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Ágrip 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl kvenna í fæðingarorlofi eru oft mjög takmörkuð við 

vinnustaðinn sinn. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvernig yfirmenn 

gætu aukið líkur á að tengslin á milli mæðra og vinnustaðarins haldist í fæðingarorlofinu. Á 

Íslandi eiga foreldrar hvort um sig þrjá mánuði í fæðingarorlof og þrjá mánuði sameiginlega, 

en algengt er að mæður taki sex mánuði í fæðingarorlof sem þær dreifa yfir 12 mánaða tímabil. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við átta konur sem höfðu nýlega 

snúið aftur til starfa að loknu fæðingarorlofi. Þrjú meginþemu komu fram en þau eru tengsl, 

viðhorf og endurkoma. Auk þeirra komu fram fjögur undirþemu vinnustaður, yfirmaður, 

samfélagsleg viðhorf og lengra fæðingarorlof.  

Niðurstöður leiddu í ljós að misjafnt er hversu miklu sambandi eru í við vinnustað sinn þegar 

þær eru í fæðingarorlofi en þó er ýmislegt sem hægt er að gera til þess að viðhalda tengslum 

þarna á milli. Yfirmaður getur haft áhrif á viðhorf konunnar til fæðingarorlofsins og endurkomu 

í vinnuna, en kvenkyns yfirmenn sýndu meiri skilning á fæðingarorlofinu heldur en karlkyns 

yfirmenn. Konurnar minnkuðu allar starfshlutfall sitt eftir fæðingarorlofið og þegar þeim var 

boðið upp á sveigjanleika í starfi eins og minna starfshlutfall eða breyttan vinnutíma upplifðu 

þær hvatningu til að koma aftur í vinnuna. Niðurstöður voru að hluta í samræmi við fyrri 

rannsóknir.   

  

Lykilhugtök: Fæðingarorlof, sveigjanleiki, tengsl, viðhorf, endurkoma.  
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Abstract 

Research has shown a limited relationship between women on maternity leave and their 

workplace. Hence, the purpose of this study was to explore how supervisors can maintain a 

good working relationship between mothers on maternity leave and their workplace. Today, 

both parents in Iceland are entitled to three months paid parental leave (that is, maternity or 

paternity leave). Additionally, parents get a joint right of three months which they can share. 

Often, the mother takes six months in maternity leave which they distribute over a twelve-

month period. 

This study is a qualitative research where interviews were conducted with eight women who 

recently returned to work after their maternity leave. Three main themes emerged, those are; 

relationships, attitudes and returning to work. Furthermore, four sub-themes appeared, which 

were the workplace, supervisor, communal attitudes and extended maternity leave.  

According to the findings, the quality of the relationship between the mothers and their work 

during the maternity leave differed. However, the findings also showed different ways to 

maintain a good relationship between the mother and the workplace. The supervisor can 

positively affect the woman's attitude towards the maternity leave and support her when she 

returns to work, according to the findings, female supervisors were more supportive and 

understanding than male supervisors. The interviewees had all reduced their working hours' 

post-maternity leave, and they all agreed that working flexibility, such as either decreased or 

changed working hours after maternity leave positively affected their attitudes towards 

returning to work after leave. The findings were partly consistent with previous research.  

   

   

Keywords: Maternity leave, flexibility, relationships, attitudes, returning to work.  
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Formáli 

Þetta rannsóknarverkefni er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni til meistaraprófs í forystu og 

stjórnun við Háskólann á Bifröst. Rannsóknarverkefnið er eigindleg viðtalsrannsókn og er 

rannsóknarspurningin hvernig er hægt að viðhalda tengslum kvenna við vinnustað sinn í 

fæðingarorlofinu. Leiðbeinandi verkefnisins var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og vil ég þakka 

honum fyrir góða leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni við skrifin. Gylfi sýndi efnisvali mínu 

mikinn áhuga sem veitti mér mikla hvatningu við skrifin. Einnig vil ég koma á framfæri kærum 

þökkum til viðmælenda minna sem gáfu sér tíma í að taka þátt í rannsókninni, en án þeirra 

hefði verkefnið ekki orðið til.  
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1. Inngangur 

Þegar einstaklingar eru í sambúð er algengt að báðir aðilar séu útivinnandi til þess að 

afla tekna fyrir heimilið, en þegar kemur að því að stækka fjölskylduna og eignast barn 

þarf annar hvor aðilinn að fara í fæðingarorlof frá sinni vinnu í að minnsta kosti 

einhverja mánuði. Fæðingarorlof er skilgreint sem tími frá launaðri vinnu til að jafna 

sig eftir fæðingu eða ættleiðingu (Hyde, Klein, Essex, og Clark, 1995). 

Fæðingarorlof mæðra og feðra hefur lengi verið umræða í samfélaginu, en á Íslandi 

hafa foreldrar kost á að taka níu mánuði í fæðingarorlof, mæður eiga þrjá mánuði, feður 

þrjá og þrír eru sameiginlegir og má skipta þeim á milli sín eins og fólk kýs (Lög um 

fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000). Algengara virðist vera að konur taki lengra 

fæðingarorlof frá vinnu heldur en feður og verður því að teljast líklegra að þær missi að 

einhverju leyti tengsl sín við vinnustaðinn. Sumar konur velta fyrir sér hvort þær vilji 

snúa aftur til sömu vinnu og þær voru í áður en þær fóru í orlof, eða hvort þeim langi 

að breyta til og snúa sér að einhverju öðru. Ástæður þess geta verið margvíslegar, til 

dæmis getur verið að vinnutími henti ekki vel eftir að barn er komið í heiminn, vaktir 

séu óhentugar eða að vinnustað skorti sveigjanleika og erfitt gæti verið að fá að fara frá 

vinnu til að sinna erindum. 

Þar sem konur í fullu fæðingarorlofi detta út af launaskrá vinnustaðar síns á meðan á 

orlofinu stendur og þiggja á meðan laun frá fæðingarorlofssjóði (Reglugerð um 

greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks nr. 1218/2008) virðist það 

ýta undir þá upplifun að þær séu ekki eiginlegir starfsmenn fyrirtækisins á meðan. Á 

þessum tíma taka þær ekki þátt í starfinu dags daglega, en staða þeirra innan 

fyrirtækisins er hins vegar lögvernduð á meðan á fæðingarorlofi stendur (Lög um 

fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000) sem þýðir að ekki sé heimilt að segja henni 

upp. Þess vegna mætti leggja meiri áherslu á að auka samskipti við alla starfsmenn 

fyrirtækisins, alltaf, en ekki bara þá sem eru innan starfsstöðvarinnar hverju sinni.  

Fróðlegt getur verið að skoða hvernig tengslin þróast á milli mæðra og vinnustaðarins 

þegar á þessu tímabili stendur. Fjallað hefur verið um að mikilvægt sé að hafa gott 

jafnvægi milli vinnunnar og fjölskyldulífs eftir að konur verða mæður. Hugsanlega fá 

konur ekki sömu tækifæri á vinnustöðum og karlar þar sem þær taka yfirleitt lengra 

fæðingarorlof. Þessi rannsókn mun kanna hvaða aðferðir skipulagsheildir fyrirtækja og 

konur í fæðingarorlofi geta notfært sér til að viðhalda tengslum kvennanna við 
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vinnustaðinn í fæðingarorlofinu. Áhugavert verður að kanna hvort að yfirmenn geti haft 

áhrif á það hvort að konur komi aftur til starfa að loknu fæðingarorlofi sínu. Tilgangur 

þess að skoða hvað hægt sé að gera til að auka líkur á að kvenkyns starfsmenn viðhaldi 

tengslum við vinnustaðinn í fæðingarorlofinu er til þess að konur upplifi sig meira sem 

hluta af starfsmannahaldinu í fæðingarorlofinu frekar en að þær missi alveg samband 

sitt við yfirmann sinn og samstarfsfélaga. 

1.1 Fræðilegt og hagnýtt gildi 

Fræðilegt gildi rannsóknarinnar er að komast að því hvaða þættir það eru sem hafa áhrif 

á tengsl kvenna við vinnustað sinn í fæðingarorlofinu og þar með bæta þekkingu við 

þær rannsóknir sem fyrir eru.  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að bæði stjórnendur og konur geti nýtt upplýsingar úr 

þessari rannsókn til þess að reyna að sporna gegn því að tengsl kvenna í fæðingarorlofi 

við vinnustað sinn slitni ásamt því að komast nær því að vita ástæðu þess hvers vegna 

sambandið á milli mæðra og vinnustaðarins breytist á þessum tíma. 

1.2 Rannsóknarspurningin og rannsóknarmarkmið 

Markmið þessarar rannsóknar eru tvennskonar, annars vegar að komast að því hversu 

langt mæðrum finnst að fæðingarorlofið ætti að vera og hins vegar að skoða helstu 

ástæður þess hvers vegna konur missi tengslin við vinnustað sinn í fæðingarorlofinu og 

hvort munur sé á milli ólíkra starfa. Áhugavert verður að skoða hvort að skipulagsheild 

fyrirtækja og starfsmenn geti haft áhrif á að tengslin þarna á milli viðhaldist.  

Rannsóknarspurning þessarar rannsóknar er hvernig er hægt að viðhalda tengslum 

kvenna við vinnustað sinn í fæðingarorlofinu. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Verkefnið skiptist í sex hluta, sögu laga um fæðingarorlof á Íslandi sem og fræðilegan 

hluta sem inniheldur rannsóknir á efninu. Í byrjun er fjallað um sögu fæðingarorlofs á 

Íslandi og þar á eftir kemur fræðiyfirlit, en þar er umfjöllun um íslenskar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið, jafnvægi á milli vinnu og fjölskyldu, launabil mæðra, menntun 

kvenna og lengd fæðingarorlofs. Glerþakið (e. glass ceiling) verður skoðað með tilliti 

til mæðra á vinnumarkaði sem og sálfræðilegi samningurinn. Aðferðafræði rannsóknar 

er kynnt sem og niðurstöður hennar. Umræður um niðurstöður rannsóknar koma þar á 
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eftir og þær tengdar við þær rannsóknir og þau hugtök sem fjallað var um í fræðilega 

hluta ritgerðarinnar. 

1.4 Fæðingarorlof á Íslandi 

Frá því lög voru fyrst sett um fæðingarorlof á Íslandi hefur löggjöfin tekið miklum 

breytingum (Guðný Björk Eydal, 2006). Á árunum 1944-1972 var eini stuðningurinn 

sem foreldrar fengu frá íslenskum stjórnvöldum sá að mæðra- og ungbarnavernd stóð 

öllum mæðrum til boða, en foreldrar fengu engan fjárhagslegan stuðning vegna 

umönnunar barnsins fyrstu æviár þess. Fyrstu lög um fæðingarorlof mæðra á 

vinnumarkaði voru sett fram árið 1975, en þá öðluðust þær rétt á þriggja mánaða 

launuðu fæðingarorlofi (Guðný Björk Eydal, 2006).  

Fimm árum síðar, árið 1980, komu fram lög um að allar mæður ættu rétt á þriggja 

mánaða fæðingarorlofi, en á þeim tíma var það í formi fæðingarstyrks (Guðný Björk 

Eydal, 2006). Mæður sem voru útivinnandi og námsmenn fengu þó greiðslur til 

viðbótar við það, en upphæðin var í samræmi við þá vinnu sem kona hafði unnið á 

ákveðnu tímabili áður en hún átti barnið. Samkvæmt þessum lögum mátti móðirin gefa 

föðurnum 30 daga af sínu fæðingarorlofi ef hún vildi (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2005). 

Árið 1987 var ákveðið að lengja fæðingarorlofið úr þremur í sex mánuði á næstu árum 

og var orlofið lengt um mánuð í senn á hverju ári þannig að árið 1990 var 

fæðingarorlofið orðið sex mánuðir (Ingólfur V. Gíslason, 2007). 

Tíu árum seinna, eða árið 2000, urðu mikil tímamót en þá voru sett á laggirnar fæðingar- 

og foreldralög til þess að tryggja að foreldrar hafi hvort um sig sjálfstæðan rétt til 

fæðingarorlofs (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000). Mæður fengu þrjá 

mánuði, feður þrjá og þrír mánuðir voru sameiginlegir og gátu því foreldrar skipt þeim 

á milli sín eins og hentaði. Markmið laganna var að tryggja barni samvistir við báða 

foreldra sína og gera þeim kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Lögin hafa ekki 

breyst mikið síðan 2000 og í dag fá því foreldrar sem hafa verið í launuðu starfi í 

ákveðinn tíma fyrir fæðingu barns greidd að hámarki 80% af launum sínum (Ásdís 

Aðalbjörg Arnalds, 2015). Foreldrar hafa val um hvort þeir nýti allt orlofið sitt í einu 

lagi eða skipti því upp. Þeir hafa jafnframt val um hvort þeir séu í fæðingarorlofi á sama 

tíma og einnig mega þeir vera í hlutastarfi samhliða orlofi. Einnig fær það fólk sem var 

í skóla áður en barnið fæddist sérstakan fæðingarstyrk, en hann þarf að taka í einu lagi 

og er ekki hægt að skipta upp.  
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Nokkrir þættir búa að baki fæðingarorlofinu og þeim breytingum sem orðið hafa þar á 

(Ingólfur V. Gíslason, 2007). Til að byrja með er fæðingarorlofið til að tryggja að 

aðstæður móður og barns séu þannig að þeim stafi engin hætta af. Einnig þarf að huga 

að því að bjóða upp á fæðingarorlof til þess að viðhalda frjósemi landsins. Í dag er 

mikilvægt að konur taki virkan þátt í atvinnulífinu, þar sem þær eru betur menntaðar en 

karlar og því mikilvægt að huga að því að barneignir verði ekki til þess að þær detta út 

af vinnumarkaði. Dæmi eru um að konum hefur verið mismunað á vinnumarkaði, 

fengið lægri laun og minni tækifæri heldur en karlar, en ástæða þess er meðal annars sú 

að vegna barneigna þeirra eru þær álitnar ekki jafn verðmætur starfskraftur og karlar. 

Þess vegna er nauðsynlegt að passa upp á það að fæðingarorlofið verði ekki til þess að 

ýta undir þessa mismunun og að reyna að gera konum kleift að geta átt bæði börn og 

starfsframa (Ingólfur V. Gíslason, 2007).  

2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Íslenskar rannsóknir 

Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar í tengslum við viðhorf og upplifun 

foreldra á fæðingarorlofinu, en árið 2007 gerði Bryndís Jónsdóttir umfangsmikla 

meistararitgerð þar sem hún kannaði reynslu og viðhorf foreldra gagnvart 

fæðingarorlofinu (Bryndís Jónsdóttir og Gylfi Dalman Aðalsteinsson, 2007). Notast var 

við megindlegan spurningalista og tóku 2387 manns þátt, bæði karlar og konur, sem 

höfðu eignast barn á árunum 2001-2004 og fengið borgað úr fæðingarorlofssjóði 

(Bryndís Jónsdóttir og Gylfi Dalman Aðalsteinsson, 2007). Þátttakendur voru meðal 

annars spurðir út í þeirra mat á því hversu langt fæðingarorlof foreldra ætti að vera og 

í ljós kom að langflestum þátttakendum fannst að fæðingarorlof mæðra ætti að vera 12 

mánuðir eða meira. En niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að einstaklingum 

finnist fæðingarorlofið vera of stutt og að stór hluti séu þeirrar skoðunar að það eigi að 

vera eitt ár eða jafnvel lengra. Í rannsókn Bryndísar kom einnig í ljós að kyn yfirmanns 

getur haft mikil áhrif á það þegar foreldrar ákveða hversu langt fæðingarorlof þeir ætla 

að taka. Kvenkyns yfirmenn höfðu almennt jákvæðara viðhorf gagnvart 

fæðingarorlofinu heldur en karlkyns yfirmenn og starfsmenn sem höfðu kvenkyns 

yfirmann tóku almennt lengra launað fæðingarorlof heldur en þeir starfsmenn sem 

höfðu karlkyns yfirmann. Í rannsókninni var einnig kannað hvort að lög um 

fæðingarorlof og greiðslur í orlofinu myndu hafa letjandi eða hvetjandi áhrif á foreldra, 
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en tvær helstu ástæður sem nefndar voru um að það myndi hafa letjandi áhrif á foreldra 

voru þær að fæðingarorlofið væri of stutt og að launaskerðing fólks væri of mikil þannig 

að það hefði ekki efni á því (Bryndís Jónsdóttir, 2006). Einhverjir foreldrar tóku þá 

ákvörðun að hætta í sínum störfum að fæðingarorlofi loknu. Ástæður þeirra voru 

margvíslegar, en margir nefndu að þeir vildu eyða meiri tíma með börnunum sínum eða 

fengu ekki að koma inn í minnkað starfshlutfall eins og þeir óskuðu eftir (Bryndís 

Jónsdóttir, 2006).  

Guðný Björk Eydal (2006) framkvæmdi tvær spurningakannanir með það að markmiði 

að kanna hvernig foreldrar samhæfa atvinnuþátttöku sína og umönnun ungra barna. 

Fyrri rannsóknin var framkvæmd árið 2001, en þá voru öllum foreldrum sem höfðu 

eignast frumburð sinn árið 1997 boðin þátttaka. Seinni rannsóknin var svo framkvæmd 

árið 2007 og fengu þá allir foreldrar sem höfðu eignast sitt fyrsta barn árið 2003 boð 

um að taka þátt í rannsókninni. Niðurstöður fyrri rannsóknarinnar sýndu fram á að 

meðganga mæðra hafði áhrif á atvinnuþátttöku þeirra og þurftu rúm 20% þeirra að 

draga úr vinnu en tæp 25% þurftu að hætta vinnu á meðgöngu. Eftir því sem nær dró 

fæðingunni lækkaði hlutfall vinnandi mæðra og var um helmingur þeirra enn í vinnu 

síðustu þrjá mánuði meðgöngunnar. Sex mánuðum eftir fæðingu barns voru mjög fáar 

mæður byrjaðar að vinna aftur eftir fæðingarorlofið, en eftir þann tíma hækkaði 

hlutfallið hins vegar og 57% kvenna voru byrjaðar að vinna aftur þegar barnið var 13 

mánaða. Þegar barnið er orðið þriggja ára voru tæp 61% mæðra farnar út á 

vinnumarkaðinn, en atvinnuþátttaka þeirra mæðra sem ekki eignuðust annað barn á 

tímabilinu var orðin svipuð og hún var fimm mánuðum fyrir fæðingu barnsins þegar 

um tvö ár voru liðin frá fæðingunni. Seinni rannsóknin sýndi fram á svipaðar 

niðurstöður, en þegar barnið var sjö mánaða voru 22% mæðra í vinnu og hlutfallið var 

farið upp í um 60% þegar barnið var orðið 13 mánaða. Jafnframt var spurt um daglega 

umönnun barnsins, en munur er á milli kannana hvað það varðar þar sem feður urðu 

meiri þátttakendur í umönnun ungbarna sinna fyrstu árin. En líklega er helsta ástæða 

þess að seinni könnunin var framkvæmd þegar feður áttu rétt á sínum þremur mánuðum 

í fæðingarorlof (Guðný Björk Eydal, 2007). 

