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Útdráttur 
 

Íslenskt samfélag breytist með tímanum rétt eins og hvað annað og er fæðingarorlof þar ekki 

undanskilið. Markmið fæðingarorlofs er að stuðla að jákvæðri samþættingu atvinnulífs og 

heimilislífs sem og tryggja barni samvistir við báða foreldra sína. Í gegnum tíðina hefur 

fæðingarorlof verið að mestum hluta ætlað móðurinni en með nýjum lögum árið 1997 og svo 

aftur árið 2000 voru gerðar tilraunir til að breyta því og jafna stöðu kynjanna bæði á 

vinnumarkaðnum sem og heima fyrir. Áhrifin af þessu breytta fyrirkomulagi fólust í auknum 

fjölda karlmanna sem nýta sér sinn einkarétt, en enn er mjög sjaldgæft að þeir nýti eitthvað af 

sameiginlega réttinum sem mæður og feður skipta á milli sín.  Í kjölfar efnahagshrunsins árið 

2008 aftur á móti, lækkuðu hámarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði sem olli því að færri 

karlmenn fóru að nýta rétt sinn. Niðurstöður benda til þess að fyrirvinnuhlutverk karla sé 

nokkuð sterkt innan samfélagsins og draga má ályktun um að staðfesta hlutverksins sé ástæða 

þess að karlmenn taki ekki fæðingarorlof í jafn miklum mæli og fyrir efnahagshrunið. Einnig 

hefur verið sýnt fram á að ef högun fæðingarorlofs verður ekki breytt frá því fyrirkomulagi 

sem nú er til staðar, sem ýtir undir að konur eru mun líklegri til að taka talsvart lengra 

fæðingarorlof, verði jafnrétti á vinnumarkaðnum ekki náð. Það er því nauðsynlegt að horfa til 

beggja þátta, bæði hámarksupphæða fæðingarorlofsgreiðslna sem og fyrirkomulagi orlofsins 

sjálfs, ef koma skal á jafnrétti milli kynjanna er varðar fæðingarorlof. 
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The Effects of Decreasing the Maximum Parental Leave Allowance on 
Paternal Leave Utilization and Gender Equality 
 
Abstract 
 
Parental leave in Iceland changes over the years just like the country’s society. The goal of 

parental leave is to facilitate a positive work-life balance and ensure that children get to spend 

time with both of their parents. For the longest time, parental leave, or maternity leave, was 

solely considered necessary for the mother, but with new laws in 1997 and again in 2000, an 

attempt was made to change that, and therefore achieve greater gender equality both in the 

workforce as well as in homes. This new arrangement impacted the amount of men who 

utilized their right to parental leave, but it is still very rare that fathers use any of the common 

parental leave, which is meant for both parents to divide between themselves as they see fit. 

After the economic collapse in 2008, the maximum monetary allowance decreased drastically, 

causing a decrease in the amount of fathers who utilized their personal right to parental leave. 

The role of a male as the breadwinner is still strong in society, and one could conclude that 

the perserverance of this gender role could be to blame for the decrease in Iceland fathers’ 

utilization of their alloted parental leave time since the economic collapse. It has been proven 

that if the parental leave arrangements do not change from how they currently are, which 

encourage women to take longer parental leave than their male counterparts, Iceland will 

never truly reach gender equality in the workforce. It is therefore important to look at both 

facets, the maximum allowance in payments while on parental leave, as well as the length of 

the leave itself, if true equality is to be achieved in regards to parental leave. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA prófs með 120 ECT einingar í stjórnmálafræði og 60 

ECT einingar í kynjafræði við Háskóla Íslands. Hún var skrifuð haustið 2015 og er ritgerðin 

metin sem 12 ECT einingar af 180 ECT eininga námi. Leiðbeinandinn var Gyða Margrét 

Pétursdóttir fær hún kærar þakkir fyrir uppbyggilegar ábendingar og ánægjulegt samstarf. 

 Einnig fær fjölskylda mín kærar þakkir fyrir góðan stuðning og hvatningu á meðan 

náminu stendur. Sonur minn hann Unnar Logi Sigfússon og móðir mín Guðný Einarsdóttir fá 

einnig kærar þakkir fyrir ómælda þolimæði í minn garð og hjálpsemi. Ritgerð þessi er 

tileinkuð föður mínum heitnum honum Unnar Jón Kristjánssyni sem hafði ómælda trú á mér 

og öllu því sem ég tók mér fyrir hendur.  

 



 6 

Efnisyfirlit 

1	  Inngangur	   5	  
2	  	  Kyngervi	  og	  karlmennska	   6	  
2.1	  Ólíkar	  karlmennskur	   9	  

3	  Dagskrárkenningar	  Kingdons	   12	  
3.1	  Vandamálastraumurinn	   12	  
3.2	  Stefnustraumurinn	   13	  
3.3	  Pólitíski	  straumurinn	   15	  
3.4	  Gluggi	  tækifæranna	   15	  

4	  Karlmennskur	  Connells	  í	  íslenskum	  veruleika	   16	  
5	  Þróun	  fæðingarorlofs	  fram	  til	  2008	   17	  
6.	  Hvernig	  getur	  lækkun	  hámarksþaks	  haft	  áhrif	  á	  orlofstöku	  karla?	   24	  
7	  Hugmyndir	  og	  breytingar	  á	  löggjöf	  fæðingarorlofs	  eftir	  árið	  2008	   29	  
7.1	  Ríkisstjórnir	  um	  og	  eftir	  hrun	   29	  

8	  Jafnrétti	  á	  vinnumarkaði	   35	  
9	  Niðurstöður	  og	  lokaorð	   38	  
Heimildaskrá	   41	  

	  	  	  	  	  	  Lagaskrá	   43	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 7 

1 Inngangur 

Á Íslandi má segja að nýting fæðingarorlofs sé orðið að sjálfsögðum hlut að minnsta kosti 

meðal mæðra. En réttur til fæðingarorlofs kom ekki á einni nóttu og hefur leiðin verið nokkuð 

löng að því fyrirkomulagi sem er til staðar í dag. Í dag er fæðingarorlofið níu mánuðir og er 

báðum foreldrum tryggður réttur til orlofsgreiðslna samkvæmt lögum.. Meginþorra tímans 

sem fæðingarorlof hefur verið til staðar á Íslandi voru það einungis mæður sem áttu rétt á 

fæðingarorlofi, en ekki var talið að hlutverk feðra væri jafn mikilvægt og hlutverk móðurinnar 

fyrstu mánuði eftir fæðingu. Margt hefur runnið til sjávar síðan þá, með aukinni þekkingu og 

áherslu á jafnrétti sem er nú talið mikilvægt fyrir bæði barn og foreldra að feður séu virkir 

þátttakendur í uppeldi barna sinna. Áherslur laga hafa breyst og er nú ætlað að tryggja barni 

samvistir við báða foreldra sína. Þær breytingar sem orðið hafa á íslensku þjóðfélagi eftir 

efnahagshrunið árið 2008 hafa bitnað á ýmsum þáttum þjóðfélagsins og ekki er fæðingarorlof 

undantekið en eftir hrunið hafa greiðslur frá fæðingarorlofssjóði breyst. Vísbendingar eru um 

að þessar skerðingar hafi haft áhrif á nýtingu íslenskra foreldra á fæðingarorlofi og þá 

sérstaklega feðra. Í þessari ritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

 

• Hvernig hefur þróun fæðingarorlofs verið á Íslandi, með sérstakri áherslu á breytingar 

eftir árið 2008 

• Hvernig hafa lög um lækkun hámarksþaks fæðingarorlofsgreiðslna haft áhrif á að 

karlmenn taki fæðingarorlof? 

• Hvernig hafa hefðbundnar hugmyndir um hlutverk karlmanna áhrif á 

fæðingarorlofstöku þeirra? 

 

Fyrst verður fjallað um þær kenningar sem beitt verður á umfjöllunarefnið. Annars vegar 

verða teknar fyrir kenningar Connells um karlmennsku, og hins vegar dagskrárkenningar 

Kingdons sem nýtast vel til kortleggingar þjóðfélagsmála og hvernig þau rata á dagskrá 

stjórnvalda.  Að því loknu verður stiklað á stóru um þau lög og lagabreytingar sem hafa orðið 

á fæðingarorlofi.. Í framhaldi af því verður reynt að kortleggja þær breytingar sem hafa orðið 

á fæðingarorlofslögum frá efnahagshruninu árið 2008. Í þeim kafla verður rýnt í þá 

stjórmálaflokka sem voru við völd um og eftir hrun, og hvort pólitískar stefnur þeirra hafa 

haft áhrif á málefni tengd fæðingarorlofstöku.  Þar næst verður fjallað um hvernig lækkun 

hámarksþaks getur haft áhrif á orlofstöku karla. Að lokum verður svo fjallað um hvernig 

breytingar á fæðingarorlofi hafa haft áhrif á jafnrétti innan vinnumarkaðarins. Ritgerð þessi er 
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heimildaritgerð og er stuðst við bæði bækur og greinar sem hafa fjallað um viðkomandi 

málefni, og einnig var mikið stuðst við lagasafn alþingis. 
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2  Kyngervi og karlmennska 

Í vestrænum þjóðfélögum er samfélagslegur skilningur á hugtakinu kyngervi sá að konur og 

karlar séu ólíkar verur með ólíkar líkamlegar og félagslegar tilhneigingar. Það er oft talað um 

að hlutverkaskipting kynjana sé vegna þess ólíka eðlis sem einkenni kynin líffræðilega. Innan 

félagsvísindanna eru þó almennt gerð skil á milli kyns og kyngervis. Kyn er líffræðilegt, 

ákveðið af lífeðlisfræði og hórmónum, kyngervi er aftur á móti félagslegt og byggist á 

félagslegum gjörðum og menningu. Við mótum okkar kyngervi í gegnum samskipti og aðra 

félagslega þætti í menningunni sem við upplifum.1 

 

Karlmennska er ekki eitthvað sem hægt er að benda á, heldur er hún hluti af stærri 

formgerð. Í þessari formgerð raðast svo ólíkar karlmenskur. Kyngervi er til í öllum 

samfélögum en hugtakið karlmennska er ekki til í þeim öllum. Sú skilgreining sem notuð er til 

að greina karlmennsku gerir ráð fyrir því að karlmenn sem taldir eru karlmannlegir hagi sér 

ólíkt öðrum karlmönnum sem haga sér þá á einhvern hátt ókarlmannlega. Skilyrðið fyrir 

þessari skilgreiningu er trúin á að einstaklingar séu ólíkir og gerendahæfni þeirra einnig. Þessi 

skilgeining byggir sem sagt á einstaklingseðli, sem þróaðist með stækkun 

nýlendustórveldanna og kapítaliska efnahagskerfisins. Einnig er háð þessari túlkum að 

karlmennska sé ekki til nema í mótvægi við kvenleika, þau samfélög sem koma ekki fram við 

kynin ólíkt, túlka þau sem andstæður á sitthvorum ásnum, hafa ekki hugtakið karlmennska í 

samfélaginu alla vega ekki í vestrænni nútímamenningu. Vestræn nútímaleg skilgreining á 

karlmennsku virðist vera nokkuð ný af nálinni, með því að tala um karlmennskur erum við að 

framkvæma kyngervi (e. doing gender) í menningunni.2 Með því er átt við að fólk hagar sér 

eftir ákveðinni uppskrift samkvæmt því líffræðilega kyni sem það er, til dæmis að strákar eigi 

að vera harðir af sér og stelpur eiga að hugsa meira um útlit, með því að haga sér öðruvísi en 

samkvæmt þessum stöðlum eiga einstaklingar það í hættu að aðrir einstaklingar dæmi þá. 

Félagsvísindin fjalla um að stofnanir líkt og ríkið, vinnumarkaðurinn og skólar séu kynjaðar 

stofnanir. Sem dæmi er vert að nefna að ríkið er álitið sem karllæg stofnun. Með því er ekki 

                                            
 
 
 

1 Candace West og og Don H Zimmerman. „Doing Gender" Í The Gendered Society Reader, 4 útg, ritsj. Michael 

Kimmel og Amy Aronson, (New York: Oxford University Press, 2011). 200 

2 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 67-68. 
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endilega átt við að þá séu það einungis karlmenn sem sitja við völd, heldur er átt við að 

uppbygging stjórnskipulagsins sé karllæg, sem sagt, uppbygging stjórnskipulagsins er búin til 

af körlum fyrir karla. Karlar skipa meirihluta valdastaða í þjóðfélaginu og hægt er að færa rök 

fyrir því að ástæða þess sé að ákveðinn karlmennska sé þar að verki, með öðrum orðum 

karlmenn hyggla öðrum karlmönnum þegar kemur t.d. að stöðuhækkunum og er þá litið fram 

hjá konum sem gerir það að verkum að karlmenn haldast í toppstöðunum í þjóðfélaginu.3 

 

Kyngervi er mjög flókin formgerð. Hver einasta karlmennska er staðsett í mörgum 

mismunandi samböndum. Karlmenska er alltaf háð innri mótsögnum og sögulegum 

klofningum.4 Þeir þættir sem hafa áhrif á kyngervi eru margir en gott er að skoða sérstaklega 

þrjá þætti sem hafa áhrif, en þeir eru vald (e. power), framleiðni (e. production) og 

tilfinningalegar tengingar (e. cathexis). Hér verður aðeins fjallað um fyrri tvær. Hvað vald 

varðar er mikilvægast að taka fyrir fyrirbærið feðraveldi, sem byggist á þeirri trú að karlar 

hafi yfirráð og kvenmenn séu þeim undirgefnir. Þessi einfaldaða formgerð fyrirfinnst enn í 

samfélaginu þrátt fyrir áhrif ýmissa stefna meðal annars feminísma. Hvað framleiðni varðar er 

verið að vísa til þeirra mismiklu eða mismunandi framleiðni sem ætlast er til af hverju kyni, 

sem hefur áhrif á hvernig vinnumarkaðurinn sem og heimilislífið eru kynjuð, sem ýtir undir 

tilvist kynbundinna verka. Það er nauðsynlegt að veita því athygli hvers konar efnahagsleg 

áhrif verða af kynskiptum vinnumarkaði. Eins og fyrirkomulag er á vinnumarkaðnum í dag 

leiðir kynjuð verkaskipting til ójafnrar skiptingar á framleiðni, sem leiðir til þess að arður 

veltur aðallega til karlmanna, en algengasta og augljóstasta dæmið um þetta er kyndbundni 

launamunur í samfélaginu. Kapitalíst efnahagskerfi byggist einnig á kynskiptum 

vinnumarkaði, það er því ekki tölfræðileg tilviljun heldur hluti af félagsmótun 

karlmennskunnar að fleiri karlar en konur stjórna yfirhöfuð stærstu fyrirtækjunum og hafa 

stjórn yfir meiri auðæfum.5 En í grein frá Hagstofu Íslands kemur fram að árið 2014 hafi 

konur verið um þriðjungur stjórnarmanna í fyrirtækjum sem telja 50 manns eða fleirri, en á 

                                            
 
 
 
3 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 73 
4 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 73 
5 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 74. 
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sama tíma voru konur aðeins í um 21,6% tilfella framkvæmdastjórar. Einnig var hlutfall 

kvenna í stöðu stjórnarformanna aðeins 23,8% í lok árs 2014.6 

Einnig er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að kyngervi er hluti af stærra samhengi í 

félagsvísindum og er því ómögulegt svo vel verði gert að tilgreina ekki aðrar breytur líkt og 

stétt og kynþátt. Sem dæmi má nefna að ekki er hægt að skilgreina nákvæmlega hvað mótar 

verkamannakarlmennsku án þess að leggja mikla áherslu á stéttina sem og kyngervi. Til að 

skilja kyngervi verðum við ítrekað að leita skýringa utan hugtaksins kyngervi, til dæmis til að 

skilja aðra þætti eins og stétt, óréttlæti, þjóðerni og kynþætti. 

 

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það eru til margs konar karlmennskur 

en það sem er ennþá mikilvægara er að átta sig á sambandinu á milli þeirra, og opna fyrir 

félagsleg umhverfi mótuð af stéttum og kynþáttum og átta sig á sambandi á milli þeirra. Það 

eru til kvenlegir svertingjar og samkynhneigðir verkamenn. Það er nauðsynlegt að gera sér 

grein fyrir þessum ólíku breytum til að forðast formgerðarflokkum sem byggja á eðlisfari 

(character). Má nefna að ráðandi karlmennska, en það er sú karlmennska sem er ráðandi í 

samfélaginu á hverjum tíma, er ekki alltaf sú sama á hverjum stað. Ráðandi karlmennska þarf 

alltaf að viðhalda sinni stöðu og er því hægt að skora hana á hólm hvenær sem er.7 

 

Næst verður fjallað um ólíkar karlmennskur Connells og einnig um þær staðalímyndir 

sem karlar sjá og upplifa innan þjóðfélagsins. 

 

 

2.1 Ólíkar karlmennskur 
Í samfélagi þar sem þrífast alls konar misjafnir hópar er auðvelt að gleyma því að eins ólíkir 

og hóparnir eru þá eru þeir einnig ólíkir innbyrðis. Rétt eins og allar konur eru ekki eins og 

hafa ólíkra hagsmuna að gæta eru karlmenn einnig ólíkir. Connell hefur búið til fjóra flokka 

sem hægt er að setja karlmenn í, sem afar nytsamlegt er að skoða nánar. Þeir eru: 

                                            
 
 
 
6 Hagstofa Íslands, „ Konur þriðjungur stjórnarmanna stórra fyrirtækja,“ 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/fyrirtaeki/konur-thridjungur-stjornarmanna-storra-fyrirtaekja/ (sótt 31.des. 
2015) 

7 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 76 
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• ráðandi karlmennska 

• lægra sett karlmennska 

• samsektar karlmennskur 

• jaðarsett karlmennska 

 

Samkvæmt kenningunum er karlmennska ekki það sama og karlmaður, heldur er 

karlmennska ákveðið kyngervi sem karlmenn framkvæma. Karlmenn geta því ekki verið 

ráðandi karlmenn heldur leika þeir hlutverk ráðandi karlmennsku, eða einhverrar annarar 

karlmennsku. 

 Á hverjum tíma er ákveðin tegund karlmennsku ráðandi í samfélaginu, þetta er tegund 

karlmennsku sem hefur verið hafin upp yfir aðra, bæði aðrar karlmennskur og alla kvenleika. 

Oft er talað um að ráðandi karlmennska sé svarið til að viðhalda feðraveldinu.8 Með þessu er 

átt við að sú ráðandi karlmennska fær það hlutverk frá samfélaginu að viðhalda því valdakerfi 

sem er við lýði þ.e.a.s að karlar séu ráðandi og konur undirgefnar. Sú ráðandi karlmennska 

sem er yfir á hverjum tíma eru ekki endilega valdamestu karlmennirnir í samfélaginu, þeir 

þurfa heldur ekki endilega að vera raunverulegir því persóna í kvikmynd gæti verið tákn 

ráðandi karlmennsku. Það er líklegra að ákveðin tegund karlmennsku nái að vera ráðandi ef 

hún fær hljómgrunn bæði í menningunni og hefur eitthvert stofnanalegt vald. Það sem færir 

ráðandi karlmennsku yfirráð sín er ekki líkamlegt vald heldur er það oftar en ekki sú 

staðreynd að þeirra hugmyndum sé haldið á lofti af samfélaginu og hugmyndirnar öðlast vægi 

og í framhaldi af því fá þær ráðandi stöðu í samfélaginu. Eins og sagt var hér að ofan er það 

hlutverk ráðandi karlmennsku að standa vörð um feðraveldið og þegar nýjar hættur steðja að 

feðraveldinu opnast glugginn fyrir aðrar karlmennskur sem og kvenleika til að skora hina 

ráðandi karlmensku á hólm.9 Sem dæmi um nýjar hættur sem steðja að feðraveldinu má nefna 

auknar kröfur um fjölskylduþátttöku karla, en þær hugmyndir ríma ekki endilega við inntak 

ráðandi karlmennsku og þar með stendur feðraveldinu hætta af þessum hugmyndum. Í hinum 

raunverulega heimi eru afar fáir karlmenn sem uppfylla þær kröfur um að vera í hóp ráðandi 

karlmennsku og er því nauðsynlegt að greina aðra og ólíka flokka karlmennsku sem Connell 

hefur sett fram. 
                                            
 
 
 
8 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 77 
9 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 77 



 13 

 Skýrasta dæmið um lægra setta karlmennsku er eflaust samkynhneigðir karlmenn, en 

talað er um að samkynhneigðir karlmenn sitji á botninum í valdastigveldi karlmennsku. Þeir 

eiginleikar og hegðanir sem tengd eru við samkynhneigða karlmenn eru nákvæmlega þeir 

eiginleika sem tilheyra ekki ráðandi karlmennsku. Þeir eiginlegar og hegðanir sem tengd er 

samkynhneigðum körlum skv. ráðandi karlmennsku er auðveldlega líkt við eiginleika og 

hegðun sem ætlast er til af konum. Þó svo að samkynhneigðir karlmenn séu skýrasta dæmið 

um lægra setta karlmennsku eru þeir ekki hið eina. Margir gagnkynhneigðir karlar eru líka í 

þessum flokki, til dæmis karlar sem hafa fengið á sig stimpil sem grenjuskjóður, 

mömmustrákar, aumingjar og svo mætti lengi telja. Með öllum þessum orðum og þeim 

karaktereinkennum sem notuð eru til að lýsa lágt settri karlmennsku má sjá líkindi við 

kvenleika.10 Umönnun hefur lengi verið talin verksvið kvenna og í verkefnahring þeirra, því 

er vel hægt að færa rök fyrir því að karlmenn sem sjá um umönnun barna og/eða heimila, 

bæði feður sem sjá um þessi hlutverk sem og þeir sem kjósa að vinna þessi hlutverk á 

vinnustöðum, eigi heima í þessum flokki Connell. 

 Eins og fyrr hefur verið nefnt þá eru fæstir karlmenn sem uppfylla þau skilyrði sem 

þurfa að vera til staðar til að vera í flokki ráðandi karlmennsku, en samt sem áður hagnast 

flestir karlmenn á að ráðandi karlmennska sé til staðar því hún ver feðraveldið og þar með 

undirskipun kvenna og yfirráð karla. Þessi tegund karlmennsku hefur verið nefnd samsektar 

karlmennska. Þetta eru menn sem lifa í því valdakerfi sem er til staðar og gera ekkert til að 

breyta því.11 

 Að lokum höfum við jaðarsetta karlmennsku en með henni þá er reynt að greina 

ákveðnar karlmennskur með því að skoða saman t.d kyngervi, stétt og kynþátt.  Í tengslum við 

ritgerðina fer best á því að fjalla stuttlega um þegar ákveðin karlmennska er greind með því að 

skoða saman kyngervi og stétt. Hér að framan er miðað við millistéttarkarlmenn.12 Karlmenn 

sem finna sig innan lágstéttarinnar eiga það til að ýkja upp ákveðna hegðun sem er þótt 

karlmannsleg, sem dæmi má nefna ofbeldi, hraðskreið ökutæki, líkamlegur styrkur, 

kynferðisleg geta og aðra þætti sem í samfélaginu taldir eru vera karlmannslegir, ástæða þess 

að þeir ýkja þessa þætti upp er talið vera ákveðið svar við valdaleysi sem þessi hópur upplifir 

                                            
 
 
 
10 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 78 
11 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 79 
12 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 93 
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í samfélaginu. Þessi hegðun virðist vera allt um kring í umhverfi karlmennskunar í 

verkamannastéttinni þar sem karlmenn búa sér til réttlætingu á einhverjum völdum sem þeir 

hafa ekki stoð fyrir í raun og veru. Einnig er mjög mikilvægt innan þessa hóps að „halda 

andlitinu,” vera með gott sjálfstraust og vera strangur á sjálfan sig. Innan þessa hóps er líka 

gagnkynhneigð afar mikilvæg, því ekki má sjá veikan blett á ýktri karlmennsku.13 Þessi hópur 

tileinkar sér hugmyndir ráðandi karlmennsku en að sama skapi missir hann marks þar sem 

stéttarstaðan kemur í veg fyrir að hann nái þeim kröfum sem gerðar eru til ráðandi 

karlmennsku.14 

 

 
  

                                            
 
 
 
13 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 111. 
14 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 114. 
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3 Dagskrárkenningar Kingdons 

Það er afar mikilvægt að gera sér grein fyrir hvernig breytingar verða á samfélaginu, hvernig 

stefnumótun stjórnvalda er í framkvæmd og hvað það er sem hefur áhrif á að málefni komist á 

dagskrá stjórnvalda. Hér verður farið yfir dagskrárkenningar Kingdons en þær eru afar góðar 

til að kortleggja það hvaða hugmyndir komast á dagskrá stjórnvalda, hverjar ekki og hverjir 

eiga þar í hlut.  

 Talað er um þrjá meginstrauma í kenningu Kingdons. Fyrsti straumurinn kallast 

vandamálastraumurinn, hann fjallar um hvers vegna stjórnvöld ákveða að einblína á eitthvað 

eitt vandamál frekar en annað. Annar straumurinn kallast stefnustraumurinn og fjallar hann 

um hvernig hugmyndir lifa af og þróast svo þær verði að lausnum í stefnumótun stjórnvalda. 

Þriðji straumurinn er svo kallaður pólitíski straumurinn en þar fjallar Kingdon um viðhorf 

almennings og annara pólitískra afla svo sem hagsmunasamtaka og stjórnmálaflokka. Þessir 

þrír straumar eru algjörlega óháðir hvor öðrum og einn straumur getur ekki leitt til breytinga, 

en þegar allir þrír straumarnir sameinast á ákveðnum tímapunkti opnast 

stefnumótunarglugginn sem oft er nefndur gluggi tækifæranna. Hér að neðan verður kafað 

dýpra ofan í hvern og einn straum. 

 

3.1 Vandamálastraumurinn 

Í vandamálastraumnum gerir Kingdon mun á ástandi og vandamáli. Sem dæmi eru slæmt 

veðurfar og ólæknandi sjúkdómar ástand en ekki vandamál. Kingdon segir að ástand verði að 

vandamáli þegar við teljum að það eigi að gera eitthvað í málunum eða það sé möguleiki á að 

bæta ástandið. Kingdon leggur áherslu á að vandamál séu ekki aðeins ástand eða ákveðnir 

atburðir, heldur er það túlkunaratriði hvað sé vandamál. Það er mikilvægt pólitískt tæki að 

túlka hvaða ástand sé vandamál og hvaða ástand sé það ekki, ef hlutirnir eru einum 

einstaklingi í hag reynir hann eftir fremsta megni að sannfæra aðra um að það sé ekki neitt 

vandmál til staðar. Ef óþægilegar breytingar væru að eiga sér stað myndi einstaklingurinn 

einnig reyna að sannfæra aðra um að tilteknar breytingar væru vandamál og best væri að 

forðast þær breytingar, má því færa rök fyrir því að þeir einstaklingar sem hafa vald og/eða 

hæfileikann til þess að túlka hvort ástand sé vandamál eða ekki búi yfir sterku pólitísku tæki, 
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þá annað hvort til að viðhalda núverandi ástandi eða koma á breytingum. Kingdon segir að 

hægt sé að skilgreina vandamál á marga mismunandi vegu.15   

 Í vandamálastraumnum bendir Kingdon á þrjá meginþætti sem geta beint athygli 

stjórnvalda að einu máli fremur en öðru. Í fyrsta lagi segir hann að tölfræðilegar upplýsingar 

geti vakið athygli á vandamálunum. Þetta gætu til dæmis verið niðurstöður ársreikninga eða 

aðrar rannsóknarniðurstöður. Í öðru lagi segir hann að áhrifamiklir atburðir, krísur og aðrir 

táknrænir hlutir og ef ákveðin ímynd kemst á skrið í þjóðfélaginu geta leitt til þess að 

stjórnvöld veiti því athygli. Ákveðin ímynd sem kemst á skrið í þjóðfélaginu gæti í þessu 

samhengi verið ímynd jafnréttis í tengslum við umönnun barna. Þessir atburðir geta verið 

gríðarlega mikilvægir en almennt ná þeir meiri athygli ef þeir standa nærri almenningi og eru 

sýnilegir. Einnig ef vandamálin eru augljós þá eru minni líkur á óvæntum atburðum, það er þá 

helst ef óvæntir atburðir gerast í þeim málefnum sem eru ekki eins sýnileg almenningi, sem 

málefni fá athygli. Sem dæmi frá íslenskum veruleika má nefna efnahagshrunið 2008, en hægt 

er að færa rök fyrir því að efnahagshrunið hafi verið mjög óvæntur atburður sem ekki var 

sýnilegur almenningi fyrr en eftir að skaðinn var skeður. Einnig getur persónuleg reynsla 

stjórnmálamanna haft mikil áhrif á þau málefni sem fá athygli.16  Kingdon talar einnig um að 

viðbrögð við innleiðingu laga eða ákvarðanna geti vakið athygli stjórnvalda á tilteknum 

málum. Sem dæmi má nefna ef ákveðin lög hafa ekki náð markmiðum sínum eða ef kostnaður 

í kjölfar einhverrar ákvörðunar hefur farið langt fram úr áætlun.17 Ef ákveðin lög hafa ekki 

náð tilsettum árangri er fýsilegast að endurskoða þau og athuga hvað mætti betur fara, má því 

segja að stundum kalli lagabreytingar á aðra lagabreytingu að ákveðnum tíma liðnum. 

