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Ágrip 
 
Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvaða þýðingu stytting vinnuvikunnar hefur á framleiðni 

vinnuafls og íslenskan þjóðarbúskap. Rýnt er í sögulega þróun framleiðni og vinnutíma til að 

leggja nánara mat á áhrif styttingar vinnuvikunnar. Íslendingar hafa í gegnum tíðina unnið 

meira en nágrannaþjóðir en aftur á móti er framleiðni fremur lág. Þegar samband framleiðni og 

vinnutíma er rannsakað kemur í ljós neikvæð fylgni þeirra á milli. Því er áhugavert að skoða 

hver þróun framleiðni vinnuafls verður þegar stytting vinnuvikunnar hefur verið innleidd. 

Jafnframt er vert að skoða hversu mikið framleiðni þarf að aukast til að koma í veg fyrir 

mögulegt framleiðslutap þjóðarinnar í kjölfar vinnutímastyttingarinnar. Ýmsar aðrar þjóðir 

hafa ráðist í aðgerðir sem stuðla að styttri og sveigjanlegri vinnutíma. Rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á aðgerðum sem slíkum sýna meðal annars fram á aukna starfsánægju, bætta heilsu 

og vöxt í framleiðni vinnuafls. Jafnframt eru kenningar og rannsóknir til stuðnings sem sýna 

fram á að lengri vinnutími hafi neikvæð áhrif á velferð og framleiðni vinnuafls.  
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1 Inngangur 

Síðastliðna áratugi hafa átt sér stað umtalsverðar breytingar á vinnumarkaði í flestum löndum 

heims og þar á meðal Íslandi. Þá hafa breytingar til að mynda verið á fyrirkomulagi vinnutíma 

í formi styttingar eða aukins sveigjanleika og á sama tíma hefur framleiðni vinnuafls heilt yfir 

aukist. Með framleiðni í hagfræðilegum skilningi er í grunninn átt við mælikvarða á 

verðmætasköpun miðað við tiltekinn framleiðsluþátt. Þá er framleiðni vinnuafls birt sem 

verðmætasköpun á hverja vinnustund vinnuafls. Þess má jafnframt geta að fjöldi vinnustunda, 

sem hver og einn einstaklingur þarf að vinna til að geta uppfyllt neysluþörf sína hefur farið 

niður á við, m.ö.o. hefur kaupmáttur einstaklinga aukist (Greenwood og Vandenbroucke, 

2005).  

Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist töluvert og helst hún að miklu leiti í hendur við 

vöxt þjónustugeirans, sem hefur í flestum löndum heims og þar á meðal á Íslandi orðið sá 

atvinnugeiri sem inniheldur mest vinnuafl, þar sem aðkoma kvenna á vinnumarkað hefur að 

miklu leiti verið í gegnum þjónustustörf (OECD, 2008). Með aukinni atvinnuþátttöku kvenna 

hefur spurn eftir vörum og þjónustu aukist þar sem stór hluti þeirra afurða sem framleiddar 

voru að heiman eru í stað keyptar. Þrátt fyrir að kaupmáttur fjölskyldna hafi heilt yfir aukist 

hefur tækifærum þeirra til neyslu á vörum og þjónustu fækkað þar sem þau eru bundin við 

vinnu. Slíkt eykur spurn eftir lengri opnunartíma verslana og þjónustustöðva. Frá sjónarhorni 

framboðshliðar vinnumarkaðarins er spurn eftir styttri og sveigjanlegri vinnutíma jafnframt að 

aukast (Glorieux o.fl., 2008). Þar spilar jafnvægi milli vinnu og einkalífs stórt hlutverk. Í 

nútímasamfélagi, sem einkennist af miklum hraða, geta myndast kröfur úr tveimur andstæðum 

áttum, þ.e.a.s. að standa undir kröfum atvinnurekandans og á sama tíma geta sinnt 

ábyrgðarstörfum sem fylgja því að eiga fjölskyldu og reka heimili. Aukið aðgengi að 

upplýsingum og framfarir í samskiptatækni samhliða alþjóðlegri hnattvæðingu síðustu áratugi 

hefur gert fyrirtækjum kleift að halda starfsemi gangandi allan sólarhringinn. Því er áhugavert 

að rannsaka nánar þá þróun sem hefur orðið á vinnumörkuðum bæði á Íslandi og hjá 

nágrannaþjóðum síðustu áratugi og er meginmarkmið ritgerðarinnar að skoða hvaða þýðingu 

stytting vinnuvikunnar hefur á framleiðni vinnuafls og íslenskan þjóðarbúskap.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður framleiðnihugtakið skilgreint nánar og söguleg 

þróun framleiðni vinnuafls á íslenskum vinnumarkaði skoðuð nánar með tilliti til fækkun 

vinnustunda, sveigjanlegri vinnutíma sem og jafnvægi milli vinnu- og einkalífs. Fyrir liggur að 

ýmsum verkefnum hefur verið komið af stað í gegnum tíðina á Íslandi þar sem áhersla var lögð 

á að stytta vinnutíma. Þar má fyrst nefna verkefni á vegum Evrópska efnahagssvæðisins frá 
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árinu 2000 sem nefnist Hið gullna jafnvægi sem og tilraunaverkefni á vegum 

Reykjavíkurborgar frá árinu 2015. Þá hafa ýmsar þjóðir jafnframt tekið mikilvæg skref í átt að 

styttingu vinnuvikunnar og ráðist í verkefni sem stuðla að styttingu vinnutíma. Því þykir tilefni  

til að taka slíkar þjóðir og aðrar nágrannaþjóðir til samanburðar. Í Alþjóðlegum samanburði á 

hagfræðilegum gögnum er algengt að Ísland sé borið saman við önnur Norðurlönd vegna 

svipaðrar uppbyggingu á hagkerfi þeirra og Íslendinga. 

 Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður því vikið að almennri þróun á Íslandi samanborið 

við aðrar þjóðir. Þar á meðal eru Danmörk, Finnland, Frakkland, Þýskaland, Noregur og 

Svíþjóð sem í neðangreindri umfjöllun verður vitnað í sem ,,samanburðarlönd“. Ítarlegri 

samanburður verður annars vegar gerður við Danmörku þar sem fjöldi vinnustunda er með 

þeim fæstu í heiminum. Hins vegar verður ítarlegur samanburður gerður við Frakkland en þar 

hefur verið reynt að stytta vinnuvikuna niður í 35 stundir á viku allt frá seinni hluta síðustu 

aldar (Guðný Gústafsdóttir o.fl., 2019 og Reykjavíkurborg, 2019). 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður samband framleiðni og vinnutíma rannsakað. 

Söguleg gögn yfir framleiðni og vinnutíma í Frakklandi, Danmörku og á Íslandi verða notuð 

og aðhvarfsgreiningu beitt til að leggja nákvæmara mat á samband þessara tveggja stærða. 

Þegar annars vegar framleiðni vinnuafls og hins vegar fjöldi vinnustunda er skoðuð í 

samanburðarlöndum og á Íslandi, líkt og á myndum 1 og 2, verður ljóst að þær þjóðir sem 

vinna mest afkasta ekki endilega mestu, m.ö.o. helst lengri vinnutími ekki í hendur við háa 

framleiðni. Danir og Norðmenn sem vinna minnst eru jafnframt með hæstu framleiðnina og 

Íslendingar, sem vinna mest, eru, ásamt Finnum, með lægstu framleiðnina. Það veltur upp þeirri 

spurningu hvort nauðsynlegt sé fyrir Íslendinga að vinna eins mikið og þeir í raun gera. 

 

 
Mynd 1: Verg landsframleiðsla á hverja vinnustund á föstu 
verðlagi. Ísland og samanburðarlönd (2019) 

Heimild: OECD, 2021-a 

 
Mynd 2: Meðalfjöldi vinnustunda á viku í fullu starfi á Íslandi og í 
samanburðarlöndum (2019) 

Heimild: Eurostat, 2020 
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Í fimmta kafla ritgerðarinnar verður fræðileg greining gerð þar sem framleiðsluferillinn (e. 

Aggregate production function) er notaður til að fá grófa mynd á það hversu mikið framleiðni 

þurfi að aukast þegar vinnutími er styttur svo landsframleiðsla dragist ekki saman. Í framhaldi 

af því verða töluleg gögn notuð til að greina tilvik þar sem miðað er við að Íslendingar séu með 

annars vegar sama fjölda vinnustunda á viku og Danir og hins vegar jafn háa framleiðni og 

Norðmenn. Jafnframt verður svokölluð ARIMA tímaraðagreining notuð sem 

hagrannsóknartæki og spálíkan hannað í þeim tilgangi að spá fyrir um framleiðnivöxt fimm ár 

fram í tímann út frá sögulegum gögnum yfir framleiðnivöxt. Út frá þeirri þróun sem hefur orðið 

á síðustu áratugum á framleiðni og vinnutíma verða síðan helstu niðurstöður dregnar saman í 

sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar.  

2 Framleiðni og vinnustundir 

Alþjóðleg tækni- og hnattvæðing á síðustu áratugum og þá sérstaklega á áttunda og níunda 

áratug síðustu aldar hefur gert það að verkum að umtalsverðar áherslubreytingar urðu á 

íslensku atvinnulífi. Í kjölfarið fjölgaði tækni- og þjónustustörfum en á sama tíma varð 

samdráttur í framleiðslustörfum. Töluverðar breytingar urðu á rekstrarmynstri og stefnum 

fyrirtækja og þar á meðal á fyrirhögun vinnutíma. Áhersla var lögð á að veita sveigjanlegri 

vinnutíma á seinni hluta níunda áratugs síðustu aldar sem birtist til að mynda í formi aukinnar 

verktakavinnu, tímabundnar ráðningar jukust og fjarvinna líkt og fjarvinnu sem varð algengari 

en nokkru sinni fyrr (Guðný Gústafsdóttir o.fl., 2019). 

Á Íslandi hefur vinnuvikan verið 40 vinnustundir frá því að lög um 40 stunda vinnuviku 

tóku gildi 1. janúar árið 1972. Örar samfélagsbreytingar hafa átt sér stað síðan þá sem að mestu 

leiti má útskýra með töluverðum tækniframförum og aukinni atvinnuþátttöku kvenna (Lög um 

40 stunda vinnuviku nr. 88, 1971). Á myndum 3 og 4 eru birt söguleg gögn yfir þróun 

vinnutíma. Gögn yfir árlegan meðalfjölda vinnustunda ná frá 1970-2019 og gögn yfir 

meðalfjölda vinnustunda á viku ná yfir 1995-2019. Í báðum tilfellum hefur fjöldi vinnustunda 

farið niður á við. 

Á undanförnum árum hefur tíðkast að fólk vinni langa vinnudaga og yfirvinna er 

algengari hér en í öðrum Norðurlöndum (Samtök atvinnulífsins, 2019). Með því er starfsfólk 

að fórna tíma sem það hefur utan vinnutíma eða tíma til að eyða með vinum og fjölskyldu 

(Desai, L., 2021). Því meira sem fólk vinnur þeim mun minni frítíma hefur það til til að verja 

með vinum og fjölskyldu og þess má geta að frítími spilar stórt hlutverk í aukinni velferð 
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vinnuafls þar sem hann dregur úr neikvæðum áhrifum lengri vinnutíma (Work-life balance, 

e.d.a). 

 
Mynd 3: Árlegur meðalfjöldi vinnustunda í fullu starfi á Íslandi 
1970-2019 

Heimild: OECD, 2021-b 

 
Mynd 4: Meðalfjöldi vinnustunda á viku í fullu starfi á Íslandi 1995-
2019 

Heimild: Eurostat, 2020 

Framleiðni hefur í gegnum tíðina verið notaður sem hagrænn mælikvarði á frammistöðu 

fyrirtækja. Framleiðni getur ýmist verið framleiðni fjármagns eða framleiðni vinnuafls og er 

almennt útskýrt sem hlutfall aðfanga og afurða eða hversu mikið hægt er að framleiða með 

gefnu magni aðfanga. Þá er framleiðni vinnuafls mælikvarði á hversu mikil virðissköpun er á 

hverja einingu vinnuafls, eða á hverja vinnustund. Þrír meginþættir ákvarða framleiðni 

vinnuafls; Gæði mannauðs, tæknibreytingar og skalahagkvæmni. Gæði mannauðs byggir á 

uppsafnaðri þekkingu og færni vinnuaflsins. Tæknibreytingar eða tækniframfarir eru knúnar 

áfram á nýjum uppfinningum eða nýsköpun og þróun á nýjum vörum og þjónustu. 

Skalahagkvæmni felur í sér að lágmarka framleiðslukostnað með gefnum aðföngum (Korkmaz 

og Korkmaz, 2017). Þegar notkun aðfanga helst óbreytt en verðmæti afurða eykst er talað um 

að framleiðni hafi aukist og undanfarna áratugi hefur framleiðnivöxtur í flestum tilfellum verið 

afleiðing tækniframfara (Ingjaldur Hannibalsson og Tryggvi Þór Herbertsson, 1999). 

Fræðimenn hafa gagnrýnt að á undanförnum árum hefur lítill greinarmunur verið 

gerður á hugökunum skilvirkni og framleiðni (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011). 

Atvinnurekendur setja gjarnan þessa tvo mælikvarða undir sama hatt. Aftur á móti, í 

stefnumótun fyrirtækja, eru framleiðni og skilvirkni tveir ólíkir mælikvarðar og aðgreining 

þeirra á milli skiptir sköpum þegar áhersla fyrirtækisins er lögð á nýsköpun og að viðhalda 

arðbærum rekstri. Skilvirkni er skilgreind sem fjöldi vinnustunda af hálfu vinnuafls sem er 

nauðsynlegur til ljúka þeim verkefnum sem því er falið. Þegar skilvirkni er mæld er fjöldi 

vinnustunda sem krafist er af atvinnurekandanum borinn saman við staðlaðan fjölda sem krafist 

er í sama iðnaði eða umhverfi. Í grófum dráttum felur skilvirkni í sér skalahagkvæmni, eða að 

afkasta því sama með minna magni aðfanga. Aftur á móti er framleiðni vinnuafls, líkt og segir 
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að ofan, hlutfall þess sem framleitt er af vörum eða þjónustu á móti fjölda vinnustunda sem 

varið er í að framleiða. Ef umfjöllun um mælikvarðana tvo er tekin saman felst skilvirkni í því 

að lágmarka aðföng en afkasta því sama en framleiðni felst í að auka afurðir miðað við gefin 

aðföng (Mankins, 2017). 