Í seinni könnun Guðnýjar Bjarkar, árið 2001, var einnig spurt hvort foreldrar upplifðu 

sig hafa fundið fyrir stuðning atvinnurekenda vegna fæðingar barns eða umönnunar 

þess (Guðný Björk Eydal, 2007). Í ljós kom að 44% mæðra höfðu upplifað stuðning frá 
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atvinnurekenda en aðeins 30% feðra. Stuðningur mæðra kom helst fram í lækkuðu 

starfshlutfalli, sumarorlofi sem hentaði þeim sem og auknum sveigjanleika í vinnunni. 

2.2 Jafnvægi milli vinnu og fjölskyldu/einkalífs 

2.2.1 Starfsánægja og sveigjanleiki í starfi 

Starfsánægja og sveigjanleiki í starfi getur haft sitt að segja um það hvernig tengslum 

kvenna er háttað við vinnustað sinn á meðgöngu, í fæðingarorlofi og þegar þær snúa til 

baka í starf sitt (Fritz og Omdahl, 2006). Sumar konur upplifa mikið álag þegar þær 

koma til baka í vinnu eftir að fæðingarorlofi lýkur, en ástæða þess er að erfitt getur verið 

að viðhalda jafnvægi á milli vinnu og fjölskyldu, sveigjanleika í starfi og einnig getur 

sá stuðningur sem þær upplifa í vinnunni skipt máli (Demirdjian, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að með því að upplifa sveigjanleika í starfi og finna fyrir 

stuðningi yfirmanns og samstarfsfélaga sinna aukast líkurnar á því að nýbakaðar mæður 

snúi aftur í sama starf að loknu fæðingarorlofi (Glass og Riley, 1998). Þegar konur hafa 

eignast barn og snúa aftur til sinnar vinnu að loknu fæðingarorlofi er gríðarlega 

mikilvægt að þær finni jafnvægi á milli vinnu og fjölskyldu. Það getur þó reynst konum 

erfitt og jafnvel skapað átök á milli vinnu og fjölskyldu viðkomandi (Fine-Davis, 

Fagnani, Giovannini, Hojgaard og Clarke, 2004). Killien, Habermann og Jarrett (2001) 

komust að því að erfiðleikar við að viðhalda jafnvægi á milli vinnu og einkalífs hafa 

tengst einkennum þunglyndis hjá nýbökuðum mæðrum. En hins vegar er einnig 

mögulegt að þau jákvæðu áhrif sem kona upplifir frá vinnustaðnum verði til þess að 

hún standi sig innan fjölskyldunnar og hafi þannig jákvæð áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu hennar. Það að kona upplifi á einhvern hátt stuðning frá vinnustaðnum getur skipt 

miklu máli á þessum tímamótum, því ef hún missir niður sjálfstraust sitt og ef starf 

hennar hentar ekki breyttu fjölskyldumynstri er líklegt að hún upplifi að vinnustaðurinn 

hæfi ekki hennar þörfum og ákveður þá að leita að nýrri vinnu eða hreinlega vera 

heimavinnandi til að byrja með (Holtom, Mitchell, Lee og Inderrieden, 2005).   

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þær starfskröfur sem móðir gerir á sjálfa sig getur 

haft neikvæð áhrif á samskipti hennar við börnin sín (Bass, Butler, Grzywacz og 

Linney, 2009), en það bendir til þess að starfskröfur geta haft áhrif á að átök verði á 

milli vinnu og fjölskyldu viðkomandi. Einnig getur vinnuálag og kröfur yfirmanns í 

garð kvenna á vinnustað orsakað pirring og átök sem bitna á fjölskyldunni heima fyrir. 
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Starfsöryggi er talið auka hvatningu starfsmanna til að halda áfram í starfi og þá 

sérstaklega mæðra þar sem þær eru mögulega viðkvæmar um starfsöryggi sitt eftir að 

þær koma úr fæðingarorlofi (Reisel, Chia og Maloles III, 2005). En þegar mæður eru 

fullvissar um að þeirra starf innan fyrirtækis sé ekki í hættu þá hafa þær meiri orku og 

hvatningu til að taka þátt í starfinu bæði í vinnunni og að heiman ef það er möguleiki. 

Ef mæður eru hins vegar ekki öruggar um starf sitt eru þær oft uppteknar að því að 

hugsa um mögulegan atvinnumissi, atvinnuleit og fjárhagserfiðleika að loknu 

fæðingarorlofi (Reisel, Chia og Maloles III, 2005). Þessar hugsanir geta reynst mæðrum 

sérstaklega erfiðar einmitt á þessum tímamótum í þeirra lífi, þegar þær eru að upplifa 

þá miklu lífsbreytingu sem það er að eignast barn. Þegar skortur er á starfsöryggi getur 

bæði komið fram líkamlegt álag sem og andlegt álag (Hackman og Oldham, 1976). 

Þegar konur eru hins vegar öruggar um starf sitt eru þær ekki truflaðar af óttatengdum 

hugsunum eða álaginu sem þeim fylgja heldur eru þær færar um að taka þátt í ábyrgð 

starfsins og heima fyrir og geta þar með fundið gott jafnvægi á milli vinnu og 

einkalífsins. 

Í yfirlitsgrein Gutiérrez-Domènech (2005) kemur fram að sé konum boðin meiri 

sveigjanleiki í vinnu eins og að eiga kost á að minnka starfshlutfall sitt, velja þær það 

frekar en að hætta alveg í vinnu. Sveigjanleiki í vinnu og það að hafa einhverja stjórn á 

sínum vinnutíma getur verið sérstaklega mikilvægt fyrir nýbakaðar mæður. Kelly og 

Moen (2007) telja að sveigjanleiki og það að geta ráðið vinnutíma sínu að miklu leyti 

sjálfur sé mjög mikilvægt á vinnustöðum nú til dags. Starfsmenn sem hafa meiri stjórn 

á sinni vinnuáætlun eru betur í stakk búnir að takast á við það þegar eitthvað kemur upp 

á, eins og þegar barn veikist eða verkefni koma upp með stuttan skilafrest. Þannig getur 

sveigjanleiki í vinnu aukið getu starfsmannsins til að mæta kröfum vinnunnar en einnig 

heimilisins. 

Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að sveigjanlegur vinnutími geti dregið úr þeim 

neikvæðu áhrif sem starfskröfur geta haft á fjölskyldulífið (Geurts, Beckers, Taris, 

Kompier og Smulders, 2008). Til dæmis komust Geurts o.fl. (2008) að því að hafi 

starfsmenn eitthvað um það að segja hvenær vinna hefst og endar á hverjum degi, þá sé 

það ekki lengur vinnutími sem hefur áhrif á jafnvægið milli starfs og fjölskyldu.  

Þannig að ef að mæður ungbarna upplifa sveigjanleika í starfi sínu og hafa eitthvað um 

sinn vinnutíma að segja er líklegra að jafnvægi náist á milli fjölskyldu og vinnu 

viðkomandi.  
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2.2.2 Minna starfshlutfall 

Mjög margar rannsóknir fjalla um algengi þess að verðandi mæður vilji eiga kost á að 

minnka starfshlutfall sitt eða hreinlega hætta í vinnunni þegar barnið er komið í 

heiminn. Ástæða þess er oftar en ekki sú að vinnutíminn fer ekki saman við breyttar 

fjölskylduaðstæður. Vinnustaðir virðast þó að einhverju leyti vera farnir að átta sig á 

því hversu mikilvægt er að bjóða upp á sveigjanleika í starfi þar sem það getur verið 

ódýrara fyrir fyrirtækið og auðveldara að fá mæður til vinnu þegar þær fá að hafa meira 

að segja um sinn vinnutíma (Kelly og Moen, 2007). 

Buzzanell og Liu (2005) framkvæmdu eigindlega rannsókn með það að markmiði að 

kanna tengsl á milli launaðs fæðingarorlofs kvenna og að vera með atvinnu einu ári eftir 

fæðingu. Viðtöl voru tekin við spænskar konur á vinnumarkaðnum þegar þær voru 

komnar 12 vikur á leið og svo var atvinnustaða þeirra aftur könnuð þegar þær voru 

búnar með 32. vikna meðgöngu. Einu ári eftir fæðinguna voru aftur tekin viðtöl við 

sömu viðmælendur og þær spurðar hvort þær hefðu tekið launað fæðingarorlof. Í ljós 

kom að 72,9% kvennanna höfðu atvinnu einu ári eftir fæðingu. Líklegra var að konurnar 

væru ekki í vinnu einu ári eftir fæðingu ef þær hefðu ekki tekið launað fæðingarorlof, 

ef þær voru yngri en 27 ára, ekki fastráðnar, í hlutastarfi eða hættu að vinna áður en þær 

voru komnar 32 vikur á leið. Rannsókn Nowak, Naude og Thomas (2013) sýndi einnig 

fram á að algeng ástæða þess að konur snúi ekki aftur til vinnu að loknu fæðingarorlofi 

var sú að vinnutíminn hentaði ekki fjölskyldulífinu.  

Houston og Marks (2003) framkvæmdu langtímarannsókn sem kannaði hvort konur 

sem höfðu áður verið í fullu starfi snúi til baka í sömu stöðu eftir fæðingu þeirra fyrsta 

barns. Þær mæður sem fóru ekki til baka í vinnuna voru búnar að skipuleggja minna á 

meðgöngunni, höfðu minni laun og upplifðu minni tengsl innan vinnustaðarins. Í ljós 

kom að þegar barnið var orðið 12 mánaða var rúmur helmingur mæðranna í hlutastarfi, 

tæp 28% var ekki í vinnu og um 21% var í fullu starfi, þannig að næstum því einn þriðji 

þeirra sem fóru aftur að vinna fóru í hlutastarf. Einn mikilvægasti þátturinn í því að 

snúa til baka í sitt gamla starf var að hafa gott skipulag. Ef að móðirin gerði fyrir fram 

ákveðið skipulag um hvernig og hvenær hún ætlaði að koma til baka í vinnuna var 

líklegra að planið stæðist. Jafnframt kom fram mikilvægi þess að gefa þeim konum sem 

ætla sér að snúa aftur til vinnu eftir fæðingu barnsins tíma til að skipuleggja hvenær 

þær ætla að koma aftur áður en þær fara í fæðingarorlof. Ef að mæður hætta í vinnu án 

þess að vera búnar að undirbúa endurkomu sína þá gæti fæðingarorlofið dregið úr ákafa 
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þeirra til að koma til baka í vinnu. Stuðningur í vinnunni hefur einnig sitt að segja þegar 

konur eru að ákveða hvort þær ætli að snúa aftur (Houston og Marks, 2003). Þær konur 

sem ætluðu sér að koma aftur í sama starfshlutfall en gerðu það ekki voru líklegri til að 

koma aftur í minna starfshlutfall heldur en að hætta alveg í vinnunni ef þær upplifðu 

stuðning úr vinnuumhverfinu. Þannig getur yfirmaður og samstarfsfólk haft mikil áhrif 

á það hvort mæður komi til baka í vinnu. Það að yfirmaður styðji konuna og sýni því 

áhuga að hún sé að snúa aftur í vinnuna getur haft sitt að segja og virkað hvetjandi á 

hana sem starfsmann. Þannig sýndi þessi rannsókn fram á mikilvægi þess að fá stuðning 

frá vinnustaðnum við að snúa aftur í vinnuna eftir fæðingarorlof (Houston og Marks, 

2003).  

Staines, Graham og Pleck (1984) komust að því að auknar líkur eru á því að ójafnvægi 

skapist milli fjölskyldu og vinnu þegar að mæður eru í vaktavinnu þar sem þær vinna 

morgun- kvöld- og næturvaktir. Það að vinna á mismunandi vöktum gerir mæðrum 

erfiðara fyrir að taka þátt í fjölskyldulífinu, til dæmis með því að fara með barninu sínu 

á æfingar eða taka þátt í stærri fjölskylduhittingum. Með því að bjóða upp á 

fjölskylduvænan vinnutíma geta stjórnendur þannig að einhverju leyti haft áhrif á að 

nýbakaðar mæður nái góðu jafnvægi á milli vinnunnar og fjölskyldu sinnar sem getur 

jafnvel skilað sér í þeim ávinningi að mæður haldi áfram í sömu vinnu í mörg ár eftir 

barneignir.  

2.3 Launabil mæðra 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem kanna stöðu kvenna og óléttra kvenna á 

vinnumarkaði. Í því samhengi hefur verið fjallað um fyrirbæri sem nefnist launabil 

mæðra (e. the motherhood pay gap), en það er hugtak sem notað er yfir þann 

launamismun sem á það til að finnast á milli mæðra og annarra kvenna. Þegar kona 

byrjar ófrísk í starfi fær hún oftar en ekki lægri byrjunarlaun heldur en fullfrísk kona í 

sama starfi (Damian Grimshaw og Jill Rubery, 2015). Í mörgum löndum í Evrópu er 

talið að það að eiga eitt barn hafi litlar neikvæðar afleiðingar á launamismun, en konur 

með tvö eða þrjú börn geta upplifað mikinn launamismun samanborið við aðrar konur. 

Nokkrar ástæður eru taldar vera fyrir þessum launamun, en eftir barneignir eru mæður 

líklegri til þess að starfa í fjölskyldufyrirtækjum sem borga minni laun, eða kjósa að 

vinna í minna starfshlutfalli en áður en þær eignuðust barn. Ef mæður kjósa að vinna 

hlutastarf eru oft á tíðum ekki mörg störf í boði og einnig er algengt að hlutastörf krefjist 

ekki mikillar ábyrgðar af starfsmanninum. Einnig getur skipt máli að algengt er að 
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mæður þurfi oftar að skjótast úr vinnu heldur en aðrir til þess að sinna einhverjum 

erindum tengdum barninu, eins og ef það á tíma hjá lækni eða ef eitthvað kemur uppá 

(Grimshaw og Rubery, 2015). Þegar launabil mæðra er rannsakað þarf þó að hafa í huga 

að sumar konur eru vel menntaðar, með góð laun og eru jafnvel líklegri en aðrar mæður 

til að eignast fá börn og stofna þannig minni fjölskyldu (Grimshaw og Rubery, 2015). 

Mögulega geta þær líka unnið lengur en margar aðrar konur á meðgöngunni og koma 

fyrr til starfa eftir fæðingarorlofið. Þessar mæður gætu skekkt niðurstöður rannsóknar 

á launabili mæðra. Hins vegar getur einnig skipt máli fyrir rannsóknina ef kona sem 

eignast hefur börnin sín mjög ung, menntar sig ekki og eignast mörg börn, því þá getur 

hún einnig skekkt rannsóknarniðustöðurnar um launabil mæðra. Þó eru mæður ekki 

einsleitur hópur heldur getur launabil mæðra verið mismunandi fyrir mismunandi hópa 

af mæðrum. Sumir segja þó að launabil mæðra skipti ekki máli þar sem þetta sé þeirra 

val að eignast börn og að ákveða sinn starfsvettvang. Þó er hægt að velta fyrir sér 

sjónarhorni mæðra og hugsanlegri þörf fyrir betri lagaramma í sambandi við launabilið 

sem finnst á milli mæðra (Grimshaw og Rubery, 2015).  

Masser, Grass, og Nesic (2007) komust að því að ófrískar konur verða fyrir ákveðnum 

fordómum á vinnustaðnum þar sem algengt var að horft væri á þær sem mæður og þar 

af leiðandi sem óhæfa starfsmenn. Einnig kom í ljós að þær fengu lægri byrjunarlaun 

og voru ólíklegri til að fá fastráðningu samanborið við aðrar konur sem ekki voru 

ófrískar. 

Í Bandaríkjunum er mæðrum jafnvel mismunað á vinnustöðum vegna þess að í huga 

margra felst þeirra hlutverk í því að vera móðir og er algengt að það verði hálfgerður 

stimpill á þeim (Masser o.fl., 2007). Þessi mismunun er ekki eingöngu kynbundin þar 

sem hún felst í ákveðnu hlutverki sem mæður auðnast þegar þær eignast barn. Í 

Bandaríkjunum fá mæður að meðaltali 5% lægri tekjur fyrir hvert barn sem þær eiga og 

er launamismunur á milli mæðra sem eru undir 35 ára og kvenna sem eru ekki mæður 

meiri heldur en launamismunur á milli kynja. Sú menning sem er við lýði í 

Bandaríkjunum bendir til þess að litið sé á að konur sem eiga börn séu fyrst og fremst 

mæður, þær séu lægra settar en aðrir og hafi minni hæfni í starfi. 

Móðurhlutverkið er ekki eingöngu stöðueinkenni mæðra heldur bendir þessi 

menningarlega hugsun til þess að einstaklingar séu neikvæðir varðandi frammistöðu 

mæðra í starfi og að skyldur mæðra innan fjölskyldunnar passi ekki við skyldur þeirra 

á vinnustaðnum. Sumum finnst því að mæður geti ekki sinnt vinnunni vel samhliða 



 

11

 

fjölskyldunni. Þessi mömmustimpill sem mæður fá í Bandaríkjunum hefur þau áhrif að 

væntingar fólks minnka gagnvart mæðrum í yfirmannastöðu og þurfa mæður að sanna 

sig meira en aðrir í sínum störfum. Þetta viðhorf gagnvart mæðrum verður til þess að 

þær þurfa að yfirstíga ákveðnar hindranir til að geta komið sér áfram í starfi þar sem 

þessar hindranir fækka tækifærum þeirra til að koma sínum hugmyndum á framfæri. 

Mæður eru því oft ekki teknar jafn alvarlega og aðrir þegar þær tjá sig og láta í ljós 

skoðanir sínar. Þetta gerir það að verkum að mæður eru ólíklegri til að fá bónusa, 

launahækkun og stöðuhækkun þar sem litið er á þær sem síðri kost en aðra þegar kemur 

að því að ráða í stöður sem tengjast stjórnun fyrirtækja (Ridgeway og Correll, 2004).  

