
Rafiðnaðarsamband Íslands

Kjarakönnun RSÍ 2022 – kynning 18.11.2022
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Efni kynningarinnar

0.  Þátttaka / framkvæmd 

1. Staða á vinnumarkaði, starf, 
atvinnugrein og félag

2. Kjör, laun og vinnutími

3. Vinnutímastytting

4. Starfsumhverfi

5. Fjarvinna

6. Endum á 
markaðslaunamælaborðinu
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Launatöflur: Atvinnugreinar
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Launatöflur: Grunnlaun/dagvinnulaun
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Launatöflur: Starf - heildarlaun
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Launatöflur: Aðildarfélag
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Mælaborð – nánari greining launa

• Nánari greining á niðurstöðum í könnuninni er að finna í 

Mælaborði á heimasíðu RSÍ

• Smelltu hér til að fara í Mælaborðið.

https://www.gallup.is/data/g43ds/sso/
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Þátttaka betri núna en í fyrra. 

Svarhlutfall núna 37%, en var tæplega 33% í hitteðfyrra og 28% árið áður. 

Núna fengust 2090 svör, það er 300 fleiri svör en í fyrra. Og í fyrra voru svörin

200 fleiri svör en í hitteðfyrra

Könnunin að venju framkvæmd í október.
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1. Staða á vinnumarkaði, starf og 
atvinnugrein og félag



11

Mynd sem á að endurspegla RSÍ – hlutfall félaga 

í niðurstöðum á að vera það sama og í þýðislista
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Nær allir svarendur eru „í vinnu.“ Um 2,5% eru atvinnulausir, atvinnulausir að hluta, á reynslutíma eða á uppsagnarfresti. Tæp 3% eru 

fjarverandi frá vinnu. Tæp 2% eru á námssamningi og tæplega 1% eru í námi en ekki í launaðri vinnu, en tæp 5% í námi og vinnu (þó ekki 

námssamningi). Atvinnulausir (alveg) og utan vinnumarkaðar eru 2% samtals
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Af þeim sem eru „í vinnu“ eru nær allir fastráðnir (94%). Þeir sem eru tímabundið fjarverandi eru líka nær allir fastráðnir.

Tæplega helmingur þeirra sem eru lausráðnir falla í flokkinn „Í vinnu en …“  
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Aðeins 5% sjálfstætt 

starfandi eða verktakar
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Rafvirkjar og tæknimenn eru stærstu 

starfahóparnir í könnuninni – ljósblár og grár 

hópur
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2. Kjör, laun og vinnutími
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Nær allir svarendur eru í fullu starfi eða 96%. Konur eru síður í fullu starfi en karlar. Tengist lítillega 

menntun. Í „kvikmyndaiðnaði, leikhúsum, upplýsinga- og afþreyingarþjónustu“ eru heldur færri í fullu starfi, 

eða 94% en hlutfallið var 91% í fyrra. 
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Ríflega átta af hverjum tíu með skriflegan ráðningarsamning.  Síst í byggingariðnaði og prentiðn. Í báðum 

atvinnugreinum er um þriðjungur sem svarar neitandi (er ekki með skriflegan ráðningarsamning)



20

Smávægilega lækkun vinnutíma. Muna að Grafía er ekki með í könnuninni 

2019. Vinnutími hefur almennt styst frá 2019

Vinnutími á viku x 4,43

171
175

170 168 168

183

192

183 183 183

156
153 155 152 150

2018M09 2019M09 2020M09 2021M09 2022M09

Venjulegar vinnustundir – sept. (2018-2022). 
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Alls Karlar Konur
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Smávægilega lækkun vinnutíma. Muna að Grafía er ekki með í könnuninni 

2019. Vinnutími hefur almennt styst frá 2019

Lítill munur á vinnutíma eftir bakgrunnsupplýsingum. Þó munur eftir kyni 

og atvinnugrein.

Kyn: 

Konur vinna styttri vinnutíma en karlar (-7 stundir í september)

Atvinnugrein: 

Prentiðn, hönnunargr., auglýsingagerð = 171 tími

Raforkuframleiðsla/flutningar = 186 tímar

Gefa upp flesta yfirvinnutíma: Rafvirkjar gefa upp 21 yfirvinnutíma í sept.  

Þeir sem starfa við raforkuframleiðslu/flutninga gefa upp 24 tíma 
Vinnutími á viku x 4,43
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Venjulegar vinnustundir – sept. (2018-2022). 
Hagstofa.is

Alls Karlar Konur
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5,1% 3,2% 5,8% 6,2%
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5,1% 3,2% 5,8% 6,2%

Grunnlaun / dagvinnulaun - stéttarfélag Meðaltal 25% mörk Miðgildi 75% mörk n

Breyting 

grunnlaun (%)

Breyting 

grunnlaun kr.

Félag rafeindavirkja 794,7 639 762 925 194 6,1% 45,5

Félag íslenskra rafvirkja 703,7 600 660 785 550 6,1% 40,5

Félag íslenskra símamanna 778,0 650 740 840 56 5,7% 42,2

Rafiðnaðarfélag Suðurnesja 674,6 564 650 800 32 7,9% 49,6

Rafiðnaðarfélag Norðurlands 649,8 570 635 700 61 5,9% 36,2

Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi 742,7 619 680 764 32 15,4% 99,3

Félag tæknifólks 719,7 568 656 850 444 6,1% 41,6

Grafía 696,0 596 699 795 169 6,2% 40,5
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5,1% 3,2% 5,8% 6,2%

Grunnlaun / dagvinnulaun - stéttarfélag Meðaltal 25% mörk Miðgildi 75% mörk n

Breyting 

grunnlaun (%)

Breyting 

grunnlaun kr.

Félag rafeindavirkja 794,7 639 762 925 194 6,1% 45,5

Félag íslenskra rafvirkja 703,7 600 660 785 550 6,1% 40,5

Félag íslenskra símamanna 778,0 650 740 840 56 5,7% 42,2

Rafiðnaðarfélag Suðurnesja 674,6 564 650 800 32 7,9% 49,6

Rafiðnaðarfélag Norðurlands 649,8 570 635 700 61 5,9% 36,2

Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi 742,7 619 680 764 32 15,4% 99,3

Félag tæknifólks 719,7 568 656 850 444 6,1% 41,6

Grafía 696,0 596 699 795 169 6,2% 40,5

Atvinnugrein: Hæstu laun greidd í upplýsingatækni 866 þús.  

Starf: Stjórnendur með hæstu grunnlaun 904 þús.

Háskólamenntun: 800 þús. 
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+5,9% +0,7% +5,6% +6,2%
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Hækkun launa 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

Heildarlaun (RSÍ-Gallup) 5,9% 0,7% 5,6% 6,2%

Launavísitala Hagstofu (sept) 4,2% 6,7% 7,7% 8,1%

Stjórnendur (1) - úrtakskönnun Hagstofu 4,2% 2,2% 3,6% -

Tæknar og sérmenntað starfsfólk (3) - úrtakskönnun Hagstofu 3,5% 3,2% 2,0% -

Þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk (5) - úrtakskönnun Hagstofu 3,2% 5,1% 7,4% -

Iðnaðarmenn - úrtakskönnun Hagstofu 2,1% 0,2% 5,5% -

Iðnaðarmenn og sérhæft iðnverkafólk (7) - úrtakskönnun Hagstofu 2,6% 1,9% 5,8% -
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Heildarlaun í þús. kr. stéttarfélag Meðaltal 25% mörk Miðgildi 75% mörk Fjöldi (n)

Breyting  á 

meðaltali 

heildarlauna (%)

Breyting 

heildarlaun kr.

Félag rafeindavirkja 937,4 767 915 1.100 187 7,1% 62,3

Félag íslenskra rafvirkja 918,1 730 869 1.059 551 7,7% 65,8

Félag íslenskra símamanna 818,1 685 788 900 52 4,3% 33,9

Rafiðnaðarfélag Suðurnesja 843,9 680 800 990 35 -1,3% -10,8

Rafiðnaðarfélag Norðurlands 863,8 660 795 950 66 4,4% 36,6

Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi 1.061,2 800 1.009 1.328 33 8,8% 85,6

Félag tæknifólks 837,8 644 815 1.000 447 5,2% 41,1

Grafía 749,6 616 747 850 167 6,5% 45,5
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Heildarlaun í þús. kr. stéttarfélag Meðaltal 25% mörk Miðgildi 75% mörk Fjöldi (n)

Breyting  á 

meðaltali 

heildarlauna (%)

Breyting 

heildarlaun kr.

Félag rafeindavirkja 937,4 767 915 1.100 187 7,1% 62,3

Félag íslenskra rafvirkja 918,1 730 869 1.059 551 7,7% 65,8

Félag íslenskra símamanna 818,1 685 788 900 52 4,3% 33,9

Rafiðnaðarfélag Suðurnesja 843,9 680 800 990 35 -1,3% -10,8

Rafiðnaðarfélag Norðurlands 863,8 660 795 950 66 4,4% 36,6

Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi 1.061,2 800 1.009 1.328 33 8,8% 85,6

Félag tæknifólks 837,8 644 815 1.000 447 5,2% 41,1

Grafía 749,6 616 747 850 167 6,5% 45,5
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7,7%

Heildarlaun mánaðar / vinnutíma mánaðar = heildarlaun pr. vinnustund

Heildarlaun pr. vinnustund eru hæst meðal stjórnenda, nærri 6.000 kr.