Framleiðnivöxtur er einn helsti drifkraftur bættra lífskjara til lengri tíma litið og þegar 

til langs tíma er litið hefur vöxtur í framleiðni vinnuafls verið knúinn áfram af nýsköpun, 

fjárfestingu í mannauði og aukinni menntun. Fjárfesting í mannauði byggir á gæðum 

vinnuaflsins. Til að meta gæði vinnuaflsins er hægt að líta á þætti eins og menntun og heilsu. 

Aukin menntun spilar stóran þátt í að bæta hæfni vinnuafls og færni þess til að geta skilað af 

sér góðu starfi. Heilsa hefur áhrif á framleiðni vinnuafls með þeim hætti að þeir sem 

heilbrigðari eru kunna að vera skilvirkari, fljótari að tileinka sér ný vinnubrögð og búa alla 

jafna yfir meiri hvata til að bæta þekkingu sína og færni. Þar með ýtir betri heilsa undir meiri 

þekkingu sem alla jafna eykur framboð á hæfara og skilvirkara vinnuafli. Lýðfræðilegir þættir 

eins og aldurssamsetning vinnuaflsins hafa jafnframt áhrif á framleiðni vinnuafls. 

Vísbendingar eru um að í löndum þar sem meðalaldur vinnuafls er hlutfallslega lárgur sé 

auðveldara að aðlagast tækninýjungum en í löndum með hærri meðalaldur. Það getur að 

einhverju leiti verið útskýrt með því að eldra vinnuafl er líklegra til að tileinka sér og halda sig 

við eldri aðferðir en þeir sem yngri eru. Tekjuójöfnuður og kynjamisrétti geta jafnframt haft 

áhrif á framleiðni vinnuafls. Nýlegar rannsóknir sýna fram á að hægt er að tengja lægri 

tekjuójöfnuð við meiri og stöðugri vöxt í framleiðni. Aukið aðgengi að menntun og bættir 

tekjumöguleikar fyrir konur getur ýtt undir aðkomu kvenna á vinnumarkað og þar með aukið 

fjárfestingu í mannauði (Dieppe, 2020 og Holm, J. R., 2014). 

 Framleiðni vinnuafls er meðal annars mæld með því að skoða verga landsframleiðslu á 

föstu verðlagi, annars vegar á hverja vinnustund og hins vegar á hvern íbúa (á mann). Líkt og 

Efnahags- og framfarastofnunin (e. Organisation for Economic Co-operation and Development 

[OECD]) gerir í sínum mælingum á framleiðni vinnuafls milli landa er framleiðsla á 

vinnustund notuð. Út frá gögnum OECD er hægt að sjá framleiðnivöxt, mældan í framleiðslu 

á vinnustund, frá 1970-2019. Líkt og sjá má á myndum 5 og 6 hefur framleiðni farið vaxandi 

síðustu áratugi þó aðeins hafi dregið úr vextinum síðustu ár, eða eftir efnahagsáfallið 2008. Ef 

litið er sérstaklega á framleiðslu á vinnustund, sem sjá má á mynd 6, hefur framleiðni á 

tímabilinu 1970-2019 rúmlega þrefaldast eða aukist um 228%. Meðalvöxtur milli ára var á því 

tímabili 2,49% en 1,51% frá 2008-2019 (OECD, 2021-a). 
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Mynd 5: Verg landsframleiðsla á hvern íbúa á föstu verðlagi 

Heimild: The World Bank, 2020 

 
Mynd 6: Verg landsframleiðsla á hverja vinnustund á föstu verðlagi 

Heimild: OECD, 2021-a 

2.1 Sveigjanlegur vinnutími 

Líkt og áður hefur komið fram er ein af megináherslum með styttingu vinnuvikunnar að bjóða 

upp á sveigjanlegri vinnutíma. Með örum samfélagsbreytingum síðustu ára hefur myndast 

aukin þörf til sveigjanlegs vinnutíma. Þessar samfélagsbreytingar hafa ýmist verið í formi 

aukinnar atvinnuþátttöku kvenna eða tækniframfara. Þar sem atvinnuþátttaka karla hefur 

haldist fremur stöðug er atvinnuþátttaka í heild sinni orðin meiri líkt og mynd 7 gefur til kynna. 

Algengt er að báðir foreldrar barnafjölskyldna vinni fullan vinnudag og þar með hefur þörf 

fyrir sveigjanlegum vinnutíma aukist þar sem umtalsverð áskorun getur verið falin í því að 

standa undir skyldum bæði innan sem utan vinnumarkaðar (Baltes o.fl., 1999). Til að bregðast 

við slíkum breytingum hafa stjórnvöld sett aukna áherslu á sveigjanlegan vinnutíma. Kveðið 

hefur verið á um sveigjanlegan vinnutíma í íslenskum jafnréttislögum frá árinu 1996. Sérstök 

áhersla var lögð á að atvinnurekendur veiti starfsfólki sínu sveigjanlegri vinnutíma svo lengi 

sem starfsemi fyrirtækisins skerðist ekki (Guðný Gústafsdóttir o.fl., 2019). 

 
Mynd 7: Atvinnuþátttaka eftir kyni (16-74 ára) 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2005 og Hagstofa Íslands, 2019 
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Lonnie Golden tekur saman rannsóknir sem sýna að í flestum tilfellum hafi aukinn 

sveigjanleiki á vinnumarkaði tvenn grunnáhrif á frammistöðu fyrirtækja. Annars vegar aukist 

framleiðni hvers og eins starfsmanns og þar með dregur úr launakostnaði á hverja framleidda 

einingu. Hins vegar aukist velferð starfsmanna samhliða aukningu lífs- og starfsánægju. 

Sveigjanlegur vinnutími og ráðstöfun hans eftir eigin höfði getur aukið afköst starfsmanna og 

dregið úr minnkandi jaðarafköstum (e. diminishing marginal returns) þegar líða fer á 

vinnudaginn. Nánar verður fjallað um minnkandi jaðarafköst vinnuafls þegar líður á 

vinnudaginn í síðari köflum. Jafnframt getur slíkt fyrirkomulag aukið lífsgæði hvers og eins 

starfsmanns sem hefur jákvæð áhrif á aðra starfsmenn og þar með vinnustaðinn í heild sinni. 

Jafnvel getur aukinn kostnaður getur myndast við að bjóða ekki upp á slíkan sveigjanleika. Ef 

vinnutímavæntingar starfsmanna fer ekki saman við rekstrartímaáætlun atvinnurekandans 

getur það aukið fjarvistir og dregið úr starfsánægju sem hefur neikvæð áhrif á framleiðni 

vinnuafls (Golden, 2012). 

2.2 Jafnvægi vinnu- og einkalífs 

Upphaflega voru aðgerðir til að koma á jafnvægi milli vinnu- og einkalífs ætlaðar til að hjálpa 

konum með börn að komast á eða viðhalda samkeppnisstöðu á vinnumarkaði. Í dag höfða slíkar 

aðgerðir að mestu leiti til beggja kynja og gerir fólki á vinnumarkaði kleift að samtvinna vinnu- 

og einkalíf (Lockwood, 2003). Jafnvægi milli vinnu og einkalífs er skilgreint sem vægi milli 

tíma sem einstaklingar annars vegar verja í málefni tengd vinnu og hins vegar tíma sem 

einstaklingar hafa til eigin ráðstöfunar, eða frítíma (Gregory og Milner, 2009).  

Líkt og áður segir er ein af megináherslum styttingar vinnuvikunnar að auka jafnvægi 

vinnu- og einkalífs en í nútímasamfélagi er samtvinning þessara þátta ein helsta áskorun 

starfsmanna og atvinnurekenda. Togstreita milli þeirra getur verið þreytuvaldandi og aukið 

streitu og fjarvistir (Lockwood, 2003). Enn fremur eru rannsóknir sem sýnt hafa fram á að 

aukið jafnvægi milli vinnu- og einkalífs dragi úr slíkri togstreitu og þar með þáttum líkt og 

streitu og fjarvistum sem kunna að hafa neikvæð áhrif á framleiðni vinnuafls til lengri tíma 

(Sen og Bakht, 2013).  

Á myndum 8 og 9 má sjá tvo mælikvarða OECD á jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

OECD metur jafnvægi milli vinnu- og einkalífs þjóða með því að skoða annars vegar hlutfall 

vinnuafls sem vinnur langan vinnudag og hins vegar hversu mikinn tíma þeir hafi í persónulega 

umönnun og frítíma til eigin ráðstöfunar. Hlutfall vinnuafls á íslenskum vinnumarkaði sem 

vinnur langan vinnudag er um 15% sem er töluvert hærra en meðaltal OECD landanna sem er 
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11% og starfsmenn í fullu starfi hafa að meðaltali um 14 klukkustundir á dag í frítíma og 

persónulega umönnun sem er lægra en 15 klukkustunda meðaltal OECD landanna. Ef skoðaðir 

eru mælikvarðarnir tveir á Íslandi og hjá samanburðarlöndum, líkt og á myndum 8 og 9, verður 

ljóst hversu höllum fæti Íslendingar standa miðað samanburðarþjóðir (OECD, 2019). 

 

Jafnvægi vinnu- og einkalífs skv. mælikvörðum OECD 

 
Mynd 8: Hlutfall vinnuafls sem vinnur langan vinnudag (láréttur 
ás sýnir prósentu) 

Heimild: OECD, 2019 

 

 
Mynd 9: Tíma varið í frítíma og persónulega umönnun (láréttur ás 
sýnir prósentu) 

Heimild: OECD, 2019 

 
Þrátt fyrir að flestar rannsóknir bendi til þess að samdráttur í fjölda vinnustunda hafi heilt yfir 

jákvæð áhrif eru ákveðnir þættir sem gefa vísbendingar um neikvæð áhrif. Í fyrsta lagi getur 

samdráttur á vinnutíma leitt af sér ný vinnubrögð sem getur tekið tíma að aðlagast og á meðan 

eru kröfur til starfsfólksins þær sömu. Slíkt getur verið streituvaldandi og þar með haft neikvæð 

áhrif á velferð starfsfólksins. Í öðru lagi geta reglugerðir (e. policies) um styttan vinnutíma 

dregið úr starfsöryggi þar sem atvinnurekendur geta litið á fjármuni sem meira aðlaðandi kost 

en vinnuafl og þar með ráðist í að skipta út vinnuafli fyrir fjármuni. Slíkt hefur neikvæð áhrif 

á velferð vinnuafls þar sem starfsöryggi spilar stóran þátt í starfsánægju. Í þriðja lagi getur 

styttri vinnutími haft áhrif á ópeningalegan (e. non-pecuniary) ábata af vinnu þar sem vinnuafl 

er ekki einungis álitið sem tekjulind því þrátt fyrir að efnislegum þörfum þess sé uppfyllt er 

jafnframt ópeningalegur ábati líkt og staða og viðurkenning (e. status and recognition) sem 

dregist geta saman þegar vinnutími er styttur (Lepinteur, 2019). 
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3 Alþjóðlegur samanburður 

Ýmsar þjóðir hafa ráðist í aðgerðir sem varða styttingu á vinnutíma. Þar á meðal Portúgal. Í 

upphafi tíunda áratugs síðustu aldar var meðalfjöldi vinnustunda á viku á Portúgal fremur hár 

og orðinn talsvert áhyggjuefni. Í ljósi þess og til að færast í átt að Evrópskum stöðlum var 

innleidd reglugerð sem kvað á um að vinnuvikan yrði stytt úr 44 stundum í 40 stundir án 

launaskerðingar. Ástæða þess að samanburður er gerður á aðgerðum í Frakklandi fremur en hjá 

Portúgal er vegna eiginleika aðgerða hjá Frökkum sem líkja að miklu leiti við þá eiginleika 

sem einkenna aðgerðir Íslendinga. Ólíkt aðgerðum Portúgala lögðu Frakkar áherslu á að auka 

sveigjanlegan vinnutíma samhliða styttingu vinnutíma. Jafnframt var styttingin í Frakklandi 

meiri þar sem fjöldi vinnustunda fyrir styttingu var fremur hár samanborið við Portúgal fyrir 

styttingu (Lepinteur, 2019). Lönd sem jafnframt hafa ráðist í aðgerðir sem stuðla að styttingu 

vinnuvikunnar eru meðal annars Belgía, Holland og Nýja Sjáland. Ákveðið var að taka fyrir 

lönd þar sem aðgerðir hafa svipaða eiginleika og aðgerðir Íslands hvað varðar styttingu 

vinnuvikunnar.  

 Líkt og áður segir er ýmist notast við framleiðslu á mann eða framleiðslu á vinnustund 

til að bera saman framleiðni milli þjóða en þegar leitast er eftir að bera saman lífskjör milli 

landa er litið á framleiðslu á vinnustund. Til að mynda í tilfelli eins og hjá Íslendingum er 

landsframleiðsla á mann sambærileg samanburðarlöndum en á móti kemur að til þess að 

framleiða eins mikið og samanburðarlöndin á hvern íbúa vinna Íslendingar lengri vinnudaga. 

Þar með er framleiðsla á vinnustund notuð því í þeirri stærð er tillit tekið til fjölda vinnustunda. 

Á mynd 10 má sjá nánar hversu höllum fæti Íslendingar hafa staðið í samanburði á 

landsframleiðslu á vinnustund frá 1970-2019. Íslendingar og Finnar hafa í gegnum tíðina 

framleitt minnst á hverja vinnustund en Norðmenn og Danir hafa framleitt mest. Á myndum 

11 og 12 er samanburður á fjölda vinnustunda á Íslandi og í samanburðarlöndum birtur. Frá 

1970 hafa Íslendingar verið meðal þeirra þjóða sem vinna flestar vinnustundir á ári en allt frá 

efnahagsáfallinu 2008 hefur vinnutími verið nálægt meðaltali samanburðarlanda. Aftur á móti 

hefur meðalfjöldi vinnustunda á viku á Íslandi verið og er töluvert hærri en hjá 

samanburðarlöndum. 
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Mynd 10: Verg landsframleiðsla á vinnustund á Íslandi og í samanburðarlöndum á 
föstu verðlagi USD 

Heimild: OECD, 2021-a 

 

 
Mynd 11: Árlegur meðalfjöldi vinnustunda í fullu starfi 1970-2019 – Ísland og 
samanburðarlönd 

Heimild: OECD, 2021-b 

 

 
Mynd 12: Meðalfjöldi vinnustunda á viku í fullu starfi 1995-2019 - Ísland og 
samanburðarlönd 

Heimild: Eurostat, 2020 
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3.1 Ísland 

3.1.1 Hið gullna jafnvægi 

Hugmyndir um styttingu vinnuvikunnar eru ekki nýjar af nálinni. Reynt hefur verið að stytta 

vinnutíma undanfarna áratugi með einum eða öðrum hætti. Verkefnum af ýmsum toga hefur 

verið komið af stað til að ná fram styttri og sveigjanlegri vinnuviku hér á landi. Þar á meðal 

samstarfsverkefni EES landa sem komið var af stað á árunum 2000 – 2001, þar sem áhersla 

var lögð á sveigjanlegan vinnutíma. Hér á landi fékk verkefnið nafnið „Sveigjanleiki á 

vinnustað í tíu skrefum: Hið gullna jafnvægi.“ Reykjavíkurborg og Gallup fóru með umsjá 

verkefnisins hér á landi og gáfu út fræðsluefni og leiðbeiningar fyrir bæði starfsfólk og 

atvinnurekendur. Helsta markmið verkefnisins var að gera starfsfólki kleift að aðlagast nýjum 

aðstæðum og breyttum kröfum á vinnumarkaði með því, meðal annars, að bjóða upp á 

sveigjanlegri vinnutíma fyrir starfsfólk sem átti að skila sér í aukinni framleiðni, 

atvinnurekendum til hagsbóta (Guðný Gústafsdóttir o.fl., 2019). 

3.1.2 Tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar og BSRB 

Nýlegt verkefni sem ráðist var í hér á landi sem snýr að styttingu vinnuvikunnar er 

Tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar og BSRB. Fyrirtækjum á vegum Reykjavíkurborgar stóð 

til boða að taka þátt í tilraunaverkefni þar sem vinnuvikan var stytt og áhrif styttingarinnar á 

starfsemi fyrirtækja sem tóku þátt voru rannsökuð. Verkefnið skiptist í tvo áfanga. Sá fyrri 

hófst árið 2015 og helstu markmið voru að kanna áhrif styttingar vinnutíma á heilsu, líðan, 

starfsanda og þjónustu hjá starfsmönnum Reykjavíkurborgar. Öðrum áfanga var komið af stað 

árið 2018 með það að markmiði að kanna langtímaáhrif aðgerðarinnar og kanna fjölbreyttari 

starfsstaði til að geta metið áhrifin á víðtækari hátt. Niðurstöður rannsókna leiddu í ljós að 

styttingin hafði jákvæð áhrif á starfsánægju auk andlegrar og líkamlegrar heilsu. Jafnframt 

jókst jafnvægi milli vinnu- og einkalífs hjá barnafjölskyldum auk þess sem þátttaka karla í 

barnauppeldi og við heimilisstörf jókst. Jafnframt voru áhrifin rannsökuð með því að bera 

saman áhrif á annars vegar á tilraunahóp og hins vegar á samanburðarhóp. Niðurstöður leiddu 

í ljós jákvæð áhrif á almenna líðan af styttingunni. Þeir sem tilheyrðu tilraunahópnum upplifðu 

minna vinnutengt álag og hlutfall þeirra sem töldu sig hamingjusama jókst meira milli mælinga 

í tilraunahópnum heldur en í samanburðarhópnum. Aukinn frítími í kjölfar styttingarinnar gerði 

starfsfólki kleift að sinna persónulegum erindum og verja meiri tíma með fjölskyldu 

(Reykjavíkurborg, 2019). 
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 Í skýrslu Reykjavíkurborgar voru engar vísbendingar um að afköst starfsmanna hefðu 

dregist saman við styttingu vinnutímans. Þá töldu 21% meðlima samanburðarhópsins vera 

ókost að verkefni myndu safnast upp en aðeins 9% meðlima tilraunahópsins töldu það vera 

raunin (Reykjavíkurborg, 2019). Í skýrslu sem gerð var fyrir Félagsmálaráðuneytið og byggð 

á tilraunaverkefni ríkisins og BSRB voru jafnframt könnuð áhrif styttingar vinnutíma á afköst 

og skilvirkni starfsmanna sem starfa hjá stofnunum á vegum ríkisins. Skoðuð voru áhrif á 

afköst og skilvirkni hjá Lögreglunni á Vestfjörðum, Þjóðskrá Íslands, Útlendingastofnun og 

Ríkisskattstjóra. Til að meta áhrif á afköst og skilvirkni hjá Lögreglunni á Vestfjörðum var 

notast við gögn yfir umferðalaga- og fíkniefnabrot en slík mál falla undir frumkvæðismál 

útkallslögreglu. Hjá Þjóðskrá Íslands og Útlendingastofnun voru skoðaðar afgreiðslur 

umsókna. Hjá Ríkisskattstjóra voru skoðaður heildarfjöldi símtala sem afgreidd voru og hversu 

ánægðir viðskiptavinir væru með afgreiðslu þjónustufulltrúa í höfuðstöðvunum. Þó erfitt hafi 

verið að meta ábatann af styttri vinnutíma á einungis eins eða tveggja ára tímabili eftir 

innleiðingu er alla jafna lítið af vísbendingum sem benda til þess að afköstum og skilvirkni hafi 

hrakað (Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir og Ingibjörg Björnsdóttir, 2019).  

3.1.3 Styttri vinnutími innleiddur í kjarasamninga 

Styttri vinnuvika var innleidd í kjarasamninga sem tóku gildi 1. janúar 2021, svokallaða 

lífskjarasamninga, þar sem áhersla var lögð á að fækka vinnustundum, auka sveigjanleika í 

starfi og stuðla að auknu jafnvægi milli vinnu- og einkalífs. Að minnsta kosti fjórar 

mismunandi útfærslur á styttingu vinnuvikunnar standa atvinnurekendum og launþegum til 

boða. Í fyrsta lagi er hver vinnudagur styttur, þar sem launþegi og atvinnurekandi semja um 

hvernig hátta megi styttingu hvers og eins vinnudags vikunnar um 53 mínútur. Í öðru lagi er 

vinnuvikan stytt með þeim hætti að starfsmaður lýkur störfum fyrir hádegi föstudags og þar 

með styttist hver föstudagur um 212 mínútur. Í þriðja lagi verður annar hver föstudagur nýttur 

sem heill frídagur. Í fjórða lagi er vinnudagur styttur þar sem vélar ráða hraða starfsemi og 

hvíldarhlé yrðu útfærð miðað við starfsemi vélanna (Samtök atvinnulífsins, 2019). BSRB hefur 

innleitt í kjarasamninga sína að stytta megi vinnuvikuna niður í 36 virkar vinnustundir á viku 

án launaskerðingar. Þar með fer fjöldi vinnustunda á viku úr 40 klukkustundum í 36. Gengið 

var að kröfum BSRB um að 80% vaktaálag hefði sama vægi og 100% vaktaálag áður. Með 

þeim breytingum eiga þeir sem eru í vaktavinnu utan dagvinnutíma rétt á enn styttri vinnuviku, 

eða allt niður að 32 klukkustundum á viku. Jafnframt er vaktaálag greitt fyrir þá vinnu sem 

unnin er utan dagvinnutíma. Vaktaálag vegna næturvinnu verður hækkað í 65% á virkum 
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dögum og 75% um helgar en vaktaálag á kvöldvöktum helst í 33% og á helgarvöktum helst 

það í 55% (Svona innleiðum við styttri vinnuviku, e.d.). 

 VR gerði sambærilegt samkomulag í kjarasamningum 2020 við félagsmenn sína um að 

stytta megi vinnuvikuna um 9 mínútur á dag, fyrir starfsmann í fullu starfi, án launaskerðingar. 

Það jafngildir 45 mínútum á viku eða þremur klukkustundum og 15 mínútum á mánuði 

(Stytting vinnuvikunnar, e.d.). Þá gerði Efling félagsmönnum sínum sem vinna dagvinnu 

heimilt að stytta vinnuvikunna úr 40 klukkustundum  allt niður að 36 klukkustundum á viku. 

Lágmarks stytting eru 13 mínútur á dag en það nemur 65 mínútur á viku og matar- og kaffitímar 

haldast óbreyttir. Við hámarks styttingu (fjórar virkar stundir á viku) mun réttur til matar- og 

kaffitíma þurrkast út (Dagvinna, e.d.). Þann 1. maí 2021 tekur gildi samningur félagsmanna 

sem vinna í vaktavinnu um styttingu vinnuvikunnar. Þá gefst heimild til að stytta vinnuvikuna 

úr 40 klukkustundum í 36. Auk þess gefst tækifæri á styttingu í 32 klukkustundir en þá er tekið 

mið af vægi vinnuskyldustunda (Vaktavinna, e.d.).  

3.2 Frakkland 

Á myndum 13, 14, 15, 16 eru borin saman söguleg gögn á Íslandi og í Frakklandi yfir verga 

landsframleiðslu á mann, verga landsframleiðslu á vinnustund, árlegs meðalfjölda vinnustunda 

og meðalfjölda vinnustunda á viku. Framleiðsla á mann hefur í gegnum tíðina verið svipuð í 

Frakklandi og á Íslandi. Sama á við um árlegan meðalfjölda vinnustunda en meðalfjöldi 

vinnustunda á viku er lægri í Frakklandi sem getur útskýrt meiri framleiðslu á hverja 

vinnustund hjá Frökkum.  

 

 
Mynd 13: Samanburður á vergri landsframleiðslu á mann í 
Frakklandi og á Íslandi 

Heimild: The World Bank, 2020 

 
Mynd 14: Samanburður á vergri landsframleiðslu á vinnustund í 
Frakklandi og á Íslandi 

Heimild: OECD, 2021-a 

 



 

 
 

14 

 
Mynd 15: Samanburður á árlegum meðalfjölda vinnustunda í 
Frakklandi og á Íslandi 

Heimild: OECD, 2021-b 

 
Mynd 16: Samanburður á meðalfjölda vinnustunda á viku í 
Frakklandi og á Íslandi 

Heimild: Eurostat, 2020 

 

Reglugerðir í Frakklandi, sem stuðla að styttingu vinnutíma, má rekja aftur til 1919 þar sem 

kynnt var til leiks 48 klukkustunda vinnuvika. Síðan þá hafa fleiri slíkar reglugerðir verið 

gerðar þar sem vinnutími hefur verið styttur smám saman þar til Aubry I (1998) og Aubry II 

(2000) reglugerðirnar voru kynntar til sögunnar árin 1998 og 2000 en hún fól í sér styttingu 

vinnuvikunnar úr 40 vinnustundum niður í 35 stundir (Gregory og Milner, 2009). 

Meginmarkmið aðgerðarinnar var að hafa jákvæð áhrif á vinnumarkað með þeim hætti að 

mynda fleiri störf í gegnum starfsdeilingu (e. work sharing) og auka almenna velferð 

starfsmanna með því að auka frítíma fólks (Estevão og Petrongolo, 2008). Það sem gerði þau 

lög frábrugðin fyrri reglugerðum sem stuðla að styttingu vinnutíma var að sérstök áhersla var 

lögð á ábata af framleiðslu og framleiðni vinnuafls ásamt því að huga að velferð starfsmanna. 

Fyrri reglugerðir voru upp til hópa með það eina markmið að leiðarljósi að auka lífsgæði 

(Gregory og Milner, 2009). Nýleg rannsókn sem gerð var til að meta áhrif aðgerðarinnar á 

velferð starfsmanna gefur vísbendingar um að velferð og frítíma- og starfsánægja starfsmanna 

hafi aukist (Lepinteur, 2019). 

Umtalsverður vöxtur varð í hagkerfinu og mikil bjartsýni einkenndi franskt þjóðlíf í 

upphafi reglugerðanna (Aubri I) þar sem stór hluti vinnuaflsins skrifaði undir nýja 

kjarasamninga með styttum vinnutíma. Ný störf mynduðust og töluverður samdráttur í 

atvinnuleysi fylgdi. Aftur á móti snerist sú bjartsýni um koll þegar atvinnurekendur hófu að 

skilgreina vinnutíma á nýjan hátt. Þeir vildu taka út launað hlé og kaffitíma, ónauðsynlega 

launaða frídaga og launað þjálfunartímabil starfsmanna. Reynt var að taka á þessum málum í 

seinni reglugerðinni (Aubry II) en atvinnurekendum tókst sífellt að finna leiðir framhjá lögum 

(Askenazy, 2013). Það útskýrir að miklu leiti í samanburði við samanburðarlönd hvers vegna 

árlegur meðalfjöldi vinnustunda á viku er eins hár og hann er en á sama tíma er meðalfjöldi 

vinnustunda á viku fremur lágur.  Jafnframt var algengt að staðlaður vinnutími (e. standard 
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work hours) væri um 35 stundir á viku en í starfsgreinum sem kröfðust lengri vinnutíma var 

vinnutími gjarnan aukinn í formi yfirvinnutíma. Þess má til dæmis geta að samkvæmt 

lögmannasamtökunum í Frakklandi vinnur 44% starfsmanna 55 vinnustundir eða meira á viku 

(Average working hours, 2021). Þrátt fyrir að helstu markmiðum reglugerðarinnar hafi ekki 

öllum verið náð hafði hún heilt yfir jákvæð áhrif á vinnumarkaðinn. Fjöldi rannsókna hafa 

verið gerðar til að meta heildaráhrif aðgerðarinnar. Kannanir sem lagðar voru fyrir 

atvinnurekendur sýna að samdráttur í vinnutíma á árunum 1996-2004 hjá starfsfólki í fullu 

starfi er á bilinu 8-12% sem er ekki langt frá upprunalegu markmiði aðgerðarinnar, að stytta 

vinnutíma um 4 vinnustundir. Ef vinnutími hjá öllum þeim fyrirtækjum og stofnunum sem 

innleiddu 35-stunda vinnuviku er samdrátturinn metinn á bilinu 6-8% og hjá opinberum 

fyrirtækjum var samdrátturinn aðeins 5-6% (Askenazy, 2013).   

