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Útdráttur	

Íslenskir	 feður	 öðluðust	 sinn	 sjálfstæða	 rétt	 til	 fæðingarorlofs	 með	 tilkomu	 laga	 um	

fæðingar-	og	foreldraorlof	(nr.	95/2000).	Sjálfstæður	réttur	feðra	átti	fyrst	og	fremst	að	

hvetja	þá	til	aukinnar	þátttöku	í	umönnun	barna.	Feður	hafa	verið	að	nýta	fæðingarorlof	

í	 mun	 minna	 mæli	 en	 mæður	 og	 hefur	 dregið	 úr	 orlofstöku	 þeirra	 frá	 árinu	 2008.	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 kanna	 hvaða	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	 orlofsnýtingu	

feðra	og	hvaða	ástæður	eru	fyrir	því	að	sumir	feður	fullnýta	ekki	fæðingarorlofsrétt	sinn.	

Rannsóknarspurningarnar	 sem	 leitað	 svara	 var	 við	 voru;	Hvað	einkennir	 þá	 feður	 sem	

taka	fæðingarorlof	og	þá	sem	gera	það	ekki?	Hvað	veldur	því	að	sumir	feður	nýta	ekki	

orlofsrétt	 sinn	 til	 fulls?	 Einnig	 voru	 lagðar	 fram	 tvær	 tilgátur;	 því	 hærri	 sem	

mánaðartekjur	 feðra	 eru,	 því	 ólíklegri	 eru	 þeir	 til	 að	 fullnýta	 sinn	 sjálfstæða	 rétt	 til	

fæðingarorlofs	og	feður	með	eigin	rekstur	eru	ólíklegri	til	að	nýta	sjálfstæðan	rétt	sinn	til	

fæðingarorlofs.	 Við	 vinnslu	 rannsóknarinnar	 var	 beitt	 megindlegum	 aðferðum	 sem	

unnar	 voru	 úr	 fyrirliggjandi	 gögnum	 rannsóknar	 Guðnýjar	 Bjarkar	 Eydal	 og	 Ingólfs	 V.	

Gíslasonar	 sem	 nefnist	 Atvinnuþátttaka	 foreldra	 og	 umönnun	 barna	 við	 þriggja	 ára	

aldur.	 Í	þessari	rannsókn	var	stuðst	við	gögn	feðra	sem	voru	 í	sambúð	eða	hjónabandi	

með	 móður	 við	 framkvæmd	 rannsóknarinnar.	 Niðurstöður	 sýna	 fram	 á	 að	 rúmlega	

helmingur	feðra	nýtir	ekki	orlofsrétt	sinn	til	fulls	eða	tekur	ekkert	fæðingarorlof.	Einnig	

að	helstu	ástæður	þess	tengdust	tekjum	feðra.	Margir	hverjir	ná	upp	í	þakið	á	greiðslum	

Fæðingarorlofssjóðs	og	telja	þeir	sig	því	ekki	hafa	tök	á	fæðingarorlofi.	Af	því	gefnu	eru	

mörg	 íslensk	 heimili	 sem	 verða	 fyrir	 þónokkurri	 tekjuskerðingu	 þegar	 kemur	 að	

fæðingarorlofi	sem	bitnar	á	samvistum	foreldra	og	barna.	

	

Lykilorð:	Fæðingarorlof,	feður,	sjálfstæður	réttur,	orlofsnýting,	áhrif	
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Abstract	

Icelandic	fathers	attained	independent	rights	to	parental	leave	upon	the	enactment	of	a	

new	law	guaranteeing	both	parents	paid	parental	leave.	Fathers’	independent	rights	to	

parental	leave	was	primarily	intended	to	increase	fathers	participation	in	child-rearing.	

Fathers	have	been	using	much	 less	parental	 leave	than	mothers,	and	the	trend	shows	

that	amount	of	leave	that	fathers	take	has	been	decreasing	since	2008.	The	goal	of	this	

study	was	to	determine	what	factors	impact	the	extent	of	fathers’	use	of	paternity	leave	

and	 to	 understand	 the	 reasons	 that	 some	 fathers	 do	 not	 exercise	 their	 full	 paternity	

leave	rights.	The	research	questions	for	this	study	were	as	follows;	What	characteristics	

are	prevalent	among	 fathers	who	take	parental	 leave	compared	 to	 those	 fathers	who	

do	not?		What	factors	influence	a	father	to	not	exercise	his	full	right	to	paternity	leave?	

Two	hypotheses	were	presented;	one	being	 that	 the	higher	 a	 father’s	monthly	wage,	

the	lower	the	likelihood	that	he	takes	his	full	paternity	leave;	the	other	being	that	self	

employed	 fathers	 are	 less	 likely	 to	 take	 paternity	 leave.	 When	 analyzing	 the	 data	

gathered	 during	 this	 study,	 quantitative	 methods,	 based	 on	 a	 study	 performed	 by	

Guðný	Björk	Eydal	and	Ingólfur	V.	Gíslason	titled	Atvinnuþátttaka	foreldra	og	umönnun	

barna	við	þriggja	ára	aldur.	For	the	purpose	of	this	study,	documentation	was	gathered	

from	 fathers	 registered	 as	married	 or	 in	 a	 domestic	 partnership.	 The	 results	 showed	

that	approximately	one-half	of	fathers	did	not	exercise	their	full	right	to	paternity	leave	

or	did	not	take	any	parental	leave	at	all.	It	was	also	concluded	that	the	biggest	factor	for	

not	 taking	 paternity	 leave	 related	 to	 the	 fathers’	 salary.	Many	 of	 these	 fathers	were	

eligible	 for	 maximum	 funds	 from	 the	 Parental	 Leave	 Fund,	 but	 due	 to	 their	 regular	

salaries,	 the	 maximum	 parental	 leave	 payment	 was	 considered	 too	 financially	

constraining	 to	 these	 fathers.	As	a	 result,	 it	has	been	determined	 that	many	 Icelandic	

homes	are	looking	at	a	significant	pay	decrease	when	it	comes	to	parental	leave,	which	

in	the	end,	affects	bonding	time	between	parents	and	children.	

	

Keywords:		Parental	leave,	fathers,	independent	right,	parental	leave	use,	effect	

	

	



4	

	



5	

Formáli		

Rannsókn	 þessi	 er	 30	 ECTS	 eininga	 lokaverkefni	 í	 MA	 námi	 í	 félagsráðgjöf	 til	

starfsréttinda.	Unnið	var	að	henni	á	tímabilinu	frá	maí	til	nóvember	2018	undir	leiðsögn	

Dr.	Guðnýjar	Bjarkar	Eydal,	prófessors	við	Félagsráðgjafardeild	Háskóla	Íslands	og	Írisar	

Daggar	 Lárusdóttur,	 aðstoðarleiðbeinanda	 og	 doktorsnema.	 Þeim	 vil	 ég	 færa	 mínar	

bestu	 þakkir	 fyrir	 góða	 leiðsögn,	 aðstoð	 og	 uppbyggilega	 gagnrýni	 við	 gerð	 þessa	

verkefnis.	 Einnig	 vil	 ég	 þakka	 systrum	mínum,	 Ellen	Dröfn	Gunnarsdóttur	 og	Guðrúnu	

Helgu	Gunnarsdóttur	fyrir	góðar	ábendingar	og	yfirlestur	ritgerðarinnar.	Enn	fremur	vil	

ég	þakka	sambýlismanni	mínum,	Davíð	Árnasyni,	 fyrir	allan	þann	ómetanlega	stuðning	

og	 hvatningu	 sem	 hann	 hefur	 veitt	 mér	 í	 gegnum	 þetta	 krefjandi	 og	 lærdómsríka	

verkefni.	
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1 Inngangur	
Að	 eignast	 barn	 veldur	miklum	 breytingum	 í	 lífi	 fólks	 og	 er	 að	mörgu	 að	 hyggja	 fyrir	

komu	barnsins.	Eitt	af	því	sem	verðandi	foreldrar	þurfa	að	huga	að	er	hvernig	þeir	ætli	

sér	að	annast	barnið	eftir	fæðingu.	Lög	um	fæðingar-	og	foreldraorlof	(nr.	95/2000)	taka	

til	réttinda	foreldra	til	fæðingar-	og	foreldraorlofs	og	er	markmið	þeirra	„að	tryggja	barni	

samvistir	 við	 báða	 foreldra	 [og]	 að	 gera	 bæði	 konum	 og	 körlum	 kleift	 að	 samræma	

fjölskyldu-	og	atvinnulíf“.	Foreldrar	eiga	rétt	á	alls	níu	mánaða	orlofi	saman.	Þar	af	eiga	

foreldrarnir	 sína	 sjálfstæðu,	 óframseljanlegu	 þrjá	 mánuði	 hvor	 fyrir	 sig,	 auk	

sameiginlegra	 þriggja	 mánaða	 sem	 þeir	 mega	 skipta	 að	 vild.	 Móður	 er	 skylt	 að	 taka	

fæðingarorlof	fyrstu	tvær	vikurnar	eftir	fæðingu	barns,	en	að	öðru	leyti	geta	foreldrarnir	

ráðstafað	orlofinu	eins	og	þeim	hentar	(Lög	um	fæðingar-	og	foreldraorlof	nr.	95/2000).		

Með	fæðingar-	og	foreldraorlofslögum	(nr.	95/2000)	öðluðust	feður	sinn	sjálfstæða,	

óframseljanlega	 orlofsrétt	 í	 þrepum.	 Árið	 2001	 fengu	 feður	 aðeins	 einn	 mánuð	 í	

fæðingarorlof	sem	þeir	einir	gátu	nýtt.	Ári	síðar	var	réttur	þeirra	lengdur	í	tvo	mánuði	og	

loks	 í	 þrjá	 mánuði	 árið	 2003.	 Þá	 var	 sjálfstæður	 réttur	 þeirra	 orðinn	 jafn	 langur	 og	

sjálfstæður	réttur	móður	(Þingskjal	nr.	125/1999-2000).	Þrátt	fyrir	markmið	laganna	þá	

nýta	mæður	sameiginlegu	þrjá	mánuðina	mun	meira	en	feður.	Er	því	orlofsskipting	milli	

foreldra	 í	 dag	 enn	 mjög	 ójöfn	 (Auður	 Arna	 Arnardóttir,	 2008;	 Guðný	 Björk	 Eydal	 og	

Ingólfur	 V.	 Gíslason,	 2014;	 Ingólfur	 V.	 Gíslason,	 2007).	 Hvað	 þátttöku	 foreldra	 í	

umönnun	barna	varðar	hefur	þróunin	verið	að	færast	í	átt	að	auknu	jafnræði,	þar	sem	

feður	eru	farnir	að	taka	mun	virkari	þátt	í	umönnun	barna	sinna	en	tíðkast	hefur	(Ásdís	

A.	Arnalds,	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2013).	

Rannsóknir	á	fæðingarorlofsnýtingu	feðra	á	Íslandi	sýna	fram	á	að	flestir	feður	nýti	

aðeins	 sinn	 þriggja	 mánaða	 rétt,	 séu	 þeir	 á	 annað	 borð	 að	 nýta	 hann	 (Auður	 Arna	

Arnardóttir,	2008;	Ásdís	A.	Arnalds,	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2015).	Þá	

hafa	 rannsóknir	 sýnt	 fram	 á	 að	 menntun	 og	 ábyrgðarstaða	 í	 starfi	 séu	 á	 meðal	

áhrifaþátta	 á	 orlofstöku	 feðra	 (Auður	 Arna	 Arnardóttir,	 2008;	 Ásdís	 A.	 Arnalds	 o.fl.,	

2015).	Því	meiri	sem	menntun	þeirra	eða	ábyrgðarstaða	er	því	minna	orlof	virðast	þeir	

nýta.	Þeir	feður	sem	nýta	ekkert	af	orlofsrétti	sínum	eru	einnig	ólíklegri	til	að	vera	jafn	
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virkir	 þátttakendur	 í	 umönnun	barna	 sinna	 og	mæður	 (Auður	Arna	Arnardóttir,	 2008;	

Ásdís	 A.	 Arnalds	 o.fl.,	 2015).	 Alla	 jafna	 eru	 feður	 að	 taka	 út	 sinn	 sjálfstæða	 orlofsrétt	

eftir	 að	mæður	 hafa	 nýtt	 sína	 sjálfstæðu	þrjá	mánuði	 auk	 þeirra	 sameiginlegu	þriggja	

(Auður	Arna	Arnardóttir,	2008;	Ásdís	A.	Arnalds	o.fl.,	2015).	Þar	af	leiðandi	eru	mæður	

að	jafnaði	að	taka	tvöfalt	meira	fæðingarorlof	en	feður	(Auður	Arna	Arnardóttir,	2008;	

Ásdís	A.	Arnalds	o.fl.,	2015).	

Rannsóknir	 á	nýtingu	 fæðingarorlofs	hafa	 ýmist	 snúið	 að	atvinnuþátttöku	 foreldra	

(Brandth	 og	 Kvande,	 2015;	 Dearing,	 2015),	 jafnrétti	 foreldra	 á	 vinnumarkaði	 og	 í	

fæðingarorlofi	 (Altintas	 og	 Sullivan,	 2017;	 Auður	 Arna	 Arnardóttir,	 2008;	 Ásdís	 A.	

Arnalds	 o.fl.,	 2013;	 Duvander	 og	 Lammi-Taskula,	 2011;	 Eydal,	 Gíslason,	 Rostgaard,	

Brandth,	 Duvander	 og	 Lammi-Taskula,	 2015),	 fæðingarorlofsnýtingu	 feðra	

(Sigurðardóttir	og	Garðarsdóttir,	2018;	Naz,	2010;	Lappegård,	2008),	þátttöku	feðra	inni	

á	heimilinu	og	efnahagsstöðu	foreldra	í	fæðingarorlofi	(Sigurðardóttir	og	Garðarsdóttir,	

2018).	Ekki	hefur	verið	kannað	sérstaklega	hérlendis	hvað	einkennir	þá	feður	sem	taka	

ekkert	 fæðingarorlof,	 en	 síðustu	 ár	 hafa	 feður	 hér	 á	 landi	 ekki	 verið	 að	 fullnýta	 sinn	

sjálfstæða	 fæðingarorlofsrétt	 (Vinnumálastofnun,	 2017).	 Því	 er	 mikilvægt	 að	 skoða	

nánar	 hvað	 einkennir	 stöðu	 feðra	 sem	 ekki	 taka	 fæðingarorlof	 eða	 fullnýta	 ekki	 sinn	

sjálfstæða	 rétt,	 samanborið	 við	 feður	 sem	nýta	 sjálfstæðan	orlofsrétt	 sinn	 til	 fulls	 svo	

hægt	 sé	 að	 bera	 kennsl	 á	 hindranir	 sem	mæta	 feðrum	 og	 ryðja	 þeim	 úr	 vegi.	 Slíkar	

upplýsingar	geta	einnig	nýst	þegar	skoða	á	breytingar	á	viðkomandi	lögum	til	framtíðar.	

Þekking	 á	 þessu	 viðfangsefni	 er	 ekki	 síður	 mikilvæg	 innan	 félagsráðgjafarinnar	 svo	

einstaklingar	sem	mæta	hindrunum	við	orlofstöku	geti	leitað	aðstoðar	til	félagsráðgjafa.	

Í	 þessari	 rannsókn	 verður	 skoðað	 hvaða	 feður	 taka	 ekki	 fæðingarorlof	 og	 hvað	

aðgreinir	 þá	 feður	 sem	 ekki	 taka	 fæðingarorlof	 og	 þá	 sem	 það	 gera.	 Meginmarkmið	

rannsóknarinnar	er	því	að	kanna	hvað	hefur	áhrif	á	fæðingarorlofstöku	feðra	hér	á	landi.	

Leitað	 verður	 svara	 við	 eftirfarandi	 rannsóknarspurningum;	 Hvað	 einkennir	 þá	 feður	

sem	taka	fæðingarorlof	og	þá	sem	gera	það	ekki?	Hvað	veldur	því	að	sumir	feður	nýta	

ekki	orlofsrétt	sinn	til	fulls?	Lagðar	eru	fram	tvær	tilgátur;	því	hærri	sem	mánaðartekjur	

feðra	eru,	því	ólíklegri	eru	þeir	 til	 að	 fullnýta	 sinn	 sjálfstæða	 rétt	 til	 fæðingarorlofs	og	

feður	með	eigin	rekstur	eru	ólíklegri	til	að	nýta	sjálfstæðan	rétt	sinn	til	fæðingarorlofs.	
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Rannsókn	þessi	er	megindleg	og	er	unnin	sem	hluti	af	rannsóknarverkefni	Guðnýjar	

Bjarkar	Eydal	og	Ingólfs	V.	Gíslasonar	sem	nefnist	Atvinnuþátttaka	foreldra	og	umönnun	

barna	við	þriggja	ára	aldur.	Gagna	var	aflað	í	spurningalistakönnun	meðal	allra	foreldra	

á	Íslandi	sem	eignuðust	barn	árið	2014	og	var	fyrsta	barn	móður.	Í	þessari	rannsókn	var	

stuðst	við	gögn	 feðra	sem	voru	 í	 sambúð	eða	hjónabandi	með	móður	við	 framkvæmd	

rannsóknarinnar.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	veita	upplýsingar	um	orlofsnýtingu	feðra	

hér	á	landi	og	hvað	einkennir	feður	sem	taka	ekkert	fæðingarorlof	og	þá	sem	það	gera.	

Einnig	gefa	niðurstöður	til	kynna	ástæður	þess	að	feður	fullnýta	ekki	sinn	sjálfstæða	rétt	

til	fæðingarorlofs.		

Aðdraganda	 rannsóknarinnar	 má	 rekja	 til	 kynningar	 félagsráðgjafardeildar,	 sem	

haldin	 var	 vorið	 2018,	 á	 mögulegum	 lokaverkefnum	 MA	 nema	 í	 félagsráðgjöf	 til	

starfsréttinda.	 Þar	 var	 framangreind	 rannsókn	 Guðnýjar	 Bjarkar	 Eydal	 og	 Ingólfs	 V.	

Gíslasonar	 kynnt	 nemendum	 sem	 höfðu	 hug	 á	 að	 skrifa	 lokaverkefni	 sín	 á	 komandi	

mánuðum.	Miðað	 við	 reynslu	 höfundar	 virðist	 sem	 svo	 að	mæður	 séu	 að	mestu	 leyti	

heima	fyrir	með	barninu	á	meðan	feður	taka	einungis	stutt	fæðingarorlof	og	var	áhugi	

fyrir	 því	 að	 kanna	 hvort	 sú	 væri	 raunin	 eða	 ekki.	 Þar	 að	 auki	 er	 rannsókn	 þessi	

framkvæmd	 á	 meðan	 höfundur	 gengur	 með	 sitt	 fyrsta	 barn,	 sem	 jók	 enn	 meira	 á	

áhugann	 að	 fræðast	meira	 um	 þessi	málefni,	 bæði	 sér	 og	maka	 til	 gagns,	 sem	 og	 að	

fræðast	um	það	hvernig	foreldrar	almennt	eru	að	skipta	fæðingarorlofinu	sín	á	milli.		

Ritgerðin	skiptist	í	fimm	meginkafla,	auk	inngangs	og	lokaorða.	Á	eftir	inngangi	hefst	

umfjöllunin	 á	 fræðilegri	 samantekt	 þar	 sem	 fjölskyldustefnu,	 réttindum	 barna,	 þróun	

fæðingarorlofslaga,	 orlofsnýtingu	 feðra	 og	 áhrifum	 hennar	 eru	 gerð	 skil.	 Nokkrar	

kenningar	 tengjast	 viðfangsefninu	 og	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 vistfræðikenningunni	 og	

tengslakenningunni	 í	 tengslum	 við	 fæðingarorlof.	 Þar	 á	 eftir	 er	 rannsóknaraðferð	 lýst	

þar	 sem	 fjallað	 er	 um	 markmið	 og	 rannsóknarspurningar,	 gagnasöfnun	 og	 greiningu	

gagna,	 framkvæmd	 rannsóknar	 og	 gæði	 hennar.	 Að	 því	 loknu	 eru	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	 kynntar	 áður	 en	 lagt	 er	 mat	 á	 þær	 í	 umræðum,	 þar	 sem	 rýnt	 er	 í	

niðurstöður	og	þær	tengdar	fræðilegri	og	kenningarlegri	umfjöllun.		
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	
Stefnur	 Norðurlandaþjóðanna	 varðandi	 fæðingarorlofsrétt	 foreldra	 eru	 til	 fyrirmyndar	

fyrir	aðrar	þjóðir	 (Brandth	og	Gíslason,	2011;	Duvander	o.fl.,	2016).	Hér	á	eftir	 verður	

gerð	grein	fyrir	þessum	stefnum	og	áhrifum	þeirra	á	fæðingarorlofslöggjöfina.	Mikilvægt	

er	að	réttindi	barna	séu	höfð	til	hliðsjónar	þegar	fjallað	er	um	málefni	er	þau	snerta	og	

verða	 því	 réttindum	 þeirra	 gerð	 skil	 þar	 á	 eftir.	 Því	 næst	 verður	 fjallað	 um	

fæðingarorlofsrétt	 feðra	 í	 þróunarlegu	 og	 sögulegu	 samhengi	 á	 Norðurlöndunum	 og	

verða	 helstu	 ákvæði	 íslensku	 fæðingarorlofslöggjafarinnar	 (nr.	 95/2000)	 sem	 tengjast	

viðfangsefninu	 hvað	 mest	 útlistuð	 í	 kaflanum	 þar	 á	 eftir.	 Að	 því	 loknu	 verður	

orlofsnýting	 feðra	skoðuð	út	 frá	 tölulegum	staðreyndum	á	Norðurlöndunum	og	 fjallað	

verður	um	áhrif	orlofsnýtingar	út	frá	eldri	rannsóknum.	

2.1 Fjölskyldustefna		
Velferðarríki	í	dag	eru	mörg	hver	með	fjölskyldustefnu	sem	hefur	áhrif	á	þjóðfélag	þeirra	

íbúa	sem	þar	búa.	Fjölskyldustefna	snýr	fyrst	og	fremst	að	fjölskyldum	og	hagsmunum	

þeirra	 sem	 heildar.	 Markmið	 hennar	 er	 að	 styrkja	 fjölskyldueininguna	 og	 styðja	 við	

fjölskyldur	í	hlutverki	sínu.	Fjölskyldustefna	hefur	þar	með	áhrif	á	löggjöfina	og	í	kjölfar	

þess	hefur	hún	einnig	áhrif	á	fæðingarorlofstöku	foreldra	(Bogenschneider,	2014).	

Altintas		og	Sullivan	(2017)	könnuðu	þátttöku	feðra	í	umönnun	barna	og	heimilislífi	á	

meðal	fjölmargra	þjóða	með	ólíkar	áherslur	í	velferðarmálum.	Niðurstöður	þeirra	leiddu	

í	 ljós	 að	 norrænir	 feður	 voru	 hvað	 virkastir	 í	 umönnun	 barna	 og	 almennum	

heimilisverkum	 og	 mátti	 rekja	 ástæðuna	 til	 ríkrar	 fjölskyldustefnu	 þjóðanna.	

Fjölskyldustefnur	Norðurlandaþjóðanna	 leggja	 ríka	 áherslu	 á	 jafnrétti	 kynjanna,	meðal	

annars	með	launuðu	fæðingarorlofi	foreldra	og	dagvistunarúrræðum	fyrir	börn	(Altintas	

og	 Sullivan,	 2017;	 Friðriksdóttir,	 2016).	 Með	 þessu	 móti	 er	 mæðrum	 gert	 kleift	 að	

komast	fyrr	út	á	vinnumarkaðinn	eftir	fæðingu	og	feður	fá	tækifæri	til	að	njóta	aukinna	

samvista	 með	 börnum	 sínum	 heima	 fyrir	 og	 vera	 virkari	 þátttakendur	 í	 lífi	 þeirra	

(Brandth	og	Gíslason,	2011;	Eydal	og	Rostgaard,	2011).	

Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	mikilvægi	 launaðs	 fæðingarorlofs	 til	 að	 tryggja	möguleika	

barna	á	samvistum	við	báða	foreldra	sína	(Aitken	o.fl.,	2015;	Brandth	og	Gíslason,	2011;	
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Burtle	og	Bezruchka,	 2016;	Ruhm,	2000).	 Það	er	 ekki	 síður	mikilvægt	 fyrir	 foreldra	 að	

þeim	 sé	 veittur	 slíkur	 tími	 og	 tækifæri	 með	 nýfæddum	 börnum	 sínum	 þar	 sem	

rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 orlofsnýting	 foreldra	 geti	 stuðlað	 að	 bættri	 heilsu	 og	 velferð	

ungbarna	 (Brandth	og	Gíslason,	2011;	Burtle	og	Bezruchka,	2016).	Auk	þess	veitir	það	

foreldrum	tækifæri	til	að	skapa	nánd	við	ungbarn	sitt	með	því	að	læra	inn	á	þarfir	þess,	

en	þegar	ungbarni	er	sinnt	á	fullnægjandi	hátt	stuðlar	það	að	vellíðan	og	öryggi	barnsins	

(Brandth	 og	 Gíslason,	 2011;	 Burtle	 og	 Bezruchka,	 2016).	 Rannsóknir	 hafa	 enn	 fremur	

sýnt	fram	á	að	vöggudauði	sé	mun	fátíðari	í	þeim	löndum	þar	sem	launað	fæðingarorlof	

er	 fyrir	 hendi	 (Brandth	og	Gíslason,	 2011;	Heymann,	Raub	og	Earle,	 2011;	Nandi	o.fl.,	

2016).	 Launað	 fæðingarorlof	 er	 því	mikilvægur	 þáttur	 í	 lífi	 fjölskyldna	 til	 að	 stuðla	 að	

góðu	 og	 heilbrigðu	 sambandi	 foreldra	 og	 barns	 (Brandth	 og	 Gíslason,	 2011).	

Fjölskyldustefna	 hefur	 því	 ekki	 aðeins	 áhrif	 á	 foreldrana	 og	 fjölskylduna	 sem	 heild,	

heldur	 hefur	 hún	 einnig	 áhrif	 á	 velferð	 barna	 (Altintas	 og	 Sullivan,	 2017;	 Burtle	 og	

Bezruchka,	2016;	Brandth	og	Gíslason,	2011;	Canning	og	Schultz,	2012;	Ruhm,	2000).		

Norðurlandaþjóðirnar	 hafa	 verið	 fremstar	 í	 flokki	 hvað	 varðar	 málefni	 barna	 og	

fjölskyldna	 og	 hafa	 hagsmunir	 barna	 verið	 hafðir	 að	 leiðarljósi	 við	 mótun	

fjölskyldustefnu	 þjóðanna	 (Brandth	 og	 Gíslason,	 2011).	Mikið	 hefur	 verið	 lagt	 upp	 úr	

þátttöku	feðra	í	umönnun	barna	til	að	stuðla	að	þeim	markmiðum	sem	fjölskyldustefnan	

felur	í	sér,	auk	þess	að	tryggja	rétt	barns	til	samvista	við	báða	foreldra	sína	(Brandth	og	

Gíslason,	 2011;	Duvander	o.fl.,	 2016;	 Eydal	 og	Rostgaard,	 2016).	Aukin	þátttaka	 feðra	

leiðir	einnig	af	sér	aukið	jafnrétti	foreldra	varðandi	samþættingu	atvinnu-	og	heimilislífs	

(Duvander	 o.fl.,	 2016).	 Því	 er	 nauðsynlegt	 að	 draga	 úr	 kynbundnum	 staðalímyndum	

vegna	mikilvægi	beggja	foreldra	í	umönnun	barns	(Altintas	og	Sullivan,	2017).	

Árið	 2016	 var	 lögð	 fram	 þingsályktunartillaga	 um	 fjölskyldustefnu	 með	 áherslu	 á	

börn	 og	 barnafjölskyldur.	Markmið	 hennar	 var	 að	 tryggja	 jafnrétti	 og	 öryggi	 á	meðal	

barnafjölskyldna	hér	á	landi	og	stuðla	að	velferð	þeirra.	Þannig	átti	að	koma	til	móts	við	

fjölskyldur	sem	bjuggu	við	bág	kjör	svo	börn	myndu	ekki	líða	skort,	auk	þess	átti	að	efla	

foreldra	í	hlutverki	sínu	og	stuðla	að	aukinni	vernd	barna	gegn	allri	misnotkun	(Þingskjal	

nr.	145/2015-2016).	Tillagan	var	þó	ekki	afgreidd	á	Alþingi	þar	sem	hún	var	ekki	útrædd	

(Alþingi,	2016)	og	er	því	enn	í	gildi	þingsályktunin	um	fjölskyldustefnu	frá	1997	(Þingskjal	

nr.	121/1996-1997).		
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Ýmsir	alþjóðasamningar	hafa	haft	áhrif	á	og	stuðlað	að	bættri	fjölskyldustefnu,	þar	á	

meðal	 er	 Kvennasáttmáli	 Sameinuðu	 þjóðanna	 (e.	 Committee	 on	 the	 Elimination	 of	

Discrimination	against	Women	CEDAW).	Frá	og	með	árinu	1979	hefur	Kvennasáttmálinn	

verið	fullgildur	á	meðal	Norðurlandaþjóðanna	og	er	þeim	því	skylt	að	virða	ákvæði	hans.	

Kvennasáttmálinn	 er	 sérstaklega	 gerður	 til	 að	 tryggja	 aukið	 kynjajafnrétti	 og	 bannar	

samningurinn	alla	mismunun	gagnvart	konum.	Í	samningnum	er	meðal	annars	bent	á	að	

mikilvægt	sé	að	draga	úr	staðalímyndum	kynja	hvað	varðar	hlutverk	þeirra	í	samfélaginu	

(Friðriksdóttir,	2016).	

2.1.1 Réttur	barnsins	
Mikil	vitundavakning	hefur	orðið	varðandi	réttindi	barna	síðustu	ár	sem	stuðlað	hefur	að	

þeim	 breytingum	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 á	 málefnum	 þeirra	 (Sommerville,	 2007).	 Ef	

réttindi	 barna	eru	 skoðuð	út	 frá	 lagalegum	 skilningi	 var	 það	ekki	 fyrr	 en	 á	 20.	 öldinni	

sem	farið	var	að	líta	á	börn	sem	sjálfstæða	einstaklinga.	Þar	af	leiðandi	höfðu	börn	hér	

áður	 fyrr	ekki	 sömu	tækifæri	og	 í	dag	 (Sommerville,	2007).	Ef	 litið	er	á	þróun	réttinda	

barna	í	fæðingarorlofslögum	hér	á	landi	má	sjá	í	frumvarpi	um	fæðingarorlof	frá	1980	að	

ekki	 hefur	 verið	 minnst	 á	 réttindi	 barna.	 Réttindi	 foreldranna	 voru	 hins	 vegar	 mjög	

áberandi	 í	 frumvarpinu	 en	 réttur	 mæðra	 var	 mun	 ríkari	 en	 feðra	 (Þingskjal	 nr.	

180/1980).	 Síðustu	 ár	 hafa	 verið	 gerðar	 auknar	 kröfur	 til	 viðunandi	 lífsskilyrða	 og	

bættari	hag	barna	og	að	ákvarðanir	er	þau	snerta	séu	teknar	með	þeirra	hagsmuni	að	

leiðarljósi	 (Sommerville,	 2007).	 Réttindi	 barna	 hafa	 því	 tekið	 miklum	 framförum	 í	

gegnum	árin	og	má	meðal	annars	rekja	þá	þróun	til	Samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	

réttindi	barnsins	(nr.	18/1992)	eða	Barnasáttmálans.	Ísland	er	á	meðal	þeirra	þjóða	sem	

lögfest	hafa	Barnasáttmálann,	hann	er	því	hluti	 af	 íslenskri	 löggjöf	og	er	 stjórnvöldum	

hér	á	landi	skylt	að	framfylgja	ákvæðum	hans	(Lög	um	samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	

réttindi	barnsins	nr.	19/2013).	

Barnasáttmálanum	 er	 ætlað	 að	 tryggja	 öryggi	 barna	 út	 frá	 þörfum	 þeirra	 óháð	

réttindum	fullorðinna	(Sommerville,	2007).	Tilgangur	hans	er	að	tryggja	öllum	börnum	

lagaleg,	 félagsleg	 og	menningarleg	 réttindi,	 sem	 og	 efnahagsleg	 og	 pólitísk	 réttindi.	 Í	

sáttmálanum	 kemur	 fram	 að	 öll	 börn	 eiga	 jafnan	 rétt	 til	 lífs	 og	 þroska,	 auk	 þeirrar	

verndar	 og	 umönnunar	 sem	 velferð	 þeirra	 krefst.	 Börn	 eiga	 ekki	 síður	 rétt	 á	 að	 njóta	

fjölskyldu	sinnar	og	tengsla	„...og	eftir	því	sem	unnt	er	rétt	til	að	þekkja	foreldra	sína	og	
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njóta	umönnunar	þeirra”.	Foreldrar	skulu	annast	uppeldi	barns	og	koma	því	til	þroska	í	

sameiningu	(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	nr.	18/1992).	

Víða	er	því	fjallað	um	réttindi	barna	í	íslenskum	lögum	og	eru	tvenn	lagaákvæði	sem	

sérstaklega	 eru	 sniðin	 út	 frá	 þörfum	 barna.	 Það	 eru	 barnalög	 nr.	 76/2003	 og	

barnaverndarlög	 nr.	 80/2002	 (Hrefna	 Friðriksdóttir,	 2013;	 Samningur	 Sameinuðu	

þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins,	 e.d.).	 Þar	 sem	 fjölskyldur	 hafa	 verið	 að	 taka	 miklum	

breytingum	síðastliðin	ár	hefur	verið	lögð	meiri	áhersla	á	að	barn	skuli	fá	að	þekkja	og	

njóta	 samvista	 við	 báða	 foreldra	 sína	 þar	 sem	 ekki	 allir	 foreldrar	 eru	 búsettir	 saman.	

Réttindi	barna	hér	á	landi	hafa	því	tekið	miklum	framförum	síðastliðin	ár	og	er	löggjöfin	

sniðin	 á	þann	 veg	 að	hægt	 sé	 tryggja	börnum	viðeigandi	 öryggi	 (Hrefna	 Friðriksdóttir,	

2013).		

2.2 Þróun	fæðingarorlofsréttar	feðra		

Norðurlandaþjóðirnar	 hafa	 lengi	 verið	 taldar	 til	 fyrirmyndar	 hvað	 varðar	

fæðingarorlofsréttindi.	 Þjóðirnar	 hafa	 þó	 allar	 farið	 sínar	 eigin	 leiðir	 í	 þróun	

fæðingarorlofslaga,	 sér	 í	 lagi	 hvað	 varðar	 sjálfstæðan	 fæðingarorlofsrétt	 feðra	 (Eydal	

o.fl.,	2015).	Norðmenn	voru	fyrstir	allra	Norðurlandaþjóða	til	að	lögfesta	fæðingarorlof	

og	gerðu	það	árið	1892.	Sú	 löggjöf	var	þó	gjörólík	þeirri	 sem	er	við	 lýði	 í	dag.	Á	þeim	

tíma	var	orlofið	aðeins	ætlað	konum	sem	unnu	í	verksmiðjum	og	var	þeim	skylt	að	taka	

sex	 vikur	 í	 fæðingarorlof	 eftir	 fæðingu	 barns.	 Markmiðið	 með	 þeim	 var	 í	 upphafi	 að	

tryggja	heilsu	móður	og	barns	og	átti	að	sporna	gegn	vöggudauða.	Því	var	um	að	ræða	

eins	 konar	 vinnubann	og	 fylgdu	því	þar	 af	 leiðandi	 engar	 greiðslur.	Með	þessu	 var	þó	

kominn	vísir	af	fæðingarorlofi	(Fríða	Rós	Valdimarsdóttir,	2005;	2006).		

Hinar	 Norðurlandaþjóðirnar	 fetuðu	 svo	 smám	 saman	 í	 fótspor	 Norðmanna	 og	

lögleiddu	 fæðingarorlof,	en	 Íslendingar	voru	mun	seinni	 til	 í	þessum	málefnum.	Fyrstu	

lögbundnu	 réttindi	 mæðra	 til	 fæðingarorlofs	 hér	 á	 landi	 voru	 innleidd	 með	 tilkomu	

almannatryggingarlaga	 árið	 1946,	 en	 takmörkuðust	 við	 ákveðinn	 hóp	mæðra	 og	 voru	

síðar	aflögð	(Guðný	Björk	Eydal,	2000).		

Réttur	 feðra	 til	 fæðingarorlofs	 kom	 í	 smáum	 skrefum	 og	 hófst	 þróun	 hans	 með	

framsali	móður	og	 síðar	á	 sameiginlegu	orlofi	beggja	 foreldra,	áður	en	 feður	öðluðust	

sinn	sjálfstæða	rétt.	Feður	nýttu	þó	þennan	rétt	sinn	í	takmörkuðum	mæli	(Guðný	Björk	

Eydal,	2007;	Eydal	og	Rostgaard,	2018),	sem	leiddi	til	þess	að	breytingar	voru	gerðar	á	
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fæðingarorlofslögum	sem	veitti	feðrum	sjálfstæðan	rétt	til	fæðingarorlofs	(Guðný	Björk	

Eydal,	2007).	Með	auknum	rétti	 feðra	til	 fæðingarorlofs	var	verið	að	stuðla	að	aukinni	

þátttöku	þeirra	í	umönnun	barna	og	þeim	gert	betur	kleift	að	njóta	samvista	við	börn	sín	

eftir	 fæðingu	 til	 jafns	 við	 móður	 (Brandth	 og	 Kvande,	 2011;	 Chronholm,	 2007;	 Dahl,	

Loken	 og	 Mogstad,	 2014;	 Dearing,	 2015).	 Feður	 gátu	 þar	 með	 stuðlað	 að	 nánara	

sambandi	við	börn	sín	strax	frá	upphafi	(Brandth	og	Gíslason,	2011;	Brandth	og	Kvande,	

2015;		Dearing,	2015;	Knudsen,	Poppel,	Rafnsdóttir	og	Ómarsdóttir,	2010).	

Á	Íslandi	fengu	feður	fyrst	kost	á	að	taka	fæðingarorlof	árið	1980	og	þá	aðeins	með	

framsali	fæðingarorlofs	móður	(Eydal	og	Rostgaard,	2018;	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	

V.	 Gíslason,	 2008).	 Árið	 1981	 tóku	 Íslendingar	 upp	 þrettán	 vikna	 sameiginlegt	

fæðingarorlof	 foreldra	 (Eydal	 og	 Rostgaard,	 2018)	 og	 árið	 1998	 hlutu	 feður	 sinn	

sjálfstæða	 rétt	 til	 tveggja	 vikna	 fæðingarorlofs	 við	 fæðingu	 barns	 (Einardóttir	 og	

Pétursdóttir,	 2009;	 Eydal	 og	 Rostgaard,	 2018;	 Þingskjal	 nr.	 122/1997-1998).	 Ári	 síðar	

voru	lögin	endurskoðuð	og	voru	þá	lagðar	til	þær	breytingar	sem	finna	má	í	núgildandi	

lögum	(Þingskjal	nr.	125/1999-2000).	Íslenskir	feður	öðluðust	sín	réttindi	í	þrepum	sem	

fólu	 í	 sér	að	 feður	 fengu	 fyrst	aðeins	einn	mánuð	 í	 fæðingarorlof	árið	2001,	sem	 jókst	

upp	í	tvo	mánuði	árið	2002	og	loks	þrjá	mánuði	árið	2003	(Þingskjal	nr.	125/1999-2000).	

Sjálfstæður	orlofsréttur	feðra	var	þar	með	orðinn	jafn	langur	þeim	sjálfstæða	orlofsrétti	

sem	 mæður	 höfðu	 haft	 (Einardóttir	 og	 Pétursdóttir,	 2009;	 Lög	 um	 fæðingar-	 og	

foreldraorlof	nr.	95/2000;	Þingskjal	nr.	125/1999-2000).	

Tafla	1.	Réttur	feðra	til	fæðingarorlofs	á	Norðurlöndunum	árið	2018,	fjöldi	vikna	

		
Danmörk	 Finnland	 Ísland	 Noregur	 Svíþjóð	

Sjálfstæður	réttur	feðra	 	Enginn	 9	vikur	 13	vikur	 *15	vikur	 12	vikur	

Sjálfstæður	réttur	mæðra	 18	vikur	 18	vikur	 13	vikur	 *15	vikur	 12	vikur	

Réttur	feðra	í	kjölfar	
fæðingar	barns	 2	vikur	 Á	ekki	við	 Á	ekki	við	 2	vikur	 2	vikur	

Sameiginlegur	orlofsréttur	
foreldra	 32	vikur	 21	vika	 13	vikur	 26	vikur	 53	vikur	

(*Arbeids-	og	velferdsetaten,	2018;	Eydal	og	Rostgaard,	2018).	
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Svíar	 voru	 fyrstir	 Norðurlandaþjóða	 til	 að	 taka	 upp	 sameiginlegt	 fæðingarorlof	

foreldra	og	gerðu	það	árið	1974	(Chronholm,	2007).	Þeir	tóku	svo	upp	sjálfstæðan	rétt	

feðra	árið	1995,	en	sá	réttur	var	aðeins	ein	vika	sem	lengdur	var	í	átta	vikur	árið	2002.	

Árið	2016	fengu	foreldrar	fjórar	vikur	að	auki	hvort	fyrir	sig	og	hafa	feður	í	Svíþjóð	þar	

með	 rétt	 á	 tólf	 vikum	 í	 fæðingarorlof	 sem	þeim	 einum	er	ætlað	 (Eydal	 og	 Rostgaard,	

2018).	

Norðmenn	tóku	upp	sameiginlegt	fæðingarorlof	fyrir	foreldra	aðeins	síðar	eða	árið	

1987	 (Eydal	 og	 Rostgaard,	 2018).	 Þeir	 voru	 hins	 vegar	 mun	 fyrri	 til	 við	 að	 innleiða	

sjálfstæðan	 orlofsrétt	 feðra.	 Sjálfstæður	 réttur	 feðra	 var	 fyrst	 kynntur	 til	 sögunnar	 í	

Noregi	árið	1992	og	var	hann	síðan	 lögfestur	þar	 í	 landi	ári	 síðar	 (Brandth	og	Kvande,	

2011;	 Dahl	 o.fl.,	 2014).	 Norðmenn	 voru	 því	 fyrstir	 Norðurlandaþjóða	 til	 að	 taka	 upp	

sjálfstæðan	rétt	feðra	og	áttu	þeir	þá	rétt	á	alls	fjórum	vikum	í	fæðingarorlof	(Brandth	

og	Kvande,	2011;	Brandth	og	Kvande,	2015;	Dahl	o.fl.,	2014;	Eydal	og	Rostgaard,	2018;	

Guðný	Björk	Eydal,	2007;	Kvande	og	Bye,	2016).	Síðan	þá	hefur	sjálfstæður	orlofsréttur	

feðra	 aukist	 og	 stendur	 hann	 í	 15	 vikum	 í	 dag	 frá	 og	 með	 júlí	 2018	 (Arbeids-	 og	

velferdsetaten,	2018).		

Í	Finnlandi	var	sameiginlegi	orlofsréttur	foreldra	 lögfestur	árið	1980.	Þar	var	kerfið	

ögn	 flóknara,	en	 í	upphafi	var	 finnskum	feðrum	skylt	að	 fá	 samþykki	móður	vildu	þeir	

taka	 fæðingarorlof	 (Eydal	 og	 Rostgaard,	 2018).	 Það	 hefur	 þó	 breyst	 í	 dag	 en	 Finnar	

lögfestu	rétt	feðra	árið	2003	og	minnti	fyrirkomulag	þeirra	til	eins	konar	bónuskerfis	þar	

sem	feður	öðluðust	tvær	umfram	vikur	í	fæðingarorlof	að	því	skyldu	að	þeir	hafi	nýtt	sér	

tvær	vikur	af	sameiginlega	orlofsréttinum.	Frá	árinu	2013	hefur	sjálfstæður	orlofsréttur	

feðra	 verið	 lögfestur	 og	 eiga	 þeir	 í	 dag	 rétt	 á	 níu	 vikna	 fæðingarorlofi	 (Eydal	 og	

Rostgaard,	2018;	Mussino,	Tervola	og	Duvander,	2018).		

Árið	1984	 lögfestu	Danir	 sameiginlegt	 fæðingarorlof	 foreldra	og	sama	ár	 tóku	þeir	

einnig	upp	tveggja	vikna	fæðingarorlof	fyrir	feður	(Eydal	og	Rostgaard,	2018).	Árið	1997	

fengu	danskir	feður	að	auki	tvær	vikur	sem	þeir	einir	gátu	nýtt.	Þeir	gátu	þó	aðeins	tekið	

þær	út	á	25.	og	26.	viku	orlofstímabilsins	(Fríða	Rós	Valdimarsdóttir,	2006).	Þessi	réttur	

var	síðan	afnuminn	árið	2002	í	kjölfar	ríkisstjórnarskipta	með	þeim	rökum	að	foreldrar	

ættu	 frekar	 að	 ráða	 sjálfir	 hvernig	 þeir	 kysu	 að	 skipta	 fæðingarorlofinu	 sín	 á	 milli.	

