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Formáli 
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Einnig vil ég þakka Rúnari Steini Benediktssyni fyrir þolinmæðina og aðstoð við yfirlestur 

á verkefninu. Ég vil líka þakka Dagnýju Baldvinsdóttur fyrir að gefa sér tíma til 

prófarkarlesturs ásamt Kolbrúnu Þorfinnsdóttur sem veitti ómetanlegan andlegan 

stuðning við gerð ritgerðarinnar. 
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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis er að skýra aukna atvinnuþátttöku kvenna á Íslandi. Greint 

er frá helstu þáttum sem hafa áhrif á atvinnuþátttöku og hvað hefur orðið til þess að  

hún er eins há hér á landi og raun ber vitni. Einnig er skoðað hvaða áhrif hagsveiflur 

hafa á atvinnuþátttöku kvenna og frjósemi. Frjósemi er talin vera einn áhrifamesti 

þátturinn þegar kemur að atvinnuþátttöku kvenna. Það var í kjölfarið á hríðlækkandi 

frjósemi sem konur fóru að auka atvinnuþátttöku sína. Fleiri þættir spiluðu samt sem 

áður inn í og má þar nefna: aukin menntun kvenna og betra velferðarkerfi. Hérlendis 

hefur tekist að halda uppi hárri atvinnuþátttöku án þess að það komi mikið niður á 

frjósemi. Ísland er eitt af fáum vestrænum löndum sem hefur tekist að halda báðum 

þessum þáttum uppi. Hér á landi er mjög sveigjanlegur vinnumarkaður sem hefur 

orðið til þess að milda hagsveiflur og stuðla að lægra atvinnuleysi. Helstu ástæður 

þess að Íslandi hefur tekist að halda uppi atvinnuþátttöku og frjósemi eru taldar vera 

gott velferðarkerfi. Í velferðarkerfinu hér á landi er í boði launað fæðingarorlof, 

fremur ódýrt og gott aðgengi að daggæslu fyrir börn, ýmsar barnabætur og 

menntunarstig þjóðarinnar er fremur hátt. Allt þetta hefur stuðlað að hærri 

atvinnuþátttöku kvenna hérlendis.  

Í verkefninu eru áhrif hagsveiflna á atvinnnuþátttöku kvenna skoðuð. Hagsveiflur 

virðast ekki hafa mikil áhrif á vinnuframboð kvenna og má rekja það til þess að þær 

stærðir sem hafa áhrif á vinnuframboð taka ekki miklum breytingum. Það er að segja 

velferðarkerfið og frjósemi taka litlum breytingum þó að sveiflur verði í 

efnahagsmálum. Atvinnuþátttaka kvenna hefur haldist mjög stöðug hér á landi 

seinustu 20 ár og helsta ástæða þess er gott velferðarkerfi.  
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1 Inngangur 

Konur hafa í gegnum tíðina sinnt heimilinu af meira kappi en karlar. Þær hafa almennt 

verið helsti umönnunaraðili barnanna ásamt því að sjá um heimilið, en karlinn unnið úti. 

Ekki er langt síðan hlutverk kvenna fór að breytast. Þær snéru sér meira út á 

vinnumarkaðinn og um leið út af heimilinu. Enn er það greipt inn í marga 

menningarheima að hlutverk konunnar sé að sinna heimilinu, slík hugsun hefur þó verið 

á hröðu undanhaldi í hinum vestræna heimi. Mun algengara er að konur séu almennt á 

vinnumarkaði og stundi launaða vinnu í stað þess að vera heimavinnandi. Aukin 

stuðningur hins opinbera við mæður og foreldra hefur gert þeim kleift að samræma 

fjölskyldulíf og atvinnuþátttöku betur en áður. Gott velferðarkerfi er því lykilatriði þegar 

kemur að atvinnuþátttöku kvenna. 

Hér verður sett fram fræðilegt líkan fyrir vinnuframboð einstaklinga og einnig fyrir 

fjölskylduna í heild. Einstaklingur stendur frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort hann eigi að 

fara út á vinnumarkað eða ekki. Ef einstaklingur ákveður að skella sér út á 

vinnumarkaðinn þá þarf hann að ákveða hversu mikið hann vill vinna. Hann hefur val 

milli þess að eyða tíma sínum í frístundir, vinnu á markaði og vinnu heima við. Það sem 

takmarkar einstaklinginn í að neyta þess sem hann vill er tekjubandið. Tekjubandið segir 

til um hversu mikið einstaklingur getur eytt í neyslu að gefnum tekjum hans. 

Einstaklingur mun alltaf vilja hámarka nyt sín að gefnu tekjubandinu, hann fær nyt af 

neyslu og frístundum. 

Markmið verkefnisins er að greina hvaða þættir hafa áhrif á atvinnuþátttöku kvenna 

og með hvaða hætti. Farið er yfir þróun atvinnuþátttöku kvenna bæði hérlendis og 

erlendis. Teknar eru fyrir hagsveiflur á Íslandi á tímabilinu 1991-2012 og áhrif þeirra á 

atvinnuþátttöku skoðuð. Þegar sveiflur í hagkerfinu eiga sér stað geta þær haft áhrif á 

hagstærðir og í kjölfarið geta hagstærðirnar haft áhrif á atvinnuþátttöku. Atvinnuleysi, 

raunlaun og hagvöxtur eru þær hagstærðir sem hér eru teknar fyrir. Atvinnuleysi og 

raunlaun geta haft mikið að segja um þátttöku á vinnumarkaði því er mikilvægt að skoða 

breytingar í þeim stærðum til að geta greint áhrifin á atvinnuþátttöku. Sveiflur í 

atvinnuþátttöku og aðlögun raunlauna gera vinnumarkaðinn á Íslandi mjög 

sveigjanlegan. Atvinnuþátttaka kvenna í heild sveiflast ekki mikið en ef þátttakan er 
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skoðuð út frá aldri þá sést að vinnuframboð meðal ungra kvenna (16-24 ára) sveiflast 

töluvert og í takt við hagsveiflurnar. Áhrif hagsveiflna á konur eldri en 25 ára eru litlar 

sem engar. Margt bendir til þess að atvinnuþátttaka þeirra haldist fremur stöðug vegna 

þess að þær fara ekki út af vinnumarkaði þegar illa árar heldur eigi yfirleitt kost á því að 

skrá sig atvinnulausar. Atvinnuþátttaka virðist sveiflast í takt við hagvöxtinn þó 

sveiflurnar séu ekki miklar. Atvinnuþátttaka eykst þegar hagvöxtur eykst og öfugt. 

Ísland státar af  mjög háu hlutfalli atvinnuþátttöku meðal kvenna. Það er með því 

hæsta sem gerist í heiminum. Margir þættir spila þar inn í, meðal annars gott 

velferðarkerfi, minni frjósemi og aukin menntun kvenna. Sá þáttur sem talinn er hafa 

einna mestu áhrif á atvinnuþátttöku kvenna er frjósemi þeirra. Ef frjósemi er lág þá eru 

barneignir  færri  og  því hafa konur meiri tækifæri á því að vera útivinnandi. Fleiri börn á 

heimilinu eykur fórnarkostnað þess að vera útivinnandi og virkar letjandi á 

vinnuframboð. Það sem olli byltingu í frjósemi var tilkoma getnaðarvarnarpillunnar. Eftir 

að hún  kom á markað  tók frjósemi mikla dýfu í flestum vestrænum samfélögum. 

Frjósemi hér á landi hefur lækkað mikið á undanförnum áratugum samfara aukinni 

atvinnuþátttöku. Í dag er lág frjósemi, í flestum vestrænum samfélögum, orðin 

vandamál þar sem frjósemi undir viðmiðunarmörkum þýðir að ekki verður nægileg 

fólksfjölgun til að viðhalda mannfjöldanum og þjóðin verður því sífellt eldri með 

tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið. Ísland er eitt af fáum löndum sem hefur tekist að 

halda uppi hárri atvinnuþátttöku kvenna og tiltölulega hárri frjósemi. Frjósemi hér á 

landi er samt sem áður undir viðmiðunar-mörkum í dag en þó hærri en í öllum OECD 

löndunum.  

Velferðarkerfið hefur einnig átt stóran hlut í auknu vinnuframboði kvenna hér á landi. 

Velferðarkerfið státar af tiltölulega löngu fæðingarorlofi, sem er stór partur af því að 

samræma barneignir og vinnuframboð. Tiltölulega ódýrt og gott aðgengi að daggæslu 

hérlendis hefur líka átt sinn part í að styðja við útivinnandi mæður. Konur hafa í auknum 

mæli sótt sér menntun á liðnum árum. Menntun hefur jákvæð áhrif á vinnuframboð. Ef 

kona hefur sótt sér menntun er mikilvægt fyrir hana að fara út á vinnumarkaðinn og 

koma menntuninni í nyt. Einnig verður menntun til þess að fórnarkostnaður þess að 

vera ekki á vinnumarkaði hækkar vegna möguleika á hærri tekjum með hærra 

menntunarstigi. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar eru að helstu áhrifaþættir þess að konur hófu að auka 

vinnuframboð sitt hér á landi eru: lægri frjósemi, betra velferðarkerfi og aukin 

stuðningur við mæður, aukin menntun og tilkoma betri getnaðarvarna. Einnig kom í ljós 

að hagsveiflur valda því að frjósemi eykst lítillega í kjölfarið á efnahagslægðum og 

hagsveiflur hafa mest áhrif á vinnuframboð ungs fólks. Sveigjanleiki vinnumarkaðar 

hérlendis hefur orðið til þess að milda áhrif hagsveiflna hér á landi og haldið atvinnuleysi 

lágu. Ekki var að sjá miklar breytingar í hagstærðum sem hafa áhrif á atvinnuþátttöku á 

tímabilinu sem hér var skoðað. Litlar breytingar á áhrifavöldum má því rekja til þess að 

litlar breytingar voru á atvinnuþátttöku kvenna á tímabilinu þrátt fyrir þrjár 

efnahagslægðir.
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Vinnuframboðslíkan 

Hér verður sett fram líkan sem útskýrir ákvarðanir einstaklings um vinnuframboð. Í 

fræðilegum líkönum þarf oft að gera ýmsar einfaldanir á raunveruleikanum, þar sem 

erfitt getur reynst að meta allar forsendur raunveruleikans. Í líkaninu sem hér verður 

notast við er til einföldunar gert ráð fyrir að allir einstaklingar í hagkerfinu séu eins. 

Einstaklingurinn sem skoðaður er verður því staðgengill fyrir alla einstaklinga í 

hagkerfinu. Til að einfalda líkanið enn frekar er einnig gert ráð fyrir að allir einstaklingar 

séu skynsamir. Með „skynsamir“ er átt við að einstaklingur kjósi alltaf meira frekar en 

minna, hann muni alltaf velja samsetningu sem inniheldur meira af neyslu, frítíma eða 

bæði ef hann hefur kost á því. Einnig kjósi einstaklingur alltaf fjölbreytni í neyslukörfu 

fram yfir einsleitni. Til einföldunar er einnig gert ráð fyrir að einstaklingurinn eyði öllum 

ráðstöfunartekjum sínum til neyslu. 

Til þess að skoða vinnuframboð einstaklings er hægt að notast við líkan sem sýnir 

ráðstöfunartekjur hans og hvernig hann kýs að eyða tíma sínum . Einstaklingur hefur val 

um það hvernig hann eyðir tíma sínum, hann getur valið um tvennt: að eyða honum í 

vinnu eða frístundir. Þegar valið er um vinnu þá er um að velja launaða vinnu á 

vinnumarkaði eða ólaunaða vinnu heima við. Einstaklingur vinnur á markaði til að geta 

fengið neysluvörur. Heildarvinnutími á markaði er því heildareftirspurn einstaklings eftir 

vörum. Einstaklingurinn stendur því frammi fyrir ákvörðunum um að taka þátt á 

vinnumarkaði eða ekki og ef hann tekur þátt þá hversu mörgum stundum hann á að 

eyða í vinnu. Einstaklingurinn hefur ekki ótakmarkaðan tíma til að eyða þar sem tími er 

takmarkaður. Því þarf einstaklingurinn að vega og meta kosti þess og galla að vera í 

vinnu eða eyða tíma í frístundir. Einstaklingur mun alltaf reyna að hámarka nyt sín. Nyt 

eru ánægja einstaklingsins af frítíma og neyslu. 
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Hér er nytjafall einstaklingsins þar sem C=neysla, L=frístundir og U=nyt. Einstaklingurinn 

fær nyt af neyslu og frístundum.  

Einstaklingur mun alltaf reyna að komast á sem hæstan jafngildisferil, þannig 

hámarkar hann nyt sín. Jafngildisferill lýsir hverri samsetningu af vinnu og frístundum 

sem mögulegar eru miðað við ákveðin nyt. Notagildi einstaklingsins er það sama á öllum 

ferlinum. Það sem hindrar einstakling í að komast á hvaða jafngildisferil sem honum 

sýnist, eyða öllum sínum tíma í frístundir og neyta alls sem hann vill, er tekjubandið og 

takmörkun tíma. Takmörkun á tíma einstaklings má rita á eftirfarandi hátt: 

 

Einstaklingur hefur til ráðstöfunar ákveðin heildartímafjölda, T (t.d. 24 klst. ef litið er á 

einn sólarhring). Gert er ráð fyrir að þessum heildartímafjölda sé hægt að ráðstafa milli 

frístunda (L) og vinnustunda (H). Tilgangur þessarar tímaráðstöfunar er að einstaklingur 

geti aflað tekna til neyslu. Þannig afmarkast möguleg samsetning C og L af tekjubandinu: 

 

Þar sem W=tekjur einstaklings, Y=tekjur einstaklings utan vinnumarkaðar og P=verð á 

neyslu. Einstaklingur getur ekki neytt meira en sem nemur virði tekna hans. Tekjubandið 

setur einstaklingnum skorður varðandi hvaða jafngildisferla hann kemst á. Tekjubandið 

er háð því hversu háar tekjur einstaklingurinn hefur (W) og hvaða tíma hann hefur til 

afnota (T). Ef einstaklingur er tekjulágur þá er tekjubandið fremur flatt en ef hann er 

tekjuhár þá er það fremur bratt. Þegar tekjur eru miklar þá er fórnarkostnaður þess að 

eyða tíma í frístundir mjög hár, þar sem fórnarkostnaður frístunda er jafngildi þess sem 

maður hefði unnið sér inn hefði maður verið í vinnu. Hallatala tekjubandsins er því 

mínus launin sem einstaklingur hefði unnið sér inn á einni klukkustund. Á mynd 1 sést 

tekjuband einstaklings og tímaráðstöfun hans til vinnu og frístunda. 

Neytandi hámarkar nyt sín að gefnu tekjubandinu, hámörkunarvandamál 

einstaklingsins má rita á eftirfarandi hátt: 
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Hámörkun á jöfnu (1) að teknu tilliti til tekjubandsins gefur vinnuframboðsfallið: 

 

Ef við setjum P=1 þá fáum við: 

 

Þar sem w stendur fyrir raunlaun á vinnumarkaði en y fyrir aðrar rauntekjur 

einstaklingsins utan vinnumarkaðar. Vinnuframboðsfall einstaklings, sá fjöldi stunda 

sem hann er tilbúinn að eyða í vinnu, veltur á raunlaunum hans (w) og hve miklar tekjur 

(y) hann fær utan vinnumarkaðar. Ef jafngildiskúrva einstaklings er þannig háttað að hún 

hafi engan snertil við tekjubandið verður til svokölluð hornalausn. Hornalausnin verður 

til þegar einstaklingur metur frístundir sínar það hátt að mjög há laun þarf til að hann 

verði þátttakandi á vinnumarkaði. Þegar laun eru lág eyðir slíkur einstaklingur öllum 

tíma sínum í frístundir. 

Þegar einstaklingur er þátttakandi á vinnumarkaði þá eru nyt hans hámörkuð þegar 

kostnaður og ábati af einum auka frítíma er jafn á jaðrinum. 

 

Hér er jaðarnyt frístunda jöfn virði einnar vinnustundar á jaðrinum. Í þessum punkti er 

einstaklingur að hámarka nyt sín á vinnumarkaði að gefnu tekjubandinu. 
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Mynd 1. Líkan sem sýnir vinnustundir og frístundir einstaklings, tekjur og tekjuband ásamt 
jafngildisferlum.  

Á mynd 1 er graf af tekjum einstaklings og tímanum sem hann hefur til afnota. Rauðu 

línurnar sýna tekjubönd fyrir lág laun annarsvegar og há laun hinsvegar. Bláu línurnar 

eru jafngildisferlar og á þessari mynd sést að einstaklingur kemst á hærri jafngildisferil 

eftir því sem launin hækka. Jafngildisferlar geta þó verið mismunandi á milli einstaklinga 

eftir því hvaða nyt þeir hafa og gildir þetta því ekki um alla. Í þessu tilviki þá mun 

einstaklingur minnka frístundir við hærri laun og vinna meira. Tekjur einstaklingsins, ef 

engin launuð vinna er stunduð, er sýnd á myndinni sem y. Tekjur sem einstaklingur fær 

ef engin launuð vinna er stunduð gæti t.d. verið bætur frá ríkinu og annað slíkt. 

Á mynd 2 sést lausn þar sem einstaklingur kýs að taka ekki þátt á vinnumarkaði og 

njóta eingöngu frístunda, L=T og H=0. Það sem gerist í slíku tilfelli er að hornalausnin er 

besta lausnin sem einstaklingur getur náð. Í þeim punkti gildir: 

 

Jafnan segir að launin séu ekki nægilega há til að einstaklingurinn sjái hag sinn í því að 

fara út á vinnumarkaðinn. Ef T mundi á einhvern hátt aukast þá mundi einstaklingurinn 
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njóta enn meiri frístunda og neyta minna. Það sem gæti fengið einstaklinginn til að vera 

þátttakanda á vinnumarkaði væri ef tekjur utan vinnumarkaðar (y) myndu t.d. lækka 

(gert er ráð fyrir að frístundir séu venjuleg vara) eða ef laun myndu hækka nægilega 

mikið til að eftirfarandi mundi gilda: 

 

Í þessu tilfelli sér einstaklingur hag sinn í að taka þátt á vinnumarkaði, þar sem launin 

eru hærri en jaðarnyt neyslu og frístunda. 

Á mynd 2 sést að einstaklingur mun velja að taka ekki þátt á vinnumarkaði nema 

launin hækki um meira en w2 eða þá að tekjur utan vinnumarkaðar lækki niður fyrir y2. 

Ef laun eru w1 og tekjur utan vinnumarkaðar eru y1 þá mun einstaklingurinn kjósa að 

vera ekki þátttakandi á vinnumarkaði og eyða öllum sínum tíma í frístundir, T=L og H=0. 

 

Mynd 2. Vinnuframboðslíkan. Sýnir hvernig einstaklingur skiptir tíma sínum milli vinnustunda og 
frístunda að gefnu tekjubandi sínu. 

Ákvörðun um það hvort einstaklingur eigi að vinna er í raun ákvörðun um hvernig 

tíma skuli eytt. Ein leið til þess að eyða tíma er að njóta frístunda. Önnur leið er að nota 

tímann til að vinna. Hægt er að skipta vinnustundunum upp í vinnu á markaði og vinnu 
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heima við. Þeir þættir sem hafa áhrif á eftirspurn eftir hvaða vöru sem er, eru: 

kostnaður vörunnar, auðæfi og smekkur einstaklingsins. Þegar velja þarf á milli vinnu og 

frístunda þá þarf að taka tillit til þessara þátta. Ef einstaklingur eyðir einni klukkustund í 

frístundir þá er hann að fórna tekjunum sem hann hefði annars unnið sér inn í vinnu. Ef 

einstaklingur á mikið af auðæfum þá gæti hann séð hag sinn í því að vinna ekki á 

markaði og neyta bara frístunda. Eigi einstaklingur takmörkuð auðæfi þá gæti verið 

nauðsynlegt fyrir hann að eyða tíma á vinnumarkaði til að eiga kost á því að geta neytt 

vara. 

Smekkur einstaklings segir til um hvernig hann kýs að eyða tíma sínum og hvar hann 

hámarkar nyt sín að gefnum tekjum hans. Einstaklingur mun taka þátt á markaði á 

meðan jaðarnyt frístunda eru jöfn virði einnar vinnustundar á jaðrinum. Þegar ákvörðun 

hefur verið tekin um að taka þátt á vinnumarkaði þá þarf að ákveða hversu miklum tíma 

skuli eytt í vinnu. Þar spilar aftur inn í hvar einstaklingur hámarkar nyt sín. Einstaklingur 

mun skipta tíma sínum milli frístunda og vinnu þar sem jaðarframleiðnin er mest og út 

frá því hvar hann fær mestu nytin. 

2.2 Fjölskyldulíkan 

Hingað til hefur verið reynt að útskýra vinnuframboðslíkan út frá einstaklingi sem tekur 

eigin ákvarðanir. Það er ákveðin galli við slíkt líkan þar sem fjölskylda hefur augljóslega 

áhrif á ákvarðanir einstaklinga um vinnuframboð. Ljóst er þó að slíkt líkan er mun 

flóknara en þegar eingöngu er um að ræða einn einstakling. Ein aðferð við að búa til 

fjölskyldulíkan er að gera ráð fyrir því að fjölskylda hámarki sameiginlegt nytjafall: 

 

Þar sem Lh og Lw standa fyrir frístundir eiginmannsins og eiginkonunnar og C er 

sameiginleg neysla alls heimilisins. Tekjubandið fyrir heimilið er þá: 

 

Þar sem wh=laun eiginmannsins og Hh=vinnustundir hans, ww=laun eiginkonunnar og 

Hw=vinnustundir hennar. Þannig fáum við vinnuframboðsfall fyrir bæði eiginmanninn og 

eiginkonuna: 
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Þetta líkan gerir þó ekki ráð fyrir neinni framleiðslu á heimilinu, hér er framleiðsla innan 

heimilisins bætt við líkanið. Nytjafallið er því: 

 

 

Þar sem CD=vörur og þjónusta framleiddar á heimilinu og CM=vörur og þjónusta á 

markaði. Framleiðsla á vörum og þjónustu innan heimilisins fer eftir framleiðslufalli 

fjölskyldunnar og hvernig framleiðni heimilisins er. Aftur á móti er vörum og þjónustu á 

markaði settar skorður af tekjubandi heimilisins, þar sem ekki er hægt að neyta meira 

en tekjubandið veitir svigrúm til. Ritum nú nytjafall fjölskyldunnar að teknu tilliti til 

þessara þátta: 

 

Þar sem f(HD) er framleiðslufall heimilisins. Teikningu af nytjafalli heimilisins má sjá á 

mynd 3.  
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Mynd 3. Vinnumarkaðslíkan 

Mynd 3 sýnir tekjur heimilisins (y) ef enginn launuð vinna er stunduð. Línan ABC er 

framleiðslufall heimilisins og BD er tekjubandið á markaði. Upp að punktinum B er 

jaðarframleiðni vinnustundar heima meiri en vinnustundar á markaði. Þegar komið er 

framhjá punkti B þá hefur vinna á markaði meiri jaðarframleiðni en vinna heima við. 

Línan ABD er valmöguleikasett neytandans og sýnir hámarksneyslu á vörum við gefnar 

vinnustundir. Einstaklingur hámarkar nyt sín þar til hann nær hæstu mögulegu 

jafngildiskúrvu( ) á valmöguleikasetti sínu. 

Einstaklingurinn á mynd 3 er í punkti Q og eyðir engum tíma í frístundir(L) og neytir 

vara í punkti C1, sem hann framleiðir með THD vinnu heima og HDL vinnu á markaði. 

Þær stærðir sem geta haft áhrif á ákvarðanir einstaklings um hvernig haga skuli tíma 

sínum eru laun(w) og aðrar tekjur(y) en á vinnumarkaði. Ef y hækkar þá hliðrast 

valmöguleikasettið, ABD, upp á við. Breytingin hefur ekki áhrif á punktinn þar sem 

jaðarframleiðni vinnustunda á markaði verður meiri en heima við, hann væri ennþá í 

punkti B en neysla væri meiri. Ef frístundir er venjuleg vara þá munu þær aukast í 
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kjölfarið á hækkuninni á y á kostnað vinnustunda á markaði. Hinsvegar ef raunlaun (w) 

hækka þá eru áhrifin á vinnu á markaði óræð, það fer eftir því hversu mikið frístundir 

aukast og hversu mikið heimavinna minnkar. 

Frá punkti A til B þar mun einstaklingur frekar vinna heima en á markaði. Frá 

punktinum B til Q þar mun einstaklingur vinna á markaði, jaðarframleiðni á 

vinnumarkaði er þá meiri en á heimilinu. Á bilinu Q til F þar mun einstaklingur njóta 

frístunda, þar telur einstaklingur jaðarframleiðni frístunda vera meiri en á markaði. 

Vinnuframboð einstaklings fer eftir því hversu mikil nyt hann leggur í vinnu heima og 

frístundir. Vinnuframboð kvenna er teygnara en karla, vegna þess að jaðarframleiðni 

kvenna á heimilinu er líklegri til að vera ónæmari fyrir auknum fjölda stunda eyddum í 

vinnu á markaði heldur en karla. Það má rekja til þess að almennt þá eyðir konan meiri 

tíma í vinnu á heimilinu heldur en karlinn. Karlinn hefur minna svigrúm til að auka 

vinnustundir sínar á markaði án þess að það komi niður á frístundum hans. Á meðan 

konan nýtir fleiri stundir í vinnu heima við og hefur því meira svigrúm til að skipta út 

vinnustundum heima fyrir vinnu á markaði. Staðkvæmdaáhrifin af launahækkunum eru 

því ekki þau sömu hjá konum og körlum. 

2.3 Áhrifavaldar á atvinnuþátttöku kvenna 

Þrátt fyrir að konur séu um helmingur mannkyns þá virðist sem vinnuframlag þeirra til 

vinnumarkaðarins sé undir helmingi. Þessi vannýting á vinnuafli kvenna er mjög 

óhagkvæm fyrir samfélagið í heild. Til verður samfélagslegt tap af vannýttu vinnuafli 

kvenna. Samfélagslegt tap myndast einnig vegna þess að of hátt hlutfall af hæfum 

konum er í láglaunastörfum eða lítið krefjandi störfum (Psacharopoulos, Tzannatos, 

1989). 

Atvinnuþátttaka er skilgreind sem hlutfall íbúafjölda sem er virkur á vinnumarkaði. 

Þetta hlutfall inniheldur einnig þá sem eru án vinnu en eru í atvinnuleit. Þeir sem ekki 

teljast virkir á vinnumarkaði eru m.a. börn, öryrkjar, eldri borgarar og þeir sem eru á 

stofnunum (Jaumotte, 2003). Hagfræðingar hafa reynt að útskýra atvinnuþátttöku út frá 

kyni, aldri, kynþætti og tekjum til að reyna að útskýra leitni yfir tíma. Samkvæmt 

nýklassíska skólanum þá leita einstaklingar út á vinnumarkaðinn vegna þess að þeir vilja 

meiri tekjur. Einstaklingar vinna í launaðri vinnu eins lengi og ábatinn af launaðri vinnu 
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er meiri en af því að njóta frístunda eða vinna heima (Psacharopoulos og Tzannatos, 

1989). 

Margir þættir geta leitt til breytinga á atvinnuþátttöku. Helst má nefna: laun, 

atvinnuleysi, skatta og ýmsan fastan kostnað. Atvinnuleysi hefur mikið að segja um 

atvinnuþátttöku. Ef atvinnuleysis gætir í samfélaginu þá hefur það letjandi áhrif á 

vinnuframboð. Atvinnuleysi getur orðið til þess að laun á vinnumarkaði lækka, lækkun 

tekna hliðrar tekjubandi einstaklingsins niður á við og getur orðið til þess að 

einstaklingar dragi úr vinnustundum á markaði eða sjái fremur hag sinn í að vinna heima 

en á markaði. Skattar virka á svipaðan hátt og launalækkun fyrir einstaklinginn, þar sem 

vinna þarf meira eftir skatta til að halda sömu nytjum og áður. Skattar geta virkað bæði 

hvetjandi og letjandi á vinnuframboð. Minni ráðstöfunartekjur geta valdið því að 

einstaklingur vinnur frekar heima en á markaði. Þær geta einnig orðið til þess að 

einstaklingur vinni meira til að halda sömu nytjum og áður. Hvort skattar hafa letjandi 

eða hvetjandi áhrif á vinnuframboð fer eftir því hvort staðkvæmda- eða tekjuáhrifin eru 

meiri. Laun hafa mikið að segja um atvinnuþátttöku, eftir því sem laun eru hærri því 

hærri er fórnarkostnaður vinnu á markaði og veldur því að frítími og vinna heima verða 

dýrari. Hækkun raunlauna hefur haft mikið að segja um atvinnuþátttöku kvenna. 

Hækkun raunlauna á markaði varð til þess að jaðarframleiðni vinnu á markaði varð meiri 

en jaðarframleiðni vinnu heima við. Hærri laun á markaði hafa því átt stóran þátt í því að 

örva vinnuframboð kvenna. Fastur kostnaður tengdur vinnu getur einnig haft mikið að 

segja um atvinnuþátttöku. Fastur kostnaður getur birst bæði í formi raunkostnaðar og 

tímakostnaðar. Raunkostnaður gæti m.a. falið í sér þann kostnað sem felst í að koma sér 

til og frá vinnu og kostnað vegna vinnufatnaðar. Tímakostnaður felst aðallega í þeim 

tíma sem það tekur að koma sér til og frá vinnu. Ef fastur kostnaður er hár þá gæti 

einstaklingur séð hag sinn fremur í því að vera heimavinnandi, jaðarframleiðni hans gæti 

verið meiri heima ef fasti kostnaðurinn af vinnu á markaði er mjög hár. 

Ótal fræðimenn hafa skoðað hvað það er sem hefur áhrif á atvinnuþátttöku kvenna. 

Margar rannsóknir hafa verið byggðar á þeim fræðum. Áhrifavaldar á vinnuframboð 

kvenna eru að einhverju leyti frábrugðnir því sem hefur áhrif almennt á 

atvinnuþátttöku. Það sem sker í milli er t.d.: fæðingarorlof, menntun, frjósemi, aðrar 

tekjur á heimilinu, fjöldi barna á heimilinu, dagheimilispláss og barnabætur (OECD, 

2003). Með frjósemi er átt við hversu mörg börn kona eignast að meðaltali á ævinni 
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(Hagstofa Íslands, e.d.a). Hér á eftir munu nokkrar þessara rannsókna vera teknar fyrir 

og reynt að varpa ljósi á helstu áhrifaþætti á atvinnuþátttöku kvenna. 

2.3.1 Frjósemi 

Rannsókn Psacharopoulos og Tzannatos (1989) leitast við að reyna að varpa ljósi á 

áhrifavalda atvinnuþátttöku. Þeir félagar komust að því að helstu þættirnir sem hafa 

áhrif á atvinnuþátttöku kvenna eru frjósemi og menntun. Það er mjög í takt við aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á efninu. Benjamin Cheng (1996) skoðaði 

orsakasambandið milli frjósemi kvenna og atvinnuþátttöku þeirra og komst að þeirri 

niðurstöðu að einhliða samband væri þar á milli. Niðurstöður hans sýndu að frjósemi 

hefði áhrif á atvinnuþátttöku en atvinnuþátttaka hefði ekki áhrif á frjósemi. Atvinna 

hefur því ekki nein áhrif á ákvörðun kvenna að eignast börn, en barneignir geta haft 

áhrif á ákvörðun kvenna að snúa aftur á vinnumarkaðinn.  Félagarnir Mishra, Nielsen og 

Smyth (2010) komust að svipaðri niðurstöðu og Cheng um tengsl frjósemi og 

atvinnuþátttöku. Niðurstaða þeirra var að frjósemi hefði tvennskonar áhrif á 

atvinnuþáttöku. Viðvera ungabarns á heimilinu hefur letjandi áhrif á atvinnuþátttöku 

a.m.k. til skamms tíma, en hinsvegar fylgja aukin útgjöld nýju barni sem virkar hvetjandi 

til atvinnuþátttöku. Aukning atvinnuþátttöku hefur hinsvegar neikvæð áhrif á frjósemi, 

þar sem konur sem eru á vinnumarkaði fresta barneignum vegna fórnarkostnaðar þess 

að eiga barn. Fórnarkostnaður kvenna vegna barneigna gæti t.d. verið mældur í 

tekjumissi (sér í lagi á meðan barnið er ungt), neikvæðum áhrifum á starfsframa og 

minni líkum á hærri framtíðartekjum. 

Færri börn á heimilinu minnka nauðsynlega framleiðslu á heimilinu og með því 

minnkar jaðarframleiðni heimilisins. Þörfin á vinnustundum heima minnkar og því 

skapast aukið svigrúm fyrir vinnu á markaði. Lægri frjósemi getur því orðið til þess að 

auka atvinnuþátttöku kvenna. 

2.3.2 Velferðarkerfi 

Þrátt fyrir að atvinnuþátttaka kvenna hafi aukist til muna standa þær samt sem áður 

ekki jafnfætis körlum í þeim málum. Til að skýra þennan mun milli þátttöku kvenna og 

karla á vinnumarkaði þá er nauðsynlegt að skoða áhrif barneigna á atvinnuþátttöku. 

Staðreyndin er sú að konur eru í flestum tilvikum helsti umönnunaraðila barna. Algengt 
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er að konur reyni að samræma þessa tvo þætti, atvinnu og barneignir, með því til dæmis 

að minnka vinnuhlutfallið og jafnvel sinna hlutastarfi. Slík hegðun hefur í flestum 

tilvikum neikvæð áhrif á starfsframa og atvinnutækifæri kvenna (Gornick o.fl., 1996; 

OECD, 2003). Eftir barnsburð er veigamikill þáttur í ákvörðun kvenna að snúa aftur á 

vinnumarkaðinn hversskonar velferðarkerfi þær búa við. Greiður aðgangur mæðra að 

daggæslu fyrir börnin og hvort þær eiga kost á launuðu fæðingarorlofi hefur mikið að 

segja um vinnuframboð þeirra (Vlasblom og Schippers, 2004). Fæðingarorlof hjálpar 

mæðrum að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Með fæðingarorlofi þá geta konur haldið 

stórum hluta af ráðstöfunartekjum sínum og þannig geta þær haldið svipuðum nytjum 

og áður. Hámörkun nytja, samkvæmt vinnuframboðslíkaninu, þarf ekki að breytast frá 

því að vera á vinnumarkaði yfir í það að vera heimavinnandi þegar fæðingarorlofs nýtur 

við. 

Langt fæðingarorlof, meira en 20 vikur skv. rannsókn OECD, hefur samt sem áður 

neikvæð áhrif á atvinnuþátttöku. Langt fæðingarorlof getur dregið úr færni á 

vinnumarkaði og haft slæm áhrif á starfsferil og framtíðartekjur. Lægri framtíðartekjur 

hafa letjandi áhrif á atvinnuþátttöku og geta orðið til þess að minnka vinnuframboð 

(OECD, 2003). 

2.3.3 Menntun 

Annar mikilvægur þáttur sem hefur áhrif á vinnuframboð kvenna er menntun. Menntun 

hefur jákvæð áhrif á vinnuframboð og neikvæð áhrif á frjósemi. Hafi kona sótt sér 

menntun sem fjárfestingu þá er nauðsynlegt fyrir hana að fara inn á vinnumarkaðinn til 

að vinna upp kostnaðinn sem skapaðist af náminu. Fórnarkostnaður þess að fara ekki út 

á vinnumarkaðinn eykst þegar kona hefur sótt sér menntun, þar sem aukin menntun 

býður jafnan upp á hærri laun (Psacharopoulos, Tzannatos, 1989). Rannsókn þeirra 

Vlasbloom og Schippers (2004) sýndi að aukin menntun leiðir af sér hærri 

atvinnuþátttöku kvenna á a.m.k. þrjá vegu. Í fyrsta lagi þá eykur menntun 

fórnarkostnaðinn af því að vera ekki á vinnumarkaði. Í öðru lagi þá örvar aukin menntun 

þróun í áttina að nútímalegri hugsun varðandi launaða vinnu og vinnu heima við. Í þriðja 

lagi þá verður menntun til þess að konur þróa með sér aukinn vilja til að öðlast eigin 

starfsframa. Jaðarframleiðni vinnu á markaði eykst með aukinni menntun og verður því 

til þess að auka stundir á vinnumarkaði á kostnað vinnustunda heima. 
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2.3.4 Getnaðarvarnir 

Í kringum árið 1960 varð bylting í framleiðslu getnaðarvarna. Getnaðarvarnarpillan kom 

á markað ásamt því að fóstureyðingar urðu algengari. Með þessu gátu konur í auknum 

mæli stjórnað barneignum sínum, sem þær höfðu ekki getað gert með sama hætti áður. 

Tilkoma getnaðarvarnarpillunnar virðist hafa haft mikil áhrif á frjósemi kvenna og í 

kjölfarið á atvinnuþátttöku þeirra. Miklar breytingar áttu sér stað í hinum vestræna 

heimi á þessu tímabili og því er meiri atvinnuþátttaka og minni frjósemi samspil margra 

þátta. Fjölskylduformið í vestrænum löndum hefur tekið miklum beytingum á seinustu 

áratugum og konur eignast nú töluvert færri börn en þær gerðu áður fyrr. 

Fjölskylduformið hefur færst meira í áttina að svokallaðri kjarnafjölskyldu þar sem 

algengt er að séu um 4-5 meðlimir1 (Smith, 2011, desember). 

Getnaðarvarnarpillan ein og sér hefði að öllum líkindum ekki haft mikil áhrif á 

atvinnuþátttöku kvenna en í samspili við aðra þætti eins og aukna eftirspurn vinnuafls í 

þjónustustörfum, hækkun raunlauna kvenna, betra velferðarkerfi og betra aðgengi að 

menntun átti hún mikin þátt í að gefa konum aukið tækifæri á því að skapa sér 

starfsframa (Bailey, 2006). 

2.4 Aukning atvinnuþátttöku innan OECD landanna 

Frá árinu 1960 hefur þátttaka kvenna á vinnumarkaði aukist gífurlega í öllum OECD 

löndunum. Mikill munur er þó á milli landanna sem eru með hvað hæsta 

atvinnuþátttöku og þeirra sem eru með lægstu þátttökuna. Ýmsir 

vinnumarkaðshagfræðingar hafa lýst þessari innrás kvenna á vinnumarkaðinn sem einni 

áhrifamestu vinnumarkaðsbreytingu iðnríkja á síðari tímum. Ástæður þessarar miklu 

aukningar eru taldar vera nokkrar. Meðal annars ýmsar hagfræði-, félags- og 

stjórnmálalegar breytingar, breytingar á fjölskyldumynstri, tilkoma fæðingarorlofs og 

aukin menntun kvenna (Gornick, Meyers og Ross, 1996). Ef öll löndin innan OECD eru 

skoðuð þá var atvinnuþátttaka kvenna að meðaltali 63,9% árið 2011. Hvergi var hún jafn 

há og á Íslandi þar sem hún var 85,1%. Á eftir Íslandi var Svíþjóð með 79% þátttöku, 

Sviss með 78,5%, Noregur með 77,6% og Danmörk með 77,4% (OECD, e.d.a). Tölum frá 

                                                      

1
 Móðir, faðir og börn 
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Hagstofunni og OECD ber ekki saman því samkvæmt Hagstofunni var Ísland með 77% 

atvinnuþátttöku meðal kvenna árið 2011. Útskýringu á því má rekja til þess að ekki er 

verið að bera saman sama aldursbil. Á mynd 4 sést hvernig þróunin í nokkrum OECD 

löndum hefur verið frá árinu 1965. Meðaltalið fyrir alla Evrópu var 62,1% árið 2011 á 

meðan meðaltalið fyrir OECD löndin var aðeins hærra eða 63,9%. Töluverð aukning 

hefur verið á tímabilinu í öllum löndunum sem nefnd eru. Það sama á við um flest löndin 

innan OECD að Tyrklandi undanskildu. Tyrkland er langt fyrir neðan öll hin löndin og 

langt undir meðaltali OECD landanna. Á mynd 4 sést hvernig þróun atvinnuþátttöku 

kvenna hefur verið innan OECD landanna, á seinni hluta tímabilsins sést ákveðin leitni 

þar sem flest löndin virðast þróast í sömu átt. Löndin virðast öll vera að þróast í átt að 

meiri þátttöku og er atvinnuþátttaka innan þeirra orðin fremur samleitin, að nokkrum 

undantekningum frátöldum eins og Tyrklandi. Ljóst er því að munur milli landa virðist 

vera að minnka.  
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Mynd 4. Atvinnuþátttaka kvenna meðal nokkura OECD landa á tímabilinu 1965-2011. Heimild: OECD, 
e.d.a. 

2.5 Áhrif hagsveiflna á atvinnuþátttöku  

Athyglisvert er að velta því fyrir sér hvaða áhrif breytingar í hagstærðum hafa á 

atvinnuþátttöku. Einn aðal þátturinn sem talin er hafa áhrif á atvinnuþátttöku kvenna er 

frjósemi. Því er einnig vert að athuga hvaða áhrif hagsveiflur og breytingar í 

hagstærðum hafa á frjósemi kvenna. Hér á eftir verður skoðað hvaða áhrif hagsveiflur, 

og þá sér í lagi niðursveiflur, hafa á þessa þætti. 

Þegar talað er um fæðingartíðni þá er átt við tíðni lifandi fæddra barna í landinu. 

Fæðingartíðni er hlutfallið á milli meðalfjölda kvenna á viðkomandi aldursári og lifandi 

fæddra barna á aldursárinu. Miðað er við að hver kona þurfi að eignast 2,1 barn á 

lífsleiðinni til að viðhalda fólksfjölda, þetta eru viðmiðunarmörk frjósemi. 

Viðmiðunarmörkin 2,1 eru komin til vegna þess að hver kona þarf að tryggja endurnýjun 

á sjálfri sér og barnsföður með aukningu um 0,1% vegna barnadauða. Frjósemi er undir 

þessum mörkum í nánast öllum löndun innan Evrópu (Hagstofa Íslands, 2005). 

Rannsóknir á áhrifum efnahagslægða á frjósemi benda vanalega til þess að 

samdrættir hafi neikvæð áhrif á frjósemi. Það bendir til þess að jákvætt samband sé milli 

uppsveiflu í efnahagslífi og frjósemi. Efnhagslægðir leiða oft til frestunar á barneignum, 
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sérstaklega þegar um fyrsta barn er að ræða. Þessari kenningu um neikvæð áhrif 

samdráttar á frjósemi hefur verið haldið fram af mörgum fræðimönnum langt aftur í 

tímann (Dimiter, Skirbekk og Sobotka, 2011). Einn þeirra, Becker (1960), líkti börnum við 

neysluvörur, að eftirpurnin eftir þeim ykist eftir því sem tekjur fólks væru meiri og 

„verðið“ á börnum lægra.  

Butz og Ward (1979) komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að með aukinni 

atvinnuþátttöku kvenna þá væri frjósemi líklegri til að þróast í öfuga átt við hagstærðir. 

Þannig að í efnahagsuppsveiflum þá dragist frjósemi saman og svo öfugt, þar sem 

kostnaðarsamara er að ala upp barn í uppsveiflu vegna þess að fórnarkostnaðurinn af 

vinnutapinu er þá hærri og því myndi lægri frjósemi fylgja uppsveiflum. Rannsókn 

Macunovich (1996) benti þó til þess að sú kenning stæðist ekki þar sem neikvæðu 

áhrifin af atvinnuóöryggi og atvinnuleysi í efnahagslægðum væru meiri en jákvæðu 

áhrifin af minni fórnarkostnaði. Þó að gögnin séu ekki einróma þá benda flestar 

rannsóknir til þess að frjósemi sveiflist í takt við hagsveiflurnar. Breytingarnar eru þó 

vanalega tiltölulega litlar og velta einungis á nokkrum prósentustigum. 

Þegar atvinna er stöðug þá er fæðingartíðni hærri en þegar óvissa og atvinnuleysi 

ríkir á vinnumarkaði. Efnahagur og atvinna spila stórt hlutverk þegar ákvarðanir í 

sambandi við barneignir eru teknar. Í Evrópu þá er algengt að fólk bíði með að eignast 

börn þar til fjárhagur er á ágætu róli og atvinna er traust. Þetta hefur leitt til þess að fólk 

frestar barneignum og eignast í kjölfarið færri börn sem hefur leitt af sér minnkandi 

frjósemi. Slæmt efnahagsástand getur einnig valdið því að fólk flytji síðar að heiman en 

ella og eignist því börn seinna á ævinni (Kohler, Billari og Ortega, 2002). 

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var árið 2006 innan Evrópuríkjanna, um 

áhrif efnahags, menningar og stefnu í velferðarmálum á fæðingartíðni, sýndu mikilvægi 

þess að efnahagur lands væri góður til að fæðingartíðnin væri há. Einnig fannst fylgni 

milli góðs velferðarkerfis og hárrar fæðingartíðni. Fæðingarorlof hefur til að mynda 

jákvæð áhrif á fæðingartíðni, þar sem það auðveldar konum að stíga út af 

vinnnumarkaði til að eignast börn ef þeim er bætt upp tekjutapið af barneignum (Rijken, 

2006).  

Þegar konur fóru að auka atvinnuþátttöku sína í vestrænum ríkjum á sjöunda 

áratugnum þá fór fæðingartíðni hríðlækkandi. Ekki voru allir sáttir við þá þróun og 

almennt var talið að aukin atvinnuþátttaka myndi hafa slæm áhrif á fæðingartíðni 
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(Billari, 2005). Það var þó ekki raunin allsstaðar og á Norðurlöndunum hefur sýnt sig að 

þar sem atvinnuþátttaka kvenna er hvað mest þar er fæðingartíðnin einnig hæst (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2008). Menntun kvenna getur einnig haft áhrif á frjósemi og orðið til þess 

að konur seinki barneignum vegna náms. Rannsóknir hafa sýnt að í löndum þar sem 

fjölskyldustefna er góð, gott aðgengi að dagvistun fyrir börnin og gott 

fæðingarorlofskerfi, þá virðist aukin menntun ekki hafa neikvæð áhrif á frjósemi 

(Aassve, Mazzucco og Mencarini, 2005). Stjórnvöld reyna að minnka áhrif hagsveiflna á 

frjósemi með stuðningi við atvinnulífið og auknum stuðningi við fjölskyldur (Dimiter, 

Skirbekk og Sobotka, 2011). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að sterkt neikvætt samband sé milli aukins 

atvinnuleysis og frjósemi kvenna í þróuðum löndum. Sem dæmi þá rannsökuðu 

Goldstein og Örsal (2010) 22 OECD lönd og sýndu fram á neikvætt samband milli aukins 

atvinnuleysis og frjósemi á árunum 1976-2008. Við aukið atvinnuleysi og óstöðugleika 

þá er líklegra að tekjur lækki og með því minnka möguleikar fólks á að hafa efni á að 

eignast barn (Dimiter, Skirbekk og Sobotka, 2011). 

Teygnin á vinnumarkaði kvenna er almennt minni en gerist meðal karla, það leiðir til 

þess að þær eru betur staddar á tímum samdráttar en eiga erfiðara uppdráttar á 

endurreisnartímum (Baden, 1993). Samdráttartímum fylgir vanalega aukið atvinnuleysi, 

atvinnuleysi hefur neikvæð áhrif á vinnuframboð kvenna og sér í lagi ef vinnumarkaður 

er lítt sveigjanlegur. Atvinnuleysi getur einnig orðið til þess að laun lækka sem aftur 

hefur letjandi áhrif á vinnuframboð.  
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3 Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi 

Í upphafi 20. aldar voru konur um þriðjungur af vinnuaflinu hér á landi og það hlutfall 

hélst allt til ársins 1960 og var þá 34%. Eftir árið 1960 fór að bera á aukningu í 

atvinnuþátttöku kvenna og hafði þátttakan aukist upp í rúmlega 50% árið 1970. Fjöldi 

barna á heimili hafði mikið um vinnuframboð kvenna að segja þar sem barnlausar konur 

voru mun virkari en þær sem áttu börn. Áratug síðar, árið 1980, var atvinnuþátttakan 

komin upp í 65%. Atvinnuþátttakan hélt áfram að aukast og var komin upp í 75% árið 

1990 og 89% við aldamótin 2000. Því er óhætt að segja að vinnuframboð kvenna hafi 

aukist töluvert á árunum 1970-2000 eða um tæp 40%. Ein af ástæðum þessarar 

aukningar er sú að árið 1976 voru sett lög um byggingu dagvistunarheimila fyrir börn. 

Það veitti konum aukið frelsi að geta sett börnin í daggæslu. Einnig voru gerðar 

breytingar á velferðarkerfinu ásamt því að konur sóttu í auknum mæli í nám (Hagstofa 

Íslands, 2004; Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997, bls.216). 

 

Mynd 5. Þróun atvinnuþátttöku kvenna á Íslandi frá árunum 1910-2011. Heimild: Hagstofa, e.d.b; 
Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997. 

Mynd 5 sýnir glögglega þróun atvinnuþátttöku kvenna frá árinu 1910-2012. Gögnin á 

tímabilinu 1910-1990 eru ekki mjög nákvæm og eingöngu er hægt að finna mælingar á 

tíu ára fresti. Það gefur þó ágæta mynd af því hvernig þróunin var. Mikil aukning hefur 

verið frá árinu 1960 og spila þar margir þættir inn í líkt og komið hefur fram. Hér á eftir 
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verður farið betur í þá þætti sem hafa stuðlað að aukinni atvinnuþáttöku meðal kvenna 

á Íslandi. 

3.1 Breyttar samfélagsaðstæður 

Þeir þættir sem ráða hvað mestu um vinnuframboð kvenna eru fjöldi og aldur barna, 

sem og velferðarkerfið sem þær búa við. Þeir þættir sem einkenna góða velferðarstefnu 

og örva vinnuframboð kvenna eru til dæmis gott aðgengi að barnagæslu, launað 

fæðingarorlof, barnabætur og aðgengi að menntun (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). Hér á 

eftir verður stiklað á stóru um hvað einkennir velferðarkerfið á Íslandi og hvaða 

breytingar í samfélaginu hafa haft áhrif á vinnuframboð kvenna.  

3.1.1 Velferðarkerfið á Íslandi 

Á Íslandi leggja stjórnvöld mikla áherslu á gott velferðarkerfi og fjölskyldustefna hins 

opinbera er stór partur af velferðarkerfinu. Áhersla hins opinbera hefur verið að reyna 

að samræma atvinnuþátttöku kvenna og fjölskyldulíf (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). Árið 

1997 var sett hér á landi skýr fjölskyldustefna þar sem áhersla var lögð á að fjölskyldan 

væri hornsteinn samfélagsins og mikilvægt væri að styðja við hana og styrkja. Markmið 

fjölskyldustefnunnar er meðal annars: að ná jafnvægi milli atvinnu og fjölskyldulífs, að 

jafna verkaskiptingu innan heimilisins ásamt jafnari hlutskiptum í umönnun barna og að 

leikskólar vinni í samráði við foreldra. Góð fjölskyldustefna af hálfu hins opinbera getur 

haft jákvæð áhrif á fæðingartíðni og frjósemi. Mikilvægt þótti að setja hér á 

einhversskonar fjölskyldustefnu vegna þess hve frjósemi hafði lækkað mikið. Ef 

frjósemin er undir viðmiðunarmörkum í langan tíma þá verður ekki nægjanleg 

endurnýjun fólksfjöldans og hlutfall lífeyrisþega eykst hratt. Öldrun þjóðar getur haft í 

för með sér mikinn samfélagslegan kostnað sem leggst á sífellt fækkandi 

skattgreiðendur. Vegna þessa þótti nauðsynlegt að reyna að örva frjósemina. Þegar 

fjölskyldustefna er mynduð þá eru gott fæðingarorlof og ódýr dagvistun fyrir börn 

mikilvægir hlutir sem huga þarf að (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

3.1.1.1 Fæðingarorlof á Íslandi 

Að koma á jöfnum rétti foreldra til fæðingarorlofs er mjög mikilvægt skref í átt að 

jafnrétti kynjanna. Ekki er hægt að koma á jafnrétti á vinnumarkaði nema báðir foreldrar 
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taki virkan þátt í uppeldinu. Barneignir hafa ólík áhrif á stöðu foreldra á vinnumarkaði. 

Meðal karla þá styrkir það tengsl þeirra við vinnumarkaðinn en veikir tengsl kvenna við 

hann. Feðraorlof er því áhrifaríkur þáttur í því að reyna að jafna stöðu kynjanna. Konur á 

barneignaaldri þykja síðra vinnuafl en karlar sökum þess að þær eru líklegri til að hverfa 

frá vinnu vegna barneigna. Ef kynin hafa jafnan rétt til fæðingarorlofs þá er í raun jafn 

áhættusamt að ráða karl og konu á barneignaaldri í vinnu (Eva Bjarnadóttir og Eygló 

Árnadóttir, 2011). 

Árið 1954 var sett ákvæði inn í kjarasamninga starfsmanna ríkisins að konur ættu rétt 

á þriggja mánaða launuðu fæðingarorlofi. Þetta var fyrsti vísirinn að fæðingarorlofi 

hérlendis. Í kjölfarið á þeim breytingum fóru fleiri stéttafélög að krefjast þessa réttar en 

bara örfá fengu það í gegn. Það var ekki fyrr en árið 1973 að almennum rétti til 

fæðingarorlofs var komið á, með því áttu allar útivinnandi mæður rétt á þriggja mánaða 

launuðu orlofi. Í kjölfarið jókst atvinnuþátttaka kvenna um 10% á árunum 1971-1975. 

Þessar aðgerðir höfðu hinsvegar ekki jákvæð áhrif á frjósemi, líkt og búist var við, heldur 

varð til þess að frjósemin lækkaði í kjölfarið. Árið 1980 voru gerðar breytingar á 

fæðingarorlofskerfinu og þá höfðu allar konur rétt á þriggja mánaða fæðingarorlofi, 

hvort sem þær voru útivinnandi eða ekki. Af þessum þremur mánuðum sem þær fengu 

gátu þær yfirfært einn mánuð á föðurinn ef þess var óskað. Þessar breytingar virtust 

hafa jákvæð áhrif á atvinnuþátttöku kvenna og á næstu 5 árum jókst atvinnuþátttakan 

um 6%. Miklar breytingar á fæðingarorlofi áttu sér stað  á næstu tíu árum og var það 

komið upp í sex mánuði árið 1990. Breytingarnar höfðu jákvæð áhrif á frjósemi sem 

jókst töluvert, fór úr því að vera 2,07 börn að meðaltali árið 1987 í að vera 2,31 árið 

1990. Eftir árið 1990 þá hélt atvinnuþátttaka kvenna áfram að aukast fram til ársins 

1995 en þá hægðist mjög á vextinum og litlar breytingar hafa verið á vinnuframboði 

síðan.(Guðný Björk Eydal og Ingólfur, 2008; Hagstofa Íslands, e.d.b; Guðmundur Jónsson 

og Magnús S. Magnússon, 1997).  

Réttur feðra til fæðingarorlofs var ekki settur á fyrr en árið 1997 og var þá tvær vikur. 

Miklar breytingar voru gerðar á fæðingarorlofskerfinu árið 2000 og þá var réttur 

kynjanna til orlofs jafnaður þannig að báðir foreldrar áttu rétt á þremur mánuðum auk 

þess mátti skipta öðrum þremur mánuðumá milli beggja foreldra að vild. Rannsókn gerð 

á breytingunum á fæðingarorlofskerfinu árið 2000 sýndi að foreldrar deildu 

atvinnuþátttöku með jafnari hætti en áður og atvinnuþátttaka kvenna jókst um 2% í 
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kjölfarið (Guðný, 2007). Aftur voru gerðar breytingar á lögum árið 2005, þá var sett þak 

á hámarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóðnum og nam sú upphæð 480.000 kr. 

Fæðingarorlofsgreiðslur voru áfram 80% af tekjum foreldra en viðmiðunartímabilið, sem 

meðaltal af heildarlaunum er miðað við, var lengt úr 12 mánuðum í 24 mánuði (Guðný 

og Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Eftir efnahagshrunið 2008 voru gerðar umfangsmiklar breytingar á lögum um 

fæðingarorlof til að draga úr kostnaði Fæðingarorlofssjóðs. Hámarksgreiðslur úr 

sjóðnum voru lækkaðar í áföngum og voru komnar niður í 300.000 kr. í lok árs 2009. 

Hlutfallið sem greitt var af heildarlaunum orlofsþega tók einnig breytingum. Sá hluti 

greiðslna sem fór yfir 200.000 kr. á mánuði var reiknaður með 75% hlutfalli af 

heildarlaunum í stað 80%. Þessar breytingar voru mikið bakslag fyrir velferðarkerfið og 

hafði slæm áhrif á þá uppbyggingu sem hafði verið síðan á árinu 2000 (Alþýðusamband 

Íslands, e.d). Ekki var að gæta mikilla áhrifa á atvinnuþátttöku í kjölfarið á breytingunum 

og stóð hún nánast í stað. Frjósemi jókst lítillega í kjölfarið þar sem hún tók snöggan 

kipp upp á við árið 2008 og fór úr 2,14 börn að meðaltali í 2,22 (Hagstofa Íslands, e.d.a). 

Margir aðrir þættir eru líklegir til að hafa haft áhrif á frjósemina í kjölfarið á 

samdrættinum. Því er erfitt að sjá hvort breytingarnar á fæðingarorlofinu hafi haft 

eitthvað að segja. Niðurskurður á fæðingarorlofinu hefur að mestu bitnað á 

meðalútgjöldum til feðra þar sem 45,7% þeirra lenda í flokki meðal hámarksgreiðslna en 

einungis 19% mæðra (Guðbjartur Hannesson, 2011, febrúar). Fjöldi þeirra sem taka við 

greiðslum úr fæðingarorlofssjóði hefur farið fækkandi frá því að breytingarnar tóku gildi. 

Frá árinu 2008-2011 hefur greiðslum til kvenna fækkað um 3% og greiðslum til karla 

hefur fækkað um 15%, samanber mynd 6. Ber þó að taka tillit til þess að á árunum 2010-

2011 lækkaði frjósemin úr 2,2 í 2,02 (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011; 

Hagstofan, e.d.a).  
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Mynd 6. Fjöldi viðtakenda greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði á tímabilinu 2001-2012. Heimild: Hagstofa 
Íslands, e.d.f. 

Í janúar 2013 voru samþykkt ný lög um breytingar á fæðingarorlofskerfinu þar sem 

lengd orlofsins var aukin úr 9 mánuðum í 12 mánuði. Breytingarnar munu eiga sér stað í 

nokkrum áföngum og verða að fullu komnar til á árinu 2016. Einnig voru allar 

lágmarksupphæðir hækkaðar ásamt því að hámarksupphæð var aukin úr 300.000 kr í 

350.000 kr. Líkt og áður hefur komið fram sýndi rannsókn OECD fram á að of langt 

fæðingarorlof, 20 vikur eða meira, hafði neikvæð áhrif á starfsframa og framtíðartekjur 

kvenna. Því er mikilvægt að skoða í því samhengi hvort að launamun kynjanna, sem 

hefur letjandi áhrif á atvinnuþátttöku, megi að einhverju leyti rekja til þess að langt 

fæðingarorlof hafi áhrif á laun kvenna. Mikilvægt er því að örva hlut karla í sameiginlegu 

fæðingarorlofi. Lækkun á hámarksupphæð fæðingarorlofs hafði meiri neikvæð áhrif á 

töku karla á fæðingarorlofi en kvenna. Til að jafna hlut kynjanna varðandi 

fæðingarorlofstöku væri hægt að leggja meiri áherslu á að hækka hámarksgreiðslur 

fremur en að lengja fæðingarorlofið. Þegar kona nýtur fæðingarorlofs þá getur hún verið 

í nánast sama neyslupunkti fyrir og eftir barnsburð, tekjuband hennar ætti ekki að 

breytast nema að litlu leyti. Því örvar fæðingarorlof frjósemi án  þess að það þurfi að 

koma niður á vinnuframboði kvenna. 

3.1.1.2 Daggæsla  

Fyrstu lögin um starfsemi barnaheimila voru samþykkt á Alþingi 1973. Sérstök áhersla 

var lögð á byggingu dagvistunarheimila fyrir börn. Til að byrja með fengu einungis 
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forgangshópar pláss fyrir börn á dagheimilum. Í þeim hópi voru aðallega einstæðir 

foreldrar. Uppbygging dagheimila hér var ekki mjög hröð. Árið 1995, 20 árum eftir að 

lögin um dagheimili voru sett, þá höfðu einungis 60 leikskólar risið á 

höfuðborgarsvæðinu. En frá árinu 1990 varð aukningin örari.  Eftirspurnin frá setningu 

laganna og til 1990 var því töluvert meiri en framboðið. Hlutfall kvenna á aldrinum 25-

54 ára, sem áttu börn frá 0-6 ára og voru í fullu starfi , jókst árlega um nálægt 1% á 

árunum 1991-2002. Má með nokkru öryggi tengja þá þróun við eftirspurn eftir 

daggæsluplássum á leikskólum á sama tíma. Konur lögðu mikla áherslu á uppbyggingu 

dagheimila á þessum tíma. Nýtt stjórnmálaafl, Kvennalistinn, kom fram árið 1982 og 

hans helsta forgangsmál var að koma upp fleiri dagheimilum. Kröfur um aukið aðgengi 

að dagheimilum má rekja til aukins vinnuframboðs kvenna. Dagheimili var mikilvægur 

hluti af því að konur gætu farið út á vinnumarkaðinn, þróun og uppbygging dagheimila á 

sinn þátt í því að auka vinnuframboð kvenna á þessum tíma (Bergur Felixsson, 2007).  

Á Íslandi er boðið upp á daggæslu í heimahúsum fyrir börn sem ekki hafa náð 

leikskólaaldri. Fyrstu lögin um slíka þjónustu voru sett árið 1992. Þjónustan á að brúa 

bilið fyrir foreldra milli fæðingarorlofs og leikskóla. Í slíkri gæslu býður dagforeldri upp á 

daggæslu í heimahúsi og tekur fyrir það greiðslu. Þjónustan er niðurgreidd af 

sveitarfélaginu til að koma til móts við barnafólk og létta undir daggæslukostnaðinum. 

Þessi þjónusta er mikilvægur þáttur í því að örva atvinnuþátttöku kvenna þar sem 

framboð af slíkri þjónustu þýðir að foreldrar þurfa ekki að vera heima með barni sínu 

þar til það nær leikskólaaldri (Þjóðskrá Íslands, e.d.).  

Nokkrir þættir innan velferðarkerfisins eru sérstaklega ætlaðir til að ýta undir 

atvinnuþátttöku einstaklinga sem standa höllum fæti. Þar má nefna að einstæðir 

foreldrar og námsmenn fá aukna niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og á 

leikskólum. Samkvæmt vinnuframboðslíkaninu þá verða slíkar niðurgreiðslur til þess að 

ráðstöfunartekjur eru meiri og einstaklingurinn getur neytt fleiri vara en áður. 

3.1.1.3 Bætur vegna framfærslu barna 

Barnafjölskyldur eru stór hluti þjóðarinnar og mikilvægt er að hið opinbera styðji við þær 

þar sem nauðsynlegt er fyrir þjóðfélag að viðhalda fólksfjöldanum. Í dag eru alls átta 

bótagreiðslur frá hinu opinbera sem taka tillit til framfærslu barns. Þessar bætur eru: 

barnabætur, meðlag, mæðra- og feðralaun, barnalífeyrir, atvinnuleysisbætur (viðbót v. 
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barna), námslán (viðbót v. barna), húsaleigubætur (viðbót v. barna) og vaxtabætur 

(viðbót v.barna). Barnabætur voru teknar upp hér á landi með almannatryggingalögum 

sem tóku gildi árið 1947. Í upphafi voru þær einungis greiddar til fjölskyldna með fjögur 

eða fleiri börn á framfæri. Árið 1960 var því síðan breytt og bætur greiddar með öllum 

börnum. Ákveðin upphæð er greidd til foreldra með hverju barni fram að 18 ára aldri 

(Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2010). Allar þessar bætur eru hluti af fjölskyldustefnu hins 

opinbera. Tilgangur bótagreiðslanna er að reyna að samræma betur fjölskyldulíf og 

atvinnu. Slíkar greiðslur létta undir með barnafjölskyldum og gera foreldrum auðveldara 

fyrir að eignast börn. Því ættu slíkar bætur að hafa jákvæð áhrif á frjósemi. Flestar 

bæturnar sem hér hafa verið nefndar eru hærri fyrir þá foreldra sem eru einstæðir. Líkt 

og með fæðingarorlofið þá er það í þeim tilgangi að örva atvinnuþáttöku þeirra 

einstaklinga sem standa höllum fæti. 

Ef bætur hins opinbera eru skoðaðar út frá vinnuframboðslíkaninu þá mundu slíkar 

bætur hækka tekjur utan vinnumarkaðar (y). Ef tekjur utan vinnumarkaðar hækka þá 

hliðrast tekjubandið upp á við og einstaklingurinn getur neytt fleiri vara en áður. 

Öfugum áhrifa gætir þegar bætur eru lækkaðar. Þá hliðrast tekjubandið niður á við og 

færri vara er neytt. Áhrifin á vinnustundir eru óræð og fer eftir staðkvæmda- og 

tekjuáhrifunum. Ef vinnustundir og frístundir eru venjulegar vörur þá munu vinnustundir 

aukast ef tekjubandið hliðrast niður á við en fækka ef það hliðrast upp á við.  

3.1.2 Menntun kvenna 

Eftir árið 1960 jókst þátttaka kvenna á vinnumarkaði hér til muna ásamt því að þær fóru 

að sækja nám í auknum mæli. Aukin menntun kvenna hafði töluverð áhrif á frjósemi. 

Það gefur augaleið að konur sem sækja sér nám fresti barneignum til að geta sinnt 

náminu. Að loknu námi þá þarf kona að hasla sér völl á vinnumarkaði til að koma 

menntuninni í not. Þegar konur hafa öðlast starfsframa þá geta þær þurft að standa 

frammi fyrir því að fórna þeim árangri fyrir barneignir. Þetta getur orðið til þess að vel 

menntaðar konur fresti barneignum eða jafnvel sleppi þeim (Hagstofa Íslands, e.d.a; 

Hagstofa Íslands, e.d.d).  

Konur hér á landi hafa í auknum mæli sótt sér menntun seinustu áratugi og mikil 

aukning virðist í ásókn háskólanáms seinustu ár. Töluvert meiri aukning er meðal kvenna 

en karla. Ef tölur fyrir framhaldsskóla eru skoðaðar þá sést að konur þar eru líka í 
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miklum meirihluta nemenda sem útskrifast. Mynd 7 sýnir þróunina seinustu 15 ár og þar 

sést glögglega að konur sem útskrifast eru töluvert fleiri en karlar. Einnig sést að 

almennt eru fleiri að útskrifast úr framhaldsskólum og hefur þróunin seinustu ár verið 

töluvert upp á við (Hagstofa Íslands, e.d.d). 

 

Mynd 7. Stúdentar sem útskrifast á Íslandi á árunum 1995-2010. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.d. 

Ef hlutfall kynjanna í háskólanámi er skoðað þá er hlutfall kvenna margfalt meira en 

karla. Frá árinu 1997 hafa konur í grunnnámi verið að meðaltali 70% fleiri en karlar. 

Þetta hlutfall hækkar þegar tölur nemenda sem eru í meistaranámi eru skoðaðar. Þar 

eru konur að meðaltali 76% fleiri. Í doktorsnámi breytist þetta töluvert og þar eru 

einungis 15% fleiri konur. Þó hefur aðsókn kvenna í doktorsnám aukist mikið á 

undanförnum árum og konur fóru fram úr körlum í fjölda nemenda árið 2004 og hafa 

verið að auka bilið mikið síðan þá. Til að mynda þá var um 66% munur á brautskriftum 

úr doktorsnámi milli kynjanna á árinu 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.d).  

Ef mynd 8 er skoðuð þá sést fjöldi brautskráðra nemenda á háskólastigi á árunum 

1995-2010. Konur eru í töluverðum meirihluta þeirra sem útskrifast með háskólagráðu 

eða doktorspróf. Einnig er athyglisvert að sjá áhrifin af efnahagskreppunni 2008, þar 

sem brautskráningar dragast töluvert mikið saman. Brautskráningar meðal kvenna 

drógust saman um 7% og hjá körlunum drógust þær saman um 6%. En strax árið eftir þá 

fór brautskráningum að fjölga á ný. 
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Mynd 8. Fjöldi kvenna og karla sem útskrifast úr grunnnámi í Háskóla, meistaranámi eða doktorsnámi á 
tímabilinu 1995-2010. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.d. 

