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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvað samfélagið og vinnumarkaðurinn getur gert til 
þess að koma á betra jafnvægi á milli atvinnu og fjölskyldulíf foreldra. Fjallað er um 

fjölskylduvæna stefnu á vinnustöðum og skoðað hvort að staða mæðra og feðra sé 

sambærileg á vinnumarkaði eftir barneiginir. Niðurstöður ritgerðarinnar sem er fræðileg 
heimildarritgerð benda til þess að staða mæðra sé verri á vinnumarkaði eftir barneiginir en 

staða feðra. Þegar mæður koma á vinnumarkaðinn á fullum krafi eftir barneiginir sem er oft 

seinna en karlarnir eru þær oft komnar fyrir aftan karlana þegar horft er til launa, þróunar í 
starfi og vinnutíma. Sveigjanlegur vinnutími, stuðningur yfirmanns og góð 

vinnustaðamenning eru þættir sem eru taldir vera verndandi þegar horft til jafnvægis á milli 

atvinnu og fjölskyldulífs. Niðurstöður rannsókna sem hafa verið gerðar samhliða tilrauna 
verkefni Reykjavíkurborgar með styttingu vinnuvikunnar benda til þess að styttri vinnuvika 
auðveldi foreldrum að samþætta atvinnu og fjölskyldulíf. Fjölskylduvæn stefna á 

vinnustöðum hefur gefið góða raun en virðist þó ekki ýta undir jafnrétti á milli foreldra. 
Launin sem bjóðast á þeim vinnustöðum eru oft ekki há og sækja því síður karlar á þá 
vinnustaði. 
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1 Inngangur 

 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar á undanförnum 20-30 árum varðandi rekstur heimila. 
Stærsti áhrifaþátturinn í þeirri þróun er án efa breytingar sem orðið hafa á verkaskiptingu 

kynjanna, atvinnuþátttöku kvenna og breytinga á atvinnumarkaði.  

Nú á dögum þarf fólk að halda fleiri boltum á lofti en þurfti áður. Meira reynir á 
samvinnu beggja aðila í heimilisrekstri þar sem álagið ætti að skiptast jafnt á milli 

sambúðarfólks.  

Rykið er enn að setjast eftir þessar öru breytingar, enn eru rótgrónar hugmyndir um 
kynhlutverkin föst í hugsun fólks sem veldur því að oft lendir heimilishald meira á konunni og 

ekki af því að konum þykir heimilishald svona skemmtilegt. Svona hefur þetta bara alltaf 

verið og þetta fyrirkomulag þekkjum við víða úr menningu okkar. Á móti kemur að það þykir 
eðlilegra að það komi þykkara launaumslag frá karlinum og körlum er ætlað að vera lélegri í 
heimilishaldi. Á okkar tímum þurfa flestar fjölskyldur á tveimur innkomum að halda og eru 

því báðir foreldrar á vinnumarkaði. Ástæðan fyrir þessu getur verið misjöfn og margslungin 
og verður að einhverju leyti farið ofan í saumana á því í þessari ritgerð. Fyrst ber að nefna 
launajafnrétti. Ef báðir aðilar vinna fullt starf gefur auga leið að báðir aðilar eiga jafn mikinn 

tíma aflögu í lok dags til þess að sinna heimili og fjölskyldu. Samt sem áður bendir flest til 
þess að við séum föst í gömlum hugmyndum um kynhlutverkin, að samfélagið sé litað af 
mótunarhyggju. Konur á vinnumarkaðnum virðast fá minna tækifæri þar vegna þess að þær 

eru oftar en ekki enn með aðalábyrðina á heimilishaldinu. Aðal umönnunaraðilar barnanna 
og sjá ómeðvitað um megnið af verkstjórn heimilisins. Fara heim úr launuðu vinnunni og 

heim í þá ólaunuðu; aðra og þriðja vaktina. Þetta fyrirkomulag skilar samfélaginu útkeyrðum 

mæðrum sem eru líklegri til þess að glíma við starfstengda streitu. Hins vegar þarf að ríkja 
launajafnrétti til þess að framlag hvors aðila sé metið að jöfnu á vinnumarkaði. Ef annar 

aðilinn þénar meira liggur beint við fyrir fjölskyldur að sá sem þénar minna taki frí frá vinnu 

til þess að sinna því sem sinna þarf. Þá er hægt að velta upp hver sanngirnin sé í því. 
Launaójöfnuður viðgengst á Íslandi og óumdeilanlega hallar á konur. Samkvæmt því ætti þá 

konan í langflestum tilfellum að taka sér frí í útréttingar. Glatar þar með mögulegu tækifæri 
til þess að sanna sig í vinnu og jafnvel tækifæri til þess að vinna sig upp innan fyrirtækis sem 
gæti leitt til hærri launa. Enn er staðan þannig að karlmenn eru oft í betur launuðum störfum 

þótt góður árangur hafi náðst í launajafnrétti innan fyrirtækja. Hinar klassísku kvennastéttir 
eru enn talsvert tekjulægri en klassískar karlastéttir. Af sama skapi virðist þessar klassísku 
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kvennastéttir vera meðvitaðar um ójafnvægið í fjölskylduábyrgðinni og líklegri til þess að 

bregðast við þeim vanda heldur en vinnustaðir þar sem ríkir karlmennsku-menning. 

Undanfarið hafa sprottið fram hugmyndir sem byggja á fjöldskylduvænni stefnu á 
vinnustöðum, tilraun til þess að létta undir með fjölskyldufólki á vinnumarkaði og auka 

skilvirkni þeirra í dagsins amstri. Stytting vinnuvikunnar hjá Reykjavíkurborg og 

lífskjarasamningurinn sem var undirritaður vorið 2019, eru verkfæri sem við erum að sjá ríki 
og sveitafélög leggja til. Aðilar á vinnumarkaði á okkar dögum upplifa skert jafnvægi milli 

vinnu og einkalífs, þetta skerta jafnvægi verður mitt aðal umfjöllunarefni í þessari ritgerð 

ásamt stöðu mæðra á vinnumarkaði og ekki síst hvað hægt er að gera til þess að stuðla að 

bættu jafnvægi á vinnumarkaði. það sem þessari ritgerð er ætlað að svara er hvort staða 

karla og kvenna á vinnumarkaði sambærileg eftir barneignir? Hvað getur vinnumarkaðurinn 

og samfélagið gert til þess að auka jafnrétti á milli foreldra? Hvaða þættir eru það sem stuðla 

að flækjuminna eða flækjulausu sambandi milli atvinnu og einkalífs? 
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2 Kynhlutverk 

Orðið kyn hefur félags- og menningarlega skírskotun og vísar oftast til hvort manneskjan 

sé líffræðilega kvenkyns eða karlkyns sem er þó breytilegt eftir aðstæðum. Hugmyndafræðin 

um kyn er byggð á trú um kyn sem speglar menningarlegar og tímabundnar sérstæðar 

hugmyndir sem gefa til kynna mun á milli karla og kvenna, byggða á persónueinkennum og 

fyrirfram ákveðnum hugmyndum um hegðun og/eða atferli. Þó að hugmyndafræðin um 

kynin breytist með tímanum er hugmyndafræðinni oft skipt í þrjá flokka. Hefðbundin 

hugmynd um kynhlutverk vísar til þeirra hugmyndar að karlmaðurinn sé aðal skaffarinn og 

konan er ábyrg fyrir heimilishaldinu meðan breytinga/samtíma hugmyndafræðin berst fyrir 

jöfum rétti og tækifæri karla og kvenna bæði í heimilsstörfum og á vinnumarkaðnum. Þriðja 

er svo breytinga/umskipta hugmyndin sem er einhverstaðar mitt á milli hefðbundnu og 

breytinga/samtíma hugmyndanna. 

Hugmyndafræði fyrir kynhlutverk endurspeglast í staðalmyndum kynjanna varðandi 

hlutverk inn á heimilum og stöðu á vinnumarkaði. Þetta miðast við stöðu þeirra og væntingar 

á vinnumarkaði og við verkefni og virkni sem þau taka þátt í sem og þátttaka þeirra. 

Hugmyndir þeirra um tegund starfa sem þau taka þátt í og starfshlutfall gefur til kynna 

hentugt starfshlutfall. Af því má leiða að kynhugmyndir og raunþátttaka í starfi hefur áhrif á 

hugmyndir þeirra um starfsþátttöku. 

