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Útdráttur 

Síðastliðna áratugi hefur atvinnuþátttaka kvenna aukist mikið. Þær eru í minna mæli 

heimavinnandi en áður og er þátttaka þeirra orðin jöfn körlum á vinnumarkaði. 

Vinnustaðir þurfa að koma til móts við foreldra með fjölskyldustefnu á vinnustað og 

sveigjanleika í vinnu. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða upplifun þátttakanda á 

sveigjanleika í vinnu og athuga hvort munur væri á upplifuninni milli kynja og hvort karlar 

og konur væru að nýta sér sveigjanleikann til jafns. Alls tóku 157 manns þátt í 

rannsókninni og voru 69% þeirra konur og 31% karlar. Niðurstöður hennar sýndu að 

almennt er starfsfólk að upplifa mikinn sveigjanleika á vinnustað en væri samt til í meiri 

sveigjanleika í vinnu og vinnutíma. Þegar kemur að kynjamun, þá kom fram lítill munur á 

upplifun á sveigjanleika en konur áttu samt auðveldara með að samræma einkalíf og 

atvinnu. Niðurstöður sýndu einnig að konur sjá um meirihlutann af málefnum er varða 

börnin og taka börnin meira með í vinnuna en karlar.  Mikilvægt er að ná jafnvægi á milli 

foreldra í þessum málefnum til að konur fái jöfn tækifæri á að efla starfsferil sinn eins og 

karlar. 
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1 Inngangur 

Mikil og hröð þróun hefur verið á hinum almenna vinnumarkaði síðustu áratugi. Miklar 

breytingar hafa verið á upplýsinga og tæknisviðum sem hafa auðveldað samþættingu á 

fjölskyldulífi og atvinnu. Það hefur verið mikilvæg og jákvæð þróun því fjölskyldan er einn 

mikilvægasta einingin af samfélaginu og er það sem heldur því gangandi. Mikilvægi 

atvinnulífsins er þó álíka mikið og er því mikilvægt fyrir foreldra að geta samræmt þessa 

tvo þætti svo ekki myndist togstreita á milli hlutverka.  

Eftir að mannauðsstjórnun var innleidd fyrir einhverjum áratugum jókst þróun í 

starfsmannamálum og starfsfólk álitið einn verðmætasti þáttur fyrirtækja og farið að hlúa 

meira að þeirra þörfum innan og utan vinnunnar. Á síðustu áratugum hefur sú þróun átt 

sér stað að konur eru komnar meira út á vinnumarkaðinn, líkt og sjá má á mynd 1, í staðinn 

fyrir að þær voru áður fyrr heimavinnandi og sáu um börn og heimili á meðan karlarnir 

voru á vinnumarkaðnum. Mynd 1 sýnir að frá árinu 1920 þá hefur atvinnuþáttaka kvenna 

tvöfaldast á meðan lítil breyting hefur verið á atvinnuþátttöku karla (Hagstofa Íslands, 

2019). 

 

Mynd 1. Atvinnuþáttaka kvenna og karla 1920-2018. (Hagstofa Íslands, 2019) 

 

 Með þessari þróun eru báðir foreldrar á heimili á vinnumarkaði og er því minni tími 

fyrir börnin en það hefur kallað á þennan sveigjanleika sem fyrirtæki eru í auknum mæli 

að innleiða hjá sér undir nafni fjölskyldustefnu. Með þessari stefnu gerir atvinnulífið 
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fjölskyldum kleift að samræma fjölskyldulíf og vinnu og þar með báðum foreldrum að 

sinna starfi sínu og fjölskyldu án togstreitu.  

Áður en þátttaka kvenna á vinnumarkaði jókst þá var það þekkt viðhorf að konurnar 

sáu alfarið um börnin og allt sem þeim tengdist á meðan karlarnir sáu um að sinna 

launaðri vinnu. Þrátt fyrir að það séu komnir nokkrir áratugir síðan atvinnuþáttaka kvenna 

fór að aukast þá var það ekki fyrr en í upphafi þessar aldar sem karlar fengu fyrst rétt til 

fæðingarorlofs hér á Íslandi. Jafnrétti kynjanna hefur aukist mikið á síðustu áratugum og 

með aukinni þátttöku kvenna á vinnumarkaði ætti umsjá barna að hafa færst jafnt yfir á 

karlana og er því áhugavert að skoða hvort það sé raunin. Erum við komin eins langt í 

kynjajafnrétti og við viljum meina?  

Eru karlar að taka jafnan þátt í málefnum sem tengjast börnunum og konurnar? Eru 

þeir að nýta sér sveigjanleikann sem þeir fá í vinnunni? Upplifa þeir minni sveigjanleika í 

vinnunni en konur? Þetta eru allt mjög áhugaverðar spurningar og er ætlunin að reyna að 

svara þeim með þessari rannsókn en rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er tvíþætt og 

er: 

Hver er upplifun starfsfólks á sveigjanleika á vinnustað? Er munur á milli karla 
og kvenna á þessari upplifun og nýtingu þeirra á sveigjanleikanum sem er í 
boði? 

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann hátt að fyrst er fræðilegt yfirlit þar sem farið yfir 

rannsóknir og fræði tengd sveigjanleika, byrjað er á almennri umfjöllun um 

mannauðsstjórnun og þróun vinnumarkaðarins síðust ár. Þar á eftir er fjallað um 

starfsmannastefnu og út frá því fjölskyldustefnu og fjölskylduvæna fyrirtækjamenningu. 

Samþætting hlutverka í fjölskylduvænum fyrirtækjum er tekið fyrir næst ásamt umfjöllun 

um jafnvægi milli fjölskyldulífs og starfsferils og ánægju í starfi og hollustu við vinnustað. 

Næst er aðeins farið yfir hvað íslenskar rannsóknir segja um sveigjanleika og í lokin er rætt 

um rannsóknir sem hafa skoðað kynjamun á sveigjanleika.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun byrjaði að þróast sem stefna á níunda áratug tuttugustu aldar og hefur 

þróast hratt síðustu áratugi. Með tilkomu hennar hafa myndast margar kenningar um 

starfsmannamál og samþættingu þeirra á markvissan hátt. Mannauðsstjórnun er talið eitt 

vinsælasta hugtakið sem vísar í stjórnunar þætti í starfsmannasamböndum, þrátt fyrir 

þessar vinsældir þá hefur ekki verið fundin nein ein skilgreining á mannauðsstjórnun 

(Beardwell og Claydon, 2010). Watson (2006) vill meina að skilgreiningin á 

mannauðsstjórnun sé frekar tætingsleg staða þar sem svo margar skilgreiningar séu til á 

henni og sé það frekar ruglingslegt. Boxall og Purcell (2000) vilja þó meina að sátt sé um 

það að mannauðsstjórnun sé skilgreind þannig að hún innihaldi þætti sem snúa að 

skipulagsheildum og samspili við mannauðinn. Þrátt fyrir að skilgreining á 

mannauðsstjórnun sé ekki skýr þá er megintilgangur hennar að stýra mannauðnum á 

þann hátt að á meðan takmarkið er að hámarka skilvirkni vinnustaðarins þá er 

frammistaða og starfsánægja í hámarki (Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2014). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að mannauðsstjórnun gefi skipulagsheildum kost á aukinni 

framleiðni, minni starfsmannaveltu, auknum hagnaði og sölu og betri frammistöðu 

(Arthur, 1992; MacDuffie, 1995) 

Til er svokölluð mjúk og hörð mannauðsstjórnun (Guest, 1987; Storey, 1992). Meiri 

áhersla hefur verið á mjúka mannauðsstjórnun síðustu ár og mannauðinn samhliða því en 

mjúk mannauðsstjórnun stuðlar að hollustu og sveigjanleika ásamt auknum gæðum 

starfskrafts líkt og það að hjálpa samræminu á milli einkalífs og atvinnu. Þróun mannauðs 

og varðveisla hans er aðaláherslan, því hún skapar sérstöðu skipulagsheildarinnar 

(Beardwell og Claydon, 2010; Inga Jóna Jónsdóttir, 2003). Í kjölfar þess að mjúk 

mannauðsstjórnun byrjaði að þróast á fyrri hluta síðustu aldar var farið að líta á starfsfólk 

sem félagsverur en ekki bara þjóna fyrirtækisins. Starfsfólk þarf athygli, hrós fyrir vel 

unnin störf og tilsögn, stjórnun með tilliti til manneskjunnar bætir árangur fyrirtækis með 

meiri framleiðni og betri árangri (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003). Hörð mannauðsstjórnun er 

á öndverðum meiði við mjúka mannauðsstjórnun, þar er mannauður skipulagsheildar 

frekar líkt og hver annar rekstrarþáttur fyrirtækisins, önnur rekstrareining fyrirtækis. Þessi 

tegund af mannauðsstjórnun snýr meira að stjórnun starfsfólks til að nýta þau sem mest 
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(Inga Lilja Jónsdóttir, 2003). Líkt og starfsfólk fyrirtækis séu verkfæri til að markmiðum 

tengdum afkomu og frammistöðu fyrirtækis (Beardwell og Claydon, 2010). 

Mannauðsstjórnun tók við af starfsmannastjórnun og segja sumir að 

mannauðsstjórnun sé bara nýtískulegt orð yfir starfsmannastjórnun á meðan aðrir segja 

að mannauðsstjórnun kemur með miklu meira á borðið en starfsmannastjórnun 

(Beardwell og Claydon, 2010). Starfsmannastjórnun liggur meira í átt við harða 

mannauðsstjórnun en er ekki stefnumiðuð eins og mannauðsstjórnun. 

Mannauðsstjórnun hefur tvo kosti yfir starfsmannastjórnun en það er annars vegar að 

hún er mun stefnumiðaðri þar sem stefnur hennar vinna saman við að styrkja hvor aðra 

sem svo styrkja stefnu fyrirtækisins og hins vegar að vel gerðar mannauðsstefnur geta 

mótað fyrirtækjastefnu sem hvetur starfsfólk til samvinnu og samhjálpar við að ná 

markmiðum skipulagsheildarinnar (Beardwell og Claydon, 2010). Með því að hafa velferð 

starfsfólks að leiðarljósi og hugsa um hag þeirra en ekki bara fyrirtækisins að þá 

endurspeglast stefna mannauðs í heildarstefnu fyrirtækisins (Ulrich, 1998). 

