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Útdráttur 

Rannsóknin var unnin í samstarfi við Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri og Bandalag 

starfsmanna ríkis og bæja (BSRB). Til rannsóknar var upplifun starfsmanna BSRB á 

tilraunaverkefninu um styttingu vinnuvikunnar án launaskerðingar. Fyrsti áfangi 

tilraunaverkefnis Reykjavíkurborgar um styttingu vinnuvikunnar án launaskerðingar hófst í 

mars 2015 en BSRB og ríkið hófu samstarfsverkefni í byrjun árs 2017. Við gerð 

rannsóknarinnar var unnið út frá eigindlegri aðferðafræði. Tekin voru sjö rýnihópaviðtöl hjá 

Ríkisskattstjóra, Útlendingastofnun, Þjóðskrá Íslands og Embætti sýslumanns á Ísafirði. Rætt 

var við 42 einstaklinga um áhrif styttingar vinnuvikunnar á fjölskyldulíf. Helstu niðurstöður eru 

að almenn ánægja ríkti hjá starfsfólki með styttingu vinnuvikunnar. Það að stytta vinnudaginn 

veitti starfsmönnum sveigjanleika til að samræma vinnu og einkalíf. Það virtist leiða til þess að 

fólk hefði meiri tíma með fjölskyldunni og gæðastundum fjölgaði. Jafnframt virtist styttingin 

hafa jákvæð áhrif á stöðu kynjanna á vinnumarkaðnum.  
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Abstract 

This research was undertaken in co-operation with the University of Akureyri and the Icelandic 

Federation of State and Municipal Employees (BSRB). The research examines a pilot program 

administered by the capital city of Reykjavik on shorter workweeks without salary reduction. 

The pilot program began in March 2015 ending in April 2018, with various government 

institutions participating in the pilot program. This studying used a qualitative research design, 

which included (i) interviews with 7 focus groups at the Directorate of Inland Revenue, the 

Directorate of Immigration, the National Register, and the District Commissioners’ Office at 

Isafjordur and (ii) interviews with 42 individuals about the effect of shorter work week on 

family life.  The data suggested that employees are pleased with the shorter workweek.  Shorter 

workdays enabled employees to achieve a better work life balance.  More specifically it enabled 

employees to spend more time with their family thereby increasing quality of life.  Finally, 

shorter workweeks had a positive effect on gender equality in the workplace.  

. 
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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni í Bachelor of Arts námi í 

fjölmiðlafræði og sálfræði við Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Verkefnið var unnið 

undir leiðsögn Önnu Soffíu Víkingsdóttur og Arnars Þórs Jóhannessonar, sérfræðinga við 

Háskólann á Akureyri. Við viljum þakka þeim ómetanlegan stuðning og leiðsögn við gerð 

rannsóknarinnar og skrif á lokaverkefninu.  

 

Viðmælendum okkar þökkum við mjög jákvæðar viðtökur og að hafa gefið okkur af tíma 

sínum, en án þeirra hefði verið ófært að framkvæma þessa rannsókn. Þá viljum við þakka Kára 

Jóhannssyni og Nicole T. Allen fyrir að þýða útdráttinn yfir á ensku fyrir okkur. Einnig þökkum 

við Braga V. Bergmann yfirlestur sem og öðrum sem veittu okkur hvatningu og stuðning, þá 

sérstaklega fjölskyldumeðlimum sem sýndu okkur þolinmæði á meðan á rannsóknarvinnu stóð.  

Helga Þóra Helgadóttir, Kolbrún Dögg Sigmundsdóttir og Ómar Hjalti Sölvason 

Maí 2018 
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1 Inngangur 

Hefðbundin íslensk vinnuvika telur 40 klukkustundir eða 8 klukkustundir á dag ef miðað er 

við vinnu alla virka daga (Lög um 40 stunda vinnuviku nr. 88/1971). Hins vegar sýna tölur að 

fólk sem er í fullri vinnu hér á landi vinnur að meðaltali 44,4 klukkustunda vinnuviku. 

Nágrannaþjóðir okkar á Norðurlöndunum vinna talsvert styttri vinnuviku og við höfum verið 

að leitast við að gera slíkt hið sama. Í Noregi er vinnuvikan 38,8 klukkustundir hjá fólki í 

fullri vinnu en meðal vinnuvika er aðeins 34,4 klukkustundir. Svipuð staða er í Danmörku en 

þar vinnur fólk í fullri vinnu að meðaltali 38,3 klukkustundir á viku. Hér sést að nágrannar 

okkar standa okkur töluvert framar hvað varðar styttri vinnuviku fólks en á Íslandi er fjórða 

lengsta vinnuvikan í allri Evrópu (Reykjavíkurborg, 2016). 

Árið 2014 ákvað Reykjavíkurborg að taka sín fyrstu skref í átt að styttingu íslenskrar 

vinnuviku og var stofnaður hópur utan um það verkefni. Lagt var uppi með að vinnuvikan yrði 

stytt um 4 klukkustundir eða niður í 36 klukkustundir á viku, án þess þó að skerða laun. Fyrstu 

stofnanirnar sem tóku þátt í tilraunaverkefninu voru Barnaverndarnefnd, Þjónustumiðstöð 

Breiðholts og Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Fljótlega vatt verkefnið upp á sig og 

fleiri stofnunum bauðst að sækja um að taka þátt til eins árs reynslu (Reykjavíkurborg, 2016). 

Þær stofnanir sem tóku þátt í verkefninu 1. apríl 2017 - 1. apríl 2018 eru eftirfarandi: 

Ríkisskattstjóri, Útlendingastofnun, Þjóðskrá Íslands og Embætti sýslumanns á Ísafirði. BSRB 

vinnur nú að því í samstarfi við Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri að stunda 

eftirfylgnirannsóknir á verkefninu í samvinnu við starfsfólk þessara stofnana. 

Í skýrslu Reykjavíkurborgar og BSRB koma fram mörg jákvæð atriði varðandi lífsgæði 

þeirra starfsmanna sem tóku þátt í tilraunaverkefninu um styttingu vinnuvikunnar. Til dæmis 

var marktækur munur á tilraunavinnustöðum og svo aftur samanburðarvinnustöðum þegar kom 

að andlegri líðan, líkamlegri vellíðan og svo starfsánægju. Þá fækkaði skammtímaveikindum 

miðað við samanburðarstaðina. Þá kemur einnig fram að verkefnið hafði ekki neikvæð áhrif á 

afköst á tilraunavinnustöðvum verkefnisins (Reykjavíkurborg, 2016). 

Í ljósi þess er athyglisvert að kafa frekar ofan í saumana á verkefninu um styttingu 

vinnuvikunnar. Mörgum spurningum er enn ósvarað, til dæmis um það hvort stytting 

vinnuvikunnar hafi áhrif á kynjajafnrétti, samverustundir fjölskyldunnar eða hreinlega á sálarlíf 

starfsfólks. Áhrif styttingar vinnuvikunnar á fjölskyldulíf starfsmanna hafa ekki mikið verið 

rannsökuð og var því ákveðið að taka þann vinkil í þessari rannsókn. 

Rannsóknin er eigindleg og er framkvæmd með það að markmiði að kanna viðhorf og 

upplifun fólks af tilraunarverkefninu. Rannsakendur telja eigindlega rannsóknaraðferð henta 
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vel hér þar sem leitast var eftir opnum svörum. Þegar byrjað var að vinna úr gögnum var lagt 

uppi með nokkur þemu en áherslur breyttust þegar leið á yfirferð. Margir fletir komu í ljós sem 

þóttu áhugaverðir og urðu ýmist að yfirþemum eða undirþemum. Yfirþemu rannsóknarinnar 

eru þrjú og hafa þau hver nokkur undirþemu. 

1.1 Uppbygging ritgerðarinnar 

Rannsóknin skiptist í sex kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem farið er yfir bakgrunn 

rannsóknarinnar og hver staða þekkingar er á því sviði sem snertir rannsóknina. Þar á eftir í 

kafla tvö förum við yfir helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið um styttri vinnuviku, bæði 

erlendar og innlendar. Farið er yfir hvaða viðmið eru í gildi á Íslandi hvað varðar vinnutíma og 

hvaða áhrif langir vinnudagar geta haft á starfsfólk. Einnig er farið yfir það hversu mikilvægt 

það er að fólk finni jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Í þriðja kafla er síðan farið yfir 

framkvæmd og aðferðafræði rannsóknarinnar. Í kafla fjögur eru rannsóknargögnin greind og 

dregin saman í niðurstöður. Því næst er umræðukafli. Þar skoðum við niðurstöðurnar í samræmi 

við aðrar rannsóknir um áhrif vinnu á fjölskyldu og einkalíf. Að endingu koma svo lokaorð þar 

sem við förum yfir helstu niðurstöður okkar og drögum ályktanir út frá þeim.  

1.2 Rannsóknarspurningar 

Í rannsókninni beindum við sjónum okkar að upplifun og viðhorfum þátttakenda í 

tilraunaverkefninu um styttingu vinnuvikunnar. Leitað var eftir svörum við eftirfarandi 

spurningum: 

1. Hverjar voru væntingar og síðan upplifun starfsmanna? 

2. Hver eru áhrif styttingar vinnuvikunnar á fjölskyldulífið? 

3. Hvernig upplifa kynin styttinguna? 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er því að kanna áhrif tilraunaverkefnisins á fjölskyldufólk. 

Einnig skoðuðum við út frá þessum spurningum hvernig viðmælendur okkar meta upplifun 

fjölskyldumeðlima sinna. Út frá viðtölunum lögðum við mat á hvort munur væri á upplifun 

kynjanna af rannsóknarverkefninu.  

2 Stytting vinnuvikunnar: Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á styttri vinnuviku og hvaða 

ávinning sú stytting hefur haft samkvæmt rannsóknum. Stytting vinnuvikunnar er ennþá á 

frumstigi hér á landi og því lítil reynsla að baki og fáar rannsóknir. Fjölskyldufólk stendur oft 

frammi fyrir vandamálum þegar kemur að samverustundum fjölskyldunnar, starfsframa og 
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hvers konar daglegum athöfnum. Oftar en ekki er fólk í þeim aðstæðum að þegar skyldum þess 

við vinnu lýkur, þá taka við skyldur innan veggja heimilisins. Þegar fólk á erfitt með að finna 

jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, geta skapast streituvaldandi aðstæður (Clarkberg og Moen, 

2001). 

Rannsóknir hafa sýnt að slíkar aðstæður geta haft slæm áhrif á sálarlíf fólks. Má þar 

nefna rannsókn Frone frá árinu 2000, en hún var gerð á starfsfólki sem var í sambúð eða átti 

börn yngri en 18 ára. Niðurstöður leiddu í ljós að þeir sem upplifðu togstreitu á milli vinnu og 

einkalífs voru mun líklegri til þess að glíma við kvíða og þunglyndi heldur en þeir sem ekki 

upplifðu slíka togstreitu. 

Brief og Weiss segja í fræðigrein frá árinu 2002 frá þeim þáttum sem hafa áhrif á 

starfsánægju fólks. Starfsánægju segja þeir vera samspil af mörgum þáttum. Má þar fyrst nefna 

sjálfstraust í starfi og tilfinningalega upplifun. Það sem einnig getur haft áhrif eru samskipti við 

yfirmenn og samstarfsfólk á vinnustað (Brief og Weiss, 2002). Rannsóknir um jafnvægi milli 

fjölskyldulífs og atvinnulífs hafa einnig verið gerðar hér á landi en Ragnheiður G. Eyjólfsdóttir 

gerði slíka rannsókn árið 2013. Í rannsókn Ragnheiðar frá árinu 2013 kom fram í niðurstöðum 

að fólki fannst ekki erfitt að samræma vinnu og einkalíf. Hins vegar var hátt hlutfall þátttakenda 

sem vildi minnka starfshlutfall eða fækka unnum stundum á viku (Ragnheiður G. Eyjólfsdóttir, 

2013). 

Til þess að kanna  áhrif milli vinnu og einkalífs er þörf á því að gera frekari rannsóknir 

á hugtakinu jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Í nútímasamfélagi eru konur mun meira úti á 

vinnumarkaðnum en áður tíðkaðist. Áður fyrr voru konur flestar heimavinnandi og karlarnir 

unnu þá langa vinnudaga. Ef báðir aðilar fara út á vinnumarkaðinn og vinna langa vinnudaga 

koma upp nýjar hindranir. Það munstur gengur ekki upp ef báðir aðilar eru á vinnumarkaði og 

að ala upp börn.  

2.1 Vinnutími íslenskra starfsmanna 

Talið er að grundvallarþáttur þess sem hefur áhrif á lífsgæði starfsmanna sé fjöldi vinnustunda 

sem þeir vinna (Eurofund, 2016). Ísland trónir á toppnum með lengsta vinnudaginn á 

Norðurlöndunum (Reykjavíkurborg, 2016). Ísland er jafnframt í öðru sæti á lista Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar (OECD) yfir þau lönd sem eru með lengsta dagvistun barna. Í skýrslu 

OECD  frá 2017b kemur fram að um 60% íslenskra barna undir þriggja ára aldri eru að meðaltali 

um 38 klukkustundir á viku í dagvistun (sjá mynd 1). 
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Mynd 1.Hlutfall barna yngri en 3 ára sem sett eru í dagvistun. Á X ás má sjá fjölda í prósentum og Y-ás sýnir meðaltal 

klukkustunda á viku (OECD, 2017b). 

