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Útdráttur 

Þrátt fyrir að vinnuþátttaka kvenna á Norðurlöndum sé með því mesta sem gerist í OECD 

löndum virðist samt sem áður ríkja hefðbundin verkaskipting innan veggja heimilisins þar 

sem mæður minnka jafnan við sig vinnuna þegar þeim fæðast börn. Rannsóknir um 

vinnuþátttöku mæðra frá Bandaríkjunum skoða fyrst og fremst upplifun og viðhorf til 

þeirra, en hins vegar er launamismunun eitt af aðal rannsóknarefnum á Norðurlöndunum 

þar sem reynt er að útskýra í hverju sá munur liggur. Markmið eftirfarandi rannsóknar er 

að skoða hvort að íslenskar mæður upplifi mismunun atvinnurekanda í sinn garð eingöngu 

byggðan á fjölda barna þeirra og hvernig þeim líði almennt í vinnunni. Skoðaðar eru 

rannsóknir frá Bandaríkjunum og Norðurlöndunum og teknar fyrir kenningar fyrst og 

fremst frá Goffman um hlutverk og stimplun. Tekin voru sex eigindleg viðtöl, þar af þrjú 

með Skype við konur á aldrinum 35-45 ára og áttu þær fjögur til sex börn. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að íslenskum mæðrum líði almennt vel á 

vinnumarkaðinum og þær hafi ánægju af vinnu sinni. Þær upplifi þó augnagotur og 

viðbrögð frá einstaklingum vegna barnafjölda. Allir viðmælendur eru ánægðir með 

barneignafjölda sinn og upplifa ekki mismunun atvinnurekanda byggðan á fjölda barna. 
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Formáli  

Hugmyndin að eftirfarandi verkefni kviknaði þegar mér varð ljóst að ég gengi með tvíbura 

og yrði innan skamms fjögurra barna móðir sem þyrfti að sækja um vinnu að loknu námi. 

Þá fór ég að hugsa til þeirra kvenna sem ég vissi til að ættu fjögur börn og hvernig 

starfsumhverfi þeirra væri. Sjálf hafði ég heyrt ýmsar sögusagnir þess efnis að mæður sem 

ættu svo mörg börn, þá oftast miðað við fleiri en þrjú börn væru ekki góðir starfskraftar. 

Enn aðrar sögusagnir í líkingu þess að sum fyrirtæki réðu ekki inn konur sem ættu fleiri en 

þrjú börn. Þess vegna langaði mig að fræðast um mæður sem ættu fjögur börn eða fleiri 

og skoða vinnuvettvang þeirra. Og sjá hvort þessar sögusagnir ættu sér stoð í 

raunveruleikanum. 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands og er 

vægi hennar 12 einingar (ECTS). Leiðbeinanda mínum Ingólfi V. Gíslasyni, vil ég færa mínar 

bestu þakkir fyrir sýndan áhuga á verkinu, þolinmæði og alla þá aðstoð sem hann veitti 

mér. Þar að auki vil ég þakka eigimanni mínum Atla Frey Unnarssyni fyrir þrotlausa 

þolinmæði í gegnum námið. Viðmælendum rannsóknarinnar vil ég þakka kærlega fyrir að 

hafa gefið sér tíma til þess að ræða við mig og að lokum vil ég þakka foreldrum mínum, 

tengdaforeldum, systrum mínum og vinum fyrir stuðninginn í gegnum námið. 
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 Inngangur 

Margar rannsóknir sem snúa að útivinnandi mæðrum rannsaka það hvernig börnum 

þeirra vegni í lífinu, bæði snemma og síðar á lífsleiðinni. En það eru afar fáar rannsóknir 

sem hafa skoðað velgengi mæðra á vinnumarkaði og hvort að barnafjöldi hafi áhrif á þessa 

velgengni þeirra (Haslam, Patrick og Kirby, 2015). Töluvert magn er til af heimildum sem 

snúa að mæðrum í Bandaríkjunum um hvernig þeim vegni almennt á vinnumarkaði, 

möguleikum þeirra að fá vinnu og almenn líðan þeirra við að sameina barnauppeldi og 

vinnu sína (Berdahl og Moon, 2013; Chang, Chin og Ye, 2014; Dodson, 2013; Haslam, 

Patrick og Kirby, 2015). Heimildir frá Norðurlöndunum eru að nokkru frábrugðnar þeim 

frá Bandaríkjunum þar sem þær skoða fyrst og fremst launamismunun og hvort að 

barneignir eigi þátt í þeirri mismunun (Gupta, Smith og Verner, 2008; Petersen, Penner 

og Høgsnes, 2010; OECD, 2018a; Öun, 2012). 

Rannsóknir á vinnuþátttöku og starfshlutfalli mæðra á Norðurlöndunum beinast að 

því hversu vel jafnréttislögum er fylgt fremur en að skoða upplifun mæðra á vinnustað 

(Abendroth, Huffman og Treas, 2014; OECD, 2018a). Á Íslandi eru ennfærri rannsóknir 

sem skoða upplifun mæðra af vinnumarkaðinum og hallast þær frekar að 

Norðurlöndunum og snúa almennt að jafnréttislögum (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008a; 

Kolbeinn H. Stefánsson, 2008b). 

Til þess að viðhalda mannfjöldanum til lengri tíma þarf hver kona á frjósemisaldri að 

meðaltali að eiga 2,1 barn. En á árinu 2017 var frjósemi á Íslandi lægri en áður frá því að 

mælingar hófust árið 1853, eða aðeins 1,71 barn (Hagstofa Íslands, 2018a). Á sama tíma 

og konur eru í barneignarfríum eða í lægra starfshlutfalli vegna aldurs barna sinna eru 

þær að missa af mikilvægum tíma á vinnumarkaði í ljósi launa- og starfsmöguleika 

(Abendroth, Huffman og Treas, 2014; OECD, 2018a). Hafi þær möguleika á að koma í 

hlutastarf að fæðingarorlofi loknu er ólíklegra að þær dragi sig algjörlega frá 

vinnumarkaðinum. En á sama tíma eru þær ólíklegri til stöðuhækkunar vegna skerðingar 

á starfshlutfalli, sem veldur oft stöðnun í starfsframa (Abendroth, Huffman og Treas, 

2014; OECD, 2018a). 
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Þegar skoðaðar eru rannsóknir á upplifun mæðra og skoðunum í garð þeirra skiptir 

miklu að hafa í huga þau lönd sem til skoðunar eru. En Bandaríkin og Norðurlöndin eru 

töluvert ólíkur vettvangur þegar kemur að upplifun mæðra og skoðunum annarra í garð 

þeirra. Togstreita og sektarkennd eru lýsandi fyrir útivinnandi mæður í Bandaríkjunum 

sem setja miklar kröfur á sig sjálfar um að standa sig vel bæði í vinnu og barnauppeldinu 

(Haslam, Patrick og Kirby, 2015). Mæður á Norðurlöndunum eru með hvað hæstu 

vinnuþátttöku af konum í OECD löndum og því er vinnuþátttaka þeirra ekki talin óeðlileg 

líkt og í Bandaríkjunum, þar af leiðandi eru rannsóknir frá þeim löndum fremur að skoða 

launamun kynjanna og verkaskiptingu þeirra á milli (Abendroth, Huffman og Treas, 2014; 

Gupta, Smith og Verner, 2006; Gupta, Smith og Verner, 2008; Kleven, Landais og Søgaard, 

2018; Kolbeinn H. Stefánsson, 2008a; Kolbeinn H. Stefánsson, 2008b; Petersen, Penner 

og Høgsnes, 2010; Öun, 2012). 

Tilgangur eftirfarandi ritgerðar er að reyna að varpa ljósi á hvernig íslenskum 

mæðrum sem eiga fjögur börn eða fleiri vegni almennt á vinnumarkaði. 

Rannsóknarspurningin er þannig þríþætt: Upplifa þær mótspyrnu atvinnurekanda 

einvörðungu byggða á fjölda barna þeirra? Er upplifun þeirra af vinnumarkaðinum 

neikvæð eftir barneignir og er stuðningsnet áhrifaþáttur á upplifun þeirra? 

Ritgerð þessi hefst á fræðilegri umfjöllun um viðfangsefnið, þar sem notast er við 

kenningarlega nálgun byggða á verkum Erving Goffmans og þá fyrst og fremst 

stimplunarkenningum hans. Einnig verður stuttlega gripið til hlutverkakenninga og 

félagsnámskenninga útfrá nokkrum fræðimönnum. Erlendar rannsóknir byggðar á 

upplifun mæðra og viðhorf til þeirra verða því næst skoðaðar. Einnig verða rannsóknir frá 

Íslandi á vinnustaðamenningu kvenna skoðaðar. 

Til þess að fá betri skilning á upplifun kvenna á vinnumarkaði hér á landi voru tekin 

sex viðtöl við konur á aldrinum 35-45 ára. Skilyrði fyrir þátttöku var að eiga að lágmarki 

fjögur börn og vera í að lágmarki 80% starfi. Viðtölin voru greind og helstu niðurstöður úr 

þeim tekin saman. 
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 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður kenningarlegri nálgun ritgerðarinnar gerð skil, en nokkrar kenningar verða 

útlistaðar til þess að gefa skýrari mynd af þeim hugmyndum sem einstaklingar mynda sér 

er varðar almenn hlutverk sem við gegnum dags daglega. Hlutverk líkt og að vera móðir, 

atvinnurekandi, stjórnandi, kennari og svo mætti lengi telja. Helstu kenningar sem koma 

hér fyrir eru kenningar Erving Goffmans um hlutverk og stimplun (e. stigma) sem og 

kjörgerð (e. ideal type) Max Webers. Til að fá frekari innsýn í hugarheim einstaklinga 

verður félagsnámskenning (e. social learning theory) skoðuð útfrá fræðimönnum líkt og 

Akers og Sutherland. 

2.1 Stimplun og kjörgerð 

Samfélagið skilgreinir fólk í ákveðna hópa (staðalímyndir) eftir kyni, kynþætti og öðrum 

útlitseinkennum (Goffman, 1963). Þetta eru ósjálfráð viðbrögð einstaklinga til þess að 

fara í gegnum daginn án þess að þurfa að eyða mikilli orku í að skilgreina fólk og aðstæður 

endurtekið. Þannig er félagsleg sjálfsmynd (e. social identity) fólks það fyrsta sem 

einstaklingurinn notast við til skilgreiningar ákveðinna hópa. Flokkunin felur í sér 

einfaldleika í formi stimplunar þessara hópa, en með einföldun má greina þá í tvennt, þeir 

sem eru eðlilegir (e. normal) og þeir sem eru öðruvísi (e. outsiders). Frávikshegðun, eða 

hegðun sem ekki telst vera eðlileg er þar af leiðandi öðruvísi (Goffman, 1963). Stimplun á 

sér ennfremur stað í samskiptum milli einstaklinga, þannig getur sú stimplun verið uppá 

við eða niður á við eftir því í hvaða fyrirfram ákveðna hóp einstaklingurinn hefur verið 

skilgreindur (Goffman, 1963). 

Kjörgerðin (e. ideal type) er ekki raunveruleg lýsing á veruleikanum heldur er markmið 

hennar að gefa rannsakandanum frjálsan taum þar sem hann getur búið til sína fullkomnu 

hugmynd af einstaklingi, gallalausum einstaklingi (e. pure) með því að draga fram 

smáatriði eða jafnvel búa til atriði sem á sér ekki stoð í raunveruleikanum, en væru notuð 

sem mælistikur í samanburði við raunveruleg gögn. Rannsakandinn getur þannig búið til 

hinar ýmsu kjörgerðir sem hafa allar mismunandi áhersluatriði, sem geta jafnvel haft 

mismikla þýðingu fyrir hverja gerð. Þannig er það rannsakandinn sem getur skilgreint 

ákveðna kjörgerð útfrá sínum forsendum og notað hana/þær til að bera saman við þau 

gögn sem til skoðunar eru. Kjörgerðin samkvæmt Weber er þannig ákveðin mælistika sem 

rannsakandinn getur notast við til að gera rannsóknir sínar (Dillon, 2014; Weber, 
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1904/1949). Þannig er hinn fullkomni starfsmaður fyrir atvinnurekanda útfrá kjörgerðinni 

sá sem vinnur 100% vinnu, tekur alla þá yfirvinnu sem ætlast er til og er til staðar allan 

sólarhringinn óski yfirmaður eftir því. Ennfremur er hinn fullkomni starfsmaður sá sem 

tekur sér ekki frí og vinnur óslitið þar til að eftirlaunaaldri er náð (Weber, 1904/1949; 

Kelly, Omaha og Moen, 2010). Þannig mætti lesa úrfrá kenningum þeirra Goffman og 

Weber að hinn fullkomni starfsmaður sé að öllum líkindum ekki til.  

2.2 Félagsnám og hlutverk 

Samkvæmt félagsnámskenningu er hegðun lærð í gegnum félagsmótun viðmiða og gilda. 

Hegðun einstaklinga er þannig lærð í gegnum þá aðila sem eru þeim næstir líkt og 

foreldrar, ömmur og afar, kunningjar og kennarar (Akers, 1996; Siegel, 2016). Þannig læra 

einstaklingar hvaða hlutverkum aðrir eiga að gegna og hafa myndað sér skoðun á þessum 

hlutverkum í gegnum félagsmótunina (Akers, 1996; Siegel, 2016). 

Félagsleg samskipti eru lærð í gegnum daglegar athafnir einstaklinga sem Erving 

Goffman kallaði hlutverk (Goffman, 1969). Samskipti einstaklinga í daglegu lífi er eitt stórt 

leikrit og hver og einn einstaklingur hefur sínu hlutverki að gegna. Flestum hlutverkum 

má gera góð skil líkt og móðir og faðir, sonur, dóttir, læknir og kennari (Goffman, 1969). 

Einstaklingurinn áætlar hvaða hlutverk er ætlast til af honum og gengur inn í það hlutverk 

sem mun gefa bestu útkomuna fyrir hann (Goffman, 1969). Einstaklingurinn gegnir 

mismunandi hlutverkum eftir þeim aðstæðum sem hann er í, líkt og móðir, kennari og 

dóttir. Hlutverkin eru þannig ólík eftir tíma og rúmi, þó svo að einstaklingurinn inn á við 

sé alltaf sá sami (Goffman, 1969). 

Hlutverkin ganga þó oft ekki upp, einstaklingurinn misles aðstæður og setur sig þar af 

leiðandi í vitlaust hlutverk sem getur leitt til rangrar útkomu fyrir hann sjálfann. Önnur 

hlutverk sem hann leikur geta ennfremur verið honum vandkvæð vegna þeirrar 

stimplunar sem hlutverkið hefur fengið (Goffman, 1969). Hér er til dæmis átt við þá 

stimplun sem vinnandi mæður í Bandaríkjunum hafa fengið á sig (Berdhal og Moon, 2013; 

Dodson, 2013; Goffman, 1969). Hér hefur verið gerð grein fyrir kenningalegri nálgun 

ritgerðarinnar og því verða rannsóknir af upplifun mæðra í Bandaríkjunum næst 

skoðaðar. 
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 Mæður í Bandaríkjunum 

Rannsókn þessi byggir mikið á bandarískum rannsóknum þar sem hún snýr að upplifun 

íslenskra mæðra af vinnumarkaðinum. Rannsóknir í Bandaríkjunum leggja mikla áherslu 

á viðhorf atvinnurekanda og annarra starfsmanna í garð mæðra. Jafnframt er áhersla 

bandarískra rannsókna ekki á fjölda barna þeirra, heldur er almennt verið að skoða hvort 

konur á vinnumarkaði eigi börn eða ekki og hvernig viðhorf annarra sé í garð þeirra. 

Verður hér gerð grein fyrir þessum viðhorfum og upplifun mæðra í Bandaríkjunum af 

vinnumarkaðinum. 

3.1 Upplifun mæðra af vinnumarkaði 

Samkvæmt bandarískum rannsóknum eru mæður oft settar í aðstæður þar sem þær hafa 

ekkert val, þeim er settur ákveðinn rammi og utan hans skulu þær ekki fara vilji þær halda 

vinnu sinni. Þannig hafa þær ekkert svigrúm innan vinnunnar til þess að sinna mikilvægum 

skyldum sínum sem mæður (Dodson, 2013; Haslam, Patrick og Kirby, 2015; Stone og 

Hernandez, 2013).  

Ráðandi vinnustaðamenning gefur vinnandi mæðrum lítið sem ekkert svigrúm til þess 

að sjá um báða vettvanga, móðurhlutverkið og vinnu sína. Svigrúm til þess að sækja 

skólaskemmtanir er litið ákveðnu hornauga og þeim gefin þröngur rammi til þess að sækja 

þessa viðburði (Haslam, Patrick og Kirby, 2015; Stone og Hernadez, 2013). Við þær 

aðstæður upplifa mæður allajafna mikla togstreitu við það að reyna að sameina 

barnauppeldi og vinnu sem síðar getur leitt til sektarkenndar þeirra (Haslam, Patrick og 

Kirby, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt framá ákveðna stimplun í garð mæðra, en þá sér í lagi mæðra 

sem tilheyra lægri stéttum eða sinna láglauna störfum. Stimplunin feli þannig í sér að þær 

séu að koma með börn í þennan heim, án þess að hafa í raun og veru efni á því að 

framfleyta þeim, þær séu í raun eingöngu að eignast börn til þess að lifa á kerfinu (Berdhal 

og Moon, 2013; Dodson, 2013). 

Ennfremur eru bandarískar mæður úr öllum starfsstéttum sem fá á sig stimplun þess 

að vera ekki jafn góðir starfskraftar og barnlausar konur og karlmenn (barnlausir og 

feður), þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt framá að þær leggi sig jafnmikið fram og aðrir 

starfsmenn (Chang, Chin og Ye, 2014; Dodson, 2013; Stone og Hernandez, 2013). Upplifun 

þeirra er þó sú að þær séu frum forsjáraðilar barna sinna, þannig sé það í þeirra höndum 
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að sjá um börn sín í veikindum og sjá um að vera viðstaddar viðburði eða annað tengt 

börnunum. Þar með setji það þær í aðstæður þar sem þeim er illmögulegt að stunda vinnu 

sína af sama kappi og aðrir starfsmenn (Haslam, Patrick og Kirby, 2015). 

Sú mismunun sem bandarískar mæður upplifa af vinnumarkaðinum, þar sem þær fá 

ekki sömu kjör og starfssystur sínar, eða karlmenn í sömu starfstétt hefur leitt þær til þess 

að sækja rétt sinn með málsóknum (Berdahl og Moon, 2013). Aðrar mæður hafa hrakist 

af vinnumarkaðinum og eru alfarið heimavinnandi, en ástæður þess eru til að mynda lítill 

sem enginn sveigjanleiki á vinnutíma eða starfshlutfalli, veikindi barna og litlir möguleikar 

til þess að sameina vinnu og heimili (Stone og Hernandez, 2013). Svo virðist vera sem að 

þær hafi ekkert annað val en að hætta, fái þær að lækka starfshlutfall sitt leiðir það til 

þess að þær eru síður líklegar til þess að fá viðamikil verkefni til að vinna úr, öðrum 

starfsmönnum finnast þær ekki jafn hæfar og fyrir barneignir til þess að sinna ákveðnum 

verkefnum. Það viðhorf annarra leiðir til þess að þær upplifi sig sem lakari starfsmenn, 

þær stimpli sig sjálfar, þeim þykir ólíklegra að þær nái meiri starfsframa sem að endingu í 

sumum tilfellum leiðir til þess að þær hætti (Stone og Hernandez, 2013). 

3.2 Viðhorf annarra til mæðra 

Mæðrum í Bandaríkjunum er mjög þröngur stakkur skorinn þegar kemur að 

staðalmyndum einstaklinga. Viðhorf atvinnurekenda til mæðra er almennt neikvætt og 

þær álitnar minna hæfar til hærri stöðugilda og taldar vera ekki jafn mikið til staðar (e. 

less commited) og barnlausar konur (Correll, Benard og Paik, 2007). Þær eru ennfremur 

stimplaðar sem lakari mæður vinni þær fulla vinnu (Fuegen, Biernat, Haines og Deaux, 

2004). Sú gamla hugmynd virðist lifa á bandarískum vinnumarkaði að konur eru 

umönnunaraðilar sem sinna börnum, veikum og öldruðum. Á meðan karlmenn eru 

fyrirvinnan, starfandi úti á vinnumarkaðinum til þess að sjá fyrir fjölskyldu sinni (Fuegen, 

Biernat, Haines og Deaux, 2004). 

Bandarískar rannsóknir hafa einnig sýnt framá að mæður á vinnumarkaði leggja sig 

töluvert meira fram í vinnu sinni en barnlausar starfssystur sínar, þrátt fyrir að þær geri 

sér síður vonir um meiri starfsframa (Chang, Chin og Ye, 2014). Samt sem áður virðast 

konur upplifa meiri mismunun í sinn garð sem byggir aðeins á því að þær séu mæður, 

þrátt fyrir að búa yfir sömu hæfileikum og karlmenn og barnlausar konur til þess að sinna 

ákveðnum stöðum. 
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Ennfremur virðast mæður búa við mun strangari kröfum frá öðrum starfsmönnum og 

yfirmönnum þegar kemur að frammistöðu í vinnu og prófum ætluðum þeim sem sækja 

um yfirmannastöðu. Þannig er svigrúm til mistaka og að mæta seint til vinnu einnig mun 

þrengra en hjá karlmönnum í sömu stöðu. Mæður þurfi því að leggja mun meira á sig en 

karlmenn og barnlausar starfssystur sínar til þess að ná frama í starfi sínu (Correll, Benard 

og Paik, 2007). 

3.2.1 Starfsráðning og laun 

Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa einnig sýnt fram á að konur verða fyrir ákveðinni 

hegningu einvörðungu byggða á því að vera mæður. Hegningin er tvíþætt: Annars vegar 

er ólíklegra að þær fái starf byggða á þeirri staðreynd að vera mæður. Hins vegar byrja 

þær mæður sem eru ráðnar með töluvert lægri laun en aðrir starfsmenn. Þær mæður sem 

standa sig vel í starfi eru samt sem áður ólíklegri en aðrir starfsmenn til þess að hljóta 

launahækkun og/eða stöðuhækkun vegna staðalmynda um mæður. Ef þær standa sig vel 

í vinnu sinni hljóta þær stimplun þess að vera síðri mæður og vegna þeirrar staðhæfingar 

séu þær ekki hæfar til betri launakjara. Hegningin felur því í sér að mæður hljóta lægri 

laun vegna þeirrar staðalmyndar að þær skuli fremur vera heimavinnandi að sjá um börn 

sín í stað þess að vera úti á vinnumarkaðinum (Anderson, Binder og Krause, 2003; Benard 

og Paik, 2007; Berdahl og Moon, 2013; Budig og England, 2001; Correll; Cuddy, Fiske og 

Glick, 2004; Goffman, 1963; King, 2008). 