2.2 Þróun vinnumarkaðar 

Fyrri hluta tuttugustu aldar var það þekkt og samþykkt fyrirkomulag að karlar unnu úti og 

sáu fyrir heimilinu fjárhagslega á meðan konurnar voru heimavinnandi að hugsa um börn 

og bú. Upp úr miðri síðustu öld þá fór þetta að breytast þar sem konur fóru að leita meira 

út á vinnumarkaðinn en í kringum árið 1960 var tæplega 40% íslenskra kvenna á 

atvinnumarkaði og fór þeim hægt fjölgandi en svo milli áranna 1980 og 2000 þá jókst 

þetta til muna og árið 2018 var tæplega 80% kvenna á atvinnumarkaði á Íslandi (Hagstofa 

Íslands, 2019). Þrátt fyrir að atvinnuþátttaka kvenna jókst þá minnkaði ekki 

atvinnuþátttaka karla heldur hefur hún haldist frekar stöðug í gegnum árin (Hagstofa 

Íslands, 2019). Þetta þýðir að í flestum íslenskum fjölskyldum eru báðir foreldrar 

útivinnandi og þurfa því að treysta á skóla, leikskóla, dagmömmur eða einhvers konar 

dagvistun fyrir börnin til að foreldrarnir geta sinnt vinnu sinni á daginn. Olli þetta því að 

meiri krafa er komin á jafna skiptingu karla og kvenna þegar kemur að uppeldi og 

umönnun barna ásamt því að karlar sinni heimilinu jafnt við konurnar og öðrum hlutum 

sem oft voru talin kvennahlutverk (Ásta Snorradóttir, 2005). Í nútímanum eru fyrirvinnur 

heimilisins bæðir karlar og konur og er það orðið jafn algengt að konur sækist eftir 

starfsferil og karlmenn (Ásta Snorradóttir, 2005).  
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Þrátt fyrir þessa skiptingu á heimilum landsins og því að kynin séu farin að sinna 

atvinnu jafn mikið að þá var atvinnumarkaðurinn og lagaumgjörðin í kringum hann lengi 

að taka við sér. Karlar áttu ekki rétt á að taka fæðingarorlof á launum fyrr en árið 2000 en 

samkvæmt Lögum um fæðingar- og foreldraorlof  nr. 95/2000 með áorðnum breytingum 

eiga þeir jafnan rétt og konur á fæðingarorlofi. Vinnustaðir voru endilega ekki mjög 

hlynntir því að starfsfólk var að fara úr vinnu til að sinna erindum tengdum fjölskyldulífi 

sem var ekki þekkt þegar konur voru heimavinnandi. Einnig fór að bera á því í kjölfar 

aukinnar atvinnuþátttöku kvenna að þær fóru að berjast fyrir jafnrétti (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007).  Lagasetning um jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði er langt komin síðustu 

ár en árið 2008 voru Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 með 

áorðnum breytingum sett og í 1. grein þeirra er getið á um að: 

Markmið laga þessara er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum 
tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum 
samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin 
atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla nr. 10/2008, 1. gr.) 

Þess er svo getið að þessu markmiði skal ná meðal annars með því að „gera bæði konum 

og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.“ 

Þegar aukning kvenna á vinnumarkaði byrjaði þá voru þær ekki alltaf fýsilegasti 

kosturinn í atvinnuþátttöku þar sem þær voru sá aðili í hjónabandi sem gekk með barn ef 

til þess kom og tók svo fæðingarorlof í kjölfarið. Til að passa að þetta hefði áhrif á 

atvinnuþátttöku kvenna og karla voru sett ákvæði í Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 

95/2000 að er starfsmaður fer í fæðingar- eða foreldraorlof að þá eigi hann rétt á að ganga 

aftur að starfi sínu eða sambærilegu starfi í lok orlofs. Einnig var sett ákvæði um vernd 

gegn uppsögnum sem felur í sér að vinnuveitanda er ekki heimilt að segja starfsmanni 

upp vegna tilkynningar um töku á fæðingar- eða foreldraorlofi. Þessi lög eru skref í rétta 

átt til að hjálpa foreldrum að samræma fjölskyldulíf og atvinnu og að báðir foreldar hafi 

möguleika á að sækjast eftir starfsferil án þess að gefa fjölskyldulíf upp á bátinn. 

2.3 Starfsmannastefna 

Yfirlýsing fyrirtækja um starfsmannamál er kölluð starfsmannastefna en með henni er það 

gert skýrt hvernig vinnuumhverfi fyrirtækisins á að vera og hvers fyrirtækið ætlast til af 

starfsmönnum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Í starfsmannastefnunni ætti það því 
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að vera skýrt hver afstaða fyrirtækisins er til starfsmannamála og að þessi stefna sé 

aðgengileg starfsmönnum. Með því að hafa þetta skýrt og aðgengilegt gerir það 

starfsmönnum auðveldara fyrir að fylgja eftir stefnu fyrirtækisins. Starfsmannastefna 

hjálpar einnig fyrirtækinu að nýta mannauð sinn til fullnustu og vinna þannig að 

markmiðum fyrirtækisins. En svo að starfsmannastefna virki er mikilvægt að hún sé 

samhljóma viðskiptastefnu fyrirtækisins, en með því þá hjálpast þessar stefnur að því að 

ná heildarmarkmiðum fyrirtækisins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

Lee og Miller (1999) segja að starfsmannastefna sé mikilvæg til að móta hvernig 

samskiptin eiga að vera innan vinnustaðarins og einnig hvernig samskipti við starfmenn 

eigi að vera. Hún gefur einnig leiðbeiningar um það hvernig leysa skuli ýmis 

starfsmannatengd verkefni og því getur starfsmannastefna veitt starfsmönnum öryggi því 

hún gefur til kynna hverju þeir mega búast við af hálfu fyrirtækisins og þeir vita hvernig 

fyrirtækið fer með einstök mál (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; Lee og Miller, 1999). 

Að móta vinnureglur um starfsmannamál er því eitt af aðalmarkmiðum 

starfsmannastefnu.  Með því að vera með skýra starfsmannastefnu eru fyrirtæki með 

samræmi í vinnubrögðum og metur mannauð sinn hátt. Samkeppnishæfni fyrirtækja 

byggist nefnilega að miklu leyti upp á mannauðnum og er það því nauðsynlegt að fyrirtæki 

bjóði upp á stefnu sem laðar að starfsfólk og minnki starfsmannaveltu. Í rannsókn Gylfa 

Dalmanns Aðalsteinssonar (2006) kom fram að íslensk fyrirtæki leggja mikla áherslu á 

mannauð sinn í starfsmannastefnum sínum. Einkafyrirtæki leggja meira upp úr 

persónulegum eignleikjum starfsmanna en opinber fyrirtæki og leggja meira upp úr því 

að starfsmenn séu mikilvægasta auðlind fyrirtækisins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006). 

Fyrirtæki þurfa að átta sig á þeim þáttum sem eru hvað mest eftirsóknarverðir fyrir 

samfélagið, einstaklinga og fjölskyldufólk, og bjóði upp á aðstæður sem minnka togstreitu 

á milli hlutverka sem fólk sinnir (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Starfsmannastefna 

þarf því að gera ráð fyrir sambandinu á milli atvinnu og fjölskyldulífs. Krafan á fyrirtæki að 

koma til móts við fjölskylduábyrgð starfsmanna sinna fer sívaxandi en til að fólk geti átt 

starfsferil og fjölskyldulíf er mikilvægt að vinnustaðir bjóði starfsfólki sínu upp á 

sveigjanleika. Fyrirtækin þurfa því að taka afstöðu til samband atvinnu og fjölskyldulífs í 

starfsmannastefnu sinni og innleiða hjá sér fjölskyldustefnu. 
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2.3.1 Fjölskyldustefna 

Fyrirtæki sem setja sér fjölskyldustefnu sýna starfsmönnum sínum að samband vinnu og 

fjölskyldu sé mikilvægt og vilja ekki að það myndist togstreita þarna á milli. 

Fjölskyldustefna  gefur til kynna hver afstaða fyrirtækis er gagnvart fjölskyldumálum 

starfsmanna og er hún partur af starfsmannastefnu þess (Sahibzada, Hammer, Neal og 

Kuang, 2005). Fjölskyldustefna er talin mikilvægasta stefna fyrirtækja og þarf hún að vera 

sniðin að fjölskylduábyrgð starfsfólks sama hvaða stöðu þeir gegna inna fyrirtækis 

(Haddock, Zimmerman, Ziemba og Lyness, 2006). 

Fjölskyldustefnu er hægt að skilgreina þannig að samþætting sé á milli fjölskyldulífs og 

atvinnu (Callan, 2008). Fjölskyldustefna samanstendur af þremur þáttum skv. Callan 

(2008), fyrst er það hagræðing í vinnu til að sinna fjölskyldumálum, t.d. skólasamkomur, 

læknisheimsóknir barna og fleira. Í öðru lagi er það sveigjanleiki í vinnufyrirkomulagi, svo 

sem vaktavinna, hlutastarf, tímabundinn samningur eða fjarvinna, þ.e. að vinna frá 

heimilinu. Í þriðja lagi felur fjölskyldustefna í sér að aðstæður í vinnunni séu 

fjölskylduvænar, til dæmis aðgangur að barnagæslu, fyrirtækjalækni, lögfræðing. Að 

boðið sé upp á aðstöðu til að starfsmenn geti tekið börn með í vinnu á frídögum og 

aðstöðu til líkamsræktar (Callan, 2008). Schleib og Dex (1998) skilgreina fjölskyldustefnu 

svipað og Callan og segja að hún sé mikilvæg til að draga úr togstreitu og neikvæðum 

áhrifum starfsferils foreldra á fjölskyldulíf þeirra. Góð skipulagning verkefna, 

sveigjanlegur vinnutími og fjarvinna eru meðal þess sem Schleib og Dex nefna. Huang, 

Hammer, Neal og Perrin (2004) nefna einnig að mikilvægt er að starfsfólk geti hagrætt 

sumarleyfum sínum að fjölskyldunni, sinnt veikum börnum og að konur megi sinna 

brjóstagjöf á vinnutíma. Lewison (2006) bendir hins vegar á að svo árangur sé af 

fjölskyldustefnu þá þurfi sú fjölskylduábyrgð sem einstaklingar eru með einnig að ná til 

umönnunar á eldri fjölskyldumeðlimum og annarra fjölskylduaðila sem skipta hann máli 

en ekki bara til barna þeirra.  

Á síðustu áratugum hefur verið mikil vitundarvakning á vinnumarkaðnum í tengslum 

við fjölskyldustefnu, sérstaklega með aukinni þátttöku kvenna á vinnumarkaði, þá eru 

báðir foreldrar útivinnandi (Schleib og Dex, 1998). Upphaflega var fjölskyldustefna sett 

fram til að auðvelda mæðrum að sækjast eftir áhugaverðum starfsferil en á síðustu árum 

hefur þörfin fyrir hana verið líka fyrir útivinnandi feður og alla fjölskylduna. Tekur 
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fjölskyldustefna því mið af nútímasamfélagi og nútímafjölskyldum þar sem báðir aðilar 

eru oftast útivinnandi (Schleib og Dex, 1998). Hægt er að segja að fjölskyldustefna hafi 

þróast til að koma til móts við fjölskylduábyrgð starfsfólks ásamt því að gera þeim 

auðveldara fyrir að axla ábyrgð sína á vinnustað og á heimili sínu (McDonald, Guthrie, 

Bradley og Shakespeare‐Finch, 2005). 

Mikil aukning hefur verið á innleiðingu fjölskyldustefnu síðustu ár en með henni hafa 

fyrirtæki svarað eftirspurn um samþættingu á fjölskyldulífi og atvinnu (Clark, 2001). 

Fyrirtæki sem eru með fjölskyldustefnu í aðalstefnu sinni eru með hag starfsfólks síns fyrir 

brjósti og auðvelda þeim að sinna báðum hlutverkum sínum, sem foreldri og starfmaður, 

þetta minnkar líkur á togstreitu milli þessara hlutverka og hefur jákvæð áhrif fyrir 

starfsmanninn (Frye og Breaugh, 2004; Hill, Yang, Hawkins og Ferris, 2004; Thiede og 

Ganster, 1995). Þetta getur einnig auðveldað starfsfólki að upplifa sambandið milli vinnu 

og fjölskyldu sem jákvætt (Pedersen, Minnotte, Kiger og Mannon, 2009). Í rannsókn 

Thiede og Ganster (1995) kom fram að starfsmenn fyrirtækja með fjölskyldustefnu upplifi 

meiri sjálfstæði í starfi og hafa meiri tækifæri til að sinna málum er varða fjölskyldu þeirra. 

Rannsókn Thomas og Ganster (1995) bendir á að þetta sjálfstæði sem starfsmenn upplifa 

hafi svo áhrif á vellíðan starfsmanna og starfsánægju þeirra. 

Fjölskyldustefna hefur ekki bara jákvæð áhrif á starfsmenn fyrirtækis heldur er 

ávinningur af henni fyrir fyrirtækið líka. Árangursrík fjölskyldustefna er talin auka tryggð 

starfsmanns við fyrirtækið (McDonald et al., 2005). Starfsfólk leggur meira á sig, sýnir 

betri frammistöðu, starfsmannavelta minnkar, fjarvistir minnka og afköst aukast (Bailyn 

o.fl., 1996; Thompson, Beauvais og Lyness, 1999). Rannsóknir benda einnig til þess að þó 

sumt starfsfólk þurfi ekki að nýta sér þau úrræði fjölskyldustefna býður uppá að þá eru 

fyrirtæki samt líklegri til að halda í það starfsfólk en ef fyrirtækið væri ekki með 

fjölskyldustefnu (Grover og Crooker, 1995). Aukin afköst starfsfólks og meiri vilji til að 

standa sig vel í starfi ef fyrirtæki er með fjölskyldustefnu er það sem Eaton (2001) komst 

að í sinni rannsókn og getur því fjölskyldustefna stuðlað að betri heildarútkomu fyrirtækis 

(Sahibzada o.fl., 2005). Mikilvægi fjölskyldustefnu er því mikið, bæði fyrir starfsmanninn 

og fyrirtækið. 

Stuðningur fyrirtækis við fjölskylduábyrgð starfsfólks síns er hægt að flokka sem 

formlegan og óformlegan (Haddock o.fl., 2006). Formlegur stuðningur telst vera 
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starfstengd fríðindi og fjölskyldustefna á meðan óformlegur stuðningur er líkt og 

fyrirtækjamenning, sjálfstæði starfsmanna og skilningur yfirmanna (Behson, 2005).  

Til að stefnur fyrirtækja skili ávinningi þá þarf að fylgja þeim eftir, það er ekki bara nóg 

að skrifa þær niður. Það á ekki síður um fjölskyldustefnu og það hvernig málum tengdum 

fjölskylduábyrgð starfsfólks innan fyrirtækis er háttað. Því er ekki nóg að innleiða 

fjölskyldustefnu heldur er jafn mikilvægt að fylgja henni eftir (Behson, 2005; Galinsky og 

Stein, 1990). Fyrirtæki þurfa að skapa menningu og stjórnunarstíl sem styður við 

fjölskyldustefnu til að hljóta ávinning af henni. Óformlegur stuðningur fyrirtækis er því 

mikilvægur til að fjölskyldustefna eigi að skila því sem fyrirtækið sækist eftir (Behson, 

2005; Thompson o.fl., 1999). 

2.3.2 Fjölskylduvæn fyrirtækjamenning 

Innleiðing starfsmannastefnu hefur áhrif á menningu fyrirtækis. Fyrirtækjamenning er 

sögð vera einn stærsti þátturinn í því hvort innleiðing á fjölskyldustefnu takist eða ekki 

(Thompson o.fl., 1999; Wise og Bond, 2003) en fyrirtækjamenningu má skilgreina sem 

þau gildi, viðhorf og viðmið sem skilgreina viðurkennda hegðun innan fyrirtækja (Riggio, 

2013). Sagt hefur verið að hún eigi margt sameiginlegt með menningu þjóða þar sem 

þættir líkt og gildi, trú og viðhorf mynda samspil sem móta menningu þjóðanna líkt og 

fyrirtækjanna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007).  

Ein gerð af fyrirtækjamenningu sem styður við fjölskyldulíf er vinnu- og 

fjölskyldumenning (e. work-family culture) en hana má skilgreina þau sameiginlegu gildi 

og viðhorf sem ákvarða að hve miklu leyti fyrirtækið styður við samþættingu milli 

fjölskyldulífs og atvinnu (Thompson o.fl., 1999). Warren og Johnson (1995) bæta því við 

að mikilvægt sé að tillit sé tekið til þarfa fjölskyldu starfsmanna og þess starfsfólks sem 

sinna bæði atvinnu og fjölskyldulífi í þessari fyrirtækjamenningu. Því er mikilvægt að 

fjölskyldustefna í fyrirtæki samræmist menningu þess.  

Rannsókn Pedersen o.fl. (2009) sýndi fram á mikilvægi þess að hafa fjölskylduvæna 

menningu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar bentu til að fjölskylduvæn menning væri 

jafnvel mikilvægari en sjálf fjölskyldustefnan, en þessar niðurstöður þeirra styðja aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið um þetta.  Jákvæð áhrif fjölskyldustefna koma einungis 

fram ef starfsmaður upplifir stefnuna vera sér í hag og að hann geti nýtt sér þau úrræði 

sem hún hefur upp á að bjóða. Mikilvægt er að viðhorf og gildi sem aðhyllast 
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fjölskyldustefnu séu hluti af menningunni og að samstarfsfélagar líti það ekki neikvæðum 

augum ef fólk þarf að fara frá vinnu til að sinna erindum er tengjast fjölskyldunni 

(Pedersen o.fl., 2009). Þegar starfsmenn upplifa það hins vegar að væntingar þeirra til 

menningar fyrirtækis eru ekki uppfylltar dregur það úr starfsánægju þeirra (Hatton o.fl., 

1999). Einnig bendir Riggio (2013) á að ef þessar væntingar eru ekki uppfylltar að þá geti 

það haft neikvæð áhrif á árangur fyrirtækisins. 

Wise og Bond (2003) komust að mikilvægi menningar í rannsókn sem þeir gerðu, en 

skv. þeirri rannsókn að þá er hefur menning mikil áhrif á viðhorf starfsmanna á 

fjölskyldustefnu fyrirtækisins og einnig á viðhorfi til fyrirtækisins. Fyrirtæki sem setja sér 

fjölskylduvæna menningu gera sér grein fyrir því að starfsfólk taki fjölskyldu sína fram yfir 

vinnu en ekki öfugt (Mesmer-Magnus og Viswesvaran, 2006). Þegar menningin er þannig, 

þá er trú starfsmanna sú að það hafi ekki neikvæð áhrif á störf þeirra ef þeir nýta sér það 

sem fjölskyldustefna fyrirtækis býður upp á (Bragger, Rodriguez-Srednicki, Kutcher, 

Indovino og Rosner, 2005; Thompson o.fl., 1999). 

Til að samþætting vinnu og fjölskyldulífs náist þá er mikilvægt að yfirmenn fyrirtækis 

taka þátt í innleiðingunni því það eru þeir sem gefa tóninn í fyrirtækjamenningunni. Því 

er það oft stærsta vandamálið, þegar kemur að innleiðingu fjölskyldustefnu, að yfirmenn 

átta sig ekki á mikilvægi sínu í ferlinu, að starf þeirra sé samtvinnað því að vera leiðtogi 

starfmannanna (Poelmans, Kalliath og Brough, 2008). Fyrirtækjamenning mótast því eftir 

yfirmönnum og þessi menning hefur áhrif á það hvort innleiðing fjölskyldustefnu takist 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Rannsókn sem Thompson 

o.fl. (1999) gerðu sýndi fram á tengsl jákvæðra viðhorfa starfsfólks gagnvart vinnu og 

fjölskyldumenningu og viðhorfum þeirra til fjölskyldustefnu fyrirtækis. Því er mikilvægt að 

sjónarmið yfirmanna endurspegli menninguna því án þeirra berst boðskapurinn ekki til 

starfsfólksins. Stuðningur yfirmanna er mikilvægur partur af fjölskylduvænni menningu. 

Sá stuðningur felur í sér að yfirmenn taki tillit þeirrar ábyrgðar sem starfsfólk þeirra hefur 

gagnvart fjölskyldu sinni og komi til móts við það ef togstreita myndast á milli fjölskyldulífs 

þeirra og atvinnu (Warren og Johnson, 1995).  Yfirmenn sem sýna þennan stuðning og 

skilning eru einnig að hvetja til þess að andrúmsloft fyrirtækisins sé fjölskylduvænt og 

leggja sig frekar fram við að aðstoða starfsfólk sitt með vandamál tengd fjölskyldulífi og 

atvinnu (Mesmer-Magnus og Viswesvaren, 2006). 
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Þó rannsóknir sýni fram á mikilvægi hlutverks yfirmanna í innleiðingu á fjölskylduvænni 

menningu að þá eru þessir tveir hlutir oftast rannsakaðir í sitthvoru lagi (Thompson o.fl., 

1999). Mikilvægt er að tengja saman umræðuna um þessa tvo þætti því tengingin á milli 

þeirra er mjög mikil. Skilningur yfirmanna á fjölskylduábyrgð starfsfólks endurspeglast í 

viðhorfum þeirra á því hvernig fjölskyldumál eigi að vera innan fyrirtækisins. Viðhorfin 

endurspeglast svo í verki og berst til starfsfólksins (Mesmer-Magnus og Viswesvaren, 

2006). Fyrirtækjamenning hefur lítið gildi innan fyrirtækisins án þess að yfirmenn sem 

bera ábyrgð á að koma mikilvægum viðmiðum og gildum til skila geri sitt, því þeir hafa 

mikil áhrif á menninguna (Clark, 2001; Galinsky og Stein, 1990). Ef yfirmenn sýna ekki 

stuðning við innihaldi fjölskyldustefnu og stuðla ekki að fjölskylduvænni 

fyrirtækjamenningu þá hlýst enginn ávinningur af stefnunni fyrir fyrirtækið (Lewinson, 

2006). Það getur leitt til lítillar starfsánægju með starfsmanna og dregið úr 

samkeppnisforskoti fyrirtækisins. Einnig ef fyrirtæki gera ekki ráð fyrir samspilinu á milli 

fjölskyldulífs og atvinnu þá geti það haft þau áhrif á starfsmenn að geta þeirra til að starfa 

á skilvirkan hátt minnki (Lewinson, 2006).  

Skýr stefna í fjölskyldumálum og fjölskylduvænn vinnustaður gera fyrirtæki 

eftirsóknarverðari sem vinnustað, þau fá gott orðspor, ímynd þeirra verður betri og þau 

verða ákjósanlegur vinnustaður. Slík fyrirtæki eiga meiri möguleika á að laða til sín 

hæfustu umsækjendurna.  

2.4 Samþætting hlutverka í fjölskylduvænum fyrirtækjum 

Fjölskylduvæn fyrirtæki er hægt að tengja við jákvæða heildarútkomu þeirra. Þar má 

nefna tryggð starfsmanna, starfsánægju, færri fjarvistir, minni streita hjá starfsmönnum, 

minni togstreita milli fjölskyldulífs og atvinnu og hollusta starfsmanna við fyrirtæki 

(Bragger o.fl., 2005; Thompson o.fl., 1999; Wise og Bond, 2003).  Sjá má að ávinningur 

þess að vera fjölskylduvænt fyrirtæki er mikill en fjallað verður um áhrif þess og 

samþættingu á fjölskyldulífi og atvinnu hér á eftir.  

Vinnuumhverfi sem er fjölskylduvænt samanstendur af tveimur þáttum, formlegum 

stefnum og fjölskylduvænni fyrirtækjamenningu (Mesmer-Magnus og Viswesvaran, 

2005). Formlegar stefnur eru stefnur er varða vinnuna, fjölskyldumál starfsmanna, 

sveigjanleika og ábyrgð. Með fjölskylduvænni fyrirtækjamenningu er átt við stuðning 

yfirmanna og samstarfsfólks og vinnu- og fjölskyldumenningu. Mesmer-Magnus og 
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Viswesvaran (2005) gerðu rannsókn á því hvernig fjölskylduvænt vinnuumhverfi hefði 

áhrif á upplifun starfsfólks á sambandinu á milli fjölskyldulífs og atvinnu og byggðu þeir 

rannsóknina upp á formlegum stefnum og fjölskylduvænni fyrirtækjamenningu. 

