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ÚTDRÁTTUR 

Þróun vinnumenningar og breytt form vinnu hefur haft talsverð áhrif, einkum er 

varðar fjölskyldulíf og atvinnuhætti hér á landi sem og annars staðar. Aukin 

atvinnuþátttaka kvenna hafði í för með sér að nú er yfirleitt um tvær fyrirvinnur að 

ræða á mörgum heimilum. Samræming fjölskyldulífs og atvinnu hefur verið 

vaxandi verkefni í kjölfar aukinnar atvinnuþátttöku kvenna, breytinga á 

vinnumenningu og breytinga á hlutverkum kynjanna. Í þessari ritgerð er gerð 

fræðileg úttekt á stöðu þekkingar um samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu og 

fjölskylduvænum starfsmannastefnum fyrirtækja. Rannsóknir hafa m.a sýnt að 

þær breytingar sem orðið hafa á fjölskyldunni og atvinnulífinu hafa ekki farið 

fram með sama hraða sem hefur myndað misræmi. Það er ýmislegt sem setur fólki 

skorður við þessa samræmingu en fjölskylduvæn starfsmannastefna fyrirtækja 

getur stuðlað að auknum lífsgæðum starfsmanna. Margt bendir til þess að viðhorf 

stjórnenda og starfsmanna skipti meira máli hvað varðar samræmingu 

fjölskyldulífs og atvinnu heldur en skrifleg, opinber eða yfirlýst fjölskylduvæn 

starfsmannastefna. Nýting fjölskylduvænnar starfsmannastefnu byggir á 

vinnumenningu, ríkjandi gildum, hugmyndum um kynhlutverk og stöðu 

jafnréttismála á hverjum stað. 
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INNGANGUR 

Markmið þessa verkefnis er að gera fræðilega úttekt á stöðu þekkingar á 

samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu og kanna hvort fjölskylduvænar 

starfsmannastefnur fyrirtækja geti stuðlað að betri samræmingu fjölskyldulífs og 

atvinnu. Vinnumenning hefur tekið framförum á síðustu árum og áratugum í 

kjölfar upplýsingatækni og annarra efnahagsframfara. Í kjölfarið hafa miklar 

breytingar orðið á vinnumarkaði og lífsháttum fjölskyldunnar. Talað er um að þær 

breytingar sem orðið hafa á fjölskylduforminu hafi ekki farið fram með sama 

hraða og þær breytingar sem orðið hafa á atvinnulífinu og því hafi ákveðið 

misræmi skapast. Í breyttu umhverfi getur reynst erfitt að samræma fjölskyldulíf 

og atvinnu og því er verkefninu ætlað að kanna hvaða leiðir eru færar í því 

samhengi. Hver eru tengslin á milli breyttrar vinnumenningar, breyttra aðstæðna 

fjölskyldunnar og samræmingar fjölskyldulífs og atvinnu?. Hvað er fjölskylduvæn 

starfsmannastefna, hvað hefur hún að geyma og fyrir hverja er hún?. Hver eru 

tengsl sveigjanleika, breyttra kynhlutverka og samræmingar fjölskyldulífs og 

atvinnu? 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að fyrst er umfjöllun um 

vinnumenningu og breytt form vinnu, atvinnuþátttöku kvenna, dagvistun barna, 

fæðingar-og foreldraorlof, viðhorf til vinnu og álag í fjölskyldulífi og vinnu. Þar á 

eftir er fjallað um fjölskylduna í nútímasamfélagi, kynhlutverk, konur á 

vinnumarkaði og föður-og fyrirvinnuhlutverk. Þá er fjallað um samræmingu 

fjölskyldulífs og atvinnu, jákvæð og neikvæð smitunaráhrif og kynhlutverk. 

Umfjöllun um fjölskylduvænar starfsmannastefnur, nýtingu þeirra og framkvæmd 

kemur þar á eftir. Þá er sveigjanleiki í vinnu skoðaður með hliðsjón af kostum, 

göllum og notkunarmöguleikum kynjanna. Í kjölfarið eru tækifæri til 

sveigjanleika rædd sem og kostir þeirra og gallar. Í lokin eru helstu niðurstöður 

reifaðar og leitast verður við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var af 

stað með í byrjun. 
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1. VINNUMENNING OG BREYTT FORM VINNU 

Við lok 20.aldar mótast þverþjóðlegt umhverfi þar sem einstaklingar og stofnanir 

athafna sig í auknum mæli þvert á landamæri ríkja, oft án verulegra afskipta eða 

áhrifa ríkjanna sem þeir tilheyra. Hnattvæðing er almennt skilin sem aukning 

tengsla og samskipta milli fólks í ólíkum löndum eða heimshlutum, óháð 

landamærum, hún samtengir og sameinar heiminn meira en áður var. Með tilkomu 

hnattvæðingarinnar og breyttra vinnuaðferða fær menntun stærra hlutverk við 

skipan fólks í störf og úthlutun kjara, einnig sem launastigar breytast og launabil 

geta myndast. Hnattvæðingin hefur leitt af sér breytt skilyrði á vinnumarkaði. Í 

þessu umhverfi eru auknar kröfur gerðar um arðsemi fjárfestinga og harðari 

samkeppnisaðstæður, þetta hefur í för með sér að stjórnendur gera meiri kröfur 

um hagræðingu, framleiðsluaukningu og hvers konar umbætur. Þessar umbætur 

geta haft í för með sér fækkun starfsfólks og meira álag á þá sem eftir sitja í 

störfum einnig sem þetta leiðir til aukinnar áherslu á nýsköpun (Eitzen og Zinn,  

2004; Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005).  

Vestrænar rannsóknir hafa sýnt að ný form vinnu breiðast út í kjölfar 

þeirra breytinga sem hafa orðið á vinnumarkaði. Helstu breytingar eru þær að 

ráðningar fólks til tímabundinna verkefna hafa aukist. Starfsmannaleigur hafa 

aukið stafsemi sína, meðal annars með nýtingu erlends vinnuafls. Útboðum á 

einstökum verkþáttum fyrirtækja hefur fjölgað, m.a með fjölgun verktaka. 

Heimavinna eða  fjarvinna hefur aukist, sem felur í sér að vinnan er unnin heima 

eða að heiman sem frelsar atvinnurekendur frá hömlum svæðisbundinna 

vinnumarkaða. Einnig sem aukin áhersla hefur verið lögð á sveigjanleika á 

vinnumarkaði og í starfsliði einstakra fyrirtækja (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005).  

Hugmyndin um sveigjanleika á vinnumarkaði (flexible work) byggir á því 

staðlaða vinnumynstri sem kom fram í  kjölfar iðnvæðingarinnar á 19.öld. 

Iðnvæðingin er forsenda nútímalegra lífshátta sem einkennast m.a af 

verkaskiptingu og sérhæfingu, frjálsum viðskiptum, neyslu og frítíma. Á þessum 

tíma voru nýir starfshættir teknir upp og vinnan færðist að hluta frá heimilinu inn í 

verksmiðjurnar. Með iðnvæðingunni jukust lífsgæði og þarfir manna breyttust. 
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Hnignun hins staðlaða vinnufyrirkomulags sem áberandi var á öld 

iðnvæðingarinnar og ris sveigjanlegra vinnuhátta hefur verið rakið til þeirrar 

tilhneigingar starfsfólks og atvinnurekanda að velja sveigjanleika framar 

stöðluðum vinnuháttum. Með fyrirkomulagi sveigjanleika geta starfsmenn og 

atvinnurekendur skipulagt einkalífið á óháðan og áhrifaríkan hátt einnig sem 

atvinnurekendur geta skipulagt framleiðslu á skilvirkari og hagkvæmari máta 

(Edgell, 2006). 

Þær breytingar sem hafa orðið á vinnumarkaði í kjölfar hnattvæðingar eru 

nátengdar breyttum stjórnunaraðferðum svo sem endurskipulagningu vinnuferla 

(re-engineering), straumlínulögun framleiðsluferla (lean production), 

gæðastