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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna ástæður brotthvarfs háskólamenntaðra kvenna 

af vinnumarkaði og áhrif þeirrar ákvörðunar á líf þeirra. Rannsóknin er eigindleg og byggir á 

viðtölum við átta íslenskar háskólamenntaðar heimavinnandi konur. Niðurstöður leiddu í ljós 

að það voru nokkrir þættir sem konurnar töldu hafa mest áhrif á að þær hættu á 

vinnumarkaði; að hefja starfsferil, stofna fjölskyldu og krefjandi ferill maka jók álag á konurnar 

þannig að þær sáu ekki fram á hvernig fjölskyldulífið ætti að ganga upp ef þær væru áfram á 

vinnumarkaði. Einnig kom í ljós að allar konurnar upplifðu fordóma á einhverju tímabili eftir 

að ákvörðun er tekin og töluðu flestar um að það væri helst frá öðrum konum. Það virðist 

valda mikilli innri togstreitu hjá konunum að hafa sagt upp launastarfi sínu og upplifa fordóma, 

jafnvel eigin, gagnvart því að vera heimavinnandi. Aðeins ein kona af átta stefndi 

afdráttarlaust aftur á vinnumarkaðinn. Allar töluðu þær um að hafa misst af fagþróun og færni 

við það að vera frá vinnumarkaði í þann tíma sem þær höfðu verið heimavinnandi. Þá nefndu 

þær allar að þær myndu líkega skipta um starfsvettvang ef þær færu aftur á vinnumarkaðinn 

og þá frekar bæta við sig menntun á því sviði. Þær töluðu um að ef þær færu aftur á 

vinnumarkað yrði það á þeirra forsendum og vænlegasti kosturinn væri jafnvel að stofna eigið 

fyrirtæki þar sem þær stjórnuðu tíma og álagi. Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar 

nýtist til að auka skilning á aðstæðum, reynslu og líðan menntaðra heimavinnandi kvenna. Að 

þær nýtist ennfremur til að varpa ljósi á frelsi kvenna til að velja og á rétti þeirra og getu til að 

bera ábyrgð á eigin ákvörðunum. Þá ættu niðurstöðurnar einnig að geta reynst gagnlegar fyrir 

náms- og starfsráðgjafa varðandi ráðgjöf fyrir þennan hóp í tengslum við starfsferilsþróun og 

endurkomu á vinnumarkað. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine the reasons university-educated women have for leaving 

the labor market to focus on family and home, and the impact of that decision on their lives. 

The research is qualitative and is based on interviews with eight Icelandic highly educated 

stay-at-home women. The results showed that there were several factors that the women 

felt had the most influence on them leaving the labor market; starting a career, starting a 

family and a demanding career of a spouse increased the pressure on the women, so that 

they did not foresee how family life should function if they remained in the labor market. The 

results also showed that all the women experienced prejudice at some point after the decision 

was made and talked about it being mostly from other women. It seems to cause a great deal 

of inner tension for women to have quit their jobs and they experience prejudice, even their 

own, towards being stay- at-home mothers. Regarding their return to the labor market, only 

one woman out of eight was determined to go back into the labor market. They all talked 

about having lost professional development and skills from being out of the labor market 

during the time they had been staying home. They all mentioned that they would rather look 

at a different field of work than they came from and rather add education in that field. They 

talked about that if they went back to the labor market, it would be on their terms and the 

most promising option would be to even start their own company to keep the flexibility the 

had gotten used to. Hopefully the results of the study can be used to increase understanding 

the reason, situation, experience and well-being of educated stay-at-home women. That they 

can also be used to shed light on women's freedom of choice and their right and ability to 

take responsibility for their own decisions. The results of this study should also be useful for 

educational and vocational counselors regarding counseling for this group in connection with 

career development and re-entering the labor market. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknin er unnin með 

eigindlegri rannsóknaraðferð. Markmið hennar er að veita innsýn í reynslu og líðan 

háskólamenntaðra kvenna sem snúið hafa úr launavinnu og inn á heimilið eftir að hafa tekið 

virkan þátt á vinnumarkaði. Áhuga minn á þessu efni má tengja því að ég sjálf hef verið 

heimavinnandi í rúm tuttugu ár í fjórum löndum og á þeim tíma hef ég kynnst öðrum 

heimavinnandi konum og upplifað samfélagsleg viðhorf til starfsins. Lítil almenn umræða á 

sér stað um þennan hóp og þá hefur hann fengið litla faglega athygli. Að mínu mati er þetta 

þó bæði áhugaverður og mikilvægur hópur sem full ástæða er til að huga að. Þetta eru 

einstaklingar sem hafa lokið háskólanámi, hafa öðlast mikla reynslu og er mikilvægur 

mannauður fyrir íslenskan vinnumarkað. Þrátt fyrir að vera þjóð sem sögð er framarlega á 

sviði jafnréttis virðist breytinga vera þörf til að koma til móts við þarfir kvenna sem upplifa of 

mikið álag á vinnumarkaði meðfram móðurhlutverki. Raddir kvenna sem tilheyra þessum hópi 

hér á Íslandi hafa lítið fengið að hljóma og er rannsókn mín tilraun til að veita þeim hljómgrunn 

og gefa innsýn í líf þeirra, líðan og reynslu. 

 Rannsóknin var unnin undir handleiðslu þeirra Kristjönu Stellu Blöndal og Ingólfs 

Vilhjálms Gíslasonar og kann ég þeim bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar og fagleg 

vinnubrögð. Þá vil ég þakka Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur fyrir handleiðslu við mótun 

rannsóknarinnar. Helen Breiðfjörð, Anna Sigurðardóttir, Júlía B. Björnsdóttir, Erla 

Ragnarsdóttir og Sigurborg Brynja Ólafsdóttir fá mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar á ýmsum stigum verksins. Þá verð ég að þakka vinum og fjölskyldu, sérstaklega 

eiginmanni, sýndan áhuga, skilning og hvatningu í ferlinu öllu. Síðast en ekki síst þakka ég 

viðmælendum mínum fyrir að gera þessa rannsókn að veruleika. 
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1. Inngangur 
Aðgengi kvenna að menntun hér á Íslandi sem og hinum vestræna heimi hefur aldrei verið 

betra og í dag eru konur meirihluti þeirra sem sækja sér menntun á háskólastigi. Konur voru 

árið 2019 rétt tæplega 70% allra útskrifaðra nema frá Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2020) 

og atvinnuþátttaka kvenna var um 78% árið 2018 (Hagstofa Íslands, 2020a). Unnið hefur verið 

að því að gera körlum auðveldara að sinna umönnun barna sinna með sveigjanlegu 

fæðingarorlofi og þá hefur bætt staða kvenna á vinnumarkaði, sem stuðlar að jafnlaunakerfi, 

einnig ýtt undir möguleika beggja foreldra að koma að ummönnun barna. Þá hafa miklar 

viðhorfsbreytingar átt sér stað varðandi það sem ennþá kallast hefðbundin viðhorf, en þá er 

átt við það fyrirkomulag að það sé aðeins konan sem eigi að sjá um heimilið og börnin á meðan 

karlinn sé á vinnumarkaði. Í þessari rannsókn verður þó fjallað um hefðbundin viðhorf með 

tilvísun til upphaflegrar merkingar þeirra orða þrátt fyrir að þetta fyrirkomulag sé orðið fátítt 

í dag og karlar taki sífellt aukinn þátt í heimilisstörfum (Stjórnarráðið, 2015). Þrátt fyrir allar 

þær breytingar sem hafa orðið til að auka jafna stöðu kynjanna eru þó af einhverjum ástæðum 

frekar háskólamenntaðar konur en háskólamenntaðir karlar sem hætta á vinnumarkaði. Með 

margra ára háskólamenntun að baki og á virkum starfsferli, ákveða konurnar að hætta á 

vinnumarkaði til þess að snúa inn á heimilin. Þær ákveða að verða heimavinnandi. 

 Í nútíma samfélagi þar sem einstaklingar virðast oft skilgreindir eftir stöðu sinni á 

vinnumarkaði getur það valdið togstreitu hjá konum í móðurhlutverki þar sem erfitt er að 

standa undir báðum skilgreiningum, útivinnandi og móðir. Konur sem hafa menntað sig til að 

öðlast starfsframa eins og gert er ráð fyrir í samfélaginu virðast fórna framanum til þess að 

geta skilað móðurhlutverkinu af sér eins óaðfinnanlega og samfélagið krefst af þeim (Cranney 

og Miles 2017). Háskólamenntaðar heimavinnandi konur eru minnihlutahópur sem lítið hefur 

verið skoðaður en ef litið er til rannsókna erlendis, þá sýndi rannsókn Yang og Rodriguez 

(2009) m.a. að þrátt fyrir að aukið aðgengi að háskólamenntun og góðum starfsmöguleikum 

síðustu áratugi virtust bandarískar giftar konur með háskólamenntun oftar en áður velja 

móðurhlutverkið fram yfir eigin frama.  

 Fjölskyldulíf og kynhlutverk hefur þá einnig tekið miklum breytingum síðustu áratugi 

sem bæði hefur haft mikil áhrif á hlutverk kvenna og eins kynímynd. Á margan hátt hafa þessar 

breytingar leitt til aukins jafnréttis kynjanna innan og utan heimilis, en margar rannsóknir sýna 

þó að þrátt fyrir þessa auknu þátttöku kvenna á vinnumarkaði taki þær ennþá að einhverju 

leyti meiri ábyrgð á umönnun, eða ólaunaðri vinnu, inni á heimilinu. Það er, hefðbundin 



 9 

verkaskipting virðist af einhverjum ástæðum haldast inni á heimilum þrátt fyrir að konur séu 

einnig á vinnumarkaði (Boris og Lewis, 2006; Craig og Powell, 2018; Ólöf Júlíusdóttir, Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir og Þorgerður J. Einarsdóttir, 2018; Solomon, Acock og Walker, 2004).  

 Þá virðist ákveðin þversögn ríkja innan norrænna velferðasamfélaga þar sem mikið 

hefur verið gert til að gera konum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Á sama tíma og 

sveigjanleiki á vinnumarkaði hefur verið aukinn með konur í huga hvað viðkemur vinnutíma 

og starfshlutfalli hefur lítil áhersla verið lögð á starfsþróunarmöguleika þeirra. Því hefur ekki 

tekist að jafna völd kynjanna á vinnumarkaði eins og vonir stóðu til. Karlar halda áfram að vera 

frekar í valdastöðum og virðast ennþá eiga betri möguleika á starfsþróun en konur 

(Stjórnarráðið, 2016). 

 Á Íslandi voru alls 1900 einstaklingar skráðir heimavinnandi árið 2020. Þar af voru 

konur tæp 80% þeirra, eða 1500 talsins. Ekki fást upplýsingar varðandi menntunarstig eða 

ástæður þess að þessir einstaklingar eru heimavinnandi (Hagstofa Íslands, 2021). 

 Rannsóknir vantar sem beina sjónum að ástæðum þess að háskólamenntaðar konur 

ákveða að hætta á vinnumarkaði og líðan þeirra. Þegar erlendar rannsóknir um þetta efni eru 

skoðaðar er ljóst að mikilvægt er að auka almennan skilning á ákvörðun og stöðu þessa hóps 

í íslensku samfélagi. Á Íslandi mælist mesta jafnrétti í heimi meðal kynja að teknu tilliti til 

menntunar, vinnumarkaðar, stjórnmála og heilsu (World Economic Forum, 2018). Hér á landi 

ættu því konur að hafa allar þær bjargir sem þarf til að geta sinnt starfsferli sínum þrátt fyrir 

barneignir. 

 Markmið þessarar rannsóknar er að kanna ástæður brotthvarfs háskólamenntaðra 

kvenna af vinnumarkaði og áhrif þess á líf þeirra. Rannsóknin er eigindleg. Tekin voru viðtöl 

við átta háskólamenntaðar heimavinnandi konur. Sjónum verður beint að aðdraganda þess 

að konurnar ákváðu að hverfa af vinnumarkaði og ferli þeirrar ákvarðanatöku skoðað. Þá 

verður leitast við að fá fram upplifun kvennanna af þeim áhrifum sem ákvörðunin hefur haft 

á lífsgæði þeirra og fjölskyldu. Þá verður sjónum beint að líðan þeirra í samhengi við upplifða 

samfélagslega stöðu og að lokum verða viðhorf og væntingar til endurkomu á vinnumarkað 

skoðuð. Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist til að auka skilning á aðstæðum, 

reynslu og líðan þessara kvenna, sem og að þær reynist gagnlegar fyrir náms- og starfsráðgjafa 

varðandi ráðgjöf fyrir þennan hóp í tengslum við starfsferilsþróun og endurkomu á 

vinnumarkað. 
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1.1 Að gerast heimavinnandi  

Aukin þátttaka kvenna á vinnumarkaði í vestrænum heimi síðustu áratugi hefur orðið til þess 

að þurft hefur að endurhugsa og skipuleggja kynhlutverk út frá félags- og hagfræðilegu 

sjónarhorni. Frá því að vera kynbundið ,,karl-fyrirvinna/kona-umönnun” líkan þar sem karlinn 

sérhæfir sig í launaðri vinnu en konan er heima og sér um börn, heimili og alla aðra ólaunaða 

vinnu, hefur þróunin verið sú að bæði karlinn og konan stundi launaða vinnu (e. dual-couples-

career) (Boris og Lewis, 2006; Craig og Powell, 2018; Solomon o.fl., 2004). Það er við hæfi að 

telja hér upp nokkur af þeim atriðum sem yfirleitt teljast til ólaunaðrar vinnu inni á heimili: 

Það sem viðkemur umönnun barna, eins og að versla á þau föt, skipuleggja læknisheimsóknir, 

lesa fyrir þau, sækja, skutla, aðstoða við heimanám og viðhalda skipulagi á svefni og daglegri 

dagskrá barnanna. Vinna eins og þrif, þvottur, innkaup, elda mat og ganga frá, þrífa garð og 

lóð, sjá um gæludýr, skipulagning og framkvæmd sameiginlegra tómstunda (Latshaw og Hale, 

2016).  

 Norðurlöndin standa framarlega á sviði jafnréttis og að þar ríkja meira og minna sömu 

opinberu stefnur og viðhorf varðandi jafnrétti kynjanna. Það kemur því á óvart að í rannsókn 

Bernhardt, Noack, og Lyngstad, (2008) á jafnrétti kynjanna í daglegu lífi í Svíþjóð og Noregi, 

kom í ljós að þessi viðhorf voru meira í orði en á borði. Einnig kom fram að í Svíþjóð voru bæði 

jákvæðari viðhorf til jafnréttis kynjanna og að ungt fólk þar náði frekar að yfirfæra þessi 

viðhorf á daglegt líf en í Noregi. Þar sem ekki var hægt að skýra þetta með mismunandi 

stefnum og viðhorfum stjórnvalda er talið að Svíar séu einfaldlega lengra komnir varðandi 

viðhorf til kynjajafnréttis þar sem þeirra baráttusaga er lengri. Þrátt fyrir að ungt fólk væri 

sammála um mikilvægi jafnréttis kynjanna inni á heimilinu þá virtist það ekki vera sammála 

um mat á eigin framlagi í samanburði við framlag makans varðandi skiptingu heimilisverka. Þá 

kom fram að hugsanlega vegi aukið framlag karlanna í tengslum við umönnun barna þyngra 

en þátttaka þeirra í heimilisstörfum þegar jafnréttishugmyndin var mótuð.  

 Þá verður að minnast á það að í dag virðast karlar í auknum mæli gerast 

heimavinnandi, en fáar rannsóknir hafa verið gerðar tengdar þeim hópi. Samkvæmt 

bandarískri rannsókn Kramer og Kramer (2016) virtust aðrar ástæður fyrir því að þeir gerðust 

heimavinnandi en konur. Helst var hægt að rekja það til þátta eins og stöðu vinnumarkaðar, 

menntunar og breyttrar kynímyndar. Ákveðinn hópur karla var heimavinnandi vegna þess að 

þeir fengu ekki vinnu vegna almenns atvinnuleysis eða vegna vöntunar á menntun sem störfin 

kröfðust og völdu því að vera frekar heimavinnandi en atvinnulausir. Enn aðrir völdu að vera 
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heimavinnandi vegna breyttra viðhorfa gagnvart kynhlutverkum. Þá virðast vera sterk tengsl 

milli þess að karl ákveður að vera heimavinnandi og að konan hans er meira menntuð en hann.  