Niðurstöðurnar sýndu að menning fyrirtækis það er vinnu- og fjölskyldumenning og 

stuðningur yfirmanna væru það sem hefðu mest áhrif á upplifun starfsfólks á sambandi 

milli fjölskyldulífs og atvinnu.  

Smitáhrif (e. spillover effect) segja til um hversu mikið mismunandi hlutverk 

einstaklings, líkt og atvinna og fjölskyldulíf, hafa áhrif á hvort annað (Googins, 1991). 

Smitáhrif geta verið bæði jákvæð og neikvæð. Jákvæð smitáhrif leiða til jákvæðs árangur 

í hlutverkum á meðan neikvæð smitáhrif hafa skaðleg áhrif á árangur í hlutverkum. 

Jafnvægi milli fjölskyldulífs og atvinnu getur leitt til jákvæðra áhrifa á milli þessara 

hlutverka og því jákvæðra smitáhrifa og orðið gefandi fyrir starfsmanninn (Frye og 

Breaugh, 2004; Hill et al., 2004; Pedersen o.fl., 2009). Vinnuumhverfi sem tekur tillit til 

mismunandi hlutverka starfsfólks síns utan vinnunnar dregur úr neikvæðum smitáhrifum 

(Mennino o.fl., 2005). Fjölskylduvæn fyrirtækjamenning getur því haft jákvæð smitáhrif á 

milli fjölskyldulífs og atvinnu því starfsfólk upplifir jafnvægi á milli hlutverka sinna. Þegar 

þessi smitáhrif eru skoðuð þá hafa rannsóknir sýnt að smitáhrifin séu meiri frá vinnu til 

fjölskyldu heldur en öfugt (Mennino o.fl., 2005; Pedersen o.fl., 2009). Mennino, Rubin og 

Brayfield (2005) gerður rannsókn sem sýndi fram á það að fjölskylduvæn 

fyrirtækjamenning drægi meira úr neikvæðum smitáhrifum milli fjölskyldu og vinnu frekar 

en fjölskyldustefnan sjálf.  Rannsókn Pederson o.fl. (2009) styður þessar niðurstöður en 

þar kom fram að fjölskylduvæn menning fyrirtækis hefur jákvæð smitáhrif milli 

fjölskyldulífs og atvinnu og hefði meiri áhrif en fjölskyldustefnan. Einnig kom fram í þeirri 

rannsókn að fjölskylduvænir vinnustaðir hefðu jákvæð áhrif á samband fjölskyldulíf fólks 

og atvinnu.  

Togstreita milli fjölskyldulífs og atvinnu er líkleg til að hafa neikvæð áhrif á fjarvistir 

starfsfólks, afkastagetu þess, tryggð við vinnustað, starfsánægju og vilja starfsmanns til 

að leggja sig fram í starfi (Perry-Jenkins, Repetti og Crouter, 2000). Rannsókn Behson 

(2005) bendir á að óformlegur stuðningur sé mikilvægur til að minnka þessa togstreitu. 

Með óformlegum stuðningi er Behson að tala um fyrirtækjamenningu og viðmót 

yfirmanna og skilning þeirra. Aðrar rannsóknir hafa svo sýnt að þessi óformlegi stuðningur 
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er með sterk tengsl við mikilvæga þætti líkt og starfsánægju og tryggð við vinnustað 

(Allen, 2001; Thompson, o.fl., 1999). 

2.4.1 Jafnvægið milli fjölskyldulífs og starfsferils 

Árið 2008 voru sett lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (Lög um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Þessi lög eiga að auðvelda bæði konum og 

körlum það að samræma skyldur sínar í atvinnu og í fjölskyldulífi. Í 21. grein laganna er 

fyrirtækjum skylt að gera:  

…nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma 
starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Ráðstafanir þær skulu m.a. 
miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig 
að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa atvinnulífs, 
þar með talið að starfsmönnum sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir 
fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna 
fjölskylduaðstæðna (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 
10/2008, 21. grein). 

Þessi lög hjálpa til við að auka samræmið á milli fjölskyldulífs og atvinnu og auka 

jafnvægið á milli þessara tveggja þátta. Galinsky (2003) segir að jafnvægi sé þegar 

einhverju, til dæmis atvinnu, er bætt við eitthvað annað, til dæmis fjölskyldulíf, þá mun 

atvinnan óhjákvæmilega taka tíma og orku frá fjölskyldulífinu og mun það hafa neikvæð 

áhrif á það. Þegar starfsmaður nær hins vegar hvorki að standast væntingar í atvinnu né 

fjölskyldulífinu verða frekari árekstrar (Inga Hanna Guðmundsdóttir og Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir, 2005). Galinsky (2003) bendir á þrátt fyrir þetta að fólk sem er ánægt í 

vinnunni þurfi jafnvel ekki að minnka vægi fjölskyldulífs til að gera meira í vinnunni, það 

er líklegra til að fara ánægt heim sem hefur jákvæð áhrif á fjölskyldulífið. Jafnvægið sem 

Galinsky talar um þarf því ekki alltaf að þýða að eitt minnki til að hitt aukist.  

Hægt er að segja að fjölskyldulífið og atvinna séu mikilvægustu stofnanir samfélagsins. 

Síðustu áratugi hefur verið litið á þessa tvo þætti sem samtengda en lengi vel voru þeir 

ætíð taldir aðskildir (Clark, 2001). Staðreyndin er sú að flestir sinna hlutverkum á báðum 

þessum sviðum og ábyrgðin sem fylgir þessum hlutverkum veldur því að þau geta haft 

áhrif á hvort annað. Samspilið sem þessir hlutverk hafa á hvort annað eru því mikilvæg og 

nauðsynlegt að skoða þau í samhengi við hvort annað (Clark, 2001).  

Að ná að samræma fjölskyldulíf og atvinnu þannig að engin togstreita á sér stað á milli 

þessara ólíku hlutverka og að einstaklingur upplifi ánægju og árangur er kallað jafnvægi á 
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milli fjölskyldulífs og atvinnu (Bailyn, 1997; Clark, 2001). Skortur á þessu jafnvægi veldur 

togstreitu á milli hlutverka einstaklingsins og getur það haft neikvæð áhrif fyrir 

vinnustaðinn og einstaklinginn sjálfan (Clark, 2001). Lewison (2006) gerði rannsókn sem 

sýndi  að jafnvægi fjölskyldulífs og atvinnu hafi góð áhrif fyrir fyrirtækið, það getur dregið 

úr fjarvistum, kostnaði vegna yfirvinnu og veltu starfsfólks en geti hins vegar aukið 

framleiðni fyrirtækis og afköst starfsfólks. Quick og Tetrick (2003) segja hins vegar að erfitt 

sé að alhæfa um þetta jafnvægi og lítið sé um það vitað, jafnvægis fjölskyldulífs og atvinnu 

sé illmælanlegt og gera þurfi meira ráð fyrir þessum áhrifum í báðar áttir, það er að 

fjölskyldulíf geti líka haft mikil áhrif á vinnuna. 

2.4.2 Ánægja í starfi og hollusta við vinnustað 

Starfsánægja eru persónuleg viðhorf og tilfinningar sem starfsmenn bera til vinnu sinnar 

og vinnuaðstæðna hvort sem þær eru neikvæðar eða jákvæðar í ljósi samanburðar og 

uppfyllinga væntinga hvers og eins af starfinu sínu (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 

Jóhanna Gustavsdóttir, 1999; Woods og West, 2010). Starfsánægja er margslungin breyta 

þar sem hún getur verið fylgibreyta, millibreyta eða frumbreyta (Ásta Bjarnadóttir, 2000). 

Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir (1999) segja að erfitt sé að 

skilgreina starfsánægju með bara einni kenningu en þær skilgreina hana út frá 

skilgreiningum ýmissa fræðimanna: „Með starfsánægju er átt við viðhorf til vinnu sem 

fela í sér huglæg og tilfinningaleg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi. Það sem hefur áhrif 

á þessa tilfinningu er yfirleitt vinnuaðstæður, samskipti við samstarfsmenn og 

stjórnendur, möguleiki á stöðuhækkun og launin“ (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 

Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls. 15). Hægt er að skipta starfsánægju í fimm þætti sem 

eru:  

➢ Einstaklingsþættir 

➢ Félagslegir þættir  

➢ Menningarlegir þættir  

➢ Fyrirtækjaþættir 

➢ Umhverfisþættir 

Ingunn og Jóhanna (1999) segja að þessir fimm þættir séu áhrifavaldar þegar kemur að 

starfsánægju en áhrif þeirra á einstaklinginn séu mismunandi.  
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Starfsánægja er mikilvæg bæði fyrir starfsmanninn og fyrirtækið en hún hefur áhrif á 

upplifur starfsmanns á starfi sínu og er sá þáttur starfsins sem hann metur mest (Riggio, 

2013). Fyrir fyrirtækin skiptir hún miklu máli því rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl hennar 

við heildarútkomu fyrirtækja og frammistöðu þeirra (Pratkanis og Turner, 1994; Riggio, 

2013; Spector 1997).  

Rannsóknir hafa fundið tengsl milli sveigjanleika í vinnu og starfánægju (Torrington, 

Hall og Taylor, 2014). Starfsmenn sem upplifa sveigjanleika í vinnu segja hann aðalástæðu 

þess að það upplifi starfsánægju. Fyrirtæki sem starfrækja fjölskylduvæna stefnu og 

hvetja starfsmenn sína til samveru með fjölskyldu sinni fá í staðinn jákvæð áhrif þess þar 

sem starfsánægja starfmanna þess eykst (Behson, 2005). Sveigjanleiki í vinnu hefur verið 

sagður fækka fjarvistum starfsfólks og hafa jákvæð áhrif á starfsanda fyrirtækis. Einnig 

hafa fundist tengsl hans við skuldbindingu hjá starfsfólki við vinnu sína og frammistöðu 

þess, aukinn sveigjanleiki leiðir til meiri skuldbindingar og aukinnar frammistöðu 

(Torrington o.fl., 2008).   

Samspilið á milli fjölskyldulífs og atvinnu hefur verið mest skoðað í tenglsum við 

starfsánægju (Bruck, Allen og Spector, 2002). Jafnvægi á milli þessara tveggja þátta er 

mikilvægt til að auka starfsánægju starfsfólks en því meiri sem togstreitan verður þarna á 

milli og jafnvægi minnkar því minni verður starfsánægjan (Bruck, Allen og Spector, 2002). 

Því má segja að ef fyrirtækið hvetur til og stuðlar að jafnvægi á milli fjölskyldulífs og 

atvinnu að þá græða allir aðilar, fyrirtækið og starfsmaðurinn, því þessir tveir þættir eru 

þeir mikilvægustu í lífi einstaklingsins.  

Hollusta við vinnustað eru viðhorf, tengsl og tilfinningar sem starfsfólk er með til 

vinnustaðar síns (Riggio, 2009). Þessi hollusta getur skilað sér í skuldbindingu hjá 

starfsmanninum til að starfa áfram hjá vinnustað sínum. Til að starfsmaður upplifi 

hollustu til vinnustaðar síns þarf fyrirtækið vinna sér það inn með því að vinna sér inn 

traust hans (Higgins og Duxbury, 2005). Stuðningur frá yfirmanni til starfsmanns hefur 

sýnt mikil tengsl við aukna starfsánægju, meiri tryggð við fyrirtæki, minnkaðar líkur að 

starfsmaður segi upp starfi sínu og minni togstreitu á milli fjölskyldulífs og atvinnu (Higgins 

og Duxbury, 2005). Auður Arnardóttir, Leifur Geir Hafsteinsson og Sturla Hreinsson (2007) 

segja að einstaklingar sem upplifa togstreitu í starfi sínu upplifa minni hollustu gagnvart 

vinnustað sínum en aðrir. 
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Ávinningur af því að fyrirtæki ávinni sér hollustu starfsmanns við vinnustað er að 

stafsmannavelta minnkar sem leiðir til þess að fyrirtækið missir ekki þekkingu 

starfsmannsins en hún er einn mikilvægasti þátturinn þegar kemur að mannauði 

fyrirtækis (Beardwell o.fl., 2007). 

