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Útdráttur 

Þessari rannsókn er ætlað að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver er 

munurinn á atvinnuþátttöku og vinnutíma karla og kvenna án barna annars vegar og 

feðra og mæðra hins vegar? Einnig er spurt hvort atvinnuþátttaka og vinnutími séu ólík 

eftir fjölda og aldri barna á heimili og hjúskaparstöðu. Með rannsókninni er ætlað að 

sýna, með lýsandi tölfræði, hver staða kvenna og karla með börn á heimili er eftir fjölda 

barna á heimili og/eða aldri þeirra. Rannsóknin er unnin á grundvelli samstarfssamnings 

Hagstofu Íslands og Félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands um samstarf vegna 

rannsókna MA nema.  Um megindlega rannsókn er að ræða, unnið var úr fyrirliggjandi 

gögnum úr vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands og lýsandi tölfræði notuð til að 

kynna niðurstöður. 

Gögn um atvinnuþátttöku kvenna og karla á vinnumarkaði með börn á heimili voru 

síðast birt árið 2002 og þær tölur hafa verið notaðar síðan í alþjóðlegum samanburði hjá 

stofnunum á borð við Eurostat og OECD. En frá árinu 2002 hafa orðið talsverðar 

breytingar á fjölskyldustefnu og vinnumarkaði hérlendis og því mikilvægt að skoða hvort 

og hvernig atvinnuþátttaka foreldra hefur tekið breytingum. Rannsóknin náði því til 

tímabilisins 2003-2015.  Niðurstöðurnar gefa mikilvægar upplýsingar um stöðu foreldra 

á vinnumarkaði og aðstæður barnafjölskyldna. 

Helstu niðurstöður eru þær að atvinnuþátttaka karla og kvenna með börn á heimili 

er mikil og í lok rannóknartímabilsins er hún  hærri en meðal karla og kvenna með engin 

börn á heimili. Atvinnuþátttaka feðra eykst eftir því sem börnum fjölgar á heimili en 

meðal mæðra dregur úr atvinnuþátttöku eftir því sem fjöldi barna eykst. 

Atvinnuþátttaka mæðra eykst með hækkandi aldri barna en aldur barna hefur lítil sem 

engin áhrif á atvinnuþátttöku feðra. Vinnutími feðra er lengri en karla sem eru ekki með 

börn á heimili. Vinnutími mæðra er mun styttri en annarra hópa og styttri eftir því sem 

börn eru yngri og fleiri. 

 Efnisorð: Atvinnuþátttaka karla, kvenna, feðra og mæðra, fjölskyldustefna, 

fæðingarorlof, kynjakerfið. 
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Abstract 

This study answers the following research questions: What is the difference in labour 

force participation rates and working hours between men and women without children 

on the one hand and fathers and mothers on the other? Are the labour force 

participation rates of parents different depending on the number and age of children in 

the household? And has marital status impact on the employment of fathers and 

mothers and do these factors influence the number of working hours? By using 

descriptive statistics, this study will provide information about the position of parents in 

the labour market and the influence children have on their participation. 

 The study is conducted in accordance with an agreement between Statistic 

Iceland and the Faculty of Social Work, UI on providing MA students opportunities too 

work with data from SI. The research is quantitative and applies data from the labour 

market research of Statistic Iceland, and descriptive statistics are used to present the 

results.  

 Data from Statistic Iceland on labour market participation of parents was last 

publish in 2002 and this data has since then been used in international comparison e.g. 

by Eurostat and OECD. However since 2002 both family policy and the labour marked in 

Iceland has changed considerably.  Hence the research period is 2003-2015. The results 

provide important information about the position of parents in the labour market and 

the conditions of families with children.   

The main results show that labour market participation of men and women with 

children in their households are high and by the end of the research period higher than 

among men and women without children. Labour market participation of fathers 

increases in accordance with increasing number of children in the household while 

there is a decrease among mothers in accordance with higher number of children. 

Labour market participation of mothers increases as the children get older while the age 

of children has no effect on the labour market participation of fathers. Fathers have the 

longest working hours, longer than men without children. Working hours of mothers is 

lower than other groups and shorter in accordance with increased number and young 

age of children. 

Key words: Men, women, father’s and mother’s labour market participation, family 

policy, maternity leave, patriarchy. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til MA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Ritgerðinni er ætlað að lýsa stöðu feðra og mæðra á vinnumarkaði til að sjá hvort, og þá 

hversu, frábrugðin þeirra staða er samanborið við stöðu karla og kvenna með engin 

börn á heimili.  

Leiðbeinandi minn var Dr. Guðný Björk Eydal, prófessor við Félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands, og kann ég henni bestu þakkir fyrir faglega leiðsögn og gagnlegar 

athugasemdir við vinnslu rannsóknarinnar. Aðstoðarleiðbeinandi var Ólafur Már 

Sigurðsson, sérfræðingur hjá Hagstofu Íslands, og þakka ég honum kærlega fyrir aðstoð 

við gagnavinnslu rannsóknarinnar sem og alla aðra leiðsögn.  

Af öllu mínu hjarta vil ég þakka börnum mínum fyrir þolinmæðina og skilninginn 

sem þau hafa sýnt á meðan á vinnslu rannsóknarinnar stóð. Elsku Bjarki minn, þú ert 

kassinn utan um hringinn minn og án þín hefði þetta aldrei tekist. Elsku mamma, pabbi, 

vinir og vandamenn, ykkar daggæsla er best og aðstoðin sem þið veittuð mér eftir hið 

margrómaða fingurbrot var ómetanleg. Síðast en ekki síst vil ég þakka frænkum mínum, 

Ástu og Mörthu Óskarsdætrum fyrir ómetanlegan persónulegan stuðning í 

rannsóknarferlinu. 
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1 Inngangur 

Eitt af megineinkennum íslensks vinnumarkaðar er mikil atvinnuþátttaka beggja kynja og 

langur vinnutími, einkum hjá körlum (Kolbeinn H. Stefánsson, 2012; Hagstofa Íslands, 2016). 

Það sem einkum hefur verið talið skýra mun á milli kynja í þessum efnum er að konur taka 

sér frekar leyfi frá störfum eða stytta vinnutíma vegna umönnunar ungra barna. Hagstofa 

Íslands mælir atvinnuþátttöku ársfjórðungslega í sérstökum vinnumarkaðskönnunum sem 

eru unnar í samstarfi við Evrópsku hagstofuna, Eurostat. Gögn um atvinnuþátttöku foreldra á 

Íslandi hafa ekki verið birt hérlendis síðan árið 2002 (Hagstofa Íslands, 2003). Hagstofa 

Íslands og Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands hafa gert með sér samstarfssamning (sjá 

Viðauka I) og meðal þeirra rannsókna sem Hagstofan óskaði eftir að yrðu unnar á grundvelli 

samningsins var rannsókn á atvinnuþátttöku foreldra frá 2003-2015. Mikil eftirspurn er eftir 

slíkum upplýsingum hjá Hagstofu, bæði hérlendis og frá erlendum samstarfsaðilum. Í þessari 

rannsókn sem unnin var í samstarfi við Hagstofu Íslands er því spurt: Hver er munurinn á 

atvinnuþátttöku og vinnutíma karla og kvenna án barna annars vegar og feðra og mæðra 

hins vegar? Einnig er spurt hvort atvinnuþátttaka og vinnutími séu ólík eftir fjölda og aldri 

barna á heimili og hjúskaparstöðu. Með rannsókninni er ætlað að sýna, með lýsandi tölfræði, 

hver staða kvenna og karla með börn á heimili er eftir fjölda barna á heimili og/eða aldri 

þeirra.  

 Unnið var með gögn úr samfelldri vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands en 

niðurstöður úr henni hafa verið birtar ársfjórðungslega frá ársbyrjun 2003. 

Vinnumarkaðsrannsóknin hér á landi byggir á alþjóðlegum skilgreiningum og stöðlum en hún 

er hluti af vinnumarkaðsrannsókn Evrópusambandsins. Niðurstöðurnar er því hægt að nota 

til að bera saman við niðurstöður vinnumarkaðsrannsókna annarra EES landa (Eurostat, 

2014; Hagstofa Íslands, 2014.).  

Vinnumarkaðsrannsóknin var auðguð með þjóðskrárupplýsingum svo hægt væri að 

greina fjölda og aldur barna á heimilum (sjá nánar viðauka II). Rannsóknartímabilið er 2003-

2015 með áherslu á 2003, 2009 og 2015. Með þessu móti er hægt að skoða hvort og þá 

hvernig staðan hafi breyst frá því að atvinnuþátttaka karla og kvenna með börn á heimili var 

skoðuð árið 2002.  
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Í samræmi við samstarfssamning Hagstofu Íslands og Félagsráðgjafardeildar var 

rannsakandi ráðinn í hlutastarf til Hagstofu Íslands í þrjá mánuði til þess að hann hefði 

aðgang að þar til gerðum gögnum og mætti vinna úr þeim á starfstöð á Hagstofu. Sem 

starfsmaður Hagstofu Íslands var rannsakandi bundinn trúnaði og skrifaði við upphaf 

ráðningartímabilsins undir trúnaðaryfirlýsingu um aðgang og meðferð gagna.  Rannsakandi 

hafði ekki aðgang að gögnum eftir að starfstímabili lauk. Eftir að starfstíma hjá Hagstofu 

Íslands lauk vann rannsakandi ritgerð um niðurstöðurnar.   

Rannsakandi á sjálfur tvö ung börn og hefur þurft að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf 

um nokkurt skeið. Til lengri tíma hefur rannsakanda leikið forvitni á að vita hver staða mæðra 

á vinnumarkaði er eftir fjölda og aldri barna og hvort hún sé ólík stöðu kvenna með engin 

börn á heimili. Í náminu náði rannsakandi góðum tökum á megindlegri aðferðafræði og lá því 

beinast við að meistaraverkefnið yrði megindleg rannsókn.  

Félagsráðgjöf er fag sem leggur meðal annars áherslu á heildarsýn og þarfir notenda. Til 

þess að ríki og sveitarfélög geti komið til móts við þarfir foreldra sem eru á vinnumarkaði er 

mikilvægt að hafa tölulegar upplýsingar um stöðu þeirra eftir aldri og fjölda barna á heimili 

við þarfagreininguna. Því er rannsókn á borð við þessa mikilvæg því með henni er til að 

mynda hægt að meta hvernig þjónusta hentar foreldrum barna á ólíkum aldri.  

Ritgerðin hefst á samantekt um íslenska vinnumarkaðinn þar sem meðal annars verður 

fjallað um skilgreiningar sem atvinnuþátttaka felur í sér. Þar á eftir verður rætt um íslenska 

fjölskyldustefnu og þróun hennar, þar með talið þróun dagvistunarúrræða. Því næst verður 

fjallað um kenningar sem rannsakanda þótti við hæfi að setja í samhengi við atvinnuþátttöku 

foreldra og er annars vegar um að ræða kenningu Sylvíu Walby um kynjakerfið (e. patriarchy) 

og hins vegar um samtvinnun (e. intersectionality). Þá er rætt um aðferðir og gögn 

rannsóknarinnar og breytur skilgreindar. Þá verður einnig fjallað stuttlega um siðfræði 

rannsókna og takmarkanir. Því næst verða niðurstöður kynntar með lýsandi tölfræði í töflum 

og skýringarmyndum. Að lokum verða niðurstöður reifaðar og ræddar í lokakafla.  
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2 Íslenskur vinnumarkaður 

Vinnumarkaður er hugtak sem felur í sér framboð og eftirspurn atvinnurekenda eftir 

vinnuafli og er að nokkru leyti bundið við ríkjandi efnahagsástand hverju sinni. Með vinnuafli 

er átt við einstaklinga sem fá greitt fyrir vinnuframlag sitt og þá sem eru atvinnulausir 

(Forsætisráðuneytið, e.d; Hagstofa Íslands, 2016). Samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands 

(2016) eru starfandi einstaklingar á vinnumarkaði þeir sem voru við vinnu í að minnsta kosti 

eina klukkustund í viðmiðunarviku vinnumarkaðsrannsóknarinnar. Fram kemur í lögum um 

atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 að til launamanna teljast þeir sem eru starfandi og einnig 

þeir sem misst hafa vinnu sína, eru í virkri atvinnuleit og reiðubúnir að hefja störf aftur sem 

fyrst. Hagstofa Íslands (2016) fer eftir skilgreiningu laga um atvinnuleysistryggingar um 

hverjir teljast atvinnulausir: 

Atvinnulausir teljast þeir sem ekki voru í starfi í viðmiðunarvikunni, geta hafið störf innan tveggja 

vikna frá því rannsóknin er gerð og uppfylla auk þess eitthvert eftirfarandi skilyrða:  

1. Hafa verið virkir í atvinnuleit sl. fjórar vikur að viðmiðunarviku meðtalinni. 

2. Hafa fundið starf sem byrjar seinna, þó ekki síðar en innan þriggja mánaða.  

3. Bíða eftir að vera kallaðir til vinnu (Hagstofa Íslands, 2014). 

 

Óvirkir á vinnumarkaði teljast þeir sem ekki eru starfandi og eru ekki í leit að starfi og eru 

skilgreindir utan vinnumarkaðar (Hagstofa Íslands, 2014). 

Vinnumarkaðurinn skiptist í almennan og opinberan vinnumarkað. Á almenna 

vinnumarkaðinum eru fyrirtæki í eigu hlutafélaga og einkaaðila en á hinum opinbera eru 

stofnanir og fyrirtæki í eigu ríkis og sveitarfélaga. Á opinbera markaðinum eru einnig félög 

sem veita opinbera þjónustu (forsætisráðuneytið, e.d.). 

Starf einstaklings endurspeglar oftar en ekki stöðu hans í samfélaginu. Við fyrstu kynni 

kemur ósjaldan fyrir að viðkomandi sé spurður við hvað hann starfi og er því staða hans í 

samfélaginu tengd vinnu hans. Þá gegnir vinna einnig því hlutverki að ramma inn daglegt líf 

einstaklinga og mynda umgjörð utan um daglegar athafnir og á það bæði við um frídaga sem 

og vinnudaga (Garðar Gíslason, 1997; Stefán Ólafsson, 1996). Gildi vinnunnar hefur því mikið 

vægi fyrir einstaklinginn því hún mótar félagslegt hlutverk hans og stöðu viðkomandi í 

samfélaginu sem er oftar en ekki bundin við tekjur (Eitzen og Zinn, 2004; Edgell, 2006). Í 
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vestrænni menningu er vinna talin göfug fyrir manneskjuna og eigi þannig þátt í uppbyggingu 

sjálfsmyndar og sjálfsvirðingu einstaklingsins (Stefán Ólafsson, 1996). 

Hagstofa Íslands hóf reglubundnar vinnumarkaðsrannsóknir hér á landi árið 1991 til að 

afla greinargóðra gagna um vinnumarkaðinn. Fyrirmynd rannsóknarinnar hér á landi voru 

sambærilegar kannanir á Norðurlöndunum og í löndum innan Evrópubandalagsins og var 

markmiðið að auka sambærileikann í alþjóðlegum samanburði. Með tilkomu samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið árið 1995 varð vinnumarkaðsrannsóknin að uppfylla 

skuldbindingar sem Hagstofa Evrópusambandsins gekkst undir til að þjóna alþjóðlegum 

samanburði (Hagstofan, 2014).  