Danskir	 feður	 eiga	 þar	með	 aðeins	 rétt	 á	 tveimur	 vikum	 í	 kjölfar	 fæðingar,	 en	 engan	
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sjálfstæðan	 rétt	 umfram	 það	 og	 er	 Danmörk	 því	 eina	 Norðurlandaþjóðin	 sem	 er	 ekki	

með	 lögbundinn	 orlofsrétt	 feðra	 (Eydal	 og	 Rostgaard,	 2018).	 Danir	 virtust	 þar	 með	

stefna	 í	 aðra	 átt	 en	 hinar	 Norðurlandaþjóðirnar,	 þar	 sem	 þeir	 hættu	 að	 hvetja	 feður	

sérstaklega	 til	 fæðingarorlofstöku	 og	 færðu	 þessa	 ákvörðun	 í	 hendur	 foreldranna	

(Guðný	Björk	Eydal,	2007).	

2.2.1 Fæðingarorlofslöggjöfin	

Markmið	 laga	um	 fæðingar-	og	 foreldraorlof	nr.	 95/2000	er	að	 tryggja	barni	 samvistir	

við	 báða	 foreldra	 sína	 og	 að	 gera	 konum	og	 körlum	kleift	 að	 samræma	 fjölskyldu-	 og	

atvinnulíf.	Löggjöfin	kveður	á	um	að	foreldrar	eigi	rétt	á	alls	níu	mánaða	fæðingarorlofi,	

sem	miðast	við	fæðingu	barns,	frumættleiðingu	eða	töku	barns	sem	ekki	hefur	náð	átta	

ára	aldri	í	varanlegt	fóstur.	Af	þeim	níu	mánuðum	sem	foreldrarnir	eiga	rétt	á,	eiga	þeir	

rétt	á	þremur	mánuðum	hver	fyrir	sig,	auk	sameiginlegra	þriggja	mánaða	sem	þeir	geta	

skipt	sín	á	milli	að	vild.	Þá	þrjá	mánuði	sem	þeir	eiga	hver	fyrir	sig	geta	þeir	aðeins	tekið	

sjálfir	og	er	þeim	óheimilt	að	framselja	rétt	sinn	til	hvor	annars.	Móður	ber	skylda	til	að	

taka	fyrstu	tvær	vikurnar	í	fæðingarorlof	eftir	fæðingu	barns	og	ef	þörf	krefur	er	móður	

leyfilegt	 að	 hefja	 fæðingarorlof	 allt	 að	 mánuði	 fyrir	 áætlaðan	 fæðingardag	 ef	

læknisvottorð	 liggur	 fyrir.	 Foreldrar	hafa	 rétt	 til	 að	nýta	 fæðingarorlof	 sitt	 fram	að	24	

mánaða	aldri	barnsins	(Lög	um	fæðingar-	og	foreldraorlof	nr.	95/2000).	

Foreldrar	sem	eiga	rétt	til	greiðslna	úr	Fæðingarorlofssjóði,	eru	þeir	sem	hafa	verið	

starfandi	samfellt	í	sex	mánuði	á	innlendum	vinnumarkaði	fyrir	fæðingardag	barns.	Það	

á	 bæði	 við	 foreldra	 í	 launuðu	 starfi	 og	 þá	 sem	 eru	 sjálfstætt	 starfandi.	 Þó	 þarf	

starfshlutfall	að	hafa	verið	að	minnsta	kosti	25%	sex	mánuðum	fyrir	fæðingu.	Löggjöfin	

kveður	 einnig	 á	 um	 fæðingarstyrk,	 sem	 foreldrar	 utan	 vinnumarkaðar	 eða	 í	minna	 en	

25%	starfshlutfalli	og	í	námi	geta	átt	rétt	á.	Foreldri	á	rétt	á	slíkum	fæðingarstyrk	sé	það	í	

75%	 til	 100%	 samfelldu	 háskólanámi	 eða	 öðru	 námi	 sem	 gerir	 sambærilegar	 kröfur.	

Námið	þarf	að	vara	 í	að	minnsta	kosti	sex	mánuði	 í	viðurkenndri	menntastofnun	hér	á	

landi.	 Í	 löggjöfinni	 er	 einnig	 kveðið	 á	um	að	 vinnutengd	 réttindi	 foreldra	 séu	 tryggð	 á	

meðan	á	orlofstöku	stendur	(Lög	um	fæðingar-	og	foreldraorlof	nr.	95/2000).	

Fæðingarorlofsgreiðslur	 eru	 sérstakar	 greiðslur	 sem	 greiddar	 eru	 úr	

Fæðingarorlofssjóði	 sem	 fjármagnaður	 er	 með	 tryggingargjöldum	 sem	 öllum	

launagreiðendum	 ber	 að	 greiða	 og	 er	 það	 Vinnumálastofnun	 sem	 annast	 afgreiðslu	
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sjóðsins.	Þá	er	um	að	ræða	ákveðnar	lágmarksgreiðslur	sem	fara	eftir	því	starfshlutfalli	

sem	foreldri	var	í	sex	mánuðum	fyrir	fæðingu	barns.	Fæðingarorlofsgreiðslur	miðast	við	

hlutfall	 launa,	 á	 tólf	 mánaða	 tímabili,	 sem	 lýkur	 hálfu	 ári	 fyrir	 fæðingardag.	

Mánaðarlegar	greiðslur	Fæðingarorlofssjóðs	eru	þar	með	metnar	út	frá	tekjum	og	nema	

80%	af	meðaltali	heildarlauna	foreldris	(Lög	um	fæðingar-	og	foreldraorlof	nr.	95/2000).		

Þak	var	sett	á	greiðslur	Fæðingarorlofssjóðs	árið	2004	sem	gerði	það	að	verkum	að	

mánaðarlegar	greiðslur	geta	aldrei	verið	hærri	en	ákveðið	viðmið	hverju	sinni	(Ingólfur	

V.	 Gíslason,	 2007;	 Þingskjal	 nr.	 130/2004).	 Í	 fyrstu	 var	 miðað	 við	 480.000	 krónur	 á	

mánuði	(Ingólfur	V.	Gíslason,	2007;	Vinnumálastofnun,	2004),	en	var	hækkað	ár	frá	ári	

frá	árunum	2004	til	2009.	Þá	lækkaði	þakið	í	kjölfar	efnahagshrunsins	úr	þeim	535.700	

krónum,	sem	það	var	í	árinu	á	undan,	niður	í	400.000	krónur.	Þakið	var	svo	lækkað	enn	

meira	árið	2010,	en	þá	fór	það	niður	í	300.000	krónur.	Þannig	hélst	það	óbreytt	til	ársins	

2013,	þegar	þakið	fór	að	hækka	aftur	og	er	nú	520.000	krónur	frá	og	með	1.	janúar	2018	

(Vinnumálastofnun,	 e.d.).	 Samkvæmt	 nýjasta	 viðmiði	 geta	 því	mánaðartekjur	 foreldris	

aldrei	numið	hærri	 fjárhæð	en	650.000	krónum	á	mánuði	áður	en	 til	 skerðinga	kemur	

þegar	 reiknaðar	 eru	 út	 fæðingarorlofsgreiðslur	 (Vinnumálastofnun,	 2018).	 Þar	 af	

leiðandi	 getur	 heimilið	 orðið	 fyrir	 aukinni	 tekjuskerðingu	 ef	 foreldri	 sem	 tekur	

fæðingarorlof	með	mánaðartekjur	sem	ná	hæstu	viðmiðum,	sér	í	lagi	ef	það	tekur	meiri	

hluta	orlofsins	(Gíslason,	2007).		

Þær	 breytingar	 sem	 urðu	 á	 fæðingarorlofsgreiðslum	 í	 kjölfar	 efnahagshrunsins	

höfðu	áhrif	á	orlofsnýtingu	feðra.	Orlofsnýting	þeirra	stóð	hæst	árið	2008,	en	árin	eftir	

byrjaði	að	draga	úr	orlofstöku	feðra	(Guðný	Björk	Eydal	og	 Ingólfur	V.	Gíslason,	2014).	

Árið	2008	voru	aðeins	8,3%	feðra	sem	náðu	upp	í	þakið	á	fæðingarorlofsgreiðslum,	en	

þeim	fjölgaði	ári	síðar	þegar	þakið	var	lækkað.	Þá	voru	26%	feðra	sem	náðu	upp	í	þakið	

og	voru	þeir	orðnir	45,7%	árið	2010,	enda	var	þá	búið	að	 lækka	þakið	niður	 í	300.000	

krónur	(Fæðingarorlofssjóður,	2010).		

Ákveðinn	sveigjanleiki	er	í	fæðingarorlofinu	hér	á	landi,	en	orlofið	getur	móðir	hafið	

mánuði	 fyrir	 áætlaðan	 fæðingardag	 barns.	 Sé	 þess	 talin	 þörf	 skal	 læknisvottorð	 liggja	

fyrir	 ástæðum	þess.	Þurfi	 foreldrar	að	dreifa	eða	 lengja	 fæðingarorlofið	geta	þeir	 gert	

það	með	vissum	 skilyrðum.	 Foreldrar	hafa	 kost	 á	því	 að	dreifa	 fæðingarorlofinu	 yfir	 á	

fleiri	tímabil,	en	hvert	tímabil	má	þó	ekki	vera	skemmra	en	tvær	vikur	í	senn	og	þarf	að	
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vera	með	leyfi	vinnuveitanda.	Foreldrar	hafa	einnig	kost	á	því	að	dreifa	orlofinu	á	fleiri	

en	níu	mánuði,	en	það	þarf	þó	að	vera	 innan	tveggja	ára	 frá	 fæðingu	barns.	Foreldrar	

geta	 þá	 jafnvel	 unnið	 samhliða	 orlofinu	 ef	 það	 er	 vilji	 þeirra.	 Heildarhlutfall	 starfs	 og	

fæðingarorlofs	má	þó	ekki	nema	meira	en	100%.	Jafnframt	eiga	foreldrar	rétt	á	lengingu	

fæðingarorlofs	sé	um	fjölburafæðingu	að	ræða	og	eiga	þeir	þá	rétt	á	þremur	mánuðum	

að	 auki	 fyrir	 hvert	 barn	 umfram	 eitt.	 Sé	 um	 alvarleg	 veikindi	 móður	 að	 ræða	 eftir	

fæðingu	 er	 henni	 einnig	 heimilt	 að	 framlengja	 orlofið	 um	 allt	 að	 tvo	 mánuði,	 en	 sjö	

mánuði	ef	vísbendingar	eru	um	alvarlegan	sjúkleika	barns	eða	fötlun	sem	krefst	nánari	

umönnunar	foreldris.	Ef	foreldrar	standa	frammi	fyrir	þeim	erfiðu	aðstæðum	að	eignast	

andvana	barn,	eiga	þeir	rétt	á	fæðingarorlofi	sem	miðast	við	meðgöngulengd.	Þó	á	þessi	

réttur	 aðeins	 við	 ef	 lengd	 meðgöngunnar	 var	 kominn	 fram	 yfir	 18	 vikur	 (Lög	 um	

fæðingar-	og	foreldraorlof	nr.	95/2000).	

Hvað	varðar	forsjárlausa	foreldra,	þá	þurfa	þeir	ávallt	samþykki	þeirra	foreldra	sem	

fer	með	 forsjána	 vilji	 þeir	 nýta	 fæðingarorlof.	 Í	 sumum	 tilfellum	geta	 einnig	 einstæðir	

foreldrar	átt	rétt	á	níu	mánaða	fæðingarorlofi	ef	sannarlega	er	eingöngu	um	eitt	foreldri	

að	ræða,	til	dæmis	ef	einstaklingur	gengst	undir	tæknifrjóvgun,	ættleiðir	barn	eða	tekur	

barn	 í	 varanlegt	 fóstur.	 Eingöngu	 í	 fáum	 undantekningartilvikum	 er	 sjálfstæður	 réttur	

foreldris	framseljanlegur	til	hins	foreldrisins,	til	dæmis	ef	annað	foreldrið	er	ófært	um	að	

annast	 barn	 sitt	 sökum	 sjúkdóms,	 slyss,	 fangelsisvistar	 eða	 andláts	 og	 er	 því	 lögð	 rík	

áhersla	á	 rétt	beggja	 foreldra	til	 fæðingarorlofs	 (Lög	um	fæðingar-	og	 foreldraorlof	nr.	

95/2000).		

2.3 Orlofsnýting	feðra	

Mæður	eru	gjarnan	þær	sem	hefja	fæðingarorlof,	bæði	til	að	aðlagast	nýju	hlutverki	og	

jafna	 sig	 eftir	 fæðingu	 (Ásdís	 A.	 Arnalds	 o.fl.,	 2015;	 Rehel,	 2013),	 en	 einnig	 vegna	

fæðingarorlofslaga	(nr.	95/2000)	sem	skyldar	þær	að	taka	að	minnsta	kosti	fyrstu	tvær	

vikurnar	í	orlof.	Oft	á	tíðum	taka	feður	hluta	orlofsins	með	mæðrum	í	upphafi	(McKay	og	

Doucet,	2010)	og	 líta	 jafnvel	á	það	sem	sitt	hlutverk	að	hlúa	að	bæði	móður	og	barni	

(Ásdís	 A.	 Arnalds	 o.fl.,	 2015;	 Sæunn	 Kjartansdóttir,	 2009).	 Foreldrar	 líta	 almennt	 á	

þennan	 tíma	 sem	 tækifæri	 til	 að	 styðja	 hvor	 annan	 í	 nýja	 hlutverkinu	 og	 til	 að	 njóta	

tímans	saman	(McKay	og	Doucet,	2010).		
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Sameiginlega	 orlofsréttinum	 sem	 foreldrum	 er	 heimilt	 að	 skipta	 sín	 á	milli	 er	 alla	

jafna	nýttur	að	mestu	leyti	af	mæðrum	fremur	en	feðrum	(Duvander	og	Lammi-Taskula,	

2011;	Eydal	og	Gíslason,	2013).	Síðan	sjálfstæður	orlofsréttur	feðra	var	 lögfestur	hér	á	

landi	hefur	orlofstaka	þeirra	verið	í	stöðugri	þróun	og	náði	hún	hámarki	á	árunum	2007	

og	2008	(Velferðarráðuneytið,	2016).	Eftir	2008	byrjaði	að	draga	úr	orlofstöku	feðra	og	

stendur	hún	lægst	árið	2017	(Vinnumálastofnun,	2018).		

Tafla	2.	Þróun	orlofsnýtingar	íslenskra	feðra	frá	2001-2009	

Ár	 Meðaldagafjöldi	feðra	 Meðaldagafjöldi	mæðra	

2001	 39	 186	

2002	 68	 187	
2003	 97	 183	

2004	 96	 182	

2005	 99	 184	

2006	 99	 185	

2007	 101	 181	

2008	 101	 178	

2009	 98	 178	
(Velferðarráðuneytið,	2016).	

	

Í	 töflu	 2	 má	 sjá	 hvernig	 fæðingarorlofstaka	 feðra	 hefur	 þróast,	 frá	 því	 að	 þeir	

öðluðust	sinn	sjálfstæða	rétt	til	fæðingarorlofs	til	ársins	2009.	Árið	2001	nýttu	feður	að	

meðaltali	 39	 daga	 í	 fæðingarorlof	 (Velferðarráðuneytið,	 2016),	 en	 það	 sama	 ár	 stóð	

réttur	feðra	einungis	 í	einum	mánuði	(Þingskjal	nr.	125/1999-2000).	Frá	árinu	2001	fór	

orlofstaka	feðra	vaxandi	allt	til	ársins	2008,	þar	sem	hún	stóð	sem	hæst	í	101	degi	sem	

var	 umfram	 þeirra	 sjálfstæða	 rétt	 (Velferðarráðuneytið,	 2016).	 Þó	 má	 sjá	 í	 töflu	 2	

skyndilega	 aukningu	 á	 orlofstöku	 feðra	 árin	 2002	 og	 2003,	 en	 þau	 sömu	 ár	 var	

sjálfstæður	orlofsréttur	 feðra	að	 lengjast	um	mánuð	hvort	árið	 fyrir	 sig,	 sem	skýrir	þá	

aukningu	(Þingskjal	nr.	125/1999-2000).		

Árið	 2003	 þegar	 orlofsréttur	 kynjanna	 var	 orðinn	 jafn,	 voru	 14%	 feðra	 sem	 nýttu	

aðeins	hluta	af	sjálfstæða	orlofsrétti	sínum	(Velferðarráðuneytið,	2016).	Sama	ár	þegar	

báðir	foreldrar	áttu	rétt	á	jafn	löngu	fæðingarorlofi	var	meðaldagafjöldi	feðra	47%	færri	
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en	 mæðra.	 Næstu	 ár	 á	 eftir	 minnkaði	 bilið	 og	 var	 það	 komið	 í	 43%	 árið	 2008	

(Velferðarráðuneytið,	2016).	Þá	var	orlofstaka	feðra	orðin	nokkuð	stöðug	í	kringum	100	

daga	 fyrir	 og	 í	 kringum	2008.	Árið	2008	 voru	23%	 feðra	 sem	nýttu	orlof	 umfram	 sinn	

sjálfstæða	 rétt	 og	 það	 sama	 ár	 nýttu	 22%	 feðra	 aðeins	 hluta	 af	 sjálfstæða	 orlofsrétti	

sínum.	Eftir	það	dró	úr	orlofstöku	feðra	og	hefur	þróunin	verið	að	færast	í	þá	átt	að	færri	

feður	eru	að	 fullnýta	 sinn	 sjálfstæða	 rétt	 til	 fæðingarorlofs	eða	umfram	hann	og	 fleiri	

feður	eru	aðeins	að	nýta	hluta	af	sínum	sjálfstæða	orlofsrétti	(Vinnumálastofnun,	2017).	

Þessi	þróun	orlofsnýtingar	feðra	hér	á	landi	má	að	mestu	leyti	skýra	út	frá	breytingum	á	

fæðingarorlofsgreiðslum	 í	 kjölfar	 efnahagshrunsins	 árið	 2008	 (Guðný	 Björk	 Eydal	 og	

Ingólfur	V.	Gíslason,	2014).	

Þessa	þróun	má	einnig	sjá	 í	 rannsókn	Sigurðardóttur	og	Garðarsdóttur	 (2018)	sem	

náði	yfir	 tímabilið	2003	til	2011.	Þar	kom	fram	að	feður	sem	tóku	að	minnsta	kosti	90	

daga	 í	 fæðingarorlof	 fór	 fækkandi	 úr	 78%	 niður	 í	 54%	 á	 tímabilinu.	 Einnig	 fór	 þeim	

feðrum	fjölgandi	sem	ekki	tóku	neitt	fæðingarorlof	eða	úr	8%	árið	2003	upp	í	17%	árið	

2011.	

Tafla	3.	Þróun	orlofsnýtingar	íslenskra	feðra	frá	2008-2017	

Ár	 Meðaldagafjöldi	feðra	 Meðaldagafjöldi	mæðra	

2008	 101	 178	

2009	 98	 178	

2010	 92	 179	

2011	 86	 179	

2012	 80	 178	

2013	 81	 180	

2014	 88	 182	

2015	 88	 178	

2016*	 85	 180	

2017*	 76	 177	
(Vinnumálastofnun,	2017).	*Bráðabirgðatölur	

	

Tafla	3	sýnir	hvernig	orlofsnýting	mæðra	og	feðra	hefur	þróast	frá	árunum	2008	til	

2017.	Þá	má	sjá	hvernig	bilið	breikkaði	eftir	að	áhrifa	efnahagskreppunnar	tók	að	gæta	í	

samfélaginu	 (Guðný	 Björk	 Eydal	 og	 Ingólfur	 V.	 Gíslason,	 2014),	 en	 þróunin	 var	 orðin	
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nokkuð	stöðug	frá	árunum	2012	til	2016	þar	sem	orlofsnýting	feðra	stóð	í	13%	til	14%	

áður	en	dró	úr	henni	aftur	árið	2017	(Vinnumálastofnun,	2017).	

Sjá	má	í	töflum	2	og	3	að	orlofstaka	mæðra	hefur	verið	nokkuð	jöfn	frá	lögfestingu	

núgildandi	 laga	um	fæðingar-	og	 foreldraorlof	 (nr.	95/2000),	á	meðan	orlofstaka	feðra	

hefur	tekið	meiri	breytingum	ár	frá	ári.	Þá	hefur	feðrum	fjölgað	sem	taka	skemmra	orlof	

en	þeirra	sjálfstæði	réttur	er.	Árið	2017	tóku	43%	feðra	aðeins	hluta	af	sínum	sjálfstæða	

orlofsrétti	og	þeim	feðrum	sem	nýttu	orlof	umfram	sinn	sjálfstæða	rétt	fækkaði	niður	í	

10%.	Það	ár	voru	feður	að	meðaltali	að	taka	76	daga	í	fæðingarorlof	og	nýttu	feður	að	

meðaltali	57%	færri	daga	en	mæður	gerðu	að	meðaltali	(Vinnumálastofnun,	2017).	

Þegar	orlofsnýting	feðra	á	Norðurlöndunum	er	skoðuð,	þarf	að	taka	tillit	til	þess	að	

bæði	sjálfstæður	réttur	feðra	og	heildarlengd	fæðingarorlofsins	er	mislangt	eftir	þjóðum	

og	nýting	 feðra	því	 í	 takt	 við	 það	 (Eydal	 og	Rostgaard,	 2018).	 Eins	 og	 sjá	má	 í	 töflu	 4	

nýttu	 feður	 hér	 á	 landi	 34%	 af	 heildarorlofi	 árið	 2008,	 sem	 er	 hlutfallslega	meira	 en	

feður	nýttu	það	sama	ár	á	hinum	Norðurlöndunum.	Þó	má	sjá	að	árið	2017	hafði	dregið	

úr	 orlofsnýtingu	 feðra	 hér	 á	 Íslandi	 á	 meðan	 orlofsnýting	 feðra	 hafði	 aukist	 hjá	

nágrannaþjóðum	og	er	orlofsnýting	á	meðal	feðra	í	Svíþjóð	nú	hlutfallslega	jafn	mikil	og	

feðra	hér	á	landi	(Nordic	Statistics,	2018).	Þrátt	fyrir	það	er	orlofsnýting	á	meðal	feðra	í	

Svíþjóð	meiri	í	dögum	talið	þar	sem	heildarorlof	þar	er	38	vikum	lengra	en	heildarorlof	

hér	á	Íslandi	(Eydal	og	Rostgaard,	2018).	

Tafla	4.	Orlofsnýting	feðra	á	Norðurlöndunum	2008	og	2017	

Ár	 Danmörk	 Finnland	 Ísland	 Noregur	 Svíþjóð	

2008	 6%	 7%	 34%	 11%	 22%	

2017	 ..	 11%	 30%	 20%	 29%	
(Nordic	Statistics,	2018).	

	

Í	töflu	4	má	sjá	hvernig	orlofsnýting	feðra	var	á	Norðurlöndunum	á	árunum	2008	og	

2017.	Þó	voru	ekki	til	upplýsingar	um	nýtingu	feðra	í	Danmörku	fyrir	árið	2017,	en	árið	

2016	nýttu	danskir	feður	11%	af	fæðingarorlofinu	(Eydal	og	Rostgaard,	2018).	Þá	hefur	

orlofsnýting	 feðra	 í	 Noregi	 aukist	 hvað	mest	 frá	 árunum	 2008	 til	 2017,	 en	 hún	 hefur	

aukist	úr	aðeins	11%	upp	í	20%	(Nordic	Statistics,	2018).	
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Fæðingarorlofslög	 og	 heimildir	 til	 orlofs	 fyrir	 feður	 eru	 þó	 mismunandi	 milli	

landanna	sem	um	ræðir,	en	orlofsnýting	feðra	hefur	verið	hlutfallslega	meiri	hér	á	landi	

eins	og	sjá	má	í	töflu	4	(Duvander	og	Lammi-Taskula,	2011).		

2.3.1 Áhrif	fæðingarorlofsnýtingar	

Orlofsnýting	hefur	vissulega	áhrif	á	 fjölskyldur,	en	það	er	einnig	margt	 sem	getur	haft	

áhrif	 á	 fæðingarorlofstöku	 foreldra.	Þá	eru	vissir	þættir	 sem	hafa	áhrif	 á	hvort	og	hve	

mikið	 orlof	 foreldrar	 nýta	 hvorir	 fyrir	 sig	 og	 orlofstakan	 sjálf	 hefur	 einnig	 áhrif	 á	

fjölskylduna	 sem	 heild.	 Þar	 sem	 orlofstaka	 gerir	 foreldrum	 kleift	 að	 njóta	 aukinna	

samvista	barn	sitt	hefur	hún	bein	áhrif	á	samband	foreldra	og	barns.	Þá	læra	foreldrar	

inn	 á	 þarfir	 barnsins	 og	 mynda	 þannig	 við	 það	 tengsl.	 Orlofstaka	 gerir	 foreldrum	

jafnframt	tækifæri	til	að	skipta	orlofinu	sín	á	milli	sem	gefur	báðum	foreldrum	færi	á	að	

vinna	utan	heimilis	og	hefur	þar	með	áhrif	á	vinnu	foreldranna	(Gíslason,	2007;	Knudsen	

o.fl.,	2010).		

Fjárhagur	 foreldra	 er	 einn	 stærsti	 þátturinn	 sem	 hefur	 áhrif	 á	 orlofstöku	 þeirra	

(Gíslason,	2007).	Taka	þarf	tillit	til	mikillar	tekjuskerðingar	sem	getur	orðið	í	kjölfar	minni	

vinnu.	 Þetta	 á	 sérstaklega	 við	 þegar	 feður	 taka	 fæðingarorlof,	 en	 þá	 verður	

tekjuskerðing	 oft	 á	 tíðum	 meiri	 þar	 sem	 karlar	 eru	 yfirleitt	 tekjuhærri	 en	 konur	

(Gíslason,	2007).	 Feður	eru	þar	af	 leiðandi	 líklegri	 til	 að	vera	með	 tekjur	 sem	 fara	yfir	

viðmiðunarmörk	um	hámarksgreiðslur	Fæðingarorlofssjóðs.	Því	getur	verið	fjárhagslega	

óhagstætt	 fyrir	 sumar	 fjölskyldur	 að	 fullnýta	 orlofsréttinn.	 Þar	 fyrir	 utan	 gerir	 slík	

tekjuskerðing	 foreldrum	 erfiðara	 fyrir	 að	 standa	 við	 fjárhagslegar	 skuldbindingar	

(Gíslason,	2007).	Þetta	má	sjá	í	töflu	3	þar	sem	feðrum	fór	fækkandi	sem	kusu	að	nýta	

fæðingarorlof	 sitt	 í	 kjölfar	efnahagshrunsins	og	 lækkun	þaksins.	Margir	 feður	kjósa	því	

að	nýta	minna	af	fæðingarorlofsrétti	sínum	vegna	mikillar	skerðingar	á	tekjum.		

Starfshlutfall	 og	 atvinnuþátttaka	 mæðra	 hefur	 einnig	 áhrif	 á	 orlofstöku	 feðra	

(Brandth	og	Gíslason,	2011).	 Séu	mæður	aðeins	 í	hlutastarfi	 eða	mjög	 tekjulágar	gerir	

það	feðrum	erfiðara	fyrir	að	minnka	við	sig	vinnu	þar	sem	tryggja	þarf	nægar	tekjur	fyrir	

heimilið	 svo	 fjölskyldan	búi	 ekki	 við	 skort	 (Brandth	og	Gíslason,	 2011).	 Þar	 af	 leiðandi	

eiga	sumir	 feður	það	til	að	auka	við	sig	vinnu	eftir	 fæðingu	barns	til	að	tryggja	 fjárhag	

fjölskyldunnar,	sem	gerir	það	að	verkum	að	mæður	og	feður	upplifa	foreldrahlutverkið	á	

ólíkan	 hátt	 og	 hefur	 áhrif	 á	 þátttöku	 þeirra	 í	 uppeldi	 barnsins	 (Rehel,	 2013).	 Feður	 í	
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ábyrgðarstöðu	 á	 atvinnumarkaði	 eru	 enn	 fremur	 ólíklegri	 til	 þess	 að	 fullnýta	 sinn	

sjálfstæða	orlofsrétt	en	aðrir	feður	sem	bera	ekki	slíka	ábyrgð	(Auður	Arna	Arnardóttir,	

2008;	 Bryndís	 Jónsdóttir	 og	 Gylfi	 Aðalsteinsson,	 2008).	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	

tekjuhærri	 feður	 nýta	 ekki	 einungis	 minna	 af	 orlofi	 sínu,	 heldur	 verja	 þeir	 einnig	

skemmri	tíma	með	börnum	sínum	þegar	þau	eldast	(Rege	og	Solli,	2010).		

Aftur	á	móti	eiga	tekjuhærri	feður	auðveldara	með	að	skapa	frítíma	til	að	nýta	með	

börnum	sínum,	á	meðan	tekjulágir	feður	eiga	erfiðara	með	að	taka	sér	frí	sökum	lágra	

tekna.	 Þannig	 geta	 háar	 tekjur	 einnig	 haft	 góð	 áhrif	 á	 tengsl	 feðra	 við	 börn	 sín	

(Lickenbrock	og	Braungart-Riekerb,	2015).	 Jafnframt	eiga	 sumir	 feður	auðveldara	með	

að	taka	fæðingarorlof	og	taka	jafnvel	lengra	orlof	en	mæðurnar.	Það	eru	yfirleitt	feður	

sem	 eru	 tekjulægri	 en	 mæðurnar,	 þegar	 mæður	 eru	 í	 fullri	 vinnu	 eða	 ef	 þeir	 eru	

starfandi	á	vinnustað	þar	sem	konur	eru	í	meirihluta	(Naz,	2010).	Þó	eru	tekjulágir	feður	

ólíklegri	til	þess	að	annast	barnið,	hvað	varðar	að	gefa	því	að	borða,	svæfa	barnið	eða	

leika	við	það	(Ásdís	A.	Arnalds	o.fl.,	2015).	Því	er	ljóst	að	tekjur	og	fjárhagur	heimilisins	

hefur	mikil	áhrif	á	það	hvernig	foreldrar	skipta	með	sér	fæðingarorlofinu.	

Margar	rannsóknir	hafa	beinst	að	sambandi	feðra	við	börn	sín	og	tengslum	þeirra	á	

milli.	Rannsókn	Auðar	Örnu	Arnardóttur	 (2008)	bendir	 til	 að	orlofstaka	 feðra	ýti	undir	

tilfinningaleg	tengsl	þeirra	við	börn	sín.	Sænsk	rannsókn	sýndi	fram	á	að	foreldrar	töldu	

fyrst	og	fremst	mikilvægt	að	þeir	nýti	fæðingarorlofsréttinn	og	feður	töldu	mikilvægt	að	

þeir	taki	þátt	í	uppeldi	barna	sinna	og	séu	til	staðar	fyrir	þau	til	jafns	við	mæður	(Wissö	

og	Platin,	2015).	Þeir	 töldu	 jafnframt	nauðsynlegt	að	verja	 tíma	með	börnum	sínum	á	

fyrstu	 árunum	 eftir	 fæðingu	 til	 að	 tryggja	 góða	 tengslamyndun.	 Lengd	 fæðingarorlofs	

getur	skipt	máli	fyrir	tengslamyndun	milli	foreldra	og	barna	(Brandth	og	Gíslason,	2011)	

og	 hve	 snemma	 feður	 mynda	 náin	 tengsl	 við	 börn	 sín	 (Haas	 og	 Hwang,	 2008;	 Wall,	

2014).	Aðrar	rannsóknir	benda	til	þess	að	gæði	samverustunda	og	hvernig	tímanum	er	

varið	 skipti	meira	máli	 en	 lengd	 hvað	 varðar	 tengslamyndun	 (Brown,	Mangelsdorf	 og	

Neff,	2012;	Lamb,	2010).	 Í	rannsókn	Wall	 (2014)	kom	fram	að	feður	töldu	sig	þurfa	að	

verja	góðum	tíma	einir	með	börnum	sínum,	án	móður,	til	að	eiga	kost	á	að	byggja	upp	

sterkt	samband	við	börn	sín.		

Skýr	 tengsl	 eru	 á	 milli	 orlofstöku	 feðra	 og	 fjölda	 vinnustunda	 þegar	 börn	 þeirra	

eldast,	en	því	lengra	fæðingarorlof	sem	feður	taka,	því	færri	vinnustundir	vinna	þeir	eftir	
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að	barnið	eldist	og	verja	þar	með	meiri	tíma	með	barninu	síðar	meir	(Duvander	og	Jans,	

2009).	Lengd	og	gæði	tímans	getur	þar	með	haft	áhrif	á	hvernig	samband	faðir	og	barn	

mynda	sín	á	milli.	Það	hefur	ekki	aðeins	áhrif	á	börnin,	heldur	ekki	síður	á	feðurna	sjálfa	

hvernig	 tíma	þeirra	er	 varið.	Rannsóknir	hafa	enn	 fremur	 sýnt	að	þeir	 feður	 sem	 taka	

lengra	fæðingarorlof	eru	almennt	ánægðari	með	hvernig	samband	þeir	eiga	við	börn	sín,	

samanborið	við	þá	sem	taka	styttra	eða	 jafnvel	ekkert	 fæðingarorlof	 (Haas	og	Hwang,	

2008).	 Þrátt	 fyrir	 það	 virðast	 ákveðnir	 feður	 taka	 skemmra	 fæðingarorlof	 en	það	 sem	

þeim	stendur	til	boða	(Brandth	og	Gíslason,	2011).	

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 því	 fyrr	 sem	 barn	myndar	 tengsl	 við	 foreldri	 því	

sterkari	verða	tengslin	(Haas	og	Hwang,	2008).	Feður	sem	taka	lengra	fæðingarorlof	eru	

líklegri	til	að	hafa	jákvæð	áhrif	á	líf	barna	sinna	og	jafnframt	taka	aukinn	þátt	í	lífi	þeirra	

samanborið	við	feður	sem	taka	styttra	eða	jafnvel	ekkert	fæðingarorlof	og	þeir	eru	auk	

þess	almennt	ánægðari	með	hvers	kyns	samband	þeir	eiga	við	börn	sín	(Haas	og	Hwang,	

2008).	 Það	 hefur	 enn	 fremur	 komið	 í	 ljós	 að	 fæðingarorlofsnýting	 feðra	 og	 þátttaka	

þeirra	í	umönnun	barna	hefur	jákvæð	áhrif	á	þroska	barna	og	mótun	þeirra	(Brandth	og	

Gíslason,	2011;	Heymann	o.fl.,	2017;	Unterhofer	og	Wrohlich,	2017).	

Rannsókn	Duvander	o.fl.	 (2016)	sýndi	enn	fremur	fram	á	að	orlofstaka	feðra	hefur	

áhrif	 á	 fjölskyldustærð,	en	karlar	 verða	gjarnan	áhugasamari	um	að	eignast	 fleiri	börn	

eftir	 aukna	 þátttöku	 í	 fæðingarorlofi.	 Meiri	 líkur	 eru	 því	 á	 öðru	 barni	 ef	 feður	 taka	

fæðingarorlof	með	 fyrsta	 barni,	 samanborið	 við	 feður	 sem	 taka	 ekkert	 fæðingarorlof.	

Hér	 á	 landi	 aukast	 þessar	 líkur	 til	muna	 þar	 sem	 lengri	 orlofstaka	 virðist	 auka	 líkur	 á	

frekari	 barneignum.	 Í	 Noregi	 er	 þessu	 öfugt	 farið	 en	 þar	 minnka	 líkurnar	 á	 frekari	

barneignum	ef	 feður	taka	orlof	umfram	sinn	fasta	rétt.	 Í	Svíþjóð	virðist	 lengd	orlofsins	

hins	vegar	ekki	hafa	áhrif	á	fjölskyldustærð	líkt	og	í	Noregi	og	á	Íslandi.		
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3 Kenningarlegur	bakgrunnur	
Eins	 og	 fram	hefur	 komið	 geta	margir	 þættir	 haft	 áhrif	 á	 fæðingarorlofstöku	 foreldra.	

Hér	verður	stuðst	við	vistfræðikenninguna	til	að	útskýra	nánar	hvernig	orlofstaka	verður	

fyrir	áhrifum	annarra	þátta	og	hvernig	fjölskyldan	verður	fyrir	áhrifum	hennar	út	frá	því	

sem	kenningin	leggur	upp	með.	Líkt	og	fram	kom	í	umfjöllun	hér	að	framan	nýta	feður	

almennt	minna	 af	 orlofsrétti	 sínum	en	mæður,	 sem	getur	 haft	 áhrif	 á	 tengslamyndun	

barna	við	 feður	sína.	Stuðst	verður	við	tengslakenninguna	til	að	 fjalla	nánar	um	tengsl	

barna	og	feðra	með	það	að	markmiði	að	skýra	nánar	hvernig	nærvera	feðra	hefur	áhrif	á	

börn	á	fyrstu	mánuðum	í	lífi	þeirra.	

3.1 Vistfræðikenningin		

Vistfræðikenningin	 (e.	ecological	 systems	 theory)	var	 fyrst	 sett	 fram	af	 sálfræðingnum	

Urie	Bronfenbrenner	(1917-2005).	Í	vistfræðikenningunni	er	lögð	áhersla	á	heildarsýn	og	

mikilvægi	 þess	 að	 horfa	 á	 einstaklinginn	 út	 frá	 innra	 og	 ytra	 umhverfi	 hans	 (Geldard,	

Geldard	 og	 Yin	 Foo,	 2016).	 Bronfenbrenner	 skipti	 umhverfi	 einstaklings	 í	 eftirfarandi	

fimm	 kerfi;	 nærkerfi	 (e.	 microsystem),	 miðkerfi	 (e.	 mesosystem),	 stofnanakerfi	 (e.	

exosystem),	 heildarkerfi	 (e.	 macrosystem)	 og	 lífkerfi	 (e.	 chronosystem).	 Kerfin	 sagði	

hann	starfa	bæði	saman	og	í	sitthvoru	lagi	og	tengjast	því	öll	að	einhverju	leyti,	en	eru	

engu	að	síður	ólík	(Bronfenbrenner,	1979).		

Kerfin	 raðast	 einnig	 niður	 eftir	 því	 hve	 náið	 þau	 snerta	 einstaklinginn.	 Undir	

nærkerfið	falla	allir	þættir	í	nánasta	umhverfi	barnsins	og	þeir	sem	standa	því	næst,	það	

er	 nánasta	 fjölskylda	 þess	 og	 samskipti	 þeirra	 á	 milli	 (Beckett	 og	 Taylor,	 2010;	 Berk,	

2007).	Miðkerfið	snýr	að	þeim	þáttum	sem	foreldrar	barnsins	eru	virkir	þátttakendur	að,	

eins	og	atvinna,	heimili	og	annað	sem	þeir	hafa	beina	tengingu	við.	Stofnanakerfið	er	að	

mörgu	leyti	líkt	miðkerfinu,	en	það	snýr	að	samskonar	þáttum	nema	hér	eru	foreldrarnir	

ekki	beinir	þátttakendur.	Hér	er	um	að	ræða	þætti	sem	fjölskyldan	hefur	beina	tengingu	

við,	til	að	mynda	starf	foreldra,	skóla	og/eða	leikskóla	barna.	Bæði	mið-	og	stofnanakerfi	

hafa	 áhrif	 á	 nánasta	 umhverfi	 foreldranna.	 Að	 lokum	 heldur	 heildarkerfið	 utan	 um	

stærri	þætti	sem	foreldrarnir	hafa	ekki	bein	áhrif	á,	en	geta	samt	sem	áður	verið	þættir	

sem	hafa	bein	áhrif	á	þau,	 til	að	mynda	 löggjöf,	 réttindi	einstaklinga,	velferðarkerfi	og	
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stefnur	 stjórnvalda	 (Bronfenbrenner,	 1979).	 Heildarkerfið	 er	 því	 kerfið	 sem	 stendur	

einstaklingnum	fjærst	en	snertir	hann	engu	að	síður.	Öll	minni	kerfin	eru	hluti	af	þessu	

kerfi	 og	 verða	 fyrir	 áhrifum	 þess.	 Þessi	 kerfi	 snúa	 öll	 að	 samspili	 einstaklings	 og	

samfélags	og	hafa	þar	með	áhrif	 á	hvernig	einstaklingur	hegðar	 sér,	með	beinum	eða	

óbeinum	 hætti	 (Beckett	 og	 Taylor,	 2010;	 Berk,	 2007).	 Lífkerfið	 er	 aðeins	 frábrugðið	

hinum	kerfunum	en	það	snýr	að	breytingum	sem	eiga	sér	stað	yfir	lengri	tíma.	Það	geta	

verið	breytingar	eins	og	uppbygging	fjölskyldunnar,	efnahagsleg	staða,	heimili	og	starf.	

Þetta	getur	því	verið	þróun	fæðingarorlofslaga,	þróun	fjölskylduforma	og	aukin	réttindi	

feðra	til	fæðingarorlofs	(Bronfenbrenner,	1993;	2000).	

Stefnur	þjóða	tilheyra	heildarkerfinu	og	hafa	þær	áhrif	á	samfélagsþegna	sína	líkt	og	

heildarkerfið	 hefur	 áhrif	 á	 einstaklinga	 í	 undirkerfum	 sínum.	 Ef	 tekin	 er	 fyrir	

fjölskyldustefna	þá	hefur	hún	áhrif	á	alla	þá	þætti	sem	falla	undir	heildarkerfi.	Það	eru	til	

að	mynda	atvinnuþátttaka	beggja	foreldra,	auk	dagvistun	og/eða	skóla	barns/barna	sem	

falla	 undir	 mið-	 og	 stofnanakerfi.	 Fjölskyldustefna	 hefur	 einnig	 áhrif	 á	 hvern	 og	 einn	

fjölskyldumeðlim	 að	 því	 leyti	 hvernig	 samskipti	 eru	 þeirra	 á	 milli	 varðandi	 skiptingu	

fæðingarorlofs	 og	 annarra	 þátta	 sem	 við	 koma	 fjölskyldulífinu.	 Því	 skipta	 öll	 kerfi	

kenningarinnar	máli	þar	sem	hvert	og	eitt	þeirra	snýr	að	ákveðnum	þáttum	sem	snerta	

einstaklinginn	á	einn	eða	annan	hátt.	Vistfræðikenningin	sýnir	þar	með	fram	á	hvernig	

ýmsir	þættir	vinna	saman	 innan	samfélags	og	hafa	áhrif	hver	á	annan,	hvort	 sem	þeir	

standa	einstaklingi	nær	eða	fjær.	Þetta	taldi	Bronfenbrenner	gera	hvert	og	eitt	samfélag	

einstakt	 þar	 sem	 samfélög	 væru	 ólík	 sín	 á	 milli	 og	 yrðu	 fyrir	 mismunandi	 áhrifum	

(Bronfenbrenner,	2000).		

Allir	 þessir	 þættir	 hafa	 bein	 eða	 óbein	 áhrif	 á	 foreldra	 að	 einhverju	 leyti.	

Vistfræðikenningin	 gefur	 þar	 með	 góða	 sýn	 á	 samspil	 þátta	 eins	 og	 hvernig	

einstaklingurinn	 og	 umhverfið	 hafa	 áhrif	 hvort	 á	 annað	 og	 hvernig	 félags-	 og	

menningarleg	 gildi	 geta	 haft	 áhrif	 á	 einstaklinginn	 eins	 og	 hegðun	 hans	 (Beckett	 og	

Taylor,	 2010).	Með	 því	 að	 skoða	 þessa	 þætti	 innan	 samfélaga	 er	 bæði	 hægt	 að	 gera	

grein	 fyrir	 og	 greinarmun	 á	 stærri,	 sem	 og	 smærri	 þáttum	 samfélagsins	

(Bronfenbrenner,	 2000).	 Það	 getur	 því	 verið	 mikilvægt	 hvað	 varðar	

fæðingarorlofsnýtingu	 feðra,	 en	 vissir	 þættir	 innan	 samfélagsins	 geta	 haft	 áhrif	 á	 það	

hvernig	og	hvenær	feður	nýta	fæðingarorlof.		
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3.2 Tengslakenningin	
Sálgreinirinn	og	geðlæknirinn	John	Bowlby	(1907-1990)	setti	fram	tengslakenninguna	(e.	

attachment	 theory)	og	 kannaði	hann	 fyrst	og	 fremst	þörf	ungbarna	 til	 að	mynda	náin	

tilfinningatengsl	við	uppalendur	sína.	Tengslin	taldi	hann	stjórnast	af	eðlislægri	hvöt	til	

að	 bindast	 uppalanda	 sínum	 sérstökum	 tilfinningaböndum,	 sem	 veitir	 börnum	öryggi,	

umönnun	og	vernd	(Bowlby,	1958).	Tengslamyndun	í	frumbernsku	er	mikilvæg	því	hún	

leggur	grunninn	að	tengslum	við	foreldra	barnsins	sem	og	öllum	samskiptum	þess	síðar	

á	 lífsleiðinni.	 Góð	 tengslamyndun	 stuðlar	 því	 almennt	 að	 heilbrigði	 barnsins	 (Bowlby,	

1988;	 1982;	 Brandth	 og	 Gíslason,	 2011;	 Brummelte	 og	 Galea,	 2016;	 Dubber,	 Reck,	

Muller	og	Gawlik,	2015;	Smith-Nielsen	o.fl.,	2016).	Þessi	fyrstu	tengsl	myndar	barnið	alla	

jafna	við	þann	aðila	sem	annast	það	hvað	mest	og	sækir	því	 í	nærveru	hans.	Fyrir	eins	

árs	aldur	eru	þessi	tengsl	mynduð	hjá	barninu	og	geta	þar	með	sagt	til	um	hvernig	því	

eigi	eftir	að	semja	við	aðra	 í	 kringum	það	 (Bowlby,	1982).	Þar	af	 leiðandi	mynda	börn	

tengsl	við	feður	á	sama	hátt	og	þau	mynda	tengsl	við	mæður	og	eru	því	báðir	foreldrar	

jafn	mikilvægir	fyrir	barnið	(Cummings	og	Cummings,	2002;	Ludolpdh	og	Dale,	2012).	Af	

því	gefnu	er	lögð	áhersla	á	gæði	umönnunar	á	fyrstu	þremur	árum	í	 lífi	barnsins,	bæði	

hvað	varðar	fæðingarorlofstöku	foreldra	sem	og	annarra	sem	koma	að	umsjá	þess	eins	

og	leikskólum	(Brandth	og	Gíslason,	2011;	World	Health	Organization,	2004).	

