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 i 

Útdráttur 

Bakgrunnur: Rannsóknir hafa sýnt að staða kvenna á vinnumarkaði breytist þegar þær verða 

mæður. Barneignir höfðu neikvæð áhrif á tekjur þeirra, hugræn byrði eykst og sýna 

rannsóknir að staða þeirra á vinnumarkaði veikist eftir að þær verða mæður. Hugtakið 

mæðrasekt (e. Motherhood penalty) hefur verið rannsakað erlendis en þekkist ekki eins vel 

hér á landi. Líkt og hugtakið bendir til sýna rannsóknir að konum er mismunað fyrir að vera 

mæður á vinnumarkaði. 

Markmið: Að auka og dýpka skilning á hvaða áhrif barneignir hafa á stöðu og tekjur kvenna 

á vinnumarkaði og skoða hvernig þau áhrif koma fram. 

Aðferð: Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 

fjórar konur sem allar höfðu eignast barn á síðustu fimm árum. Allar konurnar voru í 

gagnkynhneigðum samböndum og unnu hefðbundinn dagvinnutíma.  

Niðurstöður: Í ljós kom að allir viðmælendur sögðu að barneignir hefðu haft neikvæð áhrif á 

bæði stöðu þeirra á vinnumarkaði og tekjur. Hugræn byrði þeirra hefði aukist til muna við að 

eignast barn og upplifa konur mikla pressu á sér við að halda mörgum boltum á lofti bæði í 

vinnu og einkalífi. Samkvæmt því sem viðmælendur sögðu höfðu makar ekki orðið fyrir 

neikvæðum áhrifum á vinnumarkaði eftir barneignir. 

Ályktun: Þó að jöfnun staða kynjanna hafi náð langt á Íslandi er enn þörf á að gera betur. 

Mikilvægt er að skoða hvernig tryggja megi jafna stöðu mæðra á vinnumarkaði og jöfn 

tækifæri. Þörf er á samfélagslegum breytingum til að stuðla að betri stöðu kvenna eftir 

barneignir. Þá er einnig þörf á frekari rannsóknum hér á landi á þessu sviði. 

 

Lykilorð: mæðrasekt, barneignir, tekjur, vinnumarkaður 
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Abstract 

Background: Research has shown that women's position in the labor market changes after 

, their mental load 

increases and research shows that their position in the labor market weakens after they 

become mothers. The concept of motherhood penalty has been studied abroad but is not as 

well known in Iceland, but as the term suggests, women are discriminated for being mothers 

in the labor market. 

Aim: To increase and deepen the understanding of the impact of childbirth on the position 

and income women in the labor market receive and how these impacts show. 

Method: A qualitative research method was used where semi-standardized interviews were 

conducted with four women who had all had children in the last five years. All the women 

were in a heterosexual relationship and worked traditional daytime hours. 

Results: It was found that all interviewees said childbirth had a negative effect on both their 

position in the labor market and income. Their mental load increases greatly when a child is 

born and women experience great pressure at work and in private life. According to the 

interviews their spouses were not negatively affected in the labor market after having children 

Conclusion: Although we have come a long way in leveling the playing field between the 

sexes, there is still a need to do better. It is important to look at how to ensure the equal 

position of mothers in the labor market and ensure equal opportunities. There is  need for a 

societal change to promote better status for women after childbirth. There is also a need for 

further research in this field in Iceland. 

 

Keywords: motherhood penalty, childbirth, income, labour market
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Ég vil tileinka þessa ritgerð móður minni sem hefur staðið þétt við bakið á mér í gengum allt 
mitt nám og farið yfir hvert einasta verkefni af miklum metnaði. Án hennar hefði þetta ekki 

tekist. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 12 eininga ECTS-eininga lokaverkefni höfundar til BA-gráðu í 

félagsvísindum við hug- og félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri haustið 2021. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á og öðlast dýpri skilning á stöðu kvenna á vinnumarkaði eftir 

barneignir og hver áhrif barneigna eru á tekjur þeirra. 

 Höfundur vill þakka öllum viðmælendum sínum fyrir þátttöku í þessari rannsókn, hafa 

gefið sér tíma í að setjast niður og ræða opinskátt og hreinskilnislega um málefnið. Sérstakar 

þakkir fær leiðbeinandi minn, Ingibjörg Sigríðar Elíasdóttir, fyrir góða leiðsögn, stuðning og 

gott samstarf. Að lokum vill höfundur þakka fjölskyldu sinni fyrir þolinmæði og hvatningu á 

meðan verkefninu stóð. 
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1.  Inngangur 

Jafnréttisbarátta kvenna hefur staðið yfir lengi og má rekja hana aftur til 19. aldar. 

Einn stærsti þáttur baráttunnar frá upphafi hefur verið jöfn tækifæri til atvinnuþátttöku en í 

dag er hlutfall kvenna á vinnumarkaði á Vesturlöndum hvergi hærra en á Íslandi. Ár eftir ár 

hefur Ísland mælst með minnsta kynjabilið og stendur mjög framarlega þegar kemur að 

jafnrétti kynjanna (World Economic Forum, 2021). Hér á landi eru einnig í gildi jafnréttislög 

sem eiga að koma í veg fyrir mismunun á grundvelli kyns og viðhalda jöfnum tækifærum 

fyrir öll kyn (Stjórnarráð Íslands, e.d.). En það þýðir þó ekki að baráttunni sé lokið, því 

jafnvel á Íslandi mælist enn misrétti milli kynjanna. 

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar um mismunandi þætti sem snúa að stöðu kvenna, 

bæði á Íslandi sem og erlendis. Rannsóknir þessar snúa að mörgum mismunandi þáttum og 

tengingu þeirra, s.s. stöðu á vinnumarkaði, samfélagslegum hliðum eða öðru (Budig & 

England, 2001; Sólrún Halldóra Þrastardóttir, 2012; Guðný B. Eydal, 2004; Lucia-

Casademunt o.fl., 2018). Það er ekki einungis réttlætismál heldur einnig efnahagsmál að gæta 

að jafnrétti í samfélaginu. Það skiptir miklu máli fyrir samfélagið að halda áfram að gera 

rannsóknir til að varpa ljósi á stöðu kvenna. Í dag hefur miklum árangri verið náð í 

leiðréttingu á launamun kynjanna og hefur hann dregist saman undanfarin ár (Hagstofa 

Íslands, 2021). Samkvæmt rannsóknum liggur þó fyrir að konur standa frammi fyrir 

launamissi um og eftir barneignir og mæður eru yfirleitt tekjulægri en barnlausar konur 

(Perry-Jenkins og Gerstel, 2020).. Hugtakið sem notað hefur verið þegar talað er um þennan 

missi er motherhood penalty, en notast verður við íslensku þýðinguna mæðrasekt hér eftir. 

Það felur í sér, eins og hugtakið gefur til kynna, þá sekt sem kona tekur á sig við að eignast 

barn. Þessi sekt eða kostnaður er ein birtingarmynd þess misréttis sem enn ríkir milli kynjanna 

(Budig og England, 2001).  Í þessari rannsókn verður sjónum beint að því hvernig barneignir 

hafa áhrif á tekjur kvenna í samhengi við hugtakið mæðrasekt.  

Í köflum hér á eftir verður fjallað um fyrri rannsóknir svipaðs efnis til að renna stoðum 

undir efni þessarar rannsóknar. Til að öðlast dýpri skilning á upplifun kvenna er mikilvægt að 

nota eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem viðtöl eru tekin við mæður sem hafa snúið aftur 

til vinnu eftir barneignir. Í þessari rannsókn verður leitast við að 

svararannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif hafa barneignir á tekjur og stöðu kvenna á 

vinnumarkaði? Hvernig koma þessi áhrif fram? 
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2.  Fræðileg umfjöllun 

Mikill árangur hefur náðst í baráttu kvenna fyrir jafnrétti en konur standa þó enn 

höllum fæti gagnvart körlum. Það er oft mikill munur á milli landa og samfélaga þegar kemur 

að réttindum, en hægt er að draga þá ályktun að í þeim löndum þar sem meira er um 

kynbundin hlutverk og skortur er á aðgengi að umönnun barna sé staða kvenna á 

atvinnumarkaði enn veikari eftir barneignir (International Labour Organization, 2018). Það 

telst eðlilegur hlutur í íslensku samfélagi í dag að konur kjósi að eignast börn, frekar en ekki. 

Breytingar hafa þó orðið á barneignarmynstri kvenna. Samkvæmt nýlegum rannsóknum 

eignast konur börn seinna á lífsleiðinni en áður og eignast jafnframt færri börn en áður 

(Hagstofa Íslands, 2019a). 

Á síðustu áratugum hafa orðið breytingar á stefnu íslenskra stjórnvalda varðandi ýmis 

málefni tengd fjölskyldum, svo sem breytingar og lenging á fæðingarorlofi, vernd gegn 

ólögmætum uppsögnum og aukið framboð á dagvistunarplássum. Fyrirtæki hafa einnig lagt 

aukna áherslu á að hafa fjölskylduvænni starfsmannastefnu. Nýlega voru samþykkt á Alþingi 

ný lög um lengingu fæðingarorlofs og að jafna það á milli foreldra. Eitt af markmiðum þeirra 

er að tryggja börnum samvist með báðum foreldrum (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 

144/2020). Hins vegar virðist opinber stuðningur vegna umönnunar barna vera talsvert minni 

hér en í öðrum löndum, meðal annars Norðurlöndum. Þrátt fyrir þær breytingar sem hafa 

orðið virðist það ekki vera nóg til að tryggja jafna stöðu kvenna á vinnumarkaði eftir 

barneignir. Rannsókn Guðnýjar B. Eydal frá árinu 2004 snýr að íslensku fjölskyldulífi og 

hvernig því er háttað þegar börn hafa bæst við fjölskylduna. Tilgangur rannsóknarinnar var 

tvíþættur, skoða og öðlast frekari skilning á sérstöðu íslenskra foreldra með lengri vinnudag 

og að skoða og öðlast þekkingu á atvinnuþátttöku íslenskra foreldra. Áhrif fleiri barna í 

fjölskyldum voru skoðuð, hvaða áhrif minni opinber stuðningur við barnafjölskyldur hefur og 

hvernig ábyrgð umönnunar barna í fjölskyldum væri háttað. Margar áhugaverðar niðurstöður 

komu fram í þessari rannsókn. Það helsta sem kom í ljós var að atvinnuþátttaka meðal mæðra 

dróst töluvert saman á meðgöngu og eftir fæðingu barns á meðan ekki var sömu sögu að segja 

meðal feðra. Mæður eru að jafnaði töluvert lengur frá vinnu eftir fæðingu en feður og hefst 

skerðing þeirra fyrir fæðingu en feður skerða vinnu sína lítið sem ekkert fyrir fæðingu barns 

(Guðný B. Eydal, 2004). 

Margar rannsóknir eru gerðar á sviði jafnréttis kynjanna og stöðu kvenna í 

samfélaginu. Vert er að skoða nánar þann fræðilega bakgrunn sem snýr að og styður við 
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viðfangsefni þessar rannsóknar. 

 

2.1. Mæðrasekt 
Í þeim fræðum sem snúa að konum á vinnumarkaði er töluvert fjallað um hugtakið 

mæðrasekt (e. motherhood penalty). Hugtakið vísar til þeirra kerfisbundnu mismununar sem 

konur verða fyrir á vinnumarkaði eftir að þær verða mæður (Wardecki, 2021). Þetta hugtak er 

mikilvægt í rannsókn sem þessari, þar sem til athugunar er hvaða áhrif barneignir hafa á tekjur 

og stöðu kvenna. Konur bera í dag ákveðinn fórnarkostnað við að eignast börn sem þær taka á 

sig sem einhverskonar launasekt. Á sama tíma verða feður ekki fyrir þessari sekt. Þetta er því 

einn af þeim þáttum sem viðheldur misrétti á milli kynjanna (Budig og England, 2001). 

Rannsóknir sýna fram á að laun kvenna eru lægri eftir því sem börnum fjölgar en einnig eru 

konur ólíklegri til að fá vinnu eftir að þær verða mæður (Perry-Jenkins og Gerstel, 2020). 

Mæðrasekt finnst í flestum vestrænum ríkjum samkvæmt þeim rannsóknum sem gerðar hafa 

verið. Sektin getur þó lagst mismunandi á konur eftir stéttum þeirra. Þegar skoðuð eru 

mismunandi launastig kvenna má sjá að láglaunakonur verða fyrir mesta tekjutapinu þó svo 

að launatapið haldist á öllum launastigum (Budig & Hodges, 2010). Aðrar breytur sem geta 

haft áhrif á laun mæðra geta verið t.d. fjölskyldumynstur og aldur mæðra við fæðingu fyrsta 

barns. Einnig hafa rannsóknir sýnt að hjónaband hefur neikvæð áhrif á tekjur mæðra. Draga 

má þá ályktun að konur í hjónabandi hafi meiri möguleika til að draga úr vinnu vegna betri 

aðstæðna á heimilinu. Enn önnur breyta sem hefur áhrif á mæðrasekt eru barnlausar konur 

(Budig & England, 2001). Í niðurstöðum rannsóknar Correll, Benard og Paik frá árinu 2007 

kemur fram að mæður sem hafa sambærilega ferilskrá og barnlausar konur eru metnar 

vanhæfari kostur, taldar skuldbinda sig síður til að vinna og er því mismunað í ráðninga- og 

launaákvörðunum. Feður finna ekki fyrir þessari mismunun (Correll, Benard og Paik, 2007). 

Þær konur sem sækja meiri menntun og hafa hærri starfsreynslu eru oftar en ekki eftirsóttari 

kostur á vinnumarkaði (Budig & England, 2001). Það er betra fyrir mæður að geta snúið aftur 

á sama vinnustað eftir fæðingarorlof til að draga úr tekjutapi þeirra, en það telst mæðrum 

óhagstætt að skipta of oft um vinnu (Budig & Hodges. 2010).   

Eins og lýst hefur verið hér er mæðrasekt mikilvægt hugtak í þessari rannsókn og 

byggir hún mikið á hugtakinu og áhrifum þess. Sá kostnaður sem konur halda áfram að taka á 

sig fyrir það eitt að verða mæður ætti ekki að vera ásættanlegur í nútíma samfélagi. 
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2.2. Staða kvenna á vinnumarkaði
Á Íslandi er atvinnuþátttaka kvenna með því mesta sem gerist í heiminum en þátttaka 

kvenna hefur aukist í heiminum frá um miðja síðustu öld. Samkvæmt OECD var 

atvinnuþátttaka kvenna í aðildarlöndum árið 2020 um 51,7% en á Íslandi var talan um 73,4% 

(OECD, e.d.a). Það sýnir að konur eru virkari í atvinnuþátttöku hér á landi. 

 
Mynd 1:  
Atvinnuþátttaka kynjanna í prósentum frá 1920-2018 

 

(Hagstofa Íslands, 2019b) 

 

Eins og fjallað hefur verið um hafa rannsóknir sýnt fram á að atvinnuþátttaka kvenna 

minnkar þegar þær eignast sitt fyrsta barn en eykst aftur þegar börnin eldast. Ekki er sama 

mynstur á atvinnuþátttöku karla, hún er eins hvort sem þeir eru feður eða ekki. Konur standa 

samt sem áður á höllum fæti á vinnumarkaðnum. Þær eru fyrri til að hverfa af 

vinnumarkaðnum í niðursveiflum en koma aftur inn í uppsveiflu og hafa verið kallaðar 

sveigjanlegt vinnuafl (Lilja Lind Pálsdóttir, 2012). Það er mikið jafnrétti á milli kynjanna hér 

á landi og Ísland vermir iðulega toppsæti þeirra lista sem taka fyrir jafnrétti, t.d. á lista 

Alþjóðaefnahagsráðsins (Stjórnarráðið, e.d). Einn helsti styrkleiki kerfisins hér á landi er jafn 

og greiður aðgangur að menntun, fjölskyldu úrræðum (s.s. dagvistun fyrir börn) og 

heilbrigðiskerfinu en aukin þátttaka kvenna í stjórnmálum kemur Íslandi ofar á listana. Hins 

vegar er helsti veikleikinn hér á landi launamunur kynjanna  (Lilja Lind Pálsdóttir, 2012; 

Hagstofa Íslands, 2021). 

 Samkvæmt niðurstöðum velferðarráðuneytis (2015) um stöðu kvenna kemur fram að 
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konur eru líklegri til að vinna hlutastörf og vera í lengra fæðingarorlofi. Þetta gæti skapað 

vítahring þar sem þær verða minna eftirsótt vinnuafl fyrir vinnuveitendur. Þeir verða tregari til 

að fjárfesta í starfsþróun þeirra þar sem líklegra er að þær muni hverfa frá í lengri eða 

skemmri tíma til að sinna umönnunarskyldum. Fyrir atvinnurekendur verða því mæður oft 

dýrt vinnuafl sem þeir velja síður. Þess vegna eru þær aðgerðir sem stjórnvöld grípa til sem 

snúa að því að koma á jafnvægi milli atvinnuþátttöku og fjölskyldna, þeim mun mikilvægari 

til að stuðla að áframhaldandi þátttöku kvenna á atvinnumarkaði. Hér á landi, eins og 

annarsstaðar, er vinnumarkaðurinn kynjaskiptur og kynjaskipting milli starfsgreina áberandi. 

Konur starfa frekar í umönnun, félags- eða heilbrigðisgeiranum á meðan karlar er í 

áhrifastöðum eða iðngreinum. Einnig gegna kynin mismunandi stöðum innan fyrirtækja þar 

sem karlar eru oftar í valdastöðum (Velferðaráðuneytið, 2015). 

Mynd 2:  
Munur á kynjum í áhrifastöðum árið 2017, 2018 og 2019 

 

(Hagstofa Íslands, 2019b) 

Mynd 3:  
Störf fólks eftir starfsstétt og kyni árið 2018 

 

(Hagstofa Íslands, 2019b)  
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Mynd 4:  
Fjöldi brautskráninga á háskólastigi og kyn 2015/2016 

(Hagstofa Íslands, 2019b) 

 

Myndirnar hér að ofan úr skýrslu Hagstofu Íslands sýna greinilega þá skiptingu sem er 

á vinnumarkaði hér á landi. Einnig er áhugavert að skoða háskólamenntun og eru konur mikill 

meirihluti þeirra sem útskrifast með háskólagráðu.  

 Vinnumarkaðurinn er kynjaskiptur og enn er talað um karla- og kvennastörf en 

rannsóknir sýna að konur sækja frekar í karlastörf en karlar í kvennastörf. Það hefur þótt 

eðlilegt að starfsáhugi kynjanna sé mismunandi. Það er hluti af vandamálinu og tengist það 

líklega staðalímyndum um hlutverk kynjanna sem þarf að brjóta niður. Konur sækja meira í 

það að vinna ummönnunarstörf en karlar sækja í að vinna með hluti. Það þarf þó að skoða það 

að það sem við flokkum sem kvennastörf eru að jafnaði lægra launuð störf en karlastörf og 

ýtir það undir kynbundinn launamun í samfélaginu (Velferðarráðuneytið, 2015; Lilja Lind 

Pálsdóttir, 2012). Það þarf að gæta þess að fastmótaðar staðalímyndir um störf hindri ekki 

einstaklinga í að sækja um starf á sínu áhugasviði.  

Rannsóknir sýna, enn þann dag í dag, að staðalímynd samfélagsins sé sú að konur séu frekar 

hæfar til að hugsa um börn og að þær séu betur til þess fallnar en karlar. Hið opinbera 

kynjakerfi virðist vera langt frá því að fjara út heldur jafnvel verið að styrkjast, eins og til 

dæmis í atvinnulífinu. (Þorgerður Einarsd ttir, 2006; Jafnréttisstofa, 2015). Sýnt hefur verið 

fram á að konur á vinnumarkaði, sem eiga börn, upplifa oft á tíðum aukið álag þegar kemur 

að því að finna jafnvægi á milli fjölskyldu og vinnu og ber það oft á tíðum með sér aukinn 

sálfræðilegan kostnað (Almeida o.fl., 2016). Tölulegar upplýsingar sýna að konur eignast 

börn seinna á lífsleiðinni en áður. Á mynd 5 má sjá að meðalaldur kvenna sem eignast sitt 

fyrsta barn hefur hækkað á árunum 2000 til 2020 (Hagstofa Íslands, 2020a). Myndin sýnir að 

eitthvað er að breytast í hegðun kvenna og viðhorfi þeirra til barneigna. Menntun hefur einnig 
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áhrif á barneignir kvenna. Konur með hærra menntunarstig eignast börn seinna en konur sem 

hafa lægri menntun (Doren, 2019). 

 

Mynd 5:  

Meðalaldur mæðra við fyrsta barn árið 2000 og 2020 

 

(Hagstofa Íslands, 2020a) 

Það má draga þá ályktun að konur fresti barneignum til þess að koma sér á sem bestan 

stað á vinnumarkaði og vera í sterkri stöðu áður en þær eignast sitt fyrsta barn. Samkvæmt því 

sem fram hefur komið virðist margt benda til þess að konur taki virkan þátt í atvinnulífinu en 

ekki má vanmeta það að staða þeirra er að vissu leyti brothætt, þá sérstaklega þegar þær eignast 

börn. 

 

2.3. Launamunur kynja 
Eitt helsta átakamál í jafnrétti kynjanna frá upphafi er kynbundinn launamismunur. 

Enn þann dag í dag mælist launamunur kynjanna í flestum löndum heims. Samkvæmt tölum 

frá OECD er launamunur kynjanna í aðildarríkjum þess að meðaltali 12,5% og er Ísland þar 

yfir meðaltali allra landa. Samkvæmt OECD mælist hér á landi 12,9% launamunur milli kynja 

(OECD, e.d.b). 

Þegar tölur frá Hagstofu Íslands eru skoðaðar má sjá að laun kvenna hækka ekki á 

sama hátt og laun karla um og eftir 25 ára aldur, þ.e. á barneignaraldri. Á mynd 6 má sjá að 

árið 2020 var launamunur kynjanna minnstur hjá fólki á aldrinum 20-24 ára, eða fyrir meðal 

barneignaraldur. Tekjur kvenna taka að aukast aftur eftir 40 ára aldurinn (Hagstofa Íslands, 

2020b). 
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Mynd 6:  
Meðaltal atvinnutekna í þúsundum króna eftir kyni og aldri árið 2020 

 
(Hagstofa Íslands, 2020b) 

Nýlega kom út skýrsla sem birtir niðurstöður rannsóknar sem Hagstofa Íslands stóð 

fyrir til að skoða launamun karla og kvenna á árunum 2008-2020. Áhugavert er að rýna í 

þessa skýrslu og niðurstöður hennar, þar kemur fram að þó svo að launamismunur haldi áfram 

að mælast sé hann að dragast saman. Frá 2008-2019 hefur óleiðréttur launamunur farið úr 

20,5% í 13,9% sem eru jákvæðar tölur fyrir samfélagið. Hér á landi mælist launamunurinn 

ólíkur eftir vinnustöðum, en hann mælist minnstur hjá starfsfólki sveitarfélaga eða um 7,4%. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram:Leiðréttur launamunur var 4,3% á Íslandi 2019. 

Einföld túlkun á þessum niðurstöðum væri að ef karlar og konur ynnu að jafnaði sömu störf, í 

sömu atvinnugreinum, og svo framvegis, þá stæði eftir að konur fengju að meðaltali um 4,3% 

lægri laun en karlar vegna kyns síns. Það eru þó ýmsar ástæður til þess að taka slíkri túlkun 

með fyrirvara. Í fyrsta lagi getur vantað illmælanlega þætti, svo sem frumkvæði, ábyrgð, 

framleiðni eða samskiptahæfni í starfi. (Hagstofa Íslands, 2021, bls. 5) 

Íslenskur vinnumarkaður skiptist í tvennt; hið opinbera (ríki og sveitarfélög) og 

almenna vinnumarkaðinn. Vinnumarkaðir hér á landi eru mjög kynjaskiptir, en t.d. starfa um 

43% kvenna hjá hinu opinbera á móti einungis um 15% karla. Eins og fram hefur komið er 

launamunur minnstur hjá þeim sem starfa hjá sveitarfélögum en niðurstöður sýna að það hefur 
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neikvæð áhrif á tekjur kynjanna að starfa á opinbera markaðnum í samanburði við hinn 

almenna vinnumarkað. Það hefur meiri áhrif á tekjur karla að vinna hjá hinu opinbera heldur 

en konur og ávinningur þeirra er meiri að vinna á almenna markaðinum. Laun er oftar en ekki 

lægri hjá starfstéttum sem skilgreindar eru sem kvennastéttir og eru þær margar á opinbera 

markaðnum (Hagstofa Íslands, 2021).  

Konur eiga oftar erfiðara með að sinna störfum sem krefjast lengri vinnudaga og mikilla 

ferðalaga og er það vegna þess að rekstur heimilsins hvílir frekar á herðum kvenna en karla. 

Heilt yfir er talið að konur verji um 24 klukkustundum á viku í heimilisstörf sem er um 

þriðjungi meira en karlar. Konur bera því bæði ábyrgð á sinni atvinnu og einnig heimilinu og 

eru því ekki í jafn sterkri stöðu til að semja um kaup og kjör líkt og karlar (Reshid, 2019). 

Gyða Margrét Pétursdóttir (2009) fjallar um í rannsókn sinni um hugtakið áru kynjajafnréttis:  

Ára kynjajafnréttis er hugtak sem inniber margvíslegar birtingarmyndir misræmisins 

á milli þess sem er, eða gjörða, og þess sem er félagslega viðurkennt eða 

ákjósanlegt.Ára kynjajafnréttis snýst því um hvernig konur og karlar vilja trúa því að 

jafnrétti sé í raun þrátt fyrir að raunin sé önnur. (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009, 

bls. 6) 

 

Í rannsókninni eru birtingarmyndir styðjandi kvenleika og andstæða þess mengandi 

kvenleiki skoðaðar í tengslum við atvinnu- og einkalífið og samband þess við launamun 

kynjanna. Styðjandi kvenleiki er sagður vera systurhugtak ráðandi karlmennsku. Það er 

styðjandi kvenleiki sem mætir þörfum karla til þess að stuðla að yfirráðum karla yfir konum. 

Andstæða þess er mengandi kvenleiki sem lýsir einhvers konar yfirráðum og óhlýðni. Það er 

mengandi kvenleiki sem er tengdur femínisma og þessi tvö hugtök lýsa baráttunni gegn 

yfirráðum karlmennskunnar og ögra feðraveldinu. Styðjandi kvenleikinn viðheldur þessari áru 

kynjajafnréttis á meðan mengandi kvenleiki er afl sem berst gegn raunverulegu kynjajafnrétti. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar komu fram skýrar myndir af þessum styðjandi kvenleika. 

Flestar konur sem teknar voru fyrir í rannsókninni höfðu mun lægri laun en makar þeirra. 

Sannfæringarkraftur kvenna er mikill og gera þær sitt besta til að réttlæta það að karl sé með 

hærri laun en kona og segja því ekki hreint út að um kynjamismunun sé að ræða. Dæmi eins 

og þessi voru gegnumgangandi í niðurstöðum Gyðu og er merkilegt að lesa það hvernig konur 

réttlæta yfirráð karla og sýni þar með styðjandi  kvenleika. Fórnarkostnaður kvenna við 

barneignir er meiri því þær trúa að störf karla séu mikilvægari, það skýri launamuninn og því 

sé það mikilvægara að þeir haldi áfram að vinna meðan konur stíga til hliðar og sjá um 
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heimilislífið og fjölskylduna (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009). 

Það er flókið að bera saman launamun kynjanna og fá sem réttasta mynd af stöðunni. 

Laun geta ákvarðast af mörgum mismunandi þáttum, t.d. vinnuframlagi, vinnutíma, ábyrgð, 

menntun o.s.frv. Launamunur getur auðvitað líka verið eðlilegur og það er erfitt að meta hvað 

sé eðlilegt og hvað ekki. Hér á landi hafa verið í gildi lög um launajafnrétti frá 1961 þar sem 

kveðið er á um að greiða skuli sömu laun fyrir sambærileg störf óháð kyni 

(Velferðarráðuneytið, 2015). 