Rannsóknir í Bandaríkjunum sýna fram á að vinnustaðamenning mæðra gefur þeim 

lítið sem ekkert svigrúm til þess að sinna báðum vettvöngum, vinnu og barnauppeldi. Þar 

gildir jafnframt engin velferðastefna um samræmingu vinnu og barnauppeldis sem 

hugsanlega veldur því að mæður í Bandaríkjunum þurfi að velja á milli þess að vera 

mæður eða vera útivinnandi barnlausar konur (Anderson, Binder og Krause, 2003; Benard 

og Correll, 2010; Berdahl og Moon, 2013; Budig og England, 2001; Correll, Benard og Paik, 

2007; Cuddy, Fiske og Glick, 2004; King, 2008). Ákveðinn menningalegur munur er á milli 

Bandaríkjanna og Norðurlandanna, þar sem velferðastefna gildir í þeim síðarnefndu sem 

gefur konum meira færi á að sinna móðurhlutverkinu og vera útivinnandi. Því verða 

rannsóknir á útivinnandi mæðrum frá Norðurlöndunum næst skoðaðar. 
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 Mæður á Norðurlöndum 

Þegar horft er til Norðurlandanna og þeirrar vinnustaðamenningar sem þar er ríkjandi, 

má sjá að rannsóknir sem skoða vinnumarkaðssögu mæðra leggja fyrst og fremst áherslu 

á að skoða þá mismunun sem þær hljóta í launakjörum (Petersen, Penner og Høgsnes, 

2010; OECD, 2018a; Öun, 2012). Á Norðurlöndum þykir það hinn eðlilegasti hlutur fyrir 

konur að vinna fulla vinnu fyrir og eftir barneignir og því lítið verið að rannsaka viðhorf í 

garð þeirra. Fremur eru rannsóknirnar byggðar á því hvort að jafnlaunastefnu sé fylgt, og 

ef ekki í hverju mismununin geti falist. Sú velferðastefna sem ríkir á Norðurlöndunum 

byggir meðal annars á því að launakjör kvenna skuli vera þau sömu og karla (Petersen, 

Penner og Høgsnes, 2010; OECD, 2018a; Öun, 2012). 

4.1 Vinnuhlutfall og velferðarstefna 

Mæður á Norðurlöndum voru hvað fyrstar til þess að stíga út á vinnumarkaðinn í kringum 

1960-70 og til dagsins í dag er vinnuþátttaka þeirra hvað hæst af OECD löndum (Gupta, 

Smith og Verner, 2008; OECD, 2007). Ísland er í forystu Norðurlandanna með 

vinnuþátttöku kvenna uppá 84,2% og lægst í Finnlandi með 72% (OECD, 2018b). Mæður 

á Norðurlöndum eru ennfremur með hvað hæsta vinnuhlutfall þegar tillit er tekið til 

aldurs barna þeirra, þar sem vinnuhlutfall mæðra sem eiga börn sex ára og yngri er frá 

70% til 84% (Gupta, Smith og Verner, 2008; OECD, 2007). 

Velferðastefna Norðurlandanna byggir á veglegri fjölskyldustefnu með sérstöku tilliti 

til fæðingarorlofs og umönnun barna. Markmið stefnunnar er þannig að veita foreldrum 

rétt til að snúa aftur til vinnu sinnar að loknu fæðingarorlofi, sem leiðir til þess að þeir eru 

ekki á upphafsreit hvað vinnu varðar. Þessi réttindi virðast ennfremur ýta undir það að 

mæður sæki vinnumarkaðinn fyrr en ella að fæðingarorlofi loknu. Ennfremur er markmið 

velferðarstefnunnar að jafna stöðu kynjanna bæði á vinnumarkaðinum og í 

heimilisstörfum og hafa þannig velferð barna fyrst og fremst að leiðarljósi þar sem þau 

geti haft jafn greiðan aðgang að móður og föður (Andersen, Holmström, Honkapohja, 

Korkman, Söderstöm og Vartiainen, 2007; Gupta, Smith og Verner, 2008). 

Velferðastefna stjórnvalda hefur þar af leiðandi áhrif á vinnumarkaðsstefnu 

fyrirtækja og stofnanna og þannig hefur sú stefna sem ríkir á Norðurlöndum líklega áhrif 

á upplifun og viðhorf til mæðra (Petersen, Penner og Høgsnes, 2010; Öun, 2012). Þrátt 

fyrir velferðastefnuna þar sem ríkja skal jafnrétti á milli kynjanna og það sé vissulega 



15 

stöðugra en það sem þekkist í Bandaríkjunum, þá hvílir samt sem áður meiri ábyrgð á 

konum til þess að sinna húsverkum, barnauppeldi og öldruðum. Bersýnilega virðast 

staðalmyndir kynjanna enn vera við lýði þrátt fyrir aukna þátttöku kvenna á 

vinnumarkaðinum. Og vegna þeirrar auknu ábyrgðar sem hvílir á mæðrum upplifa þær 

ögn meira vinnuálag en karlmenn (Öun, 2012). Að auki upplifa konur á Norðurlöndum líkt 

og kynsystur þeirra í Bandaríkjunum ákveðna hegningu við það eitt að eignast börn þegar 

kemur að launum (Gupta, Smith og Verner, 2006; Gupta, Smith og Verner, 2008; Kleven, 

Landais og Søgaard, 2018). En sú launamismunun getur stafað af því að konur eiga það til 

að minnka starfshlutfall sitt eða fara í lægra launaða vinnu eftir barneignir, ef þar er 

fjölskylduvænni starfsmannastefna (Abendroth, Huffman og Treas, 2014; Petersen, 

Penner og Høgsnes, 2010; OECD, 2018a). Við þær aðstæður skapast vítahringur sem 

virðist vera erfitt að komast úr. Á því aldursbili þegar konur hafa hvað mesta möguleika 

til þess að hækka í launum og fá stöðuhækkun eru þær oftast í skertu starfshlutfalli vegna 

meðgöngu eða eftir að hafa snúið aftur á vinnumarkaðinn eftir fæðingarorlof (Abendroth, 

Huffman og Treas, 2014; OECD, 2018). Það sem virðist ennfremur hafa hvað mest áhrif á 

launamun kynjanna er sú staðreynd að meirihluti kvenna á Norðurlöndunum vinnur í 

opinberum störfum til móts við aðeins 20-25% karla, en sá markaður borgar almennt 

lægri laun en einkarekin fyrirtæki (Gupta, Smith og Verner, 2008). 

Líkt og fram hefur komið virðist sú velferðastefna sem ríkir á Norðurlöndunum veita 

mæðrum mun meiri möguleika til þess að sækja vinnumarkaðinn að loknu fæðingarorlofi 

ólíkt því sem virðist vera í Bandaríkjunum. Einnig sæta mæður á Norðurlöndunum ekki 

gagnrýni fyrir að sækja vinnumarkaðinn líkt og gerist í Bandaríkjunum. Því er það 

mikilvægt í ljósi þessa að skoða hvort sú velferðastefna sem ríkir á Norðurlöndunum sé 

jafn mikið virt á Íslandi enda er það eitt af þeim. 
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 Mæður á Íslandi 

Líkt og á hinum Norðurlöndunum hafa rannsóknir á vinnu íslenskra kvenna og mæðra 

fyrst og fremst snúið að þeim launaójöfnuði sem ríkir á milli karla og kvenna þrátt fyrir 

sett lög nr. 10/2008 um jafnan rétt kynjanna. Jafnframt er eitt af hlutverkum íslenska 

velferðakerfisins að veita stuðning þeim fjölskyldum þar sem báðir aðilar sækja 

vinnumarkaðinn og hefur sú stefna verið kennd við hið tvöfalda hlutverk foreldra að 

annast um og sjá fyrir börnum sínum (e. dual erner/ carer model) (Guðný Björk Eydal, 

2012). Farið verður yfir sögu íslenskra kvenna af vinnumarkaðinum, reglugerðir um jöfn 

launakjör og mismunandi verkaskiptingu milli kynjanna. 

5.1 Saga íslenskra kvenna og lagasetningar 

Íslenskar konur hafa alla tíð þurft að berjast fyrir réttindum sínum og á árinu 1766 fá 

ljósmæður greidd laun frá dönskum yfirvöldum, en starf ljósmóður er talið vera fyrsta 

opinbera embætti kvenna. Síðan á árinu 1976 eru sett lög um að laun kvenna skuli vera 

jöfn launum karla fyrir sambærilega vinnu (Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís 

Jónatansdóttir, 1998; Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Í lögum nr. 10/2008 stendur í 1. grein að konur og karlar skuli njóta jafns réttar í 

hvívetna og í 18. grein er þar kveðið á um að atvinnurekendur og stéttafélög eigi markvisst 

að jafna stöðu kynjanna. Ennfremur stendur skilmerkilega í 26. grein laganna að 

atvinnurekendum sé óheimilt að láta fæðingar- og foreldraorlof eða aðrar aðstæður 

tengdar  meðgöngu  og barnsburði hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir er varðar ráðningu, 

stöðuhækkun og stöðubreytingu (Lög um jafnan rétt karla og kvenna nr. 10/2008). 

Lögum nr. 10/2008 virðist ekki vera fylgt í hvívetna þrátt fyrir að 19. grein þess tiltaki 

að laun karla og kvenna skuli vera þau sömu fyrir sambærileg störf. En líkt og á hinum 

Norðurlöndunum virðist launamunurinn felast að miklu leiti í því að konur eru í meirihluta 

þeirra sem eru í opinberri þjónustu sem og að vinnuhlutfall þeirra er að jafnaði minna en 

vinnuhlutfall karla (Stefán Ólafsson, 1990). Því er mikilvægt að skoða næst vinnuþátttöku 

kvenna og athuga verkaskiptingu milli kynjanna. 

5.2 Vinnuþátttaka og verkaskipting 

Eftir því sem árunum líður hafa íhaldssamari viðhorf hægt og rólega vikið fyrir þeim 

frjálslyndari þegar horft er til verkaskiptingar milli kynjanna. Í dag sækja konur í auknum 
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mæli út á vinnumarkaðinn samhliða barneignum, en þær eru áfram í forgrunni þess að 

sjá um barnauppeldið (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008a; Kolbeinn H. Stefánsson, 2012; 

OECD,2018b).  

Þrátt fyrir að viðhorf einstaklinga hafi breyst í átt að auknu jafnræði milli kynjanna er 

jafnréttisstefnu enn ekki fylgt til hins ítrasta og hin hefðbundu kynhlutverk skipa enn 

veigamikinn sess í lífi einstaklinga (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008a; Kolbeinn H. Stefánsson, 

2012; OECD,2007). Með auknu álagi sem fylgir börnum og barneignum virðist það vera 

eðlilegt að annað foreldrið minnki vinnuhlutfall sitt til þess að sinna auknum þörfum 

heima fyrir. Staðreyndir þess að launakjör kvenna eru almennt lægri en launakjör karla 

leiðir til þess að þær eru líklegri til þess að minnka vinnu sína og þar með fellur það í þeirra 

verkahring að sækja börn í skóla og mæta á skólaskemmtanir, hugsa um aldraða foreldra 

sína og sinna almennum húsverkum (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008a).  

