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Formáli

Í desember 2006 gerðu Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, ParX viðskiptaráðgjöf IBM og 

Samtök atvinnulífsins með sér samstarfssamning um gerð skýrslu um skýringar á launamun 

karla og kvenna á grundvelli gagnasafns ParX um launagreiðslur. Fyllsta trúnaðar var gætt og 

öll gagnavinnsla fór fram hjá ParX undir leiðsögn Hagfræðistofnunar. Ákveðið var að styðjast 

við launahugtakið föst laun með aukagreiðslum en þó án tilfallandi greiðslna. Samkvæmt 

samningnum skyldi prófa skýringarmátt breytistærða á borð við atvinnugrein, starf, menntun, 

yfir-/undirmaður, fjárhagsleg ábyrgð, aldur, starfsaldur, starfshlutfall, vinnustundir og kyn. Í 

úrvinnslu kom í ljós að gögnin leyfðu ekki athugun á áhrifum allra ofangreindra þátta, einkum 

breytnanna yfir-/undirmaður og fjárhagsleg ábyrgð en á móti kemur að störf og menntun eru 

nokkuð rækilega flokkuð miðað við aðrar kannanir sem gerðar hafa verið á launamyndun hér á 

landi. Samkvæmt samningnum skyldi Hagfræðistofnun skrifa skýrslu um niðurstöður 

verkefnisins. Af hálfu Hagfræðistofnunar hefur Sigurður Jóhannesson einkum unnið að þessari 

skýrslu. Fyrir hönd Hagfræðistofnunar vil ég þakka samstarfsaðilum þessa verkefnis 

ánægjulega samvinnu

Hagfræðistofnun, 19. júní 2007,

_________________________________

Gunnar Haraldsson, forstöðumaður
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Niðurstöður

Föst mánaðarlaun kvenna voru að meðaltali 18% lægri en karla árið 2006 samkvæmt gögnum 

sem ParX hefur safnað saman um launagreiðslur hér á landi. Þar af verða 8% skýrð með mun á 

menntun kynjanna, starfi, aldri eða starfsaldri.1 Eftir stendur að föst mánaðarlaun eru að öðru 

jöfnu um 10% lægri hjá konum en körlum. Gögn um ábyrgð starfsmanna, fjölskylduaðstæður 

eða frammistöðu voru ekki tiltæk en verið getur að hluta af launamuninum megi rekja til 

þessara þátta. Þess vegna er ekki hægt að fullyrða að einungis sé um kynbundinn launamun að 

ræða heldur getur munurinn stafað af mismunandi ábyrgð og frammistöðu. Óskýrður 

launamunur milli kynjanna er nokkru minni en í mörgum nýlegum rannsóknum hérlendis og má 

meðal annars rekja muninn til nákvæmrar starfaflokkunar og upplýsinga um menntun 

starfmanna. Niðurstöðurnar eru byggðar á gögnum um ríflega 6.300 starfsmenn í 102

fyrirtækjum sem eru unnin beint upp úr launabókhaldi fyrirtækjanna. 

Í lögum um jafnan rétt karla og kvenna segir að karlar og konur skuli fá sömu laun fyrir 

jafnverðmæt og sambærileg störf í sama fyrirtæki. Því er fróðlegt að skoða launamun innan 

fyrirtækja. Skráning fyrirtækja er því miður ekki gallalaus í safninu en virðist þó fela í sér 

upplýsingar sem vert er að skoða. Þess vegna var bætt við skýribreytu fyrir hvert fyrirtæki. 

Þegar það er gert lýsa niðurstöðurnar eingöngu launamun innan fyrirtækja, en ekki þeim mun 

sem kann að felast í því að þau fyrirtæki sem hafa flestar konur í vinnu borgi betur eða verr en 

þau sem hafa hlutfallslega fleiri karla í starfsmannahópi sínum. Þegar þetta er gert fæst sú 

niðurstaða að konur séu að öðru óbreyttu með 12% lægri laun en karlar. Má af því draga þá 

ályktun að konur í gagnasafninu starfi að jafnaði í fyrirtækjum sem greiða laun sem eru yfir 

meðallagi. 