Meðaltal vinnustunda á Íslandi er 44,3 klukkustundir á viku. Samkvæmt skýrslu OECD 

(2017a) er Ísland með þriðju lengstu vinnuviku í Evrópu. Í sætinu fyrir ofan okkur er Grikkland 

og í efsta sæti er Tyrkland (sjá mynd 2). 
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Mynd 2 Fjöldi vinnustunda á viku í Evrópu árið 2016 (OECD, 2017a). 

Langir vinnudagar geta haft neikvæð áhrif á heilsu fólks. Í heildargreiningu (meta 

analysis) á 25 rannsóknum sem gerðar voru í Evrópu, Bandaríkjunum og í Ástralíu kom fram 

að við lengri vinnuviku (yfir 55 klst.) aukast líkurnar á því að fólk fái kransæðasjúkdóma og 

heilablóðfall (Kivimäki, o.fl. 2015). Í samanburðargögnum frá OECD kemur fram að hlutfall 

þeirra sem vinna yfir 50 tíma á viku er hvað hæst á Íslandi þegar litið er til Evrópuþjóðanna. 

Þar kemur einnig fram að Ísland er í 33 sæti af 38 af OECD ríkjum (sjá mynd 3), með 15,1% 

starfsfólks sem vinnur mjög langar vinnuvikur eða 50 klst. og þar yfir að meðaltali (OECD, 

e.d). 
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Mynd 3. Hlutfall starfsfólks sem vinnur yfir 50 klukkustundir á viku (OECD, e.d.) 

Ísland skorar heldur ekki hátt þegar kemur að frítíma á sólarhring miðað við fullan 

vinnudag. Samkvæmt samanburðargögnum OECD er meðalfrítími á Íslandi um 14,2 

klukkustundir á meðan meðalfrístundir á hinum Norðurlöndunum er um það bil rúmri 

klukkustund lengri (sjá mynd 4). Þegar litið er til samanburðarlanda OECD er Ísland aðeins í 

34 sæti af þeim 38 löndum sem OECD ber saman (OECD, e.d.). 
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Mynd 4. Frítími fólks innan samstarfslanda OECD (OECD, e.d.) 

Í grein Tuttle og Garr (2012) fjalla þeir um fjölskyldufólk sem að vinnur í vaktavinnu 

og hvernig gangi að samræma vaktavinnuna og fjölskyldulífið.. Þeir segja  að tengsl hafi fundist 

á milli vaktavinnu og neikvæðra áhrifa á fjölskyldur og líf þeirra. Rannsóknir sýna að ef maki 

vinnur vaktavinnu, eru töluvert meiri líkur á að upp komi erfiðleikar í hjónabandi. Hærri tíðni 

skilnaðar sé einnig til staðar hjá þessum hópi (Costa 1996; Doumas, Margolin og John (2008); 

Presser 2000). Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar um vaktavinnu og fjölskyldulíf. Hægt er að 
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gera sér í hugarlund að fjölskyldumunstur hjá vaktavinnufólki sé frábrugðið og á margan hátt 

flóknara en þegar báðir foreldrar vinna dagvinnu. Sá sem vinnur vaktavinnu er fjarverandi á 

mismunandi tímum sólahringsins hverju sinni. Þessar aðstæður geta aukið álag á fjölskyldulífið. 

Í rannsókn La Valle, Arthur, Millward, Scott, og Clayden (2002) kom fram að tengsl væru á 

milli þess að vinna vaktavinnu og að byggja upp fjölskyldutengsl. Vaktavinnan stuðli að því að 

erfiðara sé að eiga gæðastundir með fjölskyldunni (Strazdins, Clements, Korda, Broom, og 

D’Souza, 2006). 

Grosswald (2003) segir í grein sinni að tengsl séu á milli vaktavinnu og hversu ánægðir 

einstaklingar eru með fjölskyldulíf sitt. Hann telur að vaktavinna stuðli fremur að óánægju með 

fjölskyldulífið. Lleras (2008) segir í grein sinni að tengsl séu á milli vaktavinnu, óháð skipulagi 

vakta og verri heimilisaðstæðum fyrir börn á leikskólaaldri. 

2.2 Togstreita milli einkalífs og vinnu 

Fjölskyldur í dag standa frammi fyrir flóknu verkefni: Að samræma fjölskyldulíf og atvinnulíf 

í hinu daglega lífi. Fjölskyldugerð, fjöldi barna, vinnutími, búseta og samgöngur – allir þessir 

þættir spila inn í (Andrea Hjálmsdóttir og Atli Hafþórsson, 2015). 

Sveigjanlegur vinnutími gefur starfsfólki aukið svigrúm til þess að skipuleggja vinnuna 

og stuðlar að bættu jafnvægi á milli vinnu og einkalífs (Hill, Hawkins, Ferris og Weitzman, 

2001). Hlutverkabundin streita getur myndast þegar togstreita verður á milli vinnu og 

fjölskyldulífs (Allen og Armstrong, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að starfsmenn með börn yngri 

en 18 ára sem upplifa hlutverkatengda streitu séu líklegri til að þess að þjást af þunglyndi eða 

kvíða heldur en þeir starfsmenn sem ekki upplifa þessa togstreitu (Frone, 2000). 

Íslendingar skora yfirleitt hátt á flestum listum þegar kemur að jafnrétti. Til dæmis erum 

við í efsta sæti, níunda árið í röð, á jafnréttislista World Economic Forum, 2017. Samkvæmt 

sömu skýrslu, erum við í fimmta sæti þegar kemur að launajafnrétti. Einnig hafa rannsóknir 

sýnt að konur hafa fært sig meira frá heimilisstörfum og á sama tíma hafi karlmenn aukið 

framlag sitt til heimilisstarfa. Í dag virðast konur sinna heimilisstörfum og barnauppeldi í meiri 

mæli en karlar, þó breytingar hafi verið á því til hins góða á síðustu árum (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2012; Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010; Þóra Kristín 

Þórsdóttir, 2012). 

Leiða má líkur að því að kynbundin verkaskipting hérlendis auki enn meira álagið á 

konur. Þær sinna að mestu heimilisstörfunum og sjá um börnin, sem og vinna utan heimilis. 

Konur upplifa því oft meiri vanlíðan og streitu en karlar (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004). 

Þessar aðstæður valda því að möguleikar kvenna til starfsframa takmarkast (Sigríður 
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Þorgeirsdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2004). Ef tekið er mið af erlendum rannsóknum, gæti 

skýringin falist í því að konur verji meiri tíma en karlar í heimilisstörf (Lanninger og Sundström, 

2014). Tölur sýna að konur á Íslandi sinna oftar hlutastörfum en karlar. Tölur í lok árs 2017 

sýndu að 63,1% af konum á vinnumarkaði voru í fullu starfi en 83,6% af körlum (Hagstofa, 

2018). Því gæti stytting vinnuvikunnar aukið líkurnar á því að konur gætu unnið fulla vinnu. 

Clarkberg og Moen (2001) rannsökuðu jafnvægi milli vinnu og einkalífs hjá 

sambúðarfólki. Þeir rannsökuðu tilfelli þar sem pör eru bæði á vinnumarkaðnum og annar 

aðilinn vinnur langan vinnudag. Þeir komumst að því að í þeim aðstæðum eru konur mun 

líklegri til þess að finnast þær vinna of mikið. Þá eru þær líklegri til þess að finnast þær skorta 

tíma fyrir sjálfan sig. Konur sem eiga maka, sem vinna hlutastarf, álykta fremur að þær hafi 

hafi meiri tíma fyrir sjálfa sig. Clarkberg og Moen (2001) telja einnig að ef maki kvenna vinni 

langan vinnudag, gæti það aukið pressu á konunum til heimilisins. Það gæti haft þær afleiðingar 

að þeim finnist sem þær þurfa að minnka við sig vinnu til að sinna heimilinu betur. 

Eftir hrun bankanna árið 2008 varð mikill niðurskurður í velferðarkerfinu og álag á 

vinnumarkaði jókst (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010a). Rannsókn 

Kolbeins Stefánssonar og Þóru Kristínar Stefánsdóttur frá 2010b leiddi í ljós að karlar fóru að 

verja meiri tíma í heimilisstörf. Að sama skapi jókst ágreiningur um verkaskiptingu inni á 

heimilum (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010a). Því miður eru ekki til margar 

rannsóknir um áhrif styttingar vinnuvikunnar á jafnréttið inni á heimilum. 

2.3 Fyrri rannsóknir og verkefni 

Undanfarin ár hafa fáar rannsóknir verið gerðar á áhrif langrar vinnuviku á fjölskyldulíf. 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem hafa verið gerðar hafa sýnt að styttri vinnuvika geti haft 

jákvæð áhrif á jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Einnig að auðveldara sé að ráða hæft fólk til 

starfa og styttri vinnutími hafi einnig jákvæð áhrif á álag og stress starfsfólks. 

Árið 1998 var vinnuvikan í Frakklandi stytt úr 39 klukkustundum niður í 35. Þá var allt 

yfir 35 klukkustundir skilgreint sem yfirvinna. Árlega voru þetta um 1.600 klukkustundir sem 

vinnutími styttist um. Styttingin átti að stuðla að betra jafnvægi milli fjölskyldu og vinnu. Flestir 

vinnuveitendur voru ósáttir þegar lögin fóru í gegn, en urðu þó að framfylgja þeim (Fagnani og 

Letablier, 2004). 35 klukkustunda vinnuvikan var hins vegar reiknuð á árlegum kvarða og því 

gátu starfsmenn nýtt sér möguleikana á að stytta suma daga meira en aðra – j afnvel að taka sér 

heilan dag í frí. Það hins vegar varð til þess að þeir unnu lengur hina dagana og sinntu síður 

skyldum gagnvart fjölskyldunni (Fagnani og Letablier, 2004). Tveimur árum eftir að 

vinnuvikan var stytt var gerð rannsókn þar sem áhrif styttingarinnar voru könnuð og þá með 
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tilliti til foreldra sem áttu börn yngri en 6 ára. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að 58% 

þátttakenda voru á þeirri skoðun að stytting vinnuvikunnar gerði þeim auðveldara að finna 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Hins vegar benti rannsóknin einnig til þess að styttingin ein 

og sér dygði ekki til þess að fólk fyndi jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Samkvæmt 

niðurstöðunum spiluðu fleiri samfélagslegir þættir inn í. Má þá helst nefna samhæfingu 

vinnutíma við fjölskylduþarfir og dagvistunartíma barna á þá leið, að starfsfólk hafi 

sveigjanleika í starfi til að haga vinnutíma í takt við þá þætti (Fagnani og Letablier, 2004). 

Gerð var tilraun með fjögurra daga vinnuviku á opinberum stofnunum í Utah í 

Bandaríkjunum á árunum 2009 til 2010. Tilraunin fólst í því að vinna 4 daga vikunnar án 

skerðingar á vinnuskyldu. Í stað þess að vinna 40 stunda vinnuviku alla virka daga var ákveðið 

að vinna tíu tíma, fjóra daga vikunnar og eiga þá einn dag í frí. Það gerði það að verkum að 

stofnanirnar voru lokaðar á föstudögum. Þegar búið var að rannsaka áhrif og viðhorf 

starfsmanna kom í ljós að langflestir þeirra vildu halda áfram með nýja fyrirkomulagið, eða átta 

af hverjum níu starfsmönnum. Töldu þeir að starfsandinn hafi batnað til muna og 

veikindadögum hafi fækkað. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að tveir af hverjum þremur 

starfsmönnum voru á þeirri skoðun að þeir afköstuðu meira í vinnunni. Þá greindu þeir einnig 

frá bættri líðan, bæði heima fyrir og í vinunni (Coote og Franklin, 2013). Hins vegar benda 

langtímarannsóknir til þess að lengri vinnudagur hafi verri áhrif á heilsu fólks. Dembe og Yao 

(2016) gerðu rannsókn á áhrifum langra vinnudaga á starfsfólk yfir tímabil sem spannaði 32 ár. 

Þar kom í ljós fylgni milli þess að vinna lengri vinnudaga og tíðni sjúkdóma á borð við 

krabbamein og hjarta- og æðasjúkdóma. Konur virtust vera viðkvæmari fyrir lengri 

vinnudögum yfir lengra tímabil heldur en karlar (Dembe og Yao, 2016). 

Fræðimenn hafa verið mjög gagnrýnir á styttri vinnuviku án skerðingar á vinnuviku. 

Færð hafa verið rök fyrir því að lengri vinnudagur muni ekki skila sér í meiri afköstum fyrir 

atvinnurekendur og einnig hefur verið bent á að langir vinnudagar hafi ekki góð áhrif á 

hamingju og fjölskyldulíf starfsmanna til langs tíma (Bird, 2010). 

Árið 2014 hófst tilraunaverkefni með styttingu vinnuvakta á bæklunarskurðdeild á 

stórum spítala í Svíþjóð. Verkefnið var sett á laggirnar til þess að reyna að minnka 

starfsmannaveltu og draga úr erfiðleikum við að ráða starfsfólk inn á deildina. Fyrst um sinn 

var verkefnið eingöngu fyrir lítinn hóp starfsmanna en ári seinna var tilraunin sett á fyrir allt 

starfsfólkið. Vinnudagar hjúkrunarfræðinga voru styttir án launaskerðingar, úr átta tímum niður 

í sex tíma, fyrir utan einn dag á viku þar sem vinnudagurinn hélst 8 tímar. Gerðar voru 

breytingar á vinnudeginum, til dæmis voru kaffipásur teknar út. Niðurstöður verkefnisins sýndu 

að starfsfólk var betur í stakk búið til að takast á við fullan vinnudag. Margir gátu nú stundað 
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fullan vinnudag sem ekki höfðu áður haft orku í það. Starfsfólkið sagðist einnig eiga auðveldara 

með en áður að jafna sig eftir vinnudaginn (Gyllesten, Andersson og Muller, 2017). Með 

styttingunni fengu starfsmenn lengri frítíma á milli vakta og sumir höfðu einnig orð á því að 

þeir ynnu fleiri daga í viku en áður, sökum þess að dagleg hvíld væri nú meiri. Starfsfólk talaði 

einnig um að það svæfi betur vegna þess að það upplifði minna stress og álag. Þátttakendurnir 

sögðust eiga auðveldara með að finna jafnvægi á milli vinnu og tómstunda sem og annarra 

daglegra verka. Einnig töldu þeir sig nú loks vera að lifa eðlilegu lífi og ekki vera að drukkna í 

vinnu (Gyllesten o.fl., 2017). Af þessum rannsóknum má draga þá ályktun að stytting 

vinnuvikunnar geti haft jákvæð áhrif á líðan fólks og bætt fjölskyldulíf þess.  

2.3.1 Styttri vinnuvika á Íslandi.  

Árið 2015 hóf Reykjavíkurborg tilraunarverkefni þar sem vinnudagurinn var styttur á tveimur 

starfsstöðum borgarinnar. Á öðrum staðnum var vinnutími styttur niður í 35 klukkustundir á 

viku og á hinum niður í 36 klukkustundir (Reykjavíkurborg, 2016). Þetta var fyrsta skrefið í 

verkefni sem ennþá er í gangi í dag. 

Ólöf Björg Þórðardóttir (2016) skrifaði meistararitgerð þar sem hún kannaði hvort að 

verkefni Reykjavíkurborgar um styttri vinnuviku hefði jákvæð áhrif á starfsfólk 

þjónustumiðstöðvanna sem tóku þátt í því. Þar rannsakaði hún álag í starfi, starfsanda, 

starfsánægju og samræmingu milli vinnu og einkalífs. Einnig kannaði hún hvort verkefnið hefði 

staðist væntingar starfsmanna á þjónustumiðstöðvunum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

voru á þann veg að stytting vinnuvikunnar hefði haft jákvæð áhrif á starfsfólk. Þar var litið til 

álags í starfi, starfsanda, ánægju í starfi og samræmingu vinnu og einkalífs. Í byrjun árs 2015, 

þegar verkefnið hófst, voru um 61,5% þátttakanda sammála því að álagið í  starfi þeirra væri of 

mikið. Ári seinna var sama spurning lögð fyrir og þá var ekki mikill munur á milli ára. 60% 

þátttakenda sögðust vera sammála því að álag í starfi þeirra væri of mikið. Hún komst því að 

þeirri niðurstöðu að styttri vinnuvika virtist ekki auka álag í vinnu á þessum vinnustöðum.  

Eygló Rós Gísladóttir (2018) gerði eigindlega rannsókn í meistaraverkefni sínu árið 

2018 þar sem hún kannaði hvaða viðhorf stjórnendur Reykjavíkurborgar hefðu til 

tilraunaverkefnisins um styttingu vinnuvikunnar. Niðurstöður rannsóknar hennar sýndu að 

stjórnendur voru jákvæðir fyrir styttri vinnuviku án launaskerðingar. Einnig töldu þeir að það 

hefði ekki haft neikvæð áhrif á þjónustuna að stytta vinnuvikuna og stjórnendur töldu sig vinna 

minna, eiga meiri frítíma og ættu auðveldara með að samræma vinnu og einkalíf.  

Flestar þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á landi snúa að upplifun yfirmanna af 

verkefninu eða vinnuframlagi starfsmanna. Niðurstöður þeirra fáu rannsóknir, sem hér hafa 
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verið gerðar, eiga það sameiginlegt að ánægja er með tilraunaverkefnið. Starfsfólk virtist 

ánægðara og álag á það jókst ekki þó að vinnudagurinn hafi verið styttur. Stjórnendur virtust 

einnig upplifa styttingu vinnuvikunnar á jákvæðan hátt.   

2.4 Fyrirkomulag styttingar vinnuvikunnar  

Alls voru sjö vinnustaðir heimsóttir og tekin þar rýnihópaviðtöl eins og áður hefur komið fram. 

Þó að vinnustaðirnir taki allir þátt í sama rannsóknarverkefni er þeim þó frjálst að ákveða 

hvernig styttingu vinnuvikunnar sé háttað hjá sér. 

2.4.1 Ríkisskattstjóri.  

Fyrsti vinnustaðurinn sem við heimsóttum var Ríkisskattstjóri á Akureyri. Fyrirkomulagið hjá 

stofnuninni er þannig að mánudag til fimmtudags er vinnutíminn styttur um hálftíma hvern dag 

og því er unnið frá kl. 08:00 til 15:30. Á föstudögum er vinnudagurinn styttur um tvær 

klukkustundir og vinnan því frá kl. 08:00 til 14:00. Sama fyrirkomulag er hjá Ríkisskattstjóra í 

Reykjavík. 

2.4.2 Þjóðskrá Íslands.  

Þjóðskrá Íslands á Akureyri stytti alla daga jafnt en það þýðir að starfsfólkið styttir hvern dag 

um 41 mínútu nákvæmlega. Því hætti starfsfólkið vinnu kl. 15:24 dag hvern. Sama fyrirkomulag 

er hjá Þjóðskrá Íslands í Reykjavík. 

2.4.3 Útlendingastofnun. 

Hjá Útlendingastofnun í Kópavogi voru settar upp tvær leiðir um hvernig skyldi haga 

styttingunni. Þær eru þó einungis hafðar til viðmiðunar en starfsfólk hefur ágætlega frjálslegar 

hendur með fyrirkomulagið. Boðið var upp á að stytta hvern og einn dag jafnt eða vinna fullan 

vinnudag mánudaga til fimmtudaga og stytta síðan föstudaga um fjórar klukkustundir og vinna 

þá frá klukkan 08:00 til 12:00. Misjafnt var eftir stöðu fólks innan fyrirtækisins hversu strangur 

viðverutíminn var og má þar til dæmis nefna starfsfólk sem starfar í móttöku. Þar er auglýstur 

ákveðinn opnunartími sem gerir ráð fyrir að fólk hætti störfum á hádegi á föstudegi. Afgreiðslan 

er því bara opin til hádegis á föstudögum. 

2.4.4 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum. 

Lögreglustjórinn á Vestfjörðum er með töluvert flóknara kerfi sem eðlilegt er, því þar er um 

vaktafyrirkomulag að ræða. Yfirlögregluþjónn og tveir rannsóknarlögreglumenn eru við vinnu 

alla virka daga frá kl. 08:00 til 16:00. Rannsóknarlögreglumennirnir tveir skipta með sér 

bakvöktum aðra hverja viku. Fyrirkomulag þeirrar styttingar er á þá leið að aðra hverja viku 
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vinna þeir kl. 08:00-16:00 eins og áður var. Hina vikuna vinna þeir kl. 08:00-15:00 mánudag 

til fimmtudags og hætta síðan klukkan 12 á föstudegi. Með þessum hætti stytta þeir aðra hverja 

viku um átta klukkustundir. Á skrifstofu lögreglustjóra starfa 2 starfsmenn, fulltrúi og ritari. 

Vinnutími þeirra er hefðbundinn dagvinnutími, kl. 08:00-16:00. Þessum starfsmönnum er frjálst 

að haga styttingunni eftir hentisemi. Sumir hætta fyrr á daginn en aðrir í hádegi á föstudegi. Þó 

sögðu þessir starfsmenn að ef eitthvað tilfallandi kæmi upp, gætu þeir stjórnað þessu alveg 

sjálfir og höfðu gert það. 

Á lögreglustöðinni starfa fimm varðstjórar og fimm lögreglumenn og er þetta eina 

lögreglustöðin á Vestfjörðum sem er með sólarhringsvakt. Áður en stytting vinnuvikunnar hófst 

vann starfsfólk á 12 tíma vöktum og segir yfirlögregluþjónn fólk almennt mun sáttara með nýja 

fyrirkomulagið. Nú er þessu svo háttað að starfsmenn vinna vaktir sex daga í röð og fá síðan frí 

í fjóra daga. Vaktirnar eru að mestu leyti þrískiptar. Morgunvakt er frá kl. 07:00 til 15:00, 

kvöldvakt frá kl. 15:00 til 23:00 og síðan næturvakt frá kl. 23:00 til 07:00. Þetta eru átta 

klukkutíma langar vaktir á virkum dögum en um helgar eru vaktirnar öðruvísi. Á föstudögum 

stendur kvöldvakt í 12 tíma, frá kl. 17:00 til 05:00 en á laugardögum eru styttri vaktir. Á 

laugardögum og sunnudögum er síðan dagvakt frá kl. 07:00 til 17:00 og kvöldvakt frá kl. 17:00 

til 23:00.  

3 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Í kaflanum munum við lýsa og útskýra aðferðafræðina sem við beittum við gerð 

rannsóknarinnar. Þá munum við greina frá helstu kostum þess að notast við slíka 

rannsóknaraðferð sem og takmörkunum. Við gerum einnig grein fyrir stöðu okkar sem 

rannsakendur, lýsum framkvæmd rannsóknarinnar, rökstyðjum val okkar á þátttakendum og að 

lokum lýsum því hvernig greiningu gagna og úrvinnslu var háttað.  

3.1 Staða rannsakenda 

Rannsakendur eru nemar við Háskólann á Akureyri. Enginn þeirra hefur sérstök tengsl við 

þessar ríkisstofnanir né hafa þeir reynslu að verkefninu um styttingu vinnuvikunnar. Almennt 

séð eru rannsakendur þó jákvæðir út í verkefnið en með það í huga reyndu þeir að nálgast 

viðfangsefnið af eins miklu hlutleysi og þeim var tamt. 

3.2 Aðferðafræðin  

Í ljósi þess að rannsakendur höfðu áhuga á að fá sýn inn í persónulega upplifun þátttakenda í 

styttingu vinnuvikunnar, þótti það betur við hæfi að beita eigindlegum rannsóknaraðferðum. Í 
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eigindlegum rannsóknum er ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á þýði, en slíkar rannsóknir 

geta veitt dýpri skilning á rannsóknarefninu (Merriam og Tisdell, 2016). 

Hugmyndafræði eigindlegra rannsókna byggir á því að einstaklingurinn sé virkur 

túlkandi veruleikans. Rannsakandinn vinnur þá út frá því í rannsóknum sínum, að lýsingar og 

frásagnir eru háðar sýn eða sjónarhóli viðmælandans sem verið er að rannsaka (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Það þýðir að einungis er mögulegt að finna skýringar á athöfnum fólks 

með því að rannsaka hvaða merkingu það sjálft leggur í eigin aðstæður og reynslu (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Algengast er að unnið sé með lítil úrtök þar sem kastljósinu er beint að 

ákveðnum félagslegum þáttum út frá upplifun eða sýn hvers og eins. Þó skal hafa í huga að 

eigindlegar rannsóknaraðferðir geta verið mismunandi og að til eru nokkrar mismunandi leiðir 

til þess að beita þeim. Flestar eiga það þó sammerkt, að reyna að lýsa mannlegum háttum og 

fyrirbærum með það að markmiði að skilja þau (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Sú aðferðafræði eigindlegra rannsókna sem okkur þótti best til þess fallin að nálgast 

viðfangsefnið kallast fyrirbærafræði (e. phenomenology). Rannsóknaraðferðin fyrirbærafræði 

snýst í stuttu máli „[...] um að rannsaka reynslu fólks með opnum huga og leitast við að leggja 

til hliðar fyrirframgerðar hugmyndir í þeirri viðleitni“. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 244-

246). Með því að taka rýnihópaviðtöl, afrita þau og kóða, geta rannsakendur fundið þema eða 

mynstur í afritunum. Þessi þemu nota rannsakendur svo til þess að reyna að varpa ljósi á 

fyrirbæri eða reynslu fólks. Með því öðlast rannsakandinn dýpri þekkingu á viðfangsefninu, 

sem erfitt gæti verið að afla annars (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Þar sem eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja mikið á aðleiðslu og samanburði, þykja 

þær henta vel til þess að fá fram persónuleg sjónarmið og hugmyndir þátttakenda (Bernard, 

2006). Við gagnaöflunina var stuðst við hálf-opin (e. semi-structured) rýnihópaviðtöl og var 

viðmiðið að tala við sex til átta manns í einu. Hugmyndin með rýnihópaviðtölum er að fá meiri 

umræðu um viðfangsefnið frá sjónarhorni þátttakandans. Rannsakandinn reynir að spyrja 

þátttakendur með opnum spurningum. Það gefur þátttakendunum meira færi á að segja frá 

skoðunum, reynslu og jafnvel að koma með sínar eigin athugasemdir (Kristín Guðmundsdóttir 

og Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Í þessari rannsókn leituðumst við eftir því að fá viðmælendur 

okkar til að lýsa með eigin orðum reynslu sinni af verkefninu um styttingu vinnuvikunnar. Þau 

svör myndu rannsakendur svo fara yfir og túlka með rannsóknarspurningar til hliðsjónar.  

Í hálf-opnum viðtölum styðst rannsakandinn við ákveðinn viðtalsramma sem inniheldur 

grunnspurningar. Rannsakendur gefa sér þó sveigjanleika í því hvernig spurningarnar eru 

orðaðar og í hvaða tímaröð þær eru lagðar fram (Bernard, 2006).  Niðurstöður þessarar 
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rannsóknar byggja á túlkun rannsakenda á þeim svörum sem fengust í rýnihópaviðtölum er gerð 

voru á vinnustöðum þátttakendanna. 

3.3 Framkvæmd rannsóknarinnar   

Ákveðið var að rannsakendur myndu heimsækja þá vinnustaði sem taka þátt í verkefninu um 

styttingu vinnuvikunnar. Þar voru svo tekin rýnihópaviðtöl við starfsmenn sem féllu að 

úrtakshugmyndum rannsakenda. Við val á úrtaki var notast við hentugleikaúrtak. Þar sem sem 

kastljósinu var aðallega beint að fjölskyldufólki, þá óskuðu rannsakendur eftir því að 

rýnihóparnir samanstæðu, eins og kostur stæði til, af eftirfarandi: sem jöfnustu kynjahlutfalli, 

fjölskyldufólki með börn á annaðhvort leik- eða grunnskólaaldri og starfsfólki sem hefði 

reynslu af vinnunni fyrir og eftir að vinnuvikan var stytt. Því miður var ekki alltaf hægt að verða 

við óskum rannsakenda en þó eiga allir þátttakendurnir það sammerkt að vera fjölskyldufólk. 

Rannsakendur lögðust yfir gerð spurningalista á tiltölulega stuttum tíma, en 

tímaramminn var fremur knappur. Þá nutu rannsakendur aðstoðar frá leiðbeinendum sínum 

þegar kom að því að semja spurningalistann. Viðtölin voru tekin í febrúar og mars 2018 og 

úrvinnsla gagna stóð fram í byrjun maí. Viðmælendur voru beðnir um að kynna sig með 

fornafni, taka fram aldur og hvernig fjölskyldustöðu hvers og eins væri háttað. Næst var spurt 

hvernig fyrirkomulag styttingu vinnuvikunnar var háttað á vinnustað þeirra. Í kjölfarið fylgdu 

svo spurningar sem miðuðu að því að afla vitneskju um upplifun þátttakenda af 

tilraunaverkefninu. Reynt var að hafa spurningarammann það opinn, að viðmælendurnir hefðu 

svigrúm til þess að skýra vel frá sínu viðhorfi og upplifun af tilraunaverkefninu. 

3.4 Viðmælendur 

Alls voru tekin sjö viðtöl og í þeim rætt við 42 einstaklinga. Viðmælendur voru á aldrinum 20 

ára og upp í 65 ára. Hópurinn var í flestum tilfellum valinn af yfirmanni eða umsjónarmanni 

verkefnisins á hverjum vinnustað fyrir sig en eftir kröfum rannsakenda.  Kynjahlutfallið skiptist 

í 26 konur og 16 karlmenn. Af þessum sjö viðtölum voru tvö tekin á Akureyri, eitt á Ísafirði og 

fjögur á höfuðborgarsvæðinu. Farið var á eftirtalda staði og tekin viðtöl: Ríkisskattstjórinn á 

Akureyri, Þjóðskrá á Akureyri, Ríkisskattstjórinn í Reykjavík, Útlendingastofnun í Hafnafirði 

og Kópavogi, Þjóðskrá í Reykjavík og svo Embætti sýslumanns á Ísafirði. 

3.5 Úrvinnsla gagna 

Öll viðtölin voru hljóðrituð með góðfúslegu leyfi allra þátttakenda. Rannsakendur unnu svo úr 

hljóðskrám viðtalanna þar sem skrárnar voru samviskusamlega afritaðar í heild sinni og færðar 

í leturform. Til þess notuðu rannsakendur tölvuforritin Voicethread, iTunes, VLC og svo Word 
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ritvinnsluforrit. Viðtölin voru síðan prentuð út og textinn yfirfarinn. Gætt var fyllsta trúnaðar 

við viðmælendur og persónuupplýsingum haldið utan við rannsóknina. Engin nöfn voru notuð 

í úrvinnslu gagna en einungis er tekið fram hvers kyns viðmælandi er í frásögn hans.  

Notast var við þemagreiningu til þess að athuga mynstur og áherslur sem komu fram í 

viðtölunum (Braun og Clarke, 2006). Með því að yfirfara gögnin vandlega og lesa viðtölin yfir, 

gátu rannsakendur dregið fram meginþemu viðtalanna. Út frá þessum meginþemum er svo reynt 

að svara rannsóknarspurningum og setja í samhengi við aðrar kenningar og rannsóknir um 

sambærileg verkefni. Full ástæða er þó til að undirstrika að ekki er hægt að alhæfa út frá 

viðtölunum eða þeim þemum sem upp voru dregin. Það er þó von rannsakenda að viðtölin veiti 

dýpri innsýn í skoðanir viðmælenda og auki þar með á þekkingarflóruna í kringum 

tilraunaverkefnið um styttingu vinnuvikunnar. 

3.6 Annmarkar rannsóknar 

Reynt var að hafa hóp viðmælanda eins fjölbreyttan og kostur var á. Rýnihópana vildum við 

hafa sex til átta manns með jöfnu kynjahlutfalli. Þessi skilyrði var ekki hægt að uppfylla á öllum 

vinnustöðum. Við teljum þó að það hafi orðið til þess að við fengum dýpri innsýn á upplifun 

þátttakenda af verkefninu. 

Nokkrir viðmælendur höfðu tekið við starfi sínu eftir að tilraunarverkefnið um styttingu 

vinnuvikunnar hófst. Höfðu þeir því ekki reynslu af starfinu áður en það hófst og gátu því ekki 

svarað hverjar eða hvernig væntingar þeirra höfðu verið. Þeir gátu samt sagt frá upplifun sinni 

og var frásögn þeirra samsvarandi þeim sem höfðu verið við störf áður en verkefnið hófst. 

Reynslutími verkefnisins er stuttur, eða eitt ár. Við teljum að erfitt sé að fá skýra mynd 

af upplifun fólks á svo stuttu tímabili. Þá hafi sumir viðmælendur byrjað seint í verkefninu. Það 

var vegna álagstíma á vinnustöðum, sumarafleysinga og fjölgun verkefna. 

Verkefnið felur í sér ákveðna umbun fyrir starfsfólk, þar af leiðandi áttum við okkur á 

að svörun gæti verið ögn jákvætt skekkt. Mögulega hafði það áhrif á viðtölin, að þegar þau voru 

tekin, lá ekki fyrir hvort tilraunaverkefninu yrði haldið áfram. 

4 Niðurstöður 

Í upphafi var lagt uppi með nokkur þemu en áherslur breyttust þegar yfirferð hófst. Við yfirferð 

viðtalanna komu mörg sjónarhorn í ljós sem þóttu áhugaverð og urðu ýmist að yfirþemum eða 

undirþemum. Þegar búið var að lesa yfir viðtölin breyttust áherslur og fór það svo að yfirþemun 

urðu þrjú og undirþemu undir þeim.  

Fyrsta yfirþema er væntingar og undirþemu þar eru: 1. einfaldara líf, 2. aukinn tími með 

fjölskyldunni og 3. jákvæð eftirvænting.  
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Annað meginþema rannsóknarinnar snýr að því hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar 

hefur á fjölskyldulíf þátttakenda. Undir það falla þrjú undirþemu; 1. minna álag, 2. fleiri 

samverustundir, 3. jafnvægi á milli vinnu og einkalífs.  

Þriðja yfirþema er upplifun karla og kvenna og undirþemu þar eru: 1. upplifun karla, 2. 

upplifun kvenna, 3. breytingar á verkaskipan innan heimilis, 4. meiri frítími.  

Hér eftir verður greint frá þeim niðurstöðum sem komu í ljós út frá yfirferð viðtalanna 

og skiptast niðurstöður í undirkafla eftir þemagreiningu. 

4.1 Væntingar   

Í greiningu gagna mátti sjá marga tjá sig um ánægjulega upplifun af verkefninu og var því 

ákveðið að fjalla um það sem væntingar fólks til verkefnisins. Þessi svör komu yfirleitt fyrir í 

upphafi viðtalanna en meðal fyrstu spurninga í spurningalista rannsakenda var einnig hverjar 

væntingar viðmælanda til verkefnisins hefðu verið fyrirfram. Þóttu svör við þessum 

spurningum á margan hátt samsvarandi eða samtvinnuð. Því var ákveðið að þetta yrði fyrsta 

yfirþemað, væntingar. 

Mikil eftirvænting ríkti á þeim vinnustöðum sem höfðu fengið samþykkt að taka þátt í 

tilraunaverkefni BSRB þann 1. apríl 2017. Starfsfólk fór inn í verkefnið með ákveðnar 

væntingar til aukins frítíma. Misjafnt var hverjar væntingar fólks voru en rannsakendur komu 

auga á fjölbreytt svör í yfirferð viðtala. 

4.1.1 Einfaldara líf. 

Viðmælendur lýstu flestir yfir mikilli ánægju með verkefnið. Aðspurð hvernig upplifun þeirra 

hafi verið svarar ein kona „mjög góð [...] manni verður meira úr verki, einhvern veginn“. og 

önnur tekur undir þetta og segir upplifun sína góða og jákvæða. „Þær voru góðar, eða ég meina 

já, jákvæðar“. Önnur kona svarar á þá leið að nú sé lífið loksins eðlilegt. Með því átti hún við 

að þetta auðveldaði sér og fjölskyldu sinni daglegt líf eins og að keyra til og frá dagvistun barna. 

Hún sagði frá því að það væri erfitt að þurfa að koma fjölskyldunni út á morgnana og þurfa að 

stoppa á fjórum stöðum á einum bíl. Umferðina sagði hún mikla og afar tímafreka. Þessi 

viðmælandi sagði að daglegt líf fjölskyldu hennar mundi ekki ganga upp ef ekki væri fyrir þessa 

styttri vinnudaga. 

Almennt mátti greina stutt og jákvæð svör við þessari spurningu á borð við konu sem 

segir: „Bara virkilega góð, sko“. Væntingar til verkefnisins greindum við að hefðu verið 

töluverðar og spennuþrungnar eða eins og ein kona segir: „Við getum alveg verið sammála um 

að væntingarnar voru talsverðar“ og samstarfskona hennar fylgir á eftir og staðfestir það og 

bætir einnig við að þær væntingar sem hún hafði fyrirfram hefðu staðist allt sem hún vonaðist 
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eftir að fá út úr tilraunaverkefninu. Engin virðist hafa orðið fyrir vonbrigðum. Ein kona talar 

um að þetta hafi farið langt fram úr hennar væntingum og segir: „Ja, þetta fór nú bara fram úr 

væntingum“ og önnur fylgir á eftir og segir þetta hafa aukið lífsgæði sín til muna en hún segir: 

„[...] Ég hafði alveg miklar væntingar en lífsgæðaaukningin fór bara langt fram úr því sem ég 

átti von á“. Í framhaldi heldur önnur kona áfram og bætir við að henni þyki allt bara miklu 

afslappaðra og rólegra. Þá er hún að tala um aðstæður heima fyrir og einnig á vinnustaðnum. 

Ein kona orðar þetta skemmtilega og segir að þótt vinnudagurinn hafi einungis verið styttur um 

rúmar 40 mínútur á dag þá breyti það samt heilmiklu. Hún segir: „Þó þetta sé ekki nema 40 

mínútur og eitthvað á dag, þá átti ég ekki von á því að lífsgæðaaukningin yrði alveg svona 

mikil. En þetta bara munar bara svo ótrúlega miklu“. Heyra má að fólk lætur vel af verkefninu 

og telur þetta skipta miklu máli. Samstarfskona hennar tekur undir þetta og segir viðhorf sitt til 

vinnudagsins breytt til hins betra: 

Já og bjartsýni bara, hérna ég losnaði til dæmis algjörlega við allan svona 

vinnukvíða. Þið vitið þegar maður er að fara að sofa á kvöldin og er ógeðslega 

þreyttur en er samt eitthvað að hugsa um það ,,oh, hvað ég nenni ekki í vinnunna 

á morgun”. En það er bara alveg farið, nú vakna ég bara [klappar lófunum] bara 

rétt að skreppa í vinnuna. 

Þessi kona kemur inn á margt í ummælum sínum en það má skynja jákvæðara hugarfar í kjölfar 

styttingu vinnuvikunnar. Að stytta vinnuvikuna um fjórar klukkustundir á viku hljómar kannski 

ekki svo mikið en af frásögn þessarar konu má alveg segja að það sé mikill munur. Eins og hún 

lýsir að þurfa bara rétt svo að skreppa í vinnunna er stór viðhorfsbreyting sem óneitanlega má 

telja góða. 

Karlmaður lýsir einnig væntingum sínum hvað varðar rólegri anda á heimilinu og 

afslappaðri daga fjölskyldunnar. Hann segir að eftir að verkefnið byrjaði hafi álag á heimilinu 

minnkað og þá sérstaklega á morgnana þegar fjölskyldan er að koma sér út úr húsi: 

[...]hjá mér var það aðallega að þetta myndi minnka svona álag á morgnana og 

að sækja börnin þannig að maður myndi vera svolítið afslappaðri í þessu tvennu, 

bæði á morgnana og svo að sækja. Það var svolítið svona ákveðið stress. 

Því má draga þær ályktanir að flestir séu mjög ánægðir með verkefnið og að væntingar 

þeirra hafi staðist eða jafnvel að upplifun hafi farið fram úr væntingum. Misjafnt er eftir 

vinnustöðum hvernig styttingunni er háttað. Á sumum vinnustöðum var þetta fyrirfram ákveðið 

en á öðrum stöðum hafði starfsfólkið ákveðið svigrúm. Einn karlmaður segir væntingar sínar 
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góðar en skynja má smá hik í frásögn hans. Hann segir að hann hafi búist við að hann mundi 

nýta þetta öðruvísi en raunin varð. Þá er hann að tala um stundirnar í vinnunni en hann hélt að 

styttingunni yrði hagað svo að allir dagar yrðu jafn langir nema einn sem yrði þá fjórum 

klukkustundum styttri. Segist hann hafa vonast til þess en bætir jafnframt við að þetta sé allt í 

lagi eins og þetta er. Samstarfskona hans bætir þá inn í að það hefði alveg mátt gera það á þann 

háttinn ef þau vildu en segir samt sem áður „Já, en þetta mér finnst þetta nýtast alveg rosalega 

vel, ég er bara mjög ánægð með þetta“. 

Einn vinnustaður hafði 40 tíma vinnuskyldu á viku og ef fólk vann styttra myndaðist 

ákveðinn mínus sem það síðan þurfti að vinna upp seinna til að fylla upp í vinnuskylduna. Einn 

viðmælandi greinir frá ánægju sinni með að þessi vandkvæði hafi minnkað. Hann lýsir því svo 

að þau hafi haft þær væntingar í upphafi að þessi leiðinlegi mínus, sem þau þurftu stundum að 

vinna upp, myndi minnka. Segir hann það hafa gengið eftir og því staðist þær væntingar sem 

hann hafði. Til þess að vinna upp þennan tíma voru starfsmenn stundum að koma eitt kvöld í 

mánuði eða jafnvel um helgar og vinna upp þetta tap. Mátti greina mikinn létti hjá honum að 

þetta heyrði núna nánast sögunni til. Með tilkomu styttingu vinnuvikunnar hefur fólk aukið 

svigrúm og þarf því ekki að mæta aftur síðar til þess að vinna uppsafnaðar vinnustundir. 

4.1.2 Aukinn tími með fjölskyldunni.  

Þar sem flestir viðmælendur okkar eiga börn á leik- og grunnskólaaldri voru margir sem höfðu 

væntingar til þess að eyða meiri tíma með börnunum sínum. Segir ein kona að hún hafi ekki 

hugsað mikið út í væntingar sínar fyrirfram en þó vænst til að fá meiri tíma með börnunum 

sínum. Einnig fannst henni gott að vita til þess að börnin þyrftu ekki að dvelja eins lengi í 

dagvistun og áður. Hún segir: 

Maður svo sem gerði sér ekkert alveg grein fyrir því hvaða væntingar myndi 

hafa, maður sá bara fram á það að þurfa ekki að vera með hérna… lengri 

vistunartíma fyrir börnin í skólanum… þannig að það var svona aðalplúsinn sem 

maður sá strax. 

Karlmaður á öðrum vinnustað segist einnig hafa séð fyrir sér aukinn tíma með 

fjölskyldunni. Á vinnustað hans er vaktakerfi og vaktirnar eru allt að 12 tímar í senn. Hann 

segir: „Ég sá fyrir mér sko, meiri tíma með fjölskyldunni og það að taka sko fimm tólf tíma 

vaktir í röð, næturvaktir. Þú ert alveg heilan dag að jafna þig eftir það“. Núna eru flestar 

vaktirnar orðnar átta klukkustundir á þessum vinnustað sem eykur svigrúm þá daga. Fleiri taka 

undir þessar væntingar um auknar samverustundir með fjölskyldunni en ein bætir einnig við að 



20 
 

   
 

þar að auki hefði hún vænst meiri tíma fyrir sjálfa sig eða eins og hún segir: „Bara að vera 

meira með fjölskyldunni, hefði meiri tíma fyrir sig, þú veist, að maður væri bara minna í 

vinnunni og meira heima“. Önnur kona talar einnig um væntingar sem hún hafði til fleiri 

gæðastunda og sagðist hafa hugsað sér að geta einfaldlega farið fyrr að gera eitthvað og aukið 

þannig gæðastundir fjölskyldunnar. Hún segir: 

[...]ég hafði miklar væntingar til þess að vera fyrr búin og geta fyrr farið að gera 

eitthvað… Hvað kallar maður það? Eiga svona gæðatíma, þegar búið er að 

versla, það er búið að gera þetta, þú veist áður en maður fer að elda og bursta 

og… Þannig að það sé þú veist meiri tími til þess að jafnvel setjast niður og 

spjalla saman. 

Hér má því sjá á svörum fólks að samverustundir með fjölskyldunni eru ofarlega í 

forgangsröðinni. Sem og að nýta aukinn frítíma í að sinna erindum til þess að geta síðan notið 

meiri tíma með fjölskyldunni í rólegheitunum. Margir töluðu til dæmis um að það væri mun 

betra að fara ein/n að versla í matinn í stað þess að taka börnin með. 

4.1.3 Jákvæð eftirvænting. 

Aðspurð um upplifun og eftirvæntingu nefnir ein kona aukna ánægju í starfi vegna verkefnisins 

og má greina ánægju með verkefnið sem greinilega skilar sér inn í andrúmsloftið á 

vinnustaðnum. Um þetta segir hún: „[...] okkur líður bara vel með þetta og [...] mér líður betur 

í vinnunni og fyrir vikið tel finnst mér ég vera betri starfsmaður“. Samstarfskona hennar er 

sammála og bætir við að það hafi skapast mikil gleði á vinnustaðnum þegar fregnir bárust að 

vinnustaður þeirra fengi að taka þátt. Hún sagði: 

Og svo þegar okkur var sagt að við hefðum komist í svona úr hérna hópinn sem 

yrði valin úr [...]  þá voru allir rosa spenntir og svo þegar var tilkynnt að við 

kæmumst værum þúst hefðum verið valin þá vorum við öll rosa glöð sko [...] 

þannig það var mjög mikil jákvæð eftirvænting í loftinu. 

Væntingar viðmælanda til verkefnisins voru ekki allar þær sömu sem eðlilegt telst. 

Öllum var frjálst að tjá skoðanir sínar, hvort sem þeir væntu þess að eyða auknum frítíma í 

samverustundir með fjölskyldunni eða í eitthvað annað. Nokkrir viðmælendur nefndu að þeir 

hefðu hugsað sér að nýta aukinn frítíma í líkamsrækt en þó hefði það ekki endilega gengið eftir. 

Væntingar voru á þá leið eins og ein kona segir frá: „Ég hélt reyndar líka að ég myndi verða 
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ógeðslega dugleg til þess að nýta þetta til þess að fara í ræktina“. Hún hélt síðan áfram og 

sagði að það hefði ekki orðið að fleiri ferðum í ræktina eins og stóð til.  

4.2 Áhrif á fjölskyldulífið 

Annað meginþema rannsóknarinnar snýr að því hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefur á 

fjölskyldulíf þátttakenda. Í viðtalsrammanum var spurt spurninga sem sneru að því að reyna að 

fá fram hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefði haft á fjölskyldur viðmælenda og einkalíf. 

Þegar gögnin voru skoðuð komu í ljós þrír kóðar. Í fyrsta kóðanum beinist kastljósið að upplifun 

maka á tilraunaverkefninu. Næsti kóði snýr að upplifun barna viðmælanda og hvort að 

samverustundum hafi fjölgað með þeim eftir að styttingin tók gildi. Loks fjallar þriðja þemað 

um það hvað þátttakendum sjálfum þótti að mest hefði unnist fyrir fjölskylduna með því að 

stytta vinnudaginn.  

4.2.1 Minna álag. 

Í viðtölunum voru viðmælendurnir beðnir um að segja frá og lýsa upplifun aðstandenda og 

annarra fjölskyldumeðlima eftir að vinnuvikan var stytt. Það getur verið snúið að biðja fólk að 

endursegja upplifun annarra einstaklinga, sem auk þess eru ekki á staðnum. Þó töldum við rétt 

að treysta þeim frásögnum sem við fengum en tölum um þær sem frásagnir eða ályktanir. 

Langflestir töldu að viðhorf og upplifun annarra fjölskyldumeðlima af verkefninu hafi verið 

jákvæð. Einn karlmaður segir að konunni sinni finnist þetta frábært og að henni finnist hann 

vera meira heima við til að létta undir. Verandi með tvö börn segir hann þetta mikla breytingu. 

Annar karl segist geta skutlað á hverjum degi núna og á þá við að skutla börnunum í leik- og 

grunnskóla: „Ég get skutlað í fyrsta skiptið núna og konan mín elskar þetta“. 

Í ljósi þess hve margir íslenskir foreldrar vinna fulla dagvinnu, er vistunartími barna 

þeirra óhjákvæmilega langur. Það leiðir af sér að foreldrar eru í sífelldu kapphlaupi við tímann 

og sumir í stríði við samviskuna. Mörgum var því hugleikið að styttri vinnudagur hjá þeim 

virtist minnka álag og stress, ekki aðeins hjá þeim sjálfum heldur einnig hjá öðrum 

fjölskyldumeðlimum. Kona segir: „Mér finnst líka bara álagið á heimilinu sjálfu hefur minnkað 

alveg heilmikið“. Þegar viðmælendur voru spurðir um áhrif á aðra fjölskyldumeðlimi, voru þeir 

sammála um að fyrirkomulagið létti undir með makanum. Kona lýsir því hvernig hennar 

stytting á vinnuvikunni hafi líka haft jákvæð áhrif hvað varðar manninn hennar: 

að áður þá var, ég fór með og maðurinn minn sótti, en hann náði í rauninni aldrei 

að klára sinn vinnutíma og þurfti alltaf að vinna kannski aðeins heima líka. Bara 
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til þess að geta sótt á réttum tíma, þannig að nú getur hann bara verið áhyggjulaus 

og ég bara sæki. 

 Önnur kona lýsti því hvernig álag og pressa heima fyrir minnkaði í kjölfar 

styttingarinnar á þann hátt að styttri vinnudagur auðveldi skipulagið. Hún segir: „Já, það er 

einhvern veginn auðveldara ef annar aðilinn getur, verið einhvern veginn lausari við. Eða geta 

hætt klukkutíma fyrr af því að það þarf að sinna börnunum. Þá er ekki alltaf þessi pressa, ég 

tók síðast, þú átt að taka núna“. Þá fannst karlmönnum einnig gott að geta létt meira undir með 

maka sínum. Fjölskyldufaðir með stóra fjölskyldu lýsti því hvernig hann nýtti styttinguna til 

þess að létta undir með konunni sinni sem er heimavinnandi:  

Allur þessi aukatími hjá mér hefur farið í það að frúin losni fyrr frá börnunum. 

Hún getur þá farið í sund og gert eitthvað meira fyrir sjálfa sig [...] sem er 

rosalega jákvætt, að vera með fjögur börn svona yfir miðjan daginn er orðið 

helvíti mikið álag. 

Flestir viðmælendur voru sammála um að upplifun maka þeirra af styttingu 

vinnuvikunnar hafi verið jákvæð. Margir nefndu að eftir að styttingin kom til, þá hafi þeir getað 

létt á maka sínum þegar kom að verkefnum heimilisins. Það hafi í einhverjum tilfellum leitt til 

þess að minna álag væri á makanum. 

4.2.2 Fleiri samverustundir. 

Flestir voru á því að styttingin hefði haft þau áhrif að dagurinn virtist hafa lengst og að fólk 

hefði ögn meiri tíma til að staldra við í dagsins amstri. Viðmælendur nefndu að eftir að 

tilraunaverkefnið hófst, hafi þeir haft meiri tíma til þess að sinna fjölskyldunni og að stress milli 

einkalífs og vinnu hafi minnkað. Sérstaklega tóku rannsakendur eftir þessu viðhorfi á 

höfuðborgarsvæðinu. Það getur útskýrst af lengri vegalengdum milli vinnu, heimilis, skóla og 

leikskóla. Einnig spilar umferðin stórt hlutverk hjá þeim viðmælendum sem búsettir eru á 

höfuðborgarsvæðinu, enda má ætla að umferðaþunginn þar sé meiri en á landsbyggðinni á 

annatímum. Flestir þeir sem hættu fyrr á daginn nefndu hversu miklu það munaði fyrir þá að 

geta bæði sótt börnin og farið heim án þess að vera á háannaumferðartíma. Þá væri hægt að 

nýta tímann í eitthvað annað með börnunum, í stað þess að sitja fastur í röð. Stressið í kringum 

það að sækja og skutla börnum í skóla og leikskóla jafnhliða fullum vinnudegi var oft nefnt. 

Kona lýsti upplifun sinni á þeim erfiðleikum sem það getur haft í för með sér að þurfa að koma 

með og sækja í umönnun jafnhliða fullum vinnudegi: 
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[...] við höfum haft þann háttinn á að við erum bara með átta tíma hjá 

dagmömmu [...] maður þarf þá náttúrulega alltaf að sækja og koma með, þannig 

að ef maður er sjálfur að vinna átta tíma, það bara gengur ekkert upp sko. Svo 

ertu með annað barn á leikskóla sem er líka í átta tíma. 

Margir nefndu að styttingin hentaði vel til samverustunda með fjölskyldunni og þá 

sérstaklega ef það væri sveigjanleiki hjá atvinnurekanda um það hvernig dagurinn væri styttur. 

Kona segir frá því á þá leið að hún og börnin upplifi minna stress á morgnana, því að nú sé ekki 

jafn mikil pressa á henni að mæta á slaginu átta til vinnu: 

Ég nýti alveg styttinguna þannig þú veist, að hún nýtist á morgnana eiginlega, 

ég er ekkert að stressa mig á að mæta hérna klukkan átta, það er ekki að fara 

að gerast, út af því að ég er með barn sem fer í skólann klukkan átta. Þannig að 

ég get aldrei lagt af stað fyrr en þá. [...] Þá erum við bara í minna stressi á 

morgnanna en get samt hætt klukkan fjögur. Þannig að það er fínt að geta nýtt 

þennan sveigjanlega vinnutíma. 

Flestir lýstu jákvæðri upplifun barna sinna af verkefninu. Þar sem morgnar geta verið álagstími 

hjá fólki með börn, þarf oft að skipuleggja þennan tíma vel svo að allir nái að mæta á réttum 

tíma. Viðmælendur voru sammála um að eftir að verkefnið um styttingu vinnuvikunnar hófst, 

hafi andrúmsloftið á morgnana breyst. Kona lýsti muninum fyrir og eftir styttinguna á þennan 

veg: „Áður fyrr var maður alltaf alveg drífa sig, drífa sig, drífa sig! [...] mamma er að verða 

of sein í vinnuna. [...] Þú missir af morgunmatnum í leikskólanum ef þú drífur þig ekki“. Fleiri 

voru á sama máli og töluðu um þetta stress á morgnana þegar væri verið að koma allri 

fjölskyldunni af stað í vinnu, skóla eða dagvistun. Önnur kona lýsir þessu svona: „[...] aðallega 

að eiga góðar morgunstundir saman og vera ekki að þú veist deyja úr stressi á morgnana, þú 

veist að mæta á réttum tíma [...] og fyrir vikið finnst mér bara allir vera, fara þokkalega hérna 

glaðir út í daginn“. 

Þá voru dæmi um að í stað álags og stress á morgnana væri fjölskyldan farin að eiga 

gæðastund saman. Karlmaður talar einnig um að fjölskyldan geti nú farið saman út á morgnana 

og heilt yfir séu morgnarnir rólegri. Þannig hafi flækjustigið minnkað og þurfi annað þeirra 

hjóna ekki lengur að vakna fyrr og taka strætó til vinnu. Lýsir hann þessu svona: 

Stærsta breytingin hjá mér var að núna getum við farið út saman á morgnana. 

Annars hefði annað okkar verið að vakna alltaf hálftíma, […] eða rúmum 

klukkutíma fyrr til þess að geta tekið strætó eða hjól til þess að geta unnið nógu 
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lengi á hverjum degi til þess að geta sótt strákinn á leikskóla. Nú getum við bæði 

farið á fætur um sama leyti og ég svo alltaf sótt hann á leikskólann... 

Kona tekur undir sama mál hvað varðar morgnana. Hún nýtir sér það að fá sveigjanleika um 

það hvernig hún tekur styttinguna. Í stað þess að hætta fyrr á deginum þá nýtir hún styttinguna 

á morgnana, þannig að hún mætir til vinnu klukkan níu en ekki klukkan átta. Með því segist 

hún geta átt betri tíma með börnunum sínum á morgnana og að allir fjölskyldumeðlimir fari 

afslappaðri út í daginn: 

mér finnst þetta líka bara skipta gríðarlega miklu máli, mér finnst ég geta gefið 

strákunum mínum meiri tíma á morgnana, ég vel þá bara einmitt að koma þá 

frekar seinna og eiga bara svona gæðastundir á morgnana þegar allir eru vel út 

sofnir [...] og hérna borða morgunmat saman, þú veist allir fara út í góðu, ekki í 

neinum hasar [...] fyrir vikið þá er svo miklu betra að byrja daginn. 

Þó svo að ekki sé hægt að alhæfa út frá þessari rannsókn einni og sér, þá var greinilegt að 

viðmælendum okkar fannst gott að hafa rýmri tíma með börnunum sínum, annað hvort fyrir 

vinnudag eða eftir að vinnudegi lyki. Þeir sem gátu nýtt sér sveigjanleika til að taka út 

styttinguna á morgnana hafi fundið mun á því að álag við það að koma öllum af stað út í daginn 

hafði minnkað. Þá hafi jafnvel myndast ákveðnar fjölskylduhefðir á morgnana þegar 

fjölskyldan gat haldið saman út í daginn. Að sama skapi nefndu flestir þeirra sem styttu daginn 

við lok vinnudags, að það hefði gefið þeim fleiri gæðastundir með fjölskyldunni seinni hluta 

dagsins. 

4.2.3 Jafnvægi milli vinnu og heimilis. 

Eftir að vinnudeginum lýkur taka við ýmis hversdagleg verkefni. Skutla þarf börnum í 

tómstundir eftir skóla og leikskóla. Þá eru foreldrarnir oft sjálfir að reyna að sinna einhverri 

tómstundaiðju eftir vinnu. Oft kemur þetta niður á gæðastundum fjölskyldunnar að loknum 

vinnudegi. Kona lýsti áhrifum þess að stytta vinnudaginn með þessum orðum: „[...] að þurfa 

ekki að hafa barnið eins lengi á leikskólanum, fá meiri tíma með henni [...] það finnst mér 

frábært“. 

Þessi svör voru þó ekki einskorðuð við viðmælendur með börn á leikskólaaldri. 

Foreldrar grunnskólabarna lýstu einnig ánægju yfir því að komast fyrr heim til barnanna sinna. 

Kona sagði: 
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það skiptir líka máli fyrir krakka á grunnskólaaldri, að þegar ég kem fyrr heim, 

þá hitti ég þau áður en þau fara í íþróttir [...] áður en þessi breyting varð, þá var 

maður bara alltaf að hitta þau rétt fyrir kvöldmat, [...] það munar miklu, bara 

þú veist, aðeins að fá þarna einhvern sirka hálftíma bara þarna til þess að hittast 

og spjalla. 

Það að geta sótt börnin fyrr á daginn skipti marga viðmælendur miklu máli. Til dæmis lýsir 

kona því hversu ánægð börnin hennar eru yfir því að fá hana fyrr heim, að minnsta kosti einu 

sinni í viku: „Eins líka þetta ef maður [...] er að nýta það að fara fyrr heim á föstudögum þá 

eru þau oft ánægð með það bara að fá mig aðeins fyrr heim einn dag í viku“. Önnur kona lýsir 

svipaðri upplifun af styttri dagvistun svona: „Ég meina, dóttir mín er mjög ánægð með að 

komast fyrr úr frístund og föstudagarnir hennar verða miklu skemmtilegri, þar sem hún þarf 

ekki að vera allan tímann í frístund“. Langflestir þeirra viðmælenda sem nýttu styttinguna í lok 

vinnudags, töldu að þeir finndu mun þegar kom að gæðastundum seinnipart dags. Oft sé ekki 

mikill tími eftir af deginum þegar að vinnudegi lýkur og því geti styttingin gefið færi á 

gæðastundum með fjölskyldunni. Kona lýsir því svona: „[...]þetta er alveg dýrmætur tími og 

líka þegar þú ert kannski bara með barninu þínu frá 5 til þú veist til hálf átta eða eitthvað þegar 

það fer að sofa. Það er ótrúlega stuttur tími“. Greinilegt var að mörgum viðmælendum þótti 

stytting vinnuvikunnar hafa aukið jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Það að stytta vinnudaginn 

hafi í flestum tilfellum haft jákvæð áhrif á fjölskyldulífið.     

4.3 Upplifun karla og kvenna 

Á heildina litið upplifðu bæði karlar og konur verkefnið sem jákvæðan hlut og töldu reynslu 

sína af styttingunni vera einstaklega jákvæða og að verkefnið hefði farið fram úr væntingum 

þeirra. Kona segir um það: „Það eru bara svo margir plúsar sem ég hreinlega áttaði mig ekki 

á fyrr en eftir að verkefnið byrjaði. Ég hafði alveg miklar væntingar en lífsgæðaaukningin fór 

bara langt fram úr því sem ég átti von á“. Í köflunum hér á eftir verður greint frá mun á upplifun 

karla og kvenna af styttingu vinnuvikunnar og komið að þeim atriðum sem þótti frábrugðið í 

frásögn þeirra varðandi nýtingu aukins frítíma. 

4.3.1 Upplifun karla. 

Heilt yfir var upplifun kynjanna af tilraunaverkefninu um styttri vinnuviku ánægjuleg og töldu 

þau að þetta hafi haft jákvæð áhrif á jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Karl segir þegar spurt 

er hver upplifun þeirra hafði verið af verkefninu eftir að það fór í gang að hann skipuleggi 

daginn betur og nái því að afreka meira eða „þetta léttir bara á öllu og já, maður skipuleggur 
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daginn bara betur og kemst þannig hjá því að það verði einhver minnkun á afköstum [...] í 

vinnunni já, en náttúrulega líka í svona minnkun á árekstrum milli vinnu og einkalífs“. Annar 

karlmaður segir að stytting vinnuvikunnar hafi aukið skiptingu á heimilisstörfum á hans heimili 

en hann segir: „[...] það er miklu auðveldara að skipta á milli svona daglegum heimilisstörfum 

sko“. En með þessum orðum vill hann meina að skipting heimilisstarfa sé jafnari á milli hans 

og konu hans, sem hlýtur að teljast til jákvæðrar breytingar. 

Almennt virtust karlmenn vera ánægðir með að geta tekið meiri þátt í hversdagslegum 

verkefnum barna sinna. Margir höfðu orð á því að þeir gætu nú eftir að stytting vinnuvikunnar 

var sett á, tekið þátt í að sækja börn í dagvistun, eitthvað sem þeir höfðu áður ekki getað tekið 

þátt í. Karl segir til að mynda að hann nái að sækja börnin sín í leikskólann á hverjum einasta 

degi en hann segir: „Ég næ alla daga mánaðarins, næ ég að skutla á leikskólann, eða sækja á 

leikskólann“. Annar  karl segist einnig alltaf sjá um að sækja börnin sín í leikskólann. Hann 

segir: 

Ég sé alltaf um að sækja, ég hef ekki stytt leikskólatíma, þá hefur maður svo 

mikinn sveigjanleika upp á ef maður þarf að vinna upp tíma eða ef maður hefur 

ekki komist snemma. [...] Þú veist þá get ég, leikskólinn er svo stutt frá að ég get 

alveg verið að vinna til korter yfir fjögur, samt náð að sækja fyrir hálf. [...] Eða 

þú veist þannig að mér finnst þessi sveigjanleiki bara svo dýrmætur. 

Því má álykta að styttingin hafi jákvæð áhrif á ábyrgð á akstri barna til og frá dagvistun; á  þann 

veg að feður virðast taka meiri þátt í akstrinum eftir að styttingin var sett á. 

Karlmennirnir virðast upplifa sig sem meiri þátttakendur í lífi fjölskyldu sinnar eins og 

einn karl segir frá því að hann fái að vera heima með fjölskyldunni alla daga núna: 

Ég fæ að vera heima með börnunum á hverjum einasta degi í staðinn fyrir að 

eins og þegar maður var á næturvöktum og að koma heim klukkan sjö, rétt náðir 

þeim áður en þau fóru á leikskólann, fórst að sofa [...]. Þannig að þetta er alveg 

rosamunur að vera meira heima. 

Annar karlmaður segir einnig að hann sé handviss um að hann sé meiri þátttakandi í 

fjölskyldulífinu nú en áður, en hann segir: „Það er hjá mér, ég er meiri þátttakandi, það er 

bara alveg 100%“. 

