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Útdráttur 

Viðfangsefni verkefnisins er að draga upp heildstæða mynd af íslenskum konum á 

vinnumarkaði og skoða hvernig staða kvenna á vinnumarkaðnum hefur þróast.  

Ritgerðin, staða kvenna á íslenskum vinnumarkaði, gefur góða innsýn og skýra 

heildarmynd af vinnumarkaði kvenna. Hér er fjallað á heildstæðan hátt um þróun á 

atvinnuþátttöku kvenna, menntunar og atvinnuleysis þeirra ásamt því að hlutur þeirra í 

stjórnum fyrirtækja er skoðaður. Í ritgerðinni er varpað ljósi á hvernig samspil ýmissa þátta 

eins og menntunar, réttinda og breytinga í samfélaginu hefur áhrif á þróun atvinnuþátttöku 

kvenna. Afleiðingar efnahagshrunsins á atvinnuþátttöku kvenna eru fléttaðar inn í 

umfjöllunina og skoðað hvar konur standa í atvinnulífinu í dag. Auk þess verður hér gerð 

tilraun til að leggja mat á hvernig staða kvenna á vinnumarkaði muni þróast í komandi 

framtíð. 

 Helstu niðurstöður verkefnisins eru þær að mikill uppgangur hefur verið á 

vinnumarkaði kvenna hér á landi. Frá því að konur stigu sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum 

hefur vöxturinn verið stöðugur en hægur. Samhliða aukinni atvinnuþátttöku hafa ýmsar 

breytingar orðið í þjóðfélaginu sem hafa ýtt undir atvinnuþátttöku kvenna og eru þær orðnar 

gildandi vinnuafl í dag. Í kjölfar aukinnar menntunar hafa konur sótt í fjölbreyttari störf á 

vinnumarkaðnum. Einnig hafa hlutastörf gert konum auðveldara fyrir að vera á 

vinnumarkaðnum þar sem margar rannsóknir hafa sýnt að konur sinna börnum og gegna 

heimilisstörfum í mun ríkara mæli en karlar. Þær hafa einnig sótt í æðri störf og stjórnir 

fyrirtækja í ríkara mæli en áður og á næstu árum mætti búast við enn frekari framgangi 

kvenna á því sviði, sérstaklega með nýlegri lagasetningu um jafnan hlut kynja í stjórnum 

fyrirtækja. Efnahagshrunið og þær þrengingar sem hafa orðið á vinnumarkaðnum virðast hafa 

gefið konum aukið tækifæri á vinnumarkaðnum. Aftur á móti benda nýjustu tölur til þess að 

atvinnuleysi meðal kvenna geti verið að aukast og þar af leiðandi séu áhrif frá 

efnahagskreppunni farin að gera vart við sig á vinnumarkaði kvenna. Í þessu samhengi er 

áhugavert að skoða hvort efnahagskreppan muni marka nýtt upphaf og skapa ný tækifæri fyrir 

konur? 

Lykilhugtök ritgerðarinnar eru konur, vinnumarkaður, atvinnuþátttaka og menntun. 
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Abstract 

The subject of this thesis is to draw up a wholesome picture of Icelandic women in the 

workplace with special emphasis on the evolution of the role of women and employment 

participation. 

The thesis is meant to give thorough insight and a clear and concise picture of women 

in the workplace. The thesis‘s aim is to shed a comprehensive light on the evolution of 

women‘s employment, along with their level of education and unemployment and role in the 

management of various firms. The interaction of various factors, e.g. education, rights, along 

with shifts in society´s perception and the contribution of those factors to women’s 

employment participation is of particular interest. The dire consequences of the economic 

meltdown and its effect on employment participation of women are included in the discussion 

and the role of women out in the modern workplace is scrutinized. Moreover, an attempt will 

be made to assess the future development of women‘s participation in the workplace in the 

years to come.  

The main conclusions of this thesis are that considerable growth has been in the 

employment participation of women, domestically. Ever since women set out to participate in 

the workplace the growth has been steady, although slow. With the advent of increased 

employment participation, various changes have occurred in the economy, all of which have 

induced their participation. Women have thus become an important part of the workforce. 

Through the increase in education, women have sought out various jobs in the market. Part-

time jobs have also served as an incentive for participation whereas various studies have 

shown that women care for their children and serve as homemakers. They have also, to 

greater extent, sought out higher positions as board members of various firms. In the years to 

come, one can expect further progression in the matter, given the recent legislation of equal 

participation of the genders in companies’ boards. The economic meltdown and the distress in 

the market seemed to have served as an opportunity for women and have served as an 

incentive for employment participation. Nevertheless, recent studies seem to pinpoint that 

unemployment among women might be on the rise and therefore the effects of the economic 

contraction might be affecting employment among women in the economy. In this context it 

is worthwhile to ponder: Will the economic meltdown mark a new beginning and serve as a 

new era of opportunities for women? 

Key concepts are women, labour market, labour participation, and education.   
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1. Inngangur  

Af hverju er talað um vinnumarkað kvenna annars vegar og vinnumarkað karla hins vegar? Af 

hverju er vinnumarkaður kvenna frábrugðinn vinnumarkaði karla og hvað hefur haft þau áhrif 

í gegnum tíðina að vinnumarkaður kvenna hefur þróast seint og hægt? Þurfum við enn í dag 

að skilgreina vinnumarkaðinn eftir kyni? Öll erum við einstaklingar og hvert og eitt okkar býr 

yfir ákveðinni þekkingu, reynslu og hæfileikum sem við viljum meta og virða í samræmi við 

einstaklinginn, óháð kyni. 

Kynning og aðdragandi verkefnisins  

Hugmyndin að verkefninu kviknaði fyrir rúmu ári síðan þegar höfundur hóf nám í hagfræði 

og sat námskeið í vinnumarkaðshagfræði þar sem hann kynntist nýjustu rannsóknum á því 

sviði. Margar og skemmtilegar tillögur að efni komu í hugann en það var ekki fyrr en nú í 

haust þegar höfundur sat annað námskeið í vinnumarkaðsfræðum, samskipti á vinnumarkaði, 

þar sem hugmyndir að þessu verkefni fóru að mótast. Fyrst um sinn var umfjöllunarefnið 

samspil atvinnuleysis og menntunar þar sem menntunarstig Íslendinga fer ört vaxandi og 

mikil fjölgun nemenda hefur verið í háskólum landsins, sérstaklega frá efnahagshruninu. 

Höfundur fór síðan að tengja vinnumarkað kvenna við umfjöllunarefnið en þannig þróaðist sú 

hugmynd sem endanleg gerð verkefnisins byggir á. Verkefnið liggur því á sviði 

vinnumarkaðshagfræðinnar þar sem áhugasvið höfundar liggur. 

Vinna við fræðilega gagnaöflun hófst strax haustið 2010 þegar höfundur byrjaði í 

meistaranámi auk þess sem gagnaöflun fór fram samhliða námskeiðum yfir skólaárin. Það 

sem vakti mestan áhuga höfundar á efninu var mikil umræða fjölmiðla um stóraukna ásókn 

nemenda í nám á framhalds- og háskólastigi en haustið 2008 voru nemendur í framhalds- og 

háskólum landsins fleiri en nokkru sinni fyrr. Þar á meðal voru konur í miklum meirihluta á 

öllum skólastigum en konur hafa sótt sífellt meira í aukna menntun og fjölbreyttari störf þar 

sem atvinnuþátttaka þeirra hefur farið stigvaxandi hér á landi. Nemendum hélt áfram að fjölga 

haustið 2009 og einnig 2010 en Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands, segir að þessa 

miklu fjölgun megi rekja til þess ástands sem myndaðist eftir bankahrunið (Gísli Freyr 

Valdórsson, 2010). Samhliða nýskráningum fjölgaði brautskráðum nemendum einnig og þar 

eru konur líka í miklum meirihluta. Höfundi fannst þessi mikla umræða um aukna menntun 

kvenna mjög áhugaverð þar sem atvinnuhlutfall kvenna hefur einnig verið að aukast en þrátt 

fyrir það hafa konur ekki skilað sér í sama eða svipuðum mæli í áhrifastöður í þjóðfélaginu. 

Konur hafa ekki einungis sótt í nám heldur hafa fleiri konur farið í fjölbreyttara nám eða nám 

sem nánast einvörðungu karlmenn sóttu fyrir nokkrum áratugum. Auk þess hefur aukin 
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umræða um kynjamismun í stjórnum fyrirtækja fangað augu höfundar þar sem fyrir stuttu 

voru samþykkt á Alþingi lög um að jafna skuli hlut kynjanna í stjórnum fyrirtækja. Það hlýtur 

að vera athyglisvert að setja þurfi lög til þess að flýta fyrir ákveðinni þróun sem þegar hefur 

farið af stað en mörgum finnst að þessi þróun ætti að geta orðið án inngripa af þessu tagi.  

Hið mikla umrót sem varð í kjölfar efnahagshrunsins og hefur einkennt íslenskan 

vinnumarkað undanfarin misseri hafði einnig áhrif á þróun verkefnisins því helstu afleiðingar 

efnahagshrunsins á Íslandi voru meðal annars aukið atvinnuleysi, skerðing á vinnutíma og 

minnkandi atvinnuþátttaka. Hins vegar hefur atvinnuþátttaka kvenna ekki staðið höllum fæti 

eftir efnahagshrunið og því vaknar sú spurning hvort kreppan marki nýtt upphaf og skapi ný 

atvinnutækifæri fyrir konur.  

Viðfangsefnið  

Viðfangsefnið verður að draga upp heildstæða mynd af íslenskum konum á vinnumarkaði og 

skoða hvernig staða kvenna á vinnumarkaðnum hefur þróast. Áherslan verður lögð á að skoða 

síðustu fjóra áratugi en einnig verður fjallað um þá þróun sem hefur orðið frá aldamótum. 

Íslenskur vinnumarkaður verður sérstaklega tekinn fyrir og breytingar innan hans á 

atvinnuþátttöku, atvinnuleysi og menntun í gegnum tíðina en tölur frá OECD löndunum og 

Norðurlöndunum verða hafðar til hliðsjónar. Einnig verður fjallað almennt um kynskiptan 

vinnumarkað og hvað teljast vera svokölluð „kvennastörf“. Fjöldi kvenna í stjórnum 

fyrirtækja, saga hans og þróun verður einnig skoðaður. Einnig verða afleiðingar 

efnahagshrunsins á afstöðu kvenna fléttaðar inn í umfjöllunina og skoðað hvar konur standa í 

atvinnulífinu í dag. Reynt verður að varpa ljósi á þær hindranir sem hafa orðið á vegi kvenna 

og hvað það er sem hefur rutt leiðina, auk þess sem kannað verður hvaða þættir hafa áhrif á 

breytingu á atvinnuþátttöku kvenna. Þessi heildstæða umfjöllun um vinnumarkað kvenna ætti 

að gefa skýra og greinargóða mynd af því hvernig vinnumarkaður kvenna á Íslandi hefur 

þróast og jafnvel hvernig hann muni þróast í framtíðinni.  

Markmið, aðferðafræði og rannsóknarspurningar   

Í verkefninu verður notuð megindleg aðferð (e. quantitative method) til að ná fram skýrum og 

greinargóðum niðurstöðum sem munu nýtast í umræðu um viðfangsefnið.  

Markmið verkefnisins er að kortleggja íslenskan vinnumarkað kvenna og gefa 

heildarmynd af þróun hans og stöðu sem og að sjá hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á 

vinnumarkaðinn almennt sem og á vinnumarkað kvenna. Skoðað verður hvað hefur haft þau 

áhrif að vinnumarkaður kvenna tók miklu seinna við sér en vinnumarkaður karla og af hverju 
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sú þróun varð svo hæg. Einnig verður kannað hvaða þættir hafa áhrif á þessa þróun og hvað 

veldur breytingum á vinnumarkaðnum, sem og hvort konur geti breytt stöðu sinni á 

vinnumarkaðnum eða hvort samfélagið allt þurfi að koma að þeirri breytingu. Eru þetta utan 

að komandi þættir eða þættir sem hægt er að hafa áhrif á? Getum við sem samfélag gert 

vinnumarkaðinn áhugaverðari, ekki bara fyrir konur heldur líka fyrir karla, og þar með aukið 

kaupmátt og tekjur fyrir samfélagið í heild? 

 

 

 

Mynd 1: Markmið verkefnisins. 

 

Yfirlitsrannsóknin byggir á megindlegri rannsóknaraðferð þar sem lesnar voru greinar, 

skýrslur, rannsóknir og fleira. Rannsóknir sem hafa það að markmiði að mæla, greina og bera 

saman athafnir, viðhorf og einkenni með tölulegum hætti kallast megindlegar rannsóknir. 

Tölfræðileg útkoma gagna er ofarlega í huga í þess konar rannsóknum því þar er orsaka leitað 

út frá tölfræðilegum upplýsingum. Hægt er að nýta upplýsingarnar til að sýna fram á ákveðnar 

staðreyndir og gera þær aðgengilegar í töflum og öðrum gögnum. Stuðst er við gögn og texta 

sem innihalda fyrirfram ákveðin viðfangsefni en áherslan var á fyrirliggjandi gögn þar sem 

gögnunum og upplýsingunum var safnað og þau síðan greind. Aðferðinni er oft beitt við 

rannsóknir þar sem sérstök áhersla er lögð á greiningu gagnanna (Bryman og Bell, 2003; 

Bryman, 2004; Jón Gunnar Bernburg, 2005). Aðferðin er góður kostur fyrir þá sem þurfa að 

fara yfir mikinn texta til þess að greina helstu atriði og mikilvægi. Hún getur verið gagnleg til 
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að sjá sjónarhorn einstakra einstaklinga, hópa eða stofnana og greina það á hnitmiðaðan, 

einfaldan og ódýran máta (Stemler, 2001). Ásamt því gefa megindlegar aðferðir yfirleitt 

breiðari sýn en eigindlegar aðferðir, þær eru gagnsæjar og markmið verða mjög greinargóð og 

skýr (Bryman og Bell, 2003; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Höfundur taldi megindlega rannsóknaraðferð henta verkefninu best þar sem unnið var 

með fyrirliggjandi gögn og notast var meðal annars við talnaefni, skýrslur og rannsóknir. 

Í þessu verkefni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

- Hvernig hefur atvinnuþátttaka kvenna þróast á vinnumarkaðnum, hvaða störfum hafa 

konur sinnt í gegnum tíðina? 

- Hver er atvinnuþátttaka kvenna á Norðurlöndunum? Sækja konur þar í sömu/svipaða 

menntun og konur hér á landi? 

- Hefur menntun kvenna áhrif á atvinnuþátttöku þeirra? Hvaða aðrir þættir hafa áhrif á 

val/atvinnuþátttöku kvenna? 

- Hvernig hefur atvinnuleysi kvenna þróast á Íslandi?  

- Hvert er hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja? 

- Hvaða áhrif hefur efnahagshrunið haft á atvinnuþátttöku kvenna?  

- Hverjar eru framtíðarhorfur á vinnumarkaði kvenna? 

Til þess að svara fyrrgreindum spurningum verður stuðst við ýmsar ritrýndar greinar, 

veraldarvefinn, rannsóknir á sviði félagsvísinda ásamt skýrslum á vegum hins opinbera. 

Einnig verður stuðst við ýmsar rannsóknir og skýrslur erlendis frá, meðal annars frá 

Norðurlöndunum, og þær bornar saman við tölur frá Íslandi. Ýmsar bækur verða notaðar auk 

þess sem stuðst verður við tölulegar upplýsingar frá Hagstofu Íslands, Vinnumálastofnun, 

Creditinfo og Efnahags- og framfarastofnunar (OECD, The Organisation for European 

cooperation and development). 

Fyrri rannsóknir  

Vinnumarkaður kvenna hefur verið skoðaður frá mörgum sjónarhornum. Atvinnuþátttaka 

kvenna hefur verið skoðuð, atvinnuleysi kvenna hefur oft verið áhyggjuefni og launamunur 

kynjanna hefur oft verið í brennidepli. Konur í stjórnum eða konur sem stjórnendur fyrirtækja 

hafa einnig verið mikið í umræðunni hér á landi undanfarin misseri. 

Valgerður Jóhannesdóttir (2009) kannaði í meistararitgerð sinni þátttöku kvenna í 

atvinnulífinu í tengslanetum kvenna og hvort hún hefði aukist mikið síðastliðin tíu ár. Hún 

segir að tengslanetin hafi ólík markmið, hlutverk og höfði ef til vill til ólíkra kvennahópa. Hið 

svokallaða „glerþak“ heftir framgang kvenna og rannsóknir og reynsla hafa sýnt að konur eigi 
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erfiðara en karlar með að fá æðstu stjórnendastörfin. Aftur á móti hafa konur þrýst verulega á 

síðustu árin og hlutur þeirra hefur vaxið á þessu sviði og þeim bjóðast nú fleiri tækifæri í 

stjórnum fyrirtækja. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að viðmælendur höfðu jákvæða 

reynslu af veru í tengslanetum, þær kynntust konum jafnt sem körlum sem höfðu ólíka hæfni 

og reynslu sem veitti þeim nýja sýn. Síðast en ekki síst nutu konur ávinnings af 

stjórnendastöðum á margan hátt, svo sem í formi stuðnings, fræðslu, hvatningar og jafnvel í 

auknum tækifærum.  

Vega Rós Guðmundsdóttir (2010) gerði eigindlega rannsókn í kynjafræði um 

breytingar á þátttöku kvenna í launavinnu og það hlutverk sem kvenréttindabaráttan og 

verkakvennahreyfingar gegndu við mótun þess umhverfis sem konur störfuðu í. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að konur eru komnar út á vinnumarkaðinn í sama mæli 

og karlmenn og kröfur eru gerðar um starfsumhverfi sem auðveldar fólki að sameina 

fjölskylduábyrgð og kröfur vinnumarkaðarins. Vega telur einnig að forsendur á vinnumarkaði 

hafi breyst og að baráttumálin séu orðin flóknari en að mörgu leyti þau sömu og við upphaf 

síðustu aldar.  

Meistararitgerð Erlu Bjarkar Gísladóttur (2011) fjallar um kvenstjórnendur og leið 

þeirra í stjórnendastöður. Erla Björk nálgast niðurstöðurnar með eigindlegri aðferð en tekin 

voru viðtöl við sjö konur sem vinna hjá fyrirtækjum sem starfa í samkeppni, en þó ekki í 

samkeppni hvert við annað. Hún komst að því að konur líta helst á sjálfar sig sem hindrun til 

að ná lengra í starfi. Velgengni á vinnumarkaði byggist að þeirra mati á sjálfstrausti og konur 

þurfi að byggja upp sjálfstraust líkt og karlar virðast hafa. Konur muni því ekki forðast 

samkeppnisumhverfi ef þær byggja upp sjálfstraust en alltaf sé til ákveðinn hópur kvenna sem 

forðist samkeppnisumhverfið því þær setji fjölskyldulífið frekar í forgang.  

Helena Guðlaugsdóttir og Björg Hjaltested (2011) rannsökuðu nærumhverfi kvenna 

sem starfa innan bankakerfisins og hvort konur sækist eftir stjórnendastöðum innan bankanna. 

Spurningalisti var lagður fyrir kvenkyns starfsmenn og yfirmenn þriggja banka en listinn 

innihélt meðal annars spurningar um löngun kvenna í stjórnunarstöður og mögulegar 

hindranir sem á vegi þeirra væru. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að löngun kvenna í 

aukna stjórnunarlega ábyrgð minnkar með hækkandi aldri. Löngun í stjórnunarlega ábyrgð 

var auk þess minni eftir því sem konur voru með minni menntun. Það sem hafði hamlandi 

áhrif á löngun kvenna til að taka að sér aukna stjórnunarlega ábyrgð var færni, áhugi og 

sjálfstraust en góð samskipti við yfirmenn höfðu jákvæð áhrif á löngun kvenna til að sækja 

um lausar stjórnendastöður.  
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Kynjafræðin hefur mikið skoðað vinnumarkaðinn út frá konum en þó aðallega skoðað 

launamun, þá einna helst kynbundin launamun og einnig kynbundin stjórnunarstíl, 

kynjamisrétti og sitthvað fleira. Einnig hafa margar rannsóknir og greinar verið birtar á því 

sviði.  

Það má því segja að viðfangsefni höfundar hafi verið kannað en þó ekki á eins 

heildstæðan hátt og hér verður gert. Eins og fram hefur komið þá hafa fyrri verkefni fjallað 

um sértæka þætti eins og atvinnuþátttöku kvenna samhliða þátttöku kvenna í tengslanetum, 

framgöngu kvenna í fyrirtækjum og þátttöku þeirra í atvinnulífinu. Höfundur hefur ákveðið að 

kanna vinnumarkaðinn sérstaklega út frá atvinnuþátttöku, atvinnuleysi, menntun og hlutfalli 

kvenna í stjórnum fyrirtækja. Ekki hefur áður verið dregin upp svo ítarleg mynd af konum á 

vinnumarkaði með það í huga að athuga alla þessa þætti og má því segja að heildstæða 

vitneskju skorti af þessum toga. Umfang verkefnisins varð umfangsmeira en átti að vera í 

fyrstu og því var ekki hægt að kafa djúpt í ákveðna þætti. Samt sem áður var ákveðið að taka 

sem flesta þætti sem hafa áhrif á vinnumarkað kvenna inn í verkefnið með það að leiðarljósi 

að hægt væri að draga ályktanir um hvað hafi áhrif á vinnumarkað kvenna og hvort hægt sé að 

hafa áhrif á þróun hans. 
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2. Konur sækja fram á vinnumarkaðinn 

Fyrr á árum voru margar konur andsnúnar því að vinna úti, þær lögðu metnað sinn í 

heimilisstörfin og barnauppeldið og helguðu sig húsmóðurhlutverkinu. Þær gengu inn í þá 

hefð að karlar stunduðu erfiðisvinnu en konur sinntu heimilisverkum. Flestar konur höfðu 

alist upp við það viðhorf að þeirra staður væri innan veggja heimilisins. Erfitt var að þurrka út 

þá ímynd í einni svipan og flestum fannst það ástæðulaust (Eggert Þór Bernharðsson, 1998).  

Um miðja 18. öld og við upphaf þeirrar 19. má í grófum dráttum segja að konur hafi 

séð um innanhússstörf á meðan karlar sáu um útiverkin og vinnu hafi verið rækilega skipt 

milli kynjanna. Uppeldi barna mótaðist af þessum hugmyndum þar sem stúlkum var lengi vel 

kennt að vera góðar húsmæður og mæður en strákar áttu hins vegar að vera sjálfstæðir menn 

og voru aldir upp með það fyrir augum að verða fyrirvinnur konu og barna (Símon Jón 

Jóhannsson og Ragnhildur Vigfúsdóttir, 1991). 

Það var ekkert sem kallaði á að konur færu út að vinna því að fyrr á öldum snerist lífið 

um að sjá sér og sínum farborða en ekki að afla tekna þar sem launatekjur þekktust ekki. 

Íslendingar lifðu svokölluðum sjálfsþurftarbúskap langt fram á 20. öld, þar sem 

bændasamfélagið var framleiðslueining fyrir fólkið á viðkomandi bæjum.  

Almennt varð gífurlega mikil aukning í atvinnuþátttöku erlendis á síðustu öld. Með 

framgangi kvenna á vinnumarkaðnum úti um allan heim jókst atvinnuþátttaka þeirra. Mesta 

aukningin var í kringum 1940 til 1950 en atvinnuþátttaka kvenna jókst í flestöllum 

aldurshópum (Goldin, 1991). Hins vegar jókst atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi mest í 

kringum 19601980 en nánar verður komið að því í kafla 4.1.2. 

Eftir síðari heimsstyrjöldina fór hreyfing að myndast á vinnumarkaðnum en þá fóru 

konur að sjást á vinnumarkaðnum en þó aðeins í litlum mæli því konur slepptu ekki takinu af 

hefðbundnum heimilisstörfum. Þessi hreyfing leiddi til stigvaxandi breytinga á pólitísku sem 

og félagslegu sviði (Goldin, 1991). 