Íslenska vinnumarkaðsrannsóknin var fyrst lögð fyrir í apríl 1991 og til ársins 2002 voru 

gerðar tvær rannsóknir á hverju ári, sú fyrri í apríl en seinni í nóvember. Í janúar 2002 varð 

rannsóknin samfelld og er hún því framkvæmd allt árið um kring. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru birtar fyrir hvern ársfjórðung og er árinu skipt í fjögur 13 vikna tímabil 

(Hagstofa Íslands, 2014). Á milli áranna 1991-2002 hélst atvinnuþátttaka nokkuð stöðug og 

var á bilinu 81-83% og voru sveiflurnar milli áranna ekki nægilega miklar til að teljast 

marktækar. Helst ber þó að nefna að atvinnuþátttaka kvenna fór vaxandi á þessum árum en 

aftur á móti minnkaði atvinnuþátttaka fólks á aldrinum 65-74 ára. 162.000 manns töldust til 

vinnuafls árið 2002 borið saman við 162.700 manns árið 2001 (Hagstofa Íslands, 2003). 
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Mynd 1. Atvinnuþátttaka á Íslandi sem hlutfall af mannfjölda á aldrinum 25-54 ára, 2003-2015 
samanborið við OECD – meðaltal. 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2016-a; OECD, 2016-a. 

Þegar þróun atvinnuþátttöku er skoðuð árin 2003-2015 er ekki að greina aukna 

atvinnuþátttöku 2006-2007, á útrásartímanum svokallaða. Milli kynjanna má greina mun en 

á heildina litið er ekki mikill munur á atvinnuþátttöku karla milli 2003 og 2015, að 

undanskildum afleiðingum efnahagshrunsins. Atvinnuþátttaka kvenna virðist þó enn vera að 

aukast, hún var 76,5% árið 2003 en var komin í 79,3% árið 2015 (Hagstofa Íslands, 2016-a; 

Kolbeinn H. Stefánsson, 2012). Í lok árs 2008 hrundi íslenska bankakerfið sem hafði í för með 

sér samdrátt í efnahagslífinu hér á landi. Afleiðingin á íslenska vinnumarkaðinum var aukið 

atvinnuleysi, styttri vinnutími og atvinnuþátttaka dróst saman (Kolbeinn Stefánsson og Þóra 

Kristín Þórsdóttir, 2012). Kreppa er hugtak sem nær yfir afleiðingar slíks ástands sem skapast 

þegar samdráttur í efnahagslífinu á sér stað og fylgir hún sínum eigin lögmálum (Krugman, 

2012) og veldur truflun á þeirri samfélagslegu þróun sem fyrir er. Atvinnugreinar tengdar 

byggingariðnaði eru meðal þeirra atvinnugreina þar sem samdráttarins gætti og störfum 

fækkaði fyrst á því sviði sem hafði meiri áhrif á atvinnuleysi karla en kvenna (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2012). Á mynd 1 má sjá hverjar afleiðingar kreppunnar voru hér á landi 

samanborið við OECD meðaltalið. Árið 2009 hafði atvinnuþátttaka dregist saman um 2,3% á 

Íslandi frá árinu 2007 og varð lægst 80,5% árin 2011 og 2012. Atvinnuþátttaka kvenna fór 
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neðst í 77,1% árið 2011 en upp frá þeim tímapunkti tók hún að aukast aftur jafnt og þétt. 

Meðal karla var atvinnuþátttaka enn að dala til ársins 2012 og fór þá niður í 83,1%.  

Samkvæmt niðurstöðum úr vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands frá öðrum 

ársfjórðungi árið 2016 voru 199.300 einstaklingar, á aldrinum 16-74 ára, á vinnumarkaði. Þar 

af voru 192.100 einstaklingar starfandi og í atvinnuleit án vinnu voru 7.200. Atvinnuþátttaka 

mældist 85% á Íslandi og atvinnuleysi 3,6%. Hlutfall starfandi nemur því 81,9%. Þar kemur 

einnig fram að atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er há, eða 81%, og atvinnuþátttaka karla er 

87,5% (Hagstofa Íslands, 2016-d).  

Ástæðuna fyrir mikilli atvinnuþátttöku kvenna hér á landi, sem hefur síðustu áratugi 

aukist jafnt og þétt, má eflaust rekja til þeirrar staðreyndar að Ísland er komið hvað lengst í 

þróun frá hefðbundinni fyrirvinnuskipan (e. male breadwinner model) (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2012). Atvinnuþátttaka kvenna er æði ólík meðal vestrænna landa en engu að 

síður hefur þróunin verið í átt að aukinni atvinnuþátttöku kvenna. Þróunin felst í 

samfélagsbreytingu frá hinni hefðbundnu fyrirvinnuskipan, þar sem hlutverk kvenna er 

umönnun barna og heimilisstörf á meðan karlar vinna utan heimilis og afla tekna, yfir í 

tveggja fyrirvinnu fyrirkomulag (e. dual breadwinner model) þar sem karlar jafnt sem konur 

sinna umönnun barna sinna samhliða öflun tekna. Enn sem komið er sinna konur 

heimilisstörfum og umönnun barna mun oftar samanborið við karla en að sama skapi eyða 

karlar meiri tíma í launavinnu (Guðný Björk Eydal og Tine Rotsgaard, 2011; Fagan, 2001; 

Herd, 2005). Samfélögum er því ekki hægt að skipta upp eftir fyrirvinnuskipan heldur er um 

að ræða samfélagsbreytingu sem felur í sér þróun. Aukin atvinnuþátttaka kvenna er því 

samofin þróun í kjölfar samfélagsbreytinga en misjafnt er hversu langt á veg lönd eru komin í 

slíkri þróun (Kolbeinn H. Stefánsson, 2012), en eins og fram kom hér á undan er Ísland komið 

hvað lengst á veg í samanburði við OECD löndin. 
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Mynd 2. Atvinnuþátttaka mæðra, 15-64 ára, innan landa OECD árið 2014, eftir aldri yngsta barns á 
heimili 

Heimild: OECD, 2016-b. 

Á mynd 2 má sjá hversu misjöfn atvinnuþátttaka mæðra er milli landa og að OECD meðaltalið 

fyrir yngsta barn á heimili 0-2 ára er 53,2%, yngsta barn 3-5 ára er 66,7% og fyrir yngsta barn 

6-14 ára er 73,0%.  

Atvinnuþátttaka beggja kynja á Íslandi er jákvæð (Kolbeinn H. Stefánsson, 2012) að því 

leytinu til að því fleira fólk sem er í launaðri vinnu þeim mun meiri verður verðmætasköpun í 

samfélaginu. Almennt er há atvinnuþátttaka til þess fallin að draga úr álagi á velferðarkerfið 

sem og létta á byrðum samneyslu samfélagsins því hún dreifist á fleiri einstaklinga og verður 

léttari fyrir hvern og einn fyrir vikið. En það sama er ekki uppi á teningnum um vinnutímann. 

Mögulega eyðir fólk of miklum tíma í launaðri vinnu sem veldur því að vinnudagurinn verður 

langur. Þetta getur leitt til aukinna árekstra vinnu og heimilis, lágmarks afkasta í vinnu og 

streitu (Schor, 1993). 

Vinnutími er sá tími sem fólk ver í launaðri vinnu (Kenworthy, 2008). Við mat á framboði 

á vinnuafli reynist vel að skoða saman atvinnuþátttöku og vinnutíma á hverjum tíma. 

Heppilegast er að nota ársmælingar úr vinnumarkaðsrannsókn fyrir vinnutíma þegar bera á 

saman umfang vinnu milli samfélaga því þá er tekið mið af frídögum og sumarleyfum. En sé 

ætlunin að bera saman ólíka hópa innan sama samfélags er hægt að nota vikumælingar því 

hóparnir búa við sambærilegar aðstæður innan samfélagsins. Vísbendingar eru um að þróun 

vinnutíma meðal karla og kvenna sé ólík hér á landi. Meðalfjöldi unninna klukkustunda á viku 
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hjá körlum hélst stöðugur frá árinu 1991 til ársins 2000, eða um 50,9 en mældist svo 46,2 

klukkustundir árið 2008 (Kolbeinn H. Stefánsson, 2012) og 43,9 árið 2015. Meðal kvenna 

eykst vinnutími lítillega á löngu tímabili en árið 1991 unnu konur að meðaltali 34,5 

klukkustundir á viku en árið 2008 fjölgaði vinnustundum upp í 35,8 (Kolbeinn H. Stefánsson, 

2012) og voru orðnar 35,0 árið 2015 (Hagstofa Íslands, 2003; Hagstofa Íslands, e.d.).  

Í samanburðarrannsókn Drange og Egeland (2014) voru bornar saman rannsóknir á 

fjölda klukkustunda í launaðri vinnu á Norðurlöndunum. Um var að ræða samstarfsverkefni 

milli NIKK (Nordic Information on Gender) og Norrænu ráðherranefndarinnar með það að 

markmiði að safna samanburðarhæfum upplýsingum um fjölda klukkustunda í launaðri 

vinnu. Í ljós kom að þó svo að full vinnuvika teljist 40 klukkustundir hér á landi vinna karlar að 

meðaltali 47 klukkustundir á viku og konur að meðaltali um 42 klukkustundir. Þá vinna 

íslenskar konur í hlutastörfum um 22 klukkustundir á viku sem nemur um tveimur 

klukkustundum meira en danskar, finnskar og norskar konur en tveimur til fjórum 

klukkustundum minna en sænskar konur gera.  

Á vinnumarkaði eru konur líklegri til að vinna hlutastörf og hverfa þær frekar af 

vinnumarkaði en karlar til að sinna ólaunuðum umönnunarstörfum. Þetta getur valdið því að 

vinnuveitendur líti á það að ráða konur til starfa sem áhættu sem þeir séu ekki tilbúnir að 

taka og telji karla traustara vinnuafl en konur. Þessi afstaða vinnuveitenda getur skapað 

vítahring sem getur orðið til þess að konur ná ekki markmiðum sínum á vinnumarkaði. Það 

þýðir að líkurnar á því að konur hverfi af vinnumarkaði aukast og þar með nýtast hæfileikar 

þeirra ekki að fullu (velferðarráðuneytið, 2015). 

Árið 2002 birti Hagstofa Íslands niðurstöður um atvinnuþátttöku karla og kvenna frá 

árunum 1991-2002 eftir fjölda barna á heimili og aldri yngsta barns. Niðurstöðurnar sýndu að 

aldur og fjöldi barna hafði áhrif á atvinnuþátttöku hjá konum á aldrinum 25-54 ára. Eftir því 

sem börnin voru yngri og fleiri á heimili dró úr þátttökunni. Hjá körlum jókst hins vegar 

atvinnuþátttaka eftir því sem börn voru yngri og fleiri á heimili. Atvinnuþátttaka kvenna á 

aldrinum 25-54 ára hafði aukist jafnt og þétt og farið úr 83% árið 1991 í 88,3% árið 2002. Þá 

var atvinnuþátttaka kvenna með börn á heimili 87,1% og 90,4% hjá konum með engin börn á 

heimili. Atvinnuþátttaka meðal karla hélst því sem næst stöðug frá 1991-2002 eða 97% árið 

1991 og 96,6% árið 2002. Atvinnuþátttaka karla með tvö börn eða fleiri á heimili og það 

yngsta á aldrinum núll til sex ára mældist 98,1% árið 2002 en var 95,2% meðal karla með 
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engin börn á heimili. Hvað vinnutíma snerti var venjulegur vinnutími kvenna, 25-54 ára, að 

meðaltali 36 stundir á viku og styttist eftir því sem börn á heimili voru fleiri og yngri. 

Venjulegur vinnutími meðal kvenna með engin börn á heimili var að jafnaði 37,8 stundir en 

fór niður í 32,8 stundir hjá konum með tvö börn eða fleiri á heimili. Hjá körlum á aldrinum 

25-54 ára var venjulegur vinnutími 50,1 stund að jafnaði á viku árið 2002 og mældist 51,6 

stundir meðal karla með tvö börn eða fleiri á heimili og það yngsta á aldrinum núll til sex ára. 

Hjá körlum með ekkert barn á heimili var venjulegur vinnutími 48 stundir og hélst stöðugur 

frá árinu 1991-2002 (Hagstofa Íslands, 2003). Síðan 2002 hafa tölur um atvinnuþátttöku karla 

og kvenna með barn/börn á heimili ekki verið birtar hér á landi.  

2.1 Jafnrétti á vinnumarkaði 

Samkvæmt mælingum Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic Forum) er staða jafnréttis á 

Íslandi góð og mælist kynjajafnrétti það mesta í heiminum hér á landi allt frá árinu 2009. 

Mælingin á jafnrétti kynjanna er metin út frá fjórum þáttum; þátttöku í stjórnmálum, 

efnahagslegri stöðu, aðgengi að menntun og aðgengi að heilbrigðis- og félagsþjónustu. Við 

mat á efnahagslegri stöðu er horft til atvinnuþátttöku, launajafnréttis, heildaratvinnutekna 

og hlutfalls kynja meðal stjórnenda og sérfræðinga (Bekhouche, Hausmann, Tyson og Zahidi, 

2014). Samkvæmt skýrslu velferðarráðuneytisins (2015), Staða kvenna og karla á íslenskum 

vinnumarkaði, er Ísland í efsta sæti þegar horft er til aðgengis að stjórnmálaþátttöku og 

menntunar kvenna en í því sjöunda þegar staða kvenna í efnahagslífinu er metin. Þar er bent 

á að enn finnst á Íslandi kynbundinn launamunur og að íslenskur vinnumarkaður sé 

kynskiptur því jafnrétti hafi ekki náðst meðal kynjanna þegar stjórnunarstöður innan 

atvinnulífsins eru metnar.  

Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist jafnt og þétt síðastliðna áratugi. Konur eru í 

auknum mæli komnar út á vinnumarkaðinn og gegna orðið stöðum sem þóttu áður fyrr vera 

nær eingöngu á færi karlmanna. Þá sýna erlendar rannsóknir fram á að atvinnuþátttaka 

meðal mæðra hefur þrefaldast frá árinu 1960 (Eitzen og Zinn, 2004) og á aukningin rætur 

sínar að rekja til þeirrar samfélagsbreytingar sem átt hefur sér stað, ekki hvað síst í hinum 

vestrænu löndum. Breytingin er fólgin í því að tveggja fyrirvinnu fyrirkomulagið (e. dual 

breadwinner model) er orðið ríkjandi þar sem karlar, jafnt sem konur, sinna 

umönnunarhlutverkinu og afla einnig tekna. Eins og áður hefur komið fram hafði hin 

hefðbunda fyrirvinnuskipan (e. male breadwinner model) verið ríkjandi en í því fólst að konur 
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gættu barna sinna og hugsuðu um heimilið á meðan karlarnir sáu um tekjuöflun heimilisins 

(Guðný Björk Eydal og Tine Rostgaard, 2011; Fagan, 2001; Herd, 2005).  

Samkvæmt skýrslu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (International Labour organization, 

2016) um stefnur og strauma í atvinnuþátttöku kvenna vinna konur, öllu jafna, færri 

klukkustundir á viku og eyða meiri tíma í umönnun barna sinna og við heimilishald en karlar. 

