÍSTARF95 starfaflokkun 

 (Nánari upplýsingar um starfaflokkunina eru á vef Hagstofunnar. Einnig er hlekkur að pdf 
skjali um starfaflokkunina í heimildakafla). 

 

5. Menntun 

Menntunarbreytan er byggð á flokkunarkerfinu ÍSMENNT2011, sem er byggð á alþjóðlegu 
menntaflokkuninni ISCED2011. Menntunarflokkunin byggir á tveggja stafa flokkun. Notuð 
var sams konar aðferð við að grófflokka í menntun og við grófflokkun í starfsstéttir, þ.e. 
flokkað var eftir fyrsta staf. Menntunarflokkarnir í gögnunum eru sem hér segir (Hagstofa 
Íslands, 2017b). Heitin eru aftur örlítið frábrugðin þeim sem notuð eru í handbók 
flokkunarinnar: 

Menntunarflokkar 
Barnaskólamenntun Barnapróf eða fullnaðarpróf en ólokið grunnskólapróf 

(gagnfræðapróf). 
  Grunnskólamenntun Lokið unglingapróf, grunnskólapróf, landspróf eða 

gagnfræðapróf og styttra nám en 2 ár að loknum grunnskóla. 
  Framhaldsskólanám 

Framhaldsskólamenntun – Stúdentspróf, sveinspróf, lokið öðru 
bóknámi eða starfsmenntun sem er 2 ár eða meira að lengd. 

  Viðbótarstig 
Viðbótarstig við framhaldsskólamenntun– iðnmeistarapróf, 
bóknám eða starfsmenntun á viðbótarstigi, stutt hagnýtt 
háskólanám á viðbótarstigi (minna en 120 ECTS einingar). 
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Diplóma 
Diplómanám/ háskólamenntun án háskólagráðu – 
starfsmenntun og almenn menntun á háskólastigi (120 ECTS 
einingar eða meira, en þó ekki bakkalárgráða). 

  Grunnnám í háskóla 
Grunn háskólagráða - bakkalárgráða á háskólastigi eða 
viðbótardiplóma við lokna bakkalárgráðu. 

  Meistaranám í 
háskóla Meistaragráða frá háskóla  eða langt nám til fyrstu 

háskólagráðu (5 ár eða lengur), svo sem kandídatspróf. 

  Doktorsstig 
Doktorsgráða á háskólastigi eða sambærilegt nám. 

  Óþekkt menntun Óþekkt menntun eða menntun sem er ekki samkvæmt 
hefðbundnu skólakerfi (enginn í úrtakinu var með þessa 
flokkun). 

Tafla 4 Menntaflokkar samkvæmt ÍSMENNT2011 menntunarflokkum 

Upplýsingar um menntun starfsmanna eru samkeyrðar upplýsingum úr menntaskrá 
Hagstofunnar. 

6. Verkstjórn  

Í Ístarf95 starfaflokkuninni er sérstök íslensk viðbót nefnd stöðuflokkur eða stöðutala. Flestir 
hafa stöðutöluna 0 – sem er sjálfgefin og bætir engum upplýsingum við um starfsmenn. 
Hinsvegar fá allir starfmenn sem eru flokkstjórar, hópstjórar og verkstjórar og aðrir með 
mannaforráð, annars vegar Ístarfnúmer fyrir starfið sem þeir sinna og svo stöðutöluna 1 eða 3 
(1 fyrir verkstjóra og 3 fyrir iðnmenntaðan verkstjóra). Svo lengi sem þeir teljast ekki sem 
stjórnendur eða millistjórnendur hjá rekstraeiningu. Breytan verkstjórn er unnin úr þessum 
upplýsingum. Vakin er athygli á því að þegar stjórnendur (í starfaflokkuninni 1) fá stöðutölu 
eru þeir með oftast með verkstjórn yfir öðrum stjórnendum með sama ístarfnúmer, t.d. 
forstjóri sem er yfir framkvæmdastjórum eða rekstrarstjóri yfir deildarstjórum. 

 

7. Iðnmenntaður 

Líkt og verkstjórn er breytan iðnmenntaður unnin úr Ístarf stöðutölum starfsmanna. 
Iðnmenntaðir starfsmenn sem hafa lokið sveinsprófi fá stöðutöluna 2, en einungis ef þeir 
sinna starfi þarf sem iðnmenntun þeirra nýtist.  
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8. Pakkalaun 

Sumir einstaklingar í gagnasafninu fá svokölluð pakkalaun. Pakkalaun er  föst launasumma 
sem greiðist launamanni óháð mælingu á tímafjölda/vinnustunda yfir mánuðinn. Gjarnan má 
áætla að einhver yfirvinna sé unnin af launamanninum, en hún er þá ekki mæld og ekki er 
greitt sérstaklega fyrir hana. Algengt er að stjórnendur séu með pakkalaun (VR, 2014). Í 
úrtakinu eru það aðallega stjórnendur og sérfræðingar sem fá pakkalaun og aðallega 
karlmenn. Launamenn sem fá pakkalaun vinna í sumum tilfellum enga yfirvinnu og ættu þá 
strangt til tekið ekki að flokkast með pakkalaun, en gera það hinsvegar ef launin eru 
skilgreind sem svo. 

9. Fjöldi barna 

Breytan lýsir fjölda barna sem einstaklingar eru skráðir fyrir samkvæmt 
mannfjöldagagnasafni Hagstofunnar. Breytan lýsir því hinsvegar ekki hversu mörg börn eru í 
umsjá einstaklinganna eða hversu mörg börn búa með einstaklingnum að jafnaði.   

10. Barn undir 2ja ára 

Breytan “barn undir tveggja ára” er samsett úr tveimur tvíkostabreytum sem eru sömuleiðis 
fengnar beint úr mannfjöldagagnasafni Hagstofunnar. Breyturnar eru barn á aldrinum 0-1 árs 
og barn á aldrinum 1-2 ára sem einstaklingarnir eru skráðir fyrir. Líkt og fjöldi barna þarf 
þessi breyta ekki að endurspegla fullkomlega þau börn sem eru í umsjá einstaklinganna sem 
eru á þessu aldursbili. 

11. Yfirvinnutímar 

Yfirvinnutímar í gagnasafninu eru eins og aðrar breytur í líkaninu mældir miðað við ár. Til 
einföldunar á túlkun hafa þeir verið skalaðir niður á meðaltal á mánuði fyrir hvern 
starfsmann. Yfirvinna flokkast á tvenns konar hátt í gagnasafni launarannsóknarinnar. 
Almenna reglan er sú að ef yfirvinna er að öllu eða mestu leyti sannarlega unnin, og henni 
fylgja tímamæling, þá flokkast hún sem yfirvinna. Ef yfirvinna er að mestu eða öllu leyti 
óunnin eða hún er ómæld þá flokkast hún sem álag. Inni í breytunni yfirvinnutímar eru tímar 
sem fylgja yfirvinnu sem er sannarlega að mestu eða öllu leiti unnin af starfsmönnum. 

 

12. Starfsaldur hjá fyrirtæki  

Starfsaldur starfsmanna hjá rekstrareiningum er fenginn úr skráningagögnum þeirra 
(launagögnum). Ef ekki er haldið utan um starfsaldur í launahugbúnaði rekstrareininganna, 
eða skráningar eru ekki réttar, eru upplýsingar sóttar úr launagögnum Hagstofunnar eða 
staðgreiðslugögnum sem ná aftur til 1998. Starfsaldurinn er mældur frá fyrsta mánuði 
starfsmanns í starfi, en hann er ekki samtala mánaða starfsmanns í starfi. Starfsmaður sem fer 
t.d. í fæðingarorlof og kemur aftur á sama ári er því með sama starfsaldur og annar 
starfsmaður sem byrjaði á sama tíma og hefur unnið samfleytt. 
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13. Almennur vinnumarkaður - hið opinbera 

Hið opinbera eru allar stofnanir og starfsstöðvar sem tilheyra beint sveitarfélögum og ríki. 
Hið opinbera inniheldur einungis svokallaðar A-hluta stofnanir og starfsstöðvar, en ekki B-
hluta stofnanir eða ohf fyrirtæki. Þau fyrirtæki og stofnanir tilheyra almennum vinnumarkaði í 
gagnasafninu.  Bæði almenni vinnumarkaðurinn og hið opinbera ná til rekstrareininga um 
land allt. 

 

 

 

3.2 Aðferð 
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig launamunur meðal kynja er hjá 
starfstéttum og hvernig laun hafa þróast hjá ákveðnum hópum yfir tiltölulega langt skeið. Til 
þess erum við með endurteknar mælingar fyrir einstaklinga úr öllum hópunum. Eins og áður 
var nefnt eru aðeins hluti einstaklinganna í gagnasafninu öll árin.   

Til þess að mæla launaþróunina og launamuninn notum við tölfræðiaðferð sem nefnist 
slembiþáttalíkön á íslensku (e. mixed linear models). Í grunninn er slembiþáttalíkan línulegt 
líkan. Slembiþáttalíkön geta innihaldið bæði fastar breytur (e. fixed effects) (eins og línulegar 
aðhvarfsgreiningar gera) og slembnar breytur (e. random effects) í sama líkaninu. Föstu 
breyturnar í líkaninu gefa okkur mat (stuðla) fyrir breyturnar, líkt og í aðhvarfsgreiningum, á 
meðan slembnu breyturnar gefa okkur dreifni milli flokka í breytunni. Slembnu breyturnar 
geta verið með mismunandi skurðpunkta og jafnvel líka mismunandi hallatölur fyrir hverja 
breytu (Crawley, 2015, 98-99 ). Í stuttu máli má því segja að föstu breyturnar gefi okkur 
upplýsingar um áhrif skýribreytanna á svarbreytuna á meðan slembnu breyturnar sýna okkur 
dreifnina (breytileikann) á svarbreytunni milli flokka slembnu skýribreytanna (Seltsman, 
2015. 371-372). Slembiþáttalíkön eru hluti af svokölluðum stigveldislíkönum (e. hierarchial 
models). Slembnu breyturnar eru þá vimiðið sem módelin byggja stigveldi eða lagskiptinguna 
á.  

Í rannsókninni framkvæmum við slembiþáttagreiningu á gögnunum endurtekið fyrir 
mismunandi hópa. Laun eru alltaf svarbreytan, einstaklingar og fyrirtæki eru 
slembibreyturnar og ýmsir þættir eins og menntun, börn, verkstjórn og kyn eru fastar breytur. 
Við metum stuðulinn fyrir kyn og leiðréttum fyrir föstu breytunum og slmebibreytunum í 
módelunum. Stuðullinn fyrir kyn er svo túlkaður sem leiðréttur launamunur kynjanna fyrir 
hvern hóp. Hóparnir okkar eru allir sniðmengi úr úrtakinu. 

3.2.1 Hvers vegna slembiþáttalíkön? 

Þar sem rannsóknin snýr að því að mæla launamun kynja hjá mörgum hópum og launaþróun 
kynjanna yfir ákveðið langt tímabil, lá fyrir að æskilegast væri að nota langsniðsgögn, nánar 
tiltekið fylgja hópi einstaklinga eftir í nokkur ár og mæla launaþróun þeirra. Heppilegasta 
aðferðin var að draga einstaklinga úr stóru gagnasafni og fylgja þeim svo eftir. Sú aðferð 
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þýðir að við erum með mismarga einstaklinga á hverju ári og margar mælingar sem vanta. 
Tölfræðigreiningin þarf því að geta tekið á því.  

Slembiþáttalíkön (e. mixed linead model) eru einmitt tilvalin aðferð til að greina 
langsniðsgögn þar sem mælingar vanta. Í stað þess að sleppa einstaklingunum alveg, ef það 
vantar einhverja mælingu inn, eins og sumar tölfræðiaðferðir gera, þá er mælingum sem 
vantar einfaldlega bara sleppt, án þess að það komi niður á fjölda einstaklinga.  

Líkönin í rannsókninni 

Þegar kemur að því að skoða hvað ákvarðar laun fólks  er ekki hægt að komast langt án þess 
að reka sig á þætti eða breytur sem erfitt er að mæla með hefðbundnum megindlegum 
aðferðum. Þetta eru breytur eins og færni í starfi, metnaður, framleiðni og vilji til að sækjast 
eftir hærri launum. Jafnvel hlutir eins og aukin ábyrgð í starfi og námskeið sem falla ekki 
undir hefðbundna menntun. Enginn af þessum þáttum eru mældir í gögnum launarannsóknar 
Hagstofunnar en það mætti auðveldlega segja sér að þeir geti haft áhrif á laun starfsmanna. 

Allt þetta eru einstaklingsbundnir þættir og til að fanga þessa þætti án þess að mæla þá 
sérstaklega er notast við eiginleika slembiþáttalíkana og gert ráð fyrir breytileika milli 
einstaklinga sem gögnin ná ekki yfir annars. Einstaklingarnir í úrtakinu eru slembibreyta í 
tölfræðigreiningunum í rannsókninni. Með því er bæði hægt að leiðrétta fyrir 
“einstaklingsáhrifum” sem nefnd voru hér að ofan, sem og leiðrétta fyrir endurteknum 
mælingum einstaklinganna, sem eru háðar. 

Nokkurn veginn það sama gildir um fyrirtækin og einstaklingana. Það eru ákveðnir þættir 
sem hafa áhrif á launasetningu innan hvers fyrirtækis á almennum markaði sem ekki er mælt í 
gagnasafninu. Þættir eins og velgengni fyrirtækisins, ólíkir kjarasamningar og viðhorf 
stjórnenda til launa og launahækkana, geta haft áhrif á laun starfmanna innan fyrirtækisins. 
Þessir þættir eru ólíkir frá einu fyrirtæki til annars. Þar af leiðandi er heppilegra að mæla 
fyrirtækin inní líkaninu sem slembiþætti til að fanga breytileika í launum milli þeirra og 
leiðrétta fyrir fyrirtækjabundnum áhrifum á laun. 

Við greiningu á launaþróun eru keyrð slembiþáttalíkön með árum sem skýrirbreytu. Til þess 
að fá mat á launaþróun hjá báðum kynjunum fyrir hverja starfsstétt, er framkvæmd greining á 
hverjum hópi fyrir sig (til dæmis ein greining fyrir kvenkyns stjórnendur, önnur fyrir karlkyns 
stjórnendur o.s.frv.). Til að kanna marktækni milli kynja er svo notast við svokölluð víxlhrif 
(e. interactive terms). Víxlhrif meta víxlverkun tveggja skýribreyta hvor á aðra (Sigrún Helga 
Lund 2014, 5). Í þessu tilfelli eru víxlhrif kynja metin við ár. Í kjölfarið fást hallatölur fyrir 
hvort kyn og niðurstöður um hvort marktækur munur er á milli þeirra. 

Þegar talað er um marktæka stuðla í rannsókninni er í raun átt við að hægt sé að hafna 
núlltilgátunni um engin áhrif breytunnar á svarbreytuna, miðað við eitthvað gefið öryggisbil. Í 
rannsókninni er yfirleitt miðað við 95% öryggisbil og þar með 5% marktektarkröfu. 
Marktækir stuðlar eru ávallt feitletraðir í niðurstöðutöflum og ómarktækir stuðlar litaðir gráir.  

Við greininguna á slembiþáttalíkönunum var notast við tölfræðiforritið R og viðbæturnar 
“lme4” (Bates et al, 2015) og “lmetest” (Kuznetsova et al, 2016) fyrir tölfræðilegar 
greiningar, “dplyr” (Wickham og Francois, 2016) fyrir gagnasafnavinnslu, “tableone” 
(Yoshida og Bohn, 2015) fyrir töfluvinnslu og “ggplot2” (Wickham, 2009) fyrir myndræna 
framsetningu,  ásamt öðrum viðbótum. 
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3.2.2 Forsendur slembiþáttalíkana 

Til þess að hægt sé að fá réttmætar niðurstöður þarf að kanna hvort gögnin uppfylli forsendur 
slembiþáttalíkana. Forsendurnar fyrir slembiþáttalíkön byggjast á línulegri aðhvarfsgreiningu 
og eru aðallega þrjár: Línuleg lögun gagna, einsdreifni leifaliða og normaldreifni leifaliða. 

1. Línuleg lögun gagna 

Ein helsta forsenda línulegra líkana er að svarbreytan sé línulega löguð (Gujarati og Porter 
2009, 38-39). Skýribreytur mega hins vegar vera ólínulaga. Svarbreytan í líkaninu (laun) er 
ekki náttúrulega normaldreifð. Hún er nokkuð skekkt til hægri eins og mörg önnur launagögn. 
Til að laga það var mælingunum umbreytt yfir á lograskala og tiltölulega normaldreifð gögn 
fengin. Ef svarbreytan væri ekki normaldreifð væri mun ólíklegra að hægt væri að fá línulega 
dreifingu í tölfræðigreiningunum. Gröf með leifaliðum eru skoðuð fyrir líkönin til að kanna 
línuleika gagnanna og leifaliðagröf er hægt að nálgast í viðauka B. 

 

2. Einsdreifni 

Einsdreifni er andstæða misdreifni og þýðir í stuttu máli að leifaliðirnir hafa svipaða dreifni 
og mynda ekki neina sérstaka lögun. Til að kanna einsdreifni er bæði skoðað hvort það sé 
fylgni milli leifaliðanna og hvernig mynd af leifaliðum aðallíkansins á móti mátuðum gildum 
(e. fitted values) lítur út. Í viðauka B má finna leifaliðarit fyrir tölfræðigreiningarnar í 
rannsókninni. 

 

3. Normaldreifingleifaliða 

Til að kanna normaldreifni leifaliðanna er aðallega notað myndrænt mat. Við gerum það með 
því að teikna leifaliðina á svokallað QQ plot (quantile-quantile plot) eða hlutfallsmarkarit. 
Ritið mælir dreifingu gagnasafnsins á móti fræðilegri dreifingu, í þessu tilfelli 
normaldreifingu. Leifaliðirnir eiga að raðast nokkurn veginn í skáhalla beina línu þvert yfir 
ritið (Faraway 2002, 88-90). Hlutfallsmarkaritin má einnig finna í viðauka b fyrir líkönin í 
rannsókninni. 

 

Marglínuleiki, sjálffylgni og fleira. 

Slembiþáttalíkön eru mun fyrirgefanlegri en hefðbundin línuleg líkön þegar kemur að 
sjálffylgni og marglínuleika (Christensen 2017, 10), sem eru forsendur í hefðbundnum 
línulegum líkönum. Slembiþáttalíkön eru sérstaklega hönnuð til að vinna úr endurteknum 
mælingum og sjálffylgni vill gjarnan fylgja þess háttar gögnum. Þar sem er jú verið að skoða 
sama viðfangsefnið ár frá ári.  Marglínuleika þarf að passa, en hann má hins vegar vera til 
staðar upp að vissu marki (þó eru skiptar skoðanir á því hvort marglínuleiki sé raunverulegt 
vandamál, (Gujarati og Porter 2011, 342)). Það sama má segja um vandamál sem tengjast 
skýribreytum (e. independent variables). Líkanið tekur sérstaklega á vandamálum með háðum 
breytum ef það er sett upp þannig að það reikni með einstaklingum (eða mælingum) sem 
slembiþáttum í líkaninu (Winter 2013, 18).