2.5 Íslenskar rannsóknir á sveigjanleika 

Atvinnuþátttaka er meiri hér á Íslandi en í öðrum OECD ríkjum og má það rekja til þess að 

Ísland er með hátt hlutfall ungs fólks á vinnumarkaði (Hagdeild ASÍ, 2018; OECD, e.d.). 

Ásamt því þá er hlutfall kvenna á vinnumarkaði hærra hér en í nokkru öðru landi (OECD, 

e.d.). Árekstrar milli fjölskyldulífs og atvinnu eru hlutfallslega meiri á Íslandi en á 

Vesturlöndunum almennt. Þegar fjölskyldulíf og atvinna þrengja að hvort öðru og 

ójafnvægi myndast á milli þeirra þá hefur það neikvæð áhrif bæði í vinnu og fjölskyldulífi, 

afköst starfmanna minnka og einnig lífsgæði þeirra (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). Ár 

hvert gerir VR könnun á viðhorfum félagsmanna VR til vinnustaða sinna. Það eru níu 

þættir sem VR er að skoða viðhorf til í þessari könnun og eru þeir  

➢ Stjórnun 

➢ Starfsandi 

➢ Launakjör 

➢ Vinnuskilyrði 

➢ Sveigjanleiki vinnu 

➢ Sjálfstæði í starfi 

➢ Ímynd fyrirtækis 

➢ Ánægja og stolt 

➢ Jafnrétti  

Af þessum níu þáttum að þá skorar sveigjanleiki í vinnu mest meðal félagsmanna og 

hefur gert það síðastliðin 8 ár (VR, 2019). Þetta gefur til kynna að íslensk fyrirtæki eru 

mörg hver að bjóða starfsmönnum sínum upp á sveigjanleika í vinnu.  

Aðalástæðan að einstaklingar ná ekki jafnvægi milli fjölskyldulífs og vinnu sinnar er 

vegna þrýstings á öðrum hvorum staðnum skv. rannsókn Ingu Hönnu Guðmundsdóttur 

og Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur (2005). Annar hvor staðurinn krefst meira af 
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einstaklingnum sem verður til þess að hann sinni hinu hlutverki sínu ekki eins og hann vill 

og við það verða árekstrar. Til að ná þessu jafnvægi þá þarf ekki bara að passa upp á 

vinnutímann og tímann með fjölskyldunni, heldur er einnig mikilvægt að einstaklingurinn 

sé vel upplagður, er orkumikill og í góðu skapi og einnig hvernig hann forgangsraðar í lífi 

sínu. Að ná jafnvægi milli fjölskyldulífs og atvinnu er auðveldara fyrir einstaklingar sem 

eru jákvæðir. Þeim finnst það minna vandamál að samræma þessi tvö hlutverk heldur en 

einstaklingar sem eru neikvæðir. Þegar einstaklingur er mjög neikvæður getur það valdið 

miklu ójafnvægi á milli þessara hlutverka (Inga Hanna Guðmundsdóttir og Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir, 2005).  

Þegar kemur að jafnvægi milli fjölskyldulífs og atvinnu skiptir hugarástand miklu máli 

(Ásta Snorradóttir, 2005). Einstaklingurinn þarf að geta unnið úr neikvæðri streitu og þá 

er ekki nóg að hann hafi gott skipulag og stjórn á tíma símum eða sveigjanleika í vinnunni 

heldur þarf að hann að geta horft inn á við og fundið út úr því hvað er mikilvægast fyrir 

hann, í hvað á orkan hans að fara. Með því að ná þessu er líklegra að einstaklingurinn nái 

jafnvægi á milli fjölskyldulífs og atvinnu. Hugsunarháttur er einnig mikilvægur og bendir 

Ásta Snorradóttir (2005) á það hvernig einstaklingurinn túlkar einstaka atburði getur haft 

áhrif, í staðinn fyrir að hugsa neikvætt eins og „ég klúðra alltaf þessum hluta“ að hugsa í 

staðinn „þetta tókst ekki vel núna en ég legg mig meira fram næst og reyni að gera betur“ 

má afstýra þessari neikvæðni. 

2.6 Kynjamunur á sveigjanleika 

Eftir að þátttaka kvenna fór að aukast á vinnumarkaði þá hefur viðvera þeirra á heimilinu 

minnkað á móti. Nú til dags eru konur farnar að eyða jafn miklum tíma á vinnumarkaði og 

karlar og ætti því umsjá heimilis og barna að vera jöfn í höndum beggja foreldra. Báðir 

foreldrar ættu að hafa jafnan möguleika á sveigjanleika í vinnu til að sinna fjölskyldulífinu.  

Mescher, Benschop og Dooreward (2010) gerðu rannsókn á fyrirtækjum og 

sveigjanleika vegna fjölskyldustefnu hjá þeim. Þar kom fram mikil kynjaskipting, það er að 

fyrirtækin gera meira ráð fyrir að konurnar nýti sér sveigjanleika en karlar, að þær eigi að 

halda áfram að sjá um allt sem tengist fjölskyldulífinu. Konurnar ættu að nýta 

sveigjanleikann í umönnun á fjölskyldu á meðan karlmenn ættu frekar að nota hann í 

nám, ferðir eða íþróttir. Meirihluti fyrirtækjanna sem þeir skoðuðu voru með ímynd um 

hinn fullkomna starfsmann og er hann tilbúinn að leggja meira á sig og setur vinnu sína 
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fram yfir allt annað og er alltaf á staðnum. Miðað við þetta og það að fyrirtækin geri ráð 

fyrir að konurnar sjái um umönnun fjölskyldu að þá á kvenkyns starfsmaður með 

fjölskyldu ekki möguleika á að vera hinn fullkomni starfsmaður fyrir þessi fyrirtæki.  Þessi 

rannsókn Mescher o.fl. (2010) sýnir einnig að ef þú ætlar að eiga fjölskyldu og starfsferil 

og upplifa jafnvægi þar á milli þá þarftu að leggja þig aukalega fram í vinnu til að ná því. 

Einnig benda þeir á að fyrirtæki líta á sveigjanleika í vinnu sem forréttindi sem þau bjóða 

upp á en ekki eitthvað sem starfsmaðurinn á rétt á. 

 Gallup (2006) gerði könnun fyrir Jafnréttisstofu sem tilheyrði alþóðlegri rannsókn á 

áhrifum barneigna á þátttöku á vinnumarkaði. Skoðaður var munurinn á milli kynja og 

kom fram að konur upplifa það meira að þurfa minnka við sig vinnu í kjölfar barneigna 

frekar en karlar. Karlar segjast hins vegar frekar upplifa það að þurfa bæta við sig vinnu 

vegna aukins kostnaðar vegna barneigna. Fleiri þátttakendur töldu að vinnuveitendur 

veittu konum meiri sveigjanleika en körlum þegar kemur að fjölskyldulífi. Karlkyns 

þátttakendur töldu að sveigjanlegri vinnutími skipti mestu máli þegar kæmi að jafnvægi 

milli fjölskyldulífs og atvinnu á meðan konur töldu styttri vinnutíma mikilvægari. Í þessari 

rannsókn kom einnig fram að 75% þátttakenda þóttu heppilegast að báðir foreldrar væru 

útivinnandi og tækju jafna ábyrgð á heimili á meðan fjórðungi fannst að annað foreldrið 

átti að vera heimavinnandi. Áhugavert er að þegar þessi fjórðungur var spurðir hvort 

foreldrið ætti að vera heima þá sögðu rúm 60% að móðirin ætti að vera heima á meðan 

2% sögðu að faðirinn ætti að vera heima, aðrir sögðu að það færi eftir aðstæðum (Gallup, 

2006). Launamisrétti kynjanna getur valdið því að það eru frekar konur sem upplifa pressu 

að minnka við sig vinnu við barneignir en karlar en það viðheldur gömlum hefðum um 

fyrirvinnu í fjölskyldum þar sem feðurnir vinna meira og mæðurnar sjá um heimilishaldið 

(Drobnic, Blossfeld, og Rohwer 1999; Presser 1994; Shelton og John 1996).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið um árekstra á milli fjölskyldulífs og atvinnu hafa 

aðallega horft á áhrif atvinnu á fjölskyldulíf hjá fjölskyldum sem eru með tvær fyrirvinnur 

(Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). Þegar litið er til aukningar kvenna á vinnumarkaði kemur 

það ekki á óvart. Koma kvenna á vinnumarkað var mikil breyting í þjóðfélaginu þegar hún 

átti sér stað, hún hafði áhrif á atvinnumarkaðinn og gæði fjölskyldulífs. Þrátt fyrir komu 

kvenna á atvinnumarkaðinn virðast þær enn bera þungann af heimilishaldinu. Í rannsókn 

Kolbeins (2008) kom fram að fleiri karlar en konur upplifðu skort á tíma til að sjá um 



 

26 

heimilið. En það að karlar upplifi meiri tímaskort en konur þýðir ekki að þeir taki jafn 

mikinn þátt í heimilishaldinu. Það sem getur líka valdið því er að karlar eru að einhverju 

leyti að vinna meira utan heimilisins (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). Í þessari sömu 

rannsókn var skoðað hvort þátttakendur teldu heimilið sitt vera streituvaldandi og voru 

það fleiri konur en karlar sem upplifðu það. Sem er í takt við það að konur sjá meira um 

heimilisstörf heldur en karlar og því líklegra að þær upplifi meiri streitu tengda því.    
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3 Aðferðafræði 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða kynjamun á upplifun á sveigjanleika á vinnustað.  

Rannsóknin byggist upp á samanburði milli tveggja hópa, karla og kvenna, þar sem kyn er 

frumbreytan og sveigjanleiki svarbreytan. Í þessum kafla verður farið yfir þátttakendur, 

framkvæmd, mælitæki og úrvinnslu gagna. 

3.1 Þátttakendur 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notað rafrænt hentugleikaúrtak í gegnum 

samskiptamiðilinn Facebook. Alls fengust 157 svör og var kynjaskiptingin örlítið skökk en 

69% þátttakenda voru konur og 31% þátttakenda karlar. Í töflu 1 má sjá kynja og 

aldursskiptingu þátttakenda. 

 

Tafla 1. Kyn og aldursskipting þátttakenda. 

 Aldur 

   18-25 26-35 36-45 46+ Alls 

K
yn

 

Karl 0% 11% 13% 7% 30.7% 

Kona 1% 25% 21% 22% 69.3% 

 Alls 1% 36% 34% 29%   

 

Meirihluti þátttakenda voru í skrifstofustarfi, 58 (36,9%), þeir sem störfuðu við kennslu 

voru 27 (17,2%) og þar á eftir komu þátttakendur sem störfuðu í iðnaði en þeir voru 22 

(14%). Aðrir störfuðu í þjónustu, sölu, framleiðslu, afgreiðslu, aðhlynningu eða öðru. 