Jafnframt er bent á að þó svo að konur stundi fulla vinnu taka þær á sig meiri ábyrgð innan 

heimilisins heldur en karlar gera. Þessi ábyrgð leiðir þó oft til þess að konur fækka 

vinnustundum (Albertsen, Rafnsdóttir, Grimsmo, Tómasson og Kauppinen, 2008). 
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3 Íslensk fjölskyldustefna 

Samanburðarrannsóknir á fjölskyldustefnu OECD ríkjanna og Evrópulandanna í upphafi 

níunda áratugar síðustu aldar bentu til þess að á Norðurlöndunum hafi áherslan verið lögð á 

bætur til einstaklinga og fjölskyldustefnan þar af leiðandi einstaklingsmiðuð en ekki miðuð 

við fjölskyldustöðu viðkomandi. Stefna velferðarkerfa Norðurlandanna var því kennd við hið 

tvöfalda hlutverk beggja foreldra, sem gerir ráð fyrir að báðir foreldrar sjái fyrir börnum 

sínum og annist þau. Fjölskyldustefnurnar höfðu því það markmið að styðja við 

atvinnuþátttöku annars vegar feðra og hins vegar mæðra. Löndin lögðu áherslu á aukið 

fæðingarorlof, sem var þó í fyrstu eingöngu fyrir mæður, og dagvistun fyrir börn en með því 

átti að skapa mæðrum betra tækifæri til atvinnuþátttöku. Fæðingarorlof fyrir feður kom 

seinna við sögu og var því ætlað að tryggja hlutdeild þeirra í umönnun barna sinna (Lewis, 

2001; Eydal og Rostgaard, 2011). Þrátt fyrir stuðning velferðarkerfanna, sem skapa áttu 

foreldrum aukin tækifæri á vinnumarkaði eins og áður sagði, ríkti launamunur milli kynjanna, 

mæður voru líklegri til að sinna umönnun barna eða annarra ættingja og vinnumarkaðurinn 

var kynbundinn (Brandth og Kvande, Borchorst og Siim, Leira, í Guðný Björk Eydal, 2012). 

Upp frá þessu hlaut stefnumótun um jafnrétti kynjanna aukið pólitískt vægi og að sama skapi 

jókst vægi samþættingar vinnu og einkalífs sem leiddi til rannsókna á umönnunarstefnu (e. 

care policies), kvenna- og kynjafræði (e. feminist/gender studies) og barnafræði (e. 

childhood studies) (Brembeck, Johansson og Kampamann, Lindqvist í Guðný Björk Eydal 

2012). Niðurstöður þessara rannsókna sýndu fram á að Norðurlöndin höfðu skýra sérstöðu 

er kemur að fjölskyldustefnu (Bradshaw og Hatland, Eydal og Satka, Ellingsæter og Leira, 

Andersen, Garðarsdóttir, Janfelt, Lindgren, Markkola og Söderlind í Guðný Björk Eydal, 

2012).  

Fjölskyldustefnur Norðurlandanna voru ákveðin fyrirmynd að mótun íslenskrar 

fjölskyldustefnu. Eftir 1990 bentu fræðimenn á að í nágrannalöndunum hefðu mótast stefnur 

um málefni fjölskyldunnar en hér á landi nytu barnafjölskyldur minni opinbers stuðnings 

(Sigrún Júlíusdóttir, 1993; Guðrún Kristinsdóttir, 1991; Jón Björnsson, 1994). Jafnframt var 

bent á að þó svo að minni opinbers stuðnings nyti við hér á landi miðað við nágrannalönd 

væri hér há fæðingartíðni þrátt fyrir að vinnutími íslenskra foreldra væri langur, þá sér í lagi 
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meðal feðra og því um misræmi í opinberri stefnumótun að ræða (Baldur Kristjánsson, 1991; 

Jón Björnsson, 1994; Stefán Ólafsson 1990 og 1999). 

Sameinuðu þjóðirnar tileinkuðu fjölskyldunni árið 1994 og umræðan um heildstæða 

fjölskyldustefnu reis hátt hér á landi. Af því tilefni skipaði Alþingi nefnd sem átti að koma að 

mótun íslenskrar fjölskyldustefnu. Það var svo ekki fyrr en árið 1997 sem Alþingi samþykkti 

þingsályktunartillögu um mótun opinberrar fjölskyldustefnu en í henni var að finna fyrstu 

heildstæðu fjölskyldustefnuna sem náði til breytinga á sifjarétti sem og annarra málaflokka 

(Þingskjal 1230, 1996-1997). Meðal aðgerða sem náðu fram að ganga samkvæmt 

þingsályktunartillögunni var skipan sérstaks fjölskylduráðs sem stóð vörð um hag 

fjölskyldunnar, tryggði feðrum aukinn rétt til fæðingarorlofs, gerði úttekt á stöðu 

barnafjölskyldna, kom að mótun fjölskyldustefnu með sveitarfélögum og tók þátt við 

undirbúning samþykktar Alþjóðamálastofnunar vinnumála um starfsfólk með 

fjölskylduábyrgð (nr. 156) (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2008; Velferðarráðuneytið, 

e.d.; Þingskjal 1573, 2003-2004).  

Til að markmið fjölskyldustefnunnar frá 1998, um að styðja við foreldra í þeim tilgangi að 

báðir geti sinnt börnum sínum og að jafnvægis gæti milli fjölskyldulífs og atvinnu, næðist  tók 

ýmis löggjöf hér á landi breytingum (Þingskjal 1230, 1996-1997). Til að mynda hafa 

jafnréttislögin frá árinu 1976 tekið breytingum sem fela í sér nýtt ákvæði fyrir vinnustaði 

með 25 starfsmenn eða fleiri og gerir þeim skylt að leggja fram jafnréttisáætlanir (Lög um 

jafnan rétt karla og kvenna nr. 78/1976; Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

nr. 96/2000). Árið 2000 voru sett á Alþingi lög um fæðingarorlof nr. 95/2000 en löggjöfin átti 

að gera bæði körlum og konum kleift að samræma atvinnu- og fjölskyldulíf sem og að tryggja 

að barn nyti samvista við bæði móður og föður. Vonir voru einnig um að með lögunum 

myndi draga úr kynbundnum launamun sem og að það tækist að samþætta atvinnu og 

fjölskyldulíf mæðra og feðra. Með þessu áttu barneignir ekki að hafa áhrif á störf mæðra né 

heldur að valda mismunun á frama þeirra eða launum. Fæðingarorlofið var því orðið níu 

mánuðir, en samkvæmt breytingum á fæðingarorlofslögum nr. 97/1980 hafði foreldri þrjá 

mánuði í orlof áður og höfðu feður einungis rétt á töku fæðingarorlofs í stað móður ef hún 

fór fram á það og átti það eingöngu við um síðasta mánuð orlofsins. Í lögum um 

fæðingarorlof frá árinu 2000 fengu feður og mæður jafnan rétt til fæðingarorlofs sem nemur 

þrem mánuðum fyrir hvort þeirra ásamt þrem sameiginlegum mánuðum. Þá er jafnframt 
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kveðið á um tekjutengingu og fengu foreldrar á vinnumarkaði 80% af heildartekjum sínum til 

framfærslu (Guðný Björk Eydal og Ingólfur Gíslason, 2008). 

Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason (2014) hafa bent á að víða sé að finna stuðning 

atvinnurekenda við einstaklingsbundið fæðingarorlof. Samtök norskra atvinnurekenda 

(Næringslivets Hovedorganisasjon) hafa til að mynda mótmælt stefnu hægri sinnaðra 

stjórnmálaflokka þar í landi um afnám á feðraorlofi. Samtökin telja að vel menntaðar konur 

muni eiga erfitt uppdráttar á vinnumarkaði ef þær einar taki fæðingarorlof, en samtökin telja 

að afnám feðraorlofsins muni hafa þær afleiðingar í för með sér. Þetta leiði af sér mismunun 

á vinnumarkaði og að norsk fyrirtæki teljist þá ekki samkeppnishæf á alþjóðlegum 

vinnumarkaði sökum þess. Samtök atvinnurekenda studdu löggjöf fæðingarorlofsins hér á 

landi árið 2000 og þykir líklegt að sá stuðningur hafi skipt máli við framgang þeirrar 

lagasetningar.  

Síðasta áratug hefur fæðingarorlof mæðra og feðra verið rannsakað með tilliti til 

atvinnuþátttöku. Foreldrar sem fá greiðslur á meðan á fæðingarorlofi stendur og njóta 

atvinnuöryggis að því loknu eiga auðvelt með að snúa aftur úr fæðingarorlofi og þá 

sérstaklega konur. Það að báðir foreldrar eigi kost á að taka fæðingarorlof leiðir af sér styttra 

rof á annars samfelldu starfi kvenna sem og gerir konum fyrr kleift að hefja aftur störf eftir 

fæðingar barna þeirra. Þá auka greiðslur í fæðingarorlofi jafnframt tengsl kvenna við 

vinnumarkaðinn (Rønsen og Kitterrød, 2015).  

Í rannsókn Guðnýjar Bjarkar Eydal (2004) um samþættingu foreldra á atvinnuþátttöku og 

umönnun var foreldrum barna fæddra árið 1997 sendur spurningalisti árið 2001 með tvíþætt 

markmið. Annars vegar til að öðlast þekkingu á umönnun barna áður en breytingar á 

fæðingarorlofinu yrðu, það er að feður öðluðust sérstakan rétt til töku á fæðingarorlofi, svo 

hægt væri að meta áhrif þess. Hins vegar til að skilja betur sérstöðuna sem íslenskir foreldrar 

hafa. Sérstaðan fólst í fleiri börnum, lengri vinnudögum og minni opinberri þjónustu miðað 

við önnur Norðurlönd. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 44% mæðra nutu 

stuðnings atvinnurekanda og 30% feðra. Meðal mæðra sem nutu stuðnings nefndu flestar 

lækkað starfshlutfall eða 51% og aukinn stuðning nefndu 35%. Hins vegar nefndu 49% feðra 

sumarleyfi að þeirra hentugleika og 38% nefndu aukinn sveigjanleika. Þá voru 19% mæðra og 

9% feðra sem fengu launað orlof eftir að hefðbundnu fæðingarorlofi lauk. Þá voru einungis 

um 20% feðra sem sögðust alltaf hafa átt auðvelt með að samræma umönnun barns og 
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vinnu á meðan 58% mæðra svöruðu alltaf. Það var því ljóst að feður áttu ekki eins auðvelt 

með að samræma atvinnu- og fjölskyldulíf og mæður. 

Í rannsókn Ásdísar A. Arnalds, Guðnýjar Bjarkar Eydal og Ingólfs V. Gíslasonar (2013) um 

jafnan rétt foreldra til fæðingarorlofs og umönnunarhlutverk feðra kemur fram að feður sýna 

fram á aukna þátttöku í umönnun eigin barna eftir að lögum um fæðingarorlof var breytt 

árið 2000 og feður öðluðust sjálfstæðan rétt til töku á fæðingarorlofi. Þá benda niðurstöður 

rannsóknarinnar einnig á að það foreldri sem telst tekjuhærra, og er oftar um að ræða 

föðurinn, myndi síður taka fæðingarorlof komi til lækkunar á hámarksgreiðslum úr 

fæðingarorlofssjóði.  

Engu að síður er talið mikilvægt að karlar nýti rétt sinn til töku fæðingarorlofs því það 

gefur þeim færi á að taka virkan þátt í uppeldi barna sinna. Auk þess er talið gott að börn sjái 

samvinnu beggja foreldra á heimilinu en það getur leitt til þess að íhaldssömu kynhlutverkin 

víki sem leiðir til aukins jafnréttis til lengri tíma litið (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Jafnframt er 

litið á umönnun barna af hálfu karla sem sjálfsagðan hlut og því eðlilegt að karlmenn taki 

þátt við að annast þau (Ingólfur V. Gíslason, Gísli Hrafn Atlason, Virginija Aleksejûnaité, Franz 

Cybulski, Indré Mackeviciûté og Celia Callus, 2005). 

Á árunum 1946-1960 var mótuð löggjöf sem studdi við foreldra vegna framfærslu barna 

(Guðný Björk Eydal, 2005). Til að mynda var einstæðum foreldrum tryggð meðlagsgreiðsla 

frá því foreldri sem ekki deilir lögheimili með barni og samkvæmt almannatryggingarlögum 

getur foreldri farið fram á milligöngu Tryggingarstofnunar ríkisins um lágmarks greiðslu 

meðlags. Fellur það þá í hlut Innheimtustofunar sveitarfélaga að innheimta greiðslu frá 

meðlagsgreiðanda. Einstæðir foreldrar með tvö börn eða fleiri á heimili hafa kost á því að 

sækja um sérstök mæðra- eða feðralaun (Guðný Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 2010). 

Barnalífeyrir hefur verið  greiddur með börnum lífeyrisþega og nemur greiðslan sömu 

upphæð og lágmarksmeðlag. Jafnframt fá foreldrar sem eru atvinnulausir eða njóta 

sjúkradagpeninga aukalega greiðslu vegna barna þeirra en um lága upphæð er að ræða sem 

samræmist ekki raunverulegan framfærslukostnað barna (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011; 

Stefán Ólafsson, 1990). Þessar bætur voru til þess fallnar að tryggja hag barna sem eiga 

foreldra sem geta ekki, af einhverjum ástæðum, aflað tekna og/eða eru búsett hjá einu 

foreldri. Frá árinu 1978 hafa bótagreiðslur verið mun hærri til einstæðra foreldra. Viðbót við 

þetta voru svo barnabætur fyrir allar fjölskyldur en árið 1984 komu tekjutengdar greiðslur, 
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barnabótaauki, sem leiddu til hlutfallslegrar hækkunar á tekjutengdum bótum. Árið 1999 

voru ótekjutengdar barnabætur lagðar niður en sú ákvörðun var harðlega gagnrýnd. Árið 

2000 voru ótekjutengdar barnabætur teknar upp aftur fyrir börn 7 ára og yngri. Tekjutenging 

barnabóta er þó fyrir hendi fyrir börn á öllum aldri séu tekjur undir ákveðnu marki (Guðný 

Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2008; Lög um tekju- og eignarskatt nr. 75/1981 m.s.b.) 

Árið 1991 voru lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 lögfest en með þeim 

féllu úr gildi lög um framfærsluaðstoð nr. 80/1947. Í eldri lögunum áttu foreldrar að 

framfæra börnin sín upp að 16 ára aldri og þá gátu foreldrar einnig átt rétt á framfærslu frá 

uppkomnum börnum sínum. Með nýju löggjöfinni 1991 ber foreldrum hins vegar skylda að 

framfæra börnin sín til 18 ára aldurs og mökum ber að framfæra hvorn annan (Guðný Björk 

Eydal og Halldór S. Guðmundsson, 2012). 

Á Alþingi liggur fyrir þingsályktunartillaga um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017–2021 þar 

sem áherslan er á börn og barnafjölskyldur. Þar segir að meginmarkmið fjölskyldustefnunnar 

verði að innleiða barnasáttmálann, samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, inn í 

alla löggjöf sem við á. Með því sé unnt að efla velferð barnafjölskyldna og um leið gefist 

tækifæri til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar sem snúa að mannréttindum og fjölskyldu. 