23 

4 Niðurstöður 
Niðurstöðum í rannsókninni hefur verið skipt upp í kafla. Fyrsta kaflinn fjallar um 
niðurstöður fyrir úrtakið í heild sinni og næstu átta kaflar fjalla um hverja starfsstétt og 
undirhópa undir hverri starsstétt. Í hverjum kafla eru birtar töflur sem lýsa hópnum, hvernig 
helstu breytur líta út innan hópsins og hvort það sé marktækur munur á milli kynjanna þegar 
kemur að dreifingu breytanna milli kynja. Í hverjum kafla er svo farið yfir niðurstöður úr 
greiningum á launamun kynjanna ásamt launaþróun. 

 

4.1 Allar starfsstéttir 
Hér fyrir neðan má sjá töflu sem lýsir heildarúrtakinu eins og það var dregið fyrir árið 2016. 
Töflurnar innihalda meðaltöl fyrir allar helstu breytur sem við skoðum í greiningunni. 
Tölurnar í svigunum lýsa því hversu stórt hlutfall af heildinni ákveðin mæling er, eða hvert 
staðalfrávik breytunnar er fyrir meðaltalið hjá hvorum hóp fyrir sig. Taflan fyrir neðan lýsir 
öllu úrtakinu. Samskonar töflur fyrir hverja starfsstétt eru svo birtar í köflum starfsstéttanna. 
Töflurnar eru allar skiptar eftir kyni og p gildið lýsir því hvort það sé marktækur munur á 
mælingunum milli kynjanna. P gildið byggist annað hvort á t-prófi sem kannar marktækan 
mun á tveimur meðaltölum eða kí-kvaðrat prófi þar sem hlutfall flokkabreyta og 
tvíkostabreyta eru mældar, eins og við menntun og aldur barna. Viðmiðið byggist á 5% 
villulíkum og marktækar niðurstöður eru fleitletraðar. Það skal tekið fram að dagvinnutímar 
á ári endurspegla ekki einungis  launamenn í fullu starfi, heldur einnig launamenn í 
hlutastarfi og launamenn sem vinna hluta af ári (t.d. sumarstarfsfólk).  

Allt úrtakið 
 

 Karlar 
 

Konur 
 

p gildi 
n 2800 

 
2800 

  Starfsstétt (%)         
 Stjórnendur 350 (12.5) 350 (12.5) 
 Sérfræðingar 350 (12.5) 350 (12.5) 
 Tæknar 350 (12.5) 350 (12.5) 
 Skrifstofufólk 350 (12.5) 350 (12.5) 
 Sala, þjónusta og umönnun 350 (12.5) 350 (12.5) 
 Iðnaðarfólk 350 (12.5) 350 (12.5) 
 Vélagæslufólk 350 (12.5) 350 (12.5) 
 Verkafólk 350 (12.5) 350 (12.5) 
 Menntun (%)         
 Grunnskólamenntun 944 (33.7) 933 (33.3) <0.001 

Framhaldsskólamenntun 942 (33.6) 930 (33.2) 
 Viðbótarmenntun 168 ( 6.0) 70 ( 2.5) 
 Diplóma 39 ( 1.4) 47 ( 1.7) 
 Grunngráða í háskóla 400 (14.3) 522 (18.6) 
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Meistaragráða í háskóla 253 ( 9.0) 273 ( 9.8) 
 Doktorsgráða 54 ( 1.9) 25 ( 0.9) 
 Iðnmenntaður (%) 251 ( 9.0) 20 ( 0.7) <0.001 

Iðnnemi (%) 
     Geiri (%)         

 Almenni 1819 (65.0) 1387 (49.5) <0.001 
Opinberi 981 ( 35.0) 1413 (50.5) 

 Persónulegar aðstæður (%)/(sd)         
 Ekkert barn (%) 1944 (69.4) 1725 (61.6) <0.001 

1 barn (%) 339 (12.1) 476 (17.0) 
 2 börn (%) 332 (11.9) 437 (15.6) 
 3 börn (%) 157 ( 5.6) 141 ( 5.0) 
 >=4 börn (%) 28 ( 1.0) 18 ( 0.7) 
 Barn undir 2ja ára (%) 174 ( 6.2) 166 ( 5.9) 0.695 

Samvist (%) 1468 (52.4) 1470 (52.5) 0.979 
Aldur - ár (mean (sd)) 40.12 (14.61) 40.38 (14.20) 0.507 
Aðrar breytur (%)/(sd)         

 Fullt starf (%) 1939 (69.2) 1589 (56.8) <0.001 
Verkstjórn (%) 186 ( 6.6) 98 ( 3.5) <0.001 
Starfsaldur á vinnumarkaði - ár (mean (sd)) 17.65 (9.53) 17.42 (9.35) 0.374 
Starfsaldur hjá fyrirtæki - ár (mean (sd)) 8.28 (8.55) 8.20 (7.26) 0.712 
Reglulegt tímakaup kr. (mean (sd)) 3032.03 (1733.36) 2570.81 (1164.90) <0.001 
Heildartímakaup kr. (mean (sd)) 3188.40 (1726.91) 2690.02 (1175.02) <0.001 
Heildart.k. með hlunnindum og akstursgr. kr. 
(mean (sd)) 3641.55 (2316.52) 2944.69 (1321.00) <0.001 
Dagvinnutímar á ári (mean (sd)) 1396.30 (732.61) 1330.11 (700.85) 0.001 
Yfirvinnutímar á ári (mean (sd)) 193.85 (271.30) 126.63 (181.06) <0.001 

Tafla 5 Helstu upplýsingar um úrtakið í heild 

Ef við rennum yfir töfluna sjáum við að hóparnir innan starfsstéttanna endurspegla lagskipta 
útdráttinn okkar, þar sem þeir innihalda 350 manns af hvoru kyni. 

Algengasta menntunin hjá einstaklingum í úrtakinu er grunnskólamenntun og þar næst 
framhaldsskólamenntun. Hlutföllin fyrir grunnskóla- og framhaldsskólamenntun eru mjög 
jöfn hjá báðum kynjum. Niðurstöðurnar úr kí kvaðrat prófinu sýna að það er marktækt 
samband á milli menntunnar og kyns. Karlmennirnir sem hafa viðbótarmenntun eftir 
framhaldsskólamenntun og doktorsgráðu eru hlutfallslega fleiri en konur með sömu 
menntun. Konur með grunnháskólamenntun eru sömuleiðis hlutfallslega fleiri en karlmenn 
með sömu menntun.  

Ef við skoðum næst hversu hátt hlutfall úrtaksins vinnur á almennum vinnumarkaði á móti 
hinu opinbera (ríki og sveitarfélög), sjáum við einnig marktækan mun á milli kynjanna. 
Hlutfallslega fleiri karlmenn vinna á almennum vinnumarkaði en hjá hinum opinbera 
Hlutfallið milli kvenna sem starfa á almennum vinnumarkaði og hjá hinu opinbera er nánast 
jafnt fyrir úrtakið. 

Niðurstöðurnar úr kí kvaðrat prófi sýna einnig marktækt samband á hlutfalli milli kynjanna 
og hvort þau séu í fullu starfi, hafi verkstjórn yfir öðru starfsfólki eða séu iðnmenntuð. 
Karlmenn eru marktækt fjölmennari í öllum þessum hópum. Þá eru hlutföll fjölda barna 
launamanna marktækt mismunandi eftir kyni. Einnig eru karlmenn með marktækt hærra 
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tímakaup að meðaltali en konur samkvæmt öllum launamælingum, auk þess sem þeir vinna 
marktækt fleiri vinnustundir að meðaltali á ári, bæði dag- og yfirvinnu. 

Breytur sem voru ekki marktækt mismunandi milli kynja voru hvort viðkomandi var í 
samvist eða átti barn undir tveggja ára aldri. Einnig var meðalaldur launþega, meðal 
starfsaldur á vinnumarkaði og meðal starfsaldur hjá fyrirtæki ekki marktækt mismunandi. 

 

 

4.1.1 Launamunur kynjanna 

Hér fyrir neðan má sjá kassarit sem sýnir reglulegt tímakaup hverrar starfsstéttar fyrir sig á 
lograskala, skipt eftir kyni. Eins og ætla mætti eru stjórnendur með hæsta tímakaupið, þar á 
eftir fylgja sérfræðingar og tæknar, með svipað hátt tímakaup. Næst á eftir tæknum er 
iðnaðarfólk og vélagæslufólk. Þar fyrir neðan er svo skrifstofufólk. Lægsta tímakaupið hefur 
svo verkafólk, á eftir sölu- og þjónustufólki.  

 

Mynd 7 Kassarit yfir reglulegt tímakaup útfrá starfsstéttum og kyni 

 

  

Við sjáum strax að kynin eru með misjöfn meðallaun og bilið á milli virðist einnig vera 
mismikið eftir starfsstéttum. Við fyrstu sýn virðist bilið á milli kynjanna meðal verkafólks, 
vélagæslufólks og skrifstofufólks ekki vera mikið, á meðan munurinn er töluvert meiri hjá 
iðnaðarfólki, sölu-, þjónustu- og umönnunarfólki, tæknum og stjórnendum. Hér erum við þó 
bara að horfa á óleiðréttan mun milli hópa. 
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Tölfræðileg greining á launamun kynjanna 

Í þessum undirkafla má finna niðurstöður úr slembiþáttagreiningum þar sem við metum 
launamun kynjanna, annars vegar fyrir líkanið í heild sinni og hinsvegar fyrir sniðmengi 
úrtaksins fyrri hverja starfsstétt. Þar af leiðandi eru þetta 9 hópar sem við metum launamun 
kynjanna hjá. Svarbreytan er alltaf reglulegt tímakaup á lograskala og breyturnar sem við 
leiðréttum fyrir í öllum líkönunum eru eftir farandi:  

Talnabreytur (e. numeric variables) 
Starf (niður á 4. staf, til að hafa sem jafnasta samanburð)  
Aldur (í árum)  
Starfsaldur á vinnumarkaði (í árum)  
Starfsaldur hjá fyrirtæki (í árum)  
Yfirvinnutímar (meðaltal á mánuði) 
Ár 
 
Flokkabreytur (e. factor variables) 
Menntun (grófflokkuð eftir 1. staf skv. ÍSMENNT2011 flokkun) 
Fjöldi barna 
 
Tvíkostabreytur (e. dummy variables/binary variables) 
 Almennur vinnumarkaður/opinberi geirinn 
 Verkstjórn 
 Pakkalaun   
 Fullt starf 
 Kyn 
 
Aðrar tvíkostabreytur (einungis notaðar í heildarlíkani og hjá starfsstétt iðnaðarfólks) 
 Iðnmenntaður 
 
Slembiþættir (e. random variable) 
 Auðkenni einstaklinga 
 Auðkenni fyrirtækja 
  
Í töflunni fyrir neðan má svo finna niðurstöður fyrir stuðulinn kyn úr hverri greiningu. Hann 
er metinn beint sem launamunur kynjanna þar sem hann segir til um hvaða áhrif það hefur að 
vera kona í líkaninu, þegar búið er að leiðrétta fyrir öllum breytum. Neikvæðar tölur gefa til 
kynna að konur séu með lægra tímakaup. Þar sem við notum lograskala fyrir laun eru 
niðurstöðurnar prósentuhækkun/lækkun á launum – hér eftir kölluð hlutfallsleg breyting. 
 
Fyrir allar niðurstöðutöflur gildir að marktækar niðurstöður við 5% marktekrarkröfu eru 
feitletraðar, marktækar niðurstöður miðað við 10% marktekrarkröfu er ekki feitletraðar og 
ómarktækar  niðurstöður (eða marktækar við stærri marktektarkröfu) eru gráleitar. 
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  Beta Hlutfallsleg 

breyting 
(%) 

Hlutfallsleg breyting (öryggisbil) 

    2,50% 97,50% 
Allt úrtakið  -0,08 -7,59 -8,59 -6,57 
Stjórnendur -0,12 -11,56 -14,53 -8,48 
Sérfræðingar -0,06 -6,13 -8,78 -3,41 
Tæknar -0,10 -9,89 -12,57 -7,12 
Skrifstofufólk -0,06 -5,67 -7,81 -3,48 
Sala- og þjónusta -0,07 -6,66 -8,20 -5,12 
Iðnaðarfólk -0,04 -4,00 -6,41 -1,52 
Vélagæslufólk 0,00 -0,43 -2,39 1,51 
Verkafólk -0,02 -2,05 -3,61 -0,49 

Tafla 6  Leiðréttur launamunur kynjanna - allt úrtakið og allar starfsstéttir 

Á heildina litið sjáum við að launamunur kynjanna er 7,6% körlum í vil, þegar leiðrétt hefur 
verið fyrir öllum breytunum. Athygli er vakin á því að þetta er miðað við öll árin í 
rannsókninni og miðað við jöfn hlutföll karla og kvenna í öllum stéttum. Það sem er 
virkilega áhugavert hér er hvað það munar miklu á launum kynjanna milli starfsstétta. 
Launamunur kynjanna í stjórnendastöðu er um 11,6%, en einungis um 2% í verkavinnu. 
Tæknar eru með næst hæsta mun milli karla og kvenna eða tæp 10%. Í öðrum starfsstéttum 
er launamunurinn svo á bilinu 4-7%. Það sem er athyglisverðast hér er svo niðurstaðan fyrir 
fólk í vélagæslustörfum. Þar mælist ekki marktækur munur fyrir kynjabreytuna, sem þýðir 
að það er ekki hægt að tala um launamun kynja hjá þeirri starfsstétt eftir að búið er að 
leiðrétta fyrir breytum í líkaninu. 

Í viðauka C má sjá niðurstöður úr greiningunum í heild sinni og þar má finna frekari 
upplýsingar um hvaða breytur voru marktækar í hverju líkani.  

 

 

Launaþróun kynjanna 

Við byrjum á því að skoða launaþróun myndrænt fyrir allt úrtakið. Hér fyrir neðan er línurit 
sem sýnir hvernig laun karla og kvenna hafa þróast frá árinu 2000 til 2016, ásamt 
aðhvarfslínu fyrir miðgildi, efri- og neðri fjórðungsmörk hópanna. Mælieiningin á Y ás er 
meðaltal reglulegs tímakaups hjá báðum kynjunum mælt í krónum og x ás er tími mældur í 
árum. 
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Mynd 8 Launaþróun kvenna og karla 

Það er mjög augljós munur milli kynjanna, aðallega þó á árunum 2006 til 2008. Munurinn 
milli kynjanna virðist vera að minnka eftir því sem árin líða.  

Ef við skoðum svo línulega þróun fyrir 25% launahæstu einstaklingana, 25% launalægstu 
einstaklingana og miðgildið (50%) (fjóðungsmarkalínurnar) hjá körlum og konum, þá er 
áhugavert að sjá að konur eru með mun jafnari dreifingu yfir allt tímabilið. Það sem er einnig 
áhugavert er að línuleg þróun launa kvenna virðist hafa brattari halla en línuleg þróun karla, 
þegar ekki hefur verið leiðrétt fyrir neinum breytum.  

Næst skulum við kanna hvernig laun hafa þróast hjá öllum starfsstéttunum. Þetta er í raun 
sömu mælingarnar og kassaritið (mynd 8, bls 41), nema nú er búið að bæta við tíma sem 
breytu. Til þess að átta okkur betur á muninum milli kynja, eru tvö gröf - annað fyrir karla og 
hitt fyrir konur. 
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Mynd 9 Launaþróun starfsstétta - skipt eftir kyni 

Við sjáum að laun allra starfsstétta virðast hækka á árunum 2000-2006, launin hjá flestum 
starfsstéttum taka svo dýfu á árunum 2007-2011. Þetta má mjög augljóslega sjá hjá 
stjórnendum, sérfræðingum og tæknum. Við sjáum svipaða þróun hjá iðnaðarfólki, 
skrifstofufólki, verkafólki og sölu- og þjónustufólki, en ekki á jafn öfgafullan hátt. 
Vélagæslufólk sker sig örlítið úr þar sem launaþróunin er nokkuð stöðug yfir allt tímabilið. 
Laun allra starfsstétta eru nær hvert öðru 2016 en þau voru árið 2000. Það á sérstaklega við 
þegar starfsstéttirnar eru skoðaðar án stjórnenda. Við sjáum að launaþróunin er á misjöfn 
eftir kyni hjá flestum starfsstéttum.  
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4.1.2 Launaþróun – tölfræðileg greining  

Myndrænar framsetningar gefa ákveðnar vísbendingar um launaþróun, en til þess að fá 
heildstæða mynd á launaþróun kynjanna skoðum við einnig niðurstöður úr 
tölfræðigreiningum. Við mælum launaþróun með slembiþáttalíkani fyrir bæði kynin í öllu 
úrtakinu og fyrir bæði kynin í öllum starfsstéttum. Leiðrétt hefur verið fyrir sömu breytum 
og í aðferð til að meta launamun kynjanna, en að þessu sinni erum við ekki með kyn sem 
breytu, þar sem við erum að framkvæma greininguna á sniðmengjum fyrir kynin. Stuðullinn 
fyrir ár er svo notaður til að meta launaþróun þar sem hann gefur mát á hækkun launa á ári 
og til að meta marktækni milli kynja er notast við víxlhrif (nánar um víxlhrif í 
aðferðarfræðikafla bls 35). 

Taflan fyrir neðan sýnir mat fyrir launaþróun á ári síðustu 17 ár fyrir 18 hópa, ásamt 
öryggisbili. Fyrst og fremst er mat fyrir úrtakið í heild sinni, fyrir bæði konur og karla, og 
svo fyrir konur og karla í hverri starfsstétt.  

 

  Karlar Konur 

  Hlutfallsleg 
hækkun 

Öryggisbil Hlutfallsleg 
hækkun 

Öryggisbil 

  2,50% 97,50% 2,50% 97,50% 
Allt úrtakið  2,55 2,41 2,69 2,45 2,33 2,56 
Stjórnendur 1,61 1,18 2,02 1,33 0,93 1,73 
Sérfræðingar 1,67 1,26 2,05 1,37 1,09 1,65 
Tæknar 2,63 2,15 2,97 2,55 2,23 2,8 
Skrifstofufólk 2,5 2,09 2,9 2,58 2,26 2,89 
Sala- og 
þjónusta 2,26 1,91 2,62 2,81 2,54 3,07 

Iðnaðarfólk 1,84 1,58 2,07 2,14 1,97 2,28 
Vélagæslufólk 2,15 1,88 2,4 2,44 2,17 2,67 
Verkafólk 2,24 2,01 2,48 2,2 2,03 2,38 

Tafla 7 Leiðrétt launaþróun kynjanna - allt úrtakið og allar starfsstéttir 

Laun karla hafa hækkað um 2,55% á ári á meðan laun kvenna hafa hækkað um 2,45% á ári, 
frá árinu 2000 til 2016. Laun karlkyns stjórnenda, sérfræðinga og tækna virðast hækka meira 
en laun kvenna í sömu stéttum, að meðaltali yfir tímabilið. Laun kvenna í skrifstofustörfum, 
sölu,- þjónustu- og umönnunarstörfum og vélagæslustörfum virðast hækka meira en laun 
karla í sömu stéttum, að meðaltali yfir tímabilið. Hins vegar er launaþróun kvenna og karla í 
verkastörfum nánast sú sama. Vakin er sérstök athygli á því að hér er búið að leiðrétta fyrir 
störfum. Launaþróun var marktækt frábrugðin milli kynja hjá öllum hópum nema 
sérfræðingum, skrifstofufólki og verkafólki. Nánari upplýsingar um niðurstöður víxlhrifa á 
launaþróun kynjanna má finna í viðauka C. 