Mikill meirihluti vann á almenna vinnumarkaðnum eða 98 (63,6%) en 56 hjá hinu 

opinbera (36,4%). Af þeim sem svöruðu þá voru 81 (51,9%) í hjónabandi, 50 (32,1%) í 

sambúð og 25 (16%) einhleypir. Hjá flestum þátttakendum voru tvö eða fleiri börn á 

heimilinu eða hjá 86 (55,5%), 41 (26,4%) þátttakendur voru með eitt barn á heimilinu og 

28 (18%) með ekkert barn á heimilinu.  

3.2 Mælitæki 

 Til öflunar á gögnum fyrir rannsóknina útbjó höfundur rannsóknar spurningalista (sjá 

viðauka 1). Listinn samanstóð af 24 spurningum, allar lokaðar nema síðustu tvær. Fyrstu 

sex spurningarnar voru bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um kyn og aldur, 

sambúðarstöðu, barnafjölda á heimili og atvinnu og hvort unnið væri á almenna 
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markaðnum eða hjá hinu opinbera. Þar á eftir komu raðkvarðaspurningar þar sem 

þátttakandi var beðinn um að svara tíu spurningum á fimm kvarða skala (Likert kvarði) frá 

mjög ósammála til mjög sammála. Þessar tíu spurningar snéru að upplifun þátttakanda á 

samræmingu á vinnu og einkalífi, upplifun á sveigjanleika á vinnustað sínum og kröfum 

þátttakanda til sveigjanleika. Þar á eftir komu fimm spurningar um annarsvegar þörf á að 

vinna heima og möguleikann á að taka barn með í vinnu. Síðasta lokaða spurningin var 

um skiptingu milli foreldra á umönnun barna. Í lokin komu tvær opnar spurningar, önnur 

sem spurði um kostina við sveigjanleika og hin um hvað mætti bæta þegar kæmi að 

samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. 

Spurningalistinn var settur upp í spurningalistaformi hjá Google.com og var reynt að 

nota einfalt orðalag til að minnka líkur á misskilning og hafa útskýringatexta um 

sveigjanleika.  

3.3 Framkvæmd 

Spurningarnar voru settar upp rafrænt í forritinu Google Docs. Listinn var svo forprófaður 

hjá þremur einstaklingum sem komu með athugasemdir að lagfæringum. 

Spurningalistanum (sjá viðauka 1) var deilt rafrænt á samfélagsmiðlinum facebook.com 

23. ágúst 2019 og voru aðilar hvattir til að deila honum til að ná til sem flesta. Auglýsingin 

sem fylgdi með listanum má sjá í viðauka 2. Könnunin var opin til 30. ágúst 2019 og  var 

henni reglulega deilt til að fjölga þátttakendum.  

3.4 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notað SPSS tölfræðiforrit. Tekin var saman lýsandi tölfræði og 

marktektar próf gerð. Fyrir raðkvarðaspurningarnar var notað t-próf en fyrir hinar 

spurningarnar kí-kvaðrat próf.  
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4 Niðurstöður  

4.1 Upplifun á sveigjanleiki í vinnu 

Í töflu 2 má sjá lýsandi tölfræði fyrir þær tíu spurningar sem snéru að upplifun þátttakanda 

á samræmingu á vinnu og einkalífi, upplifun á sveigjanleika á vinnustað sínum og kröfum 

þátttakanda til sveigjanleika. Heildarmæling á sveigjanleika sýnir að karlar og konur 

upplifa nánast eins mikinn sveigjanleika, meðaltal karla var 3,4 og kvenna 3,3. 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir upplifun á sveigjanleika eftir kyni. 

 
 

Mynd 2 sýnir hlutfallið fyrir bæði kyn fyrir spurninguna „Það er auðvelt að samræma 

vinnu og einkalíf“. Gert var t-próf til að athuga muninn á milli kynjanna og sýndi það 

tölfræðilega marktækan mun t(153) = -1,218, p = 0,018 þar sem konur eru meira sammála 

því en karlar að það sé auðvelt að samræma vinnu og einkalíf. Það voru 80,3% kvenna 

sem voru sammála eða mjög sammála því á móti 68,8% karla. Einnig var munur á milli 

karla og kvenna þegar kom að því að vera ósammála eða mjög ósammála, 14,5% karlar á 

móti 8,5% kvenna. Flestir þátttakendur voru sammála því að auðvelt væri að samræma 

vinnu og einkalíf eða 76,8% á móti 10,3% sem voru því ósammála.  

n Meðaltal Staðalfrávik n Meðaltal Staðalfrávik

Það er auðvelt að samræma vinnu og 

einkalíf
48 3,81 (1,123) 107 4,02 (0,901)

Það er auðvelt að fá frí í vinnu vegna 

starfsdaga
47 4,11 (1,068) 107 3,9 (1,107)

Það er auðvelt að fá að skreppa frá til að fara 

í foreldraviðtal eða með barn til læknis
48 4,54 (0,771) 107 4,41 (0,911)

Það er auðvelt að fá að fara strax úr vinnu ef 

eitthvað óvænt kemur upp hjá barninu mínu
48 4,52 (0,825) 106 4,54 (0,875)

Það er auðvelt að fá að taka barn/börn með í 

vinnuna í stutta stund
47 3,98 (1,277) 106 3,99 (1,276)

Það er auðvelt að fá að vinna heima þegar 

barnið mitt er veikt
47 2,74 (1,567) 105 2,9 (1,617)

Ég fæ mikinn sveigjanleika í vinnu þegar 

kemur að fjölskyldunni
48 3,92 (1,028) 107 3,89 (1,049)

Ég væri til í meiri sveigjanleika í vinnu þegar 

kemur að fjölskyldunni
48 3,06 (1,327) 105 3,13 (1,373)

Ég væri til í meiri sveigjanleika í vinnutíma 48 3,12 (1,248) 107 3,33 (1,372)

Ég væri til í meiri sveigjanleika í vinnuhlutfalli 47 2,91 (1,316) 107 3,29 (1,198)

Karlar Konur
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Mynd 2. Hlutfall fyrir spurninguna „Það er auðvelt að samræma vinnu og einkalíf“ skipt eftir kyni og 
fyrir bæði kynin. 

Þegar spurningin „Það er auðvelt að fá frí í vinnu vegna starfsdaga“ er skoðuð sést á 

mynd 3 að fleiri karlmenn eru því sammála að auðvelt sé að fá frí í vinnu heldur en konur 

eða 74,4% karla á móti 62,6% kvenna. Gert var t-próf til að athuga tölfræðilegan mun og 

var ekki hægt að staðfesta hann, t(152) = 1,091, p > 0,05. Fæstir þátttakendur eru því 

ósammála að auðvelt sé að fá frí í vinnu eða 11% á móti 66,3% sem eru því sammála.  

 

Mynd 3. Hlutfall fyrir spurninguna „Það er auðvelt að fá frí í vinnu vegna starfsdaga“ skipt eftir kyni og 
fyrir bæði kynin. 

Á mynd 4 má sjá hlutföllin fyrir karla og konur fyrir spurninguna „Það er auðvelt að fá 

að skreppa frá, til að fara í foreldraviðtal eða með barn til læknis“. Svörin eru mjög svipuð 

á milli karla og kvenna og kom fram engin munur í t-prófi t(153) = 0,863, p > 0,05. Mikill 
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meirihluti var því þó sammála að það væri auðvelt að fá að skreppa frá eða 87,7% 

þátttakanda. 

 

Mynd 4. Hlutfall fyrir spurninguna ,,Það er auðvelt að fá að skreppa frá, til að fara í foreldraviðtal eða 
með barn til læknis‘‘ skipt eftir kyni og fyrir bæði kynin. 

Mynd 5 sýnir hlutföllin fyrir bæði kynin fyrir spurninguna „Það er auðvelt að fá að fara 

strax úr vinnu ef eitthvað óvænt kemur upp hjá barninu mínu“. Mynd 5 sýnir að lítill 

munur er á svörum kynjanna og sýndi t-próf þar líka, t(152) = -0,113, p > 0,05. Flestir 

þátttakendur voru því sammála að auðvelt væri að fá að fara strax úr vinnu ef eitthvað 

óvænt kemur upp eða 89,6%. 

 

Mynd 5. Hlutfall fyrir spurninguna „Það er auðvelt að fá að fara strax úr vinnu ef eitthvað óvænt kemur 
upp hjá barninu mínu“ skipt eftir kyni og fyrir bæði kynin. 

Á mynd 6 má sjá hlutfallið fyrir spurninguna „Það er auðvelt að fá að taka barn/börn 

með í vinnuna í stutta stund“ og þar má aftur sjá mjög svipuð svör hjá bæði körlum og 
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konum. Einnig sýndi t-próf að ekki væri marktækur munur á milli kynjanna t(151) = -0,053, 

p > 0,05. Meirihlutinn er því þó sammála að auðvelt sé að fá að taka börn með sér í 

vinnuna í stutta stund eða 70,6%.  

 

Mynd 6. Hlutfall fyrir spurninguna „Það er auðvelt að fá að taka barn/börn með í vinnuna í stutta 
stund“ skipt eftir kyni og fyrir bæði kynin. 

Hlutfallið fyrir spurninguna „Það er auðvelt að fá að vinna heima þegar barnið mitt er 

veikt“ má sjá á mynd 7. Aðeins fleiri konur (40%) en karlar (36,1%) eru sammála því að 

auðvelt sé að fá að vinna heima en t-próf sýndi ekki fram á marktækan mun milli hópana 

t(150) = -0,536, p > 0,05. Fyrir heildina að þá eru fleiri því ósammála (43,4%) að auðvelt 

sé að fá að vinna heima en sammála (38,8%) en þó er munurinn ekki mikill eða bara tæp 

5%.  

 

Mynd 7. Hlutfall fyrir spurninguna „Það er auðvelt að fá að vinna heima þegar barnið mitt er veikt“ 
skipt eftir kyni og fyrir bæði kynin. 
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Á mynd 8 má sjá hlutfall svara fyrir spurninguna „Ég fæ mikinn sveigjanleika í vinnu 

þegar kemur að fjölskyldunni“. Svörin eru frekar svipuð á milli kynjanna en t-próf sýnir 

engan mun á milli þeirra t(153) = 0,159, p > 0,05. Meirihlutinn er því þó sammála að þeir 

upplifi mikinn sveigjanleika í vinnu þegar kemur að fjölskyldunni eða 64,5% á móti 9% sem 

var því ósammála.  

 

Mynd 8. Hlutfall fyrir spurninguna „Ég fæ mikinn sveigjanleika í vinnu þegar kemur að fjölskyldunni“ 
skipt eftir kyni og fyrir bæði kynin. 

Mynd 9 sýnir hlutfallið fyrir spurninguna „Ég væri til í meiri sveigjanleika í vinnu þegar 

kemur að fjölskyldunni“. Af konunum þá voru 40% sammála eða mjög sammála því að 

þær vilji meiri sveigjanleika í vinnu á móti 35,5% karla. t-próf staðfesti hins vegar ekki 

tölfræðilegan mun á milli kynja, t(151) = -0,299, p > 0,05. Fleiri voru því sammála (38,6%) 

að vilja meiri sveigjanleika í vinnu heldur en ósammála (27,4%) en þó er munurinn þar á 

milli ekki mikill eða 11,2%. Þriðjungur svarenda svaraði hvorki né þegar kemur að meiri 

sveigjanleika í vinnu.  
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Mynd 9. Hlutfall fyrir spurninguna „Ég væri til í meiri sveigjanleika í vinnu þegar kemur að fjölskyldunni“ 
skipt eftir kyni og fyrir bæði kynin. 