Þó svo að hin íhaldsama verkaskipting sé enn að einhverju leiti við lýði á Íslandi eru 

íslenskar konur með hæstu vinnuþáttöku af OECD löndunum með 84,2% og af þeim fjölda 

eru 67,3% sem eru í fullri vinnu (Hagstofa Íslands, 2017; OECD, 2018b). Flestir vinnustaðir 

miða við 40 klukkustunda vinnuviku og sjaldnast hefur starfsmaður sjálfkvætt val um 

hlutfall vinnu sinnar. Hugsanlega mætti segja að vinnutími Íslendinga endurspegli þá 

neysluvenju sem virðist ríkja, að þeir vinni þar til að þeim launum er náð sem geta borgað 

fyrir neysluvenjur þeirra (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008b; Stefán Ólafsson, 1990). 

Ennfremur eru neysluvenjur og lífshættir þjóðfélagsins þannig að erfitt er fyrir fjölskyldur 

að hafa aðeins eina fyrirvinnu (karlmanninn) og þess vegna er mun algengara í dag að 

heimili hafi tvær fyrirvinnur (e. dual breadwinner) (Kolbeinn H. Stefánsson, 2012; 

Newman, 1999). 

Líkt og sjá má af því sem komið hefur fram hér að ofan virðist skipta töluvert miklu 

máli hvar mæður búa í heiminum þegar kemur að því að sækja vinnumarkaðinn. Þannig 

mæta mæður á Norðurlöndum töluvert meiri velvild og skilningi yfirmanna í garð þess að 

sækja hvers kyns viðburði eða að sinna börnum sínum og öldruðum foreldrum (Petersen, 

Penner og Høgsnes, 2010; Öun, 2012). Velferðastefna sem ríkir á Íslandi gerir mæðrum 

ennfremur kleift að sjá um báða starfsvettvanga og eru líkt og fram hefur komið með 

hæstu atvinnuþátttöku kvenna í OECD löndum (OECD, 2018b). Þrátt fyrir 

velferðastefnuna ríkir hefðbundin verkaskipting sem rannsóknir virðast sýna fram á sé 
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vegna þeirra launamismunar sem konur verða fyrir. Einnig ríkja enn sterk viðhorf til 

kynhlutverkanna og því fellur það í hlut mæðra að sjá um börn og heimili. Það sem 

velferðastefnan hins vegar gerir fyrir Norðurlöndin er að veita mæðrum mun meiri 

sveigjanleika þegar kemur að því að sinna báðum vettvöngum ólíkt því sem mæður í 

Bandaríkjunum upplifa. En í ljósi þess að rannsóknir sem framkvæmdar eru á 

Norðurlöndunum skoða fyrst og fremst hversu vel jafnlaunastefnu er fylgt, er lítið um 

rannsóknir á upplifun mæðra og viðmóta yfirmanna í þeirra garð. Þannig snýr þessi 

rannsókn að því að skoða upplifun mæðra af vinnumarkaðinum á Íslandi og svipar því 

margt um til þeirra rannsókna sem framkvæmdar eru í Bandaríkjunum. Rannsóknin 

samanstendur af sex eigindlegum viðtölum sem tekin voru við mæður á íslenskum 

vinnumarkaði, en þær eiga það allar samaneiginlegt að vera útivinnandi í fullri vinnu og 

vera margra barna mæður (fleiri en þrjú börn). 
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 Aðferðafræði 

Eins og sjá má hér á undan er menningarlegur munur töluverður þegar rannsóknir á 

atvinnuþátttöku kvenna og mæðra sem og viðhorf í garð þeirra eru skoðaðar. Þannig eru 

rannsóknir í Bandaríkjunum um margt ólíkar þeim sem eru framkvæmdar á 

Norðurlöndunum. Eftirfarandi rannsókn svipar mjög til þeirra sem eru framkvæmdar í 

Bandaríkjunum, þar sem upplifun kvenna er skoðuð í ljósi fjölda barna og viðhorfa til 

þeirra. Gerð er grein fyrir þátttakendum hennar, mælitæki og framkvæmd 

rannsóknarinnar. 

6.1 Þátttakendur 

Við upphaf rannsóknar var auglýst eftir þátttakendum á samfélagsmiðlinum Facebook. 

Notast var við hentugleikaúrtak þar sem einstaklingar sem sóttu um þurftu að uppfylla 

ákveðin þátttökuskilyrði. Leitast var eftir mæðrum sem áttu að lágmarki fjögur börn og 

voru í að minnsta kosti 80% starfi, einnig var leitast eftir því að börnin væru helst öll 

samfeðra, hámark að um tvo feður væri að ræða.  

Þátttakendur sem fengust í rannsóknina voru sex talsins, konur á aldrinum 35 – 45 

ára og áttu allt frá fjórum upp í sex börn. Börnin voru á mjög misjöfnum aldri, frá því að 

vera rétt ófædd (átti við um eitt barnanna, en móðirinn átti fimm börn þegar viðtalið var 

tekið) upp í 24 ára aldur. Viðtölin voru tekin í maí og júní 2017 og var staðsetningin eftir 

því sem hentaði þátttakendum best og tók hvert viðtal 30-90 mínútur. Af þessum sex 

viðtölum voru þrjú þeirra tekin með Skype vegna staðsetningar þátttakendanna, tvö 

þeirra á vinnustað viðkomandi og eitt á kaffihúsi. Hér verður gerð stuttlega grein fyrir 

þátttakendum og aðstæðum þeirra. Þar sem heitið var fulls trúnaðar hefur nöfnum 

viðmælenda og maka þeirra verið breytt og nákvæm staðsetning þeirra ekki gefin upp, en 

þátttakendur voru staðsettir um landið allt. Starfsheiti eru ekki gefin upp, þótt 

starfsvettvangur sé nokkuð lýsandi fyrir þátttakendur og þá er menntunarstig einnig gefið 

upp. 

Hera er 37 ára gömul, gift, fjögurra barna móðir. Hún er með mastersgráðu og vinnur 

í skóla og er í fullu starfi. Hún býr ásamt manni sínum og fjórum börnum úti á landi, en 

þau eiga saman þrjú yngri börnin. Börnin eru fædd á árunum 2007-2016. 

Veiga er 45 ára gömul, í sambúð með sex börn. Elstu fjögur börnin á hún með 

fyrrverandi eiginmanni sínum og tvö yngstu börnin með núverandi sambýlismanni sínum. 
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Hún er með mastersgráðu og vinnur við ráðgjöf og er í fullu starfi. Börnin eru fædd á 

árunum 1994-2014. 

Íris er 39 ára gömul, gift fimm barna móðir (en þegar viðtalið er tekið er hún ófrísk af 

sínu sjötta barni). Hún er með mastersgráðu og er stjórnandi í fullu starfi, en fjölskyldan 

flutti frá Íslandi vegna betri launakjara erlendis. Börnin eru öll samfeðra og fædd á árunum 

2001-2017. 

Dísa er 38 ára gömul, gift fjögurra barna móðir og býr fjölskyldan úti á landi. Hún er 

með BS gráðu og vinnur í skóla og er í fullu starfi. Börnin eru öll samfeðra og fædd á 

árunum 2004-2013. 

Una er 35 ára gömul, nýlega einstæð fjögurra barna móðir. Hún býr og starfar á 

höfuðborgarsvæðinu. Þrjú yngri börnin eru öll samfeðra. Hún er með BS gráðu og vinnur 

í þjónustugeiranum og er í fullu starfi. Börnin eru fædd á árunum 2001-2014. 

Bára er 38 ára gömul, gift fjögurra barna móðir og býr fjölskyldan á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún er með mastersgráðu og vinnur sem stjórnandi og er í fullu 

starfi. Börnin eru öll samfeðra og fædd á árunum 2003-2006. 

Engin krafa var gerð um menntunarstig viðmælenda, en afar áhugavert er að sjá að 

allir viðmælendur eru með háskólamenntun og fjórir af þeim sex með mastersgráðu að 

auki. Þannig getur menntunarstig viðmælenda haft áhrif á upplifun þeirra af 

vinnumarkaðinum og viðhorf samstarfsmanna og yfirmanna annað en það sem þekkist 

hjá minna menntuðum einstaklingum. Því hærra menntunarstig, því meiri líkur eru á því 

að vera í betur launaðri vinnu og vinnuaðstæður hugsanlega betri en það sem þekkist í 

lægri launastéttum. Að auki eru konur á Íslandi í miklum meirihluta þeirra sem ljúka 

háskólanámi til móts við karlmenn á Íslandi. Til að mynda voru 3.012 konur sem 

útskrifuðust á árunum 2015-2016 með háskóla- eða doktorsgráðu á móti 1.581 körlum 

(Hagstofa, 2018b). 

6.2 Framkvæmd 

Þar sem rannsóknir á Íslandi snúa fyrst og fremst að því að skoða launaójöfnuð kynjanna 

fannst ekki rannsókn sem snéri nákvæmlega að því að skoða upplifun mæðra á 

vinnumarkaðinum. Þannig var markmiðið með þessari rannsókn að athuga hvort konur 

sem eiga fjögur börn eða fleiri upplifi það að hafa greiðan aðgang að vinnumarkaðinum. 
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Ennfremur að athuga hvernig þeim gangi að sameina vinnu og barnauppeldi. Jafnframt 

var markmiðið að athuga hvernig upplifun margra barna mæðra væri af 

vinnumarkaðinum, viðmóti af hálfu atvinnurekanda og samstarfsfólks, vina og kunningja 

gagnvart fjölda barna og athuga þannig hugsanleg mynstur tengd fjölda barna og líðan 

mæðra í vinnu. Með því var markmiðið að fá betri skilning á upplifun mæðra af 

vinnumarkaðinum á Íslandi. 

Þátttakendur voru upplýstir í upphafi um markmið rannsóknarinnar, þar fengu þeir 

upplýsingar um tilgang hennar og vitneskju þess að fyllsta trúnaðar yrði gætt við meðferð 

gagnanna. Rannsóknin samanstóð af sex eigindlegum viðtölum þar sem notast var við 

viðtalsramma sem var hálfopinn. Með eigindlegum viðtölum gefst þátttakendum færi á 

að segja almennt frá sinni upplifun, þannig er möguleiki á að fá mun dýpri skilning á 

upplifun þeirra en gerist almennt með notkun megindlegra gagna eða staðlaðra viðtala 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2015). 

Viðtölin sex voru tekin upp, afrituð og greind í þemu og má sjá frekari greiningu þess 

í niðurstöðum hér á eftir. 
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 Niðurstöður 

Í niðurstöðukaflanum eru bornar saman niðurstöður af upplifun íslenskra mæðra á 

vinnumarkaðinum og barneignafjölda þeirra. Svör viðmælenda voru mörg mjög ólík, en 

við greiningu svara komu ákveðin þemu í ljós og verða þeim gerð skil hér. 

7.1 Heilsuhraust börn en veikindi fyrstu tvö árin 

Áberandi var hversu gegnum gangandi allir viðmælendur hrósuðu happi yfir því að eiga 

heilsuhraust börn og að veikindi væru sjaldséð á þeirra heimilum. Þó samsinntu allir 

viðmælendur að fyrstu ár barna þeirra gripu þau þessar helstu umgangspestir og þá 

sérstaklega við upphaf vistunar hjá dagmóður eða í leikskóla: 

Þau eru bara mjög hraust sko, bara ekkert...já bara mjög hraust. 

Bára, 38 ára 

Una upplifir sig mjög heppna með heilsufar barna sinna, en gekk í gegnum hitakrampa 

með næstyngsta barn sitt. Sú upplifun var henni mjög ógnvænleg og var oftast á nálum 

þegar barnið fékk hita: 

Þau eru öll stálslegin og hraust og það hefur bara...þau eru aldrei veik, 7-9-13 (lemur 

í borðið). [...] fékk hitakrampa þegar hún var 14 mánaða gömul [...] þá erum við alveg 

á nálum [...] einn krampinn varði í næstum því...hvað...45 mínútur. 

Una, 35 ára 

Réttur foreldra til fjarveru frá vinnu vegna veikinda barna er mjög takmarkaður, en 

samkvæmt kjarasamningum VR t.d. hefur foreldri rétt til tólf veikindadaga á tólf mánaða 

tímabili. Þannig breytir það engu hvort foreldrar eigi eitt eða tíu börn, þeir eiga eingöngu 

rétt á tólf dögum á ári (Verslunarmannafélag Reykjavíkur, e.d.). Þannig má gera ráð fyrir 

því að veikindaleyfi vegna barna og þá sér í lagi ef börnin eru mörg geti valdið auknu álagi 

og stressi á foreldra. Það að börn viðmælenda voru almennt nokkuð heilsuhraust gefur 

ákveðna vísbendingu um minna álag milli heimilis og vinnu. 

7.2 Vinnumarkaðssaga og fæðingarorlof 

Allir viðmælendur eiga það sameiginlegt líkt og áður kom fram að eiga fjögur börn að 

lágmarki, en að auki eru allir viðmælendurnir með háskólamenntun. Vinnumarkaðssaga 

þeirra er ívið misjöfn, þar sem sumar hafa langa vinnumarkaðssögu á meðan hinar hafa 
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töluvert styttri, en þar spilar aldur að einhverju leiti inní. Upplifun þeirra bæði af vinnu og 

í kringum fæðingarorlof er nokkuð misjöfn, en samt má sjá ákveðin þemu í gegnum 

viðtölin og svipar þeim mjög til stöðu kvenna í Bandaríkjunum: 

Það er bara búið að vera upp og ofan bara (hlær við). Ég er búin að vera í rosalega 

mörgu, aðallega bara í veitingageiranum og verslunum og svoleiðis. [...] Hef verið 

barþjónn, svo er ég búin að vera í ferðaþjónustunni síðan 2013, síðan að ég 

útskrifaðist. [...] hálfum mánuði seinna komst ég að því að ég væri ólétt og vann hjá 

því fyrirtæki til apríl 2014 og þá fór ég í fæðingarorlof. Og ég fór ekkert út á 

vinnumarkaðinn fyrr en núna í janúar í fyrra (2016). 

Una, 35 ára 

Una ræðir frekar um hvernig hún upplifir hið íslenska kerfið og hvað það er óhagkvæmt 

fyrir barnafjölskyldur: 

Var í rauninni bara atvinnulaus afþví að bara...að íslenska kerfið býður ekki upp á það 

að...fyrir barnafjölskyldur í rauninni að vera með og borga dagmömmu, það er ekki 

það mikil niðurgreiðsla að við þurfum í rauninni bara að nýta okkur aðeins kerfið [...] 

En náði að troða honum inn á leikskóla þegar að hann var 16 mánaða, bara afþví að 

ég sjálf veiktist. Fékk bara mitt fæðingarþunglyndi og ég þurfti bara að hjálpa sjálfri 

mér og fara að rækta sjálfa mig. 

Una, 35 ára 

Veiga er sá viðmælendi sem er með hvað lengstu vinnumarkaðssögu af þeim 

viðmælendum sem tekin voru viðtöl við: 

Fór reyndar eitt ár til Bandaríkjanna sem skiptinemi (uhh) þá fór ég að vinna hjá 

Landsbankanum (úti á landi), vann þar sem gjaldkeri þangað til að ég eignaðist fyrstu 

dótturina. (uhhh), svo er ég semsagt í Danmörku í námi og svoleiðis, svo 2000 flyt ég 

aftur heim og fer að vinna sem félagsráðgjafi á Landspítalanum [...] (uhh) er eitt ár á 

Landspítalanum semsagt (uhh) fer svo að vinna sem námsráðgjafi og var nokkur ár. 

[...] (já) svo fer ég í fæðingarorlof [...] (uhh) svo fór ég náttúrulega bara aftur í nám 

og aftur í fæðingarorlof (hlæjum báðar). Var svo verkefnastjóri [...] Þá vann ég nokkra 

mánuði á þjónustumiðstöð [...] 

Veiga, 45 ára 

Veiga tók tvö fæðingarorlof í núverandi vinnu og lýsir upplifun sinni bæði hvað varðar 

samstarfsfólk og yfirmenn: 

Svo verð ég ófrísk og hérna ég vissi það alveg sjálf að þegar ég færi í nýtt samband 

að það yrði...að það kæmi annað barn og við vorum bæði tilbúin í það. [...] Vá þessi 

nýja strax farin í fæðingarorlof og eitthvað svoleiðis (já). [...] En svo verð ég svona 

óvænt...það er kanski ekki hægt að segja óvænt, hann kemur bara þessi litli (yngsta 
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barnið) (já), það var ekkert planað. Þá bara svona „ó shit móment“, þú veist og ég 

fann það sko, að ég átti erfitt með að segja frá því.  

Veiga, 45 ára 

Svo segir hún frá yfirmanni sínum og hvernig hann bregst við: 

Sko, þetta er svona eldri maður sem er að komast á aldur og svona...þannig það er 

gamaldags (viðhorf), þó að hann vilji vera sveigjanlegur og líbó, þá er mjög gamaldags 

viðhorf (já). [...] Svo í seinna skiptið (seinni óléttan) er hann farinn að horfa á mig og 

segir alveg lykilorðið sem ég þurfti ekki að heyra „þarftu ekki að fara að minnka við 

þig“, þannig ég hef aldrei farið sjálf og beðið um það. Þannig hann hefur komið til 

mín og þá var þetta að „þið ófrísku konur eruð svo veikar á meðgöngum“ og það varð 

til þess, jú okei ég minnkaði aðeins við mig. 

Veiga, 45 ára 

Upplifun Veigu svipar um margt til upplifunar kvenna í Bandaríkjunum, en þannig mætti 

segja að upplifun hennar af yfirmanni sínum byggi á staðalmyndum um hlutverk kynjanna. 

Þannig sé viðhorf hans og viðmót byggt á því að hún geti ekki unnið fulla vinnu eingöngu 

vegna þess að hún hafi verið barnshafandi. Það var ekki að hennar beiðni að minnka við 

sig vinnuna, en fannst hún þurfa þess vegna viðmóts hans. 

Íris segir frá því hvernig hún hafi gefist upp á að búa og vinna á Íslandi og þ.a.l. flutt 

út til þess að geta fengið betri vinnu og betri laun. Hún hefur mikla skoðun á launakerfinu 

á Íslandi og segir hvernig henni finnist launin vera mjög léleg þrátt fyrir að hafa 

mastersgráðu: 

Svo fluttum við, það var eiginlega þegar ég fékk fasta vinnu hjá (opinber stofnun) þá 

bara gafst ég upp. Ég bara nenni ekki fyrir þessi laun, þá ákvað ég að fara bara út. Svo 

fékk ég...fór ég eiginlega...fékk örstutta vinnu hér, svo fór ég í fæðingarorlof í (eitt af 

Norðurlöndunum), bara eitthvað svona skrifstofudót, mjög einfalt. [...] Og svo þegar 

ég var í fæðingarorlofi fékk ég vinnuna sem ég er í núna sem gæðastjóri. 

Íris, 39 ára 

Þegar hún er spurð nánar út í núverandi starf stendur ekki á svörum: 

Þegar tveir fullorðnir einstaklingar með ágætis nám geta ekki framfleytt fjölskyldu, 

þá bara nenni ég því ekki. Ég fékk bara ógeð, eins og þessi laun hjá (opinber stofnun 

á Íslandi) voru bara hallærisleg sko. Svo var maðurinn minn í námi og svo fundum við 

út hvernig launin og vinnuskilyrðin yrðu hjá honum eftir, þá bara nei...nennum þessu 

ekki. 

Íris, 39 ára 
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Hér að ofan má sjá hvernig upplifun viðmælenda af íslenskum vinnumarkaði er, þannig er 

viðmót atvinnurekanda gagnvart óléttri konu frekar á neikvæðu nótunum. Einnig má sjá 

þrátt fyrir að allir viðmælendur séu vel menntaðir, þá upplifa tveir af sex að launin séu 

ekki fullnægjandi til þess að framfleyta fjölskyldum sínum. Veiga vinnur hjá opinberri 

stofnun og Íris vann hjá opinberri stofnun þegar hún bjó á Íslandi. Líkt og rannsóknir af 

Norðurlöndunum hafa sýnt fram á borga opinberar stofnanir ekki jafn góð laun og 

einkarekin fyrirtæki (Gupta, Smith og Verner, 2008; Stefán Ólafsson, 1990). 

7.3 Fæðingarorlof feðranna 

Samkvæmt 8. gr laga nr. 95/2000 á hvort foreldri um sig allt að þrjá mánuði í 

fæðingarorlof og er þessi réttur ekki framseljanlegur. Ennfremur stendur að foreldrar eigi 

sameiginlegan rétt á þremur mánuðum sem þeir geti skipt á milli sín, eða annað foreldrið 

tekið þessa þrjá mánuði í heild (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000). 

Afar áhugavert var að sjá að makar fjögurra viðmælendanna tóku hluta af sínu 

fæðingarorlofi. Tveir feður tóku ekkert fæðingarorlof, ástæður þess voru að annar þeirra 

er sjálfstætt starfandi og hinn tók ekki fæðingarorlof þar sem að það borgaði sig ekki 

fjárhagslega, þar sem að tekjur heimilisins myndu lækka of mikið. En þó svo að fjórir af 

þeim sex feðrum tækju fæðingarorlof fullnýttu þrír þeirra ekki rétt sinn: 

Maðurinn minn tekur fæðingarorlof með mér...50% fæðingarorlof þannig hann er í 

vinnunni fyrir hádegi og heima eftir hádegi (hæðnistónn), það var eitthvað voða 

sniðugt...ég myndi ekki gera það aftur. Það var bara ekkert sniðugt, hann var bara 

alltaf í vinnunni, við nýttum þetta ekki. [...] (umm) þegar ég var með prinsessuna, þá 

tók ég níu mánaða orlof og maðurinn minn fór svo í þrjá mánuði, nei tvo mánuði. 

Dísa, 38 ára 

Þannig nýtti maki Dísu sér aðeins takmarkað orlof af þeim þrem mánuðum sem hann á 

rétt á. Með þriðja barnið tók hann ekkert orlof þar sem þau fluttu erlendis og orlofsréttur 

móður í því landi er lengri en sá sem er á Íslandi. 

Maki Báru er sá eini sem hefur fullnýtt fæðingarorlofsrétt sinn: 

Já, já, já. Hann tók fyrsta mánuðinn með fyrsta barn. Og svo tók hann við af mér í tvo 

mánuði. [...] Og með hin þá hérna vorum við saman í hálft ár í fæðingarorlofi 

Bára, 38 ára 
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Una segir að vegna þeirra tekna sem hún og fyrrverandi maður hennar voru með hefði 

fullt fæðingarorlof hans ekki borgað sig, en þó hafi hann tekið einn mánuð með hverju 

barni: 

Heyrðu...af þessum þremur börnum þá fóru sex mánuðir í vaskinn. Þannig hann tók 

mánuð með hverju barni. Eða segi fóru í vaskinn, hann nýtti ekki fæðingarorlofsrétt 

sinn einfaldlega af því bara að tekjurnar...var ekki að hjálpa til hvað hann myndi lækka 

í tekjum og svoleiðis...og við vorum ekkert með það mikið á milli handanna. 

Una, 35 ára 

Feður virðast því taka annaðhvort styttra fæðingarorlof eða ekki neitt og virðist ein helsta 

ástæðan vera tekjumissir. 

7.4 Sveigjanlegt viðmót yfirmanna 

Fimm af sex viðmælendum samsinntu því að viðmót núverandi yfirmanna væri gott. Einn 

viðmælendi upplifði slæmt viðmót yfirmanns síns. Mikil jákvæðni var augljós í garð þess 

að upplifa gott viðmót og fannst þeim mikilvægt að geta sinnt þeim skyldum sem kölluðu 

hverju sinni: 

Það er bara mjög gott, það er ekkert vandamál ef maður þarf eitthvað...Sem svosum 

er ekki oft, þú veist ef að það eru veikindi. Eða þarf að fara með þau til Reykjavíkur 

til lækna eða eitthvað svoleiðis, þá er það ekkert mál. 

Hera, 37. ára 

Íris segir frá núverandi upplifun sem er um margt ólík þeirri sem hún hafði upplifað á fyrri 

vinnustað sínum. Þar mætti hún mikilli mótspyrnu og vanþóknun yfirmanns þegar hún 

hringdi inn og tilkynnti veikindi barns. Í núverandi starfi gerir yfirmaður hennar aðeins 

eina kröfu þegar kemur að veikindum barna þeirra. Þannig óskar hann þess að foreldrarnir 

skipti jafnt á milli sín veikindadögum barnanna: 

Það er rosalega gott, þeir náttúrulega vissu að ég átti fyrir krakka þegar ég byrjaði, 

þannig það er búið að vera mjög fínt. [...] eina krafan sem hann (yfirmaðurinn) gerir 

er að með veikindaga barns, að við tökum það jafnt, ég og maðurinn minn. Þú veist, 

þannig ég sé ekki að taka fleiri daga heldur en hann. 

Íris, 39 ára 

Dísa segist engu mæta nema jákvæðni þegar kemur að því að þurfa að vera fjarverandi, 

hvort sem það er vegna veikinda, eða viðburða í skólum barnanna: 
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[...] Þannig að það er alltaf ef að veikindi eða eitthvað, þá mæti ég bara jákvæðni [...] 

eitthvað um að vera í skólum barnanna, þá aldrei vesen sko...sem náttúrulega þegar 

maður á fjögur börn [...] mætum alls staðar velvild. 

Dísa, 38 ára 

Una talar mjög vel um yfirmenn sína, en eftir erfiðan kafla í lífi sínu hafa þeir stutt vel við 

bak hennar. Þar talar hún um upplifun sína tengda skilnaði sínum og þeim vandamálum 

sem komu upp í kjölfar þess: 

Mjög þægilegur og þau hafa í rauninni bara reynst mér bara rosalega vel [...] ef þú 

þarft aðstoð, þá hjálpum við þér. 

Una, 35 ára 

Bára talar um að hugsanlega skipti það máli hvernig bakgrunn einstaklingur hefur í 

sambandi við að upplifa viðmót yfirmanna sinna. Hennar fyrri starfsvettvangur hafi verið 

þannig að hún vann vaktavinnu sem hún stimplaði sig inn og út og því gat hún ekki 

skroppið frá og mætt aftur og unnið upp tapaðann tíma: 

Ég held að það sé svolítið eftir því hvaða bakgrunn maður hefur. Ég er náttúrulega 

vön að mæta á vinnustað og stimpla mig inn og stimpla mig út og maður skrapp 

ekkert [..] gat ekkert skroppið frá og komið aftur og unnið aðeins lengur [...] Semsagt, 

þannig mér finnst í rauninni mjög mikill lúxus að geta skroppið frá og skipulagt 

vinnutíma minn. 

Bára, 38 ára 

Áhugavert var að sjá hversu frábrugðin upplifun eins viðmælanda var vegna viðmóts 

atvinnurekanda síns. Og svipar upplifun hennar um margt til þeirrar sem konur í 

Bandaríkjunum upplifa, þar sem möguleikar til þess að mæta á skólaskemmtanir eru litlir 

(Haslam, Patrick og Kirby, 2015; Stone og Hernadez, 2013) og segir hún eftirfarandi um 

upplifun sína: 

Ég var í 100% starfi og hef alltaf verið uhhh svo er...svo á ég erfitt með að mæta korter 

fyrir átta á morgnana [...] Þannig morgnarnir eru ekki mínir bestu tímar, þannig ég 

lenti í smá...hérna klemmu hérna við yfirmenn á vinnustaðnum [...] þá fara þeir að 

pikka í mig og úr verður að við semjum um að ég minnki við mig vinnu (okei). Og þá 

vinnutíminn 9-16 stóð þá uppúr, en það er enginn sveigjanleiki...Ég get ekki mætt 

8:30 og unnið til 15:30 og skroppið í Bónus og allt þetta áður en maður sækir í 

leikskólann og svona (já). Eins og ég hefði sjálf viljað (já) [...] þannig mér var eiginlega 

ýtt í að minnka við mig, það var ekki að mínu frumkvæði sko [...] það er ákveðinn 

sveigjanleiki [...] Þannig hann (atvinnurekandinn) er ekkert að skipta sér að mínum 

verkefnum eða mínu skipulagi hérna í vinnunni (nei) en þau eru að halda utan um 
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fríin mín og þú veist hvað ég er að fara út og svona. Þannig að sko uhhhh...við skrifum 

alltaf í bók þegar við förum hérna út úr húsi, sem fer alveg afskaplega mikið í 

taugarnar á okkur stundum. Þannig maður upplifir svona, það er verið á öxlinni að 

fylgjast með (já) og það er svoldið þannig. 

Veiga, 45 ára 

Þegar ég spyr hana nánar út í viðburði tengda skólanum segir hún mikinn mun vera á milli 

núverandi og fyrrverandi sambýlismanns. Þannig hafi hennar fyrrverandi ekki tekið virkan 

þátt í að mæta á þessa viðburði og hún gat ekki treyst á að hann mætti. Núverandi 

sambýlismaður hennar er hins vegar mjög virkur og vill mæta helst á alla viðburði: 

[...] semsagt barnsfaðir minn, hann er semsagt alveg 100% til staðar (já) og hann vill 

vera til staðar. En svo á ég náttúrulega eldri börn með öðrum manni (mhm) og þar 

get ég ekki treyst á, hann segist ætla að mæta (já). Mætir ekki, þá myndast líka 

togstreita milli mín og barnsins. 

Veiga, 45 ára 

Áhugavert er að einn viðmælandi upplifir ekki gott viðmót atvinnurekanda síns. Því mætti 

gera ráð fyrir samkvæmt svörum viðmælenda hér að ofan að fimm af sex 

atvinnurekendum fylgi 21. grein laga nr. 10/2008. 

7.5 Viðhorf vinnufélaga og kunningja 

Líkt og áður hefur komið fram upplifa mæður mismunandi viðhorf í sinn garð einvörðungu 

byggðan á fjölda barna. Það viðhorf endurspeglast að einhverju leiti í svörum 

viðmælenda. En þó er upplifunin misjöfn og virðist umhverfi spila þátt í hvernig hún er, 

líkt og Hera lýsir, en hún býr í litlu sveitafélagi þar sem allir þekkja alla. Hennar upplifun 

af viðhorfi annarra er eftirfarandi: 

Það er yfirleitt verið að grínast hvort maður ætli ekki að eignast fleiri. Afþví að ég á 

bara stráka, þá hvort ég ætli ekki að koma með stelpu og eitthvað svona. [...] Það er 

aldrei, ohhhh, þú átt allt of mörg börn, eða eitthvað svoleiðis. 

Hera, 37 ára 

Svo slær Veiga á fremur létta strengi, en upplifir þó að fólk segi hversu dugleg hún er, en 

spyrji í raun ekki hvernig það gangi: 

Það var náttúrulega gert svoldið mikið grín af því fyrst þegar ég kem inn og það var 

kanski svoldið mikið...það vissu það allir að ég átti fjögur börn og bara...vá hvað þú 

ert duglega. [...] Vá þessi nýja strax farin í fæðingarorlof og eitthvað svoleiðis. [...] 
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Það þurfa ekkert allir að vita eitthvað um mig, en ég er alveg opin með það og ég 

skammast mín ekkert fyrir það eða svoleiðis. En þú veist, fólk kemur alltaf...já, vá, 

áttu sex börn, rosalega ertu dugleg. [...] En það spyr mig enginn, hvernig gengur, 

hvernig er lífið að eiga sex börn? 

Veiga, 45 ára 

Íris ræðir um mismunandi viðhorf á milli landa en í landinu þar sem hún býr núna finnst 

henni kurteisi meiri en hjá Íslendingum: 

Fólk er náttúrulega frekar hissa, en .... eru kurteisari sko þegar kemur að þessu. En 

hérna, en þeir eru mjög hissa að það sé hægt að eiga svona mörg börn. [...] Og ein 

mágkona mín sagði bara...guð minn góður, ég þarf bara tíma til að jafna mig. [...] En 

vinnufélagar eru oft pínulítið kurteisari...þannig það er ekki það versta. Það var þetta 

með að hitta fólk úti í búð sem að bara...já, bara einhver sem að maður hafði verið 

með í bekk í barnaskóla liggur við, skiluru sem að maður þekkir ekki neitt... og, ha, 

áttu von á einu enn, hvernig hefur þú tíma fyrir það? Og ég bara svona, já, en ég þekki 

þig ekki nógu vel til þess að þú getir spurt mig að þessu, þetta kemur þér ekki við 

skiluru. 

Íris, 39 ára 

Í bæjarfélagi úti á landi virðist fólk ekki vera að kippa sér upp við barneignafjölda nema í 

þá veru að vera hissa á að börnin skuli vera öll samfeðra: 

...Ætli það sé ekki bara pínu öðruvísi hér miðað við í Reykjavík, ég held að fólk hér 

heilt yfir eigi fleiri börn. Í vinkonuhópnum mínum eigum við flestar fjögur börn sko. 

Þannig að, en maður er stundum spurður, bíddu Dísa, áttir þú fimm eða sex börn? 

Eitthvað svoleiðis, en nei bara. [...] En svo er maður meira að upplifa þegar við erum 

með börnin okkar fjögur og fólk er að spyrja okkur, og eigið þið öll þessi börn saman? 

Dísa, 38 ára 

Upplifun Báru er jákvæð þegar hún ræðir viðhorf vinnufélaga annars vegar og kunningja 

hins vegar, þó svo að hún telji kunningja frekar vera hissa og spyrji hvernig það gangi að 

vera með svo mörg börn: 

[...] En mér finnst það bara mjög jákvætt og mikill skilningur ef að maður er eitthvað 

að skjótast, eða börnin eitthvað að hringja [...] Já, ég held að almennt sé fólk...fæ ég 

spurningar „vá er ekki mikið að gera“ eða „hvernig getur þú látið þetta ganga upp“ 

eða eitthvað svoleiðis. En ég held að fólk fatti ekki oft endilega að það er oft fólk með 

þrjú börn, eða kanski bara á aðeins lengri tíma (já). En ég held einhvern veginn sko, 

eftir ákveðinn aldur, þá bara jafnast þetta pínulítið út, þú veist. [...] þá finnst mér það 

alveg vera í sömu stöðu, en þó að það muni einu barni. 

Bára, 38 ára 
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Staðsetning og menning virðast spila stórt hlutverk þegar kemur að upplifun mæðra af 

viðhorfum annarra. Upplifunin byggir mest á því að einstaklingar eru hissa á hvernig þær 

láti hlutina ganga upp og hvort það sé ekki mikið að gera. 