 

2.4. Vinnutími kvenna 
Samkvæmt OECD eru hlutastörf algengari hjá konum heldur en körlum. Talið er að 

ástæða þess að konur gegni frekar hlutastörfum séu þær staðalímyndir um hlutverk kynjanna 

þ.e. heimilis- og umönnunarskyldur kvenna. Þegar konur eru spurðar um ástæður þess að þær 

vinni hlutastörf er algengasta svarið ástæða sem tengist fjölskyldu- og einkalífi 

(Velferðarráðuneytið, 2015). Því má segja að hlutastörf séu í eðli sínu kynjað fyrirbæri. Þó að 

vinnuvikan hafi styst hér á landi undanfarin ár sýna tölur að vinnuvika kvenna er styttri en 

karla eða 35,5 tímar á móti 43 tímum hjá körlum (Hagstofa Íslands, 2021).  

Rannsókn Whittington (2019) var gerð í Bandaríkjunum í þeim tilgangi að skoða 

hvers vegna mæður hætta frekar í krefjandi störfum eftir barneignir, hvaða áskorunum þær 

standa frammi fyrir og hvernig þeim tekst að sameina atvinnu- og fjölskyldulíf. Skoða hvaða 

aðferðir má styðjast við til að aðstoða mæður við að ná árangri á vinnumarkaði. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að um 33% þeirra sem svöruðu voru ekki lengur í vinnu og 38% 

sögðu það vera vegna þess að þær eignuðust börn. Þær þyrftu meiri tíma fyrir fjölskyldu og 

umönnun barna og þeim skorti  barnapössun. Þær  konur sem héldu áfram að vinna gerðu það 

ekki án áskoranna. Má þar nefna fækkun vinnustunda, sektarkennd og staðalímyndir 

móðurhlutverksins. Staðalímynd sem segir að konur séu ekki góðar mæður ef þær kjósa að 

sinna vinnu utan heimilisins  

Eftir barneignir skiptir gríðarlega miklu máli fyrir konur að vera með sterkt bakland, 

þar á  meðal maka sem styður þær og kemur á móts við að sinna verkefnum heimilisins og 

helst þurfa þær að hafa góða fjölskyldu sem getur hjálpað til á álagstímum. Þær sem ekki hafa 

gott bakland standa yfirleitt frammi fyrir meiri erfiðleikum á vinnumarkaði.  Fyrirfram gefnar 

hugmyndir um móðurhlutverkið skipta oft miklu máli í ákvörðunum sem konur taka  

(Whittington, 2019). 

Sveigjanleiki frá vinnuveitanda og fjarvinna getur haft góð áhrif á stöðu kvenna og 
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auðveldað þeim að vera á vinnumarkaði með börn og fjölskyldu vegna þess að  oft er skortur 

á daggæsluplássum fyrir börn. Rannsókn sem gerð var á Bretlandi styður að það geti reynst 

konum vel að notast við fjarvinnu og hafa sveigjanleika til að starfa og viðhalda almennri 

vellíðan eftir fæðingu til að lámarka álag (Chung og van der Horst, 2018; Piasna og Plagnol, 

2018). Niðurstaða rannsóknar sem gerð var meðal kvenna sem eru skurðlæknar í Japan leiddi 

í ljós að flestar þeirra hættu að starfa sem taugaskurðlæknar eftir barneignir, þó svo að það 

hafi ekki verið þeirra ætlun í upphafi og þær hafi verið fullar eldmóði til að halda áfram 

(Maehara, Kazuko og Fujimaki, 2020). Það eru einnig til gögn þess efnis að menntaðar 

mæður eru ólíklegri til að fá vinnu en menntaðar konur sem ekki eru mæður (Glass og Fodor, 

2018). 

Konur taka frekar ábyrgð á ólaunuðum störfum á heimilinu, með því skapast aukið 

svigrúm fyrir karla til að vinna meira. Það má ekki gleyma því að þótt vinnuþátttaka kvenna 

sé mikil og hefur aukist, þá mun sá kynbundi launamunur sem enn er mælanlegur, þau 

ólaunuðu heimilisstörf sem konur gegna frekar og færri vinnustundir kvenna, leiða til þess að 

kynjamisrétti á vinnumarkaðnum verður áfram til staðar (Velferðarráðuneytið, 2015). 

 

2.5. Fæðingarorlof og verkaskipting heimilisins 
Undanfarin ár hefur réttur foreldra til fæðingarorlofs lengst og árið 2021 lengdist það 

úr 10  í 12 mánuði. Foreldrar hafa rétt á að taka sex mánuði í fæðingarorlof hvor um sig og 

geta framselt því sem nemur sex vikum sín á milli (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 

144/2020). Norðurlöndin eru þekkt fyrir sitt velferðarkerfi, betur þekkt sem Norræna 

velferðarkerfið. Hins vegar er fæðingarorlof hér á landi styttra en á öðrum Norðurlöndum en 

þó hefur Ísland gengið lengra við að jafna rétt foreldra til fæðingarorlofs. Í Svíþjóð eiga 

foreldrar rétt á leyfi frá störfum þar til barn er 18 mánaða gamalt og geta nýtt það þar til 

barnið er átta ára, hægt er að deila orlofinu niður á þrjú tímabil. Í öðrum löndum, eins og 

Danmörku, er einnig t.d. meðgönguorlof sem móður er greitt fjórum vikum fyrir settan dag 

(Norden, e.d.). Út fyrir Norðurlöndin eru kerfin eins mismunandi og þau eru mörg, enn er 

réttur foreldra til fæðingarorlofs í mörgum löndum mjög ábótavant og jafnvel ekki til staðar 

fyrir mæður (OECD, 2021). Rannsóknir benda til þess að með því að skipta fæðingarorlofi 

jafnt á milli foreldra geti það jafnað laun karla og kvenna. Tíminn á eftir að leiða í ljós hvort 

breytingar á fæðingarorlofi hér á landi skili þeim áhrifum (Hagstofa Íslands, 2021). 

Til þess að kona geti snúið aftur á vinnumarkaðinn þarf hún mikinn stuðning og þá 

ekki síst frá maka sínum. Rannsóknir benda til þess að viðhorf kvenna til atvinnuþátttöku 
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verður fyrir áhrifum af skoðun maka þeirra á kynjahlutverkum, en skoðun kvenna á 

kynjahlutverkunum virðist ekki hafa áhrif á ákvarðanir karla um feðraorlof eða annarskonar 

frí tengt við umönnun. Því er hægt að álykta að viðhorf maka skipti miklu máli þegar kona 

tekur ákvarðanir sem snúa að fjölskyldu og atvinnu en ekki þegar karlar taka slíkar ákvarðanir 

(Stertz o.fl., 2017). Niðurstöður rannsókna benda einnig til þess að þó konur skipti oft úr 

launaðri vinnu sinni í ólaunaða þegar þær verða mæður þá verður það hlutverk minna 

áhugavert með tímanum. Konur vilja snúa aftur á vinnumarkaðinn og upplifa aftur sömu 

sjálfsmynd, stöðu, tilgang og reglu (Rao, 2019). Miðað við niðurstöður rannsókna og ef 

markmiðið á að vera að jafna stöðu kynjanna, skipta stefnur stjórnvalda í málefnum 

fjölskyldna miklu máli. 

 Aukin atvinnuþátttaka kvenna hefur stuðlað að jafnari skiptingu heimilisstarfa milli 

kynjanna en karlar verja þó minni tíma í heimilisstörf og umönnun heldur en konur. Það er 

samkvæmt íslenskum rannsóknum og tölur frá OECD-ríkjum styðja við það. Þegar kemur að 

jafnrétti skiptir ekki bara máli hversu mörgum klukkustundum er varið í heimilisstörf, heldur 

líka hvernig þeim er skipt á milli kynjanna. Það liggur fyrir að ef kona ber meiri ábyrgð á 

heimilisstörfum getur það haft neikvæð áhrif á atvinnumöguleika hennar þar sem hún hefur þá 

ekki eins mikla möguleika að taka á sig aukna ábyrgð eða yfirvinnu og getur það haft áhrif á 

framgang í starf (Velferðarráðuneytið, 2015). 

 Hugræn byrði (e. mental load), eða þriðja vaktin, er hugtak sem er notað yfir það álag 

sem konur upplifa í fjölskyldulífi sínu. Það er skilgreint sem þau ósýnilegu, óáþreifanlegu 

verkefni sem fylgja því að reka heimili og fjölskyldu. Hugtakið er náskylt emotional labour 

hugtakinu sem sett var fram af Hochschild árið 1983 (Raypole, 2021). Þó karlar verji orðið 

meiri tíma í heimilisstörf þá eru konur enn heili heimilisins. Svo virðist vera sem stór hluti 

skipulagningar heimilisins sé í höndum konunnar sem svo deilir út verkefnum á 

fjölskyldumeðlimi. Í hlaðvarpsþættinum Karlmennskan ræddu þar hjónin Þorsteinn V. 

Einarsson, sem er kynjafræðingur, og Hulda Jónsdóttir Tölgyes, sem er sálfræðingur,  

hugræna byrði og hvernig það hafði haft áhrif á þeirra sambúð. Þar segir Hulda einmitt: það 

eru hundrað þúsund hlutir sem þarf að hugsa um [...] og ég held að menn átti sig oft ekki á 

(Þorsteinn V. Einarsson, 2020).  Hugræn byrði snýst um að þurfa stöðugt að biðja maka 

þinn um aðstoð og úthluta verkefnum sem reynir  mikið á andlegar hliðar kvenna og þeim 

getur þótt þær vera ofhlaðnar verkefnum.   

