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Útdráttur 

Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár, ekki bara á Íslandi heldur 

einnig í flestum öðrum löndum. Konum í stjórnunarstöðum og öðrum ábyrgðarstöðum 

hefur einnig fjölgað. Á sama tíma hefur fæddum börnum á hverja konu farið fækkandi. 

Það er ýmislegt sem bendir til þess að  barneignir og jafnvel fjöldi barna hafi áhrif á 

starfsframa kvenna og jafnvel karla líka. Tölur sýna að þrátt fyrir miklar umræður, aukna 

vitundarvakningu, lagasetningar, fjölgun háskólamenntaðra kvenna og aukins 

feðraorlofs hefur fjölgun kvenna í stjórnunarstöðum og öðrum ábyrgðarstöðum verið 

minni en vonast hafði verið til. Þrátt fyrir þær breytingar sem nú þegar hafa átt sér stað í 

ytra umhverfi virðist vera erfitt fyrir konur að standa jafnfætis körlum þegar kemur að 

starfsframa. Staðreyndin er sú að það eru og verða ávallt konurnar sem ganga með 

börnin, fæða þau og að öllum líkindum eru þær einnig sá aðili sem sér um að sinna 

frumþörfum hins nýfædda barns að minnst kosti fyrstu vikurnar í lífi þess. 

 Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort að talið sé að barneignir og það að 

eiga börn hafi áhrif á starfsframa fólks eða áhrif á markmiðasetningu þess þegar kemur 

að því að klífa valdastiga innan fyrirtækja. Í upphafi verður fræðileg umfjöllun um 

starfsframa og þann hluta vinnumarkaðarins er snýr að jafnrétti kynjanna með áherslu á 

fjölskylduaðstæður. Að því loknu verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar 

og þær tengdar við fræðin og íslenskar aðstæður. Rannsóknin byggir á megindlegri 

aðferðafræði þar sem lagður var fyrir spurningalisti sem nemendur í Breytingastjórnun á 

meistarastigi Viðskiptafræðideildar við Háskóla Íslands svöruðu í tíma.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að það hallaði á konur þegar kom að barneignum 

og starfsframatengdum markmiðum. Jafnvel þótt konur hafi staðið sig vel þegar kemur 

að leikreglum sem settar hafa verið til að flýta þróuninni bæði er viðkemur jafnrétti og 

er varðar fæðingarorlof þá má segja að þeim miði hægt en örugglega áfram í átt að 

jafnrétti. Á meðan verið er að loka jafnréttisbilinu lítur út fyrir að starfsframaklifur 

kvenna muni reynast erfiðara en karla. 

 

Lykilorð: starfsframi, glerþakið, glerhurðin, glerrúllustiginn, barneignir, fæðingarorlof, 

jafnrétti. 
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Abstract 

The participation of women in the workforce has steadily increased in recent years, not 

only in Iceland but also in many other countries.  The number of women in managerial 

positions as well as other senior positions has also increased.  Similtaneously, the 

number of births per woman has declined.  There are various indications that suggest 

that pregnancy, as well as the number of children being cared for, has a direct effect on 

the careers of both women and men alike.  Statistics show that despite much debate, 

greater awareness, changes in legislation, a higher number of University-educated 

women and an increase in paternity leave, the amount of women in managerial and 

other senior positions is still less than had been hoped.  Despite the changes that have 

already occured in legislation, it continues to prove difficult for women to be on an 

equal footing with men when it comes to their careers.  The fact remains that it is now 

and will always be women who carry a child, give birth and, in all likelihood, will also be 

the ones to take responsibility for the needs of a newborn child, at least for the first few 

weeks of its life.   

The aim of this study is to examine whether or not pregnancy and having children 

affects a person’s career or career ambitions within their company.  To begin with, 

there will be a theoretical discussion on careers and the part that the labour market has 

to play in addressing gender equality with regards to families. Following this, the results 

of the study will be analysed and the results will be looked at in relation to a theoretical 

analysis and the situation in Iceland.  The study is based on quantative methodology 

following the results of a questionnaire that was filled out during a lecture by students 

of Change Management studying master’s level Business Studies at the University of 

Iceland.   

 The results of the study indicate that women are adversely affected by 

pregnancy with regards to their career goals.  Although women have benefitted from 

the current laws that have been implemented in an attempt to accelerate progress both 

concerning gender equality and maternity leave, it could be said that progress has been 

steady but slow in the direction of equality.  Whilst efforts are being made to close the 

gap in gender equality, it looks as though the career advancement of women is set to 

remain more difficult than that of men.    
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1 Inngangur 

Starfsframi getur haft hinar ýmsu skilgreiningar og það getur verið mismunandi hvernig 

hver og einn skilgreinir hugtakið. Hvernig sem hugtakið er skilgreint hefur það í för með 

sér ákveðna markmiðasetningu; ákveðin markmið sem sett eru í tengslum við að ná 

árangri í starfi.  

Efni ritgerðarinnar hefur ávallt verið höfundi ofarlega í huga sér í lagi þar sem 

höfundur hefur fundið fyrir ákveðnum áhrifum og hindrunum á starfsferli sínum 

tengdum börnum og hugsanlega þeirri staðreynd að höfundur er kona. Með þessa 

upplifun í farteskinu kviknaði áhugi fyrir því að skoða hvort að samskonar upplifun væri 

algeng á meðal kvenna og þá að hvaða marki. Einnig var áhugavert að kanna hvort að 

karlar væru meðvitaðir um þá mismunun sem á sér stað oft og tíðum en þeir eru ef til 

vill bara leiksoppar í þeim hvirfilbyl sem vinnumarkaðurinn getur stundum verið. 

Eftir þónokkra gagnaöflun telur höfundur að ekki hafi verið gerð rannsókn sem þessi 

á Íslandi áður en þó hafa nokkrir meistaranemar gert rannsóknir sem tengjast efninu 

óbeint. Eins hafa Capacent og Forsætisráðuneytið gefið út skýrslur þar sem komið var 

inn á þetta efni sem hluti af stærra viðfangsefni eða notað sem frekari útskýring á 

stærra samhengi. 

Viðfangsefnið er ofarlega á baugi í þjóðfélaginu bæði þegar kemur að jafnrétti 

kynjanna og eins í umræðunni um fæðingarorlof og hámarksgreiðslur. Til að styðja enn 

frekar við þá þróun sem hafin er og er almennt talin ganga of hægt samþykkti Alþingi ný 

lög sem snúa að kynjahlutföllum í stjórnum fyrirtækja og við ráðningu 

framkvæmdastjóra. Lögin tóku gildi 1. september 2013 og kveða á um að hlutfall hvors 

kyns skuli ekki fara undir 40% ef um fleiri stjórnarmenn en þrjá er að ræða. Einnig skal 

huga að kynjahlutföllum við ráðningu framkvæmdastjóra (Lög nr. 13/2010 um 

hlutafélög). 

Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár og er nú orðin mest hér 

á landi miðað við önnur lönd innan OECD (OECD, e.d.-a). Þrátt fyrir efnahagshrunið og 

eftirskjálfta þess sem einkennt hafa íslenskan vinnumarkað síðan á haustdögum 2008 

hefur atvinnuþátttaka kvenna aukist. Þrátt fyrir þessa aukningu hafa konur ekki skilað 

sér í sama hlutfalli í stjórnunarstöður innan fyrirtækja. Þetta á ekki eingöngu við um 

stjórnunarstöður innan fyrirtækja heldur einnig almennt um áhrifastöður í þjóðfélaginu. 
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Mikið hefur verið rannsakað hvers vegna konur eiga erfiðara með að klífa valdastiga 

fyrirtækja og komast í áhrifastöður en karlar og hafa ýmsar kenningar þar að lútandi litið 

dagsins ljós. Í heimi rannsókna hafa hugtökin glerþakið, glerhurðin og glerrúllustiginn 

fengið þó nokkra athygli þar sem glerþakið vísar til þess að konur eiga erfitt með að klífa 

valdastiga fyrirtækja og oftar en ekki komast þær ekki nema upp á ákveðið þrep (Cotter, 

Hermsen, Ovadia og Vanneman, 2001; Elliot og Smith, 2004; Huffman, 2004). Með 

glerhurðinni er átt við þær hindranir þegar um ytri ráðningar er að ræða. Tilhneigingin 

er sú að konur eru síður ráðnar þegar um ytri ráðningar er að ræða og eftir því sem verið 

er að ráða ofar í valdastigann virðist halla enn frekar á konur (Hassink og Russo, 2010). 

Glerrúllustiginn er nokkuð nýrra hugtak og er aðallega notað þegar kvennastéttir eru 

rannsakaðar. Svo virðist vera sem karl sem starfar í kvennastétt standi betur að vígi 

þegar kemur að stöðuhækkunum en jafnhæf kona. Þessu er eins farið þegar kemur að 

karlastéttum því þá virðast karlar einnig standa betur að vígi en jafnhæfar konur þegar 

kemur að stöðuhækkun (Budig, 2002; Williams, 1992; Wingfield, 2009). 

Þar sem nokkur ár eru liðin frá efnahagshruninu er farið að gæta áhrifa sem óttast 

var að gætu fylgt í kjölfarið eins og til dæmis fækkun tekinna fæðingarorlofsdaga hjá 

feðrum (Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gísalson, 2014). Ísland hefur staðið sig vel 

þegar kemur að réttindum feðra og er nú með lengsta skilgreinda orlof fyrir feður af 

Norðurlöndunum. Það er hins vegar ekki nóg að vera með yfirgripsmiklar lagasetningar 

ef umgjörð samfélagsins styður ekki fyrirliggjandi lög. Einn af eftirskjálftum hrunsins 

voru stiglækkandi hámarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði sem nú hefur sýnt sig að hafi 

haft áhrif á töku fæðingarorlofs feðra. Feður taka nú mun styttra orlof en þeir gerðu 

fyrir hrun og verður sú breyting því að teljast afturför frá því sem áður var. Segja má að 

þessi þróun styðji ekki við markmið laganna heldur brjóti í bága við markmið þeirra sem 

er að tryggja báðum foreldrum samvistir við barn sitt. 

Verkefnið skiptist í þrjá hluta. Í þeim fyrsta er fræðilega hlutanum gerð skil og þau 

hugtök sem talin eru mikilvæg fyrir heildarsamhengi ritgerðarinnar eru  skilgreind. Þetta 

eru hugtök eins og vinnumarkaður sem er skilgreindur sem sá vettvangur þar sem 

ákveðnar reglur ríkja sem settar eru með lögum og kjarasamningum fyrir leikmenn 

þessa markaðar. Hugtakið vinnumarkaður hefur nokkrar hliðar þar sem talað er um 

almennan og opinberan vinnumarkað og einnig er honum skipt í innri og ytri 
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vinnumarkað. Önnur tíðrædd hugtök sem verður gerð skil eru glerrúllustiginn, 

glerhurðin og glerþakið.  

Annar hluti verkefnisins hefur að geyma rannsóknina sem höfundur framkvæmdi. Í 

þessum hluta er rannsókninni gerð skil og aðferðafræðinni sem stuðst var við ásamt 

þeim tækjum og tólum sem notast var við við úrvinnslu gagnanna. Rannsóknin er að 

lokum dregin saman og farið yfir niðurstöður hennar.  

 Þriðji hluti verkefnisins er framlag höfundar þar sem leitast er við að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lagðar voru til grundvallar í upphafi verkefnisins ásamt því 

að gera grein fyrir helstu annmörkum rannsóknarinnar og ef til vill koma með 

hugmyndir að frekari rannsóknum. Verkefnið endar á lokaorðum og heimildaskrá.  
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2 Starfsframi 

Fjölmargar skilgreiningar er að finna þegar kemur að hugtakinu starfsframi og hvernig 

hann á eða ætti að þróast og eins hvernig hann verður fyrir áhrifum frá ákveðnum 

þáttum í lífi fólks.  

Samkvæmt Rosenbaum (1984) er forsenda hins hefðbundna starfsframalíkans sú að 

vöxtur og þroski aukist í takt við starfsframakerfi skipulagsheilda. Önnur skilgreining er 

sú að hugtakið starfsframi sé notað til að lýsa upplifun og hlutverki starfsmanns innan 

skipulagsheildar þar sem hugtakið nær bæði yfir hlutlægan og huglægan árangur sem og 

framfarir viðkomandi einstaklings í gegnum skipulagsheildina eða stöðu hans innan 

skipulagsheildarinnar  (Arthur, Hall og Lawrence, 1989). 

Aðrar rannsóknir skilgreina árangursríkan starfsframa sem fjölda stöðuhækkana 

(Howard og Bray, 1988) eða hversu miklar launahækkanir hafa átt sér stað yfir ákveðið 

tímabil. Enn aðrar rannsóknir notast við mælikvarða eins og þá stöðu sem 

einstaklingurinn var í þegar rannsóknin fór fram, laun, þann hóp sem einstaklingurinn 

tilheyrði eða mælikvarða á huglægri skynjun um árangursríkan starfsframa og 

starfsánægju (Herriot, Gibson, Pemberton og Pinder, 1993). 

Samkvæmt Barney og Lawrence (1989) er árangur mældur með viðurkenningum í 

formi stöðu- og launahækkana sem veittar eru til starfsmanna. Þeir starfsmenn sem 

hljóta slíkar viðurkenningar eru þeir starfsmenn sem taldir eru skila skipulagsheildinni 

mestri arðsemi sem mæld er í formi langra vinnustunda, áralangri hollustu og viljanum 

að setja vinnuna framar öllu öðru. Samkvæmt Ng, Eby, Sorensen og Feldman, (2005) 

draga barneignir úr þessari arðsemi og því virðast skipulagsheildir tregari til að fjárfesta í 

þjálfun og þróun kvenna.  

Rosenbaum (1984) telur mikilvægt að í upphafi starfsferlis nái starfsframi ákveðinni 

framvindu því sú framvinda er talin segja til um framtíðarmöguleika viðkomandi 

starfsmanns. Einnig telur hann að starfsframi sem fer of rólega af stað geti takmarkað 

framtíðarmöguleika starfsmanna. Samkvæmt Valcour, Bailyn og Quijada (2007) gerir 

þessi staðreynd konum erfiðara fyrir þar sem hápunktur fjölskyldumótunar skarast á við 

þann tíma þar sem uppbygging starfsframans og hollustan við skipulagsheildina þarf að 

vera sem mest. Niðurstaðan er sú að oft og tíðum sjá konur sér ekki fært að fylgja eftir 
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hinu hefðbundna starfsframalíkani vegna yfirþyrmandi vinnuálags og skyldum 

fjölskyldulífsins (Bailyn, 2004). Hvert frávik frá hinu hefðbundna starfsframalíkani, sem 

telur hinn fullkomna starfsmann vera þann sem vinnur sig upp í skipulagsheildinni, 

vinnur langar vinnustundir og hefur samfelldan starfsferil, er túlkað sem óhollusta við 

skipulagsheildina og líkurnar á árangursríkum starfsframa minnkar (Valcour o.fl., 2007).  

Hvað sem þessum skilgreiningum líður þá fylgir starfsframi kvenna oft og tíðum ekki 

þessum fyrirframskilgreinda mynstri sem einkennir árangursríkan starfsframa þar sem 

konur eru líklegri en karlar til að flytja sig milli skipulagsheilda, taka sér hlé frá 

starfsframa og fækka vinnustundum (Mainiero og Sullivan, 2006). 

2.1 Breytingar á viðhorfi til starfsframa 

Krapf, Ursprung og Zimmermann (2014) tala um að á síðustu 50 árum hafi launabil 

kynjanna minnkað umtalsvert og þá fyrst og fremst vegna þess að konur sækja sér meiri 

menntun en áður og þátttaka þeirra á vinnumarkaðinum hefur aukist jafnt og þétt. Þrátt 

fyrir þetta eru konur enn nokkrum skrefum á eftir karlmönnum þegar kemur að því að 

ná leiðandi stöðu. Má því draga þá ályktun að það sé eitthvað sem hindrar konur í því að 

sækjast eftir og vera samstíga karlmönnum þegar kemur að  krefjandi og faglegum 

starfsframa. Í rannsókn Krapf o.fl. (2014) telja höfundarnir að hugsanleg skýring fyrir því 

að menntaðar konur gangi ekki enn við hlið karlmanna í þessum efnum sé að starfsframi 

þessara kvenna krefjist þess að þær sinni honum jafnt og þétt, að þær hafa minni 

ávinning af úrræðum tengdum barnagæslu og eru þar af leiðandi í verri stöðu þegar 

kemur að því að sinna kröfum fjölskyldunnar. 

Á meðan hinn hefðbundni starframi hefur verið skilgreindur sem sá árangur sem 

mældur er í launum, titlum, stöðuhækkunum, formlegri stöðu í skipuriti skipulagsheilda 

og jafnvel stöðugleika í gegnum óslitna starfsævi þá er stöðnun í launum, láréttir 

flutningar í valdapýramídanum eða uppsögn talið bakslag fyrir framgang starfsframans. 

Þó að staða og laun séu ennþá stór hluti af því sem skilgreinir starfsframa þá er hafa ný 

viðmið verið að leysa þau gömlu af hólmi jafnt og þétt. Um er að ræða huglægari viðmið 

en áður þar sem hver og einn einstaklingur skilgreinir sjálfur hvað starfsframi er. Þau 

viðmið sem frekar er horft til í dag eru til að mynda; vöxtur einstaklings með aukinni 

getu og færni, persónuleg fullnægja, skemmtileg og krefjandi verkefni, markmiðasetning 

og að ná settum markmiðum, sjálfstæði, að fá viðurkenningu fyrir framlag sitt og 
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fjölskylduvænt umhverfi. Þessi nýju viðmið hafa ýmsar áskoranir í för með sér fyrir 

einstaklinginn eins og mikilvægi þess að taka ábyrgð á áföllum og takast á við aukinn 

óstöðugleika. Í því starfsumhverfi sem er við lýði í dag, þar sem verðmæti einstaklingsins 

er í sí auknum mæli metið út frá því hvaða hæfni og getu einstaklingur getur veitt 

atvinnurekanda, veltur starfsöryggi einstaklings á eigin hæfni og getu sem og hæfileikum 

hans til að þróast og aðlagast í takt við þarfir atvinnurekanda (Robbins, 2005).  
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3 Vinnumarkaðurinn 

Þessum kafla er ætlað að skýra hugtök er tengjast vinnumarkaðinum og þá verður 

kenningum um stöðu kynjanna gerð skil en einnig verður íslenskur vinnumarkaður 

skoðaður. Í þeirri umfjöllun verður hugtökum eins og sveigjanleika, atvinnuþátttöku og 

fjölda starfandi, atvinnuleysi, menntunarstigi og launamun gerð skil. Þær töflur sem 

notaðar eru til frekari útskýringa eru unnar upp úr gögnum Hagstofu Íslands, 

Vinnumálastofnun og úr gögnum frá OECD. 

Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er vinnumarkaður skilgreindur sem vettvangur 

atvinnurekenda og launafólks þar sem lög og kjarasamningar segja til um skyldur 

vinnuveitenda og starfsmanna. Auk þess skiptist vinnumarkaðurinn í almennan og 

opinberan vinnumarkað þar sem að á hinum almenna starfa fyrirtæki í eigu einkaaðila 

og hlutafélög en á hinum opinbera eru stofnanir og fyrirtæki í eigu ríkis og sveitarfélaga. 

Um þessa tvo markaði gilda mismunandi leikreglur. Ofan á þetta skiptist 

vinnumarkaðurinn svo í innri og ytri vinnumarkað (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

3.1 Kenningar um stöðu kynjanna á vinnumarkaði 

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar með það að markmiði að komast til botns í 

því hvers vegna kynin standa ekki jöfnum fótum þegar kemur að því að klífa valdastiga 

skipulagsheilda. Innri þættir hafa mikið verið rannsakaðir og þá sérstaklega hugtök eins 

og glerþakið en einnig hefur glerrúllustiginn fengið þó nokkra athygli. Einnig er 

mikilvægt að skoða líka hvaða áhrif ytri þættir hafa þegar kemur að því að skoða hvað 

veldur því að menntun, hæfni og reynsla kvenna skilar sér ekki eins vel út á 

vinnumarkaðinn og hjá körlum. Í þessu samhengi hefur hugtakið glerhurðin litið dagsins 

ljós. Til að ná fram heildstæðri mynd er mikilvægt að skoða ytri og innri þætti samhliða 

sem taldir eru vera hindranir í vegi kvenna á leið þeirra upp valdastigann (Fernandez og 

Abraham, 2011). 

3.1.1 Glerþakið 

Hugtakið glerþakið (e. glass ceiling) var fyrst notað opinberlega á áttunda áratug síðustu 

aldar af blaðamönnum til að lýsa ákveðnu misvægi á vinnumarkaði þar sem hallaði á 
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konur og minnihlutahópa þegar kom að því að sækjast eftir æðstu stöðum innan 

skipulagsheilda (Zhang, 2012). Zeng (2010) talar um að myndlíkingin skírskoti til 

ósýnilegra, órjúfanlegra hindrana sem útiloki konur og minnihlutahópa í að klífa 

valdastiga skipulagsheilda. Þessir hópar geta náð árangri og fengið stöðuhækkanir undir 

glerþakinu en komast ekki yfir þennan ósýnilega múr. 

 Það var svo árið 1991 að hugtakið sem og tilvist glerþaksins var formlega viðurkennd 

í Bandaríkjunum þegar þáverandi ríkisstjórn skrifaði undir opinbera jafnréttisstefnu 

(Federal Glass Ceiling Commission, 1995). Það ár var sett á fót sérstök nefnd, The Glass 

Ceiling Commission, en samkvæmt henni er glerþakið gagnsæ, óyfirstíganleg hindrun 

sem kemur í veg fyrir að konur og minnihlutahópar geti með góðu móti klifið valdastiga 

skipulagsheilda óháð hæfni eða árangri þeirra einstaklinga sem tilheyra þessum hópum. 

Meginmarkmið nefndarinnar var að kynna sér þær hindranir sem verða á vegi þessara 

hópa og leggja fram tillögur til að draga úr og að lokum útrýma þeim. Þrátt fyrir þær 

tillögur sem lagðar voru fram og góðan ásetning nefndarinnar breyttust hlutirnir hægt 

næstu ár á eftir. Það þarf ekki margar rannsóknir til að sýna fram á að konur og 

minnihlutahópar eru enn í minnihluta þegar kemur að stöðum æðstu stjórnenda innan 

skipulagsheilda. Í Bandaríkjunum árið 2014 voru til að mynda einungis 14% konur 

forstjórar; 8,1% af þeim sem voru með hæstu launin og einungis 4,6% þeirra sem voru á 

lista yfir forstjóra Fortune 500 (Center for American Progress, 2014). 

Ef skoðaðar eru tölur bæði frá VR – Virðing, réttlæti (VR) og Hagstofu Íslands má sjá 

að á Íslandi, líkt og víðast hvar annars staðar, þurfa íslenskar konur að horfast í augu við 

ójöfnuð þegar kemur til dæmis að kynjafjölda í æðstu stjórnunarstöðum og eins þegar 

kemur að launum. Þannig voru einungis 14,5% kvenna sem sinntu starfi forstjóra í 

íslenskum fyrirtækjum árið 2013 samkvæmt Hagstofu Íslands. Áhugavert er að tölurnar 

sýna einnig að eftir því sem fyrirtæki stækka þá fækkar þeim konum er sinna æðstu 

stjórnunarstöðum. Árið 2013 var hlutfall kvenna í æðstu stjórnunarstöðum í fyrirtækjum 

með 250 starfsmenn eða fleiri einungis 7,4%. Eins og sjá má á Mynd 1 fækkar konum í 

stóli framkvæmdastjóra eftir því sem fyrirtæki stækka (Hagstofa Íslands, e.d.-e). 
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Mynd 1 Kynjahlutfall framkvæmdastjóra íslenskra fyrirtækja árið 2013 eftir stærð fyrirtækja (Hagstofa 
Íslands, e.d.-e).  

