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Útdráttur 

Þessi rannsókn snýst um að skoða hvort kynjamunur sé á álagi sem foreldrar í sambúð og 

vaktavinnu eru undir vegna sýnilegra og ósýnilegra verkefna daglegs lífs. Einnig var lagt upp 

með að skoða hvort verkaskipting á heimilum væri jöfn og hvort kynjamunur væri á væntingum 

maka til framlags til heimilis og uppeldis með tilliti til vinnufyrirkomulags. Notast var við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir og fór gagnavinnsla fram með kóðun og orðræðugreiningu. 

Úrtakið var hentugleikaúrtak sem var fundið í gegnum samfélagsmiðla. Djúpviðtöl voru tekin 

við sex foreldra í sambúð og höfðu reynslu af vaktavinnu samhliða heimilishaldi og 

barnauppeldi. Þátttakendur voru valdir vegna reynslu þeirra við að vinna á vöktum og 

heimilisaðstæðna. Þátttakendur voru á aldrinum 31-45 ára, barnafjöldi á heimilum var frá einu 

til fjögurra barna á aldrinum fimm mánaða til 14 ára. Rætt var við þrjár konur og þrjá karla. 

Niðurstöður sýndu að konur sáu að mestu leyti um heimilisverk og nánast alfarið um ósýnileg 

verkefni tengd heimilishaldi. Konur voru ómeðvitaðar um misskiptingu verka á heimili sínu og 

þau áhrifa sem hún hafði á líðan þeirra. Karlar voru meðvitaðir um ójafna verkaskiptingu og 

viðurkenndu vandann, voru tilbúnir til úrbóta en gerðu ekkert í því. Konur eru innan áru 

kynjajafnréttis (Gyða Margrét Pálsdóttir, 2009). Konur og karlar sinntu líkamlegri umönnun 

barna sinna jafnt, en konur báru að mestu leyti ábyrgð á skipulagi sem viðkom börnunum á 

heimilinu. Makar virtust bera tillit til hvíldarþarfa þátttakanda og sáu að einhverju leyti um 

heimilisverk og barnaumönnun á meðan vaktatörnum stóð, en á heimilum kvenkyns 

þátttakenda biðu þeirra oft uppsöfnuð heimilisverk í vaktafríum. Þátttakendur fundu fyrir þreytu 

og voru undir miklu álagi sem hafði fjölbreytt áhrif á þeirra persónulega líf, t.a.m. samband 

þeirra við maka, framtakssemi og líðan. Þreyta, álag og vinnutími ollu árekstrum við maka 

vegna ágreinings um verkaskiptingu. Niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem benda 

til þess að fólk í vaktavinnu sé undir auknu álagi sem veldur erfiðleikum við samræmingu vinnu 

og heimilis. Fjölskyldufólk, sérstaklega þeir sem vinna vaktavinnu, þurfa að vera vakandi fyrir 

álagsvöldum og leggja sig fram við að leita úrlausna. Rannsóknin gefur til kynna að enn sé langt 

í land þegar kemur að jafnrétti innan íslenskra heimila.    

  

Lykilhugtök: álag, hugræn byrði, verkaskipting á heimilum, vaktavinna, jafnrétti kynjanna  
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Abstract 

This research emphasizes observing the gender differences on the stress that cohabiting parents 

in shift work are subjected to due to visible and invisible tasks of daily life. We aimed to see 

whether division of labour regarding household tasks and child rearing was equally distributed 

between men and women and whether there were gender differences in the spouse's expectation 

of contribution to the household with regards to working arrangement. Qualitative research 

methods were used in the conduct of this research, where discourse analysis and coding were 

used to analyse the data. Convenience sampling was recruited through social media. In-depth 

interviews were conducted with six parents who had experience with shift work alongside 

running a household and caring for children. Participants were chosen with regards to their 

experience with shift-work and family life. The participants’ age range was 31-45 years old. 

The number of children in the participants' home varied from one to four children, from five 

months old to 14 years old. Three men and three women participated in the research. Results 

indicated that women were mainly responsible for visible household tasks and almost solely 

responsible for invisible tasks. Women were nevertheless unaware of the inequality regarding 

division of household labour and its effect on their well-being. Men were aware of the 

imbalance in their household; easily admitted it and were ready to make amends but did not try 

to do so. Women stood within the Aura of Gender Equality (Gyða Margrét Pálsdóttir, 

2009). Men and women equally attended to their children's physical needs, but women took 

sole responsibility for organisation regarding the children and the home. The participants 

claimed that their spouses were understanding towards their need for rest between shifts and 

took more responsibility for household tasks and childcaring during their work periods, but 

accumulated tasks waited for the female participants when work periods ended. Participants 

experienced fatigue and extreme stress which affected their personal life in multiple ways 

including their romantic relationship, their initiative and emotional well-being. Fatigue, stress, 

and shift arrangements caused conflict between them and their spouses on the grounds of 

the household's division of labour. The results are consistent with prior research, which 

indicated that shift workers experience increased stress, which in turn caused difficulties in 

balancing work and family life. It is important for shift workers to be observant of possible 

stressors and actively try to reduce them. This research indicates that there is still much to 

achieve when it comes to gender equality within Icelandic homes.  

Keywords: stress, cognitive labour, division of household labour, shift-work, gender equality  
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Formáli 

 

 

 

Fyrst og fremst viljum við þakka Grétu Bergrúnu Jóhannesdóttir fyrir að taka okkur að sér og 

leiðbeina okkur í gegnum þetta verkefni. Handleiðsla hennar hefur verið okkur ómetanleg. 

Einnig viljum við þakka þátttakendum fyrir að gefa sér tíma til þess að ræða við okkur um 

þeirra líf. Síðast en ekki síst viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir ómældan stuðning í 

gegnum námið í heild sinni.  
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1. Inngangur 

Flestir foreldrar kannast við að hafa á einhverjum tímapunkti þótt þeir vera undir 

yfirþyrmandi álagi. Krafan um að vera gott foreldri, maki, vinur, starfskraftur, og ábyrgur 

þjóðfélagsþegn getur verið yfirþyrmandi á köflum. Það eru óteljandi verk sem þarf að vinna á 

hinum ýmsu sviðum lífsins. Margir foreldrar þekkja þær fjölmörgu tilfinningar sem fylgja því 

að hlaupa sífellt hraðar til að mæta öllum þeim kröfum sem fylgja því að vera á 

vinnumarkaðnum ásamt því að vera foreldri og halda heimili.  

 Vinnumarkaðurinn á Íslandi er fjölbreyttur og vinnufyrirkomulag misjafnt milli 

vinnustaða og jafnvel starfsstétta. Samanborið við önnur Evrópulönd er hlutfall 

vaktavinnufólks á Íslandi nokkuð hátt, eða 26,1% og eru kynjahlutföll jöfn (Hagstofa, 2017). 

Samkvæmt rannsókn Ólafar Eiríksdóttur o.fl. (2007) virðast foreldrar sem vinna vaktavinnu 

og eiga börn á leikskólaaldri eiga í sérstökum erfiðleikum með að samræma vinnu og 

fjölskyldulíf. Gera má ráð fyrir að álag sem fylgir samræmingu vinnu og heimilis geti haft 

mikil áhrif á líf einstaklinganna sjálfra og fjölskyldna þeirra.   

 Atvinna fellur undir hugtakið fyrsta vaktin (e. first shift) sem vísar til launaðrar vinnu 

(Hochschild og Machung, 2012).  Þegar heim er komið tekur önnur vaktin (e. second shift) 

við sem felur í sér öll þau sýnilegu verk sem þarf að vinna (Hochschild og Machung 2012). Í 

gegnum tíðina hefur verið viðtekin venja að konur taki á sig meginþunga þeirrar ábyrgðar sem 

fylgir heimilisrekstri og umönnun barna. Feður fá aftur á móti oft lof fyrir að sinna þeim 

verkefnum sem fylgja heimilislífi. Verkaskipting heimilisverka á íslenskum heimilum virðist 

þó verða jafnari eftir því sem árin líða (Kolbeinn Stefánsson og Þóra K. Þórsdóttir, 2010) og 

hafa miklar framfarir orðið á þátttöku karlmanna í barnauppeldi á síðustu árum (Ásdís A. 

Arnaldsdóttir o.fl., 2013).   

 Fjölskyldulífi fylgir mikið álag og til að geta sannarlega skilið þær hindranir sem 

fjölskyldufólk stendur frammi fyrir verður ætíð að taka tillit til vinnumenningar og samskipta 

kynjanna (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009). Þrátt fyrir að hlutföll kynjanna á vinnumarkaði 

séu tiltölulega jöfn í dag (Hagstofa Íslands, 2019a) virðist meginþungi heimilishalds og 

barnauppeldis enn liggja á herðum kvenna (Andrea Hjálmsdóttir og Valgerður S. Bjarnadóttir, 

2020; Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009; Guðrún Veiga Guðmundsdóttir, 2015).   

 Samhliða þeim fjölmörgu sýnilegu verkum sem þarf að sinna á hverju heimili eru ótal 

ósýnileg verkefni sem einnig þarf að leysa. Má þar nefna verkefni sem fela í sér að sjá um það 

gríðarlega mikla skipulag sem heimilisrekstur og fjölskyldulíf þarfnast. Þau verkefni snúa oft 
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að skipulagi hins daglega lífs og verkefni á borð við að panta læknatíma, huga að því að 

bíllinn fari í skoðun á réttum tíma og að muna eftir að hringja í aldraða ættingja eru aðeins 

lítill hluti af þeim óteljandi verkefnum sem falla undir þriðju vaktina (e. third shift). Þessi 

ósýnilegu verkefni valda einstaklingnum sem sinnir þeim hugrænni byrði (e. cognitive labour) 

(Daminger, 2019; Robertson o.fl., 2019). Þriðja vaktin virðist einna helst hvíla á herðum 

kvenna og valda þeim auknu álagi, streitu og vanlíðan (Andrea Hjálmsdóttir og Valgerður S. 

Björnsdóttir, 2020; Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir, 2019, Garcia-Alonso o.fl., 

2019). Þarfir fjölskyldna eru mismunandi og þurfa fjölskyldur að sníða sér stakk eftir vexti 

þegar kemur að starfsvali. Þessi ritgerð beinir sjónum sínum að annarri og þriðju vaktinni sem 

foreldrar í sambúð takast á við.   

1.1 Uppbygging ritgerðar  

Þessi ritgerð skiptist í fimm hluta. Fræðilegt yfirlit þar sem fjallað verður um jafnrétti á 

Íslandi, fyrstu, aðra, og þriðju vaktina, og álag í daglegu lífi. Í þriðja hluta verður aðferðafræði 

rannsóknarinnar kynnt, úrtakið útlistað og framkvæmdinni lýst. Niðurstöður rannsóknarinnar 

verða kynntar í fjórða hluta. Að lokum verður farið í umræður í fimmta hluta ritgerðarinnar.  

 

1.2 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning  

Markmið þessarar rannsóknar er að leitast við því að svara hvort munur sé á líðan foreldra að 

teknu tilliti til kyns af völdum álags tengdu heimilishaldi og barnauppeldi vegna sýnilegra og 

ósýnilegra verkefna. Rannsóknin leggur upp með að skoða hvort kynjamunur sé á líðan 

tengdu heimilishaldi og barnauppeldis, hvort verkaskipting sem snýr að heimilishaldi og 

barnauppeldi sé jöfn milli kynja, og hvort karlar og konur taki jafnt tillit til vinnutíma maka 

síns þegar kemur að framlagi til verkefna tengdu heimilinu.   
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2. Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður farið yfir þróun og stöðu jafnréttismála á Íslandi, hvað felst í fyrstu, 

annarri og þriðju vaktinni og þær áskoranir sem kunna að fylgja því að vera á vinnumarkaði 

samhliða heimilishaldi.  

2.1 Jafnrétti á Íslandi 

Ísland hefur lengi verið með þá ímynd að hér ríki fullkomið kynjajafnrétti og situr Ísland í 

fyrsta sæti á lista Global Gender Gap Index 2021, af 156 löndum. Þar er jafnrétti kynjanna 

mælt út frá tækifærum til efnahagslegrar þátttöku, menntunartækifærum, heilsufari, og 

pólitískri þátttöku (World Economic Forum, 2021). Íslenska kvenréttindabaráttan byrjaði í 

kringum aldamótin 1900 þegar kröfur voru gerðar  um réttindi kvenna til kosninga, 

menntunar, og bættra kjara vinnandi kvenna (Dagný Kristjánsdóttir, 1978).  

 Íslenska ríkið hefur lagt mikla áherslu á að útrýma kynjamisrétti með ýmsum leiðum. 

Árið 2010 var lögum breytt þannig að fyrirtækjum varð skylt að passa upp á kynjahlutföll 

meðal starfsfólks í stjórnum hlutafélaga (Lög um hlutafélög, nr. 2/1995). Lög frá árinu 2020 

kveða á um að fyrirtæki sem hafa fleiri en 25 starfsmenn á ársgrundvelli skulu setja 

jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína þar sem tekið er fram hvernig fyrirtækið hyggst 

tryggja jafnrétti innan fyrirtækisins. Jafnréttisáætlun skal svo vera endurskoðuð á þriggja ára 

fresti (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, nr. 150/2020). Samkvæmt lögum er 

vinnuveitendum skylt að greiða öllum, óháð kyni, sömu laun fyrir jafn verðmæt störf og skulu 

fyrirtæki sem hafa fleiri en 25 starfsmenn fá jafnlaunavottun að lokinni úttekt frá 

viðurkenndum vottunaraðila (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, nr. 150/2020). Engu 

að síður er launamunur enn mikill milli kynja, en árið 2019 var launamunur kynjanna 14% og 

hafði þá aukist um 1,4% frá árinu 2018 (Hagstofa Íslands, 2021). Konur með háskólamenntun 

þéna 72% af meðaltekjum karla með sömu menntun og konur sem hafa eingöngu 

grunnskólamenntun eða menntun af framhaldsskóla- og viðbótarstigi þéna á bilinu 65-69% af 

meðaltekjum karla með sömu menntun (Hagstofa Íslands, 2019b). Í 13. gr. fyrrnefndra laga 

um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna segir:   

Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera starfsfólki kleift 

að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu, óháð kyni. 

Ráðstafanir þær skulu m.a. miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á 
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vinnu og vinnutíma þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna starfsfólks 

og þarfa atvinnulífs, þ.m.t. að starfsfólki sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir 

fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna brýnna fjölskylduaðstæðna. 

(Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, nr. 150/2020) 

Þrátt fyrir að íslenska ríkið hafi staðið sig vel í tilraunum sínum til að útrýma kynjamisrétti 

hafa kvenréttindahreyfingar á borð við Rauðsokkurnar spilað gríðarlega mikilvægt hlutverk í 

baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna (Sigríður Matthíasdóttir, 2012). Engu að síður benda 

rannsóknir til að enn sé langt í land til að hægt sé að segja að jafnrétti hafi verið náð í 

samfélaginu (Hjálmsdóttir og Bjarnadóttir, 2020; Pétursdóttir, 2009; Rafnsdóttir og Weigt, 

2018).  

 Fólk virðist þó vera ómeðvitað um það misrétti sem enn ríkir í samfélaginu. Í 

doktorsritgerð Gyðu Margrétar Pálsdóttur (2009) er fjallað um áru kynjajafnréttis sem vísar til 

þess félagslega fyrirbæris þegar fólk hefur sannfært sjálft sig um að það ríki jafnrétti þrátt 

fyrir að svo sé ekki. Hún bendir einnig á þá tilhneigingu hjá bæði konum og körlum að reyna 

að sannfæra aðra um jafna verkaskiptingu þrátt fyrir að hægt hafi verið að sýna fram á annað. 

Fólk er fljótt að réttlæta sinn hlut þegar kemur að verkaskiptingu á þeirra heimili og hafa 

útskýringar á reiðum höndum til þess að afsaka misskiptingu og halda sjálfum sér innan 

þessarar áru (Pálsdóttir, 2009).   

 Eftir að lögum um fæðingarorlof var breytt árið 2000 bar á því að feður fóru að taka 

jafnari þátt í umönnun barna sinna (Arnaldsdóttir o.fl., 2013). Þátttaka karla nútímans er 

kemur að hinum ýmsu hliðum heimilishalds hefur aukist undanfarin ár (Garcia-Alonso o.fl., 

2019; Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010; Arnaldsdóttir o.fl., 2013). Þrátt 

fyrir aukna þátttöku karla og jafnara vinnuhlutfall kynjanna eru konur líklegri til að taka á sig 

meiri ábyrgð hvað varðar heimilisstörf sem krefjast þess að vera unnin daglega, en karlar taka 

frekar á sig ábyrgð á verkefnum, líkt og viðhaldi og fjármálum, sem taka ekki jafn langan 

tíma og þarf að vinna sjaldnar (Garcia-Alonso o.fl., 2019; Ciciola og Luthar, 2019).    

2.2 Fyrsta vaktin 

Kynjahlutföll á vinnumarkaði á Íslandi eru frekar jöfn eða 46% konur og 54% karlar 

(Hagstofa Íslands, 2019a). Konur eru líklegri til að vinna hlutastörf og vinna að meðaltali 35 

stundir á viku á meðan karlar vinna að meðaltali 43 stundir á viku. 35% kvenna á 

vinnumarkaði eru í hlutastarfi en einungis 13% karla (Hagstofa Íslands, 2019a). Í rannsókn 
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Kolbeins Stefánssonar (2008) kom í ljós að atvinnuþátttaka og fjöldi vinnustunda á Íslandi er 

með þeirri hæstu í heiminum. Í sömu rannsókn kom einnig í ljós að fólki þyki vinna utan 

heimilis valda þeim meiri streitu en heimilishald og virðast árekstrar heimilis og vinnu tíðari 

hér á landi en annars staðar í heiminum. Meirihluti fólks væri til í að draga úr vinnu og verja 

meiri tíma með fjölskyldu sinni (Kolbeinn Stefánsson, 2008).  

Konur vilja ná langt í vinnu sinni en eru einnig líklegri til að þurfa að minnka við sig 

launaða vinnu í þágu fjölskyldu sinnar (Garcia-Alonso o.fl., 2019). Fyrir vikið fá karlmenn 

betri tækifæri til að einbeita sér að starfsframa sínum þar sem þeir eiga auðveldara með að 

huga að vinnu sinni utan hefðbundins dagvinnutíma. Einnig fá þeir meiri tíma til að slaka á 

eftir vinnu (Garcia-Alonso o.fl., 2019). Þrátt fyrir mikla vinnu meðal beggja kynja virðist 

bróðurpartur heimilisstarfa og umönnun barna liggja á herðum kvenna (Hjálmsdóttir og 

Bjarnadóttir, 2020; Pétursdóttir, 2009; Evertsson, 2014) og finnst konum þær oft vera undir 

yfirþyrmandi álagi (e. role overload) þar sem þær hafa of mörg verkefni til að komast yfir á 

skömmum tíma (Williams, 2008). 

 Í skýrslu Ólafar Eiríksdóttur o.fl. sem var unnin árið 2007 fyrir starfshóp um málefni 

vaktavinnu starfsmanna kom fram að fólk í vaktavinnu telur að meðal kosta þess að vinna á 

vöktum sé hve auðvelt sé að lengja frí og frídagar á virkum dögum. Hærri laun vegna 

vaktaálags og möguleiki á að hækka tekjur enn frekar með aukavöktum var einnig talinn 

kostur.Aftur á móti er helgarvinna og vinna á hátíðisdögum talinn galli við vaktavinnu (Ólöf 

Eiríksdóttir o.fl., 2007). Konur og karlar í vaktavinnu telja sig eiga erfitt með að finna 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs (Williams, 2008; Ólöf Eiríksdóttir o.fl., 2007) og virðast 

almennt glíma við meira álag, skapsveiflur, og andleg vandamál en fólk í dagvinnu 

(Srivastava, 2010).  

2.3 Önnur vaktin 

Á hverju barnaheimili þarf að sinna ýmsum sýnilegum verkum líkt og þrifum, eldamennsku, 

og umönnun barna. Sænsk rannsókn frá árinu 2014 sýndi að karlar eyði að meðaltali níu 

stundum á viku í heimilisstörf, en konur 15 stundum (Evertsson, 2014). Þetta er í samræmi 

við íslenskar tölur frá árinu 2013 sem bentu til að karlar eyði að meðaltali níu stundum í 

heimilisverk og konur 13,5 stundum (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Arlie Hochschild skilgreindi hugtakið önnur vaktin (e. second shift) fyrst í bók sinni 

The Second Shift árið 1989 (Hochschild og Machung, 2012). Í bókinni benti hún á að önnur 

vaktin fellur að mestu leyti á konur. Hún benti á að þrátt fyrir að vinnumarkaðurinn hefði 
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tekið breytingum og að fleiri konur stunduðu launaða vinnu en áður, hefðu litlar breytingar 

orðið á hlutskipti kvenna innan heimilisins (Hochschild og Machung 2012). 