Það sama á við um háskóla og framhaldsskóla þar sem þróunin seinustu ár hefur 

verið aukin menntunarsókn, að áhrifum hrunsins 2008 frátöldum, og er það mjög 

jákvæð þróun. Aukin menntun fyrir konur eykur möguleika þeirra á betri starfsframa og 

eykur líkurnar á betri atvinnuþátttöku þeirra.  

Menntun eykur fórnarkostnað þess að vera heimavinnandi og virkar því hvetjandi 

fyrir einstaklinga að fara út á vinnumarkaðinn eða til að auka vinnustundir á markaði. Því 

hefur aukin menntunarsókn kvenna hér á landi virkað hvetjandi fyrir konur til að halda 

út á vinnumarkaðinn. 

3.1.3 Getnaðarvarnir 

Getnaðarvarnarpillan sem kom á markað 1960 hafði mikil áhrif á frjósemi þar sem konur 

höfðu nú töluvert meira val en áður varðandi barneignir. Uppfinningin olli byltingu 

meðal kvenna þar sem þær höfðu nú betri stjórn yfir líkama sínum. Ef frjósemi á Íslandi 

er skoðuð í kjölfar innreiðar pillunnar þá sést að frjósemi fer hratt niður á við eftir árið 

1960. Frjósemin fer úr því að vera 4,265 börn að meðaltali árið 1960 og náði lágmarki 

árið 1985 í 1,933, sjá mynd 9.  
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Mynd 9. Þróun frjósemi kvenna á Íslandi á tímabilinu 1950-1990. Heimild: Hagstofan, e.d.a. 

Minni frjósemi er þó samspil margra þátta. Flestir þeirra hafa verið nefndir í þessum 

kafla eins og betra velferðarkerfi, aukin menntun og aukin atvinnuþátttaka kvenna. 

Uppgötvun getnaðarvarnarpillunnar hefur þó að öllum líkindum átt stóran þátt í þessari 

þróun. Líkt og áður hefur komið fram þá hefur fjöldi barna á heimilinu áhrif á 

vinnuframboð kvenna. Með fækkun barna, minni frjósemi, hafa konur haft aukið 

svigrúm til að eyða tíma sínum úti á vinnumarkaði. Tilkoma getnaðarvarnarpillunar 

hefur því verið mjög mikilvægur þáttur í að auka vinnuframboð kvenna. 

3.1.4 Skattar 

Skattur getur haft mikið að segja um vinnuframboð líkt og komið hefur fram. 

Tekjuskattur minnkar ráðstöfunartekjur einstaklinga og verður til þess að minni neysla 

fæst með óbreyttum fjölda vinnustunda. Skattar geta því virkað bæði hvetjandi og 

letjandi á atvinnuþátttöku. Á Íslandi virðist ekki vera neikvætt samband milli hærri 

skatta og atvinnuþátttöku. Það hefur sýnt sig að vinnutími virðist að meðaltali lengjast 

lítillega þegar skattar eru hækkaðir en engin tengsl virðast vera milli aukinnar 

skattheimtu og atvinnuþátttöku (Stefán Ólafsson, 2010). Hér á landi er engin mismunun 

í skattlagningu einstaklinga. Í mörgum löndum hefur verið reynt að örva vinnuframboð 

kvenna með hagkvæmari skattlagningu í garð þeirra. Slíkt hefur sýnt sig að hafi jákvæð 

áhrif á vinnuframboð kvenna (. Hérlendis er mjög há atvinnuþátttaka meðal kvenna og 
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því hefur ekki þótt þörf á því að mismuna skattlagningu eftir kyni. Persónuafsláttur frá 

skatti er samt sem áður yfirfæranlegur milli hjóna og/eða sambúðarfólks. Nýti annar 

einstaklingurinn ekki persónuafslátt sinn eða hluta af honum þá má yfirfæra hann á hinn 

aðilann (Ríkisskattstjóri, e.d). 

3.2 Sveigjanleiki vinnumarkaðar á Íslandi 

Sveigjanleiki vinnumarkaðar skiptir miklu máli fyrir aðlögunarhæfni þjóðarbúskapsins að 

hagsveiflum. Þegar talað er um sveigjanleika þá er átt við hve lipurlega aðilar 

vinnumarkaðarins, s.s. bæði fyrirtæki og einstaklingar, geta lagað sig að breyttum 

aðstæðum. Því sveigjanlegri sem vinnumarkaður er því auðveldara er fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki að aðlagast breytingum í heildareftirspurn eða heildarframboði. 

Sveigjanlegur vinnumarkaður á því auðveldara með að halda uppi háu atvinnustigi og 

stöðugum vexti kaupmáttar (Þórarinn G. Pétursson, 2012a).  

Vinnumarkaðurinn á Íslandi er talin vera mjög sveigjanlegur. Ástæður þess má finna í 

því að hér eru raunlaun og vinnuframboð alla jafna mjög sveigjanleg, vinnustundir eru 

aðlaganlegar og tiltölulega auðvelt er að segja upp fólki. Aðlögunarhæfni raunlauna á 

Íslandi hefur falið í sér að verðbólga, sem er alla jafna mikil hér á landi, hefur séð til þess 

að raunlaun aðlagist að hagsveiflum. Sveigjanleiki vinnuframboðs kemur meðal annars 

fram í því að atvinnuþátttaka aðlagast að skellum í heildareftirspurn. Hérlendis felur 

sveigjanleiki vinnuframboðs í sér að atvinnuþátttaka eykst á tímum uppdráttar en dregst 

saman þegar illa árar. Þar sem einstaklingar sem teljast standa utan vinnuaflsins (t.d. 

námsmenn og heimavinnandi einstaklingar) koma inn á vinnumarkaðinn í uppsveiflum 

og vinna mikið í hlutastörfum en hverfa svo aftur út af vinnumarkaði þegar þrengir að á 

ný. Ísland er gott dæmi um þetta þar sem námsmenn hafa í gegnum tíðina gengt 

hlutverki einskonar varaliðs vinnuaflsins sem koma inn á markaðinn á uppgangstímum 

og fara út þegar þrengir að. Þetta verður til þess að atvinnuþátttaka ungs fólks, á 

aldrinum 16-24 ára, er mjög sveiflukennd og sveiflast í takt við hagsveiflurnar. Einnig ber 

mikið á því að fólksflutningar til og frá landinu séu í takt við hagsveiflurnar hér á landi. 

Fólksflutningar til landsins aukast jafnan þegar vel árar og aukning verður í brottflutningi 

af landinu þegar illa árar (Þórarinn G. Pétursson, 2012a; Sigurður Snævarr, 1993).  

Atvinnuleysi getur haft mikil áhrif á vinnuframboð. Sveigjanleiki vinnumarkaðarins 

hér hefur verið til þess að atvinnuleysi hefur jafnan verið mjög lágt. Skjót aðlögun 
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vinnumarkaðarins að skellum í efnahagslífinu hefur valdið minna atvinnuleysi en ella og 

þannig haft jákvæð áhrif á atvinnuþátttöku (Gunnar o.fl., 2007). Lágt atvinnuleysi 

stuðlar að betri atvinnuþátttöku, vinnumarkaður hérlendis rennir því stoðum undir góða 

atvinnuþátttöku. 
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4 Hagsveiflur á Íslandi 

Hagsveiflur hafa verið mjög tíðar á Íslandi gegnum tíðina. Ef rýnt er í upptök og orsakir 

hagsveiflna hér á landi sést að þær ráðast að mestu leyti af ytri aðstæðum, enda er 

Ísland lítið og opið hagkerfi. Helstu drifkraftar mikilla sveiflna hafa jafnan verið sveiflur í 

viðskiptakjörum, breytilegur sjávarafli, breyting á atvinnuháttum auk hraðrar 

framþróunar innlends fjármálamarkaðar (Þórarinn G. Pétursson, 2012b). Á Íslandi hefur 

verið hefð fyrir því að mæta neikvæðum framboðsskellum með aukningu peningamagns 

í umferð og/eða gengisfellingum, sem hafa mildað sveiflur í landsframleiðslunni. Þessi 

stefna stjórnvalda var mjög árangursrík á áttunda og níunda áratugnum en hún leiddi 

aftur á móti til aukins óstöðugleika í verðlagi. Ísland hefur í gegnum tíðina verið mikið 

verðbólguland og hefur stefna stjórnvalda oftar en ekki verið sú að tryggja fremur fulla 

atvinnu en stöðugt verðlag. Því hefur verðbólgan löngum verið mikil og sveiflukennd hér 

á landi. Fastgengisstefnan sem var innleidd á 10. áratugnum sneri þessu þó við og var 

fastgengisstefnan hornsteinn lægri verðbólgu á meðan hún var við lýði (Ágúst A. 

Eiríksson, 2000). 

Efnahagskreppur á síðari hluta 20. aldar hafa alla jafna verið tengdar áföllum sem 

þjóðarbúskapurinn hefur orðið fyrir, ýmist utanaðkomandi áhrifa eða innlendra. 

Íslendingar hafa búið við meiri hagsveiflur seinustu áratugi en flestar þjóðir í Evrópu og 

þótt víðar væri leitað. Meginskýringarnar á hinum óvenjumiklu sveiflum í íslensku 

efnahagslífi eru smæð hagkerfisins og einhæfir atvinnuvegir. Íslendingar lögðu kapp á að 

sérhæfa sig í framleiðslu og vinnslu á sjávarafurðum til útflutnings og varð sérhæfingin 

meiri hér en í flestum öðrum löndum. Þessi einhæfni í útflutningi hefur valdið því að 

þjóðarbúskapurinn er tiltölulega viðkvæmur fyrir sveiflum í framboði og eftirspurn á 

sjávarafurðum. Undir lok 20. aldar fór að draga úr hagsveiflunum af ýmsum orsökum. 

Má þar nefna að atvinnulíf er orðið fjölbreyttara og meiri festa komin á stjórn 

peningamála (Guðmundur Jónsson, 2009).  

Hér á eftir verða skoðaðar þrjár efnahagslægðir á Íslandi á tímabilinu 1991-2012. 

Fjallað verður stuttlega um hvern samdrátt fyrir sig, hvað olli þeim, hversu stórar þær 
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voru og hvaða breytingar urðu á hagstærðum í kjölfarið. Einnig verður skoðað hvaða 

áhrif þessar breytingar á hagstærðum hafa haft á atvinnuþátttöku kvenna. 

4.1 Kreppan á Íslandi 1991-1993 

Mikill samdráttur varð á Íslandi á árunum 1991-1993. Stöðnun í hagkerfinu átti sér þó 

enn lengri sögu, eða allt aftur til ársins 1988. Verð á útflutningsvörum Íslendinga lækkaði 

talvert á þessum tíma sökum minni eftirspurnar og versnandi viðskiptakjara allt til ársins 

1996. Á árunum 1991-1993 varð mikill samdráttur í eftirspurn eftir vinnuafli sem olli 

auknu atvinnuleysi og minni atvinnuþátttöku. Hagvöxtur varð neikvæður auk þess sem 

atvinnuleysi jókst og fór hæst upp í 7,5% (Hagstofa Íslands, e.d.b). Raunlaun virðast 

fylgja hagsveiflunum og lækkaði kaupmáttur launa um 2% (Hagstofa Íslands, e.d.h). 

Samdráttartímabilið á árunum 1988-1993 olli þáttaskilum í efnahagsmálum 

Íslendinga þar sem á þeim tíma náðist loks að kveða niður verðbólgudrauginn. Afnám 

vísitölubindingu launa, fastgengisstefnan og síðar festing krónunnar við körfu gjaldmiðla 

og breytt viðbrögð í kjarasamningum, má þar nefna Þjóðarsáttina sem varð 1990, varð 

til þess að verðbólga hér lækkaði til muna (Ásgeir Jónsson, Sigurður Jóhannesson, 

Valdimar Ármann, Benaben og Perucci, 2012). Þetta var upphafið að auknum 

stöðugleika í efnahagsmálum og mætti segja að grunnur hafi verið lagður að uppsveiflu 

10. áratugarins. Tímabili mikillar verðbólgu lauk og fór Ísland að svipa meir til 

nágrannalandanna með minna en 10% verðbólgu á ári. Lægri verðbólga náðist þó á 

kostnað atvinnustigs í landinu, en atvinnuleysi jókst mikið á þessum tíma. Atvinnuleysið 

olli því að fólk fluttist í auknum mæli til útlanda í atvinnuleit. Þessar breytingar í 

efnahagslífinu, minni verðbólga og aukið atvinnuleysi, voru skýr merki um breytta 

forgangsröðun í efnahagsstjórn Íslendinga þar sem aukin áhersla var nú lögð á 

peningalegan stöðugleika og minni áhersla lögð á fulla atvinnu (Guðmundur Jónsson, 

2009).  

Efnahagskerfi Íslands var tiltölulega fljótt að jafna sig á samdrættinum. Áhrif 

efnahagslægðarinnar var ekki að gæta lengi í hagstærðum, þar má nefna að kaupmáttur 

launa og hagvöxtur var orðin jákvæður á ný árið 1994 og atvinnuleysi hafði minnkað 

töluvert og var farið að nálgast jafnvægisstig sitt árið 1995. Samdrátturinn hafði nánast 

engin áhrif á atvinnuþátttöku kvenna sem hélt áfram stöðugum vexti sínum alveg fram 

til ársins 1995 þegar örlítið bakslag varð og atvinnuþátttaka dróst eilítið saman.  
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4.2 Kreppan á Íslandi 2000-2001  

Svokölluð netbóla sem var í uppgangi frá árinu 1995 og náði svo hámarki í mars 2000 

stafaði af ofmati markaðarins á vaxtarmöguleikum internetgeirans. Á mánuðunum eftir 

að bólan náði hámarki þá lækkaði hlutabréfaverð í tæknifyrirtækjum mjög hratt. 

Samdrátturinn teygði anga sína alveg fram á árið 2002 þar sem hlutabréfaverð hélt 

áfram að lækka mikið. Það sem olli þessari gríðarlegu þenslu var að umfram 

framleiðslugeta var í heiminum og launahækkkanir voru bornar uppi af 

framleiðniaukningu en ekki hækkun verðs. Þetta olli auknum rástöfunartekjum í 

samfélaginu bæði hjá fyrirtækjum og einstaklingum. Auknar ráðstöfunartekjur urðu til 

þess að aukin eftirspurn varð á verðbréfamörkuðum eftir fjárfestingarkostum (Tómas 

Örn Kristinsson, 2000).  