 

2.1. Bætt staða kvenna í heiminum 

Konur fóru ekki varhluta af þeirri breytingu sem varð í heiminum með seinni 

heimsstyrjöldinni. Í seinni heimsstyrjöldinni breyttist hlutverk kvenna til muna, þær þurftu í 

auknum mæli að ganga inn í störf karla þar sem stór hluti þeirra var ekki lengur til taks. Það 

kom líka fyrir að karlarnir snéru ekki heim að stríði loknu og því þurftu konurnar að ganga inn 

Konur fóru ekki varhluta af þeirri breytingu sem varð í heiminum með seinni 
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heimsstyrjöldinni. Á meðan styrjöldinni stóð breyttist hlutverk kvenna en þær þurftu í 

auknum mæli að ganga inn í störf karla þar sem stór hluti þeirra var ekki lengur til taks. Það 

kom líka fyrir að karlarnir snéru ekki heim að stríði loknu, konurnar þurftu þá að ganga inn í 

þau störf sem þeir höfðu áður sinnt og því var nauðsynlegt að þær færu út á vinnumarkaðinn í 

fjárhagslegum tilgangi (Einhorn, 1993). Einhorn (1993) hefur einnig bent á að í 

Bandaríkjunum var forsendan fyrir því að einstaklingur væri álitinn ríkisborgari og hlyti þann 

rétt sem því fylgdi var bundin við að vera vinnandi og því var nauðsynlegt að konur stunduðu 

launaða vinnu til þess að vera taldar fullgildir borgarar. Seinni heimsstyrjöldin breytti 

verulega þeirri þjóðfélagsskipan sem áður hafði ríkt, þar sem landeigendur voru ein meginstoð 

samfélagsins. Eftir stríðið fóru aðrar stéttir að líta dagsins ljós, s.s. atvinnurekendur 

iðnfyrirtækja og ýmissa þjónustufyrirtækja. Með breyttri atvinnuskipan og áhrifum varð aukin 

eftirspurn eftir vinnuafli í iðn- og þjónustufyrirtækum. 

Claudia Goldin (1991) telur að ein meginástæða aukinnar atvinnuþátttöku kvenna um 

heim allan sé að með fjölbreyttari atvinnugreinum hafi þörf fyrir sérmenntað starfsfólk aukist 

og í kjölfarið hafi menntun kvenna orðið meiri í upphafi 20. aldar. Þar sem atvinnuþátttaka 

kvenna stórjókst á 20. öldinni breyttist viðhorf kvenna til vinnumarkaðarins og konur fóru í 

auknum mæli að sækja í frekari menntun og starfsreynslu.  

 

2.2. Vinnuþróun kvenna frá  bændasamfélagi fram á 20. öld.   

Í kringum aldamótin 1900 voru landbúnaður og sjávarútvegur langstærstu atvinnugreinar 

Íslendinga, eins og verið hafði frá landnámi, en þar störfuðu um 74% þjóðarinnar. Á þessum 

tíma voru konur ekki nema rétt um 11% af vinnuaflinu. Langflestar konur störfuðu í 

landbúnaði, eða um 52%, en einnig unnu margar við ýmiss konar þjónustu, s.s. 

heimilisþjónustu, eða um 20%. Fjölmennustu atvinnugreinar karla á þessum árum voru einnig 

landbúnaður, en þar störfuðu um 72% karlar en 28% konur en í fiskveiðum störfuðu nær 

einvörðungu karlar (Guðmundur Jónsson, Magnús S. Magnússon, 1997). 

Undir lok 19. aldar fór þéttbýli að myndast þar sem fólk fluttist í meira mæli en áður 

úr sveitum til sjávarplássa. Með þéttbýlismyndun við sjóinn urðu ýmsar breytingar á 

atvinnulífi landsmanna, til að mynda fjaraði skútuöldin út, sem hafði náð hámarki í kringum 

1906, með tilkomu vélbáta og togara. Með þessum breytingum jukust atvinnumöguleikar 

fólks sem hafði flust til sjávarbyggða. Mörg störf sem áður höfðu verið unnin í sveitum 

landsins urðu nánast óarðbær þar sem nútímalegri atvinnuhættir með hráefnaframleiðslu, 

iðnaði og verslun höfðu tekið við (Guðmundur Hálfdánarson, 1993; Jón Gunnar Grjetarsson, 
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1993). Á þessum árum tók íslenskt samfélag stakkaskiptum þar sem stórvirk framleiðslutæki í 

sjávarútvegi ollu miklum breytingum. Nýjar atvinnugreinar litu dagsins ljós með breyttum 

atvinnuháttum og vinnumarkaðurinn umbreyttist. Á þessum árum fór fólki fækkandi í 

frumvinnslu, landbúnaði og fiskveiðum en á sama tíma drógu úrvinnsla og þjónusta til sín 

meira vinnuafl (Jón Gunnar Grjetarsson, 1993).   

Með iðnbyltingunni í byrjun 20. aldar fóru konur í auknum mæli að sinna störfum utan 

heimilis. Hægt en stöðugt sóttu fleiri konur út á íslenskan vinnumarkað og atvinnuþátttaka 

kvenna var komin í rúm 30% árið 1930. Þá störfuðu um 28% kvenna í landbúnaði og 42% 

kvenna við ýmiss konar þjónustu (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997; Jón 

Gunnar Grjetarsson, 1993). Þjónustustörf kvenna utan heimilisins voru umönnun, kennsla, 

saumaskapur og meðferð og vinnsla matvæla. Þessi störf höfðu áður verið unnin af 

heimilisfólkinu sjálfu, helst konum sem voru vinnuhjú undir vistarbandi í bændasamfélaginu. 

Með þéttbýlismyndun og afnámi vistarbandsins má segja að hér hafi orðið til ákveðin 

þjónustustörf sem unnin voru af konum.  

Flestir Íslendingar tilheyrðu svokallaðri lágstétt í kringum 1930–1940, fæstir tilheyrðu 

hástétt en aukning var í millistétt á þeim árum. Við iðnbyltinguna fór að myndast ný 

stéttaskipting sem skipta mátti niður þrjár meginstéttir, lágstétt, miðstétt og hástétt. Atvinnu 

mátti einnig skipta niður. Til að mynda tilheyrðu bændur, jarðeigendur og atvinnurekendur 

gjarnan hástétt, þjónustufólk, embættismenn og sérfræðingar tilheyrðu millistéttinni og 

lágstéttarfólk voru iðnaðarmenn, sjómenn og verkamenn. Á þessum tíma störfuðu konur við 

fiskvinnslu ef þær tilheyrðu lágstétt en þjónustustörf ef þær tilheyrðu miðstétt. Örfáar konur 

tilheyrðu hástétt og höfðu þær tækifæri til að mennta sig og starfa sem læknar, hjúkrunarkonur 

eða ljósmæður (Jón Gunnar Grjetarsson, 1993; Anna Sigurðardóttur, 1985).     

 Fjölmennasta stétt launavinnandi kvenna á Íslandi alla 19. öld og fyrstu áratugi 20. 

aldar var vinnukonustéttin. Ennfremur var vinnukona fyrsta starfsheiti kvenna hér á landi. 

Vinnukonustéttin var lítils metin og vinnan krafðist hvorki menntunar, reynslu né sértækra 

hæfileika. Kjör vinnukvenna voru þó alls ekki lakari en annarra vinnandi kvenna því frítt fæði 

og húsnæði vó upp á móti lægri launum þeirra. Með vaxandi iðnaði og breyttum 

þjóðfélagsháttum fór vinnukonustéttin hverfandi og ný störf urðu til. Konum bauðst að vinna 

við verksmiðjustörf, afgreiðslu í verslunum og á skrifstofum. Fyrsta stétt íslenskra kvenna 

sem fékk menntun og laun á vegum hins opinbera voru ljósmæður og í kjölfarið var 

Ljósmæðrafélag Íslands stofnað árið 1919 (Símon Jón Jóhannsson og Ragnhildur 

Vigfúsdóttir, 1991). Þegar líða tók á 19. öldina og í byrjun þeirrar 20. fóru gagnrýnisraddir að 

heyrast og beindust þær aðallega að því að konur væru of uppteknar af því að vilja mennta 
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sig, sem var þá illa séð. Viðhorf til hlutverks kvenna voru misjöfn og endurspegla á vissan 

hátt hugmyndir um stöðu kynjanna og stöðu kvenna (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). Fleira 

tók breytingum á 20. öldinni, til að mynda urðu heimilin að neyslueiningu en áður fyrr voru 

þau framleiðslueining. Aðkeyptur neysluvarningur færðist í vöxt og þar af leiðandi gátu konur 

í auknum mæli sinnt öðru en heimilisverkum (Schwartz, 1983).     

Á árum síðari heimsstyrjaldar létu æ fleiri konur til skarar skríða og héldu út á 

vinnumarkaðinn þar sem þjóðfélagsaðstæður höfðu breyst með nývæðingu samfélagsins. 

Konur öðluðust frekar rétt til samfélagsins eftir að nývæðingin hafði rutt sér til rúms. Þetta átti 

einkum við um skólagöngu, kosningarétt og atvinnumöguleika kvenna. Auknir 

atvinnumöguleikar buðu upp á meira frelsi og mikill uppgangur var í landinu. Myndun 

þéttbýlis var hafin og þar sem áður höfðu staðið hús á stangli urðu til blómlegir bæir og þorp. 

Þenslan í atvinnulífi Íslendinga kallaði á fleira fólk til starfa (Eggert Þór Bernharðsson, 1998; 

Ármann Jakobsson, 2008; Sigurður Gylfi Magnússon, 2010). Með iðnvæðingunni á 20. 

öldinni skapaðist mikill fjöldi starfa sem kallaði á breytingar í samfélaginu og með 

fjölbreyttari störfum breyttist samfélagið hratt úr einföldu bændasamfélagi í iðnsamfélag 

(Ármann Jakobsson, 2008). 

Fyrst um sinn voru það aðeins ógiftar konur, einstæðar mæður og ekkjur sem sóttu út á 

vinnumarkaðinn þar sem ekki var karlmaður til staðar sem sá um að afla heimlinu tekna. Ekki 

tíðkaðist að gift kona héldi út á vinnumarkaðinn. Með breyttum viðhorfum, vaxandi 

sérhæfingu og fjölgun fyrirtækja fór atvinnuþátttaka kvenna þó vaxandi. Margir segja að með 

tilkomu dagmæðra, barnaheimila og leikskóla á sjötta áratugnum hafi konur, aðallega giftar 

konur, streymt út á vinnumarkaðinn (Eggert Þór Bernharðsson, 1998). 

Helstu einkenni atvinnuhátta í höfuðborginni undir lok 20. aldar var fjölbreyttur en 

flókinn vinnumarkaður. Verkaskiptingin var margbrotin og vinnuaflið var sérhæft. Kröfur 

samfélagsins um menntun, starfsréttindi, prófgráðu, löggildingu og sérfræðiþekkingu settu 

sterkan svip á atvinnustarfsemi og möguleika fólks til starfa. Á síðari helmingi 20. aldar jókst 

hlutur skólagöngu og varð hún drjúgur þáttur í félagsmótun og undirbúningi ungs fólks fyrir 

framtíðarstörf. Menntun varð eins konar lykill fólks að bjartari framtíð. Þörfin fyrir menntað 

vinnuafl jókst eftir því sem samfélagið varð flóknara og fyrirtæki og stofnanir urðu fleiri og 

sérhæfðari (Eggert Þór Bernharðsson, 1998).    

Það telst sem betur fer ekki til mikilla tíðinda í dag þegar kona verður 

framkvæmdastjóri, forstjóri eða forseti. Það virðast vera nútímalegri hindranir sem mæta 

kvenkyns brautryðjendum og frumkvöðlum á tæknivæddri 21. öldinni (Unnur H. 

Jóhannsdóttir, 2006). Atvinnuhlutfall meðal kvenna hefur aukist mjög en þrátt fyrir það hafa 
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konur ekki skilað sér í sama eða svipuðum mæli í áhrifastöður í þjóðfélaginu. Það bendir til 

þess að konur standi ennþá frammi fyrir hindrun við framgang í æðri stöður eða störf í 

samfélaginu. Ein þeirra hindrana sem konur rekast á þegar kemur að stöðuhækkun hefur verið 

nefnt glerþak (e. glass ceiling). Þótt margir búist við að þessi hindrun sé ekki lengur til staðar 

þar sem mikill straumur kvenna hefur legið út á vinnumarkaðinn síðustu tvo áratugi virðist í 

raun lítil breyting hafa átt sér stað (Bass og Avolio, 1994). Nánar verður fjallað um hindranir 

kvenna á vinnumarkaði í kafla 6.1.  

Eins og fram hefur komið hér að framan hefur atvinnuþátttaka kvenna tekið 

veigamiklum breytingum í takt við stórtækar breytingar í samfélaginu. Iðnbyltingin kallaði á 

breytta skipan samfélagsins og þegar borgarsamfélagið tók við af bændasamfélaginu litu 

starfstéttir eins og vinnukonustétt dagsins ljós. Auk þess breytti stríðið, sem stundum var 

kallað „blessað stríðið“, mjög miklu varðandi atvinnuþátttöku almennt því stríðið gaf flestum 

sem vildu tækifæri til þess að stunda einhverja launaða vinnu. 
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3. Vinnumarkaður  

Flestir einstaklingar verja stórum hluta ævi sinnar við vinnu og ljóst er að atvinna er 

mikilvægur þáttur í lífi sérhvers einstaklings. Ekki er aðeins átt við mikilvægi þess að hafa 

lífsviðurværi heldur gegnir atvinna oft gríðarlega miklu félagslegu hlutverki. Flestir telja að 

vinnan göfgi manninn og ásamt því mótar vinnan sjálfsmynd okkar og sjálfsvirðingu. 

Vinnusemi og dugnaður eru almennt taldir vera æskilegir eiginleikar til vinnu, ekki 

einungis af efnahagslegri nauðsyn, heldur einnig af félagslegum, siðferðislegum og sálrænum 

ástæðum. Fyrsta forsenda framfara er þróttmikil vinnumenning því án framtakssemi, 

þrautseigju, dugnaðar og atorku verður engu áorkað (Stefán Ólafsson, 1996).   

Atvinna hefur verið talin ein af hornsteinum vestrænnar menningar allt frá 

iðnbyltingunni um miðja 18. öld. Þéttbýlismyndum hófst hér á landi í kjölfarið og nýjar stéttir 

atvinnurekenda og verkafólks mynduðust. Ísland hefur þróast frá því að vera 

frumframleiðsluþjóð í landbúnaði og fiskveiðum í byltingarkennt iðnsamfélag. Það má segja 

að á þessum tíma hafi verið lagður grunnur að stöðugum hagvexti, bættum lífskjörum og 

almennum framförum (Garðar Gíslason, 2001). Í kjölfar þéttbýlismyndunar fóru að líta 

dagsins ljós ýmsar þjónustugreinar eins og verslun, heilbrigðis- og félagsþjónusta, samgöngur 

og flutningar, ásamt annarri starfsemi sem tilheyrði atvinnugreinum í þéttbýli. Á sama tíma 

dró úr landbúnaði auk þess sem vélbúnaður í landbúnaði leysti af hólmi handaflið í sveitum 

landsins.  

Vinnumarkaðurinn hér á landi er samsettur af einstaklingum á aldrinum 16–74 ára, 

bæði þeim sem hafa atvinnu og þeir sem eru atvinnulausir. Hugtakið vinnumarkað má 

skilgreina sem vettvang atvinnurekenda og launafólks þar sem leikreglur hans eru settar í 

lögum og kjarasamningum með það að leiðarljósi að um gagnkvæmar skyldur vinnuveitenda 

og starfsmanna sé að ræða. Á vinnumarkaði ríkir lögmálið um framboð og eftirspurn sem 

mótast af efnahagsástandi hverrar þjóðar hverju sinni. (Þjóðskrá Íslands, e.d; Garðar Gíslason, 

2001). 

Vinnumarkaði er oftast skipt í tvennt og er þá talað um opinberan vinnumarkað og 

almennan vinnumarkað. Í samantekt Sigurðar Á. Friðþjófssonar um réttindi á vinnumarkaði 

(2002) skiptir hann vinnumarkaðnum í þrennt, þ.e. almenna vinnumarkaðinn, opinbera 

vinnumarkaðinn og að lokum þriðja starfsgeirann. Með þriðja starfsgeiranum er átt við 

stofnanir sem eru fjármagnaðar með almannafé en reknar af samtökum, eins og SÍBS, 

Hrafnista og fleiri sjálfseignarstofnanir. Á almenna vinnumarkaðnum starfa fyrirtæki í eigu 

einkaaðila og hlutafélög en á opinbera vinnumarkaðnum eru fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkis 
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og sveitarfélaga auk félaga og stofnana sem veita opinbera þjónustu (Þjóðskrá Íslands, e.d; 

Sigurður Á. Friðþjófsson, 2002). Vinnumarkaðnum má einnig skipta í innri vinnumarkað þar 

sem einstaklingur hefur tækifæri til að ganga upp metorðastigann og ytri vinnumarkað þar 

sem auðvelt er fyrir einstaklinga að skipta um störf milli fyrirtækja (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

e.d.). Einnig er talað um lagskiptan vinnumarkað þar sem skipta má störfum og 

starfsaðstæðum í tvö lög. Há laun og starfsöryggi eru í efra laginu (e. the primary segment) en 

lág laun og störf með lága virðingu eru í neðra laginu (e. the secondary segment) (McNabb, 

1987). Konur, sérstaklega þær sem starfa hjá hinu opinbera, falla frekar að neðra laginu þar 

sem störf þeirra eru lægra launuð og með lægri virðingu. Læknar til að mynda eru í meirihluta 

karlar og telja má að það sé í efra laginu þar sem störf þeirra eru hærra launuð og hátt metin. 

Gordon, Edwards og Reich hafa einnig skilgreint þrjú lög vinnumarkaðarins. Þeir 

segja að störf sem krefjist sérstakar menntunar séu í efsta laginu (e. the independent primary 

segment) en þar eru gerðar miklar kröfur til starfsmanna. Um er að ræða sérfræðinga á borð 

við lækna og hjúkrunarfræðinga. Miðlagið (e. the subordinate primary segment) einkennist af 

störfum sem eru einhæf en krefjast samt sem áður einhverrar sérhæfðrar þjálfunar sem fer 

fram á vinnustaðnum. Í þessu lagi eru ýmiss konar þjónustustörf. Í neðsta laginu eru 

starfsmenn án fagmenntunar (e. the secondary segment). Þeir starfsmenn sem eru í neðsta 

laginu eiga sáralitla möguleika á starfsframa, þeir hafa stutta viðdvöl í starfi og nánast engin 

símenntun stendur þeim til boða. Störf í neðsta laginu geta verið t.d. ræstingar og afgreiðsla 

(Gordon, Edwards og Reich, 1982). Með aukinni menntun kvenna hafa þær verið að færast frá 

neðsta laginu í miðlagið þar sem krafist er sérhæfðari þjálfunar. 

Vinnumarkaður er sagður vera fullkomlega samkeppnishæfur þegar hann er skilvirkur 

en til að forðast atvinnuleysi og launamun á vinnumarkaði er besta lausnin samkeppnishæfur 

vinnumarkaður (Claydon, 2001). Efnahagslegt umhverfi á vinnumarkaðnum hefur breyst 

töluvert í lok 20. aldar. Alþjóðavæðing hefur aukist og hagsveiflur hafa verið algengari en 

áður. Enn fremur reyna fyrirtæki að ná sem mestri hagkvæmni og laga sig að breyttum 

markaðsaðstæðum. Í kjölfarið hefur vinnumarkaðurinn orðið sveigjanlegri og fyrirtæki hafa 

endurskipulagt rekstur sinn til þess að aðlagast fljótt markaðsbreytingum (OECD, 1999a; 

OECD, 1999b). Endurskipulagning af þessum toga hefur verið kallað sveigjanleiki á 

vinnumarkaði. Sveigjanleika á vinnumarkaði er hægt að skipta upp í þrjá flokka. Talað er um 

tölulegan sveigjanleika (e. numerical flexibility) en það gerir fyrirtækjum kleift að bregðast 

skjótt við aðstæðum innan fyrirtækjanna svo sem ráðningu með því að nota skammtíma 

samninga við starfsfólk eða semja við verktaka. Tímabundinn sveigjanleiki (e. temporal 

flexibility) er annað dæmi en það er átt við að starfsmenn innan hvers fyrirtækis aðlagist 
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kröfum fyrirtækisins tímabundið s.s. með lækkandi starfshlutfalli eða  taki að sér hlutastörf. 

Hagnýttur sveigjanleiki (e. functional flexibility) er þegar starfsmenn ganga í ýmis verkefni 

innan fyrirtækisins en eru sérhæfðir á öðru sviði (Torrington, Hall og Taylor, 2002). 

Stöðug þróun og breytingar eru á vinnumarkaðnum. Þetta sést meðal annars á því að 

atvinnugreinar vaxa og dafna en aðrar dragast saman og jafnvel hverfa alveg, ásamt því að 

stór hluti starfa er lagður niður á hverju ári og ný störf koma í staðinn (Garðar Gíslason, 2001; 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Eiríkur Hilmarsson, 2009). 

 

3.1. Íslenskur vinnumarkaður – þróun og sérkenni 

Stöðugar breytingar einkenna íslenska vinnumarkaðinn og er hann sagður vera dýnamískur og 

skilvirkur. Mikill fjöldi stéttarfélaga, há verkfallstíðni meðal opinberra starfsmanna, frjálsleg 

vinnulöggjöf og mjög mikil atvinnuþátttaka bæði meðal karla og kvenna eru önnur einkenni 

íslenska vinnumarkaðarins. Einnig er hann frábrugðinn öðrum vinnumörkuðum að því leyti að 

hann er smár og einsleitur. Atvinnuþátttaka á íslenska vinnumarkaðnum árið 2010 var að 

jafnaði 180.900 manns, eða 81%, og var atvinnuþátttaka karla 84,4% en kvenna 77,6% (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Eiríkur Hilmarsson, 2009; Hagstofa Íslands, 2011a; Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, e.d, Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Íslenskur vinnumarkaður telst einnig 

mjög sveigjanlegur en nokkrir mælikvarðar eru notaðir til að meta sveigjanleika 

vinnumarkaðar og hversu afgerandi áhrif það hefur á vinnumarkaðinn. Með þessu er átt við 

lög og reglur um vinnumarkað, hversu auðvelt fyrirtæki eiga með að aðlagast breytingum í 

umhverfi á skjótan og skilvirkan hátt, hversu auðvelt er að ráða og reka fólk og hvort 

einhverjar hindranir eru á flutningi fólks á milli staða og landa. Stöðug endurnýjun starfa, 

breytilegt vinnuafl og það að fyrirtæki eru tilbúin að takast á við ný verkefni telst einnig til 

sveigjanleika á vinnumarkaði (Katrín Ólafsdóttir, 2008; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Eiríkur Hilmarsson, 2009; Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002; Arney Einarsdóttir, Katrín 

Ólafsdóttir og Auður Arna Arnardóttir, 2011). Almennt ástand þjóðarbúsins og hvernig 

atvinnustig bregst við breyttum aðstæðum á vinnumarkaði er auk þess mælikvarði á 

sveigjanleika (Arney Einarsdóttir o.fl., 2011). Sveigjanleikinn gerir meðal annars 

frumkvöðlum kleift að vera óhræddari en ella við að nýta sér ýmis tækifæri á 

vinnumarkaðnum („Íslenskur vinnumarkaður“, 2005). Gífurlegur samdráttur varð á íslenskum 

vinnumarkaði haustið 2008 og þá kom í ljós hversu sveigjanlegur hann er/var þar sem ekki 

eingöngu jókst atvinnuleysi heldur réðust fyrirtæki í ýmsar samdráttaraðgerðir s.s. 

launalækkanir, yfirvinnubann, drógu úr hlunnindum starfsmanna og/eða skertu starfshlutfall 
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þeirra (Arney Einarsdóttir o.fl., 2011). Allt voru þetta aðgerðir til þess að koma í veg fyrir 

aukið atvinnuleysi.  