2.4 Glerþakið 

Oft finnst kvenkyns starfsmönnum erfitt að finna jafnvægi milli þess að eiga góðan 

starfsferil, stofna fjölskyldu og lifa fjölskyldulífi samhliða vinnu. Glerþakið (e. glass 

ceiling) er alþjóðlegt hugtak og nær yfir þær hindranir sem konur þurfa að yfirstíga til 

að komast í topp stjórnunarstöður (Hymowitz og Schellhardt, 1986). Það virðist vera 

að glerþakið komi við sögu í sambandi við fæðingarorlof þar sem konur fara jafnvel á 

mis við atvinnutækifæri til þess að geta átt fjölskyldulíf. 

Cabesa, Johnson og Tyner (2013) skoðuðu hvort að glerþakið og fæðingarorlof kvenna 

ættu þátt í að viðhalda launamun kynjanna í Bandaríkjunum. Í ljós kom að 

fæðingarorlofið ásamt ábyrgð móðurhlutverksins var stór þáttur í að viðhalda launamun 

kynjanna og fyrir því voru þrjár meginástæður. Í fyrsta lagi sú staðreynd að konur fá 

ekki greitt fyrir þær vikur sem þær taka í orlof. Í öðru lagi fara konur á mis við ýmis 

tækifæri í starfi þegar þær fara í fæðingarorlof, missa jafnvel af því að öðlast reynslu 

og þannig verður minna um framfarir hjá þeim. Í þriðja lagi er algengt að fólk telji að 

konur eigi að hafa jafnvægi á milli vinnu og fjölskyldulífs en því eru konur oft í veikari 

stöðu en karlar til að fá stöðuhækkun og hærri laun. Niðurstöður leiddu í ljós að 

glerþakið ásamt fæðingarorlofinu og móðurhlutverkinu hafa þau áhrif að konur fá oft 

ekki sömu tækifæri á vinnustaðnum eins og karlar. 

Önnur rannsókn þar sem glerþakið kemur við sögu er rannsókn Buzzanell og Liu (2007) 

en þau framkvæmdu eigindlega viðtalsrannsókn á 26 mæðrum, en aðeins 11 þeirra 

upplifðu hvatningu frá samstarfsfélögum og yfirmönnum á starfi sínu og starfsframa á 

þeim tíma sem þær fóru í fæðingarorlof. Meirihluti kvennanna upplifðu að þær væru 

ekki mikils metnar í sínum störfum og leiddu niðurstöður í ljós að allt ferlið, 



 

12

 

meðgangan, fæðingarorlofið og að koma til baka til vinnu innihélt kynbundin átök þar 

sem mæðurnar þurftu að notast við samningaviðræður við sína yfirmenn. 

Algengt er að strax á meðgöngu upplifi konur breytt samskipti við yfirmann sinn og 

samstarfsfélaga (Fritz og Omdahl, 2006). Það lýsir sér þannig að yfirmaður viðkomandi 

gæti verið að velta fyrir sér tilvonandi fæðingarorlofi starfsmannsins og haft áhyggjur 

af því að þurfa að finna afleysingu fyrir starfið. Einnig gætu samstarfsfélagar kvenna 

fundið fyrir auknu álagi af að þurfa að vinna með ófrískum starfsmanni, sem hugsanlega 

getur ekki sinnt starfi sínu jafn vel og áður  Mögulega geta áhyggjurnar sem 

yfirmaðurinn hefur yfir tilvonandi fæðingarorlofi og viðhorf samstarfsfélaga konunnar 

haft áhrif á samskipti við hana á meðgöngu og í fæðingarorlofinu sem veldur því jafnvel 

að konan upplifir sig ekki lengur sem mikilvægan starfsmann á vinnustaðnum.  

Í framhaldi af glerþakinu hafa verið gerðar rannsóknir sem benda til þess að mæður nái 

ekki upp í glerþakið heldur stoppi þær á sinni vegferð til starfsframa þegar þær verða 

ófrískar eða fara í fæðingarorlof og lenda þá á hinum svokallaða mæðravegg (e. 

maternal wall) (Williams, 2003). Glerþakið fjallar um þær hindranir sem konur þurfa 

að stíga og það karllæga umhverfi sem algengt er að fyrirfinnist á vinnustöðum, en því 

miður virðast mæður lenda í enn meiri erfiðleikum á leið sinni til starfsframa þar sem 

þær virðast þurfa að klífa mæðravegginn ásamt því að glíma við að finna jafnvægi á 

milli vinnunnar og fjölskyldunnar (Crosby, Williams og Biernat, 2004). Þessar 

niðurstöður um glerþakið og mæðravegginn benda til þess að mikilvægt er fyrir 

stjórnendur að kynna sér hliðaráhrif fæðingarorlofs. 

2.5 Lengd fæðingarorlofs 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar sem skoða endurkomu kvenna til vinnu eftir 

að fæðingarorlofi þeirra lýkur. Nokkrar þeirra fjalla um hvort að lengd 

fæðingarorlofsins skipti máli í því samhengi. Komið hefur í ljós að með því að vera 

heima í færðingarorlofi allt fyrsta ár barnsins eru konur betur undirbúnari til að snúa 

aftur til starfa heldur en þær sem eru styttra heima í greiddu fæðingarorlofi (Pronzato, 

2009). Guendelman, Goodman, Kharrazi og Lahiff (2014) skoðuðu hvort munur væri 

á milli þriggja hópa, mæðra sem fengu 12 eða fleiri vikur í fæðingarorlof, þeirra sem 

fengu 6-12 vikna fæðingarorlof eða þeirra sem fengu aðeins sex eða færri vikur heima 

með barnið. Samanborið við mæður sem voru 12 vikur eða lengur í fæðingarorlofi, voru 

þær mæður sem voru sex eða færri vikur og þær sem voru á milli sex og 12 vikur fimm 
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sinnum líklegri til að snúa aftur til vinnu innan tólf vikna. Einnig voru þær sem fengu 

ekkert fæðingarorlof sex sinnum líklegri til að byrja að vinna mjög snemma eftir 

fæðingu barnsins (Guendelman o.fl., 2014). 

Fitzenberger, Steffes og Strittmatter (2016) framkvæmdu rannsókn hjá stóru þýsku 

fyrirtæki þar sem þau könnuðu hvort að konur færu aftur til vinnu að loknu 

fæðingarorlofi frumburðar síns. Í Þýskalandi er algengt að konur taki sér fæðingarorlof 

í þrjú ár eða lengur. Þegar konurnar fóru aftur til vinnu eftir fæðingarorlofið reyndist 

mörgum erfitt að sameina vinnu og móðurhlutverkið, einnig þótti mörgum erfitt að 

koma í sama starf að loknu fæðingarorlofi og vildu því minnka starfshlutfall sitt. 

Einungis 30% kvenna sneru aftur í sama starf eftir fæðingarorlofið, 29% þeirra áttu sitt 

annað barn áður en fæðingarorlofinu lauk, 11% sögðu upp starfi sínu hjá fyrirtækinu og 

30% sneru aftur í minnkað starfshlutfall á meðan þær voru enn í orlofi. Helmingur 

þeirra mæðra sem fór aftur til vinnu að loknu orlofi kaus því að koma til baka í minna 

starfshlutfall en áður. 

Einnig hefur verið sýnt fram á að lengd fæðingarorlofs getur haft áhrif á það hvort að 

mæður eignist fyrirbura (Kwegyir-Afful, Adu, Spelten, Räsänen og Verbeek, 2017). 

Framkvæmd var rannsókn um tengsl fyrirbura- eða léttburafæðingar við 

fæðingarorlofið og hversu lengi konur unnu út meðgönguna. Skoðuð voru gögn frá 180 

löndum og í ljós kom að tengsl voru á milli tímalengdar fæðingarorlofs og fæðingar 

barnsins. Ef orlofið var mjög stutt eða ekkert voru meiri líkur á því að eignast fyrirbura 

eða léttbura. Þegar mæður voru í lengra orlofi og hætta að vinna áður en þær fá 

aukaverkanir af meðgöngunni eins og grindargliðnun eða aðra verki, eru minni líkur á 

fyrirburafæðingu. Sennileg útskýring á þessu er talin vera vinnutengdir þættir eins og 

þungar lyftingar, langir vinnudagar og langvarandi kyrrstaða sem geta aukið líkur á því 

að kona eignist fyrirbura eða léttbura (Kwegyir-Afful o.fl., 2017). 

Þegar Ísland er borið saman við hin Norðurlöndin þegar kemur að fæðingarorlofi og 

því hvernig umönnun barna er háttað fyrstu árin kemur í ljós að foreldrar ungra barna á 

Íslandi fá á heildina litið minni stuðning heldur en foreldrar í sömu stöðu á hinum 

Norðurlöndunum (Guðný Björk Eydal, 2006). Í Danmörku og Svíþjóð er 

fæðingarorlofið lengra en hérlendis, en foreldrar í Finnlandi og Noregi eru hvattir til að 

vera heima með barninu fyrstu þrjú árin og ef þeir kjósa það fá þeir sérstakar 

umönnunargreiðslur. Umræðan um það hvernig eigi að brúa bilið á milli fæðingarorlofs 

foreldra og þess að barnið komist inn á leikskóla hefur oft komið upp hér á landi. Gott 
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gæti verið að horfa til hinna Norðurlandanna þegar verið er að velta þessum málum 

fyrir sér, og þá hafa þrjár leiðir helst verið nefndar sem hægt er að fara til að styðja við 

foreldra, en þær eru lenging fæðingarorlofs, aukin dagvistunarúrræði með því að fjölga 

ungbarnaleikskólum eða að greiða foreldrum styrki vegna umönnunar barns (Guðný 

Björk Eydal, 2006). 

2.6 Menntun kvenna 

Fjallað hefur verið um að menntunarstig kvenna hafi áhrif á það hvort þær snúi aftur til 

starfa að loknu orlofi. Gutiérrez-Domènech (2005) gerði evrópska yfirlitsgrein sem 

skoðar ferlið sem konur ganga í gegnum á vinnustaðnum frá því þær verða ófrískar þar 

til fæðingarorlofinu lýkur. Skoðaðir voru hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á 

atvinnustöðu kvenna eftir fæðingu og mun á milli fimm landa, Belgíu, Vestur-

Þýskalands, Ítalíu, Spánar og Svíþjóðar. Niðurstöður leiddu í ljós að þeim mun meiri 

menntun sem mæðurnar höfðu þeim mun líklegri voru þær til að koma aftur til vinnu 

eftir fæðingu. Konurnar unnu almennt minna eftir að hafa eignast barn og vildu frekar 

vera í hlutastarfi heldur en fullu starfi. Ef konum var boðin meiri sveigjanleiki í vinnu 

eins og að minnka starfshlutfall sitt völdu þær það og héldu vinnunni frekar en að hætta 

alveg. 

Hins vegar sýna aðrar rannsóknir aftur á móti engin tengsl við það að vel menntuð kona 

snúi frekar til baka að loknu fæðingarorlofi. Lyness, Thompson, Francesco og Judiesch 

(1999) skoðuðu hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á það hvenær konur sneru aftur til 

vinnu að loknu orlofi. Spurningarlisti var lagður fyrir 86 ófrískar konur, spurningarnar 

náðu bæði yfir persónulega og vinnutengda þætti, líkt og hvenær þær áætluðu að fara í 

fæðingarorlof og hve lengi.  Niðurstöður sýndu að konur sem voru með óhefðbundnari 

skoðanir gagnvart uppeldi höfðu hugsað sé að vinna lengur út meðgönguna heldur en 

konur sem aðhylltust hefðbundnari aðferðir. Þær mæður sem voru eldri og höfðu einnig 

óhefðbundnar skoðanir á uppeldinu ætluðu sér að byrja fyrr að vinna eftir fæðinguna 

heldur en aðrar konur. Það kom á óvart að engin tengsl voru á milli þess að vera vel 

menntuð, með há laun, vinna lengur út meðgönguna og koma fyrr til starfa eftir 

fæðinguna heldur en verr menntaðar mæður með lægri laun. Konur sem voru með gott 

stuðningsnet sýndu meiri hollustu við vinnustaðinn og vildu snúa fyrr til starfa heldur 

en þær sem höfðu minni stuðning í kringum sig (Lyness o.fl., 1999). 
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2.7 Hollusta og tryggð 

Mikilvægt er að sambandið á milli skipulagsheilda og starfsmanna einkennist af 

hollustu og tryggð. Hollusta og tryggð eru nátengd hugtök, en tryggð myndast ekki á 

milli aðila nema hollusta sé til staðar (Hart og Thompson, 2007). Sama hugmyndafræði 

býr að baki hollustu og tryggð, en munurinn er aðallega sá að það hvort einstaklingur 

sýni skipulagsheildinni hollustu er val hvers starfsmanns fyrir sig, en tryggðin snýst 

hins vegar um að viðhalda hollustunni við vinnustaðinn. Hollusta er því eingöngu val 

starfsmannsins, en tryggð snýst um að báðir aðilar, vinnuveitandi og starfsmaður 

viðhaldi tryggð í sambandinu þeirra á milli (Hart og Thompson, 2007). 

Allen og Meyer (1990) bjuggu til þriggja þátta líkan um hollustu, en það skiptir hollustu 

starfsmanna niður í tilfinningabundna hollustu (e. affective commitment), stöðubundna 

hollustu (e. continuance commitment) og skyldubundna hollustu (e. normative 

commitment). Tilfinningabundin hollusta er þegar tengsl starfsmann við vinnuveitenda 

sinn byggir að mestu á tilfinningasambandi. Starfsmenn kenna sig gjarnan við 

skipulagsheildina, njóta þess að vera hluti af henni og hafa löngun til að halda áfram í 

sama starfi ef þeir upplifa að þeir hafi ákveðið hlutverk á vinnustaðnum. Stöðubundin 

hollusta er þegar starfsmenn sýna skipulagsheildinni hollustu af því að viðkomandi telur 

áhættuna of mikla við að skipta um starf. Tengsl slíkra starfsmanna við vinnuveitenda 

byggir ekki á tilfinningasambandi og sýna starfsmenn aðeins hollustu ef það hentar 

þeim. Skyldubundin hollusta á við þegar starfsmaður telur sig bera skyldu til að sýna 

vinnuveitenda hollustu og tryggð. Tækifærin sem starfsmanni eru veitt ýta undir 

hollustu hans gagnvart skipulagsheildinni (Allen og Meyer 1990). 

Hart og Thompson (2007) sögðu að tryggð á milli starfsmanns og vinnuveitenda 

byggist á gagnkvæmum óskrifuðum huglægum samningi þeirra á milli (e. 

psychological contract). Tryggð felur í sér að báðir aðilar standa við sínar 

skuldbindingar, skipulagsheildin gagnvart starfsmanninum og öfugt.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að stjórnendur virðast trúa að því lengra fæðingarorlof sem 

mæður taka því minni hollustu hafa þær gagnvart starfi sínu og vinnustaðnum (Hideg, 

Krstic, Trau og Zarina, 2018). Þó eru aðrir sem telja að vinnandi mæður séu þeir 

starfsmenn sem sýna hvað mesta hollustu gagnvart skipulagsheildinni (Leschyshyn og 

Minnotte, 2014). Líklegt er að þær mæður sem eiga auðvelt með að ræða vandamál sem 
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tengjast jafnvægi á milli fjölskyldulífsins og vinnunnar við yfirmann sinn upplifa að 

þær séu vel metnar á vinnustaðnum sem getur stuðlað að tryggð þeirra við vinnustaðinn.  

Sýnt hefur verið fram á tengsl á milli hvetjandi yfirmanna og þeirra starfsmanna sem 

sýna tryggð gagnvart vinnustaðnum (Robins, Stephen og Hunsaker, 1996). Það er mikil 

hvatning fyrir starfsmenn þegar yfirmenn tileinka sér góða samskiptahæfni með því að 

veita starfsmönnum sínum góða leiðsögn og hlusta á það sem þeir hafa að segja hverju 

sinni. Þetta gefur til kynna áhuga á starfsmanninum og þegar starfsmaður upplifir að 

yfirmaður sinn hafi áhuga og hlusti á það sem hann hefur til málanna að leggja hefur 

það jákvæð áhrif á hollustu viðkomandi í garð vinnustaðarins (Robins, Stephen og 

Hunsaker, 1996). 

2.8 Sálfræðilegi samningurinn 

Sálfræðilegi samningurinn (e. psychological contract) er huglægur samningur sem 

skapast á milli starfsmanns og vinnuveitenda í ráðningarferlinu (Rousseau, 1989). 

Samningurinn byggir á þeim væntingum og skuldbindingum sem aðilar gera hvor til 

annars, til dæmis gerir yfirmaðurinn ákveðnar kröfur um stundvísi og árangur í garð 

starfsmanns en starfsmaðurinn ætlast einnig til að fá sanngjörn laun og tækifæri til 

starfsframa. Ef misræmi á sér stað, líkt og ef starfsmanni finnst brotið á sér standi 

yfirmaður ekki undir væntingum, getur það leitt til riftunar á samningnum (Rousseau, 

1989). 

Margt bendir til þess að þegar konur eignast barn og takast á við móðurhlutverkið geti 

það haft mikil áhrif á sálfræðilega samninginn (Lyness o.fl., 1999), en ef brot verður á 

samningnum getur það haft bein áhrif á óánægju starfsmanna og minni skyldurækni í 

starfi (Zhao, Wayne, Glibkowski og Bravo, 2007). Sé hins vegar staðið við sálfræðilega 

samninginn í fæðingarorlofi í formi stuðnings yfirmanns varðandi vinnu og 

fjölskyldulífið hefur það áhrif á að starfsmaðurinn upplifi aukna skyldu gagnvart 

vinnunni og er jafnvel styttri tíma í fæðingarorlofi (Lyness o.fl., 1999). 

Botsford, Morgan og King (2012) framkvæmdu megindlega rannsókn á konum sem 

höfðu átt nýbura síðastliðið ár. Mæðurnar þurftu að hafa unnið að minnsta kosti 10 

klukkustundir á viku og hafa farið í sama starf eftir fæðinguna. Rannsóknin var gerð til 

að komast að því hvort yfirmenn mæðranna hefði brotið sálfræðilega samninginn og 

finna út hvort að það gæti verið ástæða þess að þær sögðu upp eftir fæðingarorlofið. 