 

Mynd 2 Þróun kynjahlutfalls á meðal framkvæmdastjóra íslenskra fyrirtækja frá árinu 2001 til ársins 
2013 (Hagstofa Íslands, e.d.-e). 

Mynd 2 sýnir þróunina á fjölda kvenna og karla sem bera titilinn framkvæmdastjóri frá 

árinu 2001 til 2013. Eins og sjá má þá hefur lítil fjölgun orðið á kvenkyns 

framkvæmdastjórum þar sem árið 2013 voru karlmenn enn 85,5% allra þeirra sem báru 

titilinn framkvæmdastjóri (Hagstofa Íslands, e.d.-e). 

Samkvæmt Hagtíðindum, sem komu út í maí 2014 þar sem laun á íslenskum 

vinnumarkaði árið 2013 voru skoðuð, kom í ljós að heildarlaun fullvinnandi launamanna 

á íslenskum vinnumarkaði voru 526 þúsund krónur á mánuði. Þar af voru heildarlaun 

karla 591 þúsund krónur að meðaltali en heildarlaun kvenna 457 þúsund krónur að 

meðaltali (Hagstofa Íslands, 2014b). Mynd 3 sýnir þróun heildarlauna karla og kvenna 

frá 2008 til 2013. Eins og sjá má sveiflast launamunurinn með launaþróun þannig að 

hlutfallslega hækka laun karlmanna meira en kvenna (Hagstofa Íslands, e.d.-h). 
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Mynd 3 Þróun meðallauna karla og kvenna á árunum 2008 – 2013 (Hagstofa Íslands, e.d.-g). 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður hins íslenska vinnumarkaðar koma þær heim og 

saman við niðurstöður rannsóknar sem Cotter, Hermsen, Ovadia og Vanneman (2001) 

framkvæmdu en þar sýndu þau fram á að áhrif glerþaksins aukast eða færast neðar eftir 

því sem ofar dregur í valdastiganum, til dæmis þegar kemur að launum eða öðrum 

völdum. Mynd 4 sýnir að launabil á milli kynjanna á meðal stjórnenda er hlutfallslega 

meira en þegar um er að ræða almenn meðallaun á milli kynjanna eins og á mynd 3. 

 

Mynd 4 Þróun meðalheildarlauna stjórnenda frá 2000 - 2013 (Hagstofa Íslands, e.d.-g) 

Þrátt fyrir vinsældir glerþakssamlíkingarinnar og áhrifa hennar á það hvernig misvægi 

á milli karla og kvenna á vinnustöðum er skilgreint hafa rannsóknir á sviði 

félagsfræðinnar varðandi það hvort glerþakið sé til staðar eða ekki leitt af sér tvær 

fylkingar (Smith, 2011).  

Annars vegar eru það þeir rannsakendur sem halda því fram að almennur ójöfnuður 

sé til staðar á milli karla, kvenna og minnihlutahópa en að sá ójöfnuður aukist ekki 
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endilega eftir því sem ofar dregur í skipuritið eins og glerþakskenningin gefur í skyn 

(Baxter og Wright, 2000). Niðurstaða rannsóknar þeirra Baxter og Wright (2000) leiddi í 

ljós að engin merki voru um áhrif glerþaksins í Bandaríkjunum og lítilla sem engra áhrifa 

gætti í Svíþjóð og Ástralíu. Í lok rannsóknarinnar er ítrekað að hugmyndir um tilvist 

glerþaksins séu viðkvæmar fyrir mistúlkunum. Sem dæmi má nefna að í þeim 

skipulagsheildum þar sem fáar konur eru í æðstu stjórnunarstöðunum, sem gæti vísað 

til tilvistar glerþaksins, er oftar en ekki ójafnræði niður allan valdastigann og hefst 

jafnvel við ráðningu starfsmanns. Því væri ef til vill lögmætari nálgun að einbeita sér að 

því að uppræta ójafnræði á lægstu stigum valdastigans. 

Hins vegar eru það fylgjendur glerþakskenningarinnar sem telja að glerþakið sé til 

staðar og áhrifa þess gætir víðast hvar. Í rannsókn sinni skoðaði Huffman (2004) 

ójafnræði kynjanna út frá stighækkandi launum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

þríþættar. Í fyrsta lagi að störf þar sem konur eru í meirihluta eru lægra launuð en 

sambærileg störf karla. Í annan stað að harðari refsingar eru til staðar í störfum þar sem 

konur eru í meirihluta. Að síðustu að launalegt ójafnræði aukist eftir því sem ofar dregur 

í valdastiganum. Huffman dregur niðurstöðurnar saman í eina setningu í lokin og segir 

að þær gefi til kynna að áhrifa gætir í launum starfsmanna miðað við hvernig 

kynjahlutföllin standa innan skipulagsheildarinnar.  

 Rannsókn Elliot og Smith (2004) styður hina hefðbundnu kenningu glerþaksins en þó 

með öðrum hætti. Niðurstöður rannsóknar þeirra benda til þess að flestir stjórnendur, 

burt séð frá því hvers kyns þeir eru og óháð þjóðerni leitast við að ráða í 

stjórnunarstöður þann sem er hvað líkastur þeim sjálfum. Þar sem fleiri karlar eru í 

æðstu stjórnunarstöðum skipulagsheilda heldur en annarra hópa þá mætti segja að þeir 

séu fyrirfram búnir að gera sér í hugarlund endurútgáfu af sjálfum sér jafnvel áður en að 

ráðningarferlinu kemur. Þetta skapar óneitanlega bjögun í úrtaki umsækjenda (Elliot og 

Smith, 2004). 

Þrátt fyrir allar þær rannsóknir sem liggja fyrir varðandi tilurð og tilvist glerþaksins og 

allar þær nefndir og markmið sem sett hafa verið til að vinna á því bug þá sýna tölur að 

konur standa enn ekki jafnfætis körlum þegar kemur að því að klífa valdastiga 

skipulagsheilda. Þótt miklar framfarir hafi orðið þá er enn mikil vinna fyrir höndum eigi 
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jafnræði milli karla og kvenna að verða að raunveruleika (Federal Glass Ceiling 

Commission, 1995). 

3.1.2 Glerhurðin 

Á meðan að glerþakið vísar til þess að konur og minnihlutahópar rekist á að er virðist 

vera óyfirstíganlega hindrun þegar sóst er eftir æðstu stjórnunarstöðum innan 

skipulagsheilda (Zeng, 2010) þá vísar glerhurðin (e. glass door) til þess að ólíklegra sé að 

konur séu ráðnar í ytri ráðningum (e. external hiring) í æðstu stjórnunarstöður. Það 

leiðir til þess að möguleikar á ytri ráðningu kvenna eru minni en karla (Hassink og Russo, 

2010). Segja má að glerþakið vísi til hindrana í starfsþróun innan skipulagsheilda á 

meðan að glerhurðin vísar til hindrana þegar kemur að nýráðningum (Hassink og Russo, 

2010).  

 Í rannsókn sinni leggja Hassink og Russo (2010)  upp með að sýna fram á að 

glerhurðin og glerþakið séu sitthvor hliðin á sama teningnum. Rannsóknin er byggð á 

tveimur ályktunum sem snúa að þeim þáttum er þeir telja að enn séu órannsakaðir 

þegar kemur að ytri ráðningum. Fyrri ályktunin segir til um að konur og karlar hafi jafna 

möguleika á vinnumarkaði en að konur meti hluti utan vinnumarkaðar meira en karlar. 

Samkvæmt Lazear og Rosen (1990) leiðir þessi ályktun til þess að konur séu líklegri til að 

hætta í starfi sínu en karlar þar sem að þær telja kröftum sínum betur varið utan 

vinnumarkaðarins. Þessu til stuðnings sýndu Theodossiou og Zangelidis (2009) fram á í 

rannsókn sinni að í sex löndum í Evrópu voru karlar líklegri til að fara beint í annað starf 

ef þeir hættu í núverandi starfi en konur voru líklegri til að fara út af vinnumarkaði ef 

þær hættu í starfi. Seinni ályktunin snýr að þeim afleiðingum sem verða þegar 

starfsmaður segir upp störfum í formi minni framleiðni hjá samstarfsmönnum þess sem 

lætur af störfum. Eftir því sem starfsmaðurinn er á hærra valdaþrepi innan 

skipulagsheildar þeim mun meiri minnkun er á framleiðni samstarfsmanna hans. Þetta 

leiðir til þess að konur eru síður ráðnar í stöður í efri þrep valdastigans en karlar þar sem 

þær eru líklegri til að hætta í starfi (Hassink og Russo, 2010). Þessu til stuðnings hefur 

það sýnt sig að kostnaður við brotthvarf starfsmanns er hærri eftir því sem viðkomandi 

starfsmaður er ofar í valdastiganum. Þetta leiðir til þess að konur eru síður ráðnar í efri 

þrep valdastigans (Hassink og Russo, 2010). 
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 Munurinn á glerþakinu og glerhurðinni er sá að glerþakið vísar til kynjamismunar í 

stöðuhækkunum innan skipulagsheildar á meðan glerhurðin vísar til kynjamismunar 

þegar um ytri ráðningu er að ræða. Báðar skilgreiningarnar gefa til kynna að konur fái 

meira virði af því að vera utan vinnumarkaðar. Við úrvinnslu á rannsókninni komust þeir 

Hassink og Russo (2010) einnig að áhugaverðri vísbendingu sem vísaði til þess að 

glerhurðin gæti styrkt glerþakið og með því móti gæti glerþakið orðið sjálfbært 

fyrirbrigði innan skipulagsheilda. 

 Ólíkt Hassink og Russo (2010) komust Fernandez og Abraham (2011) að því í 

rannsókn sinni, þar sem þeir rannsökuðu hvort að glerþakið og glerhurðin væru til 

staðar í innri og ytri ráðningum, að niðurstöðurnar væru ekki eins svarthvítar og hjá 

Hassink og Russo. Fernandez og Abraham tóku fyrir lyfjafyrirtæki og skoðuðu 

sérstaklega hvernig staðið væri að ráðningum, bæði þegar kom að innri ráðningum og 

eins þegar um ytri ráðningar var að ræða. Samkvæmt niðurstöðunum telja þeir að finna 

mætti vísi að glerþakinu þegar um innri ráðningar væri að ræða í efri þrep valdastiga 

fyrirtækja en hins vegar sýndu niðurstöður þeirra engar vísbendingar um hindranir á 

vegi kvenna þegar um ytri ráðningar væri að ræða. Öllu heldur sýndu niðurstöður þeirra 

að konur væru líklegri til að verða ráðnar þegar um ytri ráðningu var að ræða og sú 

tilhneiging virtist ekki minnka eftir því sem ofar dró í valdastiga skipulagsheildar 

(Fernandez og Abraham, 2011). 

 Ljóst er að skilgreiningar og niðurstöður rannsókna um tilvist glerhurðarinnar geta 

fengið mismunandi niðurstöður eftir því hvaða rannsóknaraðferðum er beitt. 

3.1.3 Glerrúllustiginn 

Glerþakið og glerhurðin eru ekki einu hugtökin sem koma við sögu þegar skoðaðar eru 

hindranir sem verða á vegi kvenna á leið upp valdastiga skipulagsheilda. Glerrúllustiginn 

(e. glass escalator) er annað slíkt hugtak sem oftar en ekki hefur verið tengt glerþakinu 

en ekki hlotið eins miklar vinsældir í heimi rannsókna. Samkvæmt Smith (2011) skarast 

þessi tvö hugtök, glerþakið og glerrúllustiginn, og því er ef til vill betur farið að skilgreina 

þau samtímis frekar en að gera þeim skil sitt í hvoru lagi. Hafa skal í huga að þótt 

skilgreiningar á hugtökunum skarist þá lýsa þau ólíkum hindrunum sem verða á vegi 

kvenna í valdastiga skipulagsheilda (Smith, 2011). 
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Hugtakið hefur haft áhrif á það hvernig félagsvísindamenn hafa skilið muninn á því 

hvernig körlum og konum er umbunað á vinnustöðum þar sem konur eru í meirihluta 

(Huffman, 2004). Það var svo Williams (1992) sem kom fram með þá yfirlýsingu að þeir 

karlar sem vinna þar sem konur eru í meirihluta verða ekki eins varir við þann ójöfnuð 

sem konur verða varar við þegar þær vinna á vinnustöðum þar sem karlar eru meirihluti 

starfsmanna. Bæði karlar og konur sem vinna í óhefðbundnum störfum miðað við kyn 

verða fyrir mismunun en það hvað mynd mismununin tekur á sig og afleiðingar eru mjög 

ólíkar eftir kyni. Í rannsókn sinni gengur Williams (1992) það langt að segja að þeir karlar 

sem vinna á vinnustöðum þar sem konur eru í meirihluta upplifi ákveðna hlutdrægni 

bæði þegar kemur að ráðningu og eins þegar kemur að stöðuhækkun eða umbun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að margir karlar finna fyrir neikvæðum 

staðalímyndum frá einstaklingum sem hvorki starfa né jafnvel tengjast starfsgrein 

þeirra. Oft og tíðum er litið á karla í þessum starfsgreinum sem misheppnaða eða sem 

frávik. Þessar staðalímyndir geta verið stór hindrun í vegi þessara karla sem annars gætu 

hugsað sér framtíð innan viðkomandi starfsgreinar (Williams, 1992). 

Enn aðrar rannsóknir líkt og rannsókn Wingfield (2009) styðja 

glerrúllustigakenninguna einungis þegar kemur að hvítum karlmönnum. Rannsókn 

hennar byggist á viðtölum við sautján karlkyns, svarta hjúkrunarfræðinga og voru 

niðurstöður hennar þær að þessi hópur fengi ekki að fljóta með upp rúllustigann í átt að 

betur launuðum störfum innan heilbrigðisgeirans (Wingfield, 2009). 

 Þessu til frekari stuðnings þá leiddi rannsókn Smith (2011) í ljós forskot hvítra karla 

umfram konur þegar kemur að launum og eftirlaunakjörum. Ólíkt öðrum rannsóknum 

þá sýndu niðurstöðurnar að bilið eykst ekki endilega eftir því sem ofar dregur í 

valdastiganum. Þvert á móti þá helst það hvar sem gripið er niður. Einnig hefur það sýnt 

sig að þegar um óhefðbundið fyrirkomulag er að ræða, þar sem kona er yfirmaður karls, 

heftir glerþakið konur á meðan að glerrúllustiginn greiðir götu þeirra (Smith, 2011). Líkt 

og niðurstöður Wingfield (2009) sýndu niðurstöður Smith (2011) að svartir karlar 

tilheyrðu ekki þessum hópi. Sé þetta dregið saman mætti segja að líkt og þegar kemur 

að glerþakinu þá taki glerrúllustiginn bæði afstöðu til kyns og litarháttar (Wingfield, 

2009) þar sem hægt er að hugsa sér að hvítir karlar séu með tvöfalt forskot á aðra hópa 
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(Smith, 2011). Gagnstætt niðurstöðum Budig (2002) eiga þessar niðurstöður þó ekki 

endilega við um allar starfsstéttir.  

 Þegar Budig (2002) framkvæmdi rannsókn sína þá hafði, samkvæmt henni, 

sambærileg rannsókn ekki verið framkvæmd, þ.e. sem skoðar þessa mismunun út frá 

launum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þegar kom að launamismunun þá 

höfðu karlar á kvennavinnustöðum ekki forskot. Þó að karlar sem störfuðu í kvenlægum 

störfum hafi fengið almennt lægri laun en karlar í störfum þar sem karlar eru í 

meirihluta eða þar sem jafnræði ríkir á milli kynjanna þá var það einnig raunin þegar 

kom að konum. Ekki má gleyma að karlar héldu sínu launaforskoti fram yfir konur í 

störfum þar sem jafnt kynjahlutafall var til staðar. Einnig kom fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar að laun allra starfsmanna í störfum þar sem karlar voru í meirihluta 

voru sambærileg þar sem starfið var tengt því kyni sem hafði meira gildi. Laun karla og 

kvenna í þeim störfum þar sem hlutfall kynjanna var jafnt voru að meðaltali lægri en 

þeirra sem sinntu karllægum störfum og jafnframt voru laun karla og kvenna sem 

störfuðu í kvenlægum störfum þau lægstu. Höfundur taldi  að meginástæða þessa væri 

að karlar og konur sóttust eftir ólíkum störfum og þau störf sem karlar sóttust frekar 

eftir voru hærra launuð en þau sambærilegu störf sem konur sóttust eftir (Budig, 2002). 

Í viðtölum Williams (1992) við karla í kvenlægum störfum kom fram að hugsanlega 

myndi körlum fjölga í framtíðinni í kvenlægum störfum og þá fyrst myndu sambærileg 

laun fyrir sambærileg störf verða að raunveruleika. Willimas (1992) dró þó þá ályktun að 

það þyrfti meira að koma til en fjölgun karla til að jafna launamismuninn í ákveðnum 

starfsgreinum. Kynjamismunun gengur í báðar áttir og eigi að jafna út þennan 

kynjamismun þarf meira til en að útrýma þeim hindrunum sem verða á vegi kvenna í 

karllægum störfum. Einnig þarf að huga að því að útrýma þeim hindrunum sem karlar 

þurfa að yfirstíga í kvenlægum störfum. Reynsla karla sem starfað hafa í kvenlægum 

störfum sýnir hversu innbyggðar hindranirnar og menningarlegir fordómar eru og 

hversu langt við þurfum að komast áður en kynin verði á sama stað bæði starfslega og 

launalega séð (Williams, 1992). 

Budig (2002) rannsakaði einnig áhrif fjölskyldu- og hjúskaparstöðu á laun kvenna. 

Rannsóknin sýndi að hjónaband og barneignir höfðu neikvæð áhrif á laun kvenna en 

jákvæð áhrif á laun karla. Þeim mun meiri skyldur er hvíldu á herðum kvenna vegna 
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heimilishalds og umönnun barna þeim mun minna eftirsóknaverðar urðu þær sem 

starfskraftar. Á sama tíma gerir sú kynjaskipting sem enn má greina í heimilishaldi það 

að verkum að hún fríar karla frá þeim þáttum sem ekki tengjast starfinu og geta haft 

truflandi áhrif og ýtir enn frekar undir starfslegar skuldbindingar þar sem með þessu 

fyrirkomulagi er karlinn orðinn fyrirvinna heimilisins. Þar til því starfslega skipulagi sem 

enn ríkir þar sem karllægum staðalímyndum er hampað á sama tíma og hin hefðbundna 

kynjaskipting heimilisins er enn við lýði þá mun launamismunun kynjanna vera til staðar 

(Budig, 2002). 

Þrátt fyrir færri og umfangsminni rannsóknir á glerrúllustiganum miðað við glerþakið 

þá hafa þær rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið skilað ólíkum niðurstöðum þar 

sem sumar rannsóknir eins og t.d. Rannsókn Huffman (2004) styðja kenninguna á 

meðan aðrar rannsóknir sýna fram á hið gagnstæða (Snyder og Green, 2008). 

3.2 Hinn íslenski vinnumarkaður 

Eitt helsta einkenni hins íslenska vinnumarkaðar er hversu lítill hann er í samanburði við 

önnur ríki en einungis 185.700 manns voru á vinnumarkaði á fjórða ársfjórðungi 2014 

sem skiptist í 178.800 sem voru starfandi og 7.700 sem voru án vinnu eða í atvinnuleit 

(Hagstofa Íslands, 2015). Þá er atvinnuþátttaka, hlutfall starfandi og atvinnulausra af 

mannfjölda 16-74 ára, mest hér á landi sé horft til annarra aðildarríkja Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar (OECD, e.d.-b) eða 80,9% þar sem hlutfall starfandi var 77,5% og 

atvinnuleysi var 4,1% samkvæmt tölum Hagstofu Íslands fyrir fjórða ársfjórðung 2014. 

Atvinnulausar konur voru 3.500 eða 3,9%  og atvinnulausir karlar voru 4.200 eða 4,3% 

(Hagstofa Íslands, 2015).  

3.2.1 Þróun hins íslenska vinnumarkaðar í átt að jafnrétti 

Hugtakið jafnrétti á sér eflaust lengri sögu en margir gera sér grein fyrir. Það er líklega 

vegna þess að það var ekki fyrr en á síðustu árum að jafnréttisraddirnar urðu mun 

háværari en áður.  

 Árið 1976 voru fyrst sett lög á Íslandi er lúta að jafnrétti kynjanna og þá fyrst og 

fremst á vinnumarkaði. Þótt lögin hafi tekið breytingum í gegnum árin þá má ennþá 

finna vísi að þessum fyrstu lögum í núgildandi lögum. Þessi fyrstu lög snéru að 

launajafnrétti og jafnrétti í skólum. Tekið var á því að auglýsingar mættu ekki vera 
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kynháðar eða jafnvel lítilsvirða eða verða öðru kyninu til minnkunar (Lög nr. 78/1976 um 

Jafnrétti kvenna og karla). 

Lítið breyttist fram til ársins 2000 en þá tóku í gildi lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla og var um tvær meginbreytingar að ræða frá fyrri lögum. Annars vegar 

var atvinnurekendum og einnig skólastjórnendum gert skylt að fyrirbyggja kynferðislega 

áreitni í skólum og á vinnustöðum. Þá var fyrirtækjum með 25 starfsmenn eða fleiri gert 

skylt að koma á annaðhvort jafnréttisáætlun eða koma jafnréttismálum að í 

starfsmannastefnu sinni. Seinni breytingin gerði atvinnurekendum skylt að gera 

ráðstafanir til samræmingar á fjölskyldu- og atvinnulífi. Nú var ekki lengur um 

tímabundnar aðgerðir að ræða til að koma á jafnrétti heldur var orðalagi breytt á þá leið 

að nú var leyfilegt að grípa til aðgerða til að jafna stöðu kynjanna (Lög nr. 96/2000 um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla). 

Í marsmánuði árið 2008 voru gerðar breytingar á lögunum og eru þetta þau lög sem 

enn eru í gildi í dag. Segja má að fyrri lög hafi fært okkur jafnt og þétt að þessum lögum 

eins og þau eru í dag. Markmið þessara laga er eins og segir í fyrstu málsgrein þeirra: 

„Markmið laga þessara er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna 

og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar 

skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni“ 

(Lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla).  

Segja má að fæðingarorlofslögin (Lög nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof), 

sem verður gerð nánari skil hér á eftir, og jafnréttislögin (Lög nr. 10/2008 um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla) séu samtvinnuð þar sem þau snúa bæði að því að 

auka jöfnuð kynjanna. Til að mynda vitna bæði jafnréttislögin og fæðingarorlofslögin til 

þess í markmiðum sínum að auðvelda skuli samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Til að 

styðja fæðingarorlofslöggjöfina enn frekar kemur fram í 21 gr., sem vísar til 

samræmingar fjölskyldu- og atvinnulífs, að ráðstafanir skulu gerðar með það í huga að 

auka sveigjanleika á vinnu og vinnutíma og reyna eftir fremsta megni að uppfylla þarfir 

starfsmanna og þarfir atvinnulífsins, til dæmis þegar foreldrar snúa aftur til vinnu eftir 

fæðingarorlofstöku (Lög nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof).  