 

 

3.2 Stefnustraumurinn 

Annar straumurinn sem Kingdon talar um er stefnustraumurinn, en í þeim straumi verða til 

lausnir við vandamálunum. Aðalgerendurnir í þessum straumi eru sérfræðingar innan 

tiltekinna málasviða og má nefna fræðamenn innan stjórnsýslunnar og fræðamenn innan 

                                            
 
 
 
15 John Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, 2 útg. (New York: Longman, 2011)109-110. 
16 John Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, 2 útg. (New York: Longman, 2011) 93-98. 
17 John Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, 2 útg. (New York: Longman, 2011) 100-103. 
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háskólasamfélagsins. Þetta samfélag fræðamanna er óháð pólitískum breytingum líkt og 

ríkisstjórnaskiptum. Þegar hugmyndir eru settar fram þurfa þær að lifa af í gegnum umfjöllum 

sérfræðinga. Fræðasamfélagið vinnur á þann hátt að fræðimenn prófa sig áfram og færa rök 

fyrir niðurstöðum sínum. Þeir beita sannfæringakrafti sínum til að sýna fram á að þeirra 

hugmynd hafi fylgi innan fræðasamfélagsins.18 Innan stefnumótunarsamfélagsins eru ótal 

margar hugmyndir á floti á hverjum tíma en þetta er það sem Kingdon kallar stefnusúpan (e. 

policy primeval soup). Það eru ótal margar hugmyndir sem hafa verið til hugsunar á einhverju 

stigi. Sumar hugmyndir eru útilokaðar strax en margar eru teknar af meiri alvöru og lifa af, 

stundum þó í einhverju öðru formi en var upprunalega lagt til. Það er afar sjaldgjæft að 

fullmótaðar hugmyndir birtist allt í einu, heldur eru hugmyndir stanslaust að mæta gagngrýni 

og breytast eða bætast við aðrar hugmyndir þar til þær verða fýsilegar til að öðlast 

hljómgrunn. Þeir einstaklingar sem standa fyrir hugmyndum geta verið ólíkir og ekki er alltaf 

verið að finna lausnir að ákveðnum vandamálum heldur er oft verið að leita að tilteknu 

vandamáli til að koma ákveðinni lausn að vegna eigin hagsmuna. Má því segja að oft séu 

jafnvel til fleiri lausnir en vandamál en lausnirnar sem eru til staðar passa ekki endilega við 

vandamálin sem eru til staðar. Þeir einstaklingar sem hafa lausnir eru ekki að búa til lausnir 

við ákveðnu vandamáli heldur eru þeir að búa til lausnir sem oftar en ekki henta þeim að 

einhverju leiti, því leita þeir eftir vandamálum sem lausnin þeirra getur passað við og þar sem 

einstaklingar búa til lausnirnar án þess að vandamál sé til staðar, þá eru oft fleiri lausnir en 

vandamál.19 Eins og fyrr hefur verið nefnt þá fljóta hugmyndir um í stefnusúpunni, en þær 

fljóta ekki aðeins um heldur rekast þær hver á aðra og stundum sameinast hugmyndir hvor 

annarri, sumar lifa af meðan aðrar deyja út. Það eru ákveðin skilyrði sem Kingdon setur fram 

til þess að hugmyndir og lausnir lifi af. Í fyrsta lagi þarf hugmyndin að vera tæknilega fýsileg, 

hugmyndin þarf að vera nægilega ígrunduð og tilbúin til að fara í gegnum þingið og öðlast þar 

samþykki og á endanum verða að lögum. Í öðru lagi verða hugmyndir að samræmast gildum 

sérfræðinga. Augljóst er þó að ekki hafa allir sérfræðingar sömu gildin, en sérfræðingar 

virðast þó sjá heiminn í svipuðu ljósi og eru ýmist sammála eða ósammála ákveðnum 

nálgunum að vandamálum. Óréttlæti getur einnig dregið mál áfram og gefið þeim byr undir 

báða vængi, en í þeim málum er það yfirleitt ráðherrar eða aðrir pólitískir ráðamenn innan 
                                            
 
 
 
18 John Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, 2 útg. (New York: Longman, 2011) 116-117. 
19 John Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, 2 útg. (New York: Longman, 2011) 122-124. 
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stjórnsýslunnar sem átta sig á óréttlætinu og drífa þannig mál áfram. Frumvörp geta verið 

áberandi í dagskrá ríkisstjórnarinnar vegna þess að talið er að það sé hægt að ráða bót á 

einhvers konar óréttlæti, ójafnvægi eða ósanngirni, þá eru frumvörp og/eða tillögur á þingi 

annað hvort notuð fyrir mál sem talin eru óréttlát eða gegn þeim, sem dæmi má nefna að 

tillagan um eyrnamerkta mánuði fyrir feður í fæðingarorlofi var ákveðið svar við óréttlæti 

sem var til staðar í íslensku þjóðfélagi, en það var ekki fyrr en árið 2000 sem samþykkt var á 

Alþingi að feður fengu fæðingarorlof sem var óframseljanlegt.20 Einnig er mikilvægur þáttur 

meðal þeirra sem hafa áhrif á stefnumótun að ganga úr skugga um að þær lausnir sem koma 

séu hagkvæmar (e. efficient) og vera vissir um að ávinningurinn sé meiri en kostnaðurinn. Að 

lokum er einnig mikilvægt að almenningur samþykki tillöguna sem er verið að leggja fram. 

  

3.3 Pólitíski straumurinn 

Pólitíski straumurinn samastendur af almannavilja og almeningsáliti (e. public mood), 

þrýstihópum, niðurstöður úr kosningum, og breytingum í stjórnsýslu og á Alþingi. 

Stjórnmálamenn og þrýstihópar hafa hvað mestu áhrifin innan pólitíska straumsins. Sú þróun 

sem verður innan þessa straums hefur mest áhrif um það hvaða málefni komast á dagskrá og 

hvaða málefni detta út, og helstu breytingar koma í kjölfar nýrrar ríkisstjórnar eða með breyttu 

almenningsáliti. 21  

 

3.4 Gluggi tækifæranna 

Þegar vandamálastraumurinn, stefnustraumurinn og pólitíski straumurinn mætast saman á 

tilteknum tíma þá opnast gluggi tækifæranna. Þegar glugginn opnast þá býðst fólki 

möguleikinn á að ýta sínum uppáháldslausnum að ákveðnu vandamáli, en mikilvægt er að 

hafa hraðar hendur því glugginn er aðeins opinn í ákveðinn tíma og opnast sjaldan. Stundum 

opnast glugginn öllum að óvörum en það getur t.d. verið vegna breytts skipulags á ákveðnu 

prógrammi, en stundum kemur það fyrir að glugginn opnast algjörlega óvænt og þá er 

nauðsynlegt að vera með lausn tilbúna því ekki gefst langur tími til að búa til lausn, glugginn 

                                            
 
 
 
20 lög um fæðingar- og foreldraorlof nr 95/2000, http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000095.html. 
21 John Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, 2 útg. (New York: Longman, 2011) 145. 
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gæti opnast óvænt til dæmis þegar óvæntir atburðir gerast sem enginn býst við og þar með 

vantar einhverja lausn á þeim vanda. Helstu breytingar verða þegar glugginn er opinn. Þegar 

möguleikinn er lítill á að glugginn opnist þá er einnig minni virkni innan 

stefnumótunarsamfélagsins, því ekki er mikill vilji til að eyða tíma, peningum og mannafla í 

að vinna að málum sem ekki eru líkleg til árangurs þ.e.a.s. verða að lögum eða reglum. 22 

  

                                            
 
 
 
22 John Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, 2 útg. (New York: Longman, 2011)165-168. 
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4 Karlmennskur Connells í íslenskum veruleika 

Karlar og konur sem hafa enga menntun hafa oft ólík starfssvið, en ómenntaðir karlmenn hafa 

oftar meira sjálfstæði og sveiganleika í vinnutíma en konur. Einnig tengja íslenskir karlmenn 

sjálfsmynd sína mjög við framlag þeirra í launaðri vinnu. Vitað er að laun eru hærri í 

einkageiranum en opinbera geiranum, en í viðtölum sem Gyða Margrét Pétursdóttir tók kom 

fram að þeir karlmenn sem vinna í opinbera geiranum finnast þeir þurfa að afsaka það með 

einhverjum hætti. Þeim fannst það oft að vissu leiti fyrir neðan þeirra virðingu sem og að það 

samræmist ekki hugmyndum um karlmennsku og fyrirvinnuhlutverkið. Þá hefur verið talið að 

einkageirinn rími við kapitílskt kerfi og frjálsan markað, og hefur styrkt karlmennskuleg gildi 

og vald bæði hugmyndafræðilega og hvað varðar formgerðir. Vinna sem felur í sér einhverja 

þjónustu hefur almennt verið talin kvenleg og eru margir sem vinna á opinberum 

vinnumarkaði í einhvers konar þjónustustörfum en þó ekki allir, það er því ekki hægt að segja 

að öll störf innan opinbera geirans séu talin kvenleg.23 Líkt og Connell bendir á skipar 

fyrirvinnuhlutverkið stóran sess í lífi karlmanna og að vera með góð laun og það að vera ekki 

fyrirvinnan er veikur blettur á karlmennsku karla.24 Í grein Gyðu Margrétar kom fram dæmi 

um þegar ein starfskonan var send heim vegna þess að það var ekki það mikið að gera í 

vinnunni, og styrkir þetta stoðum undir það að karlmenn séu eða allaveganna eiga að vera 

helsta fyrirvinnan. Það er því óhætt að segja að fyrirvinnan sé áberandi sterkur eiginleiki sem 

karlmenn verði að tileinka sér, væri því óhætt að segja að þeir karlmenn sem taka ekki 

fyrirvinnuhlutverk sitt alvarlega gætu því ekki flokkast undir ráðandi karlmennsku. Einnig er  

óhætt er að segja að fyrirvinnuhlutverkið sé eitt af þeim tækjum sem notað er til að viðhalda 

kynjamismun. 25  Gott dæmi um það hvernig litið er á karlmenn sem fyrirvinnu heimilisins, er 

sú staðreynd að giftir karlmenn fá greidd hærri laun en ógiftir karlar. Einnig vinna giftir 

karlmenn almennt meira en ógiftir. Í tengslum við þetta er ágætt að velta því fyrir sér hvort 

eggið hafi komið á undan eða hænan, hvort eru giftir karlmenn að vinna meira, er það vegna 

lágra launa eiginkvennana eða valda hærri laun karla að ekki sé lögð jafn mikil áhersla á hlut 

                                            
 
 
 
23 Gyða Margrét Pétursdóttir, „Within the Aura of Gender Equality: Icelandic work cultures, gender relations 

and family responsibility. A holistic approach“ (doktorsritgerð, Háskóli Íslands, 2009),101-105. 
24 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 93 
25 Gyða Margrét Pétursdóttir, „Within the Aura of Gender Equality: Icelandic work cultures, gender relations 

and family responsibility. A holistic approach“ (doktorsritgerð, Háskóli Íslands, 2009), 116. 
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konunnar í heimilistekjunum? Þetta er spurning sem verður í raun ekki svarað hérna en gott er 

að hafa í huga við lestur ritgerðarinnar. Aukin þáttaka feðra í barnauppeldi og öðrum 

heimilisverkum er frelsun þeirra en ekki kvöð, það er kvöð fyrir karlmenn að vera fastir í 

fyrirvinnuhlutverkinu. Til þess að ýta körlum inn á þetta óþekkta svið er því afar nauðsynlegt 

að breyta karlmennskuhugmyndum á þann veg að það verði flott að vera húsfaðir og einnig 

þarf að tryggja að launamunur kynjanna ýti ekki feðrum úr fæðingarorlofi fyrir tilskilinn 

tíma.26 Sýnt hefur verið fram á það að yfirmenn margra feðra séu andsnúnir lögum um 

fæðingar- og foreldrarorlof þ.e.a.s. þættinum sem snýr að feðrum. Í könnun sem var gerð árið 

2006 kom fram að 10.9% karla hafa mætt frekar eða mjög neikvæðu viðhorfi vegna 

fæðingarorlofstöku. Neikvæðnin virðist vera mest í hópi iðnaðarmanna, sérhæfðs 

iðnverkafólks og véla- og vélgæslufólks.27 Tengist þetta karlmennskum Connells, þá 

sérstaklega ráðandi karlmennsku, og hægt er að færa rök fyrir þvi að hér sé verið að reyna að 

ýta undir þær hugmyndir að karlmenn séu aðal fyrirvinnan og að ekki sé ákjósanlegt að breyta 

þessu mynstri, því það gæti raskað því valdajafnvægi sem fyrir er.  

  

                                            
 
 
 
26 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Karlmennska og jafnréttisuppeldi, (Reykjavík: Rannsóknastofa í kvenna- og 

kynjafræðum við Háskóla Íslands, 2004), 65-55. 
27 Guðný Björk Eydal, Ingólfur V. Gíslason, „Hrunið og fæðingaorlof: Áhrif á foreldra og löggjöf," Íslenska 

Þjóðfélagið, vol.5, no2. (2014):88-94. 
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5 Þróun fæðingarorlofs fram til 2008 

Í þessum kafla verður farið í þróun fæðingarorlofs. Þar sem er leitast við að svara spurningum 

tengdum nútímanum verður aðallega farið í þær breytingar sem hafa orðið frá árinu 2000 fram 

til dagsins í dag, en þó finnst höfundi mikilvægt að stikla á stóru um þær breytingar sem urðu 

fram að því.  

Það var fyrst árið 1946 sem konur fengu einhvers konar greiðslu eftir barneignir, allar 

konur áttu rétt á slíkum styrk, hvort sem þær unnu innan heimilisins eða utan þess, en til 

viðbótar áttu þær sem unnu utan heimilisins rétt á aukagreiðslum í þrjá mánuði. Þær konur 

sem voru giftar en unnu samt sem áður utan heimilisins áttu aðeins rétt á þessum auka 

greiðslum ef eiginmaður þeirra gat ekki séð fyrir heimilinu.28 En líkt og Connell nefndi er 

fyrirvinnuhlutverkið afar mikilvægt þegar kemur að karlmennskuhugmyndum.29  Má færa rök 

fyrir því að sú skoðun að karlmenn eigi að vera fyrirvinna heimilisins hafi verið 

undirliggjandi á þessum árum. Árið 1950 var gerð smávegis breyting á þáverandi lögum en 

með þeim breytingum var aukagreiðsla útivinnandi mæðra afnumin. Það var svo árið 1954 

sem konur sem unnu hjá ríkinu öðluðust rétt til þriggja mánaða launa í fæðingarorlofi, 

einstaka verkalýðsfélög fengu þessu einnig framgengt. Þessi lög höfðu ekki jafn mikil áhrif 

eins og vonast var eftir, en þau náðu þó að sýna fram á mikilvægi þess að konur fengu 

greiðslu í fæðingarorlofi.30 Frá árinu 1975 áttu allar vinnandi konur rétt á þriggja mánaða 

fæðingarorlofi. Það var svo árið 1980 sem fyrst var möguleiki á að yfirfæra hluta af 

fæðingarorlofinu til feðra. Með lögunum sem voru sett árið 1980 var enn þriggja mánaða 

fæðingarorlof en eftir að mæður höfðu nýtt sér þrjátíu daga mátti yfirfæra restina af orlofinu 

til feðranna. Það var svo árið 1997 sem fæðingarorlof var lengt til muna en þá lengdist það úr 

þremum mánuðum í sex mánuði.31 Með lögum nr. 147/1997, sem tóku gildi 1. janúar 1998, 

var lögum um fæðingarorlof nr. 57/1987 breytt á þann veg að feður fengu í fyrsta sinn rétt til 

fæðingarorlofs sem ekki var hægt að framselja móður, þetta voru tvær vikur sem feður gátu 
                                            
 
 
 
28 Fríða Rós Valdimarsdóttir, Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna, 

(Akureyri: Jafnréttisstofa, 2005), 19. 
29 R.W. Connell, Masculinites, 2.útg. (Cambrigde: Polity Press, 2011), 90. 
30 Fríða Rós Valdimarsdóttir, Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna, 

(Akureyri: Jafnréttisstofa, 2005), 19.  
31 Ásdís A. Arnalds, Guðný Björk Eydal, Ingólfur V. Gíslason, „Equal rights to paid parental leave and 

caring fathers- the case of Iceland”, Stjórnmál & Stjórnsýsla, 9. árg. (2013): 325. 
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tekið í fæðingarorlof á fyrstu átta vikum eftir fæðingu barns, þessi nýju lög giltu þó aðeins um 

feður sem voru sambýlismenn barnsmóðurinnar eða í hjúskap32 Ef móðirin var starfsmaður 

hins opinbera átti faðirinn hinsvegar engan rétt á greiðslum en gat fengið orlof, en ef faðirinn 

var starfsmaður hins opinbera átti hann hvorki rétt á orlofi né greiðslum.33 

Árið 2000 komu til sögunnar ný lög um fæðingarorlof, en þau lög voru samþykkt 

nánast einróma á Alþingi. Nýju lögin kváðu um það að mæður fengju þrjá mánuði í 

fæðingarorlof og einnig fengju feður þrjá mánuði í fæðingarorlof, þessa mánuði var ekki hægt 

að færa á milli en einnig fengu foreldrar þrjá mánuði sem hægt var að skipta sín á milli eftir 

hentusemi foreldra. Markmið þessarra nýju laga voru tvíþætt, í fyrsta lagi var markmiðið að 

börn fengju umönnum frá báðum foreldrum og seinna markmiðið var að báðir foreldrar gætu 

samþætt heimilislíf og vinnu.34 Nýju lögin tóku gildi í áföngum, en árið 2001 fengu feður einn 

mánuð í fæðingarorlof, árið 2002 fengu þeir tvo mánuði og svo var það árið 2003 sem lögin 

tóku fullt gildi þar sem feður áttu rétt á þremum mánuðum í fæðingarorlof. Greiðslur sem 

foreldrar fengu voru 80% af launum þeirra, einnig var ákveðin lágmarksupphæð sem foreldrar 

fengu ef þeir höfðu ekki áunnið sér almennan rétt til fæðingarorlofs í gegnum 

vinnumarkaðinn.35 En til þess að hafa áunnið sér almennan rétt til að fá 80% af laununum 

þurftu foreldrar að hafa verið á innlendum vinnumarkaði a.m.k sex mánuði fyrir fæðingardag 

barns eða þann dag sem barn kemur inn á heimilið í ættleiðingartilvikum eða um væru að 

ræða varanlegt fóstur. Við útreikning er miðað við tólf mánuða samfellt tímabil sem lýkur sex 

mánuðum fyrir fæðingarmánuð barns eða þann mánuð sem barn flyst inn á heimili þegar um 

er að ræða ættleiðingu eða varanlegt fóstur. Þeir foreldrar sem eru utan vinnumarkaðarins eða 

í minna en 25% starfi sem og þeir námsmenn sem eru í fullu námi eiga rétt á fæðingarstyrk 

(13., 18. og 19. gr.).36 Árið 2004 var svo sett ákveðið hámarksþak greiðslna úr 

                                            
 
 
 
32 lög um fæðingarorlof nr 57/1987, http://www.althingi.is/lagas/124/1987057.html. 
33 Fríða Rós Valdimarsdóttir, Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna, 

(Akureyri: Jafnréttisstofa, 2005), 20-21  
34 Ásdís A. Arnalds, Guðný Björk Eydal, Ingólfur V. Gíslason, „Equal rights to paid parental leave and 

caring fathers- the case of Iceland”, Stjórnmál & Stjórnsýsla, 9. árg. (2013): 323-324. 
35 Ásdís A. Arnalds, Guðný Björk Eydal, Ingólfur V. Gíslason, „Equal rights to paid parental leave and 

caring fathers- the case of Iceland”, Stjórnmál & Stjórnsýsla, 9. árg. (2013): 326. 
36 lög um fæðingar- og foreldraorlof nr 95/2000, http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000095.html. 
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fæðingarorlofssjóði, semsagt þrátt fyrir að 80% af launum einstaklinga fóru yfir ákveðna 

upphæð var ekki mögulegt að fá meira en 480.000 á mánuði greitt út.37 

 Talað er um að fjögur atriði hafi haft gríðarleg áhrif á framgang mála þegar 

fæðingarorlofinu var breytt árið 2000. Í fyrsta lagi var ekki verið að taka neitt frá neinum, 

fæðingarorlof kvenna var ekki minnkað og gefið til karla heldur var það lengt og lengingin fór 

til karla. Í öðru lagi hafði íslenski dómstólinn mikil áhrif. Dómstóllinn hafi dæmt þannig að 

það væri ólöglegt að mismuna körlum og konum í tengslum við fæðingarorlofið rétt eins og 

annars staðar í samfélaginu, en það var augljóst að gamla fæðingarorlofskerfið mismunaði 

körlum í þeim málum og var það því brot á stjórnarskrá Íslands. Í þriðja lagi áttu 

breytingarnar sér stað þegar mikil áhersla var lögð á karlmenn í norrænu jafnréttisorðræðunni 

Þetta má vel tengja drengjaorðræðunni, en drengjaorðræðan á rætur sínar að rekja til 

skólakerfisins, en þá var t.d. talað um það að skólastofnunin væri orðin kvenlæg og hefði það 

neikvæð áhrif á velferð drengja. Það virðist liggja mikil eðlishyggja bak við þessa orðræðu, 

eðlishyggja er sú trú að kynin hegði sér ólíkt vegna kyns síns. Mótunarhyggja hins vegar snýst 

um fólk sé menningarlega skapað, og var talið að strákar hafi hlotið skaða af því hversu 

kvenlæg stofnunin væri orðin og að þeir hafi þurft að aðlagast kvenlegum siðum. Í stórum 

dráttum byggist orðræðan á því að umgengni við of margar konur hafi skaðleg áhrif á drengi 

og þá fái þeir ekki að þroskast „rétt” og verða að karlmönnum. En það var samt sem áður ekki 

svo að allir kenndu kvenkennurum um, heldur var talið af mörgum að þetta væri mun 

djúpstæðara vandamál en svo. Lögð er mikil áhersla á að strákar hafi einhvers konar jákvæða 

karlmennskufyrirmynd og er hræðsla um að það sé verið að umbreyta skólakerfinu aftur í 

karllæga stofnum þar sem konur og aðrir sem sýna ekki eiginleika hefðbundinnar 

karlmennsku verði jaðarsett.38 Eins og var sagt á þessi umræða rætur að rekja til 

skólakerfisins og er hægt að færa þá túlkun yfir á aðra þætti þjóðfélagsins, en í þjóðfélaginu 

var andrúmsloftið þannig að mikilvægt var talið að karlar fengju sinn hlutu af jafnréttinu, að 

jafnrétti snerist ekki aðeins um að breyta hlut kvenna, en þessar hugmyndir eru tengdar 

                                            
 
 
 
37 lög um breytingu á lögum nr 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, og lögum nr 113/1990, um 

tryggingagjald, með síðari breytingum, o.fl., http://www.althingi.is/altext/stjt/2004.090.html 
38 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Bob Lingard Martin Mills, „ Possibilities in the Boy Turn? Comparative 

Lessons from Australia and Iceland”, Scandinavian Journal of Educational Research, Vol 53, no 4. (2009):313-

317. 
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hugmyndunum að réttindi kvenna séu á kostnað karla. Svo í fjórða lagi var það ríkisstjórnin 

árið 2000 sem samanstóð af Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokknum sem kom með 

þessar breytingar sem svar við aukinni kröfu um jafnrétti Ekki var talið að umræður um 

fæðingarorlofið tækju langan tíma þegar þær voru kynntar fyrir þinginu um vorið 2000. Enda 

er þingið hér nokkuð veikt og fræðileg þekking innan ríkisstjórnar yfirleitt takmörkuð og 

yfirleitt ekki lögð mikil áhersla á langtíma stefnumótun. Í íslenska samhenginu þar sem búið 

er við samsteypustjórnir oftast nær, hefur þetta skilað sér í því að einstaka þingmenn og 

flokkar hafa yfirleitt mikil áhrif. Gamla kerfið var mjög flókið og hentaði afar illa fyrir fólk, 

einnig fyrir þær mæður sem höfðu það best í þessu kerfi. Það er frekar erfitt að taka rétt sem 

sem hefur verið sameiginlegur og eyrnamerkja öðru foreldrinu sérstaklega þar sem 

sameiginlegi rétturinn er yfirleitt talinn sem réttur móðurinnar. En á Íslandi var breytingin 

ekki þessi heldur var fæðingarorlofið lengt um það sem feður fengu, en rannsókn hafði þó 

sýnt ákveðna óánægju meðal kvenna þar sem þeim fannst vera litið fram hjá þeim meðan 

réttur feðra var bættur.39  

 Í skoðanakönnun sem var gerð á vegum Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, sem 

var gerð fimm árum áður en lögin tóku í gildi, kom fram að meginþorri karlmanna töldu að 

það væri almennur áhugi fyrir því á meðal karla að samræma heimilislíf og vinnu. Inn á þingi 

var almennt takmarkaður skilningur á jafnréttis hlutanum, sem tengdur var við þann 

tilfinningalegan ávinning sem karlar hefðu af því að vera meiri þátttakendur í lífi barna sinna. 

Aðaláherslan var samt sem áður jafnrétti. Þetta lagafrumvarp var sett fram af þáverandi 

félagsmálaráðherra og þingmanni Framsóknarflokksins honum Páli Pétursyni og þegar 

atkvæðagreiðslan fór fram var það samþykkt af 50 þingmönnum af 63, en 12 þeirra voru ekki 

á staðnum og einn sat hjá. Má því segja að frumvarpið fékk vægast sagt mjög jákvæð 

viðbrögð. Innan þingsins var talað um að þessi nýju lög hafi mörkað tímamót í 

jafnréttismálum á Íslandi. Í umræðunum í kringum þetta lagafrumvarp var stiklað á mörgu og 

má meðal annars nefna tengingu við nefnd innan Sameinuðu þjóðanna sem fór með 

                                            
 
 
 
39 Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir,„From reluctance to fast track engineering,” Í The 

politics of parental leave policies: Children, parenting, gender and the labour market, ritstj. P. Moss og S. 