Konurnar svöruðu spurningalista og niðurstöður voru skoðaðar út frá svörun þeirra. 
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Niðurstöður benda til að rof á sálfræðilega samningnum sem tengist fjölskyldu 

viðkomandi hjálpar til við að útskýra það að móðirin hætti á vinnustaðnum en þrátt fyrir 

brot á sálfræðilega samningnum gegn starfsmanni þá er enn möguleiki fyrir 

yfirmanninn að lagfæra það með sanngirni. Ef að móðurinni hefur fundist yfirmaðurinn 

sanngjarn er hún ólíklegri til að fara frá fyrirtækinu.  

Rannsókn Millward (2006) leiddi í ljós að áður en konur fóru í fæðingarorlof fannst 

samstarfsfólki þeirra þær leggja sig minna fram í vinnunni og horft var á þær sem 

verðandi mæður í stað starfsmanna eins og áður hafði verið. Þetta hafði þau áhrif að 

konur fundu fyrir minnimáttarkennd og voru stressaðar að snúa aftur á vinnustaðinn 

eftir fæðingarorlofið. Þegar kemur að því að snúa til baka að loknu fæðingarorlofi getur 

því verið mikilvægt fyrir starfandi konur að styrkja sjálfsmynd sína eða endurskilgreina 

sjálfa sig sem starfandi móður. Í flestum tilfellum var vinnustaðurinn tilbúinn til að 

styðja mæðurnar í endurkomunni með því að bjóða þeim upp á að koma til baka í minna 

starfshlutfall svo þær ættu auðveldara með að finna jafnvægi í móðurlutverkinu og 

vinnuhlutverkinu. En í sumum tilfellum hins vegar brutu vinnustaðirnir sálfræðilega 

samninginn með því að bjóða mæðrunum ekki að koma inn í minna starfshlutfall sem 

orsakaði minni starfsánægju meðal þeirra mæðra. 

Það er þó ekki mikið til um rannsóknir um þessi mál, en þessar niðurstöður benda þó 

til þess að ef vinnan styður við mæður þegar þær snúa aftur til starfa og bjóða upp á 

sveigjanleika í starfi þá eru meiri líkur á því að tengsl konunnar styrkist við 

vinnustaðinn og þær upplifa meiri starfsánægju. 

Millward (2006) framkvæmdi eigindlega viðtalsrannsókn á tíu konum sem voru 

ófrískar til þess að komast að þeirra reynslu um fæðingarorlofið og sálfræðilega 

samninginn fyrir, í og eftir fæðingarorlofið. Af þessum tíu konum sneru átta til baka í 

vinnuna. Í ljós komu breytingar á sálfræðilega samningnum þar sem væntingar 

starfsmannsins og yfirmannsins fór ekki saman. Mæðurnar áttu erfitt með að halda utan 

um sín réttindi, þarfir og áhyggjur sem fylgdu því að verða móðir ásamt því að halda 

uppi sinni starfsímynd sem duglegur og góður starfsmaður á vinnustaðnum. Tekið var 

viðtal við konurnar áður en þær fóru í fæðingarorlof og átta þeirra héldu rannsókninni 

áfram og tekið var viðtal við þær þegar þær voru byrjaðar að vinna aftur í 8-12 vikur. 

Fimm mæðrana höfðu farið aftur í hlutastarf en þrjár í fullt starf. Á meðgöngunni var 

að mörgu leyti komið fram við konurnar eins og verðandi mæður en ekki sama 
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starfsmanninn sem hafði jafnvel verið að vinna í fyrirtækinu í langan tíma áður en hún 

varð ólétt. Margar tilfinningar komu upp hjá konunum eins og til dæmis samviskubit 

yfir að geta ekki uppfyllt þær kröfur sem fylgdu starfinu vegna meðgöngukvilla eins og 

þreytu. Það kemur því ekki á óvart að allar nema ein kona upplifðu blendnar tilfinningar 

við að mæta í vinnu aftur, en í þetta sinn var það ekki spurningin um hvort þær væru 

nógu góðir starfsmenn heldur mæður. Mæðrahlutverkið passaði ekki alltaf vel við 

starfið og á ákveðnum tímapunkti stöldruðu allar mæðurnar við til að hugsa hvernig 

þær gætu staðið sig bæði í vinnunni og sem mæður í fjölskyldulífinu. Þegar þær höfðu 

snúið til baka í vinnuna fundu þær einnig allar þörf fyrir að sanna sig sem verðugir 

starfsmenn. 

Upplifun mæðranna á þessum hlutum tengdum vinnunni og fjölskyldulífi gæti tengst 

því að riftun hafi orðið á sálfræðilega samningnum á milli þeirra og vinnuveitenda 

þeirra. Konurnar upplifðu samviskubit gagnvart skipulagsheildinni og upplifðu engan 

stuðning heldur fannst þær sjálfar þurfa að finna sinn eigin stuðning annarsstaðar, til 

dæmis frá einhverjum sem væri eða hefði verið í svipuðum aðstæðum og þær.  

Fyrirliggjandi rannsóknir styrkja nauðsyn þess að rannsaka efnið betur og leita svara 

við rannsóknarspurningunni sem hefur verið sett fram: Hvernig er hægt að viðhalda 

tengslum kvenna við vinnustað sinn í fæðingarorlofinu.  

3. Aðferðafræði 

Margar erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölbreyttar ástæður geta verið fyrir því 

að konur snúi ekki aftur til vinnu að loknu fæðingarorlofi og að mikilvægt sé að 

vinnustaðurinn bjóði upp á ákveðinn sveigjanleika. Einnig hefur komið fram að 

sálfræðilegi samningurinn eigi það til að rofna í fæðingarorlofinu (Botsford Morgan og 

King, 2012) og því er áhugavert að vita hvernig sé best að standa að því að viðhalda 

honum. Íslenskar rannsóknir hafa einnig lagt sitt af mörkum við að rannsaka efnið, en 

þar hefur komið í ljós að einstaklingum finnst fæðingarorlofið of stutt, illa launað og að 

munur sé á yfirmönnum með tilliti til fæðingarorlofsins eftir því hvort yfirmaðurinn sé 

karl eða kona (Bryndís Jónsdóttir, 2006). Þessi rannsókn mun skoða samband kvenna 

við yfirmann sinn og vinnustaðinn fyrir og í fæðingarorlofi. Áhugavert verður að sjá 

hvað yfirmenn geta gert til þess að hafa áhrif á að konur snúi til baka að loknu 

fæðingarorlofi. Leitast verður við að varpa ljósi á það hvers vegna tengsl kvenna við 

vinnustað sinn í fæðingarorlofi vilja rofna og kanna einnig hvernig hægt er að viðhalda 
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þessum tengslum sem best, bæði hvað varðar yfirmann og samstarfsfélaga kvennanna. 

Einnig verður kannað hvort að munur sé á viðhorfi yfirmanna til fæðingarorlofsins eftir 

því hvort um karlkyns yfirmann eða kvenkyns yfirmann sé að ræða. Áhugavert gæti 

verið að vita hvernig endurkomu kvenna sé háttað á vinnustaðinn og hvað skipti þær 

mestu máli þegar þær koma aftur til vinnu að loknu fæðingarorlofi, hvort þær vilji 

minnka við sig um starfshlutfall, byrja hægt eða koma inn af fullum krafti. Einnig 

verður kannað hversu langt mæðrum finnst að fæðingarorlof þeirra ætti að vera.    

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni, hvernig hægt sé að viðhalda 

tengslum kvenna við vinnustað sinn í fæðingarorlofinu, ber rannsakanda að skoða 

ítarlega hvaða aðferð hentar best í rannsóknina. Hér á eftir er fjallað um aðferðafræði 

rannsóknarinnar. 

3.1 Val á viðfangsefni 

Hugmyndin um rannsóknarefni kviknaði þegar að rannsakandi var sjálf í fæðingarorlofi 

frá sinni vinnu og fannst hún eiga í mjög litlum samskiptum við yfirmann sinn og 

vinnustað á meðan og velti því fyrir sér hvernig þessu væri háttað á öðrum vinnustöðum 

eða hjá öðrum mæðrum. Þá komu einnig upp vangaveltur um það hvort hægt væri að 

notast við ákveðnar aðferðir til þess að viðhalda tengslum kvenna við vinnustaðinn í og 

að loknu fæðingarorlofi. Einnig væri áhugavert að kanna hvort að yfirmaður hafi 

einhver áhrif á hvort að konur komi til baka í sama starf að loknu fæðingarorlofi. 

Markmið rannsóknarinnar er að gefa mynd af viðhorfum kvenna til vinnustaðarins og 

stjórnenda í og að loknu fæðingarorlofi.  

3.2 Val á viðmælendum 

Við val á viðmælendum var notast við snjóboltaúrtak (e. snowball sample), en það 

virkar þannig að fyrst var hentug móðir fengin til þátttöku í rannsóknina sem svo benti 

á þá næstu sem var í sömu stöðu og svo koll af kolli (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Þannig verða alltaf fleiri og fleiri viðmælendur til í hópnum eins 

og snjóbolti sem rúllar áfram. 

Tvö skilyrði voru fyrir þátttöku í rannsókninni. Það fyrra var að hafa eignast barn á 

síðastliðnum tveimur árum, það skilyrði var sett með það að leiðarljósi að ef of langt 

var liðið frá þeim tíma sem þátttakendur voru í fæðingarorlofi var meira hætt á að þær 

höfðu gleymt upplifun sinni á hvernig tengslum þeirra við vinnustaðinn var háttað, 

samband þeirra við yfirmann og jafnvel ástæðum fyrir endurkomu til vinnu eða ekki. 
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Seinna skilyrðið var að þátttakendur hafi verið í sama starfi fyrir meðgöngu, á 

meðgöngu og hafa farið í fæðingarorlof úr því starfi til þess að reyna að ná utan um 

upplifun þeirra á öllu ferlinu.  

3.3 Framkvæmd rannsóknar og öflun gagna 

Útbúinn var viðtalsrammi sem innihélt hálfopnar spurningar. Helstu þemu rammans 

voru starf viðkomandi, fæðingarorlof, yfirmaður og félagslegir þættir. Reynt var að ná 

yfir frekar vítt svið með viðtalsrammanum og hafa spurningarnar ekki of leiðandi. 

Spurningarnar voru þannig valdar með tilliti til þess að reyna að fá viðmælendur til að 

láta sína skoðun og upplifun í ljós. 

Rannsóknin var framkvæmd á þeim stað sem viðmælendur kusu, en í öllum tilvikum 

var það á heimili viðkomandi. Áður en viðtalið hófst var tekið fram að rannsóknin yrði 

algjörlega nafnlaus þannig að ekkert kæmi fram í viðtölum sem gæti gefið upplýsingar 

um hver viðkomandi væri. Einnig var öllum þátttakendum tjáð að þeim bæri ekki skylda 

til að svara einstökum spurningum og að frjálst væri að draga sig í hlé hvenær sem var 

á meðan á rannsókninni stóð. Að því loknu kveikti rannsakandi á upptöku í iPhone 7 

síma sínum og hóf rannsóknina með því að spyrja viðkomandi hvort hann væri tilbúinn 

og bað hann að svara eftir bestu getu. Tekið var eitt viðtal við hverja konu um hennar 

aðstæður og viðhorf á viðfangsefninu. Eftir hvert og eitt viðtal skrifaði rannsakandi 

niður athugasemdir úr viðtalinu ef einhverjar voru.  

3.4 Úrvinnsla gagna 

Hljóðupptökurnar voru misjafnar að lengd, allt frá 20 mínútum upp í rúma klukkustund 

og því tók misjafnlega langan tíma að vélrita viðtölin. Við úrvinnslu gagna var þess 

gætt að engar upplýsingar komu fram í afrituðum viðtölum um atburði, nöfn eða staði 

sem gæti varpað ljósi á hverjir viðmælendur rannsóknarinnar eru. Þegar búið var að 

vélrita viðtölin var hljóðupptökunni strax eytt úr símanum. 

Notast var við þemagreiningu til að greina gögnin þar sem rannsakandi las hvert og eitt 

viðtal yfir nokkrum sinnum og glósaði úr þeim niður á blað. Í ljós komu þrjú 

meginþemu og nokkur undirþemu.  

3.5 Þátttakendur 

Tekin voru eigindleg viðtöl við átta mæður sem voru allar á svipuðum aldri, frá 25-29 

ára og voru þær allar búsettar á landsbyggðinni. Konurnar áttu það allar sameiginlegt 
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að hafa nýlega lokið fæðingarorlofi og farið aftur að vinna. Bakgrunnur þeirra var 

misjafn, allur gangur var á því hver menntun þeirra var og hvaða stöðu þær gegndu 

innan fyrirtækis. Nokkrar þeirra voru almennir starfsmenn með fjölbreytileg starfsvið, 

aðrar voru deildarstjórar og einnig var ein kona snyrtifræðingur. Konurnar komu því 

frá mörgum ólíkum vinnustöðum, en þar sem notast var við snjóboltaúrtak var þó erfitt 

að stjórna fjölbreytileika starfanna og koma því nokkrar konur af svipuðum 

starfsvettvangi. 

3.6 Réttmæti og áreiðanleiki 

Þar sem um er að ræða eigindlega viðtalsrannsókn getur reynst erfitt að meta réttmæti 

og gæði rannsóknarinnar en þegar um eigindlega viðtalsrannsókn er að ræða eru 

niðurstöður taldar trúverðugar þegar fólk með svipaða reynslu getur tengt við þær 

lýsingar sem fram koma í viðtölunum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Innra réttmæti gengur út á að sú mynd sem rannsóknarniðurstöður 

gefa okkur af raunveruleikanum standist í raun og veru samanburð við raunveruleikann 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Áreiðanleiki snýst um að ef rannsóknin yrði endurtekin fengjust svipaðar niðurstöður 

og því gæti orðið athyglisvert að endurtaka rannsóknina með stærra úrtaki. Notast var 

við hálfopin viðtöl, í upphafi rannsóknarinnar var gerð forrannsókn og í kjölfar hennar 

var viðtalsramminn lagfærður.  

3.7 Takmarkanir 

Helsta takmörkun þessarar rannsóknar felst í stærð úrtaksins, en þar sem var aðeins 

tekið viðtal við átta mæður er um lítið úrtak að ræða og alhæfingagildið verður því að 

teljast frekar takmarkað. Einnig felur snjóboltaúrtak í sér þá hættu að úrtakið verði of 

einsleitt (e. elite bias) (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þar sem 

snjóboltaúrtak felur í sér að einn þátttakandi bendi á næsta og svo framvegis gæti það 

stefnt nafnleynd einstaklingana í hættu þar sem hugsanlega þekkja viðmælendur hvor 

annan á viðtölunum þrátt fyrir að notast sé við nafnleynd. Þrátt fyrir þessar takmarkanir 

munu niðurstöður þó gefa innsýn af upplifun kvenna af tengslum sínum við 

vinnustaðinn og sinn yfirmann á meðgöngu, í fæðingarorlofinu og eftir orlofið. 

Rannsóknin mun vonandi að einhverju leyti svara þeirri rannsóknarspurningu sem lagt 

er upp með, hvernig hægt sé að viðhalda tengslum kvenna við vinnustað sinn í 

fæðingarorlofinu.  
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3.8 Siðferðileg álitamál 

Í rannsókn sem þessari er mikilvægt fyrir rannsakanda að leggja til hliðar allar fyrirfram 

gefnar hugmyndir um efnið og fordóma ef einhverjir eru. Einnig er nauðsynlegt að 

gagnkvæmt traust og virðing sé á milli rannsakanda og þátttakenda, því eru niðurstöður 

settar fram á þann hátt að þær séu ekki persónugreinanlegar. Þar sem rannsakandi þekkti 

til nokkurra viðmælenda var tekið skýrt fram við þátttakendur að öllum nöfnum um 

staði og persónur yrði breytt um leið og viðtölin voru vélrituð. Jafnframt var tekið fram 

að öllum gögnum yrði eytt um leið og búið væri að vélrita viðtölin. Lögð var sérstök 

áhersla á að upplýsa þátttakendur vel um markmið rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningu ásamt því að gera þátttakendum ljóst að hætta mætti þátttöku 

hvenær sem er. 

4. Niðurstöður 

Athyglisvert er að kanna bæði hvað mæður geta gert til að halda betra sambandi við 

vinnustaðinn og yfirmann sinn en einnig hvað skipulagsheildin getur gert á móti til að 

sporna við því að rjúfa tengslin þarna á milli. Megintilgangur rannsóknarinnar var að 

kanna viðhorf kvenna til vinnustaðarins í fæðingarorlofi og eftir orlof. 

Rannsóknarspurning þessarar rannsóknar er hvernig er hægt að viðhalda tengslum 

kvenna við vinnustað sinn í fæðingarorlofinu. Hér á eftir er greint frá helstu 

niðurstöðum sem fengust úr viðtölum sem tekin voru við konurnar átta sem höfðu allar 

nýlega lokið fæðingarorlofi og snúið til baka í sín fyrri störf.  

4.1 Þemu 

Gögnin voru lesin vel yfir með það að markmiði að finna meginþemu og eftir margar 

yfirferðir komu í ljós þrjú meginþemu en þau eru tengsl, viðhorf og endurkoma. Að 

auki komu fram nokkur undirþemu en þau eru vinnustaður, yfirmaður, samfélagsleg 

viðhorf og lengra fæðingarorlof.  

4.2 Tengsl 

Þegar kona fer í fæðingarorlof fer hún alveg út úr sínu vinnuumhverfi og er gjarnan í 

burtu frá vinnu í einhverja mánuði eða ár. Á þeim tíma er líklegt að hún missi því að 

einhverju leyti tengsl sín við vinnustað sinn, bæði samstarfsfélaga og yfirmann.  
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4.3 Samskipti við yfirmann 

Misjafnt var hvernig samskiptum þátttakenda var háttað við sína yfirmenn og kom í ljós 

að þær konur sem höfðu kvenkyns yfirmenn virtust eiga í mun meiri samskiptum á 

meðgöngunni og í fæðingarorlofinu heldur en þær sem voru með karlkyns yfirmenn. 

Karlkyns yfirmenn buðu upp á lítinn eða engan sveigjanleika fyrir konurnar í starfi á 

meðan á meðgöngu stóð og nefndi einn yfirmaður að ef konan þyrfti aðstoð með 

líkamlega erfið verkefni í starfinu yrði hún að biðja samstarfsfélaga sína um aðstoð:  

 Hann sagði að ef að ég vildi eitthvað minna vinna eða ef þú vilt einhverja hjálp 

 þá ætti ég að láta vita en það var samt ekki auðvelt af því manni fannst alltaf 

 eins og maður væri að gera eitthvað slæmt þegar maður var að biðja um hjálp. 