Í jafnréttislögunum er mikil ábyrgð lögð á stéttarfélög og atvinnurekendur að jafna 

stöðu kynjanna með markvissum hætti og er sérstaklega tekið fram að atvinnurekendur 
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skulu einsetja sér að jafna stöðu kvenna og karla innan síns fyrirtækis eða stofnunar. 

Einnig skulu atvinnurekendur standa fyrir því að þau störf sem unnin eru innan 

fyrirtækisins flokkist ekki sem annað hvort karla- eða kvennastörf og sérstök áhersla er 

lögð á að jafna hlutföll kvenna og karla í áhrifastöðum. Að auki er atvinnurekendum 

skylt að greiða konum og körlum jöfn laun fyrir sama starf eða jafnverðmætt starf. Í 

lögunum er hins vegar ekkert komið inn á það hvernig atvinnurekendur geti náð settum 

markmiðum eða tillögur að aðgerðum eða hvort það sé mögulegt yfirhöfuð. Einungis er 

kveðið á um hvaða skyldur þurfi að uppfylla (Lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla). 

Alþjóðaefnahagsráðið (World Economic Forum) framkvæmir ár hvert úttekt þar sem 

jafnrétti kynjanna er metið á milli landa. Eins og segir í formála úttektarinnar fyrir árið 

2013 þá geta lönd og fyrirtæki aðeins haldið samkeppnishæfni sinni ef þau laða að sér,  

viðhalda og aðstoða besta starfsfólkið að þróast. Þá er sérstaklega tekið fram að þetta 

eigi bæði við um konur og karla. Á meðan ríkisstjórnir hafa það mikilvæga hlutverk að 

stuðla að regluverki sem bætir aðgengi og tækifæri kvenna þá er einnig mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að skapa andrúmsloft þar sem hæfileikar bæði karla og kvenna fá að blómstra. 

Einnig er mikilvægt að kennarar, fjölmiðlar og samfélagið í heild sinni leggi sitt af 

mörkum í að styrkja og efla konur sem og að hjálpa körlum að vera þátttakendur í því 

ferli (World Economic Forum, 2013). 

Tafla 1 Heildarmat Alþjóðaefnahagsráðsins miðað við þá þætti sem metnir eru (World Economic Forum, 
2013). 

nr. Stig nr. Stig nr. Stig nr. Stig nr. Stig

Ísland 1 0,8731 22 0,7684 1 1,0000 97 0,9696 1 0,7544

Finnland 2 0,8421 19 0,7727 1 1,0000 1 0,9770 2 0,6162

Noregur 3 0,8417 1 0,8357 1 1,0000 93 0,9697 3 0,5616

Svíþjóð 4 0,8129 14 0,7829 38 0,9977 69 0,9735 4 0,4976

Filipseyjar 5 0,7832 16 0,7773 1 1,0000 1 0,9697 10 0,3760

Írland 6 0,7823 29 0,7450 34 0,9988 65 0,9737 6 0,4115

Nýja-Sjáland 7 0,7799 15 0,7797 1 1,0000 93 0,9697 12 0,3703

Danmörk 8 0,7779 25 0,7639 1 1,0000 64 0,9739 11 0,3738

Sviss 9 0,7736 23 0,7681 66 0,9919 72 0,9733 16 0,0361

Níkaragva 10 0,7715 91 0,6218 28 0,9996 55 0,9758 5 0,4889

Samtals Efnahagur Menntun Heilbrigðismál Pólitík

 

 

Mat efnahagsráðsins byggir á nokkrum þáttum eins og þátttöku í atvinnulífinu, 

menntunartækifærum, stjórnmálaþátttöku og fleiri þáttum (Tafla 1). Í niðurstöðum 
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úttektarinnar fyrir árið 2013 má sjá að Norðurlandaþjóðirnar fjórar sem raða sér í efstu 

sætin á listanum, samkvæmt þeim þáttum sem skoðaðir eru, hafa náð 81%-87% árangri 

í að brúa það bil sem aðskilur kynin. Almennt hefur kynjabilið minnkað á milli ára í 

flestum ríkjum heimsins að undanskildum ríkjum í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku. 

Það land sem kom verst út í úttektinni var Jemen (World Economic Forum, 2013). 

3.3 Vinnumarkaðurinn og konur 

Þessum kafla er ætlað að varpa ljósi á hlut kvenna á íslenskum vinnumarkaði. Íslenskur 

vinnumarkaður hefur þá sérstöðu að hér er hærra hlutfall kvenna þátttakendur á 

vinnumarkaði en víða annars staðar og er hlutfall kvenna og karla nánast orðið jafnt. 

Hins vegar er starfsaldur kvenna enn mun lægri en karla (Stefanía Óskarsdóttir, Tryggvi 

Þór Herbertsson og Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). 

3.3.1 Atvinnuþátttaka 

Skilgreining á atvinnuþátttöku samkvæmt Hagstofu Íslands er: „Á vinnumarkaði eða til 

vinnuafls teljast bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir. Atvinnuþátttaka er hlutfall 

starfandi og atvinnulausra (vinnuafls) af mannfjölda.“ (Hagstofa Íslands, 2014d). 

Í lok árs 2014 voru 185.700 einstaklinga á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaði. 

Starfandi voru 178.800 og í atvinnuleit og án vinnu voru 7.700. Atvinnuþátttakan var 

80,9% (Hagstofa Íslands, 2014d). Sífelld aukning hefur verið á atvinnuþátttöku kvenna á 

Íslandi síðustu ár. Sem dæmi má nefna að á árunum 2003 til 2014 hefur konum fjölgað 

um 0,3% eða úr 83,9% í 84,2% sé miðað við tölur Hagstofu Íslands um atvinnuþátttöku 

fólks á aldrinum 16-64 ára (Hagstofa Íslands, e.d.-a).  

Tafla 2 sýnir að atvinnuþátttaka fyrir árið 2014 samkvæmt OECD fyrir Ísland er 81,4% 

en samkvæmt tölum Hagstofu Íslands sem teknar eru út í lok janúar 2015 má sjá að 

atvinnuþátttökustigið hefur lækkað eilítið. Það sem skýrir þennan mun getur einnig 

verið mismunandi nálgun á því hvernig tölurnar voru fengnar. Ekki voru til nýrri tölur hjá 

OECD þegar þetta var ritað (OECD, e.d.-a).  
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Tafla 2 Atvinnuþátttaka OECD landanna fyrir árið 2014 (OECD, e.d.-a). 

Allir % Röð Konur % Röð Karlar % Röð Allir % Röð Konur % Röð Karlar % Röð

Austurríki 72,6 10 68 11 77,1 10 Kanada 72,2 11 69,3 7 75,1 16

Ástralía 71,6 13 66,1 14 77,2 9 Kórea 65,5 20 55,1 27 75,8 15

Bandaríkin 68,2 17 62,9 17 73,7 17 Lúxemborg 65,9 19 59,2 22 72,4 19

Belgía 61,9 27 58,3 23 65,5 31 Mexíkó 60,2 30 44 32 77,8 7

Bretland 72 12 67,1 13 77 11 Noregur 75,1 4 73,1 4 77 11

Chile 62,2 25 51,9 29 72,4 19 Nýja Sjáland 74,6 5 69,3 7 80,1 4

Danmörk 73 8 69,7 5 76,2 14 Portúgal 63 23 59,9 21 66,3 30

Eistland 70 14 67,5 12 72,5 18 Póland 62 26 55,4 26 68,6 24

Finnland 68,7 16 68,5 10 68,9 22 Slóvakía 61 29 54,2 28 67,8 26

Frakkland 64,1 21 60,7 19 67,6 27 Slóvenía 63,9 22 60 20 67,4 28

Grikkland 49,7 33 41,4 33 58,2 34 Spánn 56,1 31 51,1 30 61 33

Hollands 73,9 7 69,1 9 78,6 5 Sviss 79,7 2 74,7 2 84,6 1

Írland 61,9 27 56,7 24 67,2 29 Svíþjóð 75,2 3 73,7 3 76,6 13

Ísland 81,4 1 79,8 1 82,9 2 Tékkland 69,1 15 60,8 18 77,3 8

Ísrael 67,8 18 64,4 15 71,3 21 Tyrkland 49,2 34 29,4 34 68,9 22

Ítalía 55,7 32 46,9 31 64,7 32 Ungverjaland 62,3 24 56,2 25 68,6 24

Japan 72,8 9 63,8 16 81,6 3 Þýskaland 74 6 69,7 5 78,2 6

Atvinnuþátttaka árið 2014

15-64 ára

 

Gera má ráð fyrir að atvinnuþátttaka kvenna hér á landi sé eins mikil og raun ber vitni 

meðal annars vegna þess að í gegnum tíðina hefur verið nóg framboð af störfum fyrir 

þær. Í nágrannalöndum Íslands hefur atvinnuleysi kvenna oftar en ekki komið til vegna 

þess að starfsleit þeirra hefur ekki borið árangur. Þegar þetta er raunin detta þær úr 

skilgreiningu um atvinnuþátttöku en einnig flokkast þær ekki sem atvinnulausar því 

samkvæmt alþjóðlegum skilgreiningum er einstaklingur atvinnulaus á meðan hann er að 

leita að vinnu en hefur ekki fundið starf (Stefanía Óskarsdóttir o.fl., 2004). Þótt 

atvinnuþátttaka kvenna hafi aukist eins mikið og raun ber vitni vinna karlmenn enn mun 

lengri vinnudag en konur. Meðalvinnutími þeirra kvenna sem unnu eina klukkustund 

eða lengur í viku hverri voru 31,4 stundir árið 2014 á meðan meðal vinnutími karla voru 

40,8 stundir á viku. Mynd 5 sýnir að vinnutími karla hefur styst síðustu ár um rúmlega 

tvær stundir á meðan vinnutími kvenna hefur styst um 1,5 klukkustund  (Hagstofa 

Íslands, e.d.-j). 
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Mynd 5 Meðalfjöldi unninna vinnustunda (Hagstofa Íslands, e.d.-j). 

Mun algengara er að karlar sinni fullu starfi eða tæplega 89,2% á móti rúmlega 68,7% 

kvenna. Sé starfshlutfall skoðað eftir aldursamsetningu störfuðu flestir í fullu starfi í 

aldurshópnum 25-54 ára. Í aldurshópnum 16-24 ára voru 51,6% í fullu starfi. 

Atvinnuþátttaka var mest hjá þeim sem lokið höfðu háskólamenntun eða 84,2% 

samanborið við 78% sem lokið höfðu starfs- og framhaldsmenntun. Lægsta hlutfall 

atvinnuþátttöku árið 2014 var hjá þeim sem lokið höfðu grunnmenntun eða minna eða 

67,8% (Hagstofa Íslands, e.d.-k). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Lilju Lindar 

Pálsdóttur (2012) hefur atvinnuþátttaka kvenna verið að aðlagast og þróast í takt við 

þær breytingar sem verið hafa í samfélaginu síðustu ár og virðist vera sem sú þróun skili 

konum lengra í átt að jafnrétti bæði þegar kemur að atvinnuþátttöku og launum.   

3.3.2 Kynbundin þróun atvinnuleysis frá hruni 

Í kjölfar efnahagskreppunnar hér á landi árið 2008 hefur atvinnuleysi gengið í bylgjum. 

Þegar efnahagshrunið skall á urðu þær atvinnugreinar sem tekið höfðu hvað mesta 

áhættu í góðærinu verst úti; fjármálageirinn og byggingariðnaðurinn. Í báðum þessum 

geirum voru karlmenn meirihluti starfsfólks og meirihluti stjórnenda sem varð til þess að 

margir háskólamenntaðir, iðnmenntaðir og ómenntaðir karlmenn urðu atvinnulausir 

(Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011). Þróunin hefur fylgt þekktu kynjamynstri, 

þ.e. í kjölfar efnahagshruns missa karlmenn fyrr vinnuna og sveiflurnar eru mun meiri. 

Áhrifanna gætir seinna á atvinnuleysi kvenna (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 

2011).  
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Mynd 6 Þróun atvinnuleysis kynjanna frá 2000 – 2014 (Hagstofa Íslands, e.d.-j). 

Mynd 6 sýnir að atvinnuleysi á meðal kvenna hefur yfirleitt mælst heldur minna en karla 

í vinnumarkaðskönnunum Hagstofu Íslands en þó má sjá að árin 2000, 2001 og 2006 var 

atvinnuleysi kvenna hærra en karla (Hagstofa Íslands, e.d.-j). 

Mynd 7 sýnir að atvinnuleysi er og hefur verið frá árinu 2000 mest hjá þeim sem hafa 

grunnmenntun eða minna. Frá efnahagshruninu haustið 2008 jókst atvinnuleysið 

hlutfallslega mest hjá þessum hópi en að sama skapi hefur það einnig minnkað 

hlutfallslega mest  á síðustu tveimur árum (Hagstofa Íslands, e.d.-k). 

 

Mynd 7 Þróun atvinnuleysis eftir menntun (Hagstofa Íslands, e.d.-k). 
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3.3.3 Menntun 

Til að skilja ef til vill enn betur þá togstreitu sem getur myndast milli atvinnu og 

fjölskyldu og til að tengja enn betur þróun kvenna og vinnumarkaðar er nauðsynlegt að 

gera menntun nokkur skil í þessari umfjöllun. Menntunarstig Íslendinga hefur farið 

vaxandi síðustu ár. Eins og kemur fram í grein Katrínar Ólafsdóttur, „Er íslenskur 

vinnumarkaður sveigjanlegur“, hafa einstaklingar meira val með auknu menntunarstigi 

þegar kemur að því að leita að starfi og einnig auðveldar það þeim að skipta um starf 

(Katrín Ólafsdóttir, 2008).  

Framboð á háskólanámi hefur aukist gríðarlega síðustu ár hér á landi og samhliða því 

hefur fjöldi háskólanema vaxið jafnt og þétt. Má því gera ráð fyrir að fjöldi þeirra sem 

ljúka háskólanámi muni aukast enn meira á næstu árum. 

 

Mynd 8 Fjöldi þeirra sem útskrifast með háskólagráðu (Hagstofa Íslands, e.d.-i). 

Árið 2013 var hlutfall kvenna 61,7% af nemendum við háskóla og í sérskólum á Íslandi 

en með áframhaldandi þróun er þess ekki langt að bíða að konur verði í meirihluta 

háskólamenntaðra starfsmanna á vinnumarkaði (Hagstofa Íslands, e.d.-i). Hlutfall 

kvenna sem stunda nám hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár á meðan hlutfall karla hefur 

minnkað. Til frekari glöggvunar á samanburði þá voru starfandi konur með háskólapróf 

9% en hlutfall karla var 13% árið 1995. Árið 2002 var hlutfall kynjanna orðið jafnt eða 

18% og árið 2014 var hlutfall starfandi háskólamenntaðra kvenna 42,5% en karla 29,6% 

(Hagstofa Íslands, 2014c). Þrátt fyrir þessa aukningu í menntun kvenna virðist hún ekki 

skila sér að fullu á vinnumarkaðinn. Menntun karla virðist skila þeim lengra á 

vinnumarkaðinum en konum (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011). Til að mynda 
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eru konur enn í minnihluta þegar skoðaðir eru stjórnendur innan skipulagsheilda og 

liggur ástæða þess ef til vill hjá konunum sjálfum þar sem forsvarsmenn fyrirtækja segja 

þær síður sækjast eftir stjórnunarstöðum en karla (Stefanía Óskarsdóttir o.fl., 2004). 

Kynjabilið heldur sér almennt sama hvaða menntunarstig er skoðað nema þegar 

menntun og laun eru skoðuð þá minnkar kynjabilið fyrst eftir framhaldsgráðu á 

háskólastigi, þ.e. MA-, MS- eða doktorsgráðu (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 

2011). Það skal þó haft í huga að aukning í menntunarstigi kvenna hefur bæði haft áhrif 

á atvinnuþátttöku þeirra sem og stöðu á vinnumarkaði í átt að auknu jafnrétti (Lilja Lind 

Pálsdóttir, 2012). 

 Samkvæmt launakönnun VR fyrir árið 2014 skilar menntun minni ávinningi en áður. 

Háskólanám skilar tæplega þriðjungi hærri tekjum en grunnskólapróf. Séu launakannanir 

síðustu fimm ára skoðaðar sýna þær að menntun skilar minni hækkun á tekjum í 

launaumslagið þegar búið er að leiðrétta fyrir öðrum þáttum. Grunnnám í háskóla skilar 

að meðaltali 20% hærri tekjum en grunnskólanám samanborið við stúdentspróf sem 

skilar 3% hærri heildarlaunum en grunnskólanám. Þeir sem lokið hafa framhaldsnámi á 

háskólastigi hafa að meðaltali 30% hærri meðallaun en þeir sem lokið hafa 

grunnskólaprófi. (Launakönnun VR, 2014). 

3.3.4 Launamunur kynjanna 

Margar leiðir eru færar þegar bera á saman stöðu karla og kvenna á vinnumarkaði og 

hvaða þættir hafa áhrif á þá stöðu. Ein þeirra aðferða sem jafnan er beitt  er að bera 

saman laun karla og kvenna.  

Athyglisvert er að þrátt fyrir lagasetningar um að jafna stöðu kynjanna, þar á meðal 

þegar kemur að launum, má sjá á Mynd 9 að launamunurinn milli karla og kvenna 

heldur sér nokkurn veginn. Þetta er í takt við það sem eldri kannanir sýna þar sem 

launamunur kynjanna er skoðaður (Hagstofa Íslands, e.d.-g; Stefanía Óskarsdóttir o.fl., 

2004).  

Niðurstaða rannsóknar sem framkvæmd var á vegum OECD (2004) leiddi í ljós að 

hlutfallslegur launamunur kynjanna er minni eftir því sem fleiri þiggja laun samkvæmt 

kjarasamningum. Þetta samræmist niðurstöðum Blau og Kahn (1996) en í rannsókn sinni 

skoðuðu þau launamun og kjarasamninga og leiddi hún í ljós að launamunur kynjanna er 

minni þar sem kjarasamningar eru miðlægir. Séu þessar niðurstöður dregnar saman 
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mætti ætla að launamunur kynjanna á Íslandi væri hlutfallslega lítill (Katrín Ólafsdóttir, 

2008). 

 

Mynd 9 Þróun heildarlauna kynjanna frá árinu 2000 (Hagstofa Íslands, e.d.-g).  

Mynd 9 sýnir þróun fastra mánaðarlauna kvenna og karla miðað við fullt starf. Á 

myndinni má sjá launamun kynjanna og þróunina. Meðallaun karla hækka úr 255 

þúsund krónum árið 2000 í 597 þúsund krónur árið 2013. Meðallaun kvenna hækka úr 

166 þúsund krónum árið 2000 í 476 þúsund krónur árið 2013. Þó er lækkun á meðaltali 

heildarlauna árið 2009 sem tengja má við efnahagshrunið árið 2008 (Hagstofa Íslands, 

e.d.-g). Ekki voru komnar inn upplýsingar fyrir árið 2014 þegar þetta var ritað. 

 

3.3.4.1 Rannsóknir á launamun kynjanna 

Fjölmargar rannsóknir er snúa að launamun kynjanna hafa verið framkvæmdar bæði hér 

á landi og erlendis og munu niðurstöður þriggja rannsókna sem framkvæmdar voru hér 

á landi vera dregnar saman hér á eftir. Rannsóknirnar sem um ræðir eru rannsókn sem 

Jafnréttisráð lét gera fyrir sig og ber heitið Efnahagsleg völd kvenna og var framkvæmd 

árið 2004, rannsókn sem Hagstofa Íslands framkvæmdi árið 2010 og ber heitið 

Launamunur kynjanna og að síðustu er það rannsóknin Launamyndun og kynbundin 

launamunur sem Capacent framkvæmdi árið 2006.  

Séu niðurstöður þessara þriggja rannsókna teknar saman kemur í ljós að konur eru að 

meðaltali með lægri laun er karlar jafnvel þótt nálgun þessara rannsókna á efninu sé 

ólík. Hluta þessa launamunar má þó skýra með ólíkum starfsvettvangi og að sú menntun 
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sem konur sækja sér er ólík þeirri menntun sem karlar sækjast helst eftir. Samt sem áður 

skýra þessir þættir einungis hluta af þeim launamun sem finnst milli kynjanna. Hluti 

þessa launamunar er óútskýrður og ber rannsóknum saman um að þessi óútskýrði 

munur stafi af því að kynin beri mismikla ábyrgð þegar kemur að fjölskyldu og heimili.  

Í niðurstöðum rannsóknar sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (Einar Már 

Þórðarson, Heiður Hrund Jónsdóttir, Fanney Þórsdóttir, Ásdís A. Arnalds og Friðrik H. 

Jónsson, 2008) framkvæmdi má sjá að launamunur kynjanna óx þegar þættir eins og 

hjúskaparstaða og fjöldi barna voru skoðaðir. Rannsókn Jafnréttisráðs sýndi að laun 

bæði karla og kvenna hækkuðu ef börn byggju á heimilinu en þó hækkuðu laun karla 

meira en kvenna (Stefanía Óskarsdóttir o.fl., 2004). Þetta á einnig við um niðurstöður 

rannsóknar Hagstofu Íslands en þar kemur fram að tilvist barna á heimili sýni jákvæð 

áhrif á laun karla en neikvæð á laun kvenna (Hagstofa Íslands, 2010).  

3.3.5 Verkaskipting innan heimilis 

Gerðar hafa verið fjölmargar rannsóknir er lúta að stöðu kynjanna á hinum ýmsu sviðum 

og það sama á við þegar kemur að verkaskiptingu innan heimilisins. 

Í skýrslu Jafnréttisráðs sem kom út 2004 voru efnahagsleg völd kvenna til skoðunar 

og var meðal annars tekið á verkaskiptingu innan heimilisins. Niðurstöðurnar eru 

áhugaverðar þar sem mikill munur var á svörum kynjanna þar sem 68% kvenna töldu sig 

bera mun meiri eða aðeins meiri ábyrgð en maki sinn þegar kom að því að sinna 

heimilisstörfum. Rétt tæplega 58% karla töldu þó að ábyrgð á heimilisstörfum væri jafnt 

skipt og 2,5% töldu sig bera meiri ábyrgð en maki sinn á því að sinna heimilisverkum. 

Meirihluti þeirra sem svaraði könnuninni var sammála því að sanngjarnt væri að sá sem 

vinnur styttir vinnudag ætti frekar að sinna heimilisstörfum. Á móti töldu 95% 

þátttakenda að ekki væri sanngjarnt að sá sem hefði lægri laun sinnti frekar 

heimilisstörfum. Þegar spurt var út í umönnun barna kom í ljós að 48% kvenna töldu sig 

vera ábyrga fyrir umönnun barna en einungis 6% karla. Þessar tölur eru áhugaverðar þar 

sem í sömu könnun kom einnig fram að 92,9% karla og kvenna sögðu að feður ættu að 

taka jafnan þátt í uppeldi og umönnun barna sinna (Stefanía Óskarsdóttir o.fl., 2004). 

