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Útdráttur 

Til þess að gera starfsfólki betur kleift að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð hafa 

mörg fyrirtæki og stofnanir mótað sérstaka fjölskyldustefnu. Markmið þessarar 

rannsóknar var að skoða hvernig fyrirtæki og stofnanir á Suðurnesjum taka tillit til 

fjölskylduábyrgðar starfsmanna sinna. Markmiðið var tvíþætt: Í fyrsta lagi að skoða 

hvort þau hafi mótað sér formlega fjölskyldustefnu. Í öðru lagi að skoða hvaða 

úrræði þau bjóða starfsmönnum sínum til að auðvelda samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar. Þar sem fyrirliggjandi rannsóknir á samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar hafa flestar verið framkvæmdar á höfuðborgarsvæðinu ákvað 

höfundur að rannsaka fyrirtæki og stofnun á Suðurnesjum. Tekin voru viðtöl við 

forsvarsmenn starfsmannamála viðkomandi fyrirtækja og stofnunar. Einnig voru 

greind gögn svo sem starfsmannastefnur, jafnréttisáætlanir og fjölskyldustefnur 

þeirra. Rannsóknin gefur ákveðnar vísbendingar um hvernig fyrirtæki og stofnanir á 

Suðurnesjum gera starfsmönnum sínum kleift að samþætta vinnu og 

fjölskylduábyrgð. Niðurstöður leiddu í ljós að tvö fyrirtæki hafa mótað sér formlega 

fjölskyldustefnu en annað þeirra birtir hana sem hluta af jafnréttisstefnu. Eitt 

fyrirtækjanna kveður á um samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar í 

starfsmannastefnu. Stofnunin, sem er bæjarstofnun í Reykjanesbæ, vinnur eftir 

formlegri fjölskyldustefnu bæjarins. Öll fyrirtækin bjóða starfsmönnum sínum upp 

á úrræði til þess að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Eðli starfanna ræður 

mestu hvernig starfsmenn geta nýtt sér þau úrræði sem boðið er upp á. Alls staðar 

er reynt, eins og mögulegt er, að koma til móts við þarfir starfsmanna hvað varðar 

fjölskylduábyrgð. 

 
Lykilorð: Fjölskyldustefna, formleg eða óformleg, úrræði, samþætting vinnu og 

fjölskylduábyrgðar, Suðurnes. 
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Abstract 

In order to better enable work-family balance for their staff, many organisations 

have set themselves a family policy. The aim of this research is to explore how 

businesses and local authorities in the Suðurnes area of Iceland are addressing the 

work-balance needs of their employees. The research had two objectives. The first 

objective was to determine whether the organisations have set a formal family 

policy and the second to explore what work-family balance programs were on 

offer to their employees. As most Icelandic research in the area of work-life 

balance has been carried out in the capital area around Reykjavík, the researcher 

decided to focus the research on organisations in the Suðurnes region. 

Management in charge of human resources was interviewed and documents, such 

as staff policies, equal opportunities policies and family policies, were analysed. 

The research indicates ways in which organisations in the Suðurnes areas meet 

their employees’ needs for work-life balance. The research shows that two 

companies have a formal family policy, although one of them publishes it as a part 

of their equal opportunities policy. One of the companies addresses work-life 

balance in their staff policy. The local authority, part of Reykjanesbær municipality, 

follows the municipality‘s formal family policy. All the companies have work-family 

balance programs. The nature of the job is the biggest factor in determining how 

employees are able to utilise the programs on offer. All the organisations try, as far 

as possible, to meet their employees‘ needs with regards to work-life balance. 

 

Keywords: Family Policy, formal or informal, work-family balance programs, work-

family balance, Suðurnes. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Yfirskrift hennar er Fjölskyldustefna fyrirtækja 

og stofnana á Suðurnesjum: Samþætting vinnu og fjölskylduábyrgðar. Ég vil færa 

eftirfarandi aðilum þakkir fyrir aðstoð við vinnslu þessarar ritgerðar. Án þeirra 

hefði hún ekki orðið að veruleika. Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinendum 

mínum, Dr. Guðnýju Björk Eydal prófessor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 

og Lindu Rut Benediktsdóttur forstöðumanni þjónustu- og gæðamála hjá Tollstjóra, 

fyrir faglega leiðsögn við framkvæmd rannsóknarinnar og vinnslu ritgerðarinnar, 

lán á bókum og aðstoð við heimildaleit. Þá vil ég þakka viðmælendum mínum, 

Aðalheiði Héðinsdóttur hjá Kaffitár, Guðrúnu Þorsteinsdóttur hjá skrifstofu 

Reykjanesbæjar, Petru Lind Einarsdóttur hjá HS Orku og Sóleyju Ragnarsdóttur hjá 

Fríhöfninni fyrir þátttöku í rannsókninni og fyrir yndislegar móttökur. Án þeirra 

hefði ekki verið mögulegt að framkvæma rannsóknina. Ég vil einnig þakka 

fjölskyldu minni fyrir allan þann stuðning og hvatningu sem hún hefur veitt mér í 

gegnum árin og í vinnunni við þetta verkefni. Þá færi ég Þórönnu K. Jónsdóttur 

mágkonu minni þakkir fyrir yfirlestur. Síðast en ekki síst vil ég þakka sambýlismanni 

mínum, Elmari Geir Jónssyni, fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði. 
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1 Inngangur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig fyrirtæki og stofnanir á 

Suðurnesjum taka tillit til fjölskylduábyrgðar starfsmanna sinna. Markmið 

rannsóknarinnar eru tvíþætt: Í fyrsta lagi að skoða hvort þau fyrirtæki og stofnun á 

Suðurnesjum sem rannsóknin náði til hafi mótað sér formlega fjölskyldustefnu og 

öðru lagi að skoða hvaða úrræði þau bjóða starfsmönnum sínum til að auðvelda 

samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Í rannsókninni er leitað svara við 

eftirtöldum rannsóknarspurningum: 

1. Hafa fyrirtækin og stofnunin mótað sér fjölskyldustefnu? 

2. Er stefnan formleg eða óformleg? 

3. Hvaða úrræði bjóða fyrirtækin og stofnunin á Suðurnesjum 

starfsmönnum sínum til að auðvelda samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar? 

Formleg (formal policy) fjölskyldustefna vísar hér til stefnu sem er formlega 

skráð og birt til þess að auðvelda starfsmönnum samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar. Óformleg (informal policy) fjölskyldustefna felur í sér 

samkomulag á milli yfirmanna og starfsmanna um úrræði fyrir starfsfólk vegna 

samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar, stefnan er þá ekki formlega skrifuð 

niður eða birt hjá fyrirtækinu eða stofnuninni (Wharton, Chivers og Blair-Loy, 

2008). Með fjölskyldustefnu er vísað til stefnu fyrirtækja og stofnana til þess að 

auðvelda starfsfólki að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð (Kelly, Kossek, 

Hammer, Durham, Bray, Chermack, Murphy og Kaskubar, 2008). Samþætting vinnu 

og fjölskylduábyrgðar (reconciling work and family responsibilities) vísar til þess að 

reynt er markvisst að draga úr eða eyða togstreitu sem getur skapast á milli vinnu 

og fjölskylduábyrgðar (Hein, 2005).  

Val höfundar á rannsóknarefninu er tilkomið vegna áhugasviðs hans. Höfundur 

sat námskeiðið „Fjölskyldur og fjölskyldustefna“ við Háskóla Íslands árið 2008, en 

þar var meðal annars fjallað um fjölskyldustefnur í framkvæmd. Þetta viðfangsefni 

sat í huga höfundar í gegnum skólagönguna og þegar kom að því að velja 
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rannsóknarefni fyrir lokaverkefnið í náminu, þótti höfundi áhugavert að kynnast 

þessu viðfangsefni betur. Höfundur hefur áhuga á vinnumarkaði, réttindum 

starfsmanna og fjölskyldumálum og hvernig hægt sé að auðvelda samþættingu 

vinnu og fjölskylduábyrgðar. Samþætting vinnu og einkalífs hefur lengi verið 

viðfangsefni rannsókna á sviði félagsráðgjafar og til dæmis má benda á að íslenskir 

félagsráðgjafar hafa margir valið að skrifa doktorsritgerðir um fjölskyldustefnu og 

samþættingu vinnu og einkalífs (sjá t.d. Guðný Björk Eydal, 2005; Sigrún 

Júlíusdóttir, 1993; Steinunn Hrafnsdóttir, 2004).  

Á Íslandi hefur atvinnuþátttaka beggja kynja verið mjög mikil í gegnum tíðina  

(Andersen, Hougaard og Ólafsson, 2011). Ísland er einnig ofarlega þegar kemur að 

fjölda vinnustunda á viku og fæðingartíðni er sú þriðja hæsta á hverja þúsund íbúa 

(Eurostat, 2012.-a, 2012.-b, 2012.-c). Þrátt fyrir þetta er opinber stuðningur við 

barnafjölskyldur minni en á öðrum Norðurlöndum. Í samanburðarskýrslu 

Alþýðusambands Íslands (2006)  kemur til dæmis fram að framlög til barnabóta eru 

mun lægri á Íslandi en á öðrum Norðurlöndum, þó að á Íslandi séu hlutfallslega 

flest börn. Þá er Ísland eina landið sem tekjutengir barnabætur. Einnig sýna 

samanburðarrannsóknir að stuðningur vegna ummönnunar barna er minni 

hérlendis (Ingólfur V. Gíslason og Guðný Björk Eydal, 2011). Bæði erlendar og 

innlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að með auknum vinnutíma eykst togstreita 

milli vinnu og fjölskylduábyrgðar og að slík togstreita geti valdið starfsmönnum 

auknu álagi (Burnett, Coleman, Houlston og Reynolds, 2012; Kolbeinn Stefánsson 

og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010). Togstreita milli vinnu og fjölskylduábyrgðar 

(work-family conflict) vísar til árekstra sem eiga sér stað milli vinnu og fjölskyldu 

sem verða til þess að skyldur í vinnu komi í veg fyrir það að einstaklingar geti 

uppfyllt skyldur sínar heima fyrir og öfugt (Greenhaus og Singh, 2003). 

Fjölskylduábyrgð einstaklinga getur verið mismunandi eftir þjóðfélögum en venjan 

er að þessi ábyrgð taki til umönnunar á börnum og sjúkum eða öldruðum 

aðstandendum ásamt heimilisverkum (Hein, 2005).  

Það er því mjög mikilvægt að starfsmenn hafi raunhæfa möguleika á að 

samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Alþýðusamband Íslands (2012) og Samtök 

atvinnulífsins hafa sent frá sér bókun þar sem stjórnendur fyrirtækja og stofnana 

eru hvattir til þess að huga að mótun fjölskyldustefnu með það að markmiði að 
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auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma, þannig að tekið sé tillit 

bæði til vinnu og fjölskylduábyrgðar starfsmanna og þarfa atvinnulífsins. Því var 

ákveðið að framkvæma rannsókn á því hvort fyrirtæki og stofnanir hefðu mótað 

sér fjölskyldustefnu og hvaða úrræði þau bjóða starfsmönnum sínum upp á til þess 

auðvelda samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Flestar fyrri innlendar 

rannsóknir hafa verið framkvæmdar á höfuðborgarsvæðinu og því var ákveðið að 

rannsaka fyrirtæki og stofnanir á Suðurnesjum.   

Notaðar voru eigindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 

forsvarsmenn starfsmannamála fyrirtækja og stofnunar á Suðurnesjum. Þá voru 

einnig greind gögn á borð við starfsmannastefnur, jafnréttisáætlanir og 

fjölskyldustefnur. 

Við val á þátttakendum var notast  við markmiðsúrtak (theoretical sampling). 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fjórir einstaklingar sem eru forsvarsmenn 

starfsmannamála hjá þeim fyrirtækjum og þeirri stofnun sem tekin voru fyrir. 

Reykjanesbær, stærsta sveitarfélagið á svæðinu, hefur í hátt í áratug unnið eftir 

formlegri fjölskyldustefnu. Bæjarfélagið hefur fengið hrós fyrir fjölskyldustefnu sína 

og eiga stofnanir Reykjanesbæjar að fara eftir henni við skipulagningu starfsemi 

sinnar (Reykjanesbær, e.d.a). Rannsakandinn valdi því skrifstofu Reykjanesbæjar 

sem  stofnun í úrtakið. Þau fyrirtæki sem valin voru í úrtakið eru Fríhöfnin, Kaffitár 

og HS Orka en þau hafa öll hlotið viðurkenningu á síðastliðum fjórum árum fyrir vel 

unnin störf í starfsmannamálum (Fríhöfnin, 2012; HS Orka, 2008; Kaffitár, 2010).  

Ritgerðin skiptist upp í sjö kafla. Að loknum inngangi  er fjallað um erlendar og 

íslenskar rannsóknir á fjölskyldustefnum og samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar. Í þriðja kafla verður fjallað um fjölskyldustefnu. Þar verður gerð 

grein fyrir opinberri fjölskyldustefnu á Íslandi og fjallað um mótun fjölskyldustefnu 

sveitarfélaga og fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar gerð skil. Fjallað verður um lög og 

reglur ásamt opinberri þjónustu við fjölskyldur. Þá verður fjallað um 

fjölskyldustefnu fyrirtækja og stofnana, fjölskylduábyrgð og vinnuábyrgð, 

samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar, úrræði vegna samþættingar vinnu og 

fjölskylduábyrgðar, hver ávinningur fyrirtækja og starfsmanna af fjölskyldustefnu 

er og framkvæmd fjölskyldustefnu í fyrirtækjum og stofnunum. Í fjórða kafla 

verður fjallað um þörfina fyrir fjölskyldustefnu í fyrirtækjum og stofnunum, en þar 
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verður fjallað um atvinnuþáttöku og vinnutíma á Íslandi og togstreitu sem getur 

skapast á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar. Í fimmta kafla verður gerð grein fyrir 

aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar. Í sjötta kafla verður fallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar.  Gerð er grein fyrir niðurstöðum viðtala og niðurstöður greiningar 

á fjölskyldustefnum, starfsmannastefnum og jafnréttisáætlunum fyrirtækjanna og 

stofnunarinnar. Í sjöunda kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar með 

hliðsjón af fræðilegri umfjöllun og rannsóknarspurningunum svarað. Þar eru 

veikleikar og styrkleikar rannsóknarinnar einnig ræddir og að lokum fjallað um 

tillögur að framtíðarrannsóknum. 
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2 Rannsóknir á fjölskyldustefnu og samþættingu vinnu og 
fjölskylduábyrgðar 

Í þessum kafla verður fjallað um fyrri rannsóknir á fjölskyldustefnu og samþættingu 

vinnu og fjölskylduábyrgðar. Í kaflanum um erlendar rannsóknir verður fjallað um 

þrjár yfirlitsrannsóknir sem gefa greinagóða mynd af þeim rannsóknum sem hafa 

verið framkvæmdar á þessu sviði. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar um 

fjölskyldustefnu og samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar hér á landi. Fyrst 

verður fjallað um verkefnið Hið gullna jafnvægi þar sem það er eitt stærsta 

verkefnið sem hefur verið framkvæmt hér á landi er varðar aukinn sveigjanleika í 

vinnu. Því næst verður fjallað um rannsókn sem Gallup framkvæmdi í tengslum við 

verkefnið. Fjallað verður um doktorsritgerð Steinunnar Hrafnsdóttur sem er 

yfirgripsmikil rannsókn á áhrifum kynjanna á vinnuumhverfi stjórnenda og  gerir 

grein fyrir hvernig kynin upplifa samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Síðan 

verður fjallað um rannsóknir sem gefa mynd af viðhorfi starfsmanna á jafnréttis- og 

fjölskyldustefnu. Því næst verður fjallað um rannsókn á  verkaskiptingu kynjanna 

heima fyrir og heildarvinnutíma mismunandi hópa til þess að sýna fram á 

heildarvinnuálag þeirra. Einnig verður fjallað um rannsóknir um jafnvægi vinnu og 

fjölskylduábyrgðar fræðimanna. Að lokum verða fjalla um þrjár 

nemendarannsóknir til þess að sýna fram á fyrri rannsóknir á þessu viðfangsefni á 

nemendastigi.  

 

2.1 Erlendar rannsóknir 

Á seinni hluta 20. aldar hafa málefni er varða togstreitu á milli vinnu og 

fjölskylduábyrgðar verið hitamál á sviði félagsvísinda og stjórnmála (Hein, 2005). 

Það hefur leitt af sér auknar rannsóknir á þessu sviði. Á árunum fyrir 1970 

nálguðust fræðimenn rannsóknir um vinnu og fjölskylduábyrgð á þann hátt að 

vinnan og fjölskyldan hefðu ekki áhrif hvort á annað. Vinnan var sjálfstæð eining 

frá fjölskyldunni þar sem karlar sáu um að vinna og konan sá um heimilið (Clark, 

2000). Upp úr 1970 fóru fræðimenn að nálgast viðfangsefnið á nýjan hátt; að 

vinnan hefði áhrif á fjölskylduna og að fjölskyldan hefði áhrif á vinnuna (Katz og 

Kahn, 1978).  
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Á næstu árum jókst fjöldi rannsókna á þessu sviði. Eby, Casper, Lockwood, 

Bordeaux og Brinley (2005) gerðu yfirlitsrannsókn þar sem teknar voru fyrir allar 

rannsóknir sem birtar höfðu verið í Industrial organizational and organizational 

behavior (IO/OB) fræðiritum á árunum 1980-2002. Sú yfirlitsrannsókn tók fyrir 190 

rannsóknir. 

 Rannsókn Eby o.fl. (2005) sýnir að flokka má megineinkenni 

rannsóknarsviðsins í gegnum tíðina í ákveðin þemu. Í fyrsta lagi má nefna samband 

vinnu og fjölskylduábyrgðar. Rannsóknir hafa sýnt að sambandið á milli vinnu og 

fjölskylduábyrgðar er flókið. Vinnan hefur áhrif á fjölskyldulífið og öfugt, bæði með 

jákvæðum og neikvæðum hætti. Þessi skoðun fræðimanna hefur nýlega orðið 

viðtekin og sýnir að framfarir hafa orðið í þeim fræðum er varða rannsóknir á 

sambandi vinnu og fjölskylduábyrgðar. Í öðru lagi hafa rannsóknir á togstreitu verið 

ráðandi viðmið í rannsóknum á þessu sviði. Í gegnum tíðina hafa rannsóknir spáð 

fyrir um neikvætt samband á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar. Yfirlitsrannsókn Eby 

o.fl. (2005) sýnir sterkar vísbendingar um smitálag (spillover) innan 

fjölskyldueiningarnar. Smitálag verður þegar vinnan hefur neikvæð áhrif á 

fjölskyldulíf eða fjölskyldulíf hefur neikvæð áhrif á vinnuna. Rannsókn Frone (2003) 

sýnir þó að vinna og fjölskylduábyrgð geti haft jákvæð áhrif á hvort annað og í 

þessu samhengi hefur Frone skilgreint það sem auðgun (enrichment). Í þriðja lagi 

benda Eby o.fl. (2005) að rannsóknir á samþættingu á vinnu og fjölskylduábyrgð 

tengjast hlutverkum kynjanna í miklum mæli. Mismunur á milli kynjanna og 

kynjahlutverka eru mikilvægir þættir í rannsóknum á samþættingu á vinnu og 

fjölskylduábyrgð. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það er munur á hvernig kynin 

upplifa togstreitu á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar. Sérstaklega eru vísbendingar 

um það að konur eigi erfiðara með að slaka á eftir vinnu og konur tala meira um 

álag bæði í vinnu og í fjölskyldulífi sínu en karlar. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt 

fram á það að konur bera meiri ábyrgð á heimilisstörfum og umönnun barna, 

jafnvel þótt báðir aðilar vinni úti. Einnig eru konur líklegri til þess að skipuleggja 

vinnuna með fjölskylduábyrgð sína í huga og þannig nýtist sveigjanleiki í vinnu 

þeim betur og hefur þannig jákvæðari áhrif á fjölskyldulíf þeirra en hjá körlum (Eby 

o.fl., 2005). Í síðasta lagi hafa rannsóknir á þessu sviði verið út frá fjölskyldugerð 

starfsmanna. Þannig er viðhorf starfsmanna til vinnu, fjölskyldustefnu og þeirra 
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úrræða sem boðið er upp á til að auðvelda samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar mismunandi eftir því hvort starfsmenn eru foreldrar eða ekki, í 

sambúð eða hvort báðir aðilar eru útivinnandi (Eby o.fl., 2005). 

 Thornthwaite (2004) hefur einnig tekið saman gögn úr stærstu rannsóknum 

framkvæmdum í Ástralíu, Evrópu og Norður-Ameríku til þess að varpa ljósi á þá 

þætti sem skipta starfsmenn mestu máli, með tilliti til úrræða til þess að auðvelda 

þeim samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Á meðal þeirra eru rannsóknir 

opinberra fjölskyldustofnana í Ástralíu og Kanada, rannsóknir Families and Work 

Institute í Bandaríkjunum, rannsóknir Evrópustofnunar um bætt lífsviðurværi og 

bætt vinnuskilyrði (European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions), Gautaborgarrannsóknin frá árinu 1991 og UK Work-life 

Balance rannsóknin frá árinu 2000. Rannsókn Thornthwaite (2004) fjallar aðallega 

um þrjá þætti; heildarvinnutíma, möguleika á hlutastarfi og sveigjanleika í starfi.  

 Niðurstöður rannsóknar Thornthwaite (2004) sýna fram á ákveðin mynstur 

sem koma ítrekað í ljós þegar fjallað er um ákjósanlegan vinnutíma hjá útivinnandi 

foreldrum. Þessi mynstur birtast hjá foreldrum í Ástralíu, Evrópu og Norður-

Ameríku. Niðurstöðurnar benda sérstaklega til þess að útivinnandi foreldrar vilji 

vinna styttri vinnutíma, vera í auknum mæli í hlutastarfi og fá sveigjanlegri 

vinnutíma heldur en er í boði. Þessar óskir starfsmanna eru mismunandi eftir aldri 

og fjölskyldugerð þeirra. Rannsóknin leiðir í ljós að þeir starfsmenn sem vinna þann 

fjölda vinnustunda sem þeir óska eftir eru ánægðir í starfi og upplifa minna álag. 

Það er mikilvægt að þau úrræði sem boðið er upp á séu réttindi starfsmannanna en 

ekki fríðindi (Thornthwaite, 2004). 

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom jafnframt fram að stjórnendur í 

fyrirtækjum verði að viðurkenna að samþætting vinnu og fjölskylduábyrgðar sé 

mikilvægt málefni sem varði bæði konur og karla. Jafnframt verði stjórnendur að 

kanna þörfina og möguleika á því að bjóða upp á sveigjanleika í starfi. Stjórnendur 

verða einnig að koma stefnu fyrirtækisins eða stofnunarinnar um samþættingu 

vinnu og fjölskylduábyrgðar til skila, svo að allir starfsmenn viti að þeir hafi jafnan 

möguleika á að nýta sér þau úrræði sem í boði eru til að hagræða vinnutíma. Þau 

störf sem auglýst eru hjá fyrirtækinu eða stofnuninni þurfa að vera í boði fyrir 

starfsmenn sem óska eftir því að vinna sveigjanlegan vinnutíma. Það er einnig 
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mikilvægt að það komi ekki niður á starfsferli starfsmanna ef þeir kjósa að nýta sér 

þau úrræði sem fyrirtækið eða stofnunin býður upp á til þess að samræma vinnu 

og fjölskylduábyrgð (Thornthwaite, 2004). 

Thornthwaite (2004) segir í niðurstöðum sínum að stefnur fyrirtækja í 

starfsmannamálum þurfi að vera sveigjanlegar og taka tillit til þess að þarfir 

starfsmanna eru mismunandi. Starfsmenn eru með mismunandi þarfir um 

vinnutíma  vegna fjölskyldugerðar og hvar þeir eru staddir í lífinu. Fyrirtæki og 

stofnanir þurfa að innleiða yfirgripsmiklar stefnur inn í vinnustaðamenninguna, en 

það næst ekki með einstökum úrræðum. Áskorun yfirmanna starfsmannamála felst 

í því að prófa sig áfram og þróa þær stefnur sem unnið er eftir og sýna fram á 

mikilvægi þess að setja fram fjölskyldustefnu. Í niðurstöðunum kemur einnig fram 

að stuðningur opinberra aðila við sveigjanlegan vinnutíma í tengslum við 

samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar auki líkurnar á því að þessi úrræði séu í 

boði á vinnumarkaðnum. Stuðningur opinberra aðila getur verið í formi laga, 

reglugerða eða almennra leiðbeininga (Thorntwaite, 2004). 

Yfirlitsrannsókn Glass og Estes (1997) byggir á greiningu fyrirliggjandi gagna. 

Þær taka saman rannsóknir sem fjalla um ósamræmi á milli vinnu og fjölskyldu, 

hagsmuni fyrirtækja og stofnana í tengslum við fjölskyldustefnu og útbreiðslu á 

ýmiskonar stefnum innan fyrirtækja og stofnana. Í rannsókninni er einnig fjallað 

um hversu áhrifaríkar fjölskyldustefnur eru til samþættingar vinnu og 

fjölskylduábyrgðar fyrir fyrirtæki, stofnanir og starfsmenn.   

Meginniðurstöður rannsóknarinnar felast í ályktunum um áhrif 

fjölskyldustefnu á fyrirtæki, stofnanir og fjölskyldur. Glass og Estes (1997) álykta að 

þær fjölskyldustefnur sem kveða á um færri vinnustundir og sveigjanlegan 

vinnutíma komi fyrirtækjum og stofnunum til góðs með auknum afköstum 

starfsmanna og minni starfsmannaveltu. Fjölskyldustefnur koma fjölskyldum til 

góðs vegna færri vinnustunda, sem leiðir af sér lægri tíðni þunglyndis starfsmanna 

og minnkar togstreitu á milli vinnu og fjölskyldu, auk þess sem starfsmenn fá meiri 

tíma með fjölskyldunni sinni. Þá sýnir rannsóknin fram á að óformleg úrræði til 

samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar, í formi skilnings yfirmanna til 

samþættingar, geti haft jákvæð áhrif á starfsmenn. Áhrif á starfsmenn mælist í 

færri heilsufarsvandamálum og minni togstreitu á milli vinnu og fjölskyldu.  
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2.2 Íslenskar rannsóknir  

Verkefnið Hið gullna jafnvægi er eitt stærsta verkefni sem hefur verið framkvæmt 

hér á landi um aukinn sveigjanleika í vinnu. Jafnréttisnefnd Reykjavíkurborgar barst 

upphaflega samstarfstilboð frá sveitarfélaginu Royal Borough of Kingston upon 

Thames. Verkefnið var unnið með evrópskum samstarfsaðilum og miðaði að því að 

efla umræðu um samþættingu starfs og einkalífs. Skipuð var verkefnisstjórn sem sá 

um framgang verkefnisins. Tilgangur verkefnisins var að kanna þörf lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja fyrir stuðning til þess að þróa starfsmannstefnu sem tæki 

tillit til óska starfsmanna um aukið jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Tilgangurinn 

var einnig að kanna þörf fyrirtækjanna fyrir betri nýtingu mannauðs. Á Íslandi tóku 

35 fyrirtæki þátt í verkefninu. Haldnar voru fimm vinnustofur  þar sem fyrirtækin 

fengu fræðsluefni um málefnið. Verkefnið stóð í eitt ár, frá október 2000 til 

október 2001 (Hið gullna jafnvægi, e.d.a.). 

Rannsóknarstofa í kvennafræðum við Háskóla Íslands fylgdi verkefninu Hið 

gullna jafnvægi eftir til þess að leggja mat á framkvæmd þess og árangur. Þegar 

vinnunni við verkefnið lauk var þátttakendum send spurningalistakönnun þar sem 

mældir voru þættir sem vinnustofumatið náði ekki til. Svarhlutfallið var 65% og 

hlutfall kynjanna var 26% karlar og 74% konur. Svarendur voru í yfirstjórn 

fyrirtækjanna, stjórnendur með mannaforráð eða sérfræðingar (Hið gullna 

jafnvægi, e.d.b.). Í niðurstöðum kom fram að flestir sögðu skipulag og stjórnun 

verkefnisins hafa verið gott og töldu verkefnið hafa staðist væntingar. Meirihluti 

þátttakenda töldu verkefnið geta stuðlað að aukinni ánægju starfsmanna. Einnig 

var bætt ímynd fyrirtækisins og gildi samstarfsins talin vega þungt, en 64% 

þátttakenda töldu að verkefnið bætti samkeppnisstöðu fyrirtækisins. Sveigjanleiki 

var lykilhugtak í verkefninu, og því var spurt hvaða markmiðum fyrirtækin vildu ná 

með því að auka eða innleiða sveigjanleika. Kom þar í ljós að bætt arðsemi er eitt 

af því sem vegur nokkuð þungt í þessu sambandi. Með þátttöku í verkefninu gerðu 

þátttakendur sér ljóst að sveigjanleiki er ekki einungis spurning um ímynd eða 

mannúðlega starfsmannastefnu heldur snertir einnig stöðu fyrirtækisins á markaði 

(Hið gullna jafnvægi, e.d.b.). 
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Linda Rut Benediktsdóttir, Steinþór Jónasson og Tómas Bjarnason (2001) 

framkvæmdu rannsókn fyrir hönd fyrirtækja- og starfsmannarannsókna Gallup í 

tengslum við verkefnið Hið gullna jafnvægi. Markmið rannsóknarinnar var að mæla 

áhrif sveigjanleika í vinnufyrirkomulagi á lífsgæði. Það var gert í þeim tilgangi að 

svara spurningunni: „Aukin lífsgæði með sveigjanleika?“ Rannsóknin var 

framkvæmd í júlí árið 2000 í formi spurningakönnunar í gegnum síma. Úrtakið var 

tilviljunarkennt og samanstóð af 1200 einstaklingum af höfuðborgarsvæðinu á 

aldrinum 25-65 ára. Nettósvarhlutfall var 65,6%. Í rannsókninni var hugtakið 

lífsgæði vítt skilgreint sem hófleg streita, starfsánægja, jafnvægi milli starfs og 

einkalífs, ánægja með fjölskyldulíf og ánægja með lífið. Meginniðurstaða 

rannsóknarinnar var ,,...að sveigjanleiki, einkum ,,skilningur stjórnenda á þörf fyrir 

sveigjanleika,‘‘ hefur umtalsverð áhrif á ,,lífsgæði‘‘ bæði beint og óbeint.‘‘ (Linda 

Rut Benediktsdóttir o.fl.,  2001).  

Jafnframt kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að raunverulegur 

sveigjanleiki launafólks væri mestur hvað varðar vinnutíma en 39% fólks hafði 

sveigjanlegan vinnutíma. Karlar höfðu í meira mæli sveigjanlegan vinnutíma heldur 

en konur, einstaklingar með háskólapróf í meira mæli en þeir sem væru minna 

menntaðir, yngri starfsmenn voru frekar með sveigjanlegan vinnutíma en þeir eldri 

og sérfræðingar og stjórnendur voru með meiri sveigjanleika en aðrir starfsmenn. 

Af þeim sem ekki höfðu sveigjanlegan vinnutíma töldu 29% mögulegt að innleiða 

hann í sitt starf. Af þeim sem ekki höfðu sveigjanlegan vinnutíma sögðust 73% 

myndu nýta sér sveigjanlegan vinnutíma ef hann stæði til boða (Linda Rut 

Benediktsdóttir o.fl., 2001).  

Þegar spurt var um heimavinnu þá kom í ljós að 22% fólks vann hluta af 

launaðri vinnu sinni heima. Heimavinna var viðbót við vinnuna sem unnin var á 

vinnustaðnum, að mati 45% svarenda og 28% sögðu að hún væri til þess að koma 

til móts við eigin þarfir eða þarfir fjölskyldunnar. Af þeim sem ekki unnu hluta af 

vinnu sinni heima töldu 30% að mögulegt væri að koma því við í sínu starfi (Linda 

Rut Benediktsdóttir o.fl., 2001). 

Í niðurstöðunum kom einnig í ljós að konur upplifa meiri streitu og meira 

ójafnvægi á milli starfs og einkalífs en karlar. Það kemur heim og saman við að 

konur búa við meiri ósveigjanleika í störfum sínum en karlar og upplifa minni 
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sveigjanleika heldur en karlar. Niðurstöður rannsóknarinnar voru samhljóða 

niðurstöður erlendra rannsókna að líklegra sé að álag sem fylgir starfi hafi neikvæð 

áhrif á fjölskyldu- og einkalíf starfsmanna heldur en að álag í fjölskyldu- og einkalífi 

hafi neikvæð áhrif í starfi. Það ber þó að nefna að stuðningur stjórnenda dregur úr 

þessum neikvæðu áhrifum. Þessi rannsókn staðfesti einnig niðurstöður erlendra 

rannsókna að það séu þrír þættir sem valdi streitu og skapi erfiðleika við að 

samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð: Vinnutími, eðli starfa og fjölskylduábyrgð 

(Linda Rut Benediktsdóttir o.fl., 2001). 

Í doktorsritgerð sinni við Háskólann í Kent  rannsakaði Steinunn Hrafnsdóttir 

(2004) vinnuumhverfi stjórnenda í félagslegri þjónustu á Íslandi. Í rannsókninni var 

lögð áhersla á hvernig kyn hefði áhrif á vinnuumhverfi þeirra. Rannsóknin var unnin 

eftir blandaðri rannsóknaraðferð. Notast var við spurningakönnun sem send var í 

pósti til þátttakenda og hálfstöðluð viðtöl. Úrtakið samanstóð af 170 stjórnendum í 

félagsþjónustu sveitarfélaga með yfir 4.000 íbúa. Meirihluti þátttakenda voru 

konur, 144, en karlar 26. Svarhlutfallið var 73,5% eða 125 stjórnendur. Að auki 

voru tekin hálfstöðluð viðtöl við 16 stjórnendur. Meginniðurstaða rannsóknarinnar 

var að kyn er mikilvæg breyta til þess að skilja ýmiss sjónarmið í vinnuumhverfi 

stjórnenda í félagsþjónustu á Íslandi. Stjórnendur í félagsþjónustu voru almennt 

ánægðir í starfi. Það var ekki mikill munur á milli kynjanna en þó voru konur aðeins 

ánægðari í starfi en karlar. Sett var fram sú tilgáta að konum þætti erfiðara að 

samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð en niðurstaða rannsóknarinnar var að svo 

væri ekki. Karlar upplifðu meiri togstreitu á milli vinnu og fjölskyldu. Bæði karlar og 

konur fundu fyrir aukinni togstreitu ef þau áttu börn á aldrinum 12 ára og yngri. 

Einnig jókst þetta álag eftir því sem þátttakendur áttu fleiri börn. Í niðurstöðunum 

kom greinilega í ljós að konurnar báru meiri ábyrgð á umönnun aldraðra, fatlaðra 

eða sjúkra heldur en karlar og að það var hefðbundin skipting á heimilisverkum á 

milli karla og kvenna. Niðurstöður úr þeim viðtölum sem tekin voru sýndu að 

stjórnendur notast við ýmiss úrræði til þess að minnka togstreitu á milli vinnu og 

fjölskyldu, og þar var sérstaklega nefndur sveigjanlegur vinnutími og að taka ekki 

vinnuna með sér heim. Einhverjir stjórnendur tóku þó vinnuna með sér heim en 

allir höfðu greinilega hugsað um hver besta leiðin væri fyrir þá að samþætta vinnu 

og fjölskylduábyrgð (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004).  
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Gyða Margrét Pétursdóttir (2006) rannsakaði upplifun starfsfólks 

Reykjavíkurborgar á jafnréttis- og fjölskyldustefnu í sex stofnunum borgarinnar. Frá 

árinu 1994 hefur Reykjavíkurborg unnið að því að móta jafnréttis- og 

fjölskyldustefnu fyrir starfsfólk sitt og hefur borgin talið sig leiðandi í stefnu 

jafnréttismála. Í rannsókn sinni fjallar hún um jafnréttis- og fjölskyldustefnu 

borgarinnar og möguleika starfsfólks á samþættingu fjölskyldulífs og atvinnu á 

ólíkum vinnustöðum borgarinnar. Gögnum rannsóknarinnar var safnað á tímabilinu 

febrúar til nóvember 2005. Skoðaðir voru sex vinnustaðir á ólíkum sviðum innan 

borgarinnar og tekin voru viðtöl við stjórnendur vinnustaðanna. Þremur þeirra var 

stjórnað af konum og þremur af körlum. Einnig voru tekin viðtöl við almenna 

starfsmenn, níu konur og átta karla sem öll voru með börn undir 18 ára aldri á sínu 

framfæri. Auk þess var framkvæmd þátttökuathugun á öllum vinnustöðunum. 

Fram kom að aðeins einn af þessum sex vinnustöðum hafði sett jafnréttismarkmið í 

heildarstefnu sína. Helstu skýringarnar voru að þeir sem bæru ábyrgð á þessum 

málaflokki væru nýir í starfi eða að það ætti eftir að ráða einhvern til þess að sinna 

honum. Að mati Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2006) var ljóst að jafnréttisstefna 

og samþætting fjölskyldulífs og atvinnu væri ekki forgangsmál stjórnenda þessara 

stofnana. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að stjórnendur skilgreindu 

fjölskyldustefnur innan skipulagsheilda sinna á mismunandi hátt. Stjórnendur 

nefndu meðal annars sveigjanlegan vinnutíma til þess að auðvelda samþættingu, 

en sú hugmynd var þó byggð á því að starfsmaður þyrfti að vinna af sér frítíma 

sinn. Stjórnendur virtust hafa meiri skilning á aðstæðum einstæðra foreldra og 

virtist fjölskyldustefnan því ekki eiga jafnt við um alla starfsmenn. Einn 

stjórnendanna skilgreindi fjölskyldustefnu fyrirtækisins sem svo að starfsmenn sínir 

væru svo nátengdir hver öðrum að þeir væru nánast eins og lítil fjölskylda (Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2006).  

Gyða Margrét Pétursdóttir (2006) bendir á það að sveigjanleikinn sem er í 

boði, sé háður vissum skilyrðum, formlegum eða óformlegum og að sveigjanleikinn 

hafi oftar verið í boði fyrir karlmenn en konur. Hinn hefðbundni hugsunarháttur að 

karlmenn séu fyrirvinnan og vinni langan vinnutíma virðist þó koma í veg fyrir það 

að þeir nýti þennan sveigjanleika í þágu fjölskyldunnar. Einnig kom fram að vinna 

þeirra sem ekki hafa aflað sér sérfræðimenntunar er oft á tíðum mun staðlaðri og 
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krefst þannig stöðugrar viðveru á ákveðnum tímum, frekar en að vera bundin við 

ákveðin verk (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2006). 

Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson (2010) framkvæmdu rannsókn 

á verkaskiptingu kynjanna fyrir og eftir bankahrun. Rannsóknin byggði á þremur 

könnunum. Fyrsta könnunin var International Social Survey Programme frá árinu 

2002, sem var könnun á á fjölskyldulífi og breytingum á kynhlutverkum. Hinar tvær 

eru íslenskar endurtekningarrannsóknir á fyrstu könnuninni. Sú fyrri var gerð árið 

2005 af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir Stefán Ólafsson. Úrtak hennar 

var slembiúrtak 1.000 einstaklinga á aldrinum 16-67 úr þjóðskrá. Svarhlutfall 

þeirrar rannsóknar var 73,4%. Seinni könnunin var framkvæmd vorið 2010 af 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir hönd Þjóðmálastofnunar Háskóla 

Íslands. Í seinni könnuninni var notast við slembiúrtak 1.500 einstaklinga á 

aldrinum 16-67 ára. Svarhlutfall þeirrar könnunar var 63,4%. Rannsakendur bættu 

við slembiúrtaki 300 einstaklinga af atvinnuleysisskrá, þar sem atvinnuleysi var 

mikilvæg skýringarbreyta fyrir rannsóknina. Svarhlutfallið í því úrtaki var 52,1%. 

Með þessum gögnum skoðuðu rannsakendur hvaða breytingar urðu á tímabilinu 

2005-2010 (Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010).  Niðurstöðurnar 

benda til þess að verkaskipting kynjanna sé jafnari eftir bankahrun en hún var fyrir 

það og karlar verji meiri tíma í heimilisstörf en þeir gerðu árið 2005. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að skipting heimilisstarfa er enn ójöfn og munar þar 

helst um skiptingu umönnunar barna og uppeldis þeirra. Konur verja fleiri stundum 

með börnunum sínum í gæðastundir og í uppeldi og umönnun þeirra heldur en 

karlar. Það dregst þó saman þegar skoðað er fólk sem er í hjúskap og í fullu starfi. 

Einnig kemur fram að hærra hlutfall af þeim tíma sem karlar verja með börnum 

sínum er gæðatími heldur en hjá konum, á móti kemur að hærra hlutfall tíma sem 

konur eru með börnum sínum telst til uppeldis og umönnunar. Í niðurstöðunum er 

reiknað út heildar vinnuálag eftir kyni, hjúskaparstöðu, atvinnustöðu og barneign. 

Sú greining leiðir í ljós að heildarvinnuálag er mest hjá konum í hjúskap, með börn í 

fullu starfi (Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010).  

Thamar M. Heijstra og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (2010) rannsökuðu hvort 

veraldarvefurinn og önnur upplýsinga- og fjarskiptatækni (Information and 

communication technology) styðji við jafnvægi á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar á 
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meðal fræðimanna. Rannsóknin var byggð á 20 ítarlegum hálfstöðluðum viðtölum. 

Þátttakendur voru fræðimenn á Íslandi, 10 karlar og 10 konur, sem voru valdir út 

frá því að eiga það sameiginlegt að vera foreldrar, kennarar, prófessorar eða 

aðstoðarprófessorar og að vinna í einhverjum af þremur stærstu háskólum Íslands. 

Þessi viðtöl voru liður í umfangsmikilli rannsókn sem sneri að samþættingu vinnu 

og fjölskylduábyrgðar, vinnuskipulagi og velferð fræðimanna. Í rannsókninni er það 

véfengt að veraldarvefurinn og önnur upplýsinga- og fjarskiptatækni styðji við 

samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Þó svo að veraldarvefurinn auðveldi 

fólki að sinna vinnu sinni, eins og með því að vinna heima, getur það aukið 

vinnuálag með því að lengja vinnudaginn og auka kröfur um það að starfsmaðurinn 

sé tiltækur. Þó svo að veraldarvefurinn auki sveigjanleika fræðimanna, þá getur 

hann því einnig aukið árekstra á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar. Þessar 

niðurstöður sýna fram á að með tilkomu veraldarvefsins og annarra upplýsinga- og 

fjarskiptamöguleika er orðið erfiðara fyrir þessa þátttakendur að draga sig úr 

vinnunni. Þó er tekið fram að þátttakendur vilji samt sem áður ekki fara aftur í þá 

tíma þegar vinnan var einungis á milli klukkan 9 og 17 (Thamar M. Heijstra og 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2010). 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Thamar M. Heijstra (2011) rannsökuðu 

tímastjórnun fræðimanna á Íslandi, hvernig þeir skipulögðu og samþættu vinnu og 

fjölskylduábyrgð. Jafnframt rannsökuðu þær hvort að kyn væri ríkjandi þáttur í því 

samhengi. Unnið var með gögn úr 42 hálfstöðlum viðtölum við fræðimenn og 

lykilstjórnendur í einkareknum fyrirtækjum á Íslandi. Í þessari rannsókn var einblínt 

á 20 fræðimenn, 10 konur og 10 karla. Fræðimennirnir voru valdnir út frá því að 

eiga það sameiginlegt að vera foreldrar, kennarar, prófessorar eða 

aðstoðarprófessorar. Þessir fræðimenn voru úr mismunandi háskólum og 

mismunandi deildum innan þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

þótt sveigjanlegur vinnutími hjálpi þessum aðilum að sinna fjölskylduábyrgð sinni, 

þá eru það konurnar frekar en karlarnir sem sitja uppi með fjölskylduábyrgðina út 

af þeim sveigjanleika sem þær hafa í starfi. Svo virðist sem sveigjanleikinn útiloki 

frekar fyrir konur en karla þann möguleika að fara fyrr heim eða að vera ekki á 

vakt. Þessi sveigjanleiki og mismunandi tímastjórnun kynjanna endurskapar því hin 
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hefðbundnu valdatengsl á milli kvenna og karla og hlutskipti þeirra heima fyrir 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Thamar M. Heijstra, 2011).  

Að lokum skal nefna að talsvert hefur verið unnið af rannsóknum í tengslum 

við lokaverkefni nemenda á háskólastigi. Hér verður fjallað um þrjár rannsóknir, 

tvær af þeim eru á framhaldsstigi.  

Linda Rut Benediktsdóttir (1999) fjallar í rannsókn sinni um með hvaða hætti 

fyrirtæki og stofnanir gera eða geta gert starfsmönnum sínum kleift að samhæfa 

vinnu og fjölskylduábyrgð. Í henni voru tekin fyrir þrjú fyrirtæki sem höfðu það orð 

á sér að vera fjölskylduvæn. Tekin voru viðtöl við stjórnendur og starfsmenn hjá 

tveimur einkafyrirtækjum og einni stofnun Reykjavíkurborgar. Spurningalisti 

rannsóknarinnar var hálfstaðlaður. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru að 

fyrirtækin höfðu ekki innleitt fjölskylduvæna starfsmannastefnu. Þrátt fyrir það 

komu þessi fyrirtæki á ýmsan annan hátt á móts við starfsmenn til þess að 

auðvelda þeim að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Tvö fyrirtækjanna virðast 

hafa náð mestum árangri, félagsþjónustan í Reykjavík og Flaga hf. Á báðum þessum 

stöðum lá sú krafa á stjórnendum að tekið væri tillit til fjölskylduábyrgðar 

einstaklinganna. Hjá félagsþjónustunni í Reykjavík voru konur í meirihluta en þær 

höfðu í áranna rás borið meiri ábyrgð á umönnun og uppeldi barna. Hjá Flögu hf. 

voru starfsmenn flest allir ungir og þar af leiðandi af þeirri kynslóð sem hafði alist 

upp við að fjölskylduábyrgð væri sameiginlegt mál karla og kvenna. Þriðja 

fyrirtækið var ISAL sem hafði aðlagað sig að takmörkuðu leyti að fjölskylduábyrgð 

einstaklinganna. Linda bendir á að það sé líklega vegna þess að meirihluti 

starfsmanna voru karlar á aldrinum 50 - 60 ára og með háan starfsaldur. Þessi 

kynslóð ólst upp við hefðbundna verkaskiptingu kynjanna og því líklegt að þeir hafi 

ekki borið meginábyrgð á málefnum fjölskyldunnar heima fyrir (Linda Rut 

Benediktsdóttir, 1999).  

Í meistaraverkefni Guðrúnar Írisar Guðmundsdóttur (2008) fjallar hún um 

samspil vinnu og einkalífs. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf 

starfsmanna til samspils vinnu og einkalífs, kannað var hvort það kæmi fram munur 

á viðhorfum þeirra eftir því hvort þeir störfuðu í opinbera geiranum eða í 

einkageiranum. Guðrún tók eigindleg viðtöl við 10 starfsmenn með ólíkan 

bakgrunn. Fimm þeirra störfuðu í opinbera geiranum og fimm þeirra í 
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einkageiranum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að skilningur af hálfu yfirmanna 

skiptir miklu máli varðandi jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Þátttakendur í 

rannsókninni voru sammála um það að sveigjanleiki væri forsenda þess að ná fram 

samþættingu á milli vinnu og einkalífs. Þátttakendurnir töldu sig hafa þennan 

sveigjanleika og þá kom það fram að starfsánægja hjá þeim væri almennt góð 

(Guðrún Íris Guðmundsdóttir, 2008). 

Meistaraverkefni Hrefnu Sifjar Heiðarsdóttur (2010) kannar viðhorf forstjóra 

og framkvæmdastjóra stærstu fyrirtækja á Íslandi til samþættingar vinnu og 

einkalífs, og hvernig þeir leggja línurnar í fyrirtækjamenningu varðandi þá 

samþættingu. Rannsóknin var framkvæmd með rafrænni spurningakönnun. 

Upprunalegt úrtak voru forstjórar og framkvæmdastjórar 150 stærstu fyrirtækja 

landsins, en einungis var hægt að ná í samband við 96 af þeim, sem mynduðu því 

lokaúrtak rannsóknarinnar. Alls bárust 40 svör við spurningalistanum. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær að íslenskir forstjórar og 

framkvæmdastjórar eru frekar jákvæðir gagnvart samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar. Þeir eru meðvitaðir um að boðið sé upp á samþættingu og sýna 

mikilvægi þess góðan skilning. Á sama tíma vinna þeir sjálfir mjög mikið og leggja 

því línurnar að  fyrirtækjamenningu þar sem fjöldi vinnustunda er hár (Hrefna Sif 

Heiðarsdóttir, 2010).  

Rannsóknir hér á landi hafa samhljóm við erlendar rannsóknir um vinnu og 

fjölskylduábyrgð. Það eru ákveðin þemu sem koma upp í rannsóknum bæði 

hérlendis og erlendis. Má þar nefna að með auknu álagi í vinnu fylgja neikvæð áhrif 

á fjölskyldulíf starfsmanna. Fjölskyldugerð hefur áhrif á það hvernig og hvort 

starfsmenn nýta þau úrræði sem eru í boði til þess að samþætta vinnu og 

fjölskylduábyrgð. Staða starfsmanna innan fyrirtækis hefur áhrif á það hvort 

úrræðin séu í boði fyrir þá eða ekki og sveigjanleiki í starfi hefur jákvæð áhrif á 

starfsmenn bæði í vinnu og heima fyrir.  

Íslenskar rannsóknir hafa einblínt meira á samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar annarsvegar og sveigjanleika hinsvegar.  
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3 Fjölskyldustefna 

Í þessum kafla verður fjallað um fjölskyldustefnu. Fyrst verður rætt um 

fjölskyldustefnu hins opinbera á Íslandi og stuðning við fjölskyldur. Á eftir því 

verður fjallað um fjölskyldustefnu í fyrirtækjum og stofnunum, þessi rannsókn 

afmarkast við það umfjöllunarefni. 

3.1 Opinber fjölskyldustefna ríkis og sveitarfélaga og stuðningur við 
fjölskyldur 

Ríkið og samfélagið gegna stóru hlutverki í stefnumörkun til bættrar samþættingar 

á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar  (Hein, 2005). Opinber fjölskyldustefna felur í 

sér ,,...markvissar aðgerðir af hálfu stjórnvalda sem taka mið af þörfum 

fjölskyldunnar‘‘ (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls. 104). Í þingskjali 1230 (1997) sem 

samþykkt var á Alþingi þann 13. maí 1997 er kveðið á um mótun opinberrar 

fjölskyldustefnu og aðgerðir til þess að styrkja stöðu fjölskyldunnar á Íslandi. 

Skilgreining fjölskyldu getur verið mismunandi eftir hverjum og einum. Þjóðfélagið 

er sífellt að taka breytingum og því er erfitt að finna eina skilgreiningu á hugtakinu. 

Samkvæmt þingsályktunartillögu um mótun opinberrar fjölskyldustefnu er 

fjölskylda skilgreind á eftirfarandi hátt: 

 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem 
þeir deila tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og 
verkefnum. Meðlimir eru oftast fullorðnar manneskjur af báðum 
kynjum, eða einstaklingar, ásamt barni eða börnum (þeirra). Þeir eru 
skuldbundnir hvorum öðrum í siðferðilegri gagnkvæmri hollustu 
(Velferðaráðuneytið, 10. október 2001). 

 

 

Opinber fjölskyldustefna getur ýmist verið yfirlýst eða ekki. Stefnan er yfirlýst 

þegar hún beinist augljóslega að því að styrkja fjölskylduna við þau verkefni sem 

hún tekur sér fyrir hendur. Hún er dulin ef hún hefur veruleg áhrif á aðstæður 

fjölskyldna, þótt að slíkt sé ekki tilgangur hennar. Stefnan getur verið skráð eða 

óskráð. Sé stefnan yfirlýst og skráð er auðvelt að hafa yfirsýn yfir það hvernig 

málefnin vinna saman að hagsmunum fjölskyldunnar og sjá hvar megi betur gera 

(Velferðaráðuneytið, 10. október 2001). 
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Meginmarkmið opinberrar fjölskyldustefnu er að styrkja fjölskylduna og 

vernda, án tillits til gerðar hennar eða búsetu. Stefnan skal því efla fjölskylduna í 

nútímaþjóðfélagi, en hún snertir öll svið þjóðlífsins og viðfangsefni opinberrar 

stjórnsýslu. Stefnan skal skapa skilyrði til þess að ná fram jafnvægi á samþættingu 

milli vinnu og fjölskylduábyrgðar og leggja áherslu á jafna ábyrgð beggja foreldra í 

heimilishaldi og við umönnun og uppeldi barna. Einnig er kveðið á um það að 

stofnað verði opinbert fjölskylduráð sem hafi það hlutverk að stuðla að eflingu og 

vernd fjölskyldunnar (Þingskjal 1230, 1997).  