Á	 fyrstu	mánuðum	 í	 lífi	 hvers	 barns	 á	 því	 sér	 stað	mikilvægt	þroskaskeið	þar	 sem	

barnið	er	hvað	móttækilegast	 fyrir	 alls	 kyns	áreitum	úr	umhverfinu.	Þar	af	 leiðandi	er	

mikilvægt	 að	 barnið	 sé	 örvað	 á	 uppbyggilegan	hátt	 bæði	 af	móður	 og	 föður	 (Bowlby,	

1982;	1988;	Brandth	og	Gíslason,	2011;	Winston	og	Chicot,	2016).	Með	því	móti	stuðla	

foreldrar	 að	 heilbrigðum	 þroska	 barnsins	 og	 viðhalda	 honum	 með	 góðum	 og	

uppbyggilegum	 samskiptum	 (Music,	 2017;	 World	 Health	 Organization,	 2004).	 Einnig	

hefur	verið	sýnt	fram	á	að	þátttaka	feðra	í	umönnun	barna	hefur	jákvæð	áhrif	á	þroska	

barna	og	mótun	þeirra	(Brandth	og	Gíslason,	2011;	Heymann	o.fl.,	2017;	Unterhofer	og	

Wrohlich,	2017).	Því	er	mikilvægt	að	feður	séu	jafn	virkir	þátttakendur	í	lífi	barna	sinna	

og	 mæður	 svo	 börn	 geti	 myndað	 góð	 tengsl	 við	 báða	 foreldra.	 Með	 því	 móti	 stuðla	

foreldrar	ekki	 aðeins	að	heilbrigðum	þroska	barnsins	heldur	einnig	 sterkari	 sjálfsmynd	

þess	(Bowlby,	1988).	Þar	af	 leiðandi	er	fæðingarorlofstíminn	kjörinn	tími	fyrir	 feður	að	
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kynnast	 börnum	 sínum	og	 læra	 inn	 á	 þarfir	 þeirra.	 Það	 veitir	 börnum	betra	 færi	 á	 að	

mynda	 tengsl	 við	 þá	 þar	 sem	 þessi	 tengsl	 myndast	 fyrir	 eins	 árs	 aldur	 barns.	 Jafn	

mikilvægt	er	því	fyrir	feður	og	það	er	fyrir	mæður	að	vera	næmir	á	þarfir	barns	síns	og	

vera	virkir	uppalendur	til	að	tryggja	góða	tengslamyndun	við	barnið	(Brown	o.fl.,	2012).		

Það	er	talið	vera	barni	fyrir	bestu	að	þekkja	báða	foreldra	sína,	en	það	styrkir	og	eflir	

barnið	 á	 marga	 vegu.	 Það	 stuðlar	 til	 að	 mynda	 að	 ákveðnu	 öryggi	 hjá	 barninu	 og	

auðveldar	því	að	mynda	tengsl	við	fleiri	aðila	(Salvör	Nordal,	2010).	Öryggi	er	einnig	sú	

tilfinning	 sem	barnið	 þarf	 að	 finna	 að	 sé	 til	 staðar	 svo	það	 sé	 fært	 um	að	mynda	 slík	

tengsl.	 Því	 skiptir	 máli	 að	 barn	 finni	 til	 öryggis	 í	 garð	 beggja	 foreldra	 og	 að	 ákveðið	

jafnvægi	 ríki	 þeirra	 á	 meðal	 (Bowlby,	 1958).	 Tengslamyndun	 sem	 þessa	 taldi	 Bowlby	

hafa	áhrif	á	mótun	sjálfsmyndar	barna.	Því	er	nærvera	þeirra,	sem	veitir	barninu	öryggi	

og	 stuðning,	afar	mikilvæg	og	getur	 reynst	barninu	 sem	öflug	 forvörn	 (Bowlby,	1988).	

Tengslamyndun	er	jafnframt	talin	vera	einn	mikilvægasti	uppeldisþátturinn	vegna	þeirra	

víðtæku	 áhrifa	 sem	 hún	 hefur	 á	 marga	 þætti	 í	 lífi	 barnsins	 (Bowlby,	 1988).	 Til	 að	

viðhalda	 góðum	 tengslum	 við	 barn	 þurfa	 samskipti	 meðal	 annars	 að	 einkennast	 af	

gagnvirkni	og	líkamlegri	og	tilfinningalegri	nálægð.	Því	þarf	faðirinn	að	vera	til	staðar	til	

að	stuðla	að	sterkum	tengslum	við	barnið	til	lengri	tíma	(Howe,	2012).		

Rannsóknir	 hafa	 einnig	 sýnt	 fram	 á	 að	 foreldrar	 telja	 samveru	 með	 barni	 sínu	 á	

fyrstu	mánuðum	í	 lífi	þess	stuðla	að	betri	 tengslum	þeirra	á	milli.	Á	þessum	tíma	 læra	

þau	 á	 hvort	 annað	 og	 ef	 aðeins	 móðirin	 tekur	 fæðingarorlof	 skerðir	 það	 möguleika	

föðurs	 til	 að	 eiga	 jafn	 góð	 tengsl	 við	 barnið	 (Auður	Arna	Arnardóttir,	 2008;	 Plotka	 og	

Busch-Rossnagel,	 2018).	 Einnig	 eru	 vissir	 þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 samband	 föður	 og	

barns,	 til	 dæmis	 hvernig	 samband	 faðir	 á	 við	 móður.	 Það	 getur	 haft	 áhrif	 á	 hvernig	

tengsl	faðir	myndar	við	barn	sitt.	Ef	samband	foreldra	er	ekki	talið	gott	eiga	feður	það	til	

að	draga	sig	til	hlés	sem	bitnar	gjarnan	á	samskiptum	þeirra	við	börn	sín	og	tengsl	rofna	

(Lickenbrock	og	Braungart-Riekerb,	2015;	Roggman,	Boyce,	Cook	og	Cook,	2002).	Þegar	

aðstæður	eru	ekki	upp	á	sitt	besta	og	foreldrar	eiga	í	erfiðleikum	með	að	mynda	tengsl	

við	 barn	 sitt	 getur	 það	 í	 sumum	 tilvikum	 leitt	 til	 tengslaröskunar	 ef	 ekkert	 er	 að	 gert	

(Ohoka	o.fl.,	2014).		
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4 Aðferðafræðilegur	bakgrunnur	
Í	eftirfarandi	kafla	verður	greint	frá	aðferðum	rannsóknarinnar	og	hvernig	staðið	hefur	

verið	að	framkvæmd	hennar.	Kynnt	verða	markmið	og	rannsóknarspurningar	og	verður	

rannsóknaraðferðinni	 gerð	 skil,	 ásamt	 gagnasöfnun	 og	 greiningu	 gagna.	 Að	 því	 loknu	

verður	fjallað	um	gæði	rannsóknarinnar	og	siðferðisleg	álitamál.	

4.1 Markmið	og	rannsóknarspurningar	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 kanna	 hvaða	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	 orlofsnýtingu	

feðra	 og	 hverjar	 ástæður	 eru	 fyrir	 því	 að	 sumir	 feður	 fullnýta	 ekki	 fæðingarorlofsrétt	

sinn.		

Rannsóknarspurningarnar	 eru	 eftirfarandi;	 (1)	 Hvað	 einkennir	 þá	 feður	 sem	 taka	

fæðingarorlof	og	þá	sem	gera	það	ekki?	(2)	Hvað	veldur	því	að	sumir	feður	nýta	ekki	

orlofsrétt	sinn	til	fulls?	

Enn	fremur	voru	settar	fram	tvær	tilgátur;	því	hærri	sem	mánaðartekjur	feðra	eru,	því	

ólíklegri	eru	þeir	til	að	fullnýta	sinn	sjálfstæða	rétt	til	fæðingarorlofs	og	feður	með	eigin	

rekstur	eru	ólíklegri	til	að	nýta	sjálfstæðan	rétt	sinn	fæðingarorlofs.	

4.2 Rannsóknaraðferð		

Notast	 var	 við	 megindlega	 rannsóknaraðferð	 við	 gerð	 þessarar	 rannsóknar.	 Unnið	 var	 úr	

fyrirliggjandi	 megindlegum	 gögnum	 úr	 rannsóknarverkefni	 Dr.	 Guðnýjar	 Bjarkar	 Eydal,	

prófessors	við	Félagsráðgjafardeild	og	Dr.	Ingólfs	V.	Gíslasonar,	dósent	í	félagsfræði.	Rannsókn	

þeirra	 var	ætlað	 að	meta	 langtímaáhrif	 laga	 um	 fæðingar-	 og	 foreldraorlof	 nr.	 95/2000	 á	

atvinnuþátttöku	 og	 fjölskyldulíf	 foreldra	 sem	 eignast	 sitt	 fyrsta	 barn.	 Rannsóknin	 var	

framkvæmd	með	 spurningalista	 sem	 lagður	 var	 fyrir	 foreldra	 	 þegar	 barn	þeirra	 hafði	 náð	

þriggja	ára	aldri,	árin	2001,	2007,	2013	og	2018.	Hér	er	unnið	með	gögnin	sem	aflað	var	árið	

2018.	Um	er	að	ræða	þýðisrannsókn	sem	náði	til	allra	foreldra	á	Íslandi	sem	eignuðust	barn	

árið	2014	og	var	fyrsta	barn	móður,	en	þýðisrannsóknir	gefa	rannsakanda	færi	á	að	alhæfa	út	

frá	niðurstöðum	þar	sem	þær	spegla	þýðið	í	heild	sinni	(Field,	2013).	Niðurstöður	verða	því	

áreiðanlegri	og	nákvæmari	fyrir	vikið	(Yilmaz,	2013).	

Í	rannsókninni	var	lagður	fyrir	spurningalisti	sem	sendur	var	á	þýðið	með	rafrænum	

hætti	og	gátu	báðir	 foreldrar	svarað	 listanum.	 Í	 rannsókninni	var	notast	við	blandaðan	

spurningalista,	 sem	 samanstóð	 af	 valspurningum,	 opnum	 spurningum	 og	 lokuðum	
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spurningum.	Lokaðar	spurningar	hjálpa	rannsakanda	að	bera	kennsl	á	ákveðin	mynstur	

sem	geta	skapast	í	slíkum	könnunum	þar	sem	það	„neyðir”	þátttakendur	til	þess	að	taka	

afstöðu.	Opnar	spurningar	gerir	þátttakendum	aftur	á	móti	kleift	að	tjá	skoðanir	sínar	án	

þess	 að	 verða	 fyrir	 áhrifum	 frá	 rannsakanda	 (Yilmaz,	 2013).	 Í	 spurningalistunum	 var	

meðal	 annars	 spurt	 að	 því	 hvernig	 foreldrar	 höguðu	 fæðingarorlofi	 sínu,	 umönnun	

barnsins	 og	 atvinnuþátttöku	 sinni.	 Gögnin	 ná	 frá	 ári	 fyrir	 fæðingu	 til	 þriggja	 ára	 eftir	

fæðingu	 barnsins	 og	 er	 því	 um	 fjögurra	 ára	 tímabil	 að	 ræða.	 Þessi	 viðamiklu	 gögn	 á	

fæðingarorlofsnýtingu	 foreldra	 og	 umönnun	 barns	 fyrstu	 þrjú	 árin	 gefur	 rannsakanda	

færi	á	að	prófa	tilgáturnar	sem	lagðar	voru	upp	með	í	byrjun	ferlisins.		

Alls	 voru	 1710	 einstaklingar	 sem	 uppfylltu	 skilyrði	 til	 þátttöku	 og	 fengu	 þeir	 sent	

kynningarbréf	 á	 rannsókninni.	 Ekki	 náðist	 í	 44	 einstaklinga	 og	 voru	 bréf	 þeirra	

endursend.	 Þá	 voru	 944	 þátttakendur	 sem	 svöruðu	 spurningalistanum	 sem	 gerði	

svarhlutfallið	56%,	en	talið	er	æskilegt	að	svarhlutfall	sé	að	minnsta	kosti	50%	(Rubin	og	

Babbie,	2017).	Nái	svarhlutfall	60%	til	70%	hefur	það	verið	talin	mjög	góð	svörun.	Hins	

vegar	þarf	svarhlutfall	ekki	endilega	að	ná	svo	háu	hlutfalli	til	þess	að	könnunin	hafi	vægi	

(Rubin	og	Babbie,	2017).	Við	framkvæmd	þessarar	rannsóknar	var	einblínt	á	feður	sem		

voru	í	sambúð	eða	hjónabandi	með	móður	barns	við	útfyllingu	spurningakönnunarinnar,	

alls	796	þátttakendur.	

Megindlegar	 rannsóknaraðferðir	 geta	 verið	 af	 margs	 konar	 toga,	 svo	 sem	

spurningalistakannanir,	 innihaldsgreiningar,	tilraunir	og	fyrirliggjandi	gögn.	Í	þess	konar	

aðferðum	er	unnið	með	breytur	 sem	notaðar	 eru	 til	 að	mæla	 tengsl	 á	milli	 efnislegra	

staðreynda	 (Neuman,	 2014;	 Field,	 2013;	 Yilmaz,	 2013).	 Ekki	 var	 verið	 að	 leitast	 eftir	

upplifun,	 dýpt	 eða	 reynslu	 þátttakenda	 eins	 og	 tilgangur	 eigindlegra	 rannsókna	 er	

(Yilmaz,	2013).	Í	þessari	rannsókn	var	unnið	með	fyrirliggjandi	gögn	úr	spurningakönnun	

og	var	því	megindleg	rannsóknaraðferð	augljós	kostur.	Leitað	var	eftir	tengslum	á	milli	

orlofsnýtingar	 feðra	 og	 fimm	 bakgrunnsbreyta;	 aldurs,	 menntunar,	 stöðu	 á	

vinnumarkaði,	starfs	og	tekna.		

Í	megindlegum	rannsóknaraðferðum	er	unnið	út	frá	afleiðsluhugtakinu	sem	er	ólíkt	

því	 sem	 gert	 er	 í	 eigindlegum	 rannsóknaraðferðum,	 en	 þar	 er	 unnið	 út	 frá	

aðleiðsluhugtakinu.	Með	afleiðslu	er	 átt	 við	 að	 rannsakandi	byrjar	 á	því	 að	 setja	 fram	

tilgátu	 sem	 hann	 reynir	 síðar	 að	 sanna	 í	 lok	 rannsóknar.	 Það	 er	 öfugt	 við	 það	 sem	
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aðleiðsla	 gengur	 út	 á,	 en	 þá	 endar	 rannsakandi	 á	 því	 að	 setja	 fram	 tilgátu	 sem	 hann	

sníðir	 út	 frá	 þeim	 niðurstöðum	 sem	 fengust	 úr	 eigindlegri	 rannsókn	 hans	 (Neuman,	

2014).		

Megindleg	 aðferðarvinna	 hefst	 því	 á	 að	 rannsakandi	 velur	 sér	 viðfangsefni	 og	

afmarkar	 efnið	 með	 rannsóknarspurningu/um	 og	 tilgátu	 tengdri	 efninu.	 Að	 því	 loknu	

hannar	hann	rannsóknina	og	aflar	sér	gagna	sem	hann	setur	upp	í	tölfræðilega	greiningu	

áður	en	hægt	er	að	opinbera	niðurstöður.	Tölfræðileg	greining	er	yfirleitt	gerð	í	sérstöku	

tölfræðiforriti.	Niðurstöður	megindlegra	 rannsókna	eru	unnar	eftir	 sérstökum	stöðlum	

hverju	sinni.	Þegar	búið	er	að	greina	gögnin	eru	þau	túlkuð	í	samanburði	við	tilgátu	og	

rannsóknarspurningar	sem	lagt	er	upp	með	í	upphafi	ferlisins.	Síðar	eru	niðurstöðurnar	

túlkaðar	í	formi	talna	og	þeim	síðan	varpað	fram	á	ýmsan	lýsandi	myndrænan	hátt,	líkt	

og	með	súluriti,	línuriti	eða	gröfum	svo	fátt	eitt	sé	nefnt	(Neuman,	2014).		

4.3 Gagnasöfnun	og	greining	gagna	
Gerð	 var	 greining	 á	 fyrirliggjandi	 gögnum	 (e.	 secondary	 analysis)	 í	 þessari	 rannsókn.	 Í	

slíkri	 greiningu	 notast	 rannsakandi	 við	 tilbúin	 gögn	 sem	 safnað	 hefur	 verið	 af	 öðrum	

rannsakendum	 í	 stað	þess	að	 framkvæma	eigin	 rannsókn	 frá	grunni	 (Rubin	og	Babbie,	

2017;	 Gilbert,	 2008).	 Stuðst	 var	 við	 þversniðsgögn	 sem	 aflað	 var	 árið	 2018	 með	

spurningalistum	til	allra	foreldra	á	Íslandi	sem	eignuðust	sitt	fyrsta	barn	2014.		

Félagsvísindastofnun	 Háskóla	 Íslands	 sá	 um	 framkvæmd	 könnunarinnar.	 Einnig	 sá	

Félagsvísindastofnun	Háskóla	Íslands	um	að	tilkynna	rannsóknina	til	Persónuverndar,	en	

hvorki	þurfti	 leyfi	Persónuverndar	né	Vísindasiðanefndar	þar	sem	viðfangsefnið	er	ekki	

af	 viðkvæmum	 toga.	 Í	 kynningarbréfi	 sem	 sent	 var	 á	 lögheimili	 barnanna	 voru	

upplýsingar	til	foreldranna	um	hvar	mætti	nálgast	spurningakönnunina	á	netinu,	ásamt	

auðkennisnúmeri	 hverrar	 fjölskyldu.	 Þátttakendur	 gátu	 svarað	 könnun	 í	 tölvu	 eða	

farsíma.	 Foreldrar	 gátu	 ráðið	 hvor	 þeirra	 svaraði	 spurningalistanum	 eða	 ákveðið	 að	

svara	 saman,	 algengast	 var	 að	móðir	 svaraði	 spurningalistanum	 eða	 í	 67,3%	 tilfella.	 Í	

17,5%	tilfella	svöruðu	foreldrar	spurningalistanum	saman	og	feður	í	15,2%	tilfella.	

Greining	gagna	fór	fram	í	tölfræðiforritinu	Statistical	Package	for	the	Social	Sciences	

(SPSS).	Orlofstöku	feðra	var	skipt	í	þrjá	flokka;	þeir	sem	tóku	ekkert	fæðingarorlof,	þeir	

sem	 tóku	 minna	 en	 þrjá	 mánuði	 og	 þeir	 sem	 tóku	 þrjá	 mánuði	 eða	 meira	 í	

fæðingarorlof.	Útbúnar	voru	bakgrunnsbreytur;	aldur,	menntun,	staða,	starf	og	tekjur	til	
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að	kanna	tengsl	við	orlofstöku	feðra	og	miða	allar	bakgrunnsbreytur	við	fjórða	aldursár	

barns.	Einnig	var	notast	við	svör	þátttakenda	úr	opinni	spurningu	um	ástæður	þess	að	

feður	fullnýttu	ekki	orlofsrétt	sinn.	Það	gaf	skýrari	mynd	á	orlofstöku	feðra	og	ástæður	

þess	að	feður	tóku	ekki	meira	fæðingarorlof	en	þeir	gerðu.	Til	að	skoða	samband	aldurs,	

menntunar,	stöðu,	starfs	og	tekna	á	orlofsnýtingu	feðra	voru	gerðar	tíðnitöflur	fyrir	alla	

flokkana,	auk	krosstaflna.	Þá	var	gert	kí-kvaðrat	próf	(e.	Pearson	Chi-square)	til	að	meta	

hvort	marktækur	munur	væri	á	flokkunum.	Slík	prófun	sýnir	p-gildi	og	er	miðað	við	að	

það	fari	ekki	ofar	en	0,05	svo	það	teljist	marktækt	miðað	við	95%	öryggismörk	(Rubin	og	

Babbie,	2017).	Niðurstöður	eru	kynntar	á	myndrænan	hátt	í	töflum	og	stöplaritum	sem	

útbúnar	voru	í	reikniforritinu	Excel.	

4.4 Framkvæmd	ritgerðar	

Vinna	 að	 ritgerðinni	 stóð	 yfir	 tímabilið	 maí	 til	 nóvember	 2018.	 Hún	 hófst	 formlega	 á	

námskeiðinu	 Rannsóknaraðferðir	 í	 félagsráðgjöf	 síðastliðið	 vor.	 Þá	 var	 unnið	 að	 öflun	

fræðilegra	heimilda	sem	og	rannsóknaráætlun	með	gróflegri	verk-	og	tímaáætlun	um	hvernig	

skipulag	verkefnisins	yrði	háttað	fram	að	skiladegi	þess.		

Í	júní	hófst	svo	verkefnavinnan	að	fullu	þar	sem	byrjað	var	á	að	afla	allra	fræðilegra	

heimilda	 fyrir	verkefnið	sem	hélt	áfram	út	 júlímánuð.	 Í	ágúst	hófst	vinna	með	gögn	úr	

spurningakönnuninni	 en	 rannsakandi	 fylgdist	 með	 úrvinnslu	 gagna	 og	 framkvæmdi		

tíðnitöflur	og	marktektarpróf	með	niðurstöðum	sem	vörðuðu	fæðingarorlofstöku	feðra	

og	bakgrunn	þeirra.	Rannsóknarvinnu	var	lokið	í	byrjun	september	og	um	miðjan	mánuð	

var	 fyrstu	drögum	skilað	að	 fræðilega	hluta	og	 rannsóknarhluta	verkefnisins.	Auk	þess	

hófst	vinnan	við	niðurstöðukafla,	auk	umræðna	og	 lokaorða.	 Í	október	voru	önnur	skil	

og	 unnið	 úr	 athugasemdum	 leiðbeinanda.	 Í	 nóvember	 var	 lokadrögum	 skilað	 og	 aftur	

unnið	úr	athugasemdum	leiðbeinenda.			

4.5 Gæði	rannsóknar	og	siðferðileg	álitamál	

Gæði	 rannsóknar	 má	 meta	 út	 frá	 kostum	 hennar	 og	 takmörkunum.	 Kostir	 þessarar	

rannsóknar	eru	 til	 að	mynda	að	notast	var	við	 fyrirliggjandi	gögn,	en	 slík	aðferð	hefur	

ýmsa	 kosti	 í	 för	 með	 sér.	 Rannsakandi	 getur	 til	 dæmis	 fengið	 aðgang	 að	 ákveðnum	

upplýsingum	 um	 stærri	 hópa	 sem	 hann	 gæti	 ef	 til	 vill	 ekki	 aflað	 einn.	 Hvað	 varðar	

þátttakendur	er	ekki	vandamál	að	nálgast	þá	né	að	afla	samþykkis	þeirra,	þar	sem	búið	
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er	 að	 tryggja	 samþykki	 í	 fyrri	 rannsóknum.	 Ef	 um	 samanburð	 gagna	er	 að	 ræða	getur	

verið	auðveldara	að	framkvæma	hann	á	fyrirliggjandi	gögnum	(Rubin	og	Babbie,	2017).	

Þar	að	auki	er	rannsóknin	sem	hér	um	ræðir	þýðisrannsókn	og	því	hægt	að	alhæfa	út	frá	

niðurstöðum	hennar	og	gefur	fram	ákveðnar	upplýsingar	um	þýðið.		

Þar	 sem	 rannsakandi	 gat	 til	 að	 mynda	 ekki	 ákveðið	 hvað	 spurt	 var	 um	 var	 viss	

skortur	 á	 upplýsingum.	 Til	 dæmis	 voru	 einungis	 tekjuupplýsingar	 þremur	 árum	 eftir	

fæðingu	en	ekki	fyrir	eða	við	fæðingu	sem	gæti	mögulega	gefið	aðra	mynd	á	niðurstöður	

(Gilbert,	 2008).	 Í	megindlegum	 rannsóknum	 getur	 oft	 verið	 um	of	mikla	 einföldun	 að	

ræða,	þar	sem	svarmöguleikar	eru	oft	takmarkaðir	og	byggja	á	fyrirframgefnum	svörum.	

Samanborið	 við	 eigindlegar	 rannsóknir	 sem	 gefa	 mun	 dýpri	 og	 nákvæmari	 svör	

einstaklinga	og	getur	það	í	sumum	tilfellum	valdið	villandi	niðurstöðum	í	megindlegum	

rannsóknum	(Yilmaz,	2013).		

Í	rannsókninni	svöruðu	mæður	mun	oftar	en	feður	og	gæti	það	mögulega	haft	áhrif	

á	 niðurstöður.	 Enn	 fremur	 var	 ekki	 hægt	 að	 fá	 fram	 persónulega	 upplifun	 og	 reynslu	

feðra,	 en	 það	hefði	 getað	útskýrt	 frekar	 orlofsnýtingu	þeirra.	 Slíkar	 upplýsingar	 hefðu	

hins	vegar	fengist	með	eigindlegum	rannsóknum,	þar	sem	farið	er	í	mun	meiri	dýpt	en	

tíðkast	í	megindlegum	aðferðum	(Yilmaz,	2013).	Það	var	enn	fremur	markmið	þessarar	

rannsóknar	í	upphafi	að	kanna	hvort	tengsl	væru	á	milli	orlofstöku	feðra	og	umönnunar	

barna	 en	 þar	 sem	 hreinsun	 gagna	 var	 ekki	 lokið	 í	 tíma	 var	 ekki	 hægt	 að	 afla	 þeirra	

upplýsinga	og	það	er	því	ákveðin	takmörkun	rannsóknarinnar.		
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5 Niðurstöður	
Í	 eftirfarandi	 kafla	 verða	 helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 kynntar	 með	 tilliti	 til	

rannsóknarspurninganna	 og	 tilgátanna	 sem	 lagt	 var	 upp	með	 í	 byrjun	 rannsóknar.	 Þá	

verður	varpað	ljósi	á	niðurstöður	með	myndritum	og	lýsandi	tölfræði.	

5.1 Orlofsnýting	feðra	
Fullur	sjálfstæður	réttur	feðra	til	fæðingarorlofs	er	eins	og	áður	segir		þrír	mánuðir	sem	

jafngildir	 því	 sem	móðirin	 á	 rétt	 á.	 Auk	 þess	 eiga	 þau	 rétt	 á	 að	 skipta	 öðrum	þremur	

mánuðum	á	milli	sín	eða	ráðstafa	að	eigin	vild.	Af	þeim	796	feðrum	sem	voru	í	sambúð	

eða	í	hjónabandi	með	móður,	sem	eignuðust	sitt	fyrsta	barn	árið	2014	voru	205	þeirra	

sem	tóku	ekkert	 fæðingarorlof,	220	sem	tóku	aðeins	hluta	af	orlofsrétti	 sínum	og	371	

nýttu	orlofsrétt	sinn	til	fulls	eða	umfram	hann.	

	

Mynd	 1.	 Fæðingarorlofstaka	 feðra	 sem	 voru	 í	 sambúð	 eða	 hjónabandi	 með	 mæðrum	 sem	
eignuðust	sitt	fyrsta	barn	2014	(n=796)	

	

Á	mynd	1	má	sjá	dreifingu	orlofsnýtingar	feðra	sem	eignuðust	barn	árið	2014	og	var	

fyrsta	barn	móður.	Þá	má	sjá	að	hátt	í	helmingur	feðra	nýttu	orlofsrétt	sinn	til	fulls	eða	

umfram	 hann	 (47%),	 rúmlega	 fjórðungur	 feðra	 nýttu	 fæðingarorlofsrétt	 sinn	 að	 hluta	

(28%)	og	um	fjórðungur	feðranna	tóku	ekkert	fæðingarorlof	(26%).	

Ekkert	orlof	

Minna	en	3	mánuðir	

3	mánuðir	eða	meira	
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5.2 Aldur	feðra		
Aldursdreifing	 feðra	 var	 frá	 23	 ára	 upp	 í	 70	 ára	 aldur	 sem	miðast	 við	 þann	 tíma	 sem	

spurningalistinn	 var	 útfylltur.	 Aldur	 feðra	 var	 mældur	 út	 frá	 fæðingarári	 og	 var	

meðalaldur	þeirra	34	ár.	Algengasti	aldur	feðra	var	30	ára	og	voru	þeir	69	talsins.		

Þegar	 búin	 var	 til	 bakgrunnsbreyta	 yfir	 aldur	 var	 henni	 skipt	 í	 fjóra	 flokka	 eftir	

aldursbili	og	voru	vissir	árgangar	sameinaðir	 til	þess	að	marktektarpróf	yrðu	ekki	ógild	

vegna	of	fámennra	hópa.	Flokkarnir	skiptust	í	aldursbilin	29	ára	og	yngri,	30	til	34	ára,	35	

til	39	ára	og	40	ára	og	eldri.	Sjá	má	hlutföll	feðra	eftir	því	í	hvaða	aldursflokki	þeir	eru	á	

mynd	2.	

	

Mynd	2.	Aldursdreifing	feðra	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns	(n=755)	

	

Á	mynd	2	má	sjá	aldursdreifingu	feðra	og	er	þar	hægt	að	sjá	að	40%	þeirra	voru	á	

aldrinum	30	til	34	ára.	Rúmlega	fjórðungur	feðra	eða	26%	voru	á	aldrinum	35	til	39	ára	

og	 19%	 þeirra	 voru	 29	 ára	 eða	 yngri.	 Elsti	 aldurshópurinn,	 40	 ára	 og	 eldri,	 voru	 16%	

feðra.	Má	því	sjá	að	feður	á	aldrinum	30	til	34	ára	var	stærsti	aldurshópurinn	og	gefur	

það	 til	 kynna	 að	 barneignir	 karla	 séu	 algengastar	 á	 aldrinum	 27	 til	 31	 árs	 þar	 sem	

spurningalistinn	var	lagður	fyrir	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns.	

29	ára	og	yngri	

30-34	ára	

35-39	ára	

40	ára	og	eldri	
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Mynd	3.	Fæðingarorlofsnýting	feðra	eftir	aldri	þeirra	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns	(n=755)	

	

Á	mynd	3	má	sjá	hvernig	orlofstaka	dreifist	eftir	aldri	feðranna.	Þar	sést	að	feður	á	

aldrinum	30	til	34	ára	nýttu	sinn	sjálfstæða	orlofsrétt	 í	 frekara	mæli	en	 feður	 í	öðrum	

aldursflokkum,	en	80%	þeirra	nýttu	fæðingarorlof	að	einhverju	leyti.	Þeir	voru	jafnframt	

líklegri	 til	 að	 nýta	 sjálfstæðan	 fæðingarorlofsrétt	 sinn	 til	 fulls	 eða	 meira.	 Feður	 á	

aldrinum	29	ára	og	yngri	voru	líklegastir	til	að	nýta	ekkert	fæðingarorlof,	en	35%	feðra	í	

þeim	 aldurshópi	 nýttu	 ekki	 fæðingarorlof,	 26%	þeirra	 nýttu	minna	 en	 þrjá	mánuði	 og	

40%	nýttu	þrjá	mánuði	eða	meira.	Þá	má	sjá	að	orlofsnýting	feðra	er	minnst	hjá	feðrum	

29	ára	og	yngri	og	eykst	hún	töluvert	við	30	 til	34	ára	aldur,	en	 fer	að	draga	úr	henni	

aftur	 hjá	 feðrum	 35	 ára	 og	 eldri.	 Við	 framkvæmd	 kí-kvaðrat	 prófs	 fannst	 ekki	

tölfræðilega	marktækur	munur	á	orlofsnýtingu	feðra	eftir	aldri.		

5.3 Menntun	feðra		

Þátttakendur	 voru	 beðnir	 um	 að	 tilgreina	 hæsta	 menntunarstig	 föður	 við	 útfyllingu	

spurningalistans,	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns.	
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Tafla	5.	Menntun	feðra	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns	

Menntunarstig	 Fjöldi	

Grunnskólanám	eða	minna	 100	

Starfsnám	(t.d.	sjúkraliða-,	hússtjórnar-,	lögreglu-,	félagsliða-	eða	ritaranám)	 16	

Iðnnám	-	verklegt	nám	á	framhaldsskólastigi	(t.d.	sveins-	og	meistarapróf,	
vélstjóra-	og	stýrimannapróf,	búfræði,	garðyrkjufræði	eða	tækniteiknun)	 132	

Bóklegt	nám	á	framhaldsskólastigi	(t.d.	verslunarpróf	eða	stúdentspróf)	 73	

Nám	í	sérskóla	á	háskólastigi	(t.d.	myndlistarnám,	iðnfræði	eða	kerfisfræði)	 26	

Grunnnám	í	háskóla	(t.d.	BA,	B.Ed.,	BS	eða	viðbótardiplóma)	 147	

Meistaranám	í	háskóla	(t.d.	MA,	MS)	 121	

Doktorsnám	 3	

Annað		 32	

Kýs	að	svara	ekki	 2	

Alls	 652	

	

Í	 töflu	 5	má	 sjá	 svarmöguleikana	 við	 spurningunni;	Hvert	 er	 hæsta	menntunarstig	

sem	 faðir	 hefur	 lokið?	 Í	 spurningalistanum	gátu	 svarendur	hakað	við	einn	af	þeim	níu	

möguleikum	 sem	 átti	 við	 þá.	 Þar	 sést	 einnig	 hvernig	 þátttakendur	 dreifast	 yfir	 alla	

menntunarflokkana.		

Þörf	 var	 á	 að	 sameina	 menntunarflokkana	 þar	 sem	 svo	 fáir	 svarendur	 svöruðu	

ákveðnum	möguleikum.	Þegar	bakgrunnsbreytan	yfir	menntun	var	útbúin	voru	því	allir	

níu	flokkarnir	sameinaðir	í	þrjá	nýja	menntunarflokka	svo	að	hópar	séu	nógu	fjölmennir	

svo	 marktektarpróf	 sé	 gilt.	 Feður	 sem	 höfðu	 lokið	 grunnskólanámi	 eða	 minna	 og	

bóklegu	 námi	 á	 framhaldsskólastigi	 voru	 sameinaðir	 í	 flokk	 sem	 fékk	 heitið	 Grunn-

/framhaldsskólapróf.	 Þeir	 sem	 höfðu	 lokið	 starfsnámi,	 iðnnámi,	 verklegu	 námi	 á	

framhaldsskólastigi	 eða	 námi	 í	 sérskóla	 á	 háskólastigi	 voru	 sameinaðir	 í	 flokkinn		
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Starfsnám/verklegt	 próf.	 Að	 lokum	 voru	 feður	 sem	 höfðu	 lokið	 grunnnámi	 í	 háskóla,	

meistaranámi	 í	 háskóla	 og	 doktorsnámi	 sameinaðir	 í	 einn	 hóp	 sem	 ber	 heitið		

Háskólapróf.	

	

Mynd	4.	Menntun	feðra	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns	(n=618)	

	

Á	mynd	4	má	 sjá	hlutföll	 feðra	eftir	menntunarflokkum	og	má	þar	 sjá	að	 tæplega	

helmingur	feðra	höfðu	lokið	námi	á	háskólastigi	eða	44%	feðra.	Feður	sem	höfðu	lokið	

starfsnámi	eða	verklegu	framhaldsprófi	úr	sérskólum	á	eða	við	háskólastig	voru	37%	og	

19%	 feðra	 höfðu	 lokið	 grunnskóla-,	 lands-,	 gagnfræðaprófi	 eða	 bóklegu	 námi	 á	

framhaldsskólastigi.	

Grunn-/	framhaldsskólapróf	

Starfsnáms/verklegt	próf	

Háskólapróf	
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Mynd	 5.	 Fæðingarorlofsnýting	 feðra	 eftir	 hæsta	 menntunarstigi	 þeirra	 þremur	 árum	 eftir	
fæðingu	barns	(n=618)	

	

Á	mynd	5	má	 sjá	hvernig	orlofsnýting	 feðra	dreifist	 eftir	menntunarstigi	 þeirra	og	

þar	 sést	 að	 feður	 með	 grunn-	 eða	 framhaldsskólapróf	 voru	 ólíklegastir	 til	 að	 nýta	

sjálfstæðan	 orlofsrétt	 sinn	 að	 einhverju	 leyti,	 sérstaklega	 til	 fulls	 eða	 meira.	 Þá	 voru	

feður	 sem	 höfðu	 lokið	 starfsnámi	 eða	 verklegu	 prófi	 líklegastir	 til	 þess	 að	 taka	

fæðingarorlof	og	 jafnframt	 líklegastir	 til	 að	nýta	það	 til	 fulls	eða	meira,	en	77%	þeirra	

nýttu	orlofsrétt	sinn	að	einhverju	 leyti.	44%	feðra	með	starfsnám	að	baki	eða	verklegt	

próf	nýttu	sinn	sjálfstæða	orlofsrétt	til	fulls	eða	umfram	hann	og	23%	þeirra	tóku	ekkert	

fæðingarorlof.	Feður	með	háskólapróf	voru	einnig	aðeins	líklegri	til	að	nýta	sjálfstæðan	

orlofsrétt	 sinn	 til	 fulls	 (37%)	en	að	 taka	ekkert	 fæðingarorlof	 (31%).	Þegar	 kannað	var	

hvort	 tölfræðilegur	 munur	 væri	 á	 orlofsnýtingu	 feðra	 eftir	 menntun	 sýndi	 kí-kvaðrat	

próf	að	svo	var	ekki.	

5.4 Staða	feðra	á	vinnumarkaði	

Þátttakendur	voru	spurðir;	Hver	er	núverandi	staða	föður	á	vinnumarkaði?	sem	átti	við	

þann	 tíma	 þegar	 spurningalistinn	 var	 útfylltur.	 Sjá	má	 í	 töflu	 6	 þá	 svarmöguleika	 sem	

þátttakendum	bauðst.	
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Tafla	6.	Staða	feðra	á	vinnumarkaði	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns	

Staða	á	vinnumarkaði	 Fjöldi	

Í	launuðu	starfi	 513	

Sjálfstætt	starfandi	 60	

Atvinnurekandi	 25	

Í	námi	 18	

Öryrki	 3	

Atvinnuleitandi	 9	

Í	fæðingarorlofi/foreldraorlofi	 7	

Heimavinnandi	 2	

Annað	 13	

Alls	 650	

	

Eins	og	sjá	má	 í	 töflu	6	var	dreifing	 feðra	mjög	ójöfn	yfir	 svarmöguleikana	eins	og	

þeir	 birtust	 á	 spurningalistanum.	 Þar	 af	 leiðandi	 voru	 þeir	 sameinaðir	 í	 þrjá	 nýja	

stöðuflokka	til	að	gera	hvern	og	einn	flokk	fjölmennari	svo	marktektarprófið	yrði	gilt.			

Þegar	unnið	var	að	sameiningu	flokkanna	var	flokkurinn	í	launuðu	starfi	látinn	halda	

sér	 vegna	 þess	 hversu	 stór	 hann	 var.	 Feður	 sem	 voru	 sjálfstætt	 starfandi	 eða	

atvinnurekendur	 voru	 sameinaðir	 í	 flokk	 sem	 fékk	 heitið	 Sjálfstætt	

starfandi/atvinnurekandi	 og	 feður	 sem	 voru	 í	 námi,	 öryrkjar,	 atvinnuleitendur,	 í	

fæðingarorlofi	 eða	 heimavinnandi	 voru	 sameinaðir	 í	 flokk	 sem	 fékk	 heitið	 Utan	

vinnumarkaðar.		
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Mynd	6.	Staða	feðra	á	vinnumarkaði	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns	(n=637,	p<0,002)	

	

Á	mynd	6	má	sjá	hlutföll	feðra	í	atvinnustöðuflokkunum	og	má	þar	sjá	að	langflestir	

þeirra	voru	í	launuðu	starfi	eða	81%	feðra.	Sjálfstætt	starfandi	feður	og	atvinnurekendur	

voru	13%	og	6%	feðra	voru	utan	vinnumarkaðar.	

	

Mynd	7.	Fæðingarorlofsnýting	feðra	eftir	atvinnustöðu	(n=637,	p<0,002)	
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Á	mynd	7	má	sjá	hvernig	orlofsnýting	dreifist	eftir	atvinnustöðu	feðra.	Þar	má	sjá	að	

feður	í	launuðu	starfi	voru	helst	þeir	sem	nýttu	orlofsrétt	sinn	þar	sem	74%	þeirra	nýttu	

sinn	 sjálfstæða	 orlofsrétt	 að	 einhverju	 leyti.	 Sjálfstætt	 starfandi	 feður	 og	

atvinnurekendur	voru	þeir	sem	voru	ólíklegastir	 til	að	taka	fæðingarorlof	og	má	sjá	að	

42%	þeirra	nýttu	ekkert	af	orlofsrétti	sínum.	Það	gefur	til	kynna	að	feður	í	slíkri	stöðu	á	

vinnumarkaði	 voru	 ólíklegri	 til	 að	 nýta	 fæðingarorlofsrétt	 sinn	 samanborið	 við	 feður	 í	

annarri	stöðu	á	vinnumarkaði.	Eins	má	sjá	að	feður	utan	vinnumarkaðar	voru	líklegastir	

(46%)	til	að	nýta	sjálfstæðan	orlofsrétt	sinn	til	fulls	eða	umfram	hann.	Þó	var	áhugavert	

að	 sjá	 að	 nokkuð	 stór	 hluti	 feðra	 utan	 vinnumarkaðar	 tók	 ekkert	 fæðingarorlof	 (33%)	

eða	aðeins	hluta	af	orlofsrétti	sínum	(21%).	Marktækur	munur	var	á	orlofsnýtingu	feðra	

eftir	stöðu	þeirra	á	vinnumarkaði	og	má	því	leiða	líkum	að	því	að	staða	feðra	hafi	áhrif	á	

hve	mikið	fæðingarorlof	feður	eru	að	nýta.	

5.5 Starf	feðra	
Til	 að	 fá	 frekari	 upplýsingar	 um	 stöðu	 feðra	 voru	 þátttakendur	 beðnir	 um	 að	 svara	

eftirfarandi	 spurningu;	Undir	 hvern	 af	 eftirfarandi	 flokkum	 fellur	 aðalstarf	 föður?	 við	

útfyllingu	spurningalistans.	

Í	 töflu	 7	 má	 sjá	 hvernig	 feður	 dreifast	 eftir	 starfsstétt	 eins	 og	 hún	 birtist	 í	

spurningalistanum.	 Þar	 má	 sjá	 að	 sérfræðingar	 með	 háskólapróf	 var	 fjölmennasti	

flokkurinn	og	skrifstofufólk	var	sá	sjaldgæfasti.		
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Tafla	7.	Starfsstétt	feðra	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns	

Starf	 Fjöldi	

Stjórnendur,	kjörnir	fulltrúar	og	æðstu	embættismenn	(t.d.	forstjórar,	
framkvæmdarstjórar	og	forstöðumenn	fyrirtækja	og	stofnana,	verslunarstjórar,	
verkstjórar,	yfirmenn	deilda,	kjörnir	fulltrúar	og	æðstu	embættismenn)	

82	

Sérfræðingar	með	háskólapróf	(t.d.	sérfræðingar	í	félagsvísindum,	
heilbrigðisvísindum,	hugvísindum,	menntavísindum	og	verk-	og	náttúruvísindum.	
Önnur	sérfræðistörf,	ritlist,	myndlist,	þýðingar	o.fl.)	

139	

Tæknar	og	sérmenntað	starfsfólk	(t.d.	störf	sem	krefjast	tæknilegrar	þekkingar	og	
reynslu.	Oft	farið	fram	á	stúdentspróf	og	réttindapróf	úr	ýmsum	sérskólum.	
Aðstoðarmenn	kennara	og	þjálfara,	bókarar	o.fl.	Sérhæfð	ráðgjafa-	og	sölustörf	
tengd	fjármálum,	stjórnun	o.fl.)	

45	

Skrifstofufólk	(t.d.	almenn	ritara-	og	skráningarstörf.	Skrifstofufólk	við	afgreiðslu	
viðskiptavina)	 14	

Þjónustu-,	umönnunar-,	sölu-	og	afgreiðslufólk	(t.d.	afgreiðslu-,	sölu-	og	
sýningarstörf,	persónuleg	þjónusta,	öryggisgæsla,	löggæsla,	afgreiðsla	í	verslun	og	
umönnun)	

60	

Bændur	og	fiskimenn	(t.d.	störf	við	landbúnað,	kornrækt,	búfjárrækt,	
matvælaframleiðslu,	fiskveiði,	fiskeldi,	skógrækt	og	garðyrkju)	 30	

Iðnaðarmenn	og	sérhæft	iðnverkafólk	(t.d.	húsasmiðir,	múrarar,	
pípulagningarmenn,	hársnyrtar,	málm-	og	vélsmiðir,	vélvirkjar,	bifvélavirkjar,	
rafeindavirkjar,	rafvirkjar	o.fl.)	