Áður nefndir mælikvarðar sem ákvarða hversu vel þjóðir standa hvað varðar jafnvægi 

milli vinnu- og einkalífs gefa til kynna að Frakkland standi framarlega í þeim málum. Í 

Frakklandi vinnur aðeins um 8% vinnuaflsins langan vinnudag en það er undir meðaltali OECD 

ríkjanna sem er 11%. Jafnframt geta Frakkar að meðaltali ráðstafað 68% sólarhringsins eða 

16,4 klukkustundum í persónuleg erindi og frítíma. Það er undir meðaltali OECD ríkjanna sem 

er 15 klukkustundir. Atvinnuþátttaka kvenna er yfir meðaltali OECD landanna en 78% þeirra 

vinna fullt starf (Work-life balance, e.d.a).  

3.3 Danmörk 

Danir eiga það sameiginlegt okkur Íslendingum að búa við lítið opið hagkerfi ásamt því að 

reglugerðir og fyrirkomulag vinnutíma er að mestu leiti byggt á kjarasamningum (Knudsen og 

Lind, 2018). Á myndum 17, 18, 19, 20 eru borin saman söguleg gögn á Íslandi og í Danmörku 

yfir verga landsframleiðslu á mann, verga landsframleiðslu á vinnustund, árlegs meðalfjölda 

vinnustunda og meðalfjölda vinnustunda á viku. Vöxtur í vergri landsframleiðslu á mann, á 

Íslandi og í Danmörku hefur verið nokkuð samhljóma í gegnum tíðina en er þó hærri í 

Danmörku. Þegar bornir eru saman fjöldi vinnustunda er ljóst að Danir skila sinni framleiðslu 

á mun færri vinnustundum en Íslendingar. M.ö.o er virðissköpun á hverja vinnustund vinnuafls 

meiri í Danmörku en á Íslandi. Margir þættir spila þar inn eins og til að mynda er vinnuvikan 

almennt styttri í Danmörku en á Íslandi, atvinnuleysi er að jafnaði meira, fólk fer fyrr á eftirlaun 

og fólksfjöldi er meiri (Gylfi Magnússon, 2010). 
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Mynd 17: Samanburður á vergri landsframleiðslu á mann í 
Danmörku og á Íslandi 

Heimild: The World Bank, 2020 

 
Mynd 18: Samanburður á vergri landsframleiðslu á vinnustund í 
Danmörku og á Íslandi 

Heimild: OECD, 2021-a 

 

 
Mynd 19: Samanburður á árlegum meðalfjölda vinnustunda í 
Danmörku og á Íslandi 

Heimild: OECD, 2021-b 

 
Mynd 20: Samanburður á meðalfjölda vinnustunda á viku í 
Danmörku og á Íslandi 

Heimild: Eurostat, 2020 

 

Undanfarin ár hefur vinnutími verið eitt helsta áhersluatriðið í kjarasamningum en fram til 

ársins 1980 hafði vinnutími verið talsvert áhyggjuefni. Í ljósi þess var ákveðið að leggja 

megináherslu á styttri og sveigjanlegri vinnutíma í kjarasamningum. Í kjarasamningum árið 

1998 var greinarmunur gerður á virkum vinnutíma eftir atvinnugreinum. Til að mynda var 

samið um í einhverjum atvinnugreinum að vinnutími gæti verið breytilegur á 12 mánaða 

tímabili svo lengi sem meðalfjöldi vinnustunda á viku væru 37 klukkustundir á viku. Enn 

fremur voru breytingar gerðar í kjarasamningum árið 2004 þar sem hver og einn einstaklingur 

eða hópur einstaklinga gátu samið um fyrirhögun vinnutíma (Knudsen og Lind, 2018). 

3.3.1 Flexicurity model 

Áberandi á dönskum vinnumarkaði er rík stefna til að stuðla að sveigjanlegum vinnutíma og 

þeirra útgáfu af „Líkan sveigjanleika“ eða „Flexicurity model“. Danska útgáfan af líkaninu er 

gjarnan tekin til fyrirmyndar vegna yfirburðar árangurs þeirra í að veita fyrirtækjum 

sveigjanleika og um leið hugað að félagslegri og hagrænni vernd (e. socio-economic security)  
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starfsmanna (Knudsen og Lind, 2018). Í grunninn er slíkur sveigjanleiki veittur til að koma til 

móts við starfsmenn sem vinna á öðrum hraða eða þurfa styttri vinnutíma. Þá fá starfsmenn 

borgað miðað við afköst og í sumum tilvikum fá starfsmenn greidda launauppbót. Samningar 

um sveigjanleika eru gerðir við starfsmenn til fimm ára í senn og eftir þann tíma eru þeir 

endurmetnir. Jafnframt veita sveitarfélög starfsmönnum sem eru 40 ára eða eldri gjarnan fast 

sæti í sveigjanlegu starfi (Flexjob) (Work-life balance, e.d.a).  

Það sem einkennir helst dönsku útgáfu af „Líkan sveigjanleika“ er, í fyrsta lagi, að 

kjarasamningar eru gerðir með þeim hætti að veita fyrirtækjum sveigjanleika í að nýta 

vinnuaflið á sem hagkvæmastan hátt. Starfsmannavelta er töluverð þar sem engin lögbundin 

vernd er gegn uppsögnum og uppsagnarfrestir eru stuttir. Þar með er ekki mikil áhætta fólgin í 

því fyrir atvinnurekendur að ráða inn nýtt starfsfólk. Í gegnum kjarasamninga geta 

atvinnurekendur samið við starfsfólk um sveigjanlegan vinnutíma og breytileika í lengd 

vinnuvikunnar. Jafnframt er auðvelt fyrir starfsfólk að vinna við sveigjanlegar vinnuaðstæður 

þar sem stéttarfélög sækjast eftir því að draga úr þáttum sem hindra jafnvægi milli vinnu- og 

einkalífs. Í öðru lagi styðja stefnur stjórnvalda við jafnvægi á vinnumarkaði. Sérstök áhersla er 

lögð á að auka þekkingu og færni vinnuaflsins og alla jafna er það gert í samvinnu við 

stéttarfélög og atvinnurekendur í takt við starfsmannaþarfir fyrirtækjanna. Virk atvinnustefna 

Dana gera þar með vinnuaflið betur í stakk búið til að aðlagast og uppfylla þarfir 

atvinnurekenda. Velferðarkerfið (e. welfare state) sér svo um að bæta upp fyrir þau vandamál 

sem kunna að myndast í slíku fyrirkomulagi og vegna fremur lítils atvinnuöryggis er stutt við 

bakið á starfsmönnum í gegnum löggjafarvaldið. Til dæmis með þeim hætti að tryggja 

starfsmönnum bætur við atvinnumissi (Knudsen og Lind, 2018).  

Fjöldi vinnustunda á dönskum vinnumarkaði töluvert lægri en hjá íbúum annarra 

Evrópuþjóða. Til hliðsjónar við samanburðarlönd og þar á meðal Íslandi, er fjöldi vinnustunda 

á viku hjá Dönum talsvert lægri. Danir leggja mikla áherslu á  kosti frítíma og sjá mikilvægi í 

því að samræma fjölskyldu-, atvinnu- og einkalíf auk þess sem talsverð áhersla er lögð á að 

halda yfirvinnutímum í lágmarki (Work-life balance, e.d.b). Áðurnefndir mælikvarðar OECD 

til að meta árangur þjóða í að samræma vinnu- og einkalífs sýna að Danir standa framarlega í 

þeim málum. Aðeins 2% vinnuaflsins vinnur langa vinnudaga sem er töluvert lægra en 11% 

meðaltal OECD landanna og Danir hafa að meðaltali 66% sólahringsins, eða 15,9 

klukkustundir á dag, til eigin ráðstöfunar samanborið við 15 klukkustunda meðaltal OECD 

landa (Work-life balance, e.d.a).  
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4  Samband vinnutíma og framleiðni 

Líkt og áður hefur komið fram hefur meðalfjöldi vinnustunda síðastliðin ár og áratugi farið 

lækkandi í flestum löndum heimsins en á sama tíma hefur verg landsframleiðsla heilt yfir 

aukist. Út frá því er hægt að velta upp þeirri spurningu hvort landsframleiðsla eða 

landsframleiðsla á mann haldi stöðugt áfram að aukast með auknum fjölda vinnustunda. Ef svo 

væri mætti gera ráð fyrir að þjóðir sem vinna hlutfallslega meira en aðrar þjóðir skili meiri 

framleiðslu á mann en þjóðir sem vinna minna (Schein og Haruvi, 2017). Ef landsframleiðsla 

á mann er skoðuð í samanburði við meðalfjölda vinnustunda á viku hjá samanburðarlöndunum 

árið 2019, líkt og á myndum 21 og 22, er ljóst að fjöldi vinnustunda og hversu mikið hver og 

einn framleiðir helst ekki í hendur. Danir og Norðmenn, sem vinna fæstar vinnustundir af 

samanburðarlöndunum skila töluvert meiri framleiðslu á mann en önnur samanburðarlönd. 

Íslendingar, sem eru með lengstu vinnuvikuna eru fyrir miðju á lista þar sem 

samanburðarþjóðir eru flokkaðar frá þeim sem framleiða mest til þeirra sem framleiða minnst. 

Frá fræðilegu sjónarmiði, líkt og fjallað verður nánar um í kafla 5 þar sem framleiðsluferillinn 

er notaður til að skýra áhrif vinnutímastyttingar á framleiðslu, heldur framleiðsla áfram að 

aukast með auknum fjölda vinnustunda en með minnkandi jaðaráhrifum (e. diminishing 

marginal returns) sem getur útskýrt hvers vegna þau lönd sem vinna mest skila ekki endilega 

mestri framleiðslu (Parkin, 2014). Út frá þessu er hægt að sjá mikilvægi í samspili vinnustunda 

og framleiðni og hagkvæmustu samsetningu þessara tveggja þátta.  

 

 
Mynd 21: Verg landsframleiðsla á mann, á föstu verðlagi, USD 

Heimild: The World Bank, 2020 

 
Mynd 22: Meðalfjöldi vinnustunda á viku í fullu starfi 

Heimild: Eurostat, 2020 

 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á sögulegum gögnum á sambandi framleiðni og vinnutíma 

benda flestar til þess að í kjölfar samdráttar í fjölda vinnustunda hafi fylgt aukin framleiðni 

(Cette o.fl., 2011). Shepard og Clifton (2000) gerðu aðhvarfsgreiningu á gögnum yfir fjölda 
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yfirvinnutíma og framleiðni í framleiðslufyrirtækjum yfir 36 ára tímabil á árunum 1956-1991. 

Borin voru saman gögn yfir fjölda yfirvinnutíma og framleiðni. Niðurstöður þeirra sýna meðal 

annars fram á að þegar yfirvinnutímar eru auknir dregst framleiðni alla jafna saman. Lengd 

vinnuvikunnar getur haft áhrif á framleiðni vinnuafls í gegnum þætti eins og metnað í starfi, 

velferð, stress tengt vinnu ásamt því að hafa áhrif á fjarvistir starfsmanna og almenna 

lífshamingju. Enn fremur getur lengd vinnuvikunnar haft áhrif á framlag og afköst starfsmanna 

(Shepard og Clifton, 2000). 

Nýklassísku hagfræðingarnir Jevons, Chapman og Robbins hafa bent á í lengri tíma á 

mikilvægi framleiðni vinnuafls og lögðu fram þá kenningu að neikvæð fylgni væri á milli 

vinnutíma og framleiðni vinnuafls með þeim hætti að búast mætti við vexti í framleiðni þegar 

fjöldi vinnustunda væri styttur. Síðan þá hefur fjöldi rannsókna verið gerður á sambandi 

vinnutíma og framleiðni vinnuafls. Ioannides og Mavroudeas (2020) tóku saman gögn af 

vinnumarkaði ásamt kenningum um samband vinnutíma og framleiðni til að fá sýn á 

megindlegt samband þeirra á milli. Þeirra niðurstöður sýna að stöðugur og ótakmarkaður 

vöxtur í fjölda vinnustunda hefur neikvæð áhrif á framleiðni vinnuafls. Jafnframt sýna 

niðurstöður fram á að vinnutímafjöldi umfram níu klukkustundir hafi neikvæð áhrif á 

framleiðni vinnuafls. Enn fremur sýna niðurstöður að aukning úr sex vinnustundum í átta sé 

tilgangslaus ef sóst er eftir aukinni framleiðslu. Slíkar niðurstöður gefa til kynna að nýklassísku 

hagfræðingarnir hafi að einhverju leiti haft rétt fyrir sér (Ioannidis og Mavroudeas, 2020). 

