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Útdráttur 

Útbreiðsla heimsfaraldursins Covid-19 sem braust út í byrjun árs 2020 hefur valdið 

fordæmalausum samfélagsröskunum og lönd heims hafa þurft að grípa til ýmissa takmarkandi 

aðgerða til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu smitsjúkdómsins. Skólalokanir eru ein af þeim 

aðgerðum sem gripið hefur verið til og hafa haft gríðarleg áhrif á fjölskyldur með aukinni 

skörun vinnuábyrgðar og umönnunarstarfa. Hætta er á, og gögn hafa sýnt að við skólalokanir 

lendi þungi umönnunar- og menntunarstarfa að mestu leyti í höndum kvenna, en áður en 

heimsfaraldurinn kom til sögunnar sinntu mæður almennt heimilis- og umönnunarstörfum í 

meira mæli en feður. Þetta getur ógnað þeim árangri sem náðst hefur á undanförnum árum í 

jafnrétti kynjanna og valdið því að minna launabil og betri möguleikar á framgöngu í starfi 

gætu að einhverju leyti gengið til baka. Okkur fannst því mikilvægt að skoða hver raunveruleg 

áhrif skólalokana eru á atvinnuþátttöku kvenna, þegar öðrum þáttum er haldið óbreyttum, og 

hvernig áhrifin eru í samhengi við áhrif skólalokana á atvinnuþátttöku karla. Við notum 

aðhvarfsgreiningu með fyrstu afleiðu og komumst að því að skólalokanir til lengri tíma hafa 

neikvæð áhrif á atvinnuþátttöku kvenna og það sem meira er, skólalokanir hafa ekki síður 

neikvæð áhrif á atvinnuþátttöku karla.  
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1. Inngangur 

Heimsfaraldurinn Covid-19 sem braust út í byrjun árs 2020 hefur svo sannarlega valdið 

fordæmalausum röskunum í hagkerfum heimsins. Faraldurinn getur haft alvarlegar 

heilsufarslegar afleiðingar á fólk sem smitast af honum, en til þess að reyna að hefta útbreiðslu 

smitsjúkdómsins hafa lönd heimsins gripið til ýmiskonar takmarkandi aðgerða. 

Heimsfaraldurinn hefur þannig valdið svokallaðri samfélagsröskun af áður óþekktri 

stærðargráðu og hefur meðal annars leitt til gríðarlegs tekjutaps sem og aukningu atvinnuleysis 

(Richardson og Denniss, 2020). Raskanir á vinnumarkaði hafa verið miklar þar sem mörg 

fyrirtæki hafa ekki geta starfað hefðbundið, vegna takmarkandi aðgerða eða jafnvel minnkaðrar 

eftirspurnar og hafa því þurft að minnka starfshlutföll starfsmanna eða segja þeim upp. 

 Tölur Alþjóðavinnumálastofnunar (e. ILO) sýna að jafngildi 255 milljón starfsgilda 

töpuðust í heiminum árið 2020, margir hafa fengið minna starfshlutfall en áður og um það bil 

114 milljón manns urðu atvinnulaus. Það jafngildir 8,8 prósent fækkun vinnustunda 

(samanborið við síðasta ársfjórðung 2019). Þetta er um það bil fjórum sinnum meira 

atvinnuleysi en það sem skapaðist í fjármálakrísunni árið 2009. Áhrifin á atvinnuþátttöku hafa 

verið gríðarleg, en í kringum 81 milljón manns drógu sig út af vinnumarkaði árið 2020 

(International Labour Organization, 2021).  

 Hægt er að greina afar mikinn mun í hlutfallslegri aukningu atvinnuleysis á Íslandi árið 

2020 eftir kyni, landsvæðum, aldri og uppruna. Raskanir á vinnumarkaði hafa haft meiri áhrif 

á konur en karlmenn, atvinnuleysi meðal kvenna hefur aukist hlutfallslega meira og konur í 

lægri menntunar- og tekjuflokkum standa verst (Halla Gunnarsdóttir o.fl., 2020). Það má því 

áætla að ójöfnuður fari vaxandi sökum heimsfaraldursins. Konur voru um 33 prósent líklegri 

til að starfa í þeim atvinnnugreinum sem urðu verst fyrir barðinu á takmörkunum sem hafa fylgt 

heimsfaraldrinum (Joyce og Xu, 2020). Atvinnuleysi kvenna á heimsvísu stóð þannig í 5 

prósentum á móti 3,9 prósenta atvinnuleysi karla í byrjun árs 2021, en það sem er sérstaklega 

athugavert er að konur hafa verið töluvert líklegri en karlar til að draga sig útaf vinnumarkaði 

(International Labour Organization, 2021).  

 Ein af þeim takmarkandi aðgerðum sem gripið hefur verið til í heimsfaraldrinum er 

lokun skóla. Áætlað er að skólalokanir hafi haft áhrif á um það bil 1,3 milljarða nemenda í 195 

löndum um miðjan apríl 2020, þegar að fyrsta bylgja faraldursins stóð sem hæst (UNESCO, 

2020b). Í flestum tilfellum hafa skólalokanir þau áhrif að börn verða að vera heima hjá sér og 

þurfa því á umönnun að halda heima fyrir í að minnsta kosti auka sex klukkustundir hvern 

virkan dag (Andrew o.fl., 2020). Í Bandaríkjunum minnkaði atvinnuþátttaka giftra kvenna með 
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börn á framfæri marktækt síðastliðið haust, sem má líklega rekja til aukinna umönnunarþarfa 

vegna truflana á skólastarfi tengdum heimsfaraldrinum (Albanesi og Kim, 2021).  

 Þátttaka kvenna á vinnumarkaði er í mörgum samfélögum mjög lituð af ábyrgð þeirra 

gagnvart heimilis- og umönnunarstörfum. Þannig er atvinnuþátttaka kvenna afar breytileg eftir 

hjúskaparstöðu og einnig eftir því hvort þær eiga börn (International Labour Organization, 

2020). Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna áhrif lokana í skólum vegna heimsfaraldursins 

Covid-19 á atvinnuþátttöku kvenna og skoða í samhengi við áhrif á atvinnuþátttöku karla. Stór 

breyting hefur orðið á atvinnuþátttöku kvenna síðastliðna öld. Konur hafa í auknum mæli farið 

út á vinnumarkaðinn og hefur atvinnuþátttaka þeirra stóraukist á meðan atvinnuþátttaka karla 

hefur dregist saman. Meiri atvinnuþátttaka, meiri fjölbreytni í starfsvali ásamt hærra 

menntunarstigi hefur átt stóran þátt í því að laun kvenna hafa hækkað og launamunur á milli 

kynjanna minnkað (Council of Economic Advisors, 2015). Á áttunda áratugnum varð mikil 

uppsveifla í atvinnuþátttöku kvenna í Svíþjóð. Hélst sú þróun í hendur við mikla aukningu í 

daggæslu á kostnað ríkisins. Er aukin daggæsla talin hafa auðveldað konum að taka þátt á 

vinnumarkaði (Lundin o.fl., 2008). Eftir því sem atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist þá hefur 

togstreitan á milli vinnu og einkalífs aukist þar sem foreldrar reyna að finna jafnvægi á milli 

uppeldishlutverks og starfsframa. Þannig eru nú á dögum allir foreldrar útivinnandi í 6 af 

hverjum 10 fjölskyldum í Bandaríkjunum, en þá eru meðtaldir einstæðir foreldrar. Konur hafa 

því öðlast meira fjárhagslegt sjálfstæði. Þessar breytingar hafa einnig haft í för með sér að meira 

en 40 prósent kvenna eru nú aðalfyrirvinna eða jafnvel eina fyrirvinna heimilisins (Council of 

Economic Advisors, 2015).  

 Þrátt fyrir að konur séu nú víðsvegar með hærra menntunarstig en karlmenn að 

meðaltali (Council of Economic Advisors, 2015) hafa gögn Evrópusambandsins sýnt að í fyrstu 

bylgju faraldurs Covid-19, þegar skólar lokuðu eða skólastarf var takmarkað, voru konur í mun 

meira mæli fjarverandi frá störfum sínum, samanborið við karlmenn (International Labour 

Organization, 2020). Í Bandaríkjunum hefur ástandið einnig verið slæmt en atvinnuþátttaka 

kvenna minnkaði fjórfalt á við atvinnuþátttöku karla í september 2020. Ein af hverjum fjórum 

konum sem misst hafa vinnuna í faraldrinum hafa sagt það vera vegna skorts á barnadaggæslu 

(Modestino o.fl., 2020).  

 Áður en Covid-19 faraldurinn kom til sögunnar sinntu mæður almennt heimilis- og 

uppeldisstörfum í meira mæli en feður (Andrew o.fl., 2020). Hætta er á, og gögn hafa sýnt að 

við skólalokanir lendi þungi umönnunar- og menntunarstarfa að mestu leyti í höndum kvenna, 

sem stíga frá vinnu, minnka við sig eða sinna vinnunni í meira mæli með tvískiptri athygli 

heldur en karlarnir (Andrew o.fl., 2020). Þetta skapar hættu á því að sá árangur sem náðst hefur 
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á undanförnum árum í jafnrétti kynjanna, með minna launabili og betri möguleikum á 

framgöngu í starfi meðal annars (World Economic Forum, 2021), gangi að einhverju leyti til 

baka. 

 Það fjárhagslega sjálfstæði sem konur hafa öðlast í auknum mæli síðastliðin ár gæti 

verið í hættu. Þar sem konur eru einnig aðalfyrirvinna eða jafnvel eina fyrirvinna heimilisins í 

mörgum tilvikum, getur minni atvinnuþátttaka kvenna haft gríðarlegar afleiðingar á jöfnuð í 

heiminum. Því finnst okkur mikilvægt að skoða hver raunveruleg áhrif skólalokana eru á 

atvinnuþátttöku kvenna, þegar öðrum þáttum er haldið óbreyttum, og hvernig áhrifin eru í 

samhengi við áhrif skólalokana á atvinnuþátttöku karla. Til þess að skoða áhrifin í gegnum 

samanburðarhæf gögn skoðum við áhrif á atvinnuþátttöku í 34 Evrópulöndum.   

 

Hér að neðan er rannsóknarspurningin sett fram ásamt tilgátu um áhrif skólalokana:  

 

Hvaða áhrif hafa skólalokanir vegna heimsfaraldursins Covid-19 haft á atvinnuþátttöku 

kvenna, og eru þau frábrugðin áhrifum skólalokana á atvinnuþátttöku karla?  

 

Tilgáta: Við teljum að neikvæð fylgni sé á milli skólalokana og atvinnuþátttöku kvenna og að 

áhrif skólalokana séu meiri á atvinnuþátttöku kvenna en karla. 
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2. Atvinnuþátttaka kvenna 

Skilgreining á atvinnuþátttöku eða þátttöku á vinnumarkaði er sú að einstaklingur á 

vinnualdri taki virkan þátt á vinnumarkaði, annað hvort með því að vera í vinnu eða vera í 

virkri atvinnuleit. Atvinnuþátttökuhlutfall segir okkur þannig til um framboð vinnuafls miðað 

við íbúafjölda á vinnualdri. Vinnualdur hefur alþjóðlega verið skilgreindur sem einstaklingar 

15 ára og eldri, en það getur samt sem áður verið munur á skilgreiningum á milli landa út frá 

lögum og venjum (International Labour Organization, e.d.).  

Líkt og sjá má á mynd 1 hefur atvinnuþátttaka almennt aukist á síðustu árum. Á mynd 

2 má sjá að atvinnuþátttaka karla sveiflast almennt meira á milli árstíða en atvinnuþátttaka 

kvenna, þar sem atvinnuþátttaka er lægst á fyrsta ársfjórðungi en nær hápunkti á þriðja 

ársfjórðungi. Áhrif Covid-19 virðast hafa haft hlutfallslega meiri áhrif á atvinnuþátttöku 

kvenna en frá hápunkti atvinnuþátttöku á þriðja ársfjórðungi 2019 og fram til annars árs-

fjórðungs 2020 lækkaði atvinnuþátttaka karla í Evrópu að meðaltali um 2,03 prósentustig, eða 

um 2,52%, en atvinnuþátttaka kvenna í Evrópu að meðaltali um 1,81 prósentustig eða 

um 2,62%.  

 

Mynd 1 

Þróun atvinnuþátttöku í Evrópu að meðaltali 

 

 

Skýring: Graf upp úr gögnum um atvinnuþátttöku frá Eurostat (Eurostat, e.d.). 
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Mynd 2 

Þróun atvinnuþátttöku í Evrópu eftir kyni að meðaltali 

 

 

Skýring: Graf upp úr gögnum um atvinnuþátttöku frá Eurostat (Eurostat, e.d.). 

 

Þegar atvinnuþátttaka hefur verið skoðuð í gegnum tíðina hafa ýmsar skýribreytur verið 

notaðar sem áhrifaþættir gagnvart atvinnuþátttöku. Í rannsókn sem birt var árið 2013, um þróun 

atvinnuþátttöku kvenna og áhrif barneigna á stöðu þeirra á íslenskum markaði, kom fram að 

helstu breytur sem höfðu áhrif á atvinnuþátttöku kvenna voru vinnuframboð mæðra, áhrif 

barnagæslu, fjölskyldustefna og menntun kvenna (Guðrún Greta Baldvinsdóttir, 2013). Í 

annarri rannsókn sem birt var árið 2019, um atvinnuþátttöku kvenna í Pakistan, kom fram að 

helstu breytur sem höfðu áhrif á atvinnuþátttöku kvenna voru raun verg þjóðarframleiðsla á 

mann, fátæktarstig, atvinnuleysi kvenna, frjósemi og læsishlutfall kvenna (Junaid o.fl., 2019). 

Atvinnuþátttaka kvenna er mismunandi eftir svæðum. Þættir sem virðast þar hafa áhrif eru 

viðmið eða venjur um skyldur kvenna, hversu þróað landið er, stuðningur ríkisvalds við 

fjölskyldur og börn, til að mynda í formi barnabóta eða aðgengi að umönnun, tækifæri á 

vinnumarkaði og efnahagslegur þrýstingur til vinnu (Azcona o.fl., 2020).  

 

2.1 Áhrifaþættir  

Fjölmargir þættir hafa áhrif á atvinnuþátttöku. Í þessum kafla munum við fara ítarlega 

yfir þá þætti sem eru líklegir til að hafa áhrif á atvinnuþátttöku kvenna.  

 

2.1.1 Tekjur 

Ákvörðunin um atvinnuþátttöku út frá heimilislíkani vinnumarkaðshagfræðinnar er 

fólgin í fórnarskiptum milli launaðrar vinnu og framleiðslutíma heimilis. Það er ýmislegt sem 

getur verið fólgið í framleiðslutíma heimilis, eins og til dæmis heimilisstörf, uppeldi, innkaup 
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og afslöppun. Gert er ráð fyrir að einstaklingar hafi mismunandi löguð nytjaföll, en allir 

einstaklingar vinni að því að hámarka nyt sín, en hámörkun nytja verður þar sem tekjuband og 

nytjafall einstaklings mætast. Breytingar sem verða á hámarksnytum verða annars vegar vegna 

tekjuáhrifa og hins vegar vegna staðkvæmdaráhrifa. Tekjuáhrif verða þegar að tekjur aukast án 

þess að laun hækki eða nytjafall breytist og benda kenningar til þess að þá muni einstaklingar 

fækka launuðum vinnustundum. Staðkvæmdaráhrif verða þegar að laun breytast án þess 

að tekjur breytist og benda kenningar til þess að hærri laun auki fórnarkostnað frítíma og 

heimilisstarfa og því aukist launaðar vinnustundir. Staðkvæmdaráhrif er þó sjaldan hægt að sjá 

einangruð og þegar að laun hækka eða lækka eru yfirleitt til staðar bæði tekju- og 

staðkvæmdaráhrif sem oft vinna hvor á móti öðru (Ehrenberg og Smith, 2018).  

Samkvæmt heimilislíkani vinnumarkaðshagfræðinnar fer atvinnuþátttaka einstaklinga, 

sem búa með maka, eftir einhvers konar sameiginlegu ákvarðanaferli og fer atvinnuþátttaka 

þeirra eftir framleiðni þeirra á mismunandi sviðum (Ehrenberg og Smith, 2018), en þetta er ein 

af mörgum kenningum. Breyting á raunlaunum eins einstaklings í fjölskyldu getur þannig 

breytt samsetningu allrar fjölskyldunnar á launuðum vinnustundum á móti heimilisstundum 

(Mincer, 1962). Þannig gæti sá aðili sem er framleiðnari á vinnumarkaði varið meiri tíma á 

vinnumarkaði og haft flatari jafngildisferil. Sá sem er framleiðnari í heimilisstörfum gæti aftur 

á móti varið meiri tíma í heimilisstörf og haft brattari jafngildisferil (Ehrenberg og Smith, 

2018). Samkvæmt líkaninu gæti því notagildi þess sem vinnur minna aukist þegar að laun þess 

aðila sem vinnur meira hækka, þar sem horft er á nyt fjölskyldunnar sem heild. Ef laun 

einstaklings á markaði breytast í samningsvald inni á heimili gætu nytin þó orðið allt önnur. Þá 

gæti sá einstaklingur sem vinnur minna haft það verra, jafnvel þó að heildartekjur heimilisins 

aukist (Mammen og Paxson, 2000). Hærra tekjustig getur minnkað þörfina á því að tveir aðilar 

úr fjölskyldu séu í launuðu starfi og því gæti aukið tekjustig lands haft neikvæð áhrif á 

atvinnuþátttöku kvenna. Annað sem ber þó að athuga er að menntunarstig kvenna gæti verið 

hærra í löndum sem hafa hærra tekjustig og því er ekki víst að tekjustig hafi marktæk áhrif 

þegar þjóðhagsgögn eru skoðuð, en betur er komið inn á áhrif menntunar kvenna á 

atvinnuþátttöku í kafla 2.1.3.  
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Mynd 3 

Heimilislíkan vinnumarkaðshagfræðinnar 

 

Líkt og sjá má á mynd 3 getur brattara tekjuband valdið því að hvati er til að nota fleiri 

klukkustundir í launaðri vinnu vegna staðkvæmdaráhrifa. Ef að einstaklingar hafa brattan 

jafngildisferil þurfa þeir mikla aukningu í tekjum til að bæta við sig vinnu, en eftir því sem 

jafngildisferillinn verður flatari er líklegra að einstaklingur fari út á vinnumarkaðinn 

(Ehrenberg og Smith, 2018). 

Launaþröskuldur eru þau lágmarkslaun á klukkustund sem fólk er tilbúið að 

vinna fyrir. Þau standa fyrir fórnarkostnað vinnu, eða hvers virði klukkustund af heimilis-

störfum er (Ehrenberg og Smith, 2018).  

 

2.1.2 Menning og jafnrétti kynjanna 

Jafnrétti þýðir að allir hafa sama rétt til að láta að sér kveða og að ekkert í lögum hindri 

frelsi þeirra til athafna (Cambridge Dictionary, e.d.-b). Menning vísar til lifnaðarhátta fólks, 

sérstaklega til almennra venja og viðhorfs tiltekins hóps af fólki á tilteknum tíma (Cambridge 

Dictionary, e.d.-a). Aðgengi að mannsæmandi launuðu starfi er lykilatriði í jafnrétti kynjanna. 

Gögn frá Alþjóðavinnumálastofnun (e. ILO) og UN Women sýna þó að atvinna kvenna heldur 

áfram að mótast af ábyrgð þeirra til ólaunaðra umönnunar- og heimilisstarfa (Azcona o.fl., 

2020). Ólík staða kynjanna á vinnumarkaði helst í hendur við ójafna stöðu kynjanna innan 
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heimilsins. Þær væntingar sem gerðar eru til kvenna um óformlega vinnu innan heimilisins 

hafa hamlandi áhrif á þátttöku þeirra á opinberum vettvangi (Guðrún Greta Baldvinsdóttir, 

2013). Í gegnum tíðina hafa konur borið meginábyrgð á heimilisstörfum, en með tilkomu 

uppfinninga eins og þvottavéla, þurrkara, vefverslunar og annars sem auðveldar heimilisstörf, 

hafa konur átt auðveldara með að skipta út heimilisstörfum fyrir launaða vinnu (Ehrenberg og 

Smith, 2018). Mæður verja almennt meiri tíma í uppeldi barna en feður, en rannsóknir hafa 

sýnt að feður verji minna en þriðjung af tímanum sem mæður verja með börnum sínum á 

almennum vinnutíma. Ef tekinn er með tími utan almenns vinnutíma, verja feður að 

meðaltali helmingi minni tíma í uppeldisstörf en mæður (Schoonbroodt, 2016).  

 Hvað varðar fórnarskiptin milli launaðrar vinnu og framleiðslutíma heimilis, þá er því 

haldið fram að uppeldi geti við vissar aðstæður haft jákvæða fylgni við tekjur á meðan 

heimilisstörf og afslöppun geti haft neikvæða fylgni við tekjur. Munur er á því hvort um 

uppeldi á almennum vinnutíma sé að ræða eða uppeldi utan almenns vinnutíma. Á almennum 

vinnutíma hefur uppeldi neikvæða fylgni við tekjur, sérstaklega fyrir mæður, en utan almenns 

vinnutíma er fylgnin jákvæð. Vegna neikvæðrar fylgni tekna við uppeldi á almennum 

vinnutíma getur mismunandi fórnarkostnaður foreldra haft áhrif á hversu miklum tíma foreldrar 

verja með börnum á almennum vinnutíma (Schoonbroodt, 2016). Ákvörðun um hvor einstakl-

ingurinn úr pari þarf að taka meginábyrgð á ólaunuðum uppeldis- og umönnunarstörfum er oft 

leidd út frá því hvor hefur minni fórnarkostnað af því. Þannig hefur launamunur milli kynja á 

markaði áhrif á slíkar ákvarðanir (Ehrenberg og Smith, 2018). Að öðru jöfnu getur aukning í 

raunlaunum eins einstaklings í fjölskyldu orðið til þess að frítími þessa einstaklings og þátttaka 

í heimilisstörfum verður dýrari fyrir fjölskylduna. Þannig mun skynsöm fjölskylda stuðla að 

því að sá einstaklingur geti unnið fleiri launaðar vinnustundir (Mincer, 1962).  

 Ef við lítum svo á að ákvarðanir um skiptingu ólaunaðra umönnunar- og heimilisstarfa 

séu teknar á jafningjagrundvelli má gera ráð fyrir að þeim sé skipt niður miðað við fórnar-

kostnað mældan í launum. Í því samhengi er viðurkennt að í mörgum þróuðum hagkerfum er 

til staðar fyrirbæri sem kalla mætti barnaskatt, þar sem mæður þéna minna yfir æviskeiðið en 

aðrir, vegna barneigna og uppeldisstarfa. Ef tekið er tillit til þessa svokallaða barnaskatts má 

telja það líklegt að mæður hafi þénað minna en feður í upphafi faraldursins og því hafi skynsöm 

heimili tekið þá ákvörðun að móðirin skyldi minnka vinnuframboð sitt (Albanesi og Kim, 

2021). Gögn frá Alþjóðavinnumálastofnun og UN Women hafa bent til þess að hjónabönd og 

barneignir dragi úr atvinnuþátttöku kvenna á meðan sömu atriði auka atvinnuþátttöku karla. 

Auknar tekjur inn á heimilið sem eru ekki vegna launa kvenna virðast valda eingöngu 

tekjuáhrifum og draga þannig úr framboði þeirra á launuðum vinnustundum (Mammen og 
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Paxson, 2000). Í viðauka Kolbeins Stefánssonar í skýrslu á vegum Velferðarráðuneytisins frá 

2015 kemur fram að skipting heimilisstarfa geti vakið upp flóknar spurningar um réttlæti. Hægt 

sé að færa rök fyrir því að það sé réttlátt að sá aðili sem ver meiri tíma í að afla tekna fyrir 

heimilið verji minni tíma í heimilisstörf á móti. Þannig megi halda því fram að það sé réttlátt 

að konan verji meiri tíma í heimilisstörf ef það er í öllum tilfellum karlinn sem ver meiri tíma 

í launaðri vinnu, en það sé þó ekki endilega samfélagslega æskilegt (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Fjölskyldusamsetning á heimili og aðgangur að stuðningsneti 

getur haft mikil áhrif á atvinnuþátttöku kvenna. Rannsóknir frá Brasilíu, Kína og Perú hafa sýnt 

að konur sem búa með stórfjölskyldu, treysta oft á aðra uppkomna heimilismeðlimi til að hjálpa 

við umönnun og uppeldi barna, sem gefur þeim ríkara tækifæri til að taka þátt á vinnumarkaði. 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt að eldri fjölskyldumeðlimir geta einnig aukið ólaunað umönnunar-

álag á konur og þannig dregið úr atvinnuþátttöku (Azcona o.fl., 2020). Það er algengara að 

konur vinni hlutastörf en karlar í öllum ríkjum OECD. Ástæður þess að konur leita í slík störf 

eru taldar byggja á staðalímyndum um hlutverk kynjanna, sem og heimilis- og uppeldis-

skyldum, sem konur taka ríkari ábyrgð á heldur en karlmenn. Því er oft talað um að hlutastörf 

séu í eðli sínu kynjað fyrirbæri (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Sú 

staðreynd að konur sinna hlutastörfum í ríkara mæli en karlar hefur áhrif á launaþróun kvenna, 

efnahagslífið sem og á eftirlaun þeirra (Norrænt samstarf, e.d.). 

 Meðal allra einstaklinga með börn þá eyddu konur í hjónabandi mestum tíma í fjarvinnu 

árin 2017 og 2018, eða að meðaltali 41 dag á ári. Karlar í hjónabandi eru taldir vera best búnir 

til að sinna fjarvinnu. Í kringum 45 prósent þeirra hafa tök á því, en þeir verja hins vegar færri 

dögum í fjarvinnu heldur en konur. Einstæðir foreldrar, bæði konur og karlar, hafa töluvert 

minna færi á því að vinna fjarvinnu. Tækifæri karla og kvenna til að sinna fjarvinnu eru þó 

svipuð en konur hafa hins vegar verið líklegri til að stunda fjarvinnu í raun, einkum til að takast 

á við persónuleg mál eins og umönnun barna, sem undirstrikar enn og aftur ójafna dreifingu á 

heimilisstörfum. Þetta bendir til þess að konur verði fyrir miklu meiri áhrifum af aukinni 

umönnunarþörf barna sem fylgir lokun skóla og dagvistunarheimila í heimsfaraldrinum. Fyrir 

sumar giftar konur á vinnumarkaði getur þetta leitt til þess að þær hverfa tímabundið af 

vinnumarkaði. Aðrar koma til með að halda áfram og starfa í fjarvinnu heiman frá sér, en geta 

þeirra til þess að sinna starfinu verður skertari (Alon o.fl., 2020). Ef konur bera meiri ábyrgð 

og verja meiri tíma í heimilisstörf en karlar getur það takmarkað möguleika kvenna á að taka 

að sér aukna ábyrgð í starfi, yfirvinnu eða önnur verkefni í starfi, sem getur leitt til takmarkandi 

möguleika kvenna á framgangi í starfi (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

Ef vinnuveitendur telja að konur muni hverfa á brott af vinnumarkaðinum, í skemmri eða lengri 



 10 

tíma vegna ólaunaðra umönnunar- og heimilisstarfa, þá eru þeir mun tregari til að fjárfesta í 

starfsþróun kvenna. Það eru meiri líkur á því að konur hörfi af vinnumarkaði ef þeim tekst ekki 

að ná markmiðum sínum. Ef þær hins vegar ákveða að vera ennþá á vinnumarkaði þá eru 

auknar líkur á því að þeim takist ekki að nýta hæfileika sína til fullnustu (Adema, 2012).  

 Sambandið á milli atvinnuþátttöku kvenna og hlutverks þeirra sem aðalumönnunaraðili 

heimilis er mjög mismunandi milli svæða í heiminum. Í sumum löndum, líkt og á Norður-

löndunum, þar sem kynbundin verkaskipting er minni, gott aðgengi er að daggæslu og karlar 

taka meiri þátt í heimilisstörfum, er atvinnuþátttaka kvenna mjög há. En atvinnuþátttaka 

kvenna getur einnig verið há á svæðum eins og Suður-Afríku þar sem mikil fátækt er við lýði 

og bæði kyn vinna af hreinni nauðsyn til að geta framfleytt sér. Á öðrum svæðum þar sem 

hefðbundin kynhlutverk eru rótgróin, er atvinnuþátttaka lægri og konur sinna meginhluta 

ólaunaðrar umönnunarvinnu á heimilinu. Á Ítalíu er atvinnuþátttaka til dæmis lág þrátt fyrir að 

mjög lítill (óleiðréttur) kynbundinn launamunur sé til staðar. Hann má skýra með því að 

umönnunarstörf eru í flestum tilvikum í höndum fjölskyldunnar eða kvenna og eru því utan 

hins formlega hagkerfis. Umönnun barna er að stórum hluta í höndum kvenna sem starfa ekki 

á vinnumarkaði og því má áætla að fórnarkostnaður kvenna við að fara út á vinnumarkaðinn sé 

mikill, vegna hárra gjalda daggæsluplássa (Katrín Ólafsdóttir, 2008). Á enn öðrum svæðum er 

atvinnuþátttaka kvenna á uppleið en um leið sinna þær megninu af ólaunaðri umönnunarvinnu 

á heimilinu. Því fylgir mikið álag, og getur það haft skaðleg áhrif á líkamlega og andlega líðan 

kvenna ásamt því að hafa áhrif á frammistöðu þeirra og ekki síður á starfsmöguleika (Azcona 

o.fl., 2020). Á sumum svæðum er hagrænn þáttur kvenna svo vanmetinn þar sem þær vinna í 

óformlegum eða óskráðum sviðum vinnumarkaðarins (Junaid o.fl., 2019). Líklegt er að meiri 

áskorun sé fólgin í því fyrir konur að vera á vinnumarkaði í löndum þar sem viðmið eru 

íhaldsamari. Þær konur munu hafa innbyrðis viðmið auk þess sem fjölskylda, nágrannar og 

atvinnurekendur munu draga úr þeim (Bussemakers o.fl., 2017). Munur á atvinnuþátttöku-

hlutfalli kvenna og karla er mestur í löndum Suður-Asíu, Norður-Afríku og Arabalöndunum. 

Á þessum svæðum er munur á atvinnuþátttökuhlutfalli milli kynja næstum því tvöfaldur miðað 

við meðaltalið í heiminum (Junaid o.fl., 2019). Munur á atvinnuþátttökuhlutfalli kynjanna er 

minnstur í Vestur-Evrópu og fer minnkandi (World Economic Forum, 2021). 

 Launuð vinna skapar einstaklingi möguleika á fjárhagslegu sjálfstæði og þar með 

mannlegri reisn. Það er mikilvægt fyrir valdeflingu kvenna að þær geti stundað launaða vinnu. 

Það styður þær í að þróa hæfileika og hæfni og eykur félagslega virkni þeirra í samfélaginu 

(Azcona o.fl., 2020). Ójafnvægi í ábyrgð fjölskyldulífs sem og í ólaunaðri umönnun hefur 

aukist frá því að heimsfaraldurinn Covid-19 hófst og valdið því að fleiri konur hafa farið af 
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vinnumarkaði en karlmenn (PricewaterhouseCoopers, 2021). Heimsfaraldurinn getur því haft 

í för með sér breytingar sem gætu mögulega dregið úr kynjajafnrétti á vinnumarkaði til lengri 

tíma. Í dag tengist stór hluti kynjamisréttis á vinnumarkaði ójafnri verkaskiptingu á heimilum. 

Jafnvel þó að atvinnuþátttaka kvenna sé nokkuð nálæg eða jöfn atvinnuþátttöku karla í flestum 

iðnríkjum, þá sinna konur óhóflega stórum hluta ólaunaðra heimilsstarfa (Alon o.fl., 2020).  

Enn þann dag í dag búum við í yfirspenntum heimi sem krefst þess oft á tíðum að fólk 

velji á milli þess að sinna heimilisstörfum og launuðum störfum. Að einhverju leyti knýja 

samfélög á heimsvísu fólk til að velja og þá eru það frekar konur sem taka ábyrgðina á sig 

gagnvart börnunum (Edda Hermannsdóttir og Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir, 2017). Í 

umfjöllun PricewaterhouseCoopers (2021) kom fram að framlag kvenna til hagkerfisins hafi 

nú þegar minnkað töluvert vegna aukinnar ábyrgðar kvenna í ólaunaðri vinnu. Ef þessi aukna 

ábyrgð varir mikið lengur þá getur það leitt til þess að enn fleiri konur hverfa á brott af 

vinnumarkaði til frambúðar. Það dregur úr þeim góða og jákvæða árangri sem náðst hefur í 

jafnrétti kynjanna sem og úr framleiðni í hagkerfinu.  

Hægt er þó að greina að minnsta kosti tvö atriði þar sem heimsfaraldurinn er líklegur 

til að flýta fyrir breyttum félagslegum viðmiðum og væntingum. Annað atriðið er á hlið 

atvinnurekanda. Mörg fyrirtæki verða nú miklu meðvitaðri um umönnunarþarfir starfsmanna 

sinna og bregðast við með því að veita sveigjanlegri vinnuáætlanir sem og fjarvinnuvalkosti. 

Hitt atriðið varðar félagsleg viðmið og fyrirmyndir í fjölskyldum. Á meðan mæður munu í 

mörgum tilvikum taka á sig stóran hluta af viðbótar ólaunuðum umönnunarstörfum í heims-

faraldrinum, þá verður einnig stór hluti fjölskyldna þar sem hlutverkum verður snúið við. 

Matvöruverslanir og apótek, þar sem hátt hlutfall kvenna starfar, eru fyrirtæki sem munu halda 

áfram starfi þrátt fyrir heimsfaraldurinn (Alon o.fl., 2020). Einnig hefur faraldurinn valdið 

miklu álagi á heilbrigðisstarfsfólk og aukinni þörf fyrir starfsfólk í heilbrigðis- og umönnunar-

störf, en nærri 8 af hverjum 10 starfsmönnum í heilbrigðiskerfinu eru konur (Ghasemi, 2021). 

Stór hluti kvenna sem starfar á þessum sviðum eru giftar karlmönnum sem gætu annað hvort 

komið til með að missa starf sitt sökum heimsfaraldursins eða jafnvel fengið vilyrði til þess að 

vinna heima, en eins og áður sagði hafa um 45 prósent giftra karla tök á því að vinna í fjarvinnu. 

Í slíkum fjölskyldum er óhjákvæmilegt fyrir karlmenn að sjá að stærstum hluta um ólaunaða 

umönnun barna við skerta daggæslu og skólalokanir (Alon o.fl., 2020).  
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Mynd 4 

Jafnréttisstuðull að meðaltali í Evrópu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skýring: Graf upp úr gögnum um atvinnuþátttöku sem sýnir hlutfall atvinnuþátttöku kvenna á móti 

atvinnuþátttöku karla frá Eurostat (Eurostat, e.d.).  

 

Á mynd 4 má sjá að jafnrétti á vinnumarkaði hefur verið vaxandi að meðaltali í Evrópu 

síðastliðin ár. Það tók þó stóra dýfu á öðrum ársfjórðungi 2020, en virðist hafa vaxið á nýjan 

leik í lok árs 2020. Í nútíma umhverfi fyrirtækja er orðið mjög algengt að það séu einhvers 

konar viðmið eða markmið um hlutföll kynjanna í eigendastefnu félaga. Þá er jafnt og þétt tekið 

á kynjahalla, þar sem áætlanagerð gerir áform eða inniheldur markmið um leiðréttingu yfir 

ákveðið tímabil. Konur hafa því öðlast tækifæri og hlotið meiri ábyrgðarskyldu á vinnumarkaði 

í kjölfar meiri áherslu á kynjajafnrétti (Lilja Lind Pálsdóttir, 2012). Í viðauka Kolbeins Stefáns-

sonar í skýrslu á vegum Velferðarráðuneytisins frá 2015 kemur fram að munurinn á þeim tíma 

sem kynin verja í heimilisstörf hefur minnkað með aukinni þátttöku karla í heimilisstörfum en 

þó er ennþá munur á hvaða heimilisstörfum karlar og konur sinna (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 
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2.1.3 Menntun 

Undanfarin ár hefur menntun kvenna aukist umfram menntun karla í Evrópu, eins og 

sjá má á mynd 5, en einn af helstu áhrifaþáttum atvinnuþátttöku kvenna er menntun (Guðrún 

Greta Baldvinsdóttir, 2013).  

 

Mynd 5 

Hlutfall Evrópubúa á aldrinum 15-64 ára með háskólamenntun að meðaltali

 

Skýring: Graf upp úr gögnum um atvinnuþátttöku frá Eurostat (Eurostat, e.d.). 

 

Hámenntaðar konur eru meira aðlaðandi kostur fyrir atvinnurekendur sem veita þeim 

hærri laun vegna meiri framleiðni. Hærri laun gera atvinnuþátttöku meira aðlaðandi fyrir 

konur og fórnarkostnaður við atvinnuþátttöku verður hlutfallslega minni. Þar af leiðandi 

eru konur með háskólamenntun líklegri til að vera virkar á vinnumarkaði en minna menntaðar 

konur. Þegar litla atvinnu er að hafa eru meira menntaðar konur einnig líklegri til að fá þau 

störf sem í boði eru (Bussemakers o.fl., 2017). Í háskólamenntun er áhersla lögð 

á sjálfstæði, sjálfstyrkingu og gagnrýna hugsun. Þess vegna eru hámenntaðar konur líklegri en 

minna menntaðar konur til að líta á atvinnu sem mikilvægan þátt í lífsfyllingu og eru síður 

líklegar til að finna fyrir þrýstingi til að haga sér í samræmi við félagsleg viðmið feðra-

veldisins. Konur með lægri menntun eru aftur á móti líklegri til að falla að félagslegum 

viðmiðum og upplifa almennt minni ánægju af vinnu sinni þar sem þær eru bundnar við störf 

sem gefa af sér lægri tekjur og eru unnin við lakari starfsskilyrði (Bussemakers o.fl., 2017). 



 14 

Hámenntaðar konur virðast einnig taka sér styttri tíma frá vinnu við barneignir en konur með 

minni menntun (Goldin, 2006).  

Frá þeim tíma þegar Covid-19 kreppan fór af stað í mars 2020 og fram til september 

2020 jókst almennt atvinnuleysi kvenna gríðarlega, að minnsta kosti töluvert hraðar en almennt 

atvinnuleysi karla á sama tímabili. Staðan er hins vegar verst á meðal þeirra kvenna sem eru í 

lægri tekjuflokkum og hafa aðeins lokið grunnskólanámi (Halla Gunnarsdóttir o.fl., 2020). 

Gæti það stafað af því að kostnaðurinn við að vera í hlutastarfi eða vera utan vinnumarkaðar í 

einhvern tíma er minnstur fyrir lágmenntaðar konur þar sem aukin reynsla skilar þeim minni 

ábata í launum en þeim sem eru meira menntaðar (Blundell o.fl., 2016).  

 Menntun hefur afar mikil áhrif á atvinnuþátttöku einstaklinga í nútíma umhverfi, það 

má segja að menntun leggi einhvers konar grunn að atvinnu einstaklinga og býr einstaklinga 

undir þátttöku í atvinnulífinu (Alireza og Maryam, 2011). Enn þann dag í dag eru þó konur 

sem geta hvorki skrifað né lesið og eru þar af leiðandi undanskildar mörgum leiðum til þess að 

bæta lífsviðurværi sitt. Enn fremur eru enn lönd þar sem hlutfall af læsi kvenna er töluvert 

lægra en karla (World Economic Forum, 2021). Þar sem okkar rannsókn beinist að 

Evrópulöndum þar sem menntunarstig kvenna er almennt hátt, er þó ólíklegt að almennt læsi 

kvenna hafi áhrif á atvinnuþátttöku. Rannsóknir í Bandaríkjunum og í fjölda Evrópulanda sýna 

að atvinnuþátttaka kvenna er meiri á hærra menntunarstigi. Í Bandaríkjunum nær mynstur þess 

að hámenntaðar konur séu með hærra atvinnuþátttökuhlutfall en minna menntaðar konur aftur 

til ársins 1950 að minnsta kosti. Enn fremur hafa jákvæð áhrif af menntun kvenna á 

atvinnuþátttöku aukist stöðugt, á meðan að neikvæð áhrif af tekjum eiginmanna hafa dregist 

saman. Konur með meiri menntun hafa meiri launamátt og því er fórnarkostnaður kvenna með 

meiri menntun hærri en kvenna með minni menntun, ef þær ákveða að taka heimilisstörf og 

umönnun barna fram yfir vinnumarkaðinn (Alireza og Maryam, 2011). Rannsóknir hafa leitt 

það í ljós að vel menntaðar konur verða fyrir töluverðri skerðingu á launum við barneignir og 

hlutfallslegt launatap menntaðra mæðra er bæði meira og varir lengur heldur en ómenntaðra 

(Guðrún Greta Baldvinsdóttir, 2013).       
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                         Mynd 6 

                                                                                 Atvinnuþátttaka kvenna í Evrópu eftir menntunarstigi       

                  að meðaltali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

          Skýring: Graf upp úr gögnum um atvinnuþátttöku frá  

                 Eurostat (Eurostat, e.d.). 

  

Á mynd 6 skoðum við atvinnu-

þátttöku kvenna í Evrópu eftir 

menntunarstigum. Konur með grunn-

menntun, stig 0-2, eru almennt með 

minnsta atvinnuþátttöku, en þátt-

takan  sveiflast í kringum 40%.  Á stigi 

3-4, eða hjá konum með framhalds-

menntun, er meiri atvinnuþátttaka eða 

almennt í kringum 60% og á stigi 5-8,  

hjá konum með menntun á háskólastigi, 

er atvinnuþátttaka almennt mest, eða í 

kringum 85%. Það er greinilegt að 

atvinnuþátttaka hjá konum sem hafa 

einungis grunnmenntun sveiflast meira á 

milli árstíða heldur en atvinnuþátttaka 

kvenna sem eru á hærri menntunar-

stigum. Jafnframt má sjá greinilega 

hvernig atvinnuþátttaka kvenna á lægsta 

menntunarstiginu hefur orðið fyrir 

mestum áhrifum af heimsfaraldrinum. 

Atvinnuþátttaka dróst minnst saman hjá 

konum sem eru hámenntaðar. 
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Mynd 7 

Atvinnuþátttaka kvenna í Evrópu með grunnmenntun sem hæsta stig menntunar, hlaupandi 

meðaltal byggt á ársfjórðungsgögnum 

 
 

Skýring: Graf upp úr gögnum um atvinnuþátttöku frá Eurostat (Eurostat, e.d.). 

 

Ef við skoðum þróun atvinnuþátttöku kvenna í Evrópu, með grunnmenntun sem hæsta 

stig menntunar, þá hefur atvinnuþátttaka kvenna á þessu menntunarstigi lækkað mjög á undan-

förnum árum og náð algjörum lágpunkti árið 2020, þegar skoðuð eru gögn alveg aftur til ársins 

1998, eins og sjá má á mynd 7.   

 

2.1.4 Aldur 

Atvinnuþátttaka er almennt mismunandi eftir aldurshópum. Framleiðni á vinnumarkaði 

er yfirleitt lág hjá einstaklingum sem eru nýlega komnir á vinnualdur en eykst hratt með 

hækkandi aldri, nær svo stöðugleika og jafnvel lækkar á seinni árum (Ehrenberg og Smith, 

2018). Mest er atvinnuþátttaka á aldrinum 25-49 ára, eftir að fólk hefur lokið námi og áður en 

líkaminn fer að gefa sig og sjúkdómar fara að segja til sín.  
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   Mynd 8 

                                                                           Atvinnuþátttaka kvenna í Evrópu eftir  

                                                                           aldursbilum að meðaltali           

                                                                 

 
                                                          

                                                                                          Skýring: Graf upp úr gögnum um atvinnuþátttöku frá                

                                                                             Eurostat (Eurostat, e.d.). 

 

  

Á mynd 8 skoðum við 

atvinnuþátttöku kvenna í Evrópu,  

að meðaltali, eftir aldri. Við sjáum  

að ungar konur, á aldrinum 15-24 

ára,  hafa orðið fyrir verulegum 

áhrifum af Covid-19.  Konur á 

aldrinum 25-49 ára urðu fyrir 

mestum áhrifum á meðan skóla-

lokanir voru sem harðastar. Frá 

þriðja ársfjórðungi  2019 fram 

til  annars ársfjórðungs 2020  féll 

atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 

25-49 ára um 2,08% á meðan 

atvinnuþátttaka karla á sama aldri 

féll um 1,84%. Atvinnuþátttaka 

kvenna á aldrinum 50-64 ára hefur 

verið mjög vaxandi undanfarin ár og 

hafa áhrif Covid-19 verið tiltölulega 

lítilvægleg á þann hóp.  Lækkun 

varð þó á atvinnuþátttöku rétt til að 

byrja með en atvinnuþátttaka hefur 

svo aukist mjög hratt og náð fyrri 

stefnu.  
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2.1.5 Barneignir 

Gögn frá Alþjóðavinnumálastofnun (e. ILO) og UN Women hafa bent til þess að hjóna-

bönd og barneignir dragi úr atvinnuþátttöku kvenna á meðan sömu atriði auka atvinnuþátttöku 

karla (Azcona o.fl., 2020). Móðurhlutverkið er einn helsti áhrifaþáttur óvirkni meðal kvenna 

um allan heim, því oftar en ekki eru það konur sem stöðva vinnuframlag sitt þegar þær eignast 

börn (Berthelon o.fl., 2015).  

Ábyrgð á heimilisstörfum og umönnun barna fellur jafnan undir konur, en ábyrgð á 

tekjuskyldu fellur jafnan undir karlmenn (Ermisch o.fl., 2003). Aldur og fjöldi barna á heimili 

hafa því áhrif á bæði stöðu feðra og mæðra á vinnumarkaði. Aldur barna virðist þó ekki hafa 

sérleg áhrif á atvinnuþátttöku feðra, en hins vegar hafa ung börn á heimili marktæk neikvæð 

áhrif á atvinnuþátttöku mæðra. Eftir því sem börnum fjölgar á heimilinu og þau eru yngri þá 

dregst hlutfall starfandi mæðra saman og atvinnuleysi er meira (Helga Kristín Magnúsdóttir, 

2016). Konur eru líklegri en karlar til þess að gera breytingar á starfsáætlunum sínum til þess 

að sinna þörfum fjölskyldunnar. Feður eru oft taldir vera aukaatriði í því að taka ábyrgð á 

umönnun barna sinna, sérstaklega á unga aldri. Ástæðan er talin vera sú að mæður bera alfarið 

ábyrgð á að ganga með, fæða og oft næra börn fyrstu mánuðina, og því er talið að mæður séu 

betur búnar og hæfari en feður til að veita börnum líkamlega umönnun (Wada, 2012).  Mikinn 

samdrátt í atvinnuþátttöku kvenna sem eru bæði giftar og eiga ung börn, má einnig skýra með 

kynjaviðmiðum sem gera ráð fyrir að konur taki ábyrgð á umönnun barna og heimilisstörfum 

(Azcona o.fl., 2020). 

 Við barneignir eykst fórnarkostnaður þess að vinna utan heimilis (Mammen og Paxson, 

2000), því greiða þarf fyrir umönnun barna auk þess sem meiri tími fer í heimilisstörf, og frítími 

með fjölskyldunni verður oft meira virði en áður. Rannsóknir hafa leitt það í ljós að vel 

menntaðar konur verða fyrir töluverðri skerðingu á launum við barneignir og hlutfallslegt 

launatap menntaðra mæðra er bæði meira og varir lengur heldur en ómenntaðra (Guðrún Greta 

Baldvinsdóttir, 2013). Þannig er svokallaður barnaskattur viðurkenndur í mörgum þróuðum 

hagkerfum, þar sem mæður þéna minna yfir æviskeiðið en aðrir (Albanesi og Kim, 2021). 

Lægri laun yfir æviskeiðið koma til vegna þess að laun byggja meðal annars á starfsreynslu. 

Minni starfsreynsla safnast yfir sama tímabil ef unnið er hlutastarf í stað fulls starfs (Blundell 

o.fl., 2016), en samanborið við karlmenn eru konur líklegri til að vinna hlutastörf, nota 

fæðingarorlof eða jafnvel hverfa á brott af vinnumarkaði til þess að sinna ólaunuðum 

umönnunar- og heimilisstörfum (Adema, 2012).  
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Undanfarna áratugi hefur atvinnuþátttaka giftra kvenna aukist og frjósemi hefur dregist 

saman í flestum þróuðum löndum. Þetta mynstur er í samræmi við hagfræðilegar 

spár. Efnahagsleg líkön um frjósemishegðun spá í raun að aukning á menntun kvenna og hærri 

laun leiði til aukinnar atvinnuþátttöku kvenna og samdráttar í frjósemi. Nærvera ungra barna 

getur leitt til þess að konur seinki leit sinni að atvinnu eða leiti hennar jafnvel ekki. Tilvist 

barna getur því haft gríðarleg áhrif á atvinnuþátttöku kvenna (Ermisch o.fl., 2003).  

 

2.1.6 Dagvistunarúrræði 

Dagvistunarúrræði skipta miklu máli fyrir atvinnuþátttöku þeirra kvenna sem eignast 

börn. Það skiptir höfuðmáli fyrir samræmingu fjölskyldulífs og launaðrar atvinnu að aðgangur 

að góðri dagvistun á sanngjörnu og viðráðanlegu verði sé til staðar (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Svíþjóð hefur verið í fararbroddi í þróun umönnunar barna. 

Stórt og mikilvægt skref var tekið í kringum árið 1960 í átt að fullri umönnun barna, þegar 

efnahagsuppgangur olli skorti á vinnuafli og þar með jókst þörf fyrir aukna atvinnuþátttöku 

kvenna. Með aukinni atvinnuþátttöku kvenna jókst þörf á umönnun barna. Árið 1976 sam-

þykkti ríkisstjórnin og sænsku sveitarfélögin að byggja upp næstu fimm árin um 100.000 

umönnunarstaði fyrir börn. Á áttunda áratugnum jókst atvinnuþátttaka kvenna frá 30 

prósentum og upp í 70 prósent. Það má gera ráð fyrir því að aukin opinber þjónusta á umönnun 

barna hafi gert konum kleift að auka atvinnuþátttöku sína (Lundin o.fl., 2008).  

Svíþjóð var einnig fyrsta landið til að taka upp mjög lág og algild verð á daggæslu 

barna. Megintilgangur breytinganna, sem áttu sér stað árin 2001-2003, var að auka framboð af 

daggæslu fyrir börn og þar með að veita öllum börnum aðgang að fræðilegri kennslu, 

bæta efnahagslegar aðstæður barnafjölskyldna sem og að auðvelda foreldrum þátttöku á 

vinnumarkaði. Fjöldi barna í daggæslu jókst töluvert eftir þessar breytingar. Aukin daggæsla er 

því talin hafa auðveldað konum að taka þátt á vinnumarkaði (Lundin o.fl., 2008).  

Niðurgreidd daggæsla veldur því að laun á unna klukkustund hækka sem hefur hvort 

tveggja tekju- og staðkvæmdaráhrif. Staðkvæmdaráhrif verða þar sem fórnarkostnaður upp-

eldis verður hærri og ef að þau vega þyngra en tekjuáhrif eykst atvinnuþátttaka. Utan við 

almennan vinnutíma er fórnarkostnaður barnauppeldis frítími eða heimilisstörf en á almennum 

vinnutíma er fórnarkostnaðurinn fyrst og fremst tapaðar tekjur (Schoonbroodt, 2016). Ung börn 

í grunnskóla þurfa eftirlit og umönnun fullorðinna, svo tíminn í skólanum er í einum skilningi 

eins konar umönnun barna hluta dagsins. Það er viðeigandi að búast við því að ef dagleg 

skólaáætlun barna breytist þá geti það haft áhrif á atvinnuþátttöku foreldra og það er líklegra 
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að mæður komi til með að svara slíkri breytingu (Berthelon o.fl., 2015). Í könnun sem BSRB 

lét gera og birt var í júní árið 2020,  kom í ljós að í kringum 36 prósent þátttakenda höfðu 

neyðst til að vera heima með barn eða börn vegna skertrar þjónustu leik- eða grunnskóla vegna 

Covid-19 og töluvert fleiri konur en karlar sinntu börnum sínum heima við þessar aðstæður 

(Halla Gunnarsdóttir o.fl., 2020).  

Það má draga þá ályktun að álag í daglegu lífi barnafjölskyldna hafi vaxið töluvert í 

kjölfar skerðinga á leikskóla- og skólahaldi sem og auknu álagi á heimilum sem leggst í flestum 

tilvikum hlutfallslega meira á konur en karla. Miklar kröfur eru gerðar til kvenna í ólaunuðum 

heimilis- og umönnunarstörfum og álagið jókst því óhóflega mikið á konur í heimsfaraldrinum. 

Það eru sífellt fleiri alþjóðlegar vísbendingar sem benda til þess að skaðinn af völdum Covid-

19 sem og viðbrögð stjórnvalda við heimsfaraldrinum, komi hlutfallslega verr niður á konum 

(PricewaterhouseCoopers, 2021). Konur vörðu að meðaltali í kringum sex klukkustundum á 

viku umfram karlmenn í umönnun barna áður en heimsfaraldurinn Covid-19 skall á. Í kjölfar 

heimsfaraldursins hefur þörf á umönnun barna aukist gríðarlega. Fleiri en 1,5 milljarður barna 

hafa ekki getað mætt í skóla og konur hafa tekið að sér enn stærri hlut umönnunar barna eða 

um það bil 7,7 klukkustundir umfram karlmenn. Þessi barnaumsjón kvenna jafngildir um það 

bil 31,5 klukkustundum á viku, sem jafnast nánast á við fullt starf (Azcona o.fl., 2020). Að auki 

hefur dregið úr því að ömmur og afar geti sinnt umönnun barna sökum hærri dánartíðni aldraðra 

úr Covid-19. Flestar fjölskyldur hafa því ekki átt annan kost en að sjá um umönnun barna sinna 

sjálfar (Alon o.fl., 2020).  

Ef við skoðum atvinnuþátttöku kvenna í Evrópu á aldrinum 25-49 ára að meðaltali, sem 

sjá má á mynd 9, og berum saman við skólalokanir í Evrópu, sem sjá má á mynd 10, þá helst 

það í hendur að þegar skólarnir loka þá dregst atvinnuþátttaka saman. Skólalokanir virðast því 

hafa áhrif á atvinnuþátttöku þessara kvenna. Það má vænta þess að stór hluti kvenna á aldrinum 

25-49 ára séu með ung börn á heimilinu og hafi því þurft að bregðast við með aukinni umönnun 

barna þegar skólalokanir áttu sér stað.  
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Mynd 9 

Atvinnuþátttaka kvenna í Evrópu á aldrinum 25-49 ára að meðaltali 

 

Skýring: Graf upp úr gögnum um atvinnuþátttöku frá Eurostat (Eurostat, e.d.).  

 

Mynd 10 

Samanlagt stig skólalokunar í Evrópu 

    

Skýring: Graf reiknað upp úr gögnum UNESCO1 um skólalokanir vegna Covid-19 (UNESCO, 2020a).   

 
1 1 stig: hlutalokun í yfir 15 daga á ársfj.; 2 stig: hlutalokun í yfir 30 daga eða full lokun í yfir 15 daga á ársfj.; 3 
stig: full lokun í yfir 30 daga á ársfj.; 4 stig: full lokun í yfir 60 daga á ársfj. 
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Byggt á núverandi dreifingu á umönnunarskyldu í flestum fjölskyldum er líklegt að 

mæður verði fyrir meiri áhrifum en feður. Einstæðar mæður sem eru oft í lakari efnahagsstöðu 

til að byrja með munu líklega taka stærsta höggið. Þessir þættir benda til þess að heims-

faraldurinn muni hafa óhóflega neikvæð áhrif á konur og atvinnutækifæri þeirra (Alon o.fl., 

2020).  

 

2.1.7 Skattar og velferðarkerfið 

Skattar á laun hafa almennt þau áhrif að lækka laun á unna klukkustund og geta þannig 

haft áhrif á atvinnuþátttöku út frá tekju- og staðkvæmdaráhrifum. Lægri tekjur valda því 

að hvati er til að vinna meira til að eiga fyrir sömu nauðsynjum og áður, séu félagslegar bætur 

ekki til staðar. Lægri fórnarkostnaður heimilisstarfa og frítíma hafa aftur á móti staðkvæmdar-

áhrif og eru hvati til þess að fækka launuðum vinnustundum. Áður fyrr sveiflaðist atvinnu-

þátttaka kvenna meira en karla með sveiflum í launum en vísbendingar eru um að á síðustu 

tveimur áratugum hafi kynjamunur í þessum sveiflum minnkað (Ehrenberg og Smith, 2018).  

 Flest nútíma velferðarkerfi greiða einhvers konar félagslegar bætur til að sjá til þess 

að fólk eigi nóg fyrir nauðsynjum. Velferðarkerfi lands getur haft áhrif á atvinnuþátttöku 

kvenna, en áhrifin geta verið mismunandi eftir menntunarstigi. Í löndum þar sem félagslegar 

bætur eru í boði, minnkar þörfin fyrir að leita sér að vinnu til að fjármagna nauðsynjar. Slík 

velferðarstefna gæti dregið úr framboði á vinnumarkaði, sérstaklega meðal lágmenntaðra 

kvenna þar sem þær eru líklegri til að öðlast léleg störf ef þær fara út á vinnumarkaðinn og 

notagildi þeirra eykst því ekki endilega (Bussemakers o.fl., 2017). Hámenntaðar konur eru 

aftur á móti oft í betri störfum, með betri laun, og er því ólíklegra að framboð þeirra á 

vinnumarkaði verði fyrir áhrifum af félagslegum bótum. Því má gera ráð fyrir að áhrif  

menntunar á atvinnuþátttöku séu sterkari í löndum sem hafa ríkari félagslegar bætur 

(Bussemakers o.fl., 2017). Uppsetning félagslegs bótakerfis getur þó verið mismunandi milli 

landa og getur uppsetningin skipt miklu hvað varðar hvata til atvinnuþátttöku (Ehrenberg og 

Smith, 2018).  
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2.1.8 Staða á vinnumarkaði 

Atvinnuleysi getur haft áhrif á atvinnuþátttöku. Til atvinnuleysis teljast þeir sem ekki 

voru í vinnu í fyrri viku, það er frá mánudegi til sunnudags og kallast það viðmiðunarvika. Það 

eru nokkur skilyrði sem þarf að uppfylla til að teljast atvinnulaus, en þau eru að hafa verið í 

virkri atvinnuleit síðastliðnar fjórar vikur eða hafa fundið starf sem hefst innan næstu þriggja 

mánaða. Einnig þurfa einstaklingar sem teljast atvinnulausir að geta hafið störf innan tveggja 

vikna frá því að starf býðst (Hagstofa Íslands, 2019).  

Heimilislíkan vinnumarkaðshagfræðinnar byggir meðal annars á væntum launum, en 

vænt laun eru fórnarkostnaðurinn við að vera utan vinnumarkaðar fyrir þann sem er atvinnu-

laus. Vænt laun má setja upp með jöfnunni:  

 
E(W) = πW 

 
 Þar sem W eru laun á markaði og π eru líkur á því að fá vinnu ef einstaklingur er 

atvinnulaus. Við niðursveiflu lækka vænt laun af tveimur ástæðum: Umfram framboð af vinnu-

afli getur lækkað raunlaun og líkurnar á að fá vinnu minnka (Ehrenberg og Smith, 2018). Við 

lægri vænt laun verða bæði tekju- og staðkvæmdaráhrif eins og sjá má á mynd 11. Tekjuáhrifin 

verða vegna þess að væntar heildartekjur minnka og því verður til hvati til að vinna fleiri 

launaðar vinnustundir til að viðhalda tekjum. Staðkvæmdaráhrifin verða vegna þess að við 

lægri vænt laun minnkar fórnarkostnaður þess að vera utan vinnumarkaðar. Heildaráhrifin fara 

eftir lögun nytjaferilsins (Ehrenberg og Smith, 2018). Gera má ráð fyrir að nytjaferill 

fyrir konur með lægra menntunarstig sé brattari en hjá hámenntuðum konum, þar sem störf í 

boði fyrir konur á lægra menntunarstigi eru ekki endilega eftirsóknarverð. Heildaráhrifin fara 

þá eftir því hvort félagslegar bætur séu í boði fyrir hópinn eða hvort þær þurfi að vinna meira 

til að ná endum saman.  

 

  



 24 

Mynd 11 

Staðkvæmdar- og tekjuáhrif 

 

 

 

Fyrir atvinnuþátttöku kvenna skiptir framboð á störfum máli og þá sérstaklega framboð 

á þjónustustörfum, en konur virðast sækja frekar í þjónustugeirann en önnur störf þar sem hann 

er talinn meira við hæfi og bjóða upp á betri starfsskilyrði (Bussemakers o.fl., 2017).  

 

2.2 Þróun yfir tíma 

Með aukinni atvinnuþátttöku, aukinni menntun og breyttum viðhorfum, hefur staða 

kvenna á vinnumarkaði breyst töluvert, en aukin þátttaka kvenna í hagkerfinu hefur verið 

stærsta breytingin á vinnumarkaði síðustu öldina. Áður fyrr giftu konur sig snemma og þróuðu 

sjálfsmynd sína eftir að gengið var í hjónaband. Þá fór atvinnuþátttaka frekar eftir því hvort 

þörf var á auknum launum inn í heimilishaldið. Þróunin hefur verið yfir í að konur gifti sig 

seinna og hafi þróað sjálfsmynd á vinnumarkaði áður en gengið er í hjónaband. Þá vinna þær 

frekar vegna þess að starfið er hluti af sjálfsmynd þeirra og samfélagslegu gildi. Þar með eru 

konur ekki lengur aðgerðalausir leikarar sem taka ákvarðanir út frá stöðu maka, heldur virkir 

þátttakendur sem hafa samningsvald bæði á heimili og á vinnumarkaði. Einnig hefur þróunin 
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verið frá því að konur á vinnumarkaði séu almennt lítið menntaðar og frá lágtekjuheimilum 

yfir í að hámenntaðar konur séu ríkjandi (Goldin, 2006).  

 Í kringum miðja 18. öld og alveg við upphaf 19. aldar var vinnu rækilega kynjaskipt. 

Það má segja að konur hafi helgað sér innanhússtörfin á meðan karlarnir sáu um úti-

verkin. Börn voru því alin upp með þær staðalímyndir í huga að stúlkur skyldu verða góðar 

húsmæður en strákar skyldu vinna fyrir heimilið til að geta séð um konuna og börnin (Lilja 

Lind Pálsdóttir, 2012). Snemma á 20. öldinni fór að bera á spurn eftir konum í skrifstofu-

vinnu og í kjölfarið varð vöxtur í framhaldsmenntun kvenna og aukning á framboði þeirra á 

vinnumarkaði. Breytingar í framleiðslutækni heimilanna, með lágu verði heimilistækja, 

lækkuðu launaþröskuldinn.  Breytingar á vinnumarkaði,  sem gerðu hlutastörf aðgengi-

leg, stuðluðu einnig að meiri teygni og auknu framboði. Áður fyrr voru töluverðir félagslegir 

fordómar tengdir launaðri vinnu giftra kvenna. Þegar sú var raunin voru tekjuáhrif ríkjandi og 

neikvæð. Aukin eftirspurn á þeim tíma hafði því lítil áhrif á að draga giftar konur út á 

vinnumarkaðinn og hærri laun karla höfðu á sama tíma hamlandi áhrif. Með tíman-

um hafa staðkvæmdaráhrifin aukist og tekjuáhrifin minnkað (Goldin, 2006). Styrjöldin hafði 

þau áhrif að konur neyddust til að ganga í störf karla vegna þess að stór hluti þeirra var ekki 

lengur til taks og ekki snéru allir heim að loknu stríði. Hreyfingin sem myndaðist á 

vinnumarkaðinum leiddi til stigvaxandi breytinga bæði á pólitísku og félagslegu sviði (Goldin, 

1989). Með tímanum hafa áherslur kynjanna breyst hvað varðar frama og fjölskyldulíf. Konur 

hafa smám saman lagt meiri áherslu á frama og karlar lagt hlutfallslega meiri áherslu á 

fjölskyldulíf. Konur hafa smám saman orðið stöðugri í veru sinni á vinnumarkaði, því við það 

að fara af vinnumarkaði tapar konan hluta af sjálfsmynd sinni, rétt eins og atvinnuleysi 

eða eftirlaun hafa í gegnum tíðina valdið álitshnignun og félagslegri útilokun hjá körlum 

(Goldin, 2006).  

 Það hafa því átt sér stað miklar breytingar á atvinnu- og fjölskyldulífi þar sem konur 

hafa orðið jafnari þátttakendur á vinnumarkaði með aukinni þátttöku í launuðum störfum, meiri 

menntun ásamt fjölbreyttari störfum. Atvinnuþátttaka kvenna hefur stóraukist á meðan að 

atvinnuþátttaka karla hefur dregist saman. Þó svo að konur starfi að meðaltali færri klukku-

stundir á viku en karlar, þá hefur kynjamunur á unnum klukkustundum á viku dregist saman. 

Hærra hlutfall atvinnuþátttöku kvenna, aukið menntunarstig ásamt meiri fjölbreytni í starfsvali 

hefur átt þátt í því að auka bæði tekjur kvenna til muna sem og aukið mikilvægi þeirra tekna 

sem konur skila til heimilisins (Council of Economic Advisors, 2015). Claudia Goldin (1989) 

telur að meginástæðu aukinnar atvinnuþátttöku kvenna á heimsvísu megi rekja til fjölbreyttari 

atvinnugreina sem jók þörf á sérmenntuðu starfsfólki og í kjölfar þess hafi menntun kvenna 
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orðið meiri í upphafi 20. aldar. Hún telur jafnframt viðhorf kvenna til vinnumarkaðsins hafa 

breyst og konur hafi sótt í auknum mæli frekari menntun og starfsreynslu.   

 Hægst virðist hafa á aukningu í hlutfalli kvenna á vinnumarkaði frá því um 1990 og í 

sumum aldurshópum virðist hlutfallið hafa náð stöðugleika. Spurning er hvort náttúrulegu 

stigi atvinnuþátttöku kvenna hafi verið náð (Goldin, 2006). Samþætting kvenna inn í 

launahagkerfið síðustu áratugi hefur táknað eina djúpstæðustu félagslegu og efnahagslegu 

breytingu í evrópsku efnahagslífi og samfélagi. Þessi samþætting er tengd uppbyggingu á 

atvinnuþátttöku og endurskipulagningu starfa, sem felur í sér aukinn vöxt í þjónustustörfum, 

fjölbreyttara fyrirkomulag vinnutíma og ný mynstur samskipta milli aðila á vinnumarkaði. 

Aukin þátttaka kvenna á vinnumarkaði hefur á sama tíma falið í sér endurskipulagningu á 

heimilum og fjölskyldulífi. Endurskipulagningin er byggð á mismunandi og flóknari mynstrum 

við heimilismyndun, breyttri frjósemi og félagslegri æxlun, en einnig breyttu mynstri neyslu 

og lífstíls (Rubery o.fl., 1999). Rannsókn Hersch og Stratton (1994) sýndi að þegar báðir aðilar 

heimilis vinna launaða vinnu hafa hlutfallsleg laun þeirra áhrif á hversu mikið af tíma þeirra 

fer í heimilisstörf. Eftir því sem atvinnutækifærum fjölgar og laun kvenna hækka virðist því 

sem meira jafnvægi náist í þátttöku í heimilisstörfum.  

                                       

2.3 Áhrif fyrri efnahagskreppa 

Samkvæmt fræðunum geta efnahagskreppur haft tvenns konar áhrif á atvinnuþátttöku 

kvenna. Ef að kona er í sambandi og makinn missir vinnuna þá minnkar framleiðni hans á 

vinnumarkaði hlutfallslega miðað við framleiðni á heimili. Ef framleiðni konunnar á markaði 

eykst í hlutfalli við framleiðni maka, þá er líklegt að atvinnuþátttaka hennar aukist. Aftur á 

móti fer atvinnuþátttaka eftir væntum launum á markaði líkt og kom fram í kafla 2.1.8. Eftir 

því sem að atvinnuleysi eykst þá lækka vænt laun og þar með gæti dregið úr framboði kvenna 

á vinnumarkaði (Ehrenberg og Smith, 2018).  

 Samdráttur í hagkerfum er venjulega meira tengdur atvinnumissi hjá körlum fremur en 

konum og það skýrist að hluta til vegna kynjamuns á starfstengdri dreifingu, þar sem karlar eru 

að stórum hluta starfandi í framleiðslustörfum en konur að stórum hluta í þjónustustörfum. 

Þjónustustörf hafa tilhneigingu til að stjórnast ekki jafn mikið af hagsveiflum eins og 

framleiðslustörf. Giftar konur hafa jafnframt tilhneigingu til þess að auka atvinnuþátttöku sína 

í niðursveiflum miðað við í uppsveiflum, líklega sem einhvers konar heimilistryggingu sem 

dregur úr skaðlegum áhrifum samdráttar (Albanesi og Kim, 2021). Undanfarin ár hefur 

samdráttur ítrekað verið talinn „karlakreppa“ vegna þess að tölur sem sýndu atvinnuleysi karla 
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hækkuðu meira á fyrstu stigum samdráttarins. Því hefur hins vegar jafnframt verið haldið fram 

að áhrif efnahagskreppa lendi verr á konum miðað við það sem vinnumarkaðsmynstur kvenna 

hefur gefið til kynna. Konur eru oft ekki jafn hátt settar jafnmenntuðum körlum innan fyrirtækja 

og geta því verið viðkvæmari fyrir þeim niðurskurði sem fylgir efnahagskreppum (Jong, 2013).  

 Efnahagshrunið sem brotist hefur út í kjölfar kórónuveirufaraldursins hefur haft 

töluverð áhrif á jafnrétti kynjanna. Í samanburði við hefðbundna samdrætti sem koma venju-

lega meira niður á atvinnuþátttöku karla fremur en á atvinnuþátttöku kvenna, þá hafa 

samkomubönn og fjarlægðartakmarkanir til að mynda haft gríðarlega mikil áhrif á verslunar-, 

ferðaþjónustu- og veitingageirann, þar sem stórt hlutfall kvenna starfar. Konur starfa almennt 

mikið á vinnustöðum sem krefjast mikillar nálægðar og í þeim störfum hefur atvinnuleysi verið 

hvað mest (PricewaterhouseCoopers, 2021). Áhrif núverandi kreppu á konur og karla eru því 

talin vera töluvert frábrugðin öðrum efnahagskreppum. Í nýlegum samdráttarskeiðum, eins og 

í efnahagskreppunni árið 2008, var atvinnumissir karla töluvert meiri en kvenna. Eina ástæðu 

þess var hægt að rekja til þess að tiltölulega fleiri karlar starfa í atvinnugreinum sem verða fyrir 

verulegum áhrifum af hefðbundnum niðursveiflum, svo sem framleiðslu og byggingariðnaði, 

á meðan stór hluti kvenna starfar í atvinnugreinum sem verða fyrir töluvert minni áhrifum 

hefðbundinna niðursveifla (Alon o.fl., 2020).  

Þar sem efnahagskreppur geta komið hlutfallslega verr niður á konum á vinnumarkaði, 

gætu áhrif heimsfaraldursins Covid-19 orðið mikil og neikvæð, ásamt því að ógna framförum 

síðustu áratuga á sviði jafnréttismála (International Labour Organization, 2021). Áhrifin gætu 

birtst í auknu misrétti með tilliti til kynjaskiptingar á vinnumarkaði (Halla Gunnarsdóttir o.fl., 

2020).  

  



 28 

3. Samanburður rannsókna 

Þrátt fyrir að Covid-19 faraldurinn hafi ekki staðið yfir nema í rúmt ár, og ekki sjái fyrir 

endann á honum enn, hafa þegar verið gerðar víðtækar rannsóknir á áhrifum faraldursins á 

fjölskyldur og vinnumarkaði. Reglur um fjarlægðarmörk og fyrirskipanir um að halda sig 

heima hafa verið settar í mörgum löndum í heimsfaraldrinum og hafa haft gríðarleg áhrif á 

atvinnuþátttöku, leitt til mikillar aukningar á atvinnuleysi og takmarkað vinnustundir starfs-

manna. Skörun vinnuábyrgðar og ólaunaðra umönnunarstarfa hefur aukist mikið í heims-

faraldrinum, sérstaklega á heimilum þar sem eru börn. Covid-19 hefur haft í för með sér 

stórfelldar lokanir á skólum og dagvistunarheimilum. Þó að það séu einhverjar vísbendingar 

um að karlar hafi aukið framlag sitt til heimilisstarfa frá því að faraldurinn hófst, þá fellur slík 

ábyrgð ennþá óhóflega mikið á konur (World Economic Forum, 2021). Rannsóknir hafa sýnt 

að mæður virðast verja meiri tíma í umönnun barna en feður, óháð því um hvers konar 

umönnun er að ræða (Alon o.fl., 2020), en konur virðast í mun meira mæli sinna yngri börnum 

(Albanesi og Kim, 2021). Þegar skólar lokuðu og takmarkandi aðgerðir voru sem harðastar 

virðast konur hafa aukið tíma sinn við umönnun barna mun meira en feður. Jafnvel þegar teknir 

eru foreldrar sem báðir voru ennþá í launaðri vinnu juku mæður tíma í umönnun barna meira 

en feður, einnig þær sem voru betur launaðar en mennirnir þeirra fyrir faraldurinn (Andrew 

o.fl., 2020). Á heimilum í Bretlandi, með börn undir 18 ára, sinntu konur uppeldis- og 

umönnunarstörfum um 66 prósent meira en karlmenn á fyrstu vikum allsherjartakmarkana, og 

munurinn fór upp í 78 prósent þegar börn voru undir 5 ára (Albanesi og Kim, 2021). 

Fyrir foreldra sem ala börn sín upp saman fer skipting umönnunar að hluta eftir því 

hversu mikinn sveigjanleika foreldrar hafa til að vinna heima meðan þau sjá um börnin, en 

einnig eftir þeirri skiptingu umönnunar sem þegar átti sér stað innan hverrar fjölskyldu (Alon 

o.fl., 2020). Samkvæmt skýrslu World Economic Forum (2021) minnkaði framleiðni flestra 

starfsmanna í heimsfaraldrinum, en framleiðni kvenna dróst meira saman heldur en framleiðni 

karla. Í rannsókninni töldu 54 prósent kvenna með börn á heimili sig hafa skilað minni 

framleiðni, samanborið við 46 prósent karla með börn á heimili. 

Þrátt fyrir að bæði konur og karlar hafi orðið fyrir alvarlegum áhrifum 

heimsfaraldursins, virðast konur almennt hafa orðið fyrir meiri áhrifum en karlar (World 

Economic Forum, 2021) og samkvæmt rannsókn Alþjóðavinnumálastofnunar (e. ILO), Fallout 

of Covid-19, þá hefur heimsfaraldrinum tekist að afturkalla töluverðan árangur sem náðst hefur 

undanfarin ár í jafnrétti kynja á vinnumarkaði (International Labour Organization, 2020). 

Samkvæmt rannsókn Albanesi og Kim á bandarískum vinnumarkaði (2021) er meirihluti 
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framlínustarfa og ósveigjanlegra starfa unninn af konum. Um það bil 40 prósent þessara starfa 

töpuðust frá febrúar og fram í apríl árið 2020, og í lok árs 2020 voru störfin ennþá 10 prósentum 

færri en fyrir Covid-19 faraldurinn. Rannsóknin sýndi að atvinnuleysi jókst meira meðal 

kvenna en karla, og mest meðal giftra kvenna með börn á framfæri. Mæður eru mun líklegri til 

að hafa hætt í vinnu sinni, orðið atvinnulausar eða farið í launalaust leyfi. Má það að einhverju 

leyti rekja til þess að konur eru í meirihluta þeirra sem störfuðu í þeim atvinnugreinum sem 

urðu verst fyrir barðinu á takmörkunum (Andrew o.fl., 2020). Fækkun starfa hefur verið 

tiltölulega meira áberandi hjá konum en körlum á heimsvísu (World Economic Forum, 2021). 

Atvinnuþátttaka minnkaði einnig meira meðal kvenna en karla og mestur munur var á milli 

kvenna með börn á framfæri og karla í sama flokki (Albanesi og Kim, 2021). Atvinnuþátttaka 

kvenna dróst meira saman en atvinnuþátttaka karla í upphafi heimsfaraldursins og hægar hefur 

gengið að endurráða konur aftur til starfa (World Economic Forum, 2021). Rannsókn Dang og 

Nguyen (2020) kannaði áhrif Covid-19 á kynjajafnrétti með því að nýta gögn frá sex löndum, 

sem hafa mjög mismunandi landfræðilega legu og eru á mismunandi tekjustigum. Rannsóknin 

sýnir að konur eru 24 prósentum líklegri en karlar til að missa vinnuna til frambúðar sökum 

útbreiðslu kórónuveirufaraldursins og að konur búast við því að launatekjur þeirra lækki allt að 

50 prósent umfram launatekjur karla. Mismunandi þátttökuhlutfall karla og kvenna í atvinnu-

greinum getur átt mikilvægan þátt í því að skýra þennan mun á milli kynjanna (Dang og 

Nguyen, 2020).  

Álag á mæður hefur aukist umtalsvert í gegnum faraldurinn. Mæður eru taldar meira en 

þrisvar sinnum líklegri en feður til að bera ábyrgð á flestum ólaunuðum heimilis- og 

umönnunarstörfum meðan á heimsfaraldrinum stendur (Coury o.fl., 2020). Mæður eru einnig 

líklegri en feður til að finna fyrir þreytu og halda því fram að umönnun og heimaskóli barna 

séu meðal stærstu áskorana þeirra í heimsfaraldrinum, en um það bil 76 prósent mæðra með 

börn undir 10 ára aldri segja að umönnun barna sé ein af þremur helstu áskorunum þeirra í 

heimsfaraldrinum, samanborið við 54 prósent feðra með ung börn. Heimsfaraldurinn hefur 

þannig aukið þær áskoranir sem konur stóðu þegar frammi fyrir. Starfandi mæður hafa oft á 

tíðum unnið tvöfalda vakt eða heilan vinnudag og jafnframt margar klukkustundir í ólaunaða 

umönnun barna og heimilisstörf. Konur og sérstaklega mæður taka því á sig enn þyngri byrði 

í kjölfar Covid-19 (Coury o.fl., 2020). 

Fjölskyldufyrirkomulag spilar stórt hlutverk í núverandi heimsfaraldri af tveimur 

ástæðum. Í fyrsta lagi, líkt og í hefðbundnum samdrætti, þá hefur atvinnumissir minni fjárhags-

legar afleiðingar ef það er annar launamaður í fjölskyldunni. Í öðru lagi eru skólalokanir mjög 

mikið áfall fyrir allar fjölskyldur með börn, og jafnvel meira áfall ef það er einstætt foreldri á 
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heimilinu sem þarf að takast á við skyndilega aukningu umönnunarþarfa barna (Alon o.fl., 

2020). 

Covid-19 kreppan er um margt óvenjuleg. Hagsveiflur hafa almennt minni áhrif á 

atvinnuþátttöku kvenna en karla, en því er öfugt farið í þessari kreppu. Þegar tölur yfir atvinnu-

leysi og atvinnuþátttöku frá því í heimskreppunni miklu eru skoðaðar með sömu aðferð og tölur 

úr þessari kreppu, sýnir útkoman að mynstrið í mun á milli kynjanna hefur alveg snúist við í 

Covid-19 kreppunni (Albanesi og Kim, 2021). 

Albanesi og Kim (2021) skoðuðu atvinnuþátttöku hvers mánaðar 2020 út frá tímabilum 

faraldursins, kyni, hjúskaparstöðu, börnum undir 12 ára á heimili, aldri, menntun og starfi 

flokkuðu út frá sveigjanleika og návígi við aðra. Niðurstöður sýna að meiri breyting hefur verið 

á stöðu einstæðra mæðra og giftra kvenna á vinnumarkaði en karla á öllum stigum faraldursins, 

þegar tekið hefur verið tillit til starfstengdra áhrifa. Þegar tekið er tillit til starfs minnkaði 

atvinnuþátttaka kvenna langt um meira en atvinnuþátttaka karla. Í skýrslu World Economic 

Forum (2021) kom fram að helstu þættir sem hafa knúið fram breytingu á kynbundnum mun á 

atvinnuþátttöku á tímum Covid-19 voru skólalokanir, lokanir vinnustaða, sveigjanleiki í starfi 

sem og daggæslukostnaður sem þegar er til staðar.  

Með því að sameina hugmyndir, hugtök og aðferðir úr mismunandi rannsóknum sem 

fjallað hefur verið um, þá settum við saman aðhvarfslíkan fyrir rannsóknina okkar. 
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4. Gögn 

Gögnin sem notast er við í rannsókninni eru þjóðhagsgögn frá 34 Evrópulöndum. Tekin 

var ákvörðun um að sleppa Þýskalandi vegna ófullnægjandi gagna um atvinnuþátttöku og 

atvinnuleysi fyrir árið 2020. Þegar atvinnuþátttaka kvenna er skoðuð er algengt að nota gögn 

um einstaklinga þar sem hægt er að nota skýribreytur um fjölda barna á heimili, tekjur heimilis 

og fleiri atriði sem hafa áhrif á atvinnuþátttöku einstaklings, líkt og sjá má til dæmis í rannsókn 

Albanesi og Kim (2021). Við höfðum ekki aðgang að slíkum gögnum. Við höfum hins vegar 

breytur sem almennt hafa áhrif á atvinnuþátttöku innan landa.  

Gögn um atvinnuþátttöku, atvinnuleysi, kaupmáttarjöfnuð og menntunarstig eru fengin úr 

gagnasafni Eurostat, gögn um skólalokanir voru fengin frá UNESCO og gögn um stöðu heims-

faraldursins voru fengin frá ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control). 

Gögnin eru öll opin gögn yfir fjölda landa og þau eru jafnframt samanburðarhæf og þess vegna 

var ákveðið að fara þessa leið í rannsókninni. Gögnin um atvinnuþátttöku og atvinnuleysi eru 

ársfjórðungsgögn frá fyrsta ársfjórðungi 2016 til þriðja ársfjórðungs 2020. Gögn sem eru á 

ársgrundvelli eru endurtekin fyrir alla fjórðunga þess árs. Gögn um skólalokanir eru dagsgögn, 

en þau eru aðlöguð að ársfjórðungum. Gögn um stöðu faraldursins eru vikugögn og eru einnig 

aðlöguð að ársfjórðungum. Notast er við tímabil frá því talsvert áður en Covid-19 faraldurinn 

varð til þess að skólar lokuðu, til að ná utan um almenn áhrif á atvinnuþátttöku án skólalokana 

og fá þannig skýrari niðurstöðu um hvaða áhrif skólalokanir hafa. Yfirlit yfir breytur má sjá í 

töflu 1.  
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Tafla 1 

Yfirlit yfir breytur 

Atvinnuþátttaka kvk: Atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 15-64 ára í 

prósentum 

Atvinnuþátttaka kk: Atvinnuþátttaka karla á aldrinum 15-64 ára í 

prósentum 

Atvinnuþátttaka m1: Atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 15-64 ára með 

grunnmenntun (0-2) í prósentum 

Atvinnuþátttaka m2: Atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 15-64 ára með 

framhaldsmenntun (3-4) í prósentum 

Atvinnuþátttaka m3: Atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 15-64 ára með 

háskólamenntun (5-8) í prósentum 

Atvinnuþátttaka m1 kk: Atvinnuþátttaka karla á aldrinum 15-64 ára með 

grunnmenntun (0-2) í prósentum 

    Atvinnuþátttaka m2 kk: Atvinnuþátttaka karla á aldrinum 15-64 ára með 

framhaldsmenntun (3-4) í prósentum 

Atvinnuþátttaka m3 kk: Atvinnuþátttaka karla á aldrinum 15-64 ára með 

háskólamenntun (5-8) í prósentum 

Atvinnuþátttaka a1: Atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 15-24 ára í 

prósentum 

Atvinnuþátttaka a2: Atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 25-49 ára í 

prósentum 

Atvinnuþátttaka a3: Atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 50-64 ára í 

prósentum 

    Atvinnuþátttaka a1 kk: Atvinnuþátttaka karla á aldrinum 15-24 ára í 

prósentum 

    Atvinnuþátttaka a2 kk: Atvinnuþátttaka karla á aldrinum 25-49 ára í 

prósentum 
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    Atvinnuþátttaka a3 kk: Atvinnuþátttaka karla á aldrinum 50-64 ára í 

prósentum 

Lokun S: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef skólum var alveg lokað í 16-

30 daga á ársfjórðungnum, annars 0 

Lokun M: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef skólum var alveg lokað í 31-

59 daga á ársfjórðungnum, annars 0 

Lokun L: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef skólum var alveg lokað í 

meira en 60 daga á ársfjórðungnum, annars 0 

Hlutalokun S: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef skólum var lokað að hluta til 

í 16-30 daga á ársfjórðungnum, annars 0 

Hlutalokun M: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef skólum var lokað að hluta til 

í 31-60 daga á ársfjórðungnum, annars 0 

Hlutalokun L: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef skólum var lokað að hluta til 

í meira en 60 daga á ársfjórðungnum, annars 0 

     Covid gult S: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef landið var appelsínugult* í 

tvær eða þrjár vikur á ársfjórðungnum, annars 0 

     Covid gult L: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef landið var appelsínugult* í 

fjórar vikur eða meira á ársfjórðungnum, annars 0 

     Covid rautt S: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef landið var rautt** í tvær eða 

þrjár vikur á ársfjórðungnum, annars 0 

     Covid rautt L: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef landið var rautt** í fjórar 

vikur eða meira á ársfjórðungnum, annars 0 

Atvinnuleysi: Atvinnuleysi meðal fólks á aldrinum 15 – 74 ára í 

prósentum 

Kaupmáttarjöfnuður: Kaupmáttarhlutfall (PPP) skalað með samanlögðum 

útgjöldum aðildarríkja ESB, gefnum upp í Evrum. 

Hlutfallið er á ársgrundvelli með eins árs töf.  

Háskólamenntun: Hlutfall kvenna sem eru háskólamenntaðar í 

prósentum. Hlutfallið er á ársgrundvelli með eins árs 

töf.   
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Jafnrétti: Hlutfall atvinnuþátttöku kvenna á móti 

atvinnuþátttöku karla 

Q2: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef mæling er af öðrum 

ársfjórðungi, annars 0 

Q3: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef mæling er af þriðja 

ársfjórðungi, annars 0 

Q4: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef mæling er af fjórða 

ársfjórðungi, annars 0 

Ar2: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef mæling er frá 2017, annars 0 

Ar3: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef mæling er frá 2018, annars 0 

Ar4: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef mæling er frá 2019, annars 0 

Ar5: Tvíkostabreyta jöfn 1 ef mæling er frá 2020, annars 0 

* Ef 25-149 einstaklingar greindust á hverja 100.000 íbúa á undangengnum tveimur vikum 

**Ef 150 eða fleiri einstaklingar greindust á hverja 100.000 íbúa á undangengnum tveimur vikum 

 

Þar sem við fundum ekki nægjanlega góð gögn yfir jafnrétti kynjanna bjuggum við til 

staðgengilsbreytu (e. proxy variable) með því að taka atvinnuþáttöku kvenna sem hlutfall af 

atvinnuþátttöku karla. Erfitt var að nálgast gögn sem sýna mismunandi tekjustig milli landa og 

því bjuggum við til staðgengilsbreytu fyrir tekjur með því að nota kaupmáttarjöfnuð. 

Kaupmáttarjöfnuði má lýsa sem ákveðinni upphæð sem hefur í raun sama kaupmátt á ólíkum 

svæðum þegar búið er að breyta upphæðinni í gjaldmiðil hvers svæðis á ríkjandi gengi (Taylor, 

2003). Það voru hins vegar ekki til gögn yfir kaupmáttarhlutfallið fyrir árið 2020 og við leystum 

það með því að hafa hlutfallið með eins árs töf vegna þess að við teljum áhrifin á breyttum 

kaupmætti ekki endilega koma fram samstundis. Við notuðum sömu nálgun fyrir hlutfall 

kvenna sem eru háskólamenntaðar. Ekki voru til gögn yfir hlutfallið fyrir árið 2020 og því 

leystum við það með því að hafa hlutfallið með eins árs töf, vegna þess að við teljum áhrifin 

ekki endilega koma fram samstundis. Ekki er auðvelt að afla samanburðarhæfra gagna um 

skatta eða félagslegar bætur, og þar af leiðandi notum við ekki breytur fyrir þessa þætti. Lýsandi 

tölfræði yfir þær breytur sem ekki eru tvíkosta má sjá í töflu 2.  
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Tafla 2 

Lýsandi tölfræði 

 Meðaltal Staðalfrávik Lágmark Hámark 

Atvinnuþátttaka kvk 67,63 9,24 33,70 88,10 

Atvinnuþátttaka kk 78,95 4,46 66,80 94,10 

Atvinnuþátttaka m1 39,24 12,96 16,70 80,60 

Atvinnuþátttaka m2 68,96 9,03 32,50 90,30 

Atvinnuþátttaka m3 85,76 4,37 65,70 93,80 

Atvinnuþátttaka m1 kk 56,55 13,88 28,20 86,70 

Atvinnuþátttaka m2 kk 81,70 4,46 69,90 96,40 

Atvinnuþátttaka m3 kk 91,72 2,45 84,30 99,00 

Atvinnuþátttaka a1 38,71 16,11 15,80 92,30 

Atvinnuþátttaka a2 80,39 8,12 42,10 91,80 

Atvinnuþátttaka a3 60,91 13,42 21,10 85,90 

Atvinnuþátttaka a1 kk 44,35 12,99 22,80 92,40 

Atvinnuþátttaka a2 kk 92,14 2,46 79,90 97,80 

Atvinnuþátttaka a3 kk 74,88 7,24 56,80 93,40 

Atvinnuleysi 7,90 4,69 1,90 24,90 

Kaupmáttarjöfnuður 462.969,50 634.972,50 8.159 2.426.113 

Háskólamenntun 31,73 8,77 13,20 45,60 

Jafnrétti 85,53 9,50 45,42 98,23 
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5. Aðferð 

Í þessum kafla verður farið ítarlega yfir hvernig rannsóknin var framkvæmd í heild sinni. 

Það verður fjallað um tilgang rannsóknarinnar, hvaða aðferðafræði var notuð og hvers konar 

mælitæki notast var við í rannsókninni.  

 

5.1 Mælitæki 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvaða áhrif skólalokanir höfðu á atvinnuþátttöku 

kvenna þegar tekið er tilllit til annarra þátta sem hafa áhrif á atvinnuþátttöku kvenna, ásamt því 

að skoða hvaða áhrif sömu lokanir höfðu á atvinnuþátttöku karla og bera áhrifin saman. Til 

þess að gera það völdum við að beita aðhvarfsgreiningu. Þar sem við erum að rannsaka lönd 

með mismunandi staðsetningu, menningu og siði eru allar líkur á því að til staðar séu 

landbundnir eiginleikar sem erfitt er að mæla. Margir þessara eiginleika eru stöðugir yfir tíma. 

Vegna þess að líklegt er að sumir þessara eiginleika hafi fylgni við þær breytur sem við notum 

í aðhvarfsgreiningunni geta þeir skapað skekkju í niðurstöðunum. Til þess að lágmarka skekkju 

vegna stöðugra ómældra eiginleika, þá notum við fyrstu afleiðu líkan (e. first difference) fyrir 

fleiri en tvö tímabil til að úthýsa þessum eiginleikum, líkt og kynnt er hér: 

 

 

Hér sjáum við að 𝑎𝑖 táknar stöðuga ómælda eiginleika, en þeir hverfa úr seinni jöfnunni 

þar sem þeir eru stöðugir yfir tíma og því engin mælanleg breyting. Ef að seinni jafnan uppfyllir 

klassísku línulegu forsendurnar (e. classical linear model assumptions) getum við sameinað 

gögnin í fyrstu afleiðu og keyrt venjulega aðferð minnstu kvaðrata, hér eftir nefnt OLS 

aðhvarfsgreining. Venjuleg t og F próf eru þá gild. Möguleikinn á að úthýsa stöðugum 

ómældum eiginleikum gerir þessa aðferð æskilegri en að nota OLS aðhvarfsgreiningu á 

upphafleg sameinuð gögn (e. pooled data) (Woolridge, 2020).  

Þegar fyrstu afleiðu líkan er notað fyrir fleiri en tvö tímabil þarf að gera ráð fyrir að  

∆uit sé ekki tengt yfir tíma til að venjuleg staðalfrávik og tölfræðipróf séu gild. Aðeins þegar 

að uit fylgir slembigöngu mun ∆uit verða óraðtengd. En jafnvel þó að jafnan sé með raðtengdar 

leifar (e. residuals) eða misdreifni þá er hægt að notast við bætt staðalfrávik (e. cluster robust 
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standard errors) til að aðlaga staðalfrávikin og leyfa þannig ótakmörkuð form raðtengsla og 

misdreifni (Woolridge, 2020).   

Hafa þarf í huga að með því að taka afleiðu til að útiloka stöðuga ómælda eiginleika 

gætum við dregið mikið úr breytileika skýribreytanna. Ef að skýribreyta er almennt ekki að 

breytast yfir tíma getur reynst erfitt að fá nákvæma nálgun á ß. Mikilvæg forsenda þess að nota 

líkanið er að skýribreyturnar séu ekki tengdar leifaliðum eftir að tekið hefur verið tillit til 

stöðugra ómældra eiginleika. Annað atriði sem er afar mikilvægt að huga að er að fyrstu afleiðu 

fylgnistuðullinn getur verið mjög viðkvæmur fyrir klassískri mælingarskekkju í skýri-

breytunum. Með því að taka afleiðu af illa mældri skýribreytu þá minnkar breytnin í henni í 

samanburði við fylgnina við afleidd staðalfrávik, sem skapar stóra skekkju í niðustöðum og 

gerir það að verkum að OLS aðhvarfsgreining á upphafleg sameinuð gögn skilar betri 

niðurstöðum (Woolridge, 2020).  

 

5.2 Framkvæmd 

Líkanið sem við settum upp er eftirfarandi: 

 

𝐴𝑡𝑣𝑖𝑛𝑛𝑢þá𝑡𝑡𝑡𝑎𝑘𝑎 𝑥𝑖𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝐴𝑟2𝑡 + 𝛿2𝐴𝑟3𝑡 + 𝛿3𝐴𝑟4𝑡 + 𝛿4𝐴𝑟5𝑡 + 𝛽1𝐿𝑜𝑘𝑢𝑛𝑆𝑖𝑡 

                                             + 𝛽2𝐿𝑜𝑘𝑢𝑛𝑀𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑜𝑘𝑢𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽4𝐻𝑙𝑢𝑡𝑎𝑙𝑜𝑘𝑢𝑛𝑆𝑖𝑡 

           + 𝛽5𝐻𝑙𝑢𝑡𝑎𝑙𝑜𝑘𝑢𝑛𝑀𝑖𝑡 + 𝛽6𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑_𝑔𝑢𝑙𝑡𝑆𝑖𝑡 

                                                   + 𝛽7𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑_𝑔𝑢𝑙𝑡𝐿𝑖𝑡 + 𝛽8𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑_𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡𝑆𝑖𝑡 +  𝛽9𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑_𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡𝐿𝑖𝑡 

                                 + 𝛽10𝐴𝑡𝑣𝑖𝑛𝑛𝑢𝑙𝑒𝑦𝑠𝑖𝑖𝑡 + 𝛽11𝐾𝑎𝑢𝑝𝑚á𝑡𝑡𝑎𝑟𝑗ö𝑓𝑛𝑢ð𝑢𝑟𝑖𝑡 

                                     + 𝛽12𝐻á𝑠𝑘ó𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑛𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡 + 𝛽13𝐽𝑎𝑓𝑛𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡 + 𝛽14𝑄2𝑖𝑡 

+ 𝛽15𝑄3𝑖𝑡 + 𝛽16𝑄4𝑖𝑡 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡      

 

 
∆𝐴𝑡𝑣𝑖𝑛𝑛𝑢þá𝑡𝑡𝑡𝑎𝑘𝑎 𝑥𝑖𝑡 = 𝛿1∆𝐴𝑟2𝑡 + 𝛿2∆𝐴𝑟3𝑡 + 𝛿3∆𝐴𝑟4𝑡 + 𝛿4∆𝐴𝑟5𝑡 + 𝛽1∆𝐿𝑜𝑘𝑢𝑛𝑆𝑖𝑡 

                                     + 𝛽2∆𝐿𝑜𝑘𝑢𝑛𝑀𝑖𝑡 + 𝛽3∆𝐿𝑜𝑘𝑢𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽4∆𝐻𝑙𝑢𝑡𝑎𝑙𝑜𝑘𝑢𝑛𝑆𝑖𝑡 

               + 𝛽5∆𝐻𝑙𝑢𝑡𝑎𝑙𝑜𝑘𝑢𝑛𝑀𝑖𝑡 + 𝛽6∆𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑_𝑔𝑢𝑙𝑡𝑆𝑖𝑡 

                 + 𝛽7∆𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑_𝑔𝑢𝑙𝑡𝐿𝑖𝑡 + 𝛽8∆𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑_𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡𝑆𝑖𝑡 

                     + 𝛽9∆𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑_𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡𝐿𝑖𝑡 +  𝛽10∆𝐴𝑡𝑣𝑖𝑛𝑛𝑢𝑙𝑒𝑦𝑠𝑖𝑖𝑡 

                                               + 𝛽11∆𝐾𝑎𝑢𝑝𝑚á𝑡𝑡𝑎𝑟𝑗ö𝑓𝑛𝑢ð𝑢𝑟𝑖𝑡 + 𝛽12∆𝐻á𝑠𝑘ó𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑛𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡 

                                                     + 𝛽13∆𝐽𝑎𝑓𝑛𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡 + 𝛽14∆𝑄2𝑖𝑡 + 𝛽15∆𝑄3𝑖𝑡 + 𝛽16∆𝑄4𝑖𝑡 + ∆𝑢𝑖𝑡 
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Háða breytan er Atvinnuþátttaka í mismunandi formum. Til að taka tilllit til áhrifa sem 

verða yfir tíma þá notum við tvíkostabreytur fyrir árin. Við vorum með fimm mismunandi 

tvíkostabreytur fyrir mismunandi stig skólalokana. Við notuðum ekki Hlutalokun L þar sem 

ekkert land lokaði skólum að hluta til í meira en 60 daga á neinu tímabili. Við settum inn 

skýribreytur fyrir aðra áhrifaþætti sem hafa áhrif á atvinnuþátttöku auk tvíkostabreyta fyrir 

ársfjórðunga, þar sem gröfin sýna að það er árstíðasveifla í atvinnuþátttöku. Aftur táknar 𝑎𝑖 

stöðuga ómælda eiginleika sem við úthýsum með fyrstu afleiðu aðferðinni.  

Við tölfræðipróf eftir fyrstu keyrslu sáum við að til staðar voru raðtengdir leifaliðar. Því 

keyrðum við aðhvarfsgreininguna aftur og notuðum bætt staðalfrávik (e. cluster robust standard 

residuals), sem leyfa ótakmörkuð form raðtengsla og misdreifni (Woolridge, 2020).  
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6. Niðurstöður 

Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á atvinnuþátttöku kvenna og karla á aldrinum 15-64 ára, 

með fyrstu afleiðu og bættum staðalfrávikum, má sjá í töflu 3. 

 

Tafla 3 

Aðhvarfsgreining með fyrstu afleiðu (e. first difference) fyrir atvinnuþátttöku  

Breytur kvk Robust 

Std.error 

kk Robust 

Std.error 

Lokun S 0,2472 (0,2400) 0,1531 (0,2779) 

Lokun M -0,5930* (0,3218) -0,4124 (0,3058) 

Lokun L -1,5603*** (0,3749) -2,1049*** (0,4646) 

Hlutalokun S -0,6095 (0,4238) -0,7758* (0,3971) 

Hlutalokun M -0,6874** (0,2795) -0,9203*** (0,3246) 

Covid gult S -0,4505 (0,2847) -0,3229 (0,2862) 

Covid gult L -0,1862 (0,2930) -0,2230 (0,3342) 

Covid rautt S -0,7277 (0,4916) -1,1862** (0,4781) 

Covid rautt L -0,7996 (0,6068) -1,1532* (0,6666) 

Atvinnuleysi 0,1521 (0,0951) 0,1841 (0,1204) 

Kaupmáttarjöfnuður -2,25e-06 (2,33e-06) 2,09e-06 (2,81e-06) 

Háskólamenntun 0,0504 (0,0735) 0,0723 (0,0754) 

Jafnrétti 0,5103*** (0,0357) -0,2585*** (0,0452) 

Q2 0,7721*** (0,1666) 0,8916*** (0,1981) 

Q3 1,1019*** (0,1439) 1,2943*** (0,1818) 

Q4 0,6389*** (0,1025) 0,7318*** (0,1214) 

Ar2 0,4853*** (0,1363) 0,5128*** (0,1565) 

Ar3 0,8603*** (0,2532) 0,8311*** (0,2993) 

Ar4 1,2914*** (0,3827) 1,1850** (0,4751) 

Ar5 1,5038*** (0,3971) 1,3865** (0,5219) 

     

Residual std.error:  0,7745  0,8891  

R2: 0,5202  0,4433  

Df: 33  33  

F-statistic: 46,12  22,77  

     

*p<0,1  **p<0,05 ***p<0,01   
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Við sjáum að fylgnistuðlar hafa vænt formerki í flestum tilvikum en margar af þeim 

skýribreytum sem við hefðum ætlað að hefðu marktæk áhrif á atvinnuþátttöku kvenna hafa 

ómarktæka fylgnistuðla. Líkönin eru þó marktæk í báðum tilvikum samkvæmt F-prófi. Lokun 

L og Hlutalokun M eru marktækar hjá báðum kynjum sem bendir til þess að skólalokanir til 

lengri tíma hafi áhrif á atvinnuþátttöku. Athygli vekur að áhrifin eru meiri hjá körlum en 

konum, en fyrirfram og miðað við aðrar greiningar hefðum við áætlað að konur yrðu fyrir meiri 

áhrifum en karlar af lokunum skóla. Samkvæmt niðurstöðunum hefur algjör lokun skóla í meira 

en 60 daga á ársfjórðungi þau áhrif að atvinnuþátttaka kvenna lækkar um 1,56 prósentustig en 

atvinnuþátttaka karla um 2,10 prósentustig. Ef við skoðum hlutfallslega lækkun atvinnu-

þátttöku og miðum við meðal atvinnuþátttöku kvenna og karla í fjórða ársfjórðungi 2019, þá 

lækkar atvinnuþátttaka kvenna um 2,27% en atvinnuþátttaka karla lækkar um 2,65%. 

Niðurstöður benda til þess að lokun skóla að hluta til í yfir 30 daga á ársfjórðungi hafi þau áhrif 

að atvinnuþátttaka kvenna lækki um 0,69 prósentustig og atvinnuþátttaka karla um 0,92 

prósentustig. Hlutfallsleg lækkun með sömu forsendum og áður sýnir að atvinnuþátttaka 

kvenna lækkar um 1% en atvinnuþátttaka karla um 1,16%. Niðurstöður benda til þess að 

jafnrétti hafi einnig marktæk áhrif á atvinnuþátttöku og eru formerkin, líkt og búast hefði mátt 

við, jákvæð fyrir konur en neikvæð fyrir karla, en þetta er í samræmi við þá þróun sem hefur 

átt sér stað með auknu jafnrétti.   
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Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á atvinnuþátttöku fyrir mismunandi menntunarstig 

kvenna má sjá í töflu 4. 

 

Tafla 4 

Aðhvarfsgreining með fyrstu afleiðu (e. first difference) fyrir atvinnuþátttöku kvenna eftir 

menntunarstigum  

Breytur Grunn-

menntun 

Robust 

Std.error 

Framhalds-

menntun 

Robust 

Std.error 

Háskóla-

menntun 

Robust 

Std.error 

Lokun S 0,3935 (0,6361) 0,2197 (0,3956) -0,1066 (0,2296) 

Lokun M 0,9009 (0,8994) -0,9022*** (0,2439) -0,3705 (0,2367) 

Lokun L -1,1270 (0,6734) -2,3190*** (0,4617) -1,1974*** (0,3866) 

Hlutalokun S -1,6409** (0,7033) -0,4656 (0,5116) -0,3194 (0,2657) 

Hlutalokun M -1,3655 (0,9734) -0,4895** (0,2326) -0,6514** (0,2926) 

Covid gult S 0,6751 (0,6250) -0,3541 (0,4803) -0,0314 (0,3413) 

Covid gult L 0,7163 (0,7957) 0,0385 (0,3722) -0,5746* (0,3114) 

Covid rautt S 0,0609 (0,8490) -1,4174** (0,6753) -1,1268*** (0,3680) 

Covid rautt L 0,2183 (1,5848) -1,3498 (0,8065) -0,8053 (0,5890) 

Atvinnuleysi 0,5052 (0,3473) 0,2793* (0,1540) -0,0535 (0,0879) 

Kaupmáttarjöfnuður -6,23e-06 (6,69e-06) 5,10e-06 (4,90e-06) 4,08e-06 (2,91e-06) 

Háskólamenntun 0,2469 (0,1734) -0,4106* (0,2396) 0,0975 (0,1106) 

Jafnrétti 0,4371*** (0,1502) 0,4673*** (0,0768) 0,3886*** (0,0565) 

Q2 1,2760** (0,4944) 1,0528*** (0,2669) 0,0019 (0,1017) 

Q3 2,0033*** (0,4172) 0,8809*** (0,2215) -0,2073 (0,1351) 

Q4 0,3148 (0,3727) 0,4729** (0,1757) 0,0236 (0,1050) 

Ar2 -0,1832 (0,3890) 0,9213** (0,3928) 0,0305 (0,1643) 

Ar3 -0,3523 (0,7660) 1,3986** (0,6097) -0,2095 (0,3402) 

Ar4 -0,3391 (1,1088) 1,9017** (0,8660) -0,5505 (0,6501) 

Ar5 -2,1980** (0,9963) 1,8157* (1,0608) 0,1076 (0,6948) 

       

Residual std.error:  2,1253  1,2984  1,0165  

R2: 0,2589  0,3161  0,2193  

Df: 33  33  33  

F-statistic: 24,47  19,25  11,44  

       

*p<0,1  **p<0,05  ***p<0,01    
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Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á atvinnuþátttöku fyrir mismunandi menntunarstig 

karla má sjá í töflu 5. 

 

Tafla 5 

Aðhvarfsgreining með fyrstu afleiðu (e. first difference) fyrir atvinnuþátttöku karla eftir 

menntunarstigum  

Breytur Grunn-

menntun 

Robust 

Std.error 

Framhalds-

menntun 

Robust 

Std.error 

Háskóla-

menntun 

Robust 

Std.error 

Lokun S 0,8881 (0,6910) -0,0871 (0,3051) 0,0043 (0,1671) 

Lokun M -0,0911 (0,7787) -0,6565* (0,3529) -0,2351 (0,2243) 

Lokun L -1,5193 (0,9216) -2,4943*** (0,6331) -1,9322*** (0,3600) 

Hlutalokun S -0,2340 (0,9441) -1,0655** (0,4586) -0,6466** (0,2831) 

Hlutalokun M -0,7305 (0,8487) -0,9149*** (0,3141) -0,5923* (0,3207) 

Covid gult S -0,4461 (0,7384) -0,0649 (0,5788) -0,5497 (0,3575) 

Covid gult L 1,1342 (0,9590) -0,4085 (0,3716) -0,4337 (0,2661) 

Covid rautt S -1,0391 (1,1422) -1,8447** (0,6955) -0,4808 (0,4297) 

Covid rautt L 0,3295 (2,3154) -2,3032** (0,8763) -0,1499 (0,4640) 

Atvinnuleysi 0,5798 (0,3521) 0,1021 (0,1091) 0,0246 (0,0902) 

Kaupmáttarjöfnuður -1,80e-06 (6,31e-06) 4,26e-06 (3,77e-06) -1,11e-06 (2,87e-06) 

Háskólamenntun -0,1080 (0,2660) 0,1435 (0,1157) -0,1659* (0,0884) 

Jafnrétti -0,4898*** (0,1220) -0,2512*** (0,0728) -0,1137* (0,0635) 

Q2 1,7404*** (0,5186) 0,9057*** (0,1893) 0,2497** (0,1013) 

Q3 3,1183*** (0,4585) 0,7273*** (0,2506) 0,0287 (0,1216) 

Q4 1,2687*** (0,3689) 0,3766** (0,1513) 0,2448 (0,1504) 

Ar2 0,6358 (0,4500) 0,3052 (0,2148) 0,3949 (0,2600) 

Ar3 0,8346 (0,9185) 0,3485 (0,3276) 1,0122*** (0,3645) 

Ar4 1,4331 (1,3117) 0,3074 (0,4970) 1,4914*** (0,4908) 

Ar5 -0,1715 (1,4091) 0,8040 (0,6970) 1,9731*** (0,6114) 

       

Residual std.error:  2,2794  1,1773  0,9405  

R2: 0,3686  0,2714  0,1589  

Df: 33  33  33  

F-statistic: 23,52  12,47  14,31  

       

*p<0,1  **p<0,05  ***p<0,01    

 
 

Líkönin eru öll marktæk samkvæmt F-prófi. Við sjáum að í grunnmenntun eru 

skólalokanir aðeins marktækar hjá konum í Hlutalokun S, eða þegar skólar eru lokaðir að hluta 

til í 16-30 daga á ársfjórðungnum. Lokun L og Hlutalokun M eru marktækar á öðrum 

menntunarstigum og Hlutalokun S er einnig marktæk hjá körlum á framhalds- og háskólastigi. 

Ef við skoðum áhrif á konur á milli menntunarstiga, þá benda gögnin til þess að lokun að öllu 

leyti í meira en 60 daga á ársfjórðungi hafi mest áhrif á konur með framhaldsmenntun sem 

hæsta stig menntunar, þar sem atvinnuþátttaka lækkar um 2,32 prósentustig. Hlutalokun í meira 
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en 30 daga á ársfjórðungi virðist aftur á móti hafa mest áhrif á konur með háskólamenntun, þar 

sem atvinnuþátttaka lækkar um 0,65 prósentustig. Áhrifin á karla milli menntunarstiga eru þau 

að karlar með framhaldsmenntun virðast verða fyrir mestum áhrifum hvort sem er vegna 

hlutalokunar til lengri tíma, þar sem atvinnuþátttaka lækkar um 0,92 prósentustig, eða vegna 

fullrar lokunar til lengri tíma, þar sem atvinnuþátttaka lækkar um 2,49 prósentustig. Í töflu 6 

sjáum við niðurstöður fyrir breytingu og hlutfallslega breytingu í atvinnuþátttöku eftir 

menntunarstigi, vegna skólalokana.  

 

Tafla 6 

Niðurstöður fyrir áhrif skólalokana á atvinnuþátttöku kvenna og karla með framhalds- og 

háskólamenntun 

Menntunarstig Lokunarstig Kyn Breyting í 

prósentustigum 

Hlutfallsleg 

breyting 

 

Háskólamenntun 

Lokun L Konur -1,20 -1,390% 

Karlar -1,93 -2,093% 

Hlutalokun M Konur -0,65 -0,756% 

Karlar -0,59 -0,642% 

 

Framhaldsmenntun 

Lokun L Konur -2,32 -3,323% 

Karlar -2,49 -3,136% 

Hlutalokun M Konur -0,49 -0,703% 

Karlar -0,92 -1,115% 

 

Skýring: Hlutfallsleg breyting er miðuð við fjórða ársfjórðung 2019.   

 

Aftur virðast áhrif skólalokana vera meiri á atvinnuþátttöku karla heldur en kvenna í 

flestum tilfellum, hvort sem er í lækkun prósentustiga í hlutfalli atvinnuþátttöku eða hlutfalls-

legri lækkun atvinnuþátttöku. Undantekningar eru áhrif hlutalokunar til lengri tíma fyrir konur 

með háskólamenntun sem eru meiri en áhrifin á karla með sama menntunarstig, og hlutfallsleg 

áhrif algjörrar lokunar til lengri tíma á konur með framhaldsmenntun, sem eru meiri en 

hlutfallsleg áhrif á karla með sama menntunarstig.  

Við sjáum í töflum 4 og 5 að aukið stig háskólamenntunar kvenna í landinu virðist hafa 

neikvæð áhrif á atvinnuþátttöku kvenna með framhaldsmenntun og einnig neikvæð áhrif á 

atvinnuþátttöku karla með háskólamenntun. Jafnrétti hefur mjög marktækan fylgnistuðul í 

öllum líkönum og er hann aftur sá sem búast mátti við, jákvæður fyrir atvinnuþátttöku kvenna 

en neikvæður fyrir atvinnuþátttöku karla. 
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Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu á atvinnuþátttöku fyrir mismunandi aldursbil kvenna 

og karla má sjá í töflum 7 og 8.  

 

Tafla 7 

Niðurstöður úr fyrstu afleiðu aðhvarfsgreiningu (e. first difference) fyrir atvinnuþátttöku 

kvenna fyrir mismunandi aldursbil  

Breytur 15-24 ára Robust 

Std.error 

25-49 ára Robust 

Std.error 

50-64 ára Robust 

Std.error 

Lokun S 1,1385 (0,7224) 0,2208 (0,3160) -0,6760*** (0,2319) 

Lokun M -0,3497 (0,9426) -0,3702 (0,3046) -0,4900 (0,2985) 

Lokun L -1,5309** (0,7372) -1,8335*** (0,4726) -1,0845*** (0,3260) 

Hlutalokun S -0,7359 (1,1220) -0,5918 (0,3630) -0,8098** (0,36671) 

Hlutalokun M -1,1025 (0,9012) -0,8970*** (0,2358) -0,2934 (0,4909) 

Covid gult S 1,0237 (0,8609) -0,6280** (0,2868) -0,4810 (0,4592) 

Covid gult L 1,6178 (1,1421) -0,4200 (0,3369) -0,4021 (0,2709) 

Covid rautt S 0,4117 (1,2417) -1,2460*** (0,4459) -1,1988** (0,5393) 

Covid rautt L 0,1426 (1,9741) 0,5233 (0,8360) -3,1608*** (0,9319) 

Atvinnuleysi 1,0714** (0,5050) 0,1100 (0,0687) -0,1911* (0,1012) 

Kaupmáttarjöfnuður 6,66e-06 (7,19e-06) -5,25e-07 (3,55e-06) 4,63e-06 (3,19e-06) 

Háskólamenntun -0,6596 (0,3904) 0,2728 (0,1803) -0,0241 (0,1226) 

Jafnrétti 0,5275*** (0,1816) 0,5723*** (0,0569) 0,4393*** (0,0569) 

Q2 2,2696*** (0,7919) 0,3094*** (0,1087) 0,7089*** (0,1469) 

Q3 3,7252*** (0,5946) 0,3349*** (0,1193) 0,9623*** (0,1831) 

Q4 1,2958*** (0,4214) 0,2383** (0,1050) 0,9324*** (0,1688) 

Ar2 1,2553** (0,6150) -0,0498 (0,2249) 0,9533*** (0,1837) 

Ar3 2,3127* (1,1798) -0,3194 (0,4221) 1,7890*** (0,3998) 

Ar4 3,0847* (1,7027) -0,4485 (0,6697) 2,6443*** (0,5762) 

Ar5 0,3328 (1,6432) -0,4479 (0,8947) 4,4780*** (0,7094) 

       

Residual std.error:  2,9127  0,9018  1,1261  

R2: 0,3280  0,4395  0,3021  

Df: 33  33  33  

F-statistic: 21,52  28,41  27,01  

       

*p<0,1  **p<0,05  ***p<0,01    
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Tafla 8 

Niðurstöður úr fyrstu afleiðu aðhvarfsgreiningu (e. first difference) fyrir atvinnuþátttöku 

karla fyrir mismunandi aldursbil  

Breytur 15-24 ára Robust 

Std.error 

25-49 ára Robust 

Std.error 

50-64 ára Robust 

Std.error 

Lokun S 1,8769** (0,9013) -0,1736 (0,2353) -0,2888 (0,3107) 

Lokun M 0,1311 (1,4610) -0,4315 (0,2715) -0,6935* (0,3715) 

Lokun L -1,7426 (1,1130) -2,5029*** (0,4220) -1,4898*** (0,5070) 

Hlutalokun S -0,9412 (1,2667) -0,9670*** (0,3371) -0,3454 (0,3648) 

Hlutalokun M -1,1034 (0,9827) -0,9850*** (0,3383) -0,6938* (0,4079) 

Covid gult S 1,4390 (1,4857) -0,6027* (0,3083) -0,6680 (0,4506) 

Covid gult L 1,9534 (1,6404) -0,5387* (0,3047) -0,6819* (0,3523) 

Covid rautt S -0,1855 (1,6255) -0,9742** (0,4101) -1,8529** (0,6778) 

Covid rautt L -1,5144 (3,0308) -0,0122 (0,6858) -2,1398* (1,1684) 

Atvinnuleysi 1,3083** (0,5748) 0,0149 (0,0587) -0,1652* (0,0943) 

Kaupmáttarjöfnuður 2,36e-06 (6,52e-06) 2,04e-06 (2,00e-06) 4,84e-06 (4,49e-06) 

Háskólamenntun -0,3477 (0,2332) 0,0911 (0,0542) 0,1926 (0,1275) 

Jafnrétti -0,4800*** (0,1711) -0,1541*** (0,0429) -0,3389*** (0,0752) 

Q2 2,5092*** (0,8941) 0,4235*** (0,1287) 0,6999*** (0,1780) 

Q3 4,3722*** (0,7175) 0,3628** (0,1455) 0,9848*** (0,2309) 

Q4 1,8360*** (0,4473) 0,1369 (0,1045) 1,0076*** (0,1742) 

Ar2 1,1394** (0,5347) 0,1466 (0,1506) 0,7357*** (0,2062) 

Ar3 2,0550* (1,0762) 0,1184 (0,2562) 1,2227*** (0,3877) 

Ar4 3,1986* (1,6809) -0,0826 (0,4050) 1,8935*** (0,5718) 

Ar5 0,5030 (1,3778) 0,1842 (0,4743) 3,2311*** (0,7934) 

       

Residual std.error:  3,0672  0,8134  1,2148  

R2: 0,3633  0,3211  0,2432  

Df: 33  33  33  

F-statistic:  18,68  15,53  18,80  

       

*p<0,1  **p<0,05  ***p<0,01    

 

 

Líkönin eru öll marktæk samkvæmt F-prófi. Við sjáum að á yngsta aldursbilinu er 

Lokun L eina marktæka lokunarbreytan hjá konum og Lokun S hjá körlum. Lokun S er einnig 

marktæk hjá konum á aldrinum 50-64 ára. Lokun L er marktæk á aldursbili 2 og 3 hjá bæði 

konum og körlum. Hlutalokun S er marktæk hjá konum á aldursbili 3 og körlum á aldursbili 2 

og 3, en Hlutalokun M er marktæk á aldursbili 2 og 3 hjá körlum en einungis á aldursbili 2 hjá 

konum. Ef við skoðum áhrif á konur á milli aldursbila, benda gögnin til þess að áhrifin af fullri 

lokun skóla til lengri tíma séu mest á aldursbili 2, eða fyrir konur á aldrinum 25-49 ára, næst 

mest fyrir konur á aldrinum 15-24 ára en minnst fyrir konur á aldrinum 50-64 ára. Ef við 

skoðum hlutfallslega lækkun atvinnuþátttöku kvenna af áhrifum af fullri lokun skóla og miðum 

við meðal atvinnuþátttöku kvenna á aldursbilum 1 og 2 í fjórða ársfjórðungi 2019, þá lækkar 
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atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 15-24 ára um 3,92% en atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 

25-49 ára lækkar um 2,26%. Hlutfallsleg áhrif af fullri lokun skóla eru því meiri fyrir konur á 

aldrinum 15-24 ára. Áhrif á atvinnuþátttöku kvenna vegna hlutalokunar til lengri tíma eru 

aðeins marktæk hjá konum á aldrinum 25-49 ára. Gögnin benda til þess að áhrif fullrar lokunar 

til lengri tíma á atvinnuþátttöku karla á milli aldursbila fylgi sama mynstri og áhrifin á konurnar 

og sé mest hjá körlum á aldrinum 25-49 ára. Hlutalokun til lengri tíma hefur meiri áhrif á karla 

á aldursbili 2 en karla á aldursbili 3 og hlutalokun til skamms tíma hefur eingöngu áhrif á karla 

á aldursbili 2. Niðurstöður fyrir breytingar og hlutfallslegar breytingar í atvinnuþátttöku eftir 

aldursbili, vegna skólalokana, má sjá í töflu 9.   

 

Tafla 9 

Niðurstöður fyrir áhrif skólalokana til lengri tíma á atvinnuþátttöku kvenna og karla eftir 

aldursbilum 

Aldursbil Lokunarstig Kyn Breyting í 

prósentustigum 

Hlutfallsleg 

breyting 

 

15-24 ára 

Lokun L Konur -1,53 -3,917% 

Karlar ómarktækt - 

Hlutalokun M Konur ómarktækt - 

Karlar ómarktækt - 

 

25-49 ára 

Lokun L Konur -1,83 -2,262% 

Karlar -2,50 -2,709% 

Hlutalokun M Konur -0,90 -1,119% 

Karlar -0,99 -1,131% 

 

50-64 ára 

Lokun L Konur -1,08 -1,720% 

Karlar -1,49 -1,948% 

Hlutalokun M Konur ómarktækt - 

Karlar -0,69 -0,907% 

 
Skýring: Hlutfallsleg breyting er miðuð við fjórða ársfjórðung 2019.   

 

Hlutfallsleg breyting er í öllum tilfellum meiri hjá körlum en konum. Að skólalokanir hafi 

marktæk áhrif á aldursbil 3 er ekki í samræmi við væntingar okkar þar sem fólk á aldrinum 50-

64 ára er ekki líklegast til að vera foreldrar barna á grunnskóla- eða daggæslualdri. Ástæður 

áhrifanna gætu annars vegar verið að fólk á þessu aldursbili er líklegt til þess að eiga barnabörn 

sem eru á grunnskóla- eða daggæslualdri og gætu þurft eða boðist til að aðstoða foreldra við 
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umönnun barna. Hins vegar gæti ástæðan einnig verið að fólk á þessum aldri sem sagt er upp 

störfum gæti haft lægri væntingar um að fá nýtt starf en þeir sem yngri eru og er því líklegra til 

að draga sig af vinnumarkaði þegar mikið atvinnuleysi er til staðar, enda sjáum við að breytan 

fyrir atvinnuleysi er marktæk fyrir bæði kyn á þessum aldri. Við sjáum í töflum 7 og 8 að 

atvinnuleysi hefur marktæk áhrif á atvinnuþátttöku bæði karla og kvenna á aldursbili 1 og 3. 

Formerkin á aldursbili 3 eru vænt neikvæð formerki, en formerkin á aldursbili 1 eru jákvæð. 

Jafnrétti hefur í öllum tilfellum marktæk, vænt áhrif.  
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7. Áreiðanleiki 

Til þess að fá út besta línulega, óskekkta fylgnistuðulinn þarf líkanið að uppfylla hin 

klassísku línulegu skilyrði (e. classical linear assumption) I-VI (Studenmund, 2016). Með því 

að nota bætt staðalfrávik uppfyllum við skilyrði I-VI. Við prófun fundum við þó ófullkominn 

marglínuleika (e. imperfect multicollinearity) í líkaninu, þar sem skýribreyturnar Ar5 og Covid 

2 sýndu mikinn ófullkominn marglínuleika. Ófullkominn marglínuleiki kemur fram þegar að í 

líkani eru tvær eða fleiri skýribreytur sem eru svo tengdar að þær geta haft marktæk áhrif á mat 

á fylgnistuðlum breytanna og erfitt getur verið að greina áhrif hvorrar breytu fyrir sig. 

Ófullkominn marglínuleiki brýtur aftur á móti ekki í bága við klassísku línulegu skilyrðin. Mat 

á fylgnistuðlum mun vera óskekkt ef að klassísk línuleg skilyrði standast. Það sem að 

ófullkominn marglínuleiki hefur þó í för með sér er að misdreifni og staðalfrávik fylgnistuðla 

stækka og því munu marktektargildi verða lægri. Einnig verða fylgnistuðlar viðkvæmari fyrir 

breytingum í uppsetningu líkansins. Marktækni líkans og fylgnistuðla verður þó fyrir 

lágmarksáhrifum (Studenmund, 2016). Fylgnitöflur breytanna í sínu upprunalega formi má sjá 

í viðauka A.  

 Þar sem mikilvæg forsenda þess að nota líkanið er að skýribreyturnar séu ekki tengdar 

leifaliðum eftir að tekið hefur verið tillit til stöðugra ómældra eiginleika (Woolridge, 2020) 

skoðuðum við tengsl skýribreyta við leifaliða. Prófanir sýndu að engin tengsl voru þar á milli. 

Klassísk mælingarskekkja í skýribreytunum getur haft þær afleiðingar að breytnin í 

skýribreytunni minnkar í samanburði við fylgni við afleidd staðalfrávik og getur þannig skapað 

stóra skekkju í niðurstöðum. Ef klassísk mælingarskekkja er til staðar þá skilar OLS 

aðhvarfsgreining á upphafleg sameinuð gögn betri niðurstöðum (Woolridge, 2020). Til 

samanburðar við fyrstu niðurstöður setjum við upp niðurstöður úr OLS aðhvarfsgreiningu á 

sameinuðum gögnum. Þar sem misdreifni var til staðar í líkaninu setjum við það fram með 

bættum staðalfrávikum í töflum 10 og 11. 

Almenn aðferð minnstu fervika, hér eftir nefnt GLS aðhvarfsgreining er önnur aðferð 

sem tekur tillit til misdreifni og raðtengsla ásamt því að úthýsa stöðugum ómældum 

eiginleikum. Sú aðferð hefur þá forsendu að stöðugir ómældir eiginleikar séu ekki tengdir 

skýribreytum (Woolridge, 2020). Þar sem við getum ekki sagt með öryggi að stöðugir ómældir 

eiginleikar hvers lands séu ótengdir skýribreytunum notuðum við ekki þessa aðferð sem 

grunnaðferð en setjum þó niðurstöður hennar einnig fram til samanburðar í töflum 10 og 11. 
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Tafla 10 

Samanburður aðferða fyrir atvinnuþátttöku kvenna 

Breytur First 

difference 

Robust 

Std.error 

Pooled OLS Robust 

Std.error 

GLS Robust 

Std.error 

Lokun S 0,2472 (0,2400) -1,0391 (0,8159) 0,2320 (0,2315) 

Lokun M -0,5930* (0,3218) -1,9029** (0,8286) -0,8284*** (0,3125) 

Lokun L -1,5603*** (0,3749) -2,3291* (1,2788) -1,6816*** (0,3402) 

Hlutalokun S -0,6095 (0,4238) 2,6045*** (0,9403) -1,0253*** (0,3329) 

Hlutalokun M -0,6874** (0,2795) 0,0917 (1,0994) -0,8077** (0,3784) 

Covid gult S -0,4505 (0,2847) 0,6534 (1,0084) -1,0684*** (0,3553) 

Covid gult L -0,1862 (0,2930) 0,2098 (0,6944) -0,7483*** (0,2861) 

Covid rautt S -0,7277 (0,4916) -3,7055*** (1,4235) -1,2554*** (0,4123) 

Covid rautt L -0,7996 (0,6068) -3,1835*** (0,9823) -2,4915*** (0,5932) 

Atvinnuleysi 0,1521 (0,0951) -0,3176*** (0,0303) 0,0008 (0,0316) 

Kaupmáttarjöfnuður -2,25e-06 (2,33e-06) 1,51e-06*** (3,90e-07) -1,39e-06* (7,69e-07) 

Háskólamenntun 0,0504 (0,0735) 0,2093*** (0,0204) 0,1906*** (0,0415) 

Jafnrétti 0,5103*** (0,0357) 0,6906*** (0,0192) 0,5750*** (0,0285) 

Q2 0,7721*** (0,1666) 0,5357 (0,4110) 0,7127*** (0,1039) 

Q3 1,1019*** (0,1439) 0,7751** (0,3902) 1,0213*** (0,1045) 

Q4 0,6389*** (0,1025) 0,2785 (0,4016) 0,5689*** (0,1080) 

Ar2 0,4852*** (0,1363) -0,0704 (0,4336) 0,3281*** (0,1168) 

Ar3 0,8603*** (0,2532) -0,1421 (0,4337) 0,6400*** (0,1437) 

Ar4 1,2914*** (0,3827) -0,2559 (0,4349) 0,8136*** (0,1774) 

Ar5 1,5038*** (0,3971) -0,1187 (0,7643) 1,2724*** (0,3349) 

constant   3,5610** (1,5351) 12,0708 (2,5136) 

       

Residual std.error:  0,7745  3,3725    

R2: 0,5202  0,8710  0,7984  

Df: 33  625    

F-statistic: 46,12  358,46 Wald: 1079,88  

       

*p<0,1  **p<0,05  ***p<0,01    
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Tafla 11 

Samanburður aðferða fyrir atvinnuþátttöku karla 

Breytur First 

difference 

Robust 

Std.error 

Pooled OLS Robust 

Std.error 

GLS Robust 

Std.error 

Lokun S 0,1531 (0,2779) -0,7763 (0,8994) 0,0496 (0,2623) 

Lokun M -0,4124 (0,3058) -2,9463*** (1,0273) -0,5832* (0,3540) 

Lokun L -2,1049*** (0,4646) -3,2965** (1,4440) -2,3683*** (0,3855) 

Hlutalokun S -0,7758* (0,3971) 3,3874*** (1,0575) -0,9095** (0,3772) 

Hlutalokun M -0,9203*** (0,3246) 0,3258 (1,3200) -1,0144** (0,4288) 

Covid gult S -0,3229 (0,2862) -0,2393 (1,2550) -1,0575*** (0,4026) 

Covid gult L -0,2230 (0,3342) 0,4784 (0,7948) -0,8268** (0,3241) 

Covid rautt S -1,1862** (0,4781) -1,9545 (1,5987) -2,0024*** (0,4670) 

Covid rautt L -1,1532* (0,6666) -3,3240* (1,9113) -2,8283*** (0,6721) 

Atvinnuleysi 0,1841 (0,1204) -0,3935*** (0,0347) -0,0281 (0,0358) 

Kaupmáttarjöfnuður 2,09e-06 (2,81e-06) -4,53e-07** (1,80e-07) -1,51e-06* (8,71e-07) 

Háskólamenntun 0,0723 (0,0754) 0,1995 (0,0223) 0,1083** (0,0470) 

Jafnrétti -0,2585*** (0,0452) -0,1103 (0,0190) -0,1614*** (0,0323) 

Q2 0,8916*** (0,1981) 0,7069 (0,4588) 0,7943*** (0,1177) 

Q3 1,2943*** (0,1818) 0,9626 (0,4338) 1,1710*** (0,1184) 

Q4 0,7318*** (0,1214) 0,3681 (0,4516) 0,6273*** (0,1224) 

Ar2 0,5128*** (0,1565) -0,0547 (0,4886) 0,4274*** (0,1324) 

Ar3 0,8311*** (0,2993) -0,0963 (0,4826) 0,8321*** (0,1627) 

Ar4 1,1850** (0,4751) -0,1811 (0,4761) 1,0811*** (0,2010) 

Ar5 1,3865** (0,5219) -0,2016 (0,8945) 1,6936*** (0,3794) 

constant   85,0569*** (1,4153) 89,0390*** (2,8467) 

       

Residual std.error:  0,8891  3,7754    

R2: 0,4433  0,3060  0,0179  

Df: 33  625    

F-statistic: 22,77  13,62 Wald: 357,24  

       

*p<0,1  **p<0,05  ***p<0,01    

 
 
 

Við sjáum að Lokun L og Hlutalokun S eru marktækar í öllum aðferðunum, Hlutalokun M 

er marktæk í hvort tveggja fyrstu afleiðu aðferðinni og GLS aðhvarfsgreiningu og Lokun M er 

marktæk hvort tveggja í OLS aðhvarfsgreiningu og GLS aðhvarfsgreiningu. Við getum því 

dregið þá ályktun að sterkar vísbendingar séu um að lokun eða hlutalokun skóla hafi áhrif á 

atvinnuþátttöku. Annað sem við sjáum er að Lokun L hefur í öllum aðferðum meiri áhrif á 

atvinnuþátttöku karla heldur en kvenna, en aðrar lokanir eru ekki jafn afgerandi.  
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8. Umræður 

Sterkar vísbendingar eru um að skólalokanir, sérstaklega til lengri tíma, hafi neikvæð áhrif 

á atvinnuþátttöku kvenna og samræmist það tilgátu okkar. Algjörar skólalokanir hafa meiri 

áhrif en hlutalokanir. Það sem er áhugavert og gagnstætt þeirri tilgátu sem við settum fram um 

að skólalokanir hefðu meiri neikvæð áhrif á atvinnuþátttöku kvenna en karla, er að atvinnu-

þátttaka karla virðist einnig verða fyrir miklum neikvæðum áhrifum af skólalokunum, og 

jafnvel meiri áhrifum en atvinnuþátttaka kvenna, bæði í prósentustigum og hlutfallslega þegar 

skólar loka að fullu til lengri tíma. Jafnrétti í Evrópu gæti hafa náð þeim áfanga að konur og 

karlar taki sömu ábyrgð á að sinna börnum sínum þegar skólar loka, en það er þó gagnstætt 

upplýsingum sem fengnar hafa verið úr öðrum rannsóknum sem sýna að konur hafa aukið 

umönnun barna í ríkara mæli en feður eftir að faraldurinn hófst (Andrew o.fl., 2020). Annað 

sem gæti útskýrt þessar niðurstöður er að breytur um skólalokanir séu að einhverju leyti að taka 

inn áhrif sem verða við almennt hertar aðgerðir og lokanir í samfélögum vegna Covid-19.  

 Ef að konur eru í raun að auka tíma í umönnun barna umfram karla, án þess að draga 

sig af vinnumarkaði í sama mæli og karlar, gæti það sýnt að konur séu að taka á sig mun meira 

álag vegna faraldursins, sem gæti komið niður á andlegri líðan þeirra og heilsu seinna meir. Að 

auki getur það komið niður á framleiðni þeirra líkt og bent hefur verið á í skýrslu World 

Economic Forum (2021). Minni framleiðni gæti leitt til skertari möguleika á framgöngu í starfi 

og gæti þar af leiðandi skert framtíðartekjur þeirra.  

 Þegar áhrif skólalokana eru skoðuð út frá menntun sést þó að hlutalokanir til lengri tíma 

eru að hafa meiri áhrif á konur með háskólamenntun en karla með háskólamenntun, og gæti 

það bent til þess að ef að konur eru að taka á sig meiri ábyrgð á umönnun barna á heimilinu og 

reyna að halda uppi fullu starfi eða atvinnuleit, gætu þær gefist upp til lengri tíma, þar sem að 

hlutalokanir komu í mörgum tilfellum í framhaldi af algjörum lokunum.  

 Skólalokanir eru að hafa mest áhrif á aldursbilið 25-49 ára bæði hjá konum og körlum, 

sem er í samræmi við væntingar þar sem að fólk á aldrinum 25-49 ára er líklegast til að vera 

foreldrar barna á grunnskóla- eða daggæslualdri.  

 Þar sem rannsóknin vinnur aðeins upp úr gögnum um fyrstu þrjá ársfjórðunga 2020, en 

mörg lönd tóku að loka skólum á ný á fjórða ársfjórðungi vegna nýrrar bylgju Covid-19, væri 

áhugavert að sjá hvort endurteknar lokanir sýni önnur áhrif en gögnin sem við vinnum með.  

Samkvæmt niðurstöðum hafa skólalokanir meiri áhrif á atvinnuþátttöku karla en 

kvenna hvort tveggja í prósentustigum og hlutfallslega. Alvarleg staða Covid-19 faraldursins 

virðist einnig hafa meiri neikvæð áhrif á karla en konur samkvæmt niðurstöðunum. Það er 
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áhugavert þar sem frá hápunkti atvinnuþátttöku á þriðja ársfjórðungi 2019 og fram til annars 

ársfjórðungs 2020, lækkaði atvinnuþátttaka karla í Evrópu að meðaltali um 2,03 prósentustig, 

eða um 2,52%, en atvinnuþátttaka kvenna í Evrópu að meðaltali um 1,81 prósentustig eða 

um 2,62%, sem er meiri hlutfallsleg lækkun. Það bendir til þess að aðrir þættir en skólalokanir 

eða staða Covid-19 faraldursins á hverjum tíma séu að hafa áhrif á atvinnuþátttöku kvenna.  

Lengi hefur skort alþjóðleg gögn til að hægt sé að skoða tengsl milli atvinnuþátttöku 

kvenna, hjúskaparstöðu og barneigna. Nýlega hafa Alþjóðavinnumálastofnun (e. ILO) og UN 

Women tekið að safna saman alþjóðlegum vinnumarkaðsgögnum þar sem áhersla er lögð á að 

skoða hvernig atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 25-54 ára er mismunandi eftir hjúskapar-

stöðu, fjölskyldusamsetningu og aldri barna ef þau eru til staðar (Azcona o.fl., 2020). Ekki voru 

þó komin gögn nógu langt inn á 2020 til að við gætum nýtt þau í þessa rannsókn, og verður 

það því að vera efni í aðra rannsókn.  

Áhugavert er að heimfæra áhrif skólalokana í Evrópu á atvinnuþátttöku á Íslandi. 

Skólalokanir voru almennt séð litlar á Íslandi, en Ísland var með hlutalokun í 16-30 daga í lok 

fyrsta ársfjórðungs og byrjun annars ársfjórðungs 2020. Ef við heimfærum áhrif fullrar 

skólalokunar í meira en 60 daga, sem var algengust á öðrum ársfjórðungi 2020, hefði 

atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi farið niður um 1,56 prósentustig á öðrum ársfjórðungi miðað 

við niðurstöður okkar, sem hefði jafngilt því að 1.723 konur hefðu dregið sig af vinnumarkaði. 

Raunlækkun var 0,4 prósentustig. Atvinnuþátttaka karla hefði að sama skapi farið niður um 

2,10 prósentustig sem jafngildir því að 2.507 karlar hefðu dregið sig af vinnumarkaði. Í raun 

jókst atvinnuþátttaka karla um 2,3 prósentustig.  

Jafnvel þó að ekki hefði komið til fullrar lokunar en hlutalokun hefði staðið í 31-60 daga 

á öðrum ársfjórðungi hefði atvinnuþátttaka kvenna getað farið niður um 0,69 prósentustig, með 

heimfæringu niðurstaðna, sem jafngildir því að 759 konur hefðu dregið sig af vinnumarkaði. 

Að sama skapi hefði atvinnuþátttaka karla getað farið niður um 0,92 prósentustig, sem 

jafngildir því að 1.096 karlar hefðu dregið sig af vinnumarkaði. Áhrif heimfærðra niðurstaðna 

má sjá á mynd 12, en þar sést hvernig raun atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi var verri en 

heimfærðar niðurstöður fyrir Evrópu um hlutalokun í 31-60 daga, þrátt fyrir að hlutalokun væri 

styttri á Íslandi.  
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Mynd 12 

Heimfærðar niðurstöður á Lokun L og Hlutalokun M, samanbornar við raun atvinnuþátttöku 

á Íslandi 

 

 

Skýring: Graf upp úr gögnum um atvinnuþátttöku frá Eurostat (Eurostat, e.d.), reiknað með niðurstöðum um 

lokanir og ársfjórðungsbreytingar.  

 

Ef við heimfærum niðurstöður úr hlutalokun í 16-30 daga og berum saman við atvinnu-

þátttöku á Íslandi fyrir fyrsta og annan ársfjórðung má greinilega sjá á mynd 13 að 

niðurstöðurnar eru mun nær því sem raunverulega átti sér stað hjá konum á Íslandi heldur en 

körlum. Er raun atvinnuþátttaka karla þannig mun betri en heimfærðar niðurstöður gefa til 

kynna á meðan raun atvinnuþátttaka kvenna er lakari en heimfærðar niðurstöður.  

 

Mynd 13 

Heimfærðar niðurstöður á Hlutalokun S, samanbornar við raun atvinnuþátttöku á Íslandi 

 

Skýring: Graf upp úr gögnum um atvinnuþátttöku frá Eurostat (Eurostat, e.d.), reiknað með niðurstöðum um 

lokanir og ársfjórðungsbreytingar.  
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9. Lokaorð 

Í þessari rannsókn höfum við farið yfir helstu áhrifaþætti hvað varðar atvinnuþátttöku, með 

sérstaka áherslu á atvinnuþátttöku kvenna. Heimsfaraldurinn Covid-19 hefur haft víðtæk áhrif 

á heimsbyggðina. Til að stemma stigu við útbreiðslu heimsfaraldursins hafa lönd heimsins 

gripið til takmarkandi aðgerða, þar á meðal skólalokana. Markmiðið var að komast að því hvort 

og hvaða áhrif skólalokanir vegna Covid-19 hafa haft á atvinnuþátttöku kvenna og hvort áhrifin 

væru frábrugðin áhrifum á atvinnuþátttöku karla. Niðurstöður benda til þess að marktæk 

neikvæð áhrif séu af skólalokunum til lengri tíma á atvinnuþátttöku kvenna, hvort sem 

skólalokanir eru að fullu leyti eða að hluta til. Það sem meira er, gagnstætt okkar tilgátu og 

vísbendingum annarra rannsókna, þá virðast skólalokanir ekki síður hafa neikvæð áhrif á 

atvinnuþátttöku karla. Niðurstöður okkar hafa ennfremur sýnt fram á nauðsyn þess að veita 

viðvarandi umönnun barna og ungmenna þar sem áhrif á atvinnuþátttöku hvort tveggja kvenna 

og karla voru greinileg og marktæk. Það er því mikilvægt að stjórnvöld kappkosti að finna 

leiðir til þess að halda skólum opnum með öruggum hætti og fjárfesti í sterkum innviðum sem 

tengjast umönnun barna og ungmenna. Styrkja þarf formlegar stoðir og innviði skólakerfisins 

til að sinna forvörnum, velferð, geðrækt og stuðning við börn og ungmenni sem og fjölskyldur 

þeirra á tímum sem þessum þegar heimsfaraldur gengur yfir heimsbyggðina.        
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Viðauki A – Fylgnitöflur 

 
Tafla 12 

Fylgnitafla fyrir aðhvarfsgreiningu á atvinnuþátttöku kvenna – Fyrri hluti 
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Atvinnuþátttaka 

kvk 
1 -.037 .011 -.135** .071 .013 -.509** -.106** .769** .900** 

Lokun S 

 
-.037 1 -.037 -.029 .028 .038 -.008 .017 .021 -.031 

Lokun M 

 
.011 -.037 1 -.020 .383** .432** -.035 .024 .063 .021 

Lokun L 

 
-.135** -.029 -.020 1 -.016 -.014 .017 .006 -.093* -.119** 

Hlutalokun S 

 
.071 .028 .383** -.016 1 -.014 -.044 .066 .064 .040 

Hlutalokun M 

 
.013 .038 .432** -.014 -.014 1 -.033 -.016 .029 .028 

Covid gult S 

 
-.011 .217** .048 .161** .071 .084* -.003 -.048 .026 -.020 

Covid gult L 

 
.016 .564** .115** .128** .170** .058 -.063 .064 .055 -.004 

Covid rautt S 

 
.000 -.024 .272** .108** .229** .123** -.017 .043 .079* .028 

Covid rautt L 

 
-.030 -.016 -.011 -.009 -.009 -.008 .095* .005 .024 .001 

Atvinnuleysi 

 
-.509** -.008 -.035 .017 -.044 -.033 1 .054 -.318** -.405** 

Kaupmáttar-

jöfnuður 
-.106** .017 .024 .006 .066 -.016 .054 1 -.090* -.257** 

Háskólamenntun 

 
.769** .021 .063 -.093* .064 .029 -.318** -.090* 1 .746** 

Jafnrétti 

 
.900** -.031 .021 -.119** .040 .028 -.405** -.257** .746** 1 

Q2 
 

-.004 -.059 .244** .210** .124** .187** -.013 .001 .007 -.007 

Q3 

 
.031 -.123** -.073 -.075 -.046 -.067 -.020 .001 .007 -.002 

Q4 

 
.000 -.120** -.082* -.065 -.065 -.058 -.024 -.004 -.022 .001 

Ar2 

 
-.017 -.120** -.082* -.065 -.065 -.058 .050 -.012 -.046 -.010 

Ar3 

 
.016 -.120** -.082* -.065 -.065 -.058 -.055 -.002 .000 .003 

Ar4 
 

.047 -.120** -.082* -.065 -.065 -.058 -.118** .010 .058 .024 

Ar5 

 
.013 .536** .368** .290** .280** .259** -.047 .019 .096* .017 

 

**. Fylgni er marktæk við 0,01 marktektarmörk (tvíhliða). 

*. Fylgni er marktæk við 0,05 marktektarmörk (tvíhliða). 
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Tafla 13 

Fylgnitafla fyrir aðhvarfsgreiningu á atvinnuþátttöku kvenna – Seinni hluti 

 C
o
v
id

 g
u
lt S

 

C
o
v
id

 g
u
lt L

 

C
o
v
id

 ra
u
tt S

 

C
o
v
id

 ra
u
tt L

 

Q
2
 

Q
3
 

Q
4
 

A
r 2

 

A
r 3

 

A
r 4

 

A
r 5

 

Atvinþátttaka  

kvk 
-.011 .016 .000 -.030 -.004 .031 .000 -.017 .016 .047 .013 

Lokun S 

 
.217** .564** -.024 -.016 -.059 -.123** -.120** -.120** -.120** .120** .536** 

Lokun M 

 
.048 .115** .272** -.011 .244** -.073 -.082* -.082* -.082* -.082* .368** 

Lokun L 

 
.161** .128** .108** -.009 .210** -.075 -.065 -.065 -.065 -.065 .290** 

Hlutalokun S 

 
.071 .170** .229** -.009 .124** -.046 -.065 -.065 -.065 -.065 .290** 

Hlutalokun M 

 
.084* .058 .123** -.008 .187** -.067 -.058 -.058 -.058 -.058 .259** 

Covid gult S 

 
1 -.047 -.015 -.010 .065 .014 -.074 -.074 -.074 -.074 .331** 

Covid gult L 
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-.010 -.022 -.007 1 -.041 .114** -.035 -.035 -.035 -.035 .158** 

Atvinnuleysi 

 
-.003 -.063 -.017 .095* -.013 -.020 -.024 .050 -.055 -.118** -.047 

Kaupmáttar- 

jöfnuður 
-.048 .064 .043 .005 .001 .001 -.004 -.012 -.002 .010 .019 

Háskólamenntun 

 
.026 .055 .079* .024 .007 .007 -.022 -.046 .000 .058 .096* 

Jafnrétti 

 
-.020 -.004 .028 .001 -.007 -.002 .001 -.010 .003 .024 .017 

Q2 

 
.065 -.054 .107** -.041 1 -.357** -.309** -.015 -.015 -.015 .069 

Q3 

 
.014 .041 .005 .114** -.357** 1 -.309** -.015 -.015 -.015 .069 

Q4 

 
-.074 -.170** -.054 -.035 -.309** -.309** 1 .050 .050 .050 -.224** 

Ar2 

 
-.074 -.170** -.054 -.035 -.015 -.015 .050 1 -.267** -.267** -.224** 

Ar3 

 
-.074 -.170** -.054 -.035 -.015 -.015 .050 -.267** 1 -.267** -.224** 

Ar4 
 

-.074 -.170** -.054 -.035 -.015 -.015 .050 -.267** -.267** 1 -.224** 

Ar5 

 
.331** .759** .242** .158** .069 .069 -.224** -.224** -.224** -.224** 1 

 

**. Fylgni er marktæk við 0,01 marktektarmörk (tvíhliða). 

*. Fylgni er marktæk við 0,05 marktektarmörk (tvíhliða). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 62 

Tafla 14 

Fylgnitafla fyrir aðhvarfsgreiningu á atvinnuþátttöku karla – Fyrri hluti 
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Ja
fn
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Atvinþátttaka 

 kk 
1 -.018 -.032 -.105** .079* -.020 -.456** -.060 .357** .253** 

Lokun S 

 
-.018 1 -.037 -.029 .028 .038 -.008 .017 .021 -.031 

Lokun M 

 
-.032 -.037 1 -.020 .383** .432** -.035 .024 .063 .021 

Lokun L 

 
-.105** -.029 -.020 1 -.016 -.014 .017 .006 -.093* -.119** 

Hlutalokun S 

 
.079* .028 .383** -.016 1 -.014 -.004 .006 .064 .040 

Hlutalokun M 

 
-.020 .038 .432** -.014 -.014 1 -.033 -.016 .029 .028 

Covid gult S 

 
-.009 .217** .048 .161** .071 .084* -.003 -.048 .026 -.020 

Covid gult L 

 
.037 .564** .115** .128** .170** .058 -.063 .064 .055 -.004 

Covid rautt S 

 
-.028 -.024 .272** .108** .229** .123** -.017 .043 .079* .028 

Covid rautt L 

 
-.074 -.016 -.011 -.009 -.009 -.008 .095* .005 .024 .001 

Atvinnuleysi 

 
-.456** -.008 -.035 .017 -.044 -.033 1 .054 -.318** -.405** 

Kaupmáttar- 

jöfnuður 
-.060 .017 024 .006 066 -.016 .054 1 -.090* -.257** 

Háskólamenntun 

 
.357** .021 .063 -.093* .064 .029 -.318** -.090* 1 .746** 

Jafnrétti 

 
.253** -.031 .021 -.119** .040 .028 -.405** -.257** .746** 1 

Q2 

 
.000 -.059 .244** .210** .124** .187** -.013 .001 .007 -.007 

Q3 

 
.080* -.123** -.073 -.075 -.046 -.067 -.020 .001 .007 -.002 

Q4 

 
-.002 -.120** -.082* -.065 -.065 -.058 -.024 -.004 -.022 .001 

Ar2 

 
-.019 -.120** -.082* -.065 -.065 -.058 .050 -.012 -.046 -.010 

Ar3 

 
.034 -.120** -.082* -.065 -.065 -.058 -.055 -.002 .000 .003 

Ar4 
 

.067 -.120** -.082* .065 -.065 -.058 -.118** .010 .058 .024 

Ar5 

 
-.007 .536** .368** .290** .290** .259** -.047 .019 .096* .017 

 

**. Fylgni er marktæk við 0,01 marktektarmörk (tvíhliða). 

*. Fylgni er marktæk við 0,05 marktektarmörk (tvíhliða). 
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Tafla 15 

Fylgnitafla fyrir aðhvarfsgreiningu á atvinnuþátttöku karla – Seinni hluti 

 C
o
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A
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Atvinþátttaka  

kk 
-.009 .037 -.028 -.074 .000 .080* -.002 -.019 .034 .067 -.007 

Lokun S 

 
.217** .564** -.024 -.016 -.059 -.123** -.120** -.120** -.120** -.120** .536** 

Lokun M 

 
.048 .115** .272** -.011 .244** -.073 -.082* -.082* -.082* -.082* .368** 

Lokun L 

 
.161** .128** .108** -.009 .210** -.075 -.065 -.065 -.065 -.065 .290** 

Hlutalokun S 

 
.071 .170** .229** -.009 .124** -.046 -.065 -.065 -.065 -.065 .290** 

Hlutalokun M 

 
.084* .058 .123** -.008 .187** -.067 -.058 -.058 -.058 -.058 .259** 

Covid gult S 

 
1 -.047 -.015 -.010 .065 .014 -.074 -.074 -.074 -.074 .331** 

Covid gult L 

 
-.047 1 -.034 -.022 -.054 .041 -.170** -.170** -.170** -.170** .759** 

Covid rautt S 

 
-.015 -.034 1 -.007 .107** .005 -.054 -.054 -.054 -.054 .242** 

Covid rautt L 

 
-.010 -.022 -.007 1 -.041 .114** -.035 -.035 -.035 -.035 .158** 

Atvinnuleysi 

 
-.003 -.063 -.017 .095* -.013 -.020 -.024 .050 -.055 -.118** -.047 

Kaupmáttar- 

jöfnuður 
-.048 .064 .043 .005 .001 .001 -.004 -.012 -.002 .010 .019 

Háskólamenntun 

 
.026 .055 .079* .024 .007 .007 -.022 -.046 .000 .058 .096* 

Jafnrétti 

 
-.020 -.004 .028 .001 -.007 -.002 .001 -.010 .003 .024 .017 

Q2 

 
.065 -.054 .107** -.041 1 -.357** -.309** -.015 -.015 -.015 .069 

Q3 

 
.014 .041 .005 .114** -.357** 1 -.309** -.015 -.015 -.015 .069 

Q4 

 
-.074 -.170** -.054 -.035 -.309** -.309** 1 .050 .050 .050 -.224** 

Ar2 

 
-.074 -.170** -.054 -.035 -.015 -.015 .050 1 -.267** -.267** -.224** 

Ar3 

 
-.074 -.170** -.054 -.035 -.015 -.015 .050 -.267** 1 -.267** -.224** 

Ar4 
 

-.074 -.170** -.054 -.035 -.015 -.015 .050 -.267** -.267** 1 -.224** 

Ar5 

 
.331** .759** .242** .158** .069 .069 -.224** -.224** -.224** -.224** 1 

 

**. Fylgni er marktæk við 0,01 marktektarmörk (tvíhliða). 

*. Fylgni er marktæk við 0,05 marktektarmörk (tvíhliða). 
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