Eins og sjá má hafa laun hækkað mismikið eftir hópum yfir öll árin. Laun kvenna í sölu- 
þjónustu- og umönnunarstörfum og karla í tæknastörfum höfðu hækkað mest yfir tímabilið, 
eða 2,8% og 2,6%. Laun kvenna í stjórnendastöðum og sérfræðingastöðum og karla í sömu 
störfum höfðu hins vegar hækkað minnst yfir tímabilið. Kvenkyns stjórnendur hækkuðu um 
1,3% á meðan karlkyns stjórnendur hækkuðu um 1,6%. Laun kvenkyns sérfræðinga 
hækkuðu svo um tæp 1,4% á meðan laun karlkyns sérfræðinga hækkuðu um tæp 1,7%.  
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4.2 Stjórnendur 
Stjórnendur í gögnunum eru sem fyrr segir kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn, 
stjórnendur og millistjórnendur rekstrareininga. Verkstjórar og margir millistjórnendur 
flokkast ekki með stjórnendum, heldur í starf með undirmönnum sínum og fá stöðutölu 
(merkingu) verkstjóri. Munurinn á milli stjórnenda og verkstjóra er að verkstjórar vinna að 
einhverju eða öllu leyti með undirfólki sínu, geta gripið inn í störf þeirra eða jafnvel sinnt 
þeim líka en stjórnendur sinna rekstri deildar eða fyrirtækis í meiri mæli. 

Hér fyrir neðan má sjá helstu upplýsingar um stjórnendur í úrtakinu eins og hópurinn lítur út 
árið 2016. 

Stjórnendur 
 

 Karlar 
 

Konur 
 

p gildi 
n 350 

 
350 

  Menntun (%)         <0.001 
Grunnskólastig 42 ( 12) 16 (  4.6) 

 Framhaldsskólanám 59 ( 16.9) 35 ( 10.0) 
 Viðbótarstig 17 (  4.9) 7 (  2.0) 
 Diplóma 9 (  2.6) 20 (  5.7) 
 Grunnnám í háskóla 95 ( 27.1) 132 ( 37.7) 
 Meistaranám í háskóla 109 ( 31.1) 130 ( 37.1) 
 Doktorsstig 19 (  5.4) 10 (  2.9) 
 Geiri (%)         <0.001 

Almenni vinnumarkaðurinn 181 ( 51.7) 74 ( 21.1) 
 Opinberi 165 ( 48.3) 276 ( 78.9) 
 Persónulegar aðstæður (%)/(sd)         
 Ekkert barn (%) 202 ( 57.7) 196 ( 56.0) 0.678 

1 barn (%) 56 ( 16.0) 63 ( 18.0) 
 2 börn (%) 55 ( 15.7) 60 ( 17.1) 
 3 börn (%) 33 (  9.4) 24 (  6.9) 
 >=4 börn (%) 4 (  1.2) 7 (  2.0) 
 Barn undir 2ja ára (%) 16 (  4.6) 13 (  3.7) 0.704 

Samvist (%) 297 ( 84.9) 264 ( 75.4) 0.002 
Aldur - ár (mean (sd)) 51.19 (9.85) 49.85 (9.39) 0.065 
Aðrar breytur (%)/(sd)         

 Fullt starf (%) 333 ( 95.1) 321 ( 91.7) 0.093 
Verkstjórn (%) 60 ( 17.1) 42 ( 12.0) 0.069 
Starfsaldur á vinnumarkaði - ár (mean (sd)) 25.21 (4.24) 25.23 (3.75) 0.932 
Starfsaldur hjá fyrirtæki - ár (mean (sd)) 12.75 (8.70) 11.73 (6.45) 0.078 
Reglulegt tímakaup kr. (mean (sd)) 5552.21 (2507.96) 4505.70 (1811.18) <0.001 
Heildartímakaup kr. (mean (sd)) 5694.53 (2455.06) 4660.57 (1794.16) <0.001 
Heildart.k. með hlunnindum og akstursgr. kr. 
(mean (sd)) 6644.14 (3872.79) 4988.60 (2038.37) <0.001 
Dagvinnutímar á ári (mean (sd)) 1860.14 (462.09) 1830.00 (453.84) 0.384 
Yfirvinnutímar á ári	(mean	(sd)) 135.94 (234.28) 132.45 (212.44) 0.836 

Tafla 8 Helstu upplýsingar um stjórnendur 
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Við sjáum meðal annars að það eru töluvert fleiri kvenkyns stjórnendur í úrtakinu með 
háskólamenntun en karlkyns stjórnendur. Einnig starfa töluvert fleiri kvenkynsstjórnendur í 
úrtakinu hjá hinu opinbera en á almennum vinnumarkaði en hið gagnstæða á við um 
karlkynsstjórnendur.  

Karlkyns stjórnendur eru með marktækt hærri laun en kvenkyns stjórnendur, að meðaltali, 
samkvæmt öllum launamælingum. Það sést vel þegar við skoðum heildartímakaup með 
hlunnindum og akstursgreiðslum. Einnig er áhugavert að sjá að stjórnendur í úrtakinu vinna 
tæplega 2000 klukkustundir að meðaltali á ári, en það er meira en allar aðrar starfsstéttir. 
Líklegast er það aðallega vegna þess að hlutfallslega flestir í þessum hóp eru í fullu starfsi, 
miðað við aðrar starfsstéttir, eða 95% (karlar) og 92% (konur). Einnig er líklegt að fáir 
sumarstarfsmenn gegna störfum stjórnenda. Þá er líka forvitnilegt að sjá að það eru 
hlutfallslega fleiri karlkyns stjórnendur í samvist en kvenkyns stjórnendur. Þess má þó til 
gamans geta að stjórnendurnir í úrtakinu eru líklegastir til að vera í samvist af öllum 
starfsstéttunum. 

 

Launamunur kynjanna meðal stjórnenda 

Í niðurstöðukaflanum fyrir allt úrtakið var framkvæmd slembiþáttagreining fyrir starfstéttina 
stjórnendur. Í þessum kafla tökum við starfsstéttina stjórnendur, skiptum henni upp í nokkra 
undirhópa og framkvæmum slembiþáttagreiningu á þeim með sama hætti og fjallað er um á 
bls 28. Notast er við sömu aðferð og leiðrétt er fyrir sömu breytum.  

Fyrir neðan má finna töflu með niðurstöðum um launamun kynjanna úr slembiþáttagreiningu 
fyrir hvern hóp innan starfsstéttarinnar “Stjórnendur”.  Starfstéttinni hefur verið skipt upp 
eftir menntun, hvort viðkomandi sé með verkstjórn og svo hvort viðkomandi eigi barn undir 
tveggja ára aldri. Hlutfallsleg breyting sýnir hversu mikið laun lækka (eða hækka) í 
prósentum við það að launþeginn er kona, innan hvers hóps. Vakin er athygli á því að hér er 
aftur búið að leiðrétta fyrir starfi, launamunurinn miðast því við einstaklinga í sama starfi. 
Launamenn með barnaskólamenntun og lokinni grunnskólamenntun hafa verið sameinaðir í 
einn hóp. Launamenn með viðbótarnám og diplómu hafa einnig verið sameinaðir. Ef 
einhverjir undirhópar eru fámennir (færri en 25 samtals) er þeim sleppt. Marktækir stuðlar 
eru feitletraðir.  

  
Beta Hlutfallsleg 

breyting (%) 
Hlutfallsleg breyting (öryggisbil) 

  2,50% 97,50% 
Grunnskóli -0,2 -18,16 -26,79 -6,92 
Framhaldsskóli -0,18 -16,81 -23,34 -9,71 
Diplóma eða viðbótarnám 0,01 1,19 -13,75 17,92 
Grunnnám í háskóla -0,06 -5,73 -11,05 -0,12 
Meistaranám í háskóla -0,06 -6,27 -11,29 -1,03 
Doktorsgráða 0,03 3,31 -3,93 10,23 
Verkstjórn -0,06 -5,66 -12,11 1,16 
Ekki Verkstjórn -0,12 -11,72 -15,35 -7,91 
Barn yngra en 2 ára -0,17 -15,29 -23,55 -5,49 
Ekki barn yngra en 2 ára -0,12 -11,63 -14,57 -8,55 

Tafla 9 Leiðréttur launamunur - stjórnendur 
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Mesti launamunurinn er á meðal grunnskólamenntaðra stjórnenda, en konur innan þess hóps 
fá 18,16% lægri laun en karlar. Næst á eftir er hópur framhaldsskólamenntaðra stjórnenda, 
en þar fá konur 16,81% lægri laun. Kvenkyns stjórnendur með grunngráðu í háskóla eru svo 
með 5,73% lægri laun en karlkyns stjórnendur með sömu menntun. Svipað og kvenkyns 
stjórnendur með meistaragráðu í háskóla, en þær fengju 6,27% lægri laun 

 

Launaþróun stjórnenda 

Þegar launaþróun stjórnenda er skoðuð myndrænt má sjá að bilið á milli kynjanna er mjög 
breytilegt eftir tíma. Bæði karlkyns- og kvenkyns stjórnendur hækka að meðaltali mikið í 
launum í kringum árin 2004 - 2007 og lækka sömuleiðis töluvert mikið á árunum 2008 – 
2011. 

 

Mynd 10 Launaþróun stjórnenda eftir kyni 

 

 

 

 

  Karlar Konur 
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  Hlutfallsleg 
hækkun 

Öryggisbil Hlutfallsleg 
hækkun 

Öryggisbil 
  2,50% 97,50% 2,50% 97,50% 
Stjórnendur 1,61 1,18 2,02 1,33 0,93 1,73 

Tafla 10 Leiðrétt launaþróun - stjórnendur 

Ef við skoðum aftur leiðrétta launaþróun stjórnenda virðast kvenkyns stjórnendur ekki hafa 
hækkað jafn mikið í launum og karlkynsstjórnendur. Það kemur vel saman við það sem við 
sjáum myndrænt. Launaþróun stjórnenda var marktækt ólík milli kynjanna. 

4.3 Sérfræðingar 
Sérfræðingarnir í úrtakinu okkar eru flest allir í störfum sem krefjast háskólamenntunar 
og/eða viðamikillar reynslu á sínu starfssviði. En það er engu að síður mjög fjölbreyttur 
hópur inni í þessari stétt. Hér flokkast til dæmis verkfræðingar, læknar, dómarar, 
endurskoðendur, fagmenntaðir leikskólakennarar, félagsráðgjafar og blaðamenn. Fyrir 
nokkrum áratugum voru karlmenn fjölmennari í þessari starfsstétt. Konum hefur hins vegar 
sífellt verið að fjölga í starfsstéttinni á síðustu áratugum (Black og Juhn, 2000). Þær eru í 
töluverðum meirihluta starfsstéttarinnar í gagnasafni launarannsóknar Hagstofunnar (sjá 
mynd 2, bls 23). Hér fyrir neðan má sjá töflu með helstu upplýsingum um starfsstéttina 
sérfræðingar í úrtakinu. 

Sérfræðingar 
 

 
Karlar 

 
Konur 

 
p gildi 

n 350 
 

350 
  Menntun (%)         <0.001 

Grunnskólamenntun 6 (  1.7) 0 (  0.0) 
 Framhaldsskólamenntun 48 ( 13.7) 29 (  8.3) 
 Viðbótarmenntun 3 (  0.9) 2 (  0.6) 
 Diplóma 14 (  4.0) 13 (  3.7) 
 Grunngráða í háskóla 134 ( 38.3) 183 ( 52.3) 
 Meistaragráða í háskóla 112 ( 32.0) 110 ( 31.4) 
 Doktorsgráða 33 (  9.4) 13 (  3.7) 
 Geiri (%)         <0.001 

Almenni 96 ( 27.4) 36 ( 10.3) 
 Opinberi 245 (  72.6) 314 ( 89.7) 
 Börn (%)         
 Ekkert barn 197 ( 56.3) 166 ( 47.4) 0.104 

1 barn 58 ( 16.6) 64 ( 18.3) 
 2 börn 59 ( 16.9) 84 ( 24.0) 
 3 börn 31 (  8.9) 34 (  9.7) 
 >=4 börn 4 (  1.1) 2 (  0.6) 
 Barn undir 2ja ára = Já (%) 31 (  8.9) 31 (  8.9) 1.000 

Aðrar breytur (%)/(sd)         
 Fullt starf = Já (%) 263 ( 75.1) 200 ( 57.1) <0.001 

Verkstjórn= Já (%) 12 (  3.4) 17 (  4.9) 0.448 
Samvist = Já (%) 245 ( 70.0) 238 ( 68.0) 0.624 
Aldur - ár (mean (sd)) 44.43 (12.32) 43.50 (11.45) 0.299 
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Starfsaldur á vinnumarkaði - ár (mean (sd)) 21.71 (7.32) 21.79 (6.70) 0.884 
Starfsaldur hjá fyrirtæki - ár (mean (sd)) 7.90 (6.93) 9.31 (6.24) 0.005 
Reglulegt tímakaup kr. (mean (sd)) 3697.48 (1497.91) 3122.89 (891.43) <0.001 
Heildartímakaup kr. (mean (sd)) 3835.16 (1516.21) 3244.08 (917.00) <0.001 
Heildart.k. með hlunnindum og akstursgr. kr. (mean 
(sd)) 4288.48 (2106.11) 3476.34 (1059.17) <0.001 
Dagvinnutímar á ári (mean (sd)) 1539.01 (707.88) 1448.18 (658.68) 0.079 
Yfirvinnutímar á ári (mean (sd)) 129.47 (241.64) 109.14 (154.69) 0.186 

Tafla 11 Helstu upplýsingar um sérfræðinga 

Flestir sérfræðingar eru grunn- og framhaldsgráðu í háskóla. Marktækur munur var á 
hlutfalli menntunar milli kynja. Hlutfallslega fleiri konur eru með grunn- og framhaldsgráðu 
í háskóla en karlar, á meðan hlutfallslega fleiri karlmenn eru með framhaldsskólamenntun og 
doktorsgráðu en konur. 

Einnig er marktækur munur á því hvort kynin vinni fullt starf eða ekki, þar sem færri 
kvenkyns sérfræðingar vinna fullt starf. Það sem vekur ef til vill mesta athygli er hversu hátt 
hlutfall sérfræðinga í úrtakinu starfa hjá hinu opinbera eða tæp 73% karlkyns sérfræðinga og 
tæp 90% kvenkyns sérfræðinga. Nánast engin önnur breyta er marktækt mismunandi milli 
kynjanna en launin og svo starfsaldur hjá fyrirtækinu/stofnuninni. En kvenkyns sérfræðingar 
höfðu starfað lengur að meðaltali hjá sama fyrirtæki eða stofnun en karlkyns sérfræðingarnir. 

 

Launamunur kynjanna meðal sérfræðinga 

Fyrir neðan er tafla með niðurstöðum fyrir launamun meðal hópa innan starfsstéttar 
sérfræðinga, unnin á sama hátt og taflan fyrir launamun meðal hópa innan starfsstéttar 
stjórnenda. 

  
Beta Hlutfallsleg 

breyting (%) 
Hlutfallsleg breyting (%) (öryggisbil) 

  2,50% 97,50% 
Framhaldsskóli -0,03 -2,55 -10,31 5,62 
Diplóma eða viðbótarnám -0,17 -15,51 -21,74 -7,25 
Grunnnám í háskóla -0,07 -6,89 -10,6 -3,27 
Meistaranám í háskóla 0,02 1,85 -2,41 6,13 
Doktorsgráða -0,01 -1,17 -16,19 11,29 
Verkstjórn 0,03 3,08 -8,13 12,85 
Ekki verkstjórn -0,07 -6,75 -9,57 -3,87 
Barn yngra en 2 ára -0,01 -0,86 -5,88 4,78 
Ekki barn yngra en 2 ára -0,07 -6,48 -9,28 -3,55 

Tafla 12 Leiðréttur launamunur - sérfræðingar 

Ekki voru nógu margir sérfræðingar með grunnskólamenntun eða minna til að framkvæma 
tölfræðigreiningu hjá þeim hóp. Engin marktækur munur mældist á launum kvenna og karla í 
hópi sérfræðinga með framhaldsskólamenntun, meistaragráðu úr háskóla eða doktorsgráðu. 
Launamunur kynja með diplómu úr háskóla eða viðbótarnám við framhaldsskóla var um 
15,5%, en þetta var fámennur hópur, þannig að niðurstöðurnar gætu verið frekar ýktar. 
Marktækur launamunur mælist svo hjá sérfræðingum með grunnháskólagráðu, ekki með 
verkstjórn og þeirra sem eiga ekki barn undir tveggja ára aldri. 
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Launaþróun sérfræðinga 

Fyrir neðan sjáum við svo myndrænt hvernig laun sérfræðinga hafa þróast. 

 

Mynd 11 Launaþróun sérfræðinga eftir kyni 

Kynin virðast vera ansi samstíga innan starfsstéttarinnar í gegnum árin. Ekki er hægt að sjá 
að þau færist nær hvort öðru með afgerandi hætti. Línuritið fyrir launaþróun sérfræðinga 
minnir mjög á línurit stjórnenda. Það er áhugavert að sjá stuðlana fyrir launaþróun í töflunni 
fyrir neðan miðað við myndræna launaþróun. Á myndinni virðast launin hafa lækkað yfir 
tímabilið, en þegar við erum búin að leiðrétta fyrir öllum breytum hækka þau að meðaltali 
yfir tímabilið. Ekki var marktækur munur á launaþróun milli kynja. 

  Karlar Konur 
  Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil 

  2,50% 97,50% 2,50% 97,50% 
Sérfræðingar 1,67 1,26 2,05 1,37 1,09 1,65 

Tafla 13 Leiðrétt launaþróun - sérfræðingar 
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4.4 Tæknar 
Tæknar og sérhæft starfsfólk er ein af tveimur starfsstéttum sem eru með tiltölulega jafnt 
kynjahlutfall (hin er starfsstétt sölu-, þjónustu og umönnunarstarfa). Það má hugsa sér að 
störf innan í þessarar starfsstéttar séu einhvers staðar á milli skrifstofu- og sérfræðingastarfa, 
bæði hvað varðar verkefni og skilyrði um sérþekkingu. Oft er gerð krafa um einhvers konar 
sérhæfða menntun (þó yfirleitt ekki háskólamenntun eða iðnmenntun) eða starfsreynslu. Inni 
í þessari starfsstétt má meðal annars finna aðstoðarfólk flestra sérfræðinga, bókara, öryggis- 
og gæðafulltrúa, kerfisfræðinga, verðbréfamiðlara, þjónustufulltrúa í banka, sjúkraliða og 
tryggingasölumenn. Fyrir neðan má finna töflu með helstu upplýsingum sem lýsa hópnum í 
úrtakinu. 

Tæknar 
 

 
Karlar 

 
Konur 

 

p      
gildi 

n 350 
 

350 
  Menntun (%)         0.018 

Grunnskólamenntun 54 ( 15.1) 52 ( 14.6) 
 Framhaldsskólamenntun 144 ( 41.1) 190 ( 54.3) 
 Viðbótarmenntun 59 ( 16.9) 34 (  9.7) 
 Diplóma 13 (  3.7) 8 (  2.3) 
 Grunngráða í háskóla 61 ( 17.4) 55 ( 15.7) 
 Meistaragráða í háskóla 18 (  5.1) 10 (  2.9) 
 Doktorsgráða 1 (  0.3) 1 (  0.3) 
 Geiri (%)         <0.001 

Almenni 210 ( 60.0) 103 ( 29.4) 
 Opinberi 140 ( 40.0) 247 ( 70.6) 
 Persónulegar aðstæður (%)/(sd)         
 Ekkert barn (%) 182 ( 52.0) 201 ( 57.4) 0.361 

1 barn (%) 67 ( 19.1) 63 ( 18.0) 
 2 börn (%) 59 ( 16.9) 59 ( 16.9) 
 3 börn (%) 38 ( 10.9) 22 (  6.3) 
 >=4 börn (%) 4 (  1.2) 5 (  1.4) 
 Barn undir 2ja ára (%) 34 (  9.7) 22 (  6.3) 0.125 

Samvist (%) 244 ( 69.7) 220 ( 62.9) 0.066 
Aldur - ár (mean (sd)) 42.59 (12.61) 44.18 (13.61) 0.109 
Aðrar breytur (%)/(sd)         

 Fullt starf (%) 282 ( 80.6) 171 ( 48.9) <0.001 
Verkstjórn (%) 46 ( 13.1) 5 (  1.4) <0.001 
Starfsaldur á vinnumarkaði - ár (mean (sd)) 21.12 (7.26) 20.83 (7.80) 0.616 
Starfsaldur hjá fyrirtæki - ár (mean (sd)) 9.85 (9.22) 9.18 (7.15) 0.280 
Reglulegt tímakaup kr. (mean (sd)) 3595.75 (1804.10) 2533.56 (686.16) <0.001 
Heildartímakaup kr. (mean (sd)) 3743.28 (1835.01) 2628.81 (702.75) <0.001 
Heildart.k. með hlunnindum og akstursgr. kr. 
(mean (sd)) 4263.91 (2251.70) 2859.47 (879.49) <0.001 
Dagvinnutímar á ári (mean (sd)) 1662.35 (566.99) 1385.03 (618.87) <0.001 
Yfirvinnutímar á ári (mean (sd)) 168.16 (219.34) 104.31 (137.32) <0.001 

Tafla 14 Helstu upplýsingar um tækna 
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Ekki er mikill sjáanlegur munur á kynjunum þegar það kemur að menntun. Hins vegar er 
mjög mismunandi hvar kynin í þessari starfsstétt vinna, á almennum vinnumarkaði eða hjá 
hinu opinbera. Fleiri karlmenn eru á almenna vinnumarkaðinum á meðan fleiri konur vinna 
hjá hinu opinbera. Karlmenn í þessari starfsstétt eru hlutfallslega fleiri í fullu starfi og eru 
töluvert líklegri til að vera með verkstjórn en konur. Einnig er markverður munur á launum 
kynjanna að meðaltali og vinnutíma þeirra. Karlkyns tæknar eru með þriðja lengsta 
vinnutímann að meðaltali á ári af öllum starfsstéttunum á eftir iðnmenntuðum körlum og 
karlkyns stjórnendum (þó er rétt að taka fram að ef við skoðum bæði kynin þá eru kvenkyns 
stjórnendur með annan lengsta vinnutímann á ári að meðaltali af öllum hópunum). 

 

Launamunur kynjanna – tæknar 

Hér má svo sjá niðurstöður úr tölfræðigreiningu á launamun kynjanna meðal hópa innan 
starfsstéttarinnar tæknar. 

  Beta Hlutfallsleg 
breyting (%) 

Hlutfallsleg breyting (%) 
(öryggisbil) 

  2,50% 97,50% 
Grunnskóli -0,02 -2 -8,21 3,76 
Framhaldsskóli -0,11 -10,65 -14,3 -6,78 
Diplóma eða 
viðbótarnám 0,01 1,49 -6,47 13,67 

Grunnnám í háskóla -0,09 -8,6 -14,03 -2,53 
Meistaranám í háskóla -0,22 -19,51 -29,12 -6,65 
Verkstjórn -0,02 -2,13 -13,38 10,26 
Ekki verkstjórn -0,11 -10,43 -13,35 -7,38 
Barn yngra en 2 ára -0,07 -7,05 -0,47 -13,47 
Ekki barn yngra en 2 ára -0,11 -10,31 -13,14 -7,38 

Tafla 15 Leiðréttur launamunur - tæknar 

Hér erum við farin að sjá mjög mikinn mun milli kynjanna. Til dæmis er kona með 
meistaranám í háskóla með tæplega 20% lægri laun en karlmaður, þegar öllum breytum er 
haldið föstum. Hópurinn sem hefur meistaragráður er hinsvegar mjög fámennur. 
Fjölmennasti hópurinn eru tæknar með framhaldsskólamenntun. Konur með slíka menntun 
fá rúmlega 10% lægri laun en karlar með sömu menntun. Það er svipað og launamunurinn 
hjá starfsstéttinni í heild sinni, eins og sjá má í töflu 6 (bls 43). 
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Launaþróun tækna 

Skoðum svo myndræna launaþróun meðal karlkyns- og kvenkyns tækna. 

 

Mynd 12 Launaþróun tækna eftir kyni 

Það er ansi augljós munur á milli kvenna og karla í starfsstéttinni. Mögulega hefur sú 
staðreynd að hér er mjög fjölbreyttur hópur starfsmanna eitthvað með það að gera. Það má 
líka gefa sér að það séu þónokkur karla- og kvennastörf inni í þessari starfsstétt (bókarar og 
sjúkraliðar á móti kerfisfræðingum og verðbréfamiðlurum). Það er gríðarlega mikill munur 
milli kynjanna frá árunum 2003 – 2006, en hann virðist minnka eftir það. Hins vegar er ekki 
augljóst hvort launaþróun kynjanna sé misjöfn, þegar horft er á launaþróunina myndrænt. 

  Karlar Konur 
  Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil 

  2,50% 97,50% 2,50% 97,50% 
Tæknar 2,63 2,15 2,97 2,55 2,23 2,8 

 Tafla 16 Leiðrétt launaþróun - tæknar 

Leiðrétt launaþróun sýnir mjög svipaða hlutfallslega hækkun launa fyrir bæði kynin, þó eru 
karlar örlítið hærri. Launaþróun meðal tækna er um 1% hærri en meðal stjórnenda og 
sérfræðinga. Sem þýðir að laun þessarar starfsstéttar hefur hækkað töluvert umfram margar 
aðrar starfsstéttir í úrtakinu. Launaþróunin var marktækt mismunandi milli kynja. 



40 

4.5 Skrifstofufólk 
Skrifstofufólk er líklega einsleitasta starfsstéttin í gagnasafninu. Eins og nafnið gefur til 
kynna flokkast hin ýmsu skrifstofustörf og áþekk störf. Allt frá ritarastörfum (sem fáir sinna 
í dag) til innheimtustarfa. Hér eru líka móttökustarfsmenn, starfsfólk í póstflokkun og 
gjaldkerar. Karlmenn eru í tölverðum minnihluta í þessari starfsgrein í gagnasafni 
launarannsóknarinnar. 

Skrifstofufólk 
 

 
Karlar 

 
Konur 

 
p gildi 

n 350 
 

350 
  Menntun (%)         0.834 

Grunnskólamenntun 126 ( 35.7) 118 ( 33.1) 
 Framhaldsskólamenntun 159 ( 45.4) 163 ( 46.6) 
 Viðbótarmenntun 11 (  3.1) 10 (  2.9) 
 Diplóma 2 (  0.6) 4 (  1.1) 
 Grunngráða í háskóla 45 ( 12.9) 43 ( 12.3) 
 Meistaragráða í háskóla 7 (  2.0) 12 (  3.4) 
 Geiri (%)         <0.001 

Almenni 253 ( 72.3) 188 ( 53.7) 
 Opinberi 97 (  27.7) 162 (  46.3) 
 Persónulegar aðstæður (%)/(sd)         
 Ekkert barn (%) 287 ( 82.0) 228 ( 65.1) <0.001 

1 barn (%) 27 (  7.7) 60 ( 17.1) 
 2 börn (%) 26 (  7.4) 48 ( 13.7) 
 3 börn (%) 8 (  2.3) 12 (  3.4) 
 >=4 börn (%) 2 (  0.6) 2 (  0.6) 
 Barn undir 2ja ára (%) 15 (  4.3) 15 (  4.3) 1.000 

Samvist (%) 120 ( 34.3) 185 ( 52.9) <0.001 
Aldur - ár (mean (sd)) 34.42 (13.95) 42.11 (14.66) <0.001 
Aðrar breytur (%)/(sd)         

 Fullt starf (%) 181 ( 51.7) 195 ( 55.7) 0.324 
Verkstjórn (%) 4 (  1.1) 6 (  1.7) 0.750 
Starfsaldur á vinnumarkaði - ár (mean (sd)) 14.48 (9.07) 19.55 (8.66) <0.001 
Starfsaldur hjá fyrirtæki - ár (mean (sd)) 6.51 (8.71) 7.98 (8.18) 0.021 
Reglulegt tímakaup kr. (mean (sd)) 2245.75 (708.18) 2261.49 (505.98) 0.735 
Heildartímakaup kr. (mean (sd)) 2347.79 (711.43) 2332.90 (499.17) 0.749 
Heildart.k. með hlunnindum og akstursgr. kr. 
(mean (sd)) 2635.29 (1129.43) 2531.77 (623.42) 0.134 
Dagvinnutímar á ári (mean (sd)) 1100.05 (764.07) 1357.32 (692.38) <0.001 
Yfirvinnutímar á ári (mean (sd)) 112.53 (217.10) 75.79 (114.49) 0.005 

Tafla 17 Helstu upplýsingar um skrifstofufólk 

Það er mjög áhugavert að skoða starfsstéttina skrifstofufólk í úrtakinu. Það er enginn 
marktækur munur á menntun milli kynjanna og enginn marktækur munur á því hvort kynin 
eru í fullu starfi eða ekki. Það sem kemur ef til vill mest á óvart er að það er enginn 
marktækur munur á launum milli kynjanna að meðaltali árið 2016. Við sjáum hins vegar 
marktækan mun á vinnutíma á milli kynjanna og þá eru það konur sem hafa lengri vinnutíma 
ári en karlar að meðaltali á ári, ólíkt öllum öðrum starfsgreinum. Kvenkyns 
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skrifstofustarfsmenn eru einnig marktækt eldri, að meðaltali, en karlkyns 
skrifstofustarfsmenn, og hafa einnig lengri starfsaldur bæði á vinnumarkaði og hjá 
fyrirtækinu eða stofnuninni sem þær starfa hjá. 

 

Launamunur kynjanna – skrifstofufólk 

Nokkuð mikið er um marktækan launamun hjá hópum innan starfsstéttarinnar skrifstofufólk.  
Það er marktækur munur hjá nánast öllum menntunarhópum, nema í hópunum diplóma eða 
viðbótarnám og meistaranám í háskóla, en báðir þessir hópar eru frekar fámennir innan 
starfsstéttarinnar. Við fáum mjög háan stuðul fyrir  skrifstofufólk með verkstjórn, en hann er 
mjög fámennur. 

  Beta 
Hlutfallsleg 

breyting 
(%) 

Hlutfallsleg breyting (%) 
(öryggisbil) 

  2,50% 97,50% 
Grunnskóli -0,06 -5,86 -9,72 -1,81 
Framhaldsskóli -0,05 -4,99 -7,73 -2,17 
Diplóma eða 
viðbótarnám -0,01 -0,64 -16,04 17,58 

Grunnnám í háskóla -0,07 -6,92 -13,46 -0,02 
Verkstjórn -0,18 -16,56 -27,57 -2,99 
Ekki verkstjórn -0,06 -5,47 -5,12 -1,33 
Barn yngra en 2 ára -0,02 -1,94 -8,12 4,62 
Ekki barn yngra en 2 ára -0,07 -6,33 -8,57 -4,04 

Tafla 18 Leiðrettur launamunur - skrifstofufólk 

Marktækur launamunur kynjanna er annars á bilinu 5-7% fyrir alla hópana, sem er svipað og 
við sjáum fyrir starfsstéttina í heild sinni í töflu 6 (bls 43). 
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Launaþróun skrifstofufólks 

Skoðum næst myndræna launaþróun meðal skrifstofufólks. 

 

Mynd 13 Launaþróun skrifstofufólks eftir kyni 

Mjög áhugavert er að skoða myndræna launaþróun skrifstofufólks. Hér er starfsstétt þar sem 
laun kynjanna virðast raunverulega vera að þróast nær hvort öðru. Meðal reglulegt tímakaup 
er nánast það sama fyrir bæði kynin árið 2016. 

  Karlar Konur 
  Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil 

  2,50% 97,50% 2,50% 97,50% 
Skrifstofufólk 2,5 2,09 2,9 2,58 2,26 2,89 

Tafla 19 Leiðrétt launaþróun - skrifstofufólk 

Ef við skoðum svo aftur stuðulinn fyrir leiðrétta launaþróun kynjanna, sjáum við að þeir eru 
nokkuð svipaðir, en þó er stuðull kvenna örlítið hærri. Hinsvegar er ekki marktækt mismikil 
launaþróun milli kynja.  
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4.6 Sala, þjónusta og umönnunarstörf 
Hér erum við svo aftur komin með mjög fjölbreyttan hóp starfsmanna. Í þessum hópi eru 
sölufólk, afgreiðslufólk, lagerstarfsmenn (sem sinna einnig afgreiðslu), leikskólaliðar, 
starfsmenn við umönnun á öldruðum og fötluðum, flugliðar og lögreglu- og slökkviliðsfólk, 
svo eitthvað sé nefnt.  

Sala, þjónusta og umönnun 
 

 
Karlar 

 
Konur 

 
p gildi 

n 350 
 

350 
  Menntun (%)         0.062 

Grunnskólamenntun 165 ( 46.9) 145 ( 40.6) 
 Framhaldsskólanám 137 ( 39.1) 149 ( 42.6) 
 Viðbótarstig 18 (  5.1) 7 (  2.0) 
 Diplóma 1 (  0.3) 1 (  0.3) 
 Grunnnám í háskóla 24 (  6.9) 41 ( 11.7) 
 Meistaranám í háskóla 5 (  1.4) 6 (  1.7) 
 Doktorsstig 0 (  0.0) 1 (  0.3) 
 Geiri (%)         <0.001 

Almenni 164 ( 46.9) 114 ( 32.6) 
 Opinberi 186 ( 53.1) 236 ( 67.4) 
 Persónulegar aðstæður (%)/(sd)         
 Ekkert barn (%) 291 ( 83.1) 229 ( 65.4) <0.001 

1 barn (%) 27 (  7.7) 64 ( 18.3) 
 2 börn (%) 21 (  6.0) 48 ( 13.7) 
 3 börn (%) 9 (  2.6) 7 (  2.0) 
 >=4 börn (%) 2 (  0.6) 2 (  0.6) 
 Barn undir 2ja ára (%) 14 (  4.0) 24 (  6.9) 0.133 

Samvist (%) 112 ( 32.0) 146 ( 41.7) 0.010 
Aldur - ár (mean (sd)) 33.73 (14.95) 35.10 (14.30) 0.216 
Aðrar breytur (%)/(sd)         

 Fullt starf (%) 151 ( 43.1) 128 ( 36.6) 0.089 
Verkstjórn (%) 19 (  5.4) 12 (  3.4) 0.270 
Starfsaldur á vinnumarkaði - ár (mean (sd)) 13.49 (9.70) 14.23 (9.25) 0.304 
Starfsaldur hjá fyrirtæki - ár (mean (sd)) 5.93 (5.98) 7.07 (6.79) 0.018 
Reglulegt tímakaup kr. (mean (sd)) 2191.64 (586.86) 1968.91 (356.31) <0.001 
Heildartímakaup kr. (mean (sd)) 2330.06 (598.30) 2068.99 (381.15) <0.001 
Heildart.k. með hlunnindum og akstursgr. kr. 
(mean (sd)) 2622.71 (845.08) 2305.57 (528.00) <0.001 
Dagvinnutímar á ári (mean (sd)) 1061.38 (763.20) 1046.34 (694.37) 0.785 
Yfirvinnutímar á ári (mean (sd)) 168.99 (200.75) 95.96 (122.15) <0.001 

Tafla 20 Helstu upplýsingar um sölu-, þjónustu- og umönnunarfólk 

Starfsfólk í sölu, þjónustu og umönnun er flest með grunn- eða framhaldsskólamenntun. Það 
eru marktækt fleiri konur í þessari starfsstétt sem eru í samvist og þær starfa lengur hjá sama 
fyrirtæki. Við sjáum svo aftur marktækan mun á launum milli kynja, þar sem konurnar eru 
með lægri laun samkvæmt öllum launamælingum. Hins  vegar er munurinn á meðaltali 
launanna ekki svo ýkja mikill miðað við aðrar starfsstéttir. Ekki er munur á dag- og 
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heildarvinnutíma á ári milli kynja, en karlmenn vinna þó fleiri yfirvinnustundir að meðaltali 
á ári. 

 

Launamunur kynjanna – sölu-, þjónustu- og umönnunarfólk 

Hér sjáum við aftur frekar mikinn launamun kynja hjá hópum innan starfsstéttar. Við sjáum 
að hæsti launamunurinn er hjá hópi sölufólks með barn yngra en 2ja ára. Hér erum við 
reyndar aftur með frekar fámennan hóp, þannig að við förum varlega í að draga ályktanir. 
Hins vegar er nokkuð fróðlegt að sjá að launamunurinn er meiri meðal þeirra sem hafa lokið 
framhaldsskóla en þeirra sem eru með grunnskólamenntun. 

  Beta 
Hlutfallsleg 

breyting 
(%) 

Hlutfallsleg breyting (%) 
(öryggisbil) 

  2,50% 97,50% 
Grunnskóli -0,05 -4,91 -7,02 -2,87 
Framhaldsskóli -0,08 -7,77 -10,12 -5,42 
Diplóma eða 
viðbótarnám -0,11 -9,97 -19,36 -0,42 

Grunnnám í háskóla -0,04 -4,15 -9,53 1,44 
Verkstjórn -0,1 -9,85 -19,58 1,09 
Ekki verkstjórn -0,07 -6,96 -8,57 -5,36 
Barn yngra en 2 ára -0,11 -10,17 -15,79 -4,85 
Ekki barn yngra en 2 ára -0,07 -6,8 -8,38 -5,22 

Tafla 21 Leiðréttur launamunur - sölu-, þjónustu- og umönnunarfólk 
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Launaþróun - sölu-, þjónustu- og umönnunarstarfsfólks 

Skoðum svo myndræna launaþróun fólks í sölu-, þjónustu- og umönnunarstörfum. 

 

Mynd 14 Launaþróun sölu-, þjónustu- og umönnunarfólks eftir kyni 

Á myndrænni framsetningu á reglulegu tímakaupi karla og kvenna í starfsstéttinni sjáum við 
aftur merki þess að laun karla og kvenna séu að færast nær hvort öðru, að meðaltali. 
Munurinn hefur þó verið töluverður í gegnum árin. Hér erum við aftur með nokkur líkleg 
kvenna- og karlastörf eins og umönnunarstörf , flugliðastörf og lögreglu- og slökkviliðsstörf. 

  Karlar Konur 
  Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil 

  2,50% 97,50% 2,50% 97,50% 
Sala,  umönnun og 
þjónusta 2,26 1,91 2,62 2,81 2,54 3,07 

Tafla 22 Leiðrétt launaþróun - sölu-, þjónustu - og umönnunarfólk 

Í fyrsta skipti sjáum við frekar skýr merki þess að launaþróun meðal kvenna sé hærri en 
launaþróun meðal karla. Hér munar um það bil 0,6% að meðaltali á ári. Launaþróunin er 
einnig tölfræðilega marktækt misjöfn milli kynja, sem þýðir að konur hafa marktækt hækkað 
meira í launum á tímabilinu en karlar. 
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4.7 Iðnaðarfólk 
Starfsstéttin iðnaðarfólk er, líkt og skrifstofufólk, frekar einsleit starfsstétt. Hér flokkast öll 
helstu iðnaðarstörf, flest eru þess eðlis að þau krefjast iðnmenntunar, eða sérhæfðar 
þekkingar, kunnáttu eða starfsreynslu. Hér er fólk í hvers kyns iðnaðarstörfum, til dæmis 
vélvirkjar, rafvirkjar, smiðir, textílgerðarfólk, prentarar og bókbindarar. 

Iðnaðarfólk 
 

 Karlar 
 

Konur 
 

p gildi 
n 350 

 
350 

  Menntun (%)         <0.001 
Grunnskólamenntun 94 ( 26.9) 209 ( 59.7) 

 Framhaldsskólamenntun 191 ( 54.6) 113 ( 32.3) 
 Viðbótarmenntun 52 ( 14.9) 4 (  1.1) 
 Grunngráða í háskóla 13 (  3.7) 23 (  6.6) 
 Meistaragráða í háskóla 0 (  0.0) 1 (  0.3) 
 Iðnmenntaður (%) 208 ( 59.4) 16 (  4.6) <0.001 

Geiri (%)         0.012 
Almenni 331 ( 94.6) 345 ( 98.6) 

 Opinberi 19 (  5.4) 5 (  1.4) 
 Persónulegar aðstæður (%)/(sd)         
 Ekkert barn (%) 237 ( 67.7) 212 ( 60.6) 0.048 

1 barn (%) 41 ( 11.7) 64 ( 18.3) 
 2 börn (%) 49 ( 14.0) 53 ( 15.1) 
 3 börn (%) 20 (  5.7) 21 (  6.0) 
 >=4 börn (%) 3 (  0.9) 0 (  0.0) 
 Barn undir 2ja ára (%) 26 (  7.4) 26 (  7.4) 1.000 

Samvist (%) 202 ( 57.7) 153 ( 43.7) <0.001 
Aldur - ár (mean (sd)) 43.93 (13.95) 38.63 (13.50) <0.001 
Aðrar breytur (%)/(sd)         

 Fullt starf (%) 275 ( 78.6) 214 ( 61.1) <0.001 
Verkstjórn (%) 20 (  5.7) 3 (  0.9) 0.001 
Starfsaldur á vinnumarkaði (mean (sd)) 19.16 (8.99) 13.09 (8.83) <0.001 
Starfsaldur hjá fyrirtæki (mean (sd)) 10.70 (10.19) 8.58 (8.19) 0.002 
Reglulegt tímakaup (mean (sd)) 2665.11 (813.58) 1995.12 (406.81) <0.001 
Heildartímakaup (mean (sd)) 2943.46 (791.14) 2229.25 (443.41) <0.001 
Heildart.k. með hlunnindum og akstursgr. 3478.00 (1026.16) 2493.47 (508.50) <0.001 
Dagvinnutímar (mean (sd)) 1505.77 (664.83) 1317.88 (690.38) <0.001 
Yfirvinnutímar (mean (sd)) 336.35 (336.87) 265.17 (267.14) 0.002 
      

Tafla 23 Helstu upplýsingar um iðnaðarfólk 

Menntun starfsfólks í iðngreinum er misjöfn eftir kyni. Flestir karlkyns starfsmenn eru með 
framhaldsskólamenntun (líklega er það í flestum tilfellum iðnmenntun á framhaldsskólastigi 
eða hærra, þar sem tæp 60% af heildarfjölda þeirra er með iðnmenntun), en flestar konur eru 
með grunnskólamenntun. Töluvert fleiri karlmenn hafa lokið iðnmenntun en konur, einungis 
tæp 5% kvennanna í þessum hóp höfði lokið iðnmenntun. Nánast allir í þessari starfsstétt 
vinna á almennum vinnumarkaði. Töluvert fleiri karlmenn í þessari starfsstétt eru með 
verkstjórn. En vakin er athygli á því að iðnemmtaðir verkstjórar fá bæði merkingu sem 
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iðnmenntaðir og verkstjórar. Það sem vekur í raun athygli að nánast allar breytur eru 
markvert mismunandi fyrir konur og karla í þessari starfsstétt, fyrir utan fjölda sem á barn 
undir 2ja ára. Karlmenn fá hærri laun að meðaltali, eru eldri, með meiri starfsreynslu og 
vinna lengur. 

Launamunur kynjanna – iðnaðarfólk 

Fyrir neðan má sjá töflu með niðurstöðum úr greiningum fyrir nokkra hópa innan 
starfsstéttar iðnaðarfólks. Eins og komið hefur fram er launarannsóknin með sérstakar 
breytur fyrir iðnmenntaða, þ.e.a.s. fólk sem hefur lokið sveinsprófi í iðngrein. Leiðrétt er 
fyrir þessum breytum í líkönum fyrir starfsstétt iðnaðarfólks, og því lág einnig við að kanna 
sérstaklega launamun hjá hópi innan starfsstéttarinnar með þessa menntun. 

  
Beta Hlutfallsleg 

breyting (%) 
Hlutfallsleg breyting  (öryggisbil) 

  2,50% 97,50% 
Grunnskóli -0,02 -1,88 -4,51 0,19 
Framhaldsskóli -0,06 -6,19 -10,37 -1,76 
Iðnmenntaður -0,07 -7,09 -15,76 2,6 
Diplóma eða viðbótarnám -0,17 -15,67 -32,78 9,28 
Grunnnám í háskóla 0,02 1,87 -5,75 12,05 
Ekki verkstjórn -0,03 -3,32 -5,69 -1 
Barn yngra en 2 ára -0,06 -5,95 -15,64 1,41 
Ekki barn yngra en 2 ára -0,04 -4,21 -6,68 -1,76 

Tafla 24 Leiðréttur launamunur - iðnaðarfólk 

Mesti launamunurinn er meðal iðnaðarfólks með framhaldsskólamenntun, en samkvæmt 
niðurstöðunum eru konur með um 6,2% lægri laun en karla að meðatali innan þess hóps. Það 
mælist ekki marktækur launamunur hjá hópi iðnmenntaðra. Í hópi þeirra sem hafa ekki 
verkstjórn er launamunurinn um 3,3% og um 4,2% meðal þeirra sem eiga ekki barn undir 
tveggja ára. 
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Launaþróun iðnaðarfólks 

Hér fyrir neðan sjáum við svo myndræna launaþróun iðnaðarfólks. 

 

Mynd 15 Launaþróun iðnaðarfólks eftir kyni 

Myndræn launaþróun iðnaðarfólks sýnir að þróun launa hópanna hefur verið nokkuð 
samstíga í gegnum árin. Það er mjög augljós launamunur á kynjunum og hefur munurinn 
sömuleiðis verið mjög jafn í gegnum árin. Mögulega hefur sú staðreynd að afar fáar konur í 
þessari starfsstétt eru með sveinspróf úr iðngreinum, eitthvað útskýringarvægi í þessum 
launamun, þar sem leiðréttur launamunur virðist ekki vera jafn áberandi mikill. 

  Karlar Konur 
  Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil 

  2,50% 97,50% 2,50% 97,50% 
Iðnaðarfólk 1,84 1,58 2,07 2,14 1,97 2,28 

Tafla 25 Leiðrétt launaþróun - iðnaðarfólk 

Við sjáum aftur merki þess að launaþróun kvenna sé hærri en karla. En laun karla hækka að 
meðaltali um 1,8% á tímabilinu á meðan laun kvenna hækka um 2,1%, þegar búið er að 
leiðrétta fyrir breytunum í líkaninu. Munur á launaþróun milli kynjanna er marktækur. 
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4.8 Vélagæslufólk 
Starfsstéttin vélagæslufólk sker sig örlítið frá öðrum starfsgreinum. Þar sem samnefnari 
starfa innan stéttarinnar er að vinna við og hafa þekkingu á ákveðinni vél eða vélum. Hér eru 
mörg störf sem svipa til verka- og iðnaðarstarfa. Hér eru til að mynda sendi- og 
vörubílstjórar og vélagæslufólk við ýmsa framleiðslu, eftirlit eða iðnað. Í gagnasafni 
launarannsóknarinnar eru konur hlutfallslega mjög fáar í þessari starfsstétt. 

Vélagæslufólk 
 

 Karlar 
 

Konur 
 

p gildi 
n 350 

 
350 

  Menntun (%)         0.020 
Grunnskólamenntun 230 ( 65.4) 193 ( 55.1) 

 Framhaldsskólamenntun 105 ( 30.0) 139 ( 39.7) 
 Viðbótarmenntun 4 (  1.1) 1 (  0.3) 
 Grunngráða í háskóla 10 (  2.9) 17 (  4.9) 
 Meistaragráða í háskóla 1 (  0.3) 0 (  0.0) 
 Geiri (%)         0.166 

Almenni 333 ( 95.1) 343 ( 98.0) 
 Opinberi 17 (  4.9) 7 (  2.0) 
 Persónulegar aðstæður (%)/(sd)       
 Ekkert barn (%) 245 ( 70.0) 255 ( 72.9) 0.313 

1 barn (%) 47 ( 13.4) 46 ( 13.1) 
 2 börn (%) 40 ( 11.4) 38 ( 10.9) 
 3 börn (%) 14 (  4.0) 10 (  2.9) 
 >=4 börn (%) 4 (  1.1) 1 (  0.3) 
 Barn undir 2ja ára (%) 29 (  8.3) 19 (  5.4) 0.178 

Samvist (%) 167 ( 47.7) 113 ( 32.3) <0.001 
Aldur - ár (mean (sd)) 38.79 (14.12) 32.67 (13.05) <0.001 
Aðrar breytur (%)/(sd)         

 Fullt starf (%) 263 ( 75.1) 215 ( 61.4) <0.001 
Verkstjórn (%) 12 (  3.4) 4 (  1.1) 0.077 
Starfsaldur á vinnumarkaði (mean (sd)) 16.60 (9.16) 12.07 (8.63) <0.001 
Starfsaldur hjá fyrirtæki (mean (sd)) 7.19 (8.13) 5.63 (6.41) 0.005 
Reglulegt tímakaup (mean (sd)) 2394.84 (649.92) 2298.24 (530.30) 0.032 
Heildartímakaup (mean (sd)) 2539.36 (613.88) 2378.48 (526.25) <0.001 
Heildart.k. með hlunnindum og akstursgr. 2846.82 (739.00) 2707.32 (925.90) 0.028 
Dagvinnutímar (mean (sd)) 1409.29 (687.47) 1217.05 (733.59) <0.001 
Yfirvinnutímar (mean (sd)) 292.75 (326.94) 125.03 (177.49) <0.001 

Tafla 26 Helstu upplýsingar um vélagæslufólk 

Flest vélagæslufólk er með grunnskólamenntun og bæði kynin eru með mjög svipaða 
menntunardreifingu, þrátt fyrir að það mælist marktækur munur á menntun þeirra. Nánast 
allir í starfsstéttinni vinna á almennum vinnumarkaði. Líkt og iðnaðarfólk, eru nánast allar 
breytur marktækt mismunandi milli kynja, fyrir utan verkstjórn. Karlmenn í þessari 
starfsstétt vinna lengur og eru með hærra heildartímakaup að meðaltali. 
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Launamunur kynjanna – vélagæslufólk 

Það er kannski við hæfi að rifja upp að starfsstéttin vélagæslufólk var eina starfsstéttin þar 
sem við fengum ekki marktækan launamun fyrir kynin, þegar búið var að leiðrétta fyrir 
öllum breytum (sjá töflu 6, bls 43). Við sjáum það endurspeglast í töflunni fyrir hópa innan 
starfsstéttarinnar.  

  Beta 
Hlutfallsleg 

breyting 
(%) 

Hlutfallsleg breyting (%) 
(öryggisbil) 

  2,50% 97,50% 
Grunnskóli 0 -0,11 -2,64 2,47 
Framhaldsskóli -0,01 -0,9 -4,37 2,28 
Grunnnám í háskóla -0,11 -10,6 -17,27 -4,86 
Ekki verkstjórn 0 -0,5 -2,41 1,38 
Barn yngra en 2 ára -0,06 -5,87 -10,45 -0,88 
Ekki barn yngra en 2 ára 0 -0,11 -2,11 1,89 

Tafla 27 Leiðréttur launamunur - vélagæslufólk 

Vélagæslufólk með grunn háskólamenntun er mjög fámennur hópur og við fáum töluvert 
mikinn launamun milli kynjanna. Fyrir utan þann hóp er eini hópurinn þar sem við sjáum 
marktækan launamun milli kynjanna, hópur vélagæslufólks með barn undir 2ja ára aldri. 
Innan þess hóps fá konur um 5,9% lægri laun. 
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Launaþróun vélagæslufólks 

Kíkjum á myndræna launaþróun meðal vélagæslufólks. 

 

 

Mynd 16 Launaþróun vélagæslufólks eftir kyni 

Í fyrsta skipti sjáum við bersýnilega lítinn launamun milli kynjanna hjá ákveðinni starfsstétt, 
að minnsta kosti síðasta áratuginn. Munurinn á milli kynjanna lítur út fyrir að vera nokkuð 
jafn, yfir tímabilið. Einnig er athyglisvert að vélagæslufólk virðist ekki hafa orðið fyrir sömu 
lækkun launa eftir árið 2007 eins og gerðist hjá mörgum öðrum starfsstéttum í úrtakinu. 

  Karlar Konur 
  Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil 

  2,50% 97,50% 2,50% 97,50% 
Vélagæslufólk 2,15 1,88 2,4 2,44 2,17 2,67 

Tafla 28 Leiðrétt launaþróun - vélagæslufólk 

Leiðrétt launaþróun hjá vélagæslufólki er marktækt mismunadi milli kynjanna, og hafa 
konur hækka meira en karlar, að meðaltali yfir tímabilið. Þeirra laun hækkuðu um 2,4% á 
meðan laun karla hækkuðu um tæp 2,2% 
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4.9 Verkafólk 
Starfsstéttin verkafólk hefur oft verið kölluð “ósérhæft starfsfólk”. Störfin í þessari starfsstétt 
eiga það sameiginlegt að krefjast yfirleitt ekki neinnar sérstakrar þekkingar eða menntunar. 
Mörg þessara starfa geta verið nokkuð erfið líkamlega. Hér flokkast meðal annars 
ræstingafólk, verksmiðjustarfsmenn við handsamsetningu og pökkun, ósérhæft 
byggingafólk, lagerstarfsmenn (ekki við afgreiðslu) og blaðburðarfólk. 

Verkafólk 
 

 
Karlar 

 
Konur 

 
p gildi 

n 350 
 

350 
  Menntun (%)         0.100 

Grunnskólamenntun 227 ( 64.9) 200 ( 56.3) 
 Framhaldsskólanám 99 ( 28.3) 112 ( 32.0) 
 Viðbótarstig 4 (  1.1) 5 (  1.4) 
 Diplóma 0 (  0.0) 1 (  0.3) 
 Grunnnám í háskóla 18 (  5.1) 28 (  8.0) 
 Meistaranám í háskóla 1 (  0.3) 4 (  1.1) 
 Doktorsstig 1 (  0.3) 0 (  0.0) 
 Geiri (%)         <0.001 

Almenni 251 ( 71.7) 184 ( 52.6) 
 Opinberi 99 ( 28.3) 166 ( 47.4) 
 Persónulegar aðstæður (%)/(sd)         
 Ekkert barn (%) 303 ( 86.6) 238 ( 68.0) <0.001 

1 barn (%) 16 (  4.6) 52 ( 14.9) 
 2 börn (%) 23 (  6.6) 47 ( 13.4) 
 3 börn (%) 4 (  1.1) 11 (  3.1) 
 >=4 börn (%) 4 (  1.1) 2 (  0.6) 
 Barn undir 2ja ára (%) 9 (  2.6) 16 (  4.6) 0.222 

Samvist (%) 81 ( 23.1) 151 ( 43.1) <0.001 
Aldur - ár (mean (sd)) 31.89 (13.63) 36.97 (14.90) <0.001 
Aðrar breytur (%)/(sd)         

 Fullt starf (%) 191 ( 54.6) 145 ( 41.4) 0.001 
Verkstjórn (%) 13 (  3.7) 9 (  2.6) 0.516 
Starfsaldur á vinnumarkaði - ár (mean (sd)) 9.42 (8.83) 12.60 (9.50) <0.001 
Starfsaldur hjá fyrirtæki - ár (mean (sd)) 5.37 (7.02) 6.09 (6.56) 0.161 
Reglulegt tímakaup kr. (mean (sd)) 1913.42 (346.79) 1880.57 (319.65) 0.193 
Heildartímakaup kr. (mean (sd)) 2073.59 (392.19) 1977.11 (333.12) <0.001 
Heildart.k. með hlunnindum og akstursgr. kr. (mean 
(sd)) 2353.03 (844.50) 2194.94 (525.77) 0.003 
Dagvinnutímar á ári (mean (sd)) 1032.43 (731.31) 1039.09 (702.30) 0.902 
Yfirvinnutímar á ári (mean (sd)) 206.58 (274.47) 105.18 (141.44) <0.001 

Tafla 29 Helstu upplýsingar um verkafólk 

Verkafólk hefur mjög svipaða menntunardreifingu og vélagæslufólk. Það sem er 
áhugaverðast að sjá hér er að það er lítill munur á launum karla og kvenna að meðaltali. Það 
mælist þó marktækur munur á milli kynjanna í öllum tilfellum nema einu, reglulegu 
tímakaupi. En eins og sjá má, er munurinn oft í kringum 100 krónur. Konur og karlmenn eru 
með svipaðan fjölda dagvinnutíma að meðaltali á ári, en karlmenn vinna tæplega 100% fleiri 
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yfirvinnutíma að meðaltali. Starfsaldur hjá fyrirtækjum er minni hjá þessari starfsstétt en hjá 
öðrum. 

Launamunur kynjanna – verkafólk 

Þegar kemur að hópum innan starfsstéttarinnar verkafólk, sjáum við tiltölulega marga hópa 
með marktækan launamun milli kynja. Munurinn er samt ekki mjög mikill í flestum tilfellum 
miðað við aðrar starfsstéttir, að undanskildum stuðlinum við hóp þeirra sem eiga barn undir 
tveggja ára aldri. Þar erum við aftur með frekar fámennan hóp, og förum því  varlega í að 
draga ályktanir um launamun þar, þó að við fáum vissulega marktækan stuðul. Það sama má 
segja um verkafólk með gunn háskólamenntun. Almennt eru konur með um 1,8-3,2% lægri 
laun en karlar, meðal hópa innan starsstéttarinnar. 

  Beta 
Hlutfallsleg 

breyting 
(%) 

Hlutfallsleg breyting (%) 
(öryggisbil) 

  2,50% 97,50% 
Grunnskóli -0,03 -3,23 -5,12 -1,33 
Framhaldsskóli 0 0,19 -2,43 2,84 
Grunnnám í háskóla -0,05 -4,59 -9,39 -0,03 
Verkstjórn -0,01 -1,14 -9,29 7,6 
Ekki verkstjórn -0,02 -1,77 -3,31 -0,23 
Barn yngra en 2 ára -0,09 -8,18 -15,38 -1,94 
Ekki barn yngra en 2 ára -0,02 -1,84 -3,39 -0,29 

Tafla 30 Leiðréttur launamunur - verkafólk 
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Launaþróun verkafólks 

Skoðum svo myndræna launaþróun hjá verkafólki. 

 

Mynd 17 Launaþróun verkafólks eftir kyni 

Hér sjáum við áhugaverða myndræna launaþróun. Á árunum 2000 – 2011 er tiltölulega 
augljós munur milli kynjanna í starfsstéttinni, en frá árinu 2012 og til 2016 er munur á milli 
þeirra hverfandi. Þróun launa lítur út fyrir að vera frekar samstíga. 

  Karlar Konur 
  Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil Hlutfallsleg 

hækkun 
Öryggisbil 

  2,50% 97,50% 2,50% 97,50% 
Verkafólk 2,24 2,01 2,48 2,2 2,03 2,38 

 Tafla 31 Leiðrétt launaþróun - verkafólk 

Við sjáum það aftur þegar við skoðum leiðrétta stuðla fyrir launaþróun hjá kynjunum. 
Munurinn á milli þeirra er 0,04% og er ekki marktækt mismunandi milli kynja. 
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5 Umræður 
 

5.1 Samantekt 
Þegar ég lagði í þá vegferð að kanna launamun kynjanna innan ákveðinna hópa á 
vinnumarkaðinum bjóst ég ekki við því að fá jafn breiðan skala af niðurstöðum fyrir 
launamun kynjanna og varð raunin. Það sem kemur helst á óvart er hversu margir hópar voru 
ekki að mælast með marktækan launamun kynjanna á meðan launamunur kynjanna innan 
annarra hópa var  töluvert hærri en leiðréttur launamunur er almennt talinn vera. Til dæmis 
mældist launamunur kynjanna meðal vélagæslufólks ómarktækur fyrir starfsstéttina í heild 
og flestir hópar innan starfsstéttarinnar mældust ekki með marktækan mun. Verkafólk var 
líka með einungis um 2% launamun yfir allt tímabilið og sömuleiðis mældust fáir undirhópar 
ekki með marktækan launamun kynjanna, á meðan launamunur kynjanna var tæp 12% með 
stjórnenda og tæp 10% meðal tækna. Nokkrir undirhópar innan starfsstéttanna mældust svo 
með enn hærri launamun. Til dæmis launamunur kynja meðal stjórnenda með grunn- eða 
framhaldsskólamenntun, sem mældist tæp 17-18% og launamunur kynja meðal tæknast sem 
voru með meistaragráðu í háskóla, sem mældist tæplega 20%. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kemur það sér verr fyrir konur að eiga barn undir 
2ja ára en karla hjá stjórnendum, sölu-, þjónustu og umönnunrarfólki, vélagæslufólki og 
verkafólki. Launamunur kynjanna gat farið allt upp í tæp 16% hjá hópum innan þeirra stétta 
sem áttu barn innan 2ja ára. 

Launaþróunin á heildina litið sýnir að laun kvenna hækkuðu minna en laun karla yfir 
tímabilið eða um tæp 2,5% fyrir konur og tæp 2,6% fyrir karla. Það helst í hendur við 
niðurstöður úr rannsóknum sem sýna að launamunurinn hefur verið að minnka ár frá ári. 
Hinsvegar skýrir leiðrétt launaþróun aðeins um það bil 1,7% af minna bili launa fyrir 
seinustu 17 ár. Samkvæmt niðustöðum Hagstofunnar hefur launamunurinn minnkað meira 
en það. Mögulega eru þættir eins og að menntun kvenna er að aukast sem skýra þá þessa 
umfram minnkun. 

Niðustöðurnar úr leiðréttu launaþróuninni sýndu engan marktækan mun á launaþróun milli 
kynja í starfsstéttunum sérfræðingar, skrifstofufólk og verkafólk. Laun kvenna höfðu hækkað 
umfram launa karla innan starfstéttanna iðnaðar- og vélagæslufólks auk starfsfólks við sölu-, 
þjónustu og umönnun. Hinvegar höfðu laun karla hækkað umfram launa kvenna meðal 
stjórnenda og tækna (sem eru einnig starfsstéttirnar þar sem launamunur kynjanna mældist 
mestur). 

5.2 Umræður 
Útfrá niðurstöðunum er nokkuð augljóst að það er aðallega glerloft til staðar á Íslandi, þegar 
það kemur að launamun kynjanna, það er að eitthvað huglægt  hindrar konur í efstu þrepum 
launastigans til að komast jafn hátt og karlar. Starfsstéttirnar stjórnendur, sérfræðingar og 
tæknar mælast með hærri launamun en til dæmis verkafólk, skrifstofufólk og fólks sem 
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vinnur við sölu-, þjónustu og umönnun. Út frá þeim niðustöðum mætti rannsaka betur hvaða 
þættir hafa áhrif á launamyndun hjá þessum starfsstéttum. Eru það aðallega launakröfur 
fólks, og eru konur þá ekki að krefjast jafn hárra launa? Er það ábyrgð í starfi og geta, vilja 
eða fá konur ekki jafn mikla ábygð í starfi og karlar? Eru einhverjir aðrir eiginleikar sem 
ákvarða launa hjá þessum starfsstéttum sem vega hærra hjá körlum en konum? 

Jafnlaunavottunin er að mínu mati mjög jákvætt skref í átt að launajöfnuði karla og kvenna. 
Þrátt fyrir að hafa heyrt ýmsar efasemdar raddir um að aðgerðin nái tilsettum árangri og að 
stjórnendur muni t.a.m. endurskipuleggja starfsheiti til að viðhalda óbreyttu ástandi, þá sé ég 
jafnlaunavottunina sem gullið tækifæri. Jafnlaunavottunin er þess eðlis að stjórnendur 
komast ekki hjá því að rýna í launagögn fyrirtæksins og skilgreina hvers vegna sumir 
launamenn fá hærri greiðslur en aðrir þar sem ferlið er byggt þannig að farið er í gegnum 
hvert einasta starf, það er flokkað og ákveðnir eru þættir innanþess , s.s. ábyrgð og menntun, 
fá vægi – sem höfð eru í huga þegar útskýra eða ákveða á laun. Meðfram þessu ferli er kjörið 
tækifæri fyrir stjórnendur að endurskoða fyrir hvað þeir greiða laun, og samhliða því, spyrja 
sig hvort þeir hafa verið að borga meira fyrir karllæga eiginleika eða kvenlæga eiginleika, án 
þess að farið sé nánar út í skilgreininga á þeim eiginleikum (enda er það efni í aðra ritgerð). 
Því tel ég líklegt að ferlið gæti opnað augu fólks fyrir því sem var áður torséð. 

Strax í byrjun verkefnisins þótti mér spennandi hugmynd að framkvæma rannsókn sem þessa 
fyrir og eftir innleiðingu jafnlaunavottunar á Íslandi. Það verður sérstaklega áhugavert að 
meta launaþróun kvenna hjá þeim stéttum þar sem mestu munar á konum og körlum, t.d. 
meðal stjórnenda og tækna. 

Einnig myndi mér finnast áhugavert að sjá hvernig starfsstéttirnar standa í dag ef það yrði 
framkvæmd rannsókn á launamun kynjanna eftir starfsstéttum árið 2016. Útfrá niðurstöðum 
þessarar rannsóknar er hugsanlegt að fleiri starfsstéttir en vélagæslufólk mælist með 
ómarktækan launamun kynjanna. Til dæmis hjá starfsstéttum verkafólks og skrifstofufólks. 
Að mínu mati sýnir rannsóknin að það er full ástæða til að meta reglulega leiðréttan 
launamun eftir starfsstéttum þegar launamunur er á annað borð rannsakaður. 

Að auki væri mjög gagnlegt að skoða betur þætti sem ákvarða launa hjá stjórnendum, 
sérfræðingum og tæknum. Hvað veldur því að konur fá kerfisbundið lægri laun í þessum 
starfsstéttum nákvæmlega. Mögulega verður gagnlegt að heyra frá stjórnendum eftir 
jafnlaunavottunarferlið, hvað koma þeim á óvart? Hvar munaði mestu á kynjunum? Í 
framhaldi af því mætti þá taka umrædda eiginleika á vinnumarkaðinum og rannsaka þá betur 
í tengslum við kyn. 

Eitt er víst, næstu ár munu bjóða upp á margvíslegar ástæður til að rannsaka launamun 
kynjanna á enn fjölbrigðari hátt.  
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Viðauki A 
Hér í viðauka A eru birtar töflur með helstu upplýsingum um úrtakið – yfir öll árin, fyrir 
úrtakið í heild og fyrir allar starfsstéttirnar. 

Allir	launaþegar	í	úrtakinu	–	öll	árin	
	

	 Karlar	
	

Konur	
	

p						test	
n	 19979	

	
19871	

	 	Starf(%)	 		 		 		 		 <0.001	
Stjórnendur	 2542	 (12.7)	 2027	 (10.2)	

	Sérfræðingar	 2558	 (12.8)	 3129	 (15.7)	
	Tæknar	 2654	 (13.3)	 2542	 (12.8)	
	Skrifstofufólk	 1580	 (	7.9)	 2446	 (12.3)	
	Sala,	þjónusta	og	umönnun	 2670	 (13.4)	 3209	 (16.1)	
	Iðnaðarfólk	 2955	 (14.8)	 2322	 (11.7)	
	Vélagæslufólk	 2510	 (12.6)	 1609	 (	8.1)	
	Verkafólk	 2510	 (12.6)	 2587	 (13.0)	
	Menntun	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Barnaskólastig	 113	 (	0.6)	 93	 (	0.5)	
	Unglingastig	 6040	 (30.2)	 6878	 (34.6)	
	Framhaldsskólanám	 6974	 (34.9)	 6347	 (31.9)	
	Viðbótarstig	 1443	 (	7.2)	 574	 (	2.9)	
	Diplóma	 343	 (	1.7)	 389	 (	2.0)	
	Grunnnám	í	háskóla	 2840	 (14.2)	 3635	 (18.3)	
	Meistaranám	í	háskóla	 1803	 (	9.0)	 1763	 (	8.9)	
	Doktorsstig	 423	 (	2.1)	 192	 (	1.0)	
	Atvinnubálkur	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Framleiðsla	(C)	 5244	 (26.2)	 5353	 (26.9)	
	Rafmagns-,	gas	og	hitaveitur	(D)	 488	 (	2.4)	 260	 (	1.3)	
	Vatns-	og	fráveita,	meðh.	úrg.	og	afmeng.	(E)	 223	 (	1.1)	 28	 (	0.1)	
	Byggingastarfsemi	og	mannvirkjagerð	(F)	 903	 (	4.5)	 42	 (	0.2)	
	Heild-	og	smáverslun,	viðgerðir	á	ökutækjum	(G)	 1930	 (	9.7)	 1322	 (	6.7)	
	Flutningur	og	geymsla	(H)	 3356	 (16.8)	 1723	 (	8.7)	
	Upplýsingar	og	fjarskipti	(J)	 773	 (	3.9)	 465	 (	2.3)	
	Fjármála-	og	vátryggingastarfsemi	(K)	 874	 (	4.4)	 1100	 (	5.5)	
	Sérfræðileg,	vísindaleg	og	tæknileg	starfsemi	(M)	 230	 (	1.2)	 121	 (	0.6)	
	Leigustarfsemi	og	ýmis	sérhæfð	þjónusta	(N)	 209	 (	1.0)	 87	 (	0.4)	
	Opinber	stjórnsýsla,	varnarmál,	alm.tryggingar	(O)	 2323	 (11.6)	 1724	 (	8.7)	
	Fræðslustarfsemi	(P)	 1399	 (	7.0)	 2940	 (14.8)	
	Heilbrigðis-	og	félagsþjónusta	(Q)	 1574	 (	7.9)	 4336	 (21.8)	
	Menningar,	íþrótta-	og	tómstundastarfsemi	(R)	 396	 (	2.0)	 361	 (	1.8)	
	Geiri	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Almenni	vinnumarkaðurinn	 13557	 (67.9)	 10200	 (51.3)	
	Borg	 1233	 (	6.2)	 2354	 (11.8)	
	Ríki	 4263	 (21.3)	 5358	 (27.0)	
	Sveitarfélög	 926	 (	4.6)	 1959	 (	9.9)	
	Aðrar	breytur	 		 		 		 		
	Barn	undir	2ja	ára	=	Já	(%)	 1450	 (	7.3)	 1412	 (	7.1)	 0.570	

Fullt	starf	=	1	(%)	 15106	 (75.6)	 11870	 (59.7)	 <0.001	
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Verkstjórn=	1	(%)	 1585	 (	7.9)	 729	 (	3.7)	 <0.001	
Iðnmenntaður	=	1	(%)	 2319	 (11.6)	 225	 (	1.1)	 <0.001	
Samvist	=	1	(%)	 11535	 (57.7)	 11537	 (58.1)	 0.519	
Aldur	(mean	(sd))	 39.93	 (13.11)	 40.14	 (12.86)	 0.095	
Starfsaldur	á	vinnumarkaði	(mean	(sd))	 16.71	 (7.64)	 16.21	 (7.89)	 <0.001	
Starfsaldur	hjá	fyriræki	(mean	(sd))	 8.09	 (8.35)	 7.29	 (6.59)	 <0.001	
Reglulegt	tímakaup	(mean	(sd))	 2833.49	 (1618.07)	 2244.73	 (1046.84)	 <0.001	
Meðal	tímakaaup	(mean	(sd))	 2971.43	 (1594.14)	 2345.58	 (1048.52)	 <0.001	
Heildartímakaup	(mean	(sd))	 2670.44	 (0.44)	 2186.38	 (0.36)	 <0.001	
Heildart.k.	með	hlunnindum	og	akstursgr.	 3438.53	 (2314.93)	 2600.63	 (1397.47)	 <0.001	
Dagvinnutímar	(mean	(sd))	 1535.54	 (673.75)	 1424.46	 (666.05)	 <0.001	
Yfirvinnutímar	(mean	(sd))	 222.11	 (288.23)	 140.25	 (199.00)	 <0.001	
Heildarvinnutími	(mean	(sd))	 1767.26	 (795.93)	 1573.63	 (730.24)	 <0.001	

 

Stjórnendur	
	

	 Karlar	
	

Konur	
	

p						test	
n	 2542	

	
2027	

	 	Menntun	(%)	 		 		 		 		 <0.001	
Unglingastig	 214	 (		8.4)	 105	 (		5.2)	

	Framhaldsskólanám	 467	 (	18.4)	 210	 (	10.4)	
	Viðbótarstig	 142	 (		5.6)	 41	 (		2.0)	
	Diplóma	 69	 (		2.7)	 152	 (		7.5)	
	Grunnnám	í	háskóla	 747	 (	29.4)	 735	 (	36.3)	
	Meistaranám	í	háskóla	 730	 (	28.7)	 714	 (	35.2)	
	Doktorsstig	 140	 (		5.5)	 65	 (		3.2)	
	Atvinnubálkur	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Framleiðsla	(C)	 460	 (	18.1)	 52	 (		2.6)	
	Rafmagns-,	gas	og	hitaveitur	(D)	 94	 (		3.7)	 25	 (		1.2)	
	Heild-	og	smáverslun,	viðgerðir	á	ökutækjum	(G)	 257	 (	10.1)	 116	 (		5.7)	
	Flutningur	og	geymsla	(H)	 257	 (	10.1)	 90	 (		4.4)	
	Upplýsingar	og	fjarskipti	(J)	 64	 (		2.5)	 60	 (		3.0)	
	Fjármála-	og	vátryggingastarfsemi	(K)	 234	 (		9.2)	 133	 (		6.6)	
	Sérfræðileg,	vísindaleg	og	tæknileg	starfsemi	(M)	 62	 (		2.4)	 21	 (		1.0)	
	Opinber	stjórnsýsla,	varnarmál,	alm.tryggingar	(O)	 577	 (	22.7)	 541	 (	26.7)	
	Fræðslustarfsemi	(P)	 181	 (		7.1)	 548	 (	27.0)	
	Heilbrigðis-	og	félagsþjónusta	(Q)	 252	 (		9.9)	 357	 (	17.6)	
	Menningar,	íþrótta-	og	tómstundastarfsemi	(R)	 56	 (		2.2)	 61	 (		3.0)	
	Geiri	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Almenni	vinnumarkaðurinn	 1373	 (	54.0)	 465	 (	22.9)	
	Borg	 119	 (		4.7)	 463	 (	22.8)	
	Ríki	 958	 (	37.7)	 856	 (	42.2)	
	Sveitarfélög	 92	 (		3.6)	 243	 (	12.0)	
	Aðrar	breytur	 		 		 		 		
	Barn	undir	2ja	ára	=	Já	(%)	 132	 (		5.2)	 92	 (		4.5)	 0.343	

Fullt	starf	=	1	(%)	 2434	 (	95.8)	 1854	 (	91.5)	 <0.001	
Verkstjórn=	1	(%)	 449	 (	17.7)	 206	 (	10.2)	 <0.001	
Iðnmenntaður	=	1	(%)	 102	 (		4.0)	 0	 (		0.0)	 <0.001	
Samvist	=	1	(%)	 2195	 (	86.3)	 1549	 (	76.4)	 <0.001	
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Aldur	(mean	(sd))	 9.26	 (8.81)	 48.44	 (8.55)	 0.002	
Starfsaldur	á	vinnumarkaði	(mean	(sd))	 2.03	 (3.88)	 22.57	 (3.52)	 <0.001	
Starfsaldur	hjá	fyriræki	(mean	(sd))	 0.96	 (8.73)	 9.65	 (6.50)	 <0.001	
Reglulegt	tímakaup	(mean	(sd))	 0.29	 (2315.27)	 3997.83	 (1679.47)	 <0.001	
Meðal	tímakaaup	(mean	(sd))	 7.47	 (2256.96)	 4116.45	 (1654.04)	 <0.001	
Heildartímakaup	(mean	(sd))	 8.47	 (0.37)	 8.26	 (0.34)	 <0.001	
Heildart.k.	með	hlunnindum	og	akstursgr.	(mean	(sd))	 9.94	 (3860.14)	 4488.41	 (2245.56)	 <0.001	
Dagvinnutímar	(mean	(sd))	 4.25	 (376.84)	 1878.06	 (429.64)	 0.002	
Yfirvinnutímar	(mean	(sd))	 6.18	 (237.31)	 127.04	 (212.91)	 0.176	
Heildarvinnutími	(mean	(sd))	 1.64	 (474.94)	 2007.53	 (508.35)	 0.003	

 

Sérfræðingar	
	

 Karlar	
	

Konur	
	

p						test	
n	 2558	

	
3129	

	 	Menntun	(%)	 		 		 		 		 <0.001	
Grunnskólastig	 55	 (		2.2)	 17	 (		0.5)	

	Framhaldsskólanám	 251	 (		9.8)	 219	 (		7.0)	
	Viðbótarstig	 15	 (		0.6)	 33	 (		1.1)	
	Diplóma	 120	 (		4.7)	 132	 (		4.2)	
	Grunnnám	í	háskóla	 965	 (	37.7)	 1730	 (	55.3)	
	Meistaranám	í	háskóla	 877	 (	34.3)	 890	 (	28.4)	
	Doktorsstig	 275	 (	10.8)	 108	 (		3.5)	
	Atvinnubálkur	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Framleiðsla	(C)	 133	 (		5.2)	 83	 (		2.7)	
	Rafmagns-,	gas	og	hitaveitur	(D)	 73	 (		2.9)	 21	 (		0.7)	
	Heild-	og	smáverslun,	viðgerðir	á	ökutækjum	(G)	 79	 (		3.1)	 10	 (		0.3)	
	Flutningur	og	geymsla	(H)	 58	 (		2.3)	 39	 (		1.2)	
	Upplýsingar	og	fjarskipti	(J)	 166	 (		6.5)	 69	 (		2.2)	
	Fjármála-	og	vátryggingastarfsemi	(K)	 257	 (	10.0)	 135	 (		4.3)	
	Sérfræðileg,	vísindaleg	og	tæknileg	starfsemi	(M)	 81	 (		3.2)	 59	 (		1.9)	
	Opinber	stjórnsýsla,	varnarmál,	alm.tryggingar	(O)	 452	 (	17.7)	 302	 (		9.7)	
	Fræðslustarfsemi	(P)	 785	 (	30.7)	 1211	 (	38.7)	
	Heilbrigðis-	og	félagsþjónusta	(Q)	 366	 (	14.3)	 1130	 (	36.1)	
	Menningar,	íþrótta-	og	tómstundastarfsemi	(R)	 51	 (		2.0)	 63	 (		2.0)	
	Geiri	(%)	 		 		 		 		
	Almenni	vinnumarkaðurinn	 96	 (	27.4)	 36	 (	10.3)	
	Borg	 245	 (		72.6)	 314	 (	89.7)	 <0.001	

Aðrar	breytur	 		 		 		 		
	Barn	undir	2ja	ára	=	Já	(%)	 263	 (	10.3)	 314	 (	10.0)	 0.793	

Fullt	starf	=	1	(%)	 1988	 (	77.7)	 1936	 (	61.9)	 <0.001	
Verkstjórn=	1	(%)	 105	 (		4.1)	 172	 (		5.5)	 0.018	
Samvist	=	1	(%)	 1865	 (	72.9)	 2243	 (	71.7)	 0.319	
Aldur	(mean	(sd))	 43.59	 (11.03)	 42.35	 (10.27)	 <0.001	
Starfsaldur	á	vinnumarkaði	(mean	(sd))	 19.93	 (5.49)	 19.75	 (5.17)	 0.215	
Starfsaldur	hjá	fyriræki	(mean	(sd))	 6.61	 (5.95)	 7.25	 (5.05)	 <0.001	
Reglulegt	tímakaup	(mean	(sd))	 3398.35	 (1339.32)	 2804.12	 (893.41)	 <0.001	
Meðal	tímakaaup	(mean	(sd))	 3520.82	 (1311.85)	 2911.83	 (905.75)	 <0.001	
Heildartímakaup	(mean	(sd))	 3294.47	 (0.37)	 2779.43	 (0.28)	 <0.001	
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Heildart.k.	með	hlunnindum	og	akstursgr.	 4111.11	 (2155.91)	 3186.05	 (1281.14)	 <0.001	
Dagvinnutímar	(mean	(sd))	 1645.75	 (642.84)	 1534.94	 (613.21)	 <0.001	
Yfirvinnutímar	(mean	(sd))	 145.90	 (221.98)	 118.51	 (157.87)	 <0.001	
Heildarvinnutími	(mean	(sd))	 1792.79	 (734.74)	 1655.69	 (682.01)	 <0.001	

Tæknar	
	

	 Karlar		
	

Konur	
	

p						test	
n	 2654	

	
2542	

	 	Menntun	(%)	 		 		 		 		 <0.001	
Unglingastig	 338	 (	12.7)	 400	 (	15.7)	

	Framhaldsskólanám	 1036	 (	39.0)	 1377	 (	54.2)	
	Viðbótarstig	 535	 (	20.2)	 279	 (	11.0)	
	Diplóma	 113	 (		4.3)	 61	 (		2.4)	
	Grunnnám	í	háskóla	 496	 (	18.7)	 338	 (	13.3)	
	Meistaranám	í	háskóla	 127	 (		4.8)	 58	 (		2.3)	
	Atvinnubálkur	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Framleiðsla	(C)	 276	 (	10.4)	 80	 (		3.1)	
	Rafmagns-,	gas	og	hitaveitur	(D)	 69	 (		2.6)	 10	 (		0.4)	
	Heild-	og	smáverslun,	viðgerðir	á	ökutækjum	(G)	 104	 (		3.9)	 97	 (		3.8)	
	Flutningur	og	geymsla	(H)	 839	 (	31.6)	 227	 (		8.9)	
	Upplýsingar	og	fjarskipti	(J)	 240	 (		9.0)	 124	 (		4.9)	
	Fjármála-	og	vátryggingastarfsemi	(K)	 173	 (		6.5)	 330	 (	13.0)	
	Sérfræðileg,	vísindaleg	og	tæknileg	starfsemi	(M)	 38	 (		1.4)	 34	 (		1.3)	
	Opinber	stjórnsýsla,	varnarmál,	alm.tryggingar	(O)	 531	 (	20.0)	 380	 (	14.9)	
	Fræðslustarfsemi	(P)	 194	 (		7.3)	 232	 (		9.1)	
	Heilbrigðis-	og	félagsþjónusta	(Q)	 97	 (		3.7)	 978	 (	38.5)	
	Menningar,	íþrótta-	og	tómstundastarfsemi	(R)	 34	 (		1.3)	 48	 (		1.9)	
	Geiri	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Almenni	vinnumarkaðurinn	 1733	 (	65.3)	 866	 (	34.1)	
	Borg	 165	 (		6.2)	 220	 (		8.7)	
	Ríki	 603	 (	22.7)	 1134	 (	44.6)	
	Sveitarfélög	 153	 (		5.8)	 322	 (	12.7)	
	Aðrar	breytur	 		 		 		 		
	Barn	undir	2ja	ára	=	Já	(%)	 301	 (	11.3)	 192	 (		7.6)	 <0.001	

Fullt	starf	=	1	(%)	 2182	 (	82.2)	 1353	 (	53.2)	 <0.001	
Verkstjórn=	1	(%)	 320	 (	12.1)	 52	 (		2.0)	 <0.001	
Iðnmenntaður	=	1	(%)	 120	 (		4.5)	 9	 (		0.4)	 <0.001	
Samvist	=	1	(%)	 1906	 (	71.8)	 1703	 (	67.0)	 <0.001	
Aldur	(mean	(sd))	 41.39	 (11.15)	 44.11	 (11.91)	 <0.001	
Starfsaldur	á	vinnumarkaði	(mean	(sd))	 19.08	 (5.59)	 19.30	 (5.96)	 0.168	
Starfsaldur	hjá	fyriræki	(mean	(sd))	 8.95	 (8.82)	 8.20	 (6.63)	 0.001	
Reglulegt	tímakaup	(mean	(sd))	 3479.56	 (1669.26)	 2275.93	 (661.53)	 <0.001	
Meðal	tímakaaup	(mean	(sd))	 3593.64	 (1675.50)	 2357.62	 (668.98)	 <0.001	
Heildartímakaup	(mean	(sd))	 3261.69	 (0.42)	 2275.60	 (0.25)	 <0.001	
Heildart.k.	með	hlunnindum	og	akstursgr.	 4116.65	 (2050.34)	 2586.76	 (809.52)	 <0.001	
Dagvinnutímar	(mean	(sd))	 1711.81	 (526.57)	 1479.20	 (592.21)	 <0.001	
Yfirvinnutímar	(mean	(sd))	 160.61	 (222.43)	 109.24	 (153.87)	 <0.001	
Heildarvinnutími	(mean	(sd))	 1880.54	 (624.50)	 1595.81	 (627.11)	 <0.001	
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Skrifstofufólk	

 Karlar	
	

Konur	
	

p						test	
n 1580	

	
2446	

	 	Menntun	(%)	 		 		 		 		 <0.001	
Unglingastig	 556	 (	35.2)	 882	 (	36.1)	

	Framhaldsskólanám	 664	 (	42.0)	 1150	 (	47.0)	
	Viðbótarstig	 84	 (		5.3)	 75	 (		3.1)	
	Grunnnám	í	háskóla	 212	 (	13.4)	 262	 (	10.7)	
	Meistaranám	í	háskóla	 25	 (		1.6)	 45	 (		1.8)	
	Atvinnubálkur	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Framleiðsla	(C)	 181	 (	11.5)	 218	 (		8.9)	
	Rafmagns-,	gas	og	hitaveitur	(D)	 43	 (		2.7)	 86	 (		3.5)	
	Heild-	og	smáverslun,	viðgerðir	á	ökutækjum	(G)	 125	 (		7.9)	 51	 (		2.1)	
	Flutningur	og	geymsla	(H)	 540	 (	34.2)	 514	 (	21.0)	
	Upplýsingar	og	fjarskipti	(J)	 85	 (		5.4)	 123	 (		5.0)	
	Fjármála-	og	vátryggingastarfsemi	(K)	 180	 (	11.4)	 446	 (	18.2)	
	Opinber	stjórnsýsla,	varnarmál,	alm.tryggingar	(O)	 147	 (		9.3)	 373	 (	15.2)	
	Fræðslustarfsemi	(P)	 20	 (		1.3)	 83	 (		3.4)	
	Heilbrigðis-	og	félagsþjónusta	(Q)	 119	 (		7.5)	 466	 (	19.1)	
	Menningar,	íþrótta-	og	tómstundastarfsemi	(R)	 70	 (		4.4)	 36	 (		1.5)	
	Geiri	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Almenni	vinnumarkaðurinn	 1132	 (	71.6)	 1448	 (	59.2)	
	Borg	 21	 (		1.3)	 94	 (		3.8)	
	Ríki	 365	 (	23.1)	 817	 (	33.4)	
	Sveitarfélög	 62	 (		3.9)	 87	 (		3.6)	
	Aðrar	breytur	 		 		 		 		
	Barn	undir	2ja	ára	=	Já	(%)	 103	 (		6.5)	 130	 (		5.3)	 0.126	

Fullt	starf	=	1	(%)	 1014	 (	64.2)	 1476	 (	60.3)	 0.016	
Verkstjórn=	1	(%)	 52	 (		3.3)	 67	 (		2.7)	 0.360	
Samvist	=	1	(%)	 683	 (	43.2)	 1428	 (	58.4)	 <0.001	
Aldur	(mean	(sd))	 36.88	 (13.39)	 41.97	 (13.27)	 <0.001	
Starfsaldur	á	vinnumarkaði	(mean	(sd))	 15.54	 (7.71)	 18.02	 (7.05)	 <0.001	
Starfsaldur	hjá	fyriræki	(mean	(sd))	 8.36	 (9.50)	 7.60	 (7.45)	 0.004	
Reglulegt	tímakaup	(mean	(sd))	 2196.72	 (744.73)		 2024.02	 (535.99)	 <0.001	
Meðal	tímakaaup	(mean	(sd))	 2294.75	 (733.05)		 2081.66	 (531.64)	 <0.001	
Heildartímakaup	(mean	(sd))	 2186.38	 (0.30)	 2018.28	 (0.24)	 <0.001	
Heildart.k.	með	hlunnindum	og	akstursgr.	 2527.64	 (926.35)		 2317.35	 (1509.90)	 <0.001	
Dagvinnutímar	(mean	(sd))	 1386.36	 (735.05)		 1468.59	 (656.55)	 <0.001	
Yfirvinnutímar	(mean	(sd))	 135.62	 (222.88)	 73.61	 (110.40)	 <0.001	
Heildarvinnutími	(mean	(sd))	 1525.20	 (822.28)		 1546.05	 (686.05)	 0.384	

 

Sala,	þjónusta	og	umönnun	
	

	 Karlar	
	

Konur	
	

p						test	
n	 2670	

	
3209	

	 	Menntun	(%)	 		 		 		 		 <0.001	
Barnaskólastig	 25	 (		0.9)	 24	 (		0.7)	

	Unglingastig	 1024	 (	38.4)	 1492	 (	46.5)	
	Framhaldsskólanám	 1180	 (	44.2)	 1319	 (	41.1)	
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Viðbótarstig	 178	 (		6.7)	 68	 (		2.1)	
	Diplóma	 23	 (		0.9)	 15	 (		0.5)	
	Grunnnám	í	háskóla	 203	 (		7.6)	 250	 (		7.8)	
	Meistaranám	í	háskóla	 36	 (		1.3)	 36	 (		1.1)	
	Doktorsstig	 1	 (		0.0)	 5	 (		0.2)	
	Atvinnubálkur	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Framleiðsla	(C)	 96	 (		3.6)	 138	 (		4.3)	
	Heild-	og	smáverslun,	viðgerðir	á	ökutækjum	(G)	 1029	 (	38.5)	 985	 (	30.7)	
	Flutningur	og	geymsla	(H)	 249	 (		9.3)	 229	 (		7.1)	
	Opinber	stjórnsýsla,	varnarmál,	alm.tryggingar	

(O)	 371	 (	13.9)	 82	 (		2.6)	
	Fræðslustarfsemi	(P)	 186	 (		7.0)	 704	 (	21.9)	
	Heilbrigðis-	og	félagsþjónusta	(Q)	 532	 (	19.9)	 915	 (	28.5)	
	Menningar,	íþrótta-	og	tómstundastarfsemi	(R)	 156	 (		5.8)	 104	 (		3.2)	
	Geiri	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Almenni	vinnumarkaðurinn	 1376	 (	51.5)	 1379	 (	43.0)	
	Borg	 416	 (	15.6)	 742	 (	23.1)	
	Ríki	 635	 (	23.8)	 453	 (	14.1)	
	Sveitarfélög	 243	 (		9.1)	 635	 (	19.8)	
	Aðrar	breytur	 		 		 		 		
	Barn	undir	2ja	ára	=	Já	(%)	 153	 (		5.7)	 248	 (		7.7)	 0.003	

Fullt	starf	=	1	(%)	 1411	 (	52.8)	 1133	 (	35.3)	 <0.001	
Verkstjórn=	1	(%)	 117	 (		4.4)	 94	 (		2.9)	 0.004	
Samvist	=	1	(%)	 981	 (	36.7)	 1382	 (	43.1)	 <0.001	
Aldur	(mean	(sd))	 33.55	 (13.51)	 33.28	 (12.90)	 0.429	
Starfsaldur	á	vinnumarkaði	(mean	(sd))	 13.24	 (8.18)	 12.67	 (7.95)	 0.008	
Starfsaldur	hjá	fyriræki	(mean	(sd))	 5.30	 (5.77)	 5.62	 (5.77)	 0.034	
Reglulegt	tímakaup	(mean	(sd))	 2016.89	 (659.23)	 1680.12	 (409.25)	 <0.001	
Meðal	tímakaaup	(mean	(sd))	 2152.60	 (646.94)	 1778.66	 (413.01)	 <0.001	
Heildartímakaup	(mean	(sd))	 2059.05	 (0.28)	 1737.15	 (0.21)	 <0.001	
Heildart.k.	með	hlunnindum	og	akstursgr.	 2412.45	 (803.29)	 1998.83	 (556.81)	 <0.001	
Dagvinnutímar	(mean	(sd))	 1207.62	 (759.27)	 1059.45	 (690.88)	 <0.001	
Yfirvinnutímar	(mean	(sd))	 208.19	 (229.27)	 112.43	 (142.82)	 <0.001	
Heildarvinnutími	(mean	(sd))	 1420.64	 (868.62)	 1177.70	 (728.10)	 <0.001	

 

Iðnaðarfólk	
	

	 Karlar	
	

Konur	
	

p						
test	

n	 2955	
	

2322	
	 	Menntun	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Unglingastig	 697	 (	23.6)	 1489	 (	64.1)	
	Framhaldsskólanám	 1779	 (	60.2)	 687	 (	29.6)	
	Viðbótarstig	 408	 (	13.8)	 26	 (		1.1)	
	Grunnnám	í	háskóla	 67	 (		2.3)	 108	 (		4.7)	
	Atvinnubálkur	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Framleiðsla	(C)	 1791	 (	60.6)	 2161	 (	93.1)	
	Framleiðsla	(C)	 138	 (		4.7)	 9	 (		0.4)	
	Byggingastarfsemi	og	mannvirkjagerð	(F)	 482	 (	16.3)	 4	 (		0.2)	
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Heild-	og	smáverslun,	viðgerðir	á	
ökutækjum	(G)	 98	 (		3.3)	 52	 (		2.2)	

	Flutningur	og	geymsla	(H)	 150	 (		5.1)	 0	 (		0.0)	
	Upplýsingar	og	fjarskipti	(J)	 177	 (		6.0)	 67	 (		2.9)	
	Geiri	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Almenni	vinnumarkaðurinn	 2839	 (	96.1)	 2293	 (	98.8)	
	Ríki	 70	 (		2.4)	 29	 (		1.2)	
	Aðrar	breytur	 		 		 		 		
	Barn	undir	2ja	ára	=	Já	(%)	 214	 (		7.2)	 170	 (		7.3)	 0.955	

Fullt	starf	=	1	(%)	 2471	 (	83.6)	 1606	 (	69.2)	 <0.001	
Verkstjórn=	1	(%)	 285	 (		9.6)	 32	 (		1.4)	 <0.001	
Iðnmenntaður	=	1	(%)	 1997	 (	67.6)	 194	 (		8.4)	 <0.001	
Samvist	=	1	(%)	 1884	 (	63.8)	 1265	 (	54.5)	 <0.001	
Aldur	(mean	(sd))	 42.76	 (12.24)	 39.87	 (12.29)	 <0.001	
Starfsaldur	á	vinnumarkaði	(mean	(sd))	 17.37	 (6.96)	 13.16	 (7.83)	 <0.001	
Starfsaldur	hjá	fyriræki	(mean	(sd))	 10.97	 (9.72)	 8.90	 (8.06)	 <0.001	
Reglulegt	tímakaup	(mean	(sd))	 2458.31	 (842.82)	 1723.20	 (391.22)	 <0.001	
Meðal	tímakaaup	(mean	(sd))	 2678.62	 (811.84)	 1902.91	 (413.92)	 <0.001	
Heildartímakaup	(mean	(sd))	 2565.73	 (0.29)	 1863.11	 (0.19)	 <0.001	
Heildart.k.	með	hlunnindum	og	akstursgr.	 3201.73	 (1026.64)	 2155.84	 (543.09)	 <0.001	
Dagvinnutímar	(mean	(sd))	 1618.57	 (584.20)	 1441.30	 (607.62)	 <0.001	
Yfirvinnutímar	(mean	(sd))	 344.25	 (343.42)	 313.67	 (303.12)	 0.001	
Heildarvinnutími	(mean	(sd))	 1994.95	 (723.01)	 1789.02	 (726.92)	 <0.001	

 
Vélagæslufólk	

	
	

Karlar		
	

Konur	
	

p						test	
n	 2510	

	
1609	

	 	Menntun	(%)	 		 		 		 		 <0.001	
Unglingastig	 1567	 (	62.4)	 934	 (	58.0)	