Eins og áður hefur komið fram er helsta einkenni íslenskt vinnuafls hversu mikil 

atvinnuþátttaka er meðal kynjanna en atvinnuþátttaka er einnig mikil hjá öllum aldurshópum. 

Þetta þýðir að mikil atvinnuþátttaka er meðal eldri Íslendinga eins og sjá má í töflu 1. Sá 

hópur er lengur á vinnumarkaðnum en aðrir og þar af leiðandi eru starfslok þeirra seinna á 

ferðinni en gengur og gerist í öðrum löndum í kringum okkur.  

 

Land 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

OECD löndin 50,0% 50,7% 51,7% 52,7% 53,5% 54,1% 53,6% 54,0% 

        

Ísland 83,3% 82,0% 84,8% 84,9% 84,9% 83,3% 80,8% 80,5% 

Danmörk 60,2% 60,3% 59,5% 60,7% 58,6% 57,3% 57,5% 57,6% 

Finnland 49,9% 51,0% 52,6% 54,5% 55,0% 56,4% 55,6% 56,3% 

Svíþjóð 69,0% 69,5% 69,6% 69,8% 70,1% 70,3% 70,1% 70,6% 

Noregur 68,6% 68,0% 67,6% 67,4% 69,0% 69,3% 68,7% 68,6% 

 

Tafla 1: Atvinnuþátttaka einstaklinga á aldrinum 55–64 ára í OECD 

löndunum og á Norðurlöndunum, 20032010 (OECD, 2010a). 

 

Árið 2010 var meðaltal þeirra sem voru á aldrinum 55–64 ára starfandi í OECD löndunum 

54% en 80,5% hér á landi. Á þessu sést hversu gríðarlegur munur er á atvinnuþátttöku fólks í 

eldri aldurshópnum en eftirlaunaaldur er auk þess að meðaltali lægri hjá OECD löndunum en 

hérlendis (OECD, 2010a). 

Mikil atvinnuþátttaka meðal Íslendinga á öllum aldri skýrist meðal annars af því 

hversu góðan og greiðan aðgang íslenskt vinnuafl hefur haft að vinnumarkaðnum þar sem 

íslenskar aðstæður voru nokkuð frábrugðnar mörgum öðrum löndum þar til haustið 2008. 

Fyrir þann tíma var mikil eftirspurn eftir vinnuafli og atvinnuleysi var afar lítið. Jafnframt 

hefur hækkandi meðalaldur þjóðarinnar gert það að verkum að fleiri og fleiri Íslendingar 

starfa á vinnumarkaðnum. Í töflu 1 má einnig sjá að atvinnuþátttaka meðal einstaklinga á 

aldrinum 55–64 ára er minni á Norðurlöndunum sem má rekja til þess að þessum aldurshóp 

var gert auðveldara að hverfa af vinnumarkaði á Norðurlöndunum og hefja töku á lífeyri á 

áttunda áratugnum. Þetta var gert til þess að bregðast við miklu atvinnuleysi ungs fólks og 

auðvelda ungu fólki að komast út á vinnumarkaðinn.  
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Langur vinnudagur er einnig einkenni íslensks vinnumarkaðs en eftir því sem leið á 

20. öldina styttist vinnutími launafólks, meðal annars vegna aukinna tækniframfara og 

vinnuskipulags sem gerði það að verkum að hægt var að halda uppi sömu framleiðni með 

minni vinnu. Með styttingu vinnutíma bötnuðu lífskjör almennings í flestum vestrænum 

þjóðfélögum auk þess sem stjórnun tók breytingum þannig að sömu afköst náðust á skemmri 

tíma en áður og launafólk naut góðs af. Á Íslandi styttist vinnutíminn þó mun hægar en annars 

staðar á Norðurlöndunum. Á Íslandi árið 1974 var meðalvinnutími verka- og iðnaðarmanna 

rúmlega 53 vinnustundir á viku. Á níunda áratugnum hafði vinnutíminn styst dálítið; árið 

1985 taldist meðalvinnuvika hjá verka- og iðnaðarmönnum vera um 50 vinnustundir en aðrir 

launahópar unnu skemur, t.d. vann afgreiðslufólk í kringum 48 stundir og skrifstofufólk rúmar 

42 stundir (Eggert Þór Bernharðsson, 1998).  

Á sveigjanlegum vinnumarkaði ætti vinnutími að sveiflast og aðlagast efnahagsástandi hverju 

sinni. Vegna samdráttar í landsframleiðslu í kjölfar efnahagsþrenginga haustið 2008 dróst 

vinnutími Íslendinga saman (Arney Einarsdóttir o.fl., 2011). Þrátt fyrir að meðalfjöldi 

vinnustunda árið 2010 hafi verið 39,2 klst. og hafi aldrei mælst svo lágur frá því mælingar 

Hagstofu Íslands hófust árið 1991, telst meðalvinnuvika Íslendings ennþá nokkuð löng 

samanborið við Norðurlöndin. Meðalfjöldi vinnutíma karla árið 2010 var 43,4 klst. og 

meðalfjöldi vinnutíma hjá konum var 34,7 klst. Á mynd 1 má sjá hvernig fjöldi vinnustunda 

kvenna á Íslandi hefur verið nokkuð stöðugur í gegnum árin eða í kringum 35 klst. (Hagstofa 

Íslands, 2011a).  
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Mynd 2: Meðalfjöldi vinnustunda á ári eftir kyni 19912010 

(Hagstofa Íslands, e.d-a.). 

 

Aftur á móti hafa vinnustundir karla farið fækkandi frá því mælingar hófust árið 1991. Karlar 

unnu að meðaltali 50 klst. til ársins 2001 en vinnustundum þeirra hefur fækkað jafnt og þétt til 

ársins 2010 (Hagstofa Íslands, 2011a). Færri vinnustundir karla má eflaust rekja til 

efnahagsástandsins og hrunsins sem varð haustið 2008 en einar helstu afleiðingar þess voru 

skerðing á vinnutíma. Auk þess hefur vinnuframboð ákveðinna starfstétta dregist verulega 

saman, samanber verkefni í byggingariðnaði og mannvirkjagerð. Þetta er í samræmi við þá 

kenningu sem Arney o.fl. settu fram um sveigjanleika á vinnumarkaði þar sem vinnutími 

aðlagast efnahagsástandi hverju sinni (Arney Einarsdóttir o.fl., 2011). Helsta skýring á lágum 

meðalfjölda vinnustunda kvenna má skýra með miklum fjölda kvenna sem gegna hlutastarfi 

en nánar verður fjallað um hlutastörf í kafla 4.2.  

Eitt af einkennum vinnumarkaðarins hversu mikill fjöldi stéttarfélaga er starfandi og 

hversu há stéttarfélagsaðildin er á íslenskum vinnumarkaði (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006). Forsenda fyrir þróun og uppbyggingu stéttarfélaga var meðal annars sú að flókið var 

og erfitt að hver og einn semdi um kaup og kjör við vinnuveitanda sinn. Því kom það í hlut 

stéttarfélaga að semja og varð það til þess að ákveðinn samtakamáttur myndaðist. Stéttarfélag 

er hópur einstaklinga sem býr yfir ákveðnum sameiginlegum sérkennum eða markmiðum og 

hefur með sér skipulagsbundin tengsl þar sem meginmarkmið er að vinna að málefnum 
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félagsmanna (Webb og Webb, 1902; Tinna Ástrún Grétarsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010). 

Í töflu 2 má sjá stéttarfélagsaðild í OECD löndunum en frá árinu 2002 hefur 

stéttarfélagsaðild þar verið undir 20%. Hún hefur lækkað rólega frá árinu 2002 og var lægst 

árið 2008 en hefur síðan tekið við sér á ný. Lítil sem engin stéttarfélagsaðild er í Eistlandi, 

Frakklandi, Kóreu og Tyrklandi eða undir 10%. Stéttarfélagsaðild í OECD löndunum var árið 

2010 18,1% og er það 0,3 prósentustigum lægra en árið 2009.  

 

Land 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

OECD löndin 19,8% 19,6% 19,1% 18,8% 18,2% 18,0% 17,9% 18,4% 18,1% 

         

Ísland 92,5%  -  -  -  -  - 79,4%  -  - 

Danmörk 73,2% 72,4% 71,7% 71,7% 69,4% 69,1% 67,6% 68,8%  -  

Finnland 73,5% 72,9% 73,3% 72,4% 71,7% 70,3% 67,5% 69,2% 70,0% 

Svíþjóð 78,0% 78,0% 78,1% 76,5% 75,1% 70,8% 68,3% 68,4% 68,4% 

Noregur 54,5% 55,1% 55,0% 54,9% 54,9% 53,7% 53,3% 54,4%  -  

 

Tafla 2: Stéttarfélagsaðild í OECD löndunum og 

Norðurlöndunum, 2002–2010 (OECD, e.d-a.). 

 

Um stéttarfélagsaðild á Norðurlöndunum gilda allt aðrar tölur. Árið 2002 var Ísland með 

hæstu stéttarfélagsaðildina af Norðurlöndunum eða 92,5%, Svíþjóð kom næst með 78,0%, 

Danmörk og Finnland voru með aðild í kringum 73% en stéttarfélagsaðild í Noregi var aðeins 

54%. Líkt og í OECD löndunum hefur stéttarfélagsaðild á Norðurlöndum verið að lækka. 

Stéttarfélagsaðild var lægst á Norðurlöndunum árið 2008 en líkt og í OECD löndunum hefur 

hún verið að lifna við á nýjan leik (OECD, e.d-a.). Aðeins eru til tölur frá Finnlandi og 

Svíþjóð um stéttarfélagsaðild árið 2010. Ef marka má þróunina sem hefur orðið frá árinu 2002 

til ársins 2010 er stéttarfélagsaðild líklegust til þess að vera mest á Íslandi en árið 2008, þegar 

stéttarfélagsaðild var sem lægst, var hún 79,4% á Íslandi. Í kjölfar heimskreppunar árið 2008 

dróg úr stéttarfélagsaðild og má það rekja kreppunnar en það ár voru tölur um 

stéttarfélagsaðild lægstar, meðal annars vegna þess að minni eftirspurn var eftir vinnuafli og 

fjöldi fólks hvarf af vinnumarkaðnum.  

Fyrsta íslenska stéttarfélagið var stofnað árið 1887 og var það stéttarfélag prentara, 

Prentarafélagið („Hið íslenzka“, 1977). Með tilkomu stéttarfélaga var lögð áhersla á að 
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aðstoða félagsmanninn með því að styrkja stöðu hans á vinnumarkaðnum en stéttarfélög voru 

upphaflega stofnuð í þeim tilgangi að vernda og bæta stöðu félagsmanna, bæði á 

vinnumarkaði og í samfélaginu almennt (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Fyrsta 

faglærða stéttarfélag kvenna á Íslandi var Ljósmæðrafélag Íslands og var það stofnað í maí 

1919 en ljósmæður eru jafnframt elsta launastétt kvenna hér á landi. Tilgangur félagsins var 

að efla hag ljósmæðrastéttarinnar ásamt því að glæða faglegan áhuga þeirra. Í nóvember sama 

ár var Hjúkrunarkvennafélagið stofnað (Símon Jón Jóhannsson og Ragnhildur Vigfúsdóttir, 

1991; Svala Sigríður Thomsen, 2006). Í grein sem birtist í Kvennablaðinu árið 1896, ,,Nýtt 

lífstarf fyrir kvenfólkið“, segir að kvenfólkið væri að öllu jöfnu tilfinninganæmara og blíðara 

en karlmennirnir væri það vel við hæfi að konur hjúkruðu sjúklingum og fengjust við 

lækningar („Nýtt lífstarf“ 1896). 

Frá því Hagstofa Íslands hóf að taka saman tölur frá stéttarfélögum Íslands árið 1991 

hefur verið sífelld aukning nýrra félagsmanna í stéttarfélög. Ekki eru til tölur frá Hagstofu 

Íslands frá 2004–2010 en þær upplýsingar sem höfundur aflaði sér frá VR um þróunina til 

dagsins í dag benda til að heldur hafi dregið úr þátttöku aðila í stéttarfélögum eftir 

efnahagshrunið en að örlítið sé að lifna við því á ný.  

 

 

 

Mynd 3: Launþegar í stéttarfélögum eftir kyni 19912004  

(Hagstofa Íslands, e.d-b.). 
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Eins og sést á mynd 2 hefur stéttarfélagsaðild kynjanna verið nokkuð samstíga í gegnum árin 

og ekki er mikill munur á þátttöku kvenna og karla í stéttarfélögum. Elías G. Magnússon, 

forstöðumann kjarasviðs VR, segir að félagsmönnum í stéttarfélögum hefur fækkað lítillega. 

Innan VR hefur körlum fjölgað hægt og rólega síðustu ár á meðan konum hefur fækkað nánast 

um sama hlutfall (Elías G. Magnússon munnleg heimild, 14.11.2011). Sú breyting sem átt 

hefur sér stað innan VR endurspeglar þær breytingar sem hafa átt sér stað á vinnumarkaðnum 

frá 2004. Í töflu 2 sást einnig að stéttarfélagsaðild á Íslandi hefur dregist saman frá 

20022008. Þar sem líf virðist vera að koma í vinnumarkaðinn á ný mætti búast við að 

stéttarfélagsaðild hafi tekið við sér.    

Eitt helsta baráttumál stéttarfélaga eru laun. Laun eru sá verðmiði sem þjóðfélagið 

hefur sett á tíma einstaklinga á vinnumarkaði. Mikill meirihluti eða um 80% af þjóðinni er á 

vinnumarkaði hverju sinni og telst það ekki ákjósanlegt að ákveðinn hópur einstaklinga hljóti 

mismunandi laun fyrir sömu eða sambærilega vinnu vegna þess að tími einstaklinga sé metinn 

mismunandi (Margrét Kristín Indriðadóttir, 2010).  

Mismun á launum má annars vegar rekja til misdreifni starfa og hins vegar misdreifni 

vinnuafls þegar fullkomin samkeppni ríkir á vinnumarkaði. Störf geta verið jafn mismunandi 

og þau eru mörg, þau er misjafnlega eftirsóknarverð og einstaklingar eru misjafnlega 

afkastamiklir (Margrét Kristín Indriðadóttir, 2010). Til þess að skýra mismun á afköstum 

einstaklinga er oft notast við mannauðskenninguna en hún skýrir mismun á hæfni og kunnáttu 

hvers einstaklings (Becker, 1964). Annar þáttur sem getur valdið mismun á launum er að 

forsendum fullkominnar samkeppni á vinnumarkaði sé ekki fullnægt, annars vegar að 

aðgangshindranir hefti komu einstaklinga inn og út af vinnumarkaðnum og hins vegar að 

vinnumarkaðurinn sé takmarkaður að einhverju leyti (Margrét Kristín Indriðadóttir, 2010). 

Mincer (1958) notaði mannauðskenninguna sem skýrir mismun á hæfni og kunnáttu til 

þess að setja fram tekjulíkan við mat á arðsemi menntunar. Líkanið lýsir því hvernig 

einstaklingur getur hámarkað núvirtar ævitekjur sínar. Einstaklingurinn getur því ákveðið hve 

mörg ár hann dvelur í skóla áður en hann heldur út á vinnumarkaðinn (Mincer, 1958).  

Á íslenskum vinnumarkaði liggur veikleikinn í launamun kynjanna en hann er 

talsverður. Launamunur kynjanna (e. unadjusted gender pay gap) er skilgreindur sem munur á 

meðallaunum karla og kvenna á hverja klukkustund reiknað sem hlutfall af meðallaunum 

karla á hverja klukkustund. Kynbundinn launamunur (e. adjusted gender pay gap) er aftur á 

móti talinn skýrast af mismunun á grundvelli kynferðis og er það sá munur sem stendur eftir 

þegar búið er að „leiðrétta“ laun einstaklinga fyrir mismunandi einstaklingsbundnum 
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einkennum, s.s. aldri, starfsaldri, vinnutíma, starfstéttum og menntun (Lilja Mósesdóttir, 

2007). 

Ísland fullgilti árið 1958 jafnlaunasamþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar frá 1951 

fyrst Norðurlandanna. Með þessari samþykkt skuldbatt Ísland sig til að tryggja jöfn laun til 

karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf. Síðan þá hafa fleiri lög verið sett og nefndir skipaðar 

til þess að jafna launamun kynjanna (Þingskjal 149, 2007-2008). Núgildandi lög, nr. 10/2008, 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, voru lögsett á Alþingi árið 2008. Markmið 

laganna var að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum meðal kynjanna og jafna 

þannig stöðu þeirra á öllum sviðum samfélagsins. Í lögunum segir einnig að allir einstaklingar 

eigi jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni.  

Talið er að kynbundinn launamunur geti myndast á þrjá vegu. Í fyrsta lagi getur 

skapast ósamræmi við ráðningu og stöðuhækkanir, þ.e. að konur séu frekar ráðnar inn í lægra 

launuð störf og/eða þær fái síður stöðuhækkun. Í öðru lagi eru að jafnaði greidd lægri laun í 

starfsgreinum þar sem konur eru í meirihluta þrátt fyrir að tekið sé tillit til ýmissa þátta, s.s. 

hæfni, þekkingar, menntunar og fleiri þátta sem réttlæta mismunandi umbun eða laun. Í þriðja 

og síðasta lagi er kynbundinn launamunur þar sem konur fá lægri laun en karlar í starfi 

(Peterson og Morgan, 1995; Jacobs og Steinberg, 1995). 

Flestar rannsóknir hafa bent á að laun karla hafi tilhneigingu til að vera hærri en laun 

kvenna. Nýjustu rannsóknirnar sem gerðar hafa verið hér á landi sýna allar að kynbundinn 

launamunur á vinnumarkaðnum sé til staðar. Hagstofa Íslands gerir árlega launarannsókn þar 

sem upplýsingum er safnað um laun og vinnutíma einstaklinga sem vinna í fyrirtækjum, 

stofnunum eða þeim sveitarfélögum sem eru í úrtaki rannsóknarinnar hverju sinni (Margrét 

Kristín Indriðadóttir, 2010). Launarannsóknin tekur saman á hverju ári laun á almennum 

vinnumarkaði en gagnasafnið nær allt til ársins 1998. Laun á almennum vinnumarkaði eru 

meðallaun í ákveðnum atvinnugreinum, starfsstéttum og störfum. Í töflu 3 má sjá heildarlaun 

fullvinnandi launamanna á almennum vinnumarkaði eftir atvinnugreinum árið 2010. 

Heildarlaun eru öll laun einstaklings, þ.e. regluleg heildarlaun, auk ýmissa óreglulegra 

greiðslna, svo sem orlofs- og/eða desemberuppbótar, eingreiðslna og ákvæðisgreiðslna svo 

eitthvað sé nefnt (Hagstofa Íslands, 2011b).  
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Atvinnugreinar Karlar  Konur 

Alls 469  376 

Iðnaður 464  358 

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 476 
 

472 

Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta 419  332 

Samgöngur og flutningar 462  320 

Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir og vátryggingar 677  451 

 

Tafla 3: Heildarlaun fullvinnandi launamanna á almennum 

vinnumarkaði eftir atvinnugreinum og kyni árið 2010  

(Hagstofa Íslands, e.d-c.). 

 

Eins og kom fram hér að ofan og sjá má í töflu 3 eru konur með lægri laun en karlar í öllum 

atvinnugreinum á almenna vinnumarkaðnum. Frá árinu 1995 þegar Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands gerði rannsókn á launamyndun og kynbundnum launamun og til dagsins í dag 

hefur bilið milli launa kvenna og karla dregist saman og skýrist það aðallega af því að 

starfshlutfall kvenna hefur aukist umtalsvert.    

Ástæður kynbundins launamunar segir Lilja Mósesdóttir (2007) vera margar. Lilja 

segir meðal annars að launamunur kynjanna þrífist betur þar sem launaleynd ríkir og 

einstaklingssamningar eru gerðir. Einnig er launamunur kynjanna meiri því meira sem 

einstaklingurinn er menntaður. Lilja segir einnig að vanmat sé á hefðbundnum 

„kvennastörfum“ en launamunurinn er mestur meðal starfsstétta sem eru mjög kynjaskiptar.  

Íslenskur vinnumarkaður hefur undanfarin ár þurft að aðlagast þeim breytingum sem 

hafa átt sér stað frá haustmánuðum 2008. Fyrir þann tíma ríkti kyrrð yfir vinnumarkaðnum þar 

sem nánast engin verkföll voru boðuð, laun hækkuðu og mikil eftirspurn var eftir vinnuafli. 

Eins og kom fram hér að framan er íslenskur vinnumarkaður talinn vera sveigjanlegur og dró 

því úr starfshlutfalli, fækkaði og lagði niður störf til að aðlagast á skjótan og skilvirkan hátt. 

Samanber kenningar um endurskipulagningu vinnumarkaðarins um tölulegan, tímabundin og 

hagnýtan sveigjanleika. 
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4. Vinnumarkaður kvenna 
Vision without action is a daydream... 

...Action without vision is a nightmare 

Konur hafa alltaf unnið hvort sem er innan veggja heimilisins eða utan. Í gegnum tíðina hefur 

vinna innan veggja heimilisins þó ekki alltaf verið tekin gild þegar talað er um 

atvinnuþátttöku kvenna á vinnumarkaðnum.  

Atvinnustig ásamt atvinnuþátttöku kvenna hefur tekið verulegum breytingum síðustu 

áratugi. Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist mismikið; í Chile, Grikklandi, Ítalíu og Mexíkó 

er hlutur kvenna á vinnumarkaðnum t.d. aðeins undir 50% en í öðrum löndum er bilið milli 

atvinnuþátttöku karla og kvenna mjög lítið, eins og t.d. á Norðurlöndunum. Munurinn á 

atvinnuþátttöku kvenna og karla getur meðal annars verið fólgin í vali einstaklinga á því hvort 

þeir kjósa sjálfir að vinna utan heimilis eða sinna fjölskyldu (Boeri og Ours, 2008; OECD, 

2010b). Margar rannsóknir hafa sýnt að í flest öllum löndum fækkar konum á vinnumarkaði 

þegar þær stofna fjölskyldu og eignast börn en þátttaka þeirra eykst síðan seinna meir þegar 

börnin verða eldri. Atvinnuþátttaka karla virðist aftur á móti vera sú sama óháð hvort þeir eiga 

börn eða ekki (Boeri og Ours, 2008).  

Miklar breytingar og þróun hefur verið á vinnumarkaðnum um allan heim síðustu 

áratugi sem sést t.d. á aukinni þátttöku kvenna auk þess sem minni höft hafa verið á 

markaðnum og hefur það leitt til meiri sveigjanleika. Konur eru taldar sveigjanlegt vinnuafl 

en þegar niðursveifla ríkir hverfa þær gjarnan af vinnumarkaðnum og þegar allt leikur í lyndi 

verða þær sjáanlegar á ný (Rubery og Fagan, 1994). Rubery og Fagan (1994) telja að þrátt 

fyrir gríðarlega fjölgun kvenna á vinnumarkaðnum sé raunin sú að atvinnuþátttaka kvenna sé 

ósamfelld á meðan atvinnuþátttaka karla sé nokkuð stöðug og skýrir það meðal annars 

sveigjanleika kvenna á vinnumarkaði. Konur eru ekki einungis taldar vera sveigjanlegt 

vinnuafl heldur telja margir að þær séu einnig ódýrara vinnuafl. Rubery og Fagan (1994) 

benda á að þrátt fyrir mikinn framgang kvenna síðustu áratugi sé launabilið milli kynjanna í 

Evrópu enn til staðar þar sem litlar framfarir hafi náðst síðan 1980. Þeir segja einnig að þrátt 

fyrir mikla hreyfingu innan vinnumarkaðarins þar sem konur hafa tekið við æðri störfum 

ásamt því að jafnrétti sé orðið meira sé konum samt sem áður greidd lægri laun en körlum 

fyrir sambærilega vinnu (Rubery og Fagan, 1994). Benda má á að í núverandi efnahagslægð 

hér á landi gefa tölur ekki til kynna að konur séu að hverfa af vinnumarkaðnum.    

