
Rafiðnaðarsamband Íslands

Kjarakönnun 2015



Framkvæmd

Framkvæmdatími 2.-19. október 2015

Aðferð Netkönnun

Úrtak 4.232 félagsmenn Rafiðnaðarsambands Íslands. 3.309 fengu sendan

tölvupóst en 923 fengu sent bréf með lykilorði.

Fjöldi svarenda 1.787

Þátttökuhlutfall 42% 

Gögn voru vigtuð eftir stéttarfélagi



UPPLÝSINGAR UM BAKGRUNN SVARENDA



Stéttarfélag
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3% 3%

92%

4% 2%

93%

2% 1%

97%

2% 3%

94%

1% 1%

96%

0,2% 1%

98%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Atvinnulaus Í námi Í vinnu

2010 2011 2012 2013 2014 2015



Starfshlutfall

Meðal-
starfshlutfall 
þeirra sem eru 
í hlutastarfi er 
61%



Starfsaldur hjá núverandi vinnuveitanda



Menntun



FYRIRKOMULAG LAUNAGREIÐSLNA



Færð þú greitt fyrir unna yfirvinnu?



Færð þú greidd laun samkvæmt taxta?

Já
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47% þeirra sem 
fá greitt skv. 
taxta gátu nefnt 
hvaða taxta er 
greitt eftir



Fyrirkomulag launagreiðslna



Hlunnindi-Hlutfall sem fær eftirfarandi á sínum vinnustað
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VINNUTÍMI OG LAUN



Vinnutími fólks í fullu starfi – september 2015



Vinnutími fólks í fullu starfi – Greiningar



Vinnutími – yfirvinnutími fólks í fullu starfi 



Mánaðarlaun í september 2015 – Fullt starf 
Með mánaðarlaunum er átt við grunnlaun fyrir skatta. Ekki er átt við greiðslur fyrir yfirvinnu, álag eða bónusa.



Mánaðarlaun í september 2015 – Fullt starf - Greiningar



Heildarlaun í september 2015 – Fullt starf
Með heildarlaunum er átt við allar greiðslur; mánaðarlaun, bónus, yfirvinnu og aðrar greiðslur.



Heildarlaun í september 2015 – Fullt starf - Greiningar



Mánaðar- og heildarlaun eftir búsetu. Fullt starf.



Tímakaup
Eingöngu þeir sem svöruðu að tímakaup væri fyrirkomulag launagreiðslna voru spurðir þessarar spurningar.



LAUNATÖFLUR







Skýringar með launatöflum

Í töflunum hér á undan eru gefin upp mánaðar- og heildarlaun starfsmanna eftir stéttarfélagi og atvinnugrein. Meðaltal er ekki birt nema það 

samanstandi af sex eða fleiri svarendum.

Auk meðaltals eru einnig birt miðgildi, 25% mörk og 75% mörk í töflunum. Þær tölur gefa til kynna launadreifingu í viðkomandi hópi. Miðgildi skiptir 

svarendahópnum í tvennt, helmingur svarenda er með lægri laun en miðgildið segir til um og helmingur þeirra með hærri laun. Talan í dálknum 25% 

mörk gefur til kynna að fjórðungur svarenda er með lægri laun en þau laun sem birtast í dálknum og eru þá 75% svarenda með hærri laun. Talan í 

dálknum 75% mörk gefur hins vegar til kynna að fjórðungur svarenda er með hærri laun en tilgreind eru í dálknum á meðan 75% svarenda eru með 

lægri laun.

Á grundvelli þessara talna, meðaltals, miðgildis, 25% marka og 75% marka má meta launadreifingu með eftirfarandi hætti. Því breiðara sem bilið er á 

milli 25% marka, miðgildis og 75% marka, því meiri dreifing er á launum viðkomandi hóps. Því breiðara sem bilið er má segja að erfiðara sé að gera 

sér grein fyrir hvaða laun eru algengust í viðkomandi hópi. Aftur á móti eru launin einsleitari í hópnum eftir því sem bilið milli þessara talna er þrengra 

og er þá auðveldara að gera sér grein fyrir á hvaða bili algengast er að laun séu í viðkomandi hópi. Að auki er hægt að athuga mismun á meðaltali 

og miðgildi. Ef meðaltal er hærra en miðgildi eru að öllum líkindum nokkrir svarendur í hópnum sem eru með töluvert hærri laun en meginþorri 

hópsins og hífa þannig meðaltalið upp. Ef meðaltalið er lægra en miðgildið eru að öllum líkindum nokkrir svarendur sem eru með töluvert lægri laun 

en meginþorri hópsins og draga þannig meðaltalið niður. Ef miðgildi og meðaltal eru á svipuðum slóðum má segja að ákveðið jafnvægi ríki í 

launadreifingu hópsins.