Fjölmargar rannsóknir hafa verið framkvæmdar og töluvert af fræðiefni skrifað um 

stöðu kvenna á vinnumarkaði og þau áhrif sem barneignir hafa. Hér hefur bæði verið farið yfir 
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innlendar og erlendar rannsóknir og er ljóst að staðan er misjöfn í heiminum. Launamunur 

kynjanna  er þó enn vandamál í samfélögum heimsins og konur bera enn í dag megin þunga af 

skipulagi heimilisins. Þar standa þær þriðju vaktina á sama tíma og þær eru tekjulægri. Mikið 

er fjallað um og rannsakað hvað varðar launamun á kynjanna en áhugavert er að sjá mun á 

vinnustundum og hlutfall kynja í hlutastörfum. Konur vinna bæði færri vinnustundir og eru 

frekar í hlutastörfum heldur en karlar. Hér á landi hefur fæðingarorlofsréttur tekið miklum 

breytingum undanfarin ár og mun tíminn leiða það í ljós hvort karlar fari í auknum mæli að 

taka lengra fæðingarorlof.  

Rannsóknir benda til þess að barneignir hafi neikvæð áhrif á tekjur kvenna og stöðu 

þeirra á vinnumarkaði. Margt bendir til þess að ástæðan sé fordómar vinnuveitanda og að þeir 

telji mæður ekki jafn færar um að sinna erfiðum verkefnum (Ishizuka, 2021). Áfram þarf að 

rannsaka stöðu mæðra á vinnumarkaði og gera kröfur um betra kerfi fyrir mæður að snúa 

aftur til vinnu eftir barneignir. 
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3. Aðferð 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð en einnig var stuðst við 

ritaðar heimildir og megindleg gögn. Megindlegum gögnum var safnað frá Hagstofu Íslands 

áður en rannsókn hófst og voru þau gögn notuð til að styðja við viðfangsefnið. 

 

3.1. Rannsóknaraðferð 
Notast var við tilviksrannsóknaraðferð, en í þeirri rannsóknaraðferð er gerð ítarleg 

rannsókn á ákveðnu tilviki þar sem markmiðið er að öðlast dýpri skilning. Til að ná sem 

dýpstum skilning er því einnig mikilvægt að nota öll þau gögn sem eru viðeigandi og að geta 

veitt betri innsýn í rannsóknarefnið (Punch, 2014). 

 Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl við fjórar konur sem allar eru mæður. Viðtölin 

voru hálf-stöðluð, en hálf-stöðluð viðtöl eru með fyrir fram ákveðnu umræðuefni og 

spurningaramma. Í viðtölunum var rannsakandi með 10 opnar spurningar tilbúnar til að leiða 

samtalið og fá ákveðnar upplýsingar. Viðtölin voru annars nokkuð frjálsleg innan 

umræðurammans. Mikilvægt var að viðmælendur hefðu gott frelsi til að ræða það sem þeim lá 

á hjarta og þeirra skoðanir og sýn á viðfangsefnið kæmu skýrt fram og því var þessi aðferð 

notuð við viðtölin. Þar sem um viðkvæm og persónuleg málefni er að ræða er nafnleyndar 

gætt. Í niðurstöðukafla eru viðhorf viðmælenda skoðuð, greind og túlkuð af rannsakanda og 

byggjast niðurstöður á þeirri úrvinnslu. Ekki er því hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum en 

þær geta gefið meiri innsýn og dýpri skilning á efninu og þannig bætt við fyrirliggjandi 

rannsóknir. 

 

3.2. Framkvæmd 
Hugmyndavinna og undirbúningur að þessari rannsókn hófst í september 2020 en 

vinnan að rannsókninni hófst í september 2021 þar sem viðfangsefni og rannsóknarspurning 

var endanlega ákveðin og lauk í desember sama ár. Í september var fræðilegur bakgrunnur 

ítarlega skoðaður og í október voru öll viðtöl rannsóknarinnar tekin upp. Ákveðið var að taka 

viðtöl við konur sem allar sinntu í skrifstofustarfi, með hefðbundinn dagvinnutíma. Í þessari 

rannsókn voru einungis tekin viðtöl við konur í gagnkynhneigðu sambandi. Ástæða þess var 

að rannsakandi taldi best að hafa viðmælenda hópinn nokkuð einsleitan svo að hægt væri að 

bera saman frásagnir og sjá hvort sömu þemu mynduðust eða hvort þemun yrðu mismunandi. 

Talið var of flókið fyrir rannsókn sem þessa að hafa fleiri breytur blandaðar saman. Slíkt 
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myndi krefjast stærri hóps viðmælenda og viðameiri rannsóknar.  

 Ljóst er að mikið hefur verið rannsakað um stöðu kvenna á vinnumarkaði og er því til 

mikið af efni til að styðja við þessa rannsókn og gera rannsakanda kleift að draga rökréttar 

ályktanir eftir viðtölin. Við val á viðmælendum var leitast eftir konum sem höfðu eignast barn 

og snúið aftur til vinnu á síðustu fimm árum. Notast var við markvisst úrtak viðmælanda og 

tekin voru fjögur viðtöl í heild. Viðmælendum var safnað í gegnum vini og kunningja og 

viðmældum voru sendar upplýsingar um rannsakanda, viðfangsefni rannsóknarinnar og beðið 

var um samþykki þeirra til að taka þátt.  Samþykki var einnig veitt í upphafi hvers viðtals. 

Viðtölin fóru fram í einrúmi ýmist heima hjá rannsakanda eða viðmælendum og stóðu yfir í 

um 30 mínútur. 

Við úrvinnslu gagna voru öll viðtöl tekin upp og síðan skrifuð upp þar sem nöfnum 

var breytt til að vernda nafnleynd viðmælenda. Þegar lokið hafði verið við rannsóknina var 

upptökum að viðtölum eytt. Í niðurstöðum rannsóknarinnar hafa viðmælendur fengið gervi 

nöfn til aðgreiningar og til að gæta nafnleyndar. Við greiningu á viðtölum var notuð opin 

kóðun þar sem helstu atriði voru fundin og ákveðin þemu í viðtölum auðkennd ásamt því að 

skilgreina sameiginlega og ósameiginlega þætti úr viðtölunum. Við greiningu þarf 

rannsakandi að halda opnum huga og passa sig á að litast ekki af fyrirframgefnum 

hugmyndum (Punch, 2014). 
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4. Niðurstöður 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var Hvaða áhrif hafa barneignir á tekjur 

og stöðu kvenna á vinnumarkaði? Hvernig lýsa þessi áhrif sér? Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að konur telji sig standa höllum fæti í samfélaginu og enn sé mikið sem þarf að 

gera, langt sé í land. Þetta á þá ekki síst við um þær konur sem talað var við. Mæður upplifa 

sig almennt síðri kost á vinnumarkaði en barnlausar konur. Aðspurð um jafnrétti kynjanna 

almennt í samfélaginu sagði Anna: 

Ég held að það sé eða þússt ég held það sé alls ekki jafnrétti, ég held að við ööm 

séum talsvert undir í þeim málum. Ég held klárlega að foreldrahlutverkið spili þar 

inn í ég held að það sé á vissan hátt verið að refsa okkur fyrir að vera mæður, bæði 

launalega og bara á annan hátt. [..]oft hjá pörum í samfélaginu þússt ég held það sé 

oftar en ekki þannig að það hallar á konuna í sem sagt í jafnréttismálum ef maður má 

segja það ég held að það leggist fleiri verkefni á hana bæði á heimilinu þússt og þó 

að báðir aðilar séu í fullri vinnu, fullu starfi þá held ég að þússt að konan sé oftar að 

sjá um líka heimilið og allt þetta. (Anna) 

 

Aðrir viðmælendur nefndu allir á einhvern hátt að konur væru almennt með lægri 

tekjur í samanburði við karla, sem rannsóknir og tölur sýna og komið hefur fram hér á undan 

(Hagstofa Íslands, 2021). Í þessari rannsókn var sjónum beint að konum á vinnumarkaði og 

hvernig tekjur þeirra verða fyrir áhrifum eftir barneignir. Eins og fram hefur komið þá sýna 

rannsóknir að barneignir hafa neikvæð áhrif á tekjur kvenna og niðurstöður hér munu halda 

áfram að styðja við það. Við greiningu viðtala komu í ljós tvö meginþemu í svörum 

viðmælenda og verða niðurstöður settar fram hér fyrir neðan. 

 

4.1. Barneignir og tekjur 
Allir viðmælendur voru þeirrar skoðunar að barneignir hafi haft neikvæð áhrif á tekjur 

þeirra, voru þær þó 

allar sammála um hvernig áhrifin koma fram og hefur hver og ein mismunandi skoðun á því. 