Aðrar rannsóknir á skýringum á launamun kynja

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á launamun kynjanna, bæði hérlendis og erlendis. Oftast er 

tölfræðilega aðferðafræðin hin sama í meginatriðum. Reynt er að skýra laun með sem flestum 

breytum sem eiga við og skipta máli við launamyndun, þar á meðal kyni. Árið 2001 var tekið 

saman yfirlit á vegum Jafnréttisráðs um 15 slíkar kannanir sem gerðar voru á Íslandi á árunum 

                                                
1 Venjan er að setja launamuninn fram sem hlutfall launa kvenna af launum karla. Ef á hinn bóginn er litið á hver 
laun karla eru í hlutfalli við laun kvenna þá eru karlar í heild með 22% hærri laun en konur og þegar litið er til 
áhrifa skýribreytna eru laun karla að jafnaði 11% hærri.
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1953 til 2001.2 Í eldri könnunum er yfirleitt aðeins litið á heildarmun á launum kynjanna en 

ekki leitað skýringa á honum, annarra en kynferðis, en á seinni árum er yfirleitt stuðst við 

aðfallsgreiningu þar sem kyn er ein breyta af mörgum sem skýra launamuninn. 

Árið 1995 rannsakaði Félagsvísindastofnun Háskólans launamun í fjórum opinberum 

stofnunum og fjórum einkafyrirtækjum, að beiðni Jafnréttisráðs.3 Notast var við upplýsingar úr 

launaskrám en auk þess var talað við starfsfólk og stjórnendur. Niðurstaða 

Félagsvísindastofnunar var að laun kvenna væru 16% lægri en laun karla þegar tillit hafði verið 

tekið til mismunandi starfa, menntunar, starfsaldurs, aldurs, yfirvinnu kynjanna og þess hvort 

starfað var hjá einkafyrirtæki eða opinberri stofnun. Fram kom í viðtölum við starfsfólk að 

konur með börn á framfæri væru manna ólíklegastar til þess að sækja um stöðuhækkun en 

karlar með börn á framfæri sæktust hins vegar mest af öllum hópum eftir því að komast í betri 

stöðu. Jafnframt kom fram að við mannaráðningar hefði það slæm áhrif að vera kona, einkum ef 

hún var á barneignaraldri. 

Árið 2006 var könnuninni frá 1995 fylgt eftir með annarri sem gerð var af Capacent Gallup á 

vegum félagsmálaráðuneytisins. Enn voru sömu átta stofnanir og fyrirtæki skoðuð. Á þeim tíma 

sem liðinn var hafði vinnutími beggja kynja styst, konum í fullu starfi hafði fjölgað og viðhorf 

þeirra til starfsins höfðu breyst nokkuð. Enn fékkst þó sú niðurstaða, eftir að tekið hafði verið 

tillit til starfs, aldurs, starfsaldurs og vinnutíma, að laun kvenna væru 16% lægri en laun karla.4

Starfaflokkun í rannsókninni var nokkuð gróf þar sem störfin voru flokkuð í 6-7 flokka, þ.e.    

1) stjórnendur og embættismenn; 2) sérfræðinga; 3) tækna og sérþjálfað starfsfólk;                    

4) skrifstofufólk; 5) þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk; 6) iðnaðarmenn og sérhæft verkafólk;    

7) véla- og vélgæslufólk og ósérhæft starfsfólk. Sums staðar var síðastnefndu tveimur 

flokkunum slegið saman.

Rannsókn sem gerð var á vegum Jafnréttisráðs og Nefndar um efnahagsleg völd kvenna árið 

2002 náði til alls vinnumarkaðsins nema ríkisins og Reykjavíkurborgar. Í úrtakinu voru 16.500 

                                                
2 Sjá heimasíðu Jafnréttisráðs: 
http://jafnrettisrad.jafnretti.is/D10/_Files/Launamunur%20kynjanna%20%C3%A1%20%C3%8Dslandi.pdf.
3 Launamyndun og kynbundinn launamunur. Þættir sem hafa áhrif á laun og starfsframa. Reykjavík. Skrifstofa 
jafnréttismála 1995.
4 Í könnuninni frá 2006 fæst sú einkennilega niðurstaða að konur eru að öðru jöfnu með 15,5% lægri laun en 
karlar hjá einkafyrirtækjum, 11,8% lægri laun en karlar hjá opinberum fyrirtækjum en 15,7% lægri laun þegar 
horft er á alla vinnustaði í einu. Heimild: Capacent, rannsóknir (2006): Launamyndun og kynbundinn 
launamunur, október, útg. félagsmálaráðuneytið.
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manns í um 60 fyrirtækjum. Notuð var aðferð Oaxaca við aðfallsgreininguna.5 Úr henni má lesa 

annars vegar hvaða áhrif mismunur á ýmsum aðstæðum kynjanna, starfi, fjölskylduaðstæðum, 

aldri og fyrirtæki hefur á laun þeirra. Hins vegar má sjá hvort sömu aðstæður hafa önnur áhrif á 

laun karla en kvenna. Heildarlaunamunur karla og kvenna var um 32% í safninu en þar af 

virtust mismunandi aðstæður kynjanna skýra 21–24% launamun. Mestu virtist skipta að þau 

fyrirtæki sem hlutfallslega margar konur unnu hjá borguðu lægri laun en þar sem karlar voru 

tiltölulega margir. Eftir stóð 7–11% launamunur. Helsta skýringin á honum virtist vera að 

sambúð og barneignir hefðu önnur áhrif á laun karla en kvenna. Sérstök athugun á gögnunum 

leiddi í ljós að karlar hækkuðu í launum þegar þeir hófu sambúð og eignuðust börn en laun 

kvenna breyttust lítið.6   

Af öðrum rannsóknum sem vakið hafa athygli hér á landi á undanförnum árum má nefna 

athuganir á gögnum í launakönnun VR. Árið 2006 svöruðu 46% af 19.000 félagsmönnum sem 

fengið höfðu send spurningaeyðublöð. Reyndist kynbundinn launamunur 14% eftir að tekið 

hafði verið tillit til skýribreytnanna menntunar, starfs, starfsaldurs, aldurs og vinnutíma. 

Samtök atvinnulífsins í Svíþjóð (Svenskt näringsliv) safna reglulega gögnum um laun einnar og 

hálfrar milljónar starfsmanna aðildarfyrirtækja sinna og er þar byggt á gögnum úr launabókhaldi 

fyrirtækja. Fyrir nokkrum misserum var gerð rannsókn á launamun kynjanna í þessum 

gögnum.7 Meðal annars voru áhrif aldurs, starfs, menntunar, gerðar fyrirtækis, ábyrgðar í starfi 

og starfsaldurs á launamun kynjanna tekin til skoðunar. Launamunur milli kynjanna hjá 

sérfræðingum, skrifstofufólki og afgreiðslufólki mældist 6,5% eftir að tekið hafði verið tillit til 

þessara þátta og 2,2% hjá verkafólki og iðnaðarmönnum. Niðurstaða samtakanna var sú að 

ekkert styddi fullyrðingar um að konum væri mismunað í launum. Eftir stæði þó að skýra hvers 

vegna karlar væru oftar í stjórnunarstöðum en konur.8

Raungögn úr launabókhaldi

Gagnasafn ParX yfir árið 2006 nær til 6.300 starfsmanna í 102 fyrirtækjum. Rannsóknin á 

launamuninum byggist á upplýsingum um starf, aldur, starfsaldur hjá fyrirtæki, menntun og 

