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Lýsigögn 

Framboð og eftirspurn eftir færni á íslenskum vinnumarkaði - 

Aðferðafræði færnispár Hagstofu Íslands 
Skills supply and demand in Iceland – Methodological framework 

Útdráttur 

Í færnispá Hagstofu Íslands 2021 eru birtar spár um framboð og eftirspurn vinnuafls til ársins 

2035. Greint frá horfum fyrir 10 menntunarsvið, 4 menntunarstig og 10 atvinnugreinabálka. 

Spálíkan samanstendur af framboðshluta og eftirspurnarhluta. Framboðshlutinn spáir fyrir um 

heildarframboð menntaðs fólks sem stendur vinnumarkaðnum til boða. Eftirspurnarhlutinn 

spáir fyrir um heildareftirspurn vinnumarkaðarins eftir starfsfólki. Leitni fyrra ára er metin og 

framreiknuð til ársins 2035. Spárnar byggja á þeirri forsendu að mennta-, atvinnu- og 

vinnumarkaðsmál á Íslandi haldist í meginatriðum óbreytt á spátímabilinu þar sem línuleg leitni 

fyrri ára er notuð við framreikninga. Að auki er nauðsynlegt að undirstrika að um er að ræða 

fyrstu útgáfa færnispár Hagstofu Íslands en áætlað er að uppfæra hana árlega.  

Abstract 

Statistics Iceland's 2021 skills forecast presents a forecast of labour supply and demand until 

2035. The results are shown for 10 fields of study, 4 levels of education attainment and 10 

industry sections. The forecast model consists of a supply and demand side. The supply side 

predicts the total supply of educated people available to the labour market. The demand side 

predicts the total demand of the labour market for employees. A linear trend of previous years 

is estimated and extrapolated to the year 2035. The forecasts are based on the assumption that 

education, employment and the labour market in Iceland will remain largely unchanged during 

the forecast period, as the linear trend of previous years is used for projections. Also, it is 

necessary to emphasize that this is the first edition of Statistics Iceland's skills forecast, but an 

annual update of the skills forecast is anticipated.  

Bakgrunnur 

Í maí 2018 skilaði sérfræðihópur um færni- og menntunarþörf á íslenskum vinnumarkaði af sér 

skýrslunni, Færniþörf á vinnumarkaði – Hvernig má spá fyrir um færniþörf á íslenskum 

vinnumarkaði, þar sem lagðar eru fram tillögur um hvernig megi taka upp spáferli á Íslandi í takt 

https://www.vinnumalastofnun.is/media/2076/faerni-a-vinnumarkadi-web-110518-2.pdf
https://www.vinnumalastofnun.is/media/2076/faerni-a-vinnumarkadi-web-110518-2.pdf
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við það sem gerist í Evrópu. Í skýrslu sérfræðihópsins, sem samanstóð af fulltrúum 

Vinnumálastofnunar, Alþýðusambandi Íslands, Hagstofu Íslands og Samtökum atvinnulífsins, er 

farið yfir spáferlið í Finnlandi, Írlandi og Svíþjóð. Sérfræðihópurinn lagði fram fimm tillögur um 

gerð spáferils um færniþróun á vinnumarkaði á Íslandi. Meðal þeirra var að fela Hagstofu 

Íslands formlega ábyrgð á gerð langtíma færnispár fyrir vinnumarkaðinn. Helstu áskoranir 

þeirrar vinnu eru að koma auga á heppilegar gagnalindir og þróa tölfræðilegt líkan með það að 

markmiði að spá fyrir um þróun færniþarfar á vinnumarkaði til lengri tíma. 

Hér á eftir verður farið yfir líkan færnispár, gögn sem lögð eru til grundvallar og aðferðir við 

gerð færnispár, þ.e. til að spá fyrir um framboð og eftirspurn eftir færni á íslenskum 

vinnumarkaði.  

1. Líkan færnispár 

Spálíkan færnispár samanstendur af framboðshluta og eftirspurnarhluta. Framboðshlutinn spáir 

fyrir um heildarframboð menntaðs fólks sem stendur vinnumarkaðnum til boða. 