Hugmyndir um kynhlutverk falla meðal annars undir staðalmyndir kynjanna í hlutverkum 

innan heimila, stöðu þeirra á vinnumarkaði, væntinga á vinnumarkaði, verkefni og skyldur 

þeirra á vinnumarkaði og innan heimila. Wada (2012) Samfélagslegar væntingar af 

kynhluverkum eru ólíkar en kynhlutverk karla er oft tengt vinnu og fjölskylda og heimili tengt 

konum. Legaz og López (2016) 

 

2.1 Eðlishyggja eða mótunarhyggja 
Hugmyndir um mótun kynhlutverka eru almennt byggðar annað hvort á eðlishyggju eða 

mótunarhyggju. Eðlishyggjan felur í sér ólíkt eðli andstæðna, til dæmis ólíkt eðli karla og 

kvenna og vilja þau meina sem aðhyllast eðlishyggjuna að konur og karlar séu svo ólík vegna 
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mismunandi eðlis þeirra. Að það móðurhlutverkið sé í eðli kvenna og að vegna virkni karla sé 

það í eðli þeirra að vinna og skaffa til heimilis. Viðhorf eðlishyggjunnar hefur verið notað til 

þess að réttlæta hverskonar kynjamisrétti. Mótunarhyggjan er aftur á móti andstæða 

eðlishyggjunar og felur hún í sér að einstaklingar mótist út frá því sem þau upplifa og þeim 

hugmyndum sem eru ríkjandi í samfélaginu að hverju sinni. Að öll þekking mótist í því 

samfélagi sem einstaklingurinn hrærist í, hvort þá sem það er í gegnum menningu eða 

orðræðu. Hægt er að segja að mótunarhyggjan sé sú þekking og reynsla einstaklingsins á 

þeim veruleika sem hann býr við. Því sé staða karla og kvenna ekki byggð á eðlislægum eða 

líffræðilegum mun heldur sé mótuð af því samfélagi sem einstaklingurinn elst upp í. Þórdís 

Þórðardóttir (2012) 

 

2.2 Kvennabaráttan 
Miklar breytingar hafa orðið á stöðu kynjanna á síðustu áratugum. Dregið hefur úr 

kynjamisrétti sem hefur verið við lýði í fleiri aldir. Baráttukonur börðust fyrir róttækum 

breytingum í samfélaginu í þágu kvenna. Baráttan var ekki átakalaus og breytingarnar urðu 

ekki til á einni nóttu heldur hafa þær átt sér stað í áföngum. Karlar hafa gengið í störf sem 
áður fyrr voru einungis ætluð konum til dæmis uppeldi barna og heimilisstörf og konur farið 

inná svið sem einu sinni voru ætluð körlum, til dæmis í stjórnmál. Í nútíma samfélagi þykir 
það sjálfsagt að báðir aðilar í sambúð eða í hjónabandi vinni úti og deili með sér 
verkaskiptinu. 

Staða kvenna í samfélaginu breyttist mikið eftir að þær fóru að fara í auknum mæli út á 
vinnumarkaðinn og hefur félagslegt og fjárhagslegt sjálfstæði þeirra aukist til muna. Það sem 

hefur áunnist með kvennabaráttunni er margvíslegt. Fyrstu lög um jafnrétti á milli karla og 

kvenna voru samþykkt árið 1975 en tilgangur með lögunum var að auka jafnrétti á milli karla 

og kvenna. Fyrst og fremst var horft til vinnumarkaðins hvað launajafnrétti varðar. Lög um 

fæðingarorlof voru sett á árið 2000 með það að markmiði að gera bæði körlum og konum 

kleift að samræma atvinnu og einkalíf og að tryggja börnum samveru beggja foreldra. Frá því 

að lög nr. 95/2000 um fæðingar og foreldraorlof voru samþykkt hefur staða kynjanna orðið 

jafnari á vinnumarkaðnum en samt sem áður hefur ekki dregist úr kynbundnum launamun. Í 

dag þykir það alveg sjálfsagt að feður taki fæðingarorlof með börnunum sínum en það er ekki 

langt síðan að svo var ekki og var það vonin að það kæmi á jafnari ábyrgð á milli foreldra. 

Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín 

Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir (2010) 
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2.3 Atvinnuþáttaka kvenna 
 

Atvinnuþáttaka hér á landi er með því hæsta sem þekkist, eða um 83% en 
atvinnuþáttaka segir til um hlutfall þeirra sem eru starfandi á vinnumarkaði og þeirra sem 

eru atvinnulaus af heildar íbúafjölda. Aukin þáttaka kvenna á atvinnumarkaði undanfarna 
áratugi hefur breytt vinnumarkaðnum til muna. Frá því að konur fóru að sækja á 

vinnumarkaðinn í auknum mæli um 1960 hefur atvinnuþáttaka kvenna á Íslandi farið úr 30% 

og í rétt tæp 80% eins og staðan er í dag (Hagstofa Íslands, 2018). Einna helst má rekja 
þessar breytingar til aukins aðgengis kvenna til menntunar, breyttra viðhorfa til 

staðalímynda kynjanna, kynhlutverka og að auki, þörfum heimilanna fyrir auknar tekjur. 

(OECD, 2017) 

Áður en lengra er haldið er vert að skoða ábyrgð á heimilisstörfum í sögulegu samhengi. 
Lengi vel var það samfélagslega viðurkennt hlutverk konunnar að sinna uppeldi barna og 

heimilinu en sú staðreynd hefur óneitanlega rýrt möguleika konunnar til vaxtar á sjálfum 

vinnumarkaðnum). Þegar kvennabaráttan stóð sem hæst fóru konur í auknum mæli út á 
vinnumarkaðinn og landslagið á atvinnumarkaðnum hóf að breytast. Þáttaka kvenna á 

vinnumarkaðnum hefur haldist í hendur við stöðu þeirra í samfélaginu. Gunnar Karlsson 

(2004) Tekist hefur verið á um þáttöku kvenna á vinnumarkaðnum og var því haldið fram á 
fyrstu áratugum síðustu aldar að atvinnuþáttaka kvenna væri ógn við þjóðina og myndi valda 

upplausn á heimilum (Sigríður Matthíasdóttir (2004) Þegar atvinnuþáttaka kvenna varð 

almenn urðu miklar samfélagsbreytingar. Þær breytingar kölluðu fram uppstokkun á 
hefðbundum kynjahlutverkum sem og verkaskiptingu inn á heimilunum. Karlar voru ekki 

lengur skilgreindir sem fyrirvinna heimilsins en á sama tíma jókst álag á konum því þær 
þurftu bæði að sinna vinnu og heimili. (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 

2004) Konur eyða ekki bara meiri tíma í heimilisstörf heldur sjá þær oftar um verkstjórn á 

heimilinu og bera þannig ábyrgð á að heimilisverkin séu unnin af hendi. Reykjavíkurborg 
(2018) 

2.4 Önnur og þriðja vaktin 
Önnur vaktin er samlíking sem sprottin er frá útivinnandi konu. Eftir að dagvinnunni lýkur 

komu konur heim og héldu áfram að vinna, þá á annarri vaktinni. Elda matinn, þvo þvottinn 

og sjá um flest sem fylgir heimilislífinu, daginn eftir er svo sama fyrirkomulag og þannig fer 

það í hringi, vaktaskiptingar. Þriðju vaktinni (e. Emotional labour) hefur verið lýst sem 

ósýnilega framkvæmdastjóranum, eða jafnvel næmna framkvæmdastjóranum. Oftast lendir 
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það hlutverk á konunni því samkvæmt eðlishyggjunni eru þessir ósýnilegu hlutir sem krefjast 

eftirtektarsemi, yfirsýnar og skipulags meira í eðli kvenna. Að konur séu miklu betri í þessu 

en karlar en þá tilgátu hafa fræðafólk ekki samþykkt. Líklegra er að þetta hlutverk ósýnilega 

framkvæmdastjórans sem oftast hvílir á konum sé afleiðing mótunarhyggjunnar - menningu 

mæðrunar. Þegar börn alast upp er það oft þannig að móðurinn sé aðal umönnunaraðili 

barnsins þó það sé aðeins að breytast og að börnin reyni að líkja eftir móður sinni, atferli 

sem þau þekkja. Stúlkur fari ósjálfrátt í þetta hlutverk þegar þær eldast og fara bera ábyrgð 

og að strákar finni sér konu sem hefur svipaða áherslur í tilverunni og móðir þeirra. Að skoða 

hvernig þetta hlutverk og þessi vinna sem fylgir ósýnilega framkvæmdastjóranum er gagnlegt 

til þess að sjá hvað uppeldi og það samfélag sem við búum í hefur mikil áhrif á hugmyndir 

okkar um kynhlutverkin. Meg Kneafsey (e.d.) 

Rannsóknir hafa sýnt að útivinnandi mæður eru með hærra sjálfstraust og upplifa minni 

depurð en heimavinnandi mæður en í samanburði við útivinnandi maka þeirra eru þær 

þreyttari og verða oftar fjarverandi vegna veikinda. Í rannsókn Arlie Russell Hochschild 

kemur í ljós að þó að karlmenn taki virkan þátt í heimilishaldinu upplifðu konunar samt að 

þær bæru meiri ábyrgð, bæði á heimilinu og börnunum. Algengara var að konurnar héldu 

utan um læknatíma, skipulögðu heimsóknir barnanna, höfðu áhyggjur af veraldlegum hlutum 

tengdum börnunum eða afmælisgjöfum til skólavinanna. Að auki voru þær líklegri til þess að 

hugsa til barnanna meðan þær voru í vinnunni og til þess að hringja og athuga með þau. 

Konurnar voru líklegri til þess að efast um sig í foreldrahlutverkinu frekar en feðurnir. Það 

eru ekki fleiri klukkustundir í sólahringnum núna en þegar það var algengara að konur væru 

heimavinnandi en það er samt tvisvar sinnum meira sem þarf að gera. Jafnvel þó að hjón 

leggi upp með að skipta heimilisverkunum á milli sín gera konur tvo þriðju af daglegu 

verkunum, eins og að þvo og ganga frá. Oft sjá karlmennirnir um að skipta um olíu á bílnum 

en konurnar að elda matinn. Munurinn er þó að það þarf að elda, allavegana flesta daga á 

meðan það þarf að skipta um olíu á bíl á sex mánaða fresti og þá skiptir ekki máli hvaða 

vikudagur það er. Önnur ástæða þess að konur upplifa sig undir meiri álagi en karlmenn 

heima fyrir er vegna þess að þær eru oftar að eiga við marga hluti í einu á meðan karlinn 

velur hvað hann vill helst gera af því sem þarf að gera. Karlarnir eru duglegri við að gera 

eitthvað skemmtilegt með börnunum eins og að fara í dýragarðinn, bíó eða á leikvöllinn á 

meðan þetta hversdagslega sem stendur að börnunum verður að verki konunnar. Líkt og að 

sjá um baðferðir og matartíma barnsins, eitthvað sem er vissulega ánægjulegt en minna 
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sérstakt en að gera eitthvað skemmtilegt með barninu. Afleiðingarnar voru þær að konur 

töluðu meira um að þær upplifðu ofsaþreytu, veikindi og að þær væru andlega uppgefnar. 

Hvað svefninn varðar töluðu þær um hversu lítinn svefn þær kæmust upp með, sex 

klukkustundir, sex og hálfan en að þær þurftu samt sem áður meiri svefn, jafnvel alveg átta 

klukkustundir eins og að átta klukkustunda svefn væri samt eitthvað sem væri of mikið til 

þess að fara fram á. Arlie Russell Hochschild (2003) Að því sögðu koma niðurstöður 

rannsóknar þessarar sem gerð var í Ástralíu ekki á óvart, það er að segja að líklegra sé að álag 

í vinnu hjá mæðrum hafi meiri áhrif heimilislífið og börnin sjálf en hjá mökum þeirra. Krug, 

Tyszkiewicz, Vahedi og Westrupp (2018) 

 

Mæður	á	vinnumarkaði	

Mæður ungra barna eru líklegri til þess að vera að stíga sín fyrstu skref í sínum 

starfsframa. Í byrjun felur upphaf starfsferils í sér miklar kröfur í vinnu, læra nýjar reglur og 
rútínu, öðlast færni og koma sér upp tengslaneti og öðlast starfsöryggi. Á því tímabili er 

líklegra að konur upplifi flækju á milli atvinnu og einkalífs. Þegar börnin eru komin í eldri 

bekki grunnskóla eru mæður líklegri til þess að vera í miðjum starfsframa þar sem kröfurnar 
eru enn háar en allur aðbúnaður orðinn betri með hærri launum og færnin og tengslanetið 

betra. Nomaguchi og Fettro (2018) Mæður eru líklegri til þess að vinna færri klukkustundir á 

viku þegar börnin eru ung vegna ábyrgðar á börnunum sínum frekar en feður og þá 
sérstaklega áður en börnin byrja í skóla. Mæður í háum stöðum í vinnunni eru líklegri til þess 

að fara fyrr út á vinnumarkaðinn eftir fæðingu, að hluta til vegna þess að þær hafa betri 

bjargir til þess að gera þeim það kleift. Með bjargi er átt við hærri laun, sveigjanlegri 
vinnutíma og svo hefur það afleiðingar fyrir stöðu þeirra að vera utan vinnumarkaðar í 

langan tíma. Konur sem eru að hefja starfsferil sinn eru líklegri en þær sem eru á miðjum 
ferlinum að glíma við starfsóöryggi, óvissu og efasemdir um starfsframann sem þær völdu 
sér. Þær mæður sem eru að hefja starfsferil sinn eru líklegri til þess að vera orkumeiri en 

kannski óraunsæjar á hvað þær eru færar um að koma í verk á hverjum degi. Vegna þess að 
konur eru líklegri til þess að vera með ung börn þegar þær hefja starfsframa sinn og því fylgir 
mikið álag og svo bætist við vinnuálag ofan á það. Þær eru því líklegri til þess að upplifa -

þrýsting frá vinnunni. Í Bandarískri rannsókn kemur fram að það sé nauðsynlegt fyrir mæður 
að hafa sveigjanlegan vinnutíma meðan börnin eru ung eða á grunnskólaaldri. Að þurfa að 
hlaupa til og bregðast við einhverju varðandi börnin á vinnutíma getur gerst hvenær sem er. 

Sem dæmi um atriði sem upp geta komið eru til dæmis: dagvistun bregst, viðburðir á vegum 

skólans, læknatímar eða tómstundastarf barnsins eru allt atriði sem geta komið upp á 
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dagvinnutíma og því sé sveigjanleikinn svo mikilvægur. Þær mæður sem ekki hafa 

sveigjanlegan vinnutíma eru líklegri en hinar til þess að gefast upp á vinnunni og hætta vegna 

þess sem þarf að sinna með börnunum. Mæður ungra barna vinna færri klukkustundir 
meðan börnin eru ung en upplifa samt mikinn þrýsting um viðveru frá vinnunni. Að auki eru 

tekjur þeirra lægri og tækifærin til þess að vinna sig upp af skornum skammti. Hvað veldur er 

ekki á hreinu en því hefur verið velt upp hvort að mæðrum með ung börn sé mismunað á 
vinnumarkaði. Nomaguchi og Fettro (2018) Þrátt fyrir að kynjastefna á vinnumarkaðnum hafi 

aukist síðustu áratugi ásamt hærra menntunarstigi er ennþá mikið kynjabil í öllum iðnvæddu 

löndum. Margt bendir til þess að barneiginir kvenna hafi neikvæð áhrif á launamyndun 

kvenna. Niðurstöður sænskrar rannsóknar benda til þess að barneignir hafi ólík áhrif á 

foreldrana. Konurnar detta fyrir aftan mennina þegar horft er til vinnutíma, launa og þróunar 

í starfi. Konur eru líklegri til þess að færa sig til í starfi eftir barneiginir og vinna frekar á 

vinnustað sem er með fjölskylduvæna stefnu. Sú breyting er líkleg til þess að hafa neikvæð 

áhrif á starfsframan til lengri tíma þar sem að algengt er að launin í fyrirtækjum með 

fjölskylduvæna stefnu eru lág eða meðal há. Að auki er oft minna rými á þessum stöðum til 

þess að vinna sig upp í hærri stöðu og fá stöðuhækkun. Sú tilgáta var lögð fram að með því 
að auglýsa vinnustaðinn sem fjölskylduvænan laði vinnustaðurinn að sér starfsmenn. Hotz, 

Johansson og Karimi (2018) 
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3 Jafnvægi á milli atvinnu og einkalífs 

Undanfarin ár og áratugi hafa orðið samfélagslegar breytingar sem hafa haft áhrif á bæði 
atvinnu og einkalíf fólks. Lífsgæði hafa aukist sem og áherslan á jafnvægi á milli atvinnu og 

einkalífs. Bæði vinnan og einkalífið skipar stóran sess hjá flestu fólki og er því mikilvægt að 

þar sé gott jafnvægi á milli. Rannsóknir hafa sýnt að um 40% foreldra upplifa á einhverjum 
tímapunkti ójafnvægi á milli vinnu sinnar og fjölskyludulífs. Bakalim og Karckay (2017)  

Jafnvægi á milli atvinnu og einkalífs hefur verið lýst sem samþættingu af persónulegum 

tíma, fjölskyldutíma og vinnu með sem minnstum flækjum. Þessar flækjur geta gengið í 

báðar áttir, vinnan getur tekið tíma sem bitnar á fjölskyldunni og fjölskyldulífið getur haft 

áhrif á atvinnuna. Sem dæmi getur það að eiga langveikt barn orðið til þess að foreldrið er 

annars hugar í vinnunni. Vinnutíminn getur verið það langur að viðkomandi getur ekki mætt 

á fjölskylduviðburði eða sinnt heimilisverkum. Þar sem konur taka oft meiri ábyrgð á þörfum 
fjölskyldu og heimilis en karlar, eru þær taldar líklegari til þess að upplifa ójafnvægi á milli 

atvinnu og einkalífs. Árið 1975 voru um 47% kvenna á vinnumarkaðnum sem áttu börn undir 

18 ára aldri en árið 2005 voru þær 71%. Krug, Tyszkiewicz, Vahedi og Westrupp (2018) Það er 
margt sem hefur áhrif á jafnvægi í lífinu og eru þeir þættir ekki allir einskorðaðir við val 

einstaklingsins. Þeir þættir eru meðal annars samspil atvinnunnar, fjölskyldunnar, 

samfélagsins, vinnustaðarins og ríkjandi menningu. Bakalim og Karckay (2017) 

Vandamál tengd jafnvægis milli heimilis og einkalífs hafa vaxið mikið á undanförnum 
árum. Ástæður þessa eru meðal annars þær að verkaskipting innan heimila hefur breyst og 
alltaf færist í aukanna að báðir aðilar séu fyrirvinna heimilissins. Eyðsluþarfir heimila hafa 

einnig aukist í tengslum við heimið sjálft, bílum hefur fjölgað, fólk vill frekar komast erlendis í 
frí og þess háttar.  

Sveigjanleiki á vinnustöðum eykur jafnvægi milli vinnu og einkalífs fyrir bæði karla og 

konur en þó er marktækur munur milli kynja. Ein rannsókn sýndi fram á að spænskir karlar 
væru til í að taka mun meira þátt í barnauppeldi og heimilisstörfum. Aftur á móti þótti 

spænskum konum tekjur og jafnvægi milli vinnu og fjölskyldu jafn mikilvægt. Íhaldsöm 

kynjamenning á Spáni verður til þess að konum þar þyki enn erfiðara að koma á jafnvægi á 
milli atvinnu og fjölskyldulífs. Legaz og López (2016) Hvernig fólk fer að því að pússla saman 

launaðri vinnu og ábyrgð á heimilishaldi er spurning sem töluvert hefur verið velt upp 

undanfarin ár og eru kröfur um raunveruleg svör að aukast. Þáttaka á vinnumarkaði, þeim 
klukkustundum sem skilað er í hverri vinnuviku og svo tækniþróunin sem hefur gert mörkin á 

milli atvinnu og einkalífs enn óskýrari. Sé vinnan þess eðlis að hægt sé að vinna í gegnum 
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tækni og fjarskiptabúnað eru staðir sem ekki var áður unnið á orðnir að vinnustöðum. Þá er 

átt við eins og í bílnum, í sumarfríinu eða heima í stofu. Tækninni hefur verið lýst sem 

tvíeggja sverði, kostirnir við tækniþróunina er til dæmis aukin sveigjanleiki en ókosturinn er 
sá að líklegra er að einstaklingurinn keyri sig út af vinnu. Flækjur á milli atvinnu og einkalífs 

geta haft áhrif á alla sama hvaða sétt viðkomandi tilheyrir eða hvert kynferðið og starfsheitið 

er. Líkurnar eru þó meiri á flækjum á milli atvinnu og einkalífs ef um er að ræða einstæða 
foreldra, konur, láglauna fjölskyldur eða fjölskyldur með börn á framfæri. Afleiðingar 

langvarandi streitu á milli heimilis og einkalífs geta falið í sér kvíða, viðvarandi streitu, 

andlegt og tilfinningalegt þrot, depurð eða hreinlega kulnun í starfi. Þar sem margar konur á 

vinnumarkaðnum koma svo heim eftir vinnudaginn og þá á aðra og þriðju vaktina eru konur 

líklegri en karlar til þess að finna fyrir flækjum á milli atvinnu og einkalífs. Jang og Zippay 

(2018) Nokkrar kenningar hafa verið notaðar til þess að útskýra flækju á milli atvinnu og 

einkalífs en ein þeirra byggir á félagslegum hlutverkum. Flestir einstaklingar gegna mörgum 

og mismunandi hlutverkum í tilverunni, sem starfsmenn, foreldri, barn, vinir og áfram mætti 

telja. Í öllum þessum hlutverkum eru kröfurnar og væntingarnar mismunandi og getur verið 

ruglandi þegar þessi hlutverk rekast saman og einstaklingurinn verður óöruggur; hvaða 
hegðun er viðeigandi í mismunandi aðstæðum. Þar sem hærra hlutfall kvenna er á 

vinnumarkaði nú en á undangengnum áratugum liggur í hlutarins eðli að árekstrum milli 

atvinnu og einkalífs fjölgar. Hér er flókið valdatafl tveggja heima að reyna að ná jafnvægi 
vinnu og einkalífs. Jang og Zippay (2018) Jákvæð og neikvæð áhrif af atvinnu og fjölskyldu 

“dýnamíkinni” geta farið á milli og haft áhrif hvort á annað. Einstaklingurinn flytur þær 

tilfinningar sem hann upplifir á milli þessara hlutverka, sem starfsmaður eða foreldri og hafa 

því hafa flækjurnar eða ánægjan bein áhrif á þá sem deila félagslegu umhverfi með 
viðkomandi. Lopez, Matias, Matos og Vieira (2018) 

Oftast er talað um samband atvinnu og fjölskyldu í neikvæðu samhengi en það er ekki 

alltaf þannig. Ef vel gengur í vinnunni og vinnuumhverfið og menningin er hvetjandi hefur 
það verið tengt við aukna vellíðan, bæði hjá einstaklingum og fjölskyldu hans. (Lopez, Matias, 
Matos og Vieira 2018; Bakalim og Karckay 2017) Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

óformlegar vinnustaðareglur eins og til dæmis stuðningur yfirmanna og andrúmsloft 
vinnustaðar hafi jákvæð áhrif á jafnvægi milli vinnu og einkalífs og líðan vegna þess. Í 

rannsókn þar sem 374 foreldrar barna undir 18 ára voru teknir í viðtöl kom fram að 

starfsmenn sem upplifðu yfirmann sinn fjölskyldumiðaðan voru mun ólíklegri til þess að finna 
fyrir starfstengdri streitu. Rannsóknir hafa bent til þess að sveigjanlegar vinnudagskrár svo 

sem, styttri vinnuvika, færri vinnustundir, lengri matartími samofið við stuðningsríka 

vinnustaðamenningu eru þættir sem ýta sterklega undir gott jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 
Jang og Zippay (2018) Þeir þættir sem eru verndandi gegn ójafnvægi milli atvinnu og einkalífs 
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má nefna, hvatning, verkefni í vinnunni sem stuðla að framförum, rými til þess að taka 

ákvarðnir og meira sjálfstæði í vinnu. Vinnuaðstaða og vinnuverkfæri, tækifæri til þess að 

vinna sig upp, hvetjandi nánasta yfirmann, sveigjanlegur vinnutími og auðvitað hærri laun. En 
þessir staðir sem hafa færi á að veita starfsmönnum sínum allt þetta eru líka yfirleitt þeir 

sem krefjast mikils af starfsfólki sínu. Þeir sem eru hærra settir, með flottari starfstitla og eru 

líklegri en þeir sem eru lægri settir að fá þetta rými og þeir eru líklegri til þess að þurfa að 
vinna lengri vinnudag. Nomaguchi og Fettro (2018) 

3.1 Mæður á vinnumarkaði  

Aukin atvinnuþátttaka kvenna hefur ekki bara verið sveipuð ljóma. Streita hefur lagst 
þyngra á konur á vinnumarkaði en karla sem rekja má með beinum hætti til kynhluverka. 

Samanber hugmyndin að þær séu einfaldlega betri frá náttúrunnar hendi í 

heimilisstörfunum. Þó svo að konur séu í fullu starfi sinna þær oft bróðurparti verkefna 
tengdum heimilinu. Þessa daglegu hluti sem allar fjölskyldur þurfa að greiða úr. Niðurstaðan 

verður oft tvöfalt vinnuálag sem bitna bæði á andlegri og líkamlegri líðan þeirra. Margir 

menningarheimar ætlast til af konum að fórna sínum þörfum fyrir þarfir fjölskyldunnar. 
Síðustu áratugi hefur orðið vitundarvakning um þörfina til þess að létta á konum sem eru á 

vinnumarkaði sem koma svo heim á aðra vaktina. Að hafa of mikla vinnu á sinni könnu getur 

leitt til krossáhrifa á milli heimilis og vinnustaðar. Þessi áhrif leggjast oft af meiri þunga á 
konur því algengara er að þær nái ekki að aftengja sig frá vinnunni þegar heim er komið en 

karlmenn. Fjölskylduvænir vinnustaðir eru þeir vinnustaðir þar sem verklagi og menningu 

hefur kerfisbundið verið breytt til þess að falla betur að fjölskyldufólki. Þetta þarf að gerast 
bæði í stefnumótun og í verki; í orði og á borði. Lokamarkmiðið er að koma í veg fyrir eða 

draga úr flækjum milli atvinnu og einkalífs. Einnig er gott fyrir bæði stofnun og starfsmann að 

starfsmaðurinn viti af stuðningi vinnustaðarins við þau verkefni sem bíða hans eftir að 
vinnudegi lýkur. Kostir þess að koma á fjölskylduvænni stefnu á vinnustöðum eru margir. 