Gífurlegar breytingar urðu á lífsháttum Íslendinga á 20. öldinni. Á Íslandi mynda 

konur stóran hluta vinnuaflsins og bilið milli atvinnuþátttöku karla og kvenna hér á landi er 
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minna en annars staðar í heiminum. Skýrsla á vegum, OECD, 2008 sýndi að bilið milli 

atvinnuþátttöku karla og kvenna er meira áberandi í löndum eins og Tyrklandi, Mexíkó, Ítalíu 

og Grikklandi þar sem atvinnuþátttaka kvenna á vinnumarkaðnum er minni en 50%. Í 

skýrslunni er einnig sagt frá því að atvinnuþátttaka kvenna sé hæst á Íslandi, í Danmörku, 

Noregi, Svíþjóð og Sviss en í þeim löndum mælist þátttaka kvenna yfir 70% á 

vinnumarkaðnum (OECD, 2008). 

Samkvæmt úttekt Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic Forum) árið 2010 er 

jafnrétti kynjanna hvergi talið meira en á Íslandi. Ísland vermir fyrsta sætið annað árið í röð en 

árin 2006–2008 var Ísland í fjórða sæti. Löndin sem koma á eftir Íslandi eru Noregur og 

Finnland. Helsti styrkleiki Íslendinga liggur í greiðum og jöfnum aðgangi að menntun, 

heilsugæslu og dagvistun. Bætt staða kvenna í stjórnmálum er það helsta sem hefur ýtt 

Íslendingum upp á topp listans (Hausmann, R., Tyson, L. D. og Zahidi, S., 2010). Veikleiki 

Íslands varðandi vinnumarkaðinn er hversu mikill launamunur er milli kynjanna (VR, 2011). 

Sylvia Walby (1990) spyr hvað valdi því að konur á vinnumarkaðnum stundi aðra 

vinnu en karlar og alla jafna á lægri launum. Walby telur þetta vera einstaklingsbundið val 

sem hafi lítið skýringargildi. Mikilvægt sé að skoða hvað valdi því að konur sem einstaklingar 

velji að sinna öðrum störfum en karlar og hvers vegna þessi störf séu yfirleitt verr metin. 

Konur virðast frekar stýra starfsvali sínu og vinnutíma með tilliti til fjölskylduaðstæðna en 

karlar (Walby, 1990).  

Í gegnum tíðina virðist sem konum hafi ekki boðist sömu möguleikar á 

vinnumarkaðnum eins og körlum þar sem launin eru lægri og möguleikar á framgangi minni. 

Einnig hefur það sýnt sig að staða kvenna á vinnumarkaðnum ákvarðast oft af stöðu þeirra 

innan fjölskyldunnar og þær eru mun líklegri til þess að gegna hlutastörfum en karlar. Margir 

myndu líta á það sem staðreynd að konur séu mun líklegri en karlar til þess að taka sér frí frá 

vinnu til þess að líta eftir börnum eða hætta fyrr í vinnu til þess að sinna barni fremur en að 

vinna lengur (Liff, 1995). Sonia Liff (1995) segir þetta endurspegli persónulegt val kynjanna. 

Hún segir að þetta gætu verið afleiðingar færri tækifæra á vinnustað og megi varla rekja til 

mismununar af hálfu stjórnenda. Hins vegar segir hún að fullt starf hafi aðeins orðið staðall 

vegna þess að það hafi þróast í kringum karlkyns vinnumunstur. Einnig eru konur mun 

líklegri en karlar til að ganga inn í svokölluð kvennastörf. Hins vegar hefur atvinnuþátttaka 

kvenna aukist umtalsvert árin eftir seinna stríð, á 5. og 6. áratugnum, og hefur kynjahlutfallið 

innan margra starfsstétta jafnast og vissar stéttir sem áður voru aðallega karlastéttir hafa 

opnast fyrir konum eða jafnvel orðið að kvennastéttum.  
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Fjölmennustu atvinnugreinar kvenna á Íslandi árið 2010 voru fræðslustarfsemi, 

heilbrigðis- og félagsþjónusta og fjármálaþjónusta en svipað hlutfall kynjanna var í 

atvinnugreinum eins og hótel- og veitingahúsarekstri, opinberri stjórnsýslu og verslun og 

viðgerðum (Hagstofa Íslands, 2011a). Svarfssvið kvenna hefur breikkað með aukinni 

atvinnuþátttöku og menntun þeirra en margt bendir ennþá til þess að konur séu í færri 

starfsgreinum en karlar. Konur eru enn fjölmennar í tiltölulega fáum starfstéttum.  

 

4.1. Atvinnuþátttaka 

Á Íslandi er þátttaka á vinnumarkaði mikil og á það við um bæði kynin. Samkvæmt 

skilgreiningu Alþjóðavinnumálastofnunar (ILO) sem Hagstofa Íslands fylgir skiptist 

atvinnuþátttaka í starfandi og atvinnulausa og er samanlagður fjöldi þeirra sagður vera á 

vinnumarkaði. Starfandi eru þeir sem hafa unnið eina klukkustund eða lengur í 

viðmiðunarviku, frá mánudegi til sunnudags, en það kallast viðmiðunarvinnuvika. (Hagstofa 

Íslands, 2011a; Hagstofa Íslands, e.d-d.).  

Í þessum kafla verða almennri atvinnuþátttöku kvenna gerð skil og kastljósinu síðan 

beint sérstaklega að atvinnuþátttöku kvenna á Íslandi. 

4.1.1. Almennt um atvinnuþátttöku kvenna 

Atvinnuþátttaka kvenna hefur takmarkast af hefðbundnum menningar-, mennta- og lagalegum 

þáttum þar til snemma á síðustu öld. Á undanförnum áratugum hefur atvinnuþátttaka kvenna 

um allan heim tekið miklum breytingum og bilið á milli atvinnuþátttöku karla og kvenna farið 

minnkandi. Aftur á móti hefur atvinnuþátttaka kvenna ekki aukist með sama hraða og áður á 

undanförnum árum. Aukna atvinnuþátttöku almennt má skýra með aukinni þátttöku kvenna á 

vinnumarkaði og má sjá slíkt munstur í öllum vestrænum löndum. Atvinnuþátttaka kvenna 

hefur þó hvergi aukist eins mikið og í Norðurlöndunum. Þrátt fyrir þetta hefur atvinnuþátttaka 

kvenna alltaf verið lægri en atvinnuþátttaka karla í flestöllum löndum heimsins (Jaumotte, 

2003; OECD, 2004; Jaumotte, 2005; Bureau of Labor Statistics, 2011; Scheuer, 1998).  

Á undanförnum áratugum hefur atvinnuþátttaka kvenna aukist í flestöllum OECD 

löndum. Aukin atvinnuþátttaka kvenna hófst fyrr á Norðurlöndunum og í Bandaríkjunum en á 

síðustu tveimur áratugum hefur mesta aukningin verið í tekjuminni löndum (Grikklandi, 

Ítalíu, Írlandi, Portúgal og Spáni) sem og í Norður-Evrópu (Belgíu, Þýskalandi, Lúxemborg 

og Hollandi) (Jaumotte, 2003; OECD, 2004; Jaumotte, 2005; Bureau of Labor Statistics, 

2011). Mesta aukningin í atvinnuþátttöku um allan heim varð á árunum 19701990 en á þessu 
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tuttugu ára tímabili varð gríðarlega mikil aukning á atvinnuþátttöku kvenna. Auk þess jókst 

mannfjöldinn mikið eftir seinni heimsstyrjöldina og þeir einstaklingar sem fæddust eftir stríð 

voru því að komast á vinnufæran aldur á þessum árum (Fullerton, 1999). 

Aukna atvinnuþátttöku kvenna má meðal annars skýra með aukinni menntun þeirra, 

breyttum viðhorfum og breyttum aðstæðum á vinnumarkaðnum. Aukin menntun kvenna hefur 

gífurlega jákvæð áhrif á konur og vinnumarkaðinn almennt auk þess að hafa mikil áhrif á 

þátttöku kvenna á vinnumarkaðnum. Einnig má rekja aukna atvinnuþátttöku kvenna til aukins 

tæknistigs og þróunar á heimilistækjum sem aðstoða og auðvelda heimilisstörfin. Til viðbótar 

hefur fyrirkomulag eins og sveigjanleiki í vinnu og einkum möguleiki á hlutastarfi haft 

jákvæð áhrif á atvinnuþátttöku kvenna (Jaumotte, 2003; OECD, 2004; Jaumotte, 2005; 

Ramkhalawansingh, 1974; Bureau of Labor Statistics, 2011). Almennt hefur atvinnuþátttaka 

kvenna aukist í atvinnugreinum þar sem karlar hafa verið ráðandi samhliða fækkun í 

atvinnugreinum þar sem hlutur kvenna hefur verið meiri (Wirth, 2001).  

Samkvæmt skýrslu sem gerð var á vegum OECD árið 2004 hefur atvinnuþátttaka 

kvenna verið í kringum 60% í löndum eins og Tyrklandi, Kóreu, Mexíkó og löndum Suður-

Evrópu, að undanskildu Portúgal. Atvinnuþátttaka kvenna er í kringum 70–80% á 

Norðurlöndunum auk nokkurra Austur-Evrópu landa (OECD, 2004).  

Í töflu 4 má sjá tölur frá 20032010 um atvinnuþátttöku kvenna á aldrinum 15–64 ára í 

OECD löndunum og á Norðurlöndunum. Ef skoðuð er atvinnuþátttaka kvenna á 

Norðurlöndunum má sjá að hún er lægst í Finnlandi en hæst á Íslandi eða yfir 81% í nokkur ár 

á síðasta áratug. Íslenskur vinnumarkaður hefur lengi haft þá sérstöðu að vera með hátt 

hlutfall kvenna á vinnumarkaðnum. Hlutfall kvenna á vinnumarkaðnum í Danmörku, Svíþjóð 

og Noregi er yfir 70% en Finnland er eina landið sem er undir 70%. Atvinnuþátttaka kvenna í 

Noregi og Svíþjóð virðist haldast nokkurn veginn í hendur. 
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Land 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

OECD löndin 55,1% 55,4% 55,9% 56,7% 57,2% 57,6% 56,7% 56,7% 

        

Ísland 81,2% 79,4% 81,2% 81,6% 81,7% 80,3% 77,2% 77,0% 

Danmörk 70,5% 71,6% 71,9% 73,4% 73,2% 73,9% 73,1% 71,1% 

Finnland 65,7% 65,5% 66,5% 67,3% 68,5% 69,0% 67,9% 66,9% 

Svíþjóð 72,8% 71,8% 71,8% 72,1% 73,2% 73,2% 70,2% 70,3% 

Noregur 72,7% 72,7% 72,0% 72,3% 74,0% 75,4% 74,4% 73,3% 

 

Tafla 4: Atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 1564 ára í OECD 

löndunum og á Norðurlöndunum 2003–2010 (OECD, 2010b). 

 

Atvinnuþátttaka í OECD löndunum var hins vegar ekki nema tæplega 57% árið 2010 en hefur 

þó farið hækkandi frá árinu 2003. Það sem helst dregur þessa tölu niður er að hlutfall kvenna 

á vinnumarkaðnum meðal annars í Chile, Grikklandi, Ítalíu, Mexíkó og Tyrklandi er undir 

50%. Mjög athyglisvert er að hlutur kvenna í Tyrklandi er aðeins um 26% (OECD, 2010b). 

Ekki hefur verið eins mikill uppgangur í efnahagslífi heimsins eins og var fyrir árið 2008 og 

því má gera ráð fyrir að samdráttur í atvinnuþátttöku skýrist að hluta til í samdrætti 

efnahagslífsins. 

4.1.2. Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi 

Með breyttum viðhorfum, aukinni atvinnuþátttöku og aukinni menntun hefur atvinnulíf 

kvenna á Íslandi tekið stakkaskiptum (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Á 

sama tíma og atvinnuþátttaka kvenna hefur farið vaxandi hefur atvinnuþátttaka karla verið 

nokkuð stöðug eða á bilinu 8590%. Á Íslandi hefur atvinnuþátttaka kvenna alltaf verið minni 

en atvinnuþátttaka karla (Berlind Eir Magnúsdóttir, Bryndís E. Jóhannsdóttir og Sigríður 

Ómarsdóttir, 2007).    

Árið 1920 var atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi aðeins um 35% en á árunum 

19601980 flykktust konur út á íslenskan vinnumarkað og þá fór atvinnuþátttaka kvenna úr 

34% árið 1960 í 65% árið 1981 (Hagstofa Íslands, 2004). Miklar samfélagslegar breytingar 

urðu á þessum tímum, konur öðluðust frekari menntun og sóttu þá í auknum mæli út á 

vinnumarkaðinn. Fjölgun starfa og eftirspurn eftir vinnuafli gerði konum kleift að fara út á 

vinnumarkaðinn og jókst hlutur þeirra með tímanum en þó ekki á kostnað atvinnuþátttöku 
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karla. Árið 1991 var atvinnuþátttaka kvenna komin í 75% og í 78% árið 2003 (Hagstofa 

Íslands, 2004).  

 

 

Mynd 4: Atvinnuþátttaka eftir kyni frá 1920 til 2010 (Guðmundur 

Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997; Hagstofa Íslands, e.d-a.-e.). 

 

Atvinnuþátttaka kvenna hefur þó farið lækkandi frá árinu 2007 og má segja að 

efnahagsástandið í landinu síðustu ár hafi haft þær afleiðingar. Atvinnuþátttaka kvenna árið 

2010 mældist 77,6% (Hagstofa Íslands, 2004, 2011a).  

Íslenskur vinnumarkaður telst smár miðað við aðrar þjóðir en árið 2010 voru að 

jafnaði 180.900 manns á vinnumarkaði. Þar af voru 167.300 starfandi og 13.700 atvinnulausir 

(Hagstofa Íslands, 2011a). Einstaklingar sem teljast starfandi eru þeir sem unnu að jafnaði 

eina klukkustund eða lengur í viðmiðunarviku en einstaklingar sem teljast atvinnulausir eru 

þeir sem voru ekki í starfi í viðmiðunarviku. Hugtakið atvinnuþátttaka er hlutfall starfandi og 

atvinnulausra af heildarmannfjölda (Hagstofa Íslands, e.d-d.). Á sveigjanlegum vinnumarkaði 

getur atvinnuþátttaka sveiflast en síðan aðlagast efnahagsástandi hverju sinni (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2011). Ýtarlegri umfjöllun um þessi hugtök má finna í kafla 4.3 
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Kyn Atvinnuþátttaka Starfandi Atvinnulausir 

Alls 81% 167.300 13.700 

Karlar 84,4% 87.100 7.900 

Konur 77,6% 80.200 5.800 

 

Tafla 5: Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi og fjöldi starfandi árið 2010 

(Hagstofa Íslands, 2011a). 

 

Árið 2010 mældist atvinnuþátttaka 81% en það er hlutfall starfandi og atvinnulausra af 

mannafla. Hlutfall starfandi var 74,9% en hlutfall atvinnulausra var 7,6%. Árið 2010 var 

atvinnuþátttaka karla 84,4% en atvinnuþátttaka kvenna 77,6% (Hagstofa Íslands, 2011a). 

Í gegnum tíðina hefur atvinnuþátttaka ógiftra kvenna verið mun meiri en þeirra giftu 

og lengst af á tímabilinu 19202002 voru þær ógiftu í miklum meirihluta. Eins og sjá má á 

mynd 4 voru giftar konur varla sjáanlegar á vinnumarkaðnum fram til ársins 1960 en á 

árunum 1920 til 1940 voru innan við 10% giftra kvenna á vinnumarkaðnum. Mikil breyting 

varð á atvinnuþátttöku kvenna í kringum 1960 en þá mældist hlutur kvenna á 

vinnumarkaðnum aðeins um 19%.  
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Mynd 5: Atvinnuþátttaka kvenna eftir hjúskaparstöðu frá 19202002 

(Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997; Hagstofa 

Íslands, 2003).  

 

Á tíunda áratugnum varð viðsnúningur en þá varð atvinnuþátttaka giftra kvenna meiri en 

atvinnuþátttaka ógiftra kvenna og atvinnuþátttaka kvenna tók stórt stökk í kringum 1970. Árið 

1981 var atvinnuþátttaka giftra kvenna komin í tæplega 64% en atvinnuþátttaka ógiftra 

kvenna var rúm 67%. Árið 1991 var atvinnuþátttaka giftra kvenna orðin meiri en ógiftra, 78% 

á móti 65% (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). Höfundur reyndi að 

nálgast tölur um atvinnuþátttöku kvenna eftir hjúskaparstöðu frá 2002 til ársins 2010 en 

Hagstofa Íslands flokkar ekki lengur atvinnuþátttöku kvenna eftir hjúskaparstöðu. Ólíklegt má 

telja að miklar breytingar hafi orðið á atvinnuþátttöku kvenna eftir hjúskaparstöðu frá árinu 

2002 og þróunin frá árinu 1995 gæti hafa haldist nokkuð óbreytt til dagsins í dag. Þær 

afleiðingar sem hafa orðið á atvinnuþátttöku kvenna eftir efnahagshrunið 2008, þ.e. að 

atvinnuþátttaka almennt hefur dregist saman, ættu ekki að hafa mikil áhrif á breytingar í 

atvinnuþátttöku kvenna eftir hjúskaparstöðu.  

Ýmsar táknrænar breytingar áttu sér stað í þjóðfélaginu í kringum 1970 og margt af 

því hafði áhrif á aukna þátttöku kvenna á vinnumarkaðnum. Konur fóru að ráða sér meira 

sjálfar og fram komu kröfur um aukið jafnrétti og jafnan rétt kynjanna til menntunar, 
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sameiginlega ábyrgð á rekstri heimilisins og barnauppeldi og kröfur um dagheimili og jafnan 

rétt fyrir öll börn, bæði giftra og útvinnandi foreldra. Á þessum tíma voru fóstureyðingar 

leyfðar með lögum. Með þessum breytingum breyttist samfélagið í nútímasamfélag og meiri 

kröfur voru gerðar samhliða aukinni velmegun. 

Samhliða aukinni menntun kvenna hafa konur sótt í fjölbreyttari störf auk þess sem 

atvinnuþátttaka kvenna hefur farið stigvaxandi hér á landi. Þetta fyrirkomulag kallar á breytta 

verkaskiptingu kynjanna og nýjar leiðir til þess að samræma vinnu og fjölskyldulíf 

(Alþýðusamband Íslands e.d.). Með tilkomu dagmæðra, barnaheimila og leikskóla jókst 

atvinnuþátttaka kvenna gífurlega en aukningin varð fyrst og fremst hjá einstæðum foreldrum 

og skólafólki. Með aukinni þátttöku kvenna á vinnumarkaðnum hafa hlutverk breyst sem og 

verkaskipting kynjanna til að samræma atvinnu og skyldur gagnvart börnum og fjölskyldulífi. 

Með tilkomu feðraorlofs, sem margir telja mesta framfaraskref í íslensku samfélagi á síðustu 

áratugum, eru karlar til jafns við konur farnir að taka virkan þátt í uppeldi barna, sem og 

heimilisstörfum, og hefur það gefið mæðrum aukið frelsi og auðveldað þeim að fara út á 

vinnumarkaðinn.  

Þrátt fyrir mikla atvinnuþátttöku kvenna eru karlar iðulega ofar í metorðastiganum en 

konur og störf þeirra bjóða upp á meiri sveigjanleika en konur eru frekar í störfum sem bjóða 

upp á minni sveigjanleika. Þrátt fyrir miklar viðhorfsbreytingar á verkum innan heimilis bera 

konur enn meginábyrgð á heimilisstörfum og umönnun barna (Gyða Margrét Pétursdóttir, 

2009).  

 

4.2. Hlutastörf 

Þegar skoðaðar eru rannsóknir, skýrslur, launakannanir eða hagtölur um atvinnuþátttöku karla 

og kvenna og starfshlutfall þeirra kemur í ljós að konur eru í ríkara mæli fleiri í hlutastörfum 

en karlar. Harriet Bradley (1999) segir að hefðbundin kvennastörf eða störf sem að mestu er 

sinnt af konum hafi lægra gildi í þjóðfélaginu en þau störf sem karlar sinna og séu þar af 

leiðandi lægra launuð. Hún segir einnig að þessi störf séu oftar en ekki í boði eingöngu sem 

hlutastörf (Bradley, 1999). Samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands er starfsmaður í fullu 

starfi ef hann vinnur að jafnaði 35 klukkustundir eða fleiri á viku en starfsmaður telst vera í 

hlutastarfi ef hann vinnur 134 klukkustundir að jafnaði á viku (Hagstofa Íslands, e.d-f.). 

Misjafnt er eftir löndum hve hlutastörf eru algeng en það er bæði nauðsynlegt og 

mikilvægt að vinnumarkaðurinn bjóði upp á slíkt þar sem aðstæður hjá hverjum og einum 
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vinnumarkaði er mismunandi. Í töflu 6 má sjá hlutfallslegan fjölda þeirra sem gegna 

hlutastarfi af heildarfjölda vinnuafls bæði á OECD löndunum og á Norðurlöndunum. 

   

Land 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

OECD löndin 14,6% 15,0% 15,2% 15,2% 15,4% 15,6% 16,4% 16,6% 

         

Ísland 16,0% 16,6% 16,4% 16,0% 15,9% 15,1% 17,5% 18,4% 

Danmörk 16,2% 17,0% 17,3% 17,9% 17,3% 17,8% 18,9% 19,5% 

Finnland 11,3% 11,3% 11,2% 11,4% 11,7% 11,5% 12,2% 12,5% 

Svíþjóð 14,1% 14,4% 13,5% 13,4% 14,4% 14,4% 14,6% 14,0% 

Noregur 21,0% 21,1% 20,8% 21,1% 20,4% 20,3% 20,4% 20,1% 

 

Tafla 6: Hlutfallslegur fjöldi af heildarfjölda vinnuafls sem gegnir 

hlutastarfi í OECD löndunum og á Norðurlöndunum, 20032010 

(OECD, 2010c). 

 

Hlutastörf almennt héldust nokkuð stöðug frá 20032008 en vegna heimskreppunnar árið 

2008 dróst atvinnuþátttaka verulega saman og í kjölfarið hafa mörg fyrirtæki og stofnanir 

þurft að skera niður og hagræða í rekstri. Þar með hefur eftirspurn eftir vinnuafli dregist 

saman og fyrirtæki og stofnanir gripið til þess ráðs að fjölga hlutastörfum til þess að koma í 

veg fyrir uppsagnir. Hlutastörfum hjá OECD löndunum fjölgaði árið 2009 og aftur árið 2010 

eftir heimskreppuna 2008. Sama má segja um Norðurlöndin en hlutastörfum í Danmörku og 

Finnlandi fjölgaði nokkuð og á Íslandi fjölgaði þeim um 2,4%. Hlutastörfum hélt áfram að 

fjölga hjá þessum löndum árið 2010. Hlutastörfum í Noregi og Svíþjóð hafði hins vegar 

fjölgað hlutfallslega minna en hin Norðurlöndin, milli áranna 2008 og 2009 en fækkað aftur 

árið 2010 (OECD, 2010c). Þær breytingarnar sem hafa orðið á vinnumörkuðum í heiminum 

eftir heimskreppunna 2008 samræmast þeim kenningum að vinnutími styttist og hlutastörf 

aukist í niðursveiflu.  

Árið 2010 var hlutdeild einstaklinga sem störfuðu í hlutastarfi mest í Hollandi eða um 

37,1%. Ástralía, Þýskaland, Nýja Sjáland, Sviss og Bretland fylgdu þar fast á eftir með um og 

yfir 20% einstaklinga sem gegndu hlutastarfi (OECD, 2010c). 



43 

4.2.1. Almennt um konur í hlutastörfum 

Eins og kom fram hér að framan gegna konur í mun ríkari mæli þjónustu- og 

heilbrigðisstörfum en karlar og einnig er algengara að þær starfi sem kennarar. Þessar 

atvinnugreinar eru taldar til kvennastarfa og gefa fremur kost á hlutastörfum. Ekki býðst 

mikið af fjölbreyttum hlutastörfum og svo virðist sem að ef konur kjósi að gegna hlutastarfi 

verði þær að leita til starfsstéttar þar sem konur eru í meirihluta (Liff, 1995; Kersley, Alpin, 

Forth, Bryson, Bewely, Dix og Oxenbridge, 2006).    

Í OECD löndunum gegnir að meðaltali um fjórðungur kvenna á aldrinum 2554 ára 

hlutastörfum. Tíðni hlutastarfa hefur aftur á móti verið fremur lág á Norðurlöndunum og í 

Mið–Evrópu á síðustu tveimur áratugum og skýrist það meðal annars af því að konum í fullu 

starfi hefur fjölgað. Í könnun sem gerð var fyrir Evrópsku vinnumálastofnunina (The 

European Labour Force) árið 2001 kom í ljós að yfir 40% kvenna í Austurríki, Þýskalandi, 

Sviss og Bretlandi störfuðu í hlutastarfi vegna þess að þær þurftu að líta eftir börnum og 

hugsa um fjölskylduna (OECD, 2004). Kannanir hafa sýnt að í löndum þar sem möguleiki er á 

hlutastarfi er atvinnuþátttaka kvenna meiri en umfang áhrifanna ræðst að mestu leyti af óskum 

kvenna um slíka vinnu (Jaumotte, 2005). Þess vegna er mikilvægt að möguleikinn á 

hlutastörfum sé til staðar og það getur skipt sköpum fyrir aukna atvinnuþátttöku kvenna. 

Margar rannsóknir hafa sýnt að konur sinni bæði heimili og börnum meira en karlar. 

Ástæðuna fyrir því að konur eru líklegri til að vinna hlutastörf en karlar segir Linda Wirth 

(2001) vera meðal annars að sumar þeirra sækist eftir hlutastörfum vegna fjölskylduábyrgðar 

en aðrar telji sig vera skyldugar til þess af sömu ástæðu. Mikilvægt er að vinnumarkaðurinn 

bjóði upp slíkt þar sem vinnumynstur karla og kvenna er mjög ólíkt en þó ekki það ólíkt að 

vinnumynstrið fylgi ekki kröfum fyrirtækisins. Margar mæður kjósa til að mynda hlutastarf 

fram yfir fullt starf. Karlar eru hins vegar oftar í hlutastarfi þegar þeir eru að stíga sín fyrstu 

skref á vinnumarkaðnum og/eða síðustu ár þeirra á vinnumarkaðnum. Lægri tekjur, takmarkað 

aðgengi að hæfum störfum og færri tækifæri til starfsframa bjóðast þeim konum sem stunda 

hlutastarf (Wirth, 2001; Kersley o.fl., 2006).  

Margar konur telja það kost að geta stundað hlutastarf þar sem þær geti þá sinnt vinnu, 

heimili og börnum. Gallar geta hins vegar fylgt því að vinna í hlutastarfi, sérstaklega til lengri 

tíma litið (Wirth, 2001). Konur sem vinna hlutastarf hafa síður möguleika á því að vinna sig 

upp í starfi, eins og áður sagði, auk þess sem menn telja oft minni ábyrgð fylgja hlutastörfum. 
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Vinnutími kvenna er almennt styttri utan heimilis eins og tölur um hlutastörf bera með 

sér. Aftur á móti er heildarvinnutími kvenna, þegar vinnutími heima og að heiman er lagður 

saman, síst styttri en heildarvinnutími karla (Kristinn Karlsson, 1982). 

4.2.2. Hlutastörf kvenna á Íslandi 

Hlutastörf eru mun algengari meðal kvenna en karla í þeim athugunum sem gerðar hafa verið 

hér á landi á vinnutíma fólks. Hlutastörfum á Íslandi síðustu ár hefur einnig fjölgað eins og í 

mörgum öðrum löndum. Fyrirtæki hafa þurft að draga saman seglin, meðal annars með því að 

lækka laun eða bjóða upp á hlutastörf að einhverju eða öllu leyti. Eins og sjá má á mynd 5 

voru karlar í hlutastarfi aðeins um 10% frá 1991 til ársins 2008 en þorri þeirra hefur að jafnaði 

verið í fullu starfi eða um 90%. Á sama tíma voru 45% konur í hlutastarfi en þeim hefur farið 

ört fækkandi og er það vegna þess að konum í fullu starfi fer fjölgandi, auk þess sem störfum 

á vinnumarkaðnum fjölgaði samhliða fjölgun kvenna á vinnumarkaðnum og í kjölfarið hefur 

eftirspurn eftir vinnuafli aukist. Konur eru því mun líklegri til að gegna hlutastarfi heldur en 

karlar (Hagstofa Íslands, 2004). Efnahagsþrengingarnar sem urðu hér á landi á haustmánuðum 

2008 hafa sýnt að í niðursveiflu koma áhrif á vinnumarkaði aðallega fram í minnkandi 

atvinnuþátttöku og styttri vinnutíma (Katrín Ólafsdóttir, 2010).  

 

Mynd 6: Hlutfallsleg skipting á vinnumarkaðnum eftir 

kyni, 19912010 (Hagstofa Íslands, e.d-g.). 
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Mynd 6 sýnir einnig að atvinnuþátttaka bæði hjá körlum og konum í fullu starfi hefur dregist 

saman síðustu ár en hlutastörfum hjá báðum kynjum hefur fjölgað. Körlum í hlutastarfi hefur 

fjölgað meira en konum frá árinu 2008; karlar í hlutastarfi voru 14,1% árið 2010 en konur í 

hlutastarfi voru á sama tíma 37,8% (Hagstofa Íslands, e.d-g.). Minnkandi atvinnuþátttaka og 

styttri vinnutími er eitt af einkennum niðursveiflu. Efnahagskreppan sem skall á Íslendingum 

2008 kom mun harðar niður á körlum þar sem atvinnugreinar á borð við bygginga- og 

mannvirkjagerð eru veikari fyrir hagsveiflum og þar að leiðandi hefur hlutastörfum meðal 

karla fjölgað meira. Aftur á móti voru konur mun fleiri í hlutastörfum fyrir 2008  og því hefur 

ekki orðið eins mikil breyting á starfshlutfalli meðal kvenna. 

Bæði mikilvægt og nauðsynlegt er að vinnumarkaðurinn geti boðið upp á hlutastörf 

þar sem það eykur atvinnuþátttöku bæði meðal karla og kvenna. Einnig gefa hlutastörf 

skólafólki tækifæri til þess að vera úti á vinnumarkaðnum og stunda vinnu samhliða skóla. 

Hlutastörf geta aukið sveigjanleika á vinnumarkaði. Einnig, ef fyrirtæki hafa tækifæri til, er 

mikilvægt að bjóða starfsmönnum hlutastörf þar sem þau geta auðveldað starfsmönnum 

endurkomu eftir veikindi eða fæðingarorlof. Kjósi einstaklingar hlutastörf verða þeir að vera 

tilbúnir að taka á sig lægri laun, minni ábyrgð og takmarkað aðgengi að hæfum störfum.  

 

4.3. Atvinnuleysi 
-Þegar nágranni þinn missir starfið , kallast það samdráttur.  

Þegar þú missir starfið þitt, kallast það kreppa.  

 

Eins og áður kom fram er vinnuafl skilgreint sem sá hluti mannfjöldans sem er á vinnufærum 

aldri sem vill og getur stundað atvinnu. Á Íslandi eru þetta einstaklingar á aldrinum 16 – 74 

ára. Hagstofa Íslands hefur sett fram skilgreiningu á atvinnuleysi og byggir hún á 

skilgreiningu Alþjóðavinnumálastofnunar (ILO). Atvinnulausir teljast þeir sem ekki voru í 

starfi í viðmiðunarvikunni, geta hafið störf innan tveggja vikna og uppfylla auk þess eitt eða 

fleiri af eftirfarandi skilyrðum: 

- Hafa verið virkir í atvinnuleit síðastliðnar fjórar vikur.  

- Hafa fundið starf sem byrjar seinna, þó ekki síðar en innan þriggja mánaða.  

- Bíða eftir að vera kallaðir til vinnu (Hagstofa Íslands, 2011a; Hagstofa Íslands, 

e.d-d.).    
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Þeir einstaklingar sem ekki eru í vinnu en eru í námi teljast einnig vera atvinnulausir þar sem 

þeir uppfylla ekki þau skilyrði um að vera til taks þegar starf býðst. Hagstofa Íslands 

skilgreinir atvinnulausa einnig þá einstaklinga sem voru fjarverandi síðastliðna viku, eða frá 

mánudegi til sunnudags en það kallast viðmiðunarvinnuvika. Einstaklingar í fæðingarorlofi 

ásamt þeim einstaklingum sem eru í leyfi frá launuðu starfi teljast vera fjarverandi frá vinnu 

jafnvel þótt þeir hyggist ekki hverfa aftur til sama starfs. Einstaklingar sem hverfa frá starfi 

vegna veikinda eða orlofs teljast einnig fjarverandi frá vinnu (Hagstofa Íslands, 2011a; 

Hagstofa Íslands, e.d-d.).  

Ísland er ekki eina landið sem býr við  hátt atvinnuleysi í sögulegu samhengi, en mikill 

samdráttur varð á vinnumarkaðnum um allan heim í kjölfar heimskreppunnar á 

haustmánuðum 2008. Samkvæmt tölum frá OECD fór atvinnuleysi talsvert vaxandi en það 

mældist í OECD löndunum 5,7% árið 2007 og 8,6% árið 2010 eins og sjá má í töflu 7. Á 

sama tímabili jókst atvinnuleysi að meðaltali um 2% í löndum á borð við Þýskaland, Bretland 

og Bandaríkin (OECD, 2009; OECD, 2011).   

 

Land 2006 2007 2008 2009 2010 

OECD  löndin 6,2% 5,7% 6,1% 8,4% 8,6% 

      

Ísland 2,9% 2,3% 3,0% 7,2% 7,5% 

Danmörk 3,9% 3,8% 3,4% 6,1% 7,4% 

Finnland 7,7% 6,8% 6,4% 8,2% 8,4% 

Svíþjóð  7,0% 6,2% 6,2% 8,3% 8,4% 

Noregur 3,4% 2,6% 2,5% 3,1% 3,5% 

 

Tafla 7: Atvinnuleysi í OECD löndunum og á Norðurlöndunum 

20062010 (OECD, 2009; OECD, 2011). 

 

Tafla 7 sýnir einnig að atvinnuleysi á Norðurlöndunum hefur aukist og í Danmörku mældist 

atvinnuleysið 7,4% árið 2010. Atvinnuleysi í Finnlandi og Svíþjóð hefur verið nokkuð 

samstíga til ársins 2010 og mældist í báðum löndum 8,4%. Noregur er það eina af 

Norðurlöndunum sem virðist geta haldið atvinnuleysinu niðri en margir telja að kreppan hafi 

ekki haft eins mikil áhrif þar í landi og á öðrum Norðurlöndum (OECD, 2009; OECD, 2011).   
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4.3.1 Almennt um atvinnuleysi kvenna 

Í kjölfar aukins atvinnuleysis hefur hlutfall atvinnulausra kvenna í heiminum einnig hækkað 

frá árinu 2008. Í töflu 8 má sjá atvinnuleysi meðal karla og kvenna í OECD löndunum og á 

Norðurlöndunum árin 2008–2010. Þar sést meðal annars að mikil aukning var milli áranna 

2008 og 2009 þegar efnahagskreppan skall á. 

 

Land 2008 2009 2010 

 Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

OECD löndin 6,2% 6,3% 8,9% 8,0% 9,0% 8,4% 

       

Ísland 3,3% 2,6% 8,6% 5,7% 8,3% 6,7% 

Danmörk 3,0% 3,7% 6,6% 5,4% 8,2% 7,5% 

Finnland 6,2% 6,7% 8,9% 7,6% 9,1% 7,7% 

Svíþjóð 5,9% 6,5% 8,6% 8,0% 8,5% 8,3% 

Noregur  2,7% 2,3% 3,6% 2,6% 4,0% 3,0% 

 

Tafla 8: Atvinnuleysi meðal karla og kvenna í OECD löndunum  

og Norðurlöndunum 20082010 (OECD, e.d-b.). 

 

Árið 2008 mældist atvinnuleysi kvenna mest í Finnlandi af Norðurlöndunum eða 6,7% en 

minnst 2,3% í Noregi og 2,6% á Íslandi. Árið 2010 var atvinnuleysi mest meðal kvenna í 

Svíþjóð eða 8,3% en lægst í Noregi eða 3,0%. Þá var atvinnuleysi kvenna á Íslandi komið í 

6,7%. Sömu sögu má segja um Noreg að atvinnuleysi kvenna þar hefur haldist nokkuð 

stöðugt. Lítill munur er á milli atvinnulausra kvenna og atvinnulausra karla í OECD 

löndunum en atvinnuleysi kvenna hefur verið örlítið lægra þar síðustu tvö ár (OECD, e.d-b.).  

4.3.2. Atvinnuleysi kvenna á Íslandi 

Hlutfall atvinnulausra fyrir efnahagshrunið var lengi vel í kringum 1% á Íslandi og því var 

atvinnuleysi ekki vandamál. Það hefur breyst eftir efnahagshrunið og Íslendingar glíma nú við 

gríðarlegt atvinnuleysi. Samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofu Íslands fyrir 20112016 er gert ráð 

fyrir að atvinnuleysi lækki lítillega en þó ekki nema hagvöxtur taki við sér (Hagstofa Íslands, 

2011d).  

Á mynd 7 má sjá að á síðasta ársfjórðungi 2008 var atvinnuleysi komið upp í 4% en 

þar af mældist 5,1% atvinnuleysi hjá körlum og 2,9% hjá konum (Hagstofa Íslands, 2009). 
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Mynd 7 sýnir einnig hvernig atvinnuleysi hélt áfram að aukast árið 2009, náði hæstu hæðum í 

apríl er það mældist 9,1% en dvínaði örlítið það sem eftir lifði árs. Atvinnuleysi mældist að 

meðaltali 7,2% árið 2009 og þar af 8,6% hjá körlum en atvinnuleysi meðal karla hafði ekki 

mælst svo hátt frá árinu 1991 (Hagstofa Íslands, 2010a).  

 

 

 

Mynd 7: Atvinnuleysi eftir kyni árin 19912010 (Hagstofa Íslands, 

e.d-a.-e.). 

 

Aftur á móti var atvinnuleysi kvenna 5,7% árið 2009 sem var svipað hlutfall og árin 1993 og 

1994. Árið 2010 var atvinnuleysi að meðaltali 7,6%. Atvinnuleysi karla mældist 8,3% og 

6,7% hjá konum. Atvinnuleysi kvenna hafði hækkað frá fyrra ári en atvinnuleysi karla dróst 

örlítið saman (Hagstofa Íslands, 2010a).  

Atvinnuleysi var meira meðal kvenna en karla á tíunda áratugnum. Árið 2002 snerist dæmið 

við en þá voru 3,6% karlar atvinnulausir á móti 2,9% kvenna. Síðan þá hefur atvinnuleysi 

karla verið meira en atvinnuleysi kvenna (Hagstofa Íslands, 2004). Mynd 8 sýnir atvinnuleysi 

eftir kyni í janúar og júlí 2005–2010. Myndin sýnir vel hvernig atvinnuleysi tók gríðarlega 

mikið stökk á haustmánuðum 2008 en fyrir þann tíma hafði það ekki verið áhyggjuefni.   
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Mynd 8: Atvinnuleysi eftir kyni í janúar og júlí 2005-2011 

(Vinnumálastofnun, e.d.). 

 

Efnahagskreppan kom verr  niður á körlum en konum en atvinnuleysi karla jókst gífurlega á 

þeim tíma. Þetta skýrist meðal annars vegna þess að iðnaður, sérstaklega byggingariðnaður, 

og mannvirkjanagerð, þar sem nánast eingöngu karlmenn störfuðu, hrundi nánast eins og 

spilaborg eftir efnahagskreppuna. Katrín Ólafsdóttir (2010) segir í grein sinni að atvinnuleysi 

meðal kvenna gæti aukist á næstu árum þar sem kreppan hefur hingað til komið harðar niður á 

körlum en konum. Karlmenn eru mun líklegri til þess að starfa í atvinnugreinum eins og 

byggingargeiranum sem er viðkvæmari fyrir hagsveiflum á meðan konur eru líklegri til að 

vinna í þjónustugreinum sem eru síður viðkvæmar fyrir hagsveiflum. Katrín segir að fljótlega 

munum við sjá næstu áhrif kreppunnar á vinnumarkaði þar sem Ísland hefur nú þegar þurft að 

draga úr ríkisútgjöldum til að mæta auknum skuldum ríkisins. Þótt karlar í einstökum 

atvinnugreinum hafi misst vinnuna er meirihluti ríkisstarfsmanna á Íslandi konur og því má 

búast við auknu atvinnuleysi meðal kvenna á næstu árum (Katrín Ólafsdóttir, 2010). Í skýrslu 

frá Velferðarvaktinni, Konur í kreppu?, er búist við að framundan sé samdráttur í rekstri 

heilbrigðisstofnana og að konur verði í yfirgnæfandi meirihluta þeirra sem muni missa 

vinnuna í kjölfar niðurskurðar í heilbrigðisgeiranum. Í skýrslunni kemur einnig fram að 

landsbyggðin eigi eftir að koma sérstaklega illa út úr niðurskurðinum. Einnig er gert ráð fyrir 
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að samkvæmt fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar þurfi að skera niður í skólastarfi. Þessi 

niðurskurður mun meðal annars fela í sér uppsagnir starfsfólks, launalækkanir eða skert 

starfshlutfall. Flestir starfsmenn grunnskóla eru konur og mun samdrátturinn því koma harðast 

niður á þeim (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011).  

Atvinnuleysi kvenna hefur aukist á síðari hluta þessa árs og nýjustu tölur frá 

Vinnumálastofnun um skráð atvinnuleysi sýna að atvinnuleysi þróaðist í takt við kenningar og 

framtíðarspár. Í nóvember 2011 mældist atvinnuleysi 7,1% sem var hækkun um 0,3 

prósentustig frá fyrra mánuði. Atvinnuleysi meðal karla mældist 6,9% og 7,3% meðal kvenna. 

Á sama tíma í fyrra mældist atvinnuleysi meðal kvenna 7,2% en 8,1% meðal karla 

(Vinnumálastofnun, 2011). Atvinnuleysi hefur því aukist lítillega hjá konum á sama tíma og 

atvinnuleysi hefur dregist verulega saman milli ára hjá körlum (Íslandsbanki, 2011).  

Atvinnuleysisspár gera ráð fyrir að atvinnuleysi aukist lítillega frá nóvembermánuði 

og verði á bilinu 7,2 til 7,4% í desembermánuði 2011 (Vinnumálastofnun, 2011). Greining 

Íslandsbanka spáir því að atvinnuleysi haldi áfram að aukast milli mánaða fram til 

febrúar/mars 2012. Greining Íslandsbanka spáir því að atvinnuleysi verði að meðaltali 7,4% 

árið 2011. Þeir telja líka að atvinnuleysi komi til með að minnka á næstu árum en þó verði 

þróunin hæg. Atvinnuleysi ætti að vera komið niður í 5,4% árið 2014 að þeirra mati 

(Íslandsbanki, 2011).  

Sú aukning sem varð á atvinnuleysi hér á landi á haustmánuðum 2008 varð mun meiri 

en almennt varð í öðrum OECD löndum. Á síðustu árum hefur atvinnuleysi bitnað meira á 

karlmönnum en konum en eins og Katrín Ólafsdóttir bendir á gætu verið blikur á lofti í þeim 

efnum. Ríkið hefur boðað mikinn niðurskurð og eru konur meirihluti ríkisstarfsmanna. Nýjar 

atvinnuleysistölur leiða í ljós að atvinnuleysi meðal kvenna er að aukast á ný. Auk þess er enn 

unnið að endurskipulagningu fjármálamarkaðarins og við gætum átt von á því að fleiri bankar 

og útibú sameinist. Slík hagræðing myndi koma hart niður á konum, þar sem þær eru í 

meirihluta bankastarfsmanna. 

Mikill uppgangur var á Íslandi fyrir 2008 og má ef til vill segja að kreppan hafi skollið 

fyrr og fremur harkalega á íslensku samfélagi. Mörg Evrópulönd eru nú að draga úr 

ríkisútgjöldum og því gætu atvinnuleysistölur í þeim löndum hækkað á næstunni. Hafa ber í 

huga að atvinnuleysi á Íslandi var mun lægra en í öðrum löndum OECD, sem og að 

atvinnuleysi er mælt á mismunandi hátt og því getur verið erfitt að bera saman tölur milli 

landa. Engu að síður gefa framangreindar niðurstöður ágæta mynd af þróun atvinnuleysis.  
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4.4. Menntun 
-Þekking er auður þjóðar. 

Alþingi gaf út konunglega tilskipun um rétt kvenna til æðri skólagöngu árið 1886. Þá var 

stúlkum leyft að taka próf frá Lærða skólanum, stunda nám í Læknaskólanum og taka 

læknapróf, sitja í Prestaskólanum og taka próf í guðfræði. Konur notuðu lítið þennan rétt 

framan af enda var ekki gert ráð fyrir að konur þreyttu próf utanskóla þrátt fyrir að þær 

stunduðu nám við Lærða skólann. Það var ekki fyrr en 14 árum síðar að konur fengu 

raunverulegan menntunarrétt þegar frumvarp var lagt fram á Alþingi árið 1911 um að konur 

skyldu fá jafnan rétt og karlar til náms í öllum menntastofnunum landsins, bæði til 

námsstyrkja og hvers kyns embætta. Sama ár var Háskóli Íslands stofnaður og voru 

Prestaskólinn, Læknaskólinn og Lagaskólinn sameinaðir og mynduðu hver sína deild, auk 

þess sem heimspekideild var bætt við (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1997; 

Háskóli Íslands, e.d.).  

Hið íslenska kvenfélag var stofnað í Reykjavík árið 1894 og segja má að skipulögð 

kvenréttindahreyfing hafi kviknað út frá baráttunni fyrir réttindum kvenna til menntunar.  

Safnað var fé í sjóð með hlutaveltu sem átti að styrkja stúlkur til háskólanáms. 

Kvenmenntunin fékk sannarlega góðan byr með kvennaskólunum en árið 1874 var 

Kvennaskólinn í Reykjavík stofnaður, Kvennaskóli Húnvetninga var stofnaður árið 1879 og í 

kjölfarið voru stofnaðir gagnfræða- og húsmæðraskólar (Bragi Guðmundsson og Gunnar 

Karlsson, 1997).  

Ein af grunnstoðum velferðarsamfélagsins er þróttmikið og framsækið menntastarf. Til 

þess að undirbúa ungt fólk fyrir vinnumarkaðinn og þátttöku í samfélaginu þarf að skapa 

skilyrði til góðrar menntunar. Traust og góð grunn- og framhaldsmenntun og virk sí- og 

endurmenntun veitir einstaklingum góða undirstöðu. Helsti lykillinn að framsæknu og 

samkeppnishæfu atvinnulífi er öflug og markviss menntastefna sem tryggir næga atvinnu, góð 

störf og félagslegan jöfnuð (Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Samkvæmt mannauðskenningunni (e. human capitla theory) er menntun áhrifaríkt 

tæki til að auka framleiðni bæði hjá einstaklingum og þjóðfélaginu. Menntun er í raun 

fjárfesting sem skilar sér síðar í hærri launum en ella (Smith, 1908).  Trúin á afl menntunar 

byggir á þeirri hefðbundnu sýn að tengsl séu á milli aukinnar færni starfsmanna og aukinnar 

framleiðni sem leiða muni til hagsældar (Schultz, 1979). 