Eitt af fyrstu verkefnum fjölskylduráðs árið 2001 var að leggja drög að 

spurningakönnun til allra sveitarfélaga á landinu. Umsjónaraðilar könnunarinnar 

voru Sigrún Júlíusdóttir og Drífa Sigfúsdóttir. Þar sem sveitarfélögum ber, 

samkvæmt þingsályktuninni, að marka sér opinbera stefnu í málefnum 

fjölskyldunnar var könnunin gerð til að kanna hvort sveitarfélögin óskuðu eftir því 

að fjölskylduráð mótaði fyrirmynd að fjölskyldustefnu sem þau gætu síðan unnið 

eftir (Félagsmálaráðuneytið, 2001).  Á grundvelli svara í könnuninni lagði 

fjölskylduráð fram tilmæli til sveitarfélaganna um gerð fjölskyldustefnu. 

Fjölskylduráð mælir með því að sveitarfélögin setji sér einföld og skýr 

meginmarkmið eða leiðarljós sem standist tímans tönn. Síðan skuli þau setja sér 

undirmarkmið sem vísi til einstakra málaflokka og séu hugsuð til skemmri tíma. 

Þessi markmið þarf síðan að útfæra við gerð framkvæmdaáætlana, til skemmri og 

lengri tíma, ásamt því að setja fram mælikvarða til þess að mæla árangurinn 

(Velferðaráðuneytið, 2001). 

3.1.1 Fjölskyldustefna Reykjanesbæjar 

Hér verður fjallað um fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar sem er stærsta 

sveitarfélagið á Suðurnesjum. Reykjanesbær hefur í gegnum tíðina lagt mikið upp 

úr því að hafa vel mótaða fjölskyldustefnu. Gerð fjölskyldustefnunnar var lokið árið 

2003 og var hún gerð á grundvelli þingsályktunartillögu um opinbera 

fjölskyldustefnu. Leitað var eftir hugmyndum frá mörgum aðilum við vinnslu 

hennar. Þar má nefna stjórnir foreldrafélaga, sóknarpresta Keflavíkur og 

Njarðvíkur, nemendaráð grunnskólanna og einnig var auglýst í staðbundnum 

fréttamiðlum á Reykjanesi eftir hugmyndum (Reykjanesbær, e.d.b.). Fjölskyldu- og 
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félagsþjónustunni var falin verkefnisstjórn við mótun  stefnunnar. Í nóvember 2002 

var myndaður vinnuhópur undir forystu Hjördísar Árnadóttur félagsmálastjóra. Í 

vinnuhópnum voru Stefán Bjarkason, íþrótta- og tómstundafulltrúi, Eiríkur 

Hermannsson fræðslustjóri og Sigríður Jóna Jóhannesdóttir, tæknifulltrúi 

umhverfis- og tæknisviðs. Einnig komu Ólafur Kjartansson, fyrrverandi 

framkvæmdastjóri markaðs- og atvinnumálasviðs, Reynir Valbergsson 

fjármálastjóri og Pétur Jóhannsson, framkvæmdastjóri atvinnu- og hafnarsviðs, að 

mótun stefnunnar (Reykjanesbær, e.d.a.). 

Í fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar er  sett fram stefna í einstökum 

málaflokkum, svo sem forvörnum, skólamálum, starfsmannamálum, 

jafnréttisáætlun, stefna í málefnum innflytjenda, öryggisstefna og umhverfisstefna. 

Meginmarkmið fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar er að stuðla að fjölskylduvænu og 

mannúðlegu samfélagi, þar sem lögð er áhersla á fjölskylduna sem hornstein 

samfélagsins. Þá leggur bærinn áherslu á að búa fjölskyldunni sem vænlegust 

skilyrði til styrkja hana og efla. Reykjanesbær leggur áherslu á það að sýna gott 

fordæmi, bæði sem þjónustuaðili og atvinnurekandi. Þarfir fjölskyldunnar eru 

hafðar að leiðarljósi við skipulag starfseminnar. Stefna Reykjanesbæjar er einnig að 

ná að samþætta skólastarf, íþróttir og tómstundir barna. Jafnframt skal tryggja að 

þeir starfsmenn bæjarins sem vinna með börnum fái fræðslu um einelti, einkenni 

eineltis og hvernig eigi að koma í veg fyrir það eða bregðast við því. Reykjanesbær 

er einnig með í fjölskyldustefnu sinni að fullorðnir íbúar séu meðvitaðir um 

samfélagslega ábyrgð við uppeldi barna. Sem hluti af fjölskyldustefnu sinni, býður 

Reykjanesbær upp á, að barnafjölskyldum sé gefinn kostur á afborgunarskilmálum 

vegna ýmissa gjalda svo sem tónlistarskóla og annarra sambærilegra gjalda 

(Reykjanesbær, e.d.a.). 

Reykjanesbær leggur upp með það að atvinnurekendur séu jákvæðir í garð 

fjölskyldunnar, svo sem með auknu umburðarlyndi og sveigjanlegum vinnutíma, 

sérstaklega þegar fjölskyldur standa frammi fyrir alvarlegum veikindum eða ef aðrir 

erfiðleikar steðja að. Mikið er lagt upp úr því að skapa forsendur til þess að ná 

jafnvægi á milli fjölskyldulífs og atvinnuþátttöku. Árlega er veitt viðurkenning þeim 

fyrirtækjum og stofnunum bæjarins á almennum markaði sem hafa skarað fram úr 

í málefnum fjölskyldunnar og hafa því sett sér fjölskylduvæna stefnu. Jafnframt 
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hvetur Reykjanesbær fyrirtæki og stofnanir til þess að setja sér fjölskylduvæna 

stefnu og er það gert með því að hvetja atvinnurekendur í bænum til að skoða 

reksturinn hjá sér með tilliti til þess að bjóða foreldrum upp á ákveðin úrræði til 

samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar (Reykjanesbær, e.d.a.). 

Starfsmenn Reykjanesbæjar eiga að hafa fjölskyldustefnuna að leiðarljósi og 

sýna börnum jafnt sem fullorðnum kurteisi og stuðla að því að félagslíf 

starfsmanna stuðli að samverustundum með fjölskyldunni. Fjölskyldustefnan felur 

einnig í sér það markmið að starfsfólki Reykjanesbæjar verði gert kleift að 

samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Starfsfólki er gefinn kostur á hlutastarfi, 

sveigjanlegum vinnutíma eða annarri hagræðingu sem leið til að gera starfsfólki 

kleift að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Starfsfólk Reykjanesbæjar getur til 

dæmis minnkað við sig starfshlutfall og gert breytingar á vinnutíma sínum með 

hækkandi aldri eða minni starfsgetu (Reykjanesbær, e.d.a.). Umræða um þessi 

úrræði er tekin upp á starfsmannafundum og í starfsmannaviðtölum hjá bænum 

(Reykjanesbær, e.d.b.).  

 

3.1.2 Stuðningur við fjölskyldur 

Á Íslandi hafa verið sett lög og reglugerðir til þess að styrkja stöðu fjölskyldunnar 

og til að aðstoða einstaklinga með fjölskylduábyrgð að taka þátt bæði í vinnu og 

einkalífi. Hér verður stiklað á stóru yfir helstu lög, reglur og aðra opinbera þjónustu 

sem er í boði á Íslandi, sem styður fjölskyldufólk í samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar.  

Hér á landi gilda lög nr. 27/2000 um bann við uppsögnum vegna 

fjölskylduábyrgðar. Þessi lög styrkja stöðu starfsfólks með fjölskylduábyrgð til að ná 

fram samþættingu milli hennar og vinnu. Í lögum nr. 27/2000 kemur fram að 

óheimilt sé að segja starfsmanni upp störfum sé það eingöngu vegna 

fjölskylduábyrgðar sem hann ber. í lögum nr. 88/1971 um 40 stunda vinnuviku 

kemur fram takmörkun á dagvinnutímum starfsmanna sem skulu ekki vera fleiri en 

40 dagvinnutímar í hverri viku. Lögin gera ráð fyrir að semja megi um skemmri 

vinnuviku en almennt skuli vinna 8 tíma vinnudaga frá mánudegi til föstudags, 

nema annar vinnutími henti eðli starfsins frekar. Þegar rýnt er í þessi lög má sjá að 
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starfsmaður og vinnuveitandi geta samið sín á milli um það fyrirkomulag sem 

hentar öllum, svo framarlega sem dagvinnan fari ekki yfir þann tíma sem er 

leyfilegur.  

Þá eru á Íslandi lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 sem hafa það 

yfirlýsta markmið að auðvelda einstaklingum að samþætta vinnu og 

fjölskylduábyrgð með því að gera bæði körlum og konum kleift að eiga starfsframa 

og einkalíf. Í dag kveða þessi lög á um að við fæðingu eða ættleiðingu barns ásamt 

töku í varanlegt fóstur eigi hvort foreldri fyrir sig rétt á greiðslum í orlofi í þrjá 

mánuði. Auk þess eigi þeir sameiginlegan rétt til þriggja mánaða sem þeir geti skipt 

með sér eins og þeir vilja. Í lögum nr. 10/2008 til þess að jafna stöðu kynjanna, 

segir að markmið laganna sé að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum 

á milli kvenna og karla. Ennfremur segir að til þess að ná fram þessum markmiðum 

verði að bæta stöðu kvenna og auka starfsmöguleika þeirra, vinna gegn 

launamisrétti, annarri almennri mismunun á grundvelli kyns og gera báðum 

kynjunum kleift að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. 

Að þessu viðbættu hefur Alþingi ákveðið að styrkja stöðu barna og 

ungmenna og fjölskyldna þeirra en Alþingi samþykkti þann 13. júní 2007 að gera 

aðgerðaáætlun til þess að styrkja stöðu þeirra. Aðgerðaáætlunin á að vera unnin á 

fjórum árum og byggð á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í þingsályktun 

Alþingis kemur meðal annars fram að ríkið, aðilar vinnumarkaðarins og sveitarfélög 

skuli móta tillögur um aðgerðir til þess að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð og 

þjónustu við barnafjölskyldur. Í þessum efnum verði einkum litið til þess hvernig 

megi tryggja að fyrirtæki setji sér fjölskyldustefnu, stytti vinnutíma, bjóði upp á 

sveigjanlegri vinnutíma og hvernig foreldrar geti betur sinnt börnum sínum vegna 

veikinda eða fötlunar (Þingskjal 39, 2007).  

Þó er stuðningi opinbera kerfisins ábótavant hér á landi. Á Íslandi er 

fæðingarorlof styst af Norðurlöndum og reglur um leikskólavist taka ekki gildi fyrr 

en við tveggja ára aldur. Því lenda margir foreldrar í vandræðum með dagvistun 

barna fram að tveggja ára aldri. Einnig sýna samanburðarrannsóknir að stuðningur 

vegna umönnunar barna er minni hérlendis (Ingólfur V. Gíslason og Guðný Björk 

Eydal, 2011). Þá er Ísland eina ríkið á Norðurlöndunum sem hefur ekki sett lög um 

heima- eða umönnunargreiðslur. Þó að þessar greiðslur séu ekki í lögum á Íslandi 
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hafa ýmis sveitarfélög sett sér reglur um umönnunargreiðslur (Guðný Björk Eydal 

og Tine Rostgaard, 2010). Reykjanesbær greiðir til að mynda umönnunargreiðslur 

til foreldra barna til 15 mánaða aldurs (Reykjanesbær, 2007). Þá hefur einnig verið 

sett reglugerð nr. 907/2005 um daggæslu barna í heimahúsum fram að 

grunnskólaaldri, en það ætti að auðvelda foreldrum að samþætta vinnu og 

fjölskylduábyrgð. 

Þessi umfjöllun er ekki tæmandi en hún gefur mynd af því hvernig lög, 

reglur og opinber þjónusta getur nýst fjölskyldufólki við að samþætta vinnu og 

fjölskylduábyrgð. Opinber þjónusta er þó minni við barnafjölskyldur á Íslandi en á 

hinum Norðurlöndunum, því má ætla að mikilvægt sé að auka möguleika til 

samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar hér á landi.  

 

3.2 Fjölskyldustefna fyrirtækja og stofnana 

Stefnur fyrirtækja og stofnana geta breytt miklu fyrir starfsmenn með 

fjölskylduábyrgð. Stefnur og ákvæði geta snert ýmsa fleti, en í fyrirtækjum geta 

verið almennar starfsmannastefnur og svo stefnur sem taka á einstökum þáttum, 

eins og fjölskylduábyrgð starfsmanna (Hein, 2005).  

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2006) lýsir almennri starfsmannastefnu sem 

yfirlýstri stefnu fyrirtækis eða stofnunar um það hvernig staðið er að 

starfsmannamálum. Í stefnunni kemur fram hvaða kröfur eru gerðar til 

starfsmanna og aðbúnaðar þeirra. Hann bendir á 22 lykilþætti sem góð 

starfsmannastefna eigi að innihalda. Einn þeirra þátta er starfið og fjölskyldan og 

um það er sagt: 

 

Hér er lagt upp úr möguleika starfsmanna á að samþætta vinnu og 
einkalíf þannig að jafnvægi ríki. Enn fremur er starfsmönnum gert kleift 
að hafa sveigjanleika í starfi m.a. til að sinna tímabundið 
fjölskylduábyrgð s.s. umönnun barna og eða sjúkra fjölskyldumeðlima. 
Einnig eru tilgreindar umgengnisreglur, fyrirkomulag heimsókna vina og 
kunningja á vinnustað og fyrirkomulag vinnurýmis (Gylfi Dalmann 
Aðalsteinsson, 2006, bls. 137). 

 

Samkvæmt Catsouphes (2002) hafa fræðimenn greint fjóra þætti sem 

skilgreina fjölskylduvænan vinnustað. Í fyrsta lagi eru það stefnur, áætlanir og 
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úrræði sem stuðla að jafnvægi á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar og lífsgæðum 

fyrir starfsmenn. Í öðru lagi er það vinnustaðamenning og andrúmsloft sem 

endurspeglar fjölskylduvænleika. Í þriðja lagi eru það vinnustaðasambönd á milli 

yfirmanna og starfsmanna. Þar þarf að ríkja virðing fyrir fjölskylduábyrgð 

starfsmanna. Í fjórða og síðasta lagi þurfa vinnuferli, verklag og önnur kerfi að 

byggjast í kringum ávinning fyrir bæði vinnuveitanda og starfsmenn (Catsouphes, 

2002).  

Strachan og Burgess (1998) nefna að þau fyrirtæki sem eru fjölskylduvæn 

viðurkenni fjölskylduábyrgð starfsmanna sinna og auðveldi þeim samþættingu 

vinnu og fjölskylduábyrgðar. Það sé meðal annars gert með því að setja sér 

fjölskyldustefnu sem fari fram úr þeim lögbundnu skyldum sem þau bera í þeim 

efnum. Við mótun á fjölskyldustefnu er mikilvægt annars vegar að hafa í huga þau 

lög sem gilda á vinnumarkaði í hverju landi fyrir sig og hins vegar að hafa í huga 

hver eru einkenni vinnunnar og fjölskylduaðstæður starfsmanna (Breaugh og Frye, 

2008).  

 

3.2.1 Skilgreining á fjölskyldustefnu fyrirtækja og stofnana 

Með fjölskyldustefnu er vísað til stefnu fyrirtækja og stofnana til þess að auðvelda 

starfsfólki að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð og styðja þannig við einkalíf 

starfsmanna (Kelly o.fl., 2008). Formleg fjölskyldustefna er formlega skráð og birt 

til þess að auðvelda starfsmönnum samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. 

Óformleg fjölskyldustefna felur í sér samkomulag á milli yfirmanna og starfsmanna 

um úrræði fyrir starfsfólk vegna samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar, stefnan 

er þá ekki formlega skrifuð niður eða birt hjá fyrirtækinu eða stofnuninni 

(Wharton, Chivers og Blair-Loy, 2008). Til eru allmargar skilgreiningar  á 

fjölskyldustefnum fyrirtækja og stofnana. Það kveður þó við samskonar tón í þeim 

flestum. Til að mynda skilgreindu Simkin og Hillage (1992) að fjölskyldustefna sé 

bæði formleg og óformleg og byggi á skilyrðum og skilmálum með það að 

leiðarljósi að gera starfsmönnum kleift að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. 

Callan (2007) byggir síðan á skilgreiningu þeirra og bætir við þrem undirflokkum 

sem eru til þess fallnir að auðvelda samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. 
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Fyrsti flokkurinn snýr að ákvæði um leyfi frá störfum samkvæmt reglum um 

fæðingarorlof mæðra og feðra, leyfi vegna sérstakra fjölskylduaðstæðna, til dæmis 

að sinna öldruðum foreldrum. Annar flokkurinn snýr að ákvæði sem kveða á um 

sveigjanlega vinnutilhögun, svo sem hlutastörf, sveigjanlegt vinnufyrirkomulag, 

deilistörf, vinnutímastyttingu, samninga um árstíðavinnu og heima- eða fjarvinnu. 

Þriðji og síðasti flokkurinn snýr að ákvæðum um vinnuaðstæður starfsmanna eins 

og barnagæsla á vinnustaðnum.   

 

3.3 Fjölskylduábyrgð og vinnuskyldur 

Skilgreining á fjölskylduábyrgð einstaklinga getur verið mismunandi eftir 

þjóðfélögum en venjan er að hún taki til umönnunar á börnum og sjúkum eða 

öldruðum aðstandendum ásamt heimilisverkum eins og að þrífa og elda (Hein, 

2005). Samkvæmt Eby o.fl. (2005) fer umfang fjölskylduábyrgðar eftir því hvort 

einstaklingur sé giftur eða í sambúð, fjölda og aldur barna hans og hvort hann beri 

aðra ábyrgð eins og að hugsa um aldraða foreldra sína. Þá getur einstaklingurinn 

einnig borið ábyrgð á öðrum öldruðum fjölskyldumeðlimi með tilliti til 

fjárhagsþarfar, heilsu og annarra félagslegra þarfa.  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að það er munur á fjölskylduábyrgð á milli 

kynjanna hér á landi. Steinunn Hrafnsdóttir (2004) segir í sinni rannsókn að allt 

bendi til þess að hér á landi beri konur meiri ábyrgð á umönnun aldraðra, fatlaðra 

og veikra fjölskyldumeðlima en karlar. Þá benda Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn 

Stefánsson (2010) á að skipting heimilisstarfa sé enn ójöfn og að það komi aðallega 

fram í hvernig umönnun barna og uppeldis þeirra skiptist á milli kynjanna. Þau 

benda þó á að karlar verji meiri tíma í heimilisstörf nú heldur en þeir gerðu árið 

2005. 

Á Íslandi gilda ákveðin lög og reglur um aðila á vinnumarkaði. Í þeim reglum 

koma fram megineinkenni vinnuskyldu starfsmanna. Þar kemur fram að 

starfsmenn eigi að sinna starfi sínu á viðunandi hátt miðað við aldur þeirra, 

reynslu, menntun og þjálfun. Starfsmenn eru bundnir ákveðnum skyldum sem 

koma fram í kjarasamningum og ráðningarsamningum (Sigríður Logadóttir, 2003). 

Þessar skyldur geta verið mismunandi. 
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Aðalskyldur starfsmanna felast í því að vinna þau störf sem þeir eru ráðnir 

til að gera. Það er oftast bundið við ákveðin störf eða tiltekin verksvið. Skylda 

þeirra byggist á ráðningarsamningi, hvort sem hann er munnlegur eða skriflegur. 

Samningurinn má ekki brjóta almenn lög í landinu. Starfsmenn þurfa hugsanlega 

einnig að uppfylla ákveðnar trúnaðarskyldur en þær geta verið óskrifaðar reglur 

sem gilda á vinnumarkaði (Sigríður Logadóttir, 2003). 

3.4 Samþætting vinnu og fjölskylduábyrgðar 

Ýmsar breytingar hafa orðið undanfarna áratugi á lýðfræðilegri samsetningu 

vinnuaflsins. Aukin atvinnuþátttaka kvenna hefur leitt til þess að hefðbundin 

hlutverk karlsins sem fyrirvinnu er ekki lengur ráðandi, heldur eru báðir aðilar 

útivinnandi í auknum mæli og eru samhliða því að hugsa um fjölskyldu sína 

(Poelmans, Kalliath og Brough, 2008). Vinnuumhverfið hefur því breyst og 

starfsmenn gera auknar kröfur um samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Því 

verða fyrirtæki og stofnanir að mæta þessum þörfum starfsmanna sinna (Callan, 

2008).   

Skilgreiningin á samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar er ekki einsleit. 

Hver og einn einstaklingur hefur mismunandi þarfir og því hentar ekki ein aðferð til 

samþættingar fyrir alla (Poelmans o.fl., 2008). Almennt felur samþætting vinnu og 

fjölskylduábyrgðar í sér að draga úr eða eyða togstreitu sem getur skapast þar á 

milli og ná fram jafnvægi á milli vinnunar og fjölskyldunnar  (Hein, 2005).  

 Öll fyrirtæki og stofnanir eru mismunandi og hafa því mismunandi 

möguleika til að bjóða starfsmönnum að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. 

Þetta getur einnig verið misjafnt á milli starfshlutverka innan fyrirtækja og stofnana 

(Guerreiro og Pereira, 2010). Þannig eru fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök sem 

eru ekki rekin í gróðraskyni líklegri að bjóða uppá ýmiss úrræði til að auðvelda 

starfsmönnum samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Þá eru fyrirtæki sem eru 

með fleiri konur í stjórnendastöðum líklegri til þess að styðja við samþættingu 

ásamt því að stærri fyrirtæki og stofnanir eru líklegri til að bjóða uppá úrræði til að 

auðvelda starfsmönnum sínum samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar (Matos 

og Galinsky, 2012). 
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Í rannsókn Tang og Wadsworth (2008) kemur fram að starfsmenn hafa 

mismikil tækifæri til þess að nýta sér samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Sá 

munur felst helst í stöðu starfsmanna innan fyrirtækja og stofnana en ekki þörf 

þeirra á samþættingu. Gott dæmi um þetta er það að starfsmenn sem eru betur 

menntaðir, í stjórnunar- eða sérfræðingastöðu, hafa meiri möguleika til að 

samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð.  

3.4.1 Kenningar um samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar 

Rannsóknir á samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar eiga rætur sínar að rekja í 

hlutverkakenningu (role theory) (Barling, Frone og Kelloway, 2005). 

Hlutverkakenningin leitast við að útskýra samskipti einstaklinga innan 

skipulagsheildar með áherslu á hlutverk einstaklingsins. Hegðun einstaklingsins 

ræðst af væntingum samfélagsins til þess hlutverks sem hann ber. Einstaklingar 

gegna mörgum hlutverkum í lífi sínu og getur því verið flókið að samþætta allar 

þær væntingar sem til þeirra eru gerðar. Samkvæmt kenningunni munu þessi 

hlutverk einhvern tímann skarast og mynda togstreitu á milli þeirra (Barling, Frone 

og Kelloway, 2005; Thompson, 2001). Kenningin lýsir því, svo dæmi sé tekið, að 

starfsmaður í fyrirtæki er með ákveðið hlutverk, til dæmis starfsmannastjóri. 

Starfsmaðurinn er einnig eiginkona og á þrjú börn. Þessi starfmaður hefur því 

þrennum hlutverkum að gegna. Ákveðnar væntingar og kröfur eru gerðar til 

hennar í öllum þessum hlutverkum en einhvern tímann kemur líklega að því að 

togstreita myndist á milli þessara hlutverka þar sem eitt þeirra krefst meiri tíma og 

athygli á ákveðnum tímapunkti heldur en hin tvö. Samþætting vinnu og 

fjölskylduábyrgðar felst þess vegna í því að reyna að lágmarka eða eyða þessari 

togstreitu eins og hægt er. 

Frone (2003) hefur sett fram kenningu í tengslum við samþættingu á vinnu 

og fjölskylduábyrgð sem byggir á því að vinnan geti haft áhrif á fjölskyldulíf, bæði 

með jákvæðum og neikvæðum hætti og að fjölskyldulífið geti haft áhrif á vinnuna, 

bæði með jákvæðum og neikvæðum hætti. Í þessu samhengi hefur Frone skilgreint 

auðgun (enrichment) og smitálag (negative spillover). Auðgun verður þegar eitt 

hlutverk, eins og vinnan, auðgar fjölskyldulíf eða öfugt. Smitálag verður þegar 
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þátttaka í einu hlutverki, eins og vinnu, hefur neikvæð áhrif á annað hlutverk, eins 

og fjölskyldulíf, og öfugt (Frone, 2003). 

Kenningar um samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar fjalla um að vinnan 

hafi áhrif á fjölskyldulíf starfsmanna og þá ábyrgð sem þeir bera heima fyrir og 

öfugt. Þannig má sjá að það er mikilvægt að ná að samþætta þessa tvo þætti svo 

að þeir hafi ekki neikvæð áhrif á hvorn annan.  

 

3.4.2 Úrræði til samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar 

Fyrirtæki og stofnanir bjóða uppá mismunandi úrræði til að ná þeim markmiðum 

sem sett eru í fjölskyldustefnu, hvort sem hún er formleg eða óformleg, til 

samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar. Sum störf eru þannig að þau krefjast 

mikillar viðveru á vinnustað og bjóða því upp á takmarkaðari möguleika til 

samþættingar heldur en önnur. Samkvæmt Hein (2005) eru þarfir hvers og eins 

starfsmanns líka misjafnar eftir því hvernig fjölskyldugerð hans er. Thomas og 

Ganster (1995) benda á að ýmiss úrræði sem fyrirtæki og stofnanir bjóða upp á séu 

hugsanlegar leiðir til að auðvelda samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Þó 

hafa rannsóknir bent á að þessi úrræði henti ekki öllum heldur fari það eftir 

hverjum og einum hvort þau auðveldi þeim að samþætta vinnu og 

fjölskylduábyrgð. Í rannsókn Thamar M. Heijstra og Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur 

(2010) komust þær til dæmis að þeirri niðurstöðu að þó veraldarvefurinn auðveldi 

fólki vinnu, eins og með því að vinna að heiman, þá getur hann einnig orðið til þess 

að lengja vinnudaginn og auka kröfur um að starfsmaður sé tiltækur og þannig 

aukið árekstra á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar.   

Hér á eftir verða útlistuð helstu úrræði sem boðið er upp á til þess að 

samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Greint er frá helstu úrræðum sem hafa komið 

ítrekað fram í erlendum rannsóknum og þau skilgreind (sjá Eby o.fl, 2005; 

Thornthwaite, 2004; Glass og Estes, 1997; Hein, 2005; Allen, 2001). Í flestum 

tilvikum verður notast við skilgreiningar Hein (2005) þar sem hún gerir greinagóða 

lýsingu á þeim í bók sinni.  
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Hlutastarf 

Hlutastarf felur það í sér að starfsmenn vinna að öllu jöfnu færri vinnustundir en 

almennt er talið til fullrar vinnu. Starfsmenn vinna þá til dæmis 32 klst. í 80% 

hlutastarfi, í staðinn fyrir 40 klst. í 100% starfi. Þessu væri hægt að ná fram með því 

að starfsmenn vinni sex vinnustundir fimm daga vinnuvikunnar eða þá að þeir vinni 

átta vinnustundir í fjóra daga yfir fimm daga vinnuviku. Þetta úrræði er aðallega 

hugsað út frá því hversu marga vinnutíma starfsmaður vinnur á viku sem hlutfall af 

fullri vinnu (Hein, 2005). 

Stytting vinnuvikunnar 

Stytting vinnuvikunnar felur í sér vinnuáætlun með færri en lengri vinnudögum. 

Fjöldi vinnustunda á viku er sá sami. Þetta getur til dæmis falið í sér fjóra 10 klst. 

vinnudaga á viku í staðinn fyrir fimm átta klst. vinnudaga. Kosturinn við þetta er sá 

að starfsmaðurinn fær fleiri daga í frí, ásamt því að hann ver minni tíma í það að 

koma sér í og úr vinnu. Aftur á móti er ókosturinn sá að vinnudagarnir sjálfir eru 

lengri, sem getur skilað sér í aukinni þreytu (Hein 2005). 

Sveigjanlegur vinnutími 

Sveigjanlegur vinnutími felur það í sér að starfsmenn geti ákveðið hvenær dagsins 

þeir byrji vinnuna og ljúki henni. Fyrirkomulagið felst í því að starfsmönnum er gert 

skylt að uppfylla ákveðna vinnuskyldu, svo sem að skila af sér átta vinnustundum 

yfir daginn. Starfsmanninum er síðan frjálst að öllu eða einhverju leyti að ráða því 

hvenær hann vinnur þessa átta tíma af sér yfir daginn. Stundum felur sveigjanlegur 

vinnutími það í sér að starfsmanni er heimilt að vinna á matartíma og fara í staðinn 

fyrr heim. Kostirnir við þetta úrræði eru meðal annars þeir að starfsmenn geta 

hagrætt byrjuninni á vinnudeginum þannig að þeim gefist tími til þess að fara með 

eða sækja börnin sín í skólann. Starfsmenn ná einnig að fara í og úr vinnu á tímum 

sem henta þeim betur til þess að losna við mikinn umferðarþunga. Ókosturinn í 

þessu felst í utanumhaldi á unnum tímum fyrir vinnustaðina og starfsmanninn 

(Hein, 2005). 
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Möguleiki á skiptivinnu (vaktaskipti) 

Vaktavinna felst í því að vinnutími getur verið á daginn, kvöldin, á nóttunni og um 

helgar. Í fyrirtækjum þar sem starfsmenn vinna vaktavinnu getur verið boðið upp á 

það að starfsmenn skipti um vakt við aðra starfsmenn til þess að hagræða 

vinnutíma sínum í samræmi við fjölskylduábyrgð. Kostir þess eru þeir að 

starfsmenn geta breytt vinnutíma sínum ef vaktir þeirra lenda á viðburðum í lífi 

fjölskyldunnar. Ókostirnir felast meðal annars í því að í staðinn geta starfsmenn 

lent í því að vinna fleiri vaktadaga í röð (Hein, 2005). 

Heima- eða fjarvinna 

Með heima- eða fjarvinnu er oftast átt við það að starfsmenn geti unnið vinnuna 

utan vinnustaðarins og þar sem það hentar þeim best. Þetta þýðir oftast að 

starfsmenn geta tekið vinnuna heim og klárað verkefnin sín þar ef þeim hentar. 

Heima- og fjarvinna er þó ekki takmörkuð við það að vinna heima. Starfsmaðurinn 

getur í raun unnið alls staðar þar sem tæknin býður upp á það. Kostir þessa 

fyrirkomulags fyrir barnafólk eru miklir. Með þessu móti geta þeir unnið heima og í 

leiðinni séð um veikt barn eða annast börn vegna skólafría. Þetta fyrirkomulag 

getur einnig lækkað ferðakostnað starfsmanna, þar sem þeir þurfa ekki að ferðast 

til og frá vinnu á hverjum degi. Ókostir þessa fyrirkomulags fyrir starfsmenn eru 

þeir að ef þetta er gert til lengdar geta þeir fundið fyrir einangrun, misst af 

stöðuhækkunum og þótt erfitt að slíta sig frá vinnunni þegar heim er komið, þar 

sem möguleikinn til þess að vinna er ennþá fyrir hendi (Hein, 2005).  

Leyfi til þess að koma með börn í vinnuna, ef þörf er á 

Í sumum fyrirtækjum er starfsmönnum boðið upp á það að koma með börnin með 

sér í vinnuna hluta úr degi eða í einn og einn dag, svo sem vegna þess að skólar eru 

lokaðir og foreldrarnir hafa ekki tök á því að koma þeim í gæslu. Kostir þessa 

úrræðis fyrir starfsmenn eru að þeir þurfa ekki að taka sér frí í vinnunni til þess að 

vera heima með börnunum af því að þau eru í skólafríi. Ókostirnir við þetta úrræði 

geta falist í truflun í vinnunni út af barninu sem skilar sér í minni afköstum 

starfsmanna (Hein, 2005). 
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Fjölskyldudagar og viðburðir 

Fyrirtæki hafa stundum þá stefnu að bjóða mökum starfsmanna með á viðburði á 

vegum fyrirtækisins, svo sem jólahlaðborð, árshátíðir og fleiri skemmtanir. Einnig 

hafa fyrirtæki haldið fjölskylduskemmtanir á borð við fjölskyldudag eða jólaböll 

fyrir börnin (Rabinowitz, e.d.).  

Að sinna einkaerindum á vinnutíma 

Starfsmönnum er stundum heimilt að sinna stuttum einkaerindum á vinnutíma, án 

þess að draga þann tíma frá vinnuskyldu sinni. Hvernig þessu er háttað er vanalega 

samkomulag á milli vinnuveitenda og starfsmanna (Hein, 2005). 

 

3.5 Ávinningur starfsmanna, fyrirtækja og stofnana af fjölskyldustefnu 

Í undanförnum köflum hefur verið fjallað um fjölskyldustefnu í fyrirtækjum og 

stofnunum. Hér verður fjallað um hver ávinningur fyrirtækja og stofnana er af 

fjölskyldustefnu sem auðveldar starfsmönnum að samþætta vinnu og 

fjölskylduábyrgð og hver er ávinningur starfsmanna.  

Með því að setja fram fjölskyldustefnu í fyrirtækjum og stofnunum myndast 

sameiginlegur ávinningur á milli fyrirtækja og stofnana og starfsmanna þeirra. Það 

leiði af sér betri anda á meðal starfsmanna sem bæti líðan þeirra (Hein, 2005). 

Ávinningur starfsmanna hefur sýnt sig í bættri heilsu þeirra og barna þeirra 

(Widener, 2007). Þá er ávinningurinn að hafa fjölskyldustefnu, sem meðal annars 

felur í sér sveigjanleika, að þeir geta ráðið að einhverju leyti hvenær, hvar og 

hversu lengi þeir vinna og með því minnkað álag sem auðveldar þeim samþættingu 

vinnu og fjölskylduábyrgðar (Davis og Kalleberg, 2006). Þá búi starfsmenn almennt 

við betri líðan og upplifi minni streitu (Matos og Galinsky, 2012). Fjölskyldustefna í 

fyrirtækjum og stofnunum sem bjóða upp á samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar leiðir af sér betri anda á meðal starfsmanna sem leiðir af sér 

minni starfsmannaveltu, með því fer einnig minni tími í það að þjálfa nýja 

starfsmenn (Hein, 2005). Hochschild (2001) fjallar í bók sinni „The time bind“ um 

rannsókn sem gerð var af Grover og Crooker árið 1995. Sú rannsókn leiddi í ljós að 

starfsmenn sem unnu hjá stofnunum eða fyrirtækjum með fjölskyldustefnur sýndu 
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meiri afköst en starfsmenn hjá fyrirtækjum sem voru ekki með slíkar stefnur. 

Fyrirtæki og stofnanir eru jafnframt líklegri að geti náð í unga starfsmenn sem eru 

að byrja starfsferil sinn ef fyrirtæki hafa mótað sér fjölskyldustefnu (Widener, 

2007). Hochscild (2001) bendir einnig á að starfsmenn sem vinni hjá 

fjölskylduvænu fyrirtæki eða stofnun sýni meiri tryggð við vinnu sína og vinni því 

lengur hjá þeim. Það sé því góð ástæða fyrir fyrirtæki og stofnanir til þess að hafa 

fjölskyldustefnu. Ávinningur fyrirtækja og stofnana af sveigjanleika er sá að 

starfsmenn hjá fyrirtækjum og stofnunum sem bjóða upp á slíkt eru líklegri en aðrir 

starfsmenn til þess að skila góðri vinnu, hafa meiri tilhneigingu til þess að vera lengi 

á sama vinnustað, eru ánægðari í vinnunni, eru ekki eins neikvæðir og koma ekki 

með neikvæðni frá heimilinu í vinnuna (Matos og Galinsky, 2012). 

Fleiri rannsóknir gefa til kynna, að árangur fyrirtækja og stofnana felist í 

minni starfsmannaveltu, minni fjarvistum, betri ímynd þeirra og aukinni ánægju 

starfsmanna (Torrington, Hall og Taylor, 2008). Í rannsókn sem var gerð árið 1987 

af National Council for Jewish Women, kom í ljós að þær konur sem unnu fyrir 

fjölskylduvænan vinnustað voru sjaldnar veikar, unnu meira í frítíma sínum, unnu 

lengur á meðgöngu og voru líklegri til þess að snúa aftur til starfa eftir barneignir. 

Þessi rannsókn sýndi fram á það að þeir starfsmenn sem nýttu úrræðin sem boðið 

var upp á voru með bestu vinnukröftunum og ólíklegastir til þess að eiga við 

hegðunarvandamál í vinnunni að stríða (Hochschild, 2001). Þegar nýir starfsmenn 

eru að leita eftir störfum, horfa þeir mjög til þess hvort fyrirtækið sé 

fjölskylduvænt. Það sem skiptir þá mestu máli er hvor þeim býðst að samþætta 

vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtæki sem eru fjölskylduvæn bera með sér gott 

orðspor (Bourhis og Mekkaoui, 2010). Þá bendir Hein (2005) á að sameiginlegur 

ávinningur með fjölskyldustefnu náist með því að fá starfsmenn með í vinnu að 

mótun hennar, að ræða um hana og meta. 

 

3.6 Framkvæmd stefnu 

Við framkvæmd fjölskyldustefnu í fyrirtækjum og stofnunum er mikilvægt að 

greina hvaða tilgangi hún eigi að þjóna. Tilgangur fyrirtækja og stofnana með 

fjölskyldustefnu gæti verið til þess að laða að sér betra starfsfólk, þau gætu verið 
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sannfærð um það að samþætting vinnu og fjölskylduábyrgðar skili sér í hagræðingu 

með minnkandi starfsmannaveltu og minni fjarveru. Þá getur starfsfólk verið með 

kröfur um aukinn sveigjanleika á vinnustaðnum vegna álags í starfi (Hein, 2005). 

Stjórnendur notast við ýmsar aðferðir þegar kemur að því að setja fjölskyldustefnu. 

Þó skal hafa í huga að ákvarðanir eru oftast best teknar að vel ígrunduðu máli. Því 

verður fjallað hér um dæmi um hvernig framkvæmdarferli fjölskyldustefnu getur 

verið háttað í fyrirtækjum og stofnunum á skipulagðan hátt.  

Á mynd 1 má sjá hvernig Hein (2005) lýsir skipulögðu ferli við framkvæmd 

fjölskyldustefnu. 

 

Mynd 1. Framkvæmd fjölskyldustefnu fyrirtækja og stofnana (Heimild: Hein, 2005). 

 

Vinnan við fjölskyldustefnu byrjar með greiningu á því hvort þörf er fyrir 

fjölskyldustefnu hjá fyrirtækinu og starfsmönnum þess. Ef þörfin er til staðar er 

haldið áfram með þróun og mótun stefnunnar en þar þarf að hafa í huga hvaða 

úrræði henta starfsmönnum viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar. Eftir að því er 

lokið hefst innleiðing hennar. Í því felst að kynna hana fyrir starfsfólki og hvetja það 

til þess að nýta sér þau úrræði sem boðið er uppá. Kynningin getur farið fram með 

ýmsum hætti, svo sem með tölvupóstum, í fréttabréfum, í vinnuhópum, á 

starfsmannafundum og í starfsmannahandbókum. Eftir að innleiðingu er lokið þarf 

síðan stöðugt að meta og fylgja stefnunni eftir. Framkvæmd fjölskyldustefnu er 

samfellt ferli þar sem að fyrirtæki og stofnanir taka stöðugum breytingum bæði 
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hvað varðar markmið þeirra og strúktúr vinnuaflsins og þá geta samfélagslegar 

breytingar kallað á endurskoðun stefnunnar (Hein, 2005). 

 Á mynd 1 má sjá að í gegnum þetta ferli er mikilvægt að allir aðilar sem 

stefnan snertir séu í góðum samskiptum bæði til þess að sjónarmið allra komi fram 

og til þess að allir séu meðvitaðir um stefnuna, svo hún nýtist öllum þeim sem 

þurfa. Starfsmenn og stjórnendur þurfa síðan að ræða hvað virkar og hvað virkar 

ekki og þannig er hægt að nýta þær ráðleggingar sem falla til, til þess að gera 

stefnuna betri. Stjórnendur verða síðan að tileinka sér stefnuna, það er ekki 

einungis hægt að setja stefnuna og fara síðan ekki eftir henni. Stjórnendur þurfa 

einnig að sýna gott fordæmi og nýta sér þau úrræði sem þróuð hafa verið út frá 

stefnunni sjálfir (Hein, 2005). 

Það má finna ýmsa samsvörun í líkani Hein (2005) við rannsóknir og álit 

annara fræðimanna á þessu sviði. Í rannsókn Guðnýjar Rutar Ísaksen, Steinars Inga 

Matthíassonar og Þóreyjar Árnadóttur (2000) segir að stjórnendur þurfi að leggja 

sig fram við að upplýsa starfsmenn um þá möguleika sem eru í boði  sem og hvetja 

starfsmenn til þess að nýta þá. Behson (2005) bendir á það að ekki sé nóg að 

fyrirtækið setji fram stefnu um tiltekin mál, þeim þurfi að fylgja eftir svo að 

ávinningur náist. Innleiðing fjölskyldustefnu sé ekki frábrugðin því. Ávinningur 

hennar náist þó ekki einungis með innleiðingu. Þættir eins og menning og 

stjórnunarstíll sem styðji við fjölskylduábyrgð séu mikilvægir til þess að 

ávinningurinn af fjölskyldustefnu náist. Stefnan verður að ná því að vera hluti af 

menningu vinnustaðarins. Framkvæmd fjölskyldustefnunnar, innleiðing og umsjón 

hennar bendir til þess hvort hún sé formleg eða óformleg og hvort hún skili sér til 

starfsmannanna (Behson, 2005). Poelmans o.fl. (2008) benda á það að innleiðing 

nýrrar stefnu hafi bein áhrif á vinnustaðamenningu.  

Hvert og eitt fyrirtæki og stofnun hefur sína sérstöku vinnustaðamenningu. 

Flestir sem hafa fjallað um vinnustaðamenningu segja menninguna byggða upp af 

gildum, viðhorfum, trú, skynjun, sýnilegum táknum, samskiptamynstri og hegðun. 

Stundum er vinnustaðamenningu líkt við ísjaka, þar sem aðeins hluti hans er 

sýnilegur. Þetta eru þættir eins og hegðun, reglur, markmið, klæðnaður, talsmáti, 

vinnuaðstæður, viðskipavinir og skipurit vinnustaðarins. Í þeim hluta ísjakans sem 

er undir yfirborðinu eru aftur á móti þættir eins og væntingar, viðhorf, hæfni, 
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ágreiningur, trú, þekking, skoðanir, tilfinningar, gildi, og samskiptamynstur innan 

vinnustaðarins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester 

Rós Gústavsdóttir, 2010).  

Thompson, Beauvais og Lyness (1999) útlistuðu í rannsókn sinni þrjár víddir 

fjölskylduvænnar vinnustaðamenningar. Fyrsta víddin felur í sér stuðning 

stjórnenda við samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Önnur víddin er tengsl 

starfsframa og nýtingar á fjölskylduvænum úrræðum. Þriðja og síðasta víddin er sá 

vinnutími sem vinnustaðurinn væntir frá starfsmönnum sínum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að tengsl væru á milli upplifunar starfsmanna á 

stuðningi við fjölskylduvæna vinnustaðamenningu og nýtingu á fjölskylduvænum 

úrræðum. Þessir tveir þættir höfðu jákvæð áhrif á hollustu og neikvæð áhrif á 

togstreitu á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar. Einnig sýndi rannsóknin fram á það 

að vinnustaðamenning hefur mest áhrif á það hvort starfsmenn nýti sér þau úrræði 

sem eru í boði og hver viðhorf þeirra séu til vinnustaðarins (Thompson, Beauvais 

og Lyness, 1999). 
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4 Þörfin fyrir fjölskyldustefnu í fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi 

Íslendingum er gjarnan lýst sem vinnusamri þjóð. Hér verður fjallað um íslenskar 

fjölskyldur og vinnutilhögun þeirra. Fjallað verður um atvinnuþátttöku, lengd 

vinnutíma og fæðingartíðni Íslendinga. Þessi atriði eru mikilvæg þegar horft er til 

samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar þar sem þetta getur haft áhrif á hversu 

mikil þörf er á samþættingu. Þar á eftir verður gerð grein fyrir togstreitu sem getur 

skapast milli vinnu og fjölskylduábyrgðar. 

4.1 Fjölskyldan og vinnan 

Á Íslandi má segja að miklar breytingar hafi átt sér stað undanfarna áratugi. 

Íslenskt samfélag hefur þróast frá bændasamfélagi yfir í neyslusamfélag. Í kjölfar 

þess hafa sögulega hefðbundin hlutverk kynjanna í íslenskum fjölskyldum breyst 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Á Íslandi er lengd vinnudags, fæðingartíðni og 

atvinnuþátttaka kvenna talin vera með því hæsta sem gerist. Þar af leiðandi verður 

að hafa í huga að gefa báðum foreldrum tækifæri til þess að samþætta vinnu og 

fjölskylduábyrgð svo að samfélagið geti staðið undir sér (Eva Bjarnadóttir og Eygló 

Árnadóttir, 2011). Þegar skoðaðar eru tölur um fæðingartíðni ásamt lengd 

vinnudags og atvinnuþátttöku beggja kynjanna á Íslandi kemur í ljós að á Íslandi 

hefur atvinnuþátttaka verið mjög mikil í gegnum tíðina (Andersen, Hougaard og 

Ólafsson, 2011). Hér fyrir neðan verður sýnt fram á gögn því til stuðnings.  

 

Mynd 2. Atvinnuþátttaka 15-64 ára í prósentum 2011, samanburður við Evrópu (Heimild: Eurostat, 2012-a). 
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Atvinnuþátttaka á Íslandi er há miðað við önnur Evrópulönd. Mynd 2 sýnir 

atvinnuþátttöku ýmissa Evrópulanda. Á henni má sjá að Ísland er með næsthæsta 

hlutfall atvinnuþátttöku af Evrópulöndunum. Einungis Sviss er með hærri 

atvinnuþátttöku en hlutfallið þar var 79,3% árið 2011. Atvinnuþátttaka á Íslandi var 

78,5% árið 2011. Norðurlöndin og önnur vestræn Evrópulönd koma þar á eftir 

(Eurostat, 2012-a). 

 

 

Mynd 3. Fjöldi vinnustunda á viku 2012, samanburður við Evrópu (Heimild: Eurostat, 2012-b). 

 

Mynd 3 sýnir fjölda vinnustunda á viku ýmissa Evrópulanda. Á henni má sjá að 

vinnustundir á viku eru nokkuð margar á Íslandi miðað við hin samanburðarlöndin. 

Ísland er í níunda sæti yfir fjölda vinnustunda á viku. Fjöldi þeirra var 40 

vinnustundir á viku á þriðja ársfjórðungi 2012. Það ber að nefna að Ísland er með 

heldur fleiri vinnustundir á viku en hin Norðurlöndin og önnur vestræn Evrópulönd 

(Eurostat, 2012-b). 
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Mynd 4. Fæðingartíðni á hverja þúsund íbúa 2011, samanburður við Evrópu (Heimild: Eurostat, 2012-c). 

 

Mynd 4 sýnir fæðingartíðni á hverja þúsund íbúa árið 2011 í Evrópu. Á mynd 4 má 

sjá að Ísland er með þriðju hæstu fæðingartíðnina Í Evrópu árið 2011. Aðeins Írland 

og Tyrkland voru með hærri fæðingartíðni en Ísland. Á Írlandi var tíðnin 16,3 börn á 

hverja þúsund íbúa og í Tyrklandi var tíðnin 17,2 börn á hverja þúsund íbúa. Árið 

2011 fæddust 14,1 barn á hverja þúsund íbúa á Íslandi. Vestræn Evrópulönd og 

Norðurlönd koma þar á eftir (Eurostat, 2012-c). 

 

4.1.1 Togstreita milli vinnu og fjölskylduábyrgðar 

Togstreita milli vinnu og fjölskylduábyrgðar verður þegar árekstrar eiga sér stað á 

milli vinnu og fjölskyldu, á þann veg að skyldur í vinnu komi í veg fyrir það að 
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2003). Frone, Russell og Barnes (1996) benda á að togstreita milli vinnu og 

fjölskylduábyrgðar valdi álagi sem hafi neikvæð áhrif á heilsu fólks og geti leitt til 

þunglyndis og notkunar vímugjafa.  

Í rannsókn Breugh og Frye (2008) um árekstra milli vinnu og 

fjölskylduábyrgðar kemur fram að aukning einstæðra foreldra, aukning á því að 

báðir foreldrar eru útivinnandi og aukning á umönnun aldaðra foreldra á 

undanförnum árum megi tengja við aukna togstreitu milli vinnu og fjölskyldu. Hein 

(2005) segir að það séu aðallega fjögur vandamál sem starfsmenn með 

fjölskylduábyrgð upplifa. Í fyrsta lagi er það skipulagning á tíma með fjölskyldunni 
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(organizing family schedules), þar sem starfsmenn þurfa að samþætta 

fjölskyldutíma og vinnutíma. Í öðru lagi að geta sinnt neyðartilvikum (coping with 

emergencies) eins og veikindum barna eða annarara aðstandenda sem getur leitt 

til mikillar fjarveru frá vinnu. Í þriðja lagi er það að fá lengri tíma til að sinna 

umönnun barna sinna eða annarra aðstandenda (coping with longer care periods) 

eftir að lögbundin leyfi hafa verið fullnýtt. Í fjórða og síðasta lagi er mismunun í 

vinnu (discriminition at work) vegna mismunandi  fjölskylduábyrgðar starfsmanna. 

Hér má sjá ákveðna samsvörun á milli Hein (2005) og Breugh og Frye (2008).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að álag tengt auknum vinnutíma og 

hvernig skipulag vinnutíma starfsmanna er háttað hefur neikvæð áhrif á 

starfsmenn heima fyrir og í vinnu (Burnett, Coleman, Houlston og Reynolds, 2012). 

Íslenskir fræðimenn hafa einnig fjallað um að vinnutími hefur mikil áhrif á 

togstreitu. Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir (2010) meta til að mynda 

fækkun vinnustunda hjá körlum úr 52 vinnustundum á viku árið 2005, niður í 42 

vinnustundir á viku vorið 2010 sem áhrifaþátt í minni togstreitu milli vinnu og 

fjölskylduábyrgðar, þar sem fólk hafi meiri tíma fyrir fjölskylduna. Þetta er 

mikilvægt að hafa í huga þar sem að gæði og fjöldi samverustunda með börnum 

hafa mikil áhrif á þroska þeirra (Gauthier og DeGusti, 2012). Vinnutími kynjanna 

getur verið misjafn og sérstaklega þegar teknar eru saman heildarvinnustundir 

fólks í vinnu og við heimilisstörf. Í rannsókn Þóru Kristínar Þórsdóttur og Kolbeins 

Stefánssonar (2010) tóku þau saman gögn um heildarvinnuálag eftir kyni, 

hjúskaparstöðu, atvinnustöðu og barneignum. Tafla 1 sýnir þá samantekt. Þau 

reiknuðu heildarvinnutíma mismundandi hópa og hvernig tíminn skiptist á milli 

launavinnu, ólaunaðrar umönnunar, heimilistarfa og barnauppeldis. 

Heildarvinnutími í þessari töflu segir til um álag hvers hóps.  
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Tafla 1. Heildarvinnuálag, sundurgreint eftir kyni, hjúskaparstöðu, atvinnustöðu og barneign. 

 

 Launavinna Ólaunuð 
umönnun 

Heimilisstörf Barnauppeldi Samtals 

Konur, í hjúskap, með börn, í fullu starfi 
 

41,75 2,15 13,76 32,62 90,28 

Karlar, í hjúskap, með börn, í fullu starfi 
 

49,81 0,81 9,72 18,95 79,29 

Konur, í hjúskap, með börn, í hlutastarfi 
 

25,94 1,84 17,02 40,05 84,85 

Konur, í hjúskap, barnlausar, í fullu starfi 
 

42,9 4,16 13,91 0 60,97 

Karlar, í hjúskap, barnlausir, í fullu starfi 
 

47,4 0,93 9,26 0 57,59 

Konur, í hjúskap, barnlausar, í hlutastarfi 
 

25,43 2,71 14,54 0 42,68 

Konur, einhleypar, með börn, í fullu starfi 
 

42,95 1,74 10,57 31,7 86,96 

Konur, einhleypar, barnlausar, í fullu starfi 
 

41,8 4,16 8,9 0 54,86 

Karlar, einhleypir,barnlausir, í fullu starfi 
 

55,62 1,56 12,07 0 69,25 

 

 Heimild: Þóra Kristín Þórsdóttur og Kolbeinn Stefánsson,  2010. 