Fyrir spurninguna „Ég væri til í meiri sveigjanleika í vinnutíma“ sýnir mynd 10 hlutfallið 

á svörum. Þriðjungur þátttakanda svara hvorki né en 43,3% segjast vera sammála því að 

vilja meiri sveigjanleika. Fleiri konur en karlar eru því sammála að þær vilji sveigjanlegri 

vinnutíma eða 45,8% kvenna á móti 37,5% karla. Fleiri karlar segja að þeir séu ósammála 

því að vilja sveigjanlegri vinnutíma eða 29,2% á móti 25,3% hjá konum. t-próf sýndi ekki 

fram á marktækan mun á milli kynja, t(153) = -0,871, p > 0,05. 

 

Mynd 10. Hlutfall fyrir spurninguna „Ég væri til í meiri sveigjanleika í vinnutíma“ skipt eftir kyni og fyrir 
bæði kynin 

Mynd 11 sýnir hlutföllin fyrir spurninguna „Ég væri til í meiri sveigjanleika í 

vinnuhlutfalli“. Flestar konur (40,2%) segjast vera sammála því að vilja meiri sveigjanleika 

í vinnuhlutfalli á meðan flestir karlar segja hvorki né (38,3%). Fleiri karlar en konur eru því 
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svo ósammála að vilja meiri sveigjanleika í vinnuhlutfalli eða 29,8% á móti 20,5% hjá 

konum. t-próf staðfesti ekki marktækan mun á milli kynja t(152) = -1,735 , p > 0,05. 

 

 

Mynd 11. Hlutfall fyrir spurninguna „Ég væri til í meiri sveigjanleika í vinnuhlutfalli“ skipt eftir kyni og 
fyrir bæði kynin. 

4.2 Kröfur um vinnu heima 

Hlutfallið fyrir spurninguna „Krefst vinnan þín þess að þú vinnir stundum heima á kvöldin 

og um helgar?“ má sjá á mynd 12. Hjá flestum þátttakendum er ekki krafa hjá 

vinnuveitanda um fjarvinnu heiman frá. Fleiri karlar en konur virðast þó fá kröfu um það. 

Til að athuga hvort munur væri á milli kynjanna þá var gert kí-kvaðrat próf og sýndi það 

að ekki var munur á kröfum um fjarvinnu eftir kyni  χ2(1, N = 155) = 2,075, p = 0,150. 

 

Mynd 12. Hlutfall fyrir spurninguna „Krefst vinnan þín þess að þú vinnir stundum heima á kvöldin og 
um helgar?“ skipt eftir kyni og fyrir bæði kyn. 
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Þegar þeir þátttakendur sem svöruðu „Krefst vinnan þín þess að þú vinnir stundum heima 

á kvöldin og um helgar?“ játandi voru beðnir um að svara því hvort þeim fyndist þeir þurfa 

vinna of mikið heima þá var meiri hlutinn sem sagði nei, sjá mynd 13. Fleiri konur voru því 

ósammála að þurfa að vinna of mikið heima heldur en karlar. Kí-kvaðrat próf var gert til 

að athuga hvort marktækur tölfræðilegur munur væri á milli kynjanna og gat það ekki 

staðfest mun, χ2(1, N = 112) = 1,362, p = 0,243. 

 

Mynd 13. Hlutfall fyrir spurninguna "Ef já, finnst þér þú þurfa vinna of mikið heima?" skipt eftir kyni og 
fyrir bæði kynin. 

4.3 Aðstaða fyrir börn í vinnunni 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort vinnustaður þeirra byði upp á að aðstöðu fyrir 

þau til að koma með börn í vinnuna var meirihlutinn sem svaraði því neitandi eða 53,5%. 

Þeir sem svöruðu játandi voru spurðir hvor þeir hefðu nýtt sér þessa aðstöðu og þar 

svaraði meirihlutinn því neitandi, sjá mynd 14. Stærra hlutfall karla en kvenna hafði ekki 

nýtt sér þessa aðstöðu og var gert kí-kvaðrat próf til að athuga hvort munurinn þar á milli 

væri tölfræðilega marktækur og staðfesti prófið það, χ2(1, N = 113) = 4,266, p = 0,039. 
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Mynd 14. Hlutfall fyrir spurninguna "Ef já, hefurðu nýtt þér þessa aðstöðu?" skipt eftir kyni og fyrir bæði 
kyn. 

Þeir þátttakendur sem svöruðu spurningunni, „Býður vinnustaðurinn þinn upp á 

aðstöðu til að koma með börn í vinnuna?“, neitandi voru beðnir að svara því hvort þeir 

myndi vilja hafa svoleiðis aðstöðu í vinnunni. Á mynd 15 má sjá að meirihlutinn vill hafa 

aðstöðu til að koma með börn í vinnuna og eru svörin mjög jöfn á milli kynja og ekki hægt 

að staðfesta mun samkvæmt kí-kvaðrat prófi, χ2(1, N = 99) = 0,006, p = 0,938. 

 

Mynd 15. Hlutfall fyrir spurninguna „Ef nei, myndirðu vilja hafa þannig aðstöðu?“ skipt eftir kyni og fyrir 
bæði kyn. 

4.4 Skipting á umönnun vegna barns/barna 

Fyrir spurninguna „Hvernig er skipting á milli þín og hins foreldrisins þegar kemur að 

málefnum sem varðar barn/börn ykkar (foreldraviðtöl, starfsdagar, læknisheimsóknir, 

óvænt veikindi o.fl.)“ má sjá hlutfallið fyrir svörin á mynd 16. Meirihluti kvenna segir að 
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þær sjái um allt eða flest þegar kemur að umönnun barnanna eða 53,6% á móti 10,5% 

karla. Fleiri karlar en konur segja að hitt foreldrið sjá um allt eða flest eða 39,1% karla á 

móti 14% kvenna. Kí-kvaðrat próf var gert til að athuga hvort munurinn á milli kynjanna 

væri tölfræðilega marktækur og staðfesti prófið það, χ2(4, N = 153) = 45,314 , p = 0,000. 

 

Mynd 16. Hlutfall fyrir spurninguna „Hvernig er skipting á milli þín og hins foreldrisins þegar kemur að 
málefnum sem varðar barn/börn ykkar (foreldraviðtöl, starfsdagar, læknisheimsóknir, óvænt 
veikindi o.fl.)“ skipt eftir kyni og fyrir bæði kyn. 

4.5 Opnar spurningar 

Fjórtán þátttakendur svöruðu spurningunni „Hvað telur þú vera kostin við sveigjanleika á 

vinnustað?“. Þegar þau svör voru skoðuð þá voru flest á þann veg að starfsmenn upplifðu 

meiri ánægju í starfi, það væri ekki eins mikið stress ef þeir þyrtu að fá að skreppa. Margir 

sögðu einnig að þetta auðveldaði heimilislíf þeirra og þeir ættu auðveldara með að 

samræma vinnu og fjölskyldulíf.  

Svör við spurningunni „Hvað finnst þér mega bæta þegar kemur að samræmingu 

fjölskyldulífs og vinnu? Hvort sem það er á þínum vinnustað eða almennt.“ voru 55 talsins. 

Langflest svörin voru á þann veg að þátttakendur vilja láta stytta vinnuvikuna, ásamt því 

þá vildu margir auka við frídaga, þar sem frídagar barna yfir árið eru mun fleiri en 

foreldrana. Nokkur svör voru um að auka veikindadaga barna sérstaklega ef foreldrið er 

eitt með forsjá með barninu. Einnig var nefndur skilningur yfirmanna og jákvætt viðhorf 

gagnvart því að starfsmenn þurfi að sinna fjölskyldu sinni væri mikilvægt. Einn þátttakandi 

nefndi að sveitarfélögin og samfélagið þurfi að taka meiri ábyrgð í þessum málum: 
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Mér finnst ekki að vinnustaðurinn geti gert neitt mikið meira nema að bjóða 
upp á lækkað starfshlutfall með mjög ungbörn. Það er samfélagið, 
sveitafélögin, leikskólarnir, dagmömmurnar sem verða að átta sig á það þurfi 
að vera opið í 8,5-9klst ef foreldrarnir þurfa að vinna í 8klst. Öll börnin þurfa 
að fá pláss 9 mánaða sama hvenær árs þau fæðast þegar fæðingarorlofið er 9 
mánuðir, ekki taka bara inn á haustin.  

Tveir þátttakendur komu með þá tillögu að hafa launaða frídaga fyrir starfsfólk sem 

eigi bara að nýtast í málefni tengd börnum, til dæmi starfsdaga, foreldraviðtöl og fleira. 

Þeir þátttakendur sem vinna við kennslu sögðu að það mætti bæta mikið í þessari stefnu 

í menntastofnunum þar sem erfitt væri fyrir þá að fara frá vinnu þegar kemur að þeirra 

eigin börnum.  
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5 Umræða 

5.1 Almenn upplifun á sveigjanleika 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun karla og kvenna á sveigjanleika á 

vinnustað og athuga hvort það væri munur á milli nýtingu þeirra á þeim. Með því að skoða 

þessa upplifun og nýtingu kynjanna á sveigjanleikanum geta fyrirtæki séð hvort allir aðilar 

eru að upplifa það sama, óháð kyni, þegar kemur að fjölskyldustefnu þeirra.  

Þegar litið er á upplifun þátttakenda á sveigjanleika á vinnustað þá segja flestir að þeir 

upplifi mikinn sveigjanleika á vinnustað. Það er mjög jákvætt fyrir íslenskan vinnumarkað 

og samfélag þar sem árið 2008 voru sett lög sem innihéldu ákvæði um að gera foreldrum 

kleift að samræma fjölskyldulíf og atvinnu (21. gr., Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008) og virðast þau vera að skila árangri.  

Þegar litið er á spurningarnar sem skoða sveigjanleika þá voru flestir sammála því að 

auðvelt sé að fá frí í vinnu vegna barna, skreppa með þau til læknis eða eitthvað óvænt 

kemur upp á eða taka þau með í vinnuna í stutta stund en þetta eru allt hlutir sem eru 

partur af sveigjanleika á vinnustað eða fjölskyldustefnu (Callan, 2008). En þetta er 

einungis einn þáttur fjölskyldustefnunnar skv. Callan (2008), hinir tveir þættirnir eru 

sveigjanleiki í vinnufyrirkomulagi og fjölskylduvænar aðstæður á vinnustað. Í þessari 

rannsókn kom fram að það eru um það bil jafn margir sem sögðu að auðvelt væri að fá að 

vinna heima og þeir sem sögðu að það væri ekki auðvelt. Þegar kemur að því að fá að 

vinna heima er hins vegar líka mikilvægt að skoða starfsstéttina, það eru ekki öll störf sem 

bjóða upp á það að starfsmaður vinnu heima, til dæmis má nefna kennslustörf, 

iðnaðarstörf, framleiðslustörf og þjónustustörf. Því er mikilvægt, ef álykta á um 

sveigjanleika út frá þessari breytu, að horfa á starfsstéttina líka.  

Þegar kom að aðstöðu til að hafa barn í vinnu þá sagði rétt undir helming að það væri 

aðstaða fyrir börn í vinnunni hjá sér en það er einn þáttur þess að vera með 

fjölskyldustefnu hjá fyrirtækinu (Callan, 2008). Þó þátttakendur hefðu aðgang að 

barnaaðstöðu þá nýtti meirihlutinn hana sér ekki en aftur á móti þeir sem höfðu ekki 

aðgang að barnaaðstöðu að þá var meirihlutinn sem vildi fá þannig aðstöðu. Það er 

áhugavert að líta á að þeir sem ekki hafa aðstöðuna vilja hana en þeir sem hafa hana nýta 

sér hana ekki, er starfsfólk ekki nýta sér þau fríðindi sem þau hafa í boði í vinnunni? 

Höfundur telur mikilvægt, sérstaklega í þeim starfsstéttum ekki bjóða upp á fjarvinnu, að 
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það sé möguleiki fyrir starfsfólk að taka börn með sér í vinnu. Því yfir skólaárið 2019 þá 

eru frídagar grunnskólabarna Reykjavíkur (starfsdagar, vetrarleyfi og sumarleyfi) 58 dagar 

en foreldrar eru flestir með 24 til 30 daga í orlofsdaga yfir árið (Lög um orlof nr. 30/1987; 

Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.).  

Þegar þátttakendur voru spurðir um hvað þeir myndu vilja meira af þegar kemur að 

sveigjanleika (meiri sveigjanleika í vinnu yfir höfuð, meiri sveigjanleika í vinnutíma eða 

meiri sveigjanleika í vinnuhlutfalli) þá voru flestir sammála því að vilja meiri sveigjanleika 

í vinnunni yfir höfuð og á vinnutíma á meðan að flestir þátttakendur tóku ekki afstöðu til 

þess að vilja meiri sveigjanleika í vinnuhlutfalli þó fleiri voru sammála því en ósammála. 

Líkt og kom fram hér framar að þá segir Callan (2008) að einn þátta fjölskyldustefnu vera 

sveigjanleika í fyrirkomulagi og styðja svör þátttakenda það þar sem þeir sögðust vilja 

meiri sveigjanleika í vinnutíma.  

Fæstir þátttakendur sögðust þurfa að vinna heima hjá sér og þeir sem þurfa að gera 

það sögðu fæstir það vera of mikið sem telst mjög jákvætt. Því til að samræma fjölskyldulíf 

og atvinnu er mikilvægt að jafnvægi sé þar á milli (Bailyn, 1997; Clark, 2001). Það að þurfa 

að vinna heima vegna þess að það er mikið að gera og ekki næst að klára allt á vinnutíma 

er ekki það sama og hafa möguleika á fjarvinnu þegar barn er veikt eða starfsdagur í skóla. 

Því þegar mikið álag er og starfsmaður þarf að taka vinnu heim þá getur það komið niður 

á fjölskyldulífinu líkt og Inga Hanna Guðmundsdóttir og Árelía Eydís Guðmundsdóttir 

(2005) bentu á, en það getur valdið árekstrum á milli þessara tveggja hlutverka. Þessir 

árekstrar eða togstreitan á milli þessara hlutverka geta haft neikvæð áhrif bæði hjá 

einstaklingnum og vinnustaðnum (Clark, 2001). 

5.2 Kynjamunur á upplifun og nýtingu sveigjanleika 

Þegar skoðaður var munur á upplifun karla og kvenna á sveigjanleika kom ekki fram mikill 

munur, þrjár spurningar sýndu fram á mun milli kynja en heildarupplifun þeirra á 

sveigjanleika kom eins út.  

Munur kom fram á milli kynjanna þegar kom að því að nýta sér þá barnaaðstöðu sem 

vinnustaðurinn hefur upp á að bjóða en karlarnir nýta sér hana minna en konurnar sem 

bendir til að konur taka börnin frekar með sér í vinnu þegar það eru frídagar.  

Einnig kom fram munur á því að geta samræmt einkalíf og atvinnu þar sem körlunum 

fannst það erfiðara en konunum. Það eru mjög áhugaverðar niðurstöður þar sem einnig 
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kom fram munur á milli karla og kvenna þegar kom að umsjá málefna er snýr að 

börnunum þar sem konurnar sjá um meirihluta þeirra. Því kemur það á óvart að karlarnir 

eiga erfiðara með að samræma þessa tvo hluti þegar þeir sjá um minnihlutann af því. 

Þessar niðurstöður eru hins vegar í takt við niðurstöður rannsóknar Kolbeins H. 

Stefánssonar (2008) þar sem kom fram að karlar upplifðu meiri tímaskort en konur þegar 

kæmi að heimilishaldinu þó þeir sæju ekki um meirihlutann af því. 

Það sem er áhugavert við niðurstöður þessarar rannsóknar er að karlar og konur 

upplifa jafnmikinn sveigjanleika og eru sammála því að fá mikinn sveigjanleika í vinnu. En 

þessar niðurstöður stangast á við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar (Mescher o.fl., 

2010), til dæmis rannsókn Gallup (2006) fyrir Jafnréttisstofu sem sýndi að þátttakendur 

töldu vinnustaði veita konum meiri sveigjanleika en körlum. Einhverjar rannsóknir hafa 

bent á að ástæðan fyrir því að konur sjá um meirihlutann tengdum börnunum og taka að 

sér að minnka við sig vinnu eða fleiri veikindadaga barna er launamisrétti kynjanna, 

konurnar eru með lægri laun og því minni skerðing á innkomu heimilisins ef þær missa úr 

vinnu eða þurfa að minnka við sig (Drobnic, Blossfeld, og Rohwer 1999; Presser 1994; 

Shelton og John 1996). 
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6 Lokaorð 

Til að draga saman og svara rannsóknarspurningunni að þá er upplifun starfsfólks á 

sveigjanleika á vinnustað jákvæð þar sem flestir þátttakendur upplifðu mikinn 

sveigjanleika. Munur karla og kvenna á upplifun á sveigjanleika er enginn en karlar eiga 

aðeins erfiðara en konur með að samræma vinnu og einkalíf. Þegar kemur að nýtingu 

þeirra á sveigjanleikanum þá virðast konur nýta sér hann meira þar sem þær sjá um 

meirihluta þeirra málefna er varða börnin og taka þau oftar með sér í vinnuna en karlar. 

Taka þarf þó niðurstöðum þessarar rannsóknar með fyrirvara þar sem notað var 

hentugleikaúrtak við gagnaöflun sem veldur takmörkun á henni og einnig er úrtakið ekki 

mjög stórt því erfitt að alhæfa yfir á þýðið.  Einnig var kynjahlutfallið frekar skakkt þar sem 

mun fleiri konur en karlar tóku þátt í henni. Önnur takmörkun á rannsókninni var að 

próffræðilegir eiginleikar spurninga sem eiga að mæla upplifun á sveigjanleika hafa ekki 

verið prófaðir og engin þáttagreining verið gerð. 

Í framtíðinni væri áhugavert að skoða upplifun starfsmanna á sveigjanleika út frá 

starfsstéttum og einnig út frá almenna vinnumarkaðnum eða hinum opinbera. Því 

fjölskyldustefna og sveigjanleiki á vinnustað er mjög mikilvægur þáttur í samfélaginu bæði 

fyrir vinnustaðinn og starfsmanninn. Mikilvægt er að feður og mæður nái jafnvægi á milli 

sín í málefnum er varða börnin og heimilið til að konur upplifi jöfn tækifæri í að efla og 

rækta starfsferil sinn. 
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Viðauki 1 

Kæri þátttakandi,  

Kristrún Grétarsdóttir heiti ég og er meistaranemi í mannauðsstjórnun við Háskóla 

Íslands. Ég er að skrifa ritgerð um fjölskyldustefnu innan fyrirtækja og er þessi rannsókn 

partur af því. Fjölskyldustefna innan fyrirtækja snýr að því að fyrirtæki veiti starfsmönnum 

sínum sveigjanleika til að samræma fjölskyldulífið sitt og atvinnu, t.d. að skreppa frá vinnu 

til að fara í foreldraviðtöl, fá frí á starfsdögum o.fl.  

Þessi rannsókn er unnin undir handleiðslu Þórðar Snorra Óskarssonar, Ph.D., aðjúnkts við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Það tekur 3-4 mínútur að svara og ekki verður hægt 

að rekja svör til þátttakenda. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

Kristrún Grétarsdóttir 

krg76@hi.is 

 

Bakgrunnsspurningar 

Í hvernig starfi ertu? 

Aðhlynningu 

Afgreiðslustarfi 

Framleiðslustarfi 

Iðnstarf 

Kennslu (leikskóli og skóli) 

Ræstingastarfi 

Skrifstofustarfi 

Sölustarfi 

Þjónustustarfi 

Annað 

 

mailto:krg76@hi.is
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Starfar þú hjá hinu opinbera eða á almenna vinnumarkaðnum? 

Hjá hinu opinbera 

Almenna vinnumarkaðnum 

Kyn 

Karl 

Kona 

(Annað) 

Aldur 

18-25 

26-35 

36-45 

46+ 

Sambúðarstaða 

Bý ein/einn 

Gift / Kvæntur 

Í sambúð 

Hvað búa mörg börn á heimilinu? 

0 

1 

2 

3+ 

 

Eftirfarandi spurningar snúast um sveigjanleika á vinnustað þegar kemur að fjölskyldulífi, 

með sveigjanleika er átt við hvort auðvelt sé að fá frí á starfsdögum, fara í foreldraviðtöl, 

fara með börn til læknis, þurfa að skreppa óvænt frá og aðra hluti sem fylgja því að vera 

með fjölskyldu. 
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Í þessari spurningu ertu beðin(n) um að svara á skalanum ,,Mjög ósammála“ til ,,Mjög 

sammála“ eftir því hvað við á. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

Það er auðvelt að samræma vinnu og einkalíf 

Það er auðvelt að fá frí í vinnu vegna starfsdaga 

Það er auðvelt að fá að skreppa frá til að fara í foreldraviðtal eða með barn til læknis 

Það er auðvelt að fá að fara strax úr vinnu ef eitthvað óvænt kemur upp hjá barninu mínu 

Það er auðvelt að fá að taka barn/börn með í vinnuna í stutta stund 

Það er auðvelt að fá að vinna heima þegar barnið mitt er veikt 

Ég fæ mikinn sveigjanleika í vinnu þegar kemur að fjölskyldunni 

Ég væri til í meiri sveigjanleika í vinnu þegar kemur að fjölskyldunni 

Ég væri til í meiri sveigjanleika í vinnutíma 

Ég væri til í meiri sveigjanleika í vinnuhlutfalli 

 

Krefst vinnan þín þess að þú vinnir stundum heima á kvöldin og um helgar? 

Já 

Nei 

 Ef já, finnst þér þú þurfa vinna of mikið heima? 

 Já 

 Nei 

 

Býður vinnustaðurinn þinn upp á aðstöðu til að koma með börn í vinnuna? 

Já 

Nei 

Ef já, hefurðu nýtt þér þessa aðstöðu? 

Já 

Nei 
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Ef nei, myndirðu vilja hafa þannig aðstöðu? 

Já 

Nei 

Hvernig er skipting á milli þín og hins foreldrisins þegar kemur að málefnum sem varðar 

barn/börn ykkar (foreldraviðtöl, starfsdagar, læknisheimsóknir, óvænt veikindi o.fl) 

Ég sé um mest af þessum erindum 

Ég sé um allt 

Við sjáum jafnt um þetta 

Hitt foreldrið sér um mest af þessum erindum 

Hitt foreldrið sér um allt 

 

Hvað telur þú vera kostina við sveigjanleika á vinnustað? 

Opin spurning 

 

Hvað finnst þér mega bæta þegar kemur að samræmingu fjölskyldulífs og vinnu? Hvort 

sem það er á þínum vinnustað eða almennt. 

Opin spurning 
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Viðauki 2 

Elsku vinir og fjölskylda, 

Ég er að vinna að meistararitgerðinni minni í Mannauðsstjórnun og er að gera rannsókn 

um fjölskyldustefnu og sveigjanleika innan fyrirtækja (frí á starfsdögum, skrepp vegna 

læknisheimsókna með börn, foreldraviðtöl o.fl.) og langar mig að athuga hvort þið, sem 

eigið fjölskyldu og eruð á atvinnumarkaði, eigið 3-4 mínútur til að svara þessari könnun 

fyrir mig? 

Megið líka endilega deila henni. 

Takk æðislega. 

Kristrún Grétarsdóttir 

 