Flestar nefndu að í fæðingarorlofinu drægust þær frekar aftur úr hópnum í launaþróun og 

sagði Elín: 

Tekjurnar mínar breytast bara þannig að þússt þú ert ekki að fara í þitt árlega 

launaviðtal bæði þá áður en þú ferð í fæðingarorlofið og líka þá eiginlega eftir að þú 
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kemur til baka úr fæðingarorlofinu, þú hefur heldur ekkert til þess að byggja á í 

launaviðtali [..] af því ég er búin að missa hérna heilt ár úr eða tvö ár úr og hérna þú 

hefur ekkert til þessa að byggja upp af hverju þú ættir að fá einhverja launahækkun í 

samræmi við hópinn sem er búinn að vera í vinnunni. (Elín) 

 

Meðgöngutími kvennanna hafði áhrif á atvinnuþátttöku þeirra. Allar fóru þær í 

veikindaleyfi einhverjum vikum fyrir settan dag, flestar fóru u.þ.b. fjórum vikum fyrir settan 

dag. Fyrir veikindaleyfi höfðu flestar einnig minnkað starfshlutfall sitt jafnt og þétt í einhvern 

tíma. Í þessum aðstæðum ganga þær á áunninn veikindarétt til að fá greitt fullt kaup á meðan 

þær vinna skert hlutfall og þar til fæðingarorlofsgreiðslur taka við. Í viðtölunum kom fram 

hvernig áhrifum konur verða fyrir við að fá greidd laun frá fæðingarorlofssjóði en þar eru 

greidd 80% af meðallaunum síðustu 12 mánaða (Vinnumálastofnun, e.d.). Þar sem konur fara 

oftar í lengra fæðingarorlof en karlar verða tekjur þeirra fyrir meiri áhrifum heldur en tekjur 

karla. Guðrún dreifði fæðingarorlofinu sínu niður á 12 mánuði í stað sex mánaða og þ.a.l. 

hefur hún töluvert lægri tekjur í sínu orlofi og það í lengri tíma en maki hennar sem fór í 

samtals fjóra mánuði í orlof. Guðrún bætir við og segir: 

[..] en eins og bara hjá ótrúlega mörgum þá er karlinn með hærri laun heldur en 

konan og þar af leiðandi er það bara einhvern veginn skrifað í stein að konan sé 

lengra en heldur en karlinn. (Guðrún) 

 

Barneignir hafa áhrif á vinnutíma og getu kvenna til þess að geta sinnt vinnu til fulls. Í 

því samhengi nefndi Guðrún að hún sinnir vinnunni líka á kvöldin til að fá tíma með barninu 

sínu: 

Þá vill maður helst bara fá að vera með barninu sínu þann daginn því annars er það 

bara í leikskólanum alla aðra tíma. En ég held þússt ég pússlaði því þannig að ég var 

að vinna meira á kvöldin ömm bara af því ég vildi vera heima með barninu mínu 

þegar það er vakandi heima. (Guðrún) 

 

Anna nefnir einnig að eftir barneignir sé erfiðara fyrir hana að uppfylla vinnuskyldu o

er svona undantekning ef ég er með yfirvinnu og þá þarf ég eða þá er sú yfirvinna unnin 

ngis á grunnlaunum og geta ekki unnið meira og 

vinna jafnvel minna en samstarfsfélagar. Viðmælendur höfðu allar snúið aftur til vinnu í fullt 

starf og töldu annað ekki í stöðunni. Samhliða því að snúa aftur til vinnu höfðu þær áhyggjur 
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af vinnutíma og þurftu að halda mörgum boltum á lofti. Anna talaði um að hafa áhyggjur af 

að uppfylla ekki vinnuskyldu og geta það ekki því hún þarf að sækja barnið á ákveðnum 

tímum. Elín hefði getað hugsað sér að koma til baka eftir barnseignir og vinna 50% 

starfshlutfall til að byrja með og auka svo við sig með tíma en viðmót vinnuveitandans sýndi 

því ekki nægan skilning og ýtti frekar til þess að vinna 100% starf. Hún telur það heilbrigt 

fyrir mæður að hafa val um að koma til baka í minna starfshlutfall því konurnar eru í nýju 

hlutverki heima fyrir sem tekur oft mikinn toll. Reynslan að koma aftur til vinnu eftir 

fæðingarorlof var mismunandi eftir viðmælendum en alltaf kom upp sú athugasemd að þeim 

fannst þær hefðu verið lengi í burtu g kem til baka [..]  í bara að vera 9-5 vinnu sem er mjög 

skrítið eftir að vera búin að vera heima í ár. Maður þurfti soldið svona að finna taktinn svona 

lífstaktinn aðeins aftur. (Guðrún) 

Viðmælendur höfðu misjafna sýn á það hvernig upplifunin var af því að snúa aftur til 

vinnu. Þegar viðtölin eru skoðuð og greind má sjá að það hefur mikil áhrif á þær að snúa til 

baka og fylgja því miklar tilfinningar s.s. kvíði, stress og áhyggjur. Þær höfðu verið með 

barninu sínu nánast allan sólarhringinn í u.þ.b. heilt ár og því þurfti aðlögun fyrir þær og 

fjölskylduna. Anna lýsti upplifun sinni af því að snúa aftur til vinnu á stuttan og hnitmiðaðan 

kvíðvænlegt að koma til baka bara svona soldið upp á félagslega partinn ööm og 

bara hvort ég myndi ná að halda öllum boltunum á lofti  Tvær viðmælendanna töluðu um 

hvernig þær þurftu að aðlaga brjóstagjöf þar sem börn þeirra voru enn á brjósti þegar þær 

þurftu að snúa aftur til vinnu. Berglind talar um að það hafi skipt hana gífurlega miklu máli að 

maðurinn minn, Kári, bara í fæðingarorlofi heima þannig það var ekkert þússt vesen að þurfa 

viðmælendur stilltu fæðingarorlofinu upp þannig að maki tæki við í orlofi þegar móðirin fór 

að vinna en draga má þá ályktun að það skipti miklu máli og hafi jákvæð áhrif á konuna eins 

og Elín segir:   

Hann var heima og ég kom áhyggjulaus í vinnuna og vissi bara það að hann er bara 

heima með barninu [..]  við vorum einhvern veginn búin að púsla þessu þannig að 

hann myndi vera í ööö rúmu fæðingarorlofi þannig sko barnið myndi fá inn hjá 

dagmömmu og hann væri samt ennþá í fæðingarorlofi umfram þann tíma og gæti verið 

í aðlöguninni og öllu svoleiðis. (Elín) 

 

Spurt var um stöðu viðmælenda á vinnumarkaði eftir barneignir og hvort þær teldu 
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hana hafa breyst. Allar voru sammála um að það hefði orðið breyting. Þær upplifðu meira 

álag við að sinna starfi sínu, bæði á vinnustað og á heimilinu, og töldu sig jafnvel missa af 

tækifærum vegna þess að þær eru mæður. Guðrún nefnir sérstaklega að af því hún er líka 

kona þá hafi það enn meiri áhrif og telja má að feður upplifa ekki sömu mismunun og konur 

þurfi frekar að leitast eftir tækifærunum heldur en að fá þau upp í hendurnar: 

[..] og líka bara 

kvenmaður að það er kannski bara þússt mögulega minni tækifæri, já færri tækifæri. 

en maður þarf líka að leitast eftir því sjálfur en ekki bara að bíða eftir því að það komi 

til manns. (Guðrún) 

 

Elín segir konur hafa fordóma gagnvart hver annarri og dæmi bæði sig og aðrar fyrir 

að vera mæður. Eins og búast má við höfðu þessar konur áhyggjur af því að þurfa einhvern 

tímann að fara aftur í atvinnuleit. Berglind segist myndi fara varlega í að segja frá því að hún 

ætti börn: 

Maður þarf alveg að hugsa sig um eða maður myndi alltaf þússt taka það fram á 

endanum en hvort maður myndi byrja atvinnuviðtalið á því að segja að maður ætti 

barn. Maður myndi alveg hugsa sig tvisvar um þar. Ég hef heyrt bara í mörgum 

tilfellum að það er litið öðruvísi á umsækjendurna eftir að það er komist að því að þeir 

séu fjölskyldufólk. (Berglind) 

 

Þær telja það víst að konur sem eigi börn sé mismunað og að vinnuveitendur taki það 

inn í umræðuna þegar verið er að ráða starfsfólk. Anna talaði um að barnlausir einstaklingar 

séu frekar ráðnir og konum sé sérstaklega mismunað þar sem vinnuveitandinn gerir ráð fyrir 

að móðirin sé meira í burtu. Svo bætir Elín við að framgangur í vinnu geti reynst mæðrum 

erfiður, og sérstaklega í nýrri vinnu, þar sem talið er að þær eigi erfiðara með að klára 

verkefni vegna skuldbindinga heima fyrir. Anna sagði frá persónulegri reynslu af atvinnuleit 

þar sem henni þótti vinnuveitandinn setja það fyrir sig að hún ætti börn:  

Ööm ég hef lent í furðulegum atvinnuviðtölum þar sem ég ætli að eiga börn og þar er 

greinilega mismunun því þá hef ég skynjaði að atvinnuveitandinn er svona að setja 

fyrir sig að ef ég segi já að þá er hann að hugsa að ég verði verri kostur en ef ég hefði 

sagt nei. (Anna) 

 

Það er hægt að draga þá ályktun af frásögnum þessara kvenna að auðvelt sé fyrir 
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konur að dragast aftur úr launaþróun og geta þær átt erfitt með framgang í starfi.  