Cette o.fl. (2011) gerðu í rannsókn sinni greiningu á sambandi annars vegar vinnutíma 

og hins vegar framleiðslu á vinnustund í löndum OECD fyrir árin 1970-2005. Niðurstöður 

þeirra sýna alla jafna að þegar vinnutímafjöldi hefur dregist saman hefur framleiðnivöxtur fylgt 

í kjölfarið. Þrátt fyrir að tölfræðileg markvissa niðurstaðna hafi ekki verið há gefa slíkar 

vísbendingar grunn fyrir frekari rannsóknir á málefni sem þessu (Cette o.fl., 2011).  

 Fyrir um 30 árum lagði Alþjóðavinnumálastofnun (e. International Labour 

Organization [ILO]) mat á áhrif styttingar vinnutíma á framleiðni. Unnið var með gögn sem 

spönnuðu um 100 ára tímabil. Fjórar tegundir af styttingu vinnuvikunnar voru aðgreindar sem 

allar eiga það sameiginlegt að eiga vel við í dag. Styttingarnar voru í formi samdráttar í 

yfirvinnutímum, stiglækkandi fjöldi vinnustunda yfir tíma, snör lækkun vinnutíma og aukinn 

sveigjanleiki á vinnutíma eftir höfði hvers og eins starfsmanns. Þegar rýnt er í niðurstöður 

koma í ljós vísbendingar um framleiðnivöxt þegar vinnustundum fækkaði. Jafnframt komu í 

ljós jákvæðar afleiðingar framleiðnivaxtar eins og til að mynda dró úr launakostnaði, spurn 

eftir vinnuafli jókst og jaðartekjur af framleiðslu vinnuafls gerði það að verkum að vinnuafl 
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varð hlutfallslega meira aðlaðandi kostur en fjármunir sem er einn helsti áhrifaþáttur stöðugs 

framleiðnivaxtar til lengri tíma litið (Golden, 2011 og Parkin, 2014).  

Árið 2020 réðst tæknifyrirtækið Microsoft í tilraunaverkefni þar sem stuðlað var að 

styttingu vinnuvikunnar. Verkefnið fólst í því að stytta vinnuvikuna úr fimm dögum í niður 

fjóra. Niðurstöður tilraunaverkefnisins leiddi til 40% aukningar í framleiðni (Desai, 2021). 

Slíkar niðurstöður ýta enn fremur undir þá spurningu hvort nauðsynlegt sé fyrir einstaklinga á 

vinnumarkaði að verja svo miklum tíma við vinnu þegar vísbendingar sem þessar koma í ljós. 

Þegar verg landsframleiðsla á vinnustund er borin saman við annars vegar árlegan 

meðalfjölda vinnustunda og hins vegar meðalfjölda vinnustunda á viku, líkt og gert er á 

myndum 23 og 24, lítur út fyrir að neikvæð fylgni sé þeirra á milli. Til að greina betur áhrif 

vinnutímastyttingar á framleiðnivöxt er aðhvarfsgreing gerð á sambandi framleiðni og 

vinnustunda. Skoðuð eru fjögur mismunandi tilvik af framleiðni og vinnutíma yfir tímabilið 

1995 – 2019 í Frakklandi, Danmörku og á Íslandi. Verg landsframleiðsla á vinnustund er 

skoðuð í samanburði við annars vegar árlegan meðalfjölda vinnustunda og hins vegar 

meðalfjölda vinnustunda á viku. Á sama hátt er verg landsframleiðsla á hverja vinnustund 

skoðuð í samanburði við annars vegar árlegan meðalfjölda vinnustunda og hins vegar 

meðalfjölda vinnustunda á viku. 

4.1 Ísland 

 
Mynd 23: Verg landsframleiðsla á vinnustund og árlegur 
meðalfjöldi vinnustunda á hvern starfsmann (fullt starf) - Ísland. 

Heimild: OECD, 2021-a og OECD, 2021-b 

 
Mynd 24: Verg landsframleiðsla á vinnustund og meðalfjöldi 
vinnustunda á viku á hvern starfsmann (fullt starf) - Ísland. 

Heimild: OECD, 2021-a og Eurostat, 2020 

 

Nákvæmari greining á sambandi framleiðni og vinnustunda á myndum 23 og 24 er gerð með 

aðhvarfsgreiningu. Yfirlit yfir niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu má sjá í töflu 1. Þær sýna allar 

fram á neikvæða fylgni milli framleiðni og vinnustunda. 



 

 
 

21 

Tafla 1: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðni og vinnustunda á Íslandi (1995-2019) 

 (Nákvæmari sundurliðun er í viðauka A) 

 Estimate (𝜷𝟏) Std. Error t value Pr(> | t |)  

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 -0.0013194 0.0002281 -5.784 6.83e-06 (∗∗∗) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚 -0.058918 0.007503 -7.853 5.89e-08 (∗∗∗) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 -0.0018498 0.0001875 -9.864 9.9e-10 (∗∗∗) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚 -0.079670 0.004739 -16.81 2.05e-14 (∗∗∗) 

 

Þegar rýnt er í niðurstöður aðhvarfsgreiningar á gögnum fyrir Ísland í töflu 1 má sjá að í öllum 

tilfellum er neikvæð fylgni milli framleiðni og fjölda vinnustunda með töluverðri marktækni 

(e. significance). Meðalfjöldi vinnustunda á viku hefur meiri áhrif á framleiðni en árlegur 

meðalfjöldi vinnustunda. Þær niðurstöður koma þó ekki á óvart þar sem lægri framleiðni hér á 

landi en í samanburðarlöndum má að mestu leiti rekja til lengri vinnudaga og þar með lengri 

vinnuviku. Í fyrsta lagi sýna niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi milli 

landsframleiðslu á mann og árlegs meðalfjölda vinnustunda fram á 0,13% samdrátt í 

framleiðslu á mann þegar árlegur meðalfjöldi vinnustunda eykst um eina klukkustund. Í öðru 

lagi sýna niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi landsframleiðslu á mann og meðalfjölda 

vinnustunda á viku fram á 5,89% samdrátt í framleiðslu á mann þegar meðalfjöldi vinnustunda 

á viku er aukinn um eina klukkustund. Í þriðja lagi sýna niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á 

sambandi framleiðslu á vinnustund og árlegs meðalfjölda vinnustunda fram á 0,18% samdrátt 

í framleiðslu á vinnustund þegar árlegur meðalfjöldi vinnustunda eykst um eina klukkustund. 

Í fjórða lagi sýna niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á vinnustund og 

meðalfjölda vinnustunda á viku fram á 7,97% samdrátt í framleiðslu á vinnustund ef 

meðalfjöldi vinnustunda á viku eykst um eina klukkustund.  

4.2 Frakkland 

Du o.fl. (2013) gerðu í rannsókn sinni á reglugerðunum (Aubry I og II) aðhvarfsgreiningu þar 

sem skoðuð voru gögn yfir verga landsframleiðslu á föstu verðlagi bæði fyrir og eftir styttingu 

vinnutíma. Niðurstöður þeirra sýna fram á vöxt í framleiðni á tímabilinu 2000-2007, skömmu 

eftir breytingarnar. Ef litið er á myndir 25 og 26 hér að neðan er greinilegt að eftir Aubry 

reglugerðirnar (1998 og 2000) fór meðalfjöldi vinnustunda á viku lækkandi en 

framleiðnivöxtur hélst fremur stöðugur. Breytingar í árlegum meðalfjölda vinnustunda er þó 

ekki eins greinilegur.  
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Mynd 25: Verg landsframleiðsla á vinnustund og árlegur 
meðalfjöldi vinnustunda á hvern starfsmann (fullt starf) - 
Frakkland. 

Heimild: OECD, 2021-a og OECD, 2021-b 

 
Mynd 26: Verg landsframleiðsla á vinnustund og meðalfjöldi 
vinnustunda á viku á hvern starfsmann (fullt starf) - Frakkland. 

Heimild: OECD, 2021-a og Eurostat, 2020 

 

Nákvæmari greining á sambandi framleiðni og vinnustunda á myndum 25 og 26 er gerð með 

aðhvarfsgreiningu. Yfirlit yfir niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu má sjá í töflu 2. Þær sýna, á 

sama hátt og hjá Íslandi, allar fram á neikvæða fylgni milli framleiðni og vinnustunda. 

Marktækni er þó ekki eins mikil samanborin við niðurstöður Íslands. Töluverð markvissa er á 

stuðlum fyrir samband vergrar landsframleiðslu bæði á mann og vinnustund og árlegs 

meðalfjölda vinnustunda. Markvissa fyrir samband vergrar landsframleiðslu bæði á mann og 

vinnustund og meðalfjölda vinnustunda á viku er utan marktæknismarka og því er ekki hægt 

að draga ályktanir úr þeim niðurstöðum. Niðurstöður koma þó ekki á óvart því ef litið er aftur 

á mynd 25 yfir framleiðslu á vinnustund og árlegs meðalfjölda vinnustunda má sjá neikvæða 

fylgni en aftur á móti ef litið er á mynd 26 yfir framleiðslu á vinnustund og meðalfjölda 

vinnustunda á viku er fylgnin ekki eins skýr. 

Tafla 2: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðni og vinnustunda í Frakklandi (1995-2019) 

(Nánari sundurliðun er í viðauka B) 

 Estimate (𝜷𝟏) Std. Error t value Pr(> | t |)  

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 -0,002017 0,000242 -8,331 2,12e-08 (∗∗∗) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚 -0,02759 0,02681 -1,029 0,314  

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 -0,0021687 0,0002375 -9,132 -9,132 (∗∗∗) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚 -0,02741 0,02829 -0,969 0,342639  

 

Þar sem niðurstöður fyrir samband framleiðni og vikulegs vinnutíma er utan marktæknismarka 

er einungis rýnt í niðurstöður fyrir samband framleiðni og árlegs vinnutíma. Tvö tilfelli eru þar 

með marktæk. Í fyrsta lagi sýna niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi milli 

landsframleiðslu á mann og árlegs meðalfjölda vinnustunda fram á 0,2% samdrátt í framleiðslu 
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á mann þegar árlegur meðalfjöldi vinnustunda eykst um eina klukkustund. Í öðru lagi sýna 

niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á vinnustund og árlegs meðalfjölda 

vinnustunda fram á 0,22% samdrátt í framleiðslu á vinnustund þegar árlegur meðalfjöldi 

vinnustunda eykst um eina klukkustund.  

4.3 Danmörk 

Líkt og nánar var fjallað um í kafla 3.3 hefur vöxtur í framleiðni á Íslandi og í Danmörku verið 

samhljóma í gegnum tíðina og þrátt fyrir að fjöldi vinnustunda hafi verið meiri á Íslandi hafa 

breytingarnar á vinnutíma sem slíkar á Íslandi og í Danmörku haldist í hendur. Ef litið er á 

myndir 27 og 28 virðist vera neikvæð fylgni milli framleiðni og vinnustunda, líkt og hjá bæði 

Íslendingum og Frökkum. 

 
Mynd 27: Verg landsframleiðsla á vinnustund og árlegur 
meðalfjöldi vinnustunda á hvern starfsmann (fullt starf) - 
Danmörk 

Heimild: OECD, 2021-a og OECD, 2021-b 

 
Mynd 28: Verg landsframleiðsla á vinnustund og meðalfjöldi 
vinnustunda á viku á hvern starfsmann (fullt starf) - Danmörk 

Heimild: OECD, 2021-a og Eurostat, 2020 

 

Nákvæmari greining á sambandi framleiðni og vinnustunda á myndum 27 og 28 er gerð með 

aðhvarfsgreiningu. Yfirlit yfir niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu má sjá í töflu 3. Þær sýna, á 

sama hátt og hjá Íslendingum og Frökkum, allar fram á neikvæða fylgni milli framleiðni og 

vinnustunda. Töluverð marktækni er á öllum stuðlum. Þrátt fyrir að marktæknistuðull fyrir 

samband framleiðslu á mann og árlegs meðalfjölda vinnustunda sé örlítið lægri er hann innan 

marktæknismarka. 
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Tafla 3: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðni og vinnustunda í Danmörku (1995-2019)  

(Nánari sundurliðun er í viðauka C) 

 Estimate (𝜷𝟏) Std. Error t value Pr(> | t |)  

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 -0,0011560 0,0005655 -2,044 0,0526     (	. ) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚 -0,06322 0,0149 -4,243 0,000307 (∗∗∗) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 -0,0021430 0,0005259 -4,075 0,000467 (∗∗∗) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚 -0,08633 0,01321 -6,534 1,15e-06 (∗∗∗) 

 

Í fyrsta lagi sýna niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi milli landsframleiðslu á mann 

og árlegs meðalfjölda vinnustunda fram á 0,12% samdrátt í framleiðslu á mann þegar árlegur 

meðalfjöldi vinnustunda eykst um eina klukkustund. Í öðru lagi sýna niðurstöður úr 

aðhvarfsgreiningu á sambandi landsframleiðslu á mann og meðalfjölda vinnustunda á viku 

fram á 6,32% samdrátt í framleiðslu á mann þegar meðalfjöldi vinnustunda á viku er aukinn 

um eina klukkustund. Í þriðja lagi sýna niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi 

framleiðslu á vinnustund og árlegs meðalfjölda vinnustunda fram á 0,21% samdrátt í 

framleiðslu á vinnustund þegar árlegur meðalfjöldi vinnustunda eykst um eina klukkustund. Í 

fjórða lagi sýna niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á vinnustund og 

meðalfjölda vinnustunda á viku fram á 8,63% samdrátt í framleiðslu á vinnustund ef 

meðalfjöldi vinnustunda á viku eykst um eina klukkustund.  

