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Framkvæmd

Svipað svarhlutfall og fyrir ári



Efni könnunarinnar

• Svarendur

• Vinnutími og starfshlutfall

• Starfshlutfall, vinnutími, fyrirkomulag 
launagreiðslna, skriflegur 
ráðningarsamningur

• Laun

• Heildarlaun 1. febrúar 2009

• Grunnlaun  1. febrúar 2009

• Heildarlaun 2008

• Önnur laun, m.a. bílastyrkur, 
bílahlunnindi, vaktaálag, orlof af 
yfirvinnu.

• Ánægja með laun og sanngjörn laun

• Þjónusta VSSÍ

• „Kreppuþema“

• Fjármál heimilanna

• Tækifæri á vinnumarkaði

• Breyting á starfsöryggi

• Ánægja með lífið



Svarendur



Kyn og aldur

• Kyn • Aldur

2009

2010



Menntun



Starfsaldur

• Starfsaldur í sama eða sambærilegu 
starfi

• Hvað hefur þú unnið lengi hjá 
fyrirtækinu?



Starfsstétt



Atvinnugrein



Stærð fyrirtækis – fjöldi starfsmanna 



Mannaforráð



Launafyrirkomulag, starfshlutfall, vinnutími



Starfshlutfall



Vinnutími

• Vinnutími styttist lítillega, mældist 48,4 
tímar í fyrra, en mælist nú 47,8 tímar

• Lengstur er vinnutíminn meðal 
stjórnenda og sérfræðinga, líkt og áður



Launafyrirkomulag

• Stærstu hóparnir eru með eru 
með fastlaunasamning (37%) 
og með grunnlaun og 
aukagreiðslur (35%) – líkt og 
fyrir ári – en lítil eitt fjölgar í 
hópnum „Grunnlaun“

• Algengara er að karlar séu 
með fastlaunasaming en 
konur.  Á móti er algengara að 
konur séu með grunnlaun og 
grunnlaun og aukagreiðslur en 
karlar

• Fastlaunasamningur er 
algengastur meðal stjórnenda, 
tímakaup meðal
iðnaðarmanna



Skriflegur ráðningarsamningur

• Um 55% svarenda eru með skriflegan 
ótímabundinn ráðningarsamning og 
hefur þeim fækkað frá því í síðustu 
könnun.  

• Tímabundnum samningum fjölgar mjög

• Iðnaðarmenn er sú stétt sem oftast 
hefur ekki skriflegan samning

2009

2010



Laun



Launaþróun á almennum markaði skv. Hagstofu 2010, 
breytingar frá fyrra ári (%)

Alls
Stjórn-
endur

Sér-
fræðingar

Tæknar og 
sér-

menntað
starfsfólk

Skrifstofu-
fólk

Þjónustu-
sölu- og 

af-
greiðslu-

fólk
Iðnaðar-

menn
Verka-

fólk

2008 1. ársfjórðungur 7,5 7,4 10,9 7,5 9,4 7,5 5,7 6,8

2009 1. ársfjórðungur 4,1 -1,4 -0,3 3,6 6,4 4,9 4,5 8,8

2010 1. ársfjórðungur 4,4 2,9 3,3 3,1 4,3 6,2 3,5 6,1



Heildarlaun

• Hæstu launin eru meðal 
stjórnenda/sérfræðinga 
og í námugreftri og 
vinnslu hráefna úr jörðu

• Laun hækka með aukinni 
menntun

• Þeir sem eru með 
pakkalaun fá hærri laun, 
en þeir sem eingöngu eru 
með grunnlaun eða sem 
fá aukagreiðslur ofan á 
grunnlaun

• Heildarlaun VSSÍ félaga voru 453 
þúsund 1. febrúar 2010, en voru 451 
þús. fyrir ári og 426 þúsund 2008

• Heildarlaun hækka um 1% - karlar 
hækka um 0,3% og konur um 9%



Breyting á heildarlaunum eftir starfsstéttum



Grunnlaun/föst mánaðarlaun

• Grunnlaun / föst mánaðarlaun voru  398 
þúsund 1. feb. 2010, en voru 386 þús. 
fyrir ári og 372 þúsund árið 2008

• Karlar fengu 407 þús. á mánuði og 
hækka um 3% - konur fengu 327 þúsund 
og hækka um 8%

• Laun vaxa með menntun
og vaxa heldur með stærð 
fyrirtækja

• Þeir sem eru með 
pakkalaun fá hærri 
grunnlaun en fólk sem fær 
grunnlaun eða grunnlaun 
og aukagreiðslur 



Breytingar á grunnlaunum



Aukakeyrsla



Greiðsla fyrir yfirvinnu
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Bílastyrkur

2009

2010



Bílahlunnindi

2009

2010



Vaktaálag

2009

2010



Orlof af yfirvinnu

2009

2010



Önnur laun

2009

2010



Hlunnindi

• Áfram fækkar þeim sem fá 
hlunnindi, einkum meðal karla

• Hlunnindi eru algengust í hópi 
stjórnenda, en óalgengust í 
„Gæslu-, lager- og 
framleiðslustörfum“



Hlunnindi
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Aukagreiðslur innifaldar í heildarlaunum



Launamunur kynjanna



Launamunur kynjanna – heildarlaun – allir uppreiknuð laun 

Of fáir

Of fáir

Konur með 17% lægri laun en 
karlar – konur með 83% af 
launum karla



Kynbundinn launamunur

• Launamunur kynjanna er 14% - þá er 
einungis skoðuð karlar og konur í fullu 
starfi

• Kynbundinn launamunur er 
launamunur þegar tillit hefur verið 
tekið til ýmissa málefnalegra þátta 
sem áhrif hafa á laun: vinnutími, 
starfsstétt, starfsaldur, menntun, etc. 