Mannauður og þar á meðal þekking og reynsla helst frekar á vinnustaðnum með minni 
starfsmannaveltu og færri fjarvistum starfsmanna. Rannsóknir hafa sýnt að bæði stórir 

vinnustaðir og vinnustaðir þar sem konur eru í efstu stöðum eru líklegri til þess að innleiða 

fjölskylduvæna stefnu. Vinnustaðir sem eru framarlega í tækni eru að auki líklegri til þess að 
innleiða fjölskylduvæna stefnu sem hefur oft í för með sér sveigjanlegri vinnutíma. Í þeim 

atvinnugreinum þar sem karlmenn eru yfirleitt í miklum meirihluta til dæmis í 

samgöngufyrirtækum og byggingariðnaði er almennt ekki rekin fjölskylduvæn stefna. Það má 
líklegast rekja til staðalímynda. Williams, Tompa, Lero, Fast, Yazdani og Zeytinoglu (2017) 
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3.2 Fjölskylduvæn stefna á vinnustöðum 

Í grein Jang og Zippay kemur fram að margar rannsóknir sýni fram á jákvæð tengsl 
óformlegrar fjölskyldustefnu þar sem starfsmaðurinn fær einfaldlega stuðning frá sínum 

yfirmanni, menning innan fyrirtækisins er góð og vellíðan starfsmanna er í hávegum höfð. 

Óformleg fjölskyldustefna stuðlar einnig að bættri líðan starfsmanna sem aukins jafnvægis 

milli atvinnu og einkalífs. Stuðningur, sveigjanleiki og stuðningur yfirmanns var talin 
verndandi þáttur fyrir flækjur á milli atvinnu og einkalífs starfsmanna. Jang og Zippay (2018) 

Helstu einkenni fjölskylduvænnar stefnu á vinnustöðum er sveigjanlegur vinnutími, möguleiki 

að vinna að heiman, flutningur á milli vinnustaða sem er nær heimilinu, hægt að þjappa 
vinnustundunum saman eina vikuna og vera þannig búin að vinna sér í haginn. (Williams, 

Tompa, Lero, Fast, Yazdani og Zeytinoglu 2017; Anderson, Coffey og Byerly 2002) Í von um 

að koma á jafnvægi á milli atvinnu og einkalífs geta foreldrar dregist að fjölskylduvænum 
vinnustöðum. Að hafa sveigjanlegan vinnutíma gefur starfsmönnum kost á að byrja eða enda 

daginn eftir með sveiganlegri hætti og gefur þeim möguleika á að sinna erindum sem eru 

ekki vinnutengd. Það fyrirkomulag getur hjálpað foreldrum að ráða við þær kröfur sem 
stundum skarast á milli vinnunnar og foreldrahlutverkisins. Wallace og Young (2008) Ekki eru 

þó allir rannsakendur sammála um áhrif fjölskylduvænar stefnu á vinnustöðum og áhrif 

hennar á jafnvægi á milli atvinnu og einkalífs. Vinnustaðir eru mismunandi og upplifun á 
stefnu þeirra getur verið mismunandi milli fólks. Konur og karlar geta einnig upplifað stefnu 

fyrirtækis á mismunandi hátt og þá sérstsaklega hvernig þau upplifa flækjurnar. Í 

niðurstöðum rannsóknar Legaz og López kemur fram að fjölskylduvænir vinnustaðir auka 
frekar á jafnvægi milli atvinnu og einkalífs fyrir karla en konur. Breyting í garð kvenna hefur 

haft tilhneigingu til að hjálpa konum frekar að vinna launað starf ásamt því að bera þungann 

af heimilishaldi og fjölskyldulífs frekar en að greiða úr þeim flækjum sem myndast þar á milli. 
López og Wallace og Young (2008) Höfundar benda jafnframt á að vinnustaðir með 

fjölskylduvæna stefnu viðhaldi jafnvel steríótýpískum hlutverkum kvenna sem mæðra. Legaz 
og López (2016) Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar vinnustaðir hafa tekið upp 

fjölskylduvæna stefnu eru ekki allir starfsmenn sem nýti sér sveiganleikann sem það ætti að 

hafa í för með sér. Þar eru karlmenn sérstaklega líklegir þar sem þeir óttuðust að vera álitnir 
óskuldbundnir starfsframa sínum. Frá sjónarmiði vinnunnar eru líklegra að upplifa ójafnvægi 

milli atvinnu og einkalífs þegar starfið krefst mikils af starfmanninum. Foreldrahlutverkið er 

enn kynjað sem er líklega afleiðing þess að mæður eru líklegri en feður til þess að taka aðal 
ábyrgðina á umönnun barna og aðlaga launaða vinnu í kringum þarfir barnanna sinna. 

Nomaguchi og Fettro (2018) 
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3.3 Kynbundinn launamunur 
Það að ná fram jafnrétti á milli kynjanna er ekki bara spurning um réttlæti heldur líka 

efnahagsmál. Rannsakendur hafa sýnt að með auknu jafnrétti sé hægt er að betrumbæta 
stöðu kvenna og að hagvöxt og þar með efnahagstöðugleika þar sem fyrirtækjum sem 

stjórnað er af báðum kynjum vegnar betur. Frá árinu 1961 þegar fyrstu lög um jöfn laun karla 

og kvenna var sett á hefur margt áunnist. Ísland stendur framarlega í þeim málum en þar 
með er ekki sagt að jafnrétti hafi verið náð á íslenskum vinnumarkaði. Íslenskur 

vinnumarkaður er skiptur eftir kyni og laun eru skipt eftir kyni. Talið er að þegar það er búið 

að gera ráð fyrir ýmsum breytum líkt og vinnutíma, starfsaldri og menntun að leiðréttur 
kynbundin launamur á Íslandi sé um fimm til sex prósent í dag. Það að vera karlmaður í 

sambúð hefur jákvæðari áhrif á laun karla en kvenna en nokkrar tilgátur því til útskýringa 

hefur verið settar fram. Ein af þeim miðar út frá hefðbundni verkaskiptingu heimila og því 
getur karlinn helgað sig vinnustaðnum meira og fær því meiri umbun fyrir vikið í formi hærri 

launa. Fjöldi barna hefur meiri mun á laun karla en kvenna en konur eru frekar frá vinnu 

vegna veikinda barna sinna frekar en karlar. Því er hægt að segja að barneignir komi betur út 
fyrir feður á vinnumarkaði en mæður þar sem þær virðast dragast aftur úr í launum og stöðu 

vegna ábyrgðar á fjölskyldu. Eitt af því sem ekki hefur náðst með kvennabaráttunni er 

undirskipun kvenna á vinnumarkaði sem sést best á kynbundnum launamun og hvað 
vinnumarkaðurinn er enn kynskiptur (kynjaskiptur). Enn sést lítið af körlum í hefðbundnum 

kvennastörfum og konur eiga erfitt uppdráttar þegar þær reyna fyrir sér innan karllægra 

starfa. Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir (2015) 

	

3.4 Stytting vinnuvikunnar hjá Reykjavíkurborg 
 

Reykjavíkurborg er einn stærsti vinnustaður landsins með 9.752 starfsmenn í mars árið 

2019, með konur í 73,6% starfshlutfalli og eru karlar í 26,4% starfshlutfalli. Reykjavíkurborg 

(e.d) 

Sýnt hefur verið fram á að langir vinnudagar geti haft neikvæð áhrif á vellíðan á meðan 

styttri vinnudagar geti haft jákvæð áhrif á samræmingu atvinnu og einkalífs. Á Íslandi er 40 

klukkustunda vinnuvika lögboðin en skipaður var starfshópur sem fékk það verkefni að skoða 

hvort að ekki væri forsendur til þess að endurskoða þá lögboðun. Rótfastar hugmyndir hafa 

ríkt á íslenskum vinnumarkaði að það sé merki um dyggð og dugnað að vinna mikið og lengi. Í 

kjölfarið árið 2015 fór Reykjavíkurborg af stað með tilraunaverkefni um styttingu 
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vinnuvikunnar. Til þess að byrja með var gengið út frá því að tilraunverkefnið stæði yfir í eitt 

ár. Fyrstu niðurstöður bentu til þess að verkefnið lofaði góðu og var því ákveðið að fjölga 

vinnustöðunum í verkefninu og var nokkrum bætt við, þar á meðal einn vaktavinnustaður. 

Vorið 2018 hófst svo nýr kafli og taka um það bil 100 starfstöðvar Reykjavíkurborgar þátt í 

verkefninu. Fylgst hefur verið með ávinningnum af verkefninu og hver áhrif stytting 

vinnuvikunnar er til langs tíma.  