                                                
5 Sjá t.d. Oaxaca, R.L. (1973): Male-Female wage Differentials in Urban Labor Markets, International Economic 
Review, 14. árg., 3. tbl. október.
6 Könnun á launamun kynja, Jafnréttisráð, Nefnd um kynbundinn launamun, Reykjavík 2002, sjá: 
http://www.sa.is/frettir/pdf_skjol/pdf_skjol_2002/konnun_a_launamun_kynja.pdf.
7 http://www.sa.is/frettir/almennar/nr/3391/, http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/article854.ece.
8 http://www.sa.is/frettir/vinnumarkadsmal/nr/3295/.
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starfshlutfall og síðan var einnig bætt við breytum sem greina á milli fyrirtækja (gervibreytum, 

sjá síðar). Meðal kosta gagnasafnsins er að það er tiltölulega stórt og nær til margra fyrirtækja, 

upplýsingar eru teknar beint úr launabókhaldi en ekki er treyst á minni eða viðhorf launþega

eins og gert er í spurningakönnunum. Þá eru allir starfsmenn þeirra fyrirtækja sem taka þátt í 

launakönnun ParX með í gagnasafninu en hætta er á bjögun þegar fólk ákveður sjálft hvort það 

sendir upplýsingar til þess sem gerir könnunina. Góðar upplýsingar eru um menntun og 

starfsaldur hjá fyrirtæki en því er ekki að heilsa í öllum þeim könnunum sem hér hafa verið 

nefndar. Störf eru einnig fremur nákvæmlega skilgreind (44 flokkar). Hins vegar væri fengur að 

upplýsingum sem komið hafa við sögu í öðrum könnunum sem hér hafa verið nefndar, til 

dæmis um fjölskylduaðstæður og ábyrgð í starfi.

Skipting gagna eftir atvinnugreinum og menntun

Fyrirtækin í gagnasafninu starfa í ýmsum atvinnugreinum og eru nær öll í einkageiranum. 

Rúmur fimmtungur starfaði við framleiðslu og iðnað, tæpur þriðjungur við verslun og þjónustu, 

rúmur fimmtungur við fjármál og tryggingar og rúmur fjórðungur í hátækni eða 

upplýsingatækni. Hlutfall þeirra sem vinna í fjármála- og tryggingageiranum er mun hærra en í 

atvinnulífinu í heild og hið sama má segja um hlutfall þeirra sem eru í hátækni- og 

upplýsingatæknigeiranum. Nokkru fleiri hafa lokið háskólaprófi en meðal landsmanna í heild

samkvæmt tölum Hagstofu Íslands og hlutfall þeirra sem hætt hafa námi eftir grunnskólapróf er 

lægra.

1. tafla. Um gögnin ParX Hagstofa
Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls

  Fjöldi fólks 56% 44% 6.342
  Fjöldi fyrirtækja 102
     Skipting á atvinnugreinar

Framleiðsla og iðnaður 27% 14% 21%
   Hátækni/upplýsingatækni 32% 30% 31% 41% 12% 28%
   Verslun og þjónusta 28% 33% 30% 37% 28% 33%
   Fjármál og tryggingar 13% 24% 18% 3% 6% 4%

  Skipting eftir menntun*
   Grunnskólapróf 26% 37% 31% 34% 41% 38%
   Iðnmenntun 25% 4% 16% 46% 34% 40%
   Stúdentspróf, önnur menntun 18% 27% 22%
   Háskólapróf 32% 32% 32% 20% 25% 22%

*Hagstofutölur eiga við árið 2005.
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Tölfræðilíkan og aðferð

Rannsókn þessi byggist á aðfallsgreiningu og var eftirfarandi jafna metin þannig.
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Skýrða breytan er lógariþmi af tekjum en breyturnar hægra megin við jafnaðarmerkið eru ekki í 

lógariþmum. Þetta felur í sér að stuðullinn b1 sýnir um það bil hverju munar í prósentum á 

launum karla og kvenna, að öðru jöfnu.9 Stuðullinn b2 sýnir hvað laun hækka að öðru jöfnu við 

hvert aldursár og svo framvegis. 