Ennfremur segir í lið E.1 í ályktuninni um stuðning vegna umönnunar barna fyrstu æviárin: 

Markmið: Að tryggja börnum samvistir við báða foreldra og auðvelda foreldrum að 

samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.  

Lýsing: Unnið verði á grundvelli tillagna starfshóps um framtíðarstefnu í 

fæðingarorlofsmálum frá því í mars 2016. Helstu áherslur miði að því að auka rétt 

foreldra til fæðingarorlofs, að röskun á tekjum heimila verði sem minnst þegar foreldrar 

taka fæðingarorlof til að annast börn sín og hvernig tryggja megi samfellu í umönnun 

barna eftir að fæðingarorlofi lýkur (Þingskjal 1502, 2015-2016). 

3.1 Dagvistunarúrræði 

Árið 1894 kom Bríet Bjarnhéðinsdóttir fram með hugmynd um uppeldisstofnun þar sem 

smábörn nytu daggæslu. Smám saman varð slíkt úrræði að veruleika og er barnaheimilið 

Karitas dæmi um eitt slíkt en það var fyrir 3-18 mánaða gömul börn og stofnað af konum í 

Reykjavík. Barnavinafélagið Sumargjöf kom með tillögu árið 1946 um að starfsfólk innan 

uppeldisstofnana skyldi vera menntað, en sama ár var Uppeldisskóli Sumargjafar stofnaður 

sem síðar varð Fóstruskóli Sumargjafar. Þar hlaut starfsfólk uppeldisstofnana viðeigandi 

menntun sem tók tvö ár í það heila. Þetta leiddi til fyrstu lagasetningar um Fóstruskólann 

árið 1973 og var námið skilgreint sem þriggja ára nám (Jón Torfi Jónasson, 2006). Sama ár litu 

lög um dagvistun dagsins ljós en þau áttu, meðal annars, að tryggja uppbyggingu 
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dagvistunarþjónustu (Erla Þórðardóttir, 1985). Uppbyggingin gekk þó hægt fyrir sig og erfitt 

reyndist að fá sérmenntað fólk í hverja stöðu. Þrátt fyrir að ríkið hefði tekið yfir rekstur 

Fóstruskólans árið 1973 var námið ekki fært yfir á háskólastig fyrr en árið 1998 en þá voru 

lög um hlutdeild ríkisins varðandi uppeldisáætlanir, byggingu og rekstur tekin í gildi. Fyrsta 

aðalnámskrá leikskóla kom síðan út í kjölfarið, eða árið 1999 (Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Upphaflega var dagvistun barna hugsuð sem úrræði fyrst og fremst fyrir fjölskyldur sem 

bjuggu við bágar heimilisaðstæður, einstæða foreldra og námsmenn og var um svokallaðan 

forgangshóp að ræða (Erla Þórðardóttir, 1985). Litið var á barnaheimili sem úrræði sem fæli í 

sér lausn á félagslegum vanda á borð við vanrækslu barna. Smám saman breyttist þessi 

hugsun með þeim samfélagsbreytingum sem áttu sér stað og hafa áður verið nefndar hér og 

dagvistunarþjónustan varð einnig fyrir börn þeirra foreldra sem báðir voru á 

vinnumarkaðinum (Jón Torfi Jónsson, 2006).  

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að þau eigi við úrræði sem sé ætlað 

börnum undir skólaskyldualdri. Í 4 gr. laganna segir:  

Sveitarfélög bera ábyrgð á starfsemi leikskóla. Sveitarfélög hafa forustu um að tryggja börnum 

leikskóladvöl og bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds í leikskólum sveitarfélags, þróun einstakra 

leikskóla, húsnæði og búnaði leikskóla, sérúrræðum leikskóla, sérfræðiþjónustu, mati og eftirliti, 

öflun og miðlun upplýsinga og á framkvæmd leikskólastarfs í sveitarfélagi. Sveitarfélög setja 

almenna stefnu um leikskólahald í sveitarfélagi og kynna fyrir íbúum þess (Lög nr. 90/2008).  

 

 

Mynd 3. Börn í leikskólum eftir aldri og lengd viðveru 1998-2015  

Heimild: Hagstofa Íslands, (2016-b. 
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Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands kemur fram að árið 2015 voru 19.326 börn á aldrinum 1-5 

ára á leikskólum landsins (Hagstofa Íslands, 2016-b). Ef þróun á lengd dagvistunar er skoðuð 

á mynd 2 sést að langflest börn eru í átta til níu klukkustunda dagvistun og virðist vera 

fjölgun meðal þeirra barna sem eru í 9 klukkustundir en fækkun meðal þeirra sem eru í 8 

klukkustundir. 

Inni á vef Reykjavíkurborgar kemur fram að um 150 dagforeldrar eru skráðir með 

starfsleyfi og er það úrræði hugsað fyrir börn frá sex mánaða aldri sem eru ekki komin með 

leikskólavist (Reykjavíkurborg, e.d.). 

3.2 Fjölskyldan 

Eins og áður hefur komið fram jókst atvinnuþátttaka mæðra um og eftir 1960 í kjölfar 

samfélagslegra breytinga. Eðli málsins samkvæmt ollu þær samfélagslegu breytingar sem 

áttu sér stað með aukinni sjálfsvitund kvenna og kröfu um jafnrétti ekki bara breytingum á 

virkni mæðra á vinnumarkaði heldur hafði breytingin áhrif á gerð fjölskyldunnar. Hugmyndin 

um hina hefðbundnu kjarnafjölskyldu á Íslandi, þar sem móðirin hugsaði um heimilið og 

börnin, karlinn aflaði tekna og þrjár kynslóðir bjuggu gjarnan saman undir einu þaki, vék fyrir 

mun nútímalegri (e. modernity) fjölskyldugerð þar sem hlutverkaskipan kynjanna breyttist í 

takt við aukið jafnrétti og aukna atvinnuþátttöku mæðra. Nútímafjölskyldan byggði að mestu 

á tveggja kynslóða heimilishaldi og einfaldari heimiliseiningu. Þrátt fyrir aukið jafnrétti og 

virkni mæðra á vinnumarkaði báru þær mesta ábyrgð á heimilishaldinu og umönnun barna 

sinna (Sigrún Júlíusdóttir, 2001 og 2012). Í áðurnefndri rannsókn Drange og Egeland (2014) 

kemur einnig fram að þar sem fleiri konur en karlar vinna hlutastörf hafi það efnahagsleg 

áhrif í för með sér fyrir konur. Það má greina þannig að þó svo að kona fari í lægra 

starfshlutfall til að samræma atvinnu- og fjölskyldulíf og lækki við það í launum, minnkar ekki 

vinnuálagið. 

Á síðustu áratugum 20. aldarinnar þróaðist síð-samtíma (e. post-modernity) 

fjölskyldugerðin upp úr nútímafjölskyldunni (Sigrún Júlíusdóttir, 2012) og voru megin 

einkenni hennar tilfinningasemi, umhyggja og þörfin fyrir að samræma verkefni 

fjölskyldunnar. Þetta hafði í för með sér enn meiri breytingu á hlutverkaskipan og ný viðhorf 

til fjölskyldunnar (Giddens í Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Honneth, 1997). Fólk var ekki eins 

tilfinningalega bundið hvort öðru og átti auðveldara með að skilja við maka sinn og taka 

saman við nýjan einstakling (Moxnes í Sigrúnu Júlíusdóttir, 2012) og skapaði með því 
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fjölskylduhreyfanleika sem orsakast bæði af nærumhverfi og fjærumhverfi (e. globalization) 

(Beck-Gernsheim, Sennett, í Sigrún Júlíusdóttir, 2012). Þetta hafði í för með sér að fjölskyldan 

var orðin hreyfanleg eining en ekki föst formgerð og hreyfðist eftir félagslegum sem og 

tilfinningalegum þörfum. 

 

Mynd 4. Fjölskylduformgerð árin 2003, 2009 og 2015. 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2016-c. 

Á mynd 4 má sjá hvernig breytingar á fjölskylduformgerðinni áttu sér stað frá árinu 2003 til 

2015. Hjónaböndum án barna fjölgaði og að sama skapi fjölgaði óvígðri sambúð með börn á 

heimilum. Þetta sýnir að fjölskylduformgerðin er orðin hreyfanlegri. 
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4 Kenningar 

Kenningarnar sem verða notaðar til að skýra atvinnuþátttöku karla og kvenna með börn á 

heimili; kynjakerfið (e. patriarchy) og samtvinnun (e. intersectionality). 

4.1 Kynjakerfið  

Hlutverkin eru mörg sem mæður standa frammi fyrir og mörgum þeirra fylgir mikið álag. 

Larson (2000) bendir á að hlutverk nútímakonunnar samhæfist illa hugmyndinni um 

húsmæður fyrri ára. Hlutverk nútímakonunnar snýst í auknum mæli um vinnu og nám en 

engu að síður reyna þær að sinna öllum hlutverkunum sem snúa að heimili, fjölskyldu og 

vinum og upplifa sig sem ofurkonur.  

Breski félagsfræðingurinn Sylvía Walby (1990) setti fram kenningu um kynjakerfið (e. 

patriarchy) sem er í grunninn félagslegt yfirráðasvæði karla. Innan þessa yfirráðasvæðis 

verða konur fyrir aðgreiningu (e. segregation), undirskipun (e. subordination) og útilokun (e. 

exclusion). Innan kynjakerfisins ráða karlar yfir konum, notfæra sér þær og kúga. Í þessari 

kynjakerfiskenningu Walby felast sex þættir sem eru; heimili (e. household production), 

launavinna (e. paid employment), kynverund (e. sexuality), ofbeldi (e. violence), ríki (e. state) 

og menning (e. culture). Í bók sinni, Theorizing Patriarchy, veltir Walby því fyrir sér hvers 

vegna konur hafi, að jafnaði, lægri tekjur en karlar, hvers vegna konur raðist frekar í 

tekjulægri störf en karlar og hvers vegna konur séu ekki í samskonar störfum og karlar? Hvað 

heimilið varðar bendir Walby á að formgerð fjölskyldunnar hefur breyst síðustu áratugi. 

Konur eru farnar að eignast börn utan hjónabands og fara í auknum mæli út á 

vinnumarkaðinn. Engu að síður eiga þær erfitt með að framfleyta sér og börnum sínum 

sökum þess hve karllægur vinnumarkaðurinn er. 

 Sambúð tveggja einstaklinga snýst, í flestum tilfellum, í dag um jafnrétti. Sama hvort 

um er að ræða skiptingu heimilisstarfa eða umönnun barna og er það ólíkt því sem var á 

árum áður. Þá snérust hjónaböndin um framfærslu og fóru eiginmennirnir með forsjá barna 

sinna og maka. Færri hjónabönd, lækkandi fæðingartíðni og aukin umsvif kvenna á 

vinnumarkaðinum gera það að verkum að undanfarna áratugi hefur hlutverk konunnar 

breyst og staður hennar færst í auknum mæli út af heimilinu og inn á vinnumarkaðinn. Því 
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má segja að kynjakerfi fjölskyldunnar snúist almennt ekki lengur um yfirráð heldur jafnrétti  

(Larson, 2000; Þorgerður Einarsdóttir, 2006). 

Samkvæmt orðabók Jafnréttisstofu (e.d.) er kynjakerfi (e. gender order, patriarchy) 

„félagslegt yfirráðakerfi“  þar sem konur fara halloka fyrir völdum karla. Þorgerður 

Einarsdóttir (2006) fjallaði um hin mismunandi kynjakerfi í erindi sínu á ráðstefnu í 

félagsvísindum og  byggir á hugmyndum breska félagsfræðingsins Sylviu Walby. Kynjakerfi er 

bæði að finna á opinberum vettvangi sem og í einkalífi fólks, en undir hið síðarnefnda fellur 

kynjakerfi fjölskyldunnar. Þar segir Þorgerður að almennt ríki ekki barátta um völdin inni á 

íslenskum heimilum í dag, að heimilisofbeldi undanskildu, heldur ráðist fjölskyldulífið í 

miklum mæli af jafnrétti. Karlar eigi ekki síður auðvelt með að tengjast börnunum sínum en 

konur og þær því ekki lengur undirstaðan í uppeldi þeirra. 

Samþætting atvinnu og einkalífs hefur verið marg rannsökuð hér á landi (Guðný Björk 

Eydal, 2004; Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2012). Í rannsókn Herdísar 

Sólborgar Haraldsdóttur (2013) um áhrif stjórntækja og stefnu stjórnvalda á foreldra ungra 

barna kemur fram að foreldrar geta ekki samræmt atvinnuþátttöku og fjölskyldulíf á jafnan 

máta. Ástæða þess er kyn þeirra og sú staða að mæður þurfa frekar að vinna hlutastörf til að 

geta sinnt umönnunarskyldum sínum samhliða launavinnu líkt og kom fram í skýrslu Drenge 

og Egeland (2014). Kynjuð áhrif atvinnuþátttöku líkt og Herdís (2013) fjallar um samræmast 

kenningu Walby (1990) um kynjakerfið og stöðu kvenna á vinnumarkaðinum. Samkvæmt 

Walby reynist það konum erfitt að fá stöðu við hæfi, þar sem vinnumarkaðurinn er 

karllægur. Að hennar sögn hafa þær á síðustu áratugum öðlast aukinn rétt til að taka þátt á 

vinnumarkaðinum en sækist þær eftir samskonar störfum og karlar eru ekki sömu kjör í boði. 

Þetta sé afleiðing undirskipunar og aðgreiningar. Herdís (2013) bætir við að einstaklingur 

sem sinnir umönnunarskyldu er líklegur til að hafa hlotið ákveðna félagsmótun sem stuðlar 

að viðhaldi slíkrar skyldu og fellur hún undir ólaunuð umönnunar- og heimilisstörf. Þá telur 

Herdís að komi til skerðingar á opinberri þjónustu sé ekki þar með sagt að þau verkefni sem 

þjónustan átti að sinna hverfi, heldur færast þau yfir á hendur kvenna sem sinna 

umönnunarskyldu og verði þar með hluti af ólaunuðu umönnunar- og heimilisstarfi. Herdís 

setur þetta í samhengi við stöðu Íslands á lista Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic 

Forum) þar sem Ísland trónir á toppnum í jafnréttismálum. En sú staða gefur ekki raunhæfa 

mynd því listinn tekur ekki á vinnutíma, skiptingu heimilisstarfa, uppeldi barna eða 
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vinnuálagi. Því sé ekki hægt að alhæfa út frá þeim niðurstöðum enda gefi niðurstöður 

rannsóknar Herdísar allt aðra mynd.  

Niðurstöður rannsóknar Kolbeins Stefánssonar og Þóru Kristínar Þórsdóttur (2010), um 

ánægju fólks með fjölskyldulíf í kjölfar bankahrunsins 2008, benda til þess að almennt upplifa 

Íslendingar ekki streitu tengda heimilislífinu. Edda Sigurbjörg Ingólfsdóttir (2013) telur þó að 

umönnunarábyrgð sé val einstaklingsins en ekki skylda eða misvægi. Þá leiddu niðurstöður 

rannsóknar Eddu enn fremur í ljós að fjölskylduaðstæður kvenna ákvarða atvinnuþátttöku 

þeirra en atvinnuþátttaka ákvarðar umönnunarhlutverk karla. 