Á öllum vinnustöðunum var stytting tekin í lok dagsins eða vaktarinnar en sveigjanleikinn 

fór eftir eðli starfanna. Sveigjanleikinn var meiri á þeim stöðum sem verkefnin eru 

einstaklingsmiðari en minna sveigjanleika á þeim stöðum sem þarf að klára ákveðin verkefni 

á ákveðnum tímum. Tinna Ólafsdóttir (2017) 

Þegar á heildina er litið benda niðurstöður til jákvæðra áhrifa. Á flestum starfsstöðunum 

hefur einkenni álags, hvort sem það er andlegt eða líkamlegt minnkað og starfsánægja aukist 

á öllum stöðunum. Dregið hefur úr veikindafjarvistum hjá flestum af þátttökustöðunum og 

væntingar starfsfólk um samræmingu vinnu og einkalífs orðið meiri en raunir stóðu 

upphaflega til. Reykjavíkurborg (2018) 

 

3.5 Leiðir sem hægt er að fara til þess að stytta vinnuvikuna 
Þær	leiðir	sem	hægt	er	að	fara	til	þess	að	stytta	vinnuvikuna	eru	margar	þar	að	segja,	ef	

möguleikinn	er	til	staðar	á	annað	borð.	Hætta	má	fyrr	á	hverjum	degi	eða	fyrir	hádegi	á	

föstudögum,	taka	styttinguna	út	í	auka	frídögum	en	með	því	að	færa	vinnuvikuna	úr	40	

klukkustundir	á	viku	og	í	36	klukkustundir	þýðir	það	að	sérhver	vinnudagur	styttist	um	

53	mínútur	á	hverjum	degi.	Samtök	atvinnulífsins	(2019)	

3.6 Aðgerðir stjórnvalda 
Haustið 2012 var skipaður vinnuhópur sem fékk það verkefni að kanna þær leiðir sem 

hægt væri að fara til þess að auðvelda einstaklingum á vinnumarkaði að samræma atvinnu 
og fjölskyldulíf. Niðurstöðunni hefur verið hnýtt saman í greinagerð sem beindist að ríkinu og 

sveitarfélögunum hvort sem sveitarfélögin væru atvinnurekandi og þjónustuveitandi sem og 

fyrirtækjum og stofnunum. Bæði ríki og sveitarfélög bera stórt hlutverk þegar kemur að því 
að samræma atvinnu og fjölskyldulíf þar sem báðir staðir eiga að vera fyrirmynd og með 

virka jafnréttisstefnu. Þessir staðir geta skipulagt opnunartímann sinn með þarfir einstaklinga 

á vinnumarkaði í huga og boðið uppá sveigjanlegri opnunartíma. Það kæmi til með að 
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auðvelda fjölskyldufólki sem sækja þarf þjónustu hjá ríkinu eða sveitarfélögunum að eiga 

þann kost að koma við utan hefðbundis dagvinnutíma. Það kæmi einnig atvinnurekendum til 

góða þar sem starfsfólk þyrfti þá ekki að vera skreppa á vinnutíma. Tekið er dæmi um 
bæjarskrifstofur Garðabæjar en þar er opið til klukkan sex einn dag í viku en lokar aftur á 

móti klukkan tvö á föstudögum. Önnur tillaga kemur að skipulagi skóla og frístundastarfs og 

snertir tillagan opnunartíma leikskóla, skólamáltíðir, dagvistun fyrir ung börn og samræmt 
skóladagatal á milli skóla og leikskóla þegar kemur að aukafrídögum einsog vetrarfríi. 

Fyrirkomulag sumarleyfa leikskóla geta valdið töluverðum flækjum þar sem leikskólum í 

Reykjavík er lokað í einn mánuð yfir sumartímann og því hafa foreldrar ekki alltaf val hvort 

þau fara í sumarfrí með börnunum sínum eða ekki. Ef ekki næst samkomulag á milli 

atvinnuveitanda og foreldris getur það farið svo að foreldrar verði að finna lausnir fyrir 

barnið sitt í fríi á meðan þau eru sjálf að vinna. Því er mikilvægt að opunartími leikskóla sé 

sveigjanlegur. Örugg daggæsla var nefnd sem leið sem ríki og sveitarfélög gætu beitt sér fyrir 

en bilið á milli fæðingarorlofs og þangað til barnið kemst á leikskóla getur reynst foreldrum 

erfitt fyrir. Huga þarf af þeirri menningu á Íslandi að vinna langan vinnudag og fara skoða 

styttingu vinnuvikunnar af enn meiri festu. Velferðarráðuneytið (2014) 

Þann 3. apríl 2019 var samningur sem kynntur var sem samsett lausn sem byggir á 

samstarfi Starfgreinasambandi Íslands, verkalýðshreyfinga, atvinnurekenda og stjórnvalda. 
Samningurinn fékk nafnið Lífskjarasamningur sem á að vara í fjögur ár eða frá 2019-2022 og 
var samþykktur með atkvæðagreiðslu félagsmanna Starfsgreinasambands Íslands þann 

24.apríl 2019. Með þeim samningi ætlar ríkið að leggja sitt af mörkum fyrir kjör almennings. 
Megináherslur samningsins fela í sér hærri laun lágtekjuhópa, aukin sveigjanleika, lægri 

skatta og lægri vexti. Einn liður samningsins felur í sér sveigjanlegri og styttri vinnudag. Með 
því ákvæði er vilji til þess að breyta íslenskum vinnumarkaði og gera hann fjölskylduvænni 
þar sem foreldrar deila jafnri fjölskylduábyrgð. Í samningnum segir að gefa eigi starfsfólki á 

einstökum vinnustöðum möguleika á styttingu vinnuviku en svo að sá möguleiki geti orðið að 
veruleika þarf að vera samkomulag á milli starfsmanns og stjórnenda. Önnur aðgerð sem 
stjórnvöld ætlar að ráðast í til þess að bæta hag foreldra er að lengja fæðingarorlof úr níu 

mánuðum í tólf og á sú framkvæmd að vera orðin að veruleika árið 2021. Samtök 
atvinnulífsins (2019) 

Í daglegu amstri getur reynt mikið á barnafjölskyldur, að loknum vinnudegi bíða oft mörg 

verkefni þegar heim er komið sem getur fylgt mikil streita. Það þarf að skutla og sækja á 
æfingar og í tómstundir, sinna heimilisstörfum og hjálpa börnunum með heimnám. Arnar Þór 

Jóhannesson og Anna Soffía Víkingsdóttir (2018) Rannsóknir hafa sýnt fram á að almennt er 

viðhorf fólks til vinnunnar jákvætt og er vinnan tengd fleiri þáttum en launum. Vissulega spila 

laun inní en vinnan er líka vettvangur þar sem fólk tengist öðru fólki félagslega og hefur áhrif 
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á sjálfsvirðingu og sjálfsmynd þess. Þessu til stuðnings er ekki algilt að fólk taki vinnunni sem 

stendur til boða með hæstu launin heldur spila aðrir þættir líka þar inní. Kolbeinn Stefánsson 

(2008) 

Hinsvegar er skýr kynjamunur þegar kemur að fjölskyldunni, en 75% karla vilja verja 

meiri tíma með fjölskyldum sínum samanborið við 58,8% kvenna. Þetta endurspeglar þá 

staðreynd að konur verja ekki aðeins meiri tíma til heimilisstarfa heldur einnig í tengsl og 
stuðning við fjölskyldumeðlimi en aukið framlag karla á vinnumarkaði kemur bæði niður á 

þátttöku þeirra í heimilisstörfum og á tengslum þeirra við fjölskyldur sínar. Það er loks 

athyglisvert að flestir karlar segjast vilja verja meiri tíma með fjölskyldunni. Þá er ýmislegt 
annað en verkefnaálag í vinnu sem getur valdið streitu, svo sem andinn á vinnustaðnum, 

samskipti við yfirmenn, slæm vinnuaðstaða og langir vinnudagar, svo eitthvað sé nefnt. Ef 

hátt hlutfall Íslendinga sér starf sitt sem streituvald er það frekari vísbending um að við 
þurfum að huga að skipulagi vinnunnar á Íslandi enda bæti það lífsgæði fólks að hafa meiri 

tíma með fjölskyldum sínum, vinum og til tómstunda. Til dæmis getur vinnan virkað sem 

streituvaldur á fólk sem finnst hún taka of mikinn tíma frá fjölskyldunni. Kolbeinn Stefánsson 
(2008) 
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4 Vellíðan í vinnu 