Aftan við jöfnuna hér fyrir ofan bætast svonefndar gervibreytur fyrir mismunandi störf og 

menntun. Gervibreyta hefur aðeins tvö gildi, 1 og 0. Breyta fyrir konu hefur gildið 1 hjá konum, 

annars 0. Fjöldi gervibreytna fyrir kyn, atvinnugreinar og störf er alltaf einum færri en 

flokkarnir. Kyn skiptir mönnum til dæmis í tvo flokka og því er ein gervibreyta fyrir það. 

Æskilegt er oftast talið að í jöfnunni séu sem flestar breytur sem talið er líklegt að hafi áhrif á 

laun því að þannig má nálgast þann launamun sem eingöngu er rakinn til kyns en ekki til munar 

sem kann að vera á verðmæti starfsframlags kvenna og karla. Reynt er með öðrum orðum að 

greina á milli þess launamunar sem rekja má til munar á afköstum kynjanna og launamunar sem 

ekki verður rakinn til slíks munar. Þess vegna er reynt að taka mið af sem flestum atriðum sem 

hafa áhrif á afköst. 

Líklegt er að færni, reynsla og vinnuþrek vaxi að vissu marki með aldri. Aldursbreytan 

endurspeglar vaxandi færni með aldri og sama breyta í öðru veldi (frávik frá 45 ára aldri) á að 

mæla áhrif þess að færni vex mest fyrstu vinnuárin og þrek minnkar þegar aldurinn færist yfir. 

Færni í tilteknu starfi vex að vissu marki með starfsaldri í fyrirtæki og því eru starfsaldur og 

starfsaldur í öðru veldi hafðar með sem skýribreytur. 

Líkanið nær ekki utan um þá staðreynd að reynsla skiptir mismiklu máli eftir því hvert starfið 

er. Ekki er heldur litið til þess að aldur virðist hafa önnur áhrif á laun karla en kvenna. 

Athuganir frá Íslandi og öðrum löndum benda til þess að laun karla vaxi meira með aldri en 

                                                
9 Dæmi: Ef stuðullinn við konu er t.d. -0,1 eru laun kvenna 9,5% lægri en laun karla. Prósentan fæst með því að 
hefja töluna e=2,72 upp í veldi stuðulsins og draga einn frá (e-0,1-1=-9,5%).
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laun kvenna. Það hefur verið skýrt þannig að konur hafi löngum tekið meiri ábyrgð á 

barnauppeldi og rekstri heimilis en karlar. 

Starfabreyturnar eru alls 43 og greina milli 44 starfsgreina. Þá hefur menntun mikil áhrif á laun. 

Ein gervibreyta er fyrir háskólamenntun en auk þess bera 10 starfabreytur merki um menntun 

fólks. Það eru breytur fyrir ýmsar starfsgreinar háskólamanna og iðnaðarmanna. Þá sýnir ein 

breytan hlutfall starfs af fullu starfi. Með gervibreytunum fyrir starf og menntun er reynt að 

leggja mat á launamuninn í eins einsleitum hópum og unnt er á grundvelli fyrirliggjandi gagna 

og með breytum fyrir aldur og starfsaldur í fyrirtæki er reynt að nálgast þá þætti sem liggja til 

grundvallar launaákvörðunum, þ.e. afköst og framleiðni starfsmanna. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að launamunur kynjanna er 10% eftir að tekið hefur verið 

tillit til mismunandi aldurs, starfsaldurs í fyrirtæki, starfsgreinar og menntunar kynjanna. Mat á 

stuðlum líkansins fer hér á eftir:

2. tafla. Skýringar á launum 2006
Stuðull Staðal-frávik

Fasti 12,098 0,047
Kona -0,106 0,008
Aldur 0,013 0,002
Aldur mínus 45 ár í öðru veldi -0,007 0,001
Starfsaldur 0,035 0,005
Starfsaldur í öðru veldi -0,020 0,004
Menntun 0,360 0,010
Fullt starf 0,084 0,011
Stjórnendur, 16 breytur
Sérfræðingar, 6 breytur
Skrifstofufólk, 8 breytur
Þjónusta, 4 breytur
Iðnaðarmenn, 4 breytur
Ósérhæfðir, 5 breytur
Skýringarhlutfall (R2) 66%

Allir stuðlarnir í 2. töflu eru vel marktækir miðað við 99% öryggismörk. Stuðlar við 

aldursbreytur benda til þess að frávik frá 45 ára aldri ráði mjög miklu um tekjur. Neikvæður 

stuðull við starfsaldur í öðru veldi er einnig nokkuð hár. Föst laun þeirra sem eru með 

háskólamenntun eru að öðru óbreyttu um 43% hærri en annarra.10 Þá eru laun að jafnaði um 9% 

                                                
10 Hér verður sem fyrr að færa töluna e í veldi stuðulsins og draga einn frá, e0,36-1=43%.
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hærri hjá þeim sem eru í fullu starfi en þeim sem eru í hlutastarfi. Þá fylgja 43 gervibreytur sem 

greina á milli starfa.11 Aðfallsgreiningin lýsir alls 66% af breytileika í föstum launum. 

Launamunur innan fyrirtækja

Í sérstakri aðfallsgreiningu var gervibreytum fyrir hvert fyrirtæki bætt við líkanið. Skráning 

fyrirtækja er að vísu ófullkomin í gagnasafninu þar sem fyrir kemur að mörg fyrirtæki eru skráð 

undir merkjum eins. Í safninu eru rúmlega 100 fyrirtæki en í aðfallsgreiningunni eru aðeins 49 

gervibreytur sem greina milli 50 fyrirtækja. Eftir að gervibreytum fyrir hvert fyrirtæki hefur 

verið bætt við líkanið sýnir stuðull við breytuna konu (b1) launamun innan fyrirtækja. Það 

myndi því engin áhrif hafa á stuðulinn þótt hlutfallslega fleiri karlar störfuðu hjá þeim 

fyrirtækjum sem greiða tiltölulega há laun. Starfsval kynjanna ætti ekki heldur að hafa 

umtalsverð áhrif á metinn launamun því að starfaflokkunin er frekar nákvæm. Fróðlegt er að 

skoða launamun innan hvers fyrirtækis og eftir störfum því að jafnréttislög kveða á um að 

greidd skuli sömu laun fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf í hverju fyrirtæki.12

Skýringarhlutfallið (R2) hækkar úr 66% í 70% þegar breytur fyrir fyrirtæki eru hafðar með. 

Hækkun skýringarhlutfallsins er marktæk miðað við 1% öryggismörk og verður því að telja 

skynsamlegt að hafa fyrirtækin með þó að þau séu ekki alveg rétt skráð í gögnunum. Stuðull við 

breytuna konu hækkar, en stuðlar við aðrar skýribreytur lækka. Má túlka niðurstöðuna þannig 

að konur séu að öðru jöfnu með 12% lægri laun en karlar, en áður en fyrirtækjabreyturnar voru 

teknar inn var munurinn 10%.13 Konur í þessu gagnasafni virðast því að jafnaði vinna hjá 

fyrirtækjum sem borga tiltölulega há laun. 