Upplifunin er þannig ólík þeirri sem mæður í Bandaríkjunum upplifa, þar sem 

viðmótið byggir ekki á afkastagetu þeirra í vinnu. Fremur er það að einstaklingar eru 

fremur hissa á fjöldanum og gera að því grín. 

7.6 Gott stuðningsnet 

Leitast var eftir að sjá hvort að stuðningur vina og ættingja hefðu áhrif á upplifun mæðra 

til vinnu sinnar. Allir sex viðmælendur töldu sig hafa stuðningsnet, allt frá því að vera 

nokkuð gott yfir í að vera mjög gott stuðningsnet: 

Já, allavega tengdamóðir mín er hérna, þau búa í sveit tuttugu mínútum frá. Þannig 

það hefur gengið mjög vel. Hún hefur hjálpað okkur. [...] En það er enginn hérna á 

staðnum af fjölskyldunni. [...] Sem getur stundum verið erfitt, eða þú veist að fá 

aðstoð. 

Birna, 37 ára 

Veiga talaði um stuðning sem hún hefði hlotið á mismunandi tímum, þá hvernig 

stuðningurinn hefði verið minni þegar hún var með fyrstu tvö börnin sín. En þá hafi hún 

og fyrrverandi maður hennar búið erlendis og því hafi hún upplifað minni stuðning þar 

sem fjöldskyldur þeirra voru ekki á sama landi. En hún hafi þó upplifað stuðning frá vinum: 

Já, myndi segja að hérna áður fyrr hafi það ekki verið mikið, þú veist ég er náttúrulega 

með tvö börn úti...þá vorum það bara við foreldrarnir með þau, þannig það var 

bara...en svo eftir því sem maður var úti, þá voru það bara vinirnir sem voru svona 

fjölskyldan (já). Svo flytur maður heim og flestir vinirnir líka, þá náttúrulega bætist 

fjölskyldan við, þú veist alvöru fjölskyldan. [...] sko í dag verandi með sko fimmta og 

sjötta barnið er ég með miklu meiri stuðning en ég var sko með mín fjögur elstu. 

Veiga, 45 ára 

Íris, sem átti von á sínu sjötta barni í júní og flutti erlendis eftir að hafa gefist upp á Íslandi, 

ræðir um að hafa gott stuðningsnet þrátt fyrir að búa erlendis. Nokkrir ættingjar búi 

nálægt og vinkona hennar sé rétt hjá þeim. Móðir hennar býr einnig úti hjá henni, en var 

stödd á Íslandi þegar viðtalið fór fram: 

Hér er það mjög gott, eins og ég segi, tveir bræður hans Gunnars eru hérna og svo er 

ég með eina mjög góða vinkonu sem býr hérna bara tvö hús á milli. Hún er með svona 
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stóra krakka sem geta komið og hjálpað mér með stuttum fyrirvara ef að ... fyrst eins 

og mamma er á Íslandi núna, ég hugsaði bara, shit hvað ef að vatnið fer. Og þá er ég 

með nokkur bakup plön [...] þannig við erum með gott stuðningsnet. 

Íris, 39 ára 

Dísa ræðir um það hvernig þau hjónin bjuggu til vinanet, bæði á meðan þau voru erlendis 

í námi og einnig á núverandi stað. En enginn af ættingjum þeirra búa nálægt þeim: 

[...] mynduðum við svona vinanet í kringum okkur...og það sama gerðum við 

hér...fluttum hingað og það er enginn ættingi í kringum okkur, en við eigum gott 

vinanet sem hefur bara spunnist út frá íþróttaiðkun barnanna okkar. [...] Og 

tengdafjölskylda mín líka ef við höfum farið til útlanda við hjónin, þá hefur 

tengdamamma komið og verið hérna hjá okkur og passað. 

Dísa, 38 ára 

Una ræðir um hversu mikilvægt það er henni að hafa gott stuðningsnet og þá sérstaklega 

í kringum erfið tímabil. En hún gekk í gegnum skilnað í desember og var allt ferlið í kringum 

það mjög erfitt, þá sér í lagi andlega: 

Ég er með öruggt stuðningsnet og gott, hvort sem að það er fjölskylda mín, eða vinir, 

eða vinnufélagar. Það er bara það sem að skiptir mig mestu máli er að fólk getur 

hlustað. Ef að það kemur eitthvað upp eins og gerðist hjá mér í desember, að ég segi 

frá þessu á fyrsta degi. [...] Þannig að mín heilsa er enginn feluleikur fyrir neinum og 

ég tala mjög opinskátt um hvernig mér líður. [...] Ég gleymi kannski svoldið oft að 

þakka foreldrum mínum fyrir hvað þau eru búin að vera ómetanleg, en ég mætti gera 

það oftar. 

Una, 35 ára 

Bára ræðir um það hversu gott stuðningsnet hún og maðurinn hennar hafa, bæði almennt 

og einnig ræðir hún um hversu mikinn stuðning þau hafi fengið á meðan börnin voru lítil. 

En þau eru fædd með mjög stuttu millibili, þannig hafi foreldrar þeirra og systkini til að 

mynda hjálpað mikið um helgar og tóku stundum næturvaktir: 

Það er bara mjög gott. Við erum bæði með foreldra okkar beggja, systkini og vinir og 

svona. Við höldum líka svoldið hópinn líka sko. Ég á alveg jafn auðvelt með að hóa í 

einhvern sem bjó með okkur úti, eins og bara systkini eða foreldri [...] þannig við 

erum bara mjög vel sett sko og höfum alltaf verið, alveg stundum verið sko...meira 

segja lent í sko [...] ég hef alveg þurft að afboða hana afþví að pabbi minn hefur sagt, 

„megum við ekki bara koma?“ Þannig ég hef frekar of marga til þess að bakka okkur, 

en hitt (hlær við).  

Bára, 38 ára 
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Upplifun allra viðmælenda sýnir fram á að búa að baki góðu stuðningsneti sem virðist 

leiða til jákvæðrar upplifunar af því að vera margra barna móðir. 

7.7 Sameina vinnu og barnauppeldi 

Þegar spurt var að því hvernig það gengi að sameina vinnu og barnauppeldi voru allir 

viðmælendur með svipaða sögu. Almennt sé það auðvelt, en því fylgja þó ýmsir 

annmarkar, líkt og Hera segist hafa óskað þess að hafa átt möguleika á að taka lengra 

fæðingarorlof: 

mmmm... það er yfirleitt bara nokkuð svona gott. En auðvitað stjórnast dáldið, þú 

veist eins og núna...ég hefði kanski viljað vera lengur í fæðingarorlofi. 

Hera, 37 ára 

Írisi þykir það ganga vel í núverandi vinnu, en tekur fram að í fyrra starfi sínu hafi það verið 

erfitt: 

Mér finnst það nú ganga vel, en leiðinlegt þegar að atvinnurekandinn er pirraður, þá 

er ég að hugsa um fyrrverandi vinnustað sko...þegar að börnin eru veik, það er ekki 

beint eins og maður ráði við það. Mér fannst auðveldara að vera í námi og eignast 

börn, heldur en að vera í vinnu og eignast börn...einmitt uppá þá er enginn að kíkja 

yfir öxlina á þér skilurðu, þegar að þú ert í veikindafríi, eða einhverju, bara ræður þér 

sjálf, finnst það miklu betra. 

Íris, 39 ára 

Bæði Una og Bára ræða að það gangi vel að sameina vinnuna og barnauppeldið, en að 

það hafi kanski verið meira álag þegar að börnin voru yngri og meira þá um veikindi, sem 

er ekki svo mikið í dag. En í báðum tilvikum eru börnin lítið sem ekkert lasin. 

Dísa tekur í sama streng en myndi þó vilja vera meira til staðar þegar börnin koma 

heim uppá heimanám að gera: 

Já það hefur bara gengið ágætlega, en eins og ég var að segja sko, ég myndi alveg 

vilja vera heima þegar börnin mín koma heim úr skólanum, bara af því að þau 

náttúrulega...það eru meira krefjandi verkefni hjá þeim og...ég veit að þeir koma 

heim úr skólanum og eru bara að hanga, sem að ég væri heima þá værum við að 

sinna heimavinnunni þá, en ekki seinnipartinn þegar allir eru orðnir þreyttir, þannig 

óskastaðan væri að það væri búið áður en íþróttaæfingar tækju við (já)...en þetta 

hefur alveg gengið, stundum allt á síðustu stundu, en þetta gengur (já). Kannski svona 

erfiðara út frá þessu öllu er að finna tíma fyrir sjálfan sig, tíma til að hreyfa sig og 

svona (já). Held að það sé erfiðast að púsla því, því maður lætur það sitja á hakanum. 

Dísa, 38 ára 
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Að jafnaði þykir viðmælendum fremur auðvelt að sameina vinnu og barnauppeldi. En það 

eru þó alltaf einhverjar óskir um drauma tillhögunina, líkt og með lengra fæðingarorlofi, 

eða hugsanlega hætta fyrr á daginn til þess að hjálpa börnunum með heimanámið. 

7.8 Dásamlegt að eiga mörg börn 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í upplifun þess að eiga mörg börn var mikill 

samhljómur þess að hún væri dásamleg. Þannig upplifir Veiga mikið stolt og að hún hafi 

lagt mikið á sig, en hún þjáðist af mikilli ógleði og uppköstum fyrstu þrjá mánuði 

meðgöngunnar: 

Ég meina...ég er stolt af því, ég lagði rosalega mikið á mig að koma þessum börnum í 

heiminn [...] ég grínaðist nú oft í því þegar ég var yngri við ömmu mína, ég var mikið 

með ömmu minni...að ég ætlaði að eiga tíu börn (já, okei). Þannig ég er nú langleiðina 

komin þangað, þannig ég ætlaði alltaf að eiga mörg börn (já) [...] Og bara þessi 

tilfinning, kannski er þetta bara eitthvað...veit það ekki...að halda á barninu nýfæddu, 

þetta er svona, þetta er svona pínulítið eins og eiturlyf sko (hlæjum báðar). Þú veist, 

þetta er bara svona og ég get alveg, þegar ég sé svona lítil börn og svona, en svo 

náttúrulega vinnan sem kemur á eftir. 

Veiga, 45 ára 

Tvær mæður sem báðar eiga fjögur börn ræða um að vilja hugsanlega fleiri börn, en þegar 

þær hugsa dæmið til enda þá telja þær þetta vera komið gott, því þær séu búnar að finna 

sjálfa sig aftur. Ennfremur sagði Dísa að henni fyndist dásamlegt að hafa líf á heimilinu: 

[...] En nei, mér finnst þetta dásamlegt, mér finnst gaman að hafa allt þetta líf á 

heimilinu og...ég get bara ekki ímyndað mér að eiga bara eitt barn og sitja við borðið 

og fara bara í frí með eitt barn og hafa ekki neitt líf. 

Dísa, 38 ára 

Una upplifir mikið stolt að eiga börnin sín, en þykir þetta þó á köflum erfitt: 

Lýsa upplifun minni... VÁ, ég er...ég er rosalega stolt mamma, ég er stolt af börnunum 

mínum, en þetta er DRULLU erfitt. 

Una, 35 ára 

Þegar hún er spurð út í draumatöluna segir hún að tvö börn hafi verið draumatalan, þá 

fyrst og fremst vegna þæginda í bílamálum. Hins vegar hafi börn þrjú og fjögur komið og 

það yngsta án þess að hafa í raun og veru átt að geta komið vegna getnaðarvarnalyfja: 
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[...] svo bara skil ég ekki hvernig yngsta barnið kom undir [...] afþví ég var á 

getnaðarvörnum og öllu [...] þetta er yndislegt, en þetta er drullu erfitt. Þetta bara 

krefst skipulags og líka að kunna að njóta, þetta þarf ekki að vera einhver helvítis 

barningur. 