Eftirspurnarhlutinn spáir fyrir um heildareftirspurn vinnumarkaðarins eftir starfsfólki. Í fyrstu 

útgáfu færnispár Hagstofunnar er heildareftirspurn flokkuð eftir atvinnugreinum. Viðmiðunarár 

útreikninganna er 2017 en það ár er notað sem viðmiðunarár í skýrslu forsætisráðuneytis um 

áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á atvinnugreinar. Spátímabilið nær frá 2021 til 2035. Því miða allar 

niðurstöður spárinnar um fjölda einstaklinga og hlutfallsbreytingar á fjölda við árið 2017. 

Ýmis gögn eru notuð til að spá fyrir um framtíðarframboð og -eftirspurn eftir færni. Þá byggja 

útreikningar m.a. á gögnum um fjölda einstaklinga í hverri atvinnugrein fyrir sig, upplýsingum 

um menntun íbúa Íslands, mannfjölda á aldrinum 16-74 ára, mannfjöldaspá fyrir fólk á aldrinum 

16-74 ára og hlutfallslegum tölum um vinnuafl. Útreikningar á framtíðareftirspurn eftir 

starfsfólki byggja hins vegar á fjölda lausra starfa út frá atvinnugreinum samkvæmt rannsóknum 

Seðlabanka Íslands (2002-2017) og starfaskráningu (e. Job Vacancy Survey) (2019-2020), 

mannfjölda á aldrinum 16-74 ára og mannfjöldaspá fyrir fólk á aldrinum 16-74 ára.  

Ólík gögn eru notuð eftir því hvort spáð er fyrir um framboð einstaklinga með ákveðna 

menntun eða eftir atvinnugreinabálkum. Í þessari færnispá verður framtíðarframboð metið og 

niðurstöður sýndar fyrir 10 menntunarsvið og 4 menntunarstig. Framtíðareftirspurn verður 

metin og niðurstöður sýndar fyrir 10 atvinnugreinabálka. Með eftirspurn eftir vinnuafli er hér 

átt við heildarfjölda starfandi, þ.e. ekki aðeins þörf fyrir nýliðun. Skilgreining menntunarsviða, 

menntunarstiga og atvinnugreinabálka má sjá í Tafla 1. Ítarlegri lýsingu á gögnum og aðferðum 

sem notuð voru til að meta framboð og eftirspurn eftir menntunarsviði, menntunarstigi og eftir 

atvinnugreinabálki má finna í næstu köflum. 
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Tafla 1. Skilgreiningar menntunarsviðs, menntunarstigs og atvinnugreina út frá íslenskum stöðlum. 

Flokkun menntunarsviðs  Íslensk náms- og menntunarflokkun – ÍSNÁM2008 

Almennt nám 0 

Kennaranám og menntunarfræði  1 

Hugvísindi og listir  2 

Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði  3 

Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði 4 

Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð  5 

Landbúnaður og dýralækningar 6 

Heilbrigði og velferð 7 

Þjónusta 8 

Óskilgreint 9 

Flokkun menntunarstigs Flokkun menntunarstöðu – ÍSMENNT2011 

Grunnmenntun 0, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

Starfsmenntun á framhaldsskóla- og viðbótarstigi 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42 

Bóknám á framhaldsskóla- og viðbótarstigi 30, 36, 37, 40, 43, 44 

Háskólamenntun 51, 52, 60, 61, 62, 71, 72, 80 

Flokkun atvinnugreina (A*10 flokkunin) 
Íslensk atvinnugreinaflokkun (gróf flokkun) – 

ÍSAT2008 

Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar A 

Framleiðsla, námugröftur, veitustarfsemi og 
meðhöndlun úrgangs 

B-E 

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð F 

Heildsala og verslun, samgöngur og geymslusvæði, 
rekstur veitinga- og gististaða 

G-I 

Upplýsingar og fjarskipti J 

Fjármála- og vátryggingastarfsemi K 

Fasteignaviðskipti L 

Ýmis sérhæfð þjónusta M-N 

Opinber stjórnsýsla, fræðslustarfsemi, heilbrigðis- 
og félagsþjónusta 

O-Q 

Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi, 
félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi 

R-U 

2. Gögn 

Framboð 

Menntunarsvið og -stig 

Framboð vinnuafls eftir menntun byggjast á skráargögnum um hæstu menntun landsmanna á 

árunum 2005-2019 sem eru sömu upplýsingar og notaðar eru af Hagstofu Íslands við gerð 

stafræns manntals. Út frá þessum gögnum er unninn árlegur fjöldi einstaklinga eftir 

menntunarsviði og -stigi, skipt eftir þremur aldursbilum (16-24 ára, 25-54 ára og 55-74 ára). 