 

Í töflu 1 má sjá að mesta álagið er á konum í hjúskap með börn og í fullu starfi, en 

heildarvinnutími þeirra var 90,28 klst. á viku. Þar á eftir koma einstæðar mæður í 

fullu starfi með 86,96 klst. á viku. Næst minnst er álagið á konum sem eru 

einhleypar, barnlausar og í fullu starfi, en heildarvinnutími þeirra var 54,86 klst. á 

viku. Sá hópur sem var undir minnstu álagi eru konur í hjúskap, barnlausar og í 

hlutastarfi, en þær voru með heildarvinnutíma upp á 42,68 klst. á viku (sama 

heimild). Á töflunni sést að enginn karlmannanna í úrtakinu var í hlutastarfi. 

Áhugavert er að sjá að konur í hjúskap, með börn og í fullu starfi eru með hærra 

vinnuálag en einstæðar mæður í fullu starfi. Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn 

Stefánsson (2010) telja að ein skýringin á því að mæður í hjúskap og í fullu starfi 

séu með hærra vinnuálag en einstæðar mæður í fullu starfi sé sú að karlmanni á 

heimilinu fylgi aukin heimilisstörf.  

 Af þessari umfjöllun má sjá að fjöldi vinnustunda hefur áhrif á togstreitu 

milli vinnu og fjölskylduábyrgðar. Kolbeinn Stefánsson (2008) hefur bent á að á 

Íslandi sé hátt matvælaverð, hátt húsnæðisverð og heimilin mikið skuldsett og því 

megi ætla að tekjuþörf íslenskra heimila setji fólki skorður við ákvörðunartöku um 
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vinnutíma. Umfjöllun um háan fjölda vinnustunda, mikla atvinnuþátttöku og háa  

fæðingatíðni Íslendinga styður við mikilvægi þess að fyrirtæki og stofnanir móti sér 

fjölskyldustefnu til þess að auðvelda starfsmönnum að samþætta vinnu og 

fjölskylduábyrgð, eins og við verður komist. Fjölskyldustefnur fyrirtækja og 

stofnana og þau úrræði sem eru þróuð út frá þeim gætu komið að góðum notum í 

þeim málum.  
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5 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og framkvæmd 

hennar. Við framkvæmd þessarar rannsóknar voru notaðar eigindlegar 

rannsóknaraðferðir í formi greininga á fyrirliggjandi gögnum og viðtala. 

Fyrirliggjandi gögn frá þremur fyrirtækjum og einni stofnun á Suðurnesjum voru 

greind, svo sem starfsmannastefnur, fjölskyldustefnur og jafnréttisáætlun, ásamt 

almennum upplýsingum um þau. Til að fá dýpri þekkingu á rannsóknarefninu voru 

tekin viðtöl við forsvarsmenn starfsmannamála hjá þessum fyrirtækjum og 

stofnun. 

 

5.1 Aðferð rannsóknar 

Rannsóknir í félagsvísindum eru í flestum tilfellum unnar út frá tvenns konar 

aðferðum, eigindlegum (qualitative) rannsóknaraðferðum og megindlegum 

(quantitative) (Neuman, 2006).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir fela það að miklu leyti í sér að skilja 

hugarheim þátttakenda í gegnum upplifun þeirra á veruleikanum. Rannsakandinn 

fær marktækar upplýsingar um viðfangsefnið, þar sem þátttakendur ræða um 

innsýn og hugmyndir sínar varðandi það (Kvale og Brinkmann, 2009; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Rannsakandinn í eigindlegum rannsóknaraðferðum skoðar 

viðfangsefnið með opnu hugarfari og rannsakar hvað má læra af því. Þær eru því til 

þess fallnar að auka og dýpka skilning á rannsóknarefninu (Ragin, 1994). 

Gagnaöflun með eigindlegum rannsóknaraðferðum fer fram með ýmsum hætti, 

svo sem með viðtölum, greiningu á fyrirliggjandi gögnum, þátttökuathugun og 

rýnihópum, svo eitthvað sé nefnt (Neuman, 2006; Silverman, 2005).  

Gagnaöflun með viðtölum fer fram með mismunandi hætti. Samkvæmt 

Esterberg (2002) eru þrjár mismunandi tegundir viðtala; óstöðluð, stöðluð og 

hálfstöðluð viðtöl. Óstöðluð viðtöl líkjast samtölum og eru oftast ekki tekin út frá 

spurningalista heldur myndast spurningarnar á eðlilegan hátt í viðtölunum. Stöðluð 

viðtöl eru formleg og eru tekin útfrá fyrirfram mótuðum spurningalista, en 

spurningalistinn getur þó verið með nokkrar opnar spurningar. Hálfstöðluð viðtöl 

eru ekki eins formföst og gefa þátttakendum kost á því að tjá sig um hugmyndir og 
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skoðanir sínar. Þannig getur uppbygging viðtalsins mótast af svörum þátttakenda 

meira en í stöðluðum viðtölum. 

Styrkleikar viðtala felast í því að rannsakandi er í beinum samskiptum við 

þátttakendur og getur því fylgt spurningum sínum betur eftir. Svarhlutfall er hærra 

í viðtalsrannsóknum en í spurningakönnunum, þar sem líklegra er að þátttakendur 

í viðtölum ljúki ferlinu. Veikleikar viðtala felast í því að rannsakandinn getur haft 

áhrif á svör þátttakenda, þar sem hann er viðstaddur og spyr þátttakendur beint. 

Það getur leitt til þess að þátttakendur svara því sem þeir telja að rannsakandinn 

vilji heyra (Yegidis og Weinbach, 2009). 

Gagnagreining felst í því að rannsakandi notast við og greinir fyrirliggjandi 

gögn svo sem opinber skjöl, bækur, tímarit og greinar svo dæmi séu tekin. Þess 

háttar greining getur haft misjafnan tilgang. Rannsakandinn notast við greiningu á 

fyrirliggjandi gögnum til þess að fá skilning á því efni sem er til skoðunar. Kostur 

þessarar greiningar er lítill kostnaður og aðgengi gagnanna. Veikleikar þessarar 

aðferðar eru að með fyrirliggjandi gögnum fæst ekki fullkominn vitneskja um 

rannsóknarefnið (Neuman, 2006; Silverman, 2005).  

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöður rannsókna (Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakandinn getur haft mikil 

áhrif í eigindlegum rannsóknaraðferðum og þarf því að vera meðvitaður um 

hlutverk sitt. Hann verður einnig að gæta þess að vera ekki með fyrirfram mótaðar 

skoðanir á rannsóknarefninu, svo að upplifun og túlkun þátttakenda fái að njóta sín 

(Yegidis og Weinbach, 2009).  

 

5.2 Val á aðferð 

Eftir mótun rannsóknarspurninga var eigindleg rannsóknaraðferð talin henta best 

fyrir þessa rannsókn. Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel til að fá dýpri 

skilning og auknar upplýsingar um flókin smáatriði. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

eru einnig líklegri til þess að ná fram óvæntum upplýsingum. Þessi aðferð er einnig 

talin henta vel til þess að rannsaka einstaklinga, hópa, fyrirtæki og stofnanir 

(Ghauri og Gronhaug, 2010; Kvale og Brinkmann, 2009).  



  

48 

Rannsakandinn aflaði gagna með hálfstöðluðum viðtölum (semi-structured) 

þar sem þau gefa þátttakendum tækifæri á að segja frá starfi fyrirtækisins eða 

stofnunarinnar á þessu sviði. Jafnframt geta þátttakendur upplýst rannsakandann 

um atriði sem ekki hefur verið sérstaklega spurt um, þar sem rannsóknir hafa sýnt 

fram á að fyrirtæki og stofnanir þróa mismunandi úrræði til samþættingar vinnu og 

fjölskylduábyrgðar. Þá greindi rannsakandinn einnig fyrirliggjandi gögn um 

fyrirtækin og stofnunina sem eru tekin fyrir á grundvelli eigindlegrar 

rannsóknaraðferðar. 

5.3 Úrtak og þátttakendur 

Í rannsókninni var notast við markmiðsúrtak (theoretical sampling) til þess að velja 

fyrirtæki. Þess konar aðferð er notuð þegar finna á hóp eða flokk til þess að 

rannsaka sem hentar best fyrir rannsóknina og rannsóknaspurninguna. Einnig má 

breyta stærð úrtaksins á meðan rannsóknin stendur yfir (Silverman, 2005). Í þessari 

rannsókn hentaði best að taka viðtöl við forsvarsmenn starfsmannamála þar sem 

þeir eru helstu sérfræðingar fyrirtækja og stofnana í málefnum starfsmanna sinna 

og ættu því að geta gefið greinagóða mynd af viðfangsefni rannsóknarinnar.  

Út frá fyrri umfjöllun um áhrif opinberrar stefnumörkunar á fjölskyldustefnur 

í fyrirtækjum og stofnunum þótti rannsakanda áhugavert að afmarka úrtak 

rannsóknarinnar við Suðurnesin þar sem stærsta sveitarfélagið, Reykjanesbær, á 

svæðinu hefur hátt í áratug unnið eftir formlegri fjölskyldustefnu. Bæjarfélagið 

hefur fengið hrós fyrir fjölskyldustefnu sína og eiga stofnanir Reykjanesbæjar að 

fara eftir henni við skipulagningu starfsemi sinnar (Reykjanesbær, e.d.a). 

Rannsakandinn valdi því skrifstofu Reykjanesbæjar í úrtakið. Í ljósi þess að stærri 

fyrirtæki og stofnanir eru líklegri til að bjóða upp á samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar (Matos og Galinsky, 2012) ákvað rannsakandinn að takmarka 

val fyrirtækja og stofnana við einingar með 50 eða fleiri starfsmenn. Þar af leiðandi 

voru valin þrjú fyrirtæki á Suðurnesjum sem hafa öll hlotið viðurkenningu á 

undanförnum fjórum árum vegna starfsmannamála. Tvö þeirra hafa hlotið 

viðurkenningu sem Reykjanesbær gefur fjölskylduvænum fyrirtækjum í 

Reykjanesbæ, en þau eru Kaffitár og HS Orka (HS Orka, 2008; Kaffitár, 2010). Einnig 

var Fríhöfnin fyrir valinu því hún telst eitt af fyrirmyndafyrirtækjum SFR og VR 2011 
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(Fríhöfnin, 2012). Úrtak rannsóknarinnar samanstendur því af þessum fyrirtækjum 

og stofnun. Þátttakendur voru: 

 

Aðalheiður Héðinsdóttir, forstjóri, stofnandi og eigandi Kaffitárs 

Guðrún Þorsteinsdóttir, starfsþróunarstjóri Reykjanesbæjar 

Petra Lind Einarsdóttir, gæða- og starfsmannastjóri HS Orku 

Sóley Ragnarsdóttir, starfsmannastjóri Fríhafnarinnar 

 

5.4 Viðtalsvísir 

Í rannsókninni var stuðst við viðtalsvísi (fylgiskjal nr. 3). Viðtalsvísirinn tekur mið af 

því hvort um er að ræða stöðluð, óstöðluð eða hálfstöðluð viðtöl (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Mikilvægt er að rannsakandinn beiti virkri hlustun og fylgi 

svörum þátttakendanna eftir með frekari spurningum (Esterberg, 2002).  

Við framkvæmd eigindlegra viðtala er notast við ýmiss konar tæki til aðstoðar 

við vinnslu viðtalanna. Í sumum tilvikum er notast við hljóðupptöku, ef viðmælandi 

gefur samþykki fyrir því (Silverman, 2005). Í þessari rannsókn voru viðtölin tekin 

upp og þau afrituð yfir á tölvutækt form. 

Viðtöl voru tekin við forsvarsmenn starfsmannamála fyrirtækjanna og 

stofnunarinnar í rannsókninni. Eins og áður hefur komið fram eru rannsóknar-

spurningar sem leitað er svara við þrjár:  

1. Hafa fyrirtækin og stofnunin mótað sér fjölskyldustefnu? 

2. Er stefnan formleg eða óformleg? 

3. Hvaða úrræði bjóða fyrirtækin og stofnunin á Suðurnesjum 

starfsmönnum sínum til að auðvelda samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar? 

Viðtalsvísirinn var saminn út frá rannsóknum sem fjallað hefur verið um í 

ritgerðinni. Spurt var hvort fjölskyldustefna væri til staðar og frekar út í þá 

fjölskyldustefnu ef svo var. Jafnframt var spurt hvaða úrræði væru í boði fyrir 

starfsmenn til samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar út frá helstu úrræðum 
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sem ítrekað hafa komið fram í erlendum rannsóknum (sjá Eby o.fl., 2005; 

Thorntwaite, 2004; Glass og Estes, 1997; Hein, 2005; Allen, 2001). Þá var spurt um 

framkvæmd, nýtingu, vitund og þörf á fjölskyldustefnu út frá því skipulagða 

framkvæmdarferli sem Hein (2005) lýsti og sjá má á mynd 1. Einnig voru 

þátttakendur beðnir að lýsa uppbyggingu fyrirtækjanna og stofnunarinnar. 

 

5.5 Framkvæmd rannsóknar   

Undirbúningur að framkvæmd rannsóknarinnar hófst vorið 2012 og henni lauk í 

nóvember sama ár. Rannsakandi fundaði með umsjónarmanni og leiðbeinanda í 

byrjun sumars til þess að ræða um rannsóknarefni. Ritun hófst í byrjun september 

sem og framkvæmd rannsóknarinnar og unnið var að þessum þáttum samhliða. Í 

september var byrjað að finna út hvaða fyrirtæki hentuðu rannsókninni og út frá 

því var send út beiðni um þátttöku fyrirtækjanna og stofnunarinnar með tölvupósti 

(sjá fylgiskjal nr. 1). Með tölvupóstinum fylgdi kynningarbréf, þar sem allar 

upplýsingar um rannsóknina, rannsakandann og leiðbeinendur hans komu fram 

(sjá fylgiskjal nr. 2). Gagnaöflun hófst með fyrsta viðtalinu 3. október 2012 og lauk 

með síðasta viðtali 12. október sama ár. Þátttakendur völdu viðtalsstaðinn. Þrír 

völdu að bjóða rannsakanda á vinnustað sinn og einn bauð honum heim til sín. 

Forsvarsmenn starfsmannamála fyrirtækjanna og stofnunarinnar komu fram undir 

eigin nafni og heiti fyrirtækjanna og stofnunarinnar voru einnig opinber.  

Ekki reyndist þörf á að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar sökum þess 

að ekki er verið að vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar. Viðtölin voru öll 

tekin upp á upptökutæki að gefnu samþykki viðmælenda. Þátttakendum var boðið 

að gera athugasemdir við þær tilvitnanir sem komu frá þeim í ritgerðinni. Þeim var 

sendur sá texti sem eftir þeim var hafður til samþykktar eða synjunar.  

 

5.6 Greining og úrvinnsla gagna 

Greining eigindlegra viðtala fer fram með opinni kóðun. Það felur í sér að viðtölin 

eru afrituð og yfirfarin með endurteknum hætti með það að markmiði að greina 

þau og finna út sameiginleg atriði, eða þemu (Esterberg, 2002). Greiningarferli 
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rannsóknarinnar var á þá leið að viðtölin voru prentuð út og rannsakandi las þau 

síðan yfir til þess að greina sameiginlega þætti sem fram komu. Dregin voru fram 

öll þau atriði sem þátttakendur áttu sameiginleg og mynduð tvö meginþemu út frá 

gögnunum, sem endurspegla rannsóknarspurningarnar sem settar eru fram í 

rannsókninni. Þau þemu eru:  

1. Fjölskyldustefna og úrræði til samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar 

2. Framkvæmd fjölskyldustefnunnar, kynning hennar og mæling 

Þar sem rannsóknin var byggð á hálfsstöðluðum viðtölum, þá komu einnig fram 

nýjar upplýsingar sem ekki var spurt um af rannsakanda. Þær upplýsingar voru 

einnig greindar og settar fram í niðurstöðukafla rannsóknarinnar.  

Greining fyrirliggjandi gagna fór fram með þeim hætti að fjölskyldustefnur, 

starfsmannastefnur og jafnréttisáætlanir, sem aðgengilegar voru á heimasíðum 

fyrirtækjanna og stofnunarinnar, voru lesnar yfir og greindar. Teknir voru saman 

allir þeir þættir sem fjölluðu um samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar 

starfsmanna viðkomandi fyrirtækja og stofnunar. Þá voru einnig dregnir fram þeir 

þættir sem snéru að framkvæmd stefnunnar. 

Að lokinni greiningu gagna tók úrvinnsla og túlkun þeirra við. Þar þarf 

rannsakandi að túlka það sem þar kemur fram. Það er gert með því að tengja 

gögnin við tilgang og markmið rannsóknarinnar. Við túlkun þarf rannsakandinn að 

bera saman niðurstöður sínar við aðrar rannsóknarniðurstöður um sama málefni. 

Það er gert með því að skoða fræðileg efni sem til eru um málefnið sem verið er að 

rannsaka og bera niðurstöðurnar saman við þá þekkingu sem til er (Yegidis og 

Weinbach, 2009).  

 

5.7 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru fyrst og fremst lítið úrtak. Af þeim sökum er 

ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á öll fyrirtæki og stofnanir á 

Suðurnesjum. Niðurstöðurnar gefa samt sem áður ákveðna vísbendingu um stöðu 

fyrirtækja og stofnana á Suðurnesjum varðandi hvaða úrræði standa 

starfsmönnum þeirra til boða, hvort fjölskyldustefnur eru almennt til staðar eður 
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ei, og hvort þær séu formlegar eða óformlegar. Önnur takmörkun rannsóknarinnar 

er sú að hún notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir og því er ekki hægt að 

yfirfæra niðurstöðuna yfir á heildina. Aðeins er hægt að alhæfa um hópinn sem 

úrtakið nær til. Allir þátttakendur í viðtölunum eru kvenmenn, en það er 

hugsanlegt að önnur svörun hefði fengist hjá karlmönnum. Stærsta takmörkun 

rannsóknarinnar er sú að ekki er rætt við starfsmenn um hvernig stefnan er í raun 

og veru heldur eingöngu við yfirmenn um það hvernig þeir segja að hún sé. 

Þátttakendur eru allir stjórnendur og því veita viðtölin aðeins upplýsingar um 

þeirra sýn.  

 

5.8 Siðferðileg álitamál 

Við rannsóknina hafði rannsakandinn fjórar höfuðreglur að leiðarljósi: 

Sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðareglan og réttlætisreglan. 

Sjálfræðisreglan vísar til sjálfstæðis einstaklingsins og virðingar gagnvart honum. 

Því er gerð krafa um að hann sé vel upplýstur um rannsóknina, geti því tekið 

upplýsta ákvörðun um þátttöku og að þátttaka hans sé valfrjáls (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Þetta var gert í rannsókninni með því að senda þátttakendum 

kynningarbréf með öllum upplýsingum um rannsóknina, svo að ákvörðun um 

þátttöku væri auðveldari fyrir þá.  

Skaðleysisreglan felur það í sér að ávinningur þátttakenda sé nægur til þess 

að réttlæta þátttöku og megi ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir hann 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Með þessari rannsókn vonast rannsakandinn til þess 

að þau fyrirtæki og stofnun sem tóku þátt í rannsókninni sjái ávinning af þátttöku 

sinni í ljósi þess að rætt sé um þau í samhengi við fjölskylduvænleika.  

Velgjörðareglan kveður á um það að rannsakandinn eigi að láta sem best af 

sér leiða með rannsókn sinni (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsakandinn í þessari 

rannsókn vonast til þess að hún muni auka upplýsingaflæði um fyrirtæki og 

stofnanir á Suðurnesjum í ljósi fjölskylduvænleika.  

Að lokum er það réttlætisreglan sem felur í sér að hver og einn fái það sem 

hann eigi skilið. Þessi regla leggur áherslu á það að allir hópar þjóðfélagsins fái að 

njóta ávinningsins af rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2003). Í því samhengi 
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hafði rannsakandinn það hugfast að fyrirtæki og stofnanir utan 

höfuðborgarsvæðisins gleymast oft. Því vildi rannsakandinn einblína á að skoða 

fyrirtæki og stofnanir utan þess svæðis.  

Sá hópur sem tekinn er fyrir í rannsókninni er ekki talinn vera viðkvæmur. 

Allir þátttakendur fengu sömu upplýsingar og lögð var áhersla á það að framlag 

þeirra væri mikilvægt fyrir rannsóknina.  

Rannsakandi býr í Reykjanesbæ sem getur mögulega vakið upp einhver 

siðferðisleg álitamál. Í ljósi þessara tengsla gæti skoðun rannsakandans til 

fyrirtækjanna og stofnunarinnar á Suðurnesjum verið fyrirfram mótuð án hans 

vitundar.  
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6 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt upp 

eftir hverju fyrirtæki eða stofnun fyrir sig. Í byrjun hvers hluta er fjallað um 

uppbyggingu á fyrirtækjunum eða stofnuninni, út frá svörum þátttakenda og 

fyrirliggjandi gögnum um þau. Í umfjöllun um hvert fyrirtæki eða stofnun skiptast 

niðurstöðurnar í þrennt. Fyrst í tvö þemu sem eru niðurstöður úr viðtölum 

rannsóknarinnar. Svo koma niðurstöður gagnagreiningar. Undir fyrra þemanu er 

gerð grein fyrir  fjölskyldustefnu og úrræðum til að auðvelda samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar. Undir seinna þemanu er gerð grein fyrir hvernig fyrirtækin og 

stofnunin standa að framkvæmd stefnunnar, með því er átt við hver er tilurð 

stefnunnar, hvernig er hún kynnt starfsmönnum og hvort mæling fari fram á vitund 

starfsmanna á henni. Þar sem um var að ræða hálfstöðluð viðtöl komu fram nýjar 

upplýsingar sem ekki var spurt um. Þeim upplýsingum verða gerð skil undir 

kaflaheitinu „Önnur úrræði“. Í lok umfjöllunar um niðurstöður fyrir hvert fyrirtæki 

eða stofnun koma fram niðurstöður gagnagreiningar á fyrirliggjandi gögnum þeirra. 

Er þar átt við starfsmannastefnur, jafnréttisáætlanir og fjölskyldustefnur. Í lok 

kaflans eru niðurstöður viðtala og gagnagreiningar teknar saman í 

heildarniðurstöður.  

6.1 Reykjanesbær  

Reykjanesbær er sveitarfélag á Suðurnesjum með um það bil 14.000 íbúa og er því 

fimmta stærsta sveitarfélag landsins (Reykjanesbær, e.d.a.). Skrifstofa 

Reykjanesbæjar samanstendur af sjö sviðum. Þau eru atvinnu- og hafnasvið, 

fræðslusvið, fjölskyldu- og félagsþjónusta, íþrótta- og tómstundasvið, 

menningarsvið, umhverfis- og skipulagssvið og fjármála- og rekstrarsvið 

(Reykjanesbær, e.d.c.). Starfsemin er mjög viðamikil og mikill umgangur er á 

skrifstofunni. Öll stjórnsýsla sveitarfélagins er staðsett þar. Starfsfólk skrifstofunnar 

telur 60 manns, af þeim eru 52 innanhúss en hinir starfsmennirnir eru staðsettir á 

fræðsluskrifstofunni, sem er í öðru húsi (Guðrún Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 

3. október 2012).  
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Í viðtalinu var rætt við Guðrúnu Þorsteinsdóttur, starfsþróunarstjóra 

Reykjanesbæjar. Guðrún sér um skipulagningu og daglega stjórnun 

starfsmannamála og samræmir verkefni á sviði starfsþróunarmála hjá fyrirtækjum 

og stofnunum Reykjanesbæjar. Hún tekur þátt í samþættingu starfsmannstefnu og 

starfsþróunarstefnu, og styður við stjórnendur hvað varðar starfsmannamál þeirra 

(Reykjanesbær, e.d.c.). Á skrifstofu Reykjanesbæjar eru konur 80% - 90% 

starfsmanna. Alls starfa rúmlega 800 starfsmenn hjá Reykjanesbæ og er meirihluti 

þeirra konur. Starfsaldur á skrifstofunni er mjög hár og lífaldur einnig (Guðrún 

Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 3. október 2012). 

Þær upplýsingar sem hér á eftir koma byggja á viðtali við Guðrúnu 

Þorsteinsdóttur, starfsþróunarstjóra Reykjanesbæjar. 

6.1.1 Fjölskyldustefna og úrræði til að auðvelda samþættingu vinnu og 
fjölskylduábyrgðar 

Samkvæmt Guðrúnu Þorsteinsdóttur er skrifstofa Reykjanesbæjar ekki með sína 

eigin fjölskyldustefnu. Skrifstofan tileinkar sér fjölskyldustefnu, starfsmannastefnu 

og jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar. Starfsþróunarstjóri skipulagsheildarinnar ber 

ábyrgð á því að þessum stefnum séu fylgt eftir í öðrum skipulagsheildum bæjarins 

(Guðrún Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 3. október 2012). 

Sveigjanlegur vinnutími 

Guðrún Þorsteinsdóttir segir að starfsmönnum Reykjanesbæjar sé gefinn kostur á 

sveigjanlegum vinnutíma, þar sem það á við. Þetta úrræði fer eftir eðli starfanna og 

yfirmönnum á hverjum vinnustað. Á skrifstofu Reykjanesbæjar eru mörg 

mismunandi svið og störfin innan þessara sviða eru ólík og bjóða upp á mismikinn 

sveigjanleika. Reykjanesbær reynir ávallt að koma til móts við starfsmenn sína, en 

eðli sumra starfanna býður ekki upp á þennan sveigjanleika, að mati Guðrúnar. 

Hún bendir á að vinnutíminn geti því verið sveigjanlegur hjá starfsmönnum, en það 

fari ávallt eftir því hvers eðlis störfin eru og að hvaða verkefni er unnið hverju sinni. 

Samkvæmt henni er sveigjanleikinn það úrræði sem oftast er notað af 

starfsmönnunum (Guðrún Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 3. október 2012).  
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Stytting vinnutíma 

Samkvæmt Guðrúnu Þorsteinsdóttur býður skrifstofa Reykjanesbæjar upp á 

styttingu vinnutíma fyrir þá sem óska eftir því. Sem dæmi getur hún sjálf farið fyrr 

heim á sumum dögum og unnið verkefnin heima. Hún getur því stjórnað því að 

nokkru leyti sjálf hvernig hún hagar vinnutíma sínum (Guðrún Þorsteinsdóttir 

munnleg heimild, 3. október 2012). 