                                                
11 ParX skiptir störfum í 6 meginflokka, sem skiptast í 50 undirflokka. Hér er fínni flokkunin notuð en nokkur 
starfsheiti falla brott vegna þess að fjöldi einstaklinga er ekki nægilegur.
12 Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir 
jafnverðmæt og sambærileg störf. Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, 2000 nr. 96, 14. grein.
13 Prósentan 12% fæst með því að hefja töluna e=2,72 upp í veldi stuðulsins við kyn og draga 1 frá, þ.e. e-0,132-
1=-12%.
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3. tafla. Skýringar á launum 2006 
að viðbættri gervibreytu fyrir fyrirtæki

Stuðull  Staðalfrávik
 Fasti 12,206 0,047
 Kona -0,132 0,008
Aldur 0,012 0,002
Aldur mínus 45 ár í öðru veldi -0,006 0,001
Starfsaldur 0,032 0,005
Starfsaldur í öðru veldi -0,018 0,004
Háskólamenntun 0,298 0,010
Fullt starf 0,075 0,011
Stjórnendur, 16 breytur
Sérfræðingar, 6 breytur
Skrifstofufólk, 8 breytur
Þjónusta, 4 breytur
Iðnaðarmenn, 4 breytur
Ósérhæfðir, 5 breytur
Fyrirtæki, 49 breytur
Skýringarhlutfall (R2), 70%

Túlkun stuðulsins við kynjabreytu

Í tölfræðirannsóknum er yfirleitt erfiðleikum bundið að fá upplýsingar um alla þætti sem hafa 

áhrif á afköst og laun og því er óvarlegt að draga þá ályktun að stuðullinn við breytuna konu í 

athugunum sem þessum endurspegli kynjamismunun. Stuðullinn ber að líkindum vott um það 

að ekki er hægt að draga fram alla þætti sem hafa áhrif á afköst í vinnu. Ekki eru þó allir þeirrar 

skoðunar að skýribreytur séu yfirleitt of fáar í könnunum sem þessari. Er því til dæmis haldið 

fram að mismunun kunni að koma fram í því að kvennastörf séu minna metin en störf karla. 

Skýribreytur um menntun og störf endurspegli mun á námsvali og starfsvali kynjanna og feli í 

reynd í sér breytu fyrir kyn. Stuðull við kynjabreytuna sjálfa sé því lægri en ella.14 Rétt er að 

hafa í huga að jafnréttislög kveða aðeins á um greiðslur fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf í 

sama fyrirtæki. Þau taka því ekki til mismununar sem kann að beinast gegn tilteknum störfum 

eða fyrirtækjum..

Lokaorð

Erfitt er að búa til könnun sem nær að lýsa afköstum allra starfsmanna fullkomlega. Auk þess 

sem áður var nefnt um að gögn í þessari rannsókn leyfi ekki að tekið sé tillit til ábyrgðar 

                                                
14 Þorgerður Einarsdóttur og Kristjana Stella Blöndal (2004): „Kynbundinn launamunur. Umræðan um skýrðan 
og óútskýrðan launamun kynja í gagnrýnu ljósi“, Fléttur II. Kynjafræði – kortlagningar (ritstj. Irma 
Erlingsdóttir). Reykjavík, Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum og Háskólaútgáfan.
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starfsmanna er til dæmis bagalegt að hafa ekki breytur sem lýsa fjölskylduaðstæðum 

(aldursbreytan kann að vísu að lýsa áhrifum þeirra að hluta). Könnun sem unnin var á vegum 

Jafnréttisráðs og Samtaka um efnahagsleg völd kvenna 2002 benti til þess að sambúð, 

hjónaband og barneignir hefðu allt önnur áhrif á laun kvenna en karla. Laun karla hækkuðu 

þegar þeir stofnuðu fjölskyldu en laun kvenna breyttust ekki.15 Verkaskipting kynjanna á 

heimilum hefur áhrif á afköst í launaðri vinnu. Starfaskipting kynjanna á heimilum hefur breyst 

á undanförnum árum en í könnun sem birt var 2004 töldu 68% kvenna þó að þær bæru meiri 