4.4 Framleiðni vinnuafls eftir því sem líður á vinnudaginn 

Hægt er að greina samband framleiðni og vinnutíma yfir eins dags tímabil og hvernig það hefur 

áhrif á næsta dag. Með mynd 29 er hægt að útskýra á einfaldan hátt hvernig framleiðni 

vinnuafls breytist eftir því sem líður á vinnudaginn. Á lóðréttum ás myndarinnar er framleiðni 

og á þeim lárétta er vinnutími. Framleiðni vinnuafls má sjá á ferlunum tveimur sem annars 

vegar ná úr punkti A í punkt D og hins vegar úr punkti C í punkt E. Líkt og sjá má er framleiðni 

í upphafi dags er fremur lág en eykst eftir því sem líður á daginn. Aftur á móti, á ákveðnum 

tímapunkti, dregur úr framleiðni eftir því sem fjöldi vinnustunda verða fleiri. Það má sjá með 

greinilegum hætti á tilfærslu vinnutíma úr T1 í T2 þar sem framleiðni er mun minni í T2 en í T1. 

Enn fremur má sjá að í tilviki þar sem farið er úr punkti A í punkt B, þar sem vinnutími er T1, 

og jafnvel í punkt D, þar sem vinnutími er T2, getur það haft neikvæð áhrif á framleiðni til 

framtíðar eða næsta vinnudags með þeim hætti að upphafleg framleiðni næsta dags er lægri. 

Þar með hefst framleiðnikúrfa næsta vinnudags í punkti C og myndar nýja kúrfu sem nær frá 

punkti C í punkt E (Ioannidis og Mavroudeas, 2020). Þannig getur lengri vinnutími ekki 
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einungis haft neikvæð áhrif á framleiðni vinnuafls yfir einn dag, heldur einnig haft áhrif til 

framtíðar.  

 
Mynd 29: Framleiðni vinnuafls eftir því sem líður á vinnudaginn 

Heimild: Ioannidis og Mavroudeas, 2020 

 

Collewet og Sauermann (2017) rannsökuðu áhrif vinnutíma á framleiðni vinnuafls þar sem 

skoðað var samhengi fjölda vinnustunda, fjölda svaraðra símtala og hversu lengi það tók 

starfsfólkið að afgreiða símtöl. Rannsóknin leiddi í ljós minnkandi jaðarafköst starfsmanna 

eftir því sem leið á daginn þar sem fjöldi svaraðra símtala fór lækkandi ásamt því að 

afgreiðslutími hvers símtals tók lengri tíma. Enn fremur sýndu niðurstöður að slíkt megi rekja 

til þreytu starfsmanna (Collewet og Sauermann, 2017). 

Í heilbrigðisgeiranum er algengt að starfsmenn vinni langa vinnudaga. Rogers o.fl. 

rannsökuðu árið 2004 áhrif langs vinnutíma hjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum á einbeitingu 

og árvekni. Þeirra kannanir sýndu að vaktavinnutími væri í 22,5% tilfella á milli 8,5 og 12,5 

klukkustundir. Í 30% tilfella væri vinnutími lengri  en 12,5 klukkustundir. Niðurstöður 

kannananna sýndu að jákvæð fylgni væri á milli fjölda vinnustunda og fjölda þreytutengdra 

mistaka í starfi. Semsagt olli langur vinnutími því að einbeiting dróst saman og mistök jukust 

(Schein og Haruvi, 2017).  

5 Framleiðsluferillinn (e. aggregate production function) 

Við getum litið á framleiðsluferilinn sem framleiðslumöguleikaferil þar sem vörurnar tvær eru 

annars vegar verg landsframleiðsla á föstu verðlagi og hins vegar vinnutími (Parkin, 2014). 

Hvelfdur ferill gefur í skyn að eftir því sem fjöldi vinnustunda eykst, eykst framleiðsla sífellt 

minna og nefnist það minnkandi jaðarafrakstur (e. Diminishing returns). Jafna 
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framleiðslufallsins útskýrir verga landsframleiðslu (Y) sem fall af fjölda vinnustunda (L), 

fjármuna (K) og tækniþekkingu eða framleiðni (A) (Parkin, 2014). 

𝑌 = 𝐹(𝐿, 𝐾, 𝐴) 

Þegar framleiðni vinnuafls er skoðuð er öðrum þáttum framleiðslunnar haldið föstum. Líkt og 

áður segir hefur framleiðsluferillinn hvelfda 

lögun sem veldur því að með auknum fjölda 

vinnustunda dregur úr framleiðsluaukningu. 

Aftur á móti þegar vinnutími er styttur mun 

framleiðsla dragast saman en framleiðsla á 

hvern starfsmann er meiri og þar með eykst 

framleiðni á hvern starfsmann (Parkin, 2014). 

Með mynd 30 til hliðsjónar má sjá að með því 

að draga úr fjölda vinnustunda verður 

samdráttur í framleiðslu ef framleiðni eykst 

ekki upp á móti mögulegu framleiðsutapi. 

Þegar vinnutími er styttur fer framleiðsla úr punkti A í punkt B. Í framhaldi af því, til að halda 

koma í veg fyrir framleiðslutap, þarf framleiðni að aukast úr punkti B í punkt C.  

Í greinargerð frumvarps til laga sem fyrst lagt var fyrir árin 2014-2015 um styttingu 

vinnuvikunnar í 35 stundir er bent á að með því að stytta vinnuvikuna niður í 25 stundir veldur 

það samdrætti í árlegum heildarvinnutíma um 230 klukkustundir. Það þýðir að árlegur 

heildarfjöldi vinnustunda fari úr 1454 stundum í 1224 stundir. Það tekur tíma að aðlagast 

slíkum aðgerðum, þ.e. stytta vinnuvikuna með þeim hætti að meðalfjöldi staðlaðra vinnustunda 

(e. standard hours) verði jafn lágur og kveðið er á um í lögum. Staðlaðar vinnustundir er hægt 

að skilgreina sem hámarks fjöldi vinnustunda áður en atvinnurekandi ber skylda til að greiða 

yfirvinnukaup. Til dæmis voru lög um 40 stunda vinnuviku sett árið 1971 en staðlaður 

vinnustundafjöldi á viku var í raun ekki orðinn 40 stundir fyrr en fyrst árið 2012 (Þingskjal 

306, 2014-2015). 

Fjögur hugsanleg tilfelli eru rannsökuð til að meta hversu mikið framleiðni þarf að 

aukast þegar vinnutími er styttur til að koma í veg fyrir framleiðslutap. Í fyrsta lagi verður 

skoðað hversu mikið framleiðni þurfi að aukast ef Íslendingar væru með sama árlega 

meðalfjölda vinnustunda og Danir, sem eru með lægsta meðalfjölda vinnustunda á ári af 

samanburðarlöndunum sem nemur 1380 stundum á ári. Í öðru lagi verða Íslendingar bornir 

saman við Dani en í vikulegu samhengi, þ.e. hversu mikið framleiðni þurfi að aukast ef 

Íslendingar ynnu að meðaltali 38,4 stundir á viku líkt og Danir gera. Í þriðja lagi verður metið 

 
Mynd 30: Framleiðslufallið - samspil framleiðslu og vinnustunda 

Heimild: Parkin, 2014 
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hversu mikið framleiðsla á mann myndi aukast, haldandi árlegum meðalfjölda vinnustunda 

föstum, ef Íslendingar væru með sömu framleiðslu á vinnustund og Norðmenn, sem skila mestu 

framleiðslu á hverja vinnustund af samanburðarlöndunum. Í fjórða lagi, á sama hátt, verður 

metið hversu mikið framleiðsla á mann myndi aukast, haldandi meðalfjölda vinnustunda á viku 

föstum, ef Íslendingar væru með sömu framleiðslu á vinnustund og Norðmenn. Í töflu 4 eru 

dregnar saman stærðir úr myndum 31, 32 og 33 sem notaðar eru til að meta ofangreind fjögur 

tilvik út frá tölum OECD fyrir árið 2019.  

 

 

 
Mynd 31: Verg landsframleiðsla á hverja vinnustund á Íslandi og í 
samanburðarlöndum á föstu verðlagi, USD (2019)  

Heimild: OECD, 2021-a 

 

 

 
Mynd 32: Meðalfjöldi vinnustunda á viku í fullu starfi á Íslandi og 
í samanburðarlöndum (2019) 

Heimild: Eurostat, 2020 

 
Mynd 33: Árlegur meðalfjöldi vinnustunda í fullu starfi á Íslandi og í 
samanburðarlöndum (2019) 

Heimild: OECD, 2021-b 
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Tafla 4: Yfirlit yfir gildi á myndum 25, 26 og 27 ásamt reiknuðum gildum á árlegri og vikulegri landsframleiðslu á mann. 

Framleiðni og vinnustundir 

 
Árlegur 

meðalfjöldi 
vinnustunda (X1) 

Meðalfjöldi 
vinnustunda á 

viku (X2) 

Landsframleiðsla á 
vinnustund (Y) 

Árleg 
landsframleiðsla á 

mann (X1)*(Y) 

Vikuleg 
landsframleiðsla 
á mann (X2)*(Y) 

Ísland 1454 44 64,11 93.214,68 2.820,80 

Danmörk 1380 38,4 74,97 103.454,18 2.878,73 

Noregur 1384 38,8 84,25 116.606,53 3.269,03 

Finnland 1540 40,2 61,51 94.727,13 2.472,75 

Frakkland 1505 40,5 67,52 101.614,64 2.734,48 

Þýskaland 1386 41 66,36 91.982,17 2.720,48 

Svíþjóð 1452 40,7 69,91 101.515,92 2.845,52 

 

Í töflu 4 er annars vegar árlegur meðalfjöldi vinnustunda og hins vegar vikulegur meðalfjöldi 

vinnustunda skoðaður samhliða vergri landsframleiðslu á vinnustund. Til einföldunar er hægt 

að líta á Ísland, eða það land sem skoðað er í samanburði við annað land, sem land A og það 

land sem borið er saman við land B. Verg landsframleiðsla á mann er reiknuð með því að 

margfalda þessar tvær stærðir saman. Til að reikna út hversu mikið landsframleiðsla á hverja 

vinnustund þarf að aukast er leyst út fyrir framleiðnivöxt í jöfnu (1) þar sem núverandi 

landsframleiðsla á mann í landi A er deilt með árlegum meðalfjölda vinnustunda í landi B. 
 

(1)		𝑉𝑖𝑛𝑛𝑢𝑡í𝑚𝑖	í	𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖	𝐵 ∗ 𝐵æ𝑡𝑡	𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑖ð𝑛𝑖	í	𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖	𝐴 = 𝑁ú𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖	𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑎	á	𝑚𝑎𝑛𝑛	í	𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖	𝐴 

 

Út frá jöfnu (1) er hægt að leysa út fyrir framleiðnivöxt (jafna(2)), þ.e. hversu mikið framleiðsla 

á vinnustund þarf að aukast til að framleiðsla á mann haldist óbreytt: 

 

(2)		𝐵æ𝑡𝑡	𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑖ð𝑛𝑖	í	𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖	𝐴 = 	
𝑁ú𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖	𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑎	á	𝑚𝑎𝑛𝑛	í	𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖	𝐴

𝑉𝑖𝑛𝑛𝑢𝑡í𝑚𝑖	í	𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖	𝐵  

 

Í fyrsta tilfelli rannsóknar er miðað við að Íslendingar vinni að meðaltali jafn margar 

vinnustundir á ársgrundvelli og Danir. Á mynd 34 eru dregnar út þær stærðir úr töflu 4 sem 

notaðar eru í jöfnu 2 við útreikning á nauðsynlegri aukningu í framleiðslu á vinnustund til að 

útiloka að framleiðsla á mann dragist saman þegar miðað er við að Íslendingar vinni jafn 

margar vinnustundir á ári og Danir.  Líkt og útkoman á mynd 34 gefur til kynna þarf framleiðsla 

á vinnustund að aukast úr 64,1 í 67,5 Bandaríkjadali, eða um 5,3%. Þar með er aukningin úr 

punkti B í punkt C og úr VLF1 í VLF0, á mynd 30, 5,3%. 



 

 
 

29 

 
Mynd 34: Nákvæm sundurliðun á þeim stærðum sem notaðar eru til að reikna hversu mikið framleiðni á vinnustund þurfi að aukast til að 
útiloka að framleiðsla á mann dragist saman þegar miðað er við að Íslendingar vinni jafn margar vinnustundir á ári og Danir. 

Líkt og áður hefur komið fram skiptir máli hvort horft er á vinnustundir í vikulegu eða árlegu 

samhengi. Ásamt því að vera með fæstar árlegar vinnustundir eru Danir jafnframt með fæstar 

vinnustundir á viku. Í öðru tilfelli, á sama hátt og í fyrsta tilviki rannsóknarinnar en miðað við 

að Íslendingar vinni að meðaltali jafn margar vinnustundir á viku og Danir. Dregnar eru þær 

stærðir úr töflu 4 sem notaðar eru við útreikning á nauðsynlegri aukningu í framleiðslu á 

vinnustund til að útiloka að vikuleg framleiðsla á mann dragist saman og birtar á mynd 35. Þá 

er miðað við að Íslendingar vinni að meðaltali 38,4 vinnustundir á viku. Ef gert er ráð fyrir að 

vikuleg landsframleiðsla á mann á Íslandi haldist í 2.820,8 þarf framleiðsla á vinnustund að 

aukast úr 64,1 í 73,46 Bandaríkjadali líkt og mynd 35 gefur til kynna, eða um 14,6% til að 

vikuleg framleiðsla á mann dragist ekki saman. Þar með er aukningin úr punkti B í punkt C og 

úr VLF1 í VLF0, á mynd 30, 14,6%. Það kemur ekki á óvart að framleiðni þurfi að aukast meira 

þegar horft er á vikulegan meðalfjölda vinnustunda, því líkt og áður hefur komið fram vinna 

Íslendingar töluvert lengri vinnudaga til að geta skilað sambærilegri framleiðslu á mann og 

lifað við sömu lífskjör og íbúar samanburðarlandanna.  