Hagvöxtur á árinu 2000 var mikill og afkoma atvinnuvega var almennt góð. Hagkerfið 

var í mikilli þenslu, viðskiptahalli var mikill og verðbólga og raungengi fóru hækkandi 

(Seðlabanki Íslands, 2000, febrúar). Gengi krónunnar lækkaði mikið árið 2001, verðbólga 

jókst enn meir og viðskiptahallinn líka. Veiking krónunnar bitnaði mikið á hagnaði 

fyrirtækja á fyrri hluta árs 2001, þar sem gengistap varð af lánum í erlendri mynt 

(Seðlabanki Íslands, 2001, nóvember). 

Kaupmáttur náði sögulegi hámarki árið 1998 sem fól í sér ákveðna áhættu fyrir 

fjárhag og greiðslugetu fólks sem var að taka á sig miklar húsnæðisskuldbindingar á 

þeim tíma (Seðlabanki Íslands, 2001, maí). Atvinnuþátttaka á Íslandi fór ört vaxandi í 

þeirri miklu þenslu sem átti sér stað í bólunni. Mikil umfram framleiðsla var á þessum 

tíma og því var nægt framboð af störfum. Áhrifa samdráttarins á atvinnuþátttöku varð 

ekki vart fyrr en árið 2004 en þá hafði hún dregist saman um tæp 3 % frá árinu 2000 

(Hagstofa Íslands, e.d.b). Atvinnuleysi náði aldrei neinum hæðum og fór mest upp í 4% 

(Hagstofa Íslands, e.d.b). 

Þessi samdráttur olli engum straumhvörfum í efnahagslífi Íslendinga og töluðu flestir 

um smávægilegan skell. Hagvöxtur náði til að mynda sínu lægsta gildi í -0,7% árið 2003 

en tók snögglega við sér aftur og óx hratt til ársins 2005 (Hagstofa Íslands, e.d.c). 

4.3 Kreppan á Íslandi 2008 

Þegar Ísland gekk í EES árið 1994 öðlasti svokallað fjórfrelsi gildi hérlendis sem þýðir að 

frjálst flæði vöru, þjónustu, fjármagns og fólks á að vera á milli Íslands og annarra 
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aðildarlanda EES. Þannig var opnað fyrir frjálst flæði fjármagns milli landa og árið 2003 

voru bankarnir einkavæddir. Þetta tvennt samhliða miklu lánsfjárframboði á 

heimsmarkaði varð til þess að gífurleg þensla varð í fjármálakerfinu hér á landi á árunum 

2003-2007, sem smitaði út í allt hagkerfið. Lítil viðbrögð var að sjá meðal stjórnvalda 

gegn þenslunni. Stýrivextir Seðlabankans voru of lágir á þensluskeiðinu og hefði þurft að 

hækka þá mun meira til að reyna að hafa áhrif á þensluna. Sældin tók síðan snöggan 

endi í október 2008 með hruni krónunnar þegar Ísland sigldi inn í eina dýpstu 

efnahagslægð sögunnar. Hagvöxtur hrapaði, atvinnuleysi náði sögulegu hámarki, 

skuldabyrgði heimila og fyrirtækja jókst margfalt á skömmum tíma þegar gengi 

krónunnar hrapaði og gengistryggð og verðtryggð lán hækkuðu upp úr öllu valdi (Páll 

Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, 2010). 

Atvinnuleysi er vanalega ein alvarlegasta afleiðing samdráttar. Umfang atvinnuleysis 

helst yfirleitt í hendur við umfang samdráttar. Atvinnuleysistölur höfðu aldrei fyrr aukist 

með viðlíka hraða hér á landi eða verið jafn háar frá upphafi mælinga. Skráð atvinnuleysi 

jókst úr 1,3% í september 2008 upp í 8,9% í mars 2009 og náði hámarki í maí 2010 í 

11,9% (Hagstofa Íslands, e.d.b). Þessi hraða aukning atvinnuleysis á sér enga hliðstæðu, 

hvorki á fyrri samdráttarskeiðum hérlendis né hjá öðrum löndum sem hafa glímt við 

svipuð áföll. Ástæðurnar má m.a. rekja til þess að á þensluárunum ríkti hér 

umframspurn eftir vinnuafli. Atvinnuleysi hafði lengi verið undir jafnvægisstigi, sem er 

metið í kringum 3%. Eftirspurn eftir vinnuafli dróst hratt saman sem olli miklu 

atvinnuleysi (Seðlabanki Íslands, 2009). 

Áhrifin af minnkandi eftirspurn eftir vinnuafli á atvinnuþátttöku kvenna voru nokkuð 

mismunandi eftir aldurshópum. Mestu áhrifanna var að gæta mest í yngsta 

aldurshópnum, 16-24 ára. Aldurshópurinn 25-54 ára hverfur síður af vinnumarkaði og 

fer heldur á atvinnuleysisskrá. Því var ekki að sjá miklar breytingar í atvinnuþátttöku í 

þeim hópi. Það sama átti við um elsta aldurshópinn, 55-74 ára, þar sem ekki var að finna 

neinar breytingar í atvinnuþátttöku. Þegar atvinnuþátttaka kvenna í heild er skoðuð þá 

hafði samdrátturinn nánast engin áhrif á hana. Þegar mest var þá dróst vinnuframboð 

kvenna saman um 0,6% milli áranna 2008 og 2009. Minnkandi eftirspurn eftir vinnuafli 

var að nokkru mætt með aukningu í hlutastörfum og styttingu á vinnutíma, en mikil 

aukning varð í hópi fólks sem var í hlutastarfi árið 2009 (Hagstofa Íslands, e.d.b).  
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Gengisfall krónunnar hafði mikil áhrif á kaupmátt og dróst hann saman um 10% á 

árunum 2007-2009. Kaupmáttur hefur óðum verið að styrkjast undanfarin ár m.a. vegna 

tilkomu nýrra kjarasamninga sem urðu til þess að styrkja kaupmátt töluvert (Stefán 

Ólafsson og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2012. apríl; Hagstofa Íslands, e.d.h).  

Botni kreppunnar var náð í lok árs 2011 og hefur hagvöxtur verið jákvæður síðan. 

Atvinnuleysi hefur minnkað mikið og kaupmáttur launa er að styrkjast. Það hefur gengið 

töluvert betur að rétta efnahagslífið af hér á landi en í mörgum nágrannaþjóðum sem 

glíma við gríðarleg vandamál tengd efnahagskreppunni. Þó er enn langt í land og mikil 

vinna fyrir höndum að koma ástandinu í réttar horfur (Stefán Ólafsson og Arnaldur Sölvi 

Kristjánsson, 2012, apríl). 

4.4 Áhrif á hagstærðir 

Hér á eftir verður farið í áhrif hagsveiflna á Íslandi á hagstærðir. Þróun hagvaxtar, 

atvinnuleysis, atvinnuþátttöku, raunlauna og frjósemi verður skoðuð nánar. Vert er að 

athuga hvaða stærðir hreyfast í takt við hagsveiflurnar (e.pro-cyclical) og hverjar 

hreyfast í öfuga átt (e.counter-cyclical).  

 

Mynd 10. Hagvöxtur í prósentum talinn á Íslandi á tímabilinu 1991-2012. Heimild: Hagstofa Íslands, 
e.d.c. 

Eftir kreppuna sem skall á árið 1991 þá fór hagvöxtur mest niður í -4,5%. 

Þjóðarbúskapurinn var tiltölulega fljótur að jafna sig á þeim skelli og var hagvöxturinn 

orðinn jákvæður árið 1994. Við tók töluverður hagvöxtur sem stóð yfir frá árinu 1996 og 
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fram til ársins 2000, þegar næsta efnhagslægð tók við, árið 2000. Sú lægð var ekki mjög 

djúp og hagvöxtur fór mest niður í -0,7% árið 2003. Eftir þann stutta samdrátt tók við 

eitt mesta hagsældarskeið þjóðarinnar. Gífurleg þensla átti sér stað á árunum 2004 og 

alveg fram til ársins 2008. Á þessum tíma var fjármálakerfið hér á landi í gríðarlegri útrás 

sem skapaði miklar tekjur fyrir þjóðarbúið. Efnahagskerfið beið síðan mikin skell í lok árs 

2008 þegar ein dýpsta efnahagskreppa reið yfir efnahagskerfi síðan í kreppunni miklu 

árið 1929. Hagvöxtur á Íslandi dróst saman um 13,1% á fimm árum og náði hann 

lágmarki árið 2010 þegar hann mældist -6,5%. Það var ekki fyrr en árið 2012 sem 

hagvöxtur varð jákvæður aftur og fer hann nú ört vaxandi. Spá Hagstofunnar fyrir 2013 

er að hann verði 1,9% (Hagstofa Íslands, e.d.g). 

 

Mynd 11. Atvinnuleysi á Íslandi frá árinu 1991-2012 mælt í apríl og nóvember. Heimild: Hagstofa 
Íslands, e.d.b. 

Eins og sést á mynd 11 þá jókst atvinnuleysi töluvert í kjölfarið á samdrættinum 1991 

og fór upp í 5,9% í byrjun árs 1994. Það þykir hátt hlutfall atvinnulausra á Íslandi þar sem 

atvinnuleysi er vanalega í kringum jafnvægisstig sitt sem talið er vera á bilinu 2,5-3,5%. 

Atvinnuleysið hélst hátt í tiltölulega langan tíma og fór ekki að lækka að ráði fyrr en um 

1997. Atvinnuleysi hélst svo í lágmarki alveg til ársins 2001 þegar það byrjaði að aukast 

örlítið aftur með næsta samdrætti. Atvinnuleysið á þeim tíma náði þó aldrei neinum 

hæðum og fór það hæst upp í 3,4% árið 2003 og fór síðan lækkandi eftir það. Eins og 
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sést á mynd 11 þá fór Ísland í eina dýpstu efnahagslægð sögunnar árið 2008 og 

atvinnuleysið rauk upp á mjög skömmum tíma. Mjög óvenjulegt er að atvinnuleysi 

aukist svona ört hér á landi. Raunin hefur vanalega verið sú að það taki tíma að aðlagast 

breyttri eftirspurn og breytist því yfirleitt fremur hægt. Atvinnuleysið fór úr 3% árið 2008 

og náði hámarki um mitt ár 2009, líkt og sést á mynd 11 og var þá 9%. Þegar 

mánaðarlegar tölur eru skoðaðar þá fór atvinnuleysi hæst upp í 11,9% í maí 2010. 

Atvinnuleysi hefur farið ört lækkandi eftir árið 2010 og mældist 4,7% í febrúar 2013 

(Hagstofa Íslands, e.d.b). 

 

Mynd 12. Ársbreyting seinustu 12 mánuði (%) á kaupmætti launa frá árinu 1989-2012. Heimild: 
Hagstofa Íslands, e.d.h. 

Á mynd 12 sést þróun kaupmáttar og hagvaxtar á tímabilinu 1989-2012. Á myndinni 

sjást greinilega tvær lægðir sem eru í samræmi við samdrættina árið 1991 og 2008. Í 

samdrættinum 2000 er að sjá lækkun kaupmáttar um 6% á árunum 1998-2000. Það 

byrjar iðullega að örla á lækkun kaupmáttar áður en samdrættirnir skella á 

efnahagskerfinu.  Á árunum 2002-2004 þá dróst hagvöxtur saman en tökum hafði verið 

náð á verðbólgunni og kaupmáttur lækkaði því ekki, heldur jókst hann. Kaupmáttur náði 

sögulegu lágmarki í kjölfarið á hruninu 2008 og náði botninum í lok árs 2010 en jókst 

síðan töluvert eða um 6,8% þar til í lok árs 2012. Á þessu tímabili voru gerðir nýjir 

kjarasamningar sem urðu til þess að kaupmáttur jókst. Kaupmáttur hefur sveiflast mikið 
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hér á landi í gegnum árin vegna tíðra gengisfellinga og gengissveiflna (Stefán Ólafsson og 

Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2012, apríl). 

Fyrir alla samdrættina á tímabilinu þá er kaupmáttur byrjaður að lækka töluvert áður 

en þeir skella á af fullum krafti. Lykilatriði fyrir hárri atvinnuþátttöku er að hafa 

sveigjanlegan vinnumarkað og þar spilar aðlögun kaupmáttar stórt hlutverk. Jöfn laun 

milli kynjanna stuðla einnig að aukinni atvinnuþátttöku. Séu laun ekki jöfn þá þurfa 

konur almennt að vinna meira en karlar fyrir sömu nytjum. Því getur launamunur 

kynjanna orðið til þess að letja atvinnnuþátttöku kvenna. Mikilvægur þáttur í því að örva 

atvinnuþátttöku kvenna er að stuðla að launajafnrétti. 

 

Mynd 13. Frjósemi kvenna og hagvöxtur (hægri ás) á tímabilinu 1991-2012, viðmiðunarmörk eru 2,1. 
Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.a. 

Á mynd 13 gefur að líta frjósemi kvenna og hagvöxt á tímabilinu 1991-2011. Frjósemi 

hefur ekki tekið miklum breytingum á tímabilinu og hefur verið að sveiflast á bilinu 1,9 

og upp í 2,2 börn að meðaltali. Það lítur út fyrir að frjósemi aukist í kjölfarið á 

samdráttartímabilum. Á fyrsta samdráttartímabilinu árið 1991 sést að frjósemi eykst úr 

2,19 í 2,22 og fer síðan lækkandi alveg þar til á næsta samdráttartímabili árið 2000 þar 

sem hún byrjar að aukast á ný. Frjósemi eykst stöðugt á tímabilinu 2002-2009 og verður 
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hæst 2,21. Frjósemi tók smá kipp árið 2008 í kjölfarið á samdrættinum og eykst töluvert 

til ársins 2009, en lækkar eftir það og var 2,0 árið 2011.  