Val á námi og starfsmenntun við hæfi er með stærstu ákvörðunum sem hver 

einstaklingur tekur í lífi sínu og hafa allir val um það hvort, hvernig og hversu lengi þeir kjósa 

að mennta sig. Á Íslandi og í hinum vestræna heimi er jafnrétti til náms óháð kyni, kynþætti, 
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félagslegum uppruna eða öðrum mun manna. Skólaganga er hins vegar aðeins ein leið til þess 

að fjárfesta í mannauði, einnig má gera það með símenntun í starfi og/eða aukinni 

starfsreynslu. 

Menntun gegnir æ mikilvægara hlutverki í samfélagi nútímans; það að hefja nám 

markar oft nýtt upphaf hjá sérhverjum einstaklingi og með því að mennta sig skapast ný 

tækifæri. Tækifærin nýtir fólk síðan til að ná sér í framtíðarstarf eða til enn frekari menntunar 

auk þess sem menntunin byggir upp aukna þekkingu, frumkvæði og þor  til að takast á við 

flókin viðfangsefni. Menntakerfið er mikilvægur framleiðandi mannauðs og þekkingar. 

Richard R. Nelson og Edmund S. Phelps (1996) telja að samband sé milli menntunar og 

tækniframfara. Þeir einstaklingar sem eru með hærra menntunarstig eru fljótari að tileinka sér 

tæknilegar nýjungar. Þeir telja að í tæknilegu, framsæknu og kraftmiklu hagkerfi þurfi hver og 

einn einstaklingur að tileinka sér breytingar og eftir því sem einstaklingurinn er menntaðri því 

fljótari er hann að tileinka sér nýja tækni. Ávöxtunin verður þeim mun meiri sem tæknilegar 

framfarir eru í hagkerfinu (Nelson og Phelps, 1996). Þannig ætti góð almenn menntun að auka 

framleiðni og þar með hagvöxt. Mikilvægi menntunar er því greinileg og ætti að hvetja fólk 

áfram til að auka við mannauð sinn. Bætt menntun einstaklings er ekki eingöngu ávísun á 

hærri laun í framtíðinni heldur eykur menntun einnig líkurnar á enn frekari menntun eða 

starfsþjálfun. Einnig eru meiri líkur en minni á að þau störf sem bjóðast verði betri en ella, og 

auk þess eiga hærra menntaðir einstaklingar í minni hættu á að verða atvinnulausir (VR, 

2002).  

4.4.1. Almennt um menntun kvenna 

Almennt ljúka fleiri konur en karlar æðri menntun í OECD ríkjunum. Að meðaltali ljúka 33% 

kvenna á aldrinum 25–34 ára háskólamenntun þar samanborið við 28% karla á sama aldri 

(OECD, e.d-c.; OECD, 2011b).
 
Menntun er einnig misjöfn meðal karla og kvenna. Meðal 

OECD ríkjanna eru vinsælustu greinarnar meðal kvenna heilbrigði og velferð ásamt 

hugvísindum og listum en aftur á móti stunda karlar frekar nám í verkfræði, iðnaði og 

mannvirkjagerð, sem og stærðfræði og tölvunarfræði. Nokkuð jafnt kynjahlutfall er í líf-, 

raun- og félagsvísindum ásamt viðskipta- og lögfræði (OECD, e.d-c.). 

Í skýrslu frá OECD árið 2003 segir að konur hafi farið fram úr körlum á öllum 

skólastigum og stúlkur séu mun líklegri en drengir til að fara í háskóla. Námsárangur stúlkna 

var borinn saman við námsárangur drengja í 43 iðnríkjum og var niðurstaðan sú að árangur 

stúlkna var betri en drengja. Ekki skipti máli hvaða álfu eða menningarsamfélagi þær 

tilheyrðu („Stúlkur trúaðri“, 2003). Í Norrænu hagtöluárbókinni fyrir árið 2010 kemur fram að 
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konur eru í meirihluta nemenda á framhalds- og háskólastigi í öllum aldurshópum og þær eru 

um það bil 60% af brautskráðum nemendum. Þar segir einnig að konur séu í meirihluta 

námsbrauta á borð við heilbrigðis- og félagsþjónustu en karlar ríkjandi í verkfræði, iðnaði og 

mannvirkjagerð en þetta val endurspeglar val íslenskra námsmanna og svipar til námsvals 

einstaklinga í OECD löndunum. Á Íslandi sem og í Noregi velja flestir hagfræði, lögfræði eða 

félagsþjónustu. Í skýrslunni kom einnig fram að flestar íslenskar konur brautskráðust úr 

háskólanámi skólaárið 2009/2010 eða um 66,1%, næst kemur Svíþjóð og er hlutfall kvenna 

með háskólamenntun þar í landi 63,6% (Ulla Agerskov, 2010). 

 

Land Karlar Konur 

Ísland 33,9% 66,1% 

Danmörk 57,9% 42,1% 

Finnland 36,0% 64,0% 

Svíþjóð 36,5% 63,6% 

Noregur 38,7% 61,3% 

 

Tafla 9: útskrifaðir nemendur á háskólastigi skólaárið 2009/2010 eftir 

kyni (Ulla Agerskov, 2010). 

 

Eins og sjá má í töflu 9 er hlutfall kvenna í háskólanámi hér á landi því talsvert hærra en á 

hinum Norðurlöndunum. Hlutur kvenna á Norðurlöndunum hefur farið ört vaxandi síðustu ár. 

Munurinn er minnstur milli kynjanna í Danmörku en þar er hlutfall útskrifaðra kvenna með 

háskólamenntun 57,9% á móti 42,1% körlum (Ulla Agerskov, 2010). 

4.4.2. Menntun kvenna á Íslandi 

Eftir aldamótin 1900 fóru konur að sjást í skólum landsins enda gegndi menntun æ 

mikilvægara hlutverki í framsæknu og kraftmiklu þjóðfélagi. Langt fram eftir 20. öldinni voru 

konur í miklum minnihluta í skólum og jókst hlutur háskólakvenna mjög hægt fyrstu 

áratugina. Skólaárið 1914/1915 voru konur orðnar um 25% brautskráðra nemenda frá Háskóla 

Íslands en það skólaár útskrifuðust 8 konur á móti 31 karli. Brautskráðum konum fækkaði 

nokkuð árin á eftir en brautskráðum körlum fjölgaði ört. Skólaárið 1974/1975 útskrifuðust 

tæplega 50% konur en síðan þá hefur hlutdeild brautskráðra kvenna farið ört vaxandi 

(Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 
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Aðsókn kvenna í háskólanám jókst hröðum skrefum. Síðustu tvo áratugi hefur 

nemendum á háskólastigi fjölgað umtalsvert og árið 1987 voru konur í fyrsta sinn fleiri þar en 

karlar. Stórt stökk í aðsókn kvenna í háskólanám varð 1970–1980 en þessi mikla og 

skyndilega fjölgun kvenna í háskólanámi á áttunda áratugnum skýrist að miklu leyti af því að 

bæði hjúkrunar- og kennaranám var sett á háskólastig. Á báðum þessum sviðum höfðu 

mestmegnis konur stundað nám. Félagslegar aðstæður kvenna breyttust mjög þegar lög voru 

sett um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn árið 1976 og leikskólum fór ört 

fjölgandi í kjölfarið. Leikskólar skiptu geysilega miklu máli þar sem foreldrum barna var 

þannig gefinn kostur á að stunda háskólanám (Hagstofa Íslands, 2004; Valborg Sigurðardóttir, 

2005).  

Á mynd 9 má sjá nemendur á háskólastigi eftir kyni frá 19972010. Vaxandi aukning 

hefur verið í háskólanám frá árinu 1997 og árið 2010 voru alls 19.889 nemendur skráðir til 

náms á háskólastigi þar af um 62%  konur á móti 38% körlum (Hagstofa Íslands, e.d-h.). 

 

 

Mynd 9: Nemendur á háskólastigi eftir kyni árin19972010  

(Hagstofa Íslands, e.d-h.). 

 

Konur eru nú nær helmingi fleiri en karlar í háskólanámi. Mikil fjölgun var í háskólanámi 

kringum árið 2000 en það ár voru konur um 63% nemenda en karlar 37%. Hlutföllin hafa 

verið nokkuð stöðug til ársins 2010 en það ár voru konur 62% á móti 38% körlum. Slík 
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fjölgun og kúvending í kynjaskiptingu hefði fáum dottið í hug árið 1911, þegar aðeins ein 

kona var skráð til náms á móti 44 körlum í Háskóla Íslands (Hagstofa Íslands, e.d-h.;Valborg 

Sigurðardóttir, 2005).  

Skráðir nemendur í framhalds- og háskólum landsins haustið 2010 voru alls 47.240. 

Milli áranna 2009 og 2010 fækkaði nemendum í fyrsta skipti frá 1997 en það ár hóf Hagstofa 

Íslands að birta tölur um skráða nemendur. Fækkunin nemur 1.528 nemendum milli áranna 

2009 og 2010 og skýrist hún af fækkun nemenda í framhaldsskólum. Nemendum í háskólum 

heldur áfram að fjölga eða um 4,3% milli áranna (Hagstofa Íslands, 2011c). 

Í takt við kynbundið starfsval er námsval Íslendinga einnig kynbundið. Þegar skoðaðar 

eru tölur milli deilda í háskólunum kemur í ljós að til eru greinar sem annað kynið sækir 

nánast eingöngu í. Staða kynjanna hefur smám saman verið að breytast þar sem konum í hópi 

nemenda á háskólastigi fer fjölgandi og er nú hlutfallslega meiri en hjá körlum  (Hagstofa 

Íslands, 2004; „Eru konur“, 2003). Á mynd 10 má sjá nemendur á háskólastigi eftir sviðum og 

kyni árið 1997.  

 

 

Mynd 10: Nemendur á háskólastigi eftir sviðum og kyni 1997 

(Hagstofa Íslands, e.d-h.). 
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Fleiri konur en karlar stunda háskólanám en konur eru í minnihluta á sviði raunvísinda, 

stærðfræði, tölvunarfræði, verkfræði, framleiðslu, mannvirkagerðar, landbúnaðs og 

dýralækninga. Hlutfall kynjanna er svipað í félagsvísindum og viðskipta- og lögfræði. Konur 

eru hins vegar fleiri í greinum eins og heilbrigði og velferð, hugvísindum, listum og menntun 

en þar er hlutur þeirra yfir 65%  (Hagstofa Íslands, e.d-h.).  

Á þrettán árum hefur hlutfall kvenna aukist á flestöllum sviðum. Konur eru ekki 

aðeins fleiri innan háskólanna heldur eru þær fleiri en karlar á flestum sviðum menntunar. 

Mynd 10 sýnir nemendur á háskólastigi eftir sviðum og kynið árið 2010.  

 

 

Mynd 11: Nemendur á háskólastigi eftir sviðum og kyni 2010 

(Hagstofa Íslands, e.d-h.). 

 

Konur hafa sótt fram í menntun og með tímanum hefur hlutur kvenna innan hvers sviðs aukist 

jafnt og þétt. Kalar eru nú aðeins í meirihluta innan raunvísinda, stærðfræði, tölvunarfræði, 

verkfræði, framleiðslu og mannvirkjagerð (Hagstofa Íslands, e.d.-h). Konur eru ekki aðeins 

fleiri í háskólum heldur hafa þær smátt og smátt verið að sækja í nám í „karladeildum“. Í 

kjölfarið hefur þessi breyting gert vart við sig á vinnumarkaðnum en rannsóknir hafa sýnt að 

konur sækja í meira mæli í karlastörf en karlar í kvennastörf (Tokar og Jome, 1998).   

Ójafnvægi meðal kynjanna á háskólastigi má að hluta til skýra með uppsafnaðri 

menntaþörf kvenna. Einnig eru konur 40 ára og eldri helmingi fleiri en karlar við 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% 

Flokkun menntunar 

Karlar Konur



57 

brautskráningu úr háskólanámi. Önnur skýring er að brottfall drengja er meira en stúlkna úr 

framhaldsskólum þar sem stúlkum vegnar yfirleitt betur og þar af leiðandi fara færri drengir 

sem í háskólanám. Í þriðja lagi sækja karlar frekar í stuttar starfsnámsbrautir, svo sem iðnnám, 

sem ekki eru á háskólastigi. Einnig hafa hefðbundnar starfsmenntunargreinar kvenna verið að 

færast af framhaldsskólastigi yfir á háskólastig. Margir hafa líst því yfir að hefðbundið 

bóknám sem og skólakerfið almennt henti stúlkum mun betur en drengjum („Þróunin enn“, 

2003; „Námsval enn“, 2003). 

Eins og áður kom fram brautskrást flestar konur úr háskólanámi hér á landi og hefur 

mikil og ör þróun verið frá árinu 2000. Á mynd 12 má sjá brautskráða nemendur á 

háskólastigi en það nær yfir allt háskólanám að doktorsnámi undanskildu. 

  

 

Mynd 12: Brautskráðir nemendur á háskólastigi eftir kyni 1995–2010 

(Hagstofa Íslands, e.d-i.).  

 

Eftir mikla fjölgun fækkaði brautskráðum nemendum á háskólastigi skólaárið 2008/2009 en 

brautskráðum nemendum hefur farið fjölgandi síðan. Halda mætti að efnahagskreppan hafi 

haft einhver áhrif á brautskráða nemendur. Mynd 12 sýnir einnig að konur eru nær helmingi 

fleiri meðal brautskráðra nemenda en karlar og helst það í hendur við að konur eru nær 

helmingi fleiri meðal nemenda á háskólastigi (Hagstofa Íslands, e.d-i.). 
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Hið mikla umrót í kjölfar efnahagshrunsins hefur haft jákvæð áhrif á fjölgun nemenda 

við háskóla á Íslandi. Á sama tíma og atvinnuleysi jókst fjölgaði nemendum einnig á 

háskólastigi. Ætla mætti að þeir einstaklingar sem urðu atvinnulausir í kjölfar 

efnahagskreppunnar hafi sest aftur á skólabekk til þess að auka menntun sína. Talið er að með 

aukinni menntun styrki einstaklingur samkeppnisstöðu sína og auki forskot sitt gagnvart 

öðrum á vinnumarkaðnum. Jafnframt er talið að með aukinni menntun auki einstaklingur líkur 

á að halda starfi sínu.  

Hægt og sígandi hefur orðið hlutfallsleg fjölgun kvenna í háskólanámi. Með aukinni 

menntun íslenskra kvenna hefur sjálfsmynd þeirra breyst og styrkst svo um munar. Fyrir 20 

árum héldu menn að jafnvægi væri náð þannig að konur og karlar myndu í jafnmiklum mæli 

sækja í háskólanám. Þessi skil urðu ekki og enn er stöðug sókn kvenna í háskólanám 

(„Þróunin enn“, 2003; Valborg Sigurðardóttir, 2005).   

Merkilegt verður að fylgjast með því hvernig þessi þróun á menntun kvenna skilar sér 

út í atvinnulífið og hvort við eigum eftir að sjá breytingar á hlutfalli kvenna í hefðbundnum 

karlastörfum um leið og þær sækja fram í því námi sem áður var talið ,,karllægt“. Auk þess 

ætti aukin menntun að skila sér í aukinni framleiðni vinnuafls og hagvexti samanber kenningu 

Nelsons og Phelps hér að framan.  
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5. Kynskiptur vinnumarkaður 

Hugtakið kynskipting (e. gender segregation) á vinnumarkaði vísar til ólíkrar stöðu kynjanna 

á vinnumarkaðnum eftir því hvaða störfum einstaklingurinn gegnir. Karlar og konur gegna 

ólíkum störfum á vinnumarkaðnum en hann er enn þann dag í dag kynskiptur þar sem annað 

kynið er í miklum meirihluta í ákveðnum starfstéttum (Andersen, 2003). Andersen (2003) 

segir að konur séu mun líklegri til að vinna með öðrum konum; það þýðir að konur eru í 

meirihluta í atvinnugreininni. Karlar eru hins vegar meira dreifðir yfir vinnumarkaðinn og eru 

líklegri til þess að gegna æðri störfum og þar af leiðandi með hærri laun (Andersen, 2003). 

Bradley (1999) komst að því að meiri líkur en minni séu á að fólk vinni með einstaklingi af 

sama kyni.  

Kynskiptur vinnumarkaður hefur í för með sér verulegan kostnað fyrir einstaklinga og 

samfélagið í heild segir Anette Wolthers. Hún segir einnig að vinnumarkaðurinn verði 

óþarflega stirður, gamaldags og á skjön við almenna hugsun í samfélaginu. Á Íslandi hefur 

sérhver einstaklingur, hver karl og hver kona, rétt á að afla sér eigin tekna og axla ábyrgð á 

eigin framfærslu. Þess vegna er mikilvægt að vinnumarkaðurinn þróist þannig að hann gefi 

konum og körlum jafna möguleika á menntun og starfi. Mikilvægt er að karlar og konur hafi 

jafna möguleika til þróunar í starfi og því verður samfélagið að skapa vinnustaði á 

jafnréttisgrundvelli. Kynbundin menntun og kynskiptur vinnumarkaður segir Wolthers vera 

skerðingu á rétti og skyldum kynjanna til eigin framfærslu (Ingólfur V. Gíslason, 2006). 

Talað er um að vinnumarkaður sé lóðréttur annars vegar en láréttur hins vegar. 

Skiptingin er lárétt í þeim skilningi að kynin gegna ólíkum störfum þar sem hverri 

atvinnugrein fylgja fjölmörg störf. Samkvæmt Alþjóðavinnumálastofnuninni starfar að 

meðaltali helmingur af vinnuafli heimsins í annaðhvort karla- eða kvenna störfum, en það eru 

störf þar sem annað kynið er ríkjandi. Vinnumarkaðurinn er lóðréttur þar sem konur og karlar 

gegna ekki aðeins ólíkum störfum innan vinnumarkaðarins heldur er staða þeirra innan sömu 

atvinnugreina mismunandi. Í atvinnugreinum þar sem konur eru ríkjandi eru karlmenn oftar 

ofar í metorðastiganum heldur en konur og gegna þá hæfari og ábyrgðarmeiri störfum auk 

þess sem þessi störf eru betur launuð. Þar má helst nefna áhrifastöður í fyrirtækjum og 

stofnunum. Sem dæmi má nefna kennarastéttina en þar eru konur nánast eingöngu kennarar 

en stjórnendur og æðri starfsmenn eru yfirleitt karlmenn. Svipaða sögu er hægt að segja frá 

heilbrigðisstéttinni en læknar og yfirmenn eru oftar en ekki karlmenn en hjúkrunarfræðingar 

og aðstoðarfólk yfirleitt kvenmenn (Linda Wirth, 2001; Sigríður Elín Þórðardóttir og Halldór 

V. Kristjánsson, 2005).  
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5.1. Er íslenskur vinnumarkaður kynskiptur? 

Íslenskur vinnumarkaður er engin undantekning hvað varðar kynskiptingu en kynskiptur 

vinnumarkaður er einkenni á vestrænum nútímasamfélögum. Þar eru ólík karla- og 

kvennastörf á vinnustöðum og fyrir vikið eru mörg störf stimpluð sem viðeigandi störf fyrir 

karla og önnur fyrir konur (Kauppinen-Toropainen, og Lammi, 1993). Á Íslandi hafa konur í 

gegnum tíðina verið í meirihluta í þjónustugreinum. Þetta eru atvinnugreinar á borð við 

heilbrigðis- og félagsþjónustu, fjármálaþjónustu og fræðslustarfsemi (Hagstofa Íslands, 

2010b). Einnig er mikil kynskipting á opinbera vinnumarkaðnum þar sem konur eru um 65% 

ríkisstarfsmanna eða næstum tvær af hverjum þremur starfsmönnum. Það sem helst skýrir 

þennan mikla fjölda kvenna meðal ríkisstarfsmanna eru svokallaðar kvennastéttir eða 

kvennastörf á borð við kennara og hjúkrunarfræðinga (Fjármálaráðuneytið, e.d.). 

Á ráðstefnunni Virkjum karla og konur, sem fjallað verður nánar um í 6. kafla, kom 

meðal annars fram hver hlutdeild kvenna er í atvinnulífinu bæði á almennum og opinberum 

vinnumarkaði og hversu kynskiptur íslenskur vinnumarkaður er. Á almennum vinnumarkaði 

vinna tveir þriðju hlutar karla, eða 83.400, en konur eru 43.900 eða einn þriðji hluti. Aftur á 

móti snýst kynjahlutfallið við á opinberum vinnumarkaði, þá eru konur þrír fjórðu hlutar 

starfsmanna, eða 37.600, en karlar 13.700 eða fjórðungur (Samtök atvinnulífsins, 2009; 

Samtök atvinnulífsins, 2010a). Eftirfarandi tölur eru frá árinu 2008.  

 

 

 

Mynd 13: Kynskipting á almennum 

vinnumarkaði (Samtök atvinnulífsins, 2010a) 

Mynd 14: Kynskipting á opinberum 

vinnumarkaði (Samtök atvinnulífsins, 2010a) 

 



61 

Það er því mikill munur á því hvar kynin vinna. Mun fleiri konur starfa hjá hinu opinbera og 

konur eru einnig ríkjandi í uppeldis- og ummönnunarstörfum. Árið 2010 störfuðu innan 

heilbrigðis- og félagsþjónustu aðeins 7.800 karlar á móti 20.400 konum og við 

fræðslustarfsemi störfuðu einungis 4.800 karlar en 15.600 konur. 10.000 karlar störfuðu í 

mannvirkjagerð árið 2010 á móti 500 konum og 24.600 karlar störfuðu í einhvers konar 

framleiðslustarfsemi á móti 6.500 konum. Einnig eru starfandi 4.700 karlar á móti 300 konum 

í fiskveiðum. Hlutfall kvenna og karla var svipað í nokkrum atvinnugreinum, t.d. opinberri 

stjórnsýslu, hótel og veitingaþjónustu og verslun og viðgerðarþjónustu. (Hagstofa Íslands, e.d-

j.). Kyn getur því verið afgerandi þáttur þegar kemur að vali á menntun og störfum við hæfi. 

Mikill munur er á starfsáhuga meðal karla og kvenna og getur það eitt og sér takmarkað 

starfsval kynjanna á ólíkan hátt (Sif Einarsdóttir, 2005). Rannsóknir sýna að konur hafa í 

meira mæli sótt í hefðbundin karlastörf en karlar í hefðbundin kvennastörf (Tokar og Jome, 

1998). Þegar sálfræðilegur kynjamunur er skoðaður hefur komið í ljós að starfsáhugi kynjanna 

beinist að ólíkum sviðum atvinnulífsins. Konur hafa meiri áhuga en karlar á að starfa með 

fólki, við umönnun, kennslu og leiðsögn en karlar hafa meiri áhuga á að vinna með hluti, 

tækni, tæki og tól (Lippa, 1998; Sif Einarsdóttir, 2005).  

Fastmótaðar hugmyndir um hvað eru „karlastörf“ og hvað eru „kvennastörf“ mega 

ekki standa í vegi fyrir því að einstaklingar geti nýtt hæfileika sína og fylgt eftir draumum 

sínum. Höfundur telur að fjölbreytileiki á öllum sviðum sé styrkur, hvort heldur í 

stjórnunarteymi fyrirtækja eða starfsmannahópi á hjúkrunarheimili. Umfjöllunin hér að 

framan hefur sýnt að atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist hröðum skrefum. Hin síðari ár hefur 

ekki verið almennt atvinnuleysi þar til á haustmánuðum 2008. Atvinnuleysi fyrir hrun var 

aðeins staðbundið og nánast alfarið árstíðabundið. Aukið framboð fólks til starfa hefur haldist 

í hendur við eftirspurn eftir fólki á vinnumarkaðnum. Síðustu fjóra áratugi hefur þensla á 

vinnumarkaðnum verið mest í þjónustugreinum, einkum opinberri þjónustu og sérstaklega í 

greinum þar sem hlutfall kvenna af mannafla er mest. 
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6. Konur sem stjórnarmenn 

Undanfarin misseri hefur kynjamismunur (e. gender difference) í stjórnum fyrirtækja verið 

mikið í umræðunni. Þessi aukna umræða vekur upp jákvæða og mikilvæga athygli. Athyglin 

beinir augum okkar að því hversu mikilvægt það er að hafa fjölbreytileika í samsetningu 

fyrirtækja sem og stjórnenda. Ólíkir einstaklingar sem starfa saman eru líklegri til að ná meiri 

og betri árangri en of einsleitur hópur á hvaða vettvangi sem er. Þetta þýðir að þeir sem ná 

mestum árangri eru þeir sem eru með hæfustu einstaklingana af báðum kynjum innan sinna 

raða. Mikilvægt er að huga að kynjahlutföllum svo jákvæður fjölbreytileiki skapist, svo sem 

fjölbreyttari hugmyndir, þróun og nýsköpun. Rannsóknir hafa sýnt að konur hafa meira 

frumkvæði sem stjórnarmenn og eiga auðveldara með að takast á við breytingar sem og 

vandamál. Þar af leiðandi eru þær líklegri til árangurs (Bass og Avolio, 2000).  