 

4.1.1. Mæðrasekt 

Hugtakið mæðrasekt er hugtak sem er vel þekkt í fræðiheiminum en engin 

viðmælendanna þekkti það. Í viðtölunum voru konurnar spurðar hvort þær þekktu þetta 

hugtak og hvort þær gætu túlkað það. Þrátt fyrir að þekkja ekki hugtakið gátu þær túlkað það 

nokkuð rétt, Elín túlkaði það svo: 

Að það standi fyrir að þú basiclly ert að gjalda fyrir þússt þú tekur ákvörðun að þú 

ætlar að vera mamma þússt allt í lagi með það en þússt móðureðlið er samt svo sterkt 

þér langar svo mikið að vera mamma en að gjalda fyrir það á vinnumarkaði [..]. En 

að við erum að gjalda fyrir það bara með að við erum eftir á í ótrúlega mörgu þússt 

eftirá í launum, eftir á í þússt eins og til dæmis þegar maður ferða skoða 

lífeyrissjóðinn sinn eða eitthvað svoleiðis það er alltaf að minnka í sjóðnum hjá 

okkur eftir því hvað við erum lengi í fæðingarorlofi og líka eins og margar konur 

taka sér veikindarétt áður en þær þegar þær eru óléttar áður en þær áður en hérna 

barnið fæðist og þá allt í einu ert þú búin að ganga á veikindarétt þinn. (Elín) 

 

Elín nefnir þarna þrjú atriði sem skipta miklu máli fyrir alla á vinnumarkaði; laun, 

söfnun lífeyrissjóðs og veikindaréttur. Öll þessi atriði verða fyrir miklum áhrifum þegar konur 

eignast börn og fara í fæðingarorlof. Karlar verða ekki fyrir sömu áhrifum þar sem þeir eru í 

flestum tilfellum ekki eins lengi frá vinnu og taka ekki veikindaleyfi eins og konur þurfa oft 

að gera fyrir settan dag. Anna skilgreinir hugtakið sem refsingu fyrir að vera móður á 

vinnumarkaði: 

Ég held að þetta tengist eitthvað því að það er verið að refsa mann fyrir að vera orðin 

móðir á vinnumarkaði, mögulega fær maður minni sénsa, verri vinnur eða lægri laun 

eða eitthvað þannig [..] mér finnst svona eins og ég eigi bara ekki jafn góðan kost að 

eiga jafn flottan feril og maki minn af því ég er mamman. (Anna) 

 

 Berglind bendir svo á, í sinni túlkun, hvernig hún upplifir mismunandi viðbrögð þegar 

kynin tilkynna vinnuveitenda um meðgöngu: 

það sé meira svona litið hornauga á mæðurnar þegar þær tilkynna að þær séu óléttar 

að gera í því. Á meðan karlarnir þá er bara skellt í viskíglas fagnað og bara. (Berglind) 
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Það sem kom á óvart var þó að Guðrúnu fyndist þetta ekki eiga mikið við hér á 

Íslandi, þá lýsti hún því í samtalinu að hún upplifði að barnið hennar hefði áhrif á hennar 

þússt eins þekkt hér en bara miða við þessa lýsingu þá 

 

 

4.1.2. Áhrif á maka 

Í viðtölunum voru konurnar spurðar um hvort og þá hvaða áhrif barneignir hafi haft á 

stöðu maka þeirra á vinnumarkaði. Svarið var alltaf að áhrifin hafi verið lítil sem engin. Þeim 

fannst hálf hlægilegt þegar þær voru inntar þess efnis hvort tekjur maka þeirra hefðu orðið 

fyrir svipuðum áhrifum og þeirra, en tekjur maka urðu ekki fyrir langvarandi áhrifum. Tekjur 

þeirra urðu einungis fyrir áhrifum þegar þeir fengu greiðslur frá fæðingarorlofssjóði sem eru 

80% af meðaltekjum einstaklingsins. Einn faðir fékk til dæmis stöðuhækkun, sem getur stutt 

þá kenningu að atvinnurekendur horfa ekki eins mikið til þess hvort að karl sé faðir eða ekki.   

Það kom fram að enginn maki minnkaði við sig vinnu fyrir eða eftir barneignir og fóru 

alltaf í styttra fæðingarorlof en konurnar. Makar þeirra tóku fæðingarorlof fyrstu vikurnar og 

svo oftast til að brúa bil þar til barnið komst í dagvistun. Makarnir taka því töluvert styttri 

tíma frá vinnu í senn og áhrif fjarveru þeirra því minni, eins og Elín sagði frá: 

það skapast ekkert gap þússt það skapast ekki svona þússt eins og að fara af 

vinnumarkaði, eignast barnið, þússt af því margar eru búnar að fara líka í 

veikindaleyfi, fæðingarorlof sem er mjög langt oft þússt, sumarfrí eða eitthvað [..]. 

Þetta skapar ógeðslega langt gap þarna sem gefur þér minna færi að fá 

launahækkunina á meðan þússt makinn verður ekki fyrir þessum áhrifum á 

vinnumarkaði hjá sér. (Elín) 

 

Árið 2020 breyttist réttur foreldra til fæðingarorlofs sem jafnar betur þann tíma sem 

foreldrar hafa til að skipta á milli. Allar þessar konur áttu barn fyrir þann tíma svo áhrif 

breytinganna koma ekki fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar og áhugavert gæti verið að 

skoða þau seinna.  

 

4.2 Hugræn byrði 
Hugræn byrði er hugtak sem er sífellt meira áberandi í umræðunni og mætti segja að 
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hafi orðið ákveðin vitundarvakning í samfélaginu. Óvænt þema skapaðist í viðtölunum sem 

snéri að hugrænni byrði og ræddu konurnar um atriði sem höfðu áhrif á þær sem þátttakendur 

á vinnumarkaði sem flokka mætti undir hugræna byrði. Það kemur ekki á óvart að konurnar 

báru oftast meiri ábyrgð á sínu heimili og verkefnum þar. Þær segjast vera voru samt mjög 

ákveðnar um að þær væru meðvitaðar um að skipta heimilisverkum jafnt á milli heimilisfólks. 

einhver ákveðinn sér 

um. Þegar Anna velti hugrænu byrðinni fyrir sér skilgreindi hún hana svona: 

Svona eins og ég skil þetta er þá er ég kannski að hugsa eða svona hugsa um allt sem 

á eftir að gera öö og uu hugsa um að allt sé gert og svona áhyggjur yfir því, ef ég er 

að skilja þetta rétt, að þússt að það gangi allt um að dæmið gangi upp [..] þá held ég 

að ég hugsi alveg töluvert meira um það en maki minn. (Anna) 

 

Makar þeirra voru oftar með ákveðin verkefni á heimilinu á meðan þær sjá smá um 

allt, sem styður fyrri rannsóknir og umræðu um hugræna byrði, eða þriðju vaktina. Konur eru 

frekar í því hlutverki að vera verkefnastjórar heimilisins og makar þeirra sinna þeim 

verkefnum sem þeim eru falin. Aðspurð sagði Elín 

 

Ég sé klárlega um þessa hluti ég mögulega bóka klippinguna fyrir manninn minn [..] 

ég held að sé kannski líka tengt því [..] að hann kannski stundum kemst ekki að að fá 

að gera það af því ég geri það bara, svona bara smá stjórnsemis dæmi, öö en já þússt 

öö það er klárlega aukið álag á því að koma barninu út [..] það er klárlega eitthvað 

sem er bara er frekar hjá mér, það væri kannski hægt að hafa það aðeins þægilegra 

fyrir mig. (Anna) 

Það var áhugavert að allar sögðust þær bera meiri ábyrgð gagnvart börnunum t.d. 

varðandi stærðir á fötum og að kaupa nýtt fyrir barnið. Elín sagði að þess háttar hlutir 

leggðust alltaf á konuna. Guðrún sagði mæður oft þurfa að bera ábyrgð á að hlutir séu tilbúnir 

og nóg sé til af þeim. Konurnar sögðust allar reyna að finna jafnvægi með mökum sínum við 

að skipta verkefnum jafnt og minnka hugrænu byrðina:  

Maður er svo ótrúlega meðvitaður um þetta hugtak (hugræna byrði) einhvern veginn 

og bara svona kannski frekar bara mental load-ið sem mamma er maður allt í einu 

farin að pæla þússt einhverjum check listum í höfðinu sem er bara muna eftir þessu 

fyrir leikskólann eða eitthvað svoleiðis. En við erum mjög dugleg að skipta með okkur 
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verkum á heimilinu. (Elín) 

 

Berglind fjallaði um mismunandi byrði kynjanna, hún hugsar meira um heimilisverkin 

en maki hennar hugsar meira um viðhald heimilisins. Hún segist halda að hugræna byrðin sé 

mismunandi:  

Ég myndi segja að við berum öðruvísi hugrænar byrðar öö ég ber kannski meira 

hugræna byrði gagnvart því að þrífa svona það sem sést ekki og meira svona halda 

yfirborðshreint [..] en hann hefur meiri svona hugræna byrði að pæla í er að koma leki, 

þússt heyrist eitthvað skrítið rafmagnshljóð [..]  þannig ég held stundum einmitt að 

þessi hugræna byrði þússt oft skiptist það alveg öðruvísi gagnvart á milli 

manneskjanna. (Berglind) 

Berglind sagði svo síðar að verkefni sem snúa að barni þeirra séu frekar á hennar 

ábyrgð. Samkvæmt viðtölunum virðast þær gera ákveðin greinarmun á hugrænni byrði sem 

móðir og sem maki, þó svo að í fræðunum sé ekki gerður munur þar á milli. Viðtölin styðja 

það að þegar konur eignast barn eykst hugræn byrði þeirra til muna. Það er hægt að draga þá 

ályktun að sú aukna byrði sem konur finna fyrir eftir barneignir hafi meiri áhrif á þær á 

vinnumarkaði heldur en margir gera sér grein fyrir og jafnvel ekki einu sinni konur. 

 Elín veltir því fyrir sér hvers vegna meiri ábyrgð lendir á konum og minnist þar á 

hversu mikinn stuðning konur fá við barneignir: 

Hegðunin kemur svo mikið af því ég fæ stuðningshóp, hann er ekki með 

stuðningshóp þússt hann er með örfáa vini sem hann ræðir við um svona hluti. 

[...]Hann fékk engan stuðning og það er ekki þetta stuðningsnet eða þetta net sem 

grípur þig þegar þú ert að eignast barn [..]. Núna þá er ég bara ennþá í þessum 

hugsunum með þennan stuðningshóp ennþá sem hann er ekki með. Þannig ég skil 

það alveg að þetta leggst á konuna að þessu leyti ennþá. (Elín) 

 

Þessi punktur er áhugaverður og það er hægt að gera ráð fyrir að konur fái meiri upplýsingar 

um barneignir. Því er þörf á að opna umræðuna svo karlar verði betur upplýstir og geti lagt 

sitt af mörkum í umönnun barnsins. Konurnar tala um að umræðan sé að opnast og makar 

þeirra séu meira meðvitaðir um hugræna byrði. Guðrún talaði um hvernig hennar maki varð 

meðvitaðri eftir umræðu á samfélagsmiðlum og að það sé auðveldara í dag að sækja 

upplýsingar.  

