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ÚTDRÁTTUR  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort munur sé á andlegri líðan og ýmissa 

álagsþátta hjá konum og körlum. Hvílir umönnum barna enn fremur á herðum 

kvenna, á Íslandi, en karla og er enn til staðar kynbundin verkaskipting á 

heimilisstörfum? Skoðaður verður kynbundinn munur á milli þess hve einstaklingar 

eyða mörgum klukkustundum vikulega í umönnun barna, annarra heimilismanna, 

heimilisstörf og launaða vinnu. Rannsóknin byggir á Könnun á heilsu og líðan 

Íslendinga árið 2007 sem framkvæmd var af Lýðheilsustöð. Úrtakið samanstóð af 

íslenskum ríkisborgurum fæddir frá 1. janúar 1928 til 21. október 1989, með 

lögheimili á Íslandi 22. október 2007 og ekki skráð með aðsetur erlendis. Fjöldi þeirra 

sem svaraði var 5772 (N=5772) sem er um 60% svarhlutfall. Niðurstöður styðja fyrri 

rannsóknir og kenningar. Sjá má tengsl þess að andlegt álag er meira hjá konum 

heldur en körlum. Hlutfallslega fleiri konur sjá um umönnun barna og heimilisstörf 

heldur en karlar. Þær upplifa fremur streitueinkenni, eiga erfiðara með svefn og 

upplifa síður þá tilfinningu að finnast þær vera úthvíldar. Konum leið einnig 

markvisst verr en körlum. Barnlausu fólki leið einnig verr andlega og það upplifði 

meira álag heldur en fólk með börn. Ekki voru tengsl á milli barnafjölda og verri 

andlegrar líðan.  
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INNGANGUR 

Hugmynd mín að BA ritgerð kviknaði í kjölfar sögu hinnar bandarísku Brendu Slaby 

sem lenti í þeim skelfilegu aðstæðum að gleyma tveggja ára barni sínu í bíl í 

steikjandi hita í ágúst mánuði á meðan hún var í vinnunni. Þessi kona var ósköp 

venjuleg móðir og eiginkona í fullu starfi sem átti í fullu fangi með að samræma 

vinnu og heimilislíf. Þennan afdrifaríka dag hafði hún átt að keyra dætrum sínum í 

gæslu á sitt hvorn staðinn, en vanalega var það í verkahring eiginmannsins. En þar 

sem hann hafði átt tíma hjá tannlækni komst hann ekki með börnin í gæsluna. Eftir að 

Brenda hafði skutlað eldri dótturinni í gæslu gleymdi hún að keyra þeirri yngri í gæslu 

sem var sofandi í bílstólnum og keyrði beint í vinnuna. Brenda var utanvið sig, var að 

drífa sig í vinnuna og skipuleggja með sjálfri sér hvað verkefni biðu hennar yfir 

daginn. Þegar Brenda kom loks að barninu í bílnum að vinnudegi loknum, var það 

látið. Dánarorsökin var hitastrókur vegna þess að barnið hafði verið inn í bílnum í um 

38 stiga hita án loftkælingar í þessa átta tíma (Canning, Gittlin, Bunn og Ibanga, 

2008).  

Þessi hræðilegi atburður er umhugsunarverður af nokkrum ástæðum. Hvað er það 

sem fær konu til þess að gleyma barninu sínu í heilan dag í sjóðandi heitum bíl og 

hvaða álag er á herðum hinnar hefðbundnu vestrænu konu.  

Tilgangur rannsóknarinnar er því að sjá hvort það sé munur á álagi og andlegri 

líðan á milli kynja þegar horft er til barnafjölda og hjúskaparstöðu. Einnig verður 

skoðaður kynbundinn munur á milli þess hve einstaklingar eyða mörgum 

klukkustundum á viku í eftirfarandi verkefni: Umönnun barna á heimilinu, 

ummönnun annarra heimilismanna, önnur heimilisstörf (t.d. þvott/þrif, matseld, 

uppþvott, innkaup, viðhald húss/bíls), launaða vinnu.  

Fjallað verður um fyrirvinnukerfið (male breadwinner family model), þar sem 

hlutverk karlmannsins var að afla fjölskyldunni tekna og hlutverk konunnar, sem var á 

framfærslu eiginmannsins, var ólaunuð vinna helguð fjölskyldunni (Newman og 

Grauerholz, 2002). 

Gengið verður út frá kenningum um valdið, þá sér í lagi skilgreiningum Silviu 

Walby á kenningunni um kynbundið vald. Kallar hún valdið kynjakerfið, sem hún 

segir vera félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni 

undirskipun kvenna (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Einnig verður greint frá 
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kenningum um mörg félagsleg hlutverk, út frá kenningunni um hlutverkatogstreitu (e. 

role stress hypothesis) og kenningunni um að mörg félagsleg hlutverk hafi jákvæð 

áhrif á einstaklinginn (e. role expansion theory). 

Skoðaðar verða þrjár íslenskar rannsóknir sem allar varpa ljósi á íslenskt samfélag 

og stöðuna í dag. Sú fyrsta er frá árinu 2004 og er skýrsla um efnahagsleg völd 

kvenna sem unnin var fyrir forsætisráðuneytið. Önnur skýrslan er frá árinu 2008 og 

nefnist: Kynhlutverk: Viðhorf til kynbundinnar verkaskiptingar og er eftir Kolbein H. 

Stefánsson. Þar fjallar hann um kynjaviðhorf Íslendinga og viðhorf þeirra til 

kynbundinnar verkaskiptingar. Þriðja skýrslan nefnist: Samspil vinnu og heimilis: 

Álag og árekstrar og er einnig eftir Kolbein H. Stefánsson og kom út árið 2008. Þar 

fjallar hann um álag í vinnu og á heimilum og reynir að varpa ljósi á hvort vinna og 

heimilislíf séu streituvaldar í íslensku samfélagi. 

Því næst verður greint frá streitu og andlegri líðan þá út frá vinnutengdri streitu og 

streitu utan vinnu. Einnig verður greint frá þeim þáttum sem fela í sér að reka heimili 

og að eiga fjölskyldu. Fjallað verður um samþættingu vinnu og heimilis og þeirri 

togstreitu kvenna að samræma þetta tvennt, sem gerir það að verkum að mörgum 

konum finnst þær þurfa að velja hvaða hlutverki þær vilja gegna í lífinu.  

Í þessari rannsókn verður því reynt að leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

• Er ummönnun barna ennþá á herðum kvenna á Íslandi 

•  Er enn til staðar þessi kynbundna verkaskipting þegar kemur að 

heimilisstörfum? 

• Er munur á milli kynja á álagi og andlegri líðan? 

Til þess að svara þessum rannsóknarspurningum voru notuð gögn úr könnun sem 

lögð voru fyrir af Lýðheilsustöð og nefnist Könnun á heilsu og líðan Íslendinga árið 

2007. Þar voru eftirfarandi spurningar bornar saman við kyn, barnafjölda og 

hjúskaparstöðu: Hefur eitthvað af eftirfarandi ástandi þínu truflað daglegt líf þitt? 

(þrekleysi, svefnerfiðleikar, þungar áhyggjur, kvíði og depurð) og hve mörgum 

klukkustundum verð þú að jafnaði á viku í eftirfarandi verkefni? (umönnun barna á 

heimili þínu, umönnun annarra heimilismanna, önnur heimilisstörf og launaða vinnu. 

Í lokin eru svo niðurstöður dregnar saman í umræðu  
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1.FRÆÐILEGT YFIRLIT 

1.1 Fyrirvinnukerfið (male breadwinner family model) 

Með útbreiðslu markaðsþjóðfélagsins varð hið svokallaða fyrirvinnukerfi (male 

breadwinner family model) ríkjandi á 19 öld. Í því fyrirvinnukerfi aflaði alþýðan sér 

lífsviðurværis með launavinnu og varð húsbóndinn á heimilinu fyrirvinnan. Var það 

hlutverk karlmannsins að afla fjölskyldunni tekna og hlutverk konunar samkvæmt 

opinberum skilgreiningum, var ólaunuð vinna helguð fjölskyldunni þar sem konan var 

á framfærslu eiginmannsins. Þessi hugmyndafræði, kölluð „mæðrahyggja“ byggði á 

því að konur væru veikbyggðari af náttúrunnar hendi og ef þær færu út á 

vinnumarkaðinn þar sem væri bæði samkeppni og líkamlega erfið störf, yrðu þær 

veikar. Eiginleikar þeirra tengdust fórnfýsi, umönnun og hlédrægni og væru þessir 

eiginleikar því best nýttir innan veggja heimilisins. Staða karla í samfélaginu væri 

hins vegar önnur. Ímynd þeirra byggðist á sjálfsábyrgð, valdi og stjórn yfir vinnu og 

fjölskyldu og var því talið að staða þeirra væri utan veggja heimilis. Það væri í náttúru 

karlmanna að vera strangir, árásagjarnir, útsmognir, skynsamir og djarfir og allir 

þessir eiginleikar hentuðu vel kröfum vinnumarkaðarins (Newman og Grauerholz, 

2002; Guðmundur Jónsson, 2004 ). 

Þéttbýlismyndun breytti fjölskyldugerðinni úr því að vera framleiðslueining í það 

að verða neyslueining. Í byrjun iðnvæðingar vann stór hluti kvenna launaða vinnu 

utan heimilis, sem af sumum var talin ógn við vald karlmannsins og varð lausnin sú 

að takmarka vinnu kvenna og barna með því að ýta undir þá hugmyndafræði að staða 

konunnar væri innan veggja heimilisins og um leið tryggja stöðu karlmannsins í 

samfélaginu sem fyrirvinnu og höfuð fjölskyldunnar. Við það jókst verkaskipting 

kynjanna til muna og kynjakerfið festist í sessi. Þessi þróun ýtti undir kynskiptan 

vinnumarkað þar sem yfirgnæfandi hópur karlmanna vann reglulega utan heimilsins 

fyrir launum og yfirgnæfandi hópur kvenna vann innan veggja heimilisins án þess að 

fá borguð laun fyrir vinnu sína (Anderson, 2006; Edgell, 2006). 

Þetta fyrirvinnukerfi naut mikillar hylli sérstaklega meðal máttarstólpa 

samfélagsins af báðum kynjum. Var þessi verkaskipting kynjanna talin ein af 

hornsteinum samfélagsins sem leiddi til góðs siðferðis, stöðuleika og velfarnaðar. 

Víða voru settar lagalegar skorður við þátttöku kvenna á vinnumarkaði. 

Fyrirvinnukerfið var hins vegar aldrei allsráðandi hugmyndafræði í iðnaðarríkjum 
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heldur frekar einhverskonar staðalímynd þess hvernig þjóðfélagið ætti að vera, þá 

helst hjá millistéttafjölskyldum. Verkakonur unnu meira eða minna launavinnu og í 

fátækum fjölskyldum unnu bæði konur og börn bæði í verksmiðjum og í sveitum. Þó 

svo að lögin ættu að vernda konur og börn gegn óhóflegri vinnu töldu margir að það 

eina sem þau gerðu væri að gera körlum hærra undir höfði (Newman og Grauerholz, 

2002; Guðmundur Jónsson, 2004).  

Edgell (2006) bendir á að þessi hugmyndafræði fyrirvinnunnar hafi helst verið 

áberandi meðal millistéttafjölskylda í Bretlandi á 19 öld. En þrátt fyrir þessi gildi sá 

hin hefðbundna millistéttareiginkona lítið um heimilisstörfin og einbeitti sér heldur að 

ólaunaðri vinnu fyrir utan heimilið, þá sér í lagi sjálfboðavinnu sem ógnaði ekki stöðu 

karlmannsins. 

Á 20. öld urðu miklar breytingar á fyrirvinnukerfinu sem endurspeglaðist í aukinni 

þátttöku kvenna á vinnumarkaði og breyttum áherslum í stefnumótun um 

fjölskyldumál. Hugarfar fólks breyttist samhliða því og íhaldssöm sjónarmið viku 

fyrir frjálslyndari og nútímalegri viðhorfum. Þó svo að breytingarnar hafi verið miklar 

að mati Kolbeins H. Stefánssonar (2008a), er langt frá því að fyrirvinnukerfið sé 

horfið í vestrænum þjóðfélögum. Það sést þegar skoðaðar eru tölur um heimilishald, 

en allstaðar á Vesturlöndum er hærra hlutfall kvenna en karla sem tileinkar sér 

heimilishaldið að mestu eða öllu leyti. Þó svo að konur tileinki sér að mestu leiti 

heimilishaldið má ekki ganga út frá því sem gefnu að þær séu ekki fyrirvinnur eða 

vinni jafn mikið og karlar í nútíma samfélögum.  

Samkvæmt Cunningham (2008) hafa nokkrir rannsakendur spáð því að þetta 

frjálslynda hugarfar muni að nokkru leyti ganga tilbaka í hinum Vestræna heimi og að 

hið hefðbundna fyrirvinnukerfi muni rísa upp að nýju. Telja þeir að skýringuna megi 

meðal annars finna í endurreisn íhaldssömu flokkanna á níunda áratugnum, 

neikvæðum birtingamyndum fjölmiðla á barnagæslu og hnignun í atvinnumálum karla 

(Cunningham, 2008).  
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1.2 Kenningar um valdið 

Kenningin um valdið er meðal nokkurra kenninga sem skýrir yfirráð karla yfir 

konum. John Stuart Mills taldi að þetta yfirráð karla yfir konum væri rótgrónasta 

yfirráðakerfi sögunnar og bar það saman við þrælahald (Þorgerður Einarsdóttir, 

2006). 