Í rannsókn Guðrúnar Veigu Guðmundsdóttur (2015) um verkaskiptingu innan veggja 

heimilisins kemur ítrekað fram að hentugleiki stýri skiptingu verka innan fjölskyldunnar. 

Hentugleiki vísar til þess að konan eyði meiri tíma heima við og hafi því frekar tækifæri til að 

sinna heimilishaldi. Þetta virðist þó ekki fara eftir því sem hentar konum best, þar sem 

vinnuhlutfall kvennanna á vinnumarkaði er ekki tekin inn í jöfnuna þegar vísað er til 

hentugleika (Guðrún Veiga Guðmundsdóttir, 2015).  

2.4 Þriðja vaktin 

Barnið vex en brókin ekki og þurfa foreldrar sífellt að fylgjast með því hvort barninu vanti 

fatnað. Það virðist vera einfalt að fylgjast með því, en er í raun flókið ferli. Foreldrar þurfa að 

sinna vissri þarfagreiningu. Í fyrstu þarf að bera kennsl á hvað vantar, hvaða stærð barnið 

notar og hvers konar flík skal kaupa, hvar flíkin fæst, hvað hún kostar, hvort verðið sé 

viðráðanlegt, og hvort það væri hentugra að kaupa hana annars staðar. Að því loknu getur 

foreldrið loks keypt flíkina, en áður en það gerist hefur mikil vinna farið fram sem er ósýnileg 

öðrum en þeim sem hana vinnur (Daminger, 2019). Karlar og konur taka mismunandi þætti til 

greina þegar kemur að ákvarðanatöku er varðar hvað skal kaupa; karlar leggja áherslu á að 

snögga vöruleit á meðan konur eru líklegri til að eyða meiri tíma í að finna réttar vörur 

(Bakewell og Mitchell, 2006). Að versla hefur lengi verið álitið kvenlegt verk sem gæti valdið 

því að karlar kjósi að eyða sem minnstum tíma í það (Bakewell og Mitchell, 2006).  

Undir þriðju vaktina fellur svokölluð hugræn byrði (e. cognitive labour) sem eru öll 

þau ósýnilegu verk sem þarf að vinna (Daminger, 2019; Robertson o.fl., 2019). Slík verk eru 

ónæm fyrir tíma og rúmi og herja á þann sem þau vinnur, hvar og hvenær sem er (Daminger, 

2019). Þessi verkefni eru oft vanmetin þar sem þau eiga sér stað án þess að nokkur sjái það 

gerast (Daminger, 2019). Hugræn byrði felur í sér að axla ábyrgð á því að heimilislífið gangi 

smurt fyrir sig (Robertson o.fl., 2019). Þrátt fyrir að allir upplifi hugræna byrði í einhverju 

formi (Robertson o.fl., 2019), fellur hugræn byrði hvað varðar heimilið aðallega á konur; þó 

að karlar taki að sér að framkvæma verkið sjálft er það oft ekki að þeirri eigin frumkvæði 

(Garcia-Alonso o.fl., 2019). Konur eru einnig líklegri til að ábyrgjast samskipti og umönnun 

ættingja og vina utan heimilisins (Gerstel, 2000). 

Stór partur af því að annast fjölskyldu sína felur í sér síbreytilegt samspil flókinna 

þátta sem krefjast þekkingar, útsjónarsemi, og stjórnunarhæfileika líkt og stjórnendur og 
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leiðtogar þurfa að búa yfir (Robertson o.fl., 2019). Sú ábyrgð sem fylgir verkefnum þriðju 

vaktarinnar getur verið íþyngjandi og valdið miklu álagi og því mikilvægari sem verkefnin eru 

því þyngri er byrðin (Ciciola og Luthar, 2019). Foreldrum ber skylda til að sinna öllum 

þörfum barna sinna, líkamlegra og tilfinningalegra (Umboðsmaður barna, e.d.) og fellur það 

frekar í verkahring kvenna en karla (Ciciola og Luthar, 2019). Í ljósi mikilvægi þess að huga 

að andlegri heilsu gæti mörgum þótt tilfinningaleg umönnun barna erfið  (Ciciola og Luthar, 

2019).  

2.5 Álag í daglegu lífi 

Rannsóknir hafa sýnt að mikil fjarvera frá heimilinu vegna vinnu geti orsakað ágreining innan 

fjölskyldunnar (Arlinghaus o.fl., 2019). Fyrirsjáanlegur vinnutími getur að sama skapi hjálpað 

fólki við að forðast ágreining (Arlinghaus o.fl., 2019). Engu að síður hafa fastar næturvaktir 

áhrif á skilnaðartíðni meðal foreldra, en feður með þetta vaktafyrirkomulag sem hafa verið 

giftir í minna en fimm ár eru sex sinnum líklegri til að skilja, og mæður sem hafa verið giftar í 

meira en fimm ár eru þrisvar sinnum líklegri til að skilja í samanburði við fólk í dagvinnu 

(Arlinghaus o.fl, 2019). Þegar fólk upplifir ágreining milli heimilis og fjölskyldulífs hefur það 

áhrif á frammistöðu í vinnu, en áhrif þessa eru þó ekki sýnileg þegar einstaklingurinn er í hópi 

samstarfsfélaga sem standa sig vel í vinnu (Roth og David, 2009). Árekstrar milli vinnu og 

heimilis hafa bæði áhrif á vinnuframmistöðu og gagnvart því að mæta kröfum fjölskyldunnar 

(French o.fl., 2018). Þetta bendir til þess að félagslegur stuðningur sé mikilvægur til að 

viðhalda jafnvægi milli heimilis og vinnu (French o.fl., 2018). Þegar aðstæður tengdar vinnu 

eru góðar geta fjölskyldur þróað með sér bjargráð til að takast á við áskoranir (Arlinghaus, 

2019).  

Sambandsánægja veltur að stórum hluta á því hvort jafnvægi sé á milli heimilis og 

vinnu, hvort samskipti séu opin og hreinskilin, og hvort parið upplifi að verkaskipting sé 

sanngjörn (Saginak og Saginak, 2005). Kynjamunur er meðal þeirra ástæðna sem gefnar eru 

fyrir skilnaði, en konur eru líklegri en karlar til að skilja vegna ágreinings um forgangsröðun 

heimilis, fjölskyldu og frístunda, og ágreinings um heimilisstörf (Edda Hannesdóttir, 2012).  

Svefnvandamál hafa verið tengd miklu vinnuálagi, líkamlegu álagi í vinnu, litlum 

félagslegum stuðningi í vinnu, og að sjá um meirihluta heimilisverka (Åkerstedt o.fl., 2002). 

Stuttur svefn er líklegasta orsökin fyrir því að fólk sem vinnur vaktavinnu upplifi sig ekki 

úthvílt (Åkerstedt o.fl., 2002). Í rannsókn Åkerstedt o.fl. (2002) kom fram að vaktavinnufólk 

teldi svefn sinn ófullnægjandi þrátt fyrir að þau telji svefn sinn ekki verða fyrir truflunum, 
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vera slitróttan, né að þau eigi í erfiðleikum með að sofna. Rannsókn Härmä o.fl. (2018) sýnir 

að vaktavinna með breytilegum vöktum eða með næturvöktum hafi til langs tíma tengsl við 

aukna þreytu í frítíma og fólk þarfnist lengri aðlögunartíma til þess að komast í eðlilegt 

svefnmynstur eftir vaktatarnir. Vaktavinna án næturvakta var aðeins tengd við lengri 

svefntíma en ekki þreytu í frítíma (Härmä o.fl., 2018). Lakari heilsutengd lífsgæði hafa verið 

tengd því að vinna á næturvöktum og virðast þessi áhrif stafa af slæmum svefni en einnig hafa 

þættir eins og streita og kyrrseta áhrif (Lim o.fl., 2020).  

Einstaklingar sem vinna vaktavinnu eru í meiri hættu á að verða fyrir kulnun, og þá sér 

í lagi þeir sem vinna næturvaktir (Cheng og Cheng, 2016; Peterson o.fl., 2019; Wisetborisut 

o.fl., 2014). Kulnun einkennist af tilfinningalegri örmögnun tengdri vinnu, minni afkastagetu, 

og örþreytu. Einstaklingur sem verður fyrir kulnun upplifir að hann sé andlega örmagna og 

hafi ekki meira að gefa (Maslach o.fl., 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

3. Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir þá rannsóknar aðferð sem notast var við, upplýsingum um 

þátttakendur og úrtak verður útlistað og sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Með eigindlegum aðferðum er margslungin reynsla einstaklinga rannsökuð (Kvale, 2006). 

Margar ástæður geta legið að baki því að eigindlegar rannsóknaraðferðir séu ákjósanlegar en 

ákveðið var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn vegna eðlis 

rannsóknarefnisins (Strauss og Corbin, 1998). Í þessari rannsókn er lögð áhersla á að fá 

skilning á reynslu foreldra af tilfinningaálagi tengdu vinnu og heimilishaldi (Strauss og 

Corbin, 1998). Leitast er við að sjá hluti frá sjónahorni þátttakanda og skilja þeirra líf (Kvale, 

2006). Í núverandi rannsókn var notast var við hálfstöðluð viðtöl þar sem spurningalistar voru 

aðeins ætlaðir sem eins konar hjálpartæki til að halda frjálsara flæði í samræðum. Oft á tíðum 

komu svör við spurningunum fram í samræðum, án þess að rannsakendur þyrftu að setja þær í 

orð.  

 Tungumál á sér aldrei stað í tómarúmi; orð geta haft mismunandi merkingu eftir því í 

hvaða tilgangi þau eru notuð og í hvaða aðstæðum mælandinn er (Wetherell og Potter, 1988). 

Sama spurning getur kallað fram mismunandi svör eftir því hver spyr hennar, í hvaða tilgangi 

og í hvaða aðstæðum (Gill, 2000). Einstaklingur getur notað mismunandi orðræðu í 

margvíslegum tilgangi, til að mynda til að mála jákvæða mynd af sjálfum sér, til réttlætingar, 

til að afsaka sig, kenna öðrum um eða hvað sem hann heldur að viðmælandi hans búist við að 

hann segi (Wetherell og Potter, 1988). Orðræða er oft á tíðum ómeðvituð og getur jafnvel 

farið fram hjá þeim sem talar og þeim sem hlustar (Wetherell og Potter, 1988). 