117	

Bílstjórar,	véla-	og	vélgæslufólk	(t.d.	bílstjórar,	stjórnendur	vinnuvéla	og	annarra	
vélknúinna	ökutækja,	vélgæslufólk	í	iðnverum	og	verksmiðjum.	Véla-	og	
samsetningarfólk	t.d.	í	efnavöru,	textíl-	og	matvælaframleiðslu)	

37	

Ósérhæft	starfsfólk	(t.d.	verkafólk	við	sölu-	og	þjónustustörf	
(ræsting/sorphirða/sendlar/dyraverðir).	Verkafólk	í	iðnaði,	fiskvinnslu,	landbúnaði	
o.fl.)	

24	

Annað	 48	

Kýs	að	svara	ekki	 2	

Alls	 598	
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Líkt	og	með	hina	bakgrunnsflokkana	voru	starfsflokkarnir	sameinaðir	í	færri	flokka	til	

að	 marktektarpróf	 yrði	 gilt.	 Þar	 af	 leiðandi	 voru	 stjórnendur,	 kjörnir	 fulltrúar,	 æðstu	

embættismenn	 og	 sérfræðingar	 með	 háskólapróf	 sameinaðir	 í	 flokk	 sem	 fékk	 heitið	

Stjórnendur,	háttsettir	opinberir	starfsmenn	og	háskólamenntaðir	sérfræðingar.	Tæknar	

og	 sérmenntað	 starfsfólk	 var	 látið	 halda	 sér	 og	 fékk	 heitið	 Tæknar	 og	 sérmenntað	

starfsfólk.	 Feður	 sem	 unnu	 við	 skrifstofustörf	 eða	 þjónustu-,	 umönnunar-,	 sölu-	 eða	

afgreiðslustörf	 voru	 sameinaðir	 í	 flokkinn	Skrifstofufólk,	 afgreiðslu-	 sölu-,	 þjónustu-	 og	

gæslufólk.	 Bændur,	 fiskimenn,	 iðnaðarmenn	 og	 sérhæfðir	 iðnverkamenn	 voru	

sameinaðir	 í	 flokk	 sem	 ber	 heitið	 Störf	 sem	 krefjast	 iðnmenntunar	 og	 að	 lokum	 voru	

bílstjórar,	 véla-	 og	 vélgæslumenn	 og	 ósérhæfðir	 starfsmenn/verkamenn	 í	 iðnaði	

sameinaðir	 í	 flokk	 sem	 fékk	 heitið	 Ósérhæfð	 störf/verkastörf,	 véla,	 vélgæslufólk	 og	

sjómenn.	

	

Mynd	8.	Starfsstétt	feðra	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns	(n=548)	

	

Á	 mynd	 8	 má	 sjá	 hlutföll	 feðra	 innan	 hvers	 starfsflokks	 og	 sést	 að	 stjórnendur,	

háttsettir	 opinberir	 starfsmenn	 og	 háskólamenntaðir	 sérfræðingar	 var	 fjölmennasti	

hópurinn,	en	þeir	voru	40%	feðra.	8%	feðra	voru	tæknar	eða	sérmenntaðir	starfsmenn,	

feður	 sem	 voru	 í	 skrifstofustarfi,	 afgreiðslu-,	 sölu-,	 þjónustu-	 eða	 gæslustörfum	 voru	
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14%.	Rúmlega	fjórðungur	feðra	eða	27%	unnu	við	störf	sem	kröfðust	iðnmenntunar	og	

11%	 feðra	 sem	 störfuðu	 við	 ósérhæfð	 störf	 eða	 verkastörf,	 véla-,	 vélgæslustörf	 eða	 á	

sjó.	

	

Mynd	9.	Fæðingarorlofsnýting	 feðra	eftir	 starfsstétt	þeirra	þremur	árum	eftir	 fæðingu	barns	
(n=548)	

	

Á	 mynd	 9	 má	 sjá	 að	 feður	 sem	 unnu	 við	 störf	 sem	 kröfðust	 iðnmenntunar	 voru	

líklegastir	 (78%)	 til	 að	 nýta	 orlofsrétt	 sinn	 að	 einhverju	 leyti.	 Feður	 í	 ósérhæfðum	

störfum	 voru	 jafnframt	 líklegastir	 til	 að	 nýta	 sinn	 sjálfstæða	 orlofsrétt	 til	 fulls	 eða	

umfram	 hann	 (43%).	 Af	 feðrum	 sem	 ólíklegastir	 voru	 til	 að	 taka	 fæðingarorlof	 var	

hlutfall	 jafnt	 (34%)	 á	 meðal	 stjórnenda,	 háttsettra	 opinberra	 starfsmanna,	

háskólamenntaðra	 sérfræðinga,	 tækna	 og	 sérmenntaðra	 starfsmanna	 og	 feðra	 í	

skrifstofu-,	afgreiðslu-,	sölu-,	þjónustu-	eða	gæslustörfum.	Feður	í	þessum	starfsflokkum	

voru	einnig	álíka	líklegir	til	þess	að	nýta	orlofsrétt	sinn	til	fulls	eða	meira.	Kí-kvaðrat	próf	

sýndi	að	ekki	var	marktækur	munur	á	orlofsnýtingu	feðra	eftir	starfsstétt.		

5.6 Tekjur	feðra	
Spurt	 var	 út	 í	 heildartekjur	 fyrir	 skatt,	 mánuði	 fyrir	 útfyllingu	 spurningalistans.	 Með	

heildartekjum	 var	 átt	 við	 allar	 samanlagðar	 tekjur	 föður,	 svo	 sem	öll	 laun,	 aukavinna,	
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yfirborganir,	 námslán,	 tryggingabætur,	 lífeyristekjur	 og	 annað	 sem	 skilaði	 tekjum.	 Í	

spurningalistanum	voru	þátttakendur	spurðir;	Hverjar	voru	heildartekjur	föður	í	síðasta	

mánuði	fyrir	skatt?		

Í	töflu	8	má	sjá	tekjuflokkana	eins	og	þeir	birtust	í	spurningalistanum	og	þar	sést	að	

flestir	feður	voru	í	tekjuflokknum	700-899	þúsund	á	mánuði,	en	fæstir	 í	tekjuflokknum	

200-299	þúsund	á	mánuði.		

Tafla	8.	Tekjur	feðra	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns	

Tekjur	 Fjöldi	

Undir	200	þúsund	á	mánuði	 45	

200-299	þúsund	á	mánuði	 38	

300-399	þúsund	á	mánuði	 58	

400-499	þúsund	á	mánuði	 78	

500-599	þúsund	á	mánuði	 106	

600-699	þúsund	á	mánuði	 85	

700-899	þúsund	á	mánuði	 123	

900-1099	þúsund	á	mánuði	 49	

1100	þúsund	eða	meira	á	mánuði	 44	

Alls	 626	

	

Til	 að	 fá	 jafnari	 tekjubil	 voru	 tekjuflokkarnir	 sameinaðir	 í	 færri	 flokka.	 Þá	 voru	

tekjuflokkarnir	 undir	 200	 þúsund	 á	mánuði	 og	 200-299	 þúsund	 á	mánuði	 sameinaðir.	

Tekjuflokkarnir	 300-399	 þúsund	 á	 mánuði	 og	 400-499	 þúsund	 á	 mánuði	 voru	 einnig	

sameinaðir	og	að	lokum	voru	flokkarnir	500-599	þúsund	á	mánuði	og	600-699	þúsund	á	

mánuði	settir	saman	í	flokk.	Hinir	þrír	flokkarnir	sem	eftir	eru	voru	látnir	halda	sér	eins	

og	þeir	voru	til	að	halda	öllum	tekjuflokkum	með	jöfnu	bili.	
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Mynd	10.	Tekjur	feðra	þremur	árum	eftir	fæðingu	barns	(n=626,	p<0,000)	

	

Á	mynd	 10	má	 sjá	 hvernig	 feður	 dreifast	 hlutfallslega	 eftir	 tekjubilum.	 Þá	 sést	 að	

stærsti	 tekjuhópurinn	voru	 feður	með	500	til	699	þúsund	krónur	 í	mánaðartekjur	 fyrir	

skatt,	 í	 þeim	 flokki	 var	 um	þriðjungur	 feðra	 eða	 32%.	Um	 fimmtungur	 feðra	 eða	 22%	

þeirra	voru	með	tekjur	á	bilinu	300	til	499	þúsund	krónur	á	mánuði	og	voru	þeir	næst	

fjölmennasti	 flokkurinn.	 Þá	 voru	 21%	 feðra	 með	 700	 til	 899	 þúsund	 krónur	 í	

mánaðartekjur	og	10%	feðra	voru	í	lægsta	tekjuflokknum,	með	tekjur	undir	300	þúsund	

krónum.	Feður	sem	voru	með	mánaðartekjur	á	bilinu	900	til	1099	þúsund	krónur	voru	

8%	 feðra	 og	 að	 lokum	 voru	 7%	 feðra	 í	 hæsta	 tekjuflokknum,	 með	 tekjur	 yfir	 1100	

þúsund	krónum	á	mánuði.		
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Mynd	11.	Fæðingarorlofsnýting	feðra	eftir	mánaðartekjum	þeirra	þremur	árum	eftir	fæðingu	
barns	(n=626,	p<0,000)	

	

Mynd	 11	 sýnir	 hvernig	 orlofsnýting	 feðra	 dreifist	 eftir	mánaðarlegum	 tekjum	 fyrir	

skatt.	Þá	má	sjá	að	feður	með	tekjur	yfir	1100	þúsund	krónur	á	mánuði	voru	líklegastir	til	

að	taka	ekkert	fæðingarorlof,	en	36%	þeirra	nýttu	ekkert	af	orlofsrétti	sínum.	Það	sem	

vekur	athygli	er	að	svipuð	orlofsnýting	var	á	meðal	feðra	í	lægsta	tekjuflokknum,	en	32%	

þeirra	tóku	ekkert	fæðingarorlof.	Feður	með	700	til	899	þúsund	krónur	í	tekjur	á	mánuði	

voru	líklegastir	til	að	nýta	orlofsrétt	sinn	að	einhverju	leyti	og	voru	77%	þeirra	sem	það	

gerðu.	Þó	voru	feður	með	tekjur	undir	300	þúsund	krónum	á	mánuði	líklegastir	til	þess	

að	nýta	 sjálfstæðan	orlofsrétt	 sinn	 til	 fulls	 eða	umfram	hann	 (55%).	 Aftur	 á	móti	 þeir	

sem	voru	ólíklegastir	til	að	nýta	sinn	sjálfstæða	orlofsrétt	til	fulls	eða	umfram	hann	voru	

feður	í	tekjuflokknum	900	til	1099	þúsund	á	mánuði	(14%).	Það	sem	er	athyglisvert	við	

það	er	að	feður	í	lægri	tekjuflokkum	voru	líklegri	til	að	fullnýta	sjálfstæða	orlofsrétt	sinn	

fremur	 en	þeir	 í	 tekjuflokknum	900	 til	 1099	þúsund	 á	mánuði,	 ásamt	 feðrum	 í	 hæsta	

tekjuflokknum.		

Þetta	gefur	til	kynna	að	fullnýting	fæðingarorlofs	feðra	minnkar	eftir	því	sem	tekjur	

þeirra	 aukast	 á	mánuði,	 en	mánaðartekjur	 yfir	 1100	þúsund	 krónum	virðast	 ekki	 hafa	

eins	 mikil	 áhrif	 á	 orlofstöku	 feðra.	 Þar	 með	 voru	 tekjulægri	 feður	 líklegri	 til	 að	 nýta	

orlofsrétt	sinn	til	fulls	eða	umfram	hann	en	þeir	sem	tekjuhærri	voru.	Marktækur	munur	
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var	 á	 orlofsnýtingu	 feðra	 eftir	mánaðarlegum	 tekjum	 þeirra	 þegar	 framkvæmt	 var	 kí-

kvaðrat	 próf.	 Því	má	 leiða	 líkum	að	því	 að	 tekjur	 hafi	 áhrif	 á	 hve	mikið	 fæðingarorlof	

feður	eru	að	nýta	eftir	fæðingu	barns.		

5.7 Ástæður	þess	að	feður	fullnýta	ekki	sinn	sjálfstæða	orlofsrétt	

Þátttakendur	 voru	 spurðir;	 Hvers	 vegna	 fullnýtti	 faðir	 ekki	 sjálfstæðan	 rétt	 sinn	 til	

fæðingarorlofs	(3	mánuði)?	 í	opinni	spurningu.	Fjölmörg	ólík	svör	bárust,	en	 langflestir		

sögðu	 ástæðuna	 fyrir	 því	 að	 faðir	 fullnýtti	 ekki	 sjálfstæðan	 rétt	 sinn	 vera	 vegna	

fjárhagsástæðna	og	tekjumissis.		

Svör	þátttakenda	var	hægt	að	flokka	í	þrennt	eftir	því	sem	oftast	kom	fram,	en	það	

voru	ástæður	 vegna	 tekna,	 vegna	aðstæðna	 í	 vinnu	og	 vegna	 skorts	 á	 réttindum.	Þau	

svör	sem	eftir	stóðu	voru	af	ólíkum	toga	og	voru	sameinuð	í	flokk	sem	fékk	heitið	vegna	

annarra	 ástæðna.	 Á	mynd	 12	má	 sjá	 þessa	 flokkun	 og	 hvernig	 ástæður	 dreifast	 eftir	

henni.	Þá	má	sjá	að	flestir	þátttakendanna	sögðu	ástæðuna	vera	vegna	tekna	eða	í	68%	

tilfella,	hjá	14%	svarenda	var	það	vegna	skorts	á	réttindum	og	öðrum	14%	svarenda	var	

það	 vegna	 aðstæðna	 í	 vinnu	 sem	 feður	 fullnýttu	 ekki	 sinn	 sjálfstæða	 orlofsrétt.	 3%	

svarenda	gáfu	upp	aðrar	ástæður.		

	

Mynd	12.	Ástæður	þess	að	feður	fullnýta	ekki	sinn	sjálfstæða	orlofsrétt	(n=203)	

	

Vegna	tekna	

Vegna	skorts	á	ré�ndum	

Vegna	aðstæðna	í	vinnu	

Vegna	annarra	ástæðna	
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Í	opnu	spurningunni	kom	fram	að	ýmislegt	gat	orsakað	það	að	feður	nýttu	ekki	sinn	

sjálfstæða	 fæðingarorlofsrétt	 til	 fulls.	 Helst	 voru	 ástæður	 fjárhagslegs	 eðlis	 þar	 sem	

tekjumissir	 hefði	 orðið	 mikill	 eða	 faðir	 hafði	 einungis	 rétt	 á	 fæðingarstyrk.	 Ef	 feður	

fullnýttu	 ekki	 sjálfstæðan	 rétt	 sinn	 til	 fæðingarorlofs	 var	 það	 yfirleitt	 vegna	 þess	 að	

foreldrarnir	töldu	það	vera	fjárhagslega	óhagstætt,	að	þeir	yrðu	fyrir	of	miklu	tekjutapi	

eða	 annarra	 tekjutengdra	 ástæðna	 eins	 og	 sjá	má	 á	mynd	 12.	 Einnig	 var	 kvartað	 yfir	

fyrirkomulagi	 á	 útreikningi	 greiðslna	 sem	 olli	 oft	 mikilli	 launaskerðingu.	 Sumir	 feður	

nýttu	ekki	sinn	sjálfstæða	orlofsrétt	til	fulls	vegna	þess	að	barn	komst	fyrr	inn	á	leikskóla	

en	áætlað	var	og	enn	aðrir	svarendur	sögðu	ástæður	vera	vegna	þess	að	móðir	dreifði	

sínu	 fæðingarorlofi	 yfir	 lengri	 tíma.	 Þetta	 gefur	 til	 kynna	 að	 tekjur	 spili	 stóran	 þátt	 í	

ákvörðun	foreldra	um	hvernig	skuli	hagræða	fæðingarorlofinu.			

Í	öðrum	tilfellum	töldu	þátttakendur	ekki	nauðsynlegt	að	faðirinn	fullnýtti	sjálfstæða	

réttinn	 sinn.	 Enn	 aðrir	 töldu	 orlofstöku	 föðurs	 einfaldlega	 ekki	 henta	 þeim	 eða	 lögðu	

almennt	ekki	mikla	áherslu	á	hana.	Hjá	nokkrum	var	það	vegna	þess	að	orlofstaka	föður	

hreinlega	gleymdist	og	einum	þótti	það	of	mikil	pappírsvinna	og	því	ekki	þess	virði.		

Einnig	voru	þónokkrir	þátttakendur	sem	nefndu	skort	á	réttindum	sem	ástæðu	fyrir	

því	 að	 faðir	 fullnýtti	 ekki	 sjálfstæðan	 rétt	 sinn.	 Þá	 átti	 hluti	 þátttakenda	 ekki	 rétt	 á	

fæðingarorlofi	 eða	 áttu	 einungis	 rétt	 á	 fæðingarstyrk.	 Þar	 sem	 fæðingarstyrkur	 er	

yfirleitt	 töluvert	 lægri	en	 fæðingarorlofsgreiðslur	 töldu	sumir	þeirra	sig	vera	ófæra	um	

að	ná	endum	saman	á	fæðingarstyrknum	einum.	Því	snérust	ástæður	aftur	að	fjárhag	og	

tekjum.	Hjá	öðrum	var	það	vegna	þess	að	faðirinn	bjó	erlendis	og	enn	öðrum	áttu	feður	

ekki	rétt	á	því	að	nýta	það	sem	eftir	var	af	orlofsrétti	þeirra	á	þeim	tíma	sem	þeir	hefðu	

viljað,	en	þeir	hefðu	viljað	taka	út	fæðingarorlofið	síðar	en	í	boði	var.		

Aðrar	 ástæður	 sem	 nefndar	 voru	 á	 meðal	 svarenda	 voru	 tengdar	 vinnu.	 Þá	 voru	

fáeinir	sjálfstætt	starfandi	eða	með	eigin	rekstur	og	áttu	 í	erfiðleikum	með	að	 fara	 frá	

vinnu.	Jafnframt	nefndu	sumir	að	þeir	gætu	ráðstafað	vinnutíma	sínum	sjálfir	og	því	ekki	

fullnýtt	sinn	sjálfstæða	fæðingarorlofsrétt	vegna	þess.	Aðrir	höfðu	ekki	tök	á	því	vegna	

vinnuaðstæðna,	 voru	 til	 dæmis	 nýbyrjaðir	 í	 starfi	 eða	 áttu	 í	 erfiðum	 samskiptum	 við	

vinnuveitendur	 og	 óttuðust	 um	 að	 missa	 vinnuna.	 Hjá	 enn	 öðrum	 buðu	 aðstæður	

einfaldlega	ekki	upp	á	að	faðirinn	tæki	þrjá	mánuði	í	fæðingarorlof.		
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Enn	fleiri	ástæður	voru	nefndar	og	voru	þær	af	ólíkum	toga,	en	þær	snéru	ýmist	að	

námi,	 veikindum,	 örorku	 eða	 öðrum	 sambærilegum	 aðstæðum.	 Annars	 mátti	 sjá	 á	

svörum	 nokkurra	 þátttakenda	 að	 almenn	 óánægja	 ríkti	 með	 greiðslur	

Fæðingarorlofssjóðs	 og	 reglurnar	 í	 tengslum	 við	 hann.	 Það	 var	 ýmist	 vegna	 þeirrar	

greiðsluupphæðar	sem	feður	áttu	rétt	á,	en	einnig	vegna	þeirra	krafa	sem	gerðar	eru	til	

umsækjenda	svo	þeir	eigi	rétt	á	tilheyrandi	greiðslum.			

Í	nokkrum	svörum	mátti	sjá	að	móðirin	var	oft	sú	sem	dreifði	orlofinu	til	lengri	tíma	

þar	til	barnið	kæmist	að	á	 leikskóla	eða	til	dagforeldris.	Þátttaka	feðra	 í	 fæðingarorlofi	

virtist	 í	 sumum	 tilfellum	 ekki	 vera	 foreldrum	 ofarlega	 í	 huga	 af	 svörum	 þónokkurra	

þátttakenda	að	dæma.	Einnig	voru	dæmi	um	að	orlofstaka	feðra	gleymdist	eða	ekki	var	

hugað	að	henni	yfir	höfuð.	 Í	heildina	 litið	gefa	svör	þátttakenda	mögulega	til	kynna	að	

orlofstaka	móður	sé	foreldrum	framar	í	forgangsröðun	þeirra	en	orlofstaka	föður.		
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6 Umræða	

Í	 þessum	 kafla	 verða	 niðurstöður	 settar	 í	 samhengi	 við	 fræðilegan	 og	 kenningarlegan	

bakgrunn,	auk	þess	sem	rannsóknarspurningum	verður	svarað	og	tilgátur	ræddar	sem	settar	

voru	fram	í	upphafi	ritgerðar.	

Eins	og	fram	kom	í	töflu	2	varð	skyndileg	aukning	á	orlofsnýtingu	feðra	árin	2002	og	2003	

(Velferðarráðuneytið,	 2016),	 en	 á	 þeim	 árum	 lengdist	 sjálfstæður	 orlofsréttur	 feðra	

(Þingskjal	nr.	125/1999-2000)	og	því	óhætt	að	segja	að	markmið	laganna	um	að	hvetja	feður	

til	aukinnar	þátttöku	inn	á	heimilin	hafi	gengið	til	að	byrja	með.	Það	dró	úr	orlofstöku	þeirra	í	

kjölfar	 efnahagshrunsins	 2008	 sem	 gefur	 til	 kynna	 að	 efnahagsástandið	 hafi	 haft	 áhrif	 á	

fæðingarorlofsnýtingu	feðra	(Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2014).	Þrátt	fyrir	að	

markmiðum	laganna	hafi	að	eitthverju	leyti	verið	náð	eru	samt	sem	áður	enn	hindranir	sem	

valda	því	 að	 feður	nýta	 fæðingarorlof	ekki	 í	 jafn	miklum	mæli	og	mæður	þrátt	 fyrir	 jafnan	

rétt	 þeirra	 til	 fæðingarorlofs	 (Auður	 Arna	 Arnardóttir,	 2008;	 Ásdís	 A.	 Arnalds	 o.fl.,	 2015;	

Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2014;	Ingólfur	V.	Gíslason,	2007).		

Réttur	feðra	hefur	verið	jafn	langur	rétti	mæðra	frá	árinu	2003	hér	á	landi	(Þingskjal	nr.	

125/1999-2000).	 Í	 fæðingarorlofslögum	 (nr.	 95/2000)	 kemur	 fram	 að	 barn	 skuli	 njóta	

samvista	við	báða	foreldra	sína	og	er	áhersla	lögð	á	réttindi	barna	í	íslenskri	löggjöf	(Hrefna	

Friðriksdóttir,	2013).	Þetta	er	mikilvægur	þáttur	þar	sem	öll	börn	þurfa	á	foreldrum	sínum	að	

halda,	sérstaklega	á	fyrstu	mánuðum	í	 lífi	þeirra	(Bowlby,	1982;	1988;	Brandth	og	Gíslason,	

2011;	Winston	og	Chicot,	2016).	

Helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	voru	að	mánaðarlegar	tekjur	feðra	og	staða	þeirra	á	

vinnumarkaði	 voru	 þeir	 þættir	 sem	 höfðu	 helst	 áhrif	 á	 orlofsnýtingu	 feðra,	 líkt	 og	 fyrri	

rannsóknir	hafa	bent	til	 (Auður	Arna	Arnardóttir,	2008;	Brandth	og	Gíslason,	2011;	Bryndís	

Jónsdóttir	 og	Gylfi	 Aðalsteinsson,	 2008;	 Gíslason,	 2007;	 Rehel,	 2013;	 Rege	 og	 Solli,	 2010).	

Hvað	 varðar	 stöðu	 feðra	 á	 vinnumarkaði	 sýndu	 niðurstöður	 fram	 á	 að	 sjálfstætt	 starfandi	

feður	og	atvinnurekendur	væru	ólíklegastir	til	að	taka	fæðingarorlof,	en	sýnt	hefur	verið	fram	

á	að	því	meiri	ábyrgð	sem	feður	hafa	í	starfi	því	minna	fæðingarorlof	eru	þeir	að	nýta	(Auður	

Arna	Arnardóttir,	2008;	Bryndís	 Jónsdóttir	og	Gylfi	Aðalsteinsson,	2008).	Einnig	hefur	verið	

sýnt	 fram	á	að	tekjuhærri	 feður	 taka	skemmra	 fæðingarorlof	 (Rege	og	Solli,	2010)	og	auka	

alla	 jafna	við	sig	vinnu	eftir	fæðingu	barns	til	að	tryggja	stöðu	fjölskyldunnar	(Rehel,	2013).	

Þá	kom	einnig	fram	í	svörum	þátttakenda	að	helsta	ástæðan	fyrir	því	að	feður	fullnýttu	ekki	
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sjálfstæðan	orlofsrétt	sinn	væru	helst	fjárhagslegar	ástæður,	sem	var	yfirleitt	vegna	þess	að	

heimilið	mátti	ekki	við	þeirri	tekjuskerðingu	sem	verður	á	meðal	foreldra	í	fæðingarorlofi.		

Ef	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 eru	 skoðaðar	 út	 frá	 vistfræðikenningu	

Bronfenbrenner	 fellur	 staða	 feðra	 á	 vinnumarkaði	 undir	miðkerfi	 kenningarinnar,	 þar	 sem	

hún	hefur	beina	tengingu	við	föðurinn	(Bronfenbrenner,	1979).	Hér	er	því	miðkerfið	að	hafa	

áhrif	 á	 hve	 mikið	 eða	 hvort	 feður	 taka	 fæðingarorlof.	 Tekjur	 feðra	 falla	 einnig	 undir	

miðkerfið,	 en	 á	 svörum	þátttakenda	mátti	 sjá	 að	 það	 voru	 ekki	 tekjurnar	 sjálfar	 sem	 voru	

valdur	þess	að	feður	fullnýttu	ekki	fæðingarorlofsrétt	sinn,	heldur	sú	tekjuskerðing	sem	á	til	

að	verða	í	fæðingarorlofi.	Sú	skerðing	er	ýmist	vegna	þaks	á	greiðslum	Fæðingarorlofssjóðs,	

skorts	 á	 réttindum	eða	almennt	 vegna	 reglna	um	útreikninga	 fæðingarorlofsgreiðslna.	 Það	

eru	 stjórnvöld	 sem	 kveða	 á	 um	 fyrirkomulag	 fæðingarorlofs	 og	 greiðslur	 til	 foreldra	 í	

fæðingarorlofi	 og	 er	 það	 því	 heildarkerfi	 vistfræðikenningarinnar	 sem	 er	 að	 hafa	 áhrif	 á	

orlofstöku	 feðra,	 þar	 sem	 sem	 feður	 hafa	 ekki	 bein	 áhrif	 á	 ákvarðanir	 stjórnvalda	

(Bronfenbrenner,	1979).	

Þegar	tengslamyndun	föður	og	barns	 í	 fæðingarorlofi	er	skoðuð	út	 frá	tengslakenningu	

Bowlby	má	álykta	sem	svo	að	feður	sem	eru	utan	vinnumarkaðar	og/eða	með	tekjur	undir	

300	þúsund	krónum	á	mánuði	fyrir	skatt	mynda	sterkari	tengsl	við	börn	sín	þar	sem	þeir	eru	

líklegri	til	að	fullnýta	sinn	sjálfstæða	orlofsrétt	eða	umfram	hann	og	verja	þar	með	meiri	tíma	

með	börnum	sínum.	Þeir	eru	 jafnframt	 líklegri	 til	 að	 taka	aukinn	þátt	 í	 lífi	 barnanna	þegar	

þau	eldast	 (Duvander	og	 Jans,	2009;	Haas	og	Hwang,	2008).	Hins	vegar	eru	 feður	 sem	eru	

sjálfstætt	 starfandi	 eða	 atvinnurekendur	 og/eða	 með	 tekjur	 yfir	 1100	 þúsund	 krónum	 á	

mánuði	fyrir	skatt	eru	ólíklegri	til	að	taka	fæðingarorlof	og	verja	þar	með	skemmri	tíma	með	

börnum	 sínum	 og	 því	 má	 ætla	 að	 þeir	 tryggi	 síður	 góða	 tengslamyndun	 við	 börn	 sín.	

Samkvæmt	Bowlby	myndar	barn	sérstök	tengsl	við	foreldri	sitt	innan	eins	árs	aldurs	(Bowlby,	

1982)	sem	er	alla	 jafna	sá	tími	sem	foreldrar	eru	 í	 fæðingarorlofi.	Þessi	 tengsl	 taldi	Bowlby	

leggja	grunninn	að	síðari	samskiptum	og	heilbrigði	barnsins	(Bowlby,	1988;	1982;	Brandth	og	

Gíslason,	 2011;	 Brummelte	 og	Galea,	 2016;	Dubber,	 Reck,	Muller	 og	Gawlik,	 2015;	 Smith-

Nielsen	 o.fl.,	 2016).	 Þar	 af	 leiðandi	 getur	 verið	 mikilvægt	 að	 feður	 nýti	 sinn	 sjálfstæða	

orlofsrétt	til	að	tryggja	góða	tengslamyndun	við	barnið	og	séu	virkir	þátttakendur	í	umönnun	

þess	(Brown	o.fl.,	2012),	þar	sem	það	er	mikilvægur	tími	í	lífi	barnsins	(Bowlby,	1982).		
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Annars	vegar	var	leitað	svara	við	rannsóknarspurningunni;	Hvað	einkennir	þá	feður	sem	

taka	 fæðingarorlof	 og	 þá	 sem	 gera	 það	 ekki?	 Niðurstöður	 sýndu	 fram	 á	 að	 það	 sem	

einkennir	feður	sem	taka	fæðingarorlof	eru	feður	í	launuðu	starfi	og/eða	með	tekjur	á	bilinu	

700	til	899	þúsund	krónur	á	mánuði	fyrir	skatt,	þar	sem	þeir	voru	sá	hópur	sem	líklegastur	

var	 til	 að	 nýta	 sjálfstæðan	 orlofsrétt	 sinn	 að	 einhverju	 leyti.	 Aftur	 á	móti	 voru	 feður	með	

tekjur	undir	300	þúsund	krónum	á	mánuði	fyrir	skatt	og/eða	utan	vinnumarkaðar	líklegastir	

til	að	fullnýta	sína	sjálfstæðu	þrjá	mánuði	eða	umfram	þá.	Algengast	var	að	þeir	sem	nýttu	

ekki	orlofsrétt	sinn	að	neinu	leyti	voru	feður	sem	féllu	undir	hæstu	tekjuflokkana	(með	tekjur	

yfir	 900	 þúsund	 krónum	 á	 mánuði	 fyrir	 skatt)	 og/eða	 voru	 sjálfstætt	 starfandi	 eða	

atvinnurekendur.		

Hins		vegar	var	leitað	svara	við;	Hvað	veldur	því	að	sumir	feður	nýta	ekki	orlofsrétt	sinn	til	

fulls?	 Af	 svörum	 þátttakenda	 að	 dæma	 var	 fyrst	 og	 fremst	 um	 fjárhagslegar	 ástæður	 að	

ræða.	 Margir	 þátttakendur	 töldu	 orlofstöku	 föður	 valda	 of	 mikilli	 tekjuskerðingu	 eða	

greiðslur	vera	of	 lágar	til	að	geta	haldið	heimili.	Þónokkrir	 feður	áttu	erfitt	með	að	yfirgefa	

eigin	rekstur	eða	enginn	var	til	staðar	til	þess	að	leysa	þá	af	þegar	um	sjálfstæðan	rekstur	var	

að	ræða.	Aðrir	áttu	 í	erfiðleikum	með	að	yfirgefa	vinnu	sína	sökum	álags	og	sáu	sér	þar	af	

leiðandi	 ekki	 fært	 að	 taka	 fæðingarorlof.	 Einnig	 var	 skortur	 á	 réttindum	nefndur	 hjá	 hluta	

svarenda	eða	þeir	 áttu	aðeins	 rétt	 á	 fæðingarstyrk	 sem	þeir	 töldu	ekki	nægan	 til	 að	halda	

heimili.	Það	kom	einnig	 fram	að	 feður	nýttu	ekki	sinn	sjálfstæða	orlofsrétt	 til	 fulls	þar	sem	

mæður	voru	gjarnari	 til	að	dreifa	 fæðingarorlofinu	á	 fleiri	mánuði	eða	pláss	hafði	 fengist	á	

leikskóla	eða	hjá	dagforeldri	fyrr	en	áætlað	var.		

Í	upphafi	rannsóknarinnar	voru	settar	fram	tvær	tilgátur.	Önnur	þeirra	var;	Því	hærri	sem	

mánaðartekjur	 feðra	 eru,	 því	 ólíklegri	 eru	 þeir	 til	 að	 fullnýta	 sinn	 sjálfstæða	 rétt	 til	

fæðingarorlofs.	Sú	tilgáta	stóðst	ekki	vegna	þess	að	fullnýting	sjálfstæðs	fæðingarorlofsréttar	

feðra	var	meiri	hjá	feðrum	með	tekjur	yfir	1100	þúsund	krónum	á	mánuði,	en	feðrum	með	

900	 til	 1099	 þúsund	 krónum.	 Fullnýting	 sjálfstæðs	 fæðingarorlofsréttar	 var	 algengust	 hjá	

feðrum	með	tekjur	undir	300	þúsund	krónum	á	mánuði.	Þegar	tekjur	urðu	hærri	fór	að	draga	

úr	fullnýtingu	sjálfstæðs	orlofsréttar	þar	til	þær	náðu	700	þúsundum,	en	þá	var	nokkuð	jafnt	

á	milli	tekjuflokka	á	bilinu	500	til	899	þúsund	krónum.	Þegar	tekjur	voru	á	bilinu	900	til	1099	

þúsund	krónum	voru	 feður	hvað	ólíklegastir	 til	að	 fullnýta	sína	sjálfstæðu	þrjá	mánuði	eða	

umfram	 þá	 í	 fæðingarorlof	 samanborið	 við	 alla	 aðra	 tekjuflokka,	 þar	 á	 meðal	 hæsta	
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tekjuflokkinn.	Álykta	má	út	frá	því	að	mánaðartekjur	yfir	1100	þúsund	krónum	hafa	ekki	eins	

mikil	 áhrif	 á	 orlofstöku	 feðra	 og	 lægri	 mánaðartekjur	 hafa.	 Enn	 fremur	 að	 tekjuskerðing	

reynist	þeim	ekki	jafn	mikil	byrði	og	þeim	sem	tekjulægri	eru.	Ef	til	vill	eru	tekjur	orðnar	það	

háar	að	foreldrar	eiga	auðveldara	með	að	ráðstafa	þremur	mánuðum	í	fæðingarorlof	þó	til	

skerðinga	komi.		

Þær	 tekjuskerðingar	 sem	hér	um	ræðir	eiga	við	þegar	 tekjur	 foreldris	eru	umfram	það	

þak	 sem	 er	 á	 greiðslum	 Fæðingarorlofssjóðs,	 en	 þá	 verður	 aukin	 tekjuskerðing	 hjá	

einstaklingi	 sem	tekur	 fæðingarorlof	 (Vinnumálastofnun,	2018).	Viðmið	hámarkstekna	geta	

breyst,	en	eins	og	staðan	er	í	dag	geta	heildartekjur	einstaklinga	aldrei	numið	meira	en	650	

þúsund	krónum	á	mánuði	áður	en	til	skerðinga	kemur	(Vinnumálastofnun,	2018).	Það	veldur	

því	meiri	tekjuskerðingu	hjá	þeim	fjölskyldum	þar	sem	foreldri	er	með	mánaðartekjur	sem	ná	

upp	í	þak	orlofsgreiðslna	(Gíslason,	2007).	Því	má	segja	að	fæðingarorlof	sé	ekki	nýtt	jafn	vel	

á	meðal	 feðra	með	 tekjur	 sem	ná	upp	 í	 þakið,	miðað	 við	 feður	með	 tekjur	 sem	eru	 undir	

þakinu	 og	 bendir	 þetta	 til	 sambærilegra	 niðurstaðna	 og	 fyrri	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	

(Gíslason,	2007;	Rehel,	2013).	

Seinni	 tilgátan	 var	 eftirfarandi;	 Feður	 með	 eigin	 rekstur	 eru	 ólíklegri	 til	 að	 nýta	

sjálfstæðan	rétt	sinn	til	fæðingarorlofs.	Niðurstöður	sýndu	fram	á	marktækan	mun	á	meðal	

atvinnustöðu	 feðra	 og	 orlofsnýtingu	 þeirra.	 Þá	 kom	 í	 ljós	 að	 sjálfstætt	 starfandi	 feður	 og	

atvinnurekendur	var	sá	hópur	feðra	sem	líklegastur	var	til	að	taka	ekkert	fæðingarorlof	(42%)	

og	er	því	hægt	að	staðfesta	þessa	tilgátu.	Þá	voru	26%	feðra	í	launuðu	starfi	sem	nýttu	ekkert	

af	sínum	sjálfstæða	orlofsrétti	og	33%	þeirra	sem	voru	utan	vinnumarkaðar.		

Draga	má	þá	ályktun	að	sá	hópur	feðra	sem	var	á	meðal	þeirra	tekjuhæstu	í	rannsókninni	

hafi	 verið	með	menntun	 á	 háskólastigi	 að	 baki.	 Þá	má	 jafnframt	 draga	 þá	 ályktun	 að	 eftir	

háskólanám	 eru	 einstaklingar	 líklegri	 til	 þess	 að	 tryggja	 sér	 hærri	 tekjur	 og	 betri	 stöðu	 á	

vinnumarkaði.	 Þeir	 eru	 þar	 með	 líklegri	 til	 þess	 að	 ná	 upp	 í	 þakið	 á	 greiðslum	

Fæðingarorlofssjóðs	 og	 verða	 þar	 með	 fyrir	 aukinni	 tekjuskerðingu	 kjósi	 þeir	 að	 nýta	

fæðingarorlof	sitt.	Þeir	eru	því	ólíklegir	til	að	fullnýta	sjálfstæðan	orlofsrétt	sinn	eða	taka	alla	

jafna	minna	fæðingarorlof,	þar	sem	hærri	og	ábyrgðarmeiri	staða	veldur	því	að	feður	verða	

ólíklegri	til	þess,	eins	og	fyrri	rannsóknir	hafa	bent	á	(Auður	Arna	Arnardóttir,	2008;	Ásdís	A.	

Arnalds	o.fl.,	2015).	
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Gera	 má	 ráð	 fyrir	 fleiri	 áhrifaþáttum	 á	 orlofsnýtingu	 feðra,	 en	 þættir	 eins	 og	 viðhorf	

innan	samfélagsins	geta	vissulega	haft	áhrif	á	orlofstöku	feðra	þó	þeir	hafi	ekki	verið	skoðaðir	

sérstaklega	 í	þessari	 rannsókn.	Viðhorf	geta	þó	breyst	með	tíð	og	 tíma,	en	geta	hins	vegar	

verið	 sterk	 og	 rótgróin	 og	 erfitt	 getur	 verið	 að	 breyta	 þeim.	 Til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 slíkar	

hindranir	 er	 mikilvægt	 að	 útrýma	 eldri	 viðhorfum	 og	 staðalímyndum,	 þarf	 því	 réttur	 og	

tækifæri	 foreldra	 að	 vera	 á	 jafnréttisgrundvelli	 svo	 foreldrarnir	 geti	 ráðstafað	 sínum	 tíma	

eins	og	þeim	hentar	best,	en	ekki	eins	og	samfélagið	segir	þeim	að	gera	(Altintas	og	Sullivan,	

2017;	 Friðriksdóttir,	 2016).	 Því	 væri	 áhugavert	 að	 kanna	 hvernig	 viðhorf	 liggja	 hér	 á	 landi	

varðandi	orlofstöku	feðra	og	umönnun	barna.	

6.1 Gagnsemi	rannsóknar	

Tilgangur	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	hvað	hefur	 áhrif	 á	 fæðingarorlofstöku	 feðra	hér	 á	

landi	og	hvað	einkennir	 feður	sem	taka	fæðingarorlof	og	þá	sem	gera	það	ekki.	Feður	sem	

taka	 ekkert	 fæðingarorlof	 hafa	 ekki	 verið	 skoðaðir	 sérstaklega	 hér	 áður	 á	 Íslandi	 og	 geta	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	 því	 varpað	 fram	 nýjum	 upplýsingum	 um	 feður	 og	

fæðingarorlofsnýtingu	þeirra.	Fyrst	og	fremst	gætu	þær	varpað	ljósi	á	það	sem	veldur	því	að	

einungis	sumir	feður	nýti	sjálfstæðan	orlofsrétt	sinn	til	fulls	og	nýta	jafnvel	meira	en	sína	þrjá	

mánuði	á	meðan	aðrir	feður	taka	ekkert	fæðingarorlof.		

Þó	 fæðingarorlofsréttur	 feðra	hafi	 verið	mikilvægt	 skref	 í	 átt	að	 jafnrétti	 kynjanna,	eru	

margir	feður	sem	nýta	ekki	þennan	möguleika	sem	stendur	þeim	til	boða	og	er	það	yfirleitt	

vegna	fjárhagslegra	ástæðna.	Því	væri	áhugavert	að	sjá	hve	margir	myndu	nýta	orlofsréttinn	

ef	 þak	 fæðingarorlofsgreiðslna	 yrði	 hækkað	 eða	 jafnvel	 fellt	 niður	 og	 lágmarksgreiðslur	

Fæðingarorlofssjóðs	yrðu	hækkaðar.	Álykta	má	að	ákvörðun	stjórnvalda	um	að	setja	þak	á	

fæðingarorlofsgreiðslur	hafi	ekki	aðeins	áhrif	á	feður	heldur	alla	fjölskylduna	sem	heild.	Þakið	

kemur	þannig	að	vissu	leyti	í	veg	fyrir	að	sum	börn	fái	að	njóta	eins	mikilla	samvista	við	föður	

sinn,	 eins	 og	 þau	 ef	 til	 vill	 gætu	 væri	 þakið	 hærra.	 Enn	 fremur	 eru	 mánaðarlegar	

lágmarksgreiðslur	Fæðingarorlofssjóðs	aðeins	171.711	krónur	 í	dag	miðað	við	50%	til	100%	

starfshlutfall	(Vinnumálastofnun,	2018).	Því	eru	möguleikar	feðra	skertir	upp	að	vissu	marki	

og	þar	af	leiðandi	ekki	í	takt	við	markmið	fjölskyldustefnunnar	né	fæðingarorlofslaga.	
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7 Lokaorð	
Í	 verkefnum	 líkt	 og	þessu	 er	 yfirleitt	 að	 finna	 styrkleika	og	 veikleika.	 Það	 var	 til	 að	mynda	

ákveðinn	 styrkleiki	 þessarar	 rannsóknar	 að	 höfundur	 fékk	 færi	 á	 að	 vinna	 úr	 fyrirliggjandi	

gögnum.	 Það	 gerði	 það	 að	 verkum	 að	 höfundur	 gat	 fengið	 mun	 heildrænni	 mynd	 yfir	

þátttakendur,	 þar	 sem	um	þýðisrannsókn	 var	 að	 ræða.	 Það	 var	 því	 ákveðinn	 kostur	 þessa	

verks	 að	 höfundur	 gat	 unnið	 úr	 fyrirliggjandi	 gögnum	 þar	 sem	 markmiðið	 var	 að	 kanna	

fæðingarorlofstöku	 feðra	 hér	 á	 landi.	 Því	ættu	 niðurstöður	 að	 gefa	 nokkuð	 skýra	mynd	 af	

orlofsnýtingu	feðra	sem	áttu	barn	árið	2014	og	var	fyrsta	barn	móður.	Einnig	hverjar	helstu	

ástæður	þeirra	voru	fyrir	því	að	þeir	nýttu	ekki	sjálfstæðan	orlofsrétt	sinn	til	 fulls	eða	tóku	

jafnvel	ekkert	fæðingarorlof.		

Þau	gögn	sem	stuðst	var	við	í	þessari	rannsókn	og	snéru	að	bakgrunnsupplýsingum	föður	

voru	öll	miðuð	við	þrjú	ár	eftir	fæðingu	barns	og	voru	því	ekki	neinar	upplýsingar	um	tekjur	

feðra	 fyrir	 eða	 við	 fæðingu.	 Fyrirhugað	 er	 að	 auðga	 gögn	 könnunarinnar	með	 gögnum	 frá	

Fæðingarorlofssjóði	til	að	skoða	nánar	áhrif	tekna	við	fæðingu.	Hefðu	þær	upplýsingar	verið	

fyrir	hendi	gæti	það	mögulega	hafa	skilað	öðrum	niðurstöðum.	Þó	gefa	þessar	niðurstöður	

vissulega	vísbendingu	um	helstu	ástæður	þess	að	feður	eru	ekki	að	fullnýta	sinn	sjálfstæða	

rétt	til	fæðingarorlofs	og	þegar	feðurnir	voru	spurðir	sérstaklega	um	ástæður	fyrir	því	að	þeir	

fullnýttu	 ekki	 orlofsrétt	 sinn	 kom	 í	 ljós	 að	 flestir	 svarendur	 nefndu	 fjárhagslegar	 ástæður.	

Mikilvægt	er	að	gerðar	séu	reglulegar	rannsóknir	á	fæðingarorlofstöku	og	öðru	sem	við	því	

kemur	 svo	hægt	 sé	að	 sýna	 fram	á	hvað	megi	 til	 dæmis	betur	 fara	þegar	 fyrirhugaðar	eru	

breytingar	á	fæðingarorlofi	foreldra	hér	á	landi.		
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