Hlutastarf og skiptivinna 

Guðrún Þorsteinsdóttir bendir á að Reykjanesbær bjóði upp á hlutastörf, en á 

undanförnum árum hafi starfsmenn ekki óskað eftir slíkum störfum. Þegar óskað 

hefur verið eftir því, hefur verið brugðist vel við, að hennar mati. Flest allar 

stöðurnar eru fullar stöður. Það er lítið um konur á barneignaaldri vegna hás 

lífaldurs starfsmanna. Guðrún segir að lítið hafi verið um að starfsmenn taki 

feðraorlof. Vegna hás lífaldurs hafi ekki mikið reynt á þann sveigjanleika, heldur 

hefur það aðallega verið hjá fjölskyldu- og félagsþjónustunni, en þar er yngra 

starfsfólk sem og á fræðsluskrifstofunni. Á skrifstofu Reykjanesbæjar hefur ekki 

reynt á skiptivinnu sem úrræði til þess að sinna fjölskylduábyrgð. Aftur á móti 

skipta starfsmenn barnaverndar bakvakt á milli sín. Starfsþróunarstjórinn gerir 

aðeins kröfu um það að bakvaktin sé mönnuð og barnavernd skipuleggur 

bakvaktirnar (Guðrún Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 3. október 2012). 

Heima- og fjarvinna  

Samkvæmt Guðrúnu er heima- og fjarvinna í boði hjá skrifstofu Reykjanesbæjar. 

Slíkt er í boði fyrir ákveðin verkefni en til að mynda er vinna í launadeild og við 

bókhald alltaf unnin á staðnum (Guðrún Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 3. 

október 2012). 

Einkaerindum sinnt á vinnutíma 

Á skrifstofu Reykjanesbæjar ríkir góður skilningur á því að starfsmenn þurfi ef til vill 

að sinna einkaerindum á vinnutíma, að mati Guðrúnar, svo sem að fara í bankann, 

fara til læknis eða í foreldraviðtöl í leikskóla eða skóla. Þá segir Guðrún 

Þorsteinsdóttir að eina krafan sé sú að starfsmenn geri þetta ekki ef þeir eru 

fullbókaðir. Þegar spurt er um mun á milli kynjanna í þessum efnum, þá segir 
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Guðrún það meira áberandi hjá konum. Hún segir skýringuna vera að skrifstofan sé 

mikill kvennavinnustaður og sést þá meira að þær séu að skreppa úr vinnu. Þeir 

karlar sem eru með börn í grunnskóla fara einnig úr vinnu og mæta í foreldraviðtöl 

eins og konurnar. Þetta sést þó í minna mæli vegna þess að karlarnir eru flestir 

komnir á aldur og bera því ekki sömu fjölskylduábyrgð, samkvæmt Guðrúnu. Þá 

nefnir hún að einnig hafi verið gefinn sveigjanleiki gagnvart því þegar starfsmenn 

hafa þurft að sinna eigin foreldrum. Starfsmenn fá að skjótast úr vinnu til þess að 

fara með foreldra sína til læknis. Aftur á móti er ekki liðið að starfsmenn séu að 

skjótast í klippingu á vinnutíma (Guðrún Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 3. 

október 2012). 

Börn og vinnustaðurinn 

Á skrifstofunni er sveigjanleiki til þess að starfsmenn taki börnin með til vinnu ef 

þörf krefur, svo sem vegna starfsdaga í skólum. Sem dæmi hefur viðmælandinn 

tekið börnin með í vinnuna og þá hafa þau setið hjá henni á skrifstofunni (Guðrún 

Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 3. október 2012).  

Fjölskyldan og viðburðir 

Guðrún Þorsteinsdóttir bendir á að flestar skemmtanir á vegum bæjarins séu með 

mökum. Á skrifstofu Reykjanesbæjar er reynt að hafa maka sem oftast með, eins 

og á árshátíðum og í hvataferðum, en jólamatur er til dæmis einungis fyrir 

starfsmenn. Vegna þess að lífaldur starfsmanna er hár, sé ekki mikið um 

fjölskylduviðburði í dag, þar sem börnin þeirra eru flest uppkomin, en þessir 

viðburðir voru oft haldnir áður fyrr. Guðrún bendir á að þetta er mismunandi eftir 

stofnunum í Reykjanesbæ, þetta fer eftir stjórnanda og menningu hverrar 

stofnunar en bærinn hvetur til þess að hafa maka með (Guðrún Þorsteinsdóttir 

munnleg heimild, 3. október 2012). 

6.1.2 Framkvæmd, kynning og mæling 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvernig staðið var að framkvæmd 

fjölskyldustefnunnar og hvernig hún var kynnt starfsmönnum.  
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Framkvæmd fjölskyldustefnunnar í Reykjanesbæ 

Eins og komið hefur fram, þá er farið eftir fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar á 

vinnustaðnum. Guðrún Þorsteinsdóttir segir að skrifstofa Reykjanesbæjar hafi ekki 

farið sérstaklega í það að kanna þörfina fyrir að móta sérstaka fjölskyldustefnu fyrir 

skrifstofuna, þar sem skrifstofan tileinkar sér fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar 

(Guðrún Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 3. október 2012). 

Kynning fjölskyldustefnunnar og á úrræðum til samþættingar vinnu og 
fjölskylduábyrgðar 

Fjölskyldustefna Reykjanesbæjar var kynnt fyrir starfsmönnum á skrifstofunni og 

eiga þeir því að vera meðvitaðir um hana, að sögn Guðrúnar Þorsteinsdóttur. 

Samkvæmt henni hafa úrræðin verið kynnt á starfsmannafundum sem eru haldnir 

reglulega á morgnana frá klukkan 08:15 til 09:00. Þessi tími er nýttur til þess að 

fara yfir ýmiss konar málefni, sem og að ræða um úrræði fjölskyldustefnunnar ef 

þess er talin þörf. Fjölskyldu- og félagsþjónustan ber ábyrgð á fjölskyldustefnunni 

og kynnti hana á sínum tíma. Einnig eru haldnir stórir starfsmannafundir, þar sem 

bæjarstjórinn, starfsþróunarstjórinn og fleiri forstöðumenn stofnana í 

Reykjanesbæ koma saman og þar er farið yfir ýmis mál. Þá eru einnig notaðir 

tölvupóstar til þess að kynna stefnur bæjarins. Ef stefnurnar eru ekki kynntar af 

þeim sem móta hana, segir Guðrún að hún sjái sjálf um kynninguna (Guðrún 

Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 3. október 2012). 

Mæling 

Ekki er framkvæmd sérstök mæling á vitund, notkun eða ánægju starfsmanna á 

þeim úrræðum sem í boði eru. Þó eru starfsmannasamtöl einu sinni á ári, þar sem 

farið er yfir ýmsa þætti sem snúa að einstaklingum og vinnunni (Guðrún 

Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 3. október 2012). 

Guðrún bendir á það í lok viðtalsins að Reykjanesbær leitist alltaf eftir því að 

gera betur og best væri að allir gætu fengið það sem óskað væri eftir. Eðli málsins 

samkvæmt gengi það þó ekki alltaf upp, þar sem að störfin eru misjöfn og því erfitt 

að verða við óskum sumra starfsmanna (Guðrún Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 

3. október 2012). 
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6.1.3 Niðurstöður fyrirliggjandi gagna 

Að viðbættri fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar, sem greint var frá í þriðja kafla, er á 

heimasíðu Reykjanesbæjar aðgengileg starfsmannastefna og jafnréttisáætlun. 

Starfsmannastefna Reykjanesbæjar var samþykkt 3. desember 2002. Í 

starfsmannastefnu Reykjanesbæjar er lögð áhersla á að jafnvægi ríki á milli vinnu 

og fjölskylduábyrgðar. Starfsmönnum skal því gert kleift að minnka við sig vinnuna 

tímabundið vegna sérstakrar fjölskylduábyrgðar svo sem vegna umönnunar sjúkra 

fjölskyldumeðlima og barna (Reykjanesbær, e.d.d.). 

Fjölskyldustefna Reykjanesbæjar kveður á um að þarfir fjölskyldunnar séu 

hafðar að leiðarljósi við skipulag starfseminnar. Bærinn leggur áherslu á að sýna 

gott fordæmi sem atvinnurekandi. Starfsmenn eiga að hafa fjölskyldustefnu 

Reykjanesbæjar að leiðarljósi og stuðla að því að félagslíf starfsmanna stuðli að 

samverustundum með fjölskyldunni. Í stefnunni er einnig kveðið á um að 

starfsmönnum verði gert kleift að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Þannig er 

starfsmönnum gefin kostur á hlutastarfi, sveigjanlegum vinnutíma eða annarri 

hagræðingu þess til stuðnings. Þá kemur einnig fram í fjölskyldustefnunni að 

starfsmenn geta minnkað við sig starfshlutfall og gert breytingar á vinnutíma með 

hækkandi aldri eða minni starfsgetu. Umræður um þau úrræði sem starfsmönnum 

er boðið uppá til þess að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð er tekin upp á 

starfsmannafundum og í starfsmannaviðtölum (Reykjanesbær, e.d.a.; 

Reykjanesbær, e.d.b.). 

Jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar var unnin samkvæmt lögum nr. 10/2008 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og var hún samþykkt í bæjarráði 31. 

júlí 2008. Jafnréttisstefna Reykjanesbæjar er undirstefna fjölskyldustefnu 

Reykjanesbæjar. Í jafnréttisstefnunni er tekið fram að Reykjanesbær leggur 

metnað í að vera fjölskylduvænn vinnustaður, sem leggur upp með að gera konum 

og körlum kleift að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Til þess að þetta náist er 

komið til móts við starfsmenn þar sem því verður komið við, með því að 

starfsmenn eiga kost á sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum eða annarri 

hagræðingu vinnutíma svo sem að minnka við sig tímabundið vinnu. Þá er dregið 

úr því að hafa fundi á þeim tíma sem sinna þarf málefnum fjölskyldunnar eins og 
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um helgar og á kvöldin. Foreldrar eru hvattir til þess að skipta með sér 

veikindadögum barna sinna og deila með sér fjölskylduábyrgð. Mikilvægt er að 

bæði karlar og konur nýti sér rétt sinn varðandi foreldra- og fæðingarorlof 

(Reykjanesbær,e.d.e). 

6.2 Kaffitár  

Kaffitár var stofnað árið 1990 og starfrækir kaffiframleiðslu og kaffihús í 

Reykjanesbæ, ásamt því að reka tvö kaffihús á Keflavíkurflugvelli og fimm kaffihús í 

Reykjavík (Kaffitár, e.d.). Starfsmenn Kaffitárs eru um það bil 140 og þeir eru alltaf 

fleiri á sumrin en á veturna. Samkvæmt forstjóra, stofnanda og eiganda 

fyrirtækisins, Aðalheiði Héðinsdóttur, er Kaffitár kvennafyrirtæki. Kynjahlutfallið er 

um 10% - 15% karlar á móti konum. Konur eru í meirihluta sem starfsmenn á 

kaffihúsunum og áður fyrr voru það nánast aðeins konur sem voru í 

stjórnendahlutverkinu, en í dag er þetta að breytast samkvæmt Aðalheiði 

Héðinsdóttur (munnleg heimild, 4. október 2012). Aðalheiður bendir á það að lagt 

sé upp með að ráða inn fagfólk í stjórnendastöður hjá fyrirtækinu. Meðalaldurinn í 

fyrirtækinu er ekki hár, þar sem að kaffibarþjónarnir eru í yngri kantinum og draga 

hann niður. Stjórnendurnir eru með hærri meðalaldur (Aðalheiður Héðinsdóttir 

munnleg heimild 4. október 2012).  

Þær upplýsingar sem hér á eftir koma byggja á viðtali við Aðalheiði 

Héðinsdóttur, forstjóra, stofnanda og eiganda Kaffitárs.  

6.2.1  Fjölskyldustefna og úrræði til að auðvelda samþættingu vinnu og 
fjölskylduábyrgðar 

Kaffitár hefur mótað sér fjölskyldustefnu sem tekur tillit til fjölskylduaðstæðna 

starfsmanna eins og við verður komist. Kristbjörg Gunnbjörnsdóttir, 

framleiðslustjóri Kaffitárs, tók að sér mótun fjölskyldustefnu fyrirtækisins 

(Aðalheiður Héðinsdóttir munnleg heimild, 4. október 2012). 

Sveigjanlegur vinnutími  

Aðalheiður Héðinsdóttir bendir á það að Kaffitár gefur starfsmönnum kost á 

sveigjanlegum vinnutíma, en það fari eftir eðli starfanna. Hún segir að almennur 

starfsmaður sem vinni í sal og pakki kaffi hafi ekki eins mikið val um sveigjanlegan 
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vinnutíma eins og stjórnendur fyrirtækisins. Aftur á móti er sýndur fullur skilningur 

á því að starfsmenn þurfi að skjótast úr vinnu og fara með barn sitt til læknis eða 

fara úr vinnu vegna veikinda barna. Kaffitár leggur mikið upp úr því að 

sveigjanleikinn sé gagnkvæmur. Það er komið á móts við starfsmenn þegar þeir 

koma á móts við fyrirtækið. Samkvæmt Aðalheiði Héðinsdóttur þurfa báðir aðilar 

að blómstra, fyrirtækið og starfsmaðurinn. Samkvæmt henni er þó ákveðið aðhald 

og til dæmis er gerð krafa um það að starfsmenn sem eigi maka skipti með sér 

verkum þegar kemur að börnum þeirra (Aðalheiður Héðinsdóttir munnleg heimild, 

4. október 2012).  

Stytting vinnutíma 

Starfsmönnum býðst að vinna styttri daga af og til og vinna hann þá upp seinna. 

Þetta úrræði er mest notað í fyrirtækinu, þótt að það sé mjög misjafnt eftir eðli 

starfa segir Aðalheiður Héðinsdóttir. Störf stjórnenda eru þess eðlis að auðveldara 

er fyrir þá að stytta vinnutímann, því þeir vinna ákveðin verkefni sem þarf að skila, 

sama hvernig þeirri vinnu er háttað (Aðalheiður Héðinsdóttir munnleg heimild, 4. 

október 2012).  

Hlutastarf og skiptivinna 

Kaffitár býður starfsmönnum sínum upp á hlutastörf. Samkvæmt Aðalheiði 

Héðinsdóttur er þó ekki mikið um það nema hjá því starfsfólki sem er orðið 

fullorðið en starfsmönnum er boðið að minnka starfshlutfall sitt vegna aldurs. 

Starfsmönnum býðst að koma í hlutastarf eftir barnseignafrí ef þörf er á. 

Starfsmönnum sem vinna vaktavinnu í Flugstöðinni býðst skiptivinna, en það er 

skipulagt á milli starfsmanna og vaktstjóri hefur umsjón með því. Aðalheiður 

Héðinsdóttir segir að Kaffitár sé frekar sveigjanlegt í þessum efnum (Aðalheiður 

Héðinsdóttir munnleg heimild, 4. október 2012). 

Heima- og fjarvinna 

Samkvæmt Aðalheiði Héðinsdóttur hafa allir stjórnendur tölvutengingu heima og 

hafa því tök á því að vinna heima ef þörf er á. Þetta úrræði fer eftir eðli starfanna. 

Samkvæmt henni er ekki sjáanlegur munur á notkun þessa úrræðis á milli kynjanna 

(Aðalheiður Héðinsdóttir munnleg heimild, 4. október 2012).   
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Einkaerindum sinnt á vinnutíma  

Aðalheiður Héðinsdóttir segir að hjá Kaffitár ríki skilningur á því að starfsmenn 

þurfi að sinna einkaerindum eins og að fara til læknis. Aftur á móti sé munur á eðli 

starfanna sem geti haft áhrif. Stjórnendur eigi auðveldara með þetta, því það sé 

ekki einn ákveðinn vinnutími hjá þeim. Sölumaður á síma hefur þó ekki jafn mikinn 

sveigjanleika í þessum efnum. Hún segir að mælst sé til þess að starfsmenn nýti 

matartíma í einkaerindi ef þeir eru á svæðinu, því vegalengdirnar séu stuttar. Það 

er ekki liðið að starfsmenn skjótist frá til þess að fara í klippingu eða þess háttar 

(Aðalheiður Héðinsdóttir munnleg heimild, 4. október 2012).  

Börn og vinnustaðurinn 

Kaffitár er sveigjanlegt þegar kemur að því að starfsmenn komi með börn í vinnuna 

að sögn Aðalheiðar Héðinsdóttur. Hún bendir á að það koma dagar þar sem 

starfsfólk þarf að sinna ýmsum skyldum á sama tíma. Almennt á það við að 

starfsmenn komi með börnin með sér í styttri tíma yfir daginn. Inni á skrifstofu 

Kaffitárs eru tölvur sem börnin geta leikið sér í. Aftur á móti eru hættur inni í sal 

hjá Kaffitári, svo að börnin geta ekki verið þar (Aðalheiður Héðinsdóttir munnleg 

heimild, 4. október 2012).   

Fjölskyldan og viðburðir 

Kaffitár hefur verið með skipulagðan fjölskyldudag þar sem börn koma með 

foreldrum sínum í vinnuna (Aðalheiður Héðinsdóttir munnleg heimild, 4. október 

2012).  

6.2.2 Framkvæmd, kynning og mæling 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvernig Kaffitár stóð að framkvæmd 

fjölskyldustefnunnar og hvernig hún var kynnt starfsmönnum fyrirtækisins.  

Framkvæmd fjölskyldustefnunnar hjá Kaffitár 

Framkvæmd fjölskyldustefnu Kaffitárs var leidd af Kristbjörgu Gunnbjörnsdóttur og 

af starfsmönnum í vinnusal. Stofnaður var vinnuhópur til þess að finna út hvað 

starfsmenn vildu að kæmi fram í fjölskyldustefnu Kaffitárs (Aðalheiður Héðinsdóttir 

munnleg heimild, 4. október 2012). Aðalheiður bendir á að eitt af þeim atriðum 

sem starfsmenn vildu að kæmi fram í stefnunni væri að allar skemmtanir í vinnu 
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séu með maka. Spurningar hafa vaknað um það hvort að starfsmannafélagið eigi 

að niðurgreiða miða á árshátíðir fyrir maka. Það hefur hingað til ekki verið gert. 

Samkvæmt Aðalheiði er líklegra að makar kæmu með ef svo væri. Þetta yrði þá fest 

inn sem liður í fjölskyldustefnu Kaffitárs (Aðalheiður Héðinsdóttir munnleg heimild, 

4. október 2012).  

Kynning fjölskyldustefnunnar og á úrræðum til samþættingar vinnu og 
fjölskylduábyrgðar 

Aðalheiður Héðinsdóttir segir að kynning á fjölskyldustefnu Kaffitárs fari fram í 

viðtölum. Öll úrræði sem séu í boði samkvæmt fjölskyldustefnunni eru þó ekki 

skrifuð niður á blað. Starfsmaður leitar til yfirmanns varðandi úrræði sem ekki 

koma fram í fjölskyldustefnunni. Aðalheiður bendir á það að hjá Kaffitár vinni 

margir hópar og því séu úrræðin mismunandi. Kaffitár meti frekar hvert tilvik fyrir 

sig og hvernig hægt sé að mæta þeim með tilliti til sveigjanleika. Við ráðningu er 

reynt að skýra starfsmönnum frá að það sé mikilvægt að sameiginleg ábyrgð sé hjá 

foreldrum þegar kemur að því að taka sér frí vegna barna. Starfsmönnum er því 

gerð grein fyrir því að starf þeirra sé jafn mikilvægt og starf maka þeirra og því sé 

mikilvægt að skipta á milli sín fjölskylduábyrgðinni (Aðalheiður Héðinsdóttir 

munnleg heimild, 4. október 2012).  

Mæling  

Aðalheiður Héðinsdóttir bendir á að Kaffitár hafi framkvæmt starfsánægjakönnun, 

þar sem spurt var út í fjölskyldustefnuna. Töluverður munur var á niðurstöðunum á 

milli svæða, annars vegar á Suðurnesjunum og hins vegar í Reykjavík. Samkvæmt 

Aðalheiði gæti skýringin verið sú að á Suðurnesjunum er meira um eldri 

starfsmenn en í Reykjavík, þar sem er meira um ungt fólk starfandi á kaffihúsunum. 

Kaffitár stefnir á það að framkvæma aðra slíka könnun árið 2013 (Aðalheiður 

Héðinsdóttir munnleg heimild, 4. október 2012).  

6.2.3 Niðurstöður fyrirliggjandi gagna 

Kaffitár er ekki með aðgengilega starfsmannastefnu eða jafnréttisáætlun á 

heimasíðu sinni, en aftur á móti er fjölskyldustefna Kaffitárs aðgengileg. Þar kemur 

fram að starfsmönnum sé gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og 
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fjölskylduábyrgð með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastarfi eða annarri 

vinnuhagræðingu ef kostur er. Þar segir jafnframt að starfsmenn séu hvattir til að 

taka eðlilega ábyrgð á málefnum fjölskyldunnar. Fyrirtækið hvetur til þess að 

mökum sé boðið að taka þátt í félagslífi starfsmanna. Kaffitár tekur mið af 

fjölskyldustefnu sinni í stefnumótun og framkvæmir reglulega viðhorfskönnun til 

starfsánægju á meðal starfsmanna (Kaffitár, e.d.). 

6.3 Fríhöfnin  

Fríhöfnin ehf. var stofnuð árið 2005 sem dótturfélag Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, 

nú Keflavíkurflugvöllur. Fríhöfnin sér um verslunarrekstur Keflavíkurflugvallar 

(Fríhöfnin, e.d.a.).   

Í Fríhöfninni eru 97 stöðugildi. Kynjahlutfall starfsmanna í Fríhöfninni er um 

það bil 30% karlar á móti 70% konum. Skipulagið er þannig að á skrifstofum eru sjö 

starfsmenn, á lager eru sjö starfsmenn og í versluninni sjálfri eru um það bil 45 

starfsmenn á hvorri vakt. Yfirstjórn Fríhafnarinnar er þannig háttað að þar eru átta 

deildarstjórar, tveir vaktstjórar og einn verslunarstjóri. Meðalstarfsaldur er 13 ár 

og meðal lífaldur er í kringum 46 ár (Sóley Ragnarsdóttir munnleg heimild, 12. 

október 2012). Starfsemi Fríhafnarinnar krefst þess að starfsmenn vinni á ýmsum 

tímum dagsins og ársins (Fríhöfnin, e.d.b). 

Þær upplýsingar sem hér á eftir koma byggja á viðtali við Sóleyju 

Ragnarsdóttur, starfsmannastjóra Fríhafnarinnar.  

6.3.1 Fjölskyldustefna og úrræði til að auðvelda samþættingu vinnu og 
fjölskylduábyrgðar 

Fríhöfnin er með fjölskyldustefnu sem þróaðist úr ýmsum áttum. Hún þróaðist út 

frá greiningu á stefnum þeirra fimm fyrirtækja sem fóru undir ISAVIA. Öll fyrirtækin 

tileinka sér sömu fjölskyldustefnuna. Fjölskyldustefnan sem slík hefur ekki verið 

gefin út hjá Fríhöfninni heldur er hún í starfsmannastefnu fyrirtækisins (Sóley 

Ragnarsdóttir munnleg heimild, 12. október 2012).  

Sveigjanlegur vinnutími 

Starfsmönnum í dagvinnu er gefinn kostur á því að vinna sveigjanlegan vinnutíma. 

Þeir þurfa að skila af sér ákveðnum fjölda vinnutíma og geta því byrjað og hætt fyrr 
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innan ákveðinna marka. Þeim starfsmönnum sem starfa í vaktavinnu í Fríhöfninni 

er ekki boðið upp á þetta vegna eðli starfanna, en þeim eru þá boðin önnur úrræði 

(Sóley Ragnarsdóttir munnleg heimild, 12. október 2012). 

Stytting vinnutíma 

Samkvæmt Sóleyju Ragnarsdóttur geta starfsmenn sem vinna dagvinnu stytt 

vinnudaginn með því að vinna lengur aðra daga. Þetta er hægt, þar sem þeir skila 

af sér ákveðnum tímum innan vikunnar. Þetta er ekki í boði innan 

vaktavinnukerfisins vegna eðli starfanna (Sóley Ragnarsdóttir munnleg heimild, 12. 

október 2012). 

Hlutastarf og skiptivinna 

Hjá Fríhöfninni er einnig boðið upp á hlutastörf. Samkvæmt Sóleyju Ragnarsdóttur 

hefur verið reynt að mæta óskum um að minnka við sig vinnuna eða auka við hana 

ef það verða einhvers konar fjölskyldubreytingar. Einnig hefur starfsmönnum verið 

gefinn sá kostur að vinna einungis eftir hádegi, á morgnana eða aðeins á kvöldin. 

Reynt er eftir bestu getu að verða við þessum óskum starfsmanna. Vegna 

starfseminnar er erfitt að verða alltaf við þessum óskum, þar sem að stöðurnar eru 

ekki fleiri en þær eru og það er ákveðinn fjöldi starfsmanna sem vinnur í hverri 

vaktaeiningu, auk þess sem gæta þarf að kynjaskiptingu á vöktum (Sóley 

Ragnarsdóttir munnleg heimild, 12. október 2012). 

Sóley segir að það sé tekið tillit til kvenna sem óska eftir hlutastarfi þegar 

þær koma til baka eftir barneignarfrí. Þeim býðst að vinna einungis á kvöldin í eitt 

til tvö ár til þess að auðvelda þeim að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Það er 

einnig tekið tillit til þeirra starfsmanna sem eru komnir á aldur eða vegna 

persónulegra ástæðna. Ef þeir vilji vinna einhvern ákveðinn tíma sé reynt að verða 

við þeim óskum. Dæmi um þetta eru konur sem vinna einungis á daginn í 

vaktavinnukerfinu (Sóley Ragnarsdóttir munnleg heimild, 12. október 2012). 

Heima- og fjarvinna 

Fríhöfnin hefur boðið starfsfólki sem vinnur á skrifstofunni upp á það að taka 

verkefni með sér heim og vinna þau þaðan (Sóley Ragnarsdóttir munnleg heimild, 

12. október 2012).  
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Einkaerindum sinnt á vinnutíma 

Samkvæmt Sóleyju Ragnarsdóttur er því sýndur skilningur ef starfsmaður 

Fríhafnarinnar þarf að skjótast úr vinnu og fara með barn til læknis, fara úr vinnu 

vegna veikinda barna eða fara á skólasetningu barna. Þetta fer einnig eftir hverjum 

vaktstjóra fyrir sig, en þetta úrræði er í stefnunni og því eiga starfsmenn að geta 

sinnt þessum málum. Þetta getur þó verið flókið að mati Sóleyjar, þar sem 

Fríhöfnin sér um að aka starfsmönnum í og úr vinnu (Sóley Ragnarsdóttir munnleg 

heimild, 12. október 2012). 