Kamerman, (London: Policy Press, 2009), 162-163. 
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jafnréttismál. Einnig var talið mikilvægt væri að ávarpa þetta ekki eingöngu sem mál feðra 

heldur allra karla og að með þessum lögum væri verið að jafna stöðu kvenna og karla á 

vinnumarkaðnum, með því að gefa kynjunum jöfn tækifæri. Eðli málsins samkvæmt voru 

þingmenn ólíkra flokka með mismunandi ástæður til þess að styðja við frumvarpið en 

langflestir voru þó jákvæðir eins og sést á niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar.40  

 Pétur Blöndal þingmaður Sjálfstæðisflokksins sá fyrir sér að með nýju löggjöfinni 

væri hægt að laga markaðsbrest, en með markaðsbrest átti Pétur við að það væri órökrétt að 

dæma fólk eftir kyni þegar verið er að ráða í stöður í atvinnulífinu, og að það sé verið að ráða 

karla því það sé „dýrara” að ráða konur, og það væri hagur allra að ráða hæfasta fólkið burt 

séð frá kyni, en meðal annars með því að bæta fæðingarorlofið væri verið að leiðrétta þennan 

markaðsbrest því það væri vænlegast fyrir alla að vera heima með barnið í tvö og hálft ár, þá 

myndu foreldrar skipta orlofinu á milli sín og vera í hlutastarfi ásamt orlofinu og þá væri hægt 

að halda barninu heima í tvö og hálft ár, með því myndi kostnaður ríkisins minnka vegna þess 

ekki væri þörf á jafn mörgum dagforeldrum/leikskólum. Pétur nefndi einnig að eftir þrjú ár 

yrði ekkert eftir sem mismunaði fólki á vinnumarkaðnum nema fordómar og frændhygli.41 Þó 

er hægt að deila um það. Það er annað sem talið er mikilvægt við stefnumótun ríkja en það er 

hvernig andrúmsloft er í þjóðinni (e. national mood) en það er afar mikilvægt fyrir litlar þjóðir 

að skara fram úr á einhverju sviði, þegar lagafrumvarp um fæðingarorlof sem tryggðu körlum 

fasta eyrnamerkta mánuði urðu að lögum, fékk Ísland verðskuldaða athygli erlendis og þessi 

nýja stefna íslenskra stjórnvalda í málum jafnréttis og fæðingarorlofs fékk sér nafn sem 

íslenska leiðin, eða „the Icelandic model”. Einnig er talið að ákveðið hópur meðal kvenna 
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innan Sjálfstæðisflokksins hafi myndað ákveðin þrýstihóp og beitt vogarafli sínu til að ýta 

fæðingarorlofsmálinu áfram á dagskrá stjórnvalda.42  

 Í kenningum Kingdons talaði hann eins og fyrr var nefnt um þrjá strauma sem allir 

verða að koma saman til þess að gluggi tækifæranna opnist, í kjölfar umfjöllunar um 

breytingar á lögunum árið 2000 verður farið í hversu vel sé hægt að nýta kenningar Kingdons 

um framgang og breytingar á lögum um fæðingarorlof á Íslandi. Í fyrsta straumi Kingdons 

sem er vandamálastraumurinn er talið að tölfræðilegar upplýsingar geti haft áhrif á málefni 

sem tekin eru fyrir, en þetta geta verið ársreikningar af ýmsum toga eða jafnvel einhverjar 

niðurstöður úr rannsóknum. Eins og sagt var hér að ofan var þetta lagafrumvarp m.a. sett 

vegna aukinnar kröfu um jafnrétti, en fyrst og fremst til að minnka launamun kynjanna. Eins 

og sést í skýrslu frá velferðarráðuneytinu um stöðu kvenna og karla á íslenskum 

vinnumarkaði er vel farið yfir tölur um launamun kynjanna.43 Hægt væri að færa rök fyrir því 

að meðal annars hafi þessar tölfræðilegu upplýsingar sem ríkisstjórnin hafði undir höndum 

haft áhrif á að stefnumótunarglugginn hafi opnast. Í stefnustraumnum verða til lausnir við 

vandamálum. Það eru ákveðin skilyrði sem Kingdon setur til að hugmyndirnar lifi af, sem var 

farið í hér að ofan, en Kingdon talar um það að óréttlæti geti drifið mál áfram og gefið þeim 

byr undir báða vængi, í þeim málum eru það yfirleitt ráðherrar eða aðrir pólitískir ráðamenn 

innan stjórnsýslunar sem átta sig á óréttlætinu og drífa mál þannig áfram. Einnig talar 

Kingdon um að lausnir þurfi að vera hagkvæmar og tæknilega fýsilegar og tilbúnar að fara í 

gegnum þingið, fá samþykki og að lokum verða að lögum. Hér má færa sterk rök fyrir því að 

óréttlæti hafi drifið fæðingarorlofsmálið áfram. En eins og var sagt fyrir ofan voru dómstólar 

búnir að dæma að ólöglegt væri að mismuna vegna kyns og að gamla fæðingarorlofskerfið 

hefði í raun verið að mismuna körlum. Pétur Blöndal kom með rök fyrir því að nýja kerfið 

væri hagkvæmt og þar af leiðandi er það enn einn punkturinn sem styður kenningu Kingdons. 

Einnig hefur hugmyndin verið afar tæknilega fýsileg, með því er átt að hún hafi verið vel 

geranleg og ákjósanlegur kostur, og tilbúin að fara í gegnum þingið, það sést á því hversu 
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mikinn stuðning lagafrumvarpið fékk á þinginu. Í þriðja lagi er það svo pólitíski straumurinn 

en hann samanstendur af almenningsáliti, þrýstihópum ásamt fleiru sem var nefnt að ofan. 

Stjórnmálamenn og þrýstihópar hafa hér mestu áhrifin á hvaða málefni komast á dagskrá. En 

eins og var nefnt að ofan var það mjög mikilvægt fyrir Ísland að skara fram úr í einhverju og 

má því færa rök fyrir því að andrúmsloftið hjá þjóðinni hafi auðveldað málavöxt.  

Lengi hefur hugmyndin um það að skara fram út verið áberandi á meðal karlmennsku, vera 

bestur og sýna þannig vald og yfirburði sína. Það er því ansi rökrétt að telja að sú hugmyndir 

um að Ísland yrði að skara fram úr í einhverju hafi verið karllæg hugmynd, og lætur mann 

velta vöngum yfir hvort andrúmsloftið í þjóinni sem studdi fæðingarorlofsfrumvarpið hafi 

orðið til vegna kröfu um réttlátara samfélag eða vegna þess að karlmennskukrafan um að 

skara fram úr hafi verið svífandi yfir vötnum. 

Það sem hér hefur verið talið upp fellur allt undir þá þrjá strauma Kingdons sem verða að 

koma saman til að opna stefnumótunargluggan. Það er því hægt að færa rök fyrir því að 

kenning Kingdons smellpassi inn í stefnumótunarferlið sem kom í kjölfar lengingu 

fæðingarorlofsins og eyrnamerktu mánuði föðursins. Einnig má telja að þrýstihópurinn meðal 

ákveðinna kvenna innan sjálfstæðisflokksins hafi haft áhrif.  

Hér hefur verið fjallað um þær breytingar sem urðu á fæðingarorlofi fram til ársins 2008. 

Fjallað var um drengjaorðræðuna en hún sveif yfir vötnum í kringum þann tíma sem lögin 

voru sett sem gáfu feðrum óskiptanlegt orlof, fjallað var líka aðeins um fyrirvinnuhlutverk 

karla. Einnig var fjallað um þau fjögur atriði sem talin eru hafa haft mikil áhrif á framgang 

mála við lögin sem sett voru árið 2000 og voru þau atriði mátuð við kenningar Kingdons sem 

farið var í að ofan. Í næsta kafla verður fjallað um hvernig lækkun hámarksþaks getur haft 

áhrif á fæðingarorlofstöku karla.  
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6 Hvernig getur lækkun hámarksþaks haft áhrif á orlofstöku karla? 

Í norrænni könnun var sýnt fram á að það væru fimm aðal þættir sem þyrftu að vera til staðar 

til að feður notfærðu sér fæðingarorlof . Í fyrsta lagi var það sjálfstæður réttur til 

fæðingarorlofs og réttur til greiðslna, í öðru lagi var það óskiptanlegur réttur til fæðingarorlofs 

sem væri eyrnamerktur feðrum, í þriðja lagi var það sveiganleiki í töku fæðingarorlofsins, í 

fjórða lagi var mikilvægt að það væri góður möguleiki á að taka fæðingarorlofið eftir að barn 

nái sex mánaða aldri og að lokum voru það háar greiðslur meðan á orlofi stendur. Sama ár og 

lögin sem samþykkt voru árið 2000 tóku í gildi fullkomlega má segja að þá höfðu aldrei fleiri 

feður verið virkir í umönnun barna sinna. Árið 2004 voru tæp 90% feðra sem tóku 

fæðingarorlof og var meðal dagafjöldi orlofsins 96. Þetta var um 7,5 % aukning á feðrum sem 

tóku fæðingarorlof frá árinu 2001 og að sama skapi hafði orlofsnýtingin lengst frá 39 dögum 

upp í 96 (í takt við gildistöku laganna, frá einum mánuði fyrir feður 2001 til þriggja mánaða 

2003 þegar lögin tóku gildi að fullu). Það má því sjá að það er augljós tenging á milli þess að 

feður taki fæðingarorlof og þeirra daga sem þeir eiga rétt á í fæðingarorlofi.44  Það eru 

ákveðnir þættir sem líklegir eru til að hafa áhrif á orlofstöku feðra, til að byrja með er það 

almennt álit innan íslensks samfélags að mæður (konur) séu betur í stakk búnar til að hugsa 

um börn og feður (karlar) betur í stakk búnir til að sjá fjárhagslega fyrir fjölskyldu sinni. 

Einnig sú staðreynd að líkami kvenna þarf ákveðinn tíma til að jafna sig eftir barnsburð, í 

þriðja lagi er sú staðreynd að aðeins konur geta verið með barn á brjósti og er það almennt 

talið að barn eigi að vera á brjósti í sex mánuði. Í fjórða lagi og talsvert tengt umfjöllun 

þessarrar ritgerðar er sú staðreynd að karlmenn séu með hærri laun en konur og þess vegna er 

það meira fjárhagslegt tap þegar feður taka fæðingarorlof og að lokum er það sú staðreynd að 

konur séu líklegri til að vinna í opinbera geiranum og starfsöryggi er almennt meira þar en 

sem tíðkast á almenna vinnumarkaðinum eða í einkageiranum. Þeir feður sem nota hluta af 

eða allan sameiginlega tímann eru yfir meðallaunum, ein ástæða fyrir því gæti verið að báðir 

aðilar hafi góð laun og eru jafnvel bæði í vinnu sem ekki er hægt að vera fjarverandi frá í 

langan tíma í einu. Af þeirri ástæðu er einmitt gott tækifæri fyrir feður að taka lengra 
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fæðingarorlof ef maki þeirra er í hálaunaðri og/eða í hárri stöðu innan fyrirtækis eða með 

sjálfstæðan rekstur. Einnig er það vel þekkt staðreynd að ef móðirin hefur sterk tengsl við 

vinnumarkaðinn og er með hátt menntunarstig hafi það áhrif á umönnunarhlutverk feðra.45 Í 

eigindlegri rannsókn sem Ingólfur V. Gíslason gerði á fæðingarorlofstöku karla má sjá 

ákveðna samlíkingu við það sem talað er um hér á undan, vert er þó að geta að rannsóknin var 

birt árið 2005 og því er gott að íhuga möguleikann á að eitthvað kann að hafa breyst þar sem 

vinnumarkaðsstaða karla og kvenna ásamt öðrum félagslegum hlutum hafa breyst. En 

Ingólfur tók viðtöl við níu feður ásamt fjórum mökum. Allir feðurnir voru með einhvers konar 

framhaldsnám að baki og sex þeirra höfðu lokið háskólanámi og í öllum tilvikunum nema 

einu var ekki um að ræða fyrsta barn. Allir feðurnir höfðu tekið sameiginlegu mánuðina að 

einhverju leiti eða að fullu.46  

Vinnumarkaðsstaða móðurinnar er lykilatriði þegar tekin er sú ákvörðun að feður taki 

hluta af eða allt sameiginlega orlofið. Í þeim viðtölum sem Ingólfur tók kom það fram að það 

væri ýmist vegna vinnumarkaðsstöðu mæðranna, mæðurnar heimavinnandi en vegna veikinda 

mæðra sem feðurnir sáu sér fært að taka hluta af sameiginlegu mánuðunum í orlof. Þegar 

talað er um vinnumarkaðsstöðu móðurinnar er ekki verið að meina að hún hafi þvingað 

faðirinn í fæðingarorlof sem hann vildi ekki fá, heldur opnaði vinnumarkaðsstaða móðurinnar 

upp þann möguleika og samningaviðræður sem hefðu annars ekki verið til staðar. En feðurnir 

höfðu allir mikinn áhuga á umönnun barna sinna. Þó svo að sumir feður hafi mikinn áhuga á 

umönnun barna sinna og því að vera eins lengi og mögulegt er í fæðingarorlofi er það fyrst og 

fremst staða móðurinnar sem skiptir máli. Ef móðirin vill taka alla sameiginlegu mánuðina er 

mjög ólíklegt að faðirinn mótmæli því.47  

Einnig er mjög áhugavert að sjá viðbrögð umhverfisins í rannsókn Ingólfs. Þar kemur 

fram að mæður fengju ýmist neikvæð eða hlutlaus viðbrögð frá umhverfinu en allir feðurnir 
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nema einn könnuðust við neikvæðni í garð móðurinnar og að sama skapi var aðeins ein móðir 

sem upplifði ekki neikvæðni í sinn garð. En á meðan tóku feðurinir eftir bæði aðdáun og 

jákvæðum viðbrögðum. Þó svo að jákvæðum augum var á heildina litið á orlofstöku karla var 

einnig undirtónn sem markaði ákveðna undrun og jafnvel efasemdir um ástæðu þess að 

faðirinn væri í svo löngu fæðingarorlofi. Feður tóku eftir því að það var oft verið að bjóða 