Flokkað er niður á 10 svið menntunar miðað við hæstu menntun einstaklinga samkvæmt staðli 

Íslenskrar náms- og menntunarflokkunar (ÍSNÁM2008). Þar af er einn flokkur fyrir óskilgreint 

svið. Einnig er flokkað niður á fjögur menntunarstig miðað við hæstu menntun samkvæmt 

flokkun menntunarstöðu (ÍSMENNT2011). Um 5% vöntun var á upplýsingum um menntunarsvið 

einstaklinga. Í þeim tilfellum voru menntunarsviðin tilreiknuð með næsta nágranna aðferðinni 

(e. „nearest neighbour averaging“) út frá kyni, aldri, atvinnugrein, menntunarstigi og 
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launaflokki. Þessa flokka má sjá í Tafla 1. Lýsigögn um menntun hjá Hagstofu Íslands má finna á 

vef Hagstofu Íslands1.  

Helstu takmarkanirnar við að nota einungis hæstu menntun til að spá fyrir um menntun 

starfandi fólks er að mögulegt er að vera með háskólagráður á mismunandi sviðum og stigum. 

Einnig er hægt að hafa lokið tveimur eða fleiri sviðum á hverju menntunarstigi. Sem dæmi, er 

hægt að vera með eina háskólagráðu í raunvísindum og aðra í félagsvísindum. Í gögnunum sem 

liggja til grundvallar spánni er viðkomandi skráður með nýjustu hæstu menntun sem hann lauk. 

Því takmarkast niðurstöður þessarar spár við þær upplýsingar.  

Eftirspurn 

Fjöldi starfandi eftir atvinnugreinum 

Tölur um fjölda starfandi eftir atvinnugreinum eru unnar úr staðgreiðslugögnum Skattsins. 

Staðgreiðslugögn byggja á upplýsingum um uppgjör vegna staðgreiðslu af launum eða reiknuðu 

endurgjaldi. Í tölunum eru þeir skilgreindir sem starfandi sem höfðu tekjur af staðgreiðsluskyldri 

atvinnu sem samsvarar einni klukkustund á viku. Þeir eru einnig taldir með sem voru í 

fæðingarorlofi frá vinnu eða skiluðu reiknuðu endurgjaldi, á því tímabili sem gögnin ná yfir. 

Staðgreiðslugögn ná til allra atvinnugreina á íslenskum vinnumarkaði. Lýsigögn um vinnuafl úr 

skrám hjá Hagstofu Íslands má finna á vef Hagstofu Íslands2.  

Fjöldi starfandi er greindur eftir ári og aldri fyrir árin 2008-2020. Árlegum fjölda einstaklinga 

sem teljast til starfandi einstaklinga er skipt eftir þremur aldursbilum (16-24 ára, 25-54 ára og 

55-74 ára). 

Vakin er athygli á því að starfandi samkvæmt skrám er ekki skilgreint á sama hátt og fjöldi 

starfandi samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands (VMR), til dæmis vegna þess að í 

skrám eru aðeins þeir starfandi sem greiða staðgreiðslu af launum sínum eða reiknað 

endurgjald í stað margliða skilgreiningu VMR. Niðurstöður þessarar spár byggir sömu 

skilgreiningu og starfandi samkvæmt skrám.  

Laus störf  

Gögn um laus störf koma úr tveimur gagnasettum. Annars vegar gögn Seðlabanka Íslands um 

auglýst störf á árunum 2002 til 2018. Hins vegar upplýsingar um laus störf úr starfaskráningu 

Hagstofu Íslands (e. Job Vacancy Survey) frá árinu 2019 til 2020.  