Þeir þættir sem virðast skipta mestu máli þegar kemur að vellíðan í vinnu er jákvætt 
viðmót frá samstarfsfólki, skilningur frá yfirmanni, sveigjanleiki og fjölskylduvæn stefna 

fyrirtækis. Að hafa stuðning og skilning yfirmanns virðist skipta meira máli fyrir konur en 

karla sem gefur til kynna að félagslegur stuðningur og félagsleg samskipti skipta konur meira 
máli. Konur virðast hafa meiri áhyggjur en karlmenn að því að bregðast yfirmönnum og 

samstarfsfólki sínu á meðan þær eru heima með veikt barn. Ástæða þess er líklegast sú að 

algengara er að konur taki veikindafrí með börnunum og eru því meira fjarverandi af 
vinnustöðum en karlmenn. Bæði konur og karlmenn virðast meta sömu sjónarmið í vinnunni 

en raða þeim öðruvísi. Þættir eins og vinir, sambönd, samskipti, sanngirni og liðsheild eru 

atriði sem konur meta hærra en karlmenn. Að vita það að einhver gangi í verkefnin á 
vinnustaðnum meðan foreldrarnir eru heima með veikt barn og verkefnin hlaðist ekki bara 
upp er líka mikilvægur þáttur í velferð og vellíðan foreldra á vinnumarkaði. Eðli málsins 

samkvæmt fer það þó eftir eðli starfsins hvort það sé mögulegt. Opinberir vinnustaðir, eins 
og þeir sem falla undir menntakerfið eða heilbrigðiskerfið og má skilgreina sem 
kvennavinnustaði eru líklegri til þess að vera meðvitaðir um þetta atriði. Hingsvegar þegar 

möguleikinn var til staðar að koma með barnið í vinnunna, vegna til dæmis starfsdags í 
skólanum ýtti það undir streitu hjá foreldrum. Möguleikinn á að geta unnið að heiman var 

tengdur við aukna skuldbindingu við vinnunna og aukna stjórn á vinnunni, ávinningurinn 
virðist þó vera meiri fyrir konur. Möguleikinn á að skreppa frá í stutta stund eða fara úr 
vinnunni með stuttum fyrirvara er tengdur við meiri stjórn á vinnunni og minni líkur á 

smitáhrifum frá vinnunni yfir á fjölskyldulífið. Að geta stundað líkamsrækt í vinnunni var 
tengt við aukna vinnu-skuldbindingu Almennt er það möguleiki vinnustaðarins á að veita 
starfsmönnum sveigjanleika og þá sérstaklega konum og jákvætt viðhorf til foreldra sem 

höfðu mest áhrif á vellíðan starfsfólks. Önnur fríðindi skiptu minna máli ef sveigjanleikinn og 
viðmótið var til staðar. Það kann að vera að sveigjanleikinn auki tilfinningu foreldra á að það 
hafi stjórn á tilverunni sem geti þá leitt jákvæðra áhrifa á heilsu. Hvers vegna foreldrar 

upplifa viðmót yfirmanns mikilvægt gæti verið tengt við reynslu af jákvæðu viðhorfi eða bara 
tengt almennu og vinalegu andrúmslofti. Flestir kunna að meta skilning frá vinnustaðnum af 
öllu þessu sem fylgir foreldrahlutverkinu. Að vita um áhrif og möguleikana fyrir vinnustaði til 

þess að bjóða uppá samsetningu atvinnu og fjölskylduábyrgð og halda jafnframt 
vinnuskuldbindingu getur haft góð áhrif á samfélagið í heild. Koma í veg fyrir streitutengda 

sjúkdóma og jafnvel koma í veg fyrir veikindaleyfi starfsmanna. Það er auðvitað ekkert eitt 

sem virkar fyrir alla og það verður að horfa í bæði einstaklinginn og vinnustaðinn en 
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niðurstöður gefa til kynna að jákvætt viðhorf til foreldra og sveigjanlegur vinnutími virðist 

vera árangursríkt fyrir almenna vellíðan og skuldbindingar í vinnu á meðal foreldra á 

vinnumarkaðnum. Axmon, A og Eek, F (2013) 

4.1 Hvað getur samfélagið gert? 
Þegar tilraunaverkefnið um styttingu vinnuvikunar hófst árið 2015 var strax ákveðið að 

samhliða færu fram rannsóknir á áhrifum ýmissa þátta á styttingu vinnuvikunar. Einn af 
þessum þáttum var að skoða áhrif á fjölskyldulíf og samspil vinnu og einkalífs með áherslu á 

jafnrétti kynjanna. 40 klukkustunda vinnuvika hefur verið bundið í lög á Íslandi frá því árið 

1971 en þá voru þau lög sett á. Það voru ekki allir sammála um afskipti ríkisins á fjölda 
vinnustunda á viku og fannst sumum að það ætti að vera samkomulag á milli aðila á 

vinnumarkaði. Frá því eru liðin 47 ár og hefur samfélagið breyst mikið síðan þá. Það eru ekki 

allir sammála um styttingu vinnuvikunnar núna frekar en árið 1971 en Jafnréttisstofa hefur 
gert tillögu út frá jafnréttissjónarmiðum um heilsu og lífsgæði um að fækka dagvinnutímum. 

Vinnuvikan á Íslandi er löng, sú lengsta á Norðurlöndunum og þykir hún afar long í 

alþjóðlegum samanburði. Hefð er fyrir lengri vinnudegi hjá körlum en konum en sé horft í 
fullt starf þá vinna karlar 47 klukkustundir á viku en konur 41 klukkustundir. Eftir að ráðist 

var í þetta tilraunaverkefni árið 2015 þar sem var byrjað á tveimur vinnustöðum innan 

Reykjavíkurborgar þar sem álagið í starfi var mikið, bentu fyrstu niðurstöður til aukinnar 
starfsánægju og betri heilsu starfsfólks. Út frá því hefur vinnustöðunum í verkefninu fjölgað 

og nær nú til um 30% starfsmanna hjá Reykjavíkurborg. Þær efasemdir sem snúa að þessu 

verkefni er áhyggjur atvinnurekenda á aukinn kostað sem kemur niður á þjónustu, 
framleiðslu og framleiðni starfsmanna. Sem mótsvar við þessum áhyggjum hefur verið bent á 

að það sé orðið nauðsynlegt að draga úr streitu í nútímasamfélagi og koma á betra jafnvægi 
á milli heimilis og einkalífs. Arnar Þór Jóhannesson og Anna Soffía Víkingsdóttir (2018) 
Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum á meðal starfsfólks í stórum 

fyrirtækjum benda til þess að mörkin á milli atvinnu og einkalífs verða sífellt óljósari og 
auðveldara væri nú en áður að taka vinnunna með sér heim og fyrirtæki/ vinnan væri meira 
og meira að teygja sig inní einkalíf starfsfólksins. Sumum foreldrunum þótti jafnvel betra að 

vera í vinnunni en heima hjá sér vegna hraðans og streitunnar sem fylgdi heimilislífinu. Að 
heima fyrir væri of mikið að gera á of litlum tíma. Arlie Russel Hochschild (2000) Mikil 

þjóðarframleiðsla er á Íslandi í samanburði við önnur lönd en samt ekkert endilega há miðað 

við þann fjölda vinnustunda sem unninn er á viku. Að því sögðu er hægt að segja að háu 
framleiðslustigi sé haldið uppi á Íslandi með löngum vinnudegi frekar en skilvirkum. Ekki 

liggur fyrir hvers vegna en það má ætla að sé vegna þess að langur vinnudagur krefst mikillar 

orku og þannig dragi úr afköstum starfsfólks. Það er ekki lengra síðan en árið 2005 en þá 
töldu Íslendingar að verkaskipting heimilinna skýrðist að einhverju leyti af eðlismun. Konum 
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væri eiginlegra að hugsa um börnin og sjá um heimilið frekar en að eltast við eigin 

starfsframa en þó að það væri hægt að draga úr verkaskiptingunni að einhverju leyti. Það er 

algengara að konur ráði sig frekar í hlutastörf en karlar til þess að geta verið meira til staðar 
fyrir börnin og heimilið en svo eru hefðbundin karlastörf almennt betur borguð en 

hefðbundin kvennastörf. Óhætt er að segja að með aukinni atvinnuþáttöku kvenna hefur 

vinnustundum þeirra í heimilisstörfum fækkað og að vinnustundum karla hafa aukist á 
heimilum. En almennt er hægt að segja að þeim tímum sem varið er í heimilisstörf fækkar 

með aukinni atvinnuþáttöku. Arnar Þór Jóhannesson og Anna Soffía Víkingsdóttir (2018) Það 

hafa verið gerðar tilraunir með styttingu vinnuvikunnar á fleiri stöðum en hjá 

Reykjavíkurborg. Nýlegt dæmi er frá heilbrigðisstofnun í Svíþjóð þar sem vinnustundum var 

fækkað úr átta klukkustundum í sex. Ráðist var í endurskipulagningu og var kaffitímunum 

fækkað en að auki var fleira starfsfólk ráðið inn. Þau sem tóku þátt í tilraunaverkefninu 

upplifðu jákvæðar breytingar einsog aukna orku, bæði í vinnunni og utan vinnunnar, betri 

starfsanda og höfðu orð á því að þau væri fljótari að jafna sig eftir vinnudaginn. Gyllensten, 

Andersson og Muller (2017) 

4.2 Niðurstöður styttingar vinnuvikunar hjá Reykjavíkurborg 
Fjölskyldur eru mismunandi einsog þær eru margar og það er margt sem hefur áhrif á 

hvernig fólki gengur að samræma atvinnu og einkalíf. En hvað sem líður þá benda 

niðurstöður viðmælendanna í rýnishópnum til þess að stytting vinnuvikunnar hjálpi til við að 
koma á betri jafnvægi á milli atvinnu og einkalífs. Fjarvistum á dagvinnutíma hefur fækkað 
því fólk notar þann tíma sem það hefur þegar styttingin á sér stað í að sinna þeim erindum 

sem þarf að sinna og er ómögulegt að gera utan dagvinnutíma. Sem dæmi um þau erindi 
sem átt er við, læknisheimsóknir, ferð með börnin í klippingu eða til tannlæknis. Að því 

sögðu má gera ráð fyrir því að vinnustaðurinn njóti góðs af því því starfsmaðurinn sé ekki 

fjarverandi á sínum hefðbundna vinnutíma að sinna því sem óhjákvæmilega þarf að sinna. 
Annað dæmi er þegar fólk þarf að fá að fara fyrr til þess að sækja á leikskóla eða á 

frístundaheimilið og þarf þá að vinna upp þann tíma heima á kvöldin, þeir einstaklingar 

upplifðu létti við þennan möguleika sem leiddi til meiri starfsánægju. Stytting vinnuvikunar 
virðist því miðað við niðurstöður þessar hafa góð áhrif á starfsandann á vinnustöðunum. 

Starfsfólkið upplifði að það væri verið að gera eitthvað fyrir það og voru jákvæðari fyrir 

starfinu. Ánægðir starfsmenn veita betri þjónustu sem skilar sér svo áfram í þeim störfum í 
þeim störfum sem starfsfólkið sinnir. Bætt andleg og líkamleg heilsa. Aukið rými til þess að 

jafna sig eftir vinnu sem birtist í aukinni orku sem nýtist heima við, í vinnunni og í félagslífinu. 

Minni streita hjá barnafólki vegna þess svigrúms sem það fékk. Stressið að koma öllum út á 

réttum tíma á morgnanna þegar ekkert má útaf bregða hafi minnkað verulega. Við 
styttinguna fékk fólk tækifæri á að sækja börnin fyrr úr leikskóla eða skóla og fjölskyldan geti 
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farið saman út í daginn á morgnanna í meira jafnvægi. Það eru ekki bara foreldrið sem nýtur 

góðs af styttingunni heldur er hægt að tala um keðjuverkun þar sem maki, börn og foreldrar 

starfsfólksins njóta þess líka. Með styttingunni gefst meira svigrúm til þess að sinna 
heimilsverkum á virkum dögum og því nýtist helgarnar betur í að vera með fjölskyldunni. 

Karlmenn telja sig taka meiri þátt í heimilisverkum eftir að styttingunni var komið á og að 

þeir spiluðu stærra hlutverk innan heimilisins. Gæðastundir með fjölskyldunni. Bæði kynin 
töluðu um að með styttingunni hefði gæðastundum fjölskyldunnar fjölgað og karlkyns 

þáttakendunum að þeir taki meira þátt í hinu daglega lífi fjölskyldunnar. Arnar Þór 

Jóhannesson og Anna Soffía Víkingsdóttir (2018) 

4.3 Áhrif ójafnvægis á milli atvinnu og einkalífs á börn 
Almennt er litið á atvinnu foreldra sem verndandi þátt í þroska barns þar sem launuð 

vinna sér fyrir innkomu á heimilið og aðgang að allskonar þjónustu. Nú vitum við hvað 

ójafnvægi á milli atvinnu og einkalífs getur haft neikvæðar og slæmar afleiðingar á foreldra. 

En hvað um börnin? Gerð var langtíma rannsókn í Ástralíu á 2496 fjölskyldum þar sem börn 

voru á heimilinu á aldrinum 4/5 ára og til 12/13 ára. Athugun var gerð á hvort að það yrðu 

breytingar á andlegri heilsu barnanna þegar foreldrarnir, hvort sem það var móðirin eða 

faðirinn var að eiga við ójafnvægi á milli atvinnu og einkalífs. Í ljós kom að andleg heilsa 

barnanna versnaði á meðan flækjurnar stóðu yfir en batnaði þegar flækjan/ójafnvægið gekk 

yfir. Sýnt hefur verið fram á að þegar foreldrarnir eru ekki í jafnvægi bitnar það meðal annars 

á hjónabandinu/sambúðinni og samskiptum á milli barns og foreldris. Foreldri sem er í góðu 

jafnvægi og við góða andlega heilsu hefur getu til þess að sjá barni sínu fyrir hlýju og örvun í 

uppeldi á meðan það andstæða á við foreldra sem glíma við streitu, stress og andlegt 

ójafnvægi. Þær rannsóknir sem hafa skoðað samskipti á milli foreldris og barns sjá tengsl á 

milli ójafnvægi á milli atvinnu og einkalífs og minni tilfinningalegan stöðugleika og 

óáreiðanleika, bæði hjá mæðrum og feðrum. Komið hefur fram á fylgni milli hærra 

flækjustigs milli fjölskyldu og einkalífs og pirraðra og óþolinmóðra foreldra. Dinh, Cooklin, 

Leach, Westrupp, Nicholson og Strazdins (2017) 
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5 Samantekt og lokaorð 

Sú hugmynd um kynhlutverkin að karlinn sé aðal fyrirvinna heimilisins og að konur sjái 

um þungann af heimilishaldinu er afleiðing mótunarhyggjunnar sem endurspeglast í stöðu 

kvenna og karla á vinnumarkaði. Eftir barneiginir, sérstaklega meðan börnin eru ung er staða 

kvenna og karla á vinnumarkaði ekki sambærileg. Það er algengara að eftir fæðingarorlof 

kvenna komi konur á vinnumarkað í lægra starfshlutfalli en fyrir barneiginir eða í hlutstarfi. 

Flestar konur eru að hefja starfsferill sinn á svipuðum tíma og þær eignast fyrst börn en 

koma svo ekki á vinnumarkaðinn af fullum krafti fyrr en börnin eru orðin eldri. Þá eru þær 

komnar fyrir aftan karlana á vinnumarkaðinum þegar horft er til launa, vinnutíma og þróunar 

í starfi. Að auki hefur fjöldi barna neikvæðari áhrif á laun kvenna en karla þar sem konur eru 

oftar heima með veikt barn og þær koma seinna inn af fullum krafti á vinnumarkaðinn. Því er 

hægt að segja að staða mæðra sé verri á vinnumarkaði eftir barneiginir en feðra. Þeir þættir 

sem helst má nefna sem stuðla að flækjulausu eða flækjuminna sambandi á milli atvinnu og 

einkalífs eru sveigjanlegur vinnutími, hvetjandi vinnuumhverfi og vinnumenning. Það virðist 

skipta foreldra miklu máli að hafa stuðning yfirmanns og vinnustaðar þegar upp koma 

ófyrirsjáanleg atriði eða uppákomur varðandi heimili en aðallega börnin sem þarf að 

bregðast við á vinnutíma. Að hafa sveigjanlegan vinnutíma er talinn vera verndandi þáttur 

þegar kemur að samþættingu atvinnu og fjölskyldulífs. Með sveigjanlegum vinnutíma hafa 

foreldrar rými til þess að skjótast úr vinnu og bregðast við uppákomum tengdum börnum 

sem almennt eiga sér stað á dagvinnutíma. Það minnkar togstreitu foreldra á milli þess að 

upplifa sig vera bregðast börnunum eða vinnustaðnum. Sveigjanlegri opnunartími leikskóla 

og samræmt skóladagatal á milli grunn og leikskóla vegur einnig þungt í leitinni að fullkomnu 

jafnvægi fjölskyldu og einkalífs. Hvað getur vinnumarkaðurinn og samfélagið gert til þess að 

auka jafnrétti á milli foreldra? Hægt er að innleiða að fullu styttingu vinnuvikunnar líkt og 

Starfsgreinasamband Íslands er að gera í samráði við stjórnvöld og stéttarfélög. Niðurstöður 

rannsókna sem hafa verið gerðar á styttingu vinnuvikunnar hjá Reykjavíkurborg samhliða 

tilraunaverkefninu hafa gefið góða raun. Með þessu er vinnumarkaðurinn að sýna vilja til 

þess að gera vinnumarkaðinn fjölskylduvænni. Innleiðing fjölskylduvænnar stefnu á 

vinnustöðum hefur gefið góða raun en virðist þó ekki ýta undir jafnrétti á milli foreldra. Það 

er algengara að þeir vinnustaðir sem eru með fjölskylduvæna stefnu bjóði ekki uppá há laun 
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sem verður til þess að karlar sæki síður á þá vinnustaði og erfitt sé að vinna sig upp á þeim 

vinnustöðum. Annað sem samfélagið getur gert og er að gera, það er að lengja 

fæðingarorlofið og útrýma kynbundnum launamun. 
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