Hagstofa Íslands flokkar störf í samræmi við íslenska starfaflokkun sem byggð er á 

alþjóðastarfaflokkun (Hagstofa Íslands, e.d-k.). Ef skoðaðar eru nánar starfstéttirnar 

stjórnendur og embættismenn, sérfræðingar, sérmenntað starfsfólk og ómenntað starfsfólk 

árið 2010 eftir kyni má sjá eftirfarandi: 

 

Starfstétt Alls Karlar Konur 

Stjórnendur og embættismenn 14.600 9.600 5.000 

Sérfræðingar 35.300 14.100 21.200 

Sérmenntað starfsfólk 29.500 12.500 17.000 

Ósérhæft starfsfólk 9.700 4.900 4.800 

 

Tafla 10: Fjöldi starfandi árið 2010 eftir starfstéttum og kyni 

(Hagstofa Íslands, e.d-l.). 

 

Frá árinu 1997 hefur konum sem stjórnendum og embættismönnum farið fjölgandi. Árið 1997 

voru þær 2.500 en 10 árum síðar, árið 2007, voru þær orðnar 5.000 talsins. Á þessum tíu árum 

hefur körlum einnig fjölgað í sömu stöðum úr 8.300 árið 1997 og í 11.700 árið 2007. Frá 2007 

hefur fækkað í þessum stöðum hjá báðum kynjum og árið 2010 voru 9.600 karlar stjórnendur 

og embættismenn en um 5.000 konur, sem er sami fjöldi og árið 2007. Sama ár, 2010, voru 

aftur á móti 21.200 konur sérfræðingar á móti 14.100 körlum eins og sjá má í töflu 10. 

Menntunarstig kvenna fer ört vaxandi en árið 2010 voru konur með sérmenntun á einhverju 

sviði 17.000 en karlar 12.500 (Hagstofa Íslands, e.d-l.). Sú sterka staða kvenna á 
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vinnumarkaði, sem almenn atvinnuþátttaka ber vitni um, skilar sér þó ekki í jafnræði meðal 

stjórnenda. 

Karlar eru við stjórnvölinn í mun ríkari mæli en konur en hlutur kvenna fer þó 

vaxandi. Á mynd 15 má sjá að árið 1999 voru konur aðeins 22% stjórnarmanna af öllum 

skráðum fyrirtækjum á Íslandi. Ekki hafa orðið miklar breytingar og hlutföllin hafa haldist 

svipuð til ársins 2010 en konur sem stjórnarmenn voru 24% árið 2010 í öllum skráðum 

fyrirtækjum á Íslandi. Konur sem stjórnarmenn höfðu verið 22% í þó nokkurn tíma en árin 

2008 og 2009 fjölgaði þeim um eitt prósentustig, upp í 23%, og svo aftur um eitt prósentustig, 

upp í 24%, árið 2010. Efnahagshrunið hafði því ekki mikil áhrif á hlutfall kvenna í stjórnum 

skráðra fyrirtækja (Hagstofa Íslands, e.d.-m).  

 

 

Mynd 15: Kynjahlutfall stjórnarmanna í skráðum fyrirtækjum 1999 

og 20062010 (Hagstofa Íslands, e.d.-m). 

 

Á mynd 15 sést kynjahlutfall stjórnenda í skráðum fyrirtækjum árið 1999 og þróunin fyrir og 

eftir efnahagshrunið, frá 20062010. Efnahagshrunið 2008 hefur haft lítil sem engin áhrif á 

kyn stjórnarmanna í fyrirtækjum landsins þar sem lítil breyting varð milli áranna 1999 og 

2006–2010 (Hagstofa Íslands, e.d-m.). 
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Ef skoðuð eru sérstaklega stærri fyrirtæki með fleiri starfsmenn en 250 voru konur 

aðeins 6% stjórnarmanna árið 1999. Þeim hefur þó fjölgað en árið 2006 var hlutfall kvenna í 

stærri fyrirtækjum komið upp í 10%, 11% árið 2007 og 20% árið 2009.  

 

 

Mynd 16: Kynjahlutfall stjórnarmanna í fyrirtækjum með 250+ 

starfsmenn árin 1999 og 20062010 (Hagstofa Íslands, e.d-m.). 

 

Hlutur kvenna í stjórnum fyrirtækja þar sem 250 manns eða fleiri störfuðu var 22% árið 2010 

eins og sjá má á mynd 16 (Hagstofa Íslands, e.d-m.). Það má því segja að efnahagshrunið hafi 

ekki haft neikvæð áhrif á stöðu kvenna sem stjórnarmanna í stærri fyrirtækjum landsins og 

hlutur þeirra fer vaxandi. Á næstu árum mætti búast við enn meiri aukningu kvenna í stjórnum 

landsins þar sem lög voru sett á Alþingi árið 2010 um að jafna hlut kynjanna í stjórnum 

landsins. 

Haldin var ráðstefna á vegum Samtaka atvinnulífsins í febrúar árið 2010 undir 

yfirskriftinni Virkjum karla og konur. Ráðstefnan var haldin til að fylgja eftir og kynna 

samstarfssamning samtaka í atvinnulífinu sem var undirritaður í maí 2009. Samtök 

atvinnulífsins, Félag kvenna í atvinnurekstri, Verslunarráð Íslands og fulltrúar 

stjórnmálaflokkanna voru allir aðilar að samningnum. Talið var bæði nauðsynlegt og 

skynsamlegt að fjölga konum í forystusveit og þar með að efla hlut kvenna í stjórnum íslensks 

atvinnulífs. Samningurinn snerist um að vinnumarkaðurinn myndi vinna sameiginlega að því 

að jafna hlutföll kynjanna í stjórnum fyrirtækja þannig að hlutur hvors kyns yrði ekki undir 
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40% í lok árs 2013 (Samtök atvinnulífsins, 2009; Samtök atvinnulífsins, 2010b). Í kjölfarið 

samþykkti Alþingi lagabreytingar sem fela í sér að fyrirtækjum verður skylt að gæta að 

kynjahlutfalli í stjórnum hlutafélaga og að hlutur hvors kyns í stjórnum fyrirtækja verði ekki 

lægri en 40%. Lagabreytingin tekur gildi að fullu árið 2013 (Lög um breytingu á lögum um 

hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi 

stjórnarformenn) nr. 13/2010). Ingibjörg Gréta Gísladóttir, formaður alþjóðanefndar Félags 

kvenna í atvinnurekstri, benti á að Noregur hefði náð góðum árangri með lögum sem 

samþykkt voru árið 2007 þess efnis að minnst 40% stjórnarmeðlima væru konur. Árið 2010 

fór hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja í Noregi úr 6% í 39%, aðeins þremur árum eftir að 

lögin tóku gildi. Fleiri þjóðir virðast ætla að feta í sömu spor, segir Ingibjörg, þar sem Spánn, 

Frakkland og Belgía séu að setja lög um hlutfall kynja í stjórnum fyrirtækja auk þess sem 

þessi mál séu einnig til skoðunar í Þýskalandi („Vannýttir hæfileikar“, 2011). Það sé því 

kannski ekki of mikil bjartsýni að vona að árið 2013, þegar lögin taka gildi, verði þessum 

markmiðum náð og þar með höfum við fetað í fótspor Norðmanna þar sem hlutur kvenna er 

orðinn um 40% í stjórnum fyrirtækja.     

Tilkoma laganna mun flýta fyrir ákveðinni þróun sem þegar hefur farið af stað. Mikil 

umræða skapaðist í kringum lagasetninguna og margir töldu að ekki þyrfti að binda þetta í lög 

heldur ætti þessi þróun að geta orðið af sjálfum sér. Hins vegar hefur þó nokkur árangur náðst 

á undanförnum áratugum en þrátt fyrir það finnst mörgum miða hægt áfram. Samt sem áður 

hefur konum sem skipa áhrifamiklar stöður í fyrirtækjum landsins, stjórnmálum og stjórnum 

fyrirtækja fjölgað en þó mjög hægt.  

Tilkoma laganna mun flýta fyrir ákveðinni þróun sem þegar hefur farið af stað. Mikil 

umræða skapaðist í kringum lagasetninguna og margir töldu að ekki þyrfti að binda þetta í lög 

heldur ætti þessi þróun að geta orðið af sjálfri sér. Þónokkur árangur hefur náðst á 

undanförnum áratugum en þrátt fyrir það finnst mörgum miða hægt áfram, því þótt konum 

sem skipa áhrifamiklar stöður í fyrirtækjum landsins, stjórnmálum og stjórnum fyrirtækja hafi 

fjölgað hefur það gerst mjög hægt.  

Creditinfo sér um að gera árlegar úttektir á stöðu kynjanna í stjórnum fyrirtækja og nú 

þegar hafa komið út tvær úttektir, árið 2009 og 2010. Ítarleg skýrsla kom út árið 2009 og 

niðurstöður hennar voru kynntar á málþingi Félags kvenna í atvinnurekstri. Ekki var útbúin 

skýrsla með niðurstöðum fyrir árið 2010. Helstu niðurstöðurnar voru þær að auka þyrfti 

hlutdeild kvenna í atvinnulífinu og fyrsta skrefið í þá átt væri að auka hlutdeild kvenna í 

stjórnum fyrirtækja. Í vestrænum löndum eiga konur ekki sæti nema í að meðaltali 15% 

stjórna fyrirtækja. Minni líkur eru á vanskilum ef stjórn fyrirtækisins er kynblönduð auk þess 
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sem blandaðar stjórnir eru taldar skila betri arðsemi en þau fyrirtæki sem hafa einsleitar 

stjórnir. Einnig eru meiri líkur á að hlutdeild kvenna aukist í rekstri fyrirtækja með 

blönduðum stjórnum (Creditinfo, 2009; Margrét Sæmundsdóttir, 2009).  

Vinnumarkaðurinn á Íslandi virðist vera mjög seinn að taka við sér þar sem hlutdeild 

kvenna í stjórnum fyrirtækja landsins hefur sáralítið hækkað frá árinu 2005. Í töflu 11 má sjá 

niðurstöður úr skýrslu Creditinfo þar sem hlutfall kynjanna kemur fram.  

 

Dags. Fjöldi skráðra 

fyrirtækja 

Fjöldi skráðra í 

stjórn 

Karlar Konur 

1.5.2011 32.220 76.516 67,4% 32,6% 

1.5.2010 28.518 68.664 67,9% 32,1% 

1.5.2009 28.171 68.652 68,1% 31,9% 

1.5.2008 27.885 68.788 68,5% 31,5% 

1.5.2007 23.646 59.242 69,0% 31,0% 

1.5.2006 23.481 58.276 69,0% 31,0% 

1.5.2005 22.514 56.189 68,8% 31,2% 

 

Tafla 11: Hlutfall stjórnarmanna í stjórn fyrirtækja 2005–2010 

(Hannes Rúnar Hannesson munnleg heimild, 9. nóvember 2011) 

 

Árið 2005 var hlutdeild kvenna í stjórnum fyrirtækja um 31% en sex árum síðar, árið 2011, 

hefur hlutdeild kvenna aðeins hækkað um 1,4% og stendur í rúmum 32% (Hannes Rúnar 

Hannesson munnleg heimild, 9. nóvember 2011). Því má segja að tilkoma laganna hafi verið 

nauðsynleg þar sem þróunin hefur verið afar hæg og lítill árangur náðst undanfarin ár. Benja 

Stig Fagerland, eigandi fyrirtækisins TalentTuning, sagði á ráðstefnunni Virkjum karla og 

konur að konur væru sterkasta aflið í efnahagslegum vexti og að þær væru tækifæri sem 

enginn ætti að láta fram hjá sér fara („Vannýttir hæfileikar“, 2011).  

Nýlega kom út könnun á vegum KPMG meðal íslenskra stjórnarmanna. Könnunin 

sýndi að kynjahlutfall svarenda var 25% konur á móti 75% körlum en könnunin spannaði alls 

814 stjórnarmenn sem búsettir voru á Íslandi. Þátttakendur í könnuninni voru alls 280. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að hugsanlega gæti fjöldi kvenna í stjórnum fyrirtækja verið að 

aukast samhliða nýliðum í stjórnum því kynjahlutfall stjórnarmanna sem hafa verið 12 ár í 

stjórn eru 38% konur á móti 62% körlum. Einnig eru mjög áhugaverðar niðurstöður um 

menntun stjórnarmanna 50 ára eða yngri en þar eru um 98% kvenkyns stjórnarmanna 
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háskólamenntaðir samanborið við 82% karlkyns stjórnarmanna. Kvenkyns stjórnarmenn 50 

ára og yngri eru því með meiri menntun er karlkyns stjórnarmenn á sama aldri (Helga 

Harðardóttir og Berglind Ósk Guðmundsdóttir, 2011). 

 

6.1. Hindranir á vegi kvenna 

Ennþá bendir ýmislegt til þess að konur standi frammi fyrir hindrunum við framgang í æðri 

stöður og störf í samfélaginu. Þótt margir búist við að hindranir séu ekki lengur til staðar 

sökum mikils straums kvenna inn á vinnumarkaðinn síðustu tvo áratugi virðist lítil breyting 

hafa átt sér stað í raun (Bass og Avolio, 1994).  

6.1.1. Glerþakið 

Ein þeirra hindrana sem konur hafa mætt á vinnumarkaðnum nefnist glerþak (e. glass ceiling); 

hindrun sem er áþreifanleg en virðist vera ósýnileg. Glerþakið er hindrun sem konur verða 

fyrir þegar kemur að stöðuhækkunum en það þýðir að konur gegna síður stjórnunarstörfum í 

fyrirtækjum og stofnunum. Þær eiga erfiðara með að fikra sig upp metorðastigann þrátt fyrir 

góða menntun og mikla reynslu. Konur og karlar fá sjaldnast svipaðar stöðuhækkanir þrátt 

fyrir að hafa sömu menntun, reynslu og hæfni. Margar rannsóknir hafa bent á að konur fái 

oftar stöðuhækkun heldur en karlar. Stöðuhækkanir meðal kvenna fela í sér að þær flytjast frá 

einu starfi í annað. Það þýðir að stöðuhækkanir meðal kvenna eru láréttar, sama tign og 

svipuð staða. Stöðuhækkanir hjá körlum eru aftur á móti lóðréttar; þeir færast upp 

valdastigann (Unnur H. Jóhannsdóttir, 2006; Bass og Avolio, 1994; Andersen, 2003). 

Andersen (2003) telur að vandamálið sé að konur ráði sig hjá fyrirtækjum þar sem láréttar 

stöðuhækkanir eru algengari en karlar eru líklegri til að starfa hjá fyrirtækjum þar sem meiri 

hreyfanleiki er og stöðuhækkanirnar eru lóðréttar. Bruckmüller og Branscombe (2011) hafa 

sýnt fram á að konur eigi auðveldara með að brjóta sér leið í gegnum glerþakið þegar illa 

gengur hjá fyrirtækjum. Það má því segja að þegar fyrirtækjum gangi vel og þeim sé stjórnað 

af karli þyki ekki ástæða til breytinga. Ef karlmaður stjórnar fyrirtæki þegar illa gengur eru 

aftur á móti meiri líkur að kona taki við. Rannsóknir hafa einnig bent á að þegar vel gangi 

þyki karlkyns stjórnarmaður henta betur þar sem karlmenn hafa meira keppnisskap og eru 

ákveðnari. Þegar ekki leikur allt í lyndi er betra að hafa kvenmann sem stjórnarmann þar sem 

þær hafa oft góða samskiptahæfileika (Bruckmüller og Branscombe, 2011).  
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6.1.2. Glerbrúnin 

Michelle Ryan og Alexander Haslam (2005) hafa skoðað hvað gerist eftir að konur ná að 

brjóta glerþakið. Önnur hindrun sem nefnist glerbrún (e. glass cliff) tekur við en glerbrúnin er 

í raun framlenging á glerþakinu. Þau telja að konur lendi á glerbrúninni sem stjórnendur en sú 

staða getur verið mjög áhættusöm og miklar líkur eru á að þeim mistakist. Rannsóknir þeirra 

sýndu að fyrirtæki væru líklegri til þess að ráða konu í stjórn fremur en karl þegar verr gekk 

en voru líklegri til þess að ráða karl inn í stjórn fyrirtækisins þegar stöðugt ástand ríkti (Ryan 

og Haslam, 2005). Í niðursveiflu er oftar leitað eftir stjórnendum sem gæddir eru eiginleikum 

kvenna, s.s. umhyggju- og hjálpsemi. Samkvæmt þessu ættu konur að vera eftirsóttari sem 

stjórnendur í niðursveiflu (Haslam og Ryan, 2008). Þessu svipar einnig til kenningar 

Bruckmüller og Branscombe (2011). Til að mynda var mikil uppstokkun innan 

ríkisstjórnarinnar í kjölfar íslensku efnahagskreppunnar þegar ný stjórn tók við í byrjun árs 

2009 og kona varð í fyrsta skipti forsætisráðherra. Þetta styður við fyrrgreindar kenningar 

Haslams og Ryans og Bruckmüllers og Branscombes. Auk þess jókst hlutfall kvenna í 

stjórnum stærstu bankanna hér á landi verulega eftir bankahrunið haustið 2008 og það styður 

einnig þá kenningu að konur fái frekar tækifæri þegar illa gengur en þegar allt leikur í lyndi. 

6.1.3. Völundarhús 

Alice H. Eagly og Linda L. Carli (2007) vilja meina að konur standi frammi fyrir ótal 

hindrunum á framabrautinni og því væri nær að tala um völundarhús fremur en glerþak, 

glerbrún eða aðrar hindranir. Þær telja að veggir og hindranir séu allt um kring og því sé erfitt 

fyrir konur að klifra upp metorðastigann. Margar rannsóknir hafa ítrekað bent á að konur og 

karlar hafi mismunandi eiginleika og margir telja að eiginleikar karlmanna henti leiðtogum 

betur. Leiðtogar eiga að haga sér í samræmi við eiginleika karla. Kona í leiðtogastöðu á því 

erfitt uppdráttar og þarf að haga sér samkvæmt eiginleikum karlmanns í starfi sem getur 

reynst erfitt. Til að mynda fá konur ekki klapp á bakið fyrir að vera umhyggjusamar á 

vinnustað en karlar fá hins vegar stöðuhækkun fyrir sömu hegðun. Fjölskylduábyrgðin er 

mesta hindrunin fyrir konur og truflar oft starfsframa þeirra, þær taka oftar frí og gegna oftar 

hlutastarfi. Í kjölfarið hafa konur færri vinnustundir að baki, sem hægir á starfsframa þeirra og 

dregur úr tekjum (Eagly og Carli, 2007). Eagly og Carli nefna fjölmörg atriði sem fyrirtæki 

geta nýtt sér til þess að auðvelda konum að klifra upp metorðastigann í æðri störf. Til að 

mynda þarf að breyta vinnuvenjum og koma til móts við fjölskylduskuldbindingar kvenna 

sem og gera frammistöðumat skilvirkara (Eagly og Carli, 2007). 
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6.1.4. Leiðtoginn 

Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) hefur skoðað sérstöðu kvenna sem leiðtoga og stjórnenda í 

þeim tilgangi að athuga hvort hugtakið leiðtogi sé kynjað. Hún komst að því að 

leiðtogahugtakið geri ekki ráð fyrir að kynferði skipti máli en um kynblindu sé að ræða. 

Hugtakið og hlutverkið sé kynjað í kynjuðu þjóðfélagi. Hún telur undirrót vandans og eina 

skýringuna á því að konum gangi erfiðlega að komast í leiðtogahlutverk á hinum ýmsu 

sviðum samfélagsins vera menningarlegar hugmyndir um eðlislægan mismun kynjanna. 

Margar rannsóknir hafa hins vegar sýnt að konur virðast eiga erfiðara með að nýta sér 

kynferði sitt til að styrkja sig og valdefla á sama hátt og karlar til þess að gegna leiðtogastöðu 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007).  

Eins og fram hefur komið hefur konum gengið hægt að komast inn í stjórnir fyrirtækja 

og feta sig í hærri stjórnunarstöður innan fyrirtækja. Með nýsamþykktum lögum frá Alþingi 

nr. 13/2010 verður fyrirtækjum skylt að jafna hlut kynjanna í stjórnum fyrirtækja og þess má 

vænta að hlutur kvenna í stjórnum muni hækka í kjölfarið. Í Noregi sýndi það sig að hlutur 

kvenna í stjórnum fyrirtækja jókst við lagasetninguna. Með því að brjóta upp þá hefð að karlar 

séu valdir til starfa í stjórnum íslenskra fyrirtækja má vænta þess að konur til jafns við karla 

líti til þess að ráða konur í ríkari mæli til starfa sem forstjóra og framkvæmdastjóra fyrirtækja. 

Auk þess getur fjármálakreppan haft einhver áhrif í þá átt að breyta stöðu kvenna í þessum 

efnum, samanber kenningu Haslams og Ryans og Brukmüllers og Branscombes um að konur 

fái frekar tækifæri þegar verr gengur. Því má gera ráð fyrir að við eigum eftir að sjá breytingar 

á hlutfalli kynjanna í stjórnum fyrirtækja og vonandi verður það til þess að svokölluðum 

kynbundnum störfum fækki. 
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7. Niðurstöður 

Í kaflanum verða niðurstöður verkefnisins settar fram og þeim gerð skil út frá 

rannsóknarspurningunum annars vegar og út frá fræðunum hins vegar en einnig út frá mati 

höfundar. Stutt samantekt verður í lokin ásamt annmörkum verkefnisins. Auk þess verður 

farið yfir áhugaverð næstu skref.  

Líkt og fram kom í upphafi hefur vinnumarkaður kvenna almennt sem og á Íslandi 

tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Hann hefur á stuttum tíma færst af heimilinu út á 

hinn almenna vinnumarkað í launuð störf. Markmiðið með þessu verkefni var að kortleggja 

íslenskan vinnumarkað kvenna og gefa heildarmynd af þróun hans og stöðu ásamt því að bera 

saman tölur frá OECD löndunum og Norðurlöndunum. Auk þess var lagt upp með að koma 

auga á hvaða þættir það væru sem hefðu áhrif á vinnumarkaðinn almennt sem og á 

vinnumarkað kvenna. Einnig var þeirri spurningu velt upp af hverju talað sé um vinnumarkað 

kvenna annars vegar og vinnumarkað karla hins vegar og hvað hafi valdið því að 

vinnumarkaður kvenna tók svo seint við sér. 

Til þess að leita skýringa á þessum þáttum var eftirfarandi rannsóknarspurningum 

varpað fram: 

- Hvernig hefur atvinnuþátttaka kvenna þróast á vinnumarkaðnum, hvaða störfum hafa 

konur sinnt í gegnum tíðina? 

- Hver er atvinnuþátttaka kvenna á Norðurlöndunum? Sækja konur þar í sömu/svipaða 

menntun og konur hér á landi? 

- Hefur menntun kvenna áhrif á atvinnuþátttöku þeirra? Hvaða aðrir þættir hafa áhrif á 

val/atvinnuþátttöku kvenna? 