Úr þessum viðtölum má álykta að hugræn byrði kvenna hefur áhrif á þær út á 
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vinnumarkaðnum og spilar því stórt hlutverk í getu þeirra til að skila af sér vinnu svo vel sé 

og ná góðum árangri. Að bera mikla byrði heimilisins getur haft þau áhrif að konur þurfi að 

vinna styttra vinnutíma, vera meira frá vinnu eða sinna öðrum tilfallandi verkefnum. Það 

hefur bein áhrif á tekjur þeirra og frammistöðu á vinnustað. 

 Í ljósi þess að mæður bera oft mikla hugræna byrði kemur ekki á óvart að allar 

konurnar í viðtölunum telja það líklegra að kona sem er móðir þurfi að taka sér veikindaleyfi 

frá vinnu og verði frekar fyrir kulnun í starfi heldur en kona sem er barnlaus, Anna sagði: 

já ég held það og þá sérstaklega af því að heimilisparturinn er talsvert þyngri útaf barninu þó 

eða sem sagt af því ég held að þetta endi oftast á konunni og þá er eins og hún sé komin í 

200% vinnu á mörgum heimilum og þá held ég að við séum bara ótrúlega viðkvæmar fyrir því 

að að höndla ekki 100% eftir fæðingarorlof. (Anna) Guðrún segir það að vera móðir í dag sé 

mjög krefjandi þar sem samfélagslegar kröfur eru orðnar miklar og auðvelt sé að gleyma að 

hugsa um sig sjálfa. Það er mikilvægt að átta sig á að þó kona sé komin aftur til vinnu þýði 

það ekki að aðstæður hennar séu ekki krefjandi. Foreldrar geta verið að eiga við óvært barn 

sem sefur illa sem þýðir að foreldrarnir mæta illa sofnir til vinnu og þurfa þar að sinna sínu 

). Þráðurinn í 

viðtölunum var að konurnar setja sjálfar sig í síðasta sæti, eins og Elín talar um: 

Þegar maður eignast barn fannst mér eins og ég varð bara þússt forgangsröðunin fyrir 

sjálfan mig varð bara neðst skilurðu mig og það er bara þessi grunnþættir að hreyfa sig 

og borða hollt og sofa eru allir farnir. [..]Þú átt samt að koma í vinnuna og vera bara 

eh aa heyrðu allt í góðu og dududu og eitthvað svona þannig að það er farið og þú 

hefur miklu minni tíma til að hreyfa þig útaf þú ert bara í vinnunni 100% ferð svo 

heim, sinnir barninu þínu og svo þegar þú ert búin að sinna barninu og það fer að sofa 

þá ertu allt of þreytt til þess að hreyfa þig basically þannig þar er það líka farið og svo 

er bara svona maturinn það fer bara eftir því hversu góður þú ert að elda sjálf eða þússt 

af því sumir líka bara missa drifkraftinn í því að vilja elda þá kvöldmat, það er yfirleitt 

kvöldmaturinn sem að þúst verður þar.[..]. Þá ertu eiginlega bara búin að missa allar 

grunnstoðirnar þínar. (Elín) 

 

Konurnar finna fyrir mikilli pressu bæði frá sjálfum sér og samfélaginu að halda öllum 

boltum á lofti og það er frekar þannig að kröfurnar sem gerðar eru til kvenna aukast með barni 

frekar en að þeim sé sagt að minnka væntingar sínar í takt við það hlutverk að vera foreldri á 

vinnumarkaði. Fyrir móður sem á ungt barn að lenda í veikindaleyfi getur haft mikil áhrif á 
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hennar tekjur, þar sem hún er nýbúin að ganga á veikindarétt sinn í kringum barneignir og því 

jafnvel ekki búin að vinna það upp aftur. Einnig hefur það áhrif á tekjur hennar að þurfa að 

taka sér leyfi frá vinnu og missir þá kannski af tækifærum í vinnunni. Það er engin töfralausn í 

loftinu en þörf er á því að halda umræðunni áfram til að gera konum frekar kleift að minnka 

kröfur til sín og dreifa álaginu betur.  
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5. Samantekt 

Í upphafi var sett fram rannsóknarspurningin Hvaða áhrif  hafa barneignir á tekjur og 

stöðu kvenna á vinnumarkaði? Hvernig lýsa þessi áhrif sér? Töluverð þekking er til staðar um 

stöðu kvenna á vinnumarkaði og þau áhrif sem barneignir hafa á þær og þeirra stöðu. 

Niðurstöður úr viðtölum rannsóknarinnar styðja við það sem komið hefur fram í fyrri 

rannsóknum. Rannsóknir sýna að áhrif barneigna á tekjur mæðra eru neikvæðar þar sem þær 

eiga erfiðara með að ná framgangi í vinnu, vinna færri vinnustundir og sækja frekar í 

hlutastörf heldur en barnlausar konur eða karlar. Með þessari rannsókn var leitast eftir því að 

fá betri og skýrari svör um hvernig tekjur mæðra verða fyrir áhrifum og hvernig þessi áhrif 

lýsa sér. Niðurstöður í þessari rannsókn styðja það sem aðrar rannsóknir hafa sýnt, að 

barneignir hafi töluverð áhrif á konur á vinnumarkaði. Niðurstöðurnar sína einnig að glíma 

þarf við marga þætti í samfélaginu og á vinnumarkaði til að stuðla að betra og jákvæðara 

umhverfi fyrir mæður. 

 Rætt var við fjórar konur sem allar eru mæður á vinnumarkaði í dag. Allar eru þær 

sammála um að barneignir hafi haft neikvæð áhrif á tekjur þeirra og að lífið hafi orðið 

flóknara þegar þær eignuðust barn. Þær töluðu allar um að staða þeirra á vinnumarkaði hafi 

breyst eftir barneignir og ein af viðmælendunum hafði upplifað mismunun á vinnumarkaði 

eftir að hún varð móðir. Þær óttast það jafnvel að þurfa að fara í atvinnuleit, ein þeirra hafði 

lent í mismunun og aðrar höfðu heyrt af mismunun. Í fæðingarorlofi eiga mæður til að dragast 

aftur úr launaþróun og halda ekki í við vinnufélaga sína vegna þess að þær eru frá vinnu í 

langan tíma. Þegar kona kemur aftur til vinnu eftir fæðingarorlof er hún ekki í stöðu til að 

semja um hærri laun þegar hún hefur lítið sem ekkert í höndunum til að vinna með. Í þessu 

samhengi þarf að skoða betur hvernig tryggja megi að konur dragist ekki aftur úr og haldi í 

við samstarfsfélaga sína. Þó makar viðmælenda hafi tekið sér fæðingarorlof voru þær allar 

sammála um að makar þeirra hafi ekki orðið fyrir áhrifum á sínum vinnustöðum við að taka 

fæðingarorlof. Fæðingarorlof þeirra var styttra og þ.a.l. var ekki eins langt tímabil sem þeir 

voru frá vinnu og féllu þeir ekki aftur úr í launaþróun. Hér á landi var fæðingarorlofsrétti 

nýlega breytt og hafa foreldrar minna svigrúm til að deila á milli sín mánuðum í orlofinu. 

Feður hafa rétta á að vera í sex mánaða orlofi og vera lengur frá vinnu en hefur þekkst hingað 

til. Það verður því áhugavert að sjá hvort einhver breyting verði á stöðu kvenna og hvernig sú 

breyting kemur til með að vera. 

 Hugræn byrði var óvænt þema sem kom fram í þessari rannsókn og má draga þá 
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ályktun að sá þáttur getur haft mikil áhrif á konur og þeirra líðan. Hugræn byrði virðist spila 

mikinn þátt í því hversu mikið kona telur sig geta unnið. Viðmælendur voru meðvitaðar um 

hugtakið og telja maka sína einnig meðvitaða. Það virðist hins vegar vera að þær geri sér ekki 

grein fyrir hversu mikla byrði þær bera eftir barneignir. Meiri meðvitund er á milli para um 

verkefni heimilisins og heimilisverkum er skipt á milli en verkefni sem snúa að börnum 

virðast frekar lenda á konunni. Þar sem konur bera meira hugræna byrði af heimilinu má áætla 

að þær séu viðkvæmari fyrir því að þurfa í langtíma veikindaleyfi og gögn ættu að styðja það. 

Þegar konur bera eins mikla byrði og raun ber vitni úr þessari og öðrum rannsóknum má áætla 

að það geti haft mikil áhrif á stöðu þeirra á vinnumarkaði og tekjur þeirra geta orðið fyrir 

miklum áhrifum. Því er hægt að segja að með mikilli hugrænni byrði leitast konur frekar eftir 

því að minnka við sig vinnu eða vera lengi á sama vinnustað og leitast ekki eftir framgangi 

vegna þess að eitthvað verður að gefa eftir og þá er það vinnan. Maki kvenna mætir ekki 

sömu hindrunum og ber ekki sömu byrði og verður því ekki fyrir sömu áhrifum á 

vinnumarkaði. Allt helst þetta í hendur og karlar eða barnlausar konur verða eftirsóttari á 

vinnumarkaði. 

 Frekari rannsóknir vantar á þessu sviði hér á landi og sérstaklega í ljósi þess að 

fæðingarorlof hefur breyst. Einnig þarf að halda umræðunni áfram um hugræna byrði kvenna 

og mæðra í samfélaginu. Mikilvægt er að karlar taki þátt í umræðunni um breytingar og skora 

á stjórnvöld og samfélagið að gera breytingar. 
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