Einnig kom fram að sumir karlkyns yfirmenn hefðu reynt of mikið að vera vinir 

starfsfólksins síns og tóku til dæmis ekki á því ef fólk var ekki að vinna vinnuna sína 

almennilega: “Þeir sögðu eitt við okkur og voru kannski að tala um annað starfsfólk en 

kannski fékk þetta starfsfólk aldrei að heyra af því sjálft þannig að þeir fengu ekki einu 

sinni séns til að bæta sig.“ Einnig var nefnt að sumir karlkyns yfirmenn hvöttu konur 

frekar til þess að fara í veikindaorlof í stað þess að reyna að aðlaga verkefni starfsins 

að getu konunnar á meðgöngunni: 

 ...eins og þeir vildu ekkert fyrir mig gera og það væri lang einfaldast fyrir þá að 

 ég myndi bara fara í veikindaleyfi ef ég gæti ekki gert einhver verkefni og hvöttu 

 mig til þess þó ég hefði einmitt spurt hvort ég gæti sleppt við að gera ákveðin 

 verkefni og verið meira að sinna þeim einstaklingum sem væri auðveldara að 

 sinna. 

Langflestir viðmælendur sem unnu líkamlega erfiða vinnu sögðu að karlkyns 

yfirmennirnir hefðu ekki boðið þeim upp á auðveldari verkefni. Einnig kom fram að 

nokkrar konurnar hefðu ekki átt þann kost að minnka starfshlutfall sitt á meðgöngunni. 

 ...þegar ég ætlaði að minnka við mig um prósentu. Þá var allt bara svona 

 ógeðslega mikið vesen í kringum það og þá voru þeir sko, nenntu ekki að setja 

 mig í minni prósentu af því að þá myndi launadeildin vera svo pirruð og eitthvað 

 svona þannig að þeir voru að hlýfa sér við því. 

Langflestar sem voru með karlmann sem yfirmann sögðust hafa átt í litlum eða engum 

samskiptum við þá í fæðingarorlofinu. Einnig var nefnt að það hefði verið gott að eiga 
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í samskiptum við yfirmanninn í fæðingarorlofinu til þess að finna að maður skipti máli 

innan vinnustaðarins. Langflestar þurftu að hafa samband að fyrra bragði við sinn 

yfirmann til að fá upplýsingar um hvenær þær ættu að mæta og vita hvort einhverjar 

breytingar hefðu orðið á vinnustaðnum áður en þær komu úr fæðingarorlofi. Einnig 

kom fram að upplifunin að ætla að koma aftur í vinnuna eftir fæðingarorlofið hefði 

verið eins og konan væri hætt að vinna á vinnustaðnum:  

 Ég þurfti að hafa samband að fyrra bragði vegna þess að orlofið mitt var að 

 klárast og ég var farin að pæla hvernig er þetta svo? Mæti ég bara, þú veist 

 þarf ég ekki að sjá hvað er búið að breytast og hvað er nýtt, nýtt starfsfólk en 

 það var ekkert.. Það var eins og ég væri bara hætt. 

Hins vegar virtust kvenkyns yfirmönnum meira umhugað um heilsu sinna starfsmanna 

á meðgöngu en langflestir viðmælendur sögðu að þær hefðu verið duglegar að athuga 

hvernig konurnar hefðu það og hvöttu þær til þess að taka því eins rólega og þær gætu 

og buðu þeim að vinna auðveldari verkefni í vinnunni: „Það var sérstaklega 

seinnipartinn af meðgöngunni, þá var ég látin vinna bara á svona léttari stöðum, léttari 

hæðum eða svoleiðis.“ Þannig hefðu yfirmennirnir tekið mikið tillit til þeirra ástands 

og líkamlegu getu á meðgöngu og gert sitt besta við að létta álaginu af konunum. Einnig 

kom fram að á meðgöngunni upplifðu nokkrir mikinn sveigjanleika og var 

starfsmönnum jafnvel boðið upp á að velja sér verkefni í vinnunni: „Ég fékk að svona 

svolítið að velja mér verkefni í vinnunni, taka léttari sjúklinga og mátti bara neita 

ákveðnum verkum ef ég vildi.“ Einnig var nefnt að flestir kvenkyns yfirmennirnir 

hvöttu starfsmenn sína til að minnka við sig á meðgöngunni þegar þær voru orðnar 

þreyttar og allar nýttu þær sér það á einhvern hátt, sumar með því að minnka við sig um 

starfshlutfall á meðgöngunni en aðrar unnu styttri vinnudag með því að mæta seinna í 

vinnuna eða fara fyrr heim: „Hún var alltaf tilbúin til að bjóða mér að vera styttra eða 

koma seinna í vinnuna um daginn.“ 

Langflestar sem höfðu kvenkyns yfirmann sögðust hafa átt í samskiptum við yfirmann 

sinn í fæðingarorlofinu og einnig var sagt að yfirmaðurinn hefði verið mjög spenntur 

yfir meðgöngunni og viljað fá senda tilkynningu um leið og konan færi af stað: „Hún 

vildi sms þegar eitthvað var að fara að gerast hjá mér og vildi vita allt þetta og var 

ógeðslega spennt og stressuð tengt þessu öllu.“ Einnig var nefnt að mikilvægt væri fyrir 

konur að finna að þær skiptu máli á vinnustaðnum þegar fæðingarorlofinu var að ljúka 

með því að heyra frá yfirmanni sínum til að geta farið yfir stöðuna og fá upplýsingar 
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um þær breytingar sem hugsanlega hefðu orðið á meðan þær voru í fæðingarorlofi: „Það 

var bara ekkert samband þarna á milli. Mér var ekki boðið á neina fundi í tengslum við 

breytingar eða neitt.“ 

4.4 Vinnustaður  

Á meðan á fæðingarorlofinu stóð var samband viðmælendanna við vinnustað sinn og 

sína samstarfsfélaga mjög misjafnt. Sumar mæðranna kúpluðu sig alveg út úr vinnunni 

og misstu þar með tengsl sín við vinnufélaga sína en aðrar voru duglegri að viðhalda 

sambandi og heimsóttu vinnustaðinn. Flestar sögðust eiga í ágætum samskiptum við 

samstarfsfélaga sína og áttu jafnvel nokkra góða vini innan hópsins: ,,Bara mjög gott.. 

við erum bara fínar vinkonur.“ Hins vegar kom einnig fram að sumar mæðranna áttu í 

minni samskiptum við samstarfsfélaga sína en þrátt fyrir það ættu þær í fínum 

samskiptum við þá: „Manni líkar kannski ekkert alltaf við alla en í heildina er það mjög 

gott.“ 

Fram kom í nokkrum viðtalana að þær konur sem unnu líkamlega erfiða vinnu á 

meðgöngunni hefðu þurft að sjá til þess sjálfar að biðja samstarfsfólk sitt um aðstoð 

þegar leið á meðgönguna og erfitt var að vinna sum verkefni í vinnunni. Sumum konum 

reyndist stundum erfitt að biðja suma samstarfsfélaga um aðstoð við verkefni starfsins 

á meðgöngunni og það olli þeim streitu:  

 Mikil andleg streita frá uuu bara álagi, þú veist, erfitt að biðja fólk um aðstoð. 

 Fólk var kannski alveg tilbúið til þess en maður fann samt viðmótið hjá þeim 

 og þá fannst manni ekki auðvelt að biðja um hjálp. 

Önnur atriði sem nefnd voru er að samband við samstarfsfélaga hafi verið 

yfirborðskennt og að tengslin hafi dottið út í fæðingarorlofinu: „Ég fann alveg svolítið 

eftir að ég kom aftur að ég svona, það voru margir nýir og kannski einhverjir hættir og 

ég missti svona smá tengslin.“ Einnig kom fram að samskipti á milli vinnunnar og 

einstaklingsins í fæðingarorlofi hefðu verið mjög lítil og upplifun kvenna var stundum 

sú að þær skiptu kannski ekki rosalega miklu máli á vinnustaðnum á þessum tíma: 

„Kannski er þetta bara normið í dag, maður fer í fæðingarorlof og þá er maður bara út 

úr vinnu og öllum sama, nei ég veit ekki.“ Einnig fengu sumar konurnar hvorki senda 

tölvupósta né vaktaskýrslur í fæðingarorlofinu og vissu þannig ekkert um neitt sem var 

í gangi innan vinnustaðarins: „Ég fékk ekki einu sinni sendar skýrslur eða pósta eða 
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neitt.. ég var tekin út af póstlistanum þegar ég var í fæðingarorlofi.. þannig að ég vissi 

ekkert hvað var í gangi.“ 

Einnig kom fram að aðrir fengu jafnvel ekki sængurgjöf frá sínum vinnuveitenda og 

samstarfsfólki eins og algengt er að gefa fljótlega eftir að barnið er komið í heiminn:  

 Maður gaf alltaf fólki, ef það eignaðist börn í deildinni manns þá gaf maður 

 þeim sængurgjöf og eitthvað svona. Það kom ekkert, ekki neitt frá mínum hópi 

 eða neitt en ég er samt gamall starfsmaður. Þannig það var bara svona eins og 

 það væri úff hún er farin..það var bara fegið sko.  

Sumar konur fengu þó fínar gjafir og fannst gott að upplifa eins og hugsað væri til þeirra 

en öðrum fannst þær fá sængurgjöf frekar seint: „Þegar hann var orðinn hvað 10 vikna 

eða eitthvað.. þá fékk ég sængurgjöf... frá starfsmönnum. Hefði alveg mátt koma aðeins 

fyrr sko.“ Langflestar konurnar fóru sjaldan í heimsókn á vinnustað sinn í 

fæðingarorlofinu, en helstu ástæður fyrir því voru að þær höfðu lítið samband við 

vinnustað sinn í orlofinu og vildu sjálfar kúpla sig aðeins út úr vinnunni og vildu fá að 

ráða algjörlega á hvaða forsendum þær ættu samskipti við vinnustaðinn: „Fínt að slíta 

sig frá vinnunni og einmitt ráða því sjálfur á hvaða forsendum maður mætir eða hvað 

maður gerir.“ Þær sem ekki höfðu aðgang að vaktaplönum í fæðingarorlofinu fundu 

fyrir minni hvatningu til að mæta í heimsókn þar sem þær vissu ekki hver var að vinna 

á hvaða tíma og var nefnt að það virkaði ekki hvetjandi á mæður til að koma í heimsókn: 

„Það er ekki að hvetja mann að koma ef maður veit ekki einu sinni hver er þarna.“ 

Einnig kom fram að hugsanlega hefðu mæðurnar átt að vera duglegri að taka af skarið 

og fara í heimsókn á vinnustaðinn til þess að viðhalda tengslum við samstarfsfélaga 

sína í stað þess að kúpla sig út úr öllu starfinu og félagsskapnum á meðan á 

fæðingarorlofinu stóð: „Ég fann alveg svolítið eftir að ég kom aftur að ég svona, það 

voru margir nýir og kannski einhverjir hættir og ég missti svona smá tengslin.“ 

Einnig var nefnt að í fæðingarorlofinu voru mæðurnar að einblína á ungabarnið sitt og 

langaði minna að vera með hugann í vinnunni. Þá fundu nokkrar fyrir pressu frá 

samstarfsfélögum um að kíkja í heimsókn með barnið í vinnuna og til þess að verða við 

því tóku konurnar barnið með í vinnuna ef þær áttu eitthvað erindi þangað hvort sem 

er: 
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 Æji mig langaði líka bara á þessum tíma að bara gera eitthvað allt annað, kúpla 

 mig alveg út úr þessu þannig að já.. ég þurfti einhvern tímann að fara og skila 

 vaktaplani, þú veist þá setti ég bara eina heimsókn í það, þetta var þarna þegar 

 ég tók sumarfríið mitt og vetrarfríið, þá þurfti ég að skrifa það á blað, eða þú 

 veist niður á skýrslu þannig að ég gerði það bara og fór í eina heimsókn í 

 leiðinni. 

Langflestum mæðrum var ekki boðið á þá fundi sem haldnir voru á meðan þær voru í 

fæðingarorlofi né voru upplýstar um þær breytingar sem tóku gildi innan 

vinnustaðarins. Einnig kom fram að ekki hefði verið áhugi fyrir því að mæta á 

starfsmannafundi þó að konurnar hefðu fengið boð, en hins vegar var einnig nefnt að 

það hefði verið fínt að vita aðeins hvað hefði verið í gangi á vinnustaðnum til að vera 

aðeins inni í málunum: 

 Ég hefði ekki mætt sko, þó mér hefði verið boðið. Mér fannst ég ekkert þurfa 

 að fara sko...en fínt samt, kannski hefði verið gott að vita aðeins hvað væri í 

 gangi á vinnustaðnum þarna. Þegar ég kom til baka eftir eitt og hálft ár þá 

 náttúrulega þannig að ég þurfti pínu að koma mér inn í þetta upp á nýtt sko.. 

 sem að tók smá tíma sko. 

Flestum var boðið með á þá viðburði sem haldnir voru í fyrirtækinu á meðan á 

fæðingarorlofinu stóð. Þetta eru viðburðir eins og jólahlaðborð, árshátíðir, 

starfsmannaferðir o.s.frv. Fram kom að sumar kvennanna þurftu að sækja sjálfar í að fá 

að mæta á viðburðina en voru þó velkomnar. Önnur atriði sem komu fram er að mæður 

hafa gleymst þegar þær eru í fæðingarorlofi og var því ekki boðið á neina viðburði: 

„Neibb. Mér var ekki boðið á árshátíðina, ekki jólagleðina og ég hafði samband og 

spurði hvers vegna og það datt engum í hug að heyra í mér, ég bara gleymdist segja 

þau.“ 

Einnig kom fram eitt tilfelli þar sem einstaklingurinn mátti ekki halda áfram að borga í 

starfsmannasjóðinn á meðan hún var í fæðingarorlofi og þurfti því að greiða sjálf fyrir 

alla þá viðburði sem hún vildi taka þátt í:  
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 Ég var látin hætta að borga í starfsmannasjóðinn.. þær fóru til dæmis í ferð 

 saman og hérna ég skráði mig, eða hringdi upp eftir og ætlaði að skrá mig, en 

 þá var mér bara sagt að ég þyrfti að borga þetta allt saman sjálf því ég væri ekki 

 lengur í starfsmannasjóðnum. þú veist ég var aldrei spurð að því hvort ég ætlaði 

 að halda áfram að borga í hann eða hvað, ég var að borga í hann áður en ég fór 

 í frí. 

4.5 Viðhorf 

Eftir að hafa lokið fæðingarorlofi komu ýmiskonar viðhorf í ljós meðal mæðranna, bæði 

hvað varðar samfélagið og svo lengd fæðingarorlofsins, hversu langt það þyrfti að vera 

svo að móðirin sé tilbúin og sátt við að snúa til baka í sitt vinnuumhverfi.  

4.5.1 Samfélagsleg viðhorf 

Langflestar konurnar sóttu í stuðning frá öðrum mæðrum í sömu sporum en 

mismunandi var hvort þær voru í mömmuhópum þar sem þær hittu mæður í svipuðum 

sporum, sem áttu börn á mjög svipuðu reki og þeirra, eða fóru á foreldramorgna sem 

eru oft í boði í kirkjum bæjarins. Einnig kom fram að auðvelt væri að einangrast 

félagslega í fæðingarorlofi og því væri mikilvægt að finna sér félagslegan stuðning 

einhversstaðar:  

 Það voru náttúrulega þessir hittingar sem ég fór í og svo náttúrulega vorum við 

 nokkrar þarna sem ég vissi um sem voru á svona svipuðum tíma í 

 fæðingarorlofi.. þannig að það var svona félagslegur stuðningur en annars er 

 mjög einfalt að einangra sig svolítið í fæðingarorlofinu. 

Mæðurnar upplifðu skort á stuðning í fæðingarorlofinu og að nauðsynlegt væri að fleiri 

samfélagsleg úrræði væru í boði, sérstaklega yfir vetrartímann þegar fólk fer ekki mikið 

út með lítil börn yfir kaldasta tímann. Einnig kom fram að það þyrfti að vera 

fjölbreyttari afþreying í boði fyrir mæður: „Það eru ekki einu sinni allir sem eru að nýta 

sér þetta þannig að það mætti vera meira í boði og eitthvað fjölbreyttara sko.. af því það 

hentar ekkert öllum það sama.“ Sumar mæður byrjuðu í einhverri hreyfingu fljótlega 

eftir barnsburð þar sem í boði voru ákveðnir tímar fyrir nýbakaðar mæður í 

sjúkraþjálfun eða í ræktinni, en aðrar konur höfðu ekki aðgang að slíkum tímum: 

„Leikfimi hefði kannski verið mjög fínt. Skipulögð einhver hreyfing allavega. Það er 

ekki í boði hér. Það er bara spurningin hvort það hefði verið næg þátttaka.“ 
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Langflestar mæðurnar upplifðu skilning frá samfélaginu við fæðingarorlofinu og þeim 

fannst öllum eins og þær væru að vinna mikilvægt starf með því að vera heima að sinna 

barninu fyrsta árið: „Mér finnst þetta ekkert minni vinna heldur en bara að vera úti á 

vinnumarkaði. Mér finnst þetta bara... bara meiri vinna og svona mikilvægari í rauninni 

sko.“ En þrátt fyrir að mæðurnar voru sammála um að vera að vinna mikilvægt starf 

með því að vera heima í fæðingarorlofi kom líka fram að því fylgdi mikið álag á köflum 

þar sem það væri krefjandi að vera einn með ungabarn allan daginn og eiga stundum 

ekki samræður við fólk heldur bara ungabarn sem skyldi mjög takmarkað. Því væri 

mjög mikilvægt að passa sig á að vera duglegur að fara út og hanga ekki einungis heima:  

 Bara getur verið mikið álag að vera að hugsa um ungabarn allan daginn og eins 

 og ég sagði líka einfalt að einangrast bara einn heima. Það er mikilvægt að vera 

 duglegur að fara út og hanga ekki bara endalaust heima. 