Mikla ánægju mátti heyra hjá karlmönnum, þeir virtust allir vera á sama máli að með 

styttingu vinnuvikunnar hafi þeir náð að taka meira þátt í lífi barna sinna; hvort sem það var að 

sækja börnin í dagvistun eða eiga með þeim gæðastundir. Styttri vinnudagar virðast því gera 
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það að verkum að karlmenn finni fyrir meira jafnvægi á milli vinnu og einkalífs og fari í kjölfar 

þess að taka meiri þátt í lífi barna sinna sem og að þeir sinni heimilisstörfum að meira marki.  

4.3.2 Upplifun kvenna. 

Konur höfðu orð á því að styttri vinnuvika væri eina rétta leiðin í átt að bættu kynjajafnrétti. 

Konur töluðu um að styttri vinnuvika væri eina leiðin til þess að þær gætu sinnt fullri vinnu 

með börn, þar sem dagvistun væri ekki lengri en 8-9 tímar á dag og vinnutími fullrar vinnu sá 

sami. Kona segir frá því hvernig hún telur að þetta hafi áhrif á jafnrétti kynjanna: „Þetta eykur 

líkur á að konur geti unnið í staðinn fyrir að vera alltaf í einhverju bölvuðu basli að ná öllu 

saman. Þetta eykur jafnrétti kynjanna finnst mér og bara andlega heilsu, fjölskyldulíf og tengsl 

við börnin“. 

Upplifun kvenna var almennt séð á þann hátt að geta unnið fullt starf og lokið 

vinnuskyldunni án þess að eiga uppsafnaðan tíma sem þyrfti síðan að vinna upp á kvöldin eða 

um helgar. Oft var ástæðan sú að þær sinntu því að skutla og/eða sækja börn í dagvistun, vegna 

þess að maður þeirra væri ekki í vinnuaðstæðum til þess að geta tekið þátt í skutlinu. Kona segir 

frá hvernig stytting vinnuvikunnar sé eina leiðin fyrir hana að vinna fullt starf þar sem dagvistun 

barnsins hennar bjóði ekki upp á annað, en hún kemst svo að orði: 

Mér fannst líka þegar ég var að koma aftur út á vinnumarkaðinn eftir að hafa 

verið í fæðingarorlofi og það að fara að finna dagmömmupláss og eitthvað, það 

er ekkert auðvelt að fá dagmömmu og við fundum eina góða sem að vinnur frá 

8-16 mánudaga til fimmtudags og svo frá 8-14 á föstudögum og ég sá fram á þú 

veist, ég get ekkert farið í 100% vinnu á vinnustað þar sem gert er ráð fyrir 

viðveru frá 8-16. Það bara gekk ekki upp því að maðurinn minn vinnur þannig 

vinnu að hann getur ekkert alltaf skotist þannig að ég hefði einhvern veginn þurft 

að vinna vinnu sem hentaði mínu fjölskyldumynstri og þetta hefur hentað okkur 

rosalega vel. 

Fleiri höfðu sömu sögu að segja, önnur kona segir einnig frá því hvernig styttri vinnuvika sé 

eini raunhæfi kosturinn til þess að hún geti unnið fullan vinnudag. Segir hún ástæðuna vera að 

ekki sé í boði dagvistunartími sem sé 9 tímar á dag eða lengur. Hún segir  þó að hún myndi 

aldrei nýta lengri dagvistun en 8 tíma þar sem það gæti ekki talist eðlilegur dagvistunartími 

fyrir börn. Með þessum orðum vill hún meina að þar sem fullur vinnudagur sé 8 tímar og 

dagvistun barnsins 8 tímar sé augljóst að hún geti ekki bæði unnið fullan vinnudag og sótt 

börnin innan þessa 8 tíma ramma og því sé það augljóst að full vinna sé ekki möguleiki hjá 
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henni án styttri vinnudags. Önnur kona segir frá því að þetta sé eina leiðin til þess að hlutirnir 

gangi upp hjá henni og manninum hennar, hún talar einnig um hversu þægilegir hlutirnir væru 

ef maðurinn hennar væri líka að vinna styttri vinnuviku hún segir: 

Já, mér finnst til dæmis það að maðurinn minn er ekki hjá fyrirtæki sem er með 

svona. Það veldur, eða skilurðu eina leiðin fyrir mig til þess að geta verið í 

100% starfi er að þetta er svona. Þannig að núna þegar nýtt fyrirkomulag tekur 

við þá mun ég þurfa að tala við minn yfirmann um að þurfa að vinna vinnuna 

um helgar. Því þú veist við skiptumst á að sækja, ég fæ bara daggæslu til þrjú, 

það er bara það eina sem er í boði. [...] eða hjá dagmömmunni, það er bara allt 

fullt hjá dagmömmum sem eru að vinna til 16. Þannig að við þurfum að fara 

korter í þrjú, skiptast á að sækja. Svo er ég með tæplega 2 ára gamla barnið mitt 

í bíl í 2 klukkutíma á dag meðan ég er fara að sækja hina, svo manninn minn. 

Þetta eru ömurleg lífsgæði fyrir börnin. [...] ef hans vinna væri líka svona eða 

bara allar vinnur væru svona, þá myndi þetta ganga upp með daggæsluna. 

Konur lýstu einnig sterkum áhyggjum sínum yfir því hvað myndi gerast þegar verkefnið 

myndi hætta. Kona segir frá því að hún telji að stytting vinnuvikunnar sé framtíðin og að það 

væri erfitt að fara til baka með hana eða „þetta er náttúrulega bara framtíðin, eða þú veist alls 

staðar [...] það er bara svoleiðis, það er ekkert hægt að fara til baka“. Önnur kona segir að 

stytting vinnuvikunnar sé snilld. Hún lýsir þó áhyggjum sínum yfir því hvernig hlutirnir fari ef 

styttingin verði tekin til baka. Hún kemur einnig inn á það að þær konur sem vinni á hennar 

vinnustað vilji allar stytta vinnuvikuna enn meira. 

Í ljósi umræðu kvennanna, þar sem þær lýsa því hvernig dagvistunartími og fullur 

vinnudagur vinni ekki saman, mætti draga þá ályktun að styttri vinnudagur væri eina lausnin 

fyrir vinnandi foreldra með ung börn sem þurfa á dagvistun að halda. Svo virðist sem að án 

styttri vinnudags séu foreldrar í erfiðleikum með að púsla saman vinnu og dagvistun barna 

sinna, þar sem lengd fulls vinnudags er ekki í takt við þann dagvistunartíma sem í boði er fyrir 

börn. Konur virtust vera sérstaklega ánægðar með það að styttingin gerði það að verkum að þær 

gætu unnið fullan vinnudag og hversu jákvæð áhrif styttingin hefði á jafnrétti kynjanna. Því 

mætti áætla að með styttri vinnuviku væri stórt skref tekið í átt að bættu kynjajafnrétti. 

4.3.3 Breytingar á verkaskipan innan heimilis.  

Viðmælendur voru spurðir hvort að verkaskipting á heimilinu hefði breyst eftir að verkefnið 

hófst. Konur voru flestar sammála um að þær sinntu heimilisverkum meira en aðrir 
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fjölskyldumeðlimir eftir að til styttingar vinnuvikunnar kom. Kona segir að allt hafi ennþá sinn 

vanagang: „Við konurnar bara sinnum bara okkar eins og við erum vanar að gera“, en almennt 

töldu þær það vera eðlilegt þar sem þær hefðu nú meiri tíma í þessi verk heldur en makar þeirra. 

Kona segir frá því hvernig hún nýtir styttri föstudaga í að sinna heimilisverkum og með því 

spari þann tíma sem fór í heimilisverk um helgar: „Já, eins og fyrir mig, þá þríf ég meira núna, 

því ég hef föstudagana til að gera það, þannig já. [...] Annars gerðum við það náttúrulega um 

helgi, þá gerðu allir, núna bara afgreiði ég þetta“. Önnur kona hefur svipaða sögu að segja, 

hún segir frá því hvernig hún telji að henni finnist ekki tiltökumál að hún taki að sér meiri 

heimilisverk: 

Mér finnst frekar að maður eigi auðveldara með að gera þetta, það sem maður 

átti hvort sem er að gera, eða þú veist. Það er einhvern veginn þannig og jafnvel 

tekur maður meira að sér af því manni finnst það ekkert mál. [...] Þetta er samt 

ekkert neitt viljandi gert eða neitt þannig, bara svona æxlast þannig kannski. 

Einnig segir önnur kona frá því hvernig hún tuði minna yfir verkaskiptingu heimilisins eftir að 

styttingin var sett á og hvernig henni finnist hún ekkert vera í vinnunni eftir að styttingin kom 

á, hún segir: „Ykkur finnst það kannski asnalegt hjá mér, en ég tuða minna yfir 

verkaskiptingunni eftir að vinnudagurinn var styttur. Mér finnst ég hreinlega bara ekkert vera 

í vinnunni“. 

Einn viðmælandi á maka sem einnig var að taka þátt í styttingunni. Viðmælandinn 

(kona) taldi að hún upplifði ekki neinn mun á verkaskipan eða ábyrgð á heimilisverkum en þar 

sem hann ynni aukavinnu væri hún þó meira að sinna börnunum. Einnig hafði hún orð á því að 

hún teldi það mjög jákvætt að þau hafi bæði tekið þátt í verkefninu um styttri vinnuviku. Hún 

kemst svo að orði:  

ekki hjá mér, [...] maðurinn minn fór nefnilega í styttingu vinnuvikunnar á sama 

tíma þannig að við einhvern veginn bara erum öll meira saman á sömu 

tímasetningu, alltaf sko. En svo er hann með aðrar aukavinnur til viðbótar, 

þannig að ég er einmitt, er mikið ein með krakkana síðdegis. [...] ég get ekki 

annað sagt en að það hafi verið bara gríðarlega góð reynsla fyrir okkur bæði að 

fá að upplifa þetta á sama tíma. [...] ég held að það hafi haldist bara mjög svipað. 

Karlar höfðu svipaða sögu að segja, þeir töldu sig nú taka meiri þátt í heimilisstörfum 

en þeir gerðu áður, en töldu þó eins og konurnar höfðu líka orð á, að það væri ekki eitthvað sem 

makinn væri að fara fram á. Karl segir svo frá: „Ég upplifi þetta svipað, ég hef ekki fengið 
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sérstakt verkefni eða ábyrgð á hinu eða þessu. Maður er bara meira heima og hefur meiri tíma 

til að vera til staðar“. Annar karlmaður hefur orð á því að hann nýti aukatímann sem hafi 

skapast hiklaust til þessa að sinna heimilisverkum: 

ég nýti þennan tíma til að taka til heima, alveg hiklaust ef ég er einn heima, þá 

tek ég til heima og þá hefur bara meiri tíma fjölskyldan saman, þannig að ég er 

miklu meira í þrifum og þessum almennu heimilisstörfum. Ekki ennþá lært að 

elda, en það er svona. 

Konur voru flestar sammála um það að þær væru að taka meira á sig af heimilisverkum eftir að 

styttingin var sett á. Þær virtust flestar vera á þeirri skoðun að það væri vegna þess að nú hefðu 

þær meiri tíma í þau verk heldur en maki þeirra. 

Karlmenn virtust flestir taka meiri þátt í heimilisverkum eftir að styttingin tók gildi. 

Töluðu þeir margir um að þar sem þeir hefðu nú meiri tíma til þess að sinna heimilisverkum 

væri það sjálfsagt að þeir tækju meiri þátt í þeim. Hvorki karlar né konur töldu hins vegar að 

það væri sett meiri kvöð á þau frá maka að sinna heimilisverkunum, þetta væri bara eitthvað 

sem hefði þróast á þann veg. Því má draga þær ályktanir að með styttri vinnuviku og því jafnari 

vinnutíma hjá báðum kynjum jafnist þátttaka kynjanna í heimilisverkum. 

4.3.4 Meiri frítími. 

Karlmenn virtust í meiri mæli upplifa styttinguna sem tækifæri til þess að fá meiri tíma fyrir 

sjálfan sig og og finna svigrúm fyrir áhugamál. Karl segir: „Þó ég hætti klukkan hálf þrjú, þá 

fer ég ekkert heim og skúra og vaska upp sko [...] ég geri eitthvað annað sko“. En með því er 

hann að meina að sá tími sem honum skapast fari frekar í hann sjálfan eins og áhugamál eða 

annað, en ekki í heimilisverk. 

Fjölskyldufaðir segir frá því hvernig hann upplifir það að áhugamál hans bitni ekki jafn 

mikið á fjölskyldutíma núna eftir að styttingin byrjaði, en hann nýtir nú tveggja tíma styttinguna 

á föstudögum á vinnustað sínum í áhugamálið. Hann segir: 

Þú sparar tímann frá sex til sjö, [...] ég er hestamaður og mér finnst dásamlegt að 

fara og svona síðustu vikur að geta farið í dagsbirtu, [...] þú veist þá fer ég bara 

strax upp eftir, þá er maður kominn aftur þegar maður þarf að fara að sækja 

börnin, sko. 