Velferðarvaktin lét árið 2011 taka saman fyrir sig töluleg gögn um áhrif 

efnahagshrunsins á velferð kvenna en yfirlýst markmið Velferðarvaktarinnar er að: 

„fylgjast með markvissum hætti með félagslegum og fjárhagslegum afleiðingum 
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efnahagsástandsins fyrir fjölskyldur og einstaklinga í landinu“. Í könnuninni kom fram að 

enn væri kynbundin verkaskipting með hefðbundnum hætti á íslenskum heimilum þrátt 

fyrir aukna menntun og atvinnuþátttöku íslenskra kvenna. Ójöfn staða kynjanna þegar 

kom að verkaskiptingu innan heimilisins hélst í hendur við ójafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaðinum. Væri þessari ólaunuðu vinnu bætt við hátt hlutfall atvinnuþátttöku  

var ljóst að vinnuálag íslenskra kvenna var mun meira en karla (Eva Bjarnadóttir og Eygló 

Árnadóttir, 2011). Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var árið 2010 og birtist í 

Þjóðarspeglinum sama ár svöruðu 49% kvenna því að þær leggðu meira vinnuframlag til 

heimilisins en makar þeirra á meðan 40% karla töldu sig leggja minna af mörkum en 

maki sinn. Þegar börn bættust í búskapinn varð þessi skipting ábyrgðar enn skýrari þar 

sem giftar konur í fullu starfi sögðust eyða jafn miklum tíma í heimilisstörf og kynsystur 

þeirra sem voru einstæðar (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010).  

Fram kom í samantekt Kolbeins Stefánssonar og Þóru Kristínar Þórsdóttur sem kom 

út í Þjóðarspeglinum árið 2010 að Íslendingar væru almennt ánægðari með 

fjölskyldulífið þá en fyrir hrun. Þar sem þessi samantekt byggði á öðrum rannsóknum 

voru niðurstöðurnar einungis samantekt sem gátu gefið vísbendingar um ákveðnar 

sviðsmyndir. Til að mynda voru einhver tilfelli þar sem vísbendingar voru um að 

árekstrar á milli vinnu og heimilis hefðu aukist sem afleiðing af auknu álagi. Aðrar 

breytur gáfu hið gangstæða til kynna. Kann það að skýrast af því að mikið vinnuálag var 

á íslenskum vinnumarkaði fyrir hrun en í kjölfar hrunsins dró verulega úr framboði á 

yfirvinnu og aukavinnu sem kann að hafa leitt til meiri tíma fyrir heimilislífið og þar af 

leiðandi fækkað árekstrum (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010). 
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4 Fæðingarorlofslöggjöfin 

Saga fæðingarorlofsins er ekki ný af nálinni heldur á hún sér langa sögu. Í fyrstu var 

meginmarkmið orlofsins að styðja við og bæta heilsu móður og barns. Lögin hafa tekið 

ýmsum breytingum frá því þau voru sett og stærsta og mikilvægasta breytingin var ef til 

sú þegar orlofið náði ekki einungis yfir mæður heldur einnig yfir feður (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2005). 

4.1 Fæðingartíðni og aldur frumbyrja 

Barneignum hverrar konu hefur farið fækkandi á síðustu árum og árið 2013 var fjöldi 

barna á hverja konu komið undir 2 börn, eða 1,932, í fyrsta sinn frá árinu 2003. Miðað er 

við að frjósemi þurfi að vera í kringum 2,1 barn á hverja konu til að viðhalda 

mannfjöldanum til lengri tíma (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Eins og sést á Mynd 10 hefur 

samtals fæddum börnum á hverja þúsund konur fækkað um meira en helming. 

 

Mynd 10 Samtals fædd börn á árunum 1960-2012 (Hagstofa Íslands, e.d.-d). 

Meðalaldur íslenskra mæðra sem eignast sitt fyrsta barn hefur farið hækkandi síðustu ár 

og eru konur farnar að eignast sitt fyrsta barn mun seinna en áður var.  
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Mynd 11 Aldur frumbyrja 1980-2010 (Hagstofa Íslands, e.d.-f). 

Í kringum 1980 var meðalaldur frumbyrja undir 22 ára en hefur farið hækkandi síðan. 

Árið 2013 var meðalaldur frumbyrja kominn í 27,3 ár (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Árið 

2013 var algengasti aldur íslenskra kvenna til að eignast sitt fyrsta barn 25-29 ára, eins 

og sést á Mynd 12. Á þessu aldursbili fæddust 620 börn það árið. Sama ár var fjöldi 

fæddra barna mæðra undir 20 ára  77 sem er mun lægra heldur en til dæmis árið 1980 

þegar 581 barn fæddist mæðrum sem voru yngri en 20 ára (Hagstofa Íslands, e.d.-f). 

 

Mynd 12 Aldur frumbyrja árið 2013 (Hagstofa Íslands, e.d.-f) 

 

4.2 Söguleg þróun fæðingarorlofs á Íslandi og staðan í dag 

Fæðingarorlofslöggjöfin kom frekar seint til sögunnar á Íslandi sé miðað við hin 

Norðurlöndin. Einnig hafa þær breytingar sem orðið hafa á löggjöfinni, sambærilegar 

þeim breytingum sem hafa átt sér stað á Norðurlöndunum, tekið gildi mun seinna hér á 
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landi (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2005). Mönnum ber ekki saman um hið eiginlega 

upphaf en flest bendir til að einhverja vísi að lögum um fæðingarorlof sé að finna fyrir 

miðja síðustu öld. 

Samkvæmt Ingólfi V. Gíslasyni var fyrst árið 1938 hægt að finna í lögum um 

alþýðutryggingar einhvers konar vísi að fjárhagsstuðningi fyrir konur vegna fæðinga. Þar 

kemur fram að sjúkrasamlög geti meðal annars ákveðið að veita styrk vegna 

barnsfæðinga. Þó þykir ólíklegt að einhver sjúkrasamlög hafi framfylgt þessu ákvæði 

(Ingólfur V. Gíslason, 2007). Guðný Björk Eydal sagði í grein sinni, Þróun og einkenni 

íslenskrar umönnunarstefnu 1994-2004 sem birtist í tímaritinu Uppeldi og menntun, að 

fyrst hafi borið á hugmyndum um fæðingarorlof og dagvistun barna á fimmta áratug 

síðustu aldar. Vísaði hún  til laga um almannatryggingar frá því 1946 (Lög nr. 50/1946 

um almannatryggingar) um að þar mætti finna vísi í réttindum kvenna í fæðingarorlofi í 

formi greiðslna (Guðný Björk Eydal, 2007b). Á þessum tíma voru engin ákvæði um rétt 

móður til að snúa aftur til fyrra starfs þegar fæðingarorlofi lyki (Ingólfur V. Gíslason, 

2007).  

Árið 1954 breyttust reglurnar á þann veg að þær konur sem störfuðu hjá 

ríkisfyrirtækjum fengu rétt á þriggja mánaða fæðingarorlofi á launum. Atlaga 

verkalýðsfélaganna til sömu réttinda fyrir allar konur náði ekki þeim hæðum sem búist 

hafði verið við (Guðný Björk Eydal, 2008). Þessi breyting reyndist samt sem áður vera 

mikilvægur liður í þróuninni þar sem sýnt var fram á mikilvægi þess að konur í 

fæðingarorlofi fengju greiðslur (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2005).  

Árið 1980 voru sett lög þess efnis að allar konur fengju orlofsgreiðslur í þrjá mánuði. 

Þessi lagasetning kvað einnig á um að þær konur sem væru heimavinnandi fengju 

þriðjung þeirrar upphæðar sem vinnandi konur fengju (Guðný Björk Eydal, 2007a).  

Það var svo árið 1997 sem upphafið af mestu breytingum fæðingarorlofsins hófst. Þá 

fengu feður í hjónabandi eða í sambúð með barnsmóður sinni rétt til tveggja vikna 

orlofs með greiðslum sem hann mátti taka fyrstu átta vikurnar eftir fæðingu (Lög nr. 

147/1997 um breytingu lagaákvæða um fæðingarorlof). 

Árið 2000 tóku svo gildi þau lög sem eru í gildi í dag. Með þeirri lagasetningu hefur 

Ísland gengið lengst Norðurlanda í að jafna rétt foreldra á fæðingarorlofi (Guðný Björk 

Eydal, 2007b). Lögin segja að foreldrar á Íslandi í dag eiga samtals rétt á fæðingarorlofi í 
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níu mánuði. Þessir níu mánuðir skiptast í þriggja mánaða tímabil þar sem faðirinn á þrjá 

mánuði sem ekki er hægt að yfirfæra á hitt foreldrið, móðirin á þrjá mánuði sem ekki er 

hægt að yfirfæra á hitt foreldrið og þrjá mánuði sem foreldrar geta annaðhvort skipt á 

milli sín eða ákveðið að allir þrír mánuðirnir fari til annars foreldrisins (Lög nr. 95/2000 

um fæðingar-og foreldraorlof). 

Fyrir utan hinn hefðbundna fæðingarorlofsrétt þar sem foreldrar eiga rétt á 

greiðslum úr fæðingarorlofssjóði þá eiga foreldrar einnig rétt á svo kölluðu 

foreldraorlofi. Í 24. gr. fæðingarorlofslaganna eiga báðir foreldrar rétt á fjögurra mánaða 

launalausu leyfi til að annast barn sitt. Þegar barnið nær átta ára aldri fellur þessi 

foreldraorlofsréttur niður. Sambærilegt orlof hafði fram að þessu ekki ekki verið í lögum 

á Íslandi (Lög nr. 95/2000 um fæðingar-og foreldraorlof). 

Segja má að þær breytingar sem gerðar voru á fæðingarorlofslögunum árið 2000 hafi 

gjörbreytt umhverfinu fyrir verðandi foreldra og má þar sérstaklega nefna tilkomu 

sérstaks feðraorlofs. Með tilkomu feðraorlofsins má segja að jafnréttisbaráttan hafi 

breytt um stefnu þar sem sú breyting auðveldar foreldrum að samtvinna fjölskyldulífið 

og atvinnu sína (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2005). Meginmarkmið laganna með þessum 

breytingum var að tryggja barninu samvistir við bæði föður og móður og að gera 

foreldrum auðveldara um vik að samræma fjölskyldulífið við atvinnulífið og jafna þann 

mismun sem hingað til hafði verið á rétti foreldra eftir því hvort um var að ræða 

opinbera vinnumarkaðinn eða hinn almenna (Ingólfur V. Gíslason, 2007).  

Breytingarnar sem gerðar voru á lögunum voru yfirgripsmiklar og þóttu 

byltingakenndar. Orlofið var lengt verulega og stofnaður var sérstakur sjóður til að sjá 

um greiðslur til foreldra og tekjutengingu var komið á (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Mynd 

13 sýnir fjölda þeirra daga sem foreldra tóku sem fæðingarorlof frá 2005 til 2013. Fram 

að 2005 jókst fjöldi tekinna fæðingarorlofsdaga feðra jafnt og þétt og náði hámarki árið 

2005 en í framhaldi af efnahagshruninu árið 2008 kom fall í töku fæðingarorlofs feðra. 

Þessi gríðarlega aukning á teknu fæðingarorlofi feðra sem varð fram að 2005 má tengja 

beint við aukningu á sjálfstæðum rétti feðra á fæðingarorlofi (Guðný Björk Eydal, 

2007a).  
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Mynd 13 Þróun á fjölda fæðingarorlofsdaga karla og kvenna frá 2005 – 2013 (Hagstofa Íslands, 2014a). 

Segja má að setning fæðingarorlofslaganna með þeim breytingum sem gerðar voru til 

2004 hafi haft jákvæð áhrif á íslenskt samfélag og að markmiðum laganna hafi verið náð 

auk þess sem lögin ýttu undir jafnrétti kynjanna (Ingólfur V. Gíslason, 2007). 

Í rannsókn sem Guðný Björk Eydal framkvæmdi bæði árið 2001 og svo aftur árið 2007 

rannsakaði hún hvernig foreldrar höguðu fæðingarorlofstöku og atvinnuþátttöku á 

meðgöngu og fyrstu þrjú árin í lífi barnsins og einnig hvernig umönnun barnsins hafi 

verið háttað, þ.e. verkaskipting milli móður og föður. Niðurstöður hennar sýndu að bilið 

á milli vinnutíma feðra og mæðra minnkaði umtalsvert á milli áranna 2001 og 2007. Árið 

2001 var bilið á milli vinnutíma mæðra og feðra 13 stundir en árið 2007 hafði þetta bil 

minnkað í 9 stundir. Niðurstöður hennar sýndu einnig mun á verkaskiptingu þegar kom 

að umönnun barnsins í átt að jafnari verkaskiptingu. Þegar þetta samspil er dregið 

saman má leiða líkum að því að aukning á töku fæðingarorlofs hjá feðrum hafi einnig 

áhrif til langs tíma þar sem foreldrar barns deila ábyrgð vegna umönnunar og 

atvinnuþátttöku á fyrstu árum barnsins með jafnari hætti (Guðný Björk Eydal, 2007a). 

Árið 2004 var lögunum breytt aftur þar sem þá var orðið ljóst að sú uppsetning sem 

sett hafði verið með breytingunum árið 2000 voru að keyra Fæðingarorlofssjóðinn í þrot 

þar sem fleiri feður nýttu sér rétt sinn en upphaflega hafði verið gert ráð fyrir. 

Breytingarnar sem nú voru gerðar snéru annars vegar að því að auka tekjur sjóðsins með 

því að hækka hlutfallið sem rann til sjóðsins og hins vegar að minnka útstreymi úr 

sjóðnum. Seinni aðgerðin var útfærð með þeim hætti að þak var sett á greiðslur úr 

sjóðnum, tímamörk viðmiðunartekna var lengt úr 12 mánuðum í 24 mánuði og gögn 

Fæðingarorlofssjóðs samkeyrð við gögn skattkerfisins til að koma í veg fyrir misnotkun 
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(Ingólfur V. Gíslason, 2007). Hámarksgreiðslur með þeim breytingum sem gerðar voru 

urðu 480 þúsund krónur á mánuði (ASÍ, 2013). Með þessum breytingum rákust 2,6% 

feðra og 0,4% mæðra í þakið sem talið var að hefði áhrif á töku fæðingarorlofs 

(Vinnumálastofnun, 2010). 

Þegar þessar breytingar á fæðingarorlofslögum tóku gildi var talið að þær gætu haft 

neikvæðar hliðar. Í fyrsta lagi gerðu þær fólki erfiðara fyrir að eignast börn með stuttu 

millibili þar sem tímamörk viðmunartekna var breytt í 24 mánuði. Þessi breyting gerði 

það að verkum að ef fólk eignaðist annað barn innan þessar 24 mánaða þá fékk það 80% 

af þeim launum sem það hafði fyrir barneignir og varð það að flokkast sem veruleg 

tekjuskerðing. Þegar lögin voru sett voru hafðar áhyggjur af því að þessi tiltekna 

breyting yrði til þess að fæðingum myndi fækka í heildina þar sem meðalaldur frumbyrja 

fór hækkandi á Íslandi (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Samkvæmt Hagstofu Íslands var 

meðaldur frumbyrja á Íslandi árið 2013 27,3 ár. Mynd 14 sýnir þróun á meðalaldri 

frumbyrja frá árinu 2000-2013 (Hagstofa Íslands, e.d.-f). 

 

Mynd 14 Meðalaldur frumbyrja frá árinu 2000 til 2013 (Hagstofa Íslands, e.d.-f). 

Hin neikvæða afleiðingin sem talið var að reikna mætti með var að færri feður myndu 

nýta sér rétt sinn til fæðingarorlofstöku (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Þetta varð raunin 

séu tölur frá Hagstofu Íslands skoðaðar. Frá árinu 2005 til 2013 fækkaði meðalfjölda 

daga sem karlar taka í fæðingarorlof úr 101 í 80 (Mynd 13). Tafla 3 sýnir þessa þróun en 

þar má einnig sjá að þeim dögum sem feður sem áttu rétt á fæðingarstyrk fækkaði 

einnig en samkvæmt Vinnumálastofnun skilgreinist fæðingastyrkur sem styrkur til þeirra 

foreldra sem eru utan vinnumarkaðar eins og t.d. nema eða eru í minna en 25% starfi 

(Vinnumálastofnun). 
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Tafla 3 Meðalfjöldi daga sem foreldrar tóku í fæðingarorlof á árunum 2005-2013 (Landshagir 2014, bls. 
185). 

Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

2005 101 187 105 173 92 147

2006 100 185 101 166 111 146

2007 100 181 106 160 93 147

2008 102 178 105 156 101 142

2009 99 178 104 159 93 143

2010 92 179 98 162 93 150

2011 88 179 101 166 88 153

2012 84 179 105 168 88 155

2013 80 181 99 169 90 151

Meðalfjöldi daga í fæðingarorlofi eftir fæðingarári barns 2005-2013

Fæðingarorlof
Hærri Lægri

Fæðingarstyrkur

 

Þetta var þó ekki eina breytingin á hámarksgreiðslum. Þær náðu botninum eftir 

efnahagshrunið með hrinu lækkana þegar hámark greiðslna færðist úr 400 þúsund í 

upphafi árs 2009 og lækkaði svo enn frekar eða í 350 þúsund og náði svo botninum árið 

2010 en þá var hámarksgreiðsla úr fæðingarorlofssjóði 300 þúsund á mánuði (ASÍ, 

2013). Við þessa breytingu rákust 45,7% feðra og 19 % mæðra í þakið og má því leiða 

líkum að því að þessi mikla tekjuskerðing hafi haft sitt að segja þegar kom að feðraorlofi 

(Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gísalson, 2014; Vinnumálastofnun, 2010).  

Samkvæmt fyrirliggjandi tölum er ljóst að kynjahlutfallið hefur skekkst eftir 

breytingar á hámarksgreiðslum og er því hægt að segja að þessar breytingar hafi unnið 

gegn þeim markmiðum sem sett voru þegar lögin voru upphaflega sett á. Ekki er nóg 

með það að feður taka sér styttra orlof en þeir hafa rétt á heldur eru mæður einnig 

farnar að taka styttra fæðingarorlof þótt þær nýti enn sinn rétt og í flestum tilfellum 

sameiginlega rétt foreldra (ASÍ, 2013). Þrátt fyrir loforð um að þær skerðingar sem 

settar voru á fæðingarorlofslöggjöfina eftir efnahagshrunið væru einungis til skamms 

tíma og um leið og fjárhagur leyfði yrði gengið í að færa réttindin til fyrra horfs þá hefur 

sú endurreisn gengið hægt fyrir sig (Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gísalson, 2014). Sú 

þróun er þó hafin þar sem hámarksgreiðslur voru hækkaðar í 350 þúsund frá ársbyrjun 

2013 og jafnframt liggur fyrir að lengja fæðingarorlofið í þrepum til ársins 2016 og 

verður það þá orðið 12 mánuðir (ASÍ, 2013). 
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4.3 Fjölskyldubil  

Fjölskyldubil (e. family gap) er skilgreint sem það launabil sem finnst annars vegar á milli 

þeirra kvenna sem eiga börn og hins vegar þeirra kvenna sem ekki eiga börn (Waldfogel, 

1998). Waldfogel (1998) taldi að munurinn á milli hjúskaparstöðu og fjölskyldustöðu 

skýrði þann launamun sem var til staðar á milli kynjanna um 40%-50%. Önnur 30%-40% 

af þessum launamun mátti skýra með minni starfsreynslu kvenna og minni arðsemi af 

þeirri reynslu sem var til staðar. Þrátt fyrir miklar framfarir var enn óútskýrt launabil á 

milli kynjanna bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum. Einnig sagði hann að mikil áhersla 

hefði verið lögð á að betrumbæta fæðingarorlofslög og reglur í þessum löndum til að 

tryggja öryggi og aðgang þeirra kvenna sem tóku sér orlof eftir fæðingu barna sinna 

(Waldfogel, 1998). 

Árið 2011 kom út önnur rannsókn þar sem teknir voru fyrir tvíburar af sama kyni í 

Danmörku þar sem annar tvíburinn átti barn en hinn ekki og tímakaup þeirra borið 

saman. Heildarniðurstaða þessarar rannsóknar sýndi að það að eiga börn væri 

kostnaðarsamt þegar litið var til tímakaups og þurftu mæður að horfast í augu við skarð 

þegar kom að tímakaupi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að konur sem sinntu 

einnig móðurhlutverkinu þénuðu að meðaltali 4-5% minna fyrir hvern unninn 

klukkutíma og voru tölurnar enn hærri fyrir þær mæður sem áttu ung börn. Mestur hluti 

þessa launabils var þó hægt að skýra með minni viðveru þeirra kvenna sem áttu börn en 

þeirra sem ekki áttu börn. Ef til vill kemur það ekki á óvart að barneignir hafi neikvæð 

áhrif á tímakaup kvenna þar sem búast má við meiri fjarveru eftir fæðingu barns og þar 

ofan á sinnir konan heimilisstörfum í meira mæli en áður og hefur þá ennþá minni orku 

til að sinna vinnumarkaðinum (Simonsen og Skipper, 2012).  

Það áhugaverðasta við niðurstöðurnar er að meðaltímakaup karlmanns hækkaði um 

4% við föðurhlutverkið. Þessi 4% samsvara einu ári í starfsreynslu. Augljósa spurningin 

ætti því að snú að því af hverju laun karla hækka við það að verða feður (Simonsen og 

Skipper, 2012). Samkvæmt Millimet (2000) gera skipulagsheildir ráð fyrir því að karlar 

sem eiga börn séu áreiðanlegri og ólíklegri til að flytja sig annað sem gefur til kynna 

langtímaskuldbindingu. Jafnvel þótt skipulagsheildir dragi sömu ályktanir þegar kemur 

að konum sem eiga börn þá hafa þessi jákvæðu áhrif hlutfallslega minna að segja en þau 

neikvæðu áhrif sem fylgir börnum í formi orku og sveigjanleika. 



48 

Ein skilgreiningin á því af hverju konur sem eiga börn hafa lægri laun en þær konur 

sem ekki eiga börn er sú að konur sem eiga börn eru síður ráðnar til starfa eða fá síður 

stöðuhækkanir innan skipulagsheilda. Fjölskylduhindranir eins og skortur á 

fæðingarorlofi verða til þess að hindra framfarir mæðra á vinnumarkaðinum. Það er 

útbreidd sannfæring að móðurhlutverkið sé konum kostnaðarsamt þegar kemur að 

faglegum framförum tengdum starfsframa. Stundum er tekið svo djúpt í árinni að segja 

að eina leiðin fyrir ungar konur að ná framförum þegar kemur að  starfsframa er að taka 

þá ákvörðun um að vera barnslausar (Krapf o.fl., 2014). 

Krapf o.fl. (2014) sýndu aftur á móti fram á í rannsókn sinni að þetta er ekki svona 

svart og hvítt. Þeir fundu ekki þetta umtalaða fjölskyldubil þegar þeir rannsökuðu hvort 

það væri samasemmerki á milli þess að eignast börn og þess að framleiðni þess 

starfsmanns minnkaði. Framleiðni karla virtist ekki tengjast fjölskyldustöðu eða fjölda 

barna. Þegar kom að konunum þá skipti máli á hvaða aldursbili þær urðu fyrst mæður. 

Eignaðist kona fyrsta barn sitt fyrir 30 ára aldur minnkaði framleiðni hennar að meðaltali 

um 10%. Ástæða þess töldu þeir vera að eignist kona sitt fyrsta barn þetta snemma á 

aldursskeiðinu að þá hafi þungunin að öllum líkindum verið óplönuð og því ekki búið að 

hugsa fyrir t.d. barnapössun og fleiru sem viðkemur því að geta haldið starfsframanum 

áfram sem minnst óslitið. Eins hefur konan þá ekki náð eins langt í sínum starfsframa og 

er ef til vill enn á viðkvæmum stað í því að klífa valdastigann og því mun viðkvæmari 

fyrir því að hverfa frá í einhvern tíma. Sé þetta dregið saman má gera ráð fyrir því að 

verði kona þunguð án þess að það sé skipulagt muni framleiðni hennar dragast saman. 

Konur sem eignast sitt fyrsta barn á aldursbilinu 30-34 ára eru líklegri til að vera komnar  

á þann stað í starfsferli sínum að hann er ekki eins brothættur þótt þær hverfi á braut í 

einhvern tíma og brotthvarf þeirra ætti að öllum líkindum ekki að hafa áhrif á framleiðni 

þeirra (Krapf o.fl., 2014). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aldur kvenna við fæðingu fyrsta barns væri 

lykilþáttur í því að ákvarða það fjölskyldubil sem getur myndast þegar kemur að 

framleiðni. Einnig þurftu konur sem ekki voru giftar eða í sambandi með barnsföður 

sínum eða voru ekki upplýstar um framboð og aðgengi að barnapössun þegar þungun 

átti sér stað að horfast í augu við fjárhagslega og tölfræðilega hnignun í framleiðni eftir 

fæðingu barns. Þrátt fyrir þetta gáfu niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að fæðing 
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fyrsta barns þurfti ekki að enda eða eyðileggja starfsferli kvenna. Þær konur sem 

skipulögðu þungun sína, tóku upplýstar ákvarðanir og tóku ábyrgð á eigin einkalífi 

virtust vera fullfærar um að takast á við móðurhlutverkið án þess að það kæmi niður á 

framleiðni þeirra í starfi (Krapf o.fl., 2014). 
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5 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Í kaflanum hér á eftir verður aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil. Notast var við 

megindlega aðferðafræði í rannsókninni. Í fyrsta hluta verður fjallað um markmiðið með 

rannsókninni og farið verður yfir tilurð þeirra spurninga sem notast var við. Hugtökunum 

þýði, úrtak og þátttakendur verður gerð skil auk þess sem farið verður yfir þau mælitæki 

sem komu við sögu við úrvinnsluna. Einnig verður réttmæti þeirra og áreiðanleiki 

skoðuð. Í lok þessa kafla verður umfjöllun um hvernig rannsóknin fór fram. 

5.1  Markmið rannsóknarinnar 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á hvort að barneignir hafi áhrif á 

starfsframa fólks. Skoðað var hvort að þær breytingar sem höfðu orðið í lagalegu 

umhverfi síðustu ár hefðu áhrif á fæðingarorlofstöku þátttakenda. Einnig var skoðað 

hvort að konur hefðu ef til vill minni áhuga á starfsframa en karlar. Eins var skoðað hvort 

að einstaklingar hefðu orðið fyrir einhvers konar mismunun þegar kom að því að sækja 

um vinnu sem og eins í þeirri vinnu sem þeir höfðu stundað og þá með tilliti til þess 

hvort um er að ræða karla eða konur og eins hvort viðkomandi einstaklingur átti börn 

eða ekki.  

5.2 Rannsóknaraðferð 

Í upphafi rannsóknarvinnu sem þessarar sem hér fór fram þarf að huga að því að hvaða 

rannsóknaraðferð hentar viðfangsefninu best.  

Þegar áherslan er á mælanleika viðfangsefnis eða endurtekningar, alhæfingar og 

orsakatengsl þá þykir megindleg (e. quantitative) rannsóknaraðferð ákjósanlegri 

rannsóknaraðferð en eigindleg (e. qualitative) rannsóknaraðferð. Þegar megindleg 

rannsóknaraðferð verður fyrir valinu er verið að horfa til fjölbreytileika úrtaksins sem 

ætti þá að vera hægt að heimfæra yfir á allt þýðið (Bryman og Bell, 2011). Megindleg 

rannsóknaraðferð sýnir fram á almennt mynstur, sé það til staðar, í þeim gögnum sem 

notuð eru hverju sinni á meðan eigindlegar aðferðir teljast hentugri þegar finna á 

einstaklingsbundin mynstur (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Megindleg rannsóknaraðferð er sú aðferð sem notast er við þegar öflun gagnanna á 

sér stað með fyrirfram útbúnum spurningalistum, þ.e. að spyrja spurninga. Kostir 
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þessarar aðferðar er fyrst og fremst sá möguleiki að safna stóru mengi gagna á 

skömmum tíma auk þess sem réttmæti þeirra er talið mikið þar sem sterk tengsl eru á 

milli þess sem fólk almennt segir að það muni gera og þess sem það svo gerir (Þorlákur 

Karlsson, 2003).  

Annmarkar þess að nota þessa rannsóknaraðferð og það sem gagnrýnendur hennar 

hafa helst bent á er að þeir rannsakendur er notast við þessa aðferð leggja allt sitt traust 

á mælitækið og þá ferla sem notaðir eru við úrvinnslu gagnanna; að hætta er á að tengsl 

rannsóknarinnar og raunveruleikans glatist (Bryman og Bell, 2011). Þess vegna er 

mikilvægt að mælitækið sem notast er við sé áreiðanlegt þannig að ef mælingar yrðu 

endurteknar fengjust áþekkar niðurstöður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

5.3 Úrtak og þýði 

Rannsóknir hafa það að markmiði að skoða lítinn hóp og skoða fyrirfram ákveðna þætti 

með það í huga að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á þýðið. Þýði skilgreinist sem það 

heildarmengi sem ætlunin er að álykta um en úrtak er sá hópur sem valinn er til að 

rannsaka. Hafa skal þó í huga að ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður frá úrtaki yfir á 

þýðið með fullri vissu þar sem gera má ráð fyrir að úrtakið geti gefið skakka mynd af 

þýðinu (Amalía Björnsdóttir, 2003). 

Á haustmánuðum 2014 þegar höfundur var að móta umfang rannsóknar fékk hann 

þær leiðbeiningar að miðað við eðli og þá aðferðafræði sem nota átti í fyrirliggjandi 

rannsókn vær ef til vill hentugast að sækja efniviðinn ekki langt yfir skammt og nýta 

tengslanetið innan Háskóla Íslands. Niðurstaðan varð því sú að þýði rannsóknarinnar 

yrði byggt á meistaranemum við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Skilgreiningin á 

þýðinu var lýsandi miðað við þær hugmyndir er höfundur hafði varðandi þau skilyrði er 

talin voru æskileg að þýðið þyrfti að uppfylla þ.e. allir eða að minnsta kosti flestir hefðu 

verið í vinnu á milli námsgráða og þarf af leiðandi átt starfsframa að einhverju marki. 

Auk þess mætti gera ráð fyrir að stærstur hluti þýðisins ætti börn þar sem Íslendingar 

eignast börn enn tiltölulega ungir að árum miðað við önnur lönd þar sem meðalaldur 

frumbyrja á Íslandi er rétt rúmlega 27 ár (Hagstofa Íslands, e.d.-f). Yrðu þessir þættir 

uppfylltir vonaðist höfundur til að niðurstöðurnar yrði meira lýsandi fyrir rannsóknina 

eins og hún var hugsuðu í upphafi (sjá í kafla 5.4.1). Höfundur setti það ekki sem skilyrði 

að þátttakendur hefðu verið í vinnu og ættu börn þar sem svörun slíkra þátttakenda 
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byggði þá á upplifun þeirra á þessum þáttum. Þá væri hægt að athuga hvort að þær 

niðurstöður væru í takt við svörun þeirra sem höfðu verið í vinnu og ættu börn.  

Frá árinu 2000 hefur fjöldi þeirra sem útskrifast með meistaragráðu í viðskiptafræði 

margfaldast og þá sérstaklega í hópi kvenna. Samkvæmt Hagstofu Íslands útskrifuðust 

65 konur með meistarapróf í þeirri grein á Íslandi skólaárið 2000-2001 en 34 karlar. 

Fjöldi útskrifaðra kvenna náði svo hámarki skólaárið 2010-2011 þegar 764 konur 

útskrifuðust en það ár var einnig metútskriftarár hjá körlum þegar 429 karlar 

útskrifuðust með meistarapróf. Nýjustu tölur Hagstofu Íslands, sem eru frá skólaárinu 

2011-2012, segja að 726 konur hafi útskrifast með meistarapróf og 411 karlar (Hagstofa 

Íslands, e.d.-b). Mynd 15 sýnir þróunina betur. 

 

Mynd 15 Fjöldi kvenna og karla sem hafa útskrifast með meistaragráðu á Íslandi frá 2000-2012 
(Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

Þessi kynjaskipting er lýsandi fyrir kynjaskiptinguna innan Viðskipta- og hagfræðideildar 

Háskóla Íslands þar sem fjöldi skráðra nemenda á meistarastigi skólaárið  í febrúar 2015 

eru  345 konur á móti 171 körlum (Háskóli Íslands, e.d.). 

5.3.1 Úrtakið 

Eftir umhugsun og ábendingar frá leiðbeinanda þá varð úr að úrtakið yrði nemendur 

sem skráðir voru í námsskeið á Félagsvísindasviði sem kenna átti á vorönn 2015. 

Framkvæmdin yrði með þeim hætti að spurningalisti yrði lagður fyrir í kennslustund. Á 

þeim tímapunkti var gert ráð fyrir að um 100 nemendur kæmu til með að sækja 

námsskeiðið. Rauntölur voru að 111 nemendur voru skráðir í námsskeiðið og var 



53 

kynjahlutfallið 89 konur og 22 karlar (Þórunn Björg Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 

14.apríl 2015). Í tilfellum sem þessu þarf að vega og meta hvort réttmætara sé að vega 

gildi ákveðinna breyta áður en tölfræðigreiningin fer fram (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005). Vegna þess hve dreifni úrtaksins var ójöfn þar sem karlar voru 

einungis um fjórðungur af úrtakinu voru gögnin einnig vigtuð þar sem marktækni eða 

tengsl reyndust vera til að athuga hvort niðurstaðan myndi breytast. 

5.3.2 Þátttakendur 

Viðbrögð nemenda þegar höfundur mætti í kennslustund voru með eindæmum góð og 

var einungis tveimur spurningalistum skilað auðum til baka. Samtals var 60 

spurningalistum dreift og 58 var svarað og var því svarhlutfallið rétt rúmlega 52% af 

heildarúrtakinu; þar af voru 45 konur eða 78% svarenda og 13 karlar eða 22%. Í 

spurningalistanum voru sjö bakgrunnsspurningar sem höfðu þann tilgang að varpa ljósi 

á og útlista nánar meginrannsóknarspurningunni „Hafa barneignir áhrif á starfsframa 

fólks“.  

Svarendur á aldursbilinu 20-29 ára voru 38% og svipað hlutfall eða 34% voru á 

aldursbilinu 30-39 ára og 24% á aldrinum 40-49 ára. Mynd 16 sýnir dreifingu 

þátttakenda og sést vel að fjöldi kvenna er mun meiri en karla. Athygli vekur að í 

aldursbilinu 30-39 ára eru flestu konurnar en fæstu karlarnir ef undanskilið er aldursbilið 

50 ára og eldri. 

 

Mynd 16 Aldursdreifing þátttakenda í rannsókninni 

Þegar spurt var um hvort að þátttakendur hefðu börn á framfæri svöruðu því játandi 

78% og 22% neitandi. Skipt niður á kyn þá voru 80% kvennanna með börn á framfæri en 

20% karlkyns þátttakenda.   
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Hlutfallslega voru flestir þátttakendur í sambúð eða giftir eða 83%. Þar af voru 80% 

kvenna í sambúð eða giftar og 92% karla voru í sambúð eða giftir. Tafla 4 sýnir skiptingu 

eftir aldurshópum þannig að í aldurshópnum 20-29 ára voru 91% þátttakenda í sambúð 

eða giftir, á aldursbilinu 30-39 ára voru 85% í sambúð eða giftir og í aldursbilinu 40-49 

ára voru 64% í sambúð eða giftir.  

Tafla 4 Börn á framfæri og hjúskaparstaða skoðuð eftir aldursbili 

Aldur í hlutfalli við börn og hjúskaparstöðu 

  
20-29 

ára 
30-39 

ára  
40-49 

ára 
50 ára 

+ 

Börn á framfæri 64% 80% 93% 100% 

Ekki börn á framfæri 36% 20% 7% 0% 

     Í sambúð eða gift 91% 85% 64% 100% 

Ekki í sambúð 9% 15% 36% 0% 

 

Meirihluti þeirra sem tóku þátt í rannsókninni voru í vinnu eða höfðu verið í vinnu á 

milli námsgráða. Tafla 5 sýnir að 92% karla og 84% kvenna voru í eða höfðu verið í vinnu 

á milli námsgráða. Þessar háu tölur gefa okkur vísbendingu um að Íslendingar eru enn 

sækja sér framhaldsmenntun á háskólastigi seinna á lífsleiðinni eða að minnsta kosti 

ekki strax eftir að grunnmenntun lýkur þótt það sé hugsanlega að breytast þar sem 

krafan um meiri menntun verður meiri. 

Tafla 5 Hlutfall þeirra sem eru í vinnu eða hafa verið í vinnu á milli námsgráða 

Karl Kona

Hef verið í vinnu milli námsgráða 92% 84%

Hef EKKI verið í vinnu milli námsgráða 8% 16%

100% 100%

Atvinnuþátttaka

 

5.4 Framkvæmd 

Þegar tölfræðigreining er framkvæmd þarf rannsakandinn að huga að fjórum þáttum. Í 

fyrsta lagi þarf að huga að því hvernig að gagnaöfluninni skal staðið. Þegar kemur að 

gagnaöflun eins og í svo mörgu öðru gildir að í upphafi skal endinn skoða þar sem sú 

aðferð sem fyrir valinu verður getur haft áhrif á það með hversu mikilli ákveðni hægt 

verður að túlka niðurstöður greiningarinnar. Í öðru lagi þarf rannsakandinn að gera sér 
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grein fyrir eðli breytanna sem nota á, þ.e. hvaða breytur eru frumbreytur og hvaða 

breytur eru fylgibreytur. Í þriðja lagi ber að huga að því í hvaða flokk kvarðarnir skiptast, 

þ.e. nafnkvarða (e. nominal scale), raðkvarða (e. ordinal scale), þrepakvarða (e. interval 

scale) og hlutfallskvarða (e. ratio scale). Fjórða atriðið sem æskilegt er að rannsakandinn 

kynni sér er tilraunasnið og fer það eftir tilgangi rannsóknarinnar (Einar Guðmundsson 

og Árni Kristjánsson, 2005). 

5.4.1 Mælitækið 

Á vorönn 2013 sat höfundur námsskeið sem bar heitið Aðferðafræði og var það 

námskeið kynnt sem undirbúningur fyrir meistaranema áður en lokaritgerðarsmíði 

hæfist. Kynnt var í upphafi námskeiðs að ef nemendur væru komnir með hugmynd að 

efni fyrir meistararitgerðina að þá væri um að gera að nýta tækifærið og prufukeyra 

spurningalista og önnur gögn ef einhver væru í verkefni annarinnar. Unnið var í 

tvenndum og þar sem félagi minn í þessu verkefni var ekki komin með hugmynd að 

meistaraverkefni  fékk höfundur það tækifæri að notast við sína hugmynd sem þá var 

komin á frumstig mótunar. Þótt hugmyndin hafi breyst eilítið frá upphaflegri mynd var 

hægt að notast við spurningalistann sem útbúinn var í námskeiðinu sem grunn að þeim 

spurningalista sem síðar var notaður í þessari rannsókn. Þegar upphaflegi 

spurningalistinn var mótaður studdust nemendur við spurningalista sem Capacent hafði 

útbúið og notaður var í rannsókn sem framkvæmd var árið 2006 fyrir 

Félagsmálaráðuneytið og ber heitið Launamyndun og kynbundinn launamunur - Áhrif 

fjölskylduaðstæðna (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2006). 

Mælitæki er hugsað til að mæla og meta þá þætti sem eru mælanlegir á 

kerfisbundinn hátt. Í upphafi rannsóknar er sett fram kenning, tilgáta eða tilgátur og er 

markmið rannsóknar að kanna réttmæti kenningarinnar eða tilgátanna. Þróun slíks 

mælitækis skiptist að jafnaði í fjögur þrep, þ.e. áætlunargerð, uppbyggingu, megindlega 

mælingu og réttmæti (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Mælst er til þess að sá spurningalisti sem nota á í rannsókninni sé forprófaður meðal 

annars til að tryggja gæði hans (Þorlákur Karlsson, 2003). Í þessu tilfelli notaði höfundur 

tengslanet sitt og bað vel valda vini, sem allir áttu það sameiginlegt að hafa lokið 

meistaranámi og hafa því sjálfir framkvæmt rannsókn sem þessa, um að svara 
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spurningalistanum og í framhaldinu rýna til gagns. Þessi forprófun skilaði 

uppbyggilegum athugasemdum sem höfundur notaði til að bæta gæði spurningalistans. 

5.4.2 Gagnaöflun 

Miðvikudaginn 4. mars 2015 mætti höfundur í Háskóla Íslands með útprentaða 

spurningalista til að leggja fyrir nemendur. Gagnaöflunin fór fram með þeim hætti að 

höfundur dreifði spurningalistum til þeirra nemanda sem mættir voru í kennslustund og 

þeir svöruðu spurningalistanum í sætum sínum á meðan höfundur beið. Að því loknu var 

spurningalistunum safnað saman og höfundur þakkar mjög svo góðar móttökur og 

þátttöku. 

5.4.3 Úrvinnsla gagnanna 

Úrlausnunum var komið á tölulegt form þar sem hverri breytu í spurningalistanum var 

gefin tölustafur svo hægt væri að keyra gögnin inn í tölfræðiforritið SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Til dæmis var spurningunni þar sem þátttakandi var 

spurður um kyn gefið númerið V14 (variable 14), karl fékk númerið 1 og kona fékk 

númerið 2. Það sama var gert við allar spurningarnar í spurningalistanum þar sem hverri 

spurningu og hverju svari var gefið númerískt auðkenni. Einnig var útbúið gagnasafn þar 

sem þar sem gildi breytunnar „Kyn“ var vegið. Þegar þessu var lokið voru gögnin sótt í 

gegnum SPSS og þar með var kominn grundvöllur til að keyra hinar ýmsu tölfræðilegu 

úrlausnir saman.  

Notast var við ályktunartölfræði til að draga ályktanir af undirliggjandi gögnum. 

Gerðar voru krosstöflur til að bera saman nafnbreytur en það eru fylgiútreikningar sem 

sýna hvort að finna megi tengsl á milli tveggja breyta. Að lokum voru framkvæmdar 

dreifigreiningar til að ganga úr skugga um hvort að munur væri á meðaltölum á milli 

tveggja eða fleiri hópa. Einnig voru keyrð út Kí-kvarðat próf, t-próf, og ANOVA próf. Þessi 

gögn voru greind og að lokum dró höfundur ályktanir út frá þeim niðurstöðum  þar sem 

ofangreindir útreikningar og próf sýndu tölfræðilegan marktækan mun sem miðast við 

˂0,05 marktektarmörk (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). 



57 

 
6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður niðurstöðum þessarar megindlegu rannsóknar gerð skil þar sem 

gert verður grein fyrir því hvort að barneignir hafi áhrif á starfsframa fólks. Í 

niðurstöðunum var miðað við 5% öryggisbil eða 95% marktækni.  

Niðurstöðunum verður skipt í kafla eftir þeim tilgátum sem settar voru fram:  

 tilgáta 1 – Möguleikar kvenna til starfsframa eru minni en karla,  

 tilgáta 2 – Barneignir hafa áhrif á starfsframa kvenna,  

 tilgáta 3 – Konum er mismunað á vinnumarkaði vegna kyns, 

 tilgáta 4 – Konur hafa minni áhuga á að klífa metorðastigann innan 

fyrirtækja 

 tilgáta 5 – Breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs hafa haft áhrif á 

barneignir og starfsframa markmið kvenna.  

Tilgáturnar eru flokkaðar saman og verður þeim gerð skil í köflunum möguleikar á 

starfsframa og vinnumarkaðurinn. Þegar niðurstöður eru lesnar skal hafa í huga stærð 

og samsetningu úrtaksins þar sem þessir þættir ásamt öðrum hafa áhrif á það hversu 

skýra mynd af þýðinu úrtakið gefur. Til að tryggja réttmæti væri endurtekning á 

rannsókninni ákjósanlegust þar sem úrtök geta gefið skakka mynd af þýði (Amalía 

Björnsdóttir, 2004). 

6.1 Möguleikar á starfsframa 

Þátttakendur voru fyrst spurðir að því hvort þeir væru í vinnu eða hefðu verið í vinnu á 

milli námsgráða þar sem höfundur taldi það áhugavert að kanna hvort svörun 

þátttakenda væri út frá eigin reynslu, vegna umhverfisáhrifa eða því sem þeir telja að sé 

rétt. Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu og voru 86% sem svöruðu því játandi 

og 14% neitandi. Þessi hlutföll skiptust þannig að 1 karl af 13 og 7 af 45 konum voru ekki 

í vinnu eða höfðu verið í vinnu á milli námsgráða.  

Síðan voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir leggðu áherslu á að klífa 

metorðastigann (ná starfsframa) innan þess fyrirtækis sem þeir störfuðu hjá eða höfðu 

starfað hjá. Einungis þeir sem höfðu svarað fyrri spurningu játandi áttu að svara þessari 

spurningu eða 50 þátttakendur. Spurningin var sett fram á jafnbilakvarða þar sem hægt 
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var að velja  (1) mjög ósammála, (2) ósammála, (3) hvorki né, (4) frekar sammála, (5) 

mjög sammála. Samtals svörðu 49 þátttakendur þessari spurningu eða 85%  

þátttakenda sem þýðir að 1 þátttakandi af þeim sem svaraði fyrri spurningunni játandi 

skilaði auðu. Af þeim sem svöruðu voru 66% frekar sammála eða mjög sammála þessari 

fullyrðingu. Mynd 17 sýnir nánari skiptingu. 

 

Mynd 17 Áhersla á að klífa metorðastiga (ná starfsframa). Hlutfallsleg skipting þeirra sem svöruðu 
spurningunni. 

6.1.1 Tilgáta 1 - Möguleikar kvenna til starfsframa eru minni en karla 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort að þeir teldu að barneignir takmörkuðu 

möguleika fólks til starfsframa voru 64% sem töldu svo vera. Rúmlega 3% töldu þær 

takmarka möguleika karla, 52% töldu þær takmarka möguleika kvenna og 9% svöruðu 

því til að barneignir takmörkuðu möguleika á starfsframa karla og kvenna. Þegar þessar 

tölur voru skoðaðar út frá kyni sást að meirihluti kvenna taldi að barneignir takmörkuðu 

möguleika kvenna til starfsframa á meðan til dæmis einungis 1 kona og 1 karl taldi að 

þær takmörkuðu möguleika karla. Mynd 18 sýnir þetta betur. 
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Mynd 18 Takmarka barneignir möguleika fólks til starfsframa eftir kyni. 

 

Niðurstöður eftir kyni 

Þegar spurt var hvort að þátttakendum fyndist karlar hafa meiri möguleika á starfsframa 

en konur voru 59% sem voru frekar sammála eða mjög sammála. Þar af voru konur 94% 

og karlar 6% (Mynd 19). 

 

Mynd 19 Karlar hafa meiri möguleika á starfsframa en konur.  

Þó nokkur munur var á meðaltali hópanna en meðaltal karla var nokkuð lægra en 

kvenna. Dreifingin var nokkuð jöfn eins og staðalfrávikið gefur til kynna (Tafla 6).  

Tafla 6 Karlar hafa meiri möguleika á starfsframa  en konur. Lýsandi tölfræði eftir kyni. 

  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Karl 13 2,77 0,832 1 4 

Kona 45 3,89 0,959 1 5 

Samtals 58 3,64 1,038 1 5 
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T-próf sýndi að munur var á milli hópanna þar sem t-gildið mældist -4,125 og p-gildið 

0,000. Því reyndist vera marktækur munur á milli kynjanna og þar af leiðandi hægt að 

hafna núlltilgátunni um að enginn munur væri á milli hópanna. Þar með var kominn 

stuðningur við tilgátu 1 - Möguleikar kvenna til starfsframa eru minni en karla. Þegar 

niðurstöðurnar voru skoðaðar miðað við að breytan „kyn“ væri vigtuð kom í ljós að 

niðurstaðan var sú að um marktækni var að ræða. Meðaltalið reyndist vera hið sama á 

meðan staðalfrávikið lækkaði 0,011 hjá körlum en hækkaði um 0,001 hjá konum. Eins 

hækkaði t-gildið úr -4,125 í -4,375. 

 

Niðurstöður eftir aldursdreifingu 

Mynd 20 sýnir skiptingu eftir aldursbili. Sjá má að flestir í yngsta aldursflokknum voru 

frekar sammála því að karla hefðu meiri möguleika á starfsframa en konur og flestir í 

aldursbilinu 30-39 ára voru mjög sammála fullyrðingunni. 

 

Mynd 20 Karlar hafa meiri möguleika á starfsframa en konur. Skipt eftir aldursbili. 

Tafla 7 sýnir lýsandi tölfræði þegar niðurstöður voru skoðaðar eftir aldursdreifingu. Sjá 

má þegar hóparnir voru skoðaðir að munur var á meðaltölum þeirra. Í aldursbilinu 20-29 

ára var meðaltalið hjá þátttakendum 3,50 og 3,30 hjá 40-49 ára á móti 4,00 hjá þeim 

sem voru 30-39 ára og 50 ára og eldri.  
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Tafla 7 Karlar hafa meiri möguleika á starfsframa en konur. Lýsandi tölfræði eftir aldursbili. 

  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

20-29 ára 22 3,50 1,102 1 5 

30-39 ára 20 4,00 1,076 1 5 

40-49 ára 14 3,30 0,825 2 5 

50 + 2 4,00 0,000 4 4 

Samtals 58 3,64 1,038 1 5 

 

ANOVA dreifigreining sýndi ekki mun á meðaltölum milli hópanna. F-gildið var 1,610 og 

p-gildið var 0,198 og því var ekki um tölfræðilega marktækan mun að ræða á milli 

meðaltala hópanna þegar kom að aldursdreifingu.   

 

Niðurstöður eftir því hvort að þátttakendur höfðu börn á framfæri 

Mynd 21 sýnir hvernig svörunin skiptist eftir því hvort að þátttakendur höfðu börn á 

framfæri eða ekki. Mikill meirihluti þeirra sem höfðu börn á framfæri töldu karla hafa 

meiri möguleika á starfsframa en konur (frekar sammála og mjög sammála). 

 

Mynd 21 Karlar hafa meiri möguleika á starfsframa en konur. Eftir því hvort þátttakandi hafði börn á 
framfæri eða ekki. 

Tafla 8 sýnir lýsandi tölfræði þegar niðurstöður voru skoðaðar eftir því hvort að 

þátttakandi hafði börn á framfæri eða ekki. Eins og sjá má munaði ekki miklu þegar 

meðaltöl þessara tveggja hópa voru skoðuð þar sem þeir sem höfðu börn á framfæri 

voru með meðaltal upp á 3,67 og þeir sem höfðu ekki börn á sínu framfæri voru með 

3,54. 
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Tafla 8 Karlar hafa meiri möguleika á starfsframa en konur. Lýsandi tölfræði eftir því hvort að 
þátttakandi hafði börn á framfæri eða ekki. 

  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Börn á framfæri 45 3,67 1,087 1 5 

Ekki börn á framfæri 13 3,54 0,877 2 5 

Samtals 58 3,64 1,038 1 5 

 

Til að meta muninn á milli hópanna var framkvæmt t-próf þar sem t-gildið mældist 

0,389 og þar sem p-gildið var hærra en 0,05 eða 0,698 þá reyndist ekki marktækur 

munur á milli hópanna tveggja (t(56)=0,389, p=0,698). 

 

6.1.2 Tilgáta 2 - Barneignir hafa áhrif á starfsframa kvenna 

Þegar spurt var hvort að þátttakendur væru tilbúnir til að setja starfsframann á bið 

vegna fjölskylduaðstæðna var svarhlutfallið 49 af 58 þátttakendum. Hlutfall þeirra sem 

svöruðu og sögðust vera frekar sammála eða mjög sammála því að setja starfsframann á 

bið vegna fjölskylduaðstæðna var 61%. 

 

Niðurstöður eftir kyni 

Mynd 22 sýnir skiptingu karla og kvenna eftir því hvort að þau gætu hugsað sér að setja 

starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. Eins og sjá má var dreifing svaranna 

nokkuð áþekk hjá konum og körlum.  

 

Mynd 22 Ég gæti hugsað mér að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. Kyn. 
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Tafla 9 sýnir lýsandi tölfræði þegar niðurstöður voru skoðaðar eftir kyni. Meðaltal 

kvenna var hærra en karla sem gefur ákveðnar vísbendingar um að konur séu líklegri til 

að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. 

Tafla 9 Ég gæti hugsað mér að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. Kyn. 

 

  
N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Karl 12 3,58 1,240 1 5 

Kona 37 3,70 1,102 1 5 

Samtals 58 3,64 1,125 1 5 

 

Til að meta hvort að munur væri á milli þessara tveggja hópa var notast við t-próf sem 

sýndi að t-gildi mældist -0,316 og p-gildið 0,753 og því var ekki martækur munur á milli 

kynjanna. Ef niðurstöðurnar eru skoðaðar miðað við breytan „kyn“ sé vigtuð styður sú 

niðurstaða að ekki sé um marktækni að ræða þar sem p-gildið var 0,735. Þrátt fyrir að 

vera ekki marktækt segja niðurstöðurnar okkur að konur eru líklegri eða geta frekar 

hugsað sér að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna og því er líklegra að 

starfsframaklifur kvenna sé ekki jafn samfellt og karla. 

 

Niðurstöður eftir aldursbili 

Mynd 23 sýnir hvernig dreifingin var eftir aldri þegar spurt var hvort að þátttakendur 

gætu hugsað sér að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. 

 

Mynd 23 Ég gæti hugsað mér að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. Aldursbil. 
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Tafla 10 sýnir lýsandi tölfræði þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar eftir aldursbili 

þátttakenda. Meðaltöl á milli hópanna voru nokkuð áþekk en þó var meðaltal 

aldurshópsins 30-39 ára hæst eða 3,73. Staðalfrávikið spannar þó frá 0,707 upp í 1,250. 

Tafla 10 Ég gæti hugsað mér að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. Lýsandi tölfræði 
skipt eftir aldursbili. 

  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

20-29 ára 19 3,68 1,250 1 5 
30-39 ára 15 3,73 1,033 2 5 
40-49 ára 13 3,62 1,193 2 5 
50 + 2 3,50 0,707 3 4 

Samtals 49 3,67 1,125 1 5 

 

Keyrt var út ANOVA próf til að kanna hvort að tölfræðilega marktækur munur væri á 

milli hópanna. ANOVA prófið sýndi að svo var ekki þar sem p-gildið reyndist vera 0,9689 

og því var ekki hægt að hafna núlltilgátunni um að enginn munur væri á meðaltölum 

þessara hópa  (F(3,45)=0,40, p>0,05).  

 

Niðurstöður eftir því hvort að þátttakendur höfðu börn á framfæri 

Mynd 24 sýnir svörun þátttakenda á því hvort að þeir væru tilbúnir til að setja 

starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna miðað við það hvort þeir ættu  börn eða 

ekki. 

 

Mynd 24 Ég gæti hugsað mér að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. Eftir því hvort að 
þátttakendur höfðu börn á framfæri eða ekki. 

Tafla 11 sýnir lýsandi tölfræði miðað við það hvort börn væru á framfæri þátttakanda 

eða ekki. Meirihluti þátttakenda eða 37 af þeim 49 sem svöruðu þessum spurningum 

voru með börn á sínu framfæri. Meðaltöl hópanna voru nokkuð svipuð en dreifingin var 
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mismunandi eins og staðalfrávikið gefur til kynna. Sé horft á niðurstöðuna út frá 

meðaltalinu einu eru vísbendingar um að þeir sem voru með börn á framfæri höfðu 

frekar verið tilbúnir til að setja starfsframann á bið en þeir sem ekki voru með börn á 

framfæri.  

Tafla 11 Ég gæti hugsað mér að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. Lýsandi tölfræði 
miðað við það hvort að þátttakendur höfðu börn á framfæri eða ekki. 

  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Börn á framfæri 37 3,73 1,097 1 5 

Ekki börn á framfæri 12 3,50 1,243 1 5 

Samtals 49 3,67 1,125 1 5 

 

Framkvæmt var t-próf til að meta muninn á milli hópanna og athuga hvort að um 

tölfræðilega marktækan mun væri að ræða. Svo reyndist ekki vera þar sem p-gildið 

reyndist vera 0,544 og t-gildið 0,611 (t(47)=0,611, p>0,05). 

 

Niðurstöður eftir því hverjar ráðstöfunartekjur heimilisins eru 

Mynd 25 sýnir svörun þátttakenda miðað við heildartekjur heimilisins eftir skatta.  

 

 

Mynd 25 Ég gæti hugsað mér að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. Miðað við tekjur 
heimilisins. 

Tafla 12 sýnir svörun þeirra 44 þátttakenda sem svöruðu báðum spurningunum. 

Meðaltal hópanna var nokkuð dreift eða frá 2,75 upp í 4,00 og að sama skapi var 

dreifingin mismunandi eða frá 0,816 til 1,500 eins og sjá má á staðalfrávikinu. 
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Tafla 12 Ég gæti hugsað mér að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. Lýsandi tölfræði 
skipt eftir heildartekjum heimilisins eftir skatta. 

    N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

0-249.000 4 2,75 1,500 1 4 
250.000-499.000 16 3,69 1,250 1 5 
500.000-749.000 12 3,92 0,900 3 5 
750.000-999.000 5 3,4 1,140 2 5 
1.000.000 eða hærri 7 4 0,816 3 5 

Samtals 44 3,68 1,116 1 5 

 

Keyrt var út ANOVA próf til að athuga hvort um væri að ræða tölfræðilega marktækan 

mun á milli hópanna. Þar sem p-gildið reyndist vera 0,390 var F-prófið ekki marktækt í 

heild sinni og því ekki um mun að ræða á meðaltölum hópanna.  

 

6.1.3 Tilgáta 3- Konur leggja minni áherslu á starfsframa en karlar 

Þegar spurt var hvort að viðkomandi þátttakandi legði áherslu á að ná starfsframa innan 

þess fyrirtækis sem hann starfar hjá eða hafði starfað hjá voru 35% sem voru því mjög 

sammála og 31% sem voru frekar sammála. Mynd 26 sýnir frekari skiptingu á 

niðurstöðum. 

 

Mynd 26 Hlutfallsleg skipting þegar spurt var um áherslu á að ná starfsframa. 

Af þeim sem lögðu áherslu á að ná starfsframa (klífa metorðastigann innan fyrirtækis) 

(frekar sammála og mjög sammála) voru 19 eða 39% þátttakenda sem töldu að 

barneignir takmörkuðu möguleika fólks (möguleika kvenna, möguleika karla eða 

möguleika kvenna og karla) til starfsframa. Þar af voru 15 eða 47% af þeim sem voru 
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frekar sammála eða mjög sammála því að leggja áherslu á að klífa metorðastigann sem 

töldu að barneignir takmörkuðu möguleika kvenna til starfsframa. Miðað við þessar 

tölur má sjá að af þeim sem lögðu áherslu á starfsframa (frekar sammála og mjög 

sammála) þá svöruðu 10 þátttakendur því til að þeir töldu að barneignir hefðu ekki áhrif 

á markmið þeirra. 

 

Mynd 27 Telja þeir sem leggja áherslu á að ná starfsframa að barneignir takmarki möguleika fólks á því 
sviði ? 

 

Niðurstöður eftir kyni 

Mynd 28 sýnir hvernig kynin svöruðu því hvort þau lögðu áherslu á að ná starfsframa 

innan þess fyrirtækis sem þau störfuðu hjá eða höfðu starfað hjá. Eins og sjá má lögðu 

bæði kynin áherslu á starfsframa sinni þó að konur væru hlutfallslega ákveðnari í að 

leggja áherslu á starfsframann en karlar. Af þeim konum sem svöruðu báðum 

spurningunum voru 68% frekar sammála eða mjög sammála því að þær lögðu áherslu á 

að klífa metorðastigann en hlutfallið hjá körlum var 58%. 

 

Mynd 28 Ég legg áherslu á að ná starfsframa. Kyn. 
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Tafla 13 sýnir að þónokkur munur var  á meðaltölum kynjanna þar sem meðaltal karla 

var 3,33 en meðaltal kvenna var 3,73. Staðalfrávikið gefur einnig til kynna að dreifingin 

var misjöfn. Sé þetta skoðað í samhengi við þær niðurstöður sem sýndar eru á Mynd 27 

þar sem fram kom að stór hluti þeirra sem lögðu áherslu á starfsframa töldu að 

barneignir takmörkuðu möguleika kvenna til að ná markmiðum sínum. 

Tafla 13 Ég legg áherslu á að ná starfsframa. Lýsandi tölfræði eftir kyni. 

  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Karl 12 3,33 1,670 1 5 

Kona 37 3,73 1,326 1 5 

Samtals 49 3,63 1,410 1 5 

 

Með t-prófi kom í ljós að ekki var um marktækan mun að ræða þar sem p-gildið var 

0,403 og því ekki hægt að hafna núlltilgátunni um að enginn munur væri á kynjunum. 

Sama niðurstaða fékkst með vigtuðum breytum. 

6.2 Vinnumarkaðurinn 

Þátttakendur voru spurðir hvort að þeir væru í vinnu eða hefðu verið í vinnu á milli 

námsgráða. Með þeirri spurningu var verið að falast eftir því hvort að viðkomandi hefði 

verið á vinnumarkaði eftir að hafa lokið grunnháskólanámi þar sem meiri líkur voru þá á 

því að viðkomandi væri í starfi sem hæfði áhuga og menntun. Mikill meirihluti eða 50 

þátttakendur af 58 svöruðu þessari spurningu játandi sem þýðir að einungis 8 höfðu ekki 

verið á vinnumarkaði eftir að hafa lokið grunnháskólagráðu. Líklegt er þá að þessir 8 séu 

þeir nemendur sem voru að koma í framhaldsnám beint úr grunnnámi og því líklegt að 

þeir hafi verið annaðhvort í yngsta aldursbilinu eða jafnvel í 30-39 ára aldursbilinu.  

Til að skoða hlutfallslega skiptingu nánar á því hvort að þátttakendur höfðu verið í 

vinnu eða ekki á milli námsgráða miðað við annars vegar kyn og hins vegar aldursbil var 

keyrð krosstafla.  
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Tafla 14 Krosskeyrsla á bakgrunnsbreytunum aldursbil og kyn miðað við hvort að þátttakendur hefðu 
verið í vinnu á milli námsgráða eða ekki. 

    Hef verið í vinnu  Hef ekki verið í vinnu 

Aldursbil 20-29 ára 86,40% 13,60% 

 
30-39 ára 75,00% 25,00% 

 
40-49 ára 100,00% 0,00% 

 
50 ára og eldri 100,00% 0,00% 

Kyn Karl 92,30% 7,70% 

 
Kona 84,40% 15,60% 

 

Eins og sjá má var skiptingin þannig að 84,4% af konunum höfðu verið á 

vinnumarkaðinum á milli námsgráða og 92,3% karlanna. Það kom á óvart að af þeim 

sem ekki höfðu verið í vinnu var hlutfallið hærra í aldursbilinu 30-39 ára eða 25% en í 

aldursbilinu 20-29 ára þar sem hlutfallið var 13,6%. 

6.2.1 Tilgáta 4- Konum er mismunað á vinnumarkaði vegna kyns 

Ekki voru skilyrði fyrir því að svara þeim þremur spurningum er settar voru fram til að 

kanna mismunum á vinnumarkaði. Spurt var hvort að þátttakandi taldi að sér hefði á 

einhverjum tímapunkti á starfsferli sínum verið mismunað vegna kyns við ráðningu, 

stöðuhækkun eða launahækkun. Allir þátttakendur svöruðu þessum þremur 

spurningum og er þá gert ráð fyrir að þeir sem ekki höfðu verið í vinnu á milli námsgráða 

miði við reynslu sína fyrir háskólanám eða með sumarstörf í huga. 

 

Niðurstöður þegar spurt var um mismunun við ráðningu, stöðuhækkun eða 

launahækkun 

Mynd 29 sýnir svörun karla og kvenna við því hvort að þeim hefði fundist að þeim hefði 

verið mismunað þegar kom að ráðningu, stöðuhækkun eða launahækkun. Eins og sjá má 

voru karlarnir mjög sammála því að þeim hefði ekki verið mismunað í neinum af þessum 

þáttum. Bæði kynin voru þó nokkuð sammála því að þeim hefði ekki verið mismunað á 

neinn hátt eins og sjá má á myndinni. Hinsvegar kom í ljós að tæpur helmingur 

kvennanna eða 47% taldi að þeim hefði verið mismunað þegar kom að launahækkun. 
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Mynd 29 Telur þú að þér hafi verið á einhverjum tímapunkti á starfsferli þínum mismunað vegna kyns 
við ráðningu, stöðuhækkun eða launahækkun. Kyn. 

Þegar t-próf var keyrt á þessar þrjár spurningar miðað við kyn kom í ljós marktækni 

þegar spurt var hvort að þátttakanda hefði verið mismunað vegna launahækkunar. P-

gildið reyndist vera 0,001 og t-gildið 3,623. Þegar skoðað var hvort að tengsl væru á milli 

kyns og þess hvort að þátttakendur teldu að sér hefði verið mismunað vegna kyns við 

launahækkun kom einnig í ljós að um tengsl var að ræða á milli kyns og launahækkunar.  

Þegar tengsl þessara þátta voru skoðuð í krosstöflu kom í ljós að 7,7% af körlunum 

töldu að sér hefði verið mismunað vegna kyns við launahækkun og 46,7% af konunum. 

Af þeim sem sögðust hafa verið mismunað vegna kyns við launahækkun voru 4,5% 

þeirra karlar og 95,5% konur. Samkvæmt útreikningi í krosstöflu kom einnig í ljós að um 

tengsl var að ræða (X2(1)=6,508,p˂0,05). Niðurstaðan var einnig skoðuð miðað við að 

breytan „Kyn“ væri vigtuð og sýndu þeir útreikningar sömu niðurstöðu þar sem p-gildið 

reyndist vera 0,003. Niðurstaðan gaf því til kynna að stuðningur fannst við tilgátu 4 - að 

konum er mismunað á vinnumarkaði vegna kyns.  Það skal þó ávallt haft í huga að 

hlutfall karla í úrtakinu var það lágt að varast skal að yfirfæra þessar niðurstöður yfir á 

þýðið án frekari rannsókna. 

Af þessu má draga þá ályktun að ekki gætir áhrifa glerhurðarinnar þar sem konur 

töldu sér ekki mismunað þegar kom að ráðningum. Þá mætti einnig segja að glerþakið 

sé heldur ekki til staðar þar sem konur töldu sér ekki mismunað þegar kom að 

stöðuhækkunum. Út frá fræðunum er ýmislegt sem tengir glerrúllustigann og 

launahækkanir og miðað við þessar niðurstöður má telja sem svo að áhrif 

glerrúllustigans er að finna hér á landi. 
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Niðurstöður mismununar á launahækkun og aldursbil 

Mynd 30 sýnir svörun þátttakanda þegar kom að því hvort að þeir töldu að sér hefði 

verið mismunað vegna kyns við launahækkun út frá aldursdreifingu. Í yngsta 

aldursflokknum má sjá að flestir eða 17 þátttakendur töldu sér ekki hafa verið 

mismunað vegna launahækkunar eða 30% allra þátttakanda. Í aldursbilinu 30-39 ára 

voru jafnmargir sem töldu sér hafa verið mismunað og töldu sér ekki hafa verið 

mismunað.  

 

Mynd 30 Telur þú að þér hafi verið á einhverjum tímapunkti á starfsferli þínum mismunað vegna kyns 
við ráðningu, stöðuhækkun eða launahækkun. Aldursbil. 

 

Tafla 15 sýnir lýsandi tölfræði þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar eftir aldursbili 

þátttakenda. Bæði voru meðaltöl hópanna sem og dreifingin mismunandi á milli 

hópanna eins og sjá má á myndinni. 

Tafla 15 Telur þú að þér hafi verið á einhverjum tímapunkti á starfsferli þínum mismunað vegna kyns 
við launahækkun. Lýsandi tölfræði miðað við aldursbil þátttakanda. 

  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

20-29 ára 22 1,77 0,429 1 2 

30-39 ára 20 1,50 0,513 1 2 

40-49 ára 14 1,57 0,514 1 2 

50 + 2 1,50 0,707 1 2 

Samtals 58 1,62 0,489 1 2 
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Þegar keyrð var ANOVA dreifigreining kom í ljós að ekki var munur á meðaltölum 

hópanna þar sem p-gildið var 0,313 (F(3,54)=1,214, p>0,05). 

 

Niðurstöður eftir tekjum kynjanna og aldursbili 

Þegar spurt var um heildartekjur heimilisins eftir skatt voru hlutföllin nokkuð jöfn þar 

sem líklega var um að ræða samanlagðar tekjur karls og konu í flestum tilfellum. Þó voru 

hlutföllin í tekjubilunum 250.000-499.000 og 500.000-749.000 einna hæst. Mynd 31 

sýnir hvernig heildartekjur heimilisins eftir skatt skiptast niður á aldursbilin. 

 

 

Mynd 31 Heildartekju heimilisins eftir skatt. Skipting niður á aldursbil. 
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Notast var við ANOVA dreifigreiningu til að kanna hvort að marktækur munur væri á 

milli aldurs og tekjum þátttakenda. Munurinn reyndist tölfræðilega marktækur þar sem 

p-gildið var ˂0,05 (F(4,47)=4,920, p˂ 0,05). Til að kanna frekar hvar munurinn lá var 

notast við Tukey próf sem sýndi að það var marktækur munur á milli annars vegar 0-

249.000 og 750.000-999.000 hins vegar og svo 250.000-499.000 annars vegar og hins 

vegar 750.000 og 999.000.  