Einnig kom fram að stundum væri eins og konan væri ekki að gera neitt gagn með því 

að vera heima þar sem maðurinn væri útivinnandi og væri fullur af orku til að leika við 

barnið þegar hann kæmi heim en móðirin hefði minni orku til þess og þætti hún því 

meira vera í hlutverki umönnunaraðila en ekki leikfélaga: „Hann kemur heim og hefur 

næga orku til að leika við hana. En ég búin að vera með hana allan daginn þannig að ég 

er ekki leikfélaginn, ég er meira bara mamma.. bara umönnunaraðili.“ Einnig var nefnt 

að með fyrsta barn væri móðirin að læra inn á allt og vanda sig mjög mikið og þætti 

hún jafnvel vera ómissandi heima fyrir: „..þá er maður að læra inn á þetta allt einhvern 

veginn og  gera þetta allt í fyrsta sinn þannig að manni finnst þetta já mjög mikilvægt 

og finnst maður sjálfur vera ómissandi.“ 

Einnig kom fram að sumar mæður vildu helst ekki setja börnin sín til dagmömmu þar 

sem þeim fannst kerfið ekki vera nógu gott og hefðu sumar frekar kosið að fá að vera 

lengur heima á launum með börnin sín í stað þess að þurfa að senda þau svo ung í 

pössun. Einnig var nefnt að bæði samfélagið og löggjafinn á Íslandi þyrfti að fara að 

viðurkenna þær mæður sem vildu vera lengur heima með barninu með því að koma 

fram með einhver úrræði:  

Mér finnst þurfa einhver miklu betri úrræði fyrir þær konur sem vilja vera lengur 

 heima.. það þarf að vera miklu viðurkenndara af samfélaginu að vera heima 

 fyrstu tvö árin  jafnvel og bæði samfélagið og löggjafinn þarf að vakna og átta 

 sig á því hvað mæður  raunverulega vilja og þurfa.  
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Í einu tilfelli tók móðirin eitt og hálft ár í fæðingarorlof, en þegar ár var liðið fann hún 

fyrir miklum þrýstingi frá samfélaginu og allskyns fólki í kringum sig um hvort að hún 

ætlaði ekki að fara að drífa sig aftur út á vinnumarkaðinn:  

 Eftir að ég var búin að vera ár heima eða rétt svona tæpt ár þá fannst mér fólk 

 vera svolítið farið að ýta á mig, já ferðu ekki núna að fara að vinna? Ferðu ekki 

 að fara að vinna? Ég fann svolítið mikið fyrir því þegar fór að detta í fyrsta árið. 

4.5.2 Lengra fæðingarorlof 

Mæðurnar voru allar ár eða lengur heima með barnið. Lengd fæðingarorlofsins getur 

spilað inn í hversu tilbúnar konur eru að koma til baka í sitt fyrra starf. Allar konurnar 

hefðu viljað fá lengra fæðingarorlof og voru á sama máli að launað fæðingarorlof sé of 

stutt fyrir móðurina: „Ég myndi aldrei vilja vera heima í styttri tíma en ár, ár var bara 

fínt fyrir mig en það væri fínt að fólk ætti kost á að vera lengur ef það vildi og þyrfti þá 

ekki að lifa bara á lofti.“ Langflestar mæðurnar voru sammála um að fæðingarorlofið 

væri illa launað en þær þurftu að lifa fremur sparsömu lífi á fæðingarorlofslaunum þar 

sem þær voru flestar á 50% fæðingarorlofslaunum í tólf mánuði til þess að geta verið 

aðeins lengur heima með barninu. Sumum gekk illa að lifa á þeim launum sem þær 

fengu í fæðingarorlofinu, þrátt fyrir að vera í sambúð með maka sem var útivinnandi: 

„Ég var heppin að eiga arf frá ömmu minni sem að hjálpaði okkur að fleyta okkur áfram. 

En launin voru ekkert alltof há og þau voru alls ekki nóg til þess að lifa.“ 

Einnig var nefnt að ósanngjarnt væri að sumir fengju aðeins fæðingarstyrk ef að fólk 

hefði til dæmis verið í námi áður en barnið kom í heiminn og þá væri mikið bil sem 

þyrfti að brúa þar sem viðkomandi fengi þá sex mánuði sem ekki væri hægt að skipta 

niður eins og flestar mæður kjósa að gera. Önnur atriði sem nefnd voru er að 

fæðingarorlofið sé mjög mikil og mikilvæg vinna með ungabarnið allt fyrsta árið og að 

sanngjarnara væri ef allir væru á sömu launum í fæðingarorlofinu þar sem fólk er að 

vinna sömu vinnuna: 

 Svo finnst mér reyndar líka að fæðingarorlofið ætti að vera jafn vel launað fyrir 

 alla.. það eru allir að vinna sömu vinnuna og þetta er alveg jafn erfið vinna fyrir 

 alla sem að ætti klárlega bara að vera ágætlega borguð!  

Einnig kom fram að öllum mæðrunum fannst mjög mikilvægt að vera heima með barnið 

allt fyrsta árið þar sem það myndi þroskast svo mikið á þeim tíma og því ætti launað 

fæðingarorlof að vera að minnsta kosti ár. Einnig var nefnt að þá væri einnig hægt að 



 

31

 

gefa kost á því að skipta greiðslunni og taka tvö ár í fæðingarorlof ef fólk vildi: „Þessir 

sex mánuðir finnst mér bara bull sko.. maður gæti þá haft bara ár að fullu og maður gæti 

þá fengið að skipta greiðslunni til helminga og tekið þá tvö ár.“ Einnig kom fram að í 

dag væri mjög algengt að mæður í fæðingarorlofi myndu taka sér ár í fæðingarorlof 

þrátt fyrir að það þurfi að skipta mánaðarlegu greiðslunum til helminga, af því að fólki 

fyndist það þurfa að vera lengur heima með barnið sitt heldur en það sem því er gefið í 

fæðingarorlof: 

 Mér finnst bara algengara í dag að fólk taki sér lengra þó svo að greiðslurnar 

 minnki, bara fólk verður einhvern veginn að vera lengur heima. En ég upplifi 

 það bara.. það var bara mjög rólegur tími. 

Ein móðirin tók einungis sína sex mánuði borgaða í fæðingarorlofi og maðurinn hennar 

fékk þrjá mánuði í fæðingarstyrk svo þau voru saman í orlofi fyrstu þrjá mánuðina og 

voru búin með sitt launaða fæðingarorlof eftir þetta hálfa ár: „Ég tók sex mánuði bara 

á fullu en margir eru að taka eitt ár bara á hálfum launum þá, það er bara ekkert hægt, 

það er ekki bjóðandi fyrir fólk. Þannig að þetta mætti klárlega vera miklu betra.“ 

Langflestar voru sammála um að nauðsynlegt væri að móðirin hefði öruggar tekjur í 

fæðingarorlofi alveg þangað til barnið kæmist inn á leikskóla eða til dagmömmu, en 

þar sem mæður fengju ekki svo langt fæðingarorlof gengi dæmið því miður ekki upp: 

„Mér finnst að maður ætti allavega að vera öruggur í orlofi bara þangað til hann kemst 

að hjá, hvort sem það er ungbarnaleikskóli eða til dagforeldra.“ 

Einnig var nefnt að heilbrigðisstarfsfólk myndi mæla með því að mæður væru með 

barnið á brjósti út fyrsta árið eða lengur og því væri skrýtið að fæðingarorlofið væri jafn 

stutt og það er á Íslandi: 

Þessir þrír eða sex mánuðir eru náttúrulega bara rugl sko... ég til dæmis var með 

 strákinn minn á brjósti í fjórtán mánuði og hefði aldrei verið tilbúin að hætta 

 bara með hann eða minnka það mjög mikið þegar hann var bara sex mánaða. 

 Svo líka bara er mælt með því að hafa barnið á brjósti allavega út fyrsta árið, 

 hvernig á maður að geta það með þetta fæðingarorlof? 

4.6 Endurkoma 

Erfitt getur verið fyrir konur að koma til baka á vinnustaðinn í minna starfshlutfall en 

áður þó það fari eftir eðli starfs. Þegar kom að því að snúa til baka eftir fæðingarorlof 
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áttu allar konurnar það sameiginlegt að koma inn í minna starfshlutfall en þær voru í 

áður en þær urðu ófrískar. Í öllum tilfellum var ástæðan fyrir því breytt 

fjölskyldumynstur, þar sem þær höfðu eignast barn vildu þær eyða sem mestum tíma 

með því:  

 Mér bara fannst ekki spennandi að vera í vaktavinnu eftir að ég eignaðist barn.. 

 mig langaði að eyða okkar frítíma saman, sem sagt vera að vinna á 

 fjölskylduvænni tíma  þannig að þegar hann væri búinn hjá dagmömmu og í 

 leikskóla þá yrði ég heima með honum. 

Einnig kom fram að þær mæður sem höfðu verið í vaktavinnu áður en þær fóru í 

fæðingarorlof fóru allar til baka í mun minna starfshlutfall heldur en áður til þess að 

geta betur sinnt fjölskyldulífinu. Það var einnig nefnt að einhverjar unnu færri helgar 

og fleiri dagvaktir heldur en áður til þess að geta notið frítímans með barninu sínu: „Svo 

fékk ég að koma inn í minna starfshlutfall og bara dagvaktir þannig að það hentaði vel.“ 

Önnur atriði sem nefnd voru er að það virkar mjög hvetjandi á konur að upplifa 

sveigjanleika frá sínum yfirmanni og fá að ráða sínum vinnutíma að einhverju leyti 

sjálfar, til dæmis með því að fá að hafa eitthvað að segja um vaktirnar sínar eða með 

því að fá að skreppa frá ef þörf krefur, annaðhvort til þess að fara með barnið í 

ungbarnaskoðun eða til læknis:  

 Ef ég sendi inn bara já heyrðu það er starfsdagur hérna í september og hér í 

 október þá bara skrifar hún það hjá sér og setur mig bara í frí.. Þannig að ég 

 myndi segja það að það sé sveigjanleiki.. og þú veist ekkert mál líka ef þú þarft 

 að fara með barnið þitt til læknis eða í skoðun.. það er ekkert mál. 

Það var sama uppi á teningnum hjá mæðrum sem ekki voru í vaktavinnu og höfðu haft 

ákveðinn vinnutíma fyrir fæðingarorlofið, en þær minnkuðu viðveru sína í starfi til þess 

að geta verið meira til staðar fyrir barnið þegar það var komið til dagmömmu eða á 

leikskóla: „Oft er ég að byrja 10 og hætti stundum 16 þegar ég sæki strákinn til 

dagforeldra og stundum er ég lengur ef að pabbi hans getur sótt hann og svona þannig 

að ég ræð mér bara sjálf.“ 

Einnig kom fram að mikilvægt væri að yfirmaðurinn myndi bjóða starfsmanninum þann 

kost að koma hægt og rólega til starfa eftir langa fjarveru eins og eftir fæðingarorlof, til 

dæmis með því að byrja á að koma í vinnuna í nokkra klukkutíma í senn eða í minni 
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prósentu en áður og eiga þá möguleika á því að hækka starfshlutfall sitt eftir smá 

aðlögun í starfi: 

 Þegar ég kom aftur var búið að breyta mjög miklu og sko það hefði skipt mig 

 miklu máli ef ég hefði haft einhvern möguleika á því að fá smá aðlögun.. eins 

 og bara að koma í einhverja skipulagða heimsókn fyrst og hitta alla og 

 yfirmaðurinn kannski að sýna mér hvað hefði breyst og svona bara já.. var 

 allavega mjög óþægilegt að mæta og þurfa að koma bara inn í svona mikið 

 starfshlutfall strax, hefði viljað geta byrjað rólegra. 

Langflestar mæðurnar þurftu að aðlagast einhverjum breytingum á vinnustaðnum þegar 

þær sneru aftur til baka úr fæðingarorlofi, en í öllum tilfellum var komið eitthvað af 

nýju starfsfólki á vinnustaðinn og á sumum stöðum var um skipulagsbreytingar að 

ræða: „Mjög mikið af breytingum, ný hjálpartæki og miklar skipulagsbreytingar.. ég 

var eiginlega alveg smá tíma að komast inn í starfið aftur.“ Í öðrum tilfellum voru einnig 

komnir margir nýir skjólstæðingar á vinnustaðinn, eins og þegar um starf á 

öldrunarheimili var að ræða: 

 Þetta var svolítið eins og að koma bara, ekki á nýjan vinnustað ég segi það nú 

 ekki af því að allt var eins, svona dagurinn og kvöldið og svona sko.. en ég þurfti 

 alveg að kynnast nýju fólki. Ég var eitt og hálft ár í burtu og það voru fjórtán 

 sem dóu og tveir sem  fluttu í burtu.. þú sérð það þetta er bara eins og nýtt 

 heimili.. og nýtt starfsfólk og aðrir hættir.. þetta var, það var alveg helling nýtt. 

Önnur atriði sem nefnd voru var að tengsl við samstarfsfélaga hefðu slitnað að einhverju 

leyti í fæðingarorlofinu þegar lítið sem ekkert var um heimsóknir á vinnustaðinn. Einnig 

kom fram að þegar farið er í fæðingarorlof detti einstaklingurinn alveg út í ákveðinn 

tíma og svo geti verið ákveðin áskorun að koma til baka í sitt fyrra starf og hvað þá 

þegar miklar breytingar hafa átt sér stað á vinnustaðnum eða í starfinu sjálfu:  

 Maður dettur bara alveg út þegar maður fer í orlof, svo kannski er bara margt 

 mjög breytt þegar maður kemur til baka, nýtt starfsfólk og eitthvað. Þetta er 

 voða sérstakt.. svo líka er eins og maður missi bara tengslin við samstarfsfélaga 

 í orlofinu, ég var til dæmis ár í burtu og fannst svo erfitt eitthvað að koma inn 

 aftur í allar þessar breyttu aðstæður.   

Einnig kom fram að eftir fæðingarorlofið væri mikilvægt að vera duglegur að taka þátt 

í að mæta á þá hittinga sem haldnir voru á vinnustöðunum. Nokkrar mæður fóru til að 
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mynda með samstarfsfélögum sínum í starfsmannaferð erlendist fljótlega eftir að þær 

sneru aftur til vinnu og fannst þeim að þær hefðu haft gott af því til að ná að tengjast 

vinnufélögum sínum:  

 Við erum nú rétt komnar úr starfsmannaferð til Svíþjóðar öllsömul. Ég skellti 

 mér með og það var bara mjög gaman og ég fann það alveg að ég hafði bara 

 gott að því bara til að kynnast fólkinu sem er núna byrjað og bara svona aðeins 

 til að hrista hópinn saman og ég finn alveg pínu mun eftir það. 

Einnig var nefnt að ekki sé endilega mikil ásókn í að mæta á viðburði innan vinnunnar 

eftir að barnið fer til dagmömmu eða á leikskóla þar sem mæður vilja frekar eyða frítíma 

sínum með fjölskyldunni eða vinum í stað þess að hitta samstarfsfélaga sína:   

 Það er kannski á svona fjögurra mánaða, fimm mánaða fresti sem við erum að 

 gera eitthvað sko. Mér finnst það alveg nóg því svo ertu alltaf með 

 vinnufélögunum í vinnunni og svo ertu kannski ekki að vinna og þá vill maður 

 bara vera heima skilurðu eða gera eitthvað annað.  

Þá kom einnig fram að þegar samstarfsfélagarnir ákváðu að hittast utan vinnunnar voru 

hittingarnir alltaf haldnir á vinnustaðnum í stað þess að ákveða að gera eitthvað 

skemmtilegt til að hrista hópinn saman eða hittast á öðrum stað til að líða ekki eins og 

starfsmennirnir væru enn í vinnunni. Einnig var nefnt að þetta væri ástæða þess að fólk 

nennti síður að mæta á þessa starfsmannahittinga:   

 Þegar við erum að hittast þá erum við að hittast á vinnustaðnum sko, bara niður 

 í kjallara.. ég hefði þá frekar verið til í að fara bara út að borða á hótelið eða 

 bara gera eitthvað svona út fyrir vinnuna, algjörlega ótengt vinnunni sko.. það 

 er miklu miklu betra, ég væri alveg til í að hafa þetta bara þannig. Þess vegna 

 kannski nennir maður síður sko.  

Jafnframt kom fram að erfitt hefði verið að fara frá barninu til að byrja með til að fara 

að vinna og að hugurinn hefði oft verið hjá barninu. Því hefði vantað meira jafnvægi á 

milli vinnunnar og fjölskyldulífsins. Þá var einnig nefnt að gott hefði verið að fá að vera 

alveg með barninu í aðlöguninni á leikskólanum:  

Það var allavega mjög gott að fá að vera með því í aðlöguninni, eiginlega bara 

 nauðsynlegt þar sem maður fékk að sjá alveg hvernig dagurinn var hjá barninu 

 og verja löngum tíma með því þarna fyrstu dagana sko. 
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5. Umræður 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf kvenna til vinnustaðarins og 

hvaða aðferðir hægt væri að notast við til að viðhalda og efla tengsl kvenna við 

vinnustaðinn í fæðingarorlofinu. Tekin voru viðtöl við átta konur sem nýlega höfðu 

lokið fæðingarorlofi og farið aftur til starfa. Niðurstaða rannsóknarinnar sýna að tengsl 

kvenna í fæðingarorlofi við vinnustað sinn eru ekki mikil og flestum fannst að samskipti 

mættu vera meiri bæði við yfirmenn og samstarfsmenn. Rannsóknarspurningin sem hér 

á að svara er hvernig er hægt að viðhalda tengslum kvenna við vinnustað sinn í 

fæðingarorlofinu.  

5.1 Samskipti við yfirmann 

Tengsl kvenna við vinnustað sinn og yfirmann eru misjöfn eftir einstaklingum. 