Í skýrslu Forsætisráðuneytisins (2004) er hægt að skipta valdinu í tvennt. Í fyrsta 

lagi hinu efnislega valdi sem er yfirráð á efnislegum gæðum og náttúrunni og í öðru 

lagi stjórnarlegt vald sem vísar til stjórnunar á fólki. Í skýrslunni kemur fram að 

uppspretta valdsins geti verið mismunandi. Fólk velst til áhrifa t.d. vegna færni, 

tengsla við aðra og hæfileika. Yfirráð yfir efnislegum gæðum og yfirráði yfir öðru 

fólki getur verið náð með eigin dugnaði og vinnu, eða valdið erfist á milli kynslóða. 

Vald getur einnig tekið á sig hin ýmsu form. Kynbundið vald er dæmi um slíkt form, 

en þá hefur annað kynið vald yfir hinu. Feðraveldið er form af valdi sem gefur 

karlmanninum vald til að stjórna konunni. Kynbundið vald er hins vegar stærra 

hugtak heldur en bara það að karlmaðurinn hafi vald til að stjórna konunni. Bradley 

(1999), flokkar þetta kynbundna vald niður í níu flokka, sem eru þó ekki tæmandi. 

Nefnir hún efnahagsleg völd, stöðuvöld, tæknivöld, líkamleg völd, táknræn völd, 

samvinnuvöld, persónuleg völd, kynferðisleg völd og heimilisvöld. Þó að flestum 

tegundum valda hafa verið stjórnað af karlmönnum hafa sum verið þróuð af konum til 

að streitast á móti yfirráðum karla.  

1.2.1 Kynjakerfið 

Þorgerður Einarsdóttir (2006) fjallar um kenningu breska félagsfræðingsins Sylviu 

Walby. Walby kallar þetta kynbundna vald kynjakerfið og skilgreinir það sem 

félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun 

kvenna. Þó er ekki hægt að alhæfa yfirráð vegna kyns yfir alla því að ekki eru allar 

konur kúgaðar af körlum vegna kyns síns. Walby skiptir kynjakerfinu niður í tvö 

kerfi, kynjakerfi einkasviðsins og kynjakerfi opinberasviðsins. Í kynjakerfi 

einkasviðsins voru konur útilokaðar frá opinberri þátttöku og höfðu þar af leiðandi 

ekki nein borgaraleg eða pólitísk réttindi. Í kynjakerfi opinbera sviðsins voru konur 

ekki útilokaðar frá samfélagsþátttöku en hið kvenlæga er hins vegar undirskipað 

körlum og hinu karllæga eins og í atvinnulífinu. Sylvia Walby telur að hægt sé að 

mæla stig kynjakerfisins út frá sex breytilegum þáttum sem skarast að einhverju leyti. 
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Þeir þættir eru launavinna, heimilishald, ríkisvald, ofbeldi, kynferði og menning. Þessi 

kerfi liggja djúpt í félagslegum grunngerðum sem birtast í hinum ýmsu félagslegu 

athöfnum og samskiptatengslum. Kerfin eru mismunandi rótgróin og geta bæði verið 

ósýnileg eða lögbundin, formfest eða óáþreifanleg. 

Edgell (2006) telur að afleiðingar af þessu karllæga kynjakerfi hafi gert það að 

verkum að í lok nítjándu aldar í Bretlandi og öðrum vestrænum löndum hafi 

hugmyndin um karlinn sem fyrirvinnuna og konuna sem húsmóðurina fest sig í sessi.  

Haldið hefur verið fram að uppspretta yfirráða karla yfir konum liggi í 

móðurhlutverkinu þar sem konur sjá um að ganga með börnin og næra þau með 

brjóstagjöf og sú ábyrgð á börnunum hafi gert þær háðar körlunum. Þetta hlutverk 

kvenna í nútíma þjóðfélagi er þó að mestu fyrst og fremst félagslegt fyrirbæri. Með 

tilkomu pelans gátu karlmennirnir nært börn sín jafnt á við konurnar (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2006). 

1.3 Kenningar um mörg félagsleg hlutverk. 

Kolbeinn H. Stefánsson (2008b) er meðal þeirra sem bent hafa á að konur á 

Vesturlöndum vinni á tveim vinnustöðum. Sá fyrri er vinnan sem þær fá borgað fyrir 

og starfa fyrir utan heimilið og sá seinni er vinnan sem þær vinna inni á heimili sínu 

launalaust. Þar sem meginþorri kvenna í hinum vestræna heimi er á vinnumarkaðnum 

er orðið sjaldgæft í dag að karlmennirnir séu eina fyrirvinnan og allar aðstæður í 

samfélaginu breyttar. Vegna mikilla þjóðfélagsbreytinga hefur atvinnuþátttaka kvenna 

á Íslandi aukist mikið á síðustu árum. Í seinni tíð hefur athyglin beinst að því að hinu 

hefðbundna heimilislífi getur fylgt álag og streita sem kemur niður á launaðri vinnu 

og öfugt.   

Þróun í hinum vestræna heimi síðustu fjörtíu árin hefur leitt til þess að bæði karlar 

og konur eru í meira mæli bæði með ábyrgð á heimili og í vinnu. Það gefur til kynna 

að bæði kynin hafa mörg hlutverk að gegna í sínu daglega lífi eins og að sinna vinnu, 

foreldrahlutverkinu og heimilisstörfum. Hjá konum er ábyrgðin orðin meiri heldur en 

hún var, þar sem þær eru bæði útivinnandi og hafa enn mestu ábyrgðina á 

heimilisstörfum og barnauppeldi (Nordenmark, 2002). 

Hugtakið „spillover“ þýtt sem smitáhrif kom fyrst fram á sjónarsviðið í kringum 

1980. Hugtakið getur bæði verið neikvætt og jákvætt því einstaklingur getur upplifað 

smitáhrif á milli mismunandi hlutverka í lífinu á neikvæðan og jákvæðan hátt. 
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Neikvætt út frá því að það trufli frammistöðu í vinnu eða heimili eða jákvætt að það 

bæti heilsu hans (Hanson, Hammer og Colton, 2006). 

Til að skoða hvaða afleiðingar þessi mörgu félagslegu hlutverk einstaklings hafa á 

líðan og heilsu hans verða skoðaðar tvær kenningar. Sú fyrri er kenningin um 

hlutverkatogstreitu (e. role stress hypothesis) og sú seinni er kenningin um að mörg 

félagsleg hlutverk hafi jákvæð áhrif á líðan og heilsu og að það sé í raun kostur að 

gegna mörgum hlutverkum í einu (e. role expansion theory). 

1.3.1 Kenning um hlutverkatogstreitu (e. role stress hypothesis) 

Rannsóknir sem styðja kenninguna um hlutverkatogstreitu (e. role stress hypothesis) 

benda til þess að samspil fjölskyldu og atvinnulífs stuðli að meiri kröfum heldur en 

einstaklingurinn ræður við. Einstaklingurinn hefur því minni tíma og orku í hvert 

hlutverk fyrir sig og verða því kröfurnar of miklar. Afleiðingar þess að vinna bæði 

utan og innan heimilisins geta leitt til streitu sem síðar getur leitt til geðrænna 

vandamála. Þessi togstreita hefur verið meira áberandi á meðal kvenna sem eru með 

börn á framfæri og í launuðu starfi heldur en karla í sömu stöðu (Nordenmark, 2002; 

Hanson, Hammer og Colton, 2006).  

Hinsvegar bendir Nordrenmark (2002) á rannsóknir sem sýna fram á að geðræn 

vandamál sé einnig að finna hjá karlmönnum sem stunda vinnu. Niðurstöður sýna að 

það getur verið erfitt að sinna barnauppeldi og vera í launaðri vinnu á sama tíma. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að streitan er minni hjá pörum með börn, þar sem 

hin hefðbundna verkaskipting er við lýði og þegar hlutverk einstaklingsins innan 

sambandsins er skýrt.   

Rannsókn Wortman, Biernat og Lang (1991), sýnir að giftar konur sem eiga börn á 

leikskólaaldri séu líklegri heldur en feður eða mæður eldri barna til að upplifa 

smitáhrif á milli vinnu og fjölskyldu, hlutverkastreitu og upplifa minni ánægju í 

hjónabandinu. Mæður sem vinna úti upplifa pressu að þurfa að sinna vinnu og 

fjölskyldu jafnt sem leiðir til þess að þeim finnst þær aldrei ná utan um allt sem þær 

þurfa að gera.  

1.3.2 Kenning um jákvæð áhrif margra hlutverka (e. role expansion theory) 

Kenningin um að mörg félagsleg hlutverk hafi jákvæð áhrif á einstaklinginn (e. role 

expansion theory), eru mótsvar við kenninguna um hlutverkatogstreitu. Út frá 

kenningunni þá hafa margvísleg hlutverk einstaklingsins jákvæð áhrif á líðan og 
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heilsu (Nordenmark, 2002). Hagurinn af því að gegna margvíslegum hlutverkum í 

lífinu getur verið sá að eitt hlutverk getur haft jákvæð áhrif á annað, eins og að öðlast 

þekkingu og færni í einu hlutverki sem hægt er að nota í öðru hlutverki. Það hlutverk 

sem einstaklingurinn upplifir sig sem góður í, getur virkað sem höggdeyfir ef honum 

finnst hann hafa mistekist í öðru hlutverki (Hanson, Hammer og Colton, 2006). Það 

eru til dæmi sem sanna að það að hafa margvísleg hlutverk í lífinu geti vegið meira 

heldur en neikvæðu áhrifin með því að veita einstaklingnum félagslegt tengslanet, 

fjárhagslegt sjálfstæði og meira sjálfstraust (Krantz og Ostergren, 2001). 

Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að jákvæð sálfræðileg áhrif sem fást með mörgum 

félagslegum hlutverkum njóta sín best þegar ábyrgð einstaklingins á heimili og 

börnum er ekki of mikil (Nordenmark, 2002).  

1.4 Fyrri rannsóknir 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða samspil vinnu og heimilis og 

verkaskiptingu á milli kynjanna. Rannsóknir sýna misjafna stöðu karla og kvenna á 

ýmsum sviðum samfélagsins, meðal annars innan fjölskyldunnar. Konur eru enn í 

mörgum tilfellum ábyrgar fyrir allri ummönnun, heimilis og fjölskyldu. Þessi ábyrgð 

innan heimilisins leiðir oft til þess að konur hafa takmarkaðri möguleika til 

starfsframa og þátttöku í opinberu lífi heldur en karlmenn. Afleiðingar þess eru að 

möguleikar kvenna til að tryggja efnahagslega stöðu sína og réttindi er verri heldur en 

karlmanna (Sigríður Þorgeirsdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2004). 

Hér á eftir verið farið nánar í þrjár íslenskar rannsóknir. Sú fyrsta er frá árinu 2004 

og er skýrsla um efnahagsleg völd kvenna sem unnin var fyrir forsætisráðuneytið. 

Könnunin var framkvæmd af IMG-Gallup árið 2003 til að kanna viðhorf til jafnréttis í 

íslensku samfélagi. Könnunin var símakönnun þar sem 1200 manns á aldrinum 18-74 

ára voru valdir af handahófi úr þjóðskrá (Forsætisráðnuneytið, 2004). 

Önnur skýrslan nefnist Kynhlutverk: Viðhorf til kynbundinnar verkaskiptingar eftir 

Kolbein H. Stefánsson og kom út árið 2008. Þar fjallar hann um kynjaviðhorf 

Íslendinga og viðhorf þeirra til kynbundinnar verkaskiptingar. Byggir hann greiningu 

sína á gögnum The International Social Survey Programme um fjölskyldulíf og breytt 

kynhlutverk frá árinu 2002. Upplýsingarnar um Ísland byggja á sambærilegum 

gögnum sem safnað var árið 2005 (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008a).  

Þriðja skýrslan er frá árinu 2008 og nefnist Samspil vinnu og heimilis: Álag og 
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árekstrar og er einnig eftir Kolbein H. Stefánsson. Fjallar hann um álag í vinnu og á 

heimilum og reynir að varpa ljósi á hvort vinna og heimilislíf séu streituvaldar í 

íslensku samfélagi. Einnig er metið hvernig fólk vill í raun verja tíma sínum. Eins og í 

fyrri rannsókninni byggir hann á gögnum The International Social Survey Programme 

um fjölskyldulíf og breytt kynhlutverk frá árinu 2002. Upplýsingarnar um Ísland 

byggja á sambærilegum gögnum sem safnað var árið 2005 (Kolbeinn H. Stefánsson 

2008b).  

1.4.1 Efnahagsleg völd kvenna. 

Forsætisráðuneytið gaf út skýrslu árið 2004 sem nefnist Efnahagsleg völd kvenna. Í 

þeirri skýrslu var farið yfir niðurstöður í könnun þar var spurt var um verkaskiptingu á 

heimilisstörfum. Samkvæmt þeirri rannsókn var mikill munur á svörum kynjanna. 

68% kvenna sögðu að þær bæru aðeins meiri eða mun meiri ábyrgð á heimilisstörfum 

heldur en maki þeirra og einungis 2,5% karla töldu sig bera meiri ábyrð heldur en 

maki sinni. Karlmenn svöruðu í 57,9 % tilfella þeir bera jafn mikla ábyrð og maki 

þeirra á heimilisstörfum. Kynin meta einnig vinnuframleg sitt ólíkt. Karlar segja sig 

sinna verkunum oftar heldur en konur þeirra segja þá gera. Þegar heimilisstörfin eru 

aðgreind þá kemur mismunur kynjanna bersýnilega í ljós. Þegar kemur að 

eldamennsku þá segjast 68,3 % kvenna oftast bera ábyrgðina á móti 16% karla. 47% 

kvenna sögðust oftast sjá um uppvaskið eða setja í uppþvottavél á móti 22% karla. 