• Niðurstöður sýna að það dregur úr 
kynbundnum launamun og er hann
nú 9% en var tæp 16% í síðustu
mælingu



Viðhorf til launa



Ánægja með launakjör

• Það dregur úr ánægju með laun.  

• Ekki er munur á ánægju karla og kvenna 
með laun sín.  Stjórnendur og 
sérfræðingar eru ánægðari með laun sín 
en aðrir starfsmenn

• Ánægja hækkar með hærri launum

Ánægja á kvarðanum 1-5, þar sem 5 er 
mjög mikil ánægja en 1 er mjög lítil ánægja
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2010



Sanngirni launa

• Félagsmenn telja um 551 þúsund vera 
sanngjörn laun en sú tala var 518 
þúsund fyrir ári

• Hlutfallslegur munur á sanngjörnum 
launum og raunverulegum launum vex 
úr tæpum 20%  í rúm 23% 

• Hlutfallslegur munur á raunverulegum 
launum og sanngjörnum launum 
minnkar eftir því sem launin hækka.  



Þjónusta VSSÍ



Þjónusta VSSÍ

• Fleiri nýttu sér þjónustu VSSÍ á sl. 12 
mánuðum, en fyrir ári, eða rúmur 
þriðjungur

• Hlutastarfsmenn í 70-99% starfi nýta sér 
helst þjónustuna
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2010



Ánægja með þjónustu VSSÍ

• Tæplega 59% svarenda voru ánægðir 
með þjónustu VSSÍ, en aðeins 4% voru 
óánægð líkt og fyrir ári (3% í fyrra voru 
óánægðir).  Ánægja stendur nokkurn 
vegin í stað milli ára.  

• Ánægjan er meiri meðal þeirra sem 
nýttu sér þjónustuna, en meðal þeirra 
sem ekki gerðu það

Ánægja á kvarðanum 1-5, þar sem 5 er 
mjög mikil ánægja en 1 er mjög lítil ánægja



Aukakeyrsla 



„Kreppuþema“



Ánægja með lífið

• Rúmlega 77% eru ánægðir með lífið, þó 
það sé mikið, hefur ánægjan dvínað milli 
mælinga – en um 82% sögðust ánægð 
með lífið fyrir ári.  

• Ekki er munur á ánægju eftir 
bakgrunnsþáttum, nema eftir 
atvinnugreinum og eru þar starfsmenn í 
orkufyrirtækjum ánægðastir. 

Ánægja á kvarðanum 1-5, þar sem 5 er 
mjög mikil ánægja en 1 er mjög lítil ánægja



Fjárhagur heimilisins

• Niðurstaða sýnir slæma stöðu heimila tæplega 28% 
svarenda – svipaðar niðurstöður og í greiningu 
Seðlabanka

• Til viðbótar eru tæp 36% sem segja að endar nái 
saman með naumindum

• Verri staða hjá fólki með skemmri skólagöngu og 
skemmri starfsaldur

• Staðan verri í vissum atvinnugreinum: 
Byggingarst./mannvirkjag. og heilsala og smásala

• Verri staða hjá þeim sem lægri hafa tekjurnar

VSSÍ



Tækifæri á vinnumarkaði – Employability

• Tveir af hverjum 
þremur VSSÍ félögum 
sjá lítil tækifæri á 
vinnumarkaði.  

• Karlar sjá þó meiri 
tækifæri en konur, fólk 
með lengri menntun 
sér meiri tækifæri en 
fólk með minni 
menntun

• Hverjar eru afleiðingar 
fyrir starfsfólk?



Starfsöryggi
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Breyting á vinnuálagi



Samantekt

• Starfshlutfall og vinnutími breytist lítið –
smávægileg stytting vinnutíma

• Launafyrirkomulag breytist lítið, en þeim fjölgar 
sem fá aðeins “grunnlaun” úr 6% í 9%

• Tímabundnum ráðningasamningum fjölgar úr 
3% í 9%

• Launaþróun á almennum markaði sýnir hækkun 
um 4,4% og minni hækkun stjórnenda og 
sérfræðinga

• Heildarlaun voru 453 þúsund en hækka aðeins 
um 1% - karlar standa í stað, konur hækka um 
9% - sérhæft starfsfólk og tæknar lækkar í 
launum

• Grunnlaun hækka meira en heildarlaun, þau 
voru 398 þúsund og hækka um 3% - konur 
hækka meira en karlar 

• Það dregur úr flestum aukagreiðslum, færri fá 
yfirvinnugreiðslur og upphæðir eru lægri - færri 
fá hlunnindi nú en fyrir ári 

• Launamunur kynjanna er í heildina 15% en það 
dregur úr kynbundnum launamun – tengist 
samdrætti í aukagreiðslum og 
yfirvinnugreiðslum – kynbundinn launamunur 
mælist nú 9%

• Það dregur úr ánægju með launakjör og munur 
á sanngjörnum launum og raunverulegum 
launum eykst

• Ánægja með þjónustu VSSÍ stendur í stað en 
ánægjan er meiri meðal þeirra sem hafa nýtt 
þjónustuna en hinna

• Kreppan hefur áfram áhrif inn í könnunina:

• Enn dregur úr ánægju með lífið

• Fjárhagur tæplega 28% heimila slæmur –
svarendur segjast safna skuldum eða nota 
sparifé til að ná endum saman – ekki ólík 
staða og hjá öðrum

• Tveir af hverjum þremur VSSÍ félögum sjá lítil 
tækifæri á vinnumarkaði

• Tæp 29% segja starfsöryggi sitt minna en 
fyrir ári



Þakkar fyrir …         