þeim vinnu eða boðist til að tala við hinn og þennan um að bjóða föðurnum vinnu, líkt þeir 

væru að bjarga föðurnum úr þeirri prísund að vera heima með barn sitt.48 Það er mjög 

fastgróin hugmynd hér á landi að karlmaðurinn sé aðal fyrirvinnan og konan beri 

meginábyrgð á heimilinu.49 Það kom þó nokkuð örugglega fram í annari eigindlegri rannsókn 

að meðal íslenskra para er trúin á mismunandi verkaskiptingu á milli karls og konu mjög 

staðföst, t.d. sjá karlar um „erfiðu” vinnuna heima við meðan konur sjá um „einfaldari” 

vinnu.50 Karlar virðist ekki eiga í erfiðleikum með að tileinka sér það að vera heimavinnandi 

húsfeður og gapa þegar spurt er hvort þeim hafi þótt eitthvað ókarlmannslegt við þetta 

hlutverk. En það virðist vera algeng fullyrðing í umræðunni um stöðu kynjanna að 

karlmennskan sé ekki síst sköpuð í gegnum launavinnu, og það er einmitt þar sem þeir skapa 

og styrkja sjálfsmynd sína. Þess vegna sé sú stefnumótun ríkisvaldsins að reyna að jafna stöðu 

kynjanna bæði á vinnumarkaðnum og heima fyrir ákveðin ógn við táknskipun 

karlmennskunnar. Hægt er að færa rök fyrir því að ástæða þess að launavinna sé eins 

mikilvæg fyrir karlmenn eins og hún lítur út fyrir að vera sé vegna þess að það hefur verið 

talið að hlutverk feðra/karlmanna sé að draga björg í bú og því mikilvægt að vera í vinnu sem 

skilar peningum inn á heimilið.51 Þessi viðhorf sjást greinilega í eigindlegri rannsókn sem var 
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gerð árið 2004, í henni voru tekin viðtöl við pör og var þar einn viðmælandi sem sagði að 

hann gæti ekki ímyndað sér að feður tækju fæðingarorlof eingöngu til þess að vera með 

barninu, flestir karlmenn hugsuðu bara ekki þannig heldur yrðu þeir að finna sér eitthvað 

annað að gera sem gjarnan væri vinna sem ekki væri gefin upp til skatts. Einnig virðist það 

vera erfitt fyrir karlmenn að segja skilið við vinnu sína á meðan á fæðingarorlofi stendur og 

eru þá oft með puttana í einhverjum verkefnum á vinnustaðnum. Af þessum sex pörum sem 

rannsóknin miðaðist við var aðeins einn faðir í fæðingarorlofi einn þ.e.a.s að konan var þá 

ekki heima við.52 

 Íslenskir foreldrar eru á margan hátt íhaldssamir og eftir barnsburð er það almennt 

þannig að móðurhlutverkið verður aðalhlutverk kvenna meðan föðurhlutverkið verður ekki 

það mikilvægasta hjá feðrum heldur er það fyrirvinnuhlutverkið sem var og verður þeirra 

aðalhlutverk.53 Þetta svipar til þeirrar niðurstöðu sem kom úr öðrum viðtölum, en þar kom 

fram að tveir af sex karlmönnum sem um ræðir unnu bæði sína hefðbundnu vinnu sem gat 

stundum krafist yfirvinnu og einnig voru þeir í auka vinnu, annar þeirra nefnir að ef 

fjárhagurinn væri betri þá væri hann vitaskuld til í að minnka vinnuna en aðstæður leyfa það 

ekki. Nánast allir karlmennirnir sem um ræðir álitu sem svo að þeir væru aðal fyrirvinnan á 

heimilinu.54 Oft hefur verið haldið fram að karlmennskuhugmyndir séu ákveðin hindrun þegar 

kemur að umhyggjuþætti lífsins, að það sé mikilvægt fyrir þá að vera ekki í þeim hlutverkum 

sem í gegnum tíðina hafa verið talin kvenleg og þar af leiðandi gæti það skýrt takmarkaða 

þáttöku þeirra við umhyggju eigin barna og við heimilisstörfin. En samkvæmt viðtölum sem 

Ingólfur gerði var ekkert sem benti beint til þess að þeir karlmenn sem taka eitthvað af 

sameiginlegum mánuðum fæðingarorlofsins eigi í hættu með að vera strítt eða að dregið sé úr 
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karlmennsku þeirra.55 En þó var eins og áður var bent á, ákveðin undrun og jafnvel efasemdir 

í garð þeirra feðra sem tóku eitthvað af sameiginlega tímanum. Einnig kom fram að það 

virðist vera stór munur á viðhorfi atvinnurekenda til þess hvort það sé æskilegt fyrir kynin að 

taka fæðingarorlof, en 46% atvinnurekenda telja það vera óhentugt að karlar taki þrjá mánuði 

í fæðingarorlof meðan aðeins 26% atvinnutekenda telja það óhentugt fyrir konur að taka sex 

mánuði.56 

Það virðist vera sem svo að þessar tvær rannsóknir stangist að vissu leiti á, það virðist 

ekki vera högg á karlmennsku þeirra að taka fæðingarorlof en það eru vissir þættir eins og 

fyrirvinnuhlutverkið sem gengur fyrir hjá karlmönnum. Einnig virðist það vera að karlmenn 

líti að hlutverk sitt inni á heimilinu sem aðstoðarmaður eða ákveðin hetja sem hoppar inn í 

aðgerðir þegar móðirin er ekki til staðar eða vantar aðstoð.57 Því er hægt að leiða að því líkum 

að þessar hugmyndir rími við hugmyndir Connells um ráðandi karlmennsku, það virðist vera 

sem sú hugmynd um karla sem fyrirvinnur og konur sem hafa uppeldið og heimilsstörfin í 

fyrsta sæti hafa fengið hljómgrunn í samfélaginu og er nokkuð óumdeilanlegt að þessi 

misskipting á launaðari og ólaunaðari vinnu sé einn parturinn sem viðheldur undirokun 

kvenna og yfirráðum karla eins og er í feðraveldinu. 

  

                                            
 
 
 
55 Ingólfur V. Gíslason, „ Feður sem taka lengra fæðingarorlof” (grein flutt á ráðstefnu 2005) í Rannsóknum í 

félagsvísindum VI, ritstj. Úlfar Hauksson. (Reykjavík: félagsvísindastofnum Háskóla Íslands, 2005),bls 302 

56 Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, Culture, Custom and Caring: Men’s and Women’s 

Possibilities to Parental Leave, (Akureyri: Jafnréttisstofa og Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum 

við Háskóla Íslands, 2004) 43. 
57 Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, Culture, Custom and Caring: Men’s and Women’s 

Possibilities to Parental Leave, (Akureyri: Jafnréttisstofa og Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum 

við Háskóla Íslands, 2004)43-45. 
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7 Hugmyndir og breytingar á löggjöf fæðingarorlofs eftir árið 2008 

7.1 Ríkisstjórnir um og eftir hrun 

 Efnahagshrunið árið 2008 mun seint hverfa úr minni manna, bankarnir hrundu og 

þjóðin stóð á gati hvað hafði gerst og hvað myndi gerast í framhaldinu. Allt stefndi í allsherjar 

þjóðargjaldþrot og voru því ýmsar breytingar og hagræðingar sem þurftu að eiga sér stað 

innan ríkisbúskaparins. Hér verður að vitaskuld ekki fjallað um þær allar en einungis þær 

breytingar er tengjast fæðingarorlofinu.  

Í lögum sem samþykkt voru á Alþingi 29. desember árið 2008 og tóku í gildi í janúar 

2009 var kveðið á um að hámarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði yrðu 400.000 kr. í stað 

480.000 kr. eins og tíðkast hafði frá árinu 2004.58 Örfáum mánuðum seinna eða 29. júní árið 

2009 varð svo enn meiri lækkun á hámarksþakinu, en þá lækkaði það frá 400.000 kr niður í 

350.000 kr.59 21.desember árið 2009 var svo samþykkt að lækka hámarksþakið enn og aftur, 

en þann 1. janúar 2012 lækkaði hámarksþakið frá 350.000 kr. niður í 300.000 kr.60 Í lok ársins 

2012 var það svo samþykkt að hækka hámarksþakið aftur frá 300.000 kr. upp í 350.000 kr. 

Með  þessum nýju lögum sem samþykkt voru í lok 2012 átti svo að bæta bráðabirgðarákvæði 

um breytingu á lengd fæðingarorlofs, en fæðingarorlofið átti að lengjast frá níu mánuðum upp 

í ellefu mánuði á árunum 2013-2015. Árið 2014 átti sjálfstæður réttur foreldris að vera þrír og 

hálfur mánuður og svo þrír mánuðir til sameiginlegir, sem gera samtals tíu mánuðir. Árið 

2015 átti sjálfstæður réttur foreldris að vera fjórir mánuðir og svo þrír mánuðir sameiginlegir. 

Þessi lög áttu að gilda rétt eins og fyrri lög um fæðingarorlof, þ.e.a.s. ef barn fæðist, er tekið í 

varanlegt fóstur eða ættleitt.61 Allar þessar breytingar að frátalinni fyrstu breytingunni áttu sér 

stað meðan ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, sem samanstóð af Vinstrihreyfingunni grænu 

framboði og Samfylkingunni, var við völd.  

                                            
 
 
 
58 Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum. http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.173.html 
59 Lög um ráðastafanir í ríkisfjármálum nr 70/2009. http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.070.html. 
60 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um Ábyrgðasjóð 

launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof, lögum um málefni aldraðra og lögum um húsnæðismál, með síðari 
breytingum. nr 120/2009. http://www.althingi.is/altext/stjt/2009.120.html.   

61 Lög um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum (hækkun 
greiðslna og lenging). Lög nr 143/2012. http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.143.html. 
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Í lögum sem samþykkt voru í lok árs 2013 var hætt við þessa fyrirhuguðu lengingu á 

fæðingarorlofi, en aftur var komið í það að sjálfstæður réttur foreldra til fæðingarorlofs yrðu 

þrír mánuðir sem og sameiginlegur réttur þeirra. Með samþykkt þessara laga var einnig 

hækkað hámarksþak úr 350.000 kr upp í 370.000 kr.62 Þessar breytingar sem áttu sér stað í lok 

ársins 2013 komu meðan ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, sem saman stóð af 

Framsóknar- og Sjálfstæðisflokknum, var við völd. Þær breytingar sem hafa orðið á 

fæðingarorlofi síðan í lok árs 2013 hafa verið smávægilegar og ekki tengdar umfjöllunarefni 

þessara ritgerðar. 

Þær breytingar sem urðu á lögum um fæðingarorlof í kjölfar hrunsins eru að vissu leiti 

hægt að tengja við Kingdon en hann talar um að gluggi tækifæranna opnist stundum öllum að 

óvörum, meðal annars vegna óvænts viðburðar og óhætt er að telja að íslenska bankahrunið 

árið 2008 hafi komið sem þruma úr heiðskíru lofti. Þá er mikilvægt að vera tilbúin með lausn 

sem gæti hentað ákveðnu vandamáli. Í þessu tilfelli væri það þá að vera tilbúin með lausnina 

um lækkun hámarksþaks. Ástæður fyrir því að vilja lækka hámarksþakið gætu verið óteljandi 

og augljósasta ástæðan er jafnaðarsjónarmið. En fyrir utan fyrstu lögin um lækkun á 

hámarksþakinu, sem var gerð í ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins, voru 

allar þær lækkanir sem áttu eftir að koma voru gerðar í ríkisstjórn Vinstri Grænna og 

Samfylkingarinnar.6364 Þær breytingar að lækka hámarksþak hafa verið sagðar brjóta bágu við 

tilgang fæðingarorlofslagana frá árinu 2000, sem eins og fyrr hefur verið nefnt áttu að tryggja 

barni samvistir við báða foreldra sína og gera báðum foreldrum kleift að samræma fjölskyldu 

og vinnu. En eins og fyrr hefur verið nefnt talar Connell um að fyrirvinnuhlutverkið sé 

mikilvægt meðal karlmennsku og meðan sú hugmynd er ríkjandi þá er hægt að færa rök fyrir 

því að það sé ein ástæða þess að karlmenn nýti ekki sinn rétt til fæðingarorlofs þegar 

lágmarksþakið er það lágt að þær tekjur sem þeir fá á meðan orlofi stendur eru það lágar að 

þær duga ekki til að sjá fyrir heimilinu eins og tekjurnar gera meðan þeir eru á 

vinnumarkaðinum.  

                                            
 
 
 
62 Lög um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.). Lög nr 140/2013. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2013.140.html. 
63Stjórnarráð Íslands,„Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis," http://www.stjornarrad.is/Rikisstjornartal/ (sótt 

18. nov 2015) 
64 Velferðarráðuneytið, Staða kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði Staðreyndir og staða þekkingar 

(Reykjavík: Velferðarráðuneytið, 2015), 87. 
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Hér hafa verið kortlagðar þær breytingar sem urðu í kjölfar nýrra ríkisstjórna um og 

eftir hrun og því er athyglisvert að skoða hvort og þá hvaða áherslur flokkarnir hafa haft um 

fæðingarorlof. Í stefnuyfirlýsingu Vinstri grænna er hvergi beint nefnt fæðingarorlof eða 

breytingu á því, en annars vegar stendur að flokkurinn vilji auka þátttöku feðra í uppeldi barna 

sinna. Einnig leggja þeir mikla áherslu á jafnrétti kynjanna bæði í tengslum við 

vinnumarkaðinn og heimilisstörf sem og í öðrum þáttum samfélagsins.65 Hægt er að færa rök 

fyrir því að þessi stefna beinist m.a. að því að bæta fæðingarorlof með því að gera það 

vænlegt fyrir karlmenn. Sú hugmynd að lækka hámarksþak virðist ekki ríma við stefnu 

Vinstri grænna að auka þáttöku feðra í uppeldi barna sinna. Einnig er afar áhugavert að máta 

karlmennskuhugmyndir Connell við stefnu Vinstri grænna. Það að Vinstri grænir vilja auka 

þáttöku feðra í uppeldi barna sina og leggja mikla áherslu á jafnrétti kynjanna á við um 

karlmennskur Connells, þar sem það er talið vera körlum í vil að viðhalda því valdakerfi sem 

er til staðar og löngum hefur verið viðurkennt að fyrirvinnan sé afar mikilvægt hlutverk 

karlmennskunar og á sinn þátt í því að gera konu karls fjárhagslega háða honum, því er óhætt 

að segja að þessar hugmyndir Vinstri grænna ríma við hugmyndir Connells því þarna er á 

ferðinni fólk sem hefur það að leiðarljósi að breyta inntaki karlmennskunnar og núverandi 

kerfi í átt til jafnréttis. Við vinnslu þessarar ritgerðar fundust ekki ályktanir eða samþykktir 

sem komu fram á landsfundi Vinstri grænna árið 2015.  

Í stefnuskrá Samfylkingarinnar segir „Við leggjum áherslu á jafnræði kynja á 

vinnumarkaði, í fjölskyldulífi og hvarvetna á vettvangi samfélagsmála. Við viljum vinna gegn 

núverandi misrétti og skapa samfélag þar sem bæði kyn geta tekið fullan þátt í atvinnulífi og 

sinnt um leið uppeldi og öðru fjölskyldulífi af eðlilegri ábyrgð og ánægju.”66 Í stefnuskrá 

Samfylkingarinnar rétt eins og hjá Vinstri grænum er ekki nefnt fæðingarorlof beint, en það er 

nefnt bæði jafnræði á vinnumarkaði og fjölskyldulífi, en aftur á móti er kveðið á um það í 

klausu undir „jafnrétti og vinnumarkaður” og einnig virðist þessi stefna vera römmuð inn 

undir „kvenfrelsi og kynjajafnrétti” sem var í landsfundarsamþykkt Samfylkingarinnar á 

                                            
 
 
 
65 Vinstri græn, „Stefnuyfirlýsing", http://vg.is/stefnan/stefnuyfirlysing/  (sótt 18.nóv 2015) 
66 Samfylkingin, „Stefnulýsing Samfylkingarinnar Manifesto", 

http://samfylkingin.is/Stefnumal/Stefnulýsing-Manifesto-2000 (sótt 18.nóv 2015) 
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landsfundi árið 2015 að stefnt yrði að frekari eflingu fæðingarorlofskerfisins.67 Má má því 

draga þá ályktanir að hugmyndir þeirra beinast að því að samþætta fjölskyldulíf og vinnu með 

því að gefa báðum kynjunum jafn hátt undir höfði í tengslum við vinnumarkaðinn. Þessi 

hugmynd, að gefa fólki jafnt hátt undir höfði í tengslum við vinnumarkaðinn, er nytsamleg til 

að þrýsta í átt til aukins jafnréttis og til auðvelda fólki að samþætta vinnu og fjölskyldulíf, en 

það virðist sem svo að það rímar ekki við þá stefnu að lækka hámarksþak. Við skrif á þessari 

ritgerð fannst ekki stefnulýsing Sjálfstæðisflokksins en í stað verður vitnað í 

stjórnmálaályktun 42. landsfundar Sjálfstæðisflokksins sem var haldinn árið 2015. En þar 

segir að lög um fæðingarorlof þurfi að hvetja bæði feður og mæður í að nýta þann rétt sem 

þau hafa til fæðingarorlofs, einnig er kveðið á mikilvægi jafnréttis í samfélaginu.68 Í 

grundavallarstefnuskrá Framsóknarflokksins kemur hvergi fram eitthvað sem hægt er að 

tengja beint við fæðingarorlof, en þar stendur samt sem áður að þeir hafni hvers konar 

mismunun sem gerir greinamun á fólki.69 En aftur á móti kemur fram í ályktunum sem komu 

fram á 33. flokksþingi Framsóknarflokksins frá árinu 2015 að þeir vilji lengja fæðingarorlofið 

í 12 mánuði, sem og hækka lágmarksgreiðslur upp í 220.000 kr og hækka hámarksþak upp í 

440.000 kr.70 Það sem af er af ríkisstjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar hefur 

ekki mikið breyst sem er ekki beint í takt við stefnu Framsóknarflokksins. Hámarksþak er nú 

370.000 kr. eins og áður hefur verið nefnt, sem var áður 350 þúsund, og svo hefur  

lágmarksgreiðslur til foreldra í 25 – 49% starfi hækka úr 94.938 kr. í 97.786 kr. á mánuði. 

Lágmarksgreiðslur til foreldra í 50 – 100% starfi hafa hækkað úr 131.578 kr. í 135.525 kr. á 

mánuði. Greiðsla fæðingarstyrks til foreldra utan vinnumarkaðar eða í minna en 25% starfi 

hefur hækkað úr 57.415 kr. í 59.137 kr. og fæðingarstyrkur námsmanna hefur hækkað frá 

131.578 kr. í 135.525 kr. á mánuði.71 Erfitt er að segja til um hvort gjörðir Framsóknarmanna 

í tengslum við fæðingarorlof séu í takt við þær ákvarðanir sem samþykktar voru á síðasta  
                                            
 
 
 
67 Samfylkingin, „Kvenfrelsi og kynjajafnrétti", 

http://www.samfylkingin.is/Portals/0/Landsfundur2015_kvenfrelsi_kynjajafnretti_LOKA_1.pdf (sótt 18.nóv 
2015) 

68 Sjálfstæðisflokkurinn, Stjórnmálaályktun 42.landsfundar Sjálfstæðisflokksins", 
http://www.xd.is/media/landsfundur15/alyktanir/Stjornmalaalyktun-lokautg.pdf (sótt 18.nóv 2015) 

69 Framsókn, „Stefnan", http://www.framsokn.is/stefnan/ ( sótt 18.nóv 2015) 
70 Framsóknarflokkurinn, „Ályktanir 33. flokksþings framsóknarmanna" (Reykjavík: 2015), 15. 
71 Lög um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.). Lög nr 140/2013. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2013.140.html. 
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flokksþingi þeirra þar sem enn er stuttur tími liðinn. En lög um hækkun á greiðslum voru 

samþykkt 20. desember 2013 sem var á undan 33. Flokksþingi Framsóknarmanna þar sem 

kveðið var á um enn meiri hækkanir. Verður því dregin sú ályktun hér að Framsóknarmenn 

séu hægt en örugglega að miða að bættu fæðingarorlofskerfi.  
 Hér að framan var fjallað um þær breytingar sem hafa orðið á fæðingarorlofinu og til 

að fá sem skýrusta mynd verður fjallað örlítið um tölfræðilegar staðreyndir. Árið 2003 þegar 

nýju lögin tóku gildi að fullu tóku feður 34% af tímanum sem foreldrar fengu, þeir eyddu að 

meðaltali 95 dögum í fæðingarorlofi á meðan mæður tóku 66% tímans og eyddu að meðaltali 

183 dögum í fæðingarorlofi og voru dagarnir sem foreldrar eyddu í fæðingarorlof samtals að 

meðaltali 278. Árið 2008 tóku karlar að meðaltali 102 daga í fæðingarorlof sem gerðu um 

36% tímans sem forerldar fengu í fæðingarorlof. Mæður eyddu að meðaltöldu 178 dögum og 

gerir það 64% af tímanum. Meðaldagafjöldi samanlagt var 280 dagar. Árið 2013 var 

meðaldagafjöldi feðra 87 eða um 32% af tímanum, og meðaldagafjöldi mæðra var 182 dagar 

eða um 68% af meðaldagafjöldi sem samanlagður var 269. Árið 2014 var meðaldagafjöldi 

feðra sem tóku fæðingarorlof 80 eða um 31% af tímanum, meðan meðaldagafjöldi mæðra var 

181 dagar og meðaldagafjöldi samanlagt var 261. Á þessum tölum má sjá að fjöldi daga sem 

feður taka í fæðingarorlof hefur minnkað statt og stöðugt frá því á árinu 2008 þegar það var í 

sem mestum blóma. En að sama skapi hefur meðaldagafjöldi foreldra minkað um 19. 

Meðaldagafjöldinn sem feður taka hefur minnkað um 5% og að sama skapi hefur 

meðaldagafjöldi mæðra aukist um 5%.72 Einnig má geta þess að það er talsverður munur eftir 

kynjunum hvort þau séu á vinnumarkaði eða ekki, en konur eru mikið líklegri til að vera utan 

vinnumarkaðsins árin 2003, 2008, 2013, og árið 2014 voru konur um 74% þeirra sem þáðu 

greiðslur vegna fæðingarorlofs sem voru utan vinnumarkaðar, meðan karlar voru aðeins um 

26%. 73 

                                            
 
 
 
72Hagstofa Íslands, „Meðaldagafjöldi foreldris í fæðingarorlofi eftir fæðingarári barns 2001-2014" 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__felagsmal__tryggingar/HEI03110.px/?rxid=407789c5-

15c7-4585-8454-768f8afe840a (sótt 29. nóv 2015) 

73 Hagstofa Íslands, „Viðtakendur og greiðslur vegna fæðingarorlofs 2001-2014" 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__felagsmal__tryggingar/HEI03108.px/?rxid=fc0442bf-

415e-4753-aa6c-decac60400a9 (sótt 27.nov 2015) 
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 Má því draga þær ályktanir að með því að lækka hámarksþak greiðslna úr 

fæðingarorlofssjóði, hafa feður dregið úr dögum sem þeir kjósa að eyða í orlofi. 

Á árunum 2010-2014 hafa þeir feður sem taka fæðingarorlof og náð upp í hámarksþak lækkað 

frá 50% niður í 41%, árið 2013 hækkaði lágmarksgreiðslan úr 300.000 kr upp í 350.000 kr og 

svo árið 2014 hækkaði hámarksþakið upp í 370.000kr sem útskýrir að afhverju prósentan er 

orðinn lægri árið 2014. Árið 2009 þáðu 85% feðra greiðslur í fæðingarorlofi en árið 2014 

hafði þessi tala lækkað niður í 76%. En á sama tíma hefur sama prósenta aðeins lækkað um 

tvö stig hjá konum.74 Þegar fyrstu lög um hámarksþak voru sett árið 2004 voru aðeins örfáir 

sem náðu upp í það þak, en árið 2010 var það tæpur helmingur karla sem náðu þeirri upphæð. 

Hægt er að færa rök fyrir því að þetta sé ein ástæða þess að dagafjöldi sem karlar taka í 

fæðingarorlofi hefur lækkað eins mikið og raun er vitni. Connell talar um mikilvægi 

fyrirvinnuhlutverkisins innan ráðandi karlmennsku og má því leiða líkum af því að þegar 

lágmarksþak er svo lágt að það nær upp í tekjur stórs hluta karlmanna er það ekki 

raunverulegur kostur fyrir þá að taka þrjá mánuði eða lengra í fæðingarorlofi.  Á meðan á 

bilinu 40%-50% karlar sem tóku fæðingarorlof á árunum 2010-2014 náðu upp í hámarksþakið 

voru einungis 17%-19% kvenna sem náðu því.75 Það er því rökrétt að álykta sem svo að það 

hafi alla jafna minni áhrif á fjárhagsstöðu heimilinna að konur taki sem lengst orlof á meðan 

karlar taki sem styst. 76 Einnig hafa rannsóknir frá Svíþjóð sýnt fram tengsl á milli þess að 

þegar hámarsþak er til staðar þá er fæðingarorlofstaka minni en ella og þá sérstaklega meðal 

karlmanna.  

 Þeir sem aðhyllast karlréttindasjónarmið gagngrýna þá hugmynd að karlar njóti 

forréttinda í samfélaginu. Stundum er því haldið fram að það sem konur hafa áunnið með 

auknu jafnrétti hafi verið gert á kostnað karla en það er partur af fyrrnefndri drengjaorðræðu. 

En oft er talað um tvennskonar karlréttindasjónarmið, í fyrsta lagi eru það íhaldsömu 

sjónarmiðin en þau lýsa nokkurri andstöðu við breytingar í átt til aukinna kvenréttinda og í 

                                            
 
 
 
74 Svar félags- og húsnæðismálaráðherra við fyrirspurn frá Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur um greiðslur í 

fæðingarorlofi, þskj. 384, 203. mál, 2015-2016, Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt 11. des. 2015.   

 
75 http://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/0384.pdf 
76 Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason (2014). Hrunið og Fæðingarorlof: Áhrif á foreldra og löggjöf. 

Íslenska þjóðfélagið,5(2): 77-93. http://www.thjodfelagid.is/index.php/Th/article/view/72/pdf 
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seinna lagi eru það frjálslyndari sjónarmiðin sem leggja áherslu á að vinna markvisst að því 

að frelsa karla undan þeim kvöðum sem karlmennskuhugmyndir leggja á karlmenn, meðal 

annars fyrirvinnuhlutverkinu. Hægt er að færa rök fyrir því að sú stefna sem Ísland hefur tekið 

er meira í takt við frjálslyndari sjónarmiðin, en með reglum um fæðingarorlof var m.a. verið 

auka möguleika kvenna á að vinna launaða vinnu utan heimilisins og ekki síst rétt þeirra til að 

hverfa aftur til vinnu eftir fæðingu barns. Í sama streng má segja að með lögunum um 

feðraorlof sem voru sett árið 2000 var verið að ryðja brautina fyrir karlmenn inn á heimilið og 

búa til tækifæri fyrir þá að vera meira virkir í umönnun barna sinna, meðan lög um 

fæðingarorlof kvenna snerust jafnvel meira um að ryðja brautina burt af heimilinu og út á 

vinnumarkaðinn77  

 Í norrænu könnunni sem var vitnað í hér að ofan voru nefndir fimm þættir sem 

aðallega lágu undir til þess að feður nýttu sér fæðingarorlof. Í þessum kafla hefur verið fjallað 

um orlofstöku feðra og hér að ofan var vitnað í þær lagabreytingar um fæðingarorlofið sem 

hafa átt sér stað síðan árið 2000. Þegar tekið verður mið af því að fjöldi feðra sem fá greitt úr 

fæðingarorlofssjóði hefur minnkað um 9% á árunum 2009-2014 er augljóst að eitthvað er að 

hafa áhrif. Það er einungis eitt atriði sem er búið að breytast lagalega séð af þeim fimm sem 

var nefnt í norrænu könnunni og það eru upphæðir greiðslna á meðan fæðingarorlof stendur 

yfir. Það er því rökrétt að álykta sem svo að lækkun hámarsþaks hefur haft áhrif á feður sem 

taka fæðingarorlof, því þeim er að fækka. 