78% kvenna sögðust oftast sjá um þvottinn á móti 8% karlmanna sem virðist vera 

rauður þráður í öllum könnununum sem gerðar eru, að þvottur virðist vera litið á sem 

eingöngu kvennastarf. Þegar kom að þrifum féll það í hlut kvenna á heimilum en í 

62% tilfella sjá þær oftast um að þrífa á móti 11% karla. Konur segjast í 51% tilfella 

sjá um að kaupa inn fyrir heimilið en 16% karla svara því að þeir sjái oftast um slíkt 

(Forsætisráðnuneytið, 2004). 

Þegar kemur að umönnun og samskiptum vegna barna, segjast aðeins 12% karla 

sjá oftast um samskipti við starfsmenn dagheimila eða skóla og aðeins 6% þeirra 

sögðust oftast vera ábyrgir fyrir ummönnun barna þeirra. Konur hins vegar segjast í 

53% tilfella sjá oftast um öll samskipti á dagheimilum eða skóla og 48% þeirra segjast 

oftast vera ábyrgar fyrir umönnun barna þeirra. Með þessum tölum má bersýnilega sjá 

að þrátt fyrir að hlutfall kynjanna á vinnumarkaði sé jafnt, fellur ábyrgðin á heimilinu 

og umönnun barna ennþá að mestu á herðar konunnar (Forsætisráðnuneytið, 2004). 
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Laun virtust einnig skipta máli í þessu samhengi. Þær konur sem höfðu lægri laun 

en 250 þúsund krónur á mánuði töldu í 68,5% tilfella þær bera meiri ábyrgð á 

heimilisstörfum heldur en maki þeirra en ef konurnar höfðu yfir 250 þúsund krónur í 

mánaðarlaun lækkaði sú tala í 55,1%. Þegar kom að eldamennsku þá lækkaði talan úr 

70,4% í 55,9% hjá þeim konum sem höfðu yfir 250 þúsund krónur í mánaðarlaun. 

Karlar með lægri laun en 250 þúsund krónur á mánuði sáu frekar um þvottinn (10%) 

heldur en þeir sem höfðu hærri laun (5%) (Forsætisráðnuneytið, 2004). 

Helstu niðurstöður könnunarinnar sýndu að konur sinna í mun meira mæli 

heimilisstörfum og umönnun barna en makar þeirra þó svo að flestir í rannsókninni 

(92,9%) hafi hins vegar talið að umönnun og uppeldi eigi að skiptast jafnt á milli 

kynjanna. Ekki var munur á afstöðu kynjanna þar. Þó telja nokkuð margir mæðurnar 

vera hæfari einstaklinga til að sinna uppeldinu heldur en feður og er það viðhorf meira 

ríkjandi hjá körlum og eldra fólki (Forsætisráðnuneytið, 2004). 

1.4.2 Kynhlutverk: Viðhorf til kynbundinnar verkaskiptingar 

Skýrsla Kolbeins H. Stefánssonar frá árinu 2008 heitir: Kynhlutverk: Viðhorf til 

kynbundinnar verkaskiptingar. Markmið Kolbeins var að greina viðhorf fólks til 

kynhlutverka og annarra þátta sem hafa áhrif á verkaskiptingu kynjanna eins og 

hugmyndir fólks um hvað það er sem konur vilja og áhrif þátttöku kvenna á 

vinnumarkaði á börn og fjölskyldulíf (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008a). 

Þegar spurt var út í hvort hlutverk karla væri að afla tekna og hlutverk kvenna að 

sjá um heimili og börn er heildardreifing kynjanna nokkuð svipuð, 20,4% karlmanna 

voru annaðhvort nokkuð eða mjög sammála staðhæfingunni á móti 18,3% kvenna. 

Karlar sem voru annaðhvort frekar eða mjög ósammála voru 73,2% samanborið við 

77% kvenna (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008a). 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr spurningunni: Barneignir og streita af völdum 

heimilislífs, má sjá að konur upplifðu markvisst meiri streitu heldur en karlmenn í 

öllum aldursflokkum. Mesta streitan var hjá einstaklingum á aldrinum 31-40 ára, 

29,7% hjá körlum og 34,2% hjá konum. Hlutfall karlmanna lækkaði síðan í næsta 

aldursbili á eftir en lækkar ekki aftur hjá konum fyrr en eftir 50 ára aldurinn, sem er 

það aldursbil þegar að börnin eru flest farin að heiman (Kolbeinn H. Stefánsson, 

2008a). 

Fólk var spurt út í það hvort þeim finnist að konur eigi að vinna utan heimilis fulla 
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vinnu, hluta úr degi eða ekki vinna utan heimilis. 73,7 % karla og 86,3% kvenna 

sögðu að konan ætti að vinna fulla vinnu eftir giftingu en fyrir barneignir. Þegar að 

barn undir skólaaldri væri komið á heimilið, sögðu 21,7% karla og 23,1% kvenna að 

konan ætti að vinna fullan vinnudag og 20,1% karla og 15,9% kvenna sögðu að hún 

ætti bara alls ekki að vinna. Hlutfall kynjanna var hins vegar svipað í svörum hvort 

konan ætti að vinna eftir að yngsta barnið byrjaði í skóla 37,3% karla sögðu að hún 

ætti að vinna fullan vinnudag og 38,8% kvenna. Flestir töldu að konan ætti að vinna 

hluta úr degi. Hins vegar voru 84,6% karla og 87,0% kvenna því sammála að konan 

ætti að vinna fulla vinnu eftir að börnin væru flutt að heiman. Fólk var beðið um að 

svara þeirri staðhæfingu að það er í lagi að vinna launuð störf, en í rauninni vilja 

flestar konur eignast heimili og börn. Þar er athyglisvert að aðeins hærra hlutfall 

kvenna (67,6%) en karla (63,2%) telur að konur kjósi fjölskyldulífið umfram launaða 

vinnu. Niðurstöður sýndu einnig að 29,4% af öllum þeim konum sem svöruðu og 

16,6% karla voru mjög sammála þeirri staðhæfingu að besta leið konunnar til að vera 

sjálfstæð væri að starfa utan heimilisins. Hins vegar voru 20,2% karla því mjög 

ósammála og 13,4% kvenna (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008a). 

Mikill munur var á svörum kynjanna eftir því hvort þau væru mjög sammála þeirri 

staðhæfingu að samband útivinnandi móður við börn sín getur verið jafn hlýtt og 

traust og móður sem vinnur ekki utan heimilis, en aðeins 37,6% karla voru mjög 

sammála á móti 50,5% kvenna. 8,2% karla voru mjög ósammála en 4,2% kvenna 

(Kolbeinn H. Stefánsson, 2008a). 

Helstu niðurstöður úr skýrslu Kolbeins benda til að Íslendingar virðast almennt 

vera á þeirri skoðun að draga eigi úr verkaskiptingu kynja á heimilum. Þessi afstaða 

virðist þó aðeins ná upp að vissu marki. Gögnin benda til þess að hefðbundnar 

hugmyndir um kynhlutverk og verkaskiptingu kynjanna sé enn við lýði í íslensku 

samfélagi og virðast þessar hugmyndir vera ríkjandi hjá báðum kynjum (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2008a). 

1.4.3 Samspil vinnu og heimilis: Álag og árekstrar 

Þriðja skýrslan er einnig eftir Kolbein H. Stefánssonar og heitir: Samspil vinnu og 

heimilis: Álag og árekstrar. Markmið Kolbeins var að kanna hverjar óskir fólks væru 

um vinnutíma og kanna undir hversu miklu álagi fólk telur sig vera bæði í vinnu og á 

heimili. Þar kemur fram að lægra hlutfall karla en kvenna segjast vera sáttir við 
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vinnutíma sinn, hlutfallið er 41,4% á móti 51,7%. Einnig eru fleiri karlmenn, (48,5%) 

sem vilja draga úr vinnutíma sínum en konur (36,4%) (Kolbeinn H. Stefánsson, 

2008b). 

Þegar kannað var hvernig fólk vildi eyða tíma sínum kom greinilegur munur á 

milli kynjanna í ljós. Karlmenn svara í 75% tilfella vilja eyða meiri tíma með 

fjölskyldu en hjá konum er hlutfallið 58,8%. Þegar kemur að heimilisstörfum þá er 

hlutfall þeirra karla sem vilja auka þann tíma sem þeir eyða í heimilisstörf 43,6 á móti 

16,5% hjá konum (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008b). 

Aðeins hærra hlutfall karla eða um 42,1% telur vinnu utan heimilis vera 

streituvaldandi á móti 39,3% kvenna. Einnig sýna tölur að mun hærra hlutfall kvenna 

eru því ósammála að vinnan sé streituvaldur eða um 32,7% á móti 27,5% karla. Þegar 

skoðaðar eru tölur um hvort fólk hafi tíma til að sinna öllu heima fyrir telja 47,8 % 

kvenna sig skorta tíma á móti 51,3% karla. Hærra hlutfall kvenna en karla líta einnig á 

heimilið sem streituvald í lífi sínu. 20,0% karla og 23,5% kvenna eru mjög sammála 

staðhæfingunni: Það er svo mörgu að sinna heima fyrir að oft hef ég ekki tíma til að 

ljúka því öllu. Hins vegar er 31,2% karla frekar sammála því og 24,3% kvenna. 20,3% 

karla eru hins vegar mjög ósammála staðhæfingunni á móti 24,0% kvenna (Kolbeinn 

H. Stefánsson, 2008b). 

Þegar skoðaður er mismunur á milli kynja þegar kemur að árekstri heimilis og 

vinnu, upplifa 24,3% karla og 26% kvenna það nokkrum sinnum í viku að þau hafi 

komið of þreytt(ur) heim úr vinnu til að sinna þeim verkum sem þarf að sinna. 39,1% 

karla og 33,5% kvenna upplifa þessa tilfinningu nokkrum sinnum í mánuði. 17,2% 

karla og 16,5% kvenna segjast hins vegar aldrei upplifa þetta. Munurinn á milli kynja 

í þessari breytu er því ekki mikill. Þegar að spurt var út í staðhæfinguna: Ég á erfitt 

með að sinna fjölskyldunni vegna þess tíma sem ég ver til vinnu minnar, sögðust 

16,7% karla og 10% kvenna upplifa það nokkrum sinnum í viku. Karlmenn sögðust í 

28,1% tilfella upplifa það nokkrum sinnum í mánuði en konur í 16,2% tilfella. 

Karlmenn virðast því í meira mæli upplifa erfiðleika við að sinna fjölskyldunni vegna 

vinnu. Hins vegar virtust heimilisstörfin ekki hafa mikil áhrif á vinnuna því aðeins um 

2,1% karla og 4,1% kvenna sögðust koma nokkrum sinnum í viku þreytt í vinnu 

vegna heimilisstarfa. Hlutfallið fór hins vegar upp í 18,0% hjá körlum og 12,2% hjá 

konum sem sögðust upplifa það einu til tvisvar sinnum í mánuði (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2008b). 
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1.5 Streita og andleg líðan 

Margir þættir geta valdið andlegu ójafnvægi og koma þar inn þættir eins og streita, 

hraði í nútíma samfélagi, kröfur samfélagsins og þær kröfur sem við höfum á okkur 

sjálf. Fjárhagsáhyggjur og tímaskortur eru einnig þættir sem geta valdið langvarandi 

streitu og raskað andlegu jafnvægi fólks. Einnig getur ástvinamissir, slys og 

atvinnumissir haft sömu afleiðingar fyrir sálarlíf einstaklingsins og gefur sömu 

einkenni, bæði líkamleg og andleg. Þessi einkenni eru meðal annars kvíði, bakverkir, 

hjartsláttartruflanir, hár blóðþrýstingur og næmi fyrir kvefi og öðrum 

umgangspestum. Einstaklingar upplifa þunglyndi og áhyggjur (Sigríður Hrönn 

Bjarnadóttir, 2000). 

Streita er hugtak sem allir þekkja og upplifa einhvern tímann á lífsleiðinni. Gjarnan 

er talað um að streita eða stress hafi þrjár merkingar. Í fyrsta lagi er það streita í 

umhverfinu þar sem einstaklingar upplifa streitu á mismunandi hátt. Atburður sem 

getur verið streituvaldandi hjá einum aðila getur haft lítil áhrif á annan þar sem 

einstaklingar eru afar misnæmir fyrir áreiti í umhverfi sínu. Í öðru lagi er það innri 

spenna, en oft er talað um streitu sem innri tilfinningu um spennu, eins og kvíða, reiði 

eða tímahrak. Í þriðja lagi er það samansafn þreytu og spennu, en langvinnt álag er 

það form streitu sem erfiðast er að greina. Viðvarandi streita getur einnig skemmt 

líffæri mannsins þannig að hann eldist hraðar og verr en ella (Jórunn Frímansdóttir, 

2005).  

Allt andlegt og líkamlegt álag er streituvaldur. Andlegt álag er verra en líkamlegt, 

þar eru áhyggjur og óvissa kvíðavaldur. Í nútímasamfélagi valda flest störf meiru 

andlegu álagi heldur en líkamlegu. Andvökur eru einn mesti og markvissasti 

streituvaldur sem til er og hlýst gjarnan af andlegu álagi (Jórunn Frímansdóttir, 2005). 

Samkvæmt Glass og Fujimoto (1994) eru tengsl þess að vinna bæði utan og innan 

heimilis, geti ýtt undir andlega streitu bæði hjá konum og körlum. Sú streita sem 

einstaklingurinn upplifir í vinnu eða heima fyrir getur haft smitandi áhrif á milli. Í 

fjölskyldum þar sem eru tvær fyrirvinnur gremst konum oft að þurfa að vinna 

„tvöfalda vakt“ sem felst í því að vinna launaða vinnu og vinnu innan veggja 

heimilisins. Karlmenn upplifa á sama hátt að þær kröfur sem eru settar á þá á 

heimilinu, séu ekki til staðar hjá karlmönnum sem séu í þessum „hefðbundnu“ 

hjónaböndum (Lorber og Moore, 2002). 
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Lillard og Waite (1995), telja að hjónabandið hafi mismunandi merkingu fyrir 

konur og karla. Hjónabandið „hans“ er fólgið í því að festa ráð sitt og njóta gagns af 

vinnu eiginkonunnar innan veggja heimilsins. Hjónabandið „hennar“ býður þess í stað 

upp á að búa við fjárhagslegt öryggi í lífinu (Lorber og Moore: 2002) 

1.5.1 Vinnutengd streita 

Samkvæmt Önnu Björk Aradóttur (2008) benda rannsóknir til þess að streita sé að 

verða eitt algengasta vinnutengda vandamál hins vestræna heims. Þó svo að streita 

geti í sjálfu sér verið hvetjandi, getur viðvarandi og illviðráðanleg streita haft slæm 

áhrif á heilsu fólks. Ef ekki er samræmi á milli krafna sem gerðar eru til starfsmanna 

og væntinga þeirra og þarfa eða getu til að ráða við viðfangsefnin, getur afleiðingin 

orðið vinnutengd streita. Ef streita verður langvarandi getur hún haft í för með sér 

þunglyndi, kvíða, kulnun, truflun á ónæmiskerfi og hjarta- og æðasjúkdóma. 

Vinnutengd streita getur einnig haft óbein áhrif á vellíðan fólks. Hún getur skert getu 

til þess að taka upp jákvæða lífshætti og haft áhrif á afköst fólks og starfsemi 

vinnustaða þar sem hún dregur úr vinnuframlagi einstaklingsins, eykur 

veikindafjarvistir og starfsmannaveltu.  

Hildur Friðriksdóttir (2004) bendir á að rannsóknir hafi sýnt að streita og önnur 

andleg og líkamleg vanlíðan hefur aukist á undanförum árum. Fleiri kvarta undan 

þreytu, stoðkerfisvandamálum hefur fjölgað og fleiri leita nú til læknis en áður. Á 

Íslandi stafa veikindafjarvistir nú æ oftar af kvillum sem tengjast einhæfum 

vinnustellingum og of miklu álagi. Telur Hildur að þessa skýringu megi rekja til 

stöðugt meira áreitis í vinnuumhverfinu og vaxandi krafna.  

Samkvæmt íslenskum og erlendum rannsóknum er líklegra að konur upplifi 

vinnustreitu og ýmis konar vanlíðan fremur en karlmenn. Hvort sem það er vegna 

þess að konur eru meðvitaðari um heilsufar sitt og líðan eða ekki, þá sýna rannsóknir 

að konur upplifa í enn meiri mæli vanlíðan og streitu. Bæði eru konur lægra settar en 

karlmenn á vinnustöðum og eins eru heimilisstörfin að mestu leyti á þeirra herðum 

hvort sem þær eru útivinnandi eður ei. Rannsóknir sýna að tengsl séu á milli lágra 

tekna og vanlíðunar og má því rekja ójöfnuð og lakari heilsufar kvenna til þess 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004).  

Konur hafa almennt lægri laun en karlar á vinnumarkaði þó að nýjar tölur ParX 

(2008) sýni að þessi munur fari lækkandi. Samkvæmt launakönnun í september 2008, 
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voru konur með 17% lægri föst laun en karlar en eftir að margvíslegar skýribreytur 

höfðu verið teknar inn, voru konurnar með rúmlega 7% lægri laun. 

1.5.2 Streita utan vinnu 

Hildur Friðriksdóttir (2004) telur að álag og áreiti utan vinnu hafi aukist. Segir hún að 

álagið sé í raun sjálfsskaparvíti hvers og eins þar sem niðurstöður rannsóknar hennar 

benda til þess að í stað þess að draga úr einu hlutverki þegar annað bætist við, tekur 

fólk endalaust við þar til álagið og streitan eru farin að hafa áhrif á heilsuna. Þrátt fyrir 

að fólk sé komið með börn og báðir foreldrar vinni fyrir utan heimilið geri fólk þó enn 

sömu kröfur til sín og áður en börnin komu til sögunnar. Sem gerir það að verkum að 

vinnutími fjölskyldunnar bæði utan og innan heimilis hefur aukist. Samkvæmt Hildi 

hafa rannsóknir hér á landi og annars staðar sýnt að konur bera oftar en karlar ábyrgð 

á börnum sínum og heimilishaldi. Þessi ábyrð gerir það að verkum að mæður eiga að 

jafnaði erfiðara með samþættingu fjölskyldulífs og atvinnu en feður. Bendir hún á að 

samkvæmt kanadískri rannsókn séu mæður haldnar meiri streitu og depurð en 

barnlausar starfssystur þeirra og feður sem skapast af meira hlutverkaálagi. 

Rannsóknir sýna einnig að andleg heilsa er betri hjá þeim útivinnandi mæðrum sem 

deila ábyrðinni á börnunum með feðrum.  

Samkvæmt rannsókn Frankenhauser og Ödman frá árinu 1983, á útivinnandi 

mæðrum, mátti sjá að þegar streituhormón kvenna var mælt sýndu niðurstöður að 

þeim fór hækkandi hjá konum í lok vinnudags. Má það ef til vill rekja til þess að þær 

eru farnar að undirbúa sig undir það álag sem býður þeirra heima fyrir eftir að hinum 

hefðbundna vinnudegi líkur (Ásta Snorradóttir, 2008). 

1.6 Heimilisstörf 

Á Alþjóðlegum baráttudegi kvenna þann 8 mars 2009, gaf tímarit Vatíkansins, 

L'Osservatore Romano út grein sem innihélt þau nýstárlegu skilboð til kvenna í 

heiminum, að þær skyldu þakka þvottavélinni þátt sinn í frelsisbaráttu þeirra og að 

þvottavélin spilaði þar stærri rullu heldur en getnaðarvarnapillan. Fyrirsögn 

greinarinnar var: „Þvottavélin og frelsi kvenna: settu duftið í, lokaðu vélinni og 

slappaðu af.“ Segir í greininni að með þvottavélinni geti konan uppfyllt „ímynd 

súperkonunnar, brosandi, máluð og geislandi innan um heimilistækin“ (mbl.is, e.d.).  
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Ábyrgð kvenna á heimilisstörfum á sér langa sögu. Í fyrstu samfélögunum voru 

karlmennirnir veiðimenn og konurnar safnarar sem sáu um búið og fjölskylduna. 

Karlmennirnir voru líkamlega sterkari og hlutverk þeirra var að vernda fjölskylduna 

fyrir hvers kyns hættum og sjá fyrir mat og skjóli. En með tilkomu iðnvæðingarinnar 

skipti líkamsatgervi ekki lengur máli þar sem tæknivæðingin leysti vöðvaaflið af 

hólmi (Bradley, 1999).  

Með nýrri tækni komu fram nýjar kröfur. Á millistríðsárunum kom fram nýr 

iðnaður sem sérhæfði sig í neyslu heimilanna í formi fjöldaframleiðslu. Neysluvenjur 

heimilanna breyttust í kjölfarið með þessum nýju vörum eins og tilbúnum mat eða 

heimilistækjum sem léttu konunum heimilishaldið. Varð þetta til þess að konum gafst 

kostur á að vinna fyrir utan heimilið, þar sem þessar nýju vörur spöruðu þeim vinnuna 

inni á heimilinu (Gluksmann, 2005). 

Á síðari hluta 20. aldar jókst atvinnuþátttaka kvenna umtalsvert. Með þessum 

breytingum viku íhaldssamari sjónarmið fyrir frjálslyndari og nútímalegri viðhorfum. 

Ekki lengur var talið að hlutverk konunnar væri einungis að sinna börnum og heimili 

og hlutverk karlmannsins að vera fyrirvinnan (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008a).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í Vestrænum þjóðfélögum sýna að þó svo að 

hlutverk og staða konunnar á vinnumarkaði hafi batnað mikið þýði það hins vegar 

ekki að þessi breyting skili sér í jafnri skiptingu á heimilisverkum. Þrátt fyrir að konur 

séu farnar að sinna mikilvægari störfum og séu meira menntaðar, er ábyrgðin á 

heimilinu og börnunum að stórum hluta í höndum þeirra (Þóroddur Bjarnason og 

Andrea Hjálmsdóttir, 2008; Wortman, Biernat og Lang 1991). 

Samkvæmt Newman og Grauerholz (2002) sýnir þessi ábyrð kvenna enn í dag á 

börnum og heimili, að þessi gömlu gildi eru enn samloðin í nútímasamfélagi.  

Ingólfur V Gíslason (2008) telur það meðal annars vel þekkt að ástand heimilisins 

er gjarnan talið endurspegla mannkosti kvenna fremur en karla (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2008a).  

Þessa hugmyndafræði um fjölskylduímyndina telur Sigrún Júlíusdóttir (2006) vera 

enn til staðar við stofnun fjölskyldu á 21. öldinni, þar sem samstaða er um 

„ábyrgðarkvöð“ mæðranna og fyrir/„vinnukvöð“ feðranna.  

Hugmyndafræði kynjakerfisins hafði ýtt undir ákveðna dýrkun á hinum sanna 

kvendóm. Til þess að kona geti flokkast kvenleg í hinum eiginlega skilning þá þurfti 

hún að helga sig að heimilinu og fjölskyldunni. Það var ekki aðeins á herðum 
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konunnar að sjá alveg um heimilið, heldur varð hún gerð að mestu leyti ábyrg fyrir 

allri ummönnun barnanna (Newman og Grauerholz, 2002).  

Hlutverk konunnar innan veggja heimilisins er ekki aðeins tengt menningunni 

heldur einnig tungumálinu. Dæmi um slíkt er orðið „húsmóðir“ sem vísar til þess að 

það sé hlutverk konunnar að sjá um heimilið. Fyrsta rannsóknin sem skilgreindi 

heimilisstörf sem vinnu var gerð af Both Lopata í Bandaríkjunum. Vann hann úr 

gögnum sem safnað var á milli 1950-1960 meðal 568 húsmæðra í Chicago á aldrinum 

19 til 84 ára. Samkvæmt niðurstöðum Lopata var vinna innan veggja heimilisins álitin 

lág þjóðfélagsstaða sem má rekja til þess að hún er bæði ólaunuð og krefst lítils 

undirbúningar og æfingar. Einnig öðlast konan slíka stöðu með því að ganga í 

hjónaband eða sambúð. Þessi samfélagsstaða konunnar gerir það að verkum að 

konurnar upplifðu það sem neikvæða merkingu að hafa titilinn húsmóðir því litið væri 

á að þær væru „aðeins húsmæður“. Margar konur í rannsókninni höfðu því óbeit af 

orðinu (Edgell, 2006).  

Rannsókn sem gerð var í Svíþjóð sýndi fram á tengsl á milli þess ef heimilisstörf 

hvíldu einungis á einum aðila þá mátti tengja það við lélegri geðheilsu sem leiddi til 

þunglyndiseinkenna. Einnig mátti sjá að jafnræði á heimili var meira hjá pörum áður 

en börnin komu til sögunnar, en stuttu eftir að fyrsta barnið fæddist varð hlutverk 

kynjanna á heimilinu íhaldsmeira. Hins vegar var meira jafnræði á heimilum eftir því 

sem menntunarstig karlmannsins varð meira og því minni sem launamunur parsins var 

(Krantz og Ostergren, 2001). 

1.6.1 Vinnan á heimilinu 

Vinna sem unnin er fyrir launum, sama í hvaða formi hún er, er alltaf flokkuð sem 

vinna. En öll sú vinna sem unnin er inni á heimilinu er oftast ósjáanleg öðrum en 

heimilisfólki og þar sem ekki er greitt fyrir þessa tegund af vinnu er hún ekki í raun 

flokkuð sem vinna. Hér fyrir neðan er listi Newman og Grauerholz (2002) hvað felst í 

því að reka heimili og fjölskyldu: 

Vinnan við að fæða: skipuleggja máltíðir, þekkja innihald matarins, kaupa matinn, 

undirbúa máltíðir og hreinsa til eftir matinn.  

Húsverk: Þrífa húsið, sjá um að þrífa, laga og ganga frá fötum og öðru lérefti, 

hugsa um dýr og plöntur, hafa umsjón með allir pappírsvinnu heimilisins, fjármálum, 

stundaskrár og hafa umsjón með öðru viðhaldi sem viðkemur heimilinu.  
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Skyldan við ættingja: heimsækja ættmenni, skrifa og senda kort og bréf, símtöl og 

gjafakaup.  

Neyslan: fara í búðir, lesa um vörur og þjónustu, panta efni, bera saman verð og 

fleira. 