 Orðræðugreining felur í sér að benda á þversagnir í því sem fólk segir, varpa ljósi á 

það sem er óskýrt og að draga fram raunverulega merkingu orðræðunnar (Gill, 2000). Þar sem 

eitt markmiða rannsóknarinnar var að fá sýn á raunverulega upplifun þátttakenda og að öðlast 

skilning á aðstæðum þeirra hentaði orðræðugreining vel. Notast var við kóðun til þess að 

vinna úr gögnunum og þemagreina þau. Kóðun er greiningartæki sem er notað til að flokka 

niður gögn, hugtök og hugmyndir á skipulagðan hátt til að bera kennsl á, þróa og tengja 

saman þau hugtök sem falla innan sömu þema (Strauss og Corbin, 1998).  

 Fyrirbærafræði (e. phenomenology) er heimspekistefna og rannsóknaraðferð sem 

gengur út á að lýsa og greina reynsluheim einstaklinga út frá þeirra eigin sjónarhorni (Starks 



 

 18 

og Trinidad, 2007). Áhersla á femíníska fyrirbærafræði (e. feminist phenomenology) kemur 

til vegna langvarandi galla við rannsóknir á ýmsum málefnum vegna útilokunar á reynslu 

kvenna (Oksala, 2004). Hægt er að segja að fyrirbærafræði sé femínísk svo framarlega sem 

hún felur í sér spurningar sem tengjast kynbundinni reynslu og kynjamun á sínu fræðasviði 

(Simms and Stawarska, 2013). Með eigindlegum djúpviðtölum hefur verið hægt að leggja 

áherslur femínista á upplifanir og huglægni, persónulegt samspil og gagnkvæmni rannsakenda 

og þátttakenda í rannsóknum (Kvale, 2006). Viðtölin í þessari rannsókn falla því vel innan 

þeirrar femínísku fyrirbærafræði sem mikilvægt er að hafa í huga við rannsóknir eins og 

þessa.  

3.2 Þátttakendur 

Úrtakið var hentugleikaúrtak. Auglýsingar voru birtar í hinum ýmsu Facebook hópum. 

Könnun frá árinu 2018 leiddi í ljós að 93% Íslendinga eru virkir notendur á Facebook 

(Facebook Nation, 2018) og er miðillinn því kjörinn til að ná til margra fjölbreyttra 

einstaklinga á stuttum tíma. Hóparnir Pabbatips og Auðveldar mömmur urðu fyrir valinu þar 

sem þeir eru sérstaklega ætlaðir foreldrum. Einnig var auglýsing birt á nemendasíðu 

sálfræðideildar Háskólans á Akureyri og á persónulegum Facebook síðum rannsakenda þar 

sem biðlað var til vina og vandamanna að deila færslunni. Tekið var fram í auglýsingunum að 

óæskilegt væri að rannsakendur þekktu þátttakendur persónulega til að tryggja að hlutdrægni 

ætti sér ekki stað.  

Nokkrir einstaklingar höfðu samband í einkaskilaboðum og lýstu yfir áhuga á að taka 

þátt í rannsókninni. Þegar búið var að ganga úr skugga um að einstaklingarnir uppfylltu 

rannsóknarskilyrði stóðu eftir sex þátttakendur á aldrinum 31-45 ára í gagnkynhneigðri 

sambúð sem höfðu reynslu af vaktavinnu samhliða barnauppeldi og heimilishaldi. Leitast var 

eftir að kynjahlutföll væru jöfn og samstóð úrtakið af þremur konum og þremur körlum. 

Barnafjöldi á heimilum viðmælenda var frá einu upp í fjögur börn á aldrinum fimm mánaða til 

14 ára. Tveir þátttakendur áttu uppkomin börn sem voru flutt að heiman. Fimm þátttakendur 

höfðu verið í sambandi með maka sínum í 4-6 ár og einn í 18 ár. Viðmælendur störfuðu í 

vaktavinnu þegar rannsóknin fór fram, einn viðmælenda hafði starfað í vaktavinnu í 15 ár en 

var núna í endurhæfingu og annar var í dagvinnu en hafði mikla reynslu af því að vinna 

vaktavinnu. Viðmælendur unnu ýmist 8-12 tíma vaktir, flestir á rúllandi morgun-, kvöld-, og 

næturvöktum. Þó unnu tveir viðmælenda ekki næturvaktir. Tveir þátttakendur bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu en aðrir bjuggu víðsvegar um landið. Helmingur þátttakenda hafði enga 
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menntun umfram grunnskólapróf, tveir viðmælendur höfðu bakkalárgráðu og einn 

iðnmenntun.  

3.3 Framkvæmd 

Viðtöl voru tekin á tímabilinu 24. mars - 1. apríl 2021. Stuðst var við lista sem innihélt þau 

áherslu atriði sem leitað var að (sjá viðauka 1). Vegna samkomutakmarkana í samfélaginu af 

sökum covid-faraldursins náðist aðeins að taka eitt viðtal í persónu en hin viðtölin fóru fram í 

gegnum fjarskiptaforritið Zoom. Viðtölin tóku á bilinu 30-60 mínútur. Þátttakendur fengu 

sendar upplýsingar um rannsóknina í tölvupósti (sjá viðauka 2), þar sem þeir voru einnig 

upplýstir um að þeir mættu hætta við þátttöku, neita að svara einstökum spurningum og að 

þeir mættu draga þátttöku sína til baka hvenær sem væri. Í byrjun hvers viðtals var einnig 

ítrekað að viðtalið yrði hljóðritað og að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. 

Eftir að hafa leitað ráðlegginga hjá leiðbeinanda töldum við að eðli rannsóknarinnar krefðist 

ekki samþykki Vísindasiðanefndar.  
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4. Niðurstöður 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru allir á því máli að vaktavinna hentaði þeirra fjölskyldu að 

mestu leyti. Engu að síður höfðu allir velt því fyrir sér á einhverjum tímapunkti að skipta um 

starf og byrja í dagvinnu. Tekjutap sem myndi fylgja því að missa vaktaálag stóð þó í vegi 

fyrir því í öllum tilvikum. Í nánast öllum tilvikum var aðilinn sem vann í vaktavinnu 

tekjuhærri aðilinn í sambandinu. Í skýrslu Ólafar Eiríksdóttur o.fl. (2007) kom fram að 

vaktavinnufólk taldi vaktafrí vera einn af stærstu kostum þess að vinna vaktavinnu. 

Viðmælendur okkar voru allir sammála því en þótti þó vinna um helgar og á hátíðisdögum 

koma í veg fyrir gæðastundir með fjölskyldunni. Allir þátttakendur nema einn töldu maka 

sinn taka fullt tillit til vinnufyrirkomulags þeirra þegar kom að heimilisverkum og 

barnaumönnun. Allir töldu vinnuveitanda sinn sýna sveigjanleika á vinnutíma ef þörf var á en 

engu að síður töldu þau einn aðalkost vaktavinnunnar vera að þurfa ekki að nýta vinnutíma til 

að sinna tilfallandi atriðum líkt og fundum, læknisheimsóknum og slíku.  

 

4.1 Líðan af völdum fyrstu vaktarinnar 

Allir þátttakendur nema einn fundu fyrir álagi vegna vinnu og vinnufyrirkomulags. Þetta 

aukna álag er algengt meðal fólks sem vinnur í vaktavinnu (Ólöf Eiríksdóttir o.fl., 2007). 

Helmingur þátttakenda lýsti álagi vegna félagslegra þátta innan vinnustaðarins, líkt og 

tillitsleysi og ósveigjanleika stöku yfirmanna, lélegs starfsanda, og að finna sig ekki meðal 

samstarfsmanna. Ein kona lýsti vanlíðan í vinnunni vegna skorts á félagslegum stuðningi 

vinnufélaga. Félagslegur stuðningur á vinnustað telst mikilvægur til að halda jafnvægi milli 

vinnu og heimilis (French o.fl., 2018). Álagið og sú vanlíðan sem konan upplifði var að vissu 

leyti vegna stöðu hennar sem konu á karllægum vinnustað. Henni fannst hún þurfa að standa 

sig betur en samstarfsfélagar sínir til að fá sömu virðingu og karlkyns starfsmenn. 

 

Ég var bara á þannig vinnustað, ég var á karla vinnustað og ég var þú veist, 

verkstjóri yfir einhverjum fullt af köllum og það var aðallega sko, það sem mér 

fannst erfiðast var að ég gat aldrei rætt um eitthvað svona í kaffitímum, ég þurfti 

bara að vera ein af köllunum og bara, þú veist, ég var alltaf á hnefanum einhvern 

veginn og þurfti að vera alltaf bara ofboðslega töff og vera bara, maður mátti 

aldrei láta neitt sjá á mér að mér líði eitthvað illa sko.   
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Starfsandi virðist vera gríðarlega mikilvægur hvað varðar líðan, bæði innan og utan 

vinnustaðarins. Ein konan talaði um það hve mikil áhrif slæmur mórall á vinnustaðnum hefði 

haft á líðan hennar í vinnu og heima fyrir, og hversu gríðarleg áhrif það hafði á samband 

hennar við maka. Hún lýsti því að mórallinn á vinnustaðnum hafði jafnvel meiri áhrif á líðan 

hennar en þær mismunandi útgáfur vaktafyrirkomulags sem hún hafði unnið við.  

 

Ég fann það þegar það var manneskja á okkar vakt sem að var svona með mikið 

drama og leiðindi þá var maður bara einhvern veginn í klessu, bæði heima fyrir, 

það tók rosalega mikið á andlega, bæði að mæta í vinnuna, vera heima. 

 

Hún talaði einnig um hvað góður starfsandi getur verið áhrifaríkur á mismunandi sviðum 

lífsins. 

 

Þegar maður er á góðri vakt, það skipti finnst mér miklu máli, þússt hlutirnir ganga 

vel og allir ná saman að þá einhvern veginn er allt auðveldara, að samtvinna 

heimilið og vinnuna gengur bara miklu betur þegar að maður er á góðri vakt og 

allt gengur vel þá er þetta allt auðveldara. 

4.2 Verkaskipting á annarri vaktinni 

Það var áberandi í svörum þátttakenda að þau töldu verkaskiptingu á sínu heimili vera jafna, 

en eingöngu ein kona viðurkenndi fúslega að heimilisverk sætu alfarið á hennar herðum. 

Flestir héldu því fram að góð samvinna væri á milli þeirra og makans og að þau reyndu eftir 

bestu getu að skipta með sér verkum. Þversagnir voru þó áberandi hjá báðum kynjum þar sem 

sömu viðmælendur og héldu því fram að verkaskipting væri jöfn lýstu því svo síðar að 

bróðurpartur starfanna féllu á herðar kvennanna.  