  

  

                                            
 
 
 

       77 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Karlmennska og jafnréttisuppeldi, (Reykjavík: Rannsóknastofa í kvenna- og 
kynjafræðum við Háskóla Íslands, 2004),36-37. 
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8 Jafnrétti á vinnumarkaði 

Markmið laganna um fæðingar- og foreldraorlof er eins og áður hefur verið nefnt að tryggja 

barni samvistir við bæði móður og föður og einnig að gera bæði konum og körlum kleift að 

samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.78  Talað er um að markmið laganna sé meðal annars að 

jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði, þegar feður taka fæðingarorlof hjálpar það móðurinni 

að komast aftur út á vinnumarkaðinn og það sem skiptir meira máli er að þegar feður taka 

sinn skammt eða meira af fæðingarorlofinu þá dreifist áhættan við starfsráðningar79 Það er 

það sem Pétur Blöndal talaði um sem leiðréttingu markaðsbrest, að það sé ekki „dýrara” að 

ráða konur en karlmenn. Það verður því ekki aðeins horft á konur á barneignaraldri sem 

ákveðna áhættu við ráðningar, heldur einnig karlmenn. Oft hefur verið talað um að launamun 

kynjanna má að vissu leiti rekja til hjónabands og barneigna. 80  Meðan launamunur kynjanna 

er staðreynd er það yfirleitt þannig að það er hagstæðara fyrir mæður að vera heima og þá 

sérstaklega eftir að fæðingarorlofi er lokið, en oft þarf að brúa bilið á milli þess sem 

fæðingarorlof endar og þangað til að barnið kemst í dagvistun. Það er því jafn mikilvægt að 

auka við þau úrræði sem standa barnafólki til boða til að auðvelda móður að komast aftur út á 

vinnumarkaðinn eins og það er að auka rétt feðra á fæðingarorlofi. Því ef það er erfitt og 

óhagstætt fyrir móðir að hverfa aftur á vinnumarkaðinn er hægt að leiða líkum að því að staða 

kvenna á vinnumarkaði veikist enn frekar. Meðan kynbundinn launamunur er staðreynd 

verður ekki náð jafnrétti hvorki á vinnumarkaði né í heimilslífinu, því þá eru möguleikar 

kynjanna ekki jafnir þar sem fjárhagslegar forsendur vega oft þungt í ákvarðanatöku foreldra 

sem skilar sér í því að feður halda áfram að vinna meðan mæður eru heima og hugsa um börn 

og bú.81 

Það er ýmislegt sem bendir til þess að með meiri þáttöku karla í fæðingarorlofi þá 

eykst einnig hlutskipi þeirra eftir að fæðingarorlofi lýkur og þannig breytist kynhlutverk 

kvenna og karla smám saman í þá átt að báðir foreldrar bera jafn mikla ábyrgð á tekjuöflun og 

                                            
 
 
 

78 Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr 95/2000,http://www.althingi.is/altext/stjt/2000.095.html 
79 Fríða Rós Valdimarsdóttir, Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna, 

(Akureyri: Jafnréttisstofa, 2005), 5.  
80 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Karlmennska og jafnréttisuppeldi, (Reykjavík: Rannsóknastofa í kvenna- og 

kynjafræðum við Háskóla Íslands, 2004),66 
81 Fríða Rós Valdimarsdóttir, Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna, 

(Akureyri: Jafnréttisstofa, 2005), 47-48. 



 42 

umönnun barna. Í rannsókn velferðarráðuneytisins um stöðu kvenna og karla á íslenskum 

vinnumarkaði sem kom út í maí árið 2015 var bent á að það séu ekki endilega 

vinnuveitendurnir sem gera kröfur til karlmanna að taka lítið eða ekkert fæðingarorlof heldur 

er það þeirra eigin mat og þeir hafa jafnvel þörf fyrir að vera ómissandi á vinnumarkaðinum.82  

Einnig er nauðsynlegt að skoða hvað gerist eftir að fæðingarorlofi lýkur, en það hefur verið 

sýnt fram á að það bil sem þarf að brúa á milli fæðingarorlofs og þar til barn kemst inn á 

leikskóla sé yfirhöfuð hlutverk mæðra og þurfa þær þá að aðlaga vinnuþátttöku sína eftir því. 

Á meðan lengd fæðingarorlofs og hámarksþak greiðslna helst hið sama, má reikna með því að 

staða kvenna á vinnumarkaðnum muni ekki batna heldur þurfa báðir þessir hlutir að breytast 

til hins betra til að svo verði.83 

 Af því sem hér hefur komið fram er augljóst að greiðslur í fæðingarorlofi hafi mikil 

áhrif á hvort feður taki fæðingarorlof eða ekki og má sjá það á tölfræðinni um þá feður sem 

hafa tekið fæðingarorlof á árunum 2009-2014 en þar hefur þeim fækkað um 9%. Fjöldinn 

hefur lækkað um 14% frá árinu 2004 þegar fyrsta hámarksþakið var sett á. Því er rökrétt 

ályktun að með því að hækka hámarksþakið munu feður enn á ný fara í auknum mæli að nýta 

þann rétt sem þeir hafa, og ef að fæðingarorlofið verður lengt mun það að sama skapi auka 

jafnrétti kynjanna þegar kemur að vinnumarkaðnum. En í kaflanum hér að ofan sést að 

karlmenn sem taka fæðingarorlof eru yfirhöfuð að taka um þriðjung fæðingarorlofsins eða 

aðeins óframseljanlega rétt sinn, það er því annað áhyggjumál er tengjist jafnrétti á 

vinnumarkaði ef sameiginlegir mánuðir eru og verða yfir höfuð alltaf teknir af móður er erfitt 

að hugsa til þess að jafnrétti muni nást á vinnumarkaði vegna þess að það er þá meira tap fyrir 

atvinnurekanda að missa starfsmann í sex eða fleiri mánuði en aðeins þrjá og því er hægt að 

leiða líkum af því að karlmenn munu ávallt standa uppi sem ráðandi afl á vinnumarkaðinum. 

Skiptar skoðanir eru um hvernig væri best að hafa fæðingarorlofi en t.d. nefnir Ingólfur V. 

Gíslason að best sé að haga fæðingarorlofi á þann veg að það séu sitthvorir fimm mánuðir 

eyrnamerktir hvoru foreldri fyrir sig og svo fá þeir tvo mánuði sem hægt sé að skipta sín á 

                                            
 
 
 
82Velferðarráðuneytið, Staða kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði Staðreyndir og staða þekkingar 

(Reykjavík: Velferðarráðuneytið, 2015), 95-99. 
83 Velferðarráðuneytið, Staða kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði Staðreyndir og staða þekkingar 

(Reykjavík: Velferðarráðuneytið, 2015), 102. 
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milli.84 Aftur á móti telur Hugrún R. Hjaltadóttir sérfræðingur hjá Jafnréttisstofu að best væri 

að hafa sitthvora sex mánuði á hvert foreldri. Þau rök sem hún notar fyrir því er að það sé ekki 

í takt við jafnréttissjónarmið að hafa það öðruvísi vegna þess að fólk vinnur sér inn rétt til 

fæðingarorlofs með þáttöku á vinnumarkaðinum og er það því mismunun að einn hópur öðlist 

meiri réttindi en annar hópur þrátt fyrir jafn mikla þáttöku á vinnumarkaðinum. Hugrún 

bendir á að meðan fæðingarorlofið er tengt vinnumarkaðnum en ekki tryggingarkerfinu er 

ekki hægt að hafa það öðruvísi en að báðir aðilar fái jafn mikinn rétt til jafns fæðingarorlofs.85 

Það verður að teljast líklegt ef fæðingarorlof mun breytast í 5+5+2 mun það ósjálfrátt leiða til 

þess að konur munu almennt taka sjö mánuði og karlar fimm mánuði og hægt er að færa rök 

fyrir því að þá mun ekki mikið breytast er varðar vinnumarkaðsstöðu kvenna þar sem enn 

væri meiri áhætta að ráða konur í vinnu en karla. Einnig virðist það vera nokkuð ljóst að 

meðan hámarksþakið er eins lágt og raun ber vitni þá munu karlmenn ekki nýta 

fæðingarorlofið sitt í jafn miklu magni og þeir eiga rétt á.   

  

                                            
 
 
 
84 Velferðarráðuneytið, Staða kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði Staðreyndir og staða þekkingar 

(Reykjavík: Velferðarráðuneytið, 2015), 102. 
85 Hugrún R. Hjaltadóttir, viðtal tekið af höfundi símleiðis, 22.desember 2015. 
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9 Niðurstöður og lokaorð 

Leitast hefur verið að svara spurningunni: Hvernig hefur þróun fæðingarorlofs verið á Íslandi 

með sérstakri áherslu á breytingar eftir árið 2000? Helstu niðurstöður eru þær að frá upphafi, 

eða miðri síðustu öld, var ekki litið svo á að karlmenn hefðu eithvað með það að gera að vera 

í fæðingarorlofi og var athyglinni því aðeins beint til kvenna. Það var ekki fyrr en árið 1980 

sem karlmenn áttu möguleikann á að fara í orlof. Það var svo í byrjun árs 1998 sem lög tóku 

gildi sem í fyrsta sinn í sögu Íslands tryggðu feðrum óframseljanlegan orlofsrétt en aðeins ef 

þeir voru í sambúð eða giftir barnsmóður sinni og aðeins ef hún vildi framselja einhvern af 

sínum hluta. Það var svo árið 2000 sem lög tóku í gildi sem tryggðu báðum foreldrum þrjá 

mánuði sem voru óframseljanlegir ásamt þremur mánuðum sem þau gátu nýtt að vild sín á 

milli. Lög þessi voru sett með tvö markmið, það fyrra að tryggja barni samvistir við báða 

foreldra og seinna markmiðið var að foreldrar gætu samþætt heimilislíf og vinnu. Það var svo 

árið 2004 sem fyrst var sett hámarksþak á greiðslur sem foreldrar gátu fengið greitt úr 

fæðingarorlofssjóð.  

 Næsta spurning sem leitast var við að svara var: Hvernig hafa lög um lækkun 

hámarksþaksins haft áhrif á að karlmenn taki fæðingarorlof ? Það virðist vera sem svo að 

lækkum hámarksþaks hafi haft talsverð áhrif á þátttöku feðra í fæðingarorlofi, en fjöldi feðra 

sem taka fæðingarorlof hefur fækkað um 14% á árunum 2004-2014 en árið 2004 var í fyrsta 

sinn sett hágmarksþak á greiðslur. Af þeim 14% hefur verið 9% lækkun frá því árið 2009 

fram til 2014 en það var árið 2009 sem hámarksþakið var lækkað talsvert eftir efnahagshrunið 

2008. Það sést bæði á eigindlegum viðtölum hans Ingólfs V. Gíslasonar og á góðri nýtingu 

fæðingarorlofsins í upphafi að karlmenn hafa mikinn áhuga á að njóta tímans með barninu 

sínu og taka fæðingarorlof. En það virðist þó vera ákveðin forsenda fyrir nýtingu þeirra að 

tekjur þeirra skerðist lítið. Einnig virðist það vera forsenda fyrir jöfnuði á vinnumarkaði að 

fæðingarorlof sé tekið af báðum foreldrum, því það sýnir fram á það að það sé ákveðin 

„áhætta” að ráða bæði kynin en ekki aðeins konur. Þar sem fjarvera beggja foreldra er nú 

orðin að staðreynd í flestum tilfellum er ekki lengur jafn mikið ójafnvægi þar, en betur má þó 

gera og mikilvægt er að halda áfram í átt til aukins jafnréttis á vinnumarkaði og í 

fæðingarorlofi og forsenda fyrir því virðist vera að hækka hámarksþakið aftur.  

Að lokum var reynt að varpa ljósi á hvaða áhrif hefðbundnar hugmyndir um hlutverk 

karlmanna hafa á fæðingarorlofstöku þeirra. Það virðist vera sem svo að fyrirvinnuhlutverkið 

sé afar rótgróið í karlmennskuhugmyndum, þó svo eins og kom fram í grein Ingólfs virðast 

íslenskir karlmenn ekki geta greint ákveðna karllæga hegðun en það er sú hegðun sem talið er 
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æskileg karlmönnum. Einnig kom fram að almennt er talið að konur séu betur í stakk búnar til 

að sjá um börn og karlar nýtist sem fyrirvinna. Þannig að það virðist vera að þó svo íslenskir 

karlar geti ekki greint ákveðna karllæga hegðun að þá vofir ávallt yfir þeim að það sé þeirra 

hlutverk fyrst og fremst að vera fyrirvinna og svo kemur föðurhlutverkið þar á eftir en á 

meðan setja konur móðurhlutverkið í fyrsta sæti þegar barneignir hefjast. Það bendir því til 

þess að þær hefðbundu hugmyndir um hlutverk karlmanna hafi áhrif á orlofstöku þeirra, en þó 

aðeins upp að því marki er tekjur fara að skerðast. En eins og áður hefur verið nefnt þá skiptir 

sterk vinnumarkaðsstaða móður líka máli, því ef hún er sterk þá eru meiri líkur að feður taki 

meira en sína þrjá mánuði.  

 Það er ýmislegt sem betur mætti fara þegar um er að ræða fæðingarorlof. Sú þróun 

sem hefur orðið eftir efnahagshrunið árið 2008 er alls ekki viðunandi. Þessi þróun er skref 

aftur á bak frá auknu jafnrétti bæði fyrir konur og karla. Það er alls ekki jákvætt að feður séu 

að nýta fæðingarorlofsrétt sinn í talsvert minna magni en þeir gerðu. Sú þróun er slæm þegar 

kemur að því að feður fái ekki að njóta dýrmætra stunda með börnum sínum vegna þess að 

tekjuskerðing þeirra yrði of mikil til að möguleikinn sé fyrir hendi. Mikilvægt væri að halda 

áfram þróuninni sem var hafin, auka jafnrétti á vinnumarkaðnum og útrýma kynbundum 

launamun svo ekki verði sjálfgefið að feður þurfa að stytta sitt fæðingarorlof ef fjárhagurinn 

er ekki í topp standi. Einnig er mikilvægt að afnema þær karlmennskuhugmyndir að það sé 

aðalhlutverk karla að vera fyrirvinna. En það sem þarf fyrst og fremst að gera er að hækka 

hámarksþak þar sem án þess er óhætt að draga þær ályktanir að hvort sem það væri faðirinn 

eða móðirin, þá þyrfti í mörgum tilfellum annað þeirra að afþakka sinn hluta 

fæðingarorlofsins vegna fjárhags og einnig þarf að lengja fæðingarorlofið og breyta högun 

þess, tilvalið yrði, eins og Ingólfur nefndi, fimm mánuðir eyrnamerktir sitthvoru foreldrinu og 

svo tveir mánuðir til skiptana. Ef fullkomið jafnrétti væri komið á vinnumarkaðinn myndi það 

kannski ekki skipta máli hvort foreldrið tæki orlof fjárhagslega séð. Þar sem ríkjandi 

hugmyndir eru að móðirin sé betur í stakk búin að hugsa um barnið þá er óhætt að telja miklar 

líkur á því að faðirinn færi út á vinnumarkaðinn og myndi þar af leiðandi missa af sínu orlofi. 

Verður því dregið sú ályktun hér að hækkun hámarksþaks greiðslna úr fæðingarorlofssjóði og 

breyttum högum á því er forsenda fyrir því að hægt sé að vinna áfram að bættu jafnrétti bæði 

innan heimilisins og á vinnumarkaðarins.  
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