Öll þessi ofanverð störf fela í sér margvísleg störf eins og það eitt að þrífa húsið, 

það þarf til dæmis að ryksuga, moppa, skúra, þurrka af, þrífa klósett, vaska og bað, 

þrífa bakaraofn, eldhúsbekki, glugga og fleira. Fyrir utan öll þessi störf á heimilinu 

þarf að hugsa um börnin og það sem viðkemur umhirðu þeirra  

Samkvæmt könnun Gallup frá árinu 2002 vann 71% kvenna á móti 25% karla ekki 

meira en 40 stundir á viku í aðalstarfi sínu. 54% kvenna hafði launað aukastarf á móti 

42% karla. Er því merkilegt að skoða þessar tölur í sambandi við heimilisstörf sem 

voru einnig mæld í könnuninni. Heimilisstörfin voru skilgreind sem hreingerningar á 

húsnæði eða bíl, þvott, matarundirbúning og fleira. Svaraði 33% kvenna að þær ynnu 

allt að 10 tíma á viku við slík störf á heimilinu en 78% karla svöruðu því játandi. 

Þegar að tíminn fór upp í 11-20 stundir lækkaði hlutfall karlmanna í 18% en konurnar 

hækkuðu upp í 38%. Ef tíminn sem fór í heimilisstörf á viku hækkaði enn meir og 

varð 21-30 tímar á viku þá fór hlutfall kvenna í 17% en hlutfall karlanna varð aðeins 

3%. Aðeins 1% karla sögðust vinna meira en 31 stundir á viku við heimilisstörf á 

móti 11% kvenna (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004).  

1.7 Samþætting vinnu og heimilis 

Fyrsti áratugur síðustu aldar einkenndist af þeirri togstreitu kvenna á Íslandi hvort 

hlutverk þeirra ætti einungis að vera barnauppeldi og heimilisstörf eða hvort þær ættu 

að taka þátt í hinu opinbera lífi og fara út á vinnumarkaðinn. Alla síðustu öld fór 

þátttaka kvenna á vinnumarkaði þó aldrei undir þriðjung (Þorgerður Einarsdóttir, 

2006).  

Samkvæmt Ástu Snorradóttir (2008) leiddu þessar breytingar á vinnumarkaði og 

nýtt hugarfar til þess að hefðin í íslensku samfélagi er sú að í flestum fjölskyldum eru 

tvær fyrirvinnur. Þessar breytingar kalla á það að samþætting vinnu og heimilis spilar 

stærra hlutverk í samfélaginu heldur en áður.  

Togstreita kvenna á milli vinnu og fjölskyldu sem gerir það að verkum að mörgum 

konum finnst þær þurfa að velja hvaða hlutverki þær vilja gegna í lífinu. Ef kona 

ákveður að vera barnlaus og einblína á starfsframann fær hún stimpil fyrir að vera 
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köld, sjálfselsk og ókvenleg. Ef hún er móðir sem vinnur mikið geta sumir talið að 

hún vanræki börnin sín. Ef hún er í vinnu og lætur börnin og heimilið ganga fyrir geta 

sumir litið á það sem svo að hún sé ekki nægilega skuldbundin vinnunni og ef hún er 

heimavinnandi húsmóðir þá er litið svo á að hún hafi horfið aftur í samfélagsgerð 

sjötta áratugarins (Newman  og Grauerholz, 2002). 

Það má einnig velta því fyrir sért hvort að krafa konunnar á sjálfa sig að vera þessi 

súperkona sé leið konunar til þess að sannfæra sig um að hún geti þetta allt sjálf. 

Samkvæmt Wortman, Biernat og Lang (1991) hafa konur almennt hærri staðal þegar 

kemur að því hvernig heimili og börnum á að vera sinnt, sem gerir það að verkum að 

karlmennirnir draga sig smátt og smátt til baka.  

Þessi togstreita tengist kenningum um hlutverkatogstreitu. Þessi streita getur 

orsakast af þeirri staðreynd að það er líkamlega ómögulegt að vera á tveimur stöðum í 

einu. Álagið í vinnunni eða heima fyrir getur smitast á milli sem gerir það að verkum 

að einstaklingurinn upplifir sig misheppnaðan þar sem hann getur ekki sinnt báðum 

hlutverkum sem skyldi. Einnig getur hegðun sem er viðurkennd í vinnu alls ekki verið 

sambærileg þeirri hegðun sem fólk sýnir heima fyrir. Dæmi um slíkt er kona sem 

vinnur sem kennari og hefur vissar reglur og siði til að stjórna bekknum á kannski 

erfiðara með að nota slíkar reglur á sín eigin börn heima fyrir (Van Hooff, Geurts, 

Kompier og Taris, 2006).  

Rannsóknir sýna að neikvæð smitáhrif á milli hlutverka eru algengari hjá 

foreldrum með ung börn, hjá konum og eru mest hjá einstæðum foreldrum. Þessi áhrif 

eru einnig meiri eftir því hver stjórnunarábyrgð einstaklingsins er og lengd vinnudags 

(Nordenmark, 2002).  

Niðurstöður rannsóknar Nordenmark (2002) leiddi í ljós að munur er á svörum 

karla og kvenna þegar kemur að því hvernig kynin samræma heimili og vinnu. Konur 

upplifa meiri streitu en karlar og fleiri konur heldur en karlar myndu kjósa þann 

möguleika að vinna styttri vinnudag. Þó svo að margar konur kjósi að vinna styttri 

vinnudag eða vera heimavinnandi og sjá um börnin þá er það oft ekki í boði. Kolbeinn 

Stefánsson (2008b), segir að hið íslenska þjóðfélag einkennist af háu húsnæðisverði, 

háu matvælaverði, háu vaxtastigi, mikilli neysluhyggju og mikilli skuldsetningu 

heimilana ef borið er saman við önnur lönd. Telur hann að allir ofangreindir þættir 

setji hinum almenna launþega verulegar skorður. Fjárhagslegar skuldbindingar fólks 
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gera það að verkum að hinn almenni borgari, hvort sem það er kona eða karlmaður, á 

ekki annan kost en að vinna meiri vinnu en hann oft á tíðum kýs sjálfur. 

Út frá ofangreindum rannsóknum og kenningum er því næst að skoða hvernig 

skiptingin heimilisstörfum, launaðri vinnu og umönnun barna er í íslensku samfélagi. 

Einnig verður skoðað hvort kynbundin munur sé á andlegri líðan og álags út frá 

könnun Lýðheilsustöðvar frá árinu 2007.  
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2. AÐFERÐIR 

2.1 Framkvæmd og gögn 

Rannsóknin byggir á gögnum úr könnun sem lögð var fyrir af Lýðheilsustöð og 

nefnist Könnun á heilsu og líðan Íslendinga árið 2007. Eftirfarandi stofnanir og félög 

stóðu einnig að rannsókninni: Landlæknaembættið, Krabbameinsfélagið, 

Vinnueftirlitið, Kennaraháskóli Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands, Háskólinn á 

Akureyri og Háskólinn í Reykjavík. Lýðheilsustöð stóð undir mestum ytri kostnaði 

við rannsóknina. Starfsmenn ofangreindra stofnanna lögðu fram vinnu við 

undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar. Í þessari ritgerð eru 

bakgrunnsbreyturnar kyn, hjúskapastaða og barnafjöldi bornar saman við 

spurningarnar: Hefur eitthvað af eftirfarandi ástandi þínu truflað daglegt líf þitt? 

(þrekleysi, svefnerfiðleikar, þungar áhyggjur, kvíði og depurð) og hve mörgum 

klukkustundum verð þú að jafnaði á viku í eftirfarandi verkefni? (umönnun barna á 

heimili þínu, umönnun annarra heimilismanna, önnur heimilisstörf og launaða vinnu). 

2.2 Úrtakið 

Úrtakið samanstóð af íslenskum ríkisborgurum fæddum 1. janúar 1928 til 21. október 

1989 með lögheimili á Íslandi 22. október 2007 og ekki skráð með aðsetur erlendis. 

Þýðið var 128.778 einstaklingar á höfðuborgarsvæðinu og 74.115 einstaklingar utan 

höfuðborgarsvæðisins. Úrtakið var tekið þannig að jafn margir voru valdir úr hverjum 

aldursflokki eftir búsetu. 9,7% úrtaks var 18-29 ára fólk af höfuðborgarsvæðinu, 9,7% 

úrtaks var 18-29 ára fólk utan höfuðborgarsvæðis. Fjöldi þeirra sem svaraði var 5772 

(N=5772), sem er um 60% svarhlutfall. Skipting kynjanna var þannig að konur voru 

3088 (53,3% svarenda) og karlar voru 2695 (46,7% svarenda).  

Meðal karlkyns svarenda voru 11,9% einhleypir, 4,5% í föstu sambandi en ekki í 

sambúð, 14,8% í sambúð, 62,4% giftir, 4,0% fráskildir og 2,4% ekklar. Meðal 

kvenkyns svarenda voru 10,4% einhleypar, 4,9% í föstu sambandi en ekki í sambúð, 

16,4% í sambúð, 55,1% giftar, 6,1% fráskildar og 7,1% ekkjur. 
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3. NIÐURSTÖÐUR 

3.1 Niðurstöður úr gögnum frá Lýðheilsustöð 2007 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir niðurstöðum úr gögnum frá Lýðheilsustöð og 

þeim spurningum svarað hvort það sé munur á álagi og andlegri líðan á milli kynjanna 

þegar tekið er mið af barnafjölda og hjúskaparstöðu. Markmiðið er einnig að skoða 

hvort kynbundinn munur sé á milli þess hve einstaklingar eyða mörgum 

klukkustundum á viku í eftirfarandi verkefni: Umönnun barna á heimilinu, 

ummönnun annara heimilismanna, önnur heimilisstörf (t.d. þvott/þrif, matseld, 

uppþvott, innkaup, viðhald húss/bíls), launaða vinnu. 

Þær niðurstöður sem hér verða birtar miðast við einstaklinga sem eiga ekkert barn, 

eitt barn, tvö börn, þrjú börn og fjögur börn. Þegar horft er til kyns og hjúskaparstöðu 

svarenda var barnafjöldinn eftirfarandi: 

 

Tafla 1. Hversu mörg börn átt þú? Hjúskaparstaða* Karlar 

 
 

                    Einhleypur      Á föstu      Í sambúð       Giftur     Fráskilinn       Ekkill      Samtals  
 
Engin börn         50,8%         16,9%         19,3%         10,8%          1,6%          0,6%         100% 

1 barn                 11,3%           4,3%         29,4%         44,6%          5,6%          4,8%         100% 

2 börn                   2,1%           1,5%         18,2%         71,5%          5,1%          1,7%         100% 

3 börn                   1,3%           0,8%         10,3%         81,5%          3,5%          2,6%         100% 

4 börn                   1,4%           0,8%           7,3%         83,6%          4,2%          2,9%         100% 

 
 
Eins og sést í töflu 1 þá eru um níu af hverju tíu feðra í könnuninni sem eiga tvö til 

fjögur börn í sambúð eða giftir. Ekki er þó hægt að sjá af þessum gögnum hvort þeir 

hafi forsjá yfir börnunum. Hjá þeim karlmönnum sem eiga tvö börn eru 89,7 % þeirra 

annaðhvort giftir eða í sambúð, 91,8% þeirra sem eiga þrjú börn og 90,9 % þeirra sem 

eiga 4 börn. Þeir sem eru einhleypir, fráskildir eða ekklar og eiga börn eru líklegastir 

til að eiga eitt barn.  
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Tafla 2. Hversu mörg börn átt þú? Hjúskaparstaða* Konur 

 

 
                    Einhleypur      Á föstu      Í sambúð       Giftur     Fráskilinn       Ekkill      Samtals  
 
Engin börn         44,1%         17,8%         27,8%            9,4%          0,4%          0,4%         100% 

1 barn                 19,6%           8,2%         32,8%          33,9%          4,5%          1,1%         100% 

2 börn                   3,6%           2,3%         18,5%          61,6%          9,1%          4,8%         100% 

3 börn                   0,8%           1,7%           9,2%          75,7%          5,5%          7,2%         100% 

4 börn                   1,7%           1,5%           7,3%          68,2%          9,0%        12,2%         100% 

 
 
Hlutfall kvenna sem er í sambúð eða giftar með tvö eða fleiri börn er heldur lægra 

heldur en hjá körlunum. 80,1% kvenna sem eiga tvö börn eru annaðhvort í sambúð 

eða giftar (89,7% karla). Hjá þeim sem eiga þrjú börn eru 84,9% kvenna í sambúð eða 

giftar (91,8 karla) og 75,5% þeirra sem eiga fjögur börn (90,9% karla). Einhleypar 

konur með börn eru líklegastar til að vera með eitt barn.  

3.1.1 Umönnun barna 

Hér verða bornar saman tölur á milli kynja eftir því hve mörgum klukkustundum á 

viku þau verja í umönnun barna á heimili sínu eftir barnafjölda og hjúskaparstöðu. 

Töflurnar eru skiptar eftir kyni.  

 

Tafla 3. Hve mörgum klst. verð þú að jafnaði á viku í umönnun barna á 
heimili*Hversu mörg börn átt þú?* Karlar 

 

 

                              <1               1-6              7-19           20-39            40-59        Samtals 
 
1 barn                 43,9%         11,9%         24,6%         18,3%           1,5%         100% 

2 börn                 47,5%         18,7%         19,2%         13,0%           1,6%         100% 

3 börn                 57,0%         16,0%         18,4%           7,1%           1,6%         100% 

4 börn                 66,3%         16,0%         11,7%           5,5%           0,6%         100% 

 
Samband er marktækt (p =0,000). 
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Tafla 4. Hve mörgum klst. verð þú að jafnaði á viku í umönnun barna á heimili 
*Hversu mörg börn átt þú?* Konur 

 
 

                               <1               1-6              7-19           20-39            40-59        Samtals 
 
1 barn                 34,4%         11,6%         15,5%         20,0%         18,6%         100% 

2 börn                 41,5%         15,0%         16,2%         15,5%         11,7%         100% 

3 börn                 49,4%         17,1%         15,0%         11,0%           7,5%         100% 

4 börn                 53,0%         20,0%         13,7%           8,7%           4,6%         100% 

 
Samband er marktækt (p =0,000). 