Jafnframt var dálítill munur á hvort um væri að ræða opinberan vinnustað eða 

einkarekinn vinnustað, en á opinberum vinnustöðum virðist vera hægara um vik að 

hliðra til verkefnum. Þær konur sem höfðu kvenkyns yfirmann áttu í meiri samskiptum 

við hann á meðgöngunni og í fæðingarorlofinu samanborið við þær sem voru með 

karlkyns yfirmann. Einnig voru kvenkyns yfirmennirnir sveigjanlegri og buðu sínum 

starfsmönnum upp á að minnka starfshlutfall ásamt því að sinna líkamlega auðveldari 

verkefnum en það var mun óalgengara meðal karlkyns yfirmanna. Kvenkyns 

yfirmennirnir reyndust almennt skilningsríkari en karlkyns yfirmennirnir, en mögulega 

er ástæðan sú að þær hafa líklega sjálfar eignast börn og þannig gengið í gegnum 

svipaða reynslu. Sumir karlkyns yfirmennirnir hvöttu konur frekar til að fara í 

veikindaleyfi á meðgöngunni í stað þess að aðlaga verkefnin og vinnuna að þeirra 

líkamlegu getu.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Bryndísar Jónsdóttur, en 

þar kom í ljós að kvenkyns yfirmenn höfðu jákvæðara viðhorf gagnvart 

fæðingarorlofinu heldur en karlkyns yfirmenn (Bryndís Jónsdóttir, 2006). Einnig eru 

niðurstöður í samræmi við rannsókn Buzzanell og Liu (2007) sem sýndi að meirihluti 

kvenna upplifðu að þær væru ekki mikils metnar í sínum störfum og að allt ferlið frá 

meðgöngu þar til þær komu til baka í vinnuna eftir fæðingarorlof innihélt kynbundin 

átök þar sem konurnar þurftu að notast við samningaviðræður við sína yfirmenn. Þetta 

bendir til þess að mikilvægt sé fyrir alla stjórnendur að kynna sér hliðaráhrif 

fæðingarorlofs og meðgöngunnar og geta þannig gert sér grein fyrir mikilvægi þess að 
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gera það sem þeir geta til að halda konum sem lengst í starfi út meðgönguna, því það 

getur skilað sér í endurkomu þeirra í sömu vinnu að loknu fæðingarorlofi.  

Morgan og King (2012) komust að svipuðum niðurstöðum, en þeir könnuðu hvort að 

yfirmenn nýbakaðra mæðra hefðu rofið sálfræðilega samninginn. Í ljós kom að brot á 

sálfræðilega samningnum sem tengist fjölskyldu viðkomandi hjálpar til við að útskýra 

ástæður þess að móðirin hætti á vinnustaðnum en þrátt fyrir brot á samningnum gegn 

starfsmanni hafði yfirmaðurinn enn möguleika á að laga það með því að beita sanngirni. 

Þá leiddu niðurstöður í ljós að ef að konunni þætti yfirmaðurinn sanngjarn er hún 

líklegri til að vera áfram í sömu vinnu eftir fæðingarorlofið.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að viðhorf yfirmannsins virtist skipta 

töluverðu máli, að hann sé skilningsríkur og sanngjarn hefur mikið að segja um viðhorf 

kvenna til yfirmanns þeirra. Þegar mæður snúa til baka á vinnustaðinn eftir 

fæðingarorlof er mikilvægt að vinnuveitendur bjóði upp á ákveðinn sveigjanleika í 

starfi eins og að leyfa þeim að koma inn í minna starfshlutfall og fá að ráða meira hvað 

viðkemur þeirra vinnutíma. Einnig skiptir máli að eiga kost á því að fá að skjótast úr 

vinnu ef eitthvað kemur upp á með barnið, t.d. í læknisferðir, ungbarnaskoðanir o.fl. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Kelly og Moen (2007) sem greina frá 

því að sveigjanleiki sé mjög mikilvægur á vinnustöðum í dag og það að starfsmenn geti 

ráðið sínum vinnutíma að einhverju leyti sjálfir. Þeir starfsmenn sem fá að stjórna sinni 

vinnuáætlun að miklu leyti sjálfir eru undirbúnari en aðrir til að takast á við eitthvað 

óvænt eins og þegar barn veikist og það þarf að fara úr vinnu og sinna því. Sveigjanleiki 

í vinnu getur þannig aukið getu móðurinnar til þess að mæta kröfum vinnu og 

heimilisins.  

5.2 Vinnustaður 

Samskipti mæðra við vinnustað sinn og samstarfsfélaga var misjafnt bæði fyrir og í 

fæðingarorlofi. Langflestar konurnar kúpluðu sig úr vinnunni í fæðingarorlofinu og 

misstu þar með meiri tengsl við vinnustaðinn heldur en mæður sem voru duglegri að 

heimsækja staðinn í fæðingarorlofinu. Flestar áttu í góðum samskiptum við 

samstarfsfélaga sína en þó var algengt að konurnar misstu tengslin í fæðingarorlofinu 

og var sumum jafnvel ekki boðið á þá viðburði sem haldnir voru eins og árshátíð, 

starfsmannahittinga og jólahlaðborð. Sumar mæðranna fengu ekki sængurgjöf frá 

fyrirtækinu og langflestar fóru sjaldan í heimsókn í vinnuna í fæðingarorlofinu og var 
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jafnframt ekki boðið á þá fundi sem haldnir voru á vinnustaðnum á meðan á 

fæðingarorlofinu stóð.  

Sumir hafa sett fram rannsóknir þess efnis að menntunarstig hafi áhrif á að líklegra sé 

að konur snúi aftur til starfa að loknu fæðingarorlofi (Gutiérrez-Domènech, 2005). Það 

má segja að það eigi að sumu leyti við í þessu tilviki hér en nokkrar konur nefndu að 

helsta ástæðan fyrir því að þær vildu halda áfram að vinna á vinnustaðnum sínum væri 

sú að þær væru menntaðar í starfi sínu. Þó héldu allar konurnar sinni vinnu þrátt fyrir 

að vera með menntun eða ekki, sem er samræmi við rannsókn Lyness o.fl. (1999) en 

þar kom fram að engin tengsl væru við það að menntuð kona snúi frekar til baka í starf 

sitt að loknu fæðingarorlofi. 

Langflestar mæðurnar fengu stuðning frá konum í svipaðri stöðu og þær voru í, en í 

fæðingarorlofinu var algengt að þær stunduðu það að mæta á svokallaða 

foreldramorgna í kirkjunni þar sem þær hittu aðrar konur með ungabörn og gátu rætt 

allt sem tengdist barninu og fæðingarorlofinu. Mæðrunum fannst mikilvægt að finna 

sér stuðning og félagsskap til þess að einangrast ekki heima í fæðingarorlofinu, en þeim 

fannst samfélagið þurfa að finna upp á fleiri og jafnvel fjölbreyttari úrræðum til að hafa 

í boði. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Millward (2006) en þar kom í 

ljós að því að algengt sé að konur upplifi skort á stuðning af hálfu yfirmanns í og eftir 

fæðingarorlofið og að þær leiti þá að stuðningi annarsstaðar frá, til dæmis frá 

einhverjum sem er í eða hefur verið í svipuðum sporum og þær sjálfar.  

5.3 Samfélagsleg viðhorf og lengra fæðingarorlof 

Allar mæðurnar upplifðu skilning frá samfélaginu í fæðingarorlofinu og þótti starfið 

mikilvægt en töluðu líka um álagið sem fylgdi því að vera að sinna ungabarni allan 

daginn. Sumar konurnar upplifðu stundum að þær væru ekki að gera mikið gagn með 

því að vera heima, maðurinn útivinnandi og þær hefðu oft minni orku í að leika við 

barnið og þar af leiðandi yrði pabbinn stundum meiri leikfélagi en mamman.  

Nokkrar mæður vildu ekki setja börnin sín til dagmömmu eða í ungbarnaleikskóla og 

hefðu frekar kosið að fá að vera lengur heima með barnið í staðinn fyrir að þurfa að 

senda það svona ung í pössun eitthvert annað. Þrátt fyrir að margar konur vilji vera 

lengur heima með barnið sitt hefur enn engin lausn fundist til að verða við þessum 

óskum. Það er dýrt fyrir bæjarfélögin á Íslandi að reka leikskóla sem er ætlaður ungum 

börnum vegna þess að þau þarfnast meiri umönnunar og því þarf fleira starfsfólk. Þegar 
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stuðningur löggjafans er skoðaður er kemur að umönnun ungra barna kemur í ljós að á 

Íslandi fá foreldrar mun minni stuðning frá samfélaginu heldur en foreldrar ungra barna 

fá á öðrum Norðurlöndum, en til dæmis fá foreldrar barna í Noregi og Finnlandi styrk 

til að geta verið lengur heima með barnið sitt (Guðný Björk Eydal, 2006). 

Upplifun nokkurra kvenna var sú að samfélagið á Íslandi ásamt löggjafanum þyrftu að 

fara að vakna og styðja þær mæður með einhverjum hætti sem myndu kjósa að vera 

lengur heima með barninu. Að mörgu leyti er eins og samfélagið á Íslandi í dag 

viðurkenni ekki þann tíma sem mæður vilja eyða í fæðingarorlofi og að ala upp sín 

börn, enda eiga mæður eingöngu rétt á þremur mánuðum í orlof ásamt því að eiga þrjá 

í viðbót sem þær deila með föður. Hvorki samfélag né löggjafi hafa samþykkt þá skoðun 

mæðra til lengra fæðingarorlofs en á Íslandi virðist vanta úrræði fyrir þær mæður sem 

kjósa að vera lengur heima með barnið sitt heldur en þessa sex mánuði sem þær geta 

mest fengið. Í stað þess að barnið fari mjög ungt til dagmömmu gæti samfélagið útbúið 

einhverskonar þjónustu sem mæður gætu nýtt sér eins og þeim hentaði. Þar væri 

starfsfólk að vinna og mæður gætu komið og hitt aðra foreldra og fengið sér kaffi, eða 

skilið börn sín eftir í einhvern tíma í pössun og skroppið sjálfar í búðina, ræktina eða 

hvað sem er. Þannig væri þetta úrræði bæði félagslegt fyrir foreldra en einnig pössun 

fyrir börnin þar sem starfsfólk væri á staðnum. 

Lengd fæðingarorlofs mæðra virðist ekki vera í samræmi við bækling um næringu 

barna sem gefinn er út af landlækni (Næring ungbarna, 2007). Þar eru konur hvattar til 

að hafa barnið á brjósti út fyrsta árið og lengur ef það hentar. Einnig kemur fram að 

eftir sex mánaða aldur sé gott að gefa barninu móðurmjólk sex sinnum á sólahring, en 

það gæti reynst erfitt að gera ef móðirin er farin að vinna aftur. 

Mæðurnar voru allar heima með barninu fyrsta árið í lífi þess og upplifðu að það væri 

mjög mikilvægt að vera heima með barnið þar sem þá væri það að taka út mikinn og 

mikilvægan þroska. Þær voru allar á sama máli um að fæðingarorlofið væri of stutt og 

þær hefðu allar viljað fá lengra fæðingarorlof. Einnig fannst þeim fæðingarorlofið vera 

illa launað og þurftu þær allar að lifa sparsamlega á meðan á orlofinu stóð. Þær voru 

allar á því að fæðingarorlofið væri mikil og mikilvæg vinna allt fyrsta árið og að 

sanngjarnara væri ef allir fengju sömu laun fyrir sömu vinnuna sem var unnin í 

fæðingarorlofinu. Nauðsynlegt er að móðirin hafi öruggar tekjur í fæðingarorlofi að 

minnsta kosti alveg þar til barnið kemst inn á leikskóla eða til dagmömmu þannig að 

eitthvað þarf að breytast til að koma til móts við þá kröfu mæðra. En þrátt fyrir að 
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margar mæður myndu vilja vera lengur heima, þá er eins og það sé ekki samfélagslega 

viðurkennt. Ein móðirin ákvað að vera heima í 1,5 ár og hefði viljað vera lengur ef hún 

hefði haft tök á því, en eftir ár í fæðingarorlofi fór fólk að ýta á hana um það hvort hún 

ætlaði nú ekki að fara að byrja aftur að vinna. 

5.4 Endurkoma 

Þegar mæðurnar komu til baka í starf sitt að loknu fæðingarorlofinu komu þær allar inn 

í minna starfshlutfall en þær höfðu áður verið í og í öllum tilvikum var ástæðan fyrir 

því breytt fjölskyldumynstur. Þær vildu geta verið meira til staðar fyrir barnið sitt með 

því að geta verið meira heima þegar barnið var heima. Það skipti líka miklu máli að 

sveigjanleiki væri til staðar á vinnustaðnum og að yfirmaðurinn væri sveigjanlegur þar 

sem mæður ungra barna vilja geta haft tök á því að skreppa frá ef eitthvað kemur uppá, 

eða ef það þarf til dæmis að fara með barnið til læknis. Nokkrar mæður nefndu að gott 

væri ef yfirmaðurinn gæfi þann kost að konan gæti komið hægt og rólega til starfa eftir 

jafn langa fjarveru og fæðingarorlofið er. Þannig gæti hún fengið aðlögunartíma og ætti 

jafnvel auðveldara með að koma til starfa. Þegar barnið var byrjað í aðlögun á leikskóla 

var gott fyrir konurnar að eiga kost á að fá að fylgja því þangað þrátt fyrir að vera byrjuð 

að vinna.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Fitzenberger o.fl. (2016) en þeir 

athuguðu hvort að konur færu aftur til vinnu að loknu fæðingarorlofi frumburðar síns. 

Í ljós kom að þegar konurnar fóru aftur til vinnu eftir fæðingarorlofið reyndist mörgum 

erfitt að sameina vinnu og móðurhlutverkið. Jafnframt þótti mörgum erfitt að koma í 

sama starf að loknu fæðingarorlofi og vildu því minnka starfshlutfall sitt. Einungis 30% 

kvenna sneru aftur í sama starf eftir fæðingarorlofið og 30% sneru aftur í minnkað 

starfshlutfall á meðan þær voru enn í orlofi. Helmingur þeirra mæðra sem fór aftur til 

vinnu að loknu orlofi kaus því að koma til baka í lægra starfshlutfall en áður.  

Einnig eru þessar niðurstöður í samræmi við rannsókn Gutiérrez-Domènech (2005) sem 

sýndi einnig fram á að konur unnu almennt minna eftir barnsburð og kusu frekar að 

vera í hlutastarfi heldur en fullu starfi. Ef konum var boðið meiri sveigjanleiki í vinnu 

eins og að vera í minna starfshlutfalli vildu þær það frekar en að hætta alveg í vinnunni. 

Þetta styður einnig niðurstöður rannsóknarinnar þar sem í ljós kom að allir 

viðmælendurnir minnkuðu við sig á einn eða annan hátt að fæðingarorlofi loknu. 

Niðurstöðurnar eru einnig í samræmi við niðurstöður rannsóknar Nowak o.fl. (2013) en 
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þar kom fram að algeng ástæða kvenna fyrir því að snúa ekki aftur til vinnu eftir 

fæðingarorlof var sú að vinnutíminn hentaði ekki fjölskyldulífinu. Þessar niðurstöður 

benda til þess að mikilvægt er fyrir alla stjórnendur að kynna sér hliðaráhrif 

fæðingarorlofs og meðgöngunnar og gera sér grein fyrir mikilvægi þess að gera það 

sem þeir geta til að halda konum sem lengst í starfi út meðgönguna því það getur skilað 

sér í endurkomu þeirra í sömu vinnu að loknu orlofi.  

Mögulega getur verið erfitt fyrir konur að koma til baka á vinnustaðinn í minna 

starfshlutfalli en áður þó það fari samt eftir eðli starfs. Það virðist vera algengt að konur 

velji að koma til baka í breytt starfshlutfall frá því sem var áður en hún varð ófrísk. 

Líklegt er að þegar um stærri vinnustaði er að ræða vilji konur í fæðingarorlofi frekar 

verða útundan og jafnvel gleymast þegar þær eru í fæðingarorlofi heldur en þegar um 

smærri vinnustaði er að ræða. Einnig getur skipt máli hvort þú sért menntaður í þínu 

starfi eða ekki, en mögulega er líklegra að þú viljir koma til baka í sama starf ef þú ert 

menntaður í því starfi heldur en að þú sért ómenntaður í meira almennu starfi.   

Mæðurnar þurftu allar að takast á við þær breytingar sem höfðu orðið á vinnustaðnum 

meðan þær voru í fæðingarorlofi. Undantekningarlaust var komið eitthvað af nýju 

starfsfólki og einnig voru dæmi um að miklar skipulagsbreytingar höfðu átt sér stað á 

vinnustaðnum. Það getur verið áskorun fyrir konu að koma til baka eftir langt 

fæðingarorlof og sérstaklega ef ekki hefur verið mikið um samband á milli konunnar 

og vinnustaðarins í orlofinu. Þegar komið var til baka úr fæðingarorlofinu töldu 

konurnar að mikilvægt væri að mæta á þá viðburði sem haldnir voru og fóru nokkrar 

mæður til dæmis með í starfsmannaferðir til útlanda fljótlega eftir að þær komu úr 

fæðingarorlofi og fannst þeim það hafa góð áhrif á vinnustaðamenninguna.   

En hvað varðar félagslegu samskipti mæðra á vinnustaðnum eftir fæðingarorlof þá 

virðist vera algengt að þau séu minni heldur en áður þar sem frítími þinn fer að mestu 

leyti í fjölskylduna. Jafnframt kom fram að eftir að konurnar höfðu eignast barn var 

löngunin minni í að hitta samstarfsfélaga sína utan vinnunnar, heldur vildu þær frekar 

eyða frítíma sínum með vinum sínum og fjölskyldu. 

5.5 Tillögur að úrbótum 

Í dag er eins og konur upplifi það að sálfræðilegi samningurinn falli úr gildi á meðan 

þær eru í fæðingarorlofi þar sem samskipti þeirra verða oft mjög lítil við vinnustaðinn 

og sú upplifun að þær séu ekki starfsmenn á meðan virðist algeng þar sem þær fá laun 
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frá fæðingarorlofssjóði en ekki vinnustaðnum. Því þarf að leggja meiri áherslu á að 

auka samskipti við þær þegar þær eru í fæðingarorlofi. Ef fyrirtæki finna leið til þess 

að koma fram við alla starfsmenn fyrirtækisins sem mikilvæga, hvort sem þeir eru í 

fæðingarorlofi eða veikindaleyfi, þá styrkir það hollustu og trú þeirra við vinnustaðinn. 

Þetta getur haft þau áhrif að þegar mæður koma til baka úr fæðingarorlofinu séu þær 

bæði tilbúnari og jákvæðari til að koma til baka á vinnustaðinn, heldur en ef tengslin 

eru lítil sem engin í orlofinu.  

Því er hægt að telja það líklegt að hollusta og tryggð viðhaldist sem best ef að 

yfirmaðurinn er í góðu sambandi við starfsmenn sína og láti þá upplifa að þeir séu 

ómissandi hluti af þeirri heild sem starfsmannahald er. Mikilvægt er að yfirmaðurinn 

viðhaldi þessu viðhorfi þrátt fyrir að starfsmenn fari í fæðingarorlof og að hann beri 

einnig ábyrgð á að konur í fæðingarorlofi séu vel upplýstar um það sem á sér stað innan 

fyrirtækisins. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef eitthvað fer úrskeiðis innan fyrirtækisins 

og þarf þá að upplýsa alla starfsmenn um stöðuna, hvort sem þeir séu í vinnu, 

veikindaleyfi eða í fæðingarorlofi, áður en þeir frétta það annarsstaðar frá. Ef til 

uppsagnar kemur er mikilvægt að hlúa vel að þeim starfsmönnum sem eftir standa og 

þá sérstaklega þeim sem eru í fæðingarorlofi þar sem þeirra staða innan fyrirtækisins er 

lögvernduð og starfsmenn gætu upplifað það að ef svo væri ekki hefði þeim einnig verið 

sagt upp.  

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með að svara var hvernig er hægt að viðhalda 

tengslum kvenna við vinnustað sinn í fæðingarorlofinum. Langflestar konurnar voru 

sammála um að þær hefðu viljað eiga í meiri samskiptum við vinnustað sinn í 

fæðingarorlofinu. Þær hefðu viljað fá boð á ýmsa viðburði sem haldnir voru, eins og 

starfsmannahittinga, árshátíðir, jólahlaðborð og starfsmannaferðir. Einnig hefðu flestar 

vilja fá upplýsingar um þær breytingar sem urðu innan vinnustaðarins, til dæmis um 

breytingar á starfsháttum og um starfsmannahald. Viðmælendum þótti það vera 

mikilvægur hluti tryggðar að vinnustaðurinn héldi góðum tengslum við sig í 

fæðingarorlofinu og að þeim liði eins og þær væru hluti af skipulagsheildinni. Þó eru 

til undantekningar þar sem konur vilja vera í minni tengslum við vinnustaðinn og því 

þarf að ræða málin og fara yfir hvernig þessum málum skuli vera háttað í fæðingarorlofi 

hvers og eins.  
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Ef yfirmaður viðheldur tengslum við starfsmann í fæðingarorlofi er líklegra að 

viðkomandi finni fyrir tryggð vinnustaðarins og þannig sé sálfræðilega samningnum 

viðhaldið á meðan á fæðingarorlofi stendur.  

Til eru nokkur atriði sem gott er að hafa í huga til þess að viðhalda tengslunum betur á 

milli kvenna og vinnustaðarins í fæðingarorlofinu. Eitt af markmiðum stjórnenda ætti 

að vera að viðhalda góðum tengslum við starfsmenn sína og ekki síst þegar 

einstaklingar fara í fæðingarorlof. En til þess að árangur náist þarf að vera til góður 

leiðarvísir sem inniheldur ýmsar leiðir sem hægt er að fara til að ná því markmiði að 

viðhalda góðu sambandi þarna á milli. 

5.5.1 Fyrir fæðingarorlof 

Í rannsókninni kom fram að mæður leituðu oft í stuðning hjá öðrum mæðrum í sömu 

stöðu og þær áttu í minni félagslegum tengslum við vinnustaðinn í fæðingarorlofinu. 

Til þess að sambandið verði meira þarna á milli er mikilvægt að yfirmaður konunnar 

sýni skilning á meðgöngunni og gæti aðlagað verkefnin að henni til að reyna að halda 

henni í vinnu sem lengst út meðgönguna. Þannig væri líka hægt að bjóða henni að 

minnka starfshlutfall sitt ef hún þyrfti á meðgöngu. Þegar fer að líða að því að 

starfsmaður fer í fæðingarorlof væri gott ef yfirmaður myndi setjast niður með 

viðkomandi og þá væri hægt að ákveða í sameiningu hvernig best sé að hafa samskipti 

móðurinnar við vinnustaðinn í fæðingarorlofinu. Það getur komið sér vel fyrir 

skipulagsheildina að halda góðum tengslum á milli móðurinnar og vinnustaðarins þar 

sem það gæti aukið líkurnar á því að hún myndi vilja snúa til baka á vinnustaðinn að 

loknu fæðingarorlofi sínu, en það að þurfa að ráða og þjálfa nýtt starfsfólk getur haft 

mikinn kostnað í för með sér. Þegar konan hættir svo í vinnu til að fara í fæðingarorlof 

er líklegt að hún upplifi sig ekki lengur sem hluta af starfsfólki vinnustaðarins þar sem 

hún fer af launaskrá og á jafnvel ekki í samskiptum við vinnustaðinn. Með því að efla 

félagsleg tengsl á milli móðurinnar og vinnunnar má að einhverju leyti auka líkurnar á 

því að hún upplifi sig sem hluta af heildinni.  

5.5.2 Í fæðingarorlofinu 

Í rannsóknarniðurstöðunum kom fram að flestar mæðurnar vildu að yfirmaðurinn hefði 

haldið sambandi við þær í fæðingarorlofinu og því væri gott fyrir yfirmanninn að hafa 

samband annað slagið til þess að halda konunni upplýstri um gang mála á 

vinnustaðnum, eins og stöðu verkefna og mannauðs. Einnig gæti yfirmaðurinn stungið 
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upp á því að skipuleggja heimsóknir móðurinnar á vinnustaðinn á þeim tímum sem 

myndu henta henni, en þá gæti yfirmaðurinn hitt á móðurina þegar hún myndi koma í 

heimsókn á vinnustaðinn. Hugsanlega myndi móðirin þá upplifa sig mikilvæga og sem 

starfsmann á vinnustaðnum og fengi ekki á tilfinninguna að hún væri að trufla vinnu, 

þrátt fyrir að vera ekki á launaskrá fyrirtækisins.   

Nauðsynlegt er að fara yfir það og móta um það stefnu hvernig starfsmannasjóðsmálum 

verður háttað á meðan mæður eru í fæðingarorlofi, en dæmisaga einnar móðurinnar sem 

tekið var viðtal við var sú að hún fékk ekki að borga í starfsmannasjóðinn á meðan hún 

var í fæðingarorlofi þrátt fyrir að hafa borgað í hann í um fimm ár áður en hún fór í 

orlof. Þegar hún ætlaði svo að skella sér með í starfsmannaferð var henni tjáð að hún 

yrði þá að borga ferðina úr eigin vasa þar sem hún væri nú í fæðingarorlofi og væri ekki 

búin að vera að borga í starfsmannasjóðinn á meðan. Hún ákvað því að fara ekki með í 

ferðina. Þetta er atriði sem þyrfti að hugsa fyrir og vera á hreinu en hugsanlega gæti 

fyrirtækið lagt í sjóð fyrir þá einstaklinga sem eru í orlofi svo það væri meiri hvatning 

að taka þátt í þeim viðburðum sem haldnir eru án þess að þurfa að borga meira en aðrir 

fyrir það. Konur myndu þá fá ákveðinn hvata til þess að taka þátt í félagslífi 

starfsmannana og til að mæta á viðburði ef starfsmannasjóður borgar eitthvað þar. 

Einnig eru mæður oftast með lágmarks laun í fæðingarorlofi og geta eða vilja jafnvel 

ekki eyða háum upphæðum í starfsmannaferðir með vinnustaðnum heldur vilja þá 

frekar gera eitthvað með maka eða vinum sínum. Það getur skipt máli fyrir konur að 

mæta á þá viðburði sem haldnir eru af vinnustaðnum til að umgangast fleira fólk og 

ekki síst til að finnast þær tilheyra enn hópi starfsmanna.  

Það er mikilvægt að reyna að halda góðu sambandi á milli viðkomandi og 

vinnustaðarins en hafa ber í huga að einstaklingurinn sem á í hlut er enn starfsmaður 

vinnustaðarins og er mikilvægt að hafa gott upplýsingaflæði þarna á milli. Stjórnandi 

fyrirtækisins ætti að sjá um að viðkomandi fái upplýsingar um alla viðburði sem 

framundan eru eins og árshátíð, starfsmannaferðir og jólahlaðborð. Þá væri einnig gott 

ef bæði samstarfsfélagar og yfirmaður myndu hvetja móðurina til að koma reglulega í 

heimsóknir annað hvort ein eða með barnið til þess að reyna að viðhalda félagslegum 

tengslum hennar við vinnustaðinn.  

Það getur verið mikilvægt að starfsmaðurinn kúpli sig ekki alveg út úr vinnunni og fái 

sendar upplýsingar um hvernig þróunin á starfinu er ef einhverjar breytingar verða því 

erfitt getur verið að upplifa það að fara í langt frí frá vinnu og ný manneskja tekur við 
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starfinu á meðan. Því er nauðsynlegt að gera viðkomandi grein fyrir að afleysingin sé 

einungis tímabundin á meðan starfsmaðurinn er í fæðingarorlofi og að starfið muni bíða 

hans að því loknu. Einnig myndu flestar konur að einhverju leyti vilja fylgjast með þeim 

breytingum sem gætu orðið á starfinu og vilja setja sig strax inn í hlutina, en líklegt er 

að það verði alltaf eitthvað tengslarof þar sem nýr maður kemur inn á vinnustaðinn og 

samskiptin verða bara þar og hin manneskjan alveg utan við. Sjálfstraust kvenna getur 

aukist við að vera aðeins inni í málunum og fá að hafa eitthvað að segja um þær 

breytingar sem verða. Þó má ekki gleyma að á þessum tíma eru konur í fæðingarorlofi 

og eru því heima að hugsa um barnið sitt og misjafnt er hversu miklu sambandi þær 

vilja halda við vinnustaðinn á meðan. Því er mikilvægt að ræða þessi mál vel áður, á 

meðan konan er í fæðingarorlofi og þess vegna getur verið enn mikilvægara að undirbúa 

endurkomu hennar vel þegar hún snýr til baka á vinnustaðinn eftir að fæðingarorlofi 

lýkur. 

5.5.3 Endurkoma 

Í fæðingarorlofinu væri gott ef móðirin og yfirmaðurinn myndu hittast til að fara yfir 

málin, en hugsanlega þyrfti að ræða hvort hún hefði hugsað sér að lengja 

fæðingarorlofið að einhverju leyti því misjafnt er hvenær börn komast inn til 

dagmömmu eða á leikskóla. Ef viðkomandi ætlar að lengja fæðingarorlof sitt eða vill 

byrja á að koma rólega til baka í vinnuna væri hægt að byrja á því að leyfa henni að 

koma í heimsóknir og aðlagast þannig vinnunni, eða byrja í minna starfshlutfalli og eiga 

kost á að auka við sig eftir því sem hún yrði öruggari í starfi. 

Einnig þyrfti að ræða um sveigjanleika og starfshlutfall konunnar, en margar konur 

velja að koma til baka í minna starfshlutfall en áður að loknu fæðingarorlofi. Ef að 

yfirmaður er sveigjanlegur með starfshlutfall móðurinnar og vinnutíma hennar með því 

að gefa henni kost á að skreppa úr vinnu, til dæmis ef það þarf að sækja barnið fyrr í 

dagvistun eða fara til læknis er líklegra að hún upplifi sig sem mikilvægan starfsmann 

innan fyrirtækisins. Þannig væri líka gott ef konan geti auðveldlega fengið frí í vinnunni 

ef eitthvað kæmi upp eða ef barnið á frídag úr dagvistun. Allt getur þetta haft hvetjandi 

áhrif á móðurina í starfi og hefur mjög líklega hvetjandi áhrif á hana til þess að snúa 

aftur í sama starf að loknu fæðingarorlofi.  

Að þessu þarf einnig að huga þegar barnið byrjaði í aðlögun hjá annaðhvort dagmóður 

eða á leikskóla, en þá þykir flestum mæðrunum sennilega mjög gott að geta fylgt 
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barninu í aðlögun fyrstu dagana svo að það finni stuðning þar sem þetta getur reynst 

börnum erfitt. Því væri nauðsynlegt fyrir móðurina að finna fyrir sveigjanleika að hálfu 

yfirmanns til að fá að fara úr vinnu til að vera til staðar fyrir barnið þegar það er að stíga 

sín fyrstu skref í sinni skólagöngu. Þegar barnið er byrjað í dagvistun má ætla að það 

verði nokkuð um veikindi hjá því til að byrja með og því má ætla að móðirin sé oft 

mikið frá vinnu vegna þess. Þá þarf yfirmaður að vera skilningsríkur og sveigjanlegur, 

en mæður sem koma til starfa að loknu fæðingarorlofi eru mikilvægur og góður 

starfskraftur. Ef að yfirmaður sýnir starfsmanni fram á sveigjanleika í starfi mun hann 

að öllum líkindum fá það til baka þar sem líklegt er að konan sé meðvituð um 

sálfræðilega samninginn og ef að hún fær sveigjanleika, fær að fara fyrr og sinna 

fjölskyldulífinu samhliða vinnunni þá eru allar líkur á því að hún muni bæta það upp á 

móti með því að standa sig í starfi. 

5.5.4 Gátlisti fyrir endurkomu starfsmanns 

Til að taka saman þann lærdóm sem hægt er að læra af þessari rannsókn gætu fyrirtæki 

komið fram með sérstakan endurkomugátlista til stuðnings fyrir stjórnendur og 

yfirmenn til þess að bæta og auðvelda endurkomu starfsmanna að loknu fæðingarorlofi.  

Mánuði fyrir endurkomu 

 Undirbúa endurkomu starfsmannsins með því að ákveða hvaða möguleikar eru 

fyrir hendi ef að viðkomandi þarfnast meiri sveigjanleika í vinnunni en áður, 

t.d. hvort hægt sé að bjóða upp á minna starfshlutfall, sveigjanlegri vinnutíma 

og þess háttar. 

Tveimur vikum fyrir endurkomu 

 Fara yfir þær breytingar sem orðið hafa á vinnustaðnum er varða 

starfsmannamál. 

 Fara yfir þær breytingar sem orðið hafa á starfi viðkomandi.  

 Spyrja út í líðan viðkomandi og fjölskyldunnar.  

 Spyrja hvernig daggæslumálum barnsins eru hugsuð. Hugsanlegt er að 

starfsmaðurinn þurfi rými til að sinna aðlögun barnsins í gæslu fyrstu vikuna.  

Fyrsti dagur endurkomu 

 Ef breytingar hafa orðið á starfinu getur verið gott að sá sem tók við 

afleysingarstarfinu sé gefinn tími til að koma viðkomandi inn í starfið á ný.  
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 Þegar starfsmaðurinn snýr aftur er hann boðinn velkominn og látinn vita að hann 

sé mikils metinn á vinnustaðnum og að gott sé að fá viðkomandi aftur til starfa.  

 Vera búinn að láta annað starfsfólk vita af endurkomu starfsmannsins þannig að 

tekið verði vel á móti honum.  

 Hafa ber í huga að erfitt getur verið að koma til baka og því er gott að vera 

duglegur að hrósa viðkomandi.  

 Daginn sem starfsmaðurinn kemur til starfa er sniðugt að brjóta upp daginn með 

góðu kaffi eða öðru uppábroti.  

Með því að viðhalda góðum félagslegum tengslum á milli vinnustaðarins og 

starfsmanns í fæðingarorlofi er líklegra að sálfræðilegi samningurinn haldist á milli 

starfsmannsins og yfirmannsins þannig að væntingar beggja aðila haldist í hendur.  

6. Frekari rannsóknir 

Í þessu verkefni voru tengsl kvenna við vinnustað sinn og viðhorf þeirra til yfirmanns 

skoðuð, en í framhaldi af þessari rannsókn gæti verið áhugavert að rannsaka hvernig 

viðhorf feður hafa til fæðingarorlofsins og hvernig þeirra tengslum í fæðingarorlofinu 

sé háttað. Algengara virðist vera að feður taki einungis sína þrjá mánuði í fæðingarorlof 

og dreifi þeim jafnvel mun meira en konur sem taka oft ár í fæðingarorlof í einu. Með 

því að skoða hvernig feður haga sínu fæðingarorlofi og hvernig þeirra tengslum við 

vinnustaðinn og yfirmann er, væri hægt að bera þá saman við konur í fæðingarorlofi. 

Einnig væri áhugavert að komast að því hvers konar viðhorf þeir upplifi frá samfélaginu 

og hvort að þeir sæki í þann félagslega stuðning sem samfélagið hefur upp á að bjóða 

fyrir einstaklinga í fæðingarorlofi, eins og foreldramorgna.  

 

 

 

7. Lokaorð 

Í þessu verkefni voru tengsl kvenna til yfirmanns og vinnustaðarins skoðuð í og eftir 

fæðingarorlof þeirra. Algengt er að konur fari í fæðingarorlof úr vinnu í einhverja 

mánuði eða jafnvel ár og fá greitt frá fæðingarorlofssjóði á meðan. Samband þeirra við 

vinnustaðinn verður gjarnan mjög takmarkað á þessum tíma og konum finnst jafnvel 
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erfitt að koma til baka í vinnuna og hafa á tilfinningunni að þær séu að byrja aftur upp 

á nýtt eftir orlofið. Til þess að viðhalda þessum tengslum konunnar við yfirmann og 

samstarfsfélaga getur verið mikilvægt fyrir þær að fara í heimsókn í vinnuna og taka 

þátt í þeim viðburðum sem haldnir eru á meðan þær eru í fæðingarorlofi. Á móti kemur 

að nauðsynlegt er fyrir stjórnendur að hafa í huga að halda sambandi við konuna og að 

henni berist boð á þessa viðburði og finni að hún sé svo sannarlega enn hluti af 

starfsmannahaldinu. 

Niðurstöður þessara rannsóknar sýna að yfirmaðurinn getur haft heilmikil áhrif á það 

hvort ákjósanlegt sé fyrir konur að koma aftur til baka í sitt fyrra starf að loknu 

fæðingarorlofi, en ef yfirmaðurinn er skilningsríkur og sýnir sveigjanleika virðist vera 

líklegra að konan vilji snúa til baka. Mjög algengt virðist vera að mæður vilji koma til 

baka í minna starfshlutfall en þær voru áður í og einnig vilja þær eiga kost á að geta 

skroppið úr vinnu eða tekið sér frí ef það er til dæmis lokað á leikskólanum hjá barninu 

eða ef það þarf að skreppa með það til læknis. Þær konur sem upplifa sveigjanleika í 

starfi eru jákvæðari gagnvart því að fara aftur í vinnu að loknu fæðingarorlofi. 

Konur upplifa sig oft ekki sem hluta af fyrirtækinu þegar þær eru í fæðingarorlofi og 

virðast fyrirtækjum og yfirmönnum vanta stefnu í þessum málum til að gera konum 

þetta auðveldara fyrir og hafa meiri eftirvæntingu þegar þær eru að koma til baka. Mjög 

mikilvægt er að jafnvægi náist á milli vinnu og fjölskyldulífs, en það eitt og sér virðist 

geta haft mjög jákvæð áhrif á starfsmann í vinnunni og heima fyrir. 
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