Gögn Seðlabanka Íslands: Til að leggja mat á laus störf safnaði Seðlabankinn upplýsingum um 

auglýst störf tveggja prentmiðla árin 2002-2019. Árin 2002-2005 voru talningar á auglýstum 

störfum úr Morgunblaðinu og frá og með 2006 var atvinnuauglýsingum einnig safnað úr 

Fréttablaðinu. Taldar voru auglýsingar í hverjum mánuði fyrir sig og flokkaðar í 21 atvinnugrein 

(bálkar A-U) og 8 starfsstéttir. Að auki var bætt við starfsauglýsingum sem birtust á Starfatorgi 

(auglýst störf hjá ríkinu) á þessu tímabili en fengnar voru tölur um fjölda auglýstra starfa frá 

                                                      
1 https://hagstofa.is/talnaefni/samfelag/menntun/  
2 http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2020/4bee2da4-462a-4369-8404-4ad4f619ad46.pdf  

https://hagstofa.is/talnaefni/samfelag/menntun/
http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2020/4bee2da4-462a-4369-8404-4ad4f619ad46.pdf
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fjármála- og efnahagsráðuneyti fyrir árin 2006-2010. Árlegur fjöldi auglýstra starfa fyrir árin 

2002 til 2018 var svo áætlaður með því að leggja saman fjölda auglýstra starfa í hverjum mánuði 

fyrir sig, fyrir hvert ár, og flokkaður í 10 atvinnugreinar (sjá Tafla 1).  

Gögn úr starfaskráningu Hagstofu Íslands: Meginmarkmið starfaskráningar Hagstofunnar er að 

meta fjölda lausra starfa á Íslandi. Starfaskráningin er framkvæmd ársfjórðungslega eftir að 

viðmiðunardegi er lokið. Viðmiðunardagur starfaskráningarinnar er jafnan um miðbik hvers 

ársfjórðungs og er hann álitinn dæmigerður fyrir ársfjórðunginn. Árlegur fjöldi auglýstra starfa 

fyrir árin 2019-2020 er fenginn með því að leggja saman ársfjórðungslegan fjölda auglýstra 

starfa, fyrir hvert ár, og flokka í 10 atvinnugreinar (Tafla 1). Þýði rannsóknarinnar nær til allra 

lögaðila á íslenskum vinnumarkaði sem eru með fleiri en einn starfsmann í vinnu. Frekari lýsing 

á Starfaskráningu má finna á vef Hagstofu1.  

Uppruni gagna er því mismunandi eftir tímabilum færnispárinnar og aðferðir við söfnun gagna 

er ekki sú sama. Þó var ákveðið að nota gögn frá Seðlabanka Íslands auk Starfaskráningar 

Hagstofu Íslands til að tímaröð auglýstra starfa væri lengri (2002-2020) sem þannig myndi 

nýtast betur til að spá fyrir um framtíðar eftirspurn eftir færni. Þegar árin líða, og tímaröð 

Starfaskráningar lengist, er áætlað að þau gögn verði helsta gagnalindin. Að lokum má nefna að 

eftirspurn eftir starfsfólki er ekki metin eftir kyni og aldri.  

Önnur gögn 

Mannfjöldi og mannfjöldaspá 

Sögulegur mannfjöldi (til ársins 2020) 

Mannfjöldi einstaklinga á starfandi aldri, þ.e. 16-74 ára, er fenginn úr mannfjöldatölum 

Hagstofu Íslands til ársins 2020. Lýsigögn um mat Hagstofu Íslands á mannfjölda má finna á vef 

Hagstofu Íslands2.  

Mannfjöldaspá (frá árinu 2021) 

Áætlaður fjöldi einstaklinga á starfandi aldri, þ.e. 16-74 ára frá 2021 til 2035, er fenginn úr 

miðspá mannfjöldaspá Hagstofu Íslands. Lýsigögn um aðferðafræði mannfjöldaspár má finna á 

vef Hagstofu Íslands3.  

 

3. Aðferðafræði 

Til að áætla spáhlutföll fyrir árin 2021-2035 er línuleg leitni hlutfalla fyrri ára notuð og 

framreiknuð til ársins 2035. Því byggja útreikningar á þeirri forsendu að framboð og eftirspurn 

haldist í meginatriðum óbreytt á spátímabilinu þar sem að línuleg leitni er notuð í 

                                                      
1 http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2020/ab5861dd-2faf-4827-b43e-ad6b27b72ed3.pdf  
2 https://hagstofa.is/utgafur/lysigogn/lysigogn/?fileId=19525 
3 https://hagstofa.is/utgafur/lysigogn/lysigogn/?fileId=19506 

http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2020/ab5861dd-2faf-4827-b43e-ad6b27b72ed3.pdf
https://hagstofa.is/utgafur/lysigogn/lysigogn/?fileId=19525
https://hagstofa.is/utgafur/lysigogn/lysigogn/?fileId=19506
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framreikninga. Á Mynd 1 má sjá dæmi um hvernig spár um fjölda starfandi (16-74 ára) innan 

hvers atvinnugreinabálks er metinn fram til ársins 2035. Eins aðferðafræði er notuð fyrir spár 

um framboð einstaklinga með ólíka menntun og til að spá fyrir um eftirspurn eftir einstaklingum 

innan atvinnugreinabálka.  

Til viðbótar við þessa leitni útreikninga sem lýst er í Mynd 1 er gert ráð fyrir að það verði 

fækkun í eftirspurn eftir starfsfólki í ákveðnum atvinnugreinum vegna fjórðu iðnbyltingarinnar. Í 

febrúar 2019 gaf forsætisráðuneytið út skýrslu þar sem var áhrif sjálfvirknivæðingar eftir 

störfum og atvinnugreinum voru metin. Þar var birt áætlun um áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á 

fjölda starfandi eftir atvinnugreinum og störfum á næstu misserum samanborið við árið 2017. 

Tafla 2 sýnir áhrifin innan þeirra atvinnugreina sem talið er að sjálfvirknivæðing hafi áhrif á.  

 

Tafla 2. Áhrif af sjálfvirknivæðingu eftir atvinnugreinum skv. skýrslu forsætisráðuneytis.  

Ekki er áætlað að áhrif sjálfvirknivæðingar hafi áhrif á bálka sem eru ekki nefndir.  
 

Áhrif af sjálfvirknivæðingu (mv. 2017) 

A - Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar -73% 

C - Framleiðsla -57% 

F - Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð -60% 

G - Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum -27% 

H - Flutningur og geymsla -34% 

I - Rekstur gististaða og veitingarekstur -61% 

N - Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta -30% 

P - Fræðslustarfsemi -8% 

Q - Heilbrigðis- og félagsþjónusta -10% 

R - Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi -20% 

 

Atvinnugreinar sem eru ekki nefndar eru ekki taldar verða fyrir áhrifum fjórðu 

iðnbyltingarinnar. Við framreikninga er tekið tillit til þessara áhrifa þegar gerð er grein fyrir spá 

um fjöldatölur eftir atvinnugreinabálkum. Ekki voru til upplýsingar um áhrif fjórðu 

iðnbyltingarinnar á framboð eða eftirspurn eftir menntun, og því er ekki tekið tillit til þessara 

þátta þegar spáð er fyrir um framboð einstaklinga eftir menntunarsviði og -stigi. 
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1. Árlegt hlutfall starfandi í hverri atvinnugrein er fengið með því að finna hlutfall starfandi samkvæmt skrám 

í hverri atvinnugrein fyrir sig á aldrinum 16-74 ára af árlegum mannfjölda.  

2. Línuleg leitni hlutfalls starfandi í hverjum atvinnugreinabálki fyrir sig er metin með jöfnu bestu línu. 

3. Hlutföll áranna 2021 til 2035 (spáhlutföll) eru áætluð með því að framreikna leitni tímabilsins 2005-2020 

fyrir hvern atvinnugreinabálk fyrir sig fram til ársins 2035. 

4. Framreiknaður árlegur fjöldi starfandi í hverjum atvinnugreinabálki fyrir sig er áætlaður með því að 

margfalda spáhlutföll innan hvers atvinnugreinabálkar við áætlaðan fjölda starfandi 

a. Spáður fjöldi starfandi er áætlaður með því að margfalda spáð hlutfall starfandi (16-74 ára) við 

mannfjöldaspá fólks á vinnualdri (16-74 ára).  