Frjósemi á Íslandi hefur lengi verið yfir meðaltali OECD landanna, þrátt fyrir það þá 

hefur Ísland verið undir viðmiðunarmörkunum síðan árið 1994, að árunum 2008-2010 

undanskildum. Þessar breytingar má m.a. rekja til þess að meðalaldur mæðra hefur 

verið að hækka jafnt og þétt á seinustu áratugum. Í kringum árið 1970 þá var 

meðalaldur frumbyrja2 22 ár en var um miðjan níunda áratuginn orðin 26,6 ár. 

Algengasti barneignaaldurinn er nú á bilinu 25-29 ára (Hagstofa Íslands, 2010, febrúar). 

 

Mynd 14. Atvinnuþátttaka kvenna í prósentum (vinstri ás) og hagvöxtur í prósentum (hægri ás) á Íslandi 
á árunum 1991-2012, flokkað eftir aldri kvenna. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.b. 

Á mynd 14 sést hvernig atvinnuþátttaka kvenna og hagvöxtur hefur þróast á 

tímabilinu 1991-2011. Eins og sést þá hafa ekki átt sér stað miklar breytingar á 

vinnuframboði. Aldurshópurinn 25–54 ára er með hæsta hlutfall atvinnuþátttöku og má 

rekja það til þess að atvinnuöryggi þeirra er meira en hjá hinum. Yngsti hópurinn, 16–24 

ára, virkar sem einsskonar varalið fyrir vinnumarkaðinn og því eru mestu breytingarnar í 

þeim hópi. Sá hópur leitar mikið í nám eða flyst erlendis þegar eftirspurn eftir vinnuafli 

innanlands dregst saman. Það spilar einnig inn í að yngsti hópurinn hefur síður rétt til 

                                                      

2
 Konur sem eru að eignast sitt fyrsta barn 
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atvinnuleysisbóta og er því líklegri til að draga sig út af vinnumarkaði á meðan 

miðhópurinn hefur jafnan meiri réttindi til atvinnuleysisbóta og getur því frekar farið á 

atvinnuleysisbætur ef til uppsagna kemur. Í elsta hópnum eru konur sem komnar eru á 

eftirlaunaaldur og því eðlilegt að atvinnuþátttaka þar sé minnst (Þórarinn G. Pétursson, 

2012a).  

Mestu breytingarnar á vinnuframboði er að finna meðal yngsta aldurshópsins. Í fyrsta 

samdrættinum dregst atvinnuþátttaka yngsta hópsins saman um 3% og á þeim tíma er 

hagvöxtur neikvæður um nær 4%. Töluvert meiri breytingar urðu í atvinnuþátttöku 

yngsta hópsins þegar næsti samdráttur, árið 2000, reið yfir og dróst atvinnuþátttakan 

saman um tæplega 18% á þremur árum. Athyglisvert er að sjá hvað atvinnuþátttaka 

yngsta hópsins dregst mikið saman þó að hagvöxtur hafi verið jákvæður um 2,5%. 

Hagvöxtur eftir samdráttinn árið 2008 var þegar mest var neikvæður um 6% en 

atvinnuþátttaka yngsta hópsins dróst samt sem áður ekki nærri eins mikið saman og í 

fyrri samdrætti. Atvinnuþátttakan dróst þá saman um 10%. Vinnuframboð yngsta 

hópsins sveiflast að mestu í takt við hagsveiflurnar, dregst saman þegar lægð ríður yfir 

og eykst í uppsveiflum. 

Hagsveiflur virðast nánast ekki hafa nein áhrif á þátttöku kvenna á miðjum aldri sem 

eru virkar á vinnumarkaði. Atvinnuþátttaka miðhópsins, 25-54 ára, breytist lítið sem ekki 

neitt yfir allt tímabilið. Ástæður þess má m.a. rekja til þess, líkt og áður hefur komið 

fram, að þær eru yfirleitt gjaldgengar að atvinnuleysisbótum og einnig vegna þess að 

litlar breytingar verða á velferðarkerfinu þó að samdrættir skelli á þjóðarbúinu.  

Meiri sveiflur er að finna í hópi kvenna sem eru elstar á vinnumarkaði en þó eru þær 

ekki miklar. Á tímabilinu sem hér er skoðað þá sést að atvinnuþátttaka þeirra dregst 

töluvert saman í samdrættinum kringum árið 2000 þegar mikil stöðnun ríkti í 

samfélaginu. Atvinnuþátttakan dróst saman um 8% á því tímabili. Litlar sem engar 

breytingar er að finna í hinum samdráttunum tveimur og helst atvinnuþátttaka elsta 

hópsins tiltölulega stöðug yfir tímabilið. Ef áhrif atvinnuþátttöku kvenna í heild eru 

skoðuð þá hefur samdrátturinn árið 1991-1993 engin áhrif og atvinnuþátttaka heldur 

áfram að aukast alveg til ársins 1995. Samdrátturinn þar á eftir, árið 2000-2001, þar var 

að gæta mestu áhrifanna á atvinnuþátttöku, hún dregst  saman um 3% í kjölfarið. 

Seinasti samdrátturinn árið 2008 hafði engin áhrif á vinnuframboð kvenna sem drógst 

saman þegar mesta var um 0,6%. 
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Sveiflur í atvinnuþátttöku eru merki um sveigjanleika á vinnumarkaði og er ljóst að 

mesta sveigjanleikann hér á landi er að finna meðal yngsta vinnuaflsins. Það vekur 

athygli hve óræð áhrif hagsveiflan hefur á atvinnuþátttöku, sem bendir til þess að það 

hlaupi ekki allir út á vinnumarkaðinn þegar hagvöxtur eykst. Ber þó á því að vinnutími 

lengist og fleiri fari úr  hlutastörfum í fullt starf (Hagstofa Íslands, e.d.b). Hagvöxtur 

hefur þó áhrif á atvinnuþátttöku með töf, þar sem hagvöxturinn eykur smám saman 

atvinnuþátttöku og samdráttur dregur smám saman úr henni. Ástæður þess gæti verið 

að finna í því að fyrirtæki bregðast ekki strax við auknum hagvexti með fjölgun starfa og 

reyna jafnframt að halda sínu striki ef kostur er þótt samdráttur verði. Fyrirtækin búa 

vanalega yfir einhverju vannýttu vinnuafli og notast við það í uppsveiflu til að byrja með. 

Það getur einnig tekið einstaklinga einhvern tíma að átta sig á hagvaxtaraukningunni og 

að taka ákvörðun um að fara út á vinnumarkaðinn (Þórarinn G. Pétursson, 2012a; 

Orphanides, 1993). 

Hagsveiflur hérlendis hafa ekki haft mikil áhrif á velferðarkerfið og ætla má að sökum 

þess breytist atvinnuþátttaka hér ekki mikið. Konur á miðjum aldri eru kjarni vinnuafls 

kvenna. Atvinnuþátttaka kvenna á miðjum aldri, 25-54 ára, helst mjög stöðug þrátt fyrir 

ólgur í efnahagsmálum. Það má rekja til þess að helsti áhrifavaldurinn á atvinnuþátttöku 

kvenna, sem er velferðarkerfið, tekur ekki miklum breytingum þegar efnahagsástandið 

er slæmt. Litlar sem engar breytingar á velferðarkerfinu samfara litlu atvinnuleysi 

hérlendis valda því að atvinnuþátttaka hér er mjög stöðug. 

Hér hefur verið farið yfir helstu áhrifavalda á atvinnuþátttöku kvenna og ekki er að 

sjá að þeir hafi tekið miklum breytingum á tímabilinu sem skoðað er þrátt fyrir þrjár 

efnahagslægðir. Því er hægt að rekja stöðugleika atvinnuþátttöku hérlendis til lítilla 

breytinga á velferðarkerfi og sveigjanlegs vinnumarkaðar. Atvinnuleysi virðist ekki hafa 

mikil áhrif á atvinnuþátttöku kvenna hérlendis. Töluverðar sveiflur hafa verið í 

atvinnuleysi hér á landi en ekki er að sjá að það hafi áhrif á vinnuframboð kvenna. Það 

virðist vera sem svo að hagstærðir hafi lítil sem engin áhrif á vinnuframboð kvenna og 

þá nánast eingöngu á þátttöku yngsta hópsins á vinnumarkaði. 
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5 Niðurstöður  

Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist mikið víða um heiminn á seinustu áratugum, þá sér 

í lagi í þróuðum löndum. Aukning í atvinnuþátttöku kvenna má rekja til samspils margra 

þátta. Þar ber helst að nefna: minni frjósemi kvenna, aukin menntun og gott 

velferðarkerfi. Frjósemi kvenna hefur hríðlækkað í flestum OECD löndunum seinustu 

áratugi. Nokkrir þættir eiga þar hlut að máli, getnaðarvarnarpillan kom til sögunnar árið 

1960 og olli byltingu í barneignum kvenna. Breytingar í samfélaginu til nútímalegri 

hugsunar varðandi barneignir hafa einnig haft áhrif á frjósemi. Fjölskylduformið hefur 

breyst og konur eru að eignast færri börn en þær gerðu hér áður fyrr. Innrás kvenna á 

vinnumarkaðinn hefur skapað minna svigrúm fyrir barneignir. Konur hafa í auknum mæli 

gengið menntaveginn og menntunarsókn kvenna hefur farið vaxandi undanfarna 

áratugi. Menntun getur orðið til þess að konur fresti barneignum og vegna þess þá eru 

margar konur að eignast börn mun seinna á ævinni. Þegar kona hefur sótt sér menntun 

þá er mikilvægt að halda út á vinnumarkaðinn til að koma þessari fjárfestingu í not og 

hafa af henni arð. Því eru konur líklegar til að fresta barneignum enn frekar eftir 

menntun til að skapa sér starfsframa.  

Annar þáttur sem hefur skipt sköpum í aukinni atvinnuþátttöku kvenna er umbætur á 

velferðarkerfinu. Velferðarkerfi getur haft mikið að segja um atvinnuþátttöku kvenna. Til 

að mynda þá auðveldar fæðingarorlof konum að halda aftur út á vinnumarkaðinn eftir 

barneignir og hefur þannig jákvæð áhrif á atvinnuþátttöku. Annar mikilvægur þáttur er 

gott aðgengi að daggæslu fyrir börn. Daggæsla fyrir börn, líkt og fæðingarorlof, 

auðveldar konum að koma aftur á vinnumarkaðinn. Fjölskyldubætur eru einnig hluti af 

góðu velferðarkerfi. Góður stuðningur hins opinbera við foreldra örvar líka frjósemi án 

þess að draga úr atvinnuþátttöku. Í vestrænum samfélögum í dag er hækkandi aldur 

íbúa vaxandi vandamál þar sem frjósemi hefur verið undir viðmiðunarmörkum í 

meirihluta vestrænna landa í dágóðan tíma. Þegar frjósemi er undir viðmiðunarmörkum 

þá verður ekki næg fólksfjölgun til að viðhalda mannfjöldanum. Því hefur það verið 

kappsmál hjá mörgum þjóðum að örva frjósemi. Ísland er með einna hæsta 

frjósemisstigið meðal OECD landanna. Samhliða því er atvinnuþátttaka kvenna hér sú 
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hæsta innan OECD landanna. Stjórnvöldum hér hefur tekist vel upp með að samræma 

barneignir og atvinnuþátttöku kvenna.  

Hagsveiflur á Íslandi hafa verið algengar í gegnum tíðina og geta haft áhrif á 

atvinnuþátttöku. Sá hópur sem hagsveiflurnar hafa einna mest áhrif á eru ungt fólk á 

vinnumarkaði. Ungt fólk, á aldrinum 16-24 ára, er sá hópur sem er fyrstur til að fara út af 

vinnumarkaði þegar þrengir að. Hagsveiflur hafa ekki mikil áhrif á atvinnuþátttöku þeirra 

sem eldri eru. Atvinnuleysi eykst vanalega þegar hagkerfið fer í niðursveiflu sem bendir 

til þess að þeir hópar sem hafa rétt á atvinnuleysisbótum skrá sig atvinnulausa í stað 

þess að leita út af vinnumarkaði í niðursveiflum. Atvinnuleysi hér hefur verið 

sveiflukennt þó virðist það vera svo að það hafi ekki áhrif á atvinnuþátttöku. Samkvæmt 

vinnuframboðslíkaninu ætti atvinnuleysi að hafa neikvæð áhrif, en svo virðist ekki vera 

upp að neinu marki hér á Íslandi.  Samdrættir hvetja til aukins náms. Gögn benda til þess 

að menntunarsókn aukist þegar illa árar, því hafa efnahagslægðir örvandi áhrif á 

menntun. Hagsveiflur virðast ekki hafa mikil áhrif á frjósemi, hún virðist þó iðullega 

hækka smávægilega í kjölfarið á samdrætti en þó ekki mikið.  

Hagsveiflur virðast ekki hafa mikil áhrif á atvinnuþátttöku kvenna í heild. Því er hægt 

að ætla að helstu þættirnir sem hafa áhrif á atvinnuþátttöku þeirra séu: velferðarkerfi, 

menntun og frjósemi. Frá árinu 1992 hefur atvinnuþátttaka kvenna sveiflast á bilinu 

75,8%-79% og mestu breytingarnar á því tímabili hafa verið 2% milli ára. Á þessu tímabili 

gengu hér yfir þrjár efnahagslægðir og ljóst er að þær hafa ekki mikil áhrif á 

atvinnuþátttöku kvenna. 

Ísland virðist skara fram úr þegar kemur að atvinnuþátttöku kvenna og frjósemi. 

Íslandi hefur tekist að halda uppi hárri atvinnuþátttöku kvenna án þess að það komi 

niður á frjósemi. Það má því segja að Ísland hafi fundið hinn gullna meðalveg í þessum 

efnum. Þónokkuð verk er þó enn fyrir höndum til að konur standi jafnfætis körlum 

varðandi atvinnuþátttöku.  
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