- Hvernig hefur atvinnuleysi kvenna þróast á Íslandi?  

- Hvert er hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja? 

- Hvaða áhrif hefur efnahagshrunið haft á atvinnuþátttöku kvenna?  

- Hverjar eru framtíðarhorfur á vinnumarkaði kvenna? 

 

Fyrr á öldum var það einsdæmi að konur væru á hinum almenna vinnumarkaði. 

Uppeldið endurspeglaði stöðu kynjanna á vinnumarkaði og verkefnum var rækilega skipt milli 

þeirra. Stúlkum var kennt að vera góðar húsmæður og mæður en drengirnir áttu að vera 

sjálfstæðir menn og vinna fyrir barni og buru. Þrátt fyrir að konur hafi ekki verið á hinum 

almenna vinnumarkaði fyrr en á miðri 19. öld hafa þær alltaf unnið, hvort sem er innan veggja 

heimilisins eða utan, en vinna innan veggja heimilisins hefur ekki alltaf verið tekin gild þegar 

talað er um atvinnuþátttöku kvenna. 
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Í gegnum tíðina hefur staða kvenna á vinnumarkaði vaxið hægt en aftur á móti hefur 

staða karla haldist nokkuð jöfn og stöðug hér á landi. Atvinnuþátttaka kvenna fór að gera vart 

við sig í upphafi 19. aldar en aðeins í litlum mæli þar sem konur sinntu fyrst og fremst 

heimilisstörfum. Samfélagslegar aðstæður buðu ekki upp á að báðir foreldrar væru 

útivinnandi og þar að auki var hefðin fyrir kynbundinni stöðu kvenna mjög rík. Það má segja 

að seinni heimsstyrjöldin hafi vakið samfélagið og breytingar urðu á vinnumarkaðnum. Konur 

þurftu í ríkara mæli að ganga inn í þau störf sem karlarnir höfðu sinnt áður. Konur fóru einnig 

út á vinnumarkaðinn í fjárhagslegum tilgangi þar sem þær höfðu tekið við bæði heimilinu og 

öflun tekna fyrir heimlið. Með ,,blessaða“ stríðinu gátu allflestir fengið launaða vinnu hér á 

landi. Segja má að fyrstu störf kvenna utan heimilis hafi verið einskonar framlenging á 

störfum sem þær unnu innan heimilisins, svo sem umönnun, kennsla saumaskapur og meðferð 

og vinnsla matvæla. Á Íslandi fór þéttbýlismyndun að gera vart við sig undir lok 19. aldar og 

á þessum árum fór fólki fækkandi í frumvinnslu, landbúnaði og fiskveiðum. Með tilkomu 

vélbáta og togara urðu stórvirkar breytingar á vinnumarkaðnum. Nýjar atvinnugreinar litu 

dagsins ljós með breyttum atvinnuháttum og vinnukonustéttin leið undir lok en hún hafði 

verið fjölmennasta stétt kvenna á 19. öldinni og jafnframt fyrsta starfsheiti kvenna hér á landi. 

Eftirspurn eftir vinnuafli í ýmis þjónustustörf varð þess valdandi að fleiri konur fóru út á 

vinnumarkaðinn og í kjölfarið fóru þær að sækja í frekari menntun.  

Atvinnuþátttaka kvenna hefur takmarkast af hefðbundnum menningar-, mennta- og 

lagalegum þáttum en á undanförnum áratugum hefur atvinnuþátttaka kvenna aukist 

gríðarlega. Það má meðal annars skýra með aukinni menntun, breyttum viðhorfum og 

breyttum aðstæðum á vinnumarkaðnum. Einnig má rekja aukna atvinnuþátttöku kvenna til 

aukins tæknistigs og þróunar á heimilistækjum sem hafa auðveldað heimilisstörfin. 

Réttindamál höfðu einnig mikið að segja og með dagheimilum, leikskólum, mæðra- og 

feðraorlofi stórjókst hlutur kvenna á vinnumarkaðnum. Enn ein skýring er tilkoma hlutastarfa 

en kannanir hafa sýnt að í löndum þar sem möguleiki er á hlutastarfi er atvinnuþátttaka 

kvenna meiri. Hins vegar hafa konur sem gegna hlutastarfi síður möguleika á því að vinna sig 

upp í starfi, auk þess sem menn telja oft minni ábyrgð fylgja hlutastörfum. Mikilvægt er þó að 

vinnumarkaðurinn bjóði upp á slíkt þar sem hlutastörf geta aukið sveigjanleika á 

vinnumarkaði og komið þar af leiðandi til móts við skólafólk eða auðveldað starfsmönnum 

endurkomu eftir veikindi eða fæðingarorlof. Laun kvenna eru oftar en ekki lægri en laun karla 

og því er líklegra að konan víki af vinnumarkaðnum ef til þess þarf að koma vegna ábyrgðar á 

heimili eða börnum, sem getur leitt til minni atvinnuþátttöku kvenna. Kynbundinn 
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launamunur er enn til staðar í fyrirtækjum landsins en bilið milli launa kvenna og launa karla 

hefur þó minnkað með árunum. 

Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist í OECD löndunum og á Norðurlöndunum og varð 

aukningin mest í kringum 19401950. Atvinnuþátttaka kvenna er hvergi talin meiri en á 

Norðurlöndunum eða um og yfir 65% árið 2010. Íslenskur vinnumarkaður hefur lengi haft þá 

sérstöðu að vera með hátt hlutfall kvenna á vinnumarkaðnum en árið 2010 mældist 

atvinnuþátttaka kvenna 77,6%. Hlutfall kvenna á vinnumarkaðnum í Danmörku, Svíþjóð og 

Noregi er rétt yfir 70% en minnst í Finnlandi eða um 66,9%. Atvinnuþátttaka á Íslandi tók 

gríðarlega mikið stökk í kringum 1970 en margar táknrænar breytingar í þjóðfélaginu áttu sér 

stað á þessum tíma. Þá komu fram kröfur um meiri menntun, aukið jafnrétti, sameiginlega 

ábyrgð á rekstri heimilis og barna og samhliða því fóru dagheimili í landinu að líta dagsins 

ljós. Þar sem hæg en þó stöðug þróun hefur verið á atvinnuþátttöku kvenna verður áhugavert 

að fylgjast með hvernig hún mun þróast í framtíðinni.  

Atvinnuþátttaka á Íslandi mældist 81% árið 2010 samanborið við 76,7% á 

Norðurlöndunum en árið 2001 mældist atvinnuþátttaka á Íslandi 83,6% og 77,5% á 

Norðurlöndunum (OECD, 2010d; Hagstofa Íslands, e.d-n.). Atvinnuþátttaka á Íslandi hefur 

alla tíð talist há og hefur í langan tíma verið hærri en á Norðurlöndunum. Í gegnum tíðina 

hefur atvinnuþátttaka hér á landi hjá báðum kynjum verið há þar sem fleiri vinnandi hendur 

hafa þurft að standa undir lífskjörum þjóðarinnar. Kaupmáttur sem og félagsleg þjónusta hefur 

smám saman orðið samanburðarhæf við nágrannalöndin en þrátt fyrir aukin réttindi þarf hver 

einstaklingur enn að standa sjálfur að einhverju leyti undir eigin kaupmætti.  

Samhliða aukinni atvinnuþátttöku kvenna hefur menntun þeirra aukist auk þess sem 

konur hafa sótt í fjölbreyttari og krefjandi störf. Menntun gegnir æ mikilvægara hlutverki í 

samfélagi nútímans og hefur orðið eins konar lykill fólks að bjartari framtíð. Mun fleiri konur 

en karlar eru nú líklegri til að ljúka háskólanámi. Í OECD löndunum ljúka 33% kvenna á 

aldrinum 25–34 háskólamenntun samanborið við 28% karla á sama aldri. Það sama má segja 

um Norðurlöndin en konur þar eru yfir 60% á móti tæpum 40% karla, að Danmörku 

undanskilinni, en þar ljúka fleiri karlar háskólanámi eða 57,9% á móti 42,1% konum. Flestar 

íslenskar konur ljúka háskólanámi eða um 66,1% en fleiri konur en karlar hafa sótt 

háskólanám á Íslandi síðan 1987.  

Ein rannsóknarspurningin var hvort konur sæktu í sömu/sambærilega menntun á 

Norðurlöndunum og hér á landi. Námsvali meðal kynjanna erlendis sem og á 

Norðurlöndunum svipar mjög til námsvals meðal Íslendinga en innan háskólanna finnast enn 

greinar sem annað kynið sækir nánast eingöngu. Framganga kvenna í menntun hefur aukist 
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jafnt og þétt. Konur eru nú ekki aðeins fleiri innan háskólanna heldur hafa þær smátt og smátt 

sótt í auknum mæli í nám í karladeildum og eru fleiri en karlar á flestum sviðum menntunar. 

Konur eru fjölmennari í greinum eins og heilbrigði og velferð, hugvísindum, listum og 

menntun en þar er hlutur þeirra yfir 65%. Hlutfall kynjanna er svipað í félagsvísindum og 

viðskipta- og lögfræði. Þessi breyting hefur gert vart við sig á vinnumarkaðnum en rannsóknir 

hafa sýnt að konur sækja meira í karlastörf en karlar í kvennastörf. Lykillinn að góðu starfi er 

meðal annars góð menntun en þrátt fyrir að fleiri konur brautskráist úr háskólum landsins 

virðast þær ekki fá sambærileg tækifæri og karlar.  

Ísland er ekki eina landið sem þurft hefur að þola hátt atvinnuleysi en mikill 

samdráttur varð á vinnumarkaðnum um allan heim í kjölfar heimskreppunnar á 

haustmánuðum 2008. En hvernig hefur atvinnuleysi kvenna þróast á Íslandi? Atvinnuleysi 

almennt var varla mælanlegt hér á landi fyrir haustið 2008 og mældist lengi vel um 1%. Í 

kjölfar efnahagsþrenginganna hækkaði atvinnuleysi almennt á Íslandi og atvinnuleysi meðal 

kvenna einnig. Atvinnuleysi í OECD löndunum var 8,6% árið 2010, atvinnuleysi karla var 

9,0% en kvenna 8,4%. Á haustmánuðum 2008 varð mun meiri aukning á atvinnuleysi hér á 

landi en í öðrum OECD löndum eða 7,6%, 8,3% meðal karla og 6,7% meðal kvenna. Á 

síðustu árum hefur atvinnuleysi bitnað meira á karlmönnum en konum en eins og Katrín 

Ólafsdóttir bendir á að blikur gætu verið á lofti. Ríkið hefur boðað mikinn niðurskurð en 

konur eru meirihluti ríkisstarfsmanna. Nýjar atvinnuleysistölur leiða í ljós að atvinnuleysi 

meðal kvenna er að aukast á ný en það mældist 7,3% í nóvember 2011 á móti 6,9% hjá 

körlum. Auk þess er enn unnið að endurskipulagningu fjármálamarkaðarins og við gætum átt 

von á því að fleiri bankar og útibú sameinist. Slík hagræðing kæmi hart niður á konum þar 

sem þær eru í meirihluta í þessum atvinnugeira. Atvinnuleysisspár gefa til kynna að 

atvinnuleysi meðal kvenna eigi eftir að aukast meira en hjá körlum og það er í takt við þá 

staðreynd að mikill niðurskurður er í vændum meðal ríkisstarfsmanna.  

Konum virðist ganga hægt að komast í stjórnir og æðri stöður innan fyrirtækja og 

hlutur kvenna í stjórnum fyrirtækja á Íslandi er mun minni en hlutur karla. Svo virðist sem 

menntun og reynsla kvenna séu vannýttar auðlindir hjá íslenskum fyrirtækjum. Ein skýring á 

þessu gæti verið að hefðin fyrir að hafa karlstjórnanda er mun meiri en kvenstjórnanda. 

Heimilisábyrgð hefur verið meira í höndum kvenna og skýrir það ef til vill erfiðleika kvenna 

við að komast í æðri stöður og störf innan fyrirtækjanna. Gripið hefur verið inn í þessa stöðu 

með lagasetningu á Alþingi árið 2009 um að fyrirtækjum sé skylt að gæta að kynjahlutfalli og 

að hlutur hvors kyns verði ekki undir 40% árið 2013. Lögin eiga að flýta fyrir ákveðinni 

þróun sem þegar hefur borið á en mörgum finnst miða hægt áfram. Creditinfo hefur séð um að 
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taka árlegar úttektir á stöðu kynjanna innan fyrirtækja í landinu frá árinu 2005 en í maí það ár 

var hlutur kvenna í stjórnum landsins 31,2%. Sex árum síðar eða í maí 2011 hefur hlutur 

kvenna í stjórnum fyrirtækja aðeins hækkað um 1,4% og stendur í 32,6%. Það má því segja að 

tilkoma laganna hafi verið nauðsynleg þar sem þróunin hefur verið afar hæg og lítill árangur 

náðst undanfarin ár. Náðst hefur góður árangur í Noregi með sambærilegum lögum á aðeins 

einu ári en þar fór hlutur kvenna í stjórnum fyrirtækja úr 6% í 39% árið 2010. Vonir standa 

því til að árið 2013, þegar lögin taka gildi á Íslandi, verði markmiðum þeirra náð og þar með 

höfum við fetað í fótspor Norðmanna. 

Þrátt fyrir þrengingar í efnahagslífinu virðist allt benda til þess að konur muni halda 

áfram að sækja í frekari menntun, þekkingu og starfsreynslu og jafnvel í ríkara mæli en áður. 

Aukin menntun, lagasetning og/eða bætt réttindi fjölskyldufólks mun væntanlega skila konum 

jafnari réttindum til atvinnu og launa á vinnumarkaðnum í framtíðinni. Erfiðleikarnir sem nú 

steðja að íslensku samfélagi verða vonandi til þess að jafna frekar hlut kvenna en að draga úr 

honum. Sagan hefur sýnt að þjóðfélagslegar og efnahagslegar breytingar og jafnvel 

þrengingar hafa fremur bætt stöðu kvenna en hitt.  
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8. Umræður  

Svo virðist sem samhengi sé á milli breytinga á atvinnuþátttöku kvenna og verulegra 

breytinga í samfélaginu. Með iðnbyltingunni fóru konur í ríkara mæli út á vinnumarkaðinn og 

í kjölfarið mynduðust kvennastéttir. Fyrir iðnbyltinguna í bændasamfélaginu hafði verið 

stundaður sjálfsþurftarbúskapur þar sem allir hjálpuðust að við að láta framleiðslueininguna, 

heimilið, ganga upp. Í grófum dráttum má segja að konur hafi séð um innanhússstörf á meðan 

karlar sáu um útiverkin. Þegar þéttbýli fór að myndast og fólk fluttist úr sveitum í bæi 

sköpuðust ný tækifæri og fleiri störf fyrir konur urðu til. Seinni heimsstyrjöldin hafði einnig 

gríðarleg áhrif á þátttöku kvenna á vinnumarkaðnum en eftir stríð virtust flestir sem vildu 

vinna geta fengið launaða vinnu. Konur leituðu þá meira í þjónustustörf utan heimilis á borð 

við umönnun, kennslu og saumaskap. Með tæknibyltingunni og tilkomu þvottavéla og ýmissa 

annarra heimilistækja jókst hlutur kvenna á vinnumarkaðnum þar sem tæknin hjálpaði konum 

og létti heimilisstörfin. Tilkoma dagheimila átti einnig ríkulegan þátt í fjölgun kvenna á 

vinnumarkaðnum sem og aukinni ásókn þeirra í menntun.  

Efnahagskreppan sem nú ríkir virðist hafa gefið konum aukin tækifæri líkt og 

kenningar Haslams og Ryans (2008) og Bruckmüllers og Branscombes (2011) sögðu til um. 

Samkvæmt þeim fá konur fá aukin tækifæri í niðursveiflu því þegar illa gengur þykir betra að 

hafa stjórnanda sem er góður í samskiptum og er umhyggju- og hjálpsamur, það er með 

kvenlega eiginleika. Einnig hefur atvinnuleysi mælst lægra nú meðal kvenna en karla en það 

kann þó að breytast ef niðurskurður verður meiri í ríkisútgjöldum. 

Síðast en ekki síst hefur aukin menntun kvenna haft gríðarleg áhrif á aukna 

atvinnuþátttöku þeirra. Áhugavert verður að fylgjast með hvort lagasetningin sem tekur gildi 

árið 2013 um jafnt hlutfall kynja í stjórnum fyrirtækja hafi áhrif atvinnuþátttaka kvenna og 

hvort hún muni breytast. Ef til vill getur lagasetningin leitt konur inn á önnur svið og við 

gætum þar með séð kynjahlutföllin jafnast á vinnumarkaðnum. 

Svo virðist vera að atvinnuþátttaka kvenna þróist og aðlagist á jákvæðan hátt samhliða 

miklum breytingum sem verða í þjóðfélaginu. Þessar breytingar virðast skila konum áfram í 

viðleitni þeirra til að jafna hlut sinn til atvinnuþátttöku og jafnra launa.   

 

8.1. Samantekt 

Mikill uppgangur hefur verið á vinnumarkaði kvenna hér á landi og ekkert lát virðist vera á 

því. Frá því að konur stigu sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum hefur þróunin verið stöðug en 
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hæg. Konur eru orðnar gildandi vinnuafl og staða þeirra innan vinnumarkaðarins er orðin 

sterk. Samhliða aukinni atvinnuþátttöku hafa ýmsar breytingar orðið í þjóðfélaginu sem hafa 

ýtt undir þessa þróun. Einna helst má nefna aukna menntun kvenna sem og hátt menntunarstig 

þeirra en nú sitja mun fleiri konur á skólabekk en karlar og konur eru nær helmingi fleiri 

meðal brautskráðra nemenda úr háskólanámi. Einnig hafa hlutastörf gert konum auðveldara 

fyrir að vera á vinnumarkaðnum þar sem margar rannsóknir hafa sýnt að konur sinna börnum 

og gegna heimilisstörfum í mun ríkara mæli en karlar. Í kjölfar aukinnar menntunar hafa 

konur sótt í fjölbreyttari störf á vinnumarkaðnum. Þær hafa einnig sótt í æðri störf og stjórnir 

fyrirtækja í ríkara mæli en áður og á næstu árum mætti búast við enn frekari framgangi 

kvenna á því sviði.  

Efnahagshrunið og þær þrengingar sem hafa orðið á vinnumarkaðnum virðast hafa 

gefið konum aukið tækifæri á vinnumarkaðnum. Aftur á móti benda nýjustu tölur til þess að 

atvinnuleysi meðal kvenna sé að hækka og þar af leiðandi séu áhrif frá efnahagskreppunni 

farin að gera vart við sig á vinnumarkaði kvenna. Hlutastörfum almennt hefur farið fjölgandi 

og þar sem konur eru í meirihluta þeirra sem gegna hlutastörfum gæti það verið áhyggjuefni 

og leitt til þess að atvinnuþátttaka kvenna minnki. Áhrif efnahagskreppunnar á vinnumarkað 

kvenna koma seinna fram en áhrifin á vinnumarkað karla þar sem framundan er mikill 

samdráttur hjá hinu opinbera.  

Þessi ritgerð um stöðu kvenna á íslenskum vinnumarkaði gefur góða innsýn og skýra 

heildarmynd af vinnumarkaði kvenna. Hér er fjallað á heildstæðan hátt um þróun 

atvinnuþátttöku kvenna, menntunar og atvinnuleysis þeirra ásamt því að hlutur þeirra í 

stjórnum fyrirtækja er skoðaður. Í ritgerðinni er varpað ljósi á hvernig samspil ýmissa þátta 

eins og menntunar, réttinda og breytinga í samfélaginu hefur áhrif á þróun atvinnuþátttöku 

kvenna. Auk þess hefur hér verið gerð tilraun til að leggja mat á hvernig staða kvenna á 

vinnumarkaði muni þróast í komandi framtíð. 

 

8.2. Annmarkar   

Þar sem viðfangsefni verkefnisins var að draga upp heildstæða mynd af vinnumarkaði kvenna 

gæti verkefnið hafa mótast eða litast af skoðunum höfundar og hann leitast við að fjalla frekar 

um það sem kæmi jákvæðar út fyrir konur. Sú þekking og tenging sem höfundur hefur við 

verkefnið ætti að auðvelda honum að setja sig inn í viðfangsefnið en gæti þó einnig litað 

niðurstöður meira í jákvæða eða neikvæða veru þar sem efniviður er tengdur viðkomandi. Það 

er ekki víst að sá sem hefur ekki nægjanlega tengingu við vinnumarkað kvenna geti varpað 
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upp jafn skýrri og góðri mynd af efninu. Lesandi verður þá látinn meta hvort það telst kostur 

eða galli. Þegar horft er til baka má eflaust alltaf finna eitthvað sem hefði mátt fara betur. 

Reynslan af verkefni sem þessu mun þó sannarlega nýtast höfundi á margvíslegan hátt, ekki 

síst í sjálfstæðum vinnubrögðum, gagnrýnni hugsun sem og á faglegan hátt.  

 

8.3. Áhugaverð næstu skref 

Áhugavert væri að fylgja þessu verkefni eftir og kanna hvernig atvinnuþátttaka kvenna mun 

þróast í framhaldi af lagasetningu Alþingis árið 2009 um jafnan hlut kynja í stjórnum 

fyrirtækja. Lagabreytingin tekur gildi árið 2013 og ef til vill má vænta svipaðra áhrifa og varð 

í Noregi með lagasetningunni þar. Einnig væri áhugavert að skoða vinnumarkað kvenna að 

efnahagskreppu lokinni. Núverandi aðstæður á vinnumarkaði geta sett sitt mark á þá þróun 

sem á eftir að verða á atvinnuleysi og atvinnuþátttöku. Einnig getur efnahagskreppan haft 

áhrif á starfshlutfall kynjanna. Efnahagshrunið getur hægt á atvinnuþátttöku meðal kvenna 

sökum þess hve hæg þróunin var en einnig getur það haft jákvæðar afleiðingar, gefið konum 

meðbyr og eflt þær til muna. Í þessu samhengi er áhugavert að varpa fram eftirfarandi 

spurningum: 

- Mun efnahagskreppan auka atvinnuþátttöku kvenna á Íslandi og hvernig mun 

atvinnuþátttaka kvenna þróast? 

- Mun starfshlutfall kynjanna leita aftur í sama horf eins og var fyrir kreppu?  

- Mun atvinnuleysi kvenna aukast?  

- Hvaða áhrif mun efnahagskreppan hafa á menntun kvenna?  

- Hvaða áhrif mun nýja lagasetningin hafa á vinnumarkaðinn? 

- Mun efnahagskreppan marka nýtt upphaf og skapa ný tækifæri fyrir konur? 
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Lokaorð 
 

Verkefnið og námið í heild sinni hefur aukið menntun, þekkingu og færni höfundar á 

áhugasviði sínu. Reynsla af verkefni sem þessu mun sannarlega nýtast á margvíslegan hátt, 

ekki síst í sjálfstæðum vinnubrögðum, gagnrýnni hugsun sem og á faglegan hátt. Verkefnið 

markar lok meistaranámsins og hefur fært höfundi aukna innsýn og þekkingu á 

vinnumarkaðnum og þá sérstaklega vinnumarkaði kvenna. Auk þess hefur verkefnið dýpkað 

og aukið skilning höfundar á þeim þáttum sem hafa haft áhrif á atvinnuþátttöku kvenna. 

Vonandi mun þessi yfirferð vekja áhuga og nýtast öllum þeim sem vilja fræðast frekar um 

viðfangsefnið og um leið vinnumarkað kvenna. 

 Tilgangur höfundar með meistaranáminu var að auka hæfni og verða 

samkeppnishæfari á vinnumarkaðnum og með frekari menntun skapast aukin tækifæri til 

starfa í framtíðinni. Námið hefur auk þess kveikt sérstakan áhuga og löngun hjá höfundi til 

þess að starfa og vinna frekar innan hagfræðinnar og þá sérstaklega innan 

vinnumarkaðshagfræði. 
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