 

Niðurstöður eftir því hvort talið sé að atvinnurekendur taki meira tillit til karla eða 

kvenna þegar kemur að því að sinna heimili og börnum 

Spurt var: Hvort telur þú atvinnurekendur taka meira tillit til karla eða kvenna þegar 

kemur að því að sinna heimili ? Fimm valmöguleikar voru í boði og má sjá hlutfallslega 

skiptingu á niðurstöðunum á Mynd 32. Tæplega 60% töldu atvinnurekendur taka meira 

tillit til kvenna þegar kom að því að sinna heimili og börnum en einungis 7% töldu að 

tekið væri meira tillit til karla. 

 

Mynd 32 Hvort telur þú atvinnurekendur taka meira tillit til karla eða kvenna þegar kemur að því að 
sinna heimili og börnum. 

Tafla 16 sýnir krosskeyrslu á bakgrunnsbreytum þegar spurt var hvort að 

þátttakendur töldu atvinnurekendur taka meira tillit til karla eða kvenna. Kí-kvaðrat próf 

leiddi í ljós að tengsl voru að finna þegar skoðað var Börn á framfæri (p=0,038). Önnur 

tengsl reyndust ekki vera en þó voru vísbendingar um tengsl þegar Kyn var skoðað. Til 

að ganga úr skugga um hvort um marktækni væri að ræða var keyrt t-próf. Niðurstaða 

þess sýndi að um marktækni var að ræða bæði þegar breyta „Kyn“ var vigtuð, p-gildi 
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0,035, og eins þegar hún var ekki vigtuð. Sé meðaltalið skoðað gefur það vísbendingar 

um að atvinnurekendur eru taldir taka meira tillit til karla en kvenna þegar kemur að því 

að sinna heimili og börnum. 

Með ANOVA dreifigreiningu kom einnig í ljós að um marktækni var að ræða, þar sem 

p˂0,05, þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar í samhengi við tekjur. Með Tukey prófi kom 

svo í ljós að um marktækan mun var að ræða á milli tekjubilanna 250.000-499.000 og 

750.000-999.000 annars vegar og hins vegar á milli 500.000-749.000 og 750.000-999-

000.  

Tafla 16 Hvort telur þú atvinnurekendur taka meira tillit til karla eða kvenna þegar kemur að því að 
sinna heimili og börnum. Krosskeyrsla og dreifing gilda í prósentum. 

Taka meira 

tillit til 

karla

Taka meira 

tillit til 

kvenna

Taka álíka 

mikið tillit til 

karla og 

kvenna

Taka yfir 

höfuð ekki 

tillit til 

foreldra Veit ekki Samtals

Kyn Karl 0,00% 46,20% 30,80% 0,00% 23,00% 100,00%

Kona 8,90% 60,00% 22,20% 2,20% 6,70% 100,00%

Aldursbil 20-29 ára 13,60% 54,50% 22,70% 0,00% 9,20% 100,00%

30-39 ára 5,00% 65,00% 20,00% 5,00% 5,00% 100,00%

40-49 ára 0,00% 50,00% 35,70% 0,00% 14,30% 100,00%

50 ára og eldri 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Í sambúð/gift(ur) Já 8,30% 58,30% 22,90% 2,10% 8,40% 100,00%

Nei 0,00% 50,00% 30,00% 0,00% 20,00% 100,00%

Börn á framfæri Já 8,90% 55,60% 28,90% 2,20% 4,40% 100,00%

Nei 0,00% 61,50% 7,70% 0,00% 30,80% 100,00%

Er í vinnu Já 6,00% 54,00% 26,00% 2,00% 12,00% 100,00%

Nei 12,50% 75,00% 12,50% 0,00% 0,00% 100,00%

Áhersla á starfsframa Mjög ósammála 0,00% 57,10% 14,30% 0,00% 28,60% 100,00%

Frekar ósammála 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Hvorki né 16,70% 50,00% 16,70% 0,00% 16,60% 100,00%

Frekar sammála 0,00% 53,30% 46,70% 0,00% 0,00% 100,00%

Mjög sammála 5,90% 52,90% 17,60% 5,90% 17,70% 100,00%  

Tafla 16 sýnir að ef horft er á dálkinn Taka meira tillit til kvenna þá var hlutfall svörunar í 

öllum tilfellum, fyrir utan eitt, meira en 50%. Miðað við bakgrunnsbreyturnar þá virðast 

þátttakendur almennt vera ósammála fullyrðingunni Taka yfir höfuð ekki tillit til foreldra 

en þó voru þátttakendur sem leggja áherslu á að ná starfsframa og voru á aldursbilinu 

30-39 ára frekar sammála.  

Athygli vekur að þeir þátttakendur sem ekki voru í vinnu eða höfðu verið í vinnu á 

milli námsgráða töldu atvinnurekendur taka meira tillit til kvenna en karla eða 75%.  
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6.2.2 Tilgáta 5- Breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs hafa haft áhrif á 
barneigna og starfsframa markmið kvenna 

Þegar spurt var hvort að breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs höfðu haft áhrif á 

töku fæðingarorlofs voru 64,9% sem töldu þær ekki hafa haft áhrif eða voru ekki viss. 

Hlutfall þeirra sem töldu breytingarnar hafa haft áhrif á töku fæðingarorlofs maka var 

19,3%. Mynd 33 sýnir skiptinguna á svörum þátttakenda. 

 

Mynd 33 Hafa breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs haft áhrif á töku eða munu hafa áhrif á töku 
fæðingarorlofs þíns eða maka þíns 

Til að gera betur grein fyrir niðurstöðunum voru þessar niðurstöður skoðaðar eftir 

svarhlutfalli kynjanna, hvort að menntunarstig maka skipti máli og hverjar tekjur 

heimilisins voru. 

 

Niðurstöður breytinga á reglum vegna fæðingarorlofs eftir kyni 

Mynd 34 sýnir svörun kynjanna þegar spurt var hvort að breytingar á reglum vegna 

fæðingarorlofs höfðu haft áhrif á töku eða myndu hafa áhrif á töku fæðingarorlofs 

þátttakenda eða maka þeirra. Á myndinni má sjá að 11 konur svöruðu því að 

breytingarnar höfðu haft áhrif á töku fæðingarorlofs maka á meðan enginn karl svarar 

þessu til. Flestir þátttakendur svöruðu því til að breytingarnar höfðu engin áhrif. 
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Mynd 34 Hafa breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs haft áhrif á töku eða munu hafa áhrif á töku 
fæðingarorlof míns eða maka míns. Kyn.  

Tafla 17 sýnir lýsandi tölfræði þegar svör voru skoðuð eftir kyni. Karlar voru með mun 

hærra meðaltal en konur eða 4,23 á móti 3,68 sem gæti gefið vísbendingu um að 

breytingarnar á reglum vegna fæðingarorlofs hafi haft áhrif á töku fæðingarorlofs karla. 

Til að athuga hvort um væri að ræða marktækan mun var keyrt t-próf.  

Tafla 17 Hafa breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs haft áhrif á töku eða munu hafa áhrif á töku 
fæðingarorlof míns eða maka míns. Lýsandi tölfræði eftir kyni. 

  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi 
Hæsta 

gildi 

Karl  13 4,23 1,166 1 5 

Kona 44 3,68 1,377 1 5 

Samtals 57 3,81 1,342 1 5 

 

T-próf sýndi að ekki var um marktækan mun að ræða á milli kynjanna en t-gildið var 

1,304 og p-gildið var 0,198.  

 

Niðurstöður á breytingum á reglum vegna fæðingarorlofs eftir hæsta menntunarstigi 

maka 

Mynd 35 sýnir að ef hæsta menntunarstig maka var sérnám eða á háskólastigi þá höfðu 

breytingarnar ekki haft áhrif á töku fæðingarorlofs. Hins vegar ef maki hafði lokið 

sérnámi sem lauk ekki með háskólanámi þá voru meiri líkur á að breytingarnar á reglum 

vegna fæðingarorlofs höfðu haft áhrif á töku hans á fæðingarorlofi.  
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Mynd 35 Hafa breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs haft áhrif á töku eða munu hafa áhrif á töku 
fæðingarorlofs þíns eða maka þíns. Eftir hæsta menntunarstigi maka. 

Tafla 18 sýnir að meðaltöl hópanna voru mjög misjöfn þar sem meðaltal hópsins þar 

sem makar höfðu lokið sérnámi sem endar ekki með háskólagráðu var 3,25 á meðan 

meðaltal hópsins þar sem makar höfðu lokið doktorsgráðu var 5,00. Það sama á við um 

dreifinguna eins og sjá má á staðalfrávikinu. 

Tafla 18 Hafa breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs haft áhrif á töku eða munu hafa áhrif á töku 
fæðingarorlofs þíns eða maka þíns. Lýsandi tölfræði eftir hæsta menntunarstigi maka. 

 

  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Grunnskóli 2 3,50 2,121 2 5 

Framahaldsskóli/stúdentspróf 5 3,60 1,517 1 5 

Sérnám sem lýkur ekki með 
háskólagráðu 12 3,25 1,485 1 5 

Fyrsta háskólagráða (Bs, Ba..) 16 3,88 1,310 1 5 

Framahaldsgráða (Ms, Ma..) 11 4,00 1,265 2 5 

Doktorsgráða 2 5,00 0,000 5 5 

Samtals 48 3,75 1,361 1 5 

 

ANOVA dreifigreining sýndi að ekki var marktækur munur á meðaltölum hópanna þar 

sem p-gildið var 0,577. 
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Niðurstöður eftir heildartekjum heimilisins 

Þegar ákvörðun er tekin um hvernig fæðingarorlofstöku skal hagað voru flestir 

þátttakendur á því að heildartekjur heimilisins höfðu ekki áhrif á þá ákvörðun. Mynd 36 

sýnir að breytingarnar hafa þónokkur áhrif á fæðingarorlofstöku maka hjá þeim sem búa 

við heildartekjur heimilisins á bilinu 250.000-749.000. Þar sem konur voru 77,6% 

þátttakenda er hér um að ræða áhrif á töku fæðingarorlofs karla. 

 

Mynd 36 Hafa breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs haft áhrif á töku eða munu hafa áhrif á töku 
fæðingarorlofs míns eða maka míns. Heildartekjur heimilisins. 

Tafla 19 sýnir lýsandi tölfræði þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar eftir því hverjar 

heildartekjur heimilisins voru. Sjá má að hæsta meðaltalið var hjá þeim þar sem 

heildartekjur heimilisins voru á bilinu 750.000-999.000. Næst var meðaltalið hjá þeim 

sem voru í lægsta tekjubilinu og með örlítið hærra meðaltal eða 4,22 voru þeir sem voru 

í hæsta tekjubilinu.  

Tafla 19 Hafa breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs haft áhrif á töku eða munu hafa áhrif á töku 
míns eða maka míns. Lýsandi tölfræði eftir heildartekjum heimilisins. 

  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

0-249.000 4 4,25 0,500 4 5 

250.000-499.000 17 3,71 1,160 2 5 

500.000-749.000 15 3,13 1,552 1 5 

750.000-999.000 6 4,83 0,408 4 5 

1.000.000 eða hærri 9 4,22 1,202 2 5 

Samtals 51 3,8 1,296 1 5 
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Til að kanna hvort að marktækur munur væri á meðaltölum þessara hópa var notast 

við ANOVA dreifigreiningu. Niðurstaða hennar sýndi að heildartekjur heimilisins skiptu 

máli þegar tekin var ákvörðun um töku á fæðingarorlofi eða F(4,46)=2,629, p˂0,05. Til 

að kanna á milli hvaða tekjubila var marktækur munur var notast við Tukey próf sem 

sýndi að það var munur á milli þeirra hópa þar sem heildartekjur heimilisins voru annars 

vegar 500.000-749.000 og hins vegar 750.000-999.000. Þegar hinsvegar niðurstöðurnar 

voru skoðaðar miðað við vigtuð svör kemur í ljós að ekki er um marktækni að ræða þar 

sem F(4,44)=1,733, p=0,160. 

Erfitt er að segja til um hvort stuðning er að finna við tilgátu 5- Breytingar á reglum 

vegna fæðingarorlofs hefur áhrif á barneigna og starfsframa markmið fólks með þessari 

einu rannsókn. Til að komast að frekar niðurstöðu og kanna réttmæti ofangreindra 

niðurstaða þyrftir að endurtaka rannsóknina meðal annars vegna þeirrar skekkju sem 

úrtakið getur gefið. 

 

Niðurstaða eftir því hvort að þátttakandi leggði áherslu á að ná starfsframa eða gæti 

hugsað sér að setja hann á bið vegna fjölskylduaðstæðna 

Til að kanna hvort að breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs hefðu haft áhrif á 

áherslu þátttakenda að ná starfsframa eða hvort að þeir gætu hugsað sér að setja hann 

á bið vegna fjölskylduaðstæðna var keyrð krosstafla. Kí-kvaðrat próf leiddu ekki í ljós 

tengsl á milli breytinga á reglum vegna fæðingarorlofs og þess hvort að þátttakendur 

leggðu áherslu á starfsframa eða gætu hugsað sér að setja hann á bið vegna 

fjölskylduaðstæðna. 
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Tafla 20 Hafa breytingar á reglum vegna fæðingarorlofs haft áhrif á töku fæðingarorlofs míns eða maka 
míns. Krosskeyrsla miðað við áherslu á starfsframa og þess að setja starfsframann á bið vegna 
fjölskylduaðstæðna. 

Já, haft 

áhrif á mitt 

fæðingar- 

orlof

Já, haft 

áhrif á 

fæðingar- 

orlof maka

Já, haft 

áhrif á 

báða 

foreldra Er ekki viss

Nei, engin 

áhrif Samtals

Áhersla á starfsframa Mjög ósammála 14,30% 0,00% 14,30% 28,60% 42,80% 100,00%

Frekar ósammála 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Hvorki né 0,00% 66,70% 0,00% 16,70% 16,60% 100,00%

Frekar sammála 13,30% 6,70% 13,30% 13,30% 53,40% 100,00%

Mjög sammála 0,00% 6,30% 18,70% 25,00% 50,00% 100,00%

Starfsframi á bið Mjög ósammála 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Frekar ósammála 0,00% 16,70% 0,00% 33,30% 50,00% 100,00%

Hvorki né 18,20% 9,10% 18,20% 0,00% 54,50% 100,00%

Frekar sammála 0,00% 18,80% 12,50% 31,20% 37,50% 100,00%

Mjög sammála 7,70% 23,10% 15,40% 7,70% 46,10% 100,00%  

 

Tafla 20 sýnir hlutfallslega skiptingu eftir því hvort að þátttakendur lögðu áherslu á 

starfsframa og hvort að þeir væru tilbúnir að setja hann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. 

Af þeim sem lögðu frekar mikla eða mjög mikla áherslu á starfsframann var um 

helmingur þátttakenda sem svaraði því til að breytingarnar höfðu engin áhrif haft á töku 

fæðingarorlofs síns eða maka síns. Þó eru rúmlega 13% af þeim sem töldu sig frekar 

sammála því að leggja áherslu á starfsframann sem töldu að breytingarnar höfðu haft 

áhrif á töku fæðingarorlof síns.  

Þegar kom að því að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna, hvort sem 

um var að ræða þá sem voru mjög ósammála, frekar ósammála eða hvorki né þá voru 

þátttakendur frekar sammála því að annað hvort hafi breytingarnar á reglum vegna 

fæðingarorlofs ekki haft áhrif eða þeir voru ekki vissir. Þeir sem voru mjög ósammála því 

að setja starfsframann á bið skiptust til að mynda þannig að 50% þátttakenda töldu 

breytingarnar ekki haft nein áhrif og 50% voru ekki viss.  

Þegar horft var á þá sem voru frekar sammála eða mjög sammála því að setja 

starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna dreifðust svörin mun betur. Hlutfall 

þeirra sem voru mjög sammála því að setja starfsframann á bið var 38,5% þeirra sem 

töldu að breytingarnar höfðu haft áhrif á töku fæðingarorlofs maka eða beggja foreldra.  
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7 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar út frá 

rannsóknarspurningunni sem og þeim fræðum sem liggja að baki og einnig út frá mati 

höfundar. Að því loknu verða annmarkar og siðferðileg álitaefni rannsóknarinnar 

skoðaðar. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvort að barneignir hefðu áhrif á 

starfsframa fólks. Til að komast að niðurstöðu voru settar fram fimm tilgátur sem skipt 

var í tvo flokka. Annars vegar var lögð áhersla á að skoða bein áhrif barneigna á 

starfsframa og einnig að skoða möguleika fólks almennt til starfsframa. Einnig var reynt 

að varpa ljósi á það hvort að konur hefðu ef til vill yfir höfuð minni áhuga á að klífa 

metorðastigann innan fyrirtækja. Hins vegar var áhersla á að skoða þætti er snúa að 

vinnumarkaðinum, til dæmis hvort um mismunun væri að ræða á vinnumarkaði miðað 

við kyn, aldur, börn eða aðra þætti. Einnig var skoðað hvort að breytingar á reglum 

vegna fæðingarorlofs hefðu haft áhrif á töku fæðingarorlofs hjá fólki og jafnvel 

markmiðasetningu þegar kom að starfsframa. Allir snertifletir voru skoðaðir fyrst og 

fremst með það í huga að kanna hvort að munur væri á kynjunum en einnig voru 

niðurstöður skoðaðar út frá því hvort að aldur fólks skipti máli, hvort það ætti börn, 

hvort heildarlaun skiptu mál og fleira. 

Til að leggja mat á þessar vangaveltur var spurningalisti lagður fyrir nemendur er sátu 

námsskeið á Félagsvísindasviði sem kennt var á meistarastigi við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Þátttaka var góð og af þeim 60 nemendum sem mættir voru í 

kennslustund þennan morgun voru 58 sem sáu sér fært að svara spurningalistanum. 

Niðurstaða rannsóknarinnar í stórum dráttum er sú að meirihluti þátttakenda taldi að 

barneignir dragi úr möguleikum fólks til starfsframa og þar af taldi rúmlega helmingur að 

þær takmörkuðu möguleika kvenna. Einungis tveir þátttakendur töldu að barneignir 

takmörkuðu möguleika karla til starfsframa. Þessar niðurstöður koma heim og saman 

við niðurstöðu viðhorfskönnunar sem ber heitið „Efnahagsleg völd kvenna“ og var unnin 

fyrir forsætisráðuneytið en þar kom fram að flestir töldu að karlar hafi meiri möguleika 

og fleiri tækifæri á starfsframa en konur (Stefanía Óskarsdóttir o.fl., 2004). Hins vegar 

sýndu niðurstöður starfskjarakönnunar sem framkvæmd var sama ár á vegum HASLA 



82 

(Hagrannsóknastofnun samtaka launafólks í almannaþjónustu)  gagnstæða niðurstöðu, 

þ.e. þegar spurt var um starfsframa kom ekki fram munur á afstöðu kynjanna (Heiður 

Hrund Jónsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). 

7.1 Möguleikar á starfsframa 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að leggja mat sitt á hvort þeir leggðu áherslu á að ná 

starfsframa voru 66% sem töldu svo vera. Þetta átti við um bæði kynin því ekki reyndist 

vera marktækur munur á meðaltölum kynjanna. Einnig reyndist ekki munur á milli 

hópanna ef niðurstöður voru skoðaðar eftir aldursbili. Því má álykta að almennt leggi 

einstaklingar áherslu á að ná starfsframa óháð kyni og á hvaða aldursbili þeir eru. 

Ekki virðist skipta máli hvort að þátttakendur væru í sambúð eða höfðu börn á 

framfæri þegar kom að starfsframa þótt meðaltöl þeirra sem voru í sambúð og höfðu 

börn á framfæri væri eilítið hærra en þeirra sem ekki voru í sambúð eða höfðu börn á 

framfæri.  

Þegar kannað var hvort að þátttakendur væru tilbúnir að setja starfsframann á bið 

vegna fjölskylduaðstæðna var hlutfall kynjanna mjög svipað; um 60% bæði karla og 

kvenna voru tilbúin til að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. Það að 

karlmenn væru hlutfallslega jafntilbúnir til að setja starfsframann á bið vegna 

fjölskylduaðstæðna og konur tel ég skref í rétt átt að jafnrétti kynjanna þar sem það 

gefur vísbendingar um að sú ábyrgð sem fylgir fjölskyldulífi, bæði gagnvart heimili og 

börnum, deilist frekar á báða aðila. 

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu reyndist marktækur munur á milli kynjanna þegar skoðað 

var hvort að þátttakendur teldu barneignir takmarka möguleika kvenna til starfsframa 

frekar en karla. Það sem vekur athygli er að meirihluti þeirra sem töldu svo vera voru 

konur. Þessar niðurstöður eru í takt við fjölda kvenna og karla í stjórnunarstöðum í 

íslenskum fyrirtækjum þar sem enn hallar á konur þegar skoðaðar eru fjöldatölur 

(Hagstofa Íslands, e.d.-e). Þessu til frekari stuðnings kemur fram í rannsókn Krapf o.fl., 

(2014) að það bil sem virðist vera á milli starfsframa karla og kvenna sé meðal annars 

vegna þess að ætli starfsmaður að ná starfsframamarkmiðum sínum þurfi hann að sinna 

starfsferlinum jafnt og þétt. Sé horft til þess að meðalaldur frumbyrja á Íslandi er í 

kringum 27 ár styður þessi kenning niðurstöður rannsóknarinnar þar sem hápunktur 

fjölskyldumótunar og upphaf starfsframans skarast.  
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Til að undirstrika þessar niðurstöður enn frekar kom einnig í ljós marktækur munur á 

milli kynjanna þegar skoðað var hvort að karlmenn hefðu almennt meiri möguleika á 

starfsframa en konur. Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að konur voru mun 

neikvæðari þegar kom að mati á möguleikum til starfsframa en karlar. Það mætti líka 

spyrja sig þeirrar spurningar hvort það hafi áhrif á stöðuna eins og hún er, þ.e. konur 

hjálpa ekki til við jafnréttisbaráttuna með þessum hugsunarhætti og/eða eru karlmenn í 

afneitun miðað við raunverulegar tölur? Hugsanlega mætti líta á niðurstöðuna með 

þeim augum að gott sé að karlmenn upplifi ekki þessar takmarkanir kvenna því það sé 

þá ekki eitthvað sem er að hafa áhrif á ákvarðanir þeirra þegar kemur að ráðningu, 

samvinnu eða öðru sem tengist vinnumarkaðinum. Þegar þessi spurning var skoðuð út 

frá aldursbili kom ekki í ljós marktækur munur þótt aldursbilin 20-29 ára og 30-39 ára 

skoruðu hæst þegar kom að því að vera frekar sammála og mjög sammála því að karlar 

hafi meiri möguleika á starfsframa. Það skal ef til vill ekki undra að þessi aldursbil séu 

þau sem hafa hvað sterkastar skoðanir á þessum málaflokk því þetta eru þau aldursbil 

þar sem flest börn fæðast á Íslandi í dag (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Samskonar 

niðurstöður fengust þegar skoðað var eftir því hvort að þátttakendur hefðu börn á 

framfæri eða ekki. Ekki fékkst marktækur munur á milli hópanna en þó var meðaltal 

þess hóps, þ.e. hópsins sem hafði börn á framfæri, hærra. Það hlýtur að teljast eðlilegt 

þar sem að það er sá hópur sem finnur mest fyrir áreiti þegar kemur að því að setja sér 

starfsframamarkmið. 