Árið 2008 mælti CEDAW, nefnd Sameinuðu þjóðanna um afnám misréttis gagnvart 

konum, fyrir því að stjórnvöld Íslands myndu rannsaka ástæður þess hvers vegna fleiri konur 

en karlar séu í hlutastörfum á Íslandi. Nefndin telur að staðalímyndir og fastheldnar 

hugmyndir um fjölskylduábyrgð og kynhlutverk grafi undan stöðu kvenna á íslenskum 

vinnumarkaði. Enn sem komið er hefur slík rannsókn ekki verið gerð (Herdís Þorgeirsdóttir, 

2013). 

4.2 Samtvinnun  

Til þess að skýra stöðu kvenna á vinnumarkaðinum verður notast við samtvinnun (e. 

intersectionality). Um er að ræða kenningu sem felur í sér að mismunabreytur hafa bein áhrif 

á líf fólks. Walby (2007) talar um kerfislæga samtvinnun og kemst að þeirri niðurstöðu að 

kynjakerfið aðlagast þeim breytingum sem orðið hafa á stöðu kvenna á síðustu öld og skoðar 

hún mest breyturnar stétt og kyn. Kenningar Walby um samtvinnun ganga út frá því að 

mismunun eigi sér stað vegna áhrifa margra samverkandi mismunabreyta. Til að skilja 

hvernig hver og ein slík breyta virkar þarf að skilja hver sameiginleg áhrif þeirra eru. Þá fyrst 

er hægt að skilja hvaða áhrif breyturnar hafa á líf hvers og eins, mótun samfélagsins og 

hvaða hindrunum þær valda. 

Ein þeirra hindrana sem konur mæta á vinnumarkaði er hið svokallaða glerþak (e. glass 

ceiling). Um er að ræða ósýnilegan múr eða hindranir sem mótast hafa í formgerð 

samfélagsins og vinnumarkaðarins og valda því að hæfni kvenna nýtist ekki að fullu og að 

þær komast síður í stjórnunarstöður en karlar. Konur eru sagðar ná að vinna sig upp í 

millistjórnendastöður en af óljósum ástæðum komast þær ekki í stjórnunarstöður og er það 

glerþakið sem gerir það að verkum að þær komast ekki lengra upp metorðastiga 

atvinnulífsins. Tilvist glerþaksins er sögð mega rekja til kynjamismununar og fordóma 
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(Bruckmüller og Branscombe, 2010; Inga Minelgaite Snaebjornsson og Ingi Runar 

Edvardsson, 2013). Glerþakið á jafnvel við í kvennastéttum eins og meðal hjúkrunarfræðinga 

eða grunnskólakennara. Þar geta karlar fengið fyrr stöðuhækkanir í stjórnunar- eða 

leiðtogastöður og hreyfast hraðar upp metorðastigann en konur (Eagly og Carli, 2009).  

Í dag þykir enn sjálfsagt að konur fremur en karlar, fórni starfsframa sínum vegna þarfa 

heimilisins (Kolbeinn Stefánsson, 2008). Þrátt fyrir að íslenskir karlmenn nýti sér í auknum 

mæli rétt sinn til fæðingarorlofs og séu virkari við uppeldi barna sinna er kynbundin 

verkaskipting á heimilum enn við lýði og enn hallar töluvert á konur í þessum efnum (Ásdís A. 

Arnalds o.fl., 2013; Ingólfur V. Gíslason, 2007; Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 

2008; Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórisdóttir, 2010). Ójöfn staða kynjanna innan 

veggja heimilisins stuðlar að ójafnri stöðu kynjanna á vinnumarkaði (Velferðarráðuneytið, 

2015). Árið 2010 töldu um 49% kvenna sig leggja meira en sinn skerf af mörkum til 

heimilisstarfa en 40% karla töldu sig leggja minna en sinn skerf af mörkum. Einstæðar 

mæður í fullu starfi sögðust eyða jafn miklum tíma í barnauppeldi á viku og giftar konur í 

fullu starfi sögðust gera (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórisdóttir, 2010). 

Félagsráðgjafar eru fagstétt sem er vel til þess fallin að lágmarka áhrif kerfisbundinnar 

samtvinnunar. Í félagsráðgjöf eru kenningar um mannlega hegðun og almenn mannréttindi 

höfð til hliðsjónar til að gæta jafnréttis og hámarka virkni, getu og hæfni notenda. 

Félagsráðgjöf veitir heildarsýn og fagþekkingu til að hægt sé að takast á við ranglæti sem 

minnihlutahópar, sem og aðrir, hafa þurft að berjast gegn svo árum skiptir og koma til móts 

við samfélagsbreytingar sem eiga sér stað með breyttum tíðaranda. Staða einstaklingsins í 

samfélaginu er ekki tilkomin vegna einstaklingsins sjálfs heldur er um að ræða samtvinnun 

mismunabreyta í lífi einstaklinga (Mattsson, 2014).  

Í skilgreiningu heimssamtaka félagsráðgjafa, International Federation of Social Workers 

(2012), felst félagsráðgjöf í því að efla notendur til aukinnar virkni og ákvarðanatöku um eigið 

líf og beita þekkingu og úrræðum sem henta hverju sinni. Einnig er það markmið 

félagsráðgjafar að stuðla að félagslegu réttlæti og félagslegum breytingum og mæta 

notendum þar sem þeir eru staddir. Þá segir einnig í siðareglum íslenskra félagsráðgjafa að 

þeir skuli leitast við að finna viðeigandi lausnir á bæði félagslegum og persónulegum vanda 

notenda. Þar segir enn frekar að félagsráðgjöf hafi það að markmiði að mæta og útrýma 

félagslegu ranglæti, trúa á getu notenda og virða sjálfstæði þeirra (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.).
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5 Rannsókn 

Hér á eftir verður farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningar verða settar 

fram, aðferðir sem notaðar voru í rannsókninni verða útlistaðar og þá verður einnig fjallað 

um gögnin sem notuð voru til að svara rannsóknarspurningunum.  

5.1 Fyrirliggjandi gögn 

Við gagnagreiningu notar rannsakandi fyrirliggjandi gögn til að framkvæma vísindarannsókn 

án virkra þátttakenda. Þátttakendur, sem upprunalegu gögnin komu frá, hafa því engin áhrif 

á vísindarannsóknina sjálfa. 

Rannsakandi var ráðinn sem starfsmaður Hagstofu Íslands í þrjá mánuði og var það gert 

til þess að hann hefði aðgang að gögnunum og mætti jafnframt vinna úr þeim. Þetta 

samræmist lögum um opinbera starfsmenn. Á þessum þremur mánuðum hafði rannsakandi 

óheftan aðgang að aðstöðu sem hann fékk þar til umráða, tölvu og gögnum. Rannsakandi 

hafði ekki aðgang að gögnum Hagstofu Íslands eftir að ráðningarsamningurinn tók enda en á 

meðan hann starfaði þar mátti hann afla allra þeirra gagna sem töldust nauðsynleg til að 

svara rannsóknarspurningunum.  

5.1.1 Rannsóknin 

Um er að ræða fyrirliggjandi gögn úr samfelldri vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands en 

niðurstöður úr henni hafa verið birtar ársfjórðungslega frá ársbyrjun 2003. 

Vinnumarkaðsrannsóknin hér á landi byggir á alþjóðlegum skilgreiningum og stöðlum en hún 

er hluti af vinnumarkaðsrannsókn Evrópusambandsins. Hana er því hægt að nota til að bera 

saman við vinnumarkaðsrannsóknir annarra EES landa (Eurostat, 2014; Hagstofa Íslands, 

e.d.). Vinnumarkaðsrannsóknin var auðguð með þjóðskrárupplýsingum svo hægt væri að 

greina fjölda og aldur barna á heimilum. Megindlegri rannsóknaraðferð var beitt til að safna 

tölulegum upplýsingum en með þessari aðferð fæst gott yfirlit yfir það svið sem verið er að 

rannsaka (Healey, 2012).   

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands er hluti af vinnumarkaðsrannsókn 

Evrópusambandsins. Hún fylgir alþjóðlegum skilgreiningum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 

(ILO) og evrópsku hagstofnunnar (Eurostat). Rannsóknin er framkvæmd á sambærilegan hátt 
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í öllum löndum evrópska efnahagssvæðisins og eru spurningar sambærilegar milli landanna. 

Þetta er gert til að fá gögn sem hægt er að nota í samanburði milli landa. 

Vinnumarkaðsrannsóknin er úrtaksrannsókn og er framkvæmd samfellt allt árið og fást svör 

um 250 einstaklinga í viku hverri og um 13.000 yfir allt árið. Í úrtaki vinnumarkaðsrannsóknar 

eru allir sem skráðir eru í þjóðsrká með búsetu á Íslandi á aldrinum 16-74 ára (Hagstofa 

Íslands, 2014.) 

5.2 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: Hver er munurinn á atvinnuþátttöku og vinnutíma 

karla og kvenna án barna annars vegar og feðra og mæðra hins vegar? Einnig er spurt hvort 

atvinnuþátttaka og vinnutími séu ólík eftir fjölda og aldri barna á heimili og hjúskaparstöðu. 

Með rannsókninni er ætlað að sýna, með lýsandi tölfræði, hver staða kvenna og karla með 

börn á heimili er eftir fjölda barna á heimili og/eða aldri þeirra. 

5.3 Aðferðafræði  

Megindleg aðferðafræði færir okkur gildar vísbendingar fyrir orsökum og er mikilvæg í þróun 

kenninga. Í megindlegri aðferðafræði er notast við breytur, en breytur eru það fyrirbæri sem 

verið er að rannsaka hverju sinni. Niðurstöður úr megindlegum rannsóknum er hægt að birta 

með lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) (Amelía Björnsdóttir, 2016; Healey, 2012). 

Einfalt slembiúrtak (e. random simple sampling) er notað til að afla gagna í 

vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands og er þýðislistinn fenginn úr þjóðskrá. Árinu er skipt 

upp í fjögur 13 vikna tímabil og jafngildir hvert tímabil einum ársfjórðungi. Í úrtaki 

vinnumarkaðsrannsóknarinnar eru einstaklingar á aldrinum 16-74 ára og eru 4.030 

einstaklingar sem lenda í hverju úrtaki (Hagstofa Íslands, 2014.). Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson (2016) benda á að best sé að taka úrtak úr þjóðskrá ef ætlunin er að 

heimfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á alla Íslendinga, því í þjóðskrá er að finna 

nákvæmastar skráningar um Íslendinga. Vinnumarkaðsrannsóknin var auðguð með 

þjóðskrárupplýsingum svo hægt var að greina fjölda og aldur barna á heimilum (sjá nánar 

viðauka I). Rannsóknartímabilið er 2003-2015 með áherslu á 2003, 2009 og 2015. Með þessu 

móti er hægt að skoða hvort, og þá hvernig, staðan hafi breyst frá því að atvinnuþátttaka 

karla og kvenna með börn á heimili var skoðuð árið 2002.   
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Þá ber að varast að túlka niðurstöður um atvinnuleysi of ítarlega. Ekki er um að ræða 

samkeyrslu gagna um atvinnuleysi frá Vinnumálastofnun ríkisins heldur eru svör þátttakenda 

notuð og getur munað töluverðu á skráðum tölum hjá ríkinu og svörun þátttakenda. 

5.4 Breytur 

Hér á eftir verður farið yfir þær breytur sem talið var að gætu varpað ljósi á mun á 

atvinnuvinnuþátttöku karla og kvenna annars vegar og feðra og mæðra hins vegar. 

5.4.1 Atvinnuþátttaka 

Skilgreining á atvinnuþátttöku nær yfir þá sem eru starfandi á vinnumarkaði og vinna eina 

klukkustund eða meira í viðmiðunarviku vinnumarkaðsrannsóknarinnar. Þeir sem eru 

atvinnulausir, í leit að starfi og tilbúnir að hefja starf um leið og það stendur til boða,  eru 

einnig skilgreindir sem þátttakendur á vinnumarkaði. Einnig eru foreldrar í fæðingarorlofi 

taldir til þátttekanda á vinnumarkaði í atvinnuþátttöku.  

5.4.2 Starfandi 

Einstaklingar sem hafa atvinnu og hafa unnið eina klukkustund eða lengur í 

viðmiðunarvikunni teljast starfandi. Þetta á líka við um þá sem voru fjarverandi frá vinnu 

þegar könnunin var lögð fyrir en eru að öllu jöfnu við vinnu í viðmiðunarviku. Foreldri í 

fæðingarorlofi telst því vera starfandi. 

5.4.3 Atvinnuleysi 

Atvinnulausir eru þeir sem ekki voru í starfi í viðmiðunarvikunni, geta hafið störf innan 

tveggja vikna frá því að rannsóknin var framkvæmd og eru virkir í atvinnuleit. 

5.4.4 Aldur 

Ákveðið var að takmarka úrvinnslu við gögn frá aldurshópnum 25-54 ára  en oft er vísað til 

hans sem aðalvinnualdurs einstaklinga (e. prime age workers) líkt og OECD (2016) styðst við. 

Þetta er gert til að niðurstöður verði samanburðarhæfar við niðurstöður OECD og Eurostat. 

5.4.5 Aldur barna 

Upplýsingar um börn þátttakenda í vinnumarkaðsrannókninni voru fengnar úr þjóðskrá og 

tengdar við þátttakendur. Með þessu móti er hægt að tilgreina á hvaða aldri börn 

þátttakenda eru. Hér er unnið með eftirtalda aldurshópa: 0 ára, 1 árs, 2-5 ára og 6-16 ára. 

Hér er tekið mið af aldri barna foreldra í fæðingarorlofi, þegar barn er í dagvistun sem getur 
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verið bæði leikskóli eða dagforeldi, þegar barn hefur fengið leikskólapláss og þegar barn er í 

grunnskóla, en skólaskylda er öllu jafna hjá börnum á aldrinum 6-16 ára eða sem nemur 10 

árum. 

Fjöldi venjulegra vinnustunda var greindur eftir aldri barna 0-5 ára og 6-16 ára. 

5.4.6 Kyn, karlar, konur, feður og mæður 

Kyn er, eðli máls samkvæmt,  mikilvæg breyta í þessari rannsókn.. Hér er gerður 

greinarmunur á körlum og konum án barna á heimili og með börn á heimili.  Þannig er karl 

sem ekki er með barn á heimili karl í gögnunum en karlkyns einstaklingur sem er með barn á 

heimili fær skilgreininguna faðir. Á sama hátt er vísað til kvenna með barn á heimili sem 

mæðra.  Hér er því ekki upp upplýsingar um líffræðilega foreldra að ræða heldur er eingöngu 

skoðað hvort fólk býr með barni á heimili eða ekki.  Göngin leyfa því ekki að atvinnustaða 

foreldra sem ekki deila lögheimili með börnum sínum sé greind sérstaklega. 

5.4.7 Hjúskaparstaða 

Hjúskaparstaða varpar ljósi á áhrif þess að búa með öðrum.  Hér er ekki gerður greinarmunur 

á hvort fólk er gift eða í sambúð, ef fólk er í hjónabandi eða sambúð er rætt um það sem í 

sambúð.  Hér er farið eftir þeim upplýsingum sem fólk veitir sjálft um hjúskaparstöðu í 

vinnumarkaðskönnuninni (ekki skráðum upplýsingum hjá Hagstofu). 