 

Mynd 35: Nákvæm sundurliðun á þeim stærðum sem notaðar eru til að reikna hversu mikið framleiðni á vinnustund þurfi að aukast til að 
útiloka að framleiðsla á mann dragist saman þegar miðað er við að Íslendingar vinni jafn margar vinnustundir á viku og Danir. 
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Þar sem vert er að skoða Ísland í samanburði við þá þjóð sem skilar mestri framleiðslu á hverja 

vinnustund eru Íslendingar bornir saman við Norðmenn, sem skila mestri framleiðslu á 

vinnustund af samanburðarlöndum, í þriðja tilfelli rannsóknarinnar. Helstu stærðir eru dregnar 

úr töflu 4 og birtar á mynd 36. Ef skoðað er tilvik þar sem Íslendingar framleiða jafn mikið og 

Norðmenn á hverja vinnustund, eða um 84,25 Bandaríkjadali á vinnustund, en árlegur fjöldi 

vinnustunda á Íslandi helst óbreyttur í 1454 stundum væri árleg framleiðsla á mann 122.500 

Bandaríkjadalir miðað við núverandi árlega landsframleiðslu á mann sem er um 93.215 

Bandaríkjadalir. Þar með er færslan á mynd 30 úr punkti A í punkt D og frá VLF0 í VLF2  

aukning um 31,4%. Slíkt myndi gera það að verkum að Íslendingar framleiddu mest á 

ársgrundvelli meðal samanburðarlandanna. 

 
Mynd 36: Nákvæm sundurliðun á stærðum sem notaðar eru til að meta tilfelli þar sem Íslendingar afkasta jafn miklu og Norðmenn á hverja 
vinnustund miðað við að árlegur meðalfjöldi vinnustunda á Íslandi haldist óbreyttur 

Í fjórða tilviki rannsóknar þar sem gert er ráð fyrir að Íslendingar skila sömu framleiðslu á 

vinnustund og Norðmenn en meðalfjöldi vinnustunda á viku á Íslandi helst óbreyttur í 44 

stundum yrði vikuleg framleiðsla á mann 3.707 Bandaríkjadalur. Aukningin úr 2.821 í 3.707 

jafngildir 31,4% aukningu í vikulegri framleiðslu á mann. Þar með er færslan á mynd 30 frá 

punkti A í punkt D og úr VLF0 í VLF2 aukning um 31,4%. Við slíkar aðstæður myndu 

Íslendingar skila töluvert hærri vikulegri framleiðslu á mann en önnur samanburðarlönd. 

 
Mynd 37: Nákvæm sundurliðun á stærðum sem notaðar eru til að meta tilfelli þar sem Íslendingar afkasta jafn miklu og Norðmenn á hverja 
vinnustund miðað við að meðalfjöldivinnustunda á viku á Íslandi haldist óbreyttur 

Þegar slíkur samanburður er gerður líkt og í ofangreindum fjórum tilfellum skal taka tillit til 

stærðarhagkvæmni. Íslendingar búa við lítið opið hagkerfi og tillit til þess þarf að taka í slíkum 

samanburði. Vissulega eru Íslendingar bornir saman við það land sem annars vegar vinnur 

fæstar vinnustundir og hins vegar það land sem framleiðir mest.   
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5.1 ARIMA tímaraðagreining (e. ARIMA time-series analysis) 

Til að rannsaka nánar og spá fyrir um framtíðarvöxt framleiðni vinnuafls á íslenskum 

vinnumarkaði út frá eldri gögnum, eða frá 1970-2019, er aðhvarfsgreining gerð með ARIMA 

(e. autoregressive integrated moving average [ARIMA]) tímaraðagreiningu (e. time series 

analysis) þar sem vöxtur í vergri landsframleiðslu á vinnustund er þess eðlis að vera í tímaröð. 

Helsta markmið þess að framkvæma tímaraðagreiningu sem slíka er að reyna að spá eða áætla 

hvernig vexti í framleiðni verður háttað á fimm ár fram í tímann, eða frá árinu 2019 til ársins 

2024 og nýta slíka spá sem vísbendingu um hvað framtíðin ber í skauti sér með tilliti til þeirra 

aðgerða sem ráðist hefur verið í vegna styttingar vinnuvikunnar. Til að greina framtíðarmynstur 

framleiðniferilsins verður ARIMA-líkanið aðlagað að gögnum og hæfilegt/hugsanlegt líkan. 

Box-Jenkins aðferðafræði verður beitt til að meta og ná fram mest viðeigandi líkani fyrir 

gögnin sem notuð eru. Þegar því hefur verið náð og hægt verður að spá fyrir um framleiðnivöxt 

á árunum 2020-2024 verða áhrifin túlkuð frá hagrænu sjónarmiði.  

5.1.1 Box-jenkins aðferðafræði 

Box-Jenkins aðferðafræði er ýmist notuð til að ákvarða hvaða líkan er mest viðeigandi miðað 

við þau gögn sem notuð eru. Box-Jenkins aðferðafræði á best við þegar unnið er með gögn sem 

eru ekki bundin árstíðarsveiflum (e. non-seasonal data) líkt og unnið er með hér. Eftirfarandi 

sjö skref gefa almenna nálgun á það hvernig viðeigandi líkan er valið: 

1. Gögn eru teiknuð upp og metið hvort einhverjar óvenjulegar athuganir eigi sér stað.  

2. Gögnum er umbreytt, ef nauðsynlegt er, með Box-Cox umbreytingu til að ná 

stöðugleika á dreifni gagna.  

3. Ef gögnin eru ekki stöðug (e. stationary) er fyrsta afleiða tekin þar til gögn eru orðin 

stöðug. 

4. Eiginfylgni (e. autocorrelation function [ACF]) og hluta-eiginfylgni (e. partial 

autocorrelation function [PACF]) eru metin (Er ARIMA(p,d,0) eða ARIMA(0,d,q) 

viðeigandi líkön.  

5. Hugsanleg viðeigandi líkön eru keyrð þar til lægsta AICc (Akaike‘s information 

criterion) hefur verið náð. 

6. Frávik (e. residuals) eru athuguð með því að teikna upp ACF af frávikum og ef þau 

líkja ekki við hreint slembifrávik sem ekki fela í sér neina kerfisbundna þætti (e. white 

noice) er annað líkan valið og prófað.  
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7. Þegar frávik líkja við hreint slembifrávik sem ekki fela í sér neina kerfisbundna þætti 

er haldið áfram og spálíkan keyrt (Hyndman og Athanasopoulos, 2018).  

 

Mat á líkani fyrir vöxt í vergri landsframleiðslu á vinnustund er hægt að útskýra á eftirfarandi 

hátt, þar sem 𝑦! er tímaröð yfir verga landsframleiðsla á hverja vinnustund á ári t og 𝑒! er hreint 

slembifrávik sem felur ekki í sér neina kerfisbundna þætti (e. white noise). 

𝑦! = 𝜃"𝑦!#" − 𝜃$𝑦!#$ + 𝜙"𝑒!#" + 𝑒! 

Áður en ráðist er í að velja viðeigandi líkan þar sem p, d og q (ARIMA(p, d, q)) er ákvarðað er 

athugað er hvort gögnin yfir framleiðni á hverja vinnustund séu stöðug (e. stationary) eru 

gögnin prófuð með Augmented-Dickey Fuller prófi (ADF prófi) sem gefur til kynna hvort 

gögnin séu stöðug eða ekki. Ef gögn sýna ekki stöðugleika, líkt og í tilfelli sem þessu,  eru 

vísbendingar um að þau innihalda ákveðna leitni (e. trend) sem þarf að lágmarka. Til að gera 

það er fyrsta afleiða tekin þar til gögnin sýna fram á stöðugleika (Hyndman og Athanasopoulos, 

2018).  

 
Mynd 38: Verg landsframleiðsla á vinnustund þegar gögn hafa verið gerð að tímaraðagögnum (e. time series data) 

 

Eftir að fyrsta afleiða hefur verið tekin sýnir útkoman úr ADF prófinu fram á stöðugleika 

gagnanna og þar með er samþætt röð (e. integrated order) jöfn einum og d fær gildið 1, eða I(1) 

í (AR(I)MA). Þar sem gögnin eru nú orðin stöðug líkt og má sjá á mynd 39 og út frá 

niðurstöðum ADF prófsins er hægt að færa sig í þá átt að finna viðeigandi líkan. 
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Mynd 39: Tímaraðagögn yfir verga landsframleiðslu á vinnustund eftir að fyrsta afleiða hefur verið tekin 

 

Þegar talað er um að ákvarða viðeigandi líkan er verið að tala um að finna p, d og q. Fyrsta 

skrefið í átt að viðeigandi líkani (ARIMA(p, d, q)) felst í því að skoða annars vegar fall fyrir 

eiginfylgni (ACF) og hins vegar fall fyrir hluta-eiginfylgni (PACF). 

 

 
Mynd 40: Eiginfylgnisfall (ACF) af tímaraðagögnum yfir verga 
landsframleiðslu á vinnustund 

 
Mynd 41: Hluta-eiginfylgnisfall (PACF) af tímaraðagögnum yfir 
verga landsframleiðslu á vinnustund 

 

Á mynd 40 er hægt að sjá eiginfylgnis-fall (e. autocorrelation function) af fyrstu afleiðu 

breytunnar fyrir allar mögulegar tafir (e. lags) . Ljóst er að fyrstu tvær tafirnar eru utan 

marktækismarka (significance bounds) en eftir því sem töfum fjölgar haldast þær innan marka. 

Búast má við að eiginfylgni taki gildi 1 eða -1 á fyrstu töf vegna fylgni milli breytunnar sjálfrar 

töf hennar. Það getur að einhverju leiti útskýrt hvers vegna eiginfylgni er utan marka á annarri 

töf. Eiginfylgnin virðist vera á bylgjuformi bæði hjá eiginfylgnis-fallinu (ACF) og hluta-

eiginfylgnisfallinu (PACF). Hluta-eiginfylgni (PACF) sýnir hversu mikil fylgni er milli breytu 

og hennar eigin töf og verður ekki fyrir áhrifum af töfðum gildum aftar í tímann (e. lower order 

lags). Mynd 41 sýnir hluta-eiginfylgnisfall breytunnar og virðist hún haldast innan marka.  
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Stuðlarnir p, d og q eru valdir með því að lágmarka AICc og ef d=0 er fastinn c tekinn með í 

líkanið en aftur á móti ef d≥1 er fastinn ekki tekinn með. Í tilviki sem þessu er d=1 og þar með 

er fastinn ekki tekinn með. Þar með er hugsanlegt líkan (e. candidate model) þar sem tekin er 

fyrsta afleiða ARIMA(p,1,q). Í slíku hugsanlegu líkani er p breytilegt á milli 0 og 3 en q 

breytilegt á milli 0 og 1 og AICc skoðað og borið saman fyrir öll tilvik og mest viðeigandi 

líkan (e. appropriate model) valið þar sem AICc er lágmarkað. Tafla 5 sýnir niðurstöður fyrir 

öll hugsanleg líkön fyrir þau gögn sem notuð og upplýsingar um hvert og eitt líkan þegar þau 

eru keyrð í gegn. Sjá má að niðurstöður fyrir ARIMA(1, 1, 1) líkanið sýna lægsta gildi fyrir 

AICc (-183,3) því er það líkan notað til að spá fyrir um framtíðarvöxt. Jafnframt ef gögn eru 

sett í innbyggða fallið auto.arima() í R leggur forritið til sömu niðurstöðu á viðeigandi líkani. 

Niðurstöður úr ARIMA(1, 1, 1) birtast í töflu 6 hér að neðan (Hyndman og Athanasopoulos, 

2018).  
Tafla 5: Niðurstöður úr mismunandi líkönum þar sem p,d og q eru ákvörðuð með því að lágmarka AICc 

Líkan Sigma^2 Log likelihood AIC AICc 

ARIMA(0,1,0) 0.003062 69.34 -136.69 -136.6 

ARIMA(1,1,0) 0.001809 81.95 -159.9 -159.63 

ARIMA(2,1,0) 0.001471 87.11 -168.23 -167.67 

ARIMA(3,1,0) 0.001376 89.08 -170.16 -169.21 

ARIMA(0,1,1) 0.001141 91.12 -178.24 -177.96 

ARIMA(1,1,1) 0.0009742 94.93 -183.86 -183.3 

ARIMA(2,1,1) 0.0009644 95.52 -183.04 -182.08 

ARIMA(3,1,1) 0.0009767 95.67 -181.33 -179.87 

 
Tafla 6: Niðurstöður úr R fyrir ARIMA(1, 1, 1) 

Fitarima <- Arima(prod_ts_diff, order = c(1,1,1) 

ARIMA (1,1,1)   

 Coefficients  Sigma^2 estimate: 0,0009742 

 AR(1) MA(1) Log likelihood = 94,93 

 -0,3947 -1,000 AIC = -183,86 

s.e. 0,1355 0,071 AICc = -183,86 

 

Þar með er endanlegt mat á ARIMA(1, 1, 1) líkani: 

𝑦! = (−1.3947)𝑦!#" − (0.3947)𝑦!#$ + (−1)𝑒!#" + 𝑒! 
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Þar sem 𝑦! er tímaröð yfir verga landsframleiðsla á hverja vinnustund á ári t og 𝑒! er hreint 

slembifrávik sem felur ekki í sér neina kerfisbundna þætti (e. white noise). Að lokum, áður en 

haldið er áfram með spálíkanið er eiginfylgni og hluta-eiginfylgni fyrir afgang (e. residuals) 

skoðuð. Líkt og sést á myndum 42 og 43 yfir eiginfylgni (ACF) og hluta-eiginfylgni (PACF) 

eru þær framtíðar tafir sem birtast allar innan marka. Jafnframt er hægt að sjá út frá mynd 44 

sem sýnir afgang (e. residuals) að um er að ræða hreint slembifrávik sem ekki felur í sér neina 

kerfisbundna þætti (e. white noise). Þar með er hægt að staðfesta endanlegt mat á viðeigandi 

líkani sem ARIMA(1, 1, 1) (Hyndman og Athanasopoulos, 2018).  