Einnig var skoðað hvort að þátttakendur væru tilbúnir til að setja starfsframann á bið 

vegna fjölskylduaðstæðna og niðurstöður skoðaðar miðað við kyn, aldur og 

heildartekjur heimilisins. Tilgáta var sett fram um að barneignir hafi áhrif á starfsframa 

kvenna. Sé horft til fræðanna þá eru ákveðnir straumar sem segja að eigi að ná sem 

mestu út úr starfsframanum eða ná sem mestum árangri þegar kemur að starfsframa er 

nauðsynlegt að hann nái ákveðnum og samfelldum stíganda í upphafi (Rosenbaum, 

1984). Sé horft til þessa og þess að konur eru enn þær sem eignast börnin og taka sér að 

jafnaði lengra fæðingarorlof getur reynst erfitt að halda í við starfsframaklifur karla. 

Þrátt fyrir þetta reyndist ekki marktækur munur á milli kynjanna. Meðaltal kvenna var 

þó mun hærra en karla sem gefur vísbendingar um að barneignir hafi meiri áhrif á 

starfsframa kvenna en karla. Það sama á við þegar litið var til aldurs og hvort að 

þátttakendur höfðu börn á framfæri eða ekki að niðurstöðurnar reyndust ekki 
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marktækar. Þótt niðurstaðan væri ekki tölfræðilega marktæk voru hlutfallslega fleiri 

tilbúnir að setja starfsframann á bið ef þeir voru á barneignaraldri eða höfðu börn á 

framfæri. Ekki reyndist marktækur munur þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar miðað 

við heildartekjur heimilisins en hægt er að leiða líkum að því að þeir sem eru í hæsta 

tekjubilinu væru líklegastir til að setja starfsframann á bið og næst þeir sem eru í 

tekjubilinu 500.000-749.000.  

Til að fá enn skýrari sýn á það hvort að konur hafi ef til vill minni áhuga á starfsframa 

en karlar var sett fram tilgátan: Konur leggja minni áherslu á starfsframa en karlar. Til að 

kanna hvort að hægt væri að hafna núlltilgátunni um að konur leggi ekki minni áherslu á 

starfsframa en karlar var skoðað hvernig kynin svöruðu því til þegar þau voru spurð 

hvort þau leggðu áherslu á starfsframa sinn. Ekki fékkst marktækur munur á kynjunum 

þó að niðurstöðurnar sýndu að meðaltal kvenna var þó nokkuð hærra en karla sem túlka 

má á þann hátt að konur leggi meiri áherslu á að ná starfsframa en karlar.  

7.2 Vinnumarkaðurinn 

Þar sem að fleiri þættir geta haft áhrif á starfsframamarkmið fólks en barneignir er 

áhugavert að skoða til að mynda þætti sem tengjast vinnumarkaðinum og hvaða áhrif 

þeir þættir hafa á starfsframamarkmið fólks og jafnvel á barneignir og ákvörðun fólks til 

að eignast börn. 

Ýmsar kenningar eru til sem lýsa hindrunum kvenna á vinnumarkaði. Hins vegar eru 

ekki til margar rannsóknar um áhrif þessara skilgreindu hindrana á barneignir fólks. 

Hugsanlegt er að konur veigri sér við að eiga börn eða fleiri börn, ef því er að skipta, ef 

til vill með það í huga að komast framhjá þessum hindrunum eða að minnsta kosti að 

draga úr líkunum að þessar hindranir verði á vegi þeirra.  

Þegar skoðað var hvort að þátttakendur hefðu einhvern tímann upplifað mismunun 

við ráðningu, stöðuhækkun eða launahækkun var svörun karla mjög einsleit þar sem 

flestir svöruðu því til að þeir höfðu ekki orðið fyrir neinni mismunun þegar kom að 

þessum þremur þáttum. Þegar hins vegar konurnar voru skoðaðar kom í ljós að nærri 

helmingur kvenna taldi að sér hefði á einhverjum tímapunkti verið mismunað þegar kom 

að launahækkun. Þegar nánar var að gáð kom í ljós að um marktækan mun var að ræða 

þegar kyn og launahækkanir var skoðað. Hins vegar var ekki um marktækan mun að 

ræða þegar ráðning og stöðuhækkun var skoðað. Þessar niðurstöður styðja því ekki 
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kenningarnar um glerhurðina og glerrúllustigann og ættu því konur að hafa jafna 

möguleika og karlar á ytri ráðningum sem og stöðuhækkunum innan fyrirtækja.  

Þessar niðurstöður eru takt við niðurstöður rannsóknar sem Kristín Ágústsdóttir 

(2012) framkvæmdi. Þar skoðaði hún auglýstar æðstu stjórnunarstöður út frá því hverjir 

væru umsækjendurnir og í framhaldinu hver var að lokum ráðinn í auglýst starf. 

Framkvæmd rannsóknarinnar  var bæði megindleg og eigindleg en í eigindlega hlutanum 

var markmið Kristínar að greina hvað það væri sem aðgreinir þær konur sem hafa náð 

að brjóta sér leið í gegnum glerþakið eða inn um glerhurðina frá öðrum konum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að glerhurðin væri ekki til staðar á Íslandi. Konur 

eru minnihluti umsækjenda en höfðu rúmlega tvisvar sinnum meiri líkur á ráðningu en 

karlar í ytri ráðningum í æðstu stjórnunarstöður. Það kemur hins vegar fram að þær 

konur sem tekið var viðtal við verði varar við glerhurðina og glerþakið en það sem 

aðgreinir þær frá öðrum konum er viðhorf þeirra til þessar hindrana. Þær konur sem náð 

hafa á toppinn eiga það sameiginlegt að horfa framhjá þessum hindrunum og láta þær 

ekki stoppa sig.  

Niðurstöður Hassink og Russo (2010) sýna hinsvegar að konur þurfa oft að láta í 

minni pokann í ytri ráðningum og sérstaklega ef um er að ræða ráðningar í efri þrep 

valdastigans.  

Þegar mismunun á launahækkun og aldursbil voru skoðuð saman þá kom í ljós að á 

aldursbilinu 30-39 ára voru jafn margir sem töldu að sér hefði verið mismunað á þessu 

sviði og voru það jafnframt flestir sem töldu svo vera séu aldursbilinu skoðuð.  

Þar sem æ fleiri konur sækja sér menntun á háskólastigi og með sömu þróun verða 

fleiri konur með háskólamenntun en karlar (Hagstofa Íslands, e.d.-b) á 

vinnumarkaðinum innan nokkurra ára. Með þessari þróun má einnig gera ráð fyrir að 

konur leggi meiri og meiri áherslu á starfsframa sinn, líkt og niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til, sem mun þá ef til vill hafa enn meiri áhrif á barneignir fólks. Segja 

má að þessi þróun sé hafin að einhverju marki þar sem tölur sýna að menntunarstig 

kvenna fer hækkandi sem og fjöldi kvenna ásamt því að konum í stjórnunarstöðum fer 

jafnt og þétt fjölgandi á sama tíma og fæðingartíðni fer lækkandi. Aukning kvenna í 

stjórnunarstöðum virðist samt ekki vera að skila sér í sama hlutfalli út á vinnumarkaðinn 

þar sem aukningin er ekki í línulegu hlutfalli við aukna menntun og hnignun í 
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fæðingartíðni. Ástæður þessa geta verið margvíslegar og hugsanlega er um samvirkni 

margra þátta að ræða. Ingólfur V. Gíslason, dósent í félagsfræði við Háskóla Íslands, 

sagði í viðtali við Eyjuna í júlí 2014 að helstu ástæður minnkandi frjósemi og hækkandi 

meðalaldurs frumbyrja megi rekja til þeirra laga- og efnahagsbreytinga sem hafa átt sér 

stað síðustu ár. Í þessu viðtali sagði hann einnig: „Í fleiri og fleiri löndum er það 

einfaldlega þannig að ef konur eru þvingaðar til að velja á milli vinnumarkaðar og 

barneigna, þá eru fleiri og fleiri konur sem velja vinnumarkaðinn“ (Ingólfur V. Gíslason, 

2014).  

Lilja Lind Pálsdóttir (2012) tekur á því í umræðuhluta rannsóknar sinnar að konur 

virðast ekki skila sér eins vel í stjórnunarstöður og karlar og gengur hún það langt að 

segja að konur séu „vannýttar auðlindir“. Nefnir hún sem skýringu að einfaldlega getur 

ástæðan verið að hefð sé fyrir karlstjórnanda. Sé þetta raunin má gera ráð fyrir að með 

komandi kynslóðum kvenna sem leggja áherslu á starfsframa sinn og með 

áframhaldandi vinnu þegar kemur að jafnrétti kynjanna, bæði þegar spjótin beinast að 

heimili eða vinnu,  ætti þessi hefð að vera á undanhaldi. Þessi þróun gæti hinsvegar 

tekið lengri tíma en vonast hafði verið til sé horft til niðurstöðu rannsóknar sem Elliot og 

Smith (2004) framkvæmdu þar sem kom í ljós að þegar ráða á í stöður innan fyrirtækja 

eiga stjórnendur það til að ráða þann sem er hvað líkastur þeim sjálfum. Þetta á við um 

kyn og fleiri eiginleika. 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að meta hvort að atvinnurekendur taki meira 

tillit til karla eða kvenna töldu bæði kynin atvinnurekendur taka meira tillit til kvenna 

þegar kom að því að sinna heimili og börnum. Þegar fleiri bakgrunnsbreytur voru 

skoðaðar í tengslum við  þessa spurningu í huga kom í ljós að sama um hvaða 

bakgrunnsbreytu var að ræða var ávallt helmingur þátttakenda sem taldi að 

atvinnurekendur tæki meira tillit til kvenna en karla. Áhugavert er að tæplega 

fjórðungur taldi atvinnurekendur taka álíka mikið tillit til karla og kvenna. Höfundur telur 

að þegar þeim stað hefur verið náð að almennt teljist atvinnurekendur taka jafn mikið 

tillit til karla og kvenna þegar kemur að börnum og heimili að þá sé mikið unnið í 

jafnréttisbaráttu kynjanna. Þegar skoðað var hvaða áhrif tekjur höfðu á þessa 

niðurstöður kom í ljós marktækur munur. Munurinn á við um miðjutekjubilin sem segir 

okkur að upplifun þátttakenda var sú að tekið var meira tillit til kvenna þar sem 
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heildartekjur heimilisins voru á bilinu 250.000-999.000kr. Á meðan almennt er talið að 

konur fái mildari meðferð þegar kemur að því að sinna börnum og heimili hlýtur að 

teljast ólíklegt að þær hljóti sömu virðingu og karlar og mætti ætla að erfiðara geti 

reynst að fá sömu kaup og kjör. 

Þegar skoðað var hvaða áhrif þær breytingar sem gerðar hafa verið á 

fæðingaorlofslöggjöfinni hafa á töku fæðingarorlofs og jafnvel á fæðingartíðni kom í ljós 

að almennt taldi fólk þessar breytingar ekki hafa haft áhrif eða voru ekki vissir. Þegar 

hins vegar rýnt var betur í niðurstöður rannsóknarinnar kom í ljós að tæplega helmingur 

þátttakenda taldi að breytingarnar höfðu ekki haft nein áhrif en tæplega 20% töldu að 

breytingarnar höfðu haft áhrif á töku fæðingarorlofs maka. Þegar þetta hlutfall var 

skoðað út frá kyni kom í ljós að allir sem svöruðu því til að breytingarnar höfðu haft áhrif 

á töku fæðingarorlofs maka voru konur. Þetta þýðir að það voru karlarnir sem voru að 

stytta fæðingarorlof sitt en konur tóku ennþá sitt orlof. Þessar niðurstöður koma heim 

og saman við tölur Hagstofu Íslands þegar skoðaðar voru tölur síðustu ára yfir tekna 

fæðingaorlofsdaga feðra og þróun yfir tíma. 

Í þeim tilfellum þar sem menntunarstig maka var sérnám án háskólagráðu, að öllum 

líkindum iðnnám, töldu þátttakendur að þær breytingar sem gerðar höfðu verið á 

reglum vegna fæðingarorlofs hafi haft áhrif á töku fæðingarorlofs maka. Þegar þessar 

niðurstöður voru skoðaðar nánar með tilliti til þess að meirihluti þátttakenda voru 

konur, sem gerði það að verkum að þessir tíðræddu makar voru karlmenn, kom 

niðurstaðan ekki á óvart og var í samræmi við það sem áður hafði komið fram, þ.e. að 

breytingarnar höfðu haft áhrif á töku fæðingarorlofs karla og þá sérstaklega 

iðnmenntaðra karla. Að þessu undanskildu virtist menntun almennt ekki áhrif á töku 

fæðingarorlofs fólks. Vísbendingar fundust um að tekjur hafi áhrif á töku fæðingarorlofs 

þegar horft er til miðjutekjubilanna. Er það í samræmi við þá umræðu sem hefur verið í 

gangi í þjóðfélaginu að kostnaður vegna barneigna og þær breytingar og takmarkanir 

sem settar hafa verið síðustu ár koma verst við miðstéttina.  

Ekki fundust tengsl þegar skoðað var hvort að breytingar á reglum vegna 

fæðingarorlofs hefðu haft áhrif á áherslu fólks til starfsframa eða þess hvort að fólk væri 

almennt tilbúið til að setja starfsframann á bið vegna fjölskylduaðstæðna. Almennt voru 

þátttakendur sammála því að breytingarnar höfðu ekki haft áhrif eða voru ekki vissir. 
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Það kemur þó ekki á óvart að meira en helmingur þeirra sem lögðu ekki áherslu á 

starfsframann töldu að þessar breytingar hefðu haft áhrif á töku fæðingarorlofs maka. Í 

flestum tilfellum á þetta þá við um að kona leggur ekki áherslu á starfsframann og 

karlinn tekur minna fæðingarorlof. Hugsanlega getur hér verið um að ræða sameiginlega 

ákvörðun fólks að karlinn taki minna fæðingarorlof á meðan konan leggur meiri áherslu 

á fjölskylduna. Hér væri fróðlegt að skoða hvort þessi svörun væri vegna 

umhverfisaðstæðna eða hvort þetta væri einlæg ákvörðun fólks.  

Það er mat höfundar að það sé ekki nóg að lög og reglur breytist til að ná fram 

jafnrétti á milli kynjanna heldur er nauðsynlegt að bæði konur og karlar taki þátt í að 

láta hlutina breytast, bæði í framkvæmd en ekki síður í hugsunarhætti. 

Hugsunarhátturinn er eflaust mikilvægasta breytingin þar sem gjörðir okkar endurspegla 

hugsunarhátt okkar. Það er mikilvægt að konur slái ekki af markmiðum sínum er varða 

starfsframa, nema þær sannanlega kjósi svo, þótt kreppur herji á og regluverk hjálpi ef 

til vill ekki til. Ættu konur ekki að hafa jafna möguleika á starfsframa og karlar jafnvel þó 

það verði líklega alltaf konur sem munu bera börnin undir belti og hugsanlega vera 

þeirra aðalumönnunaraðili fyrstu mánuðina í lífi barnsins? Höfundur trúir því að jafnrétti 

er möguleiki séu bæði kynin sannanlega tilbúin til að taka á sig jafna ábyrgð er kemur að 

uppeldi barna og að sinna heimili. Til að svo geti orðið þarf fyrst og fremst að eiga sér 

stað breyting í huga okkar.  

Ljóst er á niðurstöðum rannsóknarinnar að barneignir virðast hafa nokkur áhrif á 

starfsframa fólks og þá sérstaklega kvenna á Íslandi í dag eða að minnsta kosti er það 

upplifun fólks. Sú staðreynd að konur eru í minnihluta stjórnenda á Íslandi og hafa alltaf 

verið styður þessa niðurstöðu. Ef til vill gæti ástæða þess tengst því að það eru konur 

sem ganga með börn, konur sem fæða börnin og konur sem eru með fæðu barnsins 

fyrstu mánuðina í lífi þess eða hvort að ástæðan sé einfaldlega að konum almennt langi 

ekki og sækist því ekki eftir stjórnunarstöðum innan fyrirtækja. 

Hugmyndin að efni ritgerðarinnar kom upp eftir að höfundur las yfir nokkrar 

rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið um samskonar efni. Markmið höfundar með 

þessari rannsókn er í fyrsta lagi að kanna hvort að almennt sé talið að barneignir hafi 

áhrif á starfsframa fólks og þá sérstaklega hvort að munur væri á svörun kynjanna. Í 

öðru lagi að kanna hvort að aðstæður á vinnumarkaði væru ef til vill að hafa áhrif á 
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upplifun fólks og í síðast lagi að fá fullvissu fyrir því hvort að konur yfirhöfuð leggi eins 

mikla áherslu á að setja sér markmið er tengjast starfsframa og ná þeim og karlar.  

Niðurstöðurnar skal ekki líta á sem heilagan sannleika um stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði þegar horft er til barneigna og starfsframa heldur eru þær frekar hugsaðar 

til að gefa vísbendingu um hvaða þættir það eru sem skipta máli og hvort að sumir 

þættir skipti meira máli en aðrir. Það hvernig fólk túlkar upplifanir sínar og aðstæður 

sem það lendir í er ávallt þeirra huglæga mat sem getur jafnvel breyst með tíð og tíma 

miðað við aðstæður hverju sinni. Hafa skal í huga að rannsókn þessi er einungis ein leið 

til að nálgast rannsóknarefnið. Fróðlegt væri að kafa enn dýpra í  viðfangsefnið og að 

hafa rannsóknina sjálfa afmarkaðri eins og til dæmis að taka fyrir ákveðna tegund af 

fyrirtækjum eða fólk með ákveðna menntun.  

Ekki þarf að fletta sögubókum langt aftur til að sjá hversu langan veg við höfum 

komið þegar litið er til jafnrétti kynjanna. Þótt ávallt megi gera betur, og sumu verður 

jafnvel ekki breytt, þá er hvert skref sigur í átt að jafnrétti kynjanna. Konur eru enn í 

minnihluta þegar kemur að æðstu stöðum innan fyrirtækja en fyrirtæki og stjórnendur 

eru orðnir meðvitaðri um kynjastöðuna, sérstaklega eftir lagasetninguna árið 2009 þar 

sem kveðið var á um að eftir árið 2013 má kynjahlutafallið ekki fara undir 40%. 

Rannsóknir sýna að í efnahagskreppum fá konur aukin tækifæri frekar en hitt og sagan 

hefur sýnt að í því ástandi eins og nú ríkir hafa stærstu breytingarnar í átt að jafnrétti 

litið dagsins ljós. Í efnahagskreppum virðast konur sækja sér aukna menntun og sækja 

harðar fram en á öðrum tímum hvað svo sem veldur. Fátt er svo með öllu illt að ekki 

boði eitthvað gott. 

7.3 Annmarkar rannsóknarinnar 

Rannsóknir eru framkvæmdar með það í huga að fá innsýn eða sjónarhorn á 

raunveruleikann (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003) og eru spurningakannanir oft notaðar til 

að afla gagnanna sem rannsaka á. Styrkur spurningakannanna er meðal annars sá að 

hægt er að afla fjölbreyttra gagna á stuttum tíma en einnig er talið að sterk tengsl séu á 

milli þess sem fólk segist gera og þess sem það svo raunverulega gerir (Þorlákur 

Karlsson, 2003).  

Ýmsar rannsóknir um samskonar málefni hafa verið framkvæmdar síðustu ár en 

höfundur hefur ekki rekist á neina sem skoðar starfsframa sérstaklega út frá 
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barneignum með þessum hætti og hér hefur verið gert og má því segja að um forprófun 

hafi verið að ræða. Markmiðið með rannsókninni var að leita svara við 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram og var það gert með því að setja fram tilgátur 

sem leitað var svara við.  

Niðurstöðurnar skulu skoðaðar með það í huga að svarhlutfall voru 58 þátttakendur 

sem er heldur fáir þátttakendur og þar með er erfitt að alhæfa um niðurstöðurnar og 

varast ber að yfirfæra þær hugsunarlaust yfir á þýðið án frekari rannsóknar. Einnig var 

dreifingin ekki ákjósanleg þar sem svarhlutfall karla var 22,4% á móti 77,6% hjá konum. 

Þar sem ekki er hægt, útfrá einni rannsókn, að álykta með fullkominni vissu að það úrtak 

sem valið var sé lýsandi fyrir allt þýðið væri nauðsynlegt að endurtaka rannsóknina til að 

sýna fram á réttmæti þeirra ályktana sem lagðar hafa verið fram.  

Þar sem um megindlega rannsókn var að ræða getur úrtakið hafa skekkt rannsóknina 

þar sem úrtakið gat ef til vill hafa verið einsleitara en ákjósanlegt er þar sem allir 

þátttakendur í rannsókninni voru nemendur í sama námsskeiðinu í Háskóla Íslands.  

Í rannsóknarferli sem þessu geta ýmsar villur skotið upp kollinum. Gott þykir að 

rannsakandinn sé meðvitaður um þessar villur og hverjar þær eru með það að markmiði 

að áhrif þeirra verði hverfandi. Helstu villur sem um ræðir eru í fyrsta lagi miðsækni 

þegar þátttakendur nota jaðarsvarmöguleika treglega. Í öðru lagi er um að ræða 

svokölluð miðleikaáhrif þegar þátttakendur meta áreiti sem þeir þekkja af eigin reynslu 

vægar eða harðar. Í þriðja lagi er gott að rannsakandinn sé meðvitaður um það þegar 

þátttakendur leggja mat á eigin frammistöðu eða svo kölluð geislabaugsáhrif (Þorlákur 

Karlsson, 2003). 

Þegar horft er til baka, sérstaklega með það í huga að spurningalistinn var nánast 

unninn frá grunni, þá er höfundur almennt ánægður með framkvæmd og úrvinnslu 

rannsóknarinnar í heild sinni. Þó hefði verið nauðsynlegt að hafa úrtakið stærra og 

kynjahlutföllin jafnari til að hægt væri að  túlka niðurstöðurnar af meiri festu og ákveðni.  
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8 Lokaorð 

Lokaafurð þessa meistaranáms, sem nú er senn að ljúka, er þessi rannsókn eða 

meistararitgerð eins og hún er oftast kölluð. Höfundur fór í meistaranám með það að 

markmiði að bæta við þekkingu sína á þeim sviðum þar sem áhuginn liggur og til að 

verða samkeppnishæfari á vinnumarkaði. Þar sem menntunarstig Íslendinga fer 

hækkandi er nauðsynlegt að huga að eigin stöðu sé ætlunin að eiga möguleika á 

draumastarfinu. Þessi vinna sem og námið í heild sinni hefur ekki eingöngu aukið 

menntun og þekkingu höfundar heldur einnig færni í að koma frá sér efni ásamt því að 

auka þjálfun í skipulögðum og öguðum vinnubrögðum. Þetta eru allt eiginleikar sem eiga 

eftir að nýtast ekki eingöngu á vinnumarkaðinum heldur einnig í lífinu almennt.  

Tilgangur rannsóknar þessarar var að rannsaka hvort að barneignir hafi áhrif á 

starfsframa fólks og hvort að þær hindranir sem verða á vegi kvenna á leið sinni upp 

valdastigann tengist börnum eða barneignum. 

Mikilvægt er fyrir karla ekki síður en konur að gera sér grein fyrir stöðunni á 

vinnumarkaði þegar kemur að því að skipuleggja barneignir í samhengi við 

starfsframamarkmið. Allar rannsóknir sem þessar eru af hinu góða, bæði þar sem þær 

gera fólk meðvitaðra um raunverulega stöðu, hvert við höfum náð og hvað megi betur 

fara en einnig auðvelda þær fólki að taka upplýstar ákvarðanir.
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