5.4.8 Fjöldi barna 

Breytunni fjöldi barna er skipt upp í ekkert barn á heimili, eitt barn á heimili, tvö börn á 

heimili og þrjú börn eða fleiri á heimili. Þessi breyta gefur greinargóða lýsingu á því hvort 

tiltekinn fjöldi barna á heimili hafi meiri eða minni áhrif á virkni mæðra og feðra á 

vinnumarkaði. 

5.4.9 Vinnustundir 

Um er að ræða vinnutíma sem er uppgefin meðalfjöldi vinnutíma í venjulegri vinnuviku karla 

og kvenna, feðra og mæðra. 

5.5 Gagnaúrvinnsla 

Complex sample descriptive er aðgerðarskipun í SPSS gagnavinnsluforritinu sem er hönnuð til 

þess að aðstoða rannsakendur við að sýna samþættar niðurstöður úr gagnagreiningu 

rannsókna. Þessi aðgerð felur í sér krosskeyrslur á breytum og hægt er að velja möguleika 



39 

eins og fjölda (e. count), meðaltal (e. mean), staðalvillu (e. standard error), efri og neðri 

öryggismörk (e. upper and lower confidence interval) til að lýsa gögnunum. Hægt er að setja 

vigt á gögnin í þessari skipun og notast var við ársvigt Hagstofu Íslands til að vigta upp gögnin 

upp í mannfjölda (Field, 2005).  

Við úrvinnslu gagnanna var notast við complex sample descriptive aðgerðarskipunina til 

að lýsa gögnunum með meðaltali og 95% öryggismörk. Ekki er unnt að birta gögn um 

atvinnuleysi og aldur barna þar sem spönnin var orðin meiri en 20% og vikmörkin því há og 

ekki áreiðanleg. (Í viðauka II er að finna tölfræðina um atvinnuleysi í heild sinni). 

5.6 Réttmæti og áreiðanleiki mælinga 

Ekki eru taldar líkur á því að draga í efa áreiðanleika eða réttmæti 

vinnumarkaðsrannsóknarinnar en líkt og með aðrar úrtakskannanir eru niðurstöður háðar 

óvissu sem eykst eftir því sem sundurliðun talnaefnisins verður meiri (Hagstofa Íslands, e.d).  

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2016) benda á að margt sé hægt að gera 

til að auka áreiðanleika í megindlegum rannsóknum. Til að mynda eykur það áreiðanleika ef 

fleiri en einn er að mæla viðkomandi hlut. Þar sem um er að ræða könnun frá Eurostat sem 

er samanburðarhæf þykir ekki ástæða til annars en að telja að hún sé að mæla réttan hlut og 

því ekki ástæða að efast um áreiðanleika hennar.  

5.7 Siðfræði og álitamál 

Við framkvæmd rannsókna er almennt horft til fjögurra grunnreglna er lúta að siðfræði 

þeirra. Sjálfræðisreglan felur í sér virðingu fyrir hverri manneskju og hennar sjálfræði. 

Upplýst og óþvingað samþykki þátttöku í rannsókn þarf að vera fyrir hendi og er 

þátttakendum frjálst að hætta þátttöku án eftirmála. Velgjörðarreglan snýr að gagnsemi 

rannsóknarinnar og að hún komi til góðs annað hvort fyrir þátttakendur eða samfélög og 

skaðleysisreglan gerir grein fyrir því að á engan hátt má valda þátttakendum rannsóknarinnar 

skaða (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Rannsóknin sem hér ræðir var þess eðlis að til siðferðilegra álitamál kom í raun ekki. 

Gagnanna hafði þegar verið aflað af Hagstofu Íslands sem hefur öll tiltekin leyfir til 

gagnaöflunar og ofangreindra reglna gætt. Rannsakandi skrifaði, sem starfsmaður Hagstofu 

Íslands, undir trúnaðaryfirlýsingu varðandi meðferð og birtingu gagna í samræmi við 

samstarfssamning Hagstofu og Félagsráðgjafardeildar (sjá viðauka I). Eftir að ráðningartíma á 

Hagstofu lauk hafði rannsakandi ekki aðgang að frumgögnum. Í raun má segja að rannsóknin 
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hafi stuðlað að því að velgjörðarreglan væri uppfyllt í ríkara mæli en áður var, þar sem hér er 

unnið úr fyrirliggjandi gögnum og mikilvægar upplýsingar sem svarendur í 

vinnumarkaðsrannsókn hafa gefið nýttar betur en annars hefði verið mögulegt.  

 Sjálfur er rannsakandi nemi við Háskóla Íslands og gift, tveggja barna móðir sem hefur 

þurft að samhæfa náms-, atvinnu- og fjölskyldulíf síðastliðin ár. Rannsakandi hefur því 

sterkar skoðanir á efnistökum rannsóknarinnar, en hefur gætt þess að þær hafi ekki áhrif á 

efnistök. 

5.8 Takmarkanir  

Takmarkanir á rannsókninni eru nokkrar. Þar sem hér er einungis verið að skoða 

atvinnuþátttöku foreldra eftir aldri, fjölda barna og hjúskaparstöðu og bera saman við 

barnlausa karla og konur er ekki verið að meta hvaða áhrif annarra þátta, til dæmis launa og 

menntunar. Til að hægt væri að afmarka rannsóknina var ákveðið að leggja áherslu á þær 

breytur sem ræddar voru í aðferðafræðikafla rannsóknarinnar, þar sem þær eru taldar megin 

skýringarbreytur í alþjóðlegum rannsóknum á þessu sviði. 



41 

6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar, fjallað um þær út frá þeim 

þremur rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í byrjun. Þær eru: Hver er munurinn á 

atvinnuþátttöku og vinnutíma karla og kvenna án barna annars vegar og feðra og mæðra 

hins vegar? Einnig er spurt hvort atvinnuþátttaka og vinnutími séu ólík eftir fjölda og aldri 

barna á heimili og hjúskaparstöðu. Með rannsókninni er ætlað að sýna, með lýsandi tölfræði, 

hver staða kvenna og karla með börn á heimili er eftir fjölda barna á heimili og/eða aldri 

þeirra. 

Eins og áður hefur komið fram byggja niðurstöður rannsóknarinnar á lýsandi tölfræði og 

verður framsetning þeirra í töflum og skýringarmyndum fyrir árin 2003, 2009 og 2015. Tölur 

um atvinnuþátttöku karla og kvenna án barna á heimili og mæðra og feðra fyrir árin 2003-

2015 má sjá nánar í viðauka II. Þar er að finna tölulegar upplýsingar um alla þá þætti sem 

niðurstöður rannsóknarinnar byggja á.  

6.1 Atvinnuþátttaka 

Eins og áður hefur komið fram teljast þeir þáttakendur á vinnumarkaði sem eru starfandi á 

vinnumarkaði og vinna eina klukkustund eða meira í viðmiðunarviku 

vinnumarkaðsrannsóknarinnar. Þá teljast einnig þeir sem eru avinnulausir einnig 

þátttakendur á vinnumarkði, enda eru þeir í leit að starfi og tilbúnir að hefja störf um leið og 

þau standa þeim til boða. Það sama á við um foreldrar í fæðingarorlofi, þar sem þeir eru öllu 

jafna starfandi í viðmiðunarviku þrátt fyrir fjarveru á meðan á töku fæðingarorlofsins 

stendur. 

Atvinnuþátttaka var greind eftir fjölda barna á heimili: eitt barn, tvö börn og þrjú börn 

eða fleiri á heimili og þeim svo skipt upp í aldurshópsns yngsta barn 0 ára, yngsta barn 1 árs, 

yngsta barn 2-5 ára og yngsta barn 6-16 ára.  
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Tafla 1. Atvinnuþátttaka 25-54 ára eftir börnum á heimili 

  2003 2009 2015 

Atvinnuþátttaka Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

90,8 40.600 89,7 46.600 88,4 45.600 Alls 

Karlar 91,7 23.900 90,8 28.500 89,4 27.200 

Konur 89,2 16.700 88,1 18.100 86,9 18.500 

Barn/börn á heimili 

91,9 67.400 89,5 70.600 92,5 70.300 Alls 

Feður 97,1 32.400 96,5 34.300 98,2 33.100 

Mæður 87,7 35.000 83,6 36.200 87,9 37.200 

 

Í töflu 1 má sjá að lítill munur er á atvinnuþátttöku kvenna og mæðra við upphaf 

rannsóknartímabilsins, samdráttur í atvinnuþátttöku mæðra árið 2009 er meiri en hjá hinum 

hópunum, en  árið 2015 hafa mæður sigið örlítið fram úr konum án barna. Atvinnuþátttaka 

feðra er mun meiri en annarra hópa, dregst örlítið saman árið 2009 en er orðin 98,2% árð 

2015. Á heildina litið er lítill munur á atvinnuþátttöku karla og kvenna með ekkert barn á 

heimili, en hún dregst saman á rannsóknartímabilinu.  

Tafla 2. Atvinnuþátttaka 25-54 ára eftir fjölda barna á heimili 

  2003 2009 2015 

Atvinnuþátttaka Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

90,8 40.600 89,7 46.600 88,4 45.600 Alls 

Karlar 91,7 23.900 90,8 28.500 89,4 27.200 

Konur 89,2 16.700 88,1 18.100 86,9 18.500 

1 barn á heimili 

91,8 26.900 89,0 29.300 92,7 27.200 Alls 

Feður 95,7 12.300 96,5 13.400 98,1 11.300 

Mæður 88,8 14.600 83,7 15.900 89,1 15.900 

2 börn á heimili 

92,4 26.200 90,9 28.600 93,7 27.300 Alls 

Feður 97,9 12.700 95,7 14.300 98,8 13.900 

Mæður 88,1 13.600 86,6 14.300 89,0 13.400 

3> börn á heimili 

91,0 14.300 86,8 12.700 89,6 15.800 Alls 

Feður 98,6 7.500 98,1 6.600 97,6 7.900 

Mæður 83,7 6.800 76,7 6.000 82,8 7.800 

 

Þróun atvinnuþátttöku mæðra með eitt barn á heimili og þrjú eða fleiri börn á heimili er 

sveiflukenndari miðað við mæður með tvö börn á heimili, en þær sveiflur má sjá nánar í 
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viðauka II. Atvinnuþátttaka kvenna er minni hjá mæðrum með þrjú börn á heimili við lok 

rannsóknartímabilsins og má sjá í viðauka II að þróun atvinnuþátttöku mæðra er ekki mjög 

stöðug og sveiflast á milli 83,6% og 87,9%. Atvinnuþátttaka meðal feðra er töluvert meiri 

miðað við atvinnuþátttöku karla. 

Tafla 3. Atvinnuþátttaka 25-54 ára eftir fjölda og aldri barna á heimili 

  2003 2009 2015 

Atvinnuþátttaka Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

90,8 40.600 89,7 46.600 88,4 45.600 Alls 

Karlar 91,7 23.900 90,8 28.500 89,4 27.200 

Konur 89,2 16.700 88,1 18.100 86,9 18.500 

1 barn á heimili 

91,8 26.900 89,0 29.300 92,7 27.200 Alls 

Feður 95,7 12.300 96,5 13.400 98,1 11.300 

Mæður 88,8 14.600 83,7 15.900 89,1 15.900 

Yngsta barn 0 ára 

82,2 1.300 78,9 2.000 89,5 2.100 Alls 

Feður 90,6 780 95,2 1.300 100,0 1.100 

Mæður 72,9 590 59,4 700 80,6 1.000 

Yngsta barn 1 árs 

92,0 1.600 85,7 2.300 89,4 2.000 Alls 

Feður 98,3 990 90,9 1.100 95,6 930 

Mæður 83,6 640 81,5 1.200 84,8 1.100 

Yngsta barn 2-5 ára 

90,8 5.100 88,2 6.000 93,1 5.700 Alls 

Feður 97,2 2.200 96,8 2.800 97,4 2.500 

Mæður 86,4 2.900 81,8 3.200 90,0 3.200 

Yngsta barn 6-16 ára 

92,9 18.800 91,0 19.000 93,3 17.400 Alls 

Feður 95,5 8.300 97,3 8.200 98,3 6.800 

Mæður 90,9 10.500 86,7 10.800 90,3 10.600 

 

Atvinnuþátttaka mæðra eykst með auknum aldri yngstu barna öll árin sem sýnd eru í töflu 3. 

Atvinnuþáttaka mæðra með eitt barn á heimili og það yngsta á fyrsta aldursári er umtalsvert 

lægri á árunum 2003 og 2009, en í kjölfar efnahagshrunsins dalaði atvinnuþátttaka mæðra 

með yngsta barn á fyrsta aldursári verulega. Þá er atvinnuþátttaka hjá mæðrum með yngsta 

barn 2-5 ára og yngsta barn 6-16 ára meiri en meðal kvenna. Þá er einnig hægt að sjá að 

atvinnuþátttaka feðra með eitt barn á heimili jókst almennt í kjölfar efnahagshrunsins og þá 

meðal þeirra sem voru með yngsta barn á fyrsta aldursári og 6-16 ára. Þá er einnig að sjá að 
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atvinnuþátttaka feðra með eitt barn á heimili jókst almennt í kjölfar efnahagshrunsins og þá 

meðal þeirra sem voru með yngsta barn á fyrsta aldursári og 6-16 ára. 

Tafla 4. Atvinnuþátttaka 25-54 ára með 2 börn á heimili 

  2003 2009 2015 

Atvinnuþátttaka Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

90,8 40.600 89,7 46.600 88,4 45.600 Alls 

Karlar 91,7 23.900 90,8 28.500 89,4 27.200 

Konur 89,2 16.700 88,1 18.100 86,9 18.500 

2 börn á heimili 

92,4 26.200 90,9 28.600 93,7 27.300 Alls 

Feður 97,9 12.700 95,7 14.300 98,8 13.900 

Mæður 88,1 13.600 86,6 14.300 89,0 13.400 

Yngsta barn 0 ára 

87,7 1.900 88,7 2.500 90,9 2.400 Alls 

Feður 100,0 1.000 98,2 1.300 96,5 1.200 

Mæður 78,0 940 80,1 1.200 86,3 1.300 

Yngsta barn 1 árs 

82,8 2.100 90,5 2.200 92,2 2.500 Alls 

Feður 97,6 1.200 97,2 1.300 98,7 1.500 

Mæður 70,1 960 84,0 1.200 83,6 1.000 

Yngsta barn 2-5 ára 

94,6 7.600 89,7 8.100 92,6 8.400 Alls 

Feður 97,2 3.800 93,8 4.100 99,5 4.400 

Mæður 92,1 3.800 85,8 4.000 85,9 4.000 

Yngsta barn 6-16 ára 

93,8 14.500 92,2 19.000 95,3 13.900 Alls 

Feður 97,8 6.600 95,9 7.600 98,6 6.800 

Mæður 90,6 7.900 88,9 7.900 92,4 7.100 

 

Tafla 4 sjáum við að atvinnuþátttaka feðra er há en þó virðist sem feður með yngsta barn á 

heimili 2-5 ára hafi dalað í kjölfar kreppunnar.  Atvinnuþátttaka meðal mæðra með tvö börn 

á heimili og það yngsta á fyrsta aldursári eykst jafnt yfir rannsóknartímabilið og er nánast 

enginn munur milli þeirra og kvenna árið 2015. Þá lækkaði atvinnuþátttaka mæðra með tvö 

börn á heimili og það yngsta 2-5 ára á rannsóknartímabilinu. Hjá mæðrum með yngsta barn 1 

árs fer atvinnuþátttaka úr 70,1% í 84% sem er töluverð hækkun en við lok 

rannsóknartímabilsins var þátttakan í 83,6%. 
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Tafla 5. Atvinnuþátttaka 25-54 ára með 3 börn eða fleiri á heimili 

  2003 2009 2015 

Atvinnuþátttaka Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

90,8 40.600 89,7 46.600 88,4 45.600 Alls 

Karlar 91,7 23.900 90,8 28.500 89,4 27.200 

Konur 89,2 16.700 88,1 18.100 86,9 18.500 

3> börn á heimili 

91,0 14.300 86,8 12.700 89,6 15.800 Alls 

Feður 98,6 7.500 98,1 6.600 97,6 7.900 

Mæður 83,7 6.784 76,7 6.027 82,8 7.829 

Yngsta barn 0 ára 

90,0 1.673 76,8 1.594 87,1 2.300 Alls 

Feður 100,0 933 95,5 804 93,7 1.307 

Mæður 79,3 740 64,8 790 79,7 993 

Yngsta barn 1 árs 

82,9 2.051 82,3 1.660 87,7 1.718 Alls 

Feður 98,6 1.065 98,1 902 100,0 1.099 

Mæður 70,7 986 69,9 757 72,4 619 

Yngsta barn 2-5 ára 

93,4 5.448 90,5 5.023 89,2 6.765 Alls 

Feður 99,5 2.910 97,9 2.736 97,3 3.284 

Mæður 87,2 2.538 82,9 2.287 82,8 3.480 

Yngsta barn 6-16 ára 

93,2 5.104 89,4 4.391 92,7 4.988 Alls 

Feður 96,8 2.583 100,0 2.198 100,0 2.251 

Mæður 89,8 2.520 79,4 2.193 87,7 2.737 

 

Atvinnuþátttaka meðal feðra með barn á yngsta aldursári lækkar á rannsóknartímabilinu en 

mælist hins vega mjög há meðal feðra með yngsta barn 6-16 ára. Atvinnuþátttaka mæðra 

með þrjú börn og það yngsta á fyrsta aldursári og 1 árs er mun minni heldur en meðal 

mæðra með þrjú börn á heimili og það yngsta 2-5 ára og 6-16 ára. 
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Tafla 6. Atvinnuþátttaka 25-54 ára eftir hjúskaparstöðu og fjölda barna á heimili 

  2006* 2009 2015 

Atvinnuþátttaka Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

 Karlar og feður alls 95,6 62.000 93,7 62.800 93,9 60.300 

Karlar alls 92,3 27.500 90,8 28.500 89,4 27.200 

Ekki í sambúð 87,7 12.900 86,7 14.300 84,9 14.400 

Í sambúð 96,6 14.600 94,9 14.200 94,8 12.800 

Feður alls 98,5 31.900 96,5 33.000 98,2 32.600 

Feður með 1 barn 98,4 11.900 96,5 13.400 98,1 11.300 

Ekki í sambúð 94,9 450 95,1 780 93,4 700 

Í sambúð 98,5 11.400 96,4 12.600 98,4 10.600 

Feður með 2 börn 98,6 14.800 95,7 14.300 98,8 13.900 

Ekki í sambúð ** ** ** ** 92,4 300 

Í sambúð 98,6 14.800 96,1 14.200 98,7 13.600 

Feður með 3> börn 98,8 7.800 98,1 6.600 97,6 7.900 

Ekki í sambúð ** ** ** ** ** ** 

Í sambúð 98,8 7.800 98,1 6.600 97,5 7.900 

Konur og mæður alls 85,9 51.800 85,2 54.400 87,5 55.600 

Konur alls 88,2 16.700 88,1 18.100 86,9 18.500 

Ekki í sambúð 83,9 5.800 83,2 6.800 81,9 7.500 

Í sambúð 91,1 9.900 91,1 11.400 89,9 10.900 

Mæður alls 84,9 35.000 83,6 36.200 87,9 37.200 

Mæður með 1 barn 87,3 14.700 83,7 15.900 89,1 15.900 

Ekki í sambúð 83,6 3.700 80,1 4.300 85,4 4.100 

Í sambúð 88,6 11.000 84,9 11.600 90,5 11.800 

Mæður með 2 börn 82,9 13.900 86,6 14.300 89,0 13.400 

Ekki í sambúð 76,2 1.800 72,3 1.600 80,5 2.100 

Í sambúð 84,0 12.100 88,7 12.800 90,6 11.400 

Mæður með 3> börn 83,5 7.400 76,7 6.000 82,8 7.800 

Ekki í sambúð 69,6 580 64,9 640 67,2 630 

Í sambúð 85,0 6.900 78,2 5.400 84,5 7.200 
* Tölur um hjúskaparstöðu karla og kvenna á vinnumarkaði fyrir árið 2003 eru ekki tiltækar hjá Hagstofu Íslands og því er stuðst við tölur frá 
árinu 2006. 

** Auðir reitir þar sem vikmörk reyndus vera orðin of há. 

 

Á heildina litið er mun hærra hlutfall sambúðarfólks á vinnumarkaði borið saman þá sem ekki 

eru í sambúð eins og sést í töflu 6 og eru lítið um sveiflur. Þá virðist einnig atvinnuþátttaka 

meðal einstæðra mæðra með tvö börn á heimili fara vaxandi. En atvinnuþátttaka meðal 

einstæðra mæðra með þrjú börn eða fleiri á heimili er lítli og virðist hún haldast svoleiðis út 

rannsóknartímabilið þrátt fyrir litillega hækkun árið 2009. Gera verður fyrirvara við þær 

niðurstöður þar sem fjöldi  einstæðra mæðra með þrjú börn eða fleiri á heimili sem lenda í 

úrtaki vinnumarkaðsrannsóknarinnar er ekki hár. 
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6.2 Starfandi 

Þeir sem eru starfandi á vinnumarkaði og hafa stundað vinnu í að minnsta kosti eina 

klukkustund á viku í viðmiðunarviku rannsóknarinnar. 

Tafla 7. Starfandi á vinnumarkaði, 25-54 ára, eftir börnum á heimili 

  2003 2009 2015 

Starfandi Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

88,0 39.300 82,4 42.800 84,8 43.700 Alls 

Karlar 88,8 23.100 81,1 25.300 86,0 26.100 

Konur 86,9 16.200 84,4 17.400 83,3 17.700 

Barn/börn á heimili 

90,1 66.000 85,3 67.300 90,1 68.500 Alls 

Feður 95,5 31.900 92,7 33.000 96,8 32.600 

Mæður 85,5 34.100 79,2 34.300 84,6 35.900 

 

Í töflu 7 má sjá að hlutfall starfandi feðra er meira út allt rannsóknartímabilið en meðal karla 

með engin börn á heimili.  Hlutfall feðra og mæðra lækkaði í kjölfar efnahagshrunsins og 

hafði árið 2015 aukist að nýju. Hlutfall mæðra var við lok tímabilsins orðið hærra en meðal 

kvenna með engin börn á heimili. 
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Tafla 8. Starfandi á vinnumarkaði, 25-54 ára, eftir fjölda barna á heimili 

  2003 2009 2015 

Starfandi Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

88,0 39.300 82,4 42.800 84,8 43.700 Alls 

Karlar 88,8 23.100 81,1 25.300 86,0 26.100 

Konur 86,9 16.243 84,4 17.433 83,3 17.651 

1 barn á heimili             

Alls 89,9 26.400 84,1 27.500 90,1 26.500 

Feður 93,7 12.000 91,6 12.700 96,1 11.100 

Mæður 86,9 14.309 78,5 14.774 86,1 15.376 

2 börn á heimili             

Alls 90,4 25.700 92,6 27.600 91,3 26.600 

Feður 96,0 12.400 92,9 13.900 97,7 13.700 

Mæður 86,0 13.300 83,0 13.800 85,3 12.900 

3> börn á heimili             

Alls 89,1 14.000 82,9 12.100 87,5 15.400 

Feður 98,1 7.400 94,7 6.400 96,0 7.800 

Mæður 80,4 6.600 72,2 5.700 80,2 7.600 

 

Hlutfall starfandi mæðra hefur haldist nokkuð stöðugt á tímabilinu að undanskildum 

afleiðingum efnahagshrunsins á vinnumarkaðinn eins og sjá má í töflu 8 (sjá nánar í viðauka 

II). Þó er að sjá í þessum tölum að í öllum tilvikum nema einu (tvö börn 2009) dregur úr 

hlutfalli mæðra í starfi eftir því sem börnum fjölgar. Við upphaf rannsóknartímabilsins var 

hlutfall starfandi mæðra með þrjú börn á heimili lægra heldur en hjá konum en við lok 

tímabilsins hafði dregið saman með hópunum og hlutfall starfandi kvenna lækkað. Á heildina 

litið er hlutfall starfandi feðra hátt en dalar við efnahagshrunið. Þá virðist hlutfall starfandi 

feðra á vinnumarkaði aukast eftir því sem börnum fjölgar á heimili. 
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Tafla 9. Starfandi á vinnumarkaði, 25-54 ára, með 1 barn á heimili 

  2003 2009 2015 

Starfandi Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

88,0 39.300 82,4 42.800 84,8 43.700 Alls 

Karlar 88,8 23.100 81,1 25.300 86,0 26.100 

Konur 86,9 16.200 84,4 17.400 83,3 17.700 

1 barn á heimili 

89,9 26.400 84,1 27.500 90,1 26.500 Alls 

Feður 93,7 12.000 91,6 12.700 96,1 11.100 

Mæður 86,9 14.300 78,5 14.800 86,1 15.400 

Yngsta barn 0 ára 

77,4 1.300 70,9 1.800 88,8 2.100 Alls 

Feður 86,9 750 86,3 1.200 100,0 1.100 

Mæður 67,0 540 52,5 620 79,2 1000 

Yngsta barn 1 árs 

90,3 1.600 75,0 1.900 84,1 1.900 Alls 

Feður 98,3 990 85,4 990 95,6 930 

Mæður 79,3 600 66,6 950 75,4 1000 

Yngsta barn 2-5 ára 

88,9 5.000 81,4 5.500 89,4 5.400 Alls 

Feður 95,8 2.200 90,5 2.600 93,5 2.400 

Mæður 84,2 2.800 74,7 2.900 86,5 3.000 

Yngsta barn 6-16 ára 

91,3 18.500 87,6 18.200 91,2 17.000 Alls 

Feður 93,4 8.100 93,7 7.900 96,5 6.700 

Mæður 89,7 10.400 83,5 10.300 88,8 10.300 

 

Í töflu 9 má sjá að hlutfall starfandi mæðra með eitt barn á heimili og það yngst á fyrsta 

aldursári og hins vegar 1 árs er umtalsvert lægra heldur en hjá mæðrum með eitt barn á 

heimili og það yngsta 2-5 ára og 6-16 ára og að sama skapi umtalsvert lægra heldur en 

hlutfall starfandi kvenna. Hlutfall starfandi mæðra hækkar því í öllum tilfellum fyrir utan ári 

2015 hjá mæðrum með barn á fyrsta aldursári. Í öllum tilfellum er hlutfall starfandi feðra 

hærra heldur en starfandi karla en áberandi er 100% hlutfall starfandi feðra með yngsta barn 

á fyrsta aldursári 2015.  
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Tafla 10. Starfandi á vinnumarkaði, 25-54 ára, með tvö börn á heimili 

  2003 2009 2015 

Starfandi Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

88,0 39.300 82,4 42.800 84,8 43.700 Alls 

Karlar 88,8 23.100 81,1 25.300 86,0 26.100 

Konur 86,9 16.200 84,4 17.400 83,3 17.700 

2 börn á heimili 

90,4 25.700 87,6 27.600 91,3 26.600 Alls 

Feður 96,0 12.400 92,6 13.900 97,7 13.700 

Mæður 86,0 13.300 83,0 13.800 85,3 12.900 

Yngsta barn 0 ára 

85,0 1.900 85,1 2.400 88,4 2.400 Alls 

Feður 96,8 970 94,5 1.200 94,5 1.100 

Mæður 75,7 910 76,8 1.200 83,5 1.200 

Yngsta barn 1 árs 

78,5 2.000 80,9 2.200 86,2 2.400 Alls 

Feður 92,5 1.100 89,4 1.200 95,9 1.500 

Mæður 66,6 910 72,8 1.100 73,6 880 

Yngsta barn 2-5 ára 

92,7 7.500 86,6 7.800 90,3 8.200 Alls 

Feður 95,3 3.700 91,3 4.000 99,0 4.400 

Mæður 90,2 3.700 82,3 3.800 82,0 3.800 

Yngsta barn 6-16 ára 

92,2 14.300 89,8 15.200 93,6 13.700 Alls 

Feður 96,7 6.600 93,6 7.500 98,0 6.700 

Mæður 88,7 7.700 86,4 7.700 89,7 6.900 

 

Í töflu 10 má sjá að hlutfall starfandi mæðra með tvö börn á heimili, yngsta barn á fyrsta 

aldursári og 1 árs fer hækkandi er líður á rannsóknartímabilið en lækkar töluvert hjá 

mæðrum með tvö börn og það yngsta 2-5 ára. Ljóst er að því yngri sem börnin eru þeim mun 

lægra hlutfall starfandi mæðra er á vinnumarkaði. Fjöldi barna á heimili og aldur þeirra 

virðist ekki hafa eins mikil áhrif á starfandi feður á vinnumarkaði eins og það virðist hafa á 

stöðu mæðra á vinnumarkaði. 
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Tafla 11. Starfandi á vinnumarkaði, 25-54 ára, með þrjú börn á heimili 

  2003 2009 2015 

Starfandi Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

88,0 39.300 82,4 42.800 84,8 43.700 Alls 

Karlar 88,8 23.100 81,1 25.300 86,0 26.100 

Konur 86,9 16.200 84,4 17.400 83,3 17.700 

3> börn á heimili 

89,1 14.000 82,9 12.100 87,5 15.400 Alls 

Feður 98,1 7.400 94,7 6.400 96,0 7.800 

Mæður 80,4 6.600 72,2 5.700 80,2 7.600 

Yngsta barn 0 ára 

88,0 1.600 74,9 1.600 84,4 2.200 Alls 

Feður 100,0 930 90,6 770 90,3 1.300 

Mæður 75,3 710 64,8 790 77,9 970 

Yngsta barn 1 árs 

80,2 2.000 77,5 1.600 84,2 1.654 Alls 

Feður 98,5 1.000 98,1 900 95,8 1.100 

Mæður 65,9 920 61,5 670 69,7 600 

Yngsta barn 2-5 ára 

91,8 5.400 85,2 4.700 87,1 6.600 Alls 

Feður 98,2 2.900 93,7 2.600 96,5 3.300 

Mæður 85,3 2.500 76,5 2.100 79,5 3.400 

Yngsta barn 6-16 ára 

91,2 5.000 86,7 4.300 91,7 4.900 Alls 

Feður 96,8 2.600 96,5 2.100 100,0 2.300 

Mæður 85,8 2.400 77,3 2.200 85,9 2.700 

 