 

Það er áhugavert að skoða munstrið á milli kynja og barnafjölda eftir því hve börnin 

eru mörg og hve miklum tíma er eytt í umönnun þeirra. Töflur 3 og 4 sýna ef 

skoðaður er kynjamunur og munur á barnafjölda þeirra sem eyða sex klst. og minna á 

viku segjast 55,8% karla og 46% kvenna með eitt barn, eyða þeim tíma í umönnun 

barns síns. Hjá þeim sem eru með tvö börn segjast 66,2% karla og 56,5% kvenna eyða 

sex klst. og minna. Hjá þeim sem eru með þrjú börn eyða 73% karla og 66,5% kvenna 

sex klst. og minna og 82,3% karla og 73% kvenna með fjögur börn eyða sex klst. og 

minna í viku í umönnun barna. Ef þessar tölur eru bornar saman við þá sem eyða 

tuttugu klst. og fleiri á viku í umönnun, segjast 19,8% karla með eitt barn og 38,6% 

kvenna með eitt barn, eyða meira en þeim tíma vikulega í umönnun. Ef börnin eru tvö 

lækkar talan hjá karlmönnum í 14,6% og hjá konum í 27,2%, ef börnin eru þrjú fer 

talan niður í 8,7% hjá körlum og 18,5% hjá konum. Hún lækkar enn meir með fjórða 

barninu en þá segjast aðeins 6,1% karla og 13,3% kvenna eyða tuttugu klst. og meira 

vikulega í umönnum barna. Konurnar í könnuninni eyða því hlutfallslega meiri tíma 

vikulega í umönnun barna sinna heldur en karlarnir gera. 

 

 

 

 

 

 



Álag og andleg líðan kvenna á Íslandi 

 

 30

Tafla 5. Hve mörgum klst. verð þú að jafnaði á viku í umönnun barna á 
heimili*Hjúskaparstaða? *Karlar 

 
 
                                 <1               1-6              7-19             20-39          40-59 
 
Einhleypir            15,0%           4,4%           2,4%           0,7%           0,0% 

Á föstu                    6,2%           3,1%           2,8%           2,7%           2,7% 

Í sambúð              10,7%         16,7%         26,0%         34,6%         32,5% 

Giftir                    62,9%         73,1%         65,0%         59,2%         56,8% 

Fráskildir               3,2%           1,7%           3,7%           2,7%           8,3% 

Ekkill                      2,1%           0,9%           0,7%           0,0%           0,0% 
 
Samtals                  100%          100%          100%          100%         100% 

Samband er marktækt (p =0,000). 

 

Niðurstöður í töflu 5 sýna að karlmenn sem eru giftir eyða mestum tíma í 

barnaumönnun á viku. Níu af hverjum tíu karlmanna sem eyða 7-19 klst. á viku eru 

giftir eða í sambúð. Af þeim sem eyða 20-39 klst. er hlutfall karlmanna í sambúð 

34,6% og giftra karlmanna 59,2%. Þegar klst. eru komnar upp í 40-59 er hlutfallið 

32,5% hjá karlmönnum í sambúð og 56,8% hjá þeim sem eru giftir. Ekklar eyða 

minnsta tímanum vikulega í ummönnun, en líklegt er að börn þeirra séu í flestum 

tilfellum farin að heiman. Einhleypir karlmenn, karlmenn á föstu og þeir sem eru 

fráskildir eyða einnig minnsta tímanum í umönnun barna í öllum flokkum, en stór 

hluti þeirra er líklega barnlaus eða búa ekki með börnum sínum. Fráskildir karlmenn 

eru þó 8,3% af þeim sem segjast eyða 40-59 klst. vikulega í umönnun, sem bendir til 

þess að það séu karlmenn sem eru með forræði yfir börnum sínum og börnin búa hjá 

þeim.    
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Tafla 6. Hve mörgum klst. verð þú að jafnaði á viku í umönnun barna á 
heimili*Hjúskaparstaða? *Konur heimili 

 

 
                                  <1               1-6              7-19             20-39          40-59 
 
Einhleypar            12,3%         11,0%           4,9%           7,8%           5,1% 

Á föstu                     6,3%           4,3%           3,4%           3,9%           6,1% 

Í sambúð                 9,7%            9,9%        18,2%         30,0%         28,3% 

Giftar                    57,2%          63,3%         63,1%         53,2%         54,4% 

Fráskildar               6,5%           8,7%           8,8%           3,8%           5,1% 

Ekkjur                     8,1%           7,7%           1,6%           1,2%           0,8% 
 
Samtals                   100%          100%          100%          100%         100% 

Samband er marktækt (p =0,000). 

 

Niðurstöður í töflu 6 sýna einnig að tíminn sem fer í barnaumönnun á viku er mestur 

hjá giftum konum eins hjá giftum karlmönnum. Einhleypar konur, konur á föstu, 

fráskildar konur og ekkjur eyða minni tíma heldur en þær sem eru giftar og í sambúð, 

sem líklega má skýra með því að stór hluti þeirra er barnlaus eða börnin farin að 

heiman. Hjá þeim sem eyða 7-19 klst. vikulega í umönnun barna er hlutfall kvenna í 

sambúð 18,2% (26% hjá karlmönnum) og hjá giftum konum 63,1% (65 % hjá 

körlum). Af þeim sem eyða 20-39 klst. er hlutfall kvenna í sambúð 30% (34,6% hjá 

körlum) og giftra kvenna 53,2% (59,2% hjá körlum). Þegar klst. eru komnar upp í 40-

59 er hlutfall kvenna í sambúð 28,3% (32,5% hjá körlum) og 54,4% (56,8% hjá 

körlum) hjá þeim sem eru giftir. Einhleypar konur eyða hlutfallslega meiri tíma 

vikulega í umönnun barna heldur en einhleypir karlar. Af þeim sem eyða 20-39 klst. 

vikulega í umönnun er hlutfall einhleypra kvenna 7,8% en karla 0,7%. Hjá þeim sem 

eyða 40-59 klst. vikulega er hlutfall einhleypra kvenna 5,1% en aftur á móti var engin 

einhleypur karlmaður sem eyddi þeim tíma á viku í umönnun barna. Konur í föstu 

sambandi en ekki í sambúð, fráskildar konur og ekkjur eyddu marktækt meiri tíma 

vikulega í umönnun barna en karlmenn í sömu hjúskapastöðu.  
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3.1.2 Umönnun annarra heimilismanna 

Eftir að búið er að skoða niðurstöður hversu miklum tíma kynin eyða í umönnun 

barna á heimilinu er áhugavert hversu miklum tíma konur og karlar eyða að jafnaði í 

viku í umönnun annarra heimilismanna.  

 

Tafla 7. Hve mörgum klst. verð þú að jafnaði á viku í umönnun annarra 
heimilismanna en barna* Karlar og konur 

 
 

                              <1                1-6               7-19            20-39           40-59        Samtals 
 
Karlar                 79,5%         13,3%           4,9%           1,9%           0,3%         100% 

Konur                 64,4%         20,7%          10,9%           3,3%           0,7%         100% 

 
Samband er marktækt hjá körlum (p =0,000).  
Samband er marktækt hjá konum (p =0,000). 
 

Munurinn á milli kynja er ekki mikill þegar kemur að því hve miklum tíma þau eyða í 

umönnun annarra heimilsmanna en barna eins og sést í töflu 7. Konur eyða þó aðeins 

meiri tíma en karlarnir í þennan þátt. 79,5% karla segjast minna en 1 tíma á viku á 

móti 64,4% kvenna í umönnun annarra heimilsmanna en barna. Ef tölur eru lagðar 

saman í flokknum 1-6 klst. og 7-19 klst,, má sjá að hlutfall karlanna er 18,2% og 

kvenna 31,6%. 
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3.1.3 Heimilisstörf 

Þegar spurt var út í heimilisstörfin, þá er ekki tekið inn í umönnun barna eða annarra 

heimilismanna. Skilgreiningin á heimilisstörfum í könnuninni var hve mörgum 

klukkustundum verð þú að jafnaði á viku í heimilisstörf eins og til dæmis þvott/þrif, 

matseld, uppþvott, innkaup, viðhald húss/bíls. Myndin hér fyrir neðan sýnir muninn á 

milli karla og kvenna.  

 

Mynd 1. Hversu mörgum klst. verð þú að jafnaði á viku í heimilisstörf *Kyn 

 
Samband er marktækt (p =0,000). 

 

Eins og sést á mynd 1 eyða konurnar í könnuninni töluvert meiri tíma í heimilisstörf 

heldur en karlarnir. Ef tölurnar eru lagðar saman segjast 37,7% karla eyða 3 klst. eða 

minna á viku í heimilisstörf. Aðeins 15,2% kvenna segjast hins vegar eyða 3 klst. eða 

minna á viku í heimilisstörf. Þegar tíminn fór upp í 4-6 klst. á viku sögðust rúm 

25,3% karla og 16,2% kvenna eyða þeim tíma í heimilisstörf. Hlutfall milli kynjanna 

var svipað hjá þeim sem eyddu um 7-10 klst. á viku (karlar rúm 18% og konur 20%). 

Þegar að tíminn jókst á viku sem fór í heimilisstörfin mátti byrja að greina 

kynjamuninn. Þá fóru konurnar að fara fram úr karlmönnunum. Ef lagðar voru saman 

tölurnar hjá þeim sem sögðust eyða á milli 11 til 29 klst. á viku í heimilisstörf var 

kynjahlutfallið 17,7% karla á móti 43,7% kvenna. Samanlagðar tölur þeirra sem 

eyddu á milli 30 til 59 klst. á viku skiptist þannig að 0,6% karla sögðust eyða þeim 

tíma í heimilisstörfin á móti 4,9% kvenna.  
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3.1.4 Vinnustundir 

Samkvæmt Hagstofunni var meðalfjöldi vinnustunda á öðrum ársfjórðungi 2007 41,5 

klst. á viku. Þar sem könnun Lýðheilsustöðvar var framkvæmd það ár liggur það beint 

við að nota tölur Hagstofunnar það ár til þess að bera saman við svörin úr könnuninni. 

Meðalfjöldi vinnustunda á viðmiðunarvikunni hjá körlum voru 47,4 klst. en 35,6 klst. 

hjá konum. Meðal vinnustunda þeirra sem voru í fullu starfi var 46,6 klst. Meðal 

vinnustundir meðal karla í fullu starfi var 49,4 klst. en þær tölur voru aðeins lægri hjá 

konunum en meðal vinnustundir kvenna voru 41,6 klst. Þegar meðal vinnustundir 

voru greindar hjá þeim sem unnu hlutastörf voru þær 24,8 klst. Karlar í hlutastarfi 

unnu 24,3 klst. að meðaltali á viku en konur 24,9 klst. (Hagstofa Íslands. e.d).  

Tölurnar hér fyrir neðan sýna hve margar klukkustundir einstaklingarnir sem tóku 

þátt í könnuninni unnu að meðaltali á viku.  

 

Mynd 2. Hve mörgum klst. verð þú að jafnaði á viku í launaða vinnu 

 
Samband er marktækt (p =0,000). 

 

Samkvæmt niðurstöðum virðast karlmenn eyða meiri tíma í launaða vinnu heldur en 

konur, þótt kynjamunurinn sé ekki eins mikill og þegar spurt var um vinnu við 

heimilisstörf. Tölur sýna að 36,1% karla sem svöruðu og 34,3% kvenna vinna enga 

launaða vinnu. Ber að hafa í huga að þeir sem tóku könnunina voru á aldrinu 18 til 79 

ára, sem þýðir að margir eru komnir á ellilífeyrisalduri og aðrir í námi eða á örorku. 

Mestan mun mátti sjá á vinnutíma á milli kynja þegar að tíminn á viku fór yfir 30 
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stundir. Aðeins 4,4% karla sögðust vinna á milli 30-39 klst. á viku á móti 12,9% 

kvenna. Skiptingin á milli kynjana hjá þeim sem unnu 40-49 klst. á viku var hins 

vegar nokkuð jöfn 28,2% karla og 27,2% kvenna. En þegar klst. á viku urðu 50-59 þá 

varð munurinn meiri. 20,4% karla og 4,8% kvenna sögðust vinna meira en 50 klst. á 

viku. Ef tölurnar eru bornar saman við tölur frá Hagstofunni þá má sjá að 15,2% karla 

og 33,5% kvenna vinna innan þessa hefðbundnu 40 klst. vinnuviku af þeim sem 

svöruðu.  

3.1.5 Andleg líðan og streituvaldar 

Einstaklingar sem tóku þátt í könnuninni voru spurð út í andlega líðan og hvort 

ákveðnir þættir hefðu haft truflandi áhrif á daglegt líf þeirra á síðustu tólf mánuðum 

fyrir könnun. Niðurstöður sem hér verða birtar í töflum verða skoðaðar eftir 

barnafjölda og eftir kyni. Skoðaður verður munur á því hvort að eftirfarandi ástand 

hafi truflað daglegt líf þeirra sem tóku könnunina á síðustu 12 mánuðum. Allt eru 

þetta þættir sem geta valdið streitu í lífi einstaklings. 

 

Mynd 3. Hefur eftirfarandi ástand truflað daglegt líf þitt? *Þrekleysi 

 
Samband er marktækt hjá körlum (p =0,001). 
Samband er marktækt hjá konum (p =0,040). 
 