 
Mynd 42: Eiginfylgni (ACF) (e. autocorrelation function) fyrir afgang 
(e. residuals) ARIMA(1, 1, 1) líkansins 

 
Mynd 43: Hluta-eiginfylgni (PACF) (e. partial autocorrelation 
function) fyrir afgang (e. residuals) ARIMA(1, 1, 1) líkansins 

 
Mynd 44: Afgangur (e. residuals) viðeigandi líkans, ARIMA(1, 1, 1) 

 

Eftir að hafa staðfest viðeigandi líkan er spáð fyrir um verga landsframleiðsla á hverja 

vinnustund næstu fimm ár (2020-2024) auk þess sem kallað er eftir að birt verði annars vegar 

80% og hins vegar 95% spábil (e. forecast interval) er reiknað. Gildi úr framtíðarspá með 

tilheyrandi spábilum eru dregin saman í töflu 7. 
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Tafla 7: Niðurstöður spálíkans yfir framleiðnivöxt næstu ára með 80 og 95% spábilum 

Year Point forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95 

2020 -0.0053171234 -0.04573745 0.03510321 -0.06713469 0.05650044 

2021 0.0004099299 -0.04273727 0.04355713 -0.06557802 0.06639788 

2022 -0.0018504398 -0.04552752 0.04182664 -0.06864878 0.06494790 

2023 -0.0009583106 -0.04466994 0.04275332 -0.06780948 0.06589286 

2024 -0.0013104187 -0.04504615 0.04242531 -0.06819844 0.06557760 

 

 
Mynd 45: Myndræn framsetning á framleiðnivexti frá 1970-2019 auk framtíðarspár til fimm ára með 80 og 95% spábilum 

 
Mynd 45 sýnir tímaröð landsframleiðslu á hverja vinnustund frá 1970-2019 auk þess sem 

framtíðarspá fyrir árin 2020-2024 hefur verið bætt við með 80 og 95% spábilum. Ljós bláa 

línan sýnir framtíðarspá árin 2020-2024, 80% spábil er sýnt með bláa skyggða svæðinu og 95% 

spábil er sýnt með ljós gráa skyggða svæðinu. Þar sem töluverðar breytingar eru að eiga sér 

stað á vinnumarkaði í kjölfar styttingar og breytingu fyrirkomulags á vinnutíma er töluverð 

óvissa um það hver framleiðni verður. Samkvæmt spálíkaninu ef miðað er við 80% spábil getur 

framleiðnivöxtur mest dregist saman um 4,57% og mesta aukning verið 4,36%. Þar sem kveðið 

hefur verið á um í lögum frá 1972 um styttan og sveigjanlegan vinnutíma og aðgerðir tengdar 

því hafa verið viðvarandi á því tímabili er hægt að ætla að áhrif vegna styttingar á vinnutíma 

séu innifalin í þeim gögnum yfir tímabilið 1970-2019 sem notuð eru. Á sama hátt eru lög um 

35 stunda vinnuviku sem fyrst voru ávörpuð árið 2014 innifalin í gögnum. frá þeim tíma og til 

dagsins í dag. Þetta getur að einhverju leiti stuðst við niðurstöður ARIMA líkansins.  
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6 Umræður og lokaorð 

Íslendingar standa höllum fæti í samanburði við nágrannalönd þegar kemur að 

framleiðni og vinnutíma sem eru meðal helstu mælikvarða á efnahagslegt gengi og lífskjör 

þjóða. Að öllu ofangreindu virtu má ætla að ekki sé nauðsynlegt fyrir Íslendinga að vinna eins 

mikið og þeir gera. Framleiðni vinnuafls, mæld í vergri landsframleiðslu á vinnustund, er lægri 

á Íslandi en í samanburðarlöndum og á sama tíma er vikulegur vinnutímafjöldi töluvert hærri. 

Það getur stafað af uppsafnaðri þreytu og heilsufarsvandamálum auk minnkandi jaðarafkasta 

þegar líða fer á vinnudaginn og til framtíðar, líkt og fjallað var um í kafla 4.4.  

Samkvæmt þeim rannsóknum sem teknar voru saman í ritgerð þessari ásamt 

niðurstöðum aðhvarfsgreiningar um samband framleiðni og vinnutíma sýna í öllum tilfellum 

fram á neikvæða fylgni. Enn fremur sýna niðurstöður að meðalfjöldi vinnustunda á viku hafi 

töluvert meiri áhrif á framleiðni en árlegur meðalfjöldi vinnustunda. Meðalfjöldi vinnustunda 

á viku á betur við þegar áhrif styttingar vinnuvikunnar eru metin þar sem árlegur meðalfjöldi 

vinnustunda hjá Íslendingum er nálægt meðaltali samanburðarlanda en meðalfjöldi 

vinnustunda á viku er töluvert hærri. Mismunurinn er að miklu leiti útskýrður með fleiri 

frídögum hérlendis og lengra sumarfríi. Jafnframt á verg landsframleiðsla á vinnustund betur 

við í samanburði milli landa fremur en verg landsframleiðsla á mann. Íslendingar standa nálægt 

meðaltali samanburðarlanda þegar kemur að framleiðslu á mann en þegar litið er á framleiðslu 

á vinnustund eru Íslendingar, ásamt Finnum, neðstir á lista. Munurinn þar á milli útskýrist með 

lengri vinnuviku hér á landi en í öðrum samanburðarlöndum. Líkt og áður segir, samkvæmt 

niðurstöðum úr aðhvarfsgreiningu í kafla 4, dregst framleiðsla á vinnustund saman þegar 

meðalfjöldi vinnustunda á viku eykst, þ.e. neikvæð fylgni þeirra á milli. Í fyrsta lagi sýna 

niðurstöður fyrir Ísland að framleiðsla á vinnustund dragist saman um 7,97% þegar meðalfjöldi 

vinnustunda á viku eykst um eina klukkustund. Í öðru lagi sýna niðurstöður fyrir Frakkland að 

framleiðsla á vinnustund dragist saman um 2,74% þegar meðalfjöldi vinnustunda á viku eykst 

um eina klukkustund. Í þriðja lagi sýna niðurstöður fyrir Danmörku að framleiðsla á vinnustund 

dragist saman um 8,63% þegar meðalfjöldi vinnustunda á viku eykst um eina klukkustund.  

Á Íslandi vinnur stærstur hluti vinnuafls við þjónustustörf og þar sem erfitt getur verið 

að mæla framleiðni vinnuafls í slíkum störfum getur að einhverju leiti verið skekkja í 

mælingum á framleiðni hér á landi. Aftur á móti er þjónustugeirinn orðinn stærstur í flestum 

þjóðum heims sem þýðir að sú skekkja leiðrétti sig sjálf að vissu leiti þegar framleiðni er borin 

saman milli þjóða. Framleiðni mæld í vergri landsframleiðslu á vinnustund hefur undanfarin 

ár og áratugi aukist töluvert en þess má geta að hægst hefur á framleiðnivexti síðustu ár.  
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Í kafla 5 eru birtar niðurstöður þar sem miðað er við að Íslendingar vinni annars vegar 

sama vinnutímafjölda og Danir og hins vegar skili sömu framleiðslu á vinnustund og 

Norðmenn. Danir vinna fæstar vinnustundir meðal samanburðarlandanna og Norðmenn skila 

mestri framleiðslu á hverja vinnustund. Þegar gert er ráð fyrir að Íslendingar vinni sama 

vinnutímafjölda og Danir á ári þarf framleiðsla á vinnustund að aukast um 5,3% svo árleg 

framleiðsla á mann dragist ekki saman. Á sama hátt, ef Íslendingar vinna sama vinnutímafjölda 

og Danir á viku, þarf framleiðsla á vinnustund að aukast um 14,6% svo vikuleg framleiðsla á 

mann dragist ekki saman. Þegar gert er ráð fyrir að Íslendingar séu með sömu framleiðslu á 

vinnustund og Norðmenn eykst bæði árleg og vikuleg framleiðsla á mann um 31,4%. Slíkt 

myndi gera það að verkum að Íslendingar skili meiri framleiðslu á mann en öll hin 

samanburðarlöndin. 

Niðurstöður úr köflum 4 og 5 sýna að framleiðsla á vinnustund eykst þegar vikulegur 

vinnutími er styttur og gerlegt er fyrir Íslendinga að auka framleiðslu á vinnustund án þess að 

árleg eða vikuleg framleiðsla á mann dragist saman. Aftur á móti sýna niðurstöður úr kafla 6, 

þar sem ARIMA spálíkan er hannað til að meta framtíðarvöxt framleiðslu á vinnustund á næstu 

5 árum, að meiri líkur eru á að framleiðsla á vinnustund fari niður á við en upp á við. Þær 

niðurstöður geta að einhverju leiti verið litaðar af þeirri staðreynd að hægst hefur á vexti í 

framleiðslu á vinnustund síðustu ár en með styttingu vinnuvikunnar er meðal annars ætlað að 

taka á þeim vanda og auka framleiðslu á hverja vinnustund, eða framleiðni vinnuafls. Jafnframt 

ýta þær niðurstöður undir að samhliða styttingu vinnuvikunnar þurfi að fylgja stefnu- og 

áherslubreytingar stjórnvalda sem stuðla að stöðugum framleiðnivexti til framtíðar. 
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7 Viðauki 

7.1 Viðauki A 

Tafla 8: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á mann og árlegum meðalfjölda vinnustunda (Ísland) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 = 	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = 0.5749 

 𝛽" 12.7308251 0.3606788 35.297 < 2e-16 (∗∗∗) F-statistic = 33.45 

 	𝛽# -0.0013194 0.0002281 -5.784 6.83e-06 (∗∗∗) P-value = 6.827e-06 

 
Tafla 9: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á mann og meðalfjölda vinnustunda á viku (Ísland) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 = 	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = 0.7165 

 𝛽" 13.404504 0.351420 38.144 < 2e-16 (∗∗∗) F-statistic = 61,66 

 	𝛽# -0.058918 0.007503 -7.853 5.89e-08 (∗∗∗) P-value = 5.892e-08 

 
Tafla 10: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á vinnustund og árlegum meðalfjölda vinnustunda (Ísland) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓 =	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = 0.8005 

 𝛽" 6.8397215 0.2965132 23.067 < 2e-16 (∗∗∗) F-statistic = 97.29 

 	𝛽# -0.0018498 0.0001875 -9.864 9.9e-10 (∗∗∗) P-value = 9.896e-10 

 
Tafla 11: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðsu á vinnustund og meðalfjölda vinnustunda á viku (Ísland) 

𝐿𝑜𝑔_𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓 =	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = 0.9215 

 𝛽" 7.646974 0.221969 34.45 < 2e-16 (∗∗∗) F-statistic = 282.6 

 𝛽# -0.079670 0.004739 -16.81 2.05e-14 (∗∗∗) P-value = 2.053e-14 
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7.2 Viðauki B 

Tafla 12: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á mann og árlegum meðalfjölda vinnustunda (Frakkland) 

𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 = 	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = 07403 

 𝛽" 13,693589 0,372537 36,758 < 2e-16 (∗∗∗) F-statistic = 69,41 

 𝛽# -0,002017 0,000242 -8,331 2,12e-08 (∗∗∗) P-value = 2,122e-08 

 
Tafla 13: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á mann og meðalfjölda vinnustunda á viku (Frakkland) 

𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 = 	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = 0,002465 

 𝛽" 11,71372 1,09151 10,732 1,98e-10 (∗∗∗) F-statistic = 1,059 

 𝛽# -0,02759 0,02681 -1,029 0,314  P-value = 0,3141 

 
Tafla 14: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á vinnustund og árlegum meðalfjölda vinnustunda (Frakkland) 

𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓 =	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = 0,7744 

 𝛽" 7,4466868 0,3654964 20,374 3,23e-16 (∗∗∗) F-statistic = 83,4 

 𝛽# -0,0021687 0,0002375 -9,132 -9,132 (∗∗∗) P-value = 4,117e-09 

 
Tafla 15: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðsu á vinnustund og meðalfjölda vinnustunda á viku (Frakkland) 

𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓 =	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = −0,002552 

 𝛽" 5,22560 1,15195 4,536 0,000148 (∗∗∗) F-statistic = 0,9389 

 𝛽# -0,02741 0,02829 -0,969 0,342639  P-value = 0,3426 
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7.3 Viðauki C 

Tafla 16: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á mann og árlegum meðalfjölda vinnustunda (Danmörk) 

𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 = 	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = 0,1169 

 𝛽" 12,6175630 0,8091700 15,593 1,01e-13 (∗∗∗) F-statistic = 4,178 

 𝛽# -0,0011560 0,0005655 -2,044 0,0526  (	. ) P-value = 0,05256 

 
Tafla 17: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á mann og meðalfjölda vinnustunda á viku (Danmörk) 

𝐺𝐷𝑃_𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 = 	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = 0,4147 

 𝛽" 13,45955 0,58831 22,878 < 2e-16 (∗∗∗) F-statistic = 18 

 𝛽# -0,06322 0,0149 -4,243 0,000307 (∗∗∗) P-value = 0,000307 

 
Tafla 18: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðslu á vinnustund og árlegum meðalfjölda vinnustunda (Danmörk) 

𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓 =	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = 0,394 

 𝛽" 7,2293231 0,7524147 9,608 1,62e-09 (∗∗∗) F-statistic = 16,61 

 𝛽# -0,0021430 0,0005259 -4,075 0,000467 (∗∗∗) P-value = 0,000467 

 
Tafla 19: Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á sambandi framleiðsu á vinnustund og meðalfjölda vinnustunda á viku (Danmörk) 

𝐺𝐷𝑃_𝒉𝒐𝒖𝒓 =	𝛽" + 𝛽#𝑎𝑣𝑔_𝒘𝒆𝒆𝒌𝒍𝒚_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠    

  Estimate Std. Error t value Pr(> | t |)  𝑅$ = 0,6347 

 𝛽" 5,57200 0,52172 14,513 4,56e-13 (∗∗∗) F-statistic = 42,69 

 𝛽# -0,08633 0,01321 -6,534 1,15e-06 (∗∗∗) P-value = 1,146e-06 
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