Konur viðurkenndu síður að verkaskipting á heimilinu væri ójöfn og voru sífellt í 

þversögn við sjálfa sig. Einn lýsti því að hann sæi algjörlega um allt sem við kæmi heimilinu 

þegar hún væri á vaktatörnum og hún tæki svo við þegar hún væri í vaktafríi. Hún sagði að 

hann sæi alfarið um að elda og að skúra en bætti svo við:  

 

Annars gerir hann allt þegar ég er í vinnunni en þegar hann hefur tíma þá hérna 

sér hann um að elda og skúra og ég ryksuga og þurrka af og svona.  
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Þetta var ekki einsdæmi um að kvenkyns þátttakandi sagði maka sinn alltaf sjá um viss 

verkefni þegar raunin var sú að það var aðeins þegar makinn nennti, eða hafði tíma. Einnig 

bar á því að karlkyns þátttakendur töldu sig alltaf sinna vissum verkefnum en tóku svo seinna 

fram að það væri reyndar bara eftir hentugleika. 

Karlkyns þátttakendur virtust þó vera meðvitaðri um misskiptingu heimilisverka og 

viðurkenndu að önnur vaktin félli að stórum hluta á herðar maka þeirra. Þeir áttu ekki í vanda 

með að viðurkenna að þeir mættu vera duglegri við að taka til hendinni að fyrra bragði heima 

við. Konurnar lögðu meiri áherslu á að mála jákvæða mynd af jafnri verkaskiptingu innan 

heimilisins. Konur voru því líklegri til halda sig innan áru kynjajafnréttis með því að 

normalísera ójafna verkaskiptingu, en í rannsókn Gyðu kom þessi kynjamunur ekki fram 

(Gyða Margrét Pálsdóttir, 2009). 

Verkaskipting hafði í nánast öllum tilvikum verið ágreiningsefni í samböndum 

viðmælenda. Þreyta vegna vaktafyrirkomulags og mikillar vinnu spilaði stórt hlutverk í 

sinnuleysi gagnvart heimilisstörfum. Þetta er áhugavert í ljósi niðurstaðna Eddu Hannesdóttur 

(2012) sem leiddu í ljós að konur séu líklegri til að tilgreina ágreining vegna heimilisstarfa 

sem ástæðu skilnaðar. Karlkyns þátttakendur nefndu að konunum þeirra mislíkaði hve lítið 

þeir gerðu heima við og eins nefndu nánast allir kvenkyns þátttakendur að þær finndu fyrir 

pirringi vegna ónægs framlags maka þeirra til heimilisverka. Aðspurður hvort að 

verkaskipting hefði valdið togstreitu í sambandi hans sagði einn karl: 

 

Já, klárlega . . . Það hefur orðið oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Það er alveg 

já, ég myndi segja það það hefur alveg komið fyrir, sérstaklega ef maður er búinn 

að vera kannski á 7 daga törn eða eitthvað og maður er kannski alveg búinn á því 

þá gleymir maður því kannski þegar maður er á vöktum að hinn aðilinn þarf að 

vera heima að sjá um allt á meðan, það er ekkert minna að gera þar. 

 

Hann segir að þreyta hafi spilað sitt hlutverk og að það hafi lagst illa í hann þegar hann 

var beðinn um að auka framlag sitt:  

 

Vandamálið var bara að við vorum í rauninni bæði þreytt, eða svoleiðis. En ég 

horfi allavega á þetta þannig í dag, en þá var þetta náttúrulega rosalega 

ósanngjarnt sko! 
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Hann sagði að ágreiningurinn hafi minnkað þegar þau réðu manneskju til að sjá um 

heimilisþrif, þau hafi bæði fundið fyrir miklum létti þar sem álag var minna.  

 

4.3 Verkstjórn á þriðju vaktinni 

Allir þátttakendur töldu sig og maka sinn taka jafnan þátt í umönnun barna sinna. Lýsingar 

viðmælenda á fjölskyldulífi sínu gáfu þó til kynna að umönnun barna lægi meira á herðum 

kvenna. Feður sem nýta fæðingarorlofsrétt sinn eru líklegri til að taka jafnan þátt í uppeldi 

(Arnaldsdóttir o.fl., 2013). Einn faðir sem hafði nýtt sér fæðingarorlofsrétt að fullu, sagðist 

alltaf leggja áherslu á að sinna ungum syni sínum burtséð frá því hve þreyttur hann er, en 

trassi oft að sinna heimilinu af sömu ástæðu. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi 

við fyrri rannsóknir sem benda til þess að konur sjái að stærstum hluta um umönnun barna 

(Hjálmsdóttir og Bjarnadóttir, 2020; Pétursdóttir, 2009). Einnig benda niðurstöður til að bæði 

kyn finni fyrir sambærilegu álagi tengdu barnaumönnun sem er í samræmi við rannsóknir 

Andreu Hjálmsdóttur og Mörtu Einarsdóttur (2019). Líkamleg umönnun barnanna var jöfn, en 

konurnar sáu um nánast allt skipulag sem fylgir því að eiga börn. Ein kvennanna lagði mikla 

áherslu á að hún og maki hennar taki jafnan þátt í öllu sem viðkemur börnunum; einnig þeim 

börnum sem hún á úr fyrra sambandi en að hún fái þó alla tölvupósta sem viðkemur námi og 

frístundum barnanna, sem hún kemur svo á framfæri til maka síns. Það gefur til kynna að 

ábyrgð á að sjá til þess að maki hennar sé upplýstur um það sem viðkemur börnunum liggi á 

hennar herðum. Önnur kona talaði um að þau notuðust við stafrænt dagatal til aðstoðar við 

skipulagningu daglegs lífs. Hún sagði að þau fylltu inn í það í sameiningu, en þó væri hún 

iðnari við það.  

Skipulag, bæði hvað varðaði daglegt heimilishald og tilfallandi atriði, lá á herðum 

kvenna. Allir karlkyns þátttakendurnir höfðu svör á reiðum höndum um ástæður þess að 

konurnar þeirra sáu að meiri hluta til um skipulag, konurnar voru einfaldlega svo svakalega 

skipulagðar! Tvær kvennanna afsökuðu hlutskipti sitt með því að segjast vera svo stjórnsamar. 

Ein kvennanna sem áður hafði fullyrt að ábyrgð á fjármálum væri jöfn sagði þó síðar að 

maðurinn hennar sæi aðeins um símreikninginn og hún sæi svo um aðra reikninga.  

 

Þetta er meira bara mín stjórnsemi en eitthvað annað. 
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Þrátt fyrir að ábyrgð hvað varðar skipulag lægi á herðum kvennanna tóku þær fyrir það að 

finna fyrir auknu álagi vegna þessa. Engu að síður nefndu bæði karlkyns og kvenkyns 

þátttakendur að konan í sambandinu þeirra yrði oft pirruð vegna skorts á frumkvæði af hendi 

karlanna. Ein konan nefndi sérstaklega að maðurinn hennar segðist ekki sjá þegar heimilið 

verði skítugt og því væri það undir henni komið að sjá til þess að heimilið haldist hreint. Þetta 

hafi orðið til þess að hún hafi lækkað “skítastuðulinn”:  

 

Já eins og hann segir ég sé þetta og það pirrar mig ef það er skítugt en það pirrar 

hann ekki þannig að.. 

 

Önnur kona tók undir að hafa lækkað þennan svokallaða skítastuðul og minni sig oft á að 

það skipti ekki öllu hvernig heimilið lítur út. 

 

Þú veist að það er enginn að deyja þó að, þó að það sé ekki alltaf hreint heima 

hjá manni. 

 

Í samræmi við rannsóknir Garcia-Alonso o.fl. (2019), Andreu Hjálmsdóttur og Valgerðar 

S. Björnsdóttur (2020) og Andreu Hjálmsdóttur og Mörtu Einarsdóttur (2019) höfðu karlkyns 

þátttakendur sjaldan frumkvæði að því að vinna heimilisstörf, en gerðu það yfirleitt þegar 

maki þeirra bað um það. Þetta styður við nýlegar rannsóknir sem benda til þess að konur séu 

oft á tíðum í hálfgerðu verkstjóra hlutverki innan fjölskyldunnar (Andrea Hjálmsdóttir og 

Valgerður S. Björnsdóttir, 2020; Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir, 2019). Þetta 

verkstjórastarf fellur undir þriðju vaktina og eykur þessi byrði álag á þá einstaklinga sem því 

sinna (Daminger, 2019). Einn kvenkyns þátttakandi sem ítrekað lýsti jafnri verkaskiptingu á 

öllum sviðum fjölskyldulífsins lýsti þó verkaskiptingunni á heimilinu svona:  

 

En hann sinnir þessu alveg líka . . . heimilisstörf, ég sinni þessu náttúrulega 

aðallega, en, en á sama tíma ef ég segi honum “það þarf að gera þetta og þetta og 

þetta og þetta” þá gerir hann það alveg sko en ég þarf náttúrulega að segja honum. 

 

Orðaval hennar er áhugavert að því leyti að það bendir til þess að hún telji sjálfsagt að 

hún þurfa að biðja maka sinn um að vinna dagleg heimilisverk. Líkt og hún sjái að það sé 

ákveðin þversögn í orðum sínum reynir hún að leita samþykki rannsakenda með því að segja:  

 



 

 25 

Auðvitað kemur fyrir að hann sé allt í einu búinn að þvo allan þvottinn og allt svona 

en það er svona, ég þarf aðeins að ýta á eftir því, þið þekkið það kannski. 

 

4.4 Álag, sambandið og líðan 

Allir þátttakendur sögðust finna fyrir miklu álagi og streitu vegna vinnunnar. Einstaklingar í 

vaktavinnu eru líklegri til að verða fyrir kulnun í starfi (Cheng og Cheng, 2016; Peterson o.fl., 

2019; Wisetborisut o.fl., 2014). Einn karlmaður hafði flosnað upp af vinnumarkaði, meðal 

annars vegna langvarandi álags. Hann hafði orðið fyrir slysi og farið í veikindaleyfi í 

kjölfarið. Að veikindaleyfi loknu upplifði hann að hann væri undir of miklu álagi vegna 

vaktanna. 

 

Ég kem aftur og byrja aftur á vöktunum og þá í raun og veru var andlega álagið 

bara það mikið að byrja aftur að vinna á vöktum að, það tók mig ekki nema ár í 

raun og veru að brenna alveg út sko. Ég finn ennþá, ennþá fyrir því í dag sko. 

 

Ófyrirsjáanlegur vinnutími er algengt ágreiningsefni meðal para og er skilnaðartíðni 

einstaklinga í vaktavinnu hærri en þeirra sem eru í dagvinnu (Arlinghaus o.fl., 2019). Tveir 

þátttakendur töluðu um að ábyrgð sem þau báru í vinnunni gerði þeim erfitt með að aðskilja 

vinnu og heimili. Þátttakendur töluðu um að hugsanir er snéru að vinnunni þegar heim var 

komið, að þurfa að klára óvænt vinnutengd verkefni heima fyrir, að vera lengur í vinnunni en 

áætlað var eða að þurfa að dekka vaktir vegna óvæntra uppákoma, og vinnutími olli þeim 

streitu sem truflaði heimilislíf þeirra og olli árekstrum í sambandinu. Togstreita milli heimilis 

og vinnu skapaði mikil vandamál í sambandi einnar konunnar:  

 

Það hefur vantað hjá okkur hjúkrunarfræðinga þannig að það er alltaf verið að 

biðja mig um að koma auka, og hann er að biðja mig um að koma ekki auka þannig 

að ég fæ samviskubit yfir að segja nei út af vinnunni og svo fæ ég samviskubit yfir 

að segja já út af honum þannig að það er alltaf öðru hvorum megin alltaf einhver 

svekktur. 

 

Líkt og kom fram í rannsókn Andreu Hjálmsdóttur og Mörtu Einarsdóttur (2019) töluðu 

allir þátttakendur þessarar rannsóknarinnar um að þeir ættu erfitt með að halda alltaf öllum 
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boltum á lofti og fundu margir fyrir samviskubiti yfir því að geta ekki sinnt maka, börnum, 

vinnu og heimili líkt og þeir hefðu best á kosið. Samkvæmt rannsókn Garcia- Alonso o.fl. 

(2019) eru karlar líklegri til að hafa meiri tíma til að hvíla sig utan vinnu. Tveir karlanna lýstu 

samviskubiti yfir því að sinna heimilinu ekki nægilega vel af sökum þreytu og að þeir ættu 

erfitt með að halda í við konurnar sínar þegar kom að heimilisstörfum. Samviskubitið virtist 

oft stafa af því að þeir vildu einna helst eyða frídögum sínum í hvíld:  

 

...þegar ég er í vinnunni þá er ég í vinnunni og það er bara eins og það er og þússt 

fólk sem kemur heim úr 9 til 5 vinnu og sest fyrir framan sjónvarpið og vill bara 

hvíla sig þá eru frídagarnir mínir stundum þannig að ég vill bara vera í fríi og í 

tölvunni og nenni kannski ekki að sinna húsverkum. 

 

Samviskubit kvenna virtist þó vera af öðrum toga og lýsir ein kvennanna samviskubiti af 

völdum togstreitu milli vinnu og heimilis:  

 

Mér leið illa alls staðar, mér leið illa heima þá var ég með samviskubit yfir því að 

ég væri ekki sátt í vinnunni, svo var ég með samviskubit í vinnunni yfir einhverju 

sem að mér fannst ég ætti að vera að gera heima og öfugt. Það var bara einhvern 

vegin sama hvað ég var að gera, ég var alltaf með samviskubit og fannst ég alltaf 

vera að bregðast öllum. 

 

Konurnar upplifðu frekar innri togstreitu vegna þeirrar ábyrgðar sem þær báru í vinnu og 

á heimilinu, á meðan innri togstreita karlanna sneri aðallega að jafnvægi á milli heimilisstarfa 

og frítíma.  

Allir þátttakendur sögðu maka sinn vera tillitssaman vegna vinnutíma þeirra. Þegar kom 

að svefni og hvíldartíma virtust flestir fá tíma til þess að hvíla sig eftir vaktir. Þegar kom að 

húsverkum þá höfðu þau oft hlaðist upp þar sem makinn hafði ekki sinnt þeim eins og þurfti á 

meðan að konan var í vinnu. Einn karlkyns þátttakandi hafði orðið var við umræður meðal 

samstarfsfélaga sem benti til að þetta væri raunin á mörgum heimilum. 

 

Það var talað um, hvað varstu að fara að gera í fríinu og þá var æji það hefur 

safnast svo mikill þvottur upp, en maður heyrði aldrei karlmann tala um það. 
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Viðmælendur okkar ræddu mikið um sambandsvandamál sem tengdist samræmingu 

vinnu og heimilis. Sambandið sat oft á hakanum þar sem vinna og skyldur gagnvart heimilinu 

gengu fyrir. Einn karl lýsti því að konan hans fyndi fyrir einmanaleika, þar sem kvöldvaktir 

hans urðu til þess að hún eyddi mörgum kvöldum ein. Annar viðmælenda talaði um að hann 

reyndi að finna tíma fyrir gæðastundir með maka, en það var yfirleitt á kostnað svefns þar sem 

barnaumönnun og heimilislíf var í forgangi. Þetta olli honum einmanaleika sem hann átti erfitt 

með að útskýra. 

 

Það koma svona tímapunktar þar sem maður bara saknar manneskjunnar sem er 

við hliðin á manni . . . og þetta meikar bara engan sense, ég er með henni hérna 15 

daga mánaðarins. 

 

Karlarnir lýstu frekar einmanaleika en konurnar; þeir tengdu þennan einmanaleika við 

álagið sem fylgir annasömu lífi í vaktavinnu með heimili og börn.  

 

Maður er einn hérna . . . eina fólkið sem ég umgengst, það er strákurinn minn og 

kona mín og svo fólkið í vinnunni á vinnutíma. 

 

Áskoranir sem fylgja barnauppeldi geta verið af ýmsum toga, en eru þó yfirleitt til staðar. 

Nánast allir þátttakendur lýstu margvíslegum álagspunktum tengdu barnauppeldi, allt frá því 

að eiga erfitt með að skilja við barn sem grætur á eftir foreldri, að hækkandi aldur geri 

barnaumönnun krefjandi, að barnsfaðir sinni börnunum ekki, allt til þess að takast á við 

barnamissi og síðar sérþarfir barna sinna.   

Þegar einn karlkyns þátttakandi á fimmtugsaldri var spurður hvort það sem fylgir því að 

halda heimili og vera með barn hafa áhrif á líðan hans svaraði hann: 

 

Þetta er ótrúlega streitu valdandi að vera með barn, ég hef ekki gert þetta í 20 ár . 

. . það er munur hvort maður er tvítugur eða rúmlega fertugur mikill munur þar, 

búinn að prófa bæði og þetta er erfitt. 

 

Flestir þátttakendur sögðust finna fyrir mikilli þreytu, bæði vegna svefnleysis tengdu 

vinnutíma og vegna streitu sem fylgir því að þurfa sífellt að halda öllum boltum á lofti. Þetta 

er í samræmi við rannsókn Härmä o.fl. (2018) þar sem fram kemur að þreyta í frítíma fylgi 
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því að vinna á breytilegum vöktum. Ein konan lýsti því að finnast erfitt að finna tíma fyrir 

fjölskylduna á meðan vaktatörnum stóð:  

 

Já maður náttúrulega sér fjölskylduna voðalega lítið þegar maður er að vinna sko, 

maður er eiginlega bara að vinna, éta, sofa sko þangað til að vaktirnar eru búnar 

og þá svona kemst maður í rútínuna.  

 

Allir þátttakendur lýstu einhverskonar árekstrum innan parasambandsins vegna þreytu. 

Einn viðmælenda okkar, sem starfar innan heilbrigðiskerfisins, þar sem mikil 

starfsmannaekkla ríkir, fannst hún ekki mæta skilningi maka síns á þreytu sinni.  

 

Ég kannski segi að ég sé þreytt eða eitthvað svona og hann er alltaf bara já þú átt 

líka að vera bara í fríi. Þú fórst að vinna.    

 

Þátttakendur voru sammála um að það að hafa gott bakland og að mæta stuðningi maka 

skipti sköpum þegar kom að því að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Sé stuðningur ekki til 

staðar hafi það áhrif á margvíslega þætti lífsins. Ein kona sem hafði gengið í gegnum skilnað 

þegar hún var í vaktavinnu talaði um að þrátt fyrir að hafa skyndilega orðið einstæð tveggja 

barna móðir í vaktavinnu hafi líf hennar orðið léttara á vissan hátt. Í stað þess að reyna að 

reiða sig á skeytingalausan maka, fann hún aðrar leiðir til að brúa bil sem skapaðist á milli 

dagvistunartíma barna hennar og frítíma hennar.  

 

Já það var bara einhvern vegin svona lak út allt stress, það bara lak í burtu. Og þú 

veist, þá, ég var bara svo heppin að ég fékk stabíla og góða barnapíu . . . ég hélt 

alveg áfram í þessari vaktavinnu í þrjú ár eftir að ég skildi og það bara var varla 

vandamál sem ég man eftir að hafi komið upp, það var bara togstreita, einhvern 

vegin á meðan að ég var, ég var alltaf að bíða eftir að þáverandi maki gerði 

eitthvað sem bara gerðist aldrei þannig að, og hann var endalaust að hringja í mig 

í vinnuna og klaga börnin okkar, þú veist þetta var bara pínu sjúkt. 
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4.5 Samantekt á niðurstöðum 

Þau atriði sem þátttakendur nefndu einna helst voru samviskubit, árekstrar, vanlíðan, 

einmanaleiki, togstreita á ýmsum sviðum, tímaskortur og álag vegna erfiðleika við 

samræmingu vinnu og heimilislífs (sjá mynd 1). Líkt og niðurstöður skýrslu Kolbeins 

Stefánssonar (2008) um samspil vinnu og heimilis gáfu til kynna virtist vinnulíf þátttakenda 

hafa töluvert meiri áhrif á einkalíf þeirra en einkalífið hafði á líðan á vinnustað. 

 

Mynd 1 

Áhersla þátttakenda  

 

Skýring: Þau tilfinningatengdu atriði sem þátttakendur nefndu einna mest vegna 

erfiðleika með samræmingu vinnu og heimilis. Leturstærð hvers atriðis endurspeglar tíðni 

þess sem atriðin komu fram í viðtölunum, þar sem þau mest ræddu eru í stærra letri.  

 

Lagt var upp með að skoða hvort kynjamunur væri á líðan vegna álags tengdu vinnu, 

heimilishaldi og barnauppeldi. Rannsóknin leiddi í ljós að kynjamunur væri sýnilegur á 

vissum sviðum. Þessi kynjamunur var áberandi þegar kom að innri togstreitu sem olli 

þátttakendum samviskubiti. Karlkyns þátttakendur virtust hafa meiri áhyggjur af því að 

bregðast fjölskyldu sinni með því að setja frítíma sinn í forgang á kostnað fjölskyldunnar. 

Áhyggjur kvennanna virtust frekar stafa af því að þær upplifðu að þær væru ekki að sinna 

öllum þeim hlutverkum sem þær gegndu nægilega vel, þrátt fyrir að ekkert benti til þess að 

það væri raunin. Konurnar sem tóku þátt í rannsókninni lýstu pirringi í garð maka sinna vegna 

frumkvæðisleysis þegar kom að heimilisverkum. Karlkyns þátttakendurnir höfðu þó skilning á 
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því að maki þeirra væri pirraður og viðurkenndu fúslega að þeir sýndu ekki nægilegt 

frumkvæði heima við. Karlmennirnir virtust upplifa meiri einmanaleika en konurnar, en allir 

gáfu til kynna að þeir voru einmana á einn eða annan hátt. Ekkert gaf þó til kynna að konurnar 

upplifðu slíkar tilfinningar. Allir þátttakendur fundu fyrir mikilli þreytu vegna samræmingar 

vinnu og heimilis sem olli þeim öllum vandræðum á einhvern hátt.  

Þegar litið var til þess hvort verkaskipting innan heimila væri jöfn þegar kom að 

heimilishaldi og barnaumönnunar kom í ljós að svo er ekki. Konur upplifðu frekar jafna 

verkaskiptingu á sínu heimili, en karlarnir í rannsókninni töldu framlag sitt til heimilisverka 

vera minna en maka þeirra og voru meðvitaðir um ósanngirni þess að maki þeirra bæri 

meginþunga af heimilisverkum. Viðtölin leiddu í ljós að þrátt fyrir að konurnar teldu 

verkaskiptingu jafna þá var áberandi ójafnvægi þegar kom að verkaskiptingu, bæði hvað 

varðar sýnileg og ósýnileg verk, en konurnar voru líklegri til að sinna hvoru tveggja.   

Þegar grennslast var fyrir um hvort konur og karlar tækju jafnt tillit til vinnutíma maka 

síns þegar kom að framlagi til verkefna tengdu heimilinu kom í ljós að þrátt fyrir að bæði 

konur og karlar hafi tekið tillit til svefnþarfa maka síns á meðan vaktatörnum stóð reyndist 

raunin engu að síður vera sú að konur þurftu að nýta vaktafrí sín í heimilisstörf. Vaktafrí 

kvenna fóru því að stórum hluta í að í að vinna upp verkefni sem höfðu hlaðist upp á meðan 

þær voru við vinnu. Karlarnir virtust vera meðvitaðir um þessa misskiptingu þegar kom að 

frítíma. 
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5. Umræður 

Skýr kynjamunur kom fram í líðan kynjanna vegna álags tengdu heimili og barnauppeldi, en 

þó á annan hátt en við höfðum gert ráð fyrir. Þrátt fyrir að vanlíðan af völdum vinnu 

endurspeglist í svörum þátttakenda virtust þeir þó ekki vera meðvitaðir um að vanlíðan stafaði 

mögulega af álagi sökum vinnu þeirra. Við töldum í upphafi að konur upplifðu meira álag en 

karlar þar sem niðurstöður þessarar rannsóknar og fjölmargra annarra rannsókna (Andrea 

Hjálmsdóttir og Valgerður S. Bjarnadóttir, 2020; Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009) hafa bent 

til þess að mikill þungi af völdum ábyrgðar á heimili og börnum liggi á herðum kvenna. Þrátt 

fyrir að ástæður vanlíðunar væru misjafnar þá fundu bæði kyn fyrir gríðarlegu álagi tengdu 

vinnu, heimilislífi og umönnun barna. Allir töldu að umönnun barna væri jöfn, en þegar betur 

var að gáð kom í ljós að þrátt fyrir að báðir foreldrar eyddu svipuðum tíma með börnunum og 

sinntu líkamlegum þörfum þeirra jafnt lá meginþungi skipulagstengdra atriða á herðum 

mæðra.  

Það sem kom einna helst á óvart var hvað konurnar sem tóku þátt í rannsókninni 

virtust vera fastar innan áru kynjajafnréttis, sem Gyða Margrét lýsir í doktorsritgerð sinni 

(2009), á meðan karlarnir voru meðvitaðri um þessa misskiptingu og ósanngirnina sem í henni 

fólst.  Þetta er áhugavert í ljósi þess að samkvæmt niðurstöðum Gyðu voru konur jafnt sem 

karlar innan áru kynjajafnréttis. Hvorki konur né karlar reyndu að afsaka verkaskiptingu á 

sínu heimili. Konurnar virtust ekki vera meðvitaðar um misskiptinguna og höfðu því ekkert út 

á hana að setja en karlar gengust við því að vera framtakslausir, voru viljugir til að gera betur, 

en áttuðu sig þó ekki á því hvað stæði í vegi fyrir því.  

 Tilhneiging kvenna til að réttlæta hlutverk sitt innan heimilisins er enn rík. Orð bera 

mikinn mátt og má ekki vanmeta áhrif þeirra. Við verðum að vera vakandi yfir orðalagi sem 

réttlætir misrétti og reyna á virkan hátt að benda á og koma í veg fyrir orðbragð sem 

normalíserar misskiptingu. Þegar konur segjast náttúrulega sjá mestmegnis um þrifin og gefa 

í skyn að slíkt sé hið sama á öðrum heimilum sýnir það skýrt og skilmerkilega hve langt er í 

land í baráttunni fyrir jafnrétti innan veggja heimilisins. 

 Þátttakendur virtust allir telja maka sinn sýna hvíldarþörf þeirra eftir vaktir tillit og 

lögðu makar allra sig fram við að veita þeim næði til að hvílast milli vakta. Konurnar lýstu því 

að makar þeirra sinntu börnum og heimili að mestu meðan á vaktatörnum stóð. Engu að síður 

biðu þeirra uppsöfnuð húsverk þegar þær fóru í vaktafrí og tóku þær alfarið við heimilinu, þar 

til næsta törn byrjaði. Konurnar virtust því aldrei fá eiginlegt frí; ef þær voru ekki í vinnu, 
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tóku þær meiri þunga heimilisstarfa á meðan karlarnir virtust frekar líta á vaktafríið sem 

tækifæri til að sinna sjálfum sér og áhugamálum sínum. Þessi skortur á frítíma kvenna gæti 

spilað hlutverk í líðan og árekstrum innan sambanda þeirra. Það ber að líta það alvarlegum 

augum að hlutverk kvenna innan heimilisins séu enn í svo föstum skorðum, þrátt fyrir að 

kynjahlutföll á vinnumarkaði séu orðin nokkuð jöfn. Í ljósi launamisréttis kynjanna má leiða 

líkur að því að karlar finni fyrir aukinni hugrænni byrði vegna þess álags sem fylgir því að 

vera fyrirvinna fjölskyldunnar. Áhugavert væri að sjá hvort álagið sem sú ábyrgðarstaða hefur 

í för með sér valdi körlum yfirþyrmandi álagi (e. role overload) sem valdi þeim sektarkennd 

og vanlíðan (Williams, 2008). 

 Sjónum rannsakenda var óvænt beint að áhrifum vaktavinnu á parasambandið. Allir 

þátttakendur lýstu því að vinna, vinnufyrirkomulag og álag hefði á einn eða annan hátt haft 

neikvæð áhrif á samband þeirra við maka þrátt fyrir að þau teldu samband sitt í heildina vera 

gott þar sem maki þeirra væri bæði stuðningsríkur og tillitssamur. Óreglulegur vinnutími sem 

fylgir vaktavinnu hefur margvísleg áhrif á líf einstaklinga, t.a.m. andlega og líkamlega heilsu, 

félagslíf og samband við fjölskyldu (Ólöf Eiríksdóttir o.fl., 2007; Srivastava, 2010). 

Skilnaðartíðni er töluvert hærri meðal vaktavinnufólks en þeirra sem vinna dagvinnu 

(Arlinghaus o.fl., 2019). Að auki hefur ósætti  með verkaskiptingu neikvæð áhrif á 

sambandsánægju (Saginak og Saginak, 2005). Sé litið til þess að viðmælendur okkar eru í 

vaktavinnu og reyndust öll vera ósátt með verkaskiptingu að einhverju leyti eru því miður 

nokkrar líkur á því að einhver viðmælenda okkar muni slíta sambúð á komandi árum. Þar sem 

þessir áhættuþættir er til staðar er mikilvægt fyrir vaktavinnufólk að vera vakandi fyrir 

áhrifum álags á parasambandið og reyna að sporna við álagi þar sem því verður við komið. 

Karlkyns þátttakandi, sem lýsti sambandserfiðleikum af sökum gríðarlegs álags, nefndi að 

togstreita milli hans og maka hafi minnkað til muna þegar þau ákváðu að nýta sér þjónustu 

sem býður upp á heimilisþrif. Við það að létta á álagi sem fylgdi þrifum varð líðan þeirra 

betri. Kona, sem hafði skilið við fyrri maka sinn lýsti því einnig að traust barnapía eftir 

skilnað hafi orðið til þess að andleg líðan hennar hafi orðið betri. Það er áhugavert að velta 

fyrir sér hvort samband þeirra hefði farið á annan veg ef þau hefðu nýtt sér barnapíu fyrr. Þrátt 

fyrir að ómögulegt sé að fullyrða um áhrifaþætti sem leiddu til skilnaðar í tilviki einstaka 

þátttakenda vakti þetta athygli okkar og leiddi til hugleiðinga um ástæður togstreitu í 

samböndum. Það gæti því orðið mörgum pörum til framdráttar að skoða möguleikann á því 

hvort þau gætu létt á álagi með því að leitast eftir utanaðkomandi aðstoð. Utanaðkomandi 

aðstoð getur birst í mismunandi formi, t.d. í barnapössun, heimilisþrifum, gera matarinnkaup á 

netinu og fá matinn heimsendan, kaupa tilbúna matarpakka (líkt og Eldum rétt eða Einn, tveir 
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og elda). Með því að vera opinn fyrir þeim möguleikum sem eru í boði til að fækka 

álagspunktum væri hægt að létta töluvert undir.  

 Þátttakendur töldu skipulag og önnur verkefni sem tilheyra þriðju vaktinni ekki valda 

þeim álagi á nokkurn hátt. Í öllum tilvikum var það konan í sambandinu sem sá að stærstum 

hluta til um verkefni þriðju vaktarinnar, en engin þeirra taldi álag af þeim völdum hafa áhrif á 

líf sitt. Engu að síður bentu svör þátttakenda til þess að árekstrar í samböndum þeirra væru 

einna helst til komnir vegna framtaksleysis karlanna. Konurnar virtust vera í þeirri stöðu að 

þurfa að sjá til þess að hlutunum væri komið í verk svo að heimilislífið gengi smurt fyrir sig 

og sögðu það stundum valda pirringi. Hægt er að líta á það sem svo að þetta sé enn ein 

birtingarmynd áru kynjajafnréttis. Til að skapa meiri jöfnuð inni á heimilum er lykilatriði að 

líta nærumhverfi sitt gagnrýnum augum til að bera kennsl á raunverulega misskiptingu sem á 

sér stað inn á heimilinu. Til að það sé hægt er nauðsynlegt að einstaklingar séu óhræddir við 

að fara út fyrir þægindarammann og séu tilbúnir til að horfast í augu við sjálfan sig.  

Vaktavinnufólk er í mikilli hættu á að verða fyrir kulnun í starfi (Cheng og Cheng, 2016; 

Peterson o.fl., 2019; Wisetborisut o.fl., 2014) og er því mikilvægt að vinnuveitendur sýni 

ábyrgð, séu vel upplýstir um áhættuþætti og vinni markvisst að umbótum til að koma í veg 

fyrir að starfsfólk brenni út. Einnig er mikilvægt fyrir starfsfólk að vera upplýst og meðvitað 

um einkenni kulnunar þar sem snemmtæk íhlutun getur skipt sköpum. Einn karlkyns 

þátttakandi sem hafði verið undir miklu langvarandi álagi biðlaði til vinnuveitanda síns um 

breyttan vinnutíma þar sem hann var farinn að sýna merki um kulnum. Vinnuveitandi taldi 

vænlegra að segja honum upp störfum þar sem starfsaldur hans gerði það að verkum að það 

væri ódýrara fyrir fyrirtækið að þjálfa nýjan starfsmann. Hann þoldi ekki við lengur og 

flosnaði í kjölfarið alfarið upp af vinnumarkaði og þurfti á endurhæfingu að halda til að eiga 

möguleika á því að koma lífi sínu í réttan farveg.  

 Rannsóknin var ekki laus við takmarkanir. Úrtakið var fremur einsleitt með tilliti til 

aldurs og sambandslengdar. Fjórir af sex þátttakendum voru á aldrinum 30-34 ára og tveir á 

aldrinum 42-45 ára. Breiðara aldursbil hefði getað gefið aðra mynd þar sem svör viðmælenda 

gáfu til kynna að áherslur séu misjafnar eftir aldri. Eldri þátttakendur áttu það sameiginlegt að 

vera fráskildir, eiga uppkomin börn af fyrra sambandi og að eiga ungt barn með núverandi 

maka. Báðir þátttakendur ræddu breytta sýn á foreldrahlutverkið og aðrar áherslur í 

heimilishaldi en áður. Svör þátttakenda í yngri aldurshópnum voru oft á sömu leið og áherslur 

oft frábrugðnar á milli aldurshópa. Að einum þátttakanda undanskildum, sem hafði verið með 

maka sínum í 18 ár, höfðu allir verið í núverandi sambandi í 4-6 ár. Tengsl eru á milli 

sambandslengdar vaktavinnufólks og skilnaðartíðna (Arlinghaus o.fl., 2019) sem bendir til 
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þess að mögulega hafi sambandslengd áhrif á þolmörk para. Líkur má leiða að því að 

ágreiningsefni í samböndum þátttakenda hefðu verið af öðrum toga ef sambandslengd hefði 

verið önnur. Til að fá raunsæja mynd af upplifun beggja aðila af samræmingu vinnu og 

heimilis hefði verið ákjósanlegt að ræða við pör, þar sem annar aðilinn væri í vaktavinnu. 

Þannig væri hægt að fá innsýn í upplifun maka af því álagi sem vaktavinna leggur á 

heimilislífið.   

 Rannsóknin okkar er sérstök að því leyti að úrtakið okkar samanstendur eingöngu af 

fjölskyldufólki sem hefur reynslu af vaktavinnu. Slík rannsókn hefur ekki verið framkvæmd 

áður á Íslandi. Álag sem skapast vegna vaktavinnu er af öðrum toga en álag vegna dagvinnu 

og er vaktavinnufólk talið vera í sérstaklega mikilli hættu á að verða fyrir kulnun í starfi, eiga 

frekar við líkamleg og andleg heilsufarsvandamál að stríða (Srivastava, 2010) og eiga erfiðara 

með að finna jafnvægi milli vinnu og einkalífs (Williams, 2008; Ólöf Eiríksdóttir o.fl., 2007). 

Það er því mjög mikilvægt að veita þessum hópi sérstaka athygli. Í ljósi áhrifa vaktavinnu á 

fjölskyldulíf og heilsu er vert að leiða hugann að því hvort einstaklingar séu fyllilega 

meðvitaðir um þær afleiðingar sem slíkt vinnufyrirkomulag getur haft í för með sér. Það er 

mikilvægt að fræða fólk svo hver og einn geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort það treysti 

sér til að vinna slíkan vinnutíma. Þau víðtæku áhrif sem vaktavinna hafði á persónuleg 

sambönd þátttakenda rannsóknarinnar benda til að vert sé að rannsaka hvort fólk sé upplýst 

um áhættuna sem í því felst og ráðist verði í úrbætur. Upp á síðkastið hefur umræða um 

fjölskylduvænt Ísland verið áberandi og getur þessi rannsókn varpað ljósi á þá erfiðleika sem 

fjölskyldufólk í vaktavinnu stendur frammi fyrir, með það fyrir sjónum að bæta lífsgæði 

þeirra og fjölskyldna þeirra.  
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Viðaukar 

Viðauki 1. Spurningalisti 

Bakgrunnsspurningar 

1. Segðu mér aðeins frá sjálfri þér og fjölskyldu þinni  

a. Hvað ertu gamall/gömul 

b. Hvað er menntunarstig þitt? 

c. Hvar býrðu? 

d. Í hvaða geira vinnur þú?  

e. (ef í námi) á hvaða skólastigi ertu?  

f. Hvað eru þú og maki þinn búinn að vera lengi saman? 

2. Hvað áttu mörg börn?  

a. Hvað eru þau gömul?  

3. Áttu stjúpbörn? 

a. Hvernig er umgengis fyrirkomulag hjá ykkur?  

4. Getur þú lýst fyrir okkur vaktafyrirkomulagi þínu?   

5. Hvernig er vinnufyrirkomulag eða vinnutími maka þíns?  

6. Hvernig er sveigjanleiki í vinnunni hjá þér? Hvað með í vinnu maka þíns?  

a. T.d. vegna veikinda barna og að þurfa að skreppa frá? 

b. Ef þið hafið sama sveigjanleika, hver líklegri til þess að notfæra sér hann og 

taka “frí”? 

c. Finnst þér vinnustaðurinn taka tillit til fjölskylduaðstæðna? Er sveigjanleiki 

vegna foreldrafunda, leiksýninga í skólanum.  

Rannsóknarspurningar 

7. Finnur þú fyrir andlegu álagi vegna vinnufyrirkomulags þíns?  

8. Finnst þér vinnufyrirkomulag þitt henta vel samhliða því að halda heimili og 

barnauppeldi/umönnun  

a. Hefur hvarflað að þér að skipta um vinnu vegna erfiðleika við að samþætta 

heimilislíf þitt og vaktafyrirkomulag? 

b. Hve lengi hefur þú unnið með þetta vaktafyrirkomulag? 

9. Finnst þér maki taka tillit til vinnufyrirkomulags þíns þegar kemur að verkaskiptingu 

og ábyrgð á heimilislífi?  

10. Hver sinnir aðallega þessum almennu daglegu heimilisstörfum? (þvottur, þrif, 

eldamennska) 

a.  Af hverju?  

11. Hver sér um skipulag tengdu daglegum athöfnum sem fylgja heimilislífi og börnum? 

T.d. skólatöskur, matarinnkaup, íþróttaskutl, bekkjarafmæli. 

12. Hver sér um skipulag tengt viðhaldi og rekstri heimilis? T.d. skoðun á bílinn, fá tilboð 

í tryggingar, borga reikninga, slá grasið o.þ.h. 

a. Hvað tekur það langan tíma að sinna almennum störfum og viðhaldi á viku?  

b. Hver sér um að borga reikninga (að framkvæma það)? Úr hvaða vasa kemur 

það? Hver er tekjuhærri? 

13. Samskipti við fjölskyldur og tengdafjölskyldur, ættingja – hvernig er því skipt?  
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a.  Ef þessi atriði koma ekki fram í spurningu 10, 11, 12 og 13 :Af hverju endaði 

ykkar verkaskipting svona er varða alla þessa þætti? 

Líðan 

14.  Hvernig hefur verkaskipting á þínu heimili áhrif á líðan þína?  

a. Ef svarið er streita eða álag er gott að spyrja: hvernig það lýsi sér (ná fram 

þeirra skilningi á viðmiði á streitu) 

15.  En sambandið þitt? Verða árekstrar vegna verkaskiptingar? Hvernig gengur að ræða 

svona hluti?  

Samantekt 

16. Á heildina litið…..  

17. Er eitthvað annað í lífi þínu sem veldur þér streitu eða álagi? 

18. Finnur þú fyrir álagi, streitu eða breytingu á tilfinningalegu ástandi þín vegna 

heimilisverka?  

19. Finnur þú fyrir álagi, streitu eða breytingu á tilfinningalegu ástandi þín vegna 

utanumhalds á heimili og vegna barna.   
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Viðauki 2. Upplýsingar til þátttakenda 

 

 

Upplýsingar til þátttakenda rannsóknarinnar 

 

Ágæti viðtakandi  

Með þessu bréfi viljum við greina frá rannsókn okkar sem fjallar um tilfinningaálag tengdu 

því að samræma vaktavinna og heimilisrekstur. Rannsóknin er B.A. verkefni Eyleifar Þóru 

Heimisdóttur og Sigurbjargar Önnu Þorleifsdóttur í Sálfræði við Háskólann á Akureyri. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Gréta Bergrún Jóhannesdóttir kynjafræðingur og 

doktorsnemi í Félagsfræði við Háskólann á Akureyri (greta@unak.is).  

Allar upplýsingar sem koma fram í viðtölunum eru meðhöndlaðar samkvæmt ströngum 

reglum um trúnað og nafnleynd og taka mið af íslenskum persónuverndarlögum hvað varðar 

vinnslu og eyðingu frumgagna. Viðtölin verða hljóðrituð og rannsakendur munu einir geta 

nálgast upptökurnar. Þeim verður síðan eytt um leið og rannsókn hefur verið lokið. Tekið skal 

fram að þér ber ekki skylda til að taka þátt í rannsókninni og þú getur hætt þátttöku hvenær 

sem er. Einnig er þér frjálst að neita að svara einstökum spurningum.  
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