Annar karlmaður segir einnig frá hvernig aukið vaktarfrí hefur hjálpað honum að finna 

tíma í áhugamálið sitt; hann talar um að honum finnist gaman að eyða tíma í bátnum sínum. 
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Hann segist hugsa þetta á þann veg að ef hann eigi vaktafrí tvo daga samfleytt þá geti hann 

verið duglegur að sinna heimilinu annan daginn og nýtt síðan þann seinni til þess að fara í bátinn 

sinn. Þannig finnst honum sem hann eigi auðveldara með að skipta frítíma sínum á milli heimilis 

og áhugamáls án þess að það bitni á fjölskyldunni. Ein kona hafði hins vegar orð á því að hún 

hefði ákveðið frá byrjun að þessi stytting færi ekki í neitt annað en tíma fyrir hana sjálfa: 

Ég sagði einmitt við [manninn minn] þegar þetta kerfi var að byrja og stelpan 

komst inn á leikskóla, þessi litla, ég ætla ekki að taka þessa fjóra tíma í að vera 

heima að þrífa, bara ekki séns. Ég ætla að gera eitthvað fyrir mig. Ég get bara 

þrifið þegar börnin eru heima. Þetta er minn tími, [...]ég ætla að eyða honum í 

mig, fara í ræktina eða eitthvað. 

Konur voru sammála að um að styttingin veitti þeim ákveðið frelsi til að sinna öðrum 

erindum, eins og að fara í klippingu eða til læknis. Kona segir frá því hvernig styttingin létti 

stressið yfir því að þurfa að taka tíma frá vinnu til að sinna erindum sem geta komið upp í 

daglegu lífi: 

Mér finnst líka eins og hjá mér að því að núna er ég bara í svona venjulegri átta 

til fjögur vinnu, að það er oft eitthvað sem maður þarf að útrétta og vesenast á 

vinnutíma, bara fara í klippingu eða eitthvað að maður getur farið á þessum tíma 

án þess að vera með einhvern móral. En núna bara fer maður, ég kem aftur eða 

kem ekki aftur í dag og bara málið dautt einhvern veginn. Mér finnst það 

einhvern veginn vera, það léttir stressið að vera ekki að sinna sínu í vinnunni [...] 

ég er ekki að skrópa í vinnunni, þú veist, ég er að gera þetta á mínum tíma. 

Önnur kona segir frá því hvernig hún hafi nýtt styttinguna til þess að fara með börnin til 

tannlæknis: „Ég þurfti að fara með krakkana til tannlæknis í gær, þá bara fer ég, ég hætti 

klukkan tvö og fer með þau“. 

Styttri vinnutími virðist því stuðla að því að vinnandi fólk af báðum kynjum hafi aukið 

svigrúm til þess að sinna bæði áhugamálum sem og þeim hlutum sem geta komið upp í hinu 

daglega lífi. 

5 Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf þátttakenda til styttingar vinnuvikunnar án 

launaskerðingar og upplifun þeirra af verkefninu. Jafnframt að kanna hvaða áhrif verkefnið um 

styttingu vinnuvikunnar hefur haft á fjölskyldulíf þeirra og jafnvægi milli heimilis og vinnu. Í 
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ljósi þess að við Íslendingar vinnum langan vinnudag getur fólki reynst erfitt að finna jafnvægi 

milli vinnu og einkalífs. Langir vinnudagar eru óneitanlega á kostnað einkalífsins og 

fjölskyldulífsins þegar það á við (Allen og Armstrong, 2006).  

Það eru ekki svo mörg ár síðan hefðbundið mynstur var þannig að konur voru 

heimavinnandi húsmæður sem sinntu börnum og heimili. Það gerði körlunum kleift að vinna 

langa vinnudaga án þess að þurfa að hugsa mikið um heimilislífið. Í dag tíðkast slíkt varla 

lengur og þykir jafn sjálfsagt að konan sé útivinnandi og karlinn. Þetta fékk okkur til að hugsa 

hvort við værum ekki sjálf búin að búa okkur til hefð um langa vinnudaga sem nú þarf að 

endurskoða. Þegar báðir aðilar eru komnir út á vinnumarkað segir það sig sjálft að fjölskyldu- 

og heimilislíf mætir afgangi. Einn viðmælandi okkar bjó svo vel að hann (hún) og maðurinn 

hennar voru bæði í tilraunaverkefninu um styttingu vinnuvikunnar. Hún lýsti þeirri stöðu sem 

algjörum draumi. Þetta getur leitt til þess að fólk þarf að velja milli starfsframa og fjölskyldulífs. 

Skýtur það í skökku við þá jafnréttis ímynd sem Íslendingar vilja gjarnan kenna sig við. 

Í þessari rannsókn lögðum við upp með að svara þremur rannsóknarspurningum. Fyrst 

var kannað hvaða væntingar fólk hafði til tilraunaverkefnisins um styttingu vinnuvikunnar og 

síðan hver upplifun þess væri. Flestir töluðu um að verkefnið hentaði þeim mjög vel og hefði 

jafnvel farið fram úr væntingum þeirra. Styttri vinnudagur gerði það að verkum að fólk sagðist 

afslappaðra og rólegra, bæði gagnvart fjölskyldu og vinnu. Flestir viðmælendur okkar sögðust 

hafa haft væntingar til meiri tíma með fjölskyldunni og að styttri vinnudagur myndi hafa áhrif 

á alla fjölskylduna. Þá væru börnin ánægð með að fá foreldrana fyrr heim, til dæmis á 

föstudögum, og að makar nytu einnig góðs af því. Af svörum viðmælenda okkar mátti dæma 

að fjölskyldumeðlimir væru ánægðir. Að sama skapi voru flestir ánægðir að geta létt undir 

heima fyrir. Það segir sig sjálft að styttri vinnuvika auðveldar fjölskyldulífið töluvert. Í 

nútímasamfélagi lifum við hratt og daglegt amstur einkennist af því að allir eru að drífa sig á 

sína staði. Margir töluðu um að þetta amstur væri nánast horfið. Bara sú breyting að labba rólega 

út í bíl eftir vinnu en ekki hlaupa til að komast á réttum tíma að sækja börnin á leikskólann 

virtist breyta miklu. Þegar upp er staðið eru það greinilega litlu hlutirnir sem skipta mestu máli 

eins og oft vill verða. 

Næst var leitast eftir því að kanna áhrif styttingar vinnuvikunnar á fjölskyldulífið. Í 

viðtalsrammanum var spurt spurninga sem sneru að því að reyna að fá fram hvaða áhrif stytting 

vinnuvikunnar hefði haft á fjölskyldulíf viðmælenda. Markmiðið með því var að athuga hvort 

samverustundir fjölskyldunnar hefði aukist og einnig hvort að hlutverk innan heimilisins hefðu 

breyst. Flestir svöruðu á þá leið að þeir ættu fleiri gæðastundir með fjölskyldunni nú heldur en 

áður; hvort sem þær stundir væru á morgnana fyrir vinnu eða seinnipartana. Þeir sem gátu nýtt 
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sér sveigjanleika til að taka út styttinguna á morgnana hafi fundið mun á því að álag við það að 

koma öllum af stað út í daginn hafði minnkað. Þá hafi jafnvel myndast ákveðnar 

fjölskylduhefðir á morgnana þegar fjölskyldan gat haldið saman út í daginn. Morgunstundir 

með fjölskyldunni á virkum morgnum hljóma óneitanlega vel. Við fundum á fólki að þetta var 

dýrmætur tími sem það var þakklátt fyrir. Að sama skapi nefndu flestir þeirra, sem styttu daginn 

við lok vinnudags, að það hefði gefið þeim fleiri gæðastundir með fjölskyldunni seinnipart 

dagsins. Meðal þeirra karlmanna sem tóku þátt í viðtölunum ríkti mikil ánægja með það að þeir 

gætu eftir styttinguna tekið meiri þátt í lífi barna sinna. Styttingin virtist stuðla að því að þeir 

færðu sig meira yfir í að skutla og sækja börnin sín í leikskóla, sem sumir höfðu ekki gert áður. 

Það er í takt við rannsókn Hill, Hawkins, Ferris og Weitzman frá 2001. Þeir töldu að 

sveigjanlegur vinnutími gæfi starfsfólki aukið svigrúm til þess að skipuleggja vinnuna og 

stuðlaði að bættu jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. 

Síðasta rannsóknarspurningin sem við leituðumst eftir að svara var sú, hvort upplifun 

fólks væri misjöfn eftir kynjum. Svörin við þessari spurningu komu sérstaklega á óvart því upp 

kom punktur sem við lögðum ekki mikla áherslu í upphafi en reyndist síðan mjög áhugaverður. 

Töluverður munur reyndist sem sagt  á því hvernig kynin upplifðu styttinguna. Karlar upplifðu 

styttingu vinnuvikunnar sem gullið tækifæri til þess að sinna börnum sínum, þannig má einnig 

segja að styttingin bæti þeirra tækifæri til þess að tengjast börnum sínum betur. Þar sem aukinn 

tími með þeim skili væntanlega bættri tengslamyndun. Konur horfðu frekar á styttinguna sem 

aukið kynjajafnrétti, og vissulega mætti segja að það sé rétt hjá þeim. Rannsóknir sýna fram á 

að hérlendis sinna konur oftar hlutastörfum en karlar og verja einnig meiri tíma í heimilisstörf 

en karlar (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012; Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 

2010; Þóra Kristín Þórsdóttir, 2012). Ef litið er til þeirra sem tóku þátt í rannsókninni virtist sú 

verkaskipting enn vera til staðar, það er að segja að konur vinna enn minna en karlar og sinna 

heimilisverkum enn í meira mæli en makar þeirra. Samkvæmt rannsókn Clarkberg og Moen 

(2001), voru konur sem áttu maka sem unnu langa vinnudaga, líklegri til þess að vinna 

hlutastarf.  

Nokkuð var um það að konur töluðu um að styttingin væri eina leiðin fyrir þær til að 

vinna fullan vinnudag. Viðmælendur okkar töldu að dagvistunartími barna byði ekki upp á 

svigrúm til þess að vinna átta tíma eða meira á dag, en flestar voru með dagvistunartíma átta 

tíma á dag eða minna og lengri tími ekki í boði. Því var nokkuð augljóst að átta tíma 

dagvistunarpláss var ekki nægilega rúmur tímarammi til þess að skutla í og frá dagvistun og 

vinna átta tíma. Töldu þær því styttri vinnudaga vera einu lausnina fyrir vinnandi foreldra til að 

sinna fullri vinnu, án þess að það bitnaði á fjölskyldumeðlimum með því að vinna aukalega á 
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kvöldin eða um helgar. Hugsanlega er nokkuð mikið til í þeim orðum þeirra og má því binda 

vonir við það að stytting vinnuvikunnar auki líkur á því að konur geti unnið fullan vinnudag. 

Töldu konur styttinguna einnig vera jákvætt skref í átt að bættu kynjajafnrétti, því oftar væru 

það þær en ekki karlar sem styttu sinn vinnudag til að sinna skyldum heimilisins. Við teljum að 

nokkuð sé til í þeim orðum. 

6 Lokaorð 

Í viðtölunum tókum við eftir því að aukið jafnvægi milli vinnu og einkalífs var eitthvað sem 

flestir viðmælendur töluðu mikið um. Vonum við að þeim viðhorfum hafi verið komið til skila 

í þessari rannsókn – enda var lagt upp með það í upphafi rannsóknarinnar að skoða samspil 

vinnu, einkalífs og svo fjölskyldu. Við sem rannsakendur sáum fljótt að við stóðum frammi 

fyrir ánægjulegu vandamáli. Í raun var viðfangsefnið svo margslungið, að um tíma vorum við 

í mestu vandræðum með að velja úr öllum þeim áhugaverðu sjónarhornum sem komu í ljós 

þegar gögnin voru skoðuð. Við teljum tvímælalaust að fleiri og ýtarlegri rannsókna á 

samfélagsáhrifum af styttingu vinnuvikunnar sé þörf. Til dæmis þætti okkur full ástæða til að 

kanna áhrif styttingar vinnuvikunnar á kynjajafnrétti eða samverustundir fjölskyldunnar. Það er 

von okkar að þessi rannsókn hafi bætt einhverju við málaflokkinn. 
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Viðauki - Spurningarammi 

 

1. Hvernig er fyrirkomulagið varðandi styttingu vinnuvikunnar á ykkar vinnustað? 

2. Hverjar voru væntingar ykkar til verkefnisins? (sérstaklega með hliðsjón af 

fjölskyldulífinu) 

3. Hvernig hefur ykkar upplifun verið síðan verkefnið hófst? (sérstaklega með hliðsjón af 

fjölskyldulífinu) 

4. Hvernig upplifa fjölskyldumeðlimir verkefnið? 

5. Í hvað eruð þið að verja auka frítíma ykkar núna?  

6. Hafa orðið breytingar á móralnum á vinnustaðnum eftir að verkefnið hófst? 

7. Upplifið þið breytingu á verkaskiptingu heimilisins með styttingu vinnuvikunnar? 

8. Upplifið þið breytingu á ábyrgð þegar kemur að heimilishaldi? (t.d varðandi skutl á 

æfingar) 
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