ábyrgð á heimilisstörfum en karlarnir.16

Í viðauka má sjá hvernig laun karla og kvenna breytast eftir aldri í gagnasafni ParX. Þar kemur 

fram að launamunur karla og kvenna er lítill við 24 ára aldur. Laun beggja kynjanna vaxa álíka 

mikið fram á miðjan fertugsaldurinn en eftir það eykst launamunurinn mikið. Ein túlkun á þessu 

gæti verið að karlar og konur innan við 35–40 ára aldur taki svipaða ábyrgð á rekstri 

heimilisins. Hjá þeim sem eldri eru sé hins vegar meira um að konur hafi tekið sér hlé frá vinnu 

vegna barnauppeldis. Starfsár kvenna á þessum aldri séu færri en jafngamalla karla og frami í 

vinnu minni.17 Þess vegna muni meira á launum kynjanna á þessum aldri en hjá þeim sem yngri 

eru.

Algengt er að launamunur sem ekki verður skýrður með öðru en kynferði sé á bilinu 5–20% í 

könnunum á launamun kynjanna. Ef gert er ráð fyrir að ástæða þessa launamunar liggi að engu 

leyti í mun á afköstum karla og kvenna felst veruleg ónotuð gróðavon í því fyrir fyrirtæki að 

ráða konur til vinnu. Þess vegna væri fróðlegt að sannreyna launamuninn með öðrum aðferðum 

en þeirri sem hér hefur verið lýst. Í fyrsta lagi mætti kanna afkomu fyrirtækja eftir því hvernig 

starfsfólk skiptist í konur og karla. Hins vegar mætti meta framleiðni kynjanna með tölum úr 

atvinnuvegareikningum og bera hana saman við þann mun sem er á launum karla og kvenna. 

Þessi verkefni bíða seinni tíma.

                                                
15 Sjá: http://www.sa.is/frettir/pdf_skjol/pdf_skjol_2002/konnun_a_launamun_kynja.pdf. 
16 Nefnd um efnahagsleg völd kvenna (2004): Efnahagsleg völd kvenna, bls. 34, 
http://forsaetisraduneyti.is/media/Efnhasleg_vold_kvenna/EVKskyrsla.doc.
17 Í könnuninni er aðeins litið til starfsaldurs hjá sama fyrirtæki.
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Viðauki

Laun eftir aldri og starfsaldri

Myndirnar hér á eftir sýna föst mánaðarlaun eftir aldri og starfsaldri hjá fyrirtæki í gagnasafni 

ParX. Laun vaxa eftir aldri og ná hámarki hjá konum á aldrinum 35–39 ára en hjá körlum á 

aldrinum 40 til 44 ára. Þar eð laun karla hækka lengur með aldri en laun kvenna munar meira á 

launum kynjanna þegar komið er fram yfir miðjan vinnualdur en hjá þeim sem yngri eru.

Aldur

188.503

300.179

368.641
410.798

441.107
405.642

375.081

166.880

268.751
323.363 348.120 329.760 307.806

268.938
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200.000
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400.000
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35-39
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50 ára
og eldri

Karl

Kona

Mynd 1. Laun eftir kyni og aldri í gagnasafni ParX. 
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Laun beggja kynja hækka með starfsaldri hjá fyrirtæki þar til 11–15 árum er náð. Eftir það 

halda laun karla áfram að hækka nokkuð en laun kvenna lækka. Rétt er að hafa í huga að 

myndirnar lýsa þverskurði en ekki þróun. Fleira en aldur skilur á milli ungra og gamalla, til

dæmis eru hinir yngri að jafnaði betur menntaðir en þeir sem eldri eru. Lækkun meðallauna 

þeirra kvenna sem hæstan starfsaldur hafa kann að stafar að einhverju leyti af því að þær séu 

með minni menntun en þær sem starfað hafa skemur hjá sama fyrirtæki.

Starfsaldur

314.577
348.086

390.544
422.124 426.415

254.047
280.243

322.865 331.520 311.536

0
50.000

100.000
150.000
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250.000
300.000
350.000
400.000
450.000

< 1 ár 1-5 ár 6-10 ár 11-15 ár 16 ár og
meira
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Mynd 2. Laun eftir starfsaldri í gagnasafni ParX.