 Þar með er ekki allt sagt varðandi þessa þróun. Niðurstöður bandarískrar rannsóknar 

frá árinu 2016 þar sem fjölskyldur með heimavinnandi föður og útivinnandi móður voru 

bornar saman við fjölskyldur þar sem móðirin var heimavinnandi og faðirinn útivinnandi voru 

þær að í flestum tilvikum vörðu heimavinnandi karlar mun minni tíma í uppeldi og 

heimilisstörf en heimavinnandi konur. Þá vörðu þeir einnig meiri tíma í eigin tómstundir en 

heimavinnandi konur eftir að útivinnandi makinn kom heim. Í rannsókninni kemur að auki 

fram að heimavinnandi konur virtust hafa 30 mínútum meira af tíma fyrir eigin tómstundir en 

útivinnandi maki á móti þremur klukkutímum sem heimavinnandi karl virtist hafa fram yfir 

útivinnandi maka. Þannig virtist hefðbundin hlutverkaskipting halda sér á kvöldin og um 

helgar þegar konan var ekki í sínu launaða starfi (Latshaw og Hale, 2016).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á hvernig margir samvirkandi félags- og tilfinningalegir 

áhrifaþættir hafa áhrif á það ferli sem konur ganga í gegnum þegar þær ákveða að segja upp 

starfi sínu og hverfa af vinnumarkaði. Það sem virðist hafa mikil áhrif á það hvort konum líði 

vel eftir að hafa snúið inn á heimilin er að þær hafi valið sér það sjálfar, þeim sé ekki þröngvað 

í það vegna stöðu vinnumarkaðarins. Til dæmis vegna aukins atvinnuleysis eða ófyrirséðra 

atburða eins og fjármálakreppu, heimsfaraldurs eða vegna hefðbundinna gilda samfélagsins 

sem þær lifa í (Ericksen, Jurgens, Garrett og Swedburg, 2008). 

 Bandarísk rannsókn frá árinu 2000 sýnir að heimavinnandi konur fengu þá yfirleitt litla 

samfélagslega viðurkenningu eða skilning á ákvörðun sinni um að hverfa af vinnumarkaði og 

þurftu að leggja mikið á sig til að sættast við ákvörðunina. Jafnframt kom fram að þær upplifðu 

sig undir meira álagi og uppgefnari en útivinnandi konur þar sem þær vörðu mestum hluta 

tímans í þarfir barna sinna og maka og fengu ekki þá viðurkenningu lengur fyrir störf sín eins 

og þær voru vanar að fá á vinnumarkaði (Zimmerman, 2000). Í bandarískri rannsókn frá árinu 

2017 kemur hins vegar fram að háskólamenntaðar konur voru þá í auknum mæli að velja að 

hætta á vinnumarkaði og gerast heimavinnandi. Bent er á að þær voru einnig sáttari við val 

sitt en áður og ástæða þess var breytt samfélagslegt viðhorf. Það var oftar samfélagslega 

viðurkennt að konur væru heimavinnandi. Þar kom einnig fram að hlutfall heimavinnandi 

kvenna hafði aukist úr 6,9% í 8,6% á tíu ára tímabili, 2002 -2012. Taka skal fram að þessar tölur 

ná til allra kvenna sem þar voru skráðar sem heimavinnandi, óháð menntunarstigi (Cranney 

og Miles, 2017). Þetta bendir til þess að upp úr aldamótum hafi átt sér stað samfélagsleg 
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viðhorfsbreyting sem verður til þess að háskólamenntaðar konur ákveða í auknum mæli að 

hætta á vinnumarkaði og segjast þá einnig sáttari við stöðu sína. 

 Cranney og Miles (2017) fjalla einnig um að háskólamenntaðar konur eru oft vel 

upplýstar um ígrundaðar uppeldisaðferðir, þekki mikilvægi stöðugleika á æskuárum barna og 

hafi nauðsynlegan aðgang að björgum (e. resources) til þess að geta tileinkað sér þessar 

uppeldisaðferðir. Þessar uppeldisaðferðir fela meðal annars í sér að foreldrar verji miklum 

tíma og orku í menntun og uppbyggjandi tómstundir barna sinna sem verður þá jafnvel til þess 

að foreldrar, oftast mæður, ákveða að segja upp starfi sínu á vinnumarkaði til að geta sinnt 

uppeldinu eins og kröfur samfélagsins virðast ætlast til.  

 Nýleg áströlsk rannsókn, þar sem metin voru andleg áhrif þess á börn að foreldrar eigi 

í togstreitu varðandi atvinnu og einkalíf, sýndi að þetta ójafnvægi og togstreita foreldranna 

hafði slæm áhrif á líðan barna á heimilinu. Engu máli skipti hvort það var móðirin eða faðirinn 

sem átti við þessa togstreitu að stríða. Einnig kom fram að þessi togstreita bitnaði að auki á 

samskiptum foreldra. Þegar jafnvægi kom á jókst hlýja og örvun í uppeldinu sem stuðlaði að 

betri líðan hjá börnunum og tilfinningalegur stöðugleiki allra á heimilinu jókst (Dinh o.fl., 

2017). Þessi áhersla á ígrundað uppeldi ásamt femínískum áhrifum virðast að einhverju leyti 

hafa breytt menningarlegum skilningi á starfi heimavinnandi og gefið því aukið félagslegt vægi 

(Cranney og Miles 2017; Elley-Brown, 2011; Ericksen o.fl., 2008).  

 Í finnskri rannsókn frá árinu 2014 um mæður og stöðu þeirra á vinnumarkaði í 12 

Evrópulöndum, kom fram að það væru bein tengsl á milli stefnu stjórnvalda til fæðingarorlofs 

og viðhorfum gagnvart móðurhlutverki. Norðurlöndin sem tóku þátt í rannsókninni, Danmörk, 

Finnland og Svíþjóð, skáru sig úr hvað varðaði viðhorf til fjölskyldu og vinnu, en þar var lögð 

minnst áhersla á hefðbundna verkaskiptingu kynjanna innan fjölskyldu. (Weckström, 2014).

 Eigindleg rannsókn var gerð í Noregi árið 2014 þar sem tekin voru viðtöl við 10 

háskólamenntuð hjón sem flest bjuggu við hefðbundna kynjaskiptingu þar sem karlinn vann 

úti, var í krefjandi starfi tengdu fjármálageiranum, en konan var hætt á vinnumarkaði og sá 

um börn og heimili. Þar kom fram að mennirnir töldu að fjölskyldulífið sem hægt var að skapa 

með því að konan væri heima nýttist þeim sem afdrep frá tilfinningalegu álagi vinnunnar og 

þannig gætu þeir komið heim og auðveldlega aðgreint vinnu og heimili, þyrftu ekki að koma 

heim í sama andrúmsloft og á vinnustaðnum. Þetta væri meðal annars ástæða þess að konur 

velja það að hverfa af vinnumarkaði. Þær hafa upplifað sjálfar hversu krefjandi það er að vera 

undir tilfinningalegu álagi bæði í starfi og á heimili og það séu jafnvel aðstæður 



 13 

vinnumarkaðarins, í þessu tilfelli norska fjármálageirans, sem valdi því að þar mótist umhverfi 

sem verði til þess að konur snúa inn á heimilin (Aarseth, 2014). Þetta rímar við niðurstöður 

eigindlegrar rannsóknar er tók til 10 háskólamenntaðra heimavinnandi mæðra í Malasíu árið 

2019 og sýndi fram á að það væri helst of mikið álag í starfi sem hafði áhrif á að kona ákvað 

að snúa inn á heimilið. Þar er fjallað um að þegar mikilvægustu gildi og viðmið kvenna færðust 

á ákveðnu tímabili frá vinnu og á heimilið til að sinna þörfum fjölskyldunnar, þurftu þær að 

vega og meta fórnina við að sameina vinnu og fjölskyldu og áhrif þess á líf þeirra í heild áður 

en þær tóku ákvörðun. Í öðru lagi var það neikvæð reynsla á starfsferli eins og ósveigjanlegur 

vinnutími, mikið vinnuálag, langir vinnudagar, vinnuferðir og vinnustaðamenning sem ýtti 

undir óánægju og gremju í starfi þannig að þær ákváðu að hverfa af vinnumarkaði. Þannig 

virðast það frekar krefjandi aðstæður á vinnustað sem ,,ýtir” (e. push-out) konum frá en að 

þær ,,velji sér” (e. opt-out) sjálfar að snúa af vinnumarkaði. Að það séu vinnustaðirnir sem 

þurfi að aðlaga sig aðstæðum mæðra, ekki öfugt (Lim og Mohd Rasdi, 2019). Sama mynstur 

kom fram í rannsókn þeirra Ólafar Júlíusdóttur o.fl. (2018) þar sem kannað var með 

eigindlegum og megindlegum aðferðum valdaójafnvægi kynja meðal stjórnenda í íslensku 

viðskiptalífi með tilliti til samspils fyrirtækja og fjölskyldulífs. Þar kom í ljós að velferðarstefna 

(e. welfare policies) hefur þar ekki náð að útrýma hefðbundnum samfélagslegum gildum 

varðandi kynjahlutverk og samskipti. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu sterklega til kynna að 

samfélagsleg staða móti hlutverk kynjanna og hvernig tíma virðist misskipt milli þeirra. Karlar 

í stjórnunarstöðum sögðu flestir að þeir ættu maka sem tæki alla ábyrgð á heimili og börnum 

á meðan konur í stjórnunarstöðum sáu venjulega um þá vinnu samhliða starfinu. Þá töluðu 

konurnar meira um pressu og stress og virtust taka á sig tvöfalt álag þar sem þær töldu sig 

ekki hafa sömu tækifæri og karlkyns stjórnendur til að fría sig af ábyrgð gagnvart fjölskyldu og 

heimili. Karlarnir litu á þessa fjölskylduábyrgð sem mögulega hindrun fyrir starfsframa kvenna 

þar sem þær hefðu þá ekki tíma til að vinna fram eftir og vera sýnilegar. Á sama tíma virtust 

karlarnir oft taka frá tíma til að sinna líkamsrækt eða til að styrkja tengslanet á meðan 

konurnar gáfu sér sjaldnast tíma til þess. 

 Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessum tiltekna hópi kvenna sem hér er til 

skoðunar. Þrátt fyrir að hér sé vitnað í rannsóknir sem taka helst til bandarískra kvenna auk 

malasískra, evrópskra og íslenskra gefa niðurstöður til kynna að svipaðar ástæður séu að baki 

því að háskólamenntaðar konur ákveði að hætta á vinnumarkaði og gerast heimavinnandi 

hvar sem þær eru í heiminum. Þær eru virkar á vinnumarkaði þar til þær hafa á tilfinningunni 
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að móðurhlutverkinu sé ekki nægilega sinnt vegna álags og þær greina á sama tíma frá 

óánægju í starfi. 

 

1.2 Endurkoma á vinnumarkað 

Athyglisvert er að skoða hvernig háskólamenntaðar konur sem hafa verið heimavinnandi 

meta möguleika sína varðandi endurkomu á vinnumarkað og þá hvort þær hafi yfirhöfuð 

áhuga á að fara aftur í launavinnu.  

 Í viðtölum við 54 háskólamenntaðar heimavinnandi konur í sjö borgum Bandaríkjanna 

þar sem meirihluti kvennanna hafði áform um að halda aftur á vinnumarkaðinn kom fram að 

flestar stefndu á nýjan starfsferil, annað hvort í dæmigerðum kvennastéttum eða voru óvissar, 

mjög fáar stefndu á að starfa innan sömu starfsgreinar og áður. Ástæðan var yfirleitt 

ófjölskylduvænt starfsumhverfi, töpuð færni og upplifðir aldursfordómar. Þá fannst þeim ekki 

síður mikilvægt að þær töldu sig hafa öðlast nýja færni við að takast á við nýjar áskoranir og 

séð tækifæri með aukinni reynslu sinni inni á heimilinu og með þátttöku í félagsstörfum og 

sjálfboðavinnu. Þetta hafði þau áhrif að þær skoðuðu og íhuguðu nýjar starfsleiðir sem þó 

væru lægra launaðar og með lægri stöðu (e. status) en starfið sem þær sinntu áður (Lovejoy 

og Stone, 2012). Háskólamenntaðar konur sem ákveða að vera ekki á vinnumarkaði nýta oft 

tímann til að skoða aðra kosti varðandi starfsferil sinn, þá íhlaupastörf, hlutastörf eða að 

stofna lítil fyrirtæki sem veitir þeim sveigjanleika og gerir þeim kleift að verja meiri tíma með 

fjölskyldu. Vegna þessa möguleika á sveigjanleika eru ávallt fleiri og fleiri konur sem snúa sér 

að sjálfstæðum rekstri þar sem þær geta gert það sem þær hafa áhuga á og geta á sama tíma 

notið ákveðins frelsis og uppfyllt þörf til að afreka eitthvað, fyrir sjálfsímynd og til að vera 

fjárhagslega sjálfstæðar. Þetta eru ástæður þess að sífellt fleiri konur stofna sín eigin 

sprotafyrirtæki (Moore, 2000). Í bandarískri rannsókn frá árinu 2008 um endurkomu kvenna 

á vinnumarkað er fjallað um konur sem höfðu verið heimavinnandi í 2-10 ár og vildu flestar 

snúa aftur til vinnu. Þar kom fram að líðan annarra fjölskyldumeðlima varð mikilvægasta 

umhugsunarefnið. Þær veltu fyrir sér spurningum varðandi umönnun barnana, hvaða áhrif 

það hefði á fjölskyldu ef þær færu aftur á vinnumarkað og hvað vinir myndu segja. Þær 

skoðuðu við hvaða störf þær hefðu möguleika á að starfa þar sem þær hefðu verið svo lengi 

heimavinnandi. Þá spurðu þær sig einnig hvort þær þyrftu í raun að afla tekna. Að lokum veltu 

þær fyrir sér hvort þær raunverulega vildu fara að vinna. Það er því greinilega flókið ferli fyrir 

konur að taka þessa ákvörðun og er hún tekin af hverri og einni á ólíkum tímum við ólíkar 
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aðstæður. Þetta ferli er einstakt fyrir hverja konu þar sem fjölskylduþarfir, stuðningur, 

menntunarstaða, reynsla, sjálfstraust og kostnaður eru þættir sem eru teknir með inn í 

ákvörðunina, ekki einungis hagsmunir konunnar sjálfrar. Þær konur í rannsókninni sem 

huguðu að endurkomu á vinnumarkað höfðu yfirleitt löngun til að nýta færni sína og þekkingu 

og það sem hvatti þær til að endurskoða stöðu sína voru helst þættir eins og fjárhagur, 

umhverfi, sjálfsímynd, færni og áhugi. Sá þáttur sem hafði svo hve mest áhrif á ákvörðun 

heimavinnandi konu um að fara aftur, eða ekki, út á vinnumarkaðinn var stuðningur, eða 

skortur á stuðningi, fjölskyldu og vina. Það var nauðsynlegt fyrir hana að fá endurgjöf frá 

þessum hópi varðandi ákvörðun sína. Þá var annar þáttur sem hafði mikið að segja varðandi 

möguleika á endurkomu á vinnumarkað en það voru möguleikar á störfum miðað við 

menntun og fyrri reynslu (Ericksen o.fl., 2008).  

  Í rannsóknum sem tóku til sex Evrópulanda kom fram að konur sem hafa verið 

heimavinnandi en vilja snúa aftur á vinnumarkað finna fyrir því að skortur á starfsreynslu er 

helsta orsökin fyrir því að þær fái ekki störf sem þær sækja um (Gauthier, Emery og Bartova, 

2016). Þær upplifa að þeim sé refsað fyrir að hafa tapað mikilvægum tíma frá uppbyggingu 

starfsferils á besta tíma lífsskeiðsins (Davies, 2016). Þá höfðu flestar konur í rannsókn Lim og 

Mohd Rasdi (2019) ekki hug á að snúa aftur á vinnumarkaðinn eftir að hafa verið 

heimavinnandi þar sem þær höfðu hreinlega misst sjálfstraust og trú á að þær gætu það. Þetta 

sýnir að það þarf að taka tillit til þessara tilfinningalegu þátta þegar hugað er að endurkomu 

á vinnumarkað eftir að hafa verið heimavinnandi (Gauthier o.fl., 2016; Locke og Gibbons, 

2008).  

 Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem tengjast atvinnuleit kvenna sem stefna á 

endurkomu á vinnumarkað eftir að hafa verið heimavinnandi og engar hérlendis. Þegar þær 

sem hér er getið eru teknar saman sýna niðurstöður að konurnar, ef þær fara aftur á 

vinnumarkað, velja sér oftast annan starfsvettvang en þær komu úr áður en þær hættu á 

vinnumarkaði. Einnig kemur í ljós að það eru margir þættir sem konan tekur með í dæmið og 

metur þegar hún skoðar möguleika sína á endurkomu á vinnumarkað. Þetta er áhugavert að 

skoða í tengslum við kenningar varðandi starfsferilsþróun kvenna sem er að mörgu leyti ólík 

karla. 
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1.3 Starfsferilskenningar 

Undir femínískum áhrifum áttunda og níunda áratugarins jókst áhugi á móðurhlutverkinu og 

var þá starfsferill kvenna þó nokkuð rannsakaður en svo minnkaði áhuginn (Ericksen o.fl., 

2008; Zimmerman, 2000). Samkvæmt Elley-Brown (2011), sem skilgreinir starfsferil kvenna 

ólíkum karla, hefja konur uppbyggingu starfsferils síns sem heildrænt ferli sem nær yfir 

tilfinningar þeirra og andlega líðan, líkamlega og sálfræðilega hluta lífs þeirra en ekki aðeins 

sem þátttöku í launuðu starfi. Þá skoða konur möguleika og hindranir og móta sína eigin leið 

til að hanna framrás sem er einstök, óhefðbundin og ólínuleg starfsferilsþróun. Þær eru 

tilbúnar að aðlaga starfsferil sinn eftir breytingum og truflunum sem tengjast ekki aðeins 

starfinu sjálfu eða móðurhlutverkinu, heldur þörfinni fyrir andlega næringu og að vera trú 

sjálfri sér og sinna eigin heilsu  

 Niðurstöður margra rannsókna sýna kosti þess að sinna margforma hlutverkum (e. 

multiple roles) eins og launuðu starfi, móðurhlutverki og félagslegu hlutverki og getur hvert 

hlutverk styrkt önnur. Það eru þó gæði hlutverkanna sem skipta meira máli en fjöldi þeirra. Of 

mörg hlutverk á sama tíma geta leitt til streitu og álags (Hoffnung og Williams, 2013). Þetta 

getur þá valdið því að konur velja að fækka hlutverkum, til dæmis með því að segja upp starfi 

sínu á vinnumarkaði. Til þess að fá skilning á því fjölþætta ferli sem á sér stað þegar kona 

ákveður að gera svona miklar breytingar á starfsferli sínum með því að hætta á vinnumarkaði 

og verða heimavinnandi er mikilvægt að fá innsýn í upplifun hennar og reynslu. Reynt verður 

að skýra ferlið með starfsferilskenningum sem hjálpa við að varpa ljósi á þætti sem hafa áhrif 

á starfsferilsþróun kvenna. 

 Sumar starfsferilskenningar henta betur en aðrar til að greina og útskýra starfsferil 

kvenna sem þykir oft á tíðum ólíkur starfsferli karla. Konur virðast oft taka ákvarðanir varðandi 

starfsferil sinn út frá mörgum þáttum og velta jafnvel fyrir sér áhrifum ákvörðunarinnar á aðra, 

til dæmis fjölskyldumeðlimi (Mainiero og Sullivan, 2005). Starfshyggjukenning og lífshönnun 

Savickas (e. Career construction and life design; CCTP) gæti nýst til að varpa ljósi á stöðu 

kvenna og einnig sem aðferð til nálgunar þegar konur leita eftir náms- eða starfsráðgjöf. Ekki 

síst fyrir þennan hóp kvenna, sem tekur ekki aðeins U-beygju á starfsferli sínum heldur ferðast 

í raun yfir hlykkjótt gatnamót þar sem er horfið af vinnumarkaði eftir upphaf starfsferils og 

svo jafnvel komið aftur inn á hann síðar undir öðrum formerkjum. Sjálfsmynd og sjálfstraust 

hafa mikið að segja fyrir konu sem gerir afgerandi breytingar á starfsferli sínum. Savickas 

byggir kenningu sína á huglægum starfsferli eða út frá upplifun einstaklinga á þeirra eigin 
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starfsferli. Hvernig einstaklingur upplifir starfsferil sinn, túlkar hann og segir frá honum er það 

sem skiptir mestu máli. Hvernig einstaklingurinn lítur á og upplifir sjálfan sig er miðpunktur 

starfshyggjukenningarinnar (Savickas, 2011). Aðlögun á starfsferli er einnig mikilvægt hugtak 

í kenningu Savickas en með aðlögun á hann við hvernig einstaklingur bregst við þeim 

breytingum sem verða á starfsferli hans. Aðlögunarhæfni á starfsferli felur í sér að ráða vel við 

starfsþróun, breytingar, áföll og óvissu. Fólk á misauðvelt með aðlögun en samkvæmt 

kenningu Savickas upplifir fólk árangur, ánægju og framþróun ef aðlögun á sér stað. 

Aðlögunarhæfni er ekki persónueinkenni heldur sálfélagsleg hugsmíð (e. construct) sem hægt 

er að bæta og styrkja. Savickas lýsir aðlögunarhæfni á starfsferli í fjórum víddum; umhugsun 

(e. concern) þar sem einstaklingur horfir til framtíðar með jákvæðum huga, er umhugað um 

framtíð sína. Stjórn (e. control) sem tekur til vilja einstaklings um að taka ákvörðun, gera 

áætlun og hafa sjálfsaga. Forvitni (e. curiosity) sem felur í sér vilja til að víkka 

sjóndeildarhringinn, kanna tækifæri og möguleika og í lokin er talið að sjálfstraust (e. 

confidence) skipti máli, en það lýsir trú einstaklings á sjálfum sér, bjartsýni og þrautseigju. 

Þessar fjórar víddir eiga við um þær bjargir sem einstaklingur býr yfir og hjálpa honum þegar 

kemur að breytingum á starfsferlinum (Savickas, Porfeli, Hilton, og Savickas, 2018). Á Íslandi 

hefur verið unnið með þetta líkan og kallast þá KANS, eða könnun á aðlögunarhæfni á náms- 

og starfsferli (e. Career Adapt-Abilities Inventory, CAAI) og tveimur víddum bætt við; 

samvinnu (e. co-operation) sem á við hvort einstaklingur eigi auðvelt með að tengjast og vinna 

með öðrum og fá þá í lið með sér og samfélagsvitund (e.citizenship/social contribution) þar 

sem framlag til samfélagsins skiptir máli, að einstaklingur vilji standa sig vel (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2014). Þetta líkan má nota til að skilja ákvörðunina 

að kona tekur þetta skref að umbylta lífi sínu með því að segja upp stöðu sinni á vinnumarkaði 

eftir að hafa lokið háskólaprófi. Hún hefur trú á því, eða telur sér trú um, að hún sé að taka 

rétta ákvörðun og muni aðlagast henni þrátt fyrir að því fylgi óvissa og jafnvel togstreita. Hún 

er að taka ákvörðun sem hún telur að muni bæta líf sitt og sinna nánustu. Hún finnur leiðir til 

aðlagast og þar með uppfylla víddirnar sex.  

 Þá má einnig tengja þetta ferli konunnar félagslegri og hugrænni starfsferilskenningu 

(e. Social Cognitive Career Theory; SCCT). Þar er fjallað um þrjú grundvallaratriði þegar kemur 

að því að velja sér starf: Trú á eigin getu (e. self-efficacy) sem er lykilhugtak í kenningunni, 

væntingar um árangur (e. outcome expectation) og persónuleg markmið (e. personal goals) 

en SCCT skoðar hvernig þessir þættir hafa áhrif á útkomu starfsþróunar og val einstaklinga á 
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starfsferli. Mikil trú á eigin getu segir til um jákvætt mat á eigin færni og öryggi um að hafa 

getu til að ná fram markmiðum sínum. Einstaklingar sem hafa jákvæða trú á eigin getu eru 

líklegir til að takast á við erfið verkefni og þannig aukast líkur á framförum einstaklingsins. Trú 

á eigin getu leiðir af sér þátttöku einstaklings í umhverfi sínu, hvort sem er vitsmunalega, 

félagslega eða hegðunarlega á þeim sviðum sem viðkomandi setur sér markmið um að ná 

árangri á. Þá er einnig fjallað sérstaklega um áhrifavalda í starfs-vali og ferli kvenna svo sem 

hindrandi og hvetjandi. Hindranir geta verið af samfélagslegum toga, t.d. staðlaðar 

kynjaímyndir eða fjárhagur, félagsmótandi eins og togstreita milli fjölskyldulífs og starfs og 

svo hugarfarslegar hindranir, hvernig konan sér sig og sjálfsmynd hennar. Hvatning eru þættir 

eins og menntun og fjölskylduþættir, en sumir fjölskyldubundnir þættir geta virkað bæði sem 

hindrun og hvatning (Sharf, 2013). Samkvæmt SCCT hefur kona sem gengur í gegnum þetta 

ferli að öllum líkindum mikla trú á sjálfri sér, hún telur að þetta sé framþróun í lífsgæðum 

sínum og fjölskyldu. Hún setur sér ekki alls ekki minni markmið sem heimavinnandi en 

útivinnandi, hún vill ná árangri.  

 Um síðustu aldamót skrifaði Belkin (2003) tímamótagrein í New York Times þar sem 

hún fyrst allra fjallaði um „opt-out” byltinguna eins og hún nefndi hana. Þar vakti hún athygli 

á háskólamenntuðum konum sem þá í auknum mæli virtust ákveða að hætta á vinnumarkaði 

á miðjum starfsferli án þess að til kæmi kynbundin mismunun í starfi. Þær nýttu sér 

fæðingarorlof til að stíga til baka frá vinnustað þar sem upplifðu of mikið álag. Vinnutími var 

stöðugt að aukast og þær vildu endurskoða stöðu sína. Þær sem efni höfðu á völdu margar að 

snúa ekki til baka úr fæðingarorlofi. Hún benti á að enginn virtist gera athugasemdir við þessa 

þróun þar sem um konur væri að ræða. Hún velti því upp að ef háskólamenntaðir karlar 

myndu í sama hlutfalli hætta á vinnumarkaði, þá fyrst myndi eiga sér stað skoðun og breyting 

á vinnustaðamenningu. Mainero og Sullivan (2005) hönnuðu í framhaldi af þessari grein og 

umræðu sem fór af stað um starfsþróun kvenna Kviksjárlíkanið (e. Kaleidoscope Careers 

Model; KCM). Með því er reynt að útskýra hvaða ástæður gætu helst haft áhrif á að 

háskólamenntaðar konur, frekar en karlar, ákveða að hætta á vinnumarkaði. Líkanið nýtist vel 

til að útskýra margþættar ástæður, háðar bæði persónulegum og vinnutengdum þáttum, og 

tengjast einnig stöðu konunnar í starfsferilsþróun sinni. KCM- líkanið byggir á þremur þáttum 

sem eru: Sjálfið, eða að vera sönn sjálfri sér (e. authenticity) þar sem spurt er, get ég verið ég 

sjálf í þessum aðstæðum og sönn sjálfri mér? Jafnvægi (e. balance) þar sem velt er fyrir sér, ef 

ég tek þessa ákvörðun varðandi starfsferil minn, get ég fundið jafnvægi við aðra hluta lífs míns 
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þannig að allt myndi eina heild? Og að lokum áskorun (e. challenge) þar sem leitast er við að 

skoða hvort ákvörðunin sé nægileg áskorun. Þessir þrír þættir eru ávallt til staðar en eru 

mismikið í forgrunni við ákvarðanatöku á starfsferli eftir stöðu einstaklings á lífskeiði sínu.  

 Kviksjá (e. Kaleidoscope) er myndlíking fyrir þessa þrjá þætti þar sem hægt er að snúa 

kviksjánni þannig að þættirnir þrír skipti bæði um form og liti sem hefur allt áhrif á hvert annað 

og myndar í hvert skipti nýtt mynstur sem er einstakt fyrir hvern einstakling (Elley-Brown, 

Pringle og Harris, 2018). 

 Samkvæmt Kviksjárlíkaninu er áskorun í forgrunni í upphafi starfsferils konu. Hún tekur 

á sig aukna ábyrgð þar sem hún sækist eftir aukinni áskorun. Þættirnir jafnvægi og að vera 

sönn sjálfri sér eru til staðar og mikilvægir þættir engu að síður þó þeir séu í aukahlutverki á 

þessum tíma. Um miðbik starfsferilsins er það jafnvægi sem er í forgrunni. Fjölskylduþarfir 

ganga fyrir og konan aðlagar starfsferil sinn á þessum tímapunkti þannig að hún sé lausari við 

og sveigjanlegri varðandi tímaskipulag. Hér skiptir ekki máli hvort konan er einhleyp eða gift, 

móðir eða ekki. Á meðan gift kona setur barneignir og uppeldi barna hér í forgrunn leggur 

einhleyp kona á þessum tíma áherslu á að finna maka og/eða eignast barn. Áskorun er hér til 

staðar og tengist því að vilja sinna þessu starfi svo sómi sé af. Sjálfið er hér í bakgrunni þar 

sem þarfir fjölskyldunnar ganga fyrir. Á seinni hluta starfsferils er það í fyrsta lagi sjálfið, ósk 

um að vera sönn sjálfri sér og taka ákvarðanir sem þjóna eigin tilgangi, sem er í forgrunni. 

Flestar konur vilja á þessum tíma áskorun en á öðrum forsendum en áður og ósk um jafnvægi 

er enn til staðar en ákvarðanir stjórnast fyrst og fremst af þörf fyrir að þjóna sjálfinu, að vera 

hún sjálf. Á þessu tímabili gerir konan oft miklar breytingar í lífi sínu, skiptir um vinnu eða 

stofnar eigið fyrirtæki, fer aftur í nám eða gerir miklar persónulegar breytingar (Mainero og 

Sullivan, 2005).  
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Rannsóknir sem gerðar hafa verið á kviksjárlíkaninu hafa greint kynbundinn mun á 

starfsferilsmynstri þar sem mynstur kvenna er svokallaður beta-starfsferill eða eins og áður 

kom fram: fyrst áskorun í forgrunni, þá jafnvægi og að lokum að vera sönn sjálfri sér. Karlar 

hins vegar virðast þróa það sem kallast alfa-starfsferilsmynstur sem hefst með áskorun í 

forgrunni, um miðbik starfsferils er það sjálfið, að vera sannur sjálfum sér og á seinni hluta 

starfsferils kemur jafnvægið í forgrunn (Elley-Brown o.fl., 2018). 

 Það er flókið ferli að skipta um starfsvettvang og ekki síður þegar horfið er af honum. 

Því er mikilvægt að styrkja konur í sinni ákvörðunartöku og þá eru nokkrar lýsandi 

ráðgjafakenningar um ákvörðunartöku á starfsferli sem nýst gætu náms- og starfsráðgjöfum 

til að skilja og greina starfsferil kvenna og styðja við þær í ferlinu.  

 

Mainiero og Sullivan (2005). 
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1.4 Ráðgjöf 

Hámenntaðar konur sem ákveða að hverfa af vinnumarkaði inn á heimilin þrátt fyrir virkan 

feril á vinnumarkaði virðast ganga í gegnum tilfinningalega flókið ferli sem mikilvægt er að 

horfa til þegar unnið er með þennan ráðþegahóp (Rubin og Wooten, 2007). 

 Lífsferilskenningin, eða Miller-Tiedeman´s Lifecareer Theory, er kenning sem gæti nýst 

til að varpa ljósi á starfsferil háskólamenntaðra heimavinnandi kvenna þrátt fyrir að vera ekki 

sett fram með aðeins konur í huga. Lífsferilskenningin leggur áherslu á að hafa trú á því að 

einstaklingur geti unnið úr upplýsingum og tekið eigin ákvarðanir. Hann sé í raun sinn eigin 

kenningasmiður. Einstaklingur er ekki að leita að náms- og starfsferli, heldur er litið á líf hans 

í heild sem hans náms- og starfsferil. Áherslan á mikilvægi þess að hlusta á sjálfan sig er greint 

í persónulegan (e. personal) og almennan (e. common) raunveruleika. Persónulegur 

raunveruleiki vísar til tilfinninga einstaklings um hvað sé rétt. Það er tilfinningin að sú 

ákvörðun eða átt sem muni verða tekin sé viðeigandi og sú rétta fyrir hann sjálfan. Almennur 

raunveruleiki er það þegar aðrir segja einstaklingnum hvað hann ætti að gera, t.d. ,,þú getur 

fengið betra starf en þetta” eða ,,þú kemst ekki áfram í lífinu án háskólagráðu.” Almennur 

raunveruleiki getur einnig falið í sér skoðun sérfræðinga. Náms- og starfsáðgjafi sem aðstoðar 

ráðþega samkvæmt kenningunni vinnur með flæði á starfsferli hans og hvorki túlkar né 

dæmir. Ráðgjafaraðferðin er ætluð til að aðstoða ráðþega til að virða og sættast við ákvörðun 

sína og efla sjálfsvitund. Þegar sjálfsvitund ráðþega eykst getur hann einbeitt sér að því að 

skilja breytingar í lífi sínu, skapað jafnvægi, og hann verður meðvitaðri um breytingarnar og 

skilur tengsl þeirra við samfélagið og þannig aðlagast þeim á farsælan hátt (Sharf, 2013). Þetta 

tengist vel því þegar kona tekur ákvörðun um að hætta á vinnumarkaði þrátt fyrir að það 

myndist við það togstreita. Hún upplifir of mikið álag milli fjölskyldulífs og starfs og tilfinningin 

segir henni að eitthvað þurfi að breytast til að bæta hag hennar. Hún treystir innsæi sínu og 

með tímanum sættist hún við breytta stöðu sína og sannfærist um að ákvörðunin hafi verið 

sú rétta. 

 Heildræn nálgun á heildstæðri lífsáætlun (e. Hansen´s Holistic approach to Integrative 

Life Planning eða ILP) er önnur nálgun sem gæti nýst til ráðgjafar varðandi endurkomu á 

vinnumarkað. Þar er unnið með líkan sem leggur áherslu á leiðir til að gera samfélagið að betri 

stað á sama tíma og einstaklingnum er hjálpað með áhyggjur sínar af þróun starfsferils (e. 

career concerns). Líkanið endurspeglar samspil milli kyns og fjölmenningarlegra vandamála (e. 

multicultural issues). Þá er horft á breytingar á vinnustað, í fjölskyldu og samfélagi sem eina 
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heild, að allt hafi áhrif á annað. Gert er ráð fyrir sex mikilvægum lífshlutverkum (e. life tasks) 

einstaklings sem hafa þurfi í huga við ráðgjöf: 

1. Finna vinnu sem þarfnast þess að vera sinnt (e. needs doing) í breytilegu alþjóðlegu 

samhengi (e. changing global context). Það muni gagnast ráðgjöfum og ráðþegum að 

hafa heimssýn sem nær út fyrir vinnumarkað nánasta umhverfis (e. local job market). 

2. Hugsa um líkamlega, andlega og tilfinningalega heilsu (e. meaningful whole). 

3. Tengja fjölskyldu og vinnu. Mikilvægt er í heildstæðri lífsáætlun að aðstoða ráðþega 

að skilja að fjölskyldan eigi ekki alltaf að aðlagast vinnunni heldur ætti vinnan einnig 

að geta aðlagast fjölskyldunni. 

4. Meta fjölmenningarlegt samfélag og taka þátt í því. Ráðgjafar og ráðþegar þurfa að 

skilja og taka þátt í fjölmenningu og á sama tíma átta sig á sínum eigin fordómum og 

viðhorfum. Þegar einstaklingur víkkar út heimssýn sína gerir það honum auðveldara 

fyrir að lifa í fjölmenningarsamfélagi. 

5. Kanna tilgang og merkingu. Þungamiðja (e. central) í lífi margra er að kanna hið 

andlega (e. spiritual) í sinni sjálfsskoðun. 

6. Takast á við persónulegar umbreytingar (e. personal transitions) og 

skipulagsbreytingar. Einstaklingar þurfa að átta sig á að margar umbreytingar eiga sér 

stað í lífinu, skipulagðar eða óvæntar. Einstaklingar þurfa ekki aðeins að kljást við 

þessar breytingar heldur einnig við álag og áhrif sem þær geta haft á fjölskylduna og 

þar getur náms- og starfsráðgjafi aðstoðað ráðþegann við að takast á við og vinna 

skipulega úr breytingum sem tengjast starfsferli (Hansen, 2011). Þessi nálgun á vel við 

um ráðgjöf fyrir konur þar sem þær horfa á starfsferil sinn sem hluta af heildrænni 

þróun þar sem allt hefur áhrif á annað. Heildræn nálgun er hér mikilvæg til að fá góða 

mynd af einstaklingnum og lífi hans. Í ráðgjöf þarf að sýna konunni stuðning við 

ákvörðun um að fara í fulla vinnu, hlutastarf, íhlaupastarf eða jafnvel því að fresta 

endurkomu á vinnumarkað. Konan verður að geta tekið ákvörðun sem hún telur 

heillavænlegasta fyrir sig. Hópráðgjöf myndi jafnvel henta vel þar sem konurnar fá 

stuðning af hver annarri og vissunni um að þær séu ekki einar á báti (Ericksen o.fl., 

2008) þar sem heimavinnandi konur eiga á hættu að einangrast ef þær fá ekki stuðning 

af öðrum í sömu stöðu (Warner, 2005). 

 Eigindleg rannsókn Elley-Brown (2011) lýsir hvernig frásagnaraðferð Savickas er notuð 

til að skoða starfsferil. Það eru þemu sem koma fram í sögunni sem geta gefið starfsferli 
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merkingu og tilgang. Þegar einstaklingur segir lífssögu sína getur hann greint sína eigin 

persónulegu hugmyndafræði sem breytir hugmynd (e. essence) í áhuga (e. interest), 

spennu (e. tension) í ásetning (e. intention) og þráhyggju (e. obsession) í starfsferil (e. 

profession). Frásagnaraðferð Svickas gæti hér aukið innsæi og skilning ráðþega á lífi sínu 

og hentað vel í vinnu með þessum ráðþegahóp. Með frásagnaraðferðinni getur ráðþegi 

öðlast nýja sýn og skilning á minningum, núverandi stöðu og framtíðarlöngunum. Lögð er 

áhersla að hlustað sé af athygli á ráðþega þannig að þeir upplifi að mark sé tekið á frásögn 

þeirra. Þannig segja þeir nánar og af meiri dýpt frá lífi sínu og starfi. Auk þess að skoða líf 

ráðþega og finna þemu geta ráðgjafar sem nýta sér frásagnaraðferð Savickas í náms- og 

starfsráðgjöf endurhannað (e. co- create) stöðu ráðþega þannig að í stað þess að hann 

upplifi sig hjálparvana gagnvart vandamáli sé hann í góðri stöðu til að leysa málið sjálfur 

og grípi frekar til aðgerða (Taylor og Savickas, 2016). 

 Þessar starfsferils- og ráðgjafakenningar gætu stutt náms- og starfsráðgjafa þegar 

hann vinnur með þennan hóp ráðþega. Þær varpa ljósi á stöðu konunar á hverju tímabili. Þá 

getur komið fram hver raunverulegur vilji hennar, áhugi og markmið eru þegar merking fæst 

í sögu hennar. Þannig getur náms- og starfsráðgjafi aðstoðað við að finna leiðir sem henta 

henni til að leysa vandamál og togstreitu og taka ákvarðanir út frá hennar eigin þörfum. Þá er 

rannsókna þörf til að greina undirliggjandi þætti sem draga úr áhuga og áformum kvenna 

varðandi endurkomu á vinnumarkað eftir að hafa verið heimavinnandi og hvernig aðkoma 

náms- og starfsráðgjafa gæti nýst við að styðja við það ferli.  

 

1.5 Rannsóknarspurningar 

Ástæður fyrir því að háskólamenntaðar konur snúa af vinnumarkaði og líðan þeirra sem 

heimavinnandi hefur eitthvað verið rannsakað erlendis en lítið sem ekkert hér á landi. Með 

þessari rannsókn vil ég reyna að veita innsýn í líf og reynslu þessara kvenna, skoða helstu 

áhrifaþætti sem leiða til þess að þær taka þá ákvörðun að snúa af vinnumarkaði, líðan þeirra 

og hvernig þær upplifa samfélagslega stöðu sína. 

 Ég valdi að gera eigindlega rannsókn með opnum spurningum þar sem sú nálgun gerir 

rannsakanda kleift að fá innsýn í hugsanir, tilfinningar, reynslu og lífshlaup viðmælandans 

(Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). Rannsókn mín tekur til háskólamenntaðra kvenna sem 
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hafa verið á vinnumarkaði en eru nú heimavinnandi, þ.e. sinna ekki launaðri vinnu utan 

heimilis og rannsóknarspurningar sem reynt verður að svara eru eftirfarandi: 
• Hver var aðdragandi þess að háskólamenntaðar konur völdu að hverfa af 

vinnumarkaði?  

• Hvaða ferli gengu þær í gegnum varðandi þá ákvarðanatöku?  

• Hvernig upplifa þær áhrifin sem ákvörðunin hefur á lífsgæði þeirra og fjölskyldu?  

• Hvernig upplifa þær samfélagslega stöðu sína? 

• Hver eru framtíðaráform varðandi endurkomu á vinnumarkað? 

 

2 Aðferð 

Í þessari rannsókn eru notuð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem hún hentar vel þegar öðlast 

á skilning á reynslu og líðan einstaklinga sem rannsóknin tekur til. Unnið er með opin 

einstaklingsviðtöl (e. in-depth interviewing) þar sem þátttakandi getur með eigin orðum líst 

sínu sjónarhorni á líf sitt, reynslu og aðstæðum (Taylor o.fl., 2016). Viðtölum, sem eru 

algengasta form eigindlegrar rannsóknaraðferðar, er t.d. beitt þegar rannsakandi vill læra af 

persónulegri reynslu fólks. Viðtöl veita innsýn í „innri tilveru” fólks, hugsanir þeirra, 

tilfinningar, reynslu og lífshlaup. Í viðtölunum er stuðst við samtöl byggðum upp á 

fyrirbærafræði (e. phenomenology) þar sem leitast er við að fá fram ekki einungis áhrif 

ákveðinnar ákvörðunar heldur greina ástæður sem leiða til þess ferlis að ákvörðun er tekin 

(Creswell, 2007; Russo-Netzer og Mayseless, 2014). Þrátt fyrir að eigindleg rannsóknaraðferð 

sé kerfisbundin og fylgi ákveðnum hefðum er hún alls ekki formföst. Það er ekki verið að leita 

að einum réttum sannleika heldur er veruleiki einstaklings skoðaður og metinn frá sjónahorni 

hans sjálfs og hann einn sér um að túlka sína upplifun og setja merkingu í hana (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011). 

 

2.1 Þátttakendur 

Rannsóknin byggir á hálfstöðluðum (e. semi-structured) viðtölum við átta íslenskar konur. Við 

val á þátttakendum voru notuð þrjú viðmið, að konurnar hefðu lokið a.m.k. grunnmenntun á 

háskólastigi, hefðu á einhverjum tíma verið virkar á vinnumarkaði og að þær væru ekki í 

launaðri vinnu þegar viðtölin fóru fram. Til að tryggja nafnleynd og trúnað valdi hver kona sér 

dulnefni sem notuð verða þegar vísað er í gögn hennar.  
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 Notast var við snjóboltaúrtak (e. snowballing) þannig að einn viðmælandi bendir á og 

kynnir næsta mögulega þátttakanda en snjóboltaúrtak er ein auðveldasta leiðin til að nálgast 

viðmælendur í eigindlegum rannsóknum. Hins vegar getur sá ókostur fylgt aðferðinni að 

viðmælendahópurinn verður of einsleitur (Taylor o.fl., 2016). Í þessari rannsókn er þó leitast 

við að skoða hóp sem á að baki svipaða reynslu til að bera saman og því á snjóboltaúrtak 

sérstaklega vel við. Konurnar átta sem tóku þátt í rannsókninni voru frá þrítugu til rúmlega 

fimmtugs. Þær áttu tvö til fjögur börn og luku allar grunnnámi í háskóla hér á landi. Þrjár þeirra 

voru með meistaragráðu að auki og tvær með annað viðbótarnám á háskólastigi. Tvær 

kvennanna höfðu verið heimavinnandi í tvö til fjögur ár, tvær í um 10 ár og fjórar í kringum 20 

ár. Fimm þeirra voru búsettar á höfuðborgarsvæðinu og þrjár erlendis. 

 

2.2 Framkvæmd 

Vinna við rannsóknina hófst í september 2020. Haft var samband við hugsanlega þátttakendur 

í gegnum samskiptamiðilinn Messenger og eins með textaskilaboðum í síma. Rannsóknin var 

í fyrstu samskiptum stuttlega kynnt, sem og markmið hennar. Alls var haft samband við 11 

konur, tvær þeirra vildu ekki taka þátt og við nánari athugun kom í ljós að ein uppfyllti ekki öll 

viðmið fyrir þátttöku. Þeim átta sem samþykktu að taka þátt þótti efnið þarft og áhugavert. 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 5. október 2020 - 29. janúar 2021 og stóðu í frá 25 mínútum 

upp í 47 mínútur. Þrjú viðtöl fóru fram í gegnum fjarskiptaforrit, þrjú á heimili rannsakanda, 

eitt á heimili þátttakanda og eitt í tómstundahúsnæði þátttakanda. Hljóðritun fór fram á 

snjallsíma með forritinu Voice-memo eða í gegnum samskiptaforritið Teams. Í upphafi viðtala 

fór rannsakandi yfir samþykkis- og trúnaðaryfirlýsingu (sjá fylgiskjal 1) og undirritaði ásamt 

þátttakanda eða fékk munnlegt samþykki á upptöku eftir að leyfi var fengið til að taka viðtalið 

upp. 

 

2.3 Úrvinnsla gagna 

Greining viðtala fór fram þannig að saga konunnar var skoðuð með tilliti til atburða, aðstæðna 

eða áhrifa sem verða til þess að hún ákveður að hætta að vinna. Þetta var gert með aðferðum 

grundaðrar kenningar (e. grounded theory) en þá er engin tilgáta sett fram um niðurstöður 

fyrir fram og kenning byggð út frá gögnum sem rannsakandi safnar (Charmaz, 2014). 
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 Eftir hvert viðtal skráði rannsakandi niður aðdraganda viðtals og það sem hann taldi 

að skipti máli að muna við afritun og ritun athugasemda (AR) sem fram fór samhliða. Þegar 

því var lokið hófst greiningarferlið með opinni kóðun þar sem gögnin eru grandskoðuð og 

leitað er að hugtökum, þemum eða kóðum. Þannig reynir rannsakandi að finna kjarna hvers 

viðtals með því að draga fram það sem honum þykir sérlega lýsandi fyrir upplifun viðmælanda 

og merkja við orð og setningar þannig að hægt sé að sjá söguþráð og finna þemu. Þá tók við 

markviss kóðun en þá eru gögnin skoðuð út frá einu þema eða kóða sem fannst í opinni kóðun 

og þau atriði tengd hugtökum eða öðrum þemum. Þannig er hægt að vinna gögnin í þemu og 

undirþemu. Sífelldur samanburður á sér þá stað þannig að hvert viðtal var afritað, kóðað og 

greiningarblöð notuð til að halda saman þemum og hugtökum sem komu fram í hverju viðtali. 

Það sama var gert við gögn úr næsta viðtali og borið saman greiningar annarra viðtala 

(Charmaz, 2014).  

 Með eigindlegri aðferðafræði er reynt að fá fram upplifun einstaklingsins á atburði eða 

reynslu í lífi hans sjálfs. Skoðanir rannsakanda eiga ekki að hafa áhrif þar á. Rannsakandi þarf 

því að vera mjög meðvitaður um sína eigin reynslu af rannsóknarefninu og um hugmyndir sem 

tengjast því og væntinga til niðurstöðu (Creswell, 2007; Taylor o.fl. 2016). Þar sem ég hef sjálf 

reynslu af því að hafa verið heimavinnandi í yfir 20 ár og upplifað viðhorf gagnvart því í 

samfélögum fjögurra landa reyndi ég að vera meðvituð um mína upplifun af þeirri reynslu og 

setja hana og þekkingu mína af rannsóknarefninu til hliðar í viðtölunum. Við túlkun og vinnslu 

gagna reyndi ég að gæta að því að mínar skoðanir hefðu sem minnst áhrif á niðurstöður. 
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3 Niðurstöður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að auka skilning á ástæðum háskólamenntaðra kvenna fyrir 

að hverfa af vinnumarkaði og leitast var við að veita innsýn í áhrif þessarar ákvörðunar á líf 

þeirra. Með opnum viðtölum við átta konur í þessum sporum var reynt að fá fram hvað þær 

töldu að hefðu verið helstu ástæður fyrir því að þær tóku þá ákvörðun að segja upp launaðri 

vinnu utan heimilis. Hvaða áhrif það hafði á þeirra sjálfsmynd og líðan að hverfa af 

vinnumarkaði sem og áhrif þess á fjölskyldu. Þá var leitast við að fá fram hvernig þær upplifa 

samfélagsleg viðhorf gagnvart stöðu sinni og hvaða áhrif þau hafa haft á þær. Að lokum voru 

áform og áhugi um endurkomu á vinnumarkað rædd. Í viðtölunum komu fram nokkur 

meginþemu sem skipt verður upp í þrjá kafla þeim tengdum:  

 1) Aðdragandi ákvörðunar um að hætta á vinnumarkaði, en þar koma fram hvaða 

 ástæður og aðstæður kvennanna urðu til þess að þær tóku þessa ákvörðun um að 

 hverfa af vinnumarkaði.  

 2)Upplifðir fordómar og eigin viðhorf, þar sem kemur fram  upplifun á viðhorfi 

 samfélagsins til háskólamenntaðra heimavinnandi kvenna og þeirra eigin fordómar.  

 3) Áhrif þess að vera heimavinnandi á konurnar sjálfar, börn og maka og hugleiðingar 

 um endurkomu á vinnumarkað.  

Í köflunum hér á eftir verður farið ítarlega yfir hvert þema fyrir sig. 

 

3.1 Aðdragandi ákvörðunar um að hætta á vinnumarkaði 

Þegar skoðaðar voru helstu ástæður þess að konurnar tóku þá ákvörðun að segja upp starfi 

sínu á vinnumarkaði komu fram eftirfarandi þemu: Álag við að samþætta starf og fjölskyldulíf, 

óánægja í starfi og kynbundin mismunun á vinnumarkaði. 

 

,,Ég fékk einhvern veginn bara ógeð á þessu lífi”  

Sjö kvennanna höfðu kynnst maka sínum þegar á framhalds- eða háskólaárum, sex af þeim 

menntuðu sig og hófu starfsferil á sama tíma og maki. Ein kona kynntist sínum maka eftir að 

starfsferill hennar hófst. Allar luku bakkalárgráðu, sumar einnig meistaragráðu og/eða 

kennsluréttindanámi. Ein þeirra var í meistaranámi þegar rannsóknin fór fram, þó ekki fullu 

námi. Þær sex konur sem hófu sinn starfsferil á sama tíma og maki lýstu allar miklu álagi þegar 

námi lauk og starfsferill þeirra beggja hófst. Þegar ákvörðunin um að hætta á vinnumarkaði 
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var tekin voru allar konurnar búnar að eignast að minnsta kosti eitt barn, flestar tvö til þrjú. 

Þá töluðu sjö þeirra um að makar þeirra hefðu á þeim tíma verið komnir í betri stöðu en þær 

varðandi laun en að sama skapi hafði vinnutími karlanna aukist mikið og þar af leiðandi 

fjarvera þeirra frá heimili. Auknar tekjur makans í samræmi við ábyrgð og álag í starfi virtist 

réttlæta mikla fjarveru hans og auðvelda konunum ákvörðunina um að hverfa af 

vinnumarkaði. Ein kvennanna, Kría, var þó í svipaðri stöðu og makinn þegar hún ákvað að 

hætta:  

 

Það var búið að vera rosalegt álag því maðurinn minn var líka í góðri stöðu ... var oft að 
vinna á laugardögum og ég á sunnudögum og ,,þú á kvöldvakt og ég á kvöldvakt” og það 
gekk þannig í mörg ár og með þrjú lítil börn. 

 

 Þegar Kría var spurð að því hvort það hafi aldrei komið til greina að maki hennar minnkaði við 

sig vinnu eða hætti sagði hún að hún hefði aldrei samþykkt það því hún var sjálf orðin mjög 

þreytt og vildi vera meira til staðar fyrir börnin.  

 Sóley sá álagið í starfi makans þannig að það hefði ekki verið bjóðandi upp á það fyrir 

fjölskyldulífið að hún hefði einnig verið áfram á vinnumarkaði: ,,...líf okkar myndi ekki ganga 

upp ef ég væri líka útivinnandi ... ég væri bara að drukkna” og Freyja orðaði áhrifin sem álagið 

hafði á hjónabandið: ,,... þetta var ekkert skemmtilegt og ég meina þá er maður að þræta um 

einhverja hluti, ég fékk einhvern veginn bara ógeð á þessu lífi.” Kristín sagði sömu sögu: ,,Við 

gætum þetta ekki ef ég væri í einhverri fullri vinnu akkúrat núna.” Þá talaði Anna um að ein 

ástæða þess að hún hafi horfið af vinnumarkaði væri því að annars myndi fjölskyldan ,,ekki 

fúnkera” og sagði: 

 

Ég hugsa að það hafi aðallega verið að ég var komin með fjögur börn og elsta bara átta 
ára. Það voru krefjandi aðstæður heima að ég sá bara ekki fyrir mér að það væri rétt að... 
eða það hefði bara orðið ótrúlega mikið púsluspil og ég á mann sem ferðast rosalega mikið 
á þessum tíma, var mikið erlendis og var bara rosalega mikið að vinna og ég sá að það 
myndi í rauninni bara enda sem eitthvað vesen fyrir mig og bara okkur sem fjölskyldu. 

 

Sama sagði María en hún lýsti þeim árum sem þau hjón hófu sinn starfsferil og hvernig atvinna 

mannsins hennar krafðist langra vinnudaga :  

 

Á sama tíma er maðurinn minn í þannig vinnu að hann er að vinna 100 tíma á viku, bara 
stundum plús. Þannig að ég er í rauninni bara eins og ég kallaði mig oft, og ekki fallegt að 
segja gagnvart einstæðum mæðrum, en mér leið stundum eins og einstæðri móður af því 
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að ég bara sá um allt og hann kom kannski heim bara um miðnætti og vann um helgar 
mikið líka. 
 

Þorbjörg lýsti því hvernig henni hafi þótt erfitt að sameina sjálfstæðan rekstur og 

móðurhlutverk: ,,... mér fannst það töff og svolítið erfitt ... maður verður svolítið tættur.” Hún 

talaði sérstaklega um hvað henni þótti erfitt að geta ekki verið heima með fyrsta barni sínu til 

að upplifa fyrstu skrefin eða aðra merkisviðburði í lífi þess en það féll í hlut ömmunnar sem 

gætti barnsins þar sem báðir foreldrar unnu langa vinnudaga. Ösp fór í fullt nám í eitt ár þegar 

hún hætti á vinnumarkaði og við það sagði hún álagið á fjölskylduna jafnvel hafa aukist. Þá var 

hún að læra á kvöldin og hafði enn minni tíma en áður fyrir fjölskylduna þar sem það hefði þá 

ekki verið möguleiki að taka starfið með sér heim eins og hægt var með námið:  

 
Já fyrst í stað þegar ég var í skólanum var breytingin eiginlega bara þannig að það var 
kannski bara aukið álag á heimilið af því þótt ég ynni kannski frameftir þá tók ég vinnuna 
ekki heim af því að þetta voru allt trúnaðarskjöl og allskonar þannig. Á þessum tíma var 
fólk ekki eins og í dag á Covid tímum að vinna mikið heima hjá sér. Þetta var allt útprentað 
á pappír og slíku en þegar þú ert í skóla og ert með krakka þá ertu náttúrulega líka að 
vinna heima og læra og svo voru próf. 

 

,,Þetta var bara depressing starf”  

Áberandi var að allar konurnar sögðust annað hvort hafa verið óánægðar í starfi sínu, að það 

hefði breyst, þeim hafði leiðst það eða hafi ekki séð framtíðarmöguleika í faginu þegar þær 

ákváðu að hætta. Tvær þeirra höfðu bætt við sig kennsluréttindum án þess að hafa upphaflega 

ætlað sér að starfa í skóla en talið að kennsla væri þægileg samhliða barnauppeldi og önnur 

sá það einnig sem tækifæri til að fá þjálfun í að tala fyrir framan fólk. Tvær sögðust hafa vitað 

strax í námi að þær hefðu ekki áhuga á að starfa í því fagi sem þær voru að mennta sig fyrir en 

hófu þrátt fyrir það sinn starfsferil á þeim vettvangi.  

 Sóley og María töluðu um að hafa í raun aldrei komist almennilega af stað í sínum 

frama vegna barneigna eða álags þar sem starfsferill makans var kominn á flug. Sóley sagði að 

hún hafi því í raun verið ein að reka heimilið samhliða sinni launavinnu og þess vegna hætt á 

vinnumarkaði nokkrum sinnum þegar álag var orðið of mikið: ,,Það er þessi tímaskortur, að 

vera einn með stórt heimili. Alltaf þegar það hefur orðið of erfitt og ég hef fundið það, þá hef 

bara sagt heyrðu þetta gengur ekki svona lengur, og hætt í vinnu.” Ösp lýsti því að 

stuðningurinn sem hún fékk frá maka um að hætta á vinnumarkaði hafi ekki síst verið til að 

auka hennar eigin lífsgæði: ,,Ég fékk hvatningu að heiman að gera eitthvað annað sem myndi 
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gera mig glaðari og þá ákvað ég bara að segja upp.” En hún lýsti því hvernig starf hennar 

breyttist eftir fjármálakreppuna 2008: 

 

Skemmtilegustu störfin voru fyrir hrun, tengdist uppgjörum á erlendum 
verðbréfaviðskiptum og mér fannst virkilega gaman. Eftir hrun þá var bara stemmningin 
allt önnur. Þú veist, erlend verðbréfaviðskipti voru ekki til. Þegar ég segi upp þá er ég deild 
sem hét hérna, oh gott að heyra að ég er búin að gleyma því líka. Sneri að skuldavanda 
heimilanna. Ég var ekki að hitta viðskiptavini en ég var að vinna að málum þeirra bak við 
tjöldin og þetta er bara rosalegt álag, mikið að gera og þetta var bara depressing starf. 

 

Þorbjörg rifjaði upp að henni hefði á sínum tíma fundist svo mikilvægt að læra eitthvað 

praktískt, sem væri auðvelt að fá vinnu við en þetta hefði í raun ekki verið vel ígrundað nám:  
 
Mér fannst það ekkert voðalega skemmtilegt en þetta var alveg fínt. Ég var samt ein á 
stofunni minni, einyrki. Ég fór svolítið í þetta nám til að læra eitthvað praktískt, ef ég hefði 
átt að læra eitthvað annað þá hefði það verið myndlist eða hjúkrunarfræði. Ég sé mig alla 
vega ekki vera að fara í þetta starf aftur og ég sakna þess í rauninni ekkert. 

 

Anna talaði um að starfsmöguleikar hefðu ekki verið þeir sem hún bjóst við í tengslum við 

menntun sína: ,,Það sem ég hafði verið að gera var ekkert endilega það sem mér fannst 

eitthvað frábært, ég hafði séð fyrir mér eitthvað skemmtilegra, að það myndi vera eitthvað 

meira úrval af störfum... .” Freyja rifjaði upp hvernig annað nám hefði hentað hennar 

áhugasviði betur en taldi þó að það sem hún valdi væri að nýtast henni í dag þrátt fyrir að hún 

starfaði ekki við það:  

 
Svo hafði ég ekki vitund áhuga á því sem ég var að læra en ég nota það þó að ég starfi 
ekki við það. Ég hefði gert nákvæmlega eins þó ég hefði kannski frekar átt að fara í 
Listaháskólann eða eitthvað. Það er miklu meiri lógík í því en ég hefði aldrei breytt af því 
að maður getur alltaf nýtt það sem að maður lærir.  

 

Kría starfaði lengi við sitt fag en þegar hún ákvað að hætta var starfið breytt og ekki lengur 

það sem hún lærði í raun fyrir. ,,Ég var bara komin inn á allt annan vinnustað en ég réði mig.”  

 

,,Svo hefur karlmaður bara aðra möguleika”  

Konurnar sögðu frá því að þegar fjölskyldan stækkaði virtist auðveldara fyrir karla en konur að 

sinna krefjandi starfi sínu á vinnumarkaði og þeir hefðu betri tækifæri til starfsframa. Í öllum 

tilvikum nema einu hófu konurnar starfsferil sinn á sama tíma og maki þeirra eftir háskólanám 
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og fyrstu árin höfðu þau jafnvel sömu laun. Eftir barneign breyttust hins vegar hlutirnir, þá var 

það hún sem minnkaði við sig launaða vinnu eða hætti, hann vann meira og þénaði meira.  

 Sóley talaði um að hún gæti aldrei þénað jafn mikið og maðurinn sinn þrátt fyrir að 

þau væru jafn mikið menntuð þar sem hún gæti ekki hugsað sér framapot og það álag sem 

fylgdi því: ,,...hann er með laun sem ég gæti aldrei fengið.” Freyja og Anna lýstu því á svipaðan 

hátt hvernig starfsferill þeirra og maka þróaðist á mismunandi vegu þar sem það kom í þeirra 

hlut að ganga með börnin og hugsa um þau og þær hafi einfaldlega ekki viljað leggja eins 

mikinn tíma í launavinnu sína og þeir. Freyja rifjaði upp: 

 

Við útskrifumst á svipuðum tíma, með sömu menntun. Ég man að það voru svona tvö ár 
sem við keyrðum alltaf saman í vinnuna og við vorum með sömu laun og svo hefur 
karlmaður bara aðra möguleika. Hann er líka kannski ekki alltaf frá að eiga börn og við 
það sem hann starfaði var bara alveg rosalega mikil vinna en það gekk af því að hann vann 
kannski líka á nóttunni. 

 

Allar konurnar nema ein töluðu um að fjöldi barna eða tími á milli barneigna hafi ekki verið 

planaður og þannig hafi barneignir kannski haft meiri áhrif á starfsferil þeirra en þær 

upphaflega ætluðu. Þá talaði ein þeirra um að þegar þriðja barnið var komið á skólaaldur og 

hún byrjuð að huga að endurkomu á vinnumarkað eða öðrum verkefnum hafi bæst í hópinn 

og ,,allt í einu eru börnin bara orðin fjögur.” Kristín talaði um að hafa ein séð um allt sem 

viðkom börnum og heimilishaldi áður en hún hætti á vinnumarkaði, að það hafi verið minni 

skilningur á vinnustað makans fyrir sveigjanleika vegna barna og fjölskyldu. 

 Þegar teknar eru saman ástæður kvennanna fyrir að hætta á vinnumarkaði virðist 

nokkurs konar snjóboltaálag vera helsta orsökin. Það að hefja starfsferil og byrja að eignast 

börn á svipuðum tíma fylgir ný ábyrgð og álag er það sem virðist í upphafi auka álagið hjá 

konunum. Samhliða þessu er makinn að bæta við sig vinnu til að auka tekjur og um leið eykst 

fjarvera hans frá heimili. Þær töluðu allar um að fjölskyldulífið hafi verið orðið erfitt þegar 

fjölskyldan stækkaði og báðir foreldrar voru útivinnandi, þær hefðu í raun verið einar að reka 

heimili samhliða þátttöku á vinnumarkaði. Þær lýstu því að þetta hafi ekki gengið upp þegar 

þau voru bæði útivinnandi, hjónin hefðu verið þreytt og verið að þræta um ómerkilega hluti 

og í raun ekki fúnkerað sem fjölskylda. Konurnar virðast sem sagt alls ekki horfa á ákvörðunina 

þannig að þær séu að fórna sínum frama, þær virðast frekar vera að velja sameiginlegan frama 

í starfi makans og setja þannig hjónabandið og fjölskyldulífið í forgang. Með skýrri 

verkaskiptingu gengur starfsferill makans upp þannig að hann getur einbeitt sér að launavinnu 
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og þénað þannig að hjónin þurfi ekki bæði að vera á vinnumarkaði til að reka heimilið. Hér 

kemur engin fjárhagsleg togstreita fram heldur einungis gagnvart samfélagslegum viðhorfum 

og menntun, að konan sé ekki á vinnumarkaði og það sé ekki verið að nýta menntunina sem 

hún hefur aflað sér. Á móti er verið að leysa þá togstreitu að hafa ekki tíma til að sinna 

móðurhlutverkinu.  

 

3.2 Upplifðir fordómar og samfélagsleg staða 

Þegar upplifun kvennanna á viðhorfi samfélagsins til stöðu þeirra sem heimavinnandi var 

skoðuð kom fram að þær höfðu allar upplifað fordóma af einhverju tagi og flestar töluðu 

einnig um eigin fordóma gagnvart því að vera heimavinnandi sem olli þeim mikilli innri 

togstreitu. 