Börn og vinnustaðurinn 

Fríhöfnin getur ekki boðið starfsmönnum sínum upp á það að koma með börn í 

vinnuna vegna haftareglna sem ríkja á Keflavíkurflugvelli, þar sem utanaðkomandi 

aðilum er ekki hleypt inn nema að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (Sóleyju 

Ragnarsdóttur munnleg heimild, 12. október 2012). Sóley bendir aftur á móti á að 

skrifstofan, þar sem æðstu stjórnendur Fríhafnarinnar eru staðsettir, hefur verið 

mjög sveigjanleg í því, þar sem hún er utan haftasvæðisins. Foreldrar hafa komið 

með lítil börn í vinnuna og verið með þau í móttökunni að sögn Sóleyjar 

Ragnarsdóttur (munnleg heimild, 12. október 2012). 

Fjölskyldan og viðburðir 

Fríhöfnin hélt sérstaklega upp á fjölskyldudaga áður fyrr og gátu þá starfsmenn 

boðið börnum sínum að koma með sér í vinnuna. Í dag eru aðstæður breyttar 

vegna hertra haftareglna (Sóley Ragnarsdóttir munnleg heimild, 12. október 2012). 

Önnur úrræði   

Sóley Ragnarsdóttir segir að starfsmönnum í Fríhöfninni sé boðið á vissum dögum, 

eins og um jólin, að taka sér launalaust leyfi ef það er hægt. Einnig er reynt að 

koma til móts við starfsmenn ef um er að ræða langveikindi barna. Þeim býðst þá 

að taka hluta af orlofi sínu eða taka launalaust leyfi. Samkvæmt henni er allt reynt 

til þess að koma til móts við starfsmennina, sem og að hjálpa þeim að sækja 

réttindi sín til sjúkrasjóðs, sem og að vinna með þeim að öðru leyti. Ef það kemur 

upp að starfsmenn þurfi að sinna foreldrum sínum er reynt eftir fremsta megni að 

koma til móts við starfsmenn með það. Ef dauðsfall ber að, þá er þeim að öllu jöfnu 
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gefin vika til þess að sinna því, fer eftir aðstæðum viðkomandi starfsmanna hverju 

sinni. Ef þörf er á lengri tíma er það undir hverjum og einum yfirmanni komið að 

meta stöðuna (Sóley Ragnarsdóttir munnleg heimild, 12. október 2012). 

6.3.2 Framkvæmd, kynning og mæling 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvernig staðið var að framkvæmd 

stefnunnar og hvernig hún var kynnt starfsmönnum og mæld.  

Framkvæmd fjölskyldustefnu í Fríhöfninni  

Fjölskyldustefnan þróaðist úr ýmsum áttum. Við framkvæmd hennar voru greindar 

þær stefnur sem fyrir voru hjá þeim fimm fyrirtækjum sem fóru undir ISAVIA. 

Notast var við það sem var gott úr þeim til þess að mynda núverandi stefnu. Öll 

þessi fyrirtæki tileinka sér sömu fjölskyldustefnuna (Sóley Ragnarsdóttir munnleg 

heimild, 12. október 2012). 

Kynning fjölskyldustefnunnar og á úrræðum til samþættingar vinnu og 
fjölskylduábyrgðar 

Kynning hefur verið framkvæmd á þeim úrræðum sem í boði eru til þess að 

samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Að sögn Sóleyjar Ragnarsdóttur var það gert 

með því að sett er á innranet fyrirtækisins upplýsingar, en fjölskyldustefnan sem 

slík hefur ekki verið gefin út heldur er hún í starfsmannastefnu fyrirtækisins og 

einnig er greint frá í starfsmannahandbók hvaða valmöguleikar eru í boði. Í 

stjórnunarhandbók kemur fram hvaða sveigjanleika stjórnendur hafa gagnvart 

starfsmönnum og þau úrræði sem eru í boði fyrir þá (Sóley Ragnarsdóttir munnleg 

heimild, 12. október 2012). 

Mæling 

Í Fríhöfninni er reglulega framkvæmd starfsánægjukönnun til þess að mæla ánægju 

starfsmanna hjá fyrirtækinu (Sóley Ragnarsdóttir munnleg heimild, 12. október 

2012). 

6.3.3 Niðurstöður fyrirliggjandi gagna 

Á heimasíðu Fríhafnarinnar er ekki að finna sérstaka starfsmannastefnu eða 

sérstaka fjölskyldustefnu en jafnréttisáætlun fyrirtækisins er útlistuð. Þar kemur 
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fram að Fríhöfnin skuli gera nauðsynlegar ráðstafanir til að konum og körlum sé 

kleift að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Það skal gert með því að auka 

sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma. Taka skal tillit til 

fjölskylduaðstæðna starfsmanna, þó með þarfir fyrirtækisins í huga, svo sem með 

því að auðvelda starfsmanni að koma aftur til starfa eftir fæðingarorlof, 

foreldraorlof eða annarra leyfa vegna óviðráðanlegra og brýnna 

fjölskylduaðstæðna. Eðli starfsemi Fríhafnarinnar er þannig háttað að starfsmenn 

þurfa að sinna verkefnum sínum á ýmsum tímum dagsins og ársins. Fríhöfnin 

leitast við að skipuleggja vaktir og starfshlutföll þannig að síður myndist togstreita 

á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar. Fríhöfnin reynir einnig að halda yfirvinnu í 

lágmarki. Þá segir í jafnréttisáætluninni að starfsmönnum skuli kynnt stefnan og að 

þeir hafi tök á því að semja um sína vinnutilhögun. Eftirfarandi markmið eru 

útlistuð í jafnréttisáætlun Fríhafnarinnar, til að ná samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar: Vaktakerfi skal vera fyrirsjáanlegt svo starfsmenn geti samhæft 

vinnu og fjölskyldulíf, tryggja skal að báðir foreldrar nýti rétt sinn til foreldra- og 

fæðingarorlofs og leyfi vegna veikinda barna. Þá skal dregið úr yfirvinnu og sjá til 

þess að hún standi báðum kynjum til boða en taki jafnframt mið af 

fjölskylduaðstæðum starfsmanna (Fríhöfnin, e.d.b.). 

6.4 HS Orka  

Fyrirtækið HS Orka var stofnað árið 1974 og sér um framleiðslu á rafmagni og 

dreifingu á rafmagni og heitu- og köldu vatni. Skrifstofur þess eru staðsettar í 

Reykjanesbæ (HS Orka, e.d.a.). Starfsmenn eru 136 og er meirihluti þeirra karlar, 

flestir iðnaðarmenn. HS Orka er með fimm starfsstöðvar: Í Njarðvík, Hafnarfirði, 

Svartsengi, Árborg og í Vestmannaeyjum. Konur sem starfa hjá HS Orku eru fáar og 

starfa þær aðallega á skrifstofunni í bókhaldi, við þjónustu, ein sem skrifstofustjóri, 

ein er efnaverkfræðingur, ein skjalastjóri og starfsmannastjórinn sem er 

þátttakandi í þessari rannsókn. Meðalstarfsaldur er 11 ár og fer lækkandi. 

Meðallífaldur starfsmanna er 51 ár (Petra Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. 

október 2012). 

Þær upplýsingar sem hér á eftir koma byggja á viðtali við Petru Lind 

Einarsdóttur, starfsmannastjóra HS Orku.  
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6.4.1 Fjölskyldustefna og úrræði til að auðvelda samþættingu vinnu og 
fjölskylduábyrgðar 

Það er ekki fjölskyldustefna hjá HS Orku, en fyrirtækið er með starfsmannastefnu 

sem felur í sér ákvæði um fjölskylduábyrgð segir Petra Lind Einarsdóttir (munnleg 

heimild, 12. október 2012).  

Sveigjanlegur vinnutími 

Samkvæmt Petru Lind Einarsdóttur er HS Orka fyrirtæki sem getur að takmörkuðu 

leyti gert starfsmönnum kleift að nýta sveigjanlegan vinnutíma vegna eðlis 

starfseminnar. Fyrir þá sem starfa á skrifstofunni er auðveldara að nýta sér þann 

sveigjanleika sem er í boði. Petra Lind Einarsdóttir segir að þar sem þetta sé 

fyrirtæki með eldri starfsmenn þá ríki í því gamaldags vinnustaðamenning. Því 

hefur verið reynt að færa fyrirtækið nær nútímanum með tilliti til sveigjanlegs 

vinnutíma að hennar sögn (Petra Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. Október 

2012). 

Stytting vinnutíma 

Petra Lind Einarsdóttir segir að HS Orka bjóði starfsmönnum upp á að stytta 

vinnutíma sinn með því að vinna hann af sér á öðrum dögum. Petra nefnir sem 

dæmi að starfsmaður hefur óskað eftir því að fá að koma seinna til vinnu eina 

vikuna vegna barns, þá hefur hann getað unnið upp tapaðan tíma næstu viku á 

eftir. Reynt er að koma til móts við óskir sem þessar, þó í takmarkaðan tíma (Petra 

Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. október 2012). 

Hlutastarf og skiptivinna 

HS Orka býður starfsfólki upp á hlutastarf og hafa konur verið í meirihluta að nýta 

sér það úrræði vegna fæðingarorlofa, að sögn Petru Lindar Einarsdóttur (munnleg 

heimild, 12. október 2012). Starfsmenn sem eru að komast á aldur geta óskað eftir 

því að minnka við sig vinnu og farið í hlutastarf. Einnig er komið til móts við 

starfsmenn ef þeir veikjast og þurfa að breyta vinnutilhögun sinni, svo sem með því 

að færa sig frá vaktavinnu yfir í dagvinnu. Starfsmönnum býðst að lengja 

fæðingarorlof sitt eða geta fengið að byrja í hlutastarfi eftir barneignarleyfi. Petra 

Lind Einarsdóttir bendir einnig á það að skiptivinna er í boði fyrir þá starfsmenn 
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sem geta nýtt sér það úrræði, svo sem þeir starfsmenn sem starfa í virkjuninni í 

Svartsengi. Starfsmenn bera sjálfir ábyrgð á skiptivinnunni (Petra Lind Einarsdóttir 

munnleg heimild, 12. október 2012).  

Heima- og fjarvinna 

HS Orka býður starfsmönnum sem starfa á skrifstofunni upp á heima- og fjarvinnu 

vegna þess að eðli starfanna býður upp á þetta úrræði (Petra Lind Einarsdóttir 

munnleg heimild, 12. október 2012). 

Einkaerindum sinnt á vinnutíma 

Samkvæmt Petru Lind Einarsdóttur er reynt að taka tillit til þess að starfsmenn 

þurfi að sinna einkaerindum á vinnutíma, svo sem að fara með börn á 

skólasetningu eða að skjótast með þau til læknis. Petra bendir á að þetta skal þó 

vera innan eðlilegra marka. Konurnar í fyrirtækinu nota þetta úrræði mest, því þær 

telja sig kannski bera meiri fjölskylduábyrgð en karlarnir segir Petra. Að hennar 

mati eru þeir ekki að fara eins oft úr vinnu vegna barna sinna. Þetta er þó að 

breytast með tímanum segir hún (Petra Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. 

október 2012). 

Börn og vinnustaðurinn 

Petra Lind Einarsdóttir  segir að HS Orka sé mjög fylgjandi því að starfsmenn komi 

með börn sín í vinnuna ef þörf sé á. Oft kemur það fyrir að starfsmenn komi með 

börnin sín í morgunmat í vinnunni áður en farið er með börnin í skólann eða í 

foreldraviðtal (Petra Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. október 2012). 

Fjölskyldan og viðburðir 

Samkvæmt Petru Lind Einarsdóttur heldur HS Orka fjölskyldudaga og skemmtanir 

þar sem makar eru alltaf velkomnir. Á vorin er haldinn fjölskyldudagur og  í 

desember innanhúss jólaball. Starfsmenn er hvattir til þess að koma með 

barnabörnin sín líka (Petra Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. október 2012). 

Önnur úrræði 

Petra Lind Einarsdóttir bendir á að HS Orka er frekar sveigjanlegt fyrirtæki gagnvart 

veikindum barna eða maka starfsmanna. Komið er til móts við starfsmenn ef þeir 
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eru með mikið veikt barn heima og eru búnir að nýta alla dagana sína. Þá reynir 

fyrirtækið að vera sveigjanlegt þegar kemur að því að draga af launum 

starfsmanna. Þetta á einnig við vegna veikinda maka og ef starfsmaður er mikið 

frá, þá er reynt að koma til móts við hann með því að hann geti verið frá á launum. 

Í svona stórum málum er reynt að aðstoða starfsmenn HS Orku eins og unnt er 

(Petra Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. október 2012).  

HS Orka hefur hvatt starfsmenn sína til þess að fara í nám og koma því á 

móts við þá eins og best hentar fyrir fyrirtækið og starfsmanninn. Fyrirtækið tekur 

þátt í kostnaði og frídögum starfsmanna. Þetta er metið og fer eftir hverju tilviki 

fyrir sig (Petra Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. október 2012). 

Samkvæmt Petru Lind Einarsdóttur (munnleg heimild, 12. október 2012) er 

áhersla lögð á það að starfsmönnum fyrirtækisins líði vel í starfi. Starfsmönnum er 

boðið upp á morgunmat á kostnað fyrirtækisins og einnig er boðið upp á ávexti 

fyrir starfsmenn.  

Hjá HS Orku er trúnaðarlæknir starfsmönnum að kostnaðarlausu. Þetta er 

þjónusta sem starfsmenn fyrirtækisins geta nýtt sér hvenær sem er. Starfsmenn 

geta fengið aðstoð ef þeir eru að kljást við kvíða og jafnvel ef þeir eru með 

magapest. Starfsmannastjórinn getur óskað eftir aðstoð frá trúnaðarlækni fyrir 

starfsmenn sína þegar það á við (Petra Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. 

október 2012). 

Einnig eru heilsufarsmælingar framkvæmdar tvisvar sinnum á ári hjá 

fyrirtækinu, þar sem hjúkrunarfræðingur kemur og mælir starfsmennina. Með 

þessu móti geta starfsmenn fylgst með framförum sínum (Petra Lind Einarsdóttir 

munnleg heimild, 12. október 2012). 

6.4.2 Framkvæmd, kynning og mæling 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvernig var staðið að framkvæmd 

starfsmannastefnunnar. Athugað er hvort úrræði sem boðið er upp á til þess að 

gera starfsmönnum kleift að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð séu kynnt 

starfsmönnum og mæld. Einnig verður fjallað um þörf fyrir mótun fjölskyldustefnu.  
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Framkvæmd starfsmannastefnunnar hjá HS Orku 

HS Orka mótaði starfsmannastefnu árið 2005. Við mótun hennar kom saman 

gæðahópur úr fyrirtækinu. Á sama tíma var mótuð jafnréttisáætlun sem var lögð 

fyrir stjórn og samþykkt. Í byrjun október 2012 var starfsmannastefnan í 

endurskoðun. Við endurskoðun hennar voru fengnir aðrir starfsmenn til þess að 

koma með nýjar tillögur um það sem betur mætti fara (Petra Lind Einarsdóttir 

munnleg heimild, 12. október 2012).  

Könnun á þörf á mótun fjölskyldustefnu 

HS Orka hefur ekki kannað þörfina fyrir að mótuð verði fjölskyldustefna fyrir 

fyrirtækið. Talið er nóg að hafa ákvæði í starfsmannastefnu sem er verið að 

endurnýja að sögn Petru Lindar Einarsdóttur (munnleg heimild, 12. október 2012). 

Í henni er kafli varðandi ákvæði um vinnu og fjölskylduábyrgð starfsmanna. Í 

vinnunni vegna starfsmannastefnunnar kom saman hópur af starfsmönnum sem 

var þverskurður af fyrirtækinu. Þar á meðal voru starfsmenn sem eiga ung börn, 

unglinga, barnabörn og eiga von á barni og þrátt fyrir þennan þverskurð kom aldrei 

upp á þessum fundi ósk um sérstaka fjölskyldustefnu. Petra Lind Einarsdóttir telur 

að ekki verði farið í þá vinnu í framtíðinni að móta sérstaka fjölskyldustefnu. Að 

mati hennar er litið þannig á að starfsmenn séu með fjölskyldustefnu sem sé í 

formi ákvæðis í starfsmannastefnunni (Petra Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. 

október 2012). 

Kynning á úrræðum til  samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar  

Í vinnustaðagreiningu hjá HS Orku kom í ljós að starfsmenn þekkja stefnur 

fyrirtækisins. Í byrjun október 2012 hófst endurskoðun starfsmannastefnunnar. Við 

endurskoðun hennar voru aðrir starfsmenn fengnir til þess að koma með nýjar 

tillögur um það sem betur mætti fara. Samkvæmt Petru Lind Einarsdóttur 

(munnleg heimild, 12. október 2012) verður hún kynnt aftur fyrir starfsmönnum 

þegar búið er að endurskoða starfsmannastefnuna. 

Petra Lind Einarsdóttir segir að HS Orka kynni ekki sérstaklega úrræðin sem 

séu í boði í fyrirtækinu til samþættingar vinnu og fjölskylduábyrgðar. Hjá 

fyrirtækinu sé frekar lagt upp með það að starfsmenn geti komið hvenær sem er til 

yfirmanna sinna og rætt málin. HS Orka hefur tekið ákvörðun um það að sumt skuli 
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ekki setja niður á fast form, heldur skuli tekið á þeim óskum sem starfsmenn biðja 

um í tilfallandi tilvikum. Reynt er að sýna þessum óskum skilning, en það fer þó 

eftir hverju atviki fyrir sig (Petra Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. október 

2012). 

Mæling 

HS Orka framkvæmir vinnustaðargreiningu, þar sem spurt er um sveigjanleika, álag 

í vinnu, fjölskyldu og starf starfsmanna. Fyrirtækið hefur alltaf komið vel út úr 

vinnustaðargreiningunni segir Petra Lind Einarsdóttir (munnleg heimild, 12. 

október 2012). Niðurstöður úr nýrri vinnustaðargreiningu voru því ekki frábrugðnar 

þeim fyrri. Jákvæðar niðurstöður komu varðandi sveigjanleika og álagið hefur 

minnkað og starfsánægja mælist há (Petra Lind Einarsdóttir munnleg heimild, 12. 

október 2012).  

HS Orka mælir ekki sérstaklega vitund, notkun og ánægju starfsmanna á 

þeim úrræðum sem í boði eru. Ekki nema þegar spurt er um í vinnustaðagreiningu 

varðandi sveigjanleika og fjölskylduábyrgð starfsmanna (Petra Lind Einarsdóttir 

munnleg heimild, 12. október 2012). 

6.4.3 Niðurstöður fyrirliggjandi gagna 

Á heimasíðu HS Orku má finna starfsmannastefnu og jafnréttisáætlun fyrirtækisins. 

Í starfsmannastefnu þess kemur fram að HS Orka leitast við að skapa 

starfsmönnum sínum aðstæður til að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð eins og 

kostur er. Starfsmönnum skal gert kleift að minnka við sig vinnu tímabundið vegna 

fjölskylduábyrgðar, svo sem vegna umönnunar barna eða sjúkra 

fjölskyldumeðlima. Jafnframt er tekið fram að gætt skuli að því að yfirvinnu sé 

haldið innan hóflegra marka (HS Orka, e.d.a.). 

Í jafnréttisáætlun HS Orku er það ítrekað að starfsmönnum skuli vera gert 

kleift að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð og er þar nefnt dæmi að auðvelda 

starfsmönnum endurkomu eftir veikindi eða fæðingarorlof, svo sem með því að 

bjóða upp á hlutastörf ef því verður við komið (HS Orka, e.d.b.).  
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6.5 Meginniðurstöður viðtala og fyrirliggjandi gagna 

Í þessum kafla verða dregnar saman helstu niðurstöður viðtala og gagnagreiningar 

og þær bornar saman. Fyrst verður fjallað um fjölskyldustefnu hjá fyrirtækjunum 

og stofnuninni, síðan verður fjallað um þau úrræði sem þau bjóða upp til að 

auðvelda samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar og að lokum verður farið yfir 

framkvæmd fjölskyldustefnunnar hjá þeim. 

Í viðtali við forsvarsmann starfsmannamála skrifstofu Reykjanesbæjar 

kemur fram að skrifstofan er ekki með sína eigin sérstöku fjölskyldustefnu en hún 

tileinkar sér fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar við störf sín. Í gagnagreiningu kemur 

fram að sú stefna er formlega skráð og birt á heimasíðu Reykjanesbæjar. Stefnan 

kveður á um að þarfir fjölskyldunnar séu hafðar að leiðarljós við skipulagningu 

starfsemi sinnar og að starfsmenn eigi að hafa fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar að 

leiðarljósi. Þá kemur fram að starfsmönnum skuli gert kleift að samþætta vinnu og 

fjölskylduábyrgð. Þá sýnir gagnagreininginn að ákvæði um samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar kemur einnig fram í jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar, en þar er 

lagt áherslu á að kynin hafi jöfn tækifæri til samþættingar. Þá er einnig kveðið á um 

samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar í starfsmannastefnu Reykjanesbæjar.  

Í viðtalinu við Kaffitár kom fram að Kaffitár hefur mótað sér fjölskyldustefnu 

sem tekur til fjölskylduaðstæðna starfsmanna eins og við verður komist. Mótun 

stefnunar var leidd af framleiðslustjóra Kaffitárs. Í gagnagreiningu kemur fram að 

sú stefna er aðgengileg á heimasíðu fyrirtækisins og er því Kaffitár með formlega 

fjölskyldustefnu.  Þar kemur fram að starfsmönnum Kaffitárs er gert kleift að 

samræma starfsskyldur sínar og fjölskylduábyrgð. Í formlegri stefnu þeirra eru 

starfsmenn hvattir til að taka eðlilega ábyrgð á málefnum fjölskyldunnar sem 

samrýmist þeim markmiðum sem lýst var í viðtalinu. 

Í viðtali við Sóley Ragnarsdóttur (munnleg heimild, 12. október 2012) 

kemur fram að Fríhöfnin fylgir fjölskyldustefnu ISAVIA. Fríhöfnin er með þá 

fjölskyldustefnu undir starfsmannastefnu fyrirtækisins. Fjölskyldustefnan sem slík 

hefur ekki verið gefin út heldur er hún í starfsmannastefnunni. Samkvæmt því 

hefur Fríhöfnin hefur því ekki sett sér formlega fjölskyldustefnu. Niðurstöður 

gagnagreiningar sýndu ekki fram á aðgengi starfsmannastefnu Fríhafnarinnar, aftur 
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á móti var jafnréttisáætlun þeirra að finna á heimasíðu fyrirtækisins. Þar kemur 

fram fjölskyldustefna Fríhafnarinnarbirt sem hluti af jafnréttisáætlun. Það er því 

ekki fullkomið samræmi á milli þess sem kemur fram í viðtalinu og því sem 

gagnagreiningin leiddi í ljós. Það Í jafnréttisáætun fyrirtækisins er tiltekið að 

yfirvinna og skipulagning vakta skuli skipulögð út frá fjölskylduaðstæðum 

starfsmanna. 

HS Orka er ekki með formlega fjölskyldustefnu. HS Orka er með ákvæði í 

starfsmannastefnu sinni þar sem kveðið er á um að auðvelda starfsmönnum að 

samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. HS Orka telur ekki nauðsynlegt að setja fram 

sérstaka fjölskyldustefnu þar sem fyrirtækið telur að starfsmenn séu með 

fjölskyldustefnu í formi ákvæðis í starfsmannastefnunni (Petra Lind Einarsdóttir 

munnleg heimild, 12. október 2012). Þær upplýsingar sem hér er vitnað í 

samræmast að fullu því sem kom fram í gagnagreiningu á starfsmannastefnu HS 

Orku. Þá kemur jafnframt í ljós að á heimasíðu HS Orku er birt jafnréttisáætlun 

fyrirtækisins sem kveður einnig á um samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. 

 Í viðtölunum komu fram fjölmörg úrræði fyrir starfsmenn til samþættingar 

vinnu og fjölskylduábyrgðar. Í töflu 2 hefur höfundur dregið saman þau úrræði sem 

fyrirtækin og stofnunin bjóða starfsmönnum sínum upp á. 

Eins og sjá má í töflu 2 bjóða öll fyrirtækin og stofnunin upp á sveigjanlegan 

vinnutíma. Það er þó háð eðli starfanna hvernig því er háttað á hverjum stað fyrir 

sig. HS Orka er með takmarkaðri sveigjanleika en hin þrjú fyrirtækin, en það er 

vegna eðlis starfseminnar og starfanna að sögn Petru Lindar Einarsdóttur (munnleg 

heimild, 12. október 2012). 

Skrifstofa Reykjanesbæjar býður starfsmönnum upp á styttingu vinnutíma. 

Fríhöfnin og Kaffitár gera það einnig, en það fer þó eftir eðli starfanna hvort 

starfsmenn geti nýtt sér það úrræði eða ekki. HS Orka býður upp á það úrræði 

einnig, en það er gert í takmarkaðan tíma í senn í samráði við yfirmenn. 

Starfsmenn geta því ekki gengið að því vísu hverju sinni.  
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Tafla 2. Úrræði sem auðveldar samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. 

 
Úrræði: 

Skrifstofa 
Reykjanesbæjar 

 
Fríhöfnin 

 
Kaffitár 

 
HS Orka 

Sveigjanlegur 
vinnutími 

Í boði en fer eftir 
eðli starfanna 

Í boði en fer eftir 
eðli starfanna 

Í boði en fer eftir 
eðli starfanna 

Í boði að 
takmörkuðu leyti 

 
Stytting 
vinnutíma 

 
Í boði 

Í boði en fer eftir 
eðli starfanna 

Í boði en fer eftir 
eðli starfanna 

Í boði í  
takmarkaðan tíma 

 
Hlutastarf Í boði Í boði Í boði Í boði 

 
Möguleiki á 
skiptivinnu 
(vaktaskipti) 

 
Í boði, 

hjá barnavernd 

 
Í boði 

Í boði á 
kaffihúsinu á 

Keflavíkurflugvelli 
 

 
Í boði 

Heima eða 
fjarvinna 

Í boði en fer eftir 
eðli starfanna 

Í boði en fer eftir 
eðli starfanna 

Í boði en fer eftir 
eðli starfanna 

Í boði en fer eftir 
eðli starfanna 

 
Sinna 
einkaerindum á 
vinnutíma 

 
Í boði innan 
vissra marka 

 
Í boði innan  
vissra marka 

 
Í boði innan  
vissra marka 

 
Í boði innan  
vissra marka 

 
Leyfi til að koma 
með börn til 
vinnu ef þörf er á 

 
Í boði 

 

Ekki í boði fyrir 
starfsmenn innan 

haftasvæðis 
 

Í boði með 
takmörkunum  

 
Í boði 

 
Fjölskyldudagar 
og aðrir viðburðir 

Mökum boðið á 
skemmtanir sem 

oftast, þó ekki 
jólamat, en lítið 

um fjölskyldudaga 

Vegna heftra 
haftareglna er 

það ekki lengur í 
boði 

Mökum boðið á 
allar skemmtanir, 
einnig eru haldnir 

fjölskyldudagar 

Mökum boðið á 
allar skemmtanir, 
einnig eru haldnir 

fjölskyldudagar 

 
 
 
Annað 

 
 
 

Ekkert tilgreint 

 
 

Auka leyfi fyrir 
starfsmenn 

 
 
 

Ekkert tilgreint 

Auka launuð leyfi, 
styrkir til náms, 

morgunmatur og 
ávextir, 

trúnaðarlæknir og 
heilsufarsmælingar 

 

 Tafla 2 sýnir einnig fram á það að fyrirtækin fjögur bjóða upp á hlutastörf ef 

samið er um það. Þar sést einnig að öll fyrirtækin bjóða upp á möguleika á 

skiptivinnu (vaktaskipti). Kaffitár tekur fram að vaktaskipti eru helst möguleg hjá 

starfsmönnum á kaffihúsunum og á Keflavíkurflugvelli. Stofnunin, það er skrifstofur 

Reykjanesbæjar, býður aðeins þeim starfsmönnum sem starfa í barnavernd upp á 

þetta úrræði til þess að skipuleggja bakvaktir. Þannig má sjá að eðli starfseminnar 

og starfanna ræður miklu um það hvort þetta úrræði er í boði eða ekki.  

Í töflu 2 kemur fram að öll fyrirtækin og stofnunin bjóða starfsmönnum 

sínum upp á það að vinna heima- og fjarvinnu. Það fer þó eftir eðli starfanna hvort 

að starfsmenn geti nýtt þetta úrræði.  
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Tafla 2 sýnir jafnframt að öll fyrirtækin bjóða starfsmönnum sínum upp á að 

sinna einkaerindum á vinnutíma, en það er þó innan vissra marka. Til dæmis er ekki 

ætlast til þess að starfsmenn séu að fara í klippingu á vinnutíma. Þetta úrræði er 

aðallega notað til þess að heimila starfsmönnum að sinna skyldum sínum vegna 

barnanna.  

Þá má sjá í töflu 2 að skrifstofa Reykjanesbæjar og HS Orka taka því með 

opnum örmum að leyfa börnum starfsmanna að koma með í vinnuna ef þörf þykir, 

svo sem vegna erfiðleika með barnagæslu. Kaffitár býður starfsmönnum upp á 

þetta úrræði, en að takmörkuðu leyti. Eðli starfanna getur haft áhrif, sem og 

hættur sem kunna að vera til staðar á vinnustaðnum. Fríhöfnin býður 

starfsmönnum sínum í vaktavinnu ekki upp á þetta úrræði vegna þess að 

starfsemin fer fram innan haftasvæðis, þar sem utanaðkomandi aðilum er ekki 

hleypt inn nema að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.  

Í töflu 2 sést að Kaffitár og HS Orka halda fjölskyldudaga fyrir starfsmenn. 

Skrifstofa Reykjanesbæjar gerði það áður fyrr, en þar sem starfsmenn eiga flestir 

uppkomin börn, þá hafa slíkir viðburðir lagst af. Fríhöfnin geri það ekki vegna 

hertra haftareglna. Þá sést að Kaffitár og HS Orka taka það sérstaklega fram að 

mökum sé ávallt boðið á skemmtanir vinnustaðarins. Skrifstofa Reykjanesbæjar 

býður mökum á flestar skemmtanir, þó er jólamaturinn ekki með mökum. 

Fyrirtækin og stofnunin voru spurð í þessari rannsókn hvort að það væri 

eitthvað annað sem þau bjóða upp á til þess að auðvelda samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar. Í töflu 2 sést að aðeins Fríhöfnin og HS Orka tilgreindu önnur 

úrræði. Fríhöfnin býður starfsmönnum sínum auka leyfi um jól og koma til móts við 

starfsmenn sína vegna veikinda barna með því að bjóða þeim að taka hluta af orlofi 

sínu eða launalaust leyfi. Þetta leyfi er umfram lögbundið veikindaleyfi. Fríhöfnin 

býður starfsmönnum sínum alla jafna leyfi í vikutíma ef fráfall verður í 

fjölskyldunni. Ef þeir þurfa lengri tíma geta þeir samið við yfirmann sinn um það. Þá 

kemur fram í töflu 2 að HS Orka býður starfsmönnum sínum auka leyfi til að sinna 

alvarlegum veikindum  barna og maka, en starfsmenn fá það leyfi á launum ef við 

því verður komið. HS Orka styrkir einnig starfsmenn sína til náms, býður þeim 

morgunmat og ávexti á kostnað fyrirtækisins, heilsufarsmælingar og veitir þeim 

aðgang að trúnaðarlækni þeim að kostnaðarlausu. 



  

78 

Öll þau úrræði sem komu fram í gagnagreiningunni komu einnig fram í 

viðtölunum við forsvarsmenn fyrirtækjanna og stofnanna sem tóku þátt, fyrir utan 

það að Reykjanesbær og Kaffitár tiltaka í formlegum stefnum sínum að í boði er 

önnur hagræðing ef hægt er að koma henni við. 

Í viðtölunum kemur fram að þátttakendum þótti erfitt að dæma um hvaða 

úrræði væri mest notað vegna mismunandi eðli þeirra starfa sem eru til staðar. 

Tveir þátttakendur mátu það sem svo að sveigjanlegur vinnutími væri mest notaða 

úrræðið. Einn nefndi hlutastarf og einn styttingu vinnutíma sem mest notaða 

úrræðið. Ekki var hægt að sjá afgerandi niðurstöðu í svörum þátttakenda um mat 

þeirra á því hvort kynið væri að nýta úrræðin meira. Þrír þátttakendur sáu ekki 

mun á milli kynjanna. Einungis sést munur í þessum efnum hjá HS Orku, en Petra 

Lind Einarsdóttir (munnleg heimild, 12. október 2012) segir að konur í fyrirtækinu 

nýti sér úrræðin frekar.  

 Skrifstofur Reykjanesbæjar hafa ekki kannað þörfina fyrir því að hafa sína 

eigin fjölskyldustefnu þar sem þau fylgja fjölskyldustefnu bæjarins. 

Fjölskyldustefnur Reykjanesbæjar og Kaffitárs voru unnar af starfshópum 

innanhúss. Reykjanesbær leitaði einnig eftir hugmyndum utan frá. Sú 

fjölskyldustefna sem Fríhöfnin vinnur eftir var ekki unninn í sérstökum starfshópi. 

Þar var farin sú leið að semja eina fjölskyldustefnu fyrir þau fimm fyrirtæki sem 

fyrir voru undir ISAVIA. HS Orka sér ekki fram á að móta sér fjölskyldustefnu. 

Í viðtölunum kemur fram að skrifstofa Reykjanesbæjar kynnir 

starfsmönnum sínum fjölskyldustefnuna á starfsmannafundum og með fréttabréfi í 

tölvupósti með reglulegum hætti, eins og fram kom í gagnagreiningunni. Skrifstofa 

Reykjanesbæjar framkvæmir ekki formlegar mælingar á vitund, ánægju og viðhorfi 

starfsmanna til fjölskyldustefnunnar. 

Kaffitár hefur farið þá leið að kynna fjölskyldustefnu sína í 

ráðningarviðtölum og viðtölum við starfsmenn. Hún er jafnframt sýnileg á 

heimasíðu þeirra eins og kemur fram í gagnagreiningunni. Vegna frekari úrræða, 

en þeirra sem koma fram í fjölskyldustefnunni og starfsmenn óska eftir, leita 

starfsmenn til yfirmanns síns. Kaffitár hefur framkvæmt starfsánægjukönnun sem 

mælir meðal annars vitund og ánægju starfsmanna og viðhorf til 

fjölskyldustefnunnar.  



  

79 

Fríhöfnin kynnir þau úrræði sem boðið er upp á með því að gera 

fjölskyldustefnuna aðgengilega á innri vef fyrirtækisins og í starfsmannahandbók 

þess. Fríhöfnin kynnir því stefnuna ekki sérstaklega fyrir starfsmönnum, heldur er 

hún einungis gerð aðgengileg. Fríhöfnin framkvæmir reglulegar mælingar á 

starfsánægju, vitund og notkun þeirra úrræða sem eru í boði til að auðvelda 

samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar, sem samræmist því sem kemur fram í 

niðurstöðum gagnagreiningar. 

HS Orka kynnir starfsmannastefnu sína en kynnir ekki sérstaklega þau 

úrræði sem eru í boði til að auðvelda samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Í 

fyrirtækinu er lagt upp með það að starfsmenn geti komið hvenær sem er til 

yfirmanna sinna og rætt málin. HS Orka framkvæmir vinnustaðagreiningu reglulega 

þar sem spurt er um atriði sem snúa að samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar, 

en að sögn Petru Lindar Einarsdóttur hefur fyirtækið alltaf komið vel út úr 

vinnustaðagreiningunni (munnleg heimild, 12. Október 2012). 
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7 Umræður og lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig fyrirtæki og stofnanir á 

Suðurnesjum taka tillit til fjölskylduábyrgðar starfsmanna sinna. Markmið 

rannsóknarinnar var tvíþætt: Í fyrsta lagi að skoða hvort þau fyrirtæki og stofnun á 

Suðurnesjum sem rannsóknin náði til hafi mótað sér formlega fjölskyldustefnu og í 

öðru lagi að skoða hvaða úrræði þau bjóða starfsmönnum sínum til að auðvelda 

samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar.  

Atvinnuþáttaka á Íslandi hefur verið mjög mikil í gegnum tíðana (Andersen, 

Hougaard og Ólafsson, 2011). Ísland er ofarlega þegar kemur að fjölda vinnustunda 

á viku og fæðingartíðni er sú þriðja hæsta á hverja þúsund íbúa (Eurostat, 2012-a; 

Eurostat, 2012-b; Eurostat, 2012-c). Rannsóknir hafa ítrekað leitt í ljós að með 

auknum vinnutíma eykst togstreita milli vinnu og fjölskylduábyrgðar. Rannsóknir 

benda til að fjölskyldustefnur fyrirtækja og stofnana sem kveða meðal annars á um 

færri vinnustundir og sveigjanlegan vinnutíma koma fjölskyldum til góðs. Færri 

vinnustundir leiða af sér lægri tíðni þunglyndis starfsmanna og dregur úr togstreitu 

á milli vinnu og fjölskyldu auk þess að gefa starfsmönnum meiri tíma með 

fjölskyldu sinni. Einnig leiðir þetta til aukinna afkasta starfsmanna og minni 

starfsmannaveltu sem kemur fyrirtækjum og stofnunum til góðs (Glass og Estes, 

1997).  

Í þessari rannsókn var spurt: Hafa fyrirtækin og stofnunin mótað sér 

fjölskyldustefnu? Er stefnan formleg eða óformleg? Niðurstöður þessara 

rannsóknar leiddu í ljós að tvö fyrirtæki hafa mótað sér formlega fjölskyldustefnu, 

þau eru Kaffitár og Fríhöfnin. Fjölskyldustefna Kaffitárs er skriflega og birt á 

heimasíðu fyrirtækisins og kynnt fyrir starfsmönnum í viðtölum. Fríhöfnin birtir 

fjölskyldustefnu sína sem hluta af jafnréttisáætlun en hún er sett skriflega fram á 

heimasíðu fyrirtækisins. Þá er hún einnig í starfsmannastefnu og 

starfsmannahandbók Fríhafnarinnar. HS Orka kveður á um samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar í starfsmannastefnu sem er birt á heimasíðu fyrirtækisins. HS 

Orka kynnir ekki sérstaklega þau úrræði sem boðið er uppá til að auðvelda 

samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Skrifstofa Reykjanesbæjar hefur ekki 

mótað sér sína eigin stefnu heldur vinnur eftir formlegri fjölskyldustefnu bæjarins. 
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Kynning á stefnu Reykjanesbæjar fer fram á fundum og í tölvupóstum en hún er 

einnig aðgengileg á heimasíðu Reykjanesbæjar.   

Í þessari rannsókn var einnig spurt: Hvaða úrræði bjóða fyrirtækin og 

stofnunin á Suðurnesjum starfsmönnum sínum til að auðvelda samþættingu vinnu 

og fjölskylduábyrgðar? 

Niðurstöður leiddu í ljós að öll fyrirtækin og stofnunin bjóða starfsmönnum 

sínum upp á ákveðin úrræði til þess að auðvelda þeim samþættingu vinnu og 

fjölskylduábyrgðar. Þessi úrræði eru: sveigjanlegur vinnutími, stytting vinnutíma, 

hlutastarf, möguleiki á skiptivinnu (vaktaskipti), heima eða fjarvinna, sinna 

einkaerindum á vinnutíma, leyfi til að koma með börn til vinnu ef þörf er á, 

fjölskyldudagar og aðrir viðburðir. Þessi úrræði eru þó ekki öll í boði allstaðar (sjá 

töflu 2), til dæmis getur Fríhöfnin ekki boðið starfsmönnum sínum sem starfa innan 

haftasvæðis að koma með börnin sín í vinnuna ef þörf er á. Úrræði er varða auka 

leyfi er meðal annarra úrræða sem koma fram hjá Fríhöfninni. Þá tilgreindi HS Orka 

einnig önnur úrræði sérstaklega, sem eru: auka launuð leyfi, styrkir til náms, 

morgunmatur og ávextir í vinnunni, trúnaðarlæknir og heilsufarsmælingar á 

vinnutíma. Eðli starfanna ræður mestu hvernig starfsmenn geta nýtt sér þau 

úrræði sem boðið er upp á. En sú niðurstaða samræmist rannsóknum Lindu o.fl. 

(2001) og Tang og Wadsworth (2008) þar sem kom fram að háskólamenntaðir hafa 

meiri möguleika á sveigjanlegum vinnutíma en minna menntaðir og sérfræðingar 

og stjórnendur hafi meiri sveigjanleika í starfi en aðrir. Í niðurstöðunum kemur 

fram að alls staðar er reynt, eins og mögulegt er, að koma til móts við þarfir 

starfsmanna hvað varðar fjölskylduábyrgð. Það kom einnig fram í öllum 

viðtölunum að úrræði sem starfsmönnum standa til boða varðandi samþættingu 

vinnu og fjölskylduábyrgðar eru ekki öll skráð niður, heldur eru starfsmenn hvattir 

til að ræða við yfirmenn sína til að leita lausna á þeirra málefnum.  

Hein (2005) bendir á að þarfir hvers og eins starfsmanns eru mismunandi 

eftir fjölskyldugerð hans. Hver og einn starfsmaður hefur mismunandi hlutverkum 

að gegna eins hlutverkakenningin lýsir. Hlutverkakenningin leitast við að útskýra 

samskipti einstaklinga innan skipulagsheilda með áherslu á hlutverk einstaklingsins. 

Hegðun hans ræðst af þeim væntingum sem samfélagið gerir til hans. 

Einstaklingum getur því þótt erfitt að samþætta mismunandi hlutverk sem hann 
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gegnir sem getur myndað togstreitu (Barling, Frone og Kelloway, 2005). Togstreita 

getur myndast á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar sem leiðir til þess að skyldur í 

vinnu komi í veg fyrir það að einstaklingur geti uppfyllt skyldur sínar heimar fyrir, 

og öfugt (Greenhaus og Singh, 2003). Samþætting vinnu og fjölskylduábyrgðar felst 

í því að draga úr eða eyða þessari togstreitu til að ná jafnvægi milli vinnu og 

fjölskylduábyrgðar (Hein, 2005). En ofangreind úrræði er boðið uppá til að 

auðvelda starfsmönnum samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. 

Í þessari rannsókn var jafnframt fjallað um framkvæmd stefnunar og voru 

spurningar þess efnis útbúnar út frá framkvæmdarferli Hein (2005) (sjá mynd 1). Í 

því felst að greina þörf á fjölskyldustefnu, móta stefnuna og hvaða úrræði henta 

starfsmönnum, innleiðing hennar þar sem þarf að kynna hana og fylgja henni eftir, 

til dæmis með mælingum og stöðugu endurmati. Í ljós kom að fyrirtækin og 

stofnunin kynna öll stefnuna sína fyrir starfsmönnum en það er þó gert með 

mismunandi hætti. HS Orka, Fríhöfnin og Kaffitár framkvæma reglulega 

starfsánægjukönnun sem mælir ánægju starfsmanna. Í því felst mæling á þeim 

þáttum sem snúa að samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. Reykjanesbær fer 

þá leið að taka upp umræðu um ýmsa þætti sem snúa að einstaklingnum og 

vinnunni í starfsmannasamtölum einu sinni á ári. Kaffitár og HS Orka mótuðu 

stefnur sínar með hjálp starfsmanna. Reykjanesbær gerði slíkt hið sama og leitaði 

jafnframt eftir utanaðkomandi hugmyndum með auglýsingum í staðarblöðum. 

Fríhöfnin þróaði stefnuna út frá þeim stefnum sem fyrir voru hjá þeim fimm 

fyrirtækjum sem sameinuðust undir ISAVIA. 

Áður hefur komið fram að ríkið og samfélagið gegna stóru hlutverki í 

stefnumörkun til bættrar samþættingar á milli vinnu og fjölskylduábyrgðar (Hein, 

2005). Alþingi Íslands hefur samþykkt mótun opinberrar fjölskyldustefnu. 

Meginmarkmið hennar er að styrkja fjölskylduna og vernda. Í henni er kveðið á um 

að hún skuli skapa skilyrði til að ná fram jafnvægi á samþættingu milli vinnu og 

fjölskylduábyrgðar. Í framhaldi af þessu var skipað fjölskylduráð sem fer með það 

hlutverk að  útbúa tilmæli til sveitarfélaga um gerð fjölskyldustefnu. Út frá þessum 

tilmælum hefur stærsta sveitarfélagið á Suðurnesjum, Reykjanesbær, mótað sér 

fjölskyldustefnu. Í þessari rannsókn var spurt um hvernig framkvæmd stefnu var 

háttað hjá viðkomandi fyrirtækjum og stofnun. Ekki kom fram í neinum af 
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viðtölunum að notaðar hefðu verið opinberar stefnur sem leiðarljós við mótun 

fjölskyldustefnu, en það skal þó tekið fram að það var ekki sérstaklega spurt um 

það í þessari rannsókn. En rannsóknir hafa sýnt fram á að stuðningur opinberra 

aðila í tengslum við samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar auki líkurnar á því að 

fyrirtæki bjóði upp á úrræði til samþættingar (Thorntwaite, 2004). Höfundur mælir 

með að rannsóknir verði framkvæmdar á því hversu mikil áhrif fjölskyldustefna 

Reykjanesbæjar og stefnur annarra sveitarfélaga á Suðurnesjum hafa haft á 

stefnumörkun fyrirtækja og stofnana á Suðurnesjum.  

Rannsóknin býr yfir styrkleikum og veikleikum. Að mati höfundar felst 

styrkur hennar í afmörkuðu viðfangsefni og innleggi hennar til þekkingar á 

málefnum vinnu og fjölskylduábyrgðar á Suðurnesjum. Í niðurstöðunum kemur 

fram góður samanburður á þeim úrræðum sem fyrirtækin og stofnunin bjóða upp 

á til þess að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð. Einnig telst styrkleiki að 

þátttakendur í viðtölunum voru allir forsvarsmenn starfsmannamála í sínum 

fyrirtækjum eða stofnun þar sem þeir eru sérfræðingar á sínu sviði og gátu því 

gefið greinagóða mynd af því hvernig þessum málum er háttað á þeirra starfsstað. 

Veikleiki rannsóknarinnar er sá að þessi rannsókn náði ekki til viðhorfs starfsmanna 

þeirra fyrirtækja og stofnunar sem tekin var fyrir.  Þá er úrtak rannsóknarinnar lítið. 

Þessi rannsókn gefur ákveðna vísbendingu um það hvernig fyrirtæki og 

stofnanir á Suðurnesjum auðvelda starfsmönnum sínum að samþætta vinnu og 

fjölskylduábyrgð. Hún leiðir einnig í ljós að mótun sérstakrar formlegar 

fjölskyldustefnu er ekki endilega sú leið sem fyrirtækin og stofnunin á Suðurnesjum 

hafa valið sér, til að koma fram markmiðum sínum vegna samþættingar vinnu og 

fjölskylduábyrgðar. Rannsókn Glass og Estes (1997) á fyrirliggjandi rannsóknum 

sýnir einmitt að formlegar fjölskyldustefnur sem kveði á um sveigjanlegan 

vinnutíma hafi jákvæði áhrif á starfsmenn, þar sem togstreita á milli vinnu og 

fjölskylduábyrgðar verður minni. Þá benda þeir á að óformlegar leiðir geti skilað 

svipuðum árangri. Það þarf því ekki að vera að þessi fyrirtæki og stofnun geti ekki 

náð að auðvelda starfsmönnum sínum að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð þó 

þau fari mismunandi leiðir í stefnumörkun sinni. Sú þekking sem þessi rannsókn 

skapar getur nýst þeim fyrirtækjum og stofnun sem um ræðir til að bera sig saman 
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og nota við endurmat á stefnu sinni. Þá ætti rannsóknin að geta nýst öðrum 

rannsakendum í framtíðinni. 

Út frá þessari rannsókn er mikilvægt að bæta við þekkingu um þetta 

málefni og á þessu svæði með frekari rannsóknum, til þess að styðja við þróun og 

efla umræðu um fjölskyldustefnu og samþættingu vinnu og fjölskylduábyrgðar. 

Gott væri að framkvæma endurtektarrannsókn eftir nokkur ár til að endurmeta 

stöðuna.  Þá er mikilvægt í framhaldi af þessari rannsókn að kanna viðhorf 

starfsmannanna á þeirra upplifun til þeirra úrræða sem fyrirtækin og stofnunin 

bjóða upp á.  

 

 

Sæunn Hafdís Oddsdóttir 
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Fylgiskjal 1 Tölvupóstur varðandi beiðni um þátttöku 

 

Kæra xxx 

 Ég heiti Sæunn Hafdís Oddsdóttir og er meistaranemi í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég er að vinna 

að lokaverkefni mínu sem fjallar um fjölskyldustefnu: Samþætting 

vinnu og fjölskylduábyrgðar fyrirtækja og stofnana á Reykjanesi. Vegna 

stöðu þinnar sem starfsmannastjóri hjá xxx, stóru fyrirtæki á 

Reykjanesi, langar mig að biðja þig að taka þátt í meistararannsókn 

minni. Í því felst að tekið verður viðtal við þig sem mun taka að 

hámarki 45 mínútur. Ég yrði mjög þakklát ef þú sæir þér fært að taka 

þátt. Það væri mikilvægt innlegg í rannsóknina sem ég vona að verði 

gott framlag til þekkingarsköpunar á atvinnulífi á Reykjanesi. Í viðhengi 

er kynningarbréf um verkefnið með frekari upplýsingum. Með kveðju 

og von um góðar undirtektir, 

 

 Sæunn Hafdís Oddsdóttir 

Póstfang: xxx, Sími: xxx-xxxx 
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Fylgiskjal 2: Kynningarbréf 
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Fylgiskjal 3: Viðtalsvísir 

1. Hefur fyrirtækið/stofnunin sett fram fjölskyldustefnu? 

 Ef já: Hvað felur hún í sér?  

Ef nei: Er kveðið á um að starfsmönnum skuli gert kleift að samþætta vinnu og  

fjölskylduábyrgð í starfsmannastefnu fyrirtækisins? (Ef já: Með hvaða hætti er 

það?) (Ef ekki: Af hverju er ekki kveðið á um það? Er líklegt að það verður 

bætt úr því við næstu endurskoðun starfsmannastefnunnar? Er fyrirtækið 

fjölskylduvænt?) 

2. Hvaða úrræði eru í boði fyrir starfsmenn fyrirtækisins/stofnunarinnar 

til þess að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð og hvað felst í þeim 

úrræðum? (Þau koma sjálf með úrræði, þau úrræði sem ekki er komið 

inn á spyrja sérstaklega um. Er munur á hvaða úrræði eru í boði fyrir 

mismunandi starfsmannahópa í fyrirtækinu/stofnuninni?)  

3. Hvaða úrræði er oftast notast við í fyrirtækinu/stofnuninni? (Er 

mismunur á milli kynjanna, hvaða úrræði þau nýta mest hjá 

fyrirtækinu/stofnunni? Hver er fjölskylduábyrgð þeirra sem nýta 

úrræðin?  

4. Komu starfsmenn fyrirtækisins/stofnunarinnar að stefnumörkuninni? Ef já, með 

hvaða hætti? (Algengar leiðir: Viðtöl, rýnihópar og/eða kannanir) 

a. Ef nei: Er gert ráð fyrir að starfsmenn fyrirtækisins/stofnunarinnar komi að 

endurskoðun stefnunnar/ákvæða í starfsmannastefnu? 

5. Ef nei í spurningu eitt: Hefur fyrirtækið/stofnunin kannað þörfina fyrir að móta 

fjölskyldustefnu? 

a. Ef já: Hvaða vinna fór fram? (Fóruð þið í þarfagreiningu byggða á 

viðtölum, rýnihópum eða könnunum?) 

b. Ef nei: Sjáið þið fram á að fara í þess konar framkvæmd í framtíðinni? 

6. Þau úrræði sem í boði eru til þess að samþætta vinnu og fjölskylduábyrgð, sem 

við ræddum um áðan, eru þau kynnt fyrir starfsmönnum ykkar, ef svo er þá 

hvernig? 

7. Framkvæmið þið mælingu á vitund, notkun og ánægju starfsmanna á þeim 

úrræðum sem í boði eru, t.d. með starfsmannakönnunum eða með öðrum 

hætti? 

 

8. Getur þú lýst fyrir mér uppbyggingunni á fyrirtækinu?  

 

Stefnan 

Fyrirtækið 

Framkvæmd 