Lægst meðal sölu- og þjónustufulltrúa 4.300 kr. 

Eftir atvinnugreinum … 

Hæst í raforkuframleiðslu og flutningum 5.600 kr.

Lægst í prentiðn, hönnunargreinum, auglýsingagerð 4.250 kr. 

Karlar eru með 5.000 kr. og konur eru með tæpar 4.400 kr. -13% lægri 

laun en karlar (kallast óleiðréttur launamunur).
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Nánast engar breytingar milli 

mælinga. Í síðustu könnun 

mátti t.d. sjá að færri fengu 

yfirvinnu, fartölu og farsíma en 

árið þar á undan. 
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Yfirvinnugreiðslur algengar í 

raforkuframleiðslu og flutningum, 

öryggis og eftirlitsþjónustu og 

byggingariðnaði.  Yfirvinnugreiðslur 

eru óalgengari í heildsölu/verslun og í 

kvikmyndaiðnaði

Verkfæragjald er nær eingöngu í 

byggingariðnaði

Aðgangur að fyrirtækjabíl algengastur 

í öryggis- og eftirlitsþjónustu / 

byggingariðnaði

Nettenging heima algengust í 

upplýsingatækni og 

fjarskiptum/fjölmiðlum

Aukagreiðslur/hlunnindi óalgengust 

hjá fólki í prentiðn/ hönnunargr./ 

auglýsingagerð.
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Mánaðarlaun án aukagreiðslna: 

Algengara meðal kvenna en karla. 

Algengara meðal fólks m. háskólamenntun, 

algengara hjá Grafíu og Félagi íslenskra 

símamanna en öðrum félögum

Mánaðarlaun með aukagreiðslum: 

Algengast í raforkuframleiðslu og 

flutningum. Algengara meðal karla en 

kvenna. Algengast hjá rafeindavirkjum

Fastlaunasamningar:

Algengastir hjá félagi símamanna 

og í kvikmyndaiðnaði …

Tímakaup:

Langalgengast í byggingariðnaði, 

hjá rafvirkjum og rafiðnaðarfélagi 

Suðurnesja og Norðurlands
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Frekar litlar breytingar 

milli ára varðandi 

orlofstöku

Meirihluti þeirra sem 

starfa í 

byggingaiðnaði fá 

allt orlof greitt út – en 

minni hluti í öðrum 

atvinnugreinum. Mjög 

óalgengt t.d. í 

upplýsingatækni
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Ánægja með laun stendur í stað. Stjórnendur eru ánægðastir starfsstétta.  

Mest ánægja í upplýsingatækni af atvinnugreinunum.  Óánægja mest í 

byggingariðnaði. 
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3. Vinnutímastytting
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Ennþá segir um 

fimmtungur að 

vinnutímastytting hafi ekki 

farið fram – var þriðjungur í 

síðustu könnun

Sveigjanleiki aukinn – algengast í 

kvikmyndaiðnaði, upplýsingatækni og 

fjarskiptum og fjölmiðlum

Styttri vinnudagur – algengast í 

byggingariðnaði

Stytting á föstudögum – algengast í 

öryggis- og eftirlitsþjónustu

Safna saman – algengast í heildsölu, 

verslun og þjónustu
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Almennt hefur verið talsvert mikil 

ánægja með 

vinnutímastyttinguna – þó minni 

ánægja hjá RSÍ en í nýlegum

könnunum – 61% ánægð í 

þessari könnun

Mest óánægja meðal Félags íslenskra símamanna – viðhorf í öðrum félögum að öðru leyti nokkuð 

svipuð. Einnig meiri óánægja hjá þeim sem vinna í fjarskiptum og fjölmiðlum en öðrum 

atvinnugreinum. 
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Vinnutími eftir ánægju með vinnutímastyttingu

Lítið eitt skemmri vinnutími hjá

þeim sem eru ánægðastir með 

vinnutímastyttinguna – 174 tímar 

– lengstur hjá þeim sem eru 

óánægðastir
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4. Starfsumhverfi
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Fæstir svara „nei“ í 

kvikmyndaiðnaði …(68%) = flest 

brot – en flestir segja „nei“ í 

upplýsingatækni (92%) – fæst

brot

Ungt fólk verður meira vart við 

brot, bæði á eigin réttindum og 

annarra

15% svarenda, 

en 19% svara
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Skylda atvinnurekanda er að tryggja 

starfsfólki heilsusamlegt og öruggt 

starfsumhverfi. 

Öryggi almennt ágætlega tryggt, þó síst í 

kvikmyndaiðnaði og þar á eftir í prentiðn. 

Öryggi best tryggt í upplýsingatækni. 



47

Árekstrar vinnu og einkalífs valda 

álagi. Getur stafað af miklu 

álagi/áreiti, löngum vinnutíma, 

ósveigjanleika í vinnutíma. Einnig 

eru þarfir fólks ólíkar og ólík

umönnunarbyrði eftir aðstæðum 

fólks (lífsferli)

Minnst jafnvægi í kvikmyndaiðnaði, 

mest jafnvægi í upplýsingatækni. 
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5. Fjarvinna
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Svipað margir dagar og fyrir 

ári, tæplega einn dagur að 

meðaltali á síðustu 10 dögum. 

2,6 dagar í upplýsingatækni

– 0,3 dagar í 

byggingariðnaði. 

Háskólamenntun 1,3 dagar

Sérfræðingar 1,8 dagar

Rafvirkjar 0,1 dagur

Til viðbótar segjast 15% vinna 

eitthvað heima, þó það séu ekki 

heilir dagar. T.d. algengast hjá

fólki í kvikmyndaiðnað og  

upplýsingatækni
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Ástæður fjarvinnu hafa breyst mikið milli mælinga – meirihluti fólks 

vinnur nú fjarvinnu að eigin ósk en var minni hluti áður. Þetta hefur mikil 

áhrif á hverjir vinna fjarvinnu og viðhorfin sem fólk hefur til fjarvinnu
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Áhugi félagsmanna á að halda 

áfram að vinna fjarvinnu er mjög 

sterkt tengdur því hvort viðkomandi 

hafi verið að vinna fjarvinnu á 

síðustu 10 dögum. 

Um 71% þeirra sem unnu 

fjarvinnu 10 daga af 10 dögum 

hafa mikinn áhuga á að halda áfram 

að vinna fjarvinnu en aðeins 16% 

þeirra sem ekki unnu fjarvinnu á 

síðustu 10 dögum

Áhugi félagsmanna á að halda 

áfram að vinna fjarvinnu er einnig 

mjög tengdur því hvort viðkomandi 

vinni fjarvinnu að eigin ósk eða 

ekki. 

Rúm 60% af þeim sem vinna 

fjarvinnu „mest að eigin ósk“  hafa 

mikinn áhuga á að halda áfram að 

vinna fjarvinnu heima en aðrir hafa 

minni áhuga á því
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Helstu niðurstöður

Í heild bárust 2090 svör. Betri þátttaka en í fyrra og 
í fyrra var þátttakan betri en árið áður. 

Almennt sterk staða fólks á vinnumarkaði. Nær 
allir svarendur eru í vinnu. Aðeins rúmt 1% 
atvinnulaus að fullu eða að hluta. Nær allir eru 
fastráðnir. 

Nær allir eru í fullu starfi og þeir sem eru í fullu 
starfi unnu að meðaltali 178 tíma í september –
tveimur færri stundum en fyrir ári. 

Grunnlaun/dagvinnulaun hækkuðu um 6% frá 
2021. Heildarlaun hækkuðu einnig um 6%. 
Launavísitala hækkaði um 8%. Heildarlaun pr. 
vinnustund hækka um nærri 8%.

Ekki breytingar á aukagreiðslum/hlunnindum milli 
ára. Álíka margir frá greidda yfirvinnu í ár eins og í 
fyrra. Ríflega helmingur fær greidd mánaðarlaun 
með aukagreiðslum og hefur það hlutfall haldist 
nokkuð stöðugt síðustu ár.  

Nærri einn af fjórum fór í starfsmannaviðtal (launa 
eða starfsmannasamtal) – það er smávægileg 
aukning frá því í síðustu könnun. 

Einn af hverjum fimm fær orlofið sitt greitt út –
svipað og í fyrra. 

Um fimmtungur segir að vinnutímastytting hafi ekki 
farið fram á vinnustaðnum, það er minna en í 
fyrra. Um sex af tíu eru ánægðir með 
vinnutímastyttinguna. 

Alls þekkja 15% dæmi um brot á kjarasamningum 
á sl. 12 mánuðum – annað hvort eigin eða annarra 
eða bæði.

Ánægja með laun er sú sama og í fyrra. Um 
fjórðungur er óánægður með launin. 

Tíðni fjarvinnu svipuð og fyrir ári, en ástæður 
fjarvinnu gerbreyttar frá því 2020. Nú eru 
langflestir sem vinna fjarvinnu að eigin ósk. Það 
hefur t.d. áhrif á viðhorf þeirra til að halda áfram 
að vinna fjarvinnu. 
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Takk fyrir!