	Framhaldsskólanám	 828	 (	33.0)	 591	 (	36.7)	
	Viðbótarstig	 42	 (		1.7)	 11	 (		0.7)	
	Grunnnám	í	háskóla	 55	 (		2.2)	 73	 (		4.5)	
	Atvinnubálkur	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Framleiðsla	(C)	 1502	 (	59.8)	 1428	 (	88.8)	
	Byggingastarfsemi	og	mannvirkjagerð	(F)	 143	 (		5.7)	 3	 (		0.2)	
	Heild-	og	smáverslun,	viðgerðir	á	ökutækjum	

(G)	 71	 (		2.8)	 4	 (		0.2)	
	Flutningur	og	geymsla	(H)	 609	 (	24.3)	 146	 (		9.1)	
	Opinber	stjórnsýsla,	varnarmál,	

alm.tryggingar	(O)	 86	 (		3.4)	 14	 (		0.9)	
	Geiri	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Almenni	vinnumarkaðurinn	 2352	 (	93.7)	 1572	 (	97.7)	
	Ríki	 88	 (		3.5)	 23	 (		1.4)	
	Aðrar	breytur	 		 		 		 		
	Barn	undir	2ja	ára	=	Já	(%)	 148	 (		5.9)	 105	 (		6.5)	 0.451	

Fullt	starf	=	1	(%)	 2098	 (	83.6)	 1205	 (	74.9)	 <0.001	
Verkstjórn=	1	(%)	 134	 (		5.3)	 32	 (		2.0)	 <0.001	
Iðnmenntaður	=	1	(%)	 21	 (		0.8)	 9	 (		0.6)	 0.405	
Samvist	=	1	(%)	 1289	 (	51.4)	 660	 (	41.0)	 <0.001	
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Aldur	(mean	(sd))	 38.75	 (12.57)	 35.76	 (12.56)	 <0.001	
Starfsaldur	á	vinnumarkaði	(mean	(sd))	 15.82	 (7.38)	 13.42	 (7.81)	 <0.001	
Starfsaldur	hjá	fyriræki	(mean	(sd))	 7.59	 (8.09)	 6.28	 (6.11)	 <0.001	
Reglulegt	tímakaup	(mean	(sd))	 2245.01	 (653.65)	 2171.51	 (557.06)	 <0.001	
Meðal	tímakaaup	(mean	(sd))	 2370.90	 (605.25)	 2250.88	 (549.67)	 <0.001	
Heildartímakaup	(mean	(sd))	 2298.47	 (0.24)	 2186.38	 (0.25)	 <0.001	
Heildart.k.	með	hlunnindum	og	akstursgr.	
(mean	(sd))	 2648.41	 (712.70)	 2498.40	 (737.98)	 <0.001	
Dagvinnutímar	(mean	(sd))	 1578.23	 (614.22)	 1515.67	 (663.05)	 0.002	
Yfirvinnutímar	(mean	(sd))	 356.80	 (365.97)	 157.51	 (187.43)	 <0.001	
Heildarvinnutími	(mean	(sd))	 1943.15	 (820.20)	 1677.80	 (744.15)	 <0.001	

 
Verkafólk	

	
	 Karlar	

	
Konur	

	
p						test	

n	 2510	
	

2587	
	 	Menntun	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Unglingastig	 1589	 (	63.3)	 1559	 (	60.3)	
	Framhaldsskólanám	 769	 (	30.6)	 794	 (	30.7)	
	Viðbótarstig	 39	 (		1.6)	 41	 (		1.6)	
	Grunnnám	í	háskóla	 95	 (		3.8)	 139	 (		5.4)	
	Atvinnubálkur	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Framleiðsla	(C)	 805	 (	32.1)	 1193	 (	46.1)	
	Rafmagns-,	gas	og	hitaveitur	(D)	 67	 (		2.7)	 102	 (		3.9)	
	Vatns-	og	fráveita,	meðh.	úrg.	og	afmeng.	(E)	 126	 (		5.0)	 3	 (		0.1)	
	Byggingastarfsemi	og	mannvirkjagerð	(F)	 213	 (		8.5)	 7	 (		0.3)	
	Heild-	og	smáverslun,	viðgerðir	á	ökutækjum	(G)	 167	 (		6.7)	 7	 (		0.3)	
	Flutningur	og	geymsla	(H)	 654	 (	26.1)	 478	 (	18.5)	
	Leigustarfsemi	og	ýmis	sérhæfð	þjónusta	(N)	 127	 (		5.1)	 73	 (		2.8)	
	Opinber	stjórnsýsla,	varnarmál,	alm.tryggingar	(O)	 127	 (		5.1)	 32	 (		1.2)	
	Fræðslustarfsemi	(P)	 22	 (		0.9)	 153	 (		5.9)	
	Heilbrigðis-	og	félagsþjónusta	(Q)	 185	 (		7.4)	 480	 (	18.6)	
	Geiri	(%)	 		 		 		 		 <0.001	

Almenni	vinnumarkaðurinn	 1965	 (	78.3)	 1815	 (	70.2)	
	Borg	 251	 (	10.0)	 187	 (		7.2)	
	Ríki	 130	 (		5.2)	 394	 (	15.2)	
	Sveitarfélög	 164	 (		6.5)	 191	 (		7.4)	
	Aðrar	breytur	 		 		 		 		
	Barn	undir	2ja	ára	=	Já	(%)	 136	 (		5.4)	 161	 (		6.2)	 0.243	

Fullt	starf	=	1	(%)	 1508	 (	60.1)	 1307	 (	50.5)	 <0.001	
Verkstjórn=	1	(%)	 123	 (		4.9)	 74	 (		2.9)	 <0.001	
Samvist	=	1	(%)	 732	 (	29.2)	 1307	 (	50.5)	 <0.001	
Aldur	(mean	(sd))	 31.72	 (12.71)	 36.83	 (13.44)	 <0.001	
Starfsaldur	á	vinnumarkaði	(mean	(sd))	 10.09	 (7.86)	 11.08	 (8.26)	 <0.001	
Starfsaldur	hjá	fyriræki	(mean	(sd))	 5.71	 (7.44)	 5.53	 (6.06)	 0.354	
Reglulegt	tímakaup	(mean	(sd))	 1669.79	 (411.55)	 1586.58	 (307.02)	 <0.001	
Meðal	tímakaaup	(mean	(sd))	 1812.36	 (440.03)	 1670.34	 (320.62)	 <0.001	
Heildartímakaup	(mean	(sd))	 1772.24	 (0.23)	 1635.98	 (0.19)	 <0.001	
Heildart.k.	með	hlunnindum	og	akstursgr.	 2185.90	 (1994.07)	 1904.16	 (937.76)	 <0.001	
Dagvinnutímar	(mean	(sd))	 1155.57	 (741.99)	 1220.83	 (683.49)	 0.001	
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Yfirvinnutímar	(mean	(sd))	 242.63	 (288.99)	 138.49	 (200.51)	 <0.001	
Heildarvinnutími	(mean	(sd))	 1410.56	 (925.64)	 1371.71	 (764.17)	 0.102	
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Viðauki B  
Leifaliðarit 

 

Hér fyrir ofan er graf sem sýnir dreifingu leyfaliðanna á móti mátuðum gildum líkansins 
fyrir allt úrtakið (leifaliðarit úr líkönum starfsstéttana eru fyrir neðan). Eins og sést er 
ekkert sýnilegt mynstur. Leifaliðirnir raðast í eina hrúgu í kringum miðjuna og það er 
einmitt sú lögun sem tölfræðiaðferðin gerir kröfu um. Ef misdreifni væri til staðar myndum 
við að öllum líkindum sjá einhverja sýnilega lögun á leyfaliðunum. Það sem við sjáum 
hinsvega bersýnilega er að gagnasafnið inniheldur nokkra útlaga.  

Útlagar í gagnasafni eru mjög matskennt atriði. Þeir geta gefið til kynna að það séu villur í 
gagnasafninu. Hinsvegar virðast útlagarnir í úrtakinu okkar vera réttmætir eftir nánari 
athugun á þeim. Það má nánast alltaf búast við einhverskonar útlögum í launagögnum. 
Alengt er að sjá nokkra “toppa” sem fá reglulega háa bónusa eða eru einfaldlega með mun 
hærri laun en flestir aðrir. Umbreytingin á launum yfir á lograskala dregur úr ýktum 
áhrifum útalganna, en nær í okkar tilfelli ekki að útrýma þeim. Línulega líkanið gefur 
okkur vissulega betra og nákvæmara mat án útlaganna, en að sama skapi eru útlagarnir 
náttúrulegur hluti af launagagnasafninu. Þeir gefa okkur ekki falska fylgni og eru ekki svo 
öfgakenndir að við fáum undarlegt mat á metlana í líkaninu. Því er það mat rannsakanda að 
halda útlögunum inni í gagnasafninu. 
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Hlutfallamarkarit 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hér fyrir ofan er hlutfallamarkarit úr líkani með öllu úrtakinu (rit úr líkönum starfsstéttana 
eru fyrir neðan). Það er ekki alveg fullkomið og ber þess merki að það séu nokkrir útlagar, 
en þeir gera það að verkum að “halarnir” á línunni eru örlítð bognir og ólínulaga. 
Tæknilega séð er hlutfallsmarkarið þó innan marka og uppfyllir forsendur líkansins, þannig 
að við gerum ekkert frekar.  
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Hlutfallamarkaritin úr líkönum starfsstéttana sýna mjög svipaða lögun. 
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Viðauki C 
Hér fyrir neðan eru niðurstöður úr líkaninu fyrir allar starfsstéttir, seinasti stuðullinn sýnir 
víxlhrif kynja á launaþróun (ár*kyn). Seinast eru hráar niðurstöður úr tölfræðiforritinu R, 
sem innihalda stuðul fyrir launamun kynja (kyn:konur), úr öllu úrtakinu og öllum 
starfsstéttum ásamt öllum örðum stuðlum í likönunum. Ekki eru sýndar niðustöður úr 
greiningum á undirhópunum, þar sem þeir eru um 80 talsins. 

Slembiþáttagreining á starfsstéttunum með víxláhrifum 

 

Breytur Stjórnendur Sérfræðingar Tæknar Skrifstofufólk 
Sala- og 
þjónusta Iðnaðarfólk Vélagæslufólk Verkafólk 

Opinberar stofnanir -34,22 -33,96 -13,48 -17,38 -12,14 -7,43 -0,15 -7,93 
Grunnskólamenntun 5,41 - -9,42 -2,58 1,03 0,63 -12,09 13,13 
Framhaldsskólanám 19,43 -3,59 -0,66 -2,51 7,81 12,16 -11,08 14,28 
Viðbótarstig 11,69 7,56 -0,75 0,05 11,40 22,80 -8,48 17,77 
Diplóma 44,89 -7,20 -1,66 -9,56 12,75 6,81 - -16,09 
Grunnnám í háskóla 35,59 9,18 8,19 7,70 11,19 6,81 -2,60 15,27 
Meistaranám í 
háskóla 44,15 11,67 19,85 29,84 10,66 8,16 -10,11 21,85 
Doktorsstig 38,00 48,65 23,08 - 12,93 - - 38,57 
Verkstjórn 0,61 9,58 28,72 8,86 3,95 7,93 20,70 13,64 
Pakkalaun 7,15 5,05 2,39 1,11 30,75 25,95 10,24 7,57 
Iðnmenntuð/aður -5,64 -11,59 9,99 15,41 -5,19 10,51 4,46 - 
1 barn 0,29 1,67 2,97 1,25 2,92 2,20 0,77 1,25 
2 börn -0,67 3,24 3,59 2,55 2,53 4,40 0,50 3,82 
3 börn -0,86 4,91 3,45 -0,33 3,98 6,50 1,44 5,16 
4 börn -0,64 3,06 2,13 1,82 5,10 0,08 -4,31 4,89 
5 börn -11,13 11,22 -1,55 - 10,06 - 7,98 38,29 
Barn yngra en 2ja 
ára 3,25 -0,15 -2,35 -1,08 0,17 -0,96 2,42 0,98 
Yfirvinnustundir -0,017 0,00 -0,005 -0,008 -0,007 -0,003 0,002 0,00 
Fullt starf 4,99 1,77 2,83 1,47 1,53 1,26 1,58 1,19 
Aldur launþega (ár) -0,02 0,73 -0,54 -0,37 -0,01 -0,10 -0,22 0,08 
Starfsaldur hjá 
fyrirtæki 0,13 0,02 -0,53 -0,21 -0,67 -0,10 -0,37 -0,17 
Starfsaldur á 
vinnumarkaði -2,38 -0,66 -2,00 -1,52 -0,61 -0,91 -0,87 -0,38 
Ár 1,26 1,55 2,04 2,63 2,34 1,74 2,00 2,13 
Grunnskólamenntun: 
Konur 8,51 - 1,39 -3,89 2,88 -2,95 10,65 -13,61 
Framhaldsskólanám: 
Konur 17,60 -0,85 -2,45 -4,40 0,56 -9,51 10,99 -13,17 
Viðbótarstig: Konur 30,16 -17,50 -0,97 -2,88 -2,49 -15,44 4,77 -16,76 
Diplóma: Konur 21,07 10,75 2,96 6,01 -14,76 7,36 - - 
Grunnnám í háskóla: 
Konur 30,56 0,62 -3,64 -0,48 -0,17 - - -14,26 
Meistaranám í 
háskóla: Konur 27,20 5,07 -6,80 -15,93 9,19 - - -15,09 
Doktorsstig: Konur 53,08 -19,95 -17,20 - 72,72 - - - 
Verkstjórn: Konur 3,79 -2,80 -15,03 -7,79 7,01 13,75 -2,25 -3,41 
Barn yngra en 2ja 
ára: Konur -1,84 -0,25 1,68 0,03 -0,13 -1,02 -2,14 -2,45 
Yfirvinnustundir: 
Konur 0,006 0,013 0,012 0,0040 -0,0019 0,0015 0,01 0,00 
Ár: Konur 0,41 0,01 0,65 -0,13 0,29 0,63 0,50 0,04 
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Hér fyrir ofan er tafla sem sýnir stuðla um áhrif á laun fyrir hverja breytu í líkaninu og fyrir 
hverja starfsstétt. Marktækir stuðlar í líkanönunum eru feitletraðir og ómarktækir stuðlar 
eru grálitaðir. Í sumum tilfellum vantaði ákveðna flokka inn í hvern hóp og þá eru reitirnir 
einfaldlega tómir. Þess má geta að inn í hverju líkani fyrir sig eru öll störf, sem þýðir það 
að líkanið ber saman einstaklinga í sama fjögurra stafa starfaflokki. Þannig erum við að 
bera saman epli og epli (í staðinn fyrir epli og appelsínur). 

Það að vinna hjá hinu opinbera hefur marktækt neikvæð áhrif á laun hjá öllum 
starfsstéttum nema vélagæslufólki. Doktorsgráða hjá sérfræðingum virðist hafa mest áhrif 
á laun (að öllu öðru óbreyttu), eða um 48,65% hækkun. 

Það er mjög misjafnt hvort menntun hafi einhver marktæk áhif á laun hjá starfsstéttunum. 
Tildæmis virðist einungis menntun á háskólastigi hafa áhrif á laun. En hjá verkafólki 
virðist hvert menntunarstig fyrir utan diplóma (>120 etcs á háskólastigi, en þá ekki 
grunngráða) hafa áhrif. Iðmenntun hefur einungis áhrif á laun hjá þremur starfsstéttum, 
tæknum, iðnaðarfólki. og sölu- og þjónustufólki. Hún hefur jákvæð áhrif á laun tæknum og 
iðnaðarfólki en neikvæð áhrif á sölu- og þjónustufólk. 

Verkstjórn hefur áhrif á laun hjá öllum starfsstéttum nema stjórnendum. Áhrifin á laun eru 
mest hjá vélagæsufólki og tæknum – eða 28,72% og 20,7%, og minnst hjá fólki í sölu-, 
þjónustu- og umönnunnarstörfum eða 3,95% 

Pakkalaun eru eina af fáum breytum sem hefur marktæk áhrif á laun hjá öllum 
starfsstéttum. 

Yfirvinnustundir hafa í flestum tilfellum neikvæð áhrif á laun. En vert er að minna á að við 
erum að skoða regluleg laun á tímaeiningu. Yfirvinna ætti tæknilega séð að hafa einhver 
minniháttar áhrif á meðaltal tímakaupsins, en samkvæmt niðustöðunum vegur sú hækkun 
lægra en tildæmis pakkalaun og ómældar yfirvinnugreiðslur. Einnig kemur til greina að 
eðli starfs sem gerir kröfu um mælda yfirvinnu skili lægri launum. 

Börn hafa, líkt og menntun, mjög mismikil áhrif á laun eftir starfsstéttum. Hjá stjórnendum 
hefur fjöldi barna engin áhrif á laun, en barn undir tveggja á hefur hinsvegar áhrif á laun 
þeirra til hækkunnar. Í flestum tilfellum hefur fjöldi barna áhrif á laun til hækkunnar, oftast 
stighækkandi eftir því sem börnin verða fleiri. Líklegt er að einhver annar þáttur sem 
útskýri orsakasamhengið á milli barneigna og hærri laun, sem við höfum ekki í 
gagnasafninu. Að minnsta kosti er erfitt að réttlæta það að einungis það að eiganst barn 
veiti fólki hærri laun. Fyrir utan stórnendur hafa börn undir 2ja ára aldri einugis marktæk 
áhrif á laun hjá tveimur starfsstéttum, tæknum og vélagæslufólki. Breytan hefur jákvæð 
áhrif á laun vélagæslufólks en neikvæð áhrif á laun tækna. 

Forvitnilegt er að skoða aldur launþega og starfaldur útfrá starfsstéttum. Aldur og 
starfsaldur hjá fyrirtæki hafa einungis jákvæð áhrif á laun hjá sérfræðingum og aldur hjá 
verkafólki. Annars hafa þessar breytur neikvæð áhrif á allar starfsstéttir, nema stjórnendur, 
þar sem þær hafa engin marktæk áhrif – að öllu öðru óbreyttu. Starfsaldur á vinnumarkaði 
hefur undantekningalaust marktæk neikvæð áhrif á laun hjá öllum starfsstéttum. 

Næst lítum við að breytuna ár, sem er launaþróunarbreytan í líkaninum. Breytan hefur 
marktæk jákvæð áhrif á allar starfsstéttir, sem þýðir að laun allra starfsstétta hafa marktækt 
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hækkað yfir tímabilið (við getum þó ekki sagt um það hvort þau hafi hækkað á hverju ári). 
Hvert ár hefur mismikil áhrif á hækkun laun hjá hverri starfsstétt. Til dæmis hækka laun 
stjórnenda um 1,26% á ári að öllu öðru óbreyttu en um 2,63% hjá skrifstofufólki. Líklega 
má skýra þessi hlutföll með því að skoða aftur línuritið yfir þróun meðaltals reglulegra 
launa hjá starfsstéttum yfir tímabilið. Stjórnendur tóku sérstaklega stóra dýfu í launum í 
kringum árið 2008, en launaþróun skrifstofufólks hefur tildæmis verið töluvert stöðugari. 
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Niðurstöður úr greiningum – úttak úr R.  

Allt úrtakið (ath búið er að taka út störfin í fyrstu niðustöðunum, þar sem þau eru vel 
yfir 100) 
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Stjórnendur 
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Sérfræðingar 
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Sérfræðingar 
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Tæknar  
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Tæknar 
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Skrifstofufólk  
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Sala-, þjónusta- og umönnun  
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Iðnaðarfólk  
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Vélagæslufólk 
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Verkafólk  

 