5. *Áhrif fjórðu iðnbyltingar á ólíkar atvinnugreinar skv. skýrslu forsætisráðuneytis bætt við útreikninga 

(Tafla 2) þar sem við á. Þessi áhrif eru ekki tekin með þegar spáð er fyrir um framboð einstaklinga eftir 

menntunarsviði og -stigi þar sem að þær upplýsingar lágu ekki fyrir í skýrslu forsætisráðuneytisins. 

Mynd 1. Líkan fyrir framreikninga á vinnuafli framtíðarinnar (16-74 ára) eftir atvinnugreinabálkum. 

 

Allar niðurstöður spárinnar um fjölda einstaklinga og hlutfallsbreytingar á fjölda miðast við árið 

2017 þar sem það er árið sem var notað sem viðmiðunarár í skýrslu forsætisráðuneytis um áhrif 

fjórðu iðnbyltingarinnar. Að auki eru allar niðurstöður sýndar út frá þremur aldursbilum (16-24, 

25-54, 55-74 ára) og heildartölur án flokkunar (Mynd 1). 

Framboð 

Menntunarsvið og -stig 

Línuleg leitni hlutfalls einstaklinga á hverju menntunarsviði og -stigi fyrir sig frá 2005-2019 er 

metin og framreiknuð til ársins 2035 til að áætla hlutfall einstaklinga á hverju menntunarsviði 

og -stigi af fjölda starfandi árin 2021-2035. Fjöldinn er áætlaður með því að margfalda spáð 

hlutfall á hverju menntunarsviði og -stigi við mannfjöldaspá fólks á vinnualdri (16-74 ára). 

Framreiknaður árlegur fjöldi á hverju menntunarsviði og -stigi fyrir sig er áætlaður með því að 

margfalda spáhlutföll við áætlaðan fjölda starfandi, það er, fjölda starfandi með ákveðna 

menntun og á vinnualdri er spáð fyrir hvert ár fram til ársins 2035 (Mynd 2). 
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Mynd 2. Aðferðafræði við framreikninga á fjölda einstaklinga á hverju menntunarsviði og -stigi fyrir sig. 

 

Framreikningar á fjölda í hverju menntunarsviði fela í sér niðurstöður fyrir 10 tegundir 

menntunar miðað við hæstu menntun einstaklinga (Tafla 1). 

Eftirspurn 

Fjöldi starfandi 

Leitni hlutfalls starfandi í hverjum atvinnugreinabálki fyrir sig (10 bálkar) frá 2008-2020 er metin 

og framreiknuð til ársins 2035 til að áætla hlutfall starfandi, það er, starfandi eða í 

fæðingarorlofi á árunum 2021-2035. Línuleg leitni er notuð fyrir alla atvinnugreinabálka nema K 

(fjármála- og vátryggingastarfsemi) þar sem að línuleg leitni í þessum bálki sýndi fram á 

óeðlilegan samdrátt fram til ársins 2035. Mikill samdráttur var í þessum atvinnugreinabálki frá 

árinu 2008 en er ekki talið líklegt að sá samdráttur muni halda áfram óbreyttur til ársins 2035. 

Því var í tilfelli atvinnugreinabálks K notuð fjölþátta leitni til meta fjölda einstaklinga í fjármála- 

og vátryggingastarfsemi fram til ársins 2035.  

Áætlaður fjöldi starfandi er metinn með því að margfalda spáð hlutfall starfandi (16-74 ára) við 

mannfjöldaspá fólks á vinnualdri (16-74 ára). Framreiknaður árlegur fjöldi starfandi í hverjum 

atvinnugreinabálki fyrir sig er áætlaður með því að margfalda spáhlutföll við áætlaðan fjölda 

starfandi (Mynd 3). Að lokum eru áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar innleidd í líkanið og samdráttur 

áætlaður í bálkum A, C, F, G, H, I, N, P, Q og R miðað við árið 2017 samkvæmt skýrslu 

forsætisráðuneytis (Tafla 2).  