Tafla 11 sýnir sambærilegar niðurstöður og tafla 10 gerði. Þeim mun yngri og fleiri sem 

börnin eru á heimili lækkar hlutfall starfandi mæðra á meðan hlutfall starfandi feðra helst 

nokkuð stöðugt og hærra heldur en hjá körlum. 
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Tafla 12. Starfandi á vinnumarkaði, 25-54 ára, eftir hjúskaparstöðu og fjölda barna á heimili 

  2006* 2009 2015 

Starfandi Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

 Karlar og feður alls 94,0 61.000 86,9 58.300 91,5 58.700 

Karlar alls 90,0 26.700 81,1 25.300 86,0 32.600 

Ekki í sambúð 84,7 12.400 73,5 12.100 79,4 13.400 

Í sambúð 94,7 14.300 88,8 13.200 93,7 12.700 

Feður alls 97,7 34.300 92,7 33.000 96,8 32.600 

Feður með 1 barn 97,0 11.800 91,6 12.700 96,1 11.100 

Ekki í sambúð 94,9 450 81,7 670 87,2 650 

Í sambúð 97,0 11.300 92,2 12.000 96,7 10.400 

Feður með 2 börn 98,2 14.700 92,6 13.900 97,7 13.700 

Ekki í sambúð ** ** ** ** 92,4 300 

Í sambúð 98,2 14.700 93,1 13.800 97,8 13.400 

Feður með 3> börn 98,2 7.800 94,7 6.400 96,0 7.800 

Ekki í sambúð ** ** ** ** ** ** 

Í sambúð 98,2 7.700 94,7 6.300 95,9 7.700 

Konur og mæður alls 84,1 50.800 81,0 51.700 84,1 53.500 

Konur alls 86,6 15.500 84,4 17.400 83,3 17.700 

Ekki í sambúð 81,5 5.700 79,1 6.400 77,6 7.100 

Í sambúð 89,6 9.900 87,6 11.000 87,4 10.500 

Mæður alls 83,0 35.300 79,2 34.300 84,6 35.900 

Mæður með 1 barn 85,8 14.500 78,5 14.800 86,1 15.400 

Ekki í sambúð 80,0 3.500 71,4 3.800 82,8 4.000 

Í sambúð 87,5 10.900 81,2 10.900 87,3 11.400 

Mæður með 2 börn 80,6 13.500 83,0 13.800 85,3 12.900 

Ekki í sambúð 74,7 1.700 71,4 1.600 73,9 1.900 

Í sambúð 81,4 11.800 84,6 12.200 87,5 10.900 

Mæður með 3> börn 82,2 7.300 72,2 5.700 80,2 7.600 

Ekki í sambúð 69,6 580 51,3 530 64,7 600 

Í sambúð 83,7 6.700 75,0 5.200 82,0 7.000 
* Tölur um hjúskaparstöðu karla og kvenna á vinnumarkaði fyrir árið 2003 eru ekki tiltækar hjá Hagstofu Íslands og því er stuðst við tölur frá 
árinu 2006. 

** Auðir reitir þar sem vikmörk reyndus vera orðin of há. 

 

Í töflu 12 má sjá að hlutfallslega er fleira sambúðarfólk á vinnumarkaðinum en einstæðir en 

mæður með þrjú börn eða fleiri hafa lægsta hlutfallið en líkt og í töflu 7 ber að varast að 

oftúlka niðurstöður um hjúskaparstöðu og fjölda barna á heimili vegna fjölda svarenda í 

rannsókn. Hlutfall stafandi kvenna og starfandi mæðra sem eru einstæðar er frekar svipað út 

tímabilið fyrir utan mæður með 3 börn. Sá hópur sker sig frá heildinni. 
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6.3 Atvinnuleysi 

Atvinnulausir eru þeir sem ekki voru í starfi í viðmiðunarvikunni, geta hafið störf innan 

tveggja vikna frá því að rannsóknin var framkvæmd og eru virkir í atvinnuleit. 

Tafla 13. Atvinnuleysi 25-54 ára eftir börnum á heimili 

  2003 2009 2015 

Atvinnuleysi Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

3,1 1.300 8,1 3.900 4,0 1.900 Alls 

Karlar 3,4 820 10,7 3.171 4,0 1.085 

Konur 2,7 440 4,2 710 4,2 810 

Barn/börn á heimili 

2,1 1.400 4,7 3.300 2,6 1.800 Alls 

Feður 1,7 540 3,9 1.300 1,4 470 

Mæður 2,5 860 5,4 2.000 3,5 1.300 

 

Eins og sjá má í töflu 13 eru umtalsvert fleiri karlar atvinnulausir samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar og sjá má að efnahagshrunið virðist hafa haft meiri áhrif á karla og mæður 

en feður og konur. Þó virðist til lengri tíma litið sem atvinnuleysi mælist meira meðal kvenna 

en mæðra. 

Tafla 14. Atvinnuleysi 25-54 ára eftir fjölda barna á heimili 

  2003 2009 2015 

Atvinnuleysi Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) Hlutfall Fjöldi (n) 

Ekkert barn á heimili 

3,1 1.300 8,1 3.900 4,0 1.900 Alls 

Karlar 3,4 820 10,7 3.200 4,0 1.100 

Konur 2,7 440 4,2 710 4,2 810 

1 barn á heimili 

2,1 550 5,6 1.800 2,8 750 Alls 

Feður 2,0 250 5,0 690 2,0 230 

Mæður 2,1 310 6,2 1.100 3,3 530 

2 börn á heimili 

2,2 570 3,7 1.000 2,6 700 Alls 

Feður 1,9 250 3,2 420 1,0 130 

Mæður 2,4 320 4,2 580 4,2 570 

3> börn á heimili 

2,0 280 4,6 520 2,4 330 Alls 

Feður 0,6 50 3,4 220 1,6 110 

Mæður 4,0 230 5,8 300 3,1 210 
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Í töflu 14 má sjá skýrari merki þess að atvinnuleysi varð örlítið meira meðal mæðra en 

kvenna í kjölfar kreppunnar en heilt á litið má greina aukið atvinnuleysi meðal kvenna á 

meðan það dregur úr atvinnuleysi meðal mæðra. Atvinnuleysi meðal karla er einnig mun 

meira heldur en gefur að líta meðal feðra. 

6.4 Vinnutími 

Vinnutími er metinn eftir meðalfjölda venjulegra vinnustunda þátttakenda í viðmiðunarviku 

vinnumarkaðsrannsóknarinnar eins og áður hefur verið skilgreindur. 

 

Mynd 5. Fjöldi barna á heimili og meðalfjöldi venjulegra vinnustunda 2003 

Á mynd 5 má sjá fjölda barna og venjulegar vinnustundir árið 2003. Á myndinni má sjá 

hvernig vinnutíma er skipt hlutfallslega eftir fjölda barna á heimili. 6% karla vinna til að 

mynda minna en 30 stundir á viku og er meðalfjöldi venjulegra vinnustunda þeirra 48,7%. Á 

meðan vinna 2% feðra með þrjú börn eða fleiri minna en 30 stundir í viku og er meðalfjöldi 

venjulegra vinnustunda þeirra 50,4 stundir á viku. Karlar með börn á heimili vinna í öllum 

tilfellum fleiri stundir á viku samanborið við karla. Einnig er vakin athygli á því að hlutfall 

kvenna sem vinna minna en 30 stundir í viku er 15% en hlutfall kvenna með þrjú börn eða 

fleiri sem vinna minna en 30 stundir á viku er 31% og er meðalfjöldi vinnustunda þeirra 34 

stundir á viku. 
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Mynd 6. Fjöldi barna á heimili og meðalfjöldi venjulegra vinnustunda 2009 

Á mynd 6 má sjá að meðalfjölda venjulegra vinnustunda fækkaði frá árinu 2003 meðal karla, 

karla með börn á heimili og kvenna en hélst nokkuð stöðugur fyrir mæður. Þá sést einnig að 

algengast er að konur með börn á heimili vinni 40 stundir á viku. 

 

 

Mynd 7. Fjöldi barna á heimili og meðalfjöldi venjulegra vinnustunda 2015 

Á mynd 7 hefur hlutfall karla með börn á heimili sem vinna 50 stundir eða fleiri á viku dregist 

saman og er komið úr 39,8% árið 2009 í 34,8% árið 2015 og hefur meðal vinnustundum 

þeirra fækkað úr 47,8 í 46,6 á viku. Hlutfall kvenna sem vinna yfir 40 stundir á viku eykst en 

meðal kvenna með eitt barn á heimili lækkar hlutfall þeirra sem vinna 40 stundir úr 44% árið 

2009 í 41% en þeim fjölgar úr 12,1% sem vinna 41-49 stundir í 15,2% árið 2015. 

Vinnustundum hefur því á heildina litið ekki fjölgað.  
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Tafla 15. Meðalfjöldi venjulegra vinnustunda hjá foreldrum eftir aldri barna 

Meðalfjöldi 
venjulegra 
vinnustunda 

2003 2009 2015 

Vinnustundir Vinnustundir Vinnustundir 

Feður og mæður 

42,5 40,9 41,2 Börn 0-5 ára 

Börn 6-16 ára 43,6 41,7 42,3 

Feður 

49,3 45,6 45,9 Börn 0-5 ára 

Börn 6-16 ára 51,6 47,3 48,2 

Mæður 

35,2 35,7 36,3 Börn 0-5 ára 

Börn 6-16 ára 36,8 36,7 37,6 

 

Tafla 15 sýnir meðalfjölda venjulegra vinnustunda hjá foreldrum út rannsóknartímabilið. 

Feður með börn á aldrinum 6-16 ára vinna mun meira en feður með börn á aldrinum 0-5 ára. 

Ekki er um mikinn mun að ræða milli mæðra með börn á aldrinum 0-5 ára og 6-16 ára.  
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7 Umræður og lokaorð 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með í rannsókninni eru eftirfarandi: Hver er 

munurinn á atvinnuþátttöku og vinnutíma karla og kvenna með engin börn á heimili annars 

vegar og mæðra og feðra með börn á heimili hins vegar? Er atvinnuþátttaka ólík eftir fjölda 

og aldri barna á heimili? Og hefur hjúskaparstaða áhrif á atvinnuþátttöku feðra og mæðra? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að atvinnuþátttaka mælist meiri meðal feðra og 

mæðra en karla og kvenna. Hlutfall starfandi feðra og mæðra er einnig hærra en hjá körlum 

og konum og þá mælist atvinnuleysi minna meðal feðra og mæðra heldur en meðal karla og 

kvenna. Þá virðist efnahagshrunið árið 2008 ekki hafa haft langvarandi áhrif á feður og 

mæður og þau á heildina litið verið fljótari að ná aftur fyrri atvinnuþátttöku heldur en karlar 

og konur. Þessi rannsókn sýnir að atvinnuþátttaka mæðra mælist mest á Íslandi miðað við 

lönd innan OECD. 

Þegar rannsóknin var framkvæmd árið 2002 hjá Hagstofu Íslands var heildar 

atvinnuþátttaka sambærileg og hún er núna meðal foreldra. Munurinn er fólginn í því að 

núna hefur dregið úr atvinnuþátttöku karla og kvenna með engin börn á heimili og mælist 

atvinnuþátttaka árið 2015 hærri meðal foreldra en meðal karla og kvenna með engin börn á 

heimili. 

Vissulega hefur aldur og fjöldi barna á heimili áhrif á stöðu feðra og mæðra á 

vinnumarkaði en hvað feður varðar eykst atvinnuþátttaka þeirra eftir því sem börnum á 

heimili fjölgar. Aldur barna á heimili virðist ekki hafa teljandi áhrif á atvinnuþátttöku feðra en 

atvinnuþátttaka mæðra með ung börn á heimili mælist minni miðað við konur en að sama 

skapi eykst hún eftir því sem börnin eldast. Fjöldi barna á heimili hefur áhrif á 

atvinnuþátttöku mæðra að því leytinu til að eftir því sem börnum fjölgar og þau eru yngri 

minnkar til að mynda hlutfall starfandi mæðra og atvinnuleysi meðal þeirra eykst.  

Ef við setjum niðurstöður um meðalfjölda vinnustunda á viku í samhengi við lengd 

dagvistunar hjá börnum sést að börnum sem dvelja 8 klukkustundir á dag eða lengur í 

dagvistun fer fjölgandi á sama tíma og hlutfallslega flestar mæður vinna að meðaltali 40 

klukkustundir á viku. Ætla má að börn þeirra mæðra sem vinna 40 stundir á viku dvelji lengur 

í dagvistun á hverjum degi. Feður vinna allt upp í 50 klukkustundir eða meira á viku og er það 
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umtalsvert meira samanborið við mæður og má eflaust skýra þann mun með kenningunni 

um kynjakerfið. Karlar eru enn í fyrirvinnuhlutverkinu og eiga enn auðveldara með að fá 

stöður sem gefa af sér meiri tekjur heldur en mæður fá. Þá hamlar samtvinnun 

mismunabreyta því að konur nái slíkum stöðum á vinnumarkaðinum líkt og áður hefur komið 

fram. 

Samþætting margra þátta er talin vera orsakavaldur þess að atvinnuþátttaka meðal 

mæðra og feðra hér á landi er eins há og raun ber vitni. Ný löggjöf um fæðingarorlof frá árinu 

2000 um jafnan rétt beggja foreldra til fæðingarorlofs hefur átt stóran þátt í aukinni 

atvinnuþátttöku feðra og mæðra. Með löggjöfinni er réttur beggja foreldra til að annast um 

börnin sín samhliða atvinnuþátttöku tryggður og hafa rannsóknir sýnt fram á að feður nýta 

rétt sinn og mæður eiga auðveldara með að snúa aftur út á vinnumarkaðinn þegar atvinna 

þeirra er örugg að loknu fæðingarorlofi. Engu að síður er atvinnuþátttaka mæðra með ung 

börn á heimili lægri heldur en mæðra með eldri börn og þá minnkar einnig atvinnuþátttaka 

mæðra eftir því sem börnin verða fleiri á heimilinu. 

Til frekari rannsókna á þessu sviði mætti nefna að skoða sérstaklega tengsl launa og 

menntunar við fjölda og aldur barna á heimili. Eins og sjá má í niðurstöðunum vinna feður 

mjög mikið og eykst meðalfjöldi venjulegra vinnustunda þeirra á vinnumarkaði eftir því sem 

börnum fjölgar á heimili. Þó er ekki að sjá að vinnutími árin 2003 og 2015 sé sambærilegur.  

Áhugavert verður að sjá hvernig ný þingsályktunartillaga um fjölskyldustefnu 2017-2021 

nær fram að ganga. Í rannsókinni er augljóslega að sjá að börn á fyrsta aldursári og barn eins 

árs að aldri hafa meiri áhrif á atvinnuþátttöku mæðra og möguleiki að það reynist þeim erfitt 

að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og dagvistunar af hálfu sveitarfélaga. 
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Guðný Björk Eydal. (2006). Feður og fjölskyldustefna. Í Úlfar Hauksson (ritstj.), Rannsóknir í 
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