 

,,Mér fannst ég verða fyrir miklum fordómum”  

Í viðtalinu voru konurnar spurðar hvernig þær upplifa stöðu sína í samfélaginu og kom þá í ljós 

að þær höfðu allar upplifað fordóma af einhverju tagi, jafnvel úr nánasta umhverfi frá 

vinkonum. Tvær kvennanna töluðu að auki um að hafa upplifað skilningsleysi og jafnvel öfund 

frá sínum eigin mæðrum og ein kona upplifði svipað frá bróður sínum. Frá samfélaginu birtust 

þessir fordómar hins vegar helst þannig að konurnar upplifðu að fólk hefði minni áhuga á að 

tala við þær þar sem þær gætu ekki rætt um vinnuna. Þær upplifðu að fólki fyndist þær ,,ekki 

vera að gera neitt” og gerði ráð fyrir að þær væru aðeins tímabundið frá vinnumarkaði og 

hlytu að vera með eitthvað á prjónunum varðandi endurkomu þangað. Þegar þær voru 

spurðar hvort þær hefðu upplifað mun á viðhorfi karla og kvenna töluðu þær flestar um að 

hafa einungis upplifað þessa fordóma frá öðrum konum, ekki körlum. María nefndi þó að í 

sinni karllægu atvinnugrein sýndu karlkyns starfsfélagar vali hennar lítinn skilning en Kría 

talaði hins vegar um að í hennar karllægu grein væru það eldri konur innan greinarinnar sem 

helst sýndu því lítinn skilning að hún hætti á vinnumarkaði og sagði:  

 

Þetta er skrítið að það er þarna ákveðinn hópur, konur sem eru búnar að vera að burðast 
lengi að vera fremstar og vilja ekki tapa hinum aftur. Ég held að það sé málið. Þetta eru 
konurnar sem voru svolítið að passa það að konurnar héldu sínu striki og börðust áfram 
og þá átti maður ekkert að vera bara heima. Þetta eru konurnar sem voru fyrstar kvenna 
eigendur að stofunum ... ég var líka eigandi að stofu áður en ég hætti. 
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María talaði um að í mörg ár hafi hún upplifað neikvæð viðhorf fólks til þess að hún væri 

heimavinnandi, að fólk hefði spurt hvort hún ætlaði bara að vera heima og hann ætti bara að 

fá að vera að vinna. Freyja rifjaði upp hvað hún upplifði í saumaklúbb með gömlum vinkonum:  

 

Mér fannst ég verða fyrir miklum fordómum. Ég man að einu sinni gekk ég bara út, fór 
bara heim. Mér sárnaði mjög mikið. Ég gat bara ekki setið undir þessu að hlusta á þetta 
endalaust. En þetta voru komment eins og að af því að ég væri nú atvinnulaus ætti ég að 
hafa tíma til að hjálpa öðrum. Eða staðhæfingar eins og að ég væri örugglega aldrei 
vöknuð fyrir hádegi, ég væri aldrei að gera neitt. Konur eru konum verstar. Mér finnst 
það. Af því að það myndi aldrei karlmaður segja svona við mig eins og konur hafa sagt.  

 

Sóley sagði að kröfurnar sem hún hefði upplifað frá öðrum konum væru miklar, að hún ætti 

að geta verið með milljón bolta á lofti: ,, ... litla vefverslun, lítið barn sem er alltaf ógeðslega 

fínt, fallegt heimili, líta ógeðslega vel út sjálf í nýjustu tísku og helst að vinna með.” Hún segir 

að hún hafi upplifað fordóma frá móður sinni gagnvart því að vera heimavinnandi. Móðir 

hennar hafi sjálf verið vel menntuð en látið fjölskyldu og heimili ganga fyrir: 

 
Mamma er líka hámenntuð með meistaragráðu og hún lét það alltaf svolítið sitja á 
hakanum. Þannig að hún mætti sjálf þessum viðhorfum frá sínum vinkonum, á þeim 
tímum. Þannig að ég veit ekki alveg hvort henni hafi ekki fundist þetta nógu fínt eða hvort 
að þetta hafi verið að menntunin mín var að fara til spillis en ég held að hún hafi svo bara 
áttað sig á því að það var alveg nóg að gera hjá mér. 

 

Kristín talaði um að þrátt fyrir að hún væri að sinna meistaranámi samhliða því að vera 

heimavinnandi með lítil börn upplifði hún að fólki fyndist hún ekki vera að gera neitt: ,,Því það 

er aldrei nóg að vera að gera eitthvað eitt og svo allt í einu er maður ,,bara” heimavinnandi.” 

Þorbjörg og María töluðu um að þær væru í dag, eftir að hafa verið tæp 20 ár heimavinnandi, 

að upplifa aðrar konur dáðst að þeim fyrir að vera heimavinnandi. Þessar konur töluðu um að 

þær sjálfar vildu gjarnan minnka við sig vinnu eða hreinlega hætta og fyndist æðislegt að þær 

gætu verið heima. Þetta væru helst yngri konur með lítil börn. Ösp sagði frá því að móðir 

hennar sem einnig er háskólamenntuð og vann mikið á sínum tíma hafi ekki getað unnt henni 

því að vera heimavinnandi og það lýsti sér sem öfund:  

 
Af því að hún þurfti að vinna þegar hún var yngri með okkur lítil og hún gat ekki farið í 
hárgreiðslu bara á miðjum degi eða í litun eða plokkun eða stundað íþróttir. Þetta er 
eiginlega eina, þetta er sú eina sem hefur já þannig...eins og maðurinn minn sagði heyrðu 
hún er öfundsjúk út í þig. Hún samgleðst þér ekki. Hún er öfundsjúk. Þannig að að því 
sögðu, þú veist, þetta er góð kona en bara það er eitthvað sem hún á erfitt með.  

 



 34 

Ösp talaði einnig um að henni fyndist talað niður til sín þegar fólk segðist skilja að hún væri 

heimavinnandi, hvernig ætti hún að geta unnið eigandi fjögur börn: 

 

Ég fæ stundum kjánahroll þegar fólk segir: já þú átt fjögur börn, hvernig ættir þú að vera 
í vinnu. Ég veit fyrir víst að ég gæti fullvel unnið fullan vinnudag og séð um heimilið. Það 
er fullkomlega eðlilegt þannig að ég er ekki í einhverju svona leikriti að ég geti ekki verið 
að vinna, ég get alveg verið að vinna. 

 

Allar konurnar töluðu um að stundum væru það eigin fordómar sem fengi þær til að efast um 

val sitt að vera heimavinnandi. Það birtist ákveðin togstreita varðandi það að sætta sig við 

stöðuna og verja hana en vilja á sama tíma ekki vera flokkuð sem ákveðin staðalímynd kvenna 

sem eru ,,bara heima” eða sem ,,ein af þeim.”  

 Freyja talaði um að það að hún væri að upplifa fordóma væri ,,kannski bara í hausnum 

á mér” og Anna taldi jafnvel menntun sína hafa áhrif á viðhorf sitt: ,,Ég held að ég hafi sjálf 

smá fordóma fyrir því að vera heimavinnandi. Vera heimavinnandi og að vera menntaður.” 

Kristín talaði um svipaðar tilfinningar og að kannski væri hún stundum að mistúlka það sem 

sagt væri. Allar konurnar sögðu frá því að fyrst eftir að þær sneru af vinnumarkaði hafi þær 

átt erfitt með að segjast vera heimavinnandi. Ösp lýsti þessu svona:  

 
Ég held að þetta snúist í byrjun um eitthvað óöryggi hjá mér af því að fyrst í stað upplifði 
ég  aðstæður þannig að ég er með háskólagráðu og maðurinn minn er með mastersgráðu. 
Við vorum að hitta fólk og allir voru að kynna sig t.d. Jón forstjóri og Sigrún deildarstjóri 
hjá einhverju fyrirtæki og allir eitthvað... og þá kom alltaf já nei ég er bara heima. 

 

Allar lýstu konurnar því að eftir að hafa verið heimavinnandi í einhvern tíma, nokkur ár 

yfirleitt, hafi orðið auðveldara að segjast vera heimavinnandi. Sóley talaði um að henni 

fyndist réttlætanlegra að vera heimavinnandi sem fjögurra barna móðir en þriggja:  

 

Kannski af því að ég á fjögur börn núna og mér finnst það einhvern veginn miklu eðlilegra 
að vera heimavinnandi húsmóðir þegar þú átt fjögur börn en þrjú. Þetta er svo ruglað, já 
stundum held ég að maður sjálfur ofhugsi þetta. 

 

Þorbjörg og Ösp upplifðu frekar öfund en fordóma þrátt fyrir að þær báðar hafi talað um að 

við ákveðnar aðstæður, í ákveðnum hópum, hafi þær fundið þörf fyrir að kynna sig með 

menntun sinni og bættu þá við: ,,En ég starfa ekki við það í dag.” Hinar konurnar nefndu þetta 

einnig, að þeim fyndist gott að hafa lokið háskólaprófi og geta nefnt það í ákveðnum hópum. 
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Þá töluðu allar um að þær væru sem heimavinnandi ekki fyrirmyndin sem þær vildu vera fyrir 

börnin sín og allar sögðust þær leggja mikla áherslu á að börnin þeirra myndu mennta sig. 

Anna velti fyrir sér: ,,Ætli þau taki minna mark á því sem ég er að segja varðandi að standa sig 

vel og það að hafa metnað? Hugsi bara með sér; já ókei en þú ert bara heimavinnandi.” 

Þorbjörg lagði einnig mikla áherslu á að börnin sín fengju góða menntun og þá eitthvað 

hagkvæmt, fylgi ekki endilega hjartanu, jafnvel þó að sjálf sjái hún eftir því að hafa valið 

praktískt nám fram yfir að mennta sig í listum sem stóð hjarta hennar næst. Hún sagði um 

listrænan son sinn: ,,Ég lendi alveg í að hafa áhyggjur ef hann segir ég ætla bara að fara í 

listnám og fyrir mér er það ekki gott, ég veit það.” Sóley sagðist hvetja sín börn til náms og var 

mikið í mun um að dóttir hennar mennti sig vel og verði virk á vinnumarkaði, verði alls ekki 

heimavinnandi eins og hún: ,,Ég óska þess að dóttir mín verði ekki heimavinnandi, ég fann að 

það var valdeflandi að vera útivinnandi.” Kristín talaði um það sama að hún myndi ekki vilja 

að dætur sínar veldu sér að vera heimavinnandi og vildi í raun ekki vera sú fyrirmynd, en 

hennar dætur væru það ungar ennþá að hún hefði ekki hugsað þetta til enda. Ösp sagði að 

hún myndi alveg styðja börnin sín ef þau vildu vera heimavinnandi, en þau þyrftu að mennta 

sig fyrst til að hafa þetta val sem hún hefði:  

 
Af því að mér finnst einhvern veginn að þú þurfir að geta haft möguleikana á því að gera 
líka eitthvað annað. Þú veist, ég hef möguleikann á því að sækja um vinnur eða fara í 
frekara nám og þú lærir bara á lífið með því að fara í háskólanám eða eitthvað annað nám.  

 

Þær þrjár konur sem bjuggu erlendis, tvær í Evrópu og ein í Bandaríkjunum, töluðu allar um 

að þar upplifðu þær viðhorf samfélagsins til stöðu þeirra miklu jákvæðari en á Íslandi. Í öllum 

löndunum þótti eðlilegra að vera heimavinnandi gift móðir en útivinnandi. Tvær tóku þá 

sérstaklega fram að vinnumarkaðurinn þarlendis væri í raun hannaður þannig að ómögulegt 

væri að báðir foreldrar sinntu starfsferli sínum af fullum krafti samhliða barnauppeldi. Þær 

voru allar á einu máli um að þeim þætti íslenskur vinnumarkaður aðgengilegri fyrir mæður en 

hérlendis væri að sama skapi mikil pressa á að nýta sér aðgengið og því meiri fordómar sem 

þær upplifðu á Íslandi.  

 Þegar ferlið sem konurnar ganga í gegnum eftir að ákvörðun er tekin er skoðað kom 

áberandi fram að léttinum yfir því að snúa af vinnumarkaði fylgdi ákveðin innri togstreita og 

vanlíðan. Þetta kom fram sem óöryggi eða skömm og jafnvel fordómar í eigin garð fyrir að 

vera ekki að nýta menntun sína, vera ekki að afla eigin tekna og að vera ekki sú fyrirmynd sem 
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þær vildu fyrir börnin sín. Þá virtust þær upplifa að missa samfélagslega stöðu sem og 

valdastöðu sína gagnvart börnunum þegar þær höfðu ekki starfstitil. Þær töluðu allar um að 

hafa á einhverju tímabili notað prófgráðu sína til að kynna sig og þannig staðfesta fyrir fólki 

að þær hefðu lært eitthvað. Þær virtust hafa þörf fyrir að afsaka sig á sama tíma og þær fundu 

lífsgæði sín og allrar fjölskyldunnar aukast við það að vera heimavinnandi. 

 

3.3 Áhrif þess að vera heimavinnandi og hugleiðingar um framtíðina 

Þegar skoðuð voru áhrif þess að hætta á vinnumarkaði komu fram þemu tengd ánægju og 

upplifðu vanþakklæti ásamt óvissu varðandi endurkomu á vinnumarkað. Mikil togstreita kom 

fram milli þema. 

 

,,Ég er bara svo ótrúlega lánsöm“  

Eftir að hafa verið heimavinnandi í nokkur ár virtust konurnar þrátt fyrir togstreitu í upphafi 

orðnar það sáttar við val sitt að þær sögðust sjá það hreinlega sem forréttindi að geta leyft 

sér að vera heimavinnandi. Þær töluðu allar um að jákvæðar hliðar væru þær að heimilislíf 

yrði afslappaðra, það gæfist meiri og betri tími fyrir börnin til að sinna bæði heimanámi með 

þeim og persónulegum þörfum þeirra og þá voru þær sjálfar ekki uppgefnar eftir launavinnu 

þegar börnin komu heim úr skólanum. Anna var sannfærð um að hennar börn hafi notið góðs 

af því að hún væri heimavinnandi: ,,Maður getur stutt þau ótrúlega mikið og hjálpað þeim og 

verið til staðar fyrir þau sem maður myndi kannski ekki gera ef maður væri í einhverju 

krefjandi starfi.” Kría talaði um það sama, að börnin nytu þess að hún væri til staðar og deildu 

frekar með henni viðburðum dagsins en föður þeirra sem kæmi yfirleitt seint heim.  

 Sóley sagði það að geta gefið sér tíma til að virkilega hlusta á börnin og vera með þeim 

hefði góð áhrif á þau til framtíðar: ,, ...það að fólk gefi sér tíma til þess að vera saman og vera 

með börnunum sínum ... skilar af sér góðum samfélagsþegnum.” Hún talaði einnig um að það 

að vera heimavinnandi væri í raun bara að slaka aðeins á í veraldlegu kapphlaupi og njóta 

betur og sagði að þessi ákvörðun snerist einungis um að minnka álag: ,,... það er ekkert 

athugavert við það að skrúfa tempóið aðeins niður og vera bara heimavinnandi húsmóðir, það 

er bara það sem þú ert að gera.” 
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Þorbjörg var sátt við val sitt og taldi sig lánsama að geta verið heimavinnandi:  

 

Ég er alveg stolt af því þegar ég fer að hugsa það, að vera heimavinnandi. Já ég er bara 
svo ótrúlega lánsöm að ég hef getað leyft mér að vera heimavinnandi og ég fæ bara 
stundum svona hlýtt í hjartað. 

  

Þá lýstu þær allar hvernig þær sjálfar hefðu aukinn tíma til að sinna sínum áhugamálum og þá 

oft með öðrum konum sem einnig væru heimavinnandi eða ,,lausar við” eins og ein þeirra 

orðaði það. Þá nefndu nokkrar konur að þær væru virkar í félagsstörfum og sjálfboðastörfum 

tengdum skólum eða íþróttafélögum barnanna. 

 

,,Við erum saman í þessu“  

Allar konurnar töluðu um að hafa notið góðs stuðnings maka þegar þær sneru af vinnumarkaði 

til að sinna fjölskyldunni. Þær upplifðu að ákvörðun þeirra um að vera heimavinnandi hefði 

haft jákvæð áhrif á maka og hann hefði stutt þær við ákvörðunarferlið. Það dró úr álagi að 

hvorugt hjóna þyrfti að sinna heimilisverkum eftir langa daga eða fjarveru frá heimili vegna 

stöðu sinnar á vinnumarkaði og þannig væri komið í veg fyrir álag á sambandið og 

fjölskyldulífið. Tvær konur tóku þó sérstaklega fram að makar þeirra tækju virkan þátt í 

uppeldi barnanna og annar sinnti einnig heimilisstörfum þegar honum gafst tími til. Það virtist 

vera mikill léttir fyrir konurnar, maka þeirra og daglegt heimilislíf þegar þær sögðu upp stöðu 

sinni á vinnumarkaði til að sinna heimili og fjölskyldu. Sóley sagði: ,,...maðurinn mitt gæti ekki 

verið í þessari vinnu sem hann er í í dag ef það hefði ekki verið einhver sem gat hjálpað til og 

létt undir.” Freyja, Kristín, María og Þorbjörg töluðu einnig um að það væri kostur fyrir makann 

að þær væru heimavinnandi, það létti á honum og lífið væri einfaldara og þægilegra. Þá sögðu 

þær allar að makar þeirra kynnu að meta það að þær sæju um rekstur fjölskyldu og heimilis 

og þeir hefðu þannig minna samviskubit vegna fjarveru sinnar.  