Línuleg leitni 2008-2020 metin

•Línuleg leitni hlutfall einstaklinga á hverju menntunarsviði og -stigi af 
heildarfjölda starfandi metin

•Línuleg leitni hlutfalls starfandi (16-74 ára) af mannfjölda metin

Leitni framreiknuð

•Leitni framreiknuð til 2035

•Gefur spáhlutföll um hlutfall einstaklinga á hverju menntunarsviði og -stigi 
og spáhlutfall um starfandi mannfjölda (16-74 ára)

Spáður fjöldi fjöldi starfandi

•Spáhlutfall fjölda starfandi margfaldað við mannfjöldaspá 

•Gefur áætlaðan heildarfjölda starfandi (16-74 ára)

Spáður fjöldi fólks á hverju menntunarsviði og -stigi 

•Spáhlutföll fjölda starfandi eftir bálkum margfaldað við áætlaðan fjölda 
starfandi

•Gefur fjölda á hverju menntunarsviði og -stigi 
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Mynd 3. Aðferðafræði við framreikninga á fjölda starfandi í atvinnugreinabálkum. 

 

Með eftirspurn eftir vinnuafli er hér átt við heildarfjölda starfandi, það er ekki aðeins þörf fyrir 

nýliðun. Framreikningar á fjölda einstaklinga í hverri atvinnugrein fyrir sig fela í sér niðurstöður 

fyrir 10 starfabálka samkvæmt Íslenskri atvinnugreinaflokkun (ÍSAT2008). Þessa flokka má sjá í 

Tafla 1.  

Laus störf 

Sömu aðferðafræði er beitt þegar spáð er um fjölda starfandi eftir bálkum og er notuð til að spá 

fyrir um fjölda lausra starfa (Mynd 3). Línuleg leitni hlutfalls lausra starfa í hverjum 

atvinnugreinabálki fyrir sig frá 2002-2020 er metin og framreiknuð til ársins 2035 til að meta 

áætlað hlutfall lausra starfa út frá bálkum á árunum 2021-2035. Spáður fjöldi starfandi er 

áætlaður með því að margfalda spáð hlutfall starfandi (16-74 ára) við mannfjöldaspá fólks á 

vinnualdri (16-74 ára). Framreiknaður árlegur fjöldi lausra starfa í hverjum atvinnugreinabálki 

fyrir sig er metinn með því að margfalda spáhlutföll við áætlaðan -fjölda starfandi. Að lokum eru 

áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar innleidd í líkanið og samdráttur áætlaður í bálkum A, C, F, G, H, I, 

N, P, Q og R miðað við árið 2017 samkvæmt skýrslu forsætisráðuneytis (Tafla 2).  

Framreikningar á fjölda lausra starfa eftir atvinnugreinum fela í sér niðurstöður fyrir 10 

starfabálka skv. Íslenskri atvinnugreinaflokkun (ÍSAT2008). Þessa flokka má sjá í Tafla 1. 

Leitni 2008-2020 metin

•Leitni hlutfalls starfandi í hverjum bálki af heildarfjölda starfandi metin

•Línuleg leitni hlutfalls starfandi (16-74 ára) af mannfjölda metin

Leitni framreiknuð

•Leitni framreiknuð til 2035

•Gefur spáhlutföll um hlutfall starfandi í hverjum bálki og spáhlutfall um 
starfandi mannfjölda (16-74 ára)

Spáður fjöldi starfandi

•Spáhlutfall fjölda starfandi margfaldað við mannfjöldaspá 

•Gefur áætlaðan heildarfjölda starfandi (16-74 ára)

Spáður fjöldi fólks eftir bálkum

•Spáhlutföll fjölda starfandi eftir bálkum margfaldað við áætlaðan fjöda 
starfandi

•Gefur fjölda starfandi í hverjum bálki

Áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar

•Samdráttur í bálkum A, C, F, G, H, I, N, P, Q og R samanborið við árið 
2017 innleitt í líkanið
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4. Miðlun færnispár Hagstofu Íslands 

Miðvikudaginn 15. desember 2021 er fyrsta birting færnispár Hagstofu Íslands. Fjallað var um 

birtinguna í frétt um færnispá í desember 2021 og hún kynnt fyrir notendum hennar. Áætlað er 

að uppfæra færnispá Hagstofu Íslands ár hvert en þá verða birtar fréttir um efnið. 

 