Una, 35 ára 

Bára upplifir sig ekki sem margra barna móðir þar sem að flestir í kringum þau eiga þrjú 

til fjögur börn og bætir svo við: 

En hérna, svo þekkir maður ekkert annað, mér fannst mesta breytingin var...mér 

fannst meiri breyting að eignast fyrsta barn, heldur en að vera orðin fjögurra barna 

móðir afþví að það breyttist svo mikið [...] maður gat ekki farið hvert sem er, hvenær 

sem er án þess að gera einhver plön allavegana sko [...] svo afþví að við bjuggum svo 

vel að allri aðstoð í kringum okkur, þá skipti í raun ekki máli hvort börnin væru eitt 

eða fjögur [...] Svo hefur mér alltaf fundist gaman að vinna og læra og vera innan um 

fólk og þá bara einhvern veginn rúllar bara [...] Æji mér finnst svo sjálfsagt að vera að 

vinna og þú veist það hefur einhvern veginn verið hjá okkur báðum, að vera að vinna, 

að elta það sem okkur langar til að gera, þó svo við kannski...skiptumst aðeins á. 

Bára, 38 ára 

Allir viðmælendur upplifa stolt og þykir það dásamlegt að eiga mörg börn. Ennfremur er 

samhljómur hjá fimm af sex viðmælendum að þykja það auðvelt að sameina vinnu og 

heimili. Og segja má að nokkrir þættir spili þar inní líkt og sveigjanlegt viðmót yfirmanna 

og gott stuðningsnet. 
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 Umræða og lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að reyna að varpa ljósi á hvernig mæðrum á Íslandi sem eiga 

fjögur börn eða fleiri vegni almennt á vinnumarkaðinum og hvort að þær mæti mótspyrnu 

atvinnurekanda byggða á fjölda barna. Viðmælendur voru áhugasamir um efnivið 

rannsóknarinnar og svöruðu spurningum höfundar eftir sinni bestu getu. 

Útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar mæta íslenskar mæður almennt ekki mótspyrnu 

atvinnurekanda. Þó eru þar undantekningar á þar sem tveir af sex viðmælendum lýstu 

upplifun sinni af mótspyrnu annars vegar fyrrverandi atvinnurekanda og hins vegar 

núverandi atvinnurekanda. Þegar kemur að upplifun af vinnumarkaðinum eftir barneignir 

má sjá ákveðinn keim af neikvæðni viðmælenda og þá sérstaklega hvað varðar hið 

íslenska velferðarkerfi. Þar sem þrír af sex viðmælendum upplifðu það ekki styðja 

nægilega vel við bak á fjölskyldum í ljósi lélegs fæðingarorlofs þar sem greiðslur úr 

sjóðnum voru of lágar til þess að feður gætu tekið sér orlof eða fullnýtt það. Það er 

áhugvert í ljósi þess að allir viðmælendur eru með háskólapróf og því hægt að gera ráð 

fyrir því að launakjör þeirra séu betri en þeirra sem eru minna menntaðir. Samt sem áður 

virðast makar þeirra vera með betri launakjör þar sem þrír viðmælendur samsinntu því 

að laun maka þeirra myndu lækka um of, en ræddu sjálfir ekki hvernig launakjör þeirra 

væru og hversu mikið þau myndu lækka við fæðingarorlofið.  

Áhugaverður punktur kom fram í viðtali við viðmælendann sem búsettur er erlendis, 

en það eru þau réttindi sem allir foreldrar hafa til þess að sækja alla viðburði tengdum 

börnum sínum. Ennfremur er ákveðin stefna um veikindadaga barna og fara þeir eftir 

fjölda barnanna. Sú stefna er ekki ríkjandi á Íslandi en kjarasamningar hjá stéttarfélögum 

líkt og VR gera ráð fyrir tólf dögum á ári og þá skiptir það engu hversu mörg börnin eru. 

Þá minntust tveir aðrir viðmælendur á að það væri gott að slík stefna myndi ríkja á Íslandi 

að hafa ákveðinn fjölda veikindadaga eftir því hversu mörg börnin væru. Ennfremur 

óskuðu þær þess að vinnumarkaðsstefna á Íslandi væri sveigjanlegri þegar kæmi að 

foreldrum, þá sér í lagi þeim sem ættu börn á leikskóla- og grunnskólaaldri sem myndi 

síðan falla úr gildi eftir að börnin hefðu náð ákveðnum aldri. Það væri ákveðin togstreita 

sem myndaðist á ákveðnum tímapunktum, en skólaviðburðir eru almennt allir í sama 

mánuði eða með afar stuttu millibili og þá væri fjarvera frá vinnu að einhverju leiti meiri 

en ella. En í 21. grein laga nr. 10/2008 stendur að atvinnurekendur skuli gera viðeigandi 
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ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma starfskyldur sínar og ábyrgð 

gagnvart fjölskyldu. Þar með talið að þeir auki sveigjanleika í skipulagningu á vinnu þannig 

að tekið sé tillit til fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa atvinnulífsins. Þrátt fyrir þau 

lög virðast einhverjir atvinnurekendur ekki fylgja þeim í hvívetna miðað við þá upplifun 

sem viðmælendur lýstu. Ennfremur benda niðurstöður til þess að gott stuðningsnet stuðli 

að góðri upplifun mæðra af vinnumarkaði og auðveldi þeim að sameina vinnu og heimili. 

Þó þarf að skoða þennan hluta nánar þar sem allir viðmælendur höfðu gott stuðningsnet 

og vantar því upplifun mæðra sem búa ekki að góðu stuðningsneti.  

Athyglisvert var að skoða þann menningarlega mun sem virðist ríkja á milli 

Bandaríkjanna og Norðurlandanna, en hann byggist fyrst og fremst á þeirri velferðastefnu 

sem ríkir á Norðurlöndunum. Bandaríkin hafa ekki slíka stefnu sem getur verið ein af 

ástæðum þess að bandarískar mæður mæti frekari mótspyrnu en mæður á 

Norðurlöndunum. En þrátt fyrir að sá munur virðist vera þónokkur þá má samt sem áður 

sjá áþekkann brag þeirrar hefðbundnu verkaskiptingar sem ríkir enn þann dag í dag á milli 

kynjanna. Mæður í öllum löndum eru líklegri til þess að lækka starfshlutfall sitt til þess að 

geta mætt auknum þörfum heima fyrir og sýndu nokkrir viðmælendur rannsóknarinnar 

þess merki að hafa gert slíkt hið sama á ákveðnum tímapunktum, líkt og þegar börnin 

voru hvað yngst. Samt sem áður voru allir viðmælendur í fullu starfi þegar að viðtölin voru 

tekin og voru yngstu börn fimm viðmælenda yngri en sex ára. Það fer saman við 

rannsóknir frá Norðurlöndunum um hátt vinnuhlutfall mæðra sem eiga börn yngri en sex 

ára (Gupta, Smith og Verner, 2008; OECD, 2007). 

Þrátt fyrir hátt vinnuhlutfall mæðra á Norðurlöndunum eru staðalmyndir sem 

Goffman ræðir enn til staðar í þjóðfélaginu þrátt fyrir lagasetningar um jöfn laun og jafna 

möguleika kynjanna á vinnumarkaðinum. Og þrátt fyrir þær staðalmyndir að mæður kjósi 

að eyða tíma með börnum sínum og minnka starfshlutfall sitt meðan þau eru hvað yngst, 

þá hafa mæður á Norðurlöndunum þann möguleika á að sinna báðum vettvöngum, þær 

hafa starfsframa og eru mæður. Líkt og viðmælendur þessarar rannsóknar komu að, 

börnin eru fljót að vaxa úr grasi og það er skammur tími til að njóta þeirra. Síðan eru þau 

flutt að heiman áður en maður veit af. 

Takmarkanir á rannsókninni eru nokkrar og þar ber að nefna að allir viðmælendur eru 

vel menntaðir með að lágmarki BA gráðu og sumar hverjar mastersgráðu, þannig getur 



37 

upplifun þeirra af vinnumarkaðinum verið afar ólík hjá minna menntuðum konum eða 

konum sem eru til að mynda í láglaunastörfum. Að auki takmarkast rannsóknin við 

upplifun viðmælenda, en ekki var rætt við maka þeirra um t.d.; vinnuhlutfall þeirra, 

starfsvettvang eða spurt um verkaskiptingu á heimilinu. Það væri áhugavert fyrir seinni 

tíma rannsóknir að gera megindlega rannsókn þar sem þátttakendur væru af báðum 

kynjum, ennfremur að athuga viðhorf atvinnurekanda og bera saman upplifun mæðra og 

viðhorf atvinnurekanda. Þrátt fyrir þessar takmarkanir á rannsókninni gefur hún ákveðna 

mynd af upplifun mæðra á íslenskum vinnumarkaði. 

Mikilvægi rannsóknarinnar byggir meðal annars á því að varpa ljósi á upplifun 

íslenskra mæðra af vinnumarkaðinum og hvernig vinnumarkaðurinn er fyrir mæður sem 

eiga fleiri en þrjú börn. Einn viðmælendi sagði frá upplifun sinni af sínum fyrrum 

yfirmanni, þar sem hún mætti mikilli mótspyrnu og gremju þegar hún þyrfti að vera heima 

fyrir vegna veikinda barns. Einn viðmælendi upplifir mikla mótspyrnu frá núverandi 

atvinnurekanda sínum og augljós merki þess að henni líður ekki vel á vinnustað sínum. Að 

tveir viðmælendur af þeim sex sýni fram á mótspyrnu atvinnurekanda gefur vísbendingar 

um að vinnuaðstæður mæðra séu ekki fullnægjandi og reglum um sveigjanleika 

atvinnurekanda er ekki fylgt í hvívetna. Mikilvægi rannsóknarinnar er ekki síður að varpa 

ljósi á nauðsyn lagasetningar sem snýr að foreldrum og réttindum þeirra til þess að sinna 

hlutverki sínu heima fyrir og sækja hvers kyns skemmtanir barna sinna. Því vissulega hafa 

neysluvenjur samfélagsins í dag gert þær kröfur að um tvær fyrirvinnur sé að ræða til þess 

að geta haldið uppi heimili.  

Við upphaf rannsóknar þegar höfundur var barnshafandi af tvíburum og sá fram á að 

loknu námi að stíga út á vinnumarkaðinn sem margra barna móðir fylltist hann ákveðnum 

kvíða. Sögusagnir um neikvætt viðmót atvinnurekanda og erfiðleika við að fá atvinnu 

einfaldlega vegna þeirrar staðreyndar að eiga fleiri börn en almennt er, varð þess valdandi 

að farið var í heimildaleit til athuganar hvort þessar sögusagnir hefðu stoð í 

raunveruleikanum. Í ljós kom að heimildir um upplifun mæðra og viðmót atvinnurekanda 

á Íslandi eru mjög takmarkaðar og því mikilvægt í ljósi þess að vera sjálf margra barna 

móðir að gera slíka rannsókn. Ritgerðinni er skilað rúmlega ári eftir að upphafleg 

rannsóknarvinna hófst og því hefur höfundur fengið ákveðna reynslu af því að eiga fjögur 
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börn. Upplifun þess er mjög svipuð þeirri sem viðmælendur lýstu, þetta er bæði erfitt á 

köflum en afskaplega gefandi. Að vera margra barna móðir gefur lífinu svo sannarlega lit. 
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