 Ösp talaði um að með því að gerast heimavinnandi hafi hún strax fundið mikinn létti 

varðandi skipulag fjölskyldufría og samverustunda, að vera ekki sjálf bundin starfi og háð 

öðrum varðandi tímasetningar sumarleyfa og samræma þau við skipulag leikskóla og vinnu 

sinnar og maka: ,, ...og allt í einu var bara komið sumar og ég þurfti ekki að spyrja kóng né 

prest. Ég var ekki að skipuleggja eftir bara leikskóla og vinnu heldur hverju hentaði okkur.” Þá 

nefndi hún einnig að þrátt fyrir að hún sjálf væri ekki að afla tekna sem nýttar væru til 

heimilishaldsins væri hún að gera maka sínum kleift að vinna fyrir tekjum sem dygðu þeim vel: 
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,,...ég er ekki að koma með neinar tekjur inn á heimilið.... en ég er líka að létta á honum.” 

Kristín orðaði þetta svona: ,,Við erum saman í þessu og þetta er okkar líf.” Þorbjörg sagði 

mann sinn njóta góðs af því að hún væri heimavinnandi því þá gæti hann verið í vinnunni eins 

og hann vildi því honum fyndist það skemmtilegra en að elda t.d. Þá sæi hún um að hafa 

heimilið í góðu standi, skipuleggja félagslíf þeirra og vera góður gestgjafi og hann kynni að 

meta það.  

 Engin togstreita virtist ríkja varðandi verkaskiptingu ólaunaðrar vinnu innan heimilis. 

Konurnar voru sáttar við að sjá um heimilið svo til einar á meðan karlarnir unnu og þær tóku 

flestar fram að þær gætu ekki hugsað sér að vera í sporum maka sinna varðandi vinnuálag. 

Þær sýndu störfum maka sinna skilning og voru stoltar af þeim fyrir að hafa náð langt á sínu 

sviði og töldu m.a. ástæðu þess vera sinn stuðning og þá ákvörðun að hafa sjálfar hætt á 

vinnumarkaði.  

 

,,Að vera húsmóðir er örugglega vanþakklátasta starf sem þú getur unnið”  

Þrátt fyrir að vera þakklátar og ánægðar með ákvörðun sína um að hverfa af vinnumarkaði 

kom fram togstreita hjá þeim öllum varðandi valið. Þær töluðu allar um að það sem þeim 

þætti verst við að vera heimavinnandi væri skortur á viðurkenningu. Þær orðuðu það þannig 

að sama hversu vel þær væru að sinna fjölskyldu og heimili þá væri það sjaldan sem þeim væri 

hrósað fyrir vel unnin störf. Þetta hefði haft áhrif á sjálfstraustið að einhverju leyti. Sóley lýsti 

þessu svona: 

 

Þú ert ekki að fá þessa viðurkenningu sem þú ert að fá úti á atvinnumarkaðinum, getur 
aldrei átt von á launa- eða stöðuhækkun... það vantar þetta búst fyrir sjálfstraustið. Að 
vera húsmóðir er örugglega vanþakklátasta starf sem þú getur unnið. Það er aldrei frí og 
þú færð aldrei veikindadaga. Þú ert alltaf ,,on call” einhvern veginn og þess vegna skil ég 
núna þetta gamla fyrirbæri sem hét húsmæðraorlof. Húsmæðraorlof! Ég fatta að það hafi 
verið til. 

 

Anna talaði einnig um að hún upplifði að hún fengi frekar viðurkenningu og hrós fyrir störf sín 

á vinnumarkaði en heima og sagði: ,,...svolítið af sjálfstrausti manns hverfur ... ég held að það 

sé kannski líka svolítið að í vinnu kann fólk að meta það sem maður er að gera og svona. Maður 

upplifir það náttúrulega ekki heima hjá sér.” Kristín var sú eina sem sagðist sakna félagslega 

hluta þess að vera á vinnumarkaði. Ösp sagðist sakna þess að leysa krefjandi verkefni með 

samstarfsfólki á vinnumarkaði og upplifa viðurkenningu og hrós en bætti við: ,,Að því sögðu 
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þá vil ég ekki í dag fórna því sem ég hef, rosalegan sveigjanleika fyrir eitthvað annað af því ég 

er ekki viss um að ávinningurinn sé það mikill.” Þorbjörg sagði um hrós inni á heimilinu: 

 
Já en ég er ekki viss um að ég fái það eins og ef vinnuframlag mitt væri úti á vinnumarkaði. 
Ég held það ekki, nei ég held að stundum sé ég tekin svolítið svona eins og sjálfsögðum 
hlut inni á heimilinu. Ég held samt að vinnudagur hjá heimavinnandi húsmóður sé ekkert 
minna krefjandi oft heldur en ef ég væri að vinna einhver staðar úti. Það er bara öðruvísi.  

  

Allar nema sú sem átti ekki stálpuð börn virtust á einhverjum tímapunkti upplifa að vera tekið 

sem sjálfsögðum hlut á heimilinu og það væri ætlast til þess að þær væru til taks alltaf þegar 

öllum hentaði. Þær lýstu hvernig börnin hringdu í þær ef þær voru ekki heima þegar þau komu 

heim úr skóla og spurt hvar þær væru. Þá fannst konunum ætlast til að þær væru alltaf tilbúnar 

að lesa ritgerðir og sækja og skutla og nær allar töluðu um að börnin væru kannski of dekruð 

varðandi þjónustu. Þær nefndu þó allar að þær nytu þess að hafa tíma til að sinna þessum 

þörfum barnanna og töldu að þær væru að veita börnum sínum gott veganesti út í lífið. Freyja 

sem átti uppkomin börn sagði frá því að það sé fyrst í dag sem þau geti kvartað yfir því að hún 

hafi ekki tíma fyrir þau, en hún væri núna að sinna sínum áhugamálum og léti þau ganga fyrir:  

 
Það var alveg gott að hafa meiri tíma og mér finnst ég í dag skilja miklu meira eftir mig en 
nokkurn tímann ef ég hefði verið að vinna og raunverulega kvarta þau kannski meira núna 
að ég hafi ekki tíma fyrir þau. Það er aftur kannski af því að ég er bara komin með mitt 
passion.  

 

,,Mér finnst ég ekki hafa fórnað neinu”  

Þegar konurnar voru spurðar hvernig þeim liði í dag eftir að hafa verið heimavinnandi í 

tiltekinn fjölda ára, töluðu þær allar um að þær væru sáttar við að hafa valið það að hætta í 

launavinnu. Þær báru sig gjarnan saman við mennina sína og sögðust ekki geta hugsað sér að 

vera í störfum eins og þeir væru í. Störfum sem krefðust langra vinnudaga og álaginu sem því 

fylgdi. Þrjár þeirra, Anna, María og Kristín töluðu um að þær veltu því af og til fyrir sér hvernig 

þeirra starfsferill hefði þróast og hvað þær væru að gera í dag ef þær hefðu ekki hætt á 

vinnumarkaði. María svaraði því já og nei, þegar hún var spurð hvort hún liti á val sitt sem 

fórn. Hún sagði þó að maðurinn sinn gerði sér alveg grein fyrir hversu miklu hún væri búin að 

fórna og stundum horfði hún á vinkonur sínar í góðum stöðum og velti fyrir sér hvort hún væri 

á sama stað ef hún hefði haldið áfram á vinnumarkaði. Anna talaði einnig um að hún liti ekki 

á þetta sem fórn að vera heimavinnandi en það kom líka fram innri togstreita hjá henni þar 
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sem hún sagði: ,,Mér fannst þetta ekki beint fórn að vera heima en auðvitað hugsaði ég 

stundum um það, maður hefði alveg viljað ná langt í starfi.”  

 Þá báru þær flestar stöðu sína og daglegt fjölskyldulíf gjarnan saman við líf annarra 

fjölskyldna þar sem báðir foreldrar væru útivinnandi og upplifðu að það væri meira jafnvægi 

á eigin heimili. Þær hefðu betri tíma til að vera með börnunum, aðstoða þau við heimanám, 

sinna persónulegum þörfum, skutla og sækja. Þá væri mikið bakað, andrúmsloftið afslappað 

og meiri tími til að njóta. Freyja orðaði þetta þannig að þetta væri: ,, ...bara miklu þægilegra, 

einfaldara líf” og þegar hún horfði til baka þá hefði ákvörðunin um að hverfa af vinnumarkaði 

snúist um hvað væri best, bæði fyrir sjálfa sig og fjölskylduna. Þá talaði Sóley um að hún teldi 

að aðrir liti oft á að þetta væri fórn, en hún upplifði það alls ekki og sæi það sem forréttindi 

að geta verið heimavinnandi, hún gæti ekki hugsað sér að eiga daga eins og maðurinn hennar 

ætti í vinnunni. 

 

,,Það er enginn að fara að ráða mig í vinnu”  

Þegar konurnar töluðu um framtíðina nefndu þær allar að eftir því sem börnin urðu eldri hefðu 

þær sjálfar fundið aukna þörf fyrir einhverja áskorun, að bæta við sig menntun eða setja í gang 

eitthvert verkefni. Að auki upplifðu þær að fólki virtist finnast sjálfgefið að eina rétta 

ákvörðunin fyrir þær væri að fara aftur út á vinnumarkaðinn. Það var þó aðeins ein kona af 

átta sem stefndi ákveðið inn á vinnumarkaðinn aftur og það var sú sem var yngst og hafði 

verið heimavinnandi í styttri tíma en hinar. Hún var þó ekki viss um, frekar en hinar, að fara á 

sama starfsvettvang og áður, langaði jafnvel að skoða eitthvað nýtt. 

 Anna talaði um að þegar hún væri spurð hvað hún ætlaði nú að fara að gera, væri eins 

og enginn gerði ráð fyrir að hún ætlaði að halda áfram að vera heimavinnandi: ,,Eins og það 

væri ekki eðlilegt að ég ætla bara að vera heima áfram.” Hinar sjö konunar könnuðust einnig 

við þetta viðhorf fólks og þó að þær útilokuðu ekki að fara aftur út á vinnumarkaðinn þá yrði 

það undir þeirra formerkjum og þær nefndu allar að þær myndu leita í annan starfsvettvang 

en þær voru áður á. Þorbjörg orðaði það þannig að hún væri orðin risaeðla í sínu fagi og það 

yrði erfitt að koma sér inn í nýja tækni sem hefur breyst mikið frá því hún lauk námi og starfaði 

við fagið, enda hefði hún engan áhuga á því. Sóley talaði um að vera algjörlega úrelt í sinni 

grein og þyrfti þá að finna sig algjörlega upp á nýtt ef hún ætlaði aftur á vinnumarkaðinn og 

bætti við að hún teldi að það myndi henta henni vel að starfa við eitthvað skapandi þar sem 

hún gæti ráðið sér sjálf: ,,...ég held að það sé kannski meira mín hilla heldur en það sem ég 
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lærði.” Sama sagði Ösp og nefndi óöryggi varðandi samkeppnishæfni sína á vinnumarkaði: 

,,Því það hefur áhrif því lengur sem þú hverfur af vinnumarkaði.” Svo bætti hún við: 

 

Þegar, og ef, ég fer aftur á vinnumarkaðinn þá myndi ég telja meiri líkur á að ég færi í 
eitthvað annað en eitthvað tengt viðskiptafræði. Þá er ég að tala um bankageirann eða 
bókhald eða eitthvað slíkt. Það er frekar að ég færi í eitthvað já, eitthvað sem að væri 
aðeins svona léttara fyrir lundina. En hver veit hvað maður gerir. 

 

Anna minntist á að það sem hamlaði henni frá því að sækja um störf yfirhöfuð væri þetta rof 

sem hefði orðið á starfsferli hennar:  

 
Svo finnur maður líka að ef ég ætla að fara að sækja um starf, þá er enginn að fara að ráða 
mig af því ég er búin að vera heimavinnandi eins og ég var, í átta til níu ár og auðvitað 
hugsar maður um vinkonur sínar eða einhverjar sem eru búnar að vera úti á 
vinnumarkaðinum og eru að skipta um starf og sækja um eitthvað og ég er kannski með 
sömu menntun eða svipaða menntun en ég hugsa bara: það myndi enginn ráða mig. Þú 
veist það vantar náttúrulega starfsferil, auðvitað hefur það eitthvað að segja. 

 

Allar konurnar minntust á þörf fyrir að sinna sínum löngunum, að mennta sig, bæta við sig 

nýrri þekkingu. Ekki endilega til að starfa við heldur meira til að efla sjálfa sig. Þá töluðu þær 

um að ávinningur, bæði fjárhagslegur og tilfinningalegur, af því að vera á vinnumarkaði væri 

lítill sem enginn þegar upp væri staðið. Þá þyrfti að kaupa ýmsa þjónustu í staðinn, eins og þrif 

og barnagæslu þegar börnin eru yngri, skipuleggja keyrslu eftir vinnu vegna tómstunda barna, 

fyrir utan álagið sem það hefði á fjölskyldulífið.  

Freyja talaði um að alltaf þegar hún hafi velt því fyrir sér að fara aftur á vinnumarkaðinn hafi 

hún ígrundað það vel þar sem hún hafði upplifað að hún væri félagslega einangruð í 

launavinnu sinni, í raun einyrki, og undir miklu álagi: 

 
Ég sá að þá þyrfti ég að fá einhvern til að hjálpa mér að taka til. Það var óhagkvæmara 
fyrir mig að kaupa í matinn af því að ég var alltaf á síðustu stundu og ég þurfti að fá 
allskonar daggæslu eftir skóla, ég meina þegar ég fór að reikna þetta saman og líka að 
keyra þarna upp eftir og svo stressið. Þegar við [hjónin] fórum að reikna þetta eftir skatta 
þá bara var þetta ekki þess virði og mér fannst ég svo félagslega einangruð þarna [á 
vinnustað].  
 

Kría nefndi að hún myndi aldrei fara aftur í sama álag og áður en hún hætti á vinnumarkaði 

og hún væri bara ekki viss um að hún færi aftur yfirhöfuð: 
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Draumurinn væri að ég gæti þá unnið meira á álagspunktum [innan fyrirtækis] en það er 
bara mjög, mjög fátítt og kannski óraunhæft þannig að ég þyrfti þá bara að finna eitthvað 
lítið félag sem ég gæti séð um fjármálin hjá. Það er skemmtilegt. Ég gæti alveg gert það 
en svo togast alltaf í mig að vera bara heima. Já þannig að ég veit ekki. Kannski, kannski 
ekki. 
 

 Þegar dregnar eru saman niðurstöður þeirra áhrifa sem konurnar telja að ákvörðunin 

hafi haft á líf þeirra og framtíðaráætlanir kom í ljós að þrátt fyrir að konurnar gerðu sér vel 

grein fyrir kostum sínum, væru stoltar af menntun sinni sem veitti þeim öryggi og upplifðu 

mikil lífsgæði í því að vera heimavinnandi þá töluðu þær um að inni á heimilinu væri endurgjöf 

vegna starfa lítil sem engin. Þeim væri tekið sem sjálfsögðum hlut og fengju lítið hrós og ættu 

aldrei von á launahækkun né stöðuhækkun. Þær ættu hvorki frí né veikindadaga. Þær nefndu 

allar að þær söknuðu þess að uppskera hrós fyrir úrlausn flókinna verkefna á vinnustað og 

aðeins ein þeirra talaði um að það væri þetta félagslega sem hún saknaði frá því að vera á 

vinnumarkaði. Tvær konur töluðu um að sakna þess að vera ,,viðræðuhæfar” og áttu þar við 

varðandi þróun í sínu fagi og almenna faglega umræðu á vinnustað. Í upphafi þess að vera 

heimavinnandi tóku konurnar gjarnan fram menntun sína þegar þær kynntu sig og leið best 

meðal kvenna og para í sömu stöðu. Þegar konurnar höfðu verið heimavinnandi í einhver ár 

virtust þær sættast betur við stöðu sína. Athugasemdir varðandi val sitt og stöðu virtust þær 

taka frekar sem aðdáun en fordóma og þá virtust þær sækja ákveðinn styrk í að vita af fleirum 

í þessari stöðu, sóttu í hópa þar sem það er viðurkennt að vera heimavinnandi. Þær töluðu 

þannig flestar, eða sjö, um að verja tíma með öðrum heimavinnandi konum þar sem gafst tími 

til tómstunda, sjálfboðastarfs og þátttöku í íþróttafélögum og skólastarfi barnanna. Þegar 

tekin voru saman áhrif þess að vera heimavinnandi kom fram að þær upplifðu allar að hafa 

tekið rétta ákvörðun fyrir sjálfa sig og fjölskylduna. Makar kynnu að meta val þeirra og nytu 

sjálfir góðs af. Aðeins ein kvennanna sá fyrir sér að snúa aftur á vinnumarkað en hinar sjö 

höfðu ekki áform um það og ef, þá í önnur störf en áður og helst í hlutastörf eða starfa 

sjálfstætt. Þá virtist ákveðin viðhorfsbreyting eiga sér stað þegar konurnar höfðu sætt sig við 

að vera heimavinnandi. Þá virtist valdastaða þeirra styrkjast og þær byrjuðu að titla sig sem 

heimavinnandi, án þess að blikna. Jafnvel með stolti. 
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4 Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna ástæður og upplifun háskólamenntaðra kvenna sem 

ákveða að hverfa af vinnumarkaði til að einbeita sér að störfum innan veggja heimilisins og 

huga að þörfum fjölskyldunnar. Sjónum var beint að aðdraganda þess að konur taka ákvörðun 

um að hverfa af vinnumarkaði og ákvörðunarferlið skoðað. Þá var leitast við að fá konurnar til 

að segja frá upplifun þeirra af áhrifum sem ákvörðunin hafði á lífsgæði þeirra og fjölskyldu og 

að lokum líðan þeirra og framtíðaráform. Í þessari rannsókn sem náði til átta kvenna kom fram 

að þær áttu það allar sameiginlegt að vera í langtímasamböndum og sex þeirra luku 

háskólamenntun og hófu starfsferil á sama tíma og maki. Þegar þær eignuðust börn og álag 

jókst með móðurhlutverkinu, ásamt aukinni fjarveru maka vegna hans starfs, varð það til þess 

að þær ákváðu að segja upp starfi sínu á vinnumarkaði. Þær upplifðu að ef þær minnkuðu ekki 

álag þá myndi það bitna á allri fjölskyldunni. Allar konurnar nefndu að hafa ekki verið 

sérstaklega ánægðar í starfi sínu þegar þær sögðu upp en töluðu ekki um það sérstaklega sem 

hluta af ástæðu fyrir ákvörðuninni nema tvær sem tengdu líðan í starfi beint við það að hætta 

á vinnumarkaði. Mikil togstreita kom fram hjá öllum konunum varðandi ákvörðun sína þar 

sem þær upplifðu fordóma, jafnvel eigin, gagnvart því að vera heimavinnandi og vera ekki að 

nýta sér háskólamenntun sína. Gagnvart því að vera ekki sú fyrirmynd sem þær vildu fyrir 

börnin á sama tíma og þær nutu þess að hafa tíma til að sinna þeim. Þá kom fram togstreita 

tengd því að gefa frá sér starfstitil, og þar með ákveðna samfélagsstöðu, með því að hætta á 

vinnumarkaði. Fram kom hjá þeim sem höfðu verið lengst heimavinnandi að þær upplifðu 

allar veikari valdastöðu á einhverju sviði fyrst þegar þær gerðust heimavinnandi sem svo 

styrktist með tímanum þegar þær sættust við ákvörðunina þar sem hún hafði jákvæð áhrif á 

allt heimilislíf og jafnvægi komst á líf þeirra sjálfra. Þær nutu þess að vera til staðar fyrir börnin 

og að geta skipulagt samveru og tómstundir fjölskyldunnar einungis með tilliti til hvað þeim 

fannst að kæmi henni best. Varðandi áform um endurkomu á vinnumarkað var aðeins ein 

kvennanna sem var staðráðin í því að fara aftur á vinnumarkað. Það var sú sem hafði verið 

heimavinnandi í stystan tíma. Hinar sjö sögðu að það væri ekki ákveðið hvort þær færu aftur 

í launaða vinnu en ef svo færi, þá yrði það ekki í sama fagi og þær komu úr og tengdist 

menntun þeirra. Talað var um tapaða færni í fagi, rof á starfsferli, minnkað sjálfstraust og 

aldursfordóma sem hamlandi þætti varðandi endurkomu á vinnumarkað.  
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4.1 Ástæður fyrir því að hætta á vinnumarkaði og gerast heimavinnandi 

Niðurstöður leiddu í ljós að það voru nokkrir þættir sem konurnar töldu hafa mest áhrif á að 

þær hættu á vinnumarkaði; að sinna starfsferli, stofna fjölskyldu og krefjandi starf maka virtist 

auka álag á konurnar þannig að þær sáu ekki fram á hvernig fjölskyldulífið ætti að ganga upp 

ef ekkert breyttist. Þar sem þær höfðu efni á því að hætta á vinnumarkaði var það raunhæfur 

kostur í stöðunni. Konurnar töluðu ekki um að þær hefðu viljað að maki minnkaði vinnu eða 

hætti á vinnumarkaði til að minnka álagið. Ein tók sérstaklega fram að hún hefði aldrei 

samþykkt það. Einnig kom fram óánægja í starfi og jafnvel að komið hafi fram efasemdir um 

rétt námsval meðan á háskólanámi stóð. Því virðist svo að ígrundað náms- og starfsval hafi 

yfirleitt ekki átt sér stað sem má velta fyrir sér hvort hefði leitt til meiri ánægju og minna 

upplifaðs álags í starfi. Þá er kynbundin mismunun á vinnumarkaði sem þær tilgreina ein 

ástæða þess að hafa hætt í starfi. Þetta er í samræmi við rannsóknir Aarseth (2014), Latshaw 

og Hale (2016), Lim og Mohd Rasdi (2019) og íslenska rannsókn Ólafar Júlíusdóttur o.fl. (2018) 

að það sé vinnumarkaðurinn, menning og hefðir innan hans, sem valdi því að þrátt fyrir aukið 

jafnrétti til náms og á vinnumarkaði sé það konum enn þann dag í dag erfiðara en körlum að 

þróa starfsferil sinn samhliða barnauppeldi.  

  Á sama tíma og flestar konurnar í þessari rannsókn hófu starfsferil bættist 

móðurhlutverkið við. Svo varð úr að vegna aukins álags á fjölskylduna þegar báðir aðilar voru 

á vinnumarkaði og hlutverkum að fjölga, settu konurnar móðurhlutverkið í forgang. Þetta er 

samhljóma rannsókn Hoffnung og Williams (2013) og kenningu Elley-Brown (2011) þar sem 

talað er um að á sama tíma og ólík hlutverk geti styrkt einstaklinginn og hvert annað, þá getur 

það verið streituvaldandi ef hlutverkin verða of mörg. Það er því léttir fyrir þessar konur að 

fækka hlutverkum og þar sem augljóslega er erfitt að hætta móðurhlutverki segja konurnar 

upp starfi sínu á vinnumarkaði. Þetta ferli sem konurnar lýsa að þær gangi í gegnum fellur vel 

að kviksjárlíkani Mainero og Sullivan (2005) þar sem jafnvægi kemst í forgrunn og áskorun, 

sem í upphafi starfsferils var í forgrunni, víkur. Konurnar finna fyrir ójafnvægi á milli starfs og 

fjölskyldulífs þegar þær og makar þeirra eru bæði á vinnumarkaði á sama tíma og börnunum 

fjölgar og taka þá gildi þeirra að breytast. Þær velja fram fyrir annað að sinna börnum og 

heimili til að ná jafnvægi. Þetta má tengja við niðurstöður rannsóknar Dinh o.fl. (2017) þar 

sem kom fram að tilfinningalegur stöðugleiki fjölskyldu eykst þegar jafnvægi milli atvinnu og 

einkalífs næst, sem stuðlar að betri líðan allra fjölskyldumeðlima. Þá má velta því fyrir sér að 

á þeim árum þegar hjón eru á aldrinum 20-29 ára er skilnaðartíðni á Íslandi einna hæst 
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(Hagstofa Íslands, 2020b). Á þessum árum er fólk oft að ljúka námi, hefja starfsferil og stofna 

fjölskyldu. Konurnar í rannsókninni eru allar í langtímasamböndum, sjö þeirra hófu samband 

með núverandi maka á námsárum sínum, jafnvel menntaskólaárum. Gæti ákvörðun þeirra 

mögulega tengst því, meðvitað eða ómeðvitað, að með því að þær hætti á vinnumarkaði séu 

hjónin í raun að gera það sem þau geta til að eiga farsælt hjónaband og hamingjusöm börn? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að konurnar standa frammi fyrir þessu vali 

milli starfs og fjölskyldu þegar álag beggja aðila á vinnumarkaði er orðið mikið og þær vilja 

sinna móðurhlutverkinu vel að auki. Þær velja farsælt hjónaband og hag fjölskyldunnar fram 

yfir sinn starfsferil þar sem: ,,Líf okkar myndi ekki ganga upp ef ég væri líka útivinnandi”. 

 

4.2 Upplifuð samfélagsleg staða og áhrif á fjölskyldulíf  

Þegar niðurstöður voru ígrundaðar kom í ljós að allar konurnar upplifa fordóma á einhverju 

tímabili og tala flestar um að það sé helst frá öðrum konum. Að konur geri miklar kröfur til 

hver annarrar um að sinna sínu vel og helst að vera með þúsund bolta á lofti á sama tíma. 

Þetta veldur mikilli innri togstreitu hjá konunum, það að hafa sagt upp starfi sínu og upplifa í 

kjölfarið fordóma, jafnvel eigin fordóma, gagnvart því að vera heimavinnandi. Það tekur þær 

tíma að aðlagast nýju starfi sem heimavinnandi. Með tímanum eflast þær þó í því hlutverki að 

vera heimavinnandi og tala um að finna stuðning frá í fyrsta lagi mökum sínum og þá frá 

konum í svipaðri stöðu, þar sem það er viðurkennt að vera heimavinnandi og þær þurfa ekki 

að afsaka sig. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Ericksen o.fl. (2008) þar sem 

fjallað er um að það sé erfitt og flókið ferli fyrir konu að hverfa af vinnumarkaði og það sé 

mikilvægt að það gerist á hennar forsendum. Þannig er hún líklegri til að sættast við ákvörðun 

sína og finna sinn sess í samfélaginu sem heimavinnandi.  

 Það er ljóst að konurnar í þessari rannsókn upplifa mikla togstreitu og fordóma, jafnvel 

eigin, gagnvart ákvörðun sinni þar sem ástæður þess að hætta á vinnumarkaði eru ekki 

endilega augljósar. Það er, þær virðast ekki af samfélagslegum toga þar sem hér á landi eru 

allra bestu aðstæður fyrir konur til að sinna bæði starfsferli og barneignum, samkvæmt skýrslu 

World Economic Forum (2018).  

 Femínísk áhrif hafa átt þátt í að veita konum aðgang að menntun og vinnumarkaði á 

við karla og einnig frelsi til að velja og taka sínar eigin ákvarðanir. Þannig hefur félagslegt vægi 

þess að vera heima aukist (Cranney og Miles 2017; Elley-Brown, 2011; Ericksen o.fl., 2008). 
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Togstreitan sem birtist þegar horfið er af vinnumarkaði gæti tengst þessum missi á endurgjöf 

og hrósi á vinnumarkaði sem veitir þeim tilfinninguna að vera einhvers virði. Þá má velta fyrir 

sér hvort þessi togstreita sé ástæða þess að heimavinnandi konur gefi sér minni tíma til 

tómstunda en heimavinnandi karlar, samanber rannsókn Latshaw og Hale (2016) þ.e. að 

konurnar upplifi einfaldlega meiri togstreitu varðandi val sitt en karlar. Allar konurnar tala um 

að þær sakni þess frá vinnumarkaði að fá hrós fyrir vel unnin störf, fyrir að leysa flókin verkefni 

í starfi og segja það hafa aukið sjálfstraust sitt að upplifa það á vinnumarkaði. Á heimilinu 

segjast þær hafa upplifað að vera tekið sem sjálfsögðum hlut og að þær ættu að vera til 

þjónustu reiðubúnar án þess að geta átt von á viðurkenningu eða hrósi, hvað þá launa- eða 

stöðuhækkun. Hins vegar njóta þær þess að hafa tíma fyrir börnin sín og maka sem þær hefðu 

ekki annars og fylla dagskrá sína með félagslegri þátttöku og tómstundum. Þetta ferli er hægt 

að setja í samhengi við starfshyggjukenningu og lífshönnun Savickas (2011) sem gengur út frá 

því að aðlögun á starfsferli sé mikilvæg, að einstaklingurinn bregðist við breytingum og sýni 

aðlögunarhæfni til að laga sig að nýjum aðstæðum og upplifi þannig árangur, ánægju og 

framþróun. Flestar konurnar tala um að hafa þurft dálítinn tíma til að finna sína stöðu í 

samfélaginu eftir að hafa hætt á vinnumarkaði, til að laga sig að aðstæðum og þá sérstaklega 

til að venjast spurningunni: ,,...og hvað gerir þú?” Þær allar viðurkenna að hafa, og gera 

stundum enn, svarað þessari spurningu með menntunartitli sínum í stað þess að segjast vera 

heimavinnandi þar sem þær upplifa oft neikvæð viðhorf til þess að vera ekki á vinnumarkaði. 

Þær sækja viðurkenningu til jafningja, til annarra heimavinnandi kvenna sem skilja stöðu 

þeirra. Allar konurnar í rannsókninni töldu mikilvægt og verðmætt að hafa háskólamenntun, 

að hafa lært eitthvað. Þær töluðu um að það að vera með háskólamenntun væri ákveðið 

öryggi varðandi möguleika á að fá vinnu en engin þeirra minntist á að hafa áhyggjur af 

fjárhagslegri afkomu sinni, lífeyrismálum eða öðru því tengdu. Gera má ráð fyrir að þetta 

tengist því að undanfarna tvo áratugi hafa miklar breytingar átt sér stað varðandi 

séreignasparnað og sjálfstæða lífeyrissjóði sem konurnar geta nýtt sér varðandi réttindi sín. 

Þannig er nú hægt að semja um skiptingu lífeyrisréttinda þannig að sem mestur jöfnuður 

myndist og sjálfstæð réttindi maka verði tryggð (Lífeyrismál, 2020). 
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4.3 Endurkoma á vinnumarkað og framtíðin 

Aðeins ein kona, sú sem hafði verið heimavinnandi í stystan tíma, stefndi ákveðið á 

vinnumarkað aftur. Hinar sjö höfðu ekki hugsað sér það á næstunni, og ef að því kæmi þá alls 

ekki á því sviði sem þær höfðu áður starfað. Þær töluðu um að hafa misst af fagþróun og færni 

við það að vera frá vinnumarkaði í þann tíma sem þær höfðu verið heimavinnandi. Þá nefndu 

þær allar að þær myndu frekar skoða annan starfsvettvang og þá bæta við sig menntun á því 

sviði ef þær ætluðu aftur í launavinnu eða stofna sitt eigið fyrirtæki eða vinna við fyrirtæki 

makans. Þetta er samhljóða rannsóknum Davies (2016); Gauthier o.fl. (2016); Lim og Mohd 

Rasdi (2019) og Lovejoy og Stone (2012) þar sem efasemdir um samkeppnishæfni og færni 

virkaði sem hindrun varðandi það að sækja um störf á vinnumarkaði og viðhorf til starfsvals 

hafði breyst. Að vera í starfi sem gæfi möguleika á sveigjanleika tengdum tíma og viðveru, þar 

sem konan myndi vera sinn eigin yfirmaður var eitthvað sem sex konur af átta nefndu sem 

vænlegan kost varðandi endurkomu á vinnumarkað. Þetta helst í hendur við það sem kemur 

fram hjá Moore (2000) um að það séu fleiri og fleiri konur sem snúa sér að sjálfstæðum rekstri 

eða sprotafyrirtækjum, þar sem þær geta notið sveigjanleika, sinnt því sem þær hafa áhuga á, 

náð markmiðum sínum og styrkt sjálfsmynd.  

 Að lokum má velta fyrir sér frekar rannsóknum tengdu þessu efni. Verðugt og 

áhugavert væri til að mynda að rannsaka upplifun útivinnandi maka, hvaða áhrif hann 

upplifir á sitt líf og líðan þegar maki hættir á vinnumarkaði og gerist heimavinnandi. Þá hefur 

staða heimavinnandi karla á Íslandi ekkert verið skoðuð en eigindleg rannsókn varðandi 

þeirra ástæður fyrir að vera heimavinnandi og upplifuð staða þeirra er eitthvað sem væri 

áhugavert að bera saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Þá væru rannsóknir á sama 

efni með öðrum samsetningum para eitthvað sem vert væri að skoða. Að auki væri hægt að 

skoða hver upplifun ómenntaðra heimavinnandi kvenna er, hvernig ákvörðunartöku þeirra 

er háttað, hvort þær upplifi sömu togstreitu og fordóma og háskólamenntaðar 

heimavinnandi konur. Þetta er alls ekki tæmandi listi um verðug rannsóknarefni, hægt væri 

að rannsaka efnið út frá búsetu, stétt, trúarbrögðum og fleiri félagslegum þáttum.  

 Þessi rannsókn var unnin með opnum einstaklingsviðtölum þannig að raddir 

kvennanna sjálfra fá að heyrast í niðurstöðum hennar. Það er von mín að þessar raddir gefi 

góða innsýn í aðstæður og líf háskólamenntaðra heimavinnandi kvenna og hafi jákvæð áhrif 

á samfélagsleg viðhorf til þessa hóps og auki skilning á ákvörðun þeirra sem velja sér að vera 

heimavinnandi. 
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