Eins og sést á mynd 3 sögðust konurnar í könuninni í flestum tilfellum upplifa frekar 

þrekleysi heldur en karlarnir. Konur með eitt barn virtust líklegastar til að segja að 

þær hafi upplifað þrekleysi síðustu 12 mánuðina áður en rannsóknin var lögð fyrir eða 

í 28% tilfella en karlmenn með eitt barn upplifuðu þrekleysi í 20,8% tilfella. 23,8% 

kvenna en 12,1% karla með tvö börn, 26,5% kvenna og 19% karla með 3 börn, 25,9% 

kvenna og 19% karla með fjögur börn töldu að þrekleysi truflaði daglegt líf þeirra. 

 



Álag og andleg líðan kvenna á Íslandi 

 

 36

Mynd 4. Hefur eftirfarandi ástand truflað daglegt líf þitt? *Svefnerfiðleikar 

 
Samband er ekki marktæk hjá körlum (p =0,098). 

Samband er ekki marktækt hjá konur (p =0,404). 

 

Tengsl á milli barnafjölda og svefnerfiðleika voru ekki marktæk, hvorki hjá körlum né 

konum. Tölur á mynd 4 sýna að munurinn á milli þeirra sem voru barnlaus og þeirra 

sem áttu barn er ekki mikill og upplifðu konurnar í meira mæli svefnerfiðleika síðustu 

12 mánuðina áður en rannsóknin var lögð fyrir heldur en karlarnir. 

 

Mynd 5. Hefur eftirfarandi ástand truflað daglegt líf þitt? *Þungar áhyggjur 

 
Samband er marktæk hjá körlum  (p =0,038). 
Samband er marktækt hjá konum (p = 0,013). 
 

Konur voru líklegri en karlarnir til að hafa upplifað þungar áhyggjur á síðustu tólf 

mánuðum áður en könnunin var lögð fyrir eins og mynd 5 sýnir. Barnlausar konur 

voru með hæsta hlutfallið eða 32,4%. Hlutfall kvenna með eitt barn var 28,8%, 

hlutfall kvenna með tvö börn 26,3%, kvenna með 3 börn 24,7% og kvenna með fjögur 

börn 22,5%, sem sýndi að hlutfall þeirra sem sögðu að þungar áhyggjur trufluðu 
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daglegt líf þeirra fór lækkandi eftir því sem börnin urðu fleiri. Hjá karlmönnunum 

sögðust 19,8% karla með eitt barn, 17% karla með tvö börn, 16,10% karla með þrjú 

börn og 15,9% karla með fjögur börn upplifa að þungar áhyggjur trufluðu daglegt líf 

þeirra síðustu tólf mánðuði fyrir könnun. 

 

Mynd 6. Hefur eftirfarandi ástand truflað daglegt líf þitt? *Kvíði 

 
Samband er marktæk hjá körlum (p =0,000). 
Samband er marktækt hjá konum (p = 0,000). 
 

Eins og mynd 6 sýnir, virðast barnlausir einstaklingar líklegri til að hafa upplifað 

kvíða heldur en fólk með börn, á síðustu tólf mánðuðum fyrir könnun. Hjá 

barnlausum karlmönnum upplifðu 28,5% þeirra á móti 39% kvenna að kvíði hefði 

truflandi áhrif á þeirra daglega líf. Kvíðinn minnkaði hjá karlmönnum eftir því sem 

börnin voru fleiri en 17,3% karla með þrjú börn upplifðu þennan kvíða en 14% þeirra 

með fjögur börn. Hjá konunum upplifðu 25,8% þeirra sem voru með þrjú börn að 

kvíðinn truflaði daglegt ástand þeirra en fór upp í 27,5% hjá þeim sem voru með 

fjögur börn. 
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Mynd 7. Hefur eftirfarandi ástand truflað daglegt líf þitt? *Depurð 

 
Samband er marktæk hjá körlum (p =0,000). 
Samband er marktækt hjá konum (p = 0,000). 
 

Hlutfallslega fleiri konur upplifðu að depurð hefði áhrif á þeirra daglega líf heldur en 

hjá karlmönnunum. Hlutfall þeirra sem upplifðu að depurð hafi haft truflandi áhrif á 

þeirra daglega líf 12 mánuðum fyrir könnun, fór lækkandi eftir því sem börnin urðu 

fleiri. Hjá barnlausum karlmönnum segja 22,3% þeirra að depurð hafi haft áhrif á 

þeirra daglega líf, en fer niður í 12,5% hjá þeim sem eiga fjögur börn. Hjá barnlausum 

konum segjast 30,6% upplifa depurð á móti 19,2% þeirra sem eiga fjögur börn.  

Í ofnagreindum myndum sést að konur upplifa í meira mæli að allir þessir andlegu 

þættir (þrekleysi, svefnerfiðleikar, þungar áhyggjur, kvíði og depurð) hafi haft áhrif á 

daglegt líf þeirra á síðustu 12 mánuðum fyrir könnunina. Einnig virðast í flestum 

tilfellum vera tengsl á milli þess að andleg vanlíðan virtist minnka því fleiri sem 

börnin eru (fyrir utan svefnerfiðleika) hjá báðum kynjum. Er því ekki hægt að segja 

að andleg vanlíðan aukist eftir því sem börnum fjölgar. 
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3.1.6 Svefn 

Skortur á svefni er oft merki um hvernig andleg og líkamleg líðan er hjá fólki. Hér 

fyrir neðan birtast niðurstöður úr könnuninni á svefni eftir barnafjölda. Skoðaður 

verður munur á milli kynja hvort þau hafi átt erfitt með að sofna síðustu þrjá mánuði 

fyrir könnun og hversu oft þeim hefur fundist þau ústofin.  

 

Tafla 8. Hversu oft hefur þú á síðustu 3 mánuðum átt erfitt með að sofna?  
 
 
                                        Aldrei         Sjaldan      Stundum        Oft           Alltaf         Samtals 
   
Karlar-Engin börn         23,9%         33,7%         24,9%         15,4%          2,2%         100% 
Konur-Engin börn          17,2%         35,0%         27,0%         17,6%          3,2%         100% 
 
Karlar-1 barn                 24,8%         40,5%         23,0%           9,0%          2,7%         100% 
Konur-1 barn                  21,3%         38,4%         22,7%         16,0%          1,7%         100% 
 
Karlar-2 börn                 27,5%         39,7%         24,4%          7,5%          0,8%          100% 
Konur-2 börn                 20,5%         37,8%         25,4%         13,9%          2,4%          100% 
 
Karlar-3 börn                 29,7%         39,7%         22,6%          7,2%          0,9%          100% 
Konur-3 börn                 21,3%         36,2%         25,9%         13,3%          3,3%          100% 
 
Karlar-4 börn                 30,4%         33,1%         25,8%          8,9%          1,9%          100% 
Konur-4 börn                 17,9%         35,0%         28,1%         14,3%          4,6%          100% 
 
Samband er marktæk hjá körlum (p =0,002). 
Samband er marktækt hjá konum (p = 0,000). 
 

Eins og sést í töflu 8 eiga konur erfiðara með að sofna heldur en karlmenn. Þó er 

munurinn ekki mikill. Samkvæmt þessum tölum eiga bæði karlmenn og konur með 

engin börn og karlmenn og konur með fjögur börn erfiðara með að sofna heldur en 

einstaklingar sem eiga eitt til þrjú börn.  
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Tafla 9. Hversu oft hefur þú á síðustu 3 mánuðum verið útsofin eftir 
nætursvefn? 

 
 
                                       Aldrei       Sjaldan      Stundum        Oft           Alltaf           Samtals 
   
Karlar-Engin börn         5,0%         19,4%         28,9%         38,9%          7,8%          100% 
Konur-Engin börn          3,7%         17,7%         29,7%         43,4%          5,5%          100% 
 
Karlar-1 barn                 5,5%         20,7%         18,4%         44,7%         10,6%         100% 
Konur-1 barn                  6,3%         18,9%         24,3%         43,4%          7,1%          100% 
 
Karlar-2 börn                  2,9%         13,3%         23,0%         51,7%          9,2%          100% 
Konur-2 börn                   3,3%         16,8%         25,0%         48,0%          6,8%          100% 
 
Karlar-3 börn                  2,3%         11,0%         19,0%         53,5%         14,1%         100% 
Konur-3 börn                  3,7%         14,5%         23,3%         48,9%           9,6%          100% 
 
Karlar-4 börn                  3,2%           9,2%         20,0%         53,2%         14,3%          100% 
Konur-4 börn                   4,1%         14,1%         24,4%         47,2%         10,3%          100% 
 
Samband er marktæk hjá körlum (p =0,000). 
Samband er marktækt hjá konum (p =0,013). 
 
Í töflu 9 má sjá að fleiri karlmönnum óháð barnafjölda finnast þeir alltaf vera útsofnir 

eftir nætursvefn. Barnlausir karlar (7,8%) og konur (5,5%) eru síður líkleg til að 

segjast oft eða alltaf vakna útsofin en foreldrar með börn. Karlmenn með eitt barn 

finnst þeir í 27,65% tilfella vera útsofnir eftir nætursvefn en 25,3% kvenna. Hjá 

karlmönnum með fjögur börn segjast 33,8% þeirra vera útsofnir á móti 28,8% kvenna 

með fjögur börn.  
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3.1.7 Líðan og lífsgæði 

Eftirfarandi niðurstöður eru svör við staðhæfingum um hugsun og líðan þeirra sem 

tóku könnunina.  

 

Tafla 10. Ég hef litið bjartsýnum augum til framtíðarinnar 

 
 
                                        Aldrei       Sjaldan      Stundum        Oft           Alltaf           Samtals 
   
Karlar-Engin börn         1,6%          6,4%         24,7%         43,9%         23,5%          100% 
Konur-Engin börn          1,1%          5,2%         17,3%         49,4%         27,0%          100% 
 
Karlar-1 barn                  0,0%          4,8%         13,9%         52,8%         28,6%          100% 
Konur-1 barn                   0,3%          4,6%         16,7%         47,4%         31,0%          100% 
 
Karlar-2 börn                  0,3%          4,1%         19,3%         46,6%         29,7%          100% 
Konur-2 börn                  0,5%          4,1%         15,5%         49,4%         30,5%          100% 
 
Karlar-3 börn                   0,1%          2,6%         16,9%         44,8%         35,6%          100% 
Konur-3 börn                   0,3%          2,1%         15,8%         47,6%         34,2%          100% 
 
Karlar-4 börn                   0,0%          4,5%         18,4%         45,1%         32,0%          100% 
Konur-4 börn                   1,0%          2,5%         15,7%         49,7%         31,1%          100% 
 
Samband er marktæk hjá körlum (p=0,000). 
Samband er marktækt hjá konum (p =0,020). 
 
Munurinn á milli kynjanna í töflu 10 er ekki mikill. Samkvæmt þessum niðurstöðum 

horfa kynin álíka björtum augum til framtíðarinnar. Þó má sjá tengsl þess að 

barnafólk er bjartsýnara heldur en barnlaust fólk. Karlar og konur með börn eru 

líklegri til að líta alltaf bjartsýnum augum til framtíðarinnar. Karlar með þrjú börn 

segjast í 35,6 % tilfella hafa litið bjartsýnum augum til framtíðarinnar og konur með 

þrjú börn í 35,2% tilfella. Hlutfall barnlausra karlmanna var 23,5% og barnlausra 

kvenna 27%.  
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Tafla 11. Mér hefur þótt ég gera gagn 

 
 
                                        Aldrei       Sjaldan      Stundum        Oft           Alltaf           Samtals 
   
Karlar-Engin börn          1,0%          4,0%         20,2%         57,5%         17,4%          100% 
Konur-Engin börn           0,9%          4,0%         24,4%         54,0%         16,6%          100% 
 
Karlar-1 barn                   0,4%          3,0%         15,2%         49,8%         31,6%          100% 
Konur-1 barn                    0,3%          3,5%         17,5%         55,0%         23,7%          100% 
 
Karlar-2 börn                   0,0%          2,0%         15,4%         54,9%         27,7%          100% 
Konur-2 börn                   0,5%          1,8%         12,5%         61,6%         23,5%          100% 
 
Karlar-3 börn                   0,3%          2,1%         13,8%         52,6%         31,2%          100% 
Konur-3 börn                   0,3%          2,1%         12,8%         56,9%          27,8%          100% 
 
Karlar-4 börn                   0,5%          2,7%         17,6%         51,1%         28,1%          100% 
Konur-4 börn                   0,5%          3,5%         15,4%         52,7%         27,8%          100% 
 
Samband er marktæk hjá körlum (p =0,000). 
Samband er marktækt hjá konum (p =0,000). 

 

Í töflu 11 má sjá tengsl á milli barneigna og að einstaklingum finnist þeir oftast eða 

alltaf gera gagn. Fleiri karlmenn svara því að þeim finnist þeir alltaf gera gagn heldur 

en konur. Meira en helmingur þeirra sem svöruðu, töldu sig oftast gera gagn, bæði hjá 

konum og körlum.  

 

Tafla 12. Ég hef verið afslöppuð/afslappaður 

 
 
                                        Aldrei       Sjaldan      Stundum        Oft           Alltaf           Samtals 
   
Karlar-Engin börn         1,4%          7,6%         25,6%         51,2%         14,2%          100% 
Konur-Engin börn         1,6%          8,2%         32,0%         46,7%         11,6%          100% 
 
Karlar-1 barn                  0,9%          7,0%        20,5%         53,7%         17,9%          100% 
Konur-1 barn                  0,8%          8,4%         31,8%         45,4%         13,6%          100% 
 
Karlar-2 börn                  0,2%          8,1%         21,9%         52,2%         17,6%          100% 
Konur-2 börn                  0,7%          6,6%         24,4%         56,3%         12,0%          100% 
  
Karlar-3 börn                  0,6%          4,7%         23,9%         48,0%         22,8%          100% 
Konur-3 börn                   0,7%          5,2%         25,1%         50,7%         18,4%          100% 
 
Karlar-4 börn                  0,0%          7,8%         18,9%         50,9%         22.4%          100% 
Konur-4 börn                   0,8%          4,8%         26,0%         50,8%         17,6%          100% 
 
Samband er marktæk hjá körlum (p =0,000). 
Samband er marktækt hjá konum (p = 0,000). 
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Í töflu 12 má sjá að marktækur munur var á milli kynja eftir því hvort karlar hefðu 

upplifað sig afslappaða eða konur höfðu upplifað sig afslappaðar á síðustu tveim 

vikum fyrir könnun. Karlar upplifðu sig markvisst afslappaðari heldur en konurnar. 

Einnig voru tengsl þess að barnafólk upplifiði sig oftar eða alltaf afslappaðra heldur 

en barnlausir einstaklingar.  

 

Tafla 13. Mér hefur gengið vel að takast á við vandamál 

 
 
                                        Aldrei       Sjaldan      Stundum        Oft           Alltaf           Samtals 
   
Karlar-Engin börn           0,6%          4,0%         24,4%        55,5%         15,4%          100% 
Konur-Engin börn            1,1%          7,6%        24,3%         53,3%         13,7%          100% 
 
Karlar-1 barn                   0,0%          3,4%         18,1%         59,1%         19,4%          100% 
Konur-1 barn                   0,3%          4,6%         23,6%         55,0%         16,5%          100% 
 
Karlar-2 börn                   0,3%          1,7%         20,2%         57,9%         19,9%          100% 
Konur-2 börn                   0,3%          3,6%         21,3%         59,0%         15,9%          100% 
 
Karlar-3 börn                  0,3%           1,7%         16,1%         57,4%         24,5%          100% 
Konur-3 börn                   0,4%          1,0%         19,9%         58,6%         20,1%          100% 
 
Karlar-4 börn                   0,3%          1,6%         20,4%         56,2%         21,5%          100% 
Konur-4 börn                   0,5%          1,8%         20,9%         55,1%         21,7%          100% 
 
Samband er marktæk hjá körlum (p =0,001). 
Samband er marktækt hjá konum (p = 0,000). 

 

Samkvæmt niðurstöðum í töflu 13 er ekki mikill munur á milli þess hvernig kynin 

svara því hvernig þeim gengur að takast á við vandamál. Hlutfall þeirra karlmanna 

sem svara alltaf er þó aðeins hærra en kvenna, að meðaltali 3,5%.  
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4. UMRÆÐA 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að sjá hvort að munur sé á álagi og andlegri líðan 

milli kynja þegar horft er til barnafjölda og hjúskaparstöðu. Einnig var markmiðið að 

skoða hvort að kynbundinn munur sé á Íslandi á milli þess hve miklum tíma 

einstaklingar eyða í umönnun barna, annarra heimilismanna, heimilisstörf og launaða 

vinnu.  

Niðurstöður sýna að konur á Íslandi eyða meiri tíma í umönnun barna og annarra 

heimilismanna heldur en karlmenn. 

Þennan mun má sérstaklega sjá þegar að klukkustundirnar eru 20 tímar og fleiri á 

viku. Hlutfall karlmanna með eitt barn sem eyðir 20-39 klst. vikulega í umönnun var 

18,3% en 20 % hjá kvenmönnum. Þegar að klukkustundirnar fóru í 40-59 lækkaði 

hlutfallið hjá karlmönnunum í 1,5% en hjá konunum í 18,6%. Hins vegar virtist 

tíminn sem fer í umönnun barna minnka eftir því sem börnin verða fleiri og sögðust 

5,5% karlmanna með fjögur börn eyða 20-39 klst. vikulega og ef klukkustundirnar 

fóru í 40-59 lækkaði hlutfallið í 0,6%. Hjá konum með fjögur börn sögðust 8,7% 

þeirra eyða 20-39 klst. og 4,6% þeirra 40-59 klst. vikulega í umönnun barna sinna. 

Hver ástæðan er fyrir því að hlutfallið fer lækkandi eftir því sem börnin verða fleiri, 

má líklega tengja við þær orsakir að því fleiri sem börnin verða því dýrara verður að 

reka heimilið og þurfa foreldrarnir að vinna meira. Einnig getur verið að eldri systkini 

hjálpa til með þau yngri sem léttir undir hjá barnmörgum foreldrum. Þegar umönnun 

barna var borin saman við hjúskaparstöðu meðal karlmanna, eyddu þeir sem voru 

giftir mestum tíma í umönnun barna sinna. Sömu niðurstöðu var að sjá hjá konunum. 

Einnig mátti sjá að hvort sem konur voru einhleypar, á föstu, í sambúð, giftar eða 

ekkjur, þá eyddu þær hlutfallslega meiri tíma í öllum flokkum í umönnun barna borið 

saman við karlmenn.  

Samkvæmt niðurstöðum var ekki markviss munur á milli kynja þegar kemur að því 

hve miklum tíma þau eyða í umönnun annarra heimilismanna, þó svo að konur eyða 

aðeins meiri tíma heldur en karlar. Ef tölur eru lagaðar saman í flokknum 1-6 klst. og 

7-19 klst. er hlutfall karlanna er 18,2% og kvenna 31,6%.  

Má sjá að niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem fjallað er um í 

ritgerðinni, en samkvæmt skýrslu Forsætisráðuneytisins frá árinu 2004, kemur fram 
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að aðeins 6% karlmanna segjast oftast vera ábyrgir fyrir ummönnun barnanna en 

hlutfall kvenna var hins vegar 48%. 

Einnig má sjá þennan kynjamun á umönnunarhlutverkinu í skýrslu Kolbeins H. 

Stefánssonar (2008a), en þar kom fram að mikill munur var á svörum kynjanna eftir 

því hvort þau væru mjög sammála þeirri staðhæfingu að samband útivinnandi móður 

við börn sín geti verið jafn hlýtt og traust og móður sem vinnur ekki utan heimilis, þar 

sem 37,6% karla voru því mjög sammála á móti 50,5% kvenna. Bendir það til þess að 

fyrirvinnukerfið (male breadwinner family model), sé enn við líði í íslensku samfélagi 

(einkum meðal karla), en kerfið byggir á hugmyndum um að eiginleikar konunar 

nýtast best þegar að kæmi að fórnfýsi og umönnun innan veggja heimilisins og staða 

karlmanna væri að vera fyrirvinnan sem sér fyrir fjölskyldunni með launaðri vinnu 

utan þess (Newman  og Grauerholz, 2002).  

Þorgerður Einarsdóttir (2006) fjallar um kenningu Sylviu Walby um kynjakerfið. 

Samkvæmt Walby er kynjakerfið félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af 

kerfisbundinni undirskipun kvenna. Út frá þessu kerfi hafa hugmyndir um yfirráð 

karla legið í móðurhlutverkinu og þeirri staðreynd að konur ganga með börnin. Þetta 

hlutverk kvenna í nútíma samfélagi er þó fyrst og fremst félagslegt fyrirbæri.  

Þessi undirskipun í samfélaginu er enn til staðar og sést best á því að enn í dag er 

kynbundin verkaskipting þegar kemur að heimilisstörfum á Íslandi og vinnutíma 

kynjanna. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eyddu konur töluvert meiri tíma í 

heimilisstörf heldur en karlar. Hlutfallslega fleiri karlmenn sögðust eyða sex klst. eða 

færri vikulega í heimilisstörf heldur en kvenmenn og þegar tímarnir fóru yfir sjö klst. 

á viku mátti fara að sjá muninn verða meiri á milli kynjanna. Ef lagðar voru saman 

tölurnar hjá þeim sem sögðust eyða á milli 11 til 29 klst. á viku í heimilisstörf var 

kynjahlutfallið 17,7% karla á móti 43,7% kvenna. Samanlagðar tölur þeirra sem 

eyddu á milli 30 til 59 klst. á viku skiptist þannig að 0,6% karla sögðust eyða þeim 

tíma í heimilisstörfin á móti 4,9% kvenna. Karlmennirnir í könnuninni eyddu einnig 

meiri tíma á viku í launaða vinnu. Munurinn á milli kynja var þó ekki mikil fyrr en 

klukkustundirnar á viku urðu 50-59, sem þýddi að fólk var að vinna töluverða 

yfirvinnu. 20,4% karla og 4,8% kvenna sögðust vinna meira 50-59 klst. vikulega.  

Þar sem þróunin á Vesturlöndum síðustu fjörtíu árin hefur leitt til þess að bæði 

karlar og konur vinna launaða vinnu utan heimilis og ólaunaða vinnu innan þess, má 

ætla að bæði kynin hafi mörgum hlutverkum að gegna í sínu daglega lífi. Hins vegar 
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hafa rannsóknir sýnt að ábyrgðin hjá konum er heldur meiri en hún var, þar sem 

heimilisstörf og barnauppeldi er enn í dag að mestu leyti á herðum kvenna 

(Nordenmark, 2002). 

Hildur Friðriksdóttir (2004) bendir á að rannsóknir hafi sýnt að streita og önnur 

andleg og líkamleg vanlíðan hafi aukist á undanförum árum. Samkvæmt kanadískri 

rannsókn séu mæður haldnar meiri streitu og depurð en barnlausar starfssystur þeirra 

og feður sem skapast af meira hlutverkaálagi. Rannsóknir sýna einnig að andleg heilsa 

er betri hjá þeim útivinnandi mæðrum sem deila ábyrðinni á börnunum með feðrum. 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (2004) bendir á að samkvæmt íslenskum og erlendum 

rannsóknum séu konur líklegri til að upplifa vinnustreitu og ýmis konar vanlíðan 

fremur en karlmenn. 

Þátttakendur í rannsókninni voru spurðir út í andlega líðan og hvort ákveðnir þættir 

hefðu haft truflandi áhrif á daglegt líf þeirra á síðustu tólf mánuðum fyrir könnun. Þar 

var spurt um þrekleysi, svefnerfiðleika, þungar áhyggjur, kvíða og depurð, sem allt 

geta verið afleiðingar streitu í hinu daglega lífi. Mátti sjá marktækan mun þess að í 

öllum liðum sögðu konurnar oftar að þessir þættir trufluðu daglegt líf þeirra. Þó 

virðast í flestum tilfellum vera tengsl á milli þess að andleg vanlíðan virtist minnka 

eftir þvi sem börnin urðu fleiri (fyrir utan svefnerfiðleika, sem var ekki martækt) hjá 

báðum kynjum. Einnig mátti sjá marktækan mun þess að barnlausir einstaklingar 

upplifðu meira þrekleysi, svefnerfiðleika, þungar áhyggjur, kvíða og depurð heldur en 

einstaklingar með börn. Er því ekki hægt að segja að barnaumönnunin sem slík hafi 

neikvæð áhrif á andlega líðan kvenna, þar virðast aðrir þættir spila inn í, þá 

hugsanlega ábyrgðin af heimilinu og heimilisstörfum.  

Fólk var einnig beðið að svara staðhæfingum um hugsun og líðan. Spurningarnar 

voru: Ég hef litið bjartsýnum augum til framtíðarinnar, mér hefur þótt ég gera gagn, 

ég hef verið afslöppuð/afslappaður, mér hefur gengið vel að takast á við vandamál. 

Hlutfall karlmanna sem svöruðu valmöguleikanum alltaf við staðhæfingunum var 

hærra heldur en kvenna. Fólk með þrjú börn, bæði karlar og konur virtust einnig líða 

best af þeim sem tóku könnunina. 

Þegar niðurstöður eru dregnar saman má sjá tengsl kynferðis og þeirra álagsþátta 

sem spurt var um. Andlegt álag var meira konum. Þær upplifa fremur streitueinkenni, 

eiga hlutfallslega erfiðara með svefn heldur en karlmenn og upplifa síður þá 

tilfinningu að finnast þær vera úthvíldar. Þó svo að munurinn sé ekki mikill á milli 
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kynja þegar kom að staðhæfingum á hugsunum og líðan (að líta bjartsýnum augum til 

framtíðar, finnast gera gagn, vera afslöppuð/afslappaður og ganga vel að takast á við 

vandamál) var hlutfall karlmanna alltaf aðeins hærra en kvenna, sem bendir til þess að 

þeim líður aðeins betur heldur en konum. Þar sem ekki voru tengsl á milli þess að líða 

verr eða upplifa meira andlegt álag og barnafjölda (eftir því sem börnin voru fleiri) 

hjá báðum kynjum er ekki hægt að segja að umönnun barna valdi verri andlegri líðan, 

fremur sé það ábyrgðin af heimilisstörfunum, en eins og áður kom fram sýndu 

niðurstöður markvisst að konur eyddu meiri tíma á viku í heimilisstörf og umönnun 

barna og annarra heimilismanna heldur en karlmenn. 

Rannsóknir sem styðja kenninguna um hlutverkatogstreitu (e. role stress 

hypothesis) benda til þess að samspil fjölskyldu og atvinnulífs stuðli að meiri kröfum 

heldur en einstaklingurinn ræður við sem getur leitt til streitu sem síðar getur leitt til 

geðrænna vandamála (Nordenmark, 2002; Hanson, Hammer og Colton, 2006). Má 

því draga þá ályktun að sú ábyrgð sem nútímakonur á Íslandi hafa á herðum sér, geri 

það að verkum að þær upplifa þessa hlutverkatogstreitu sem leiðir af sér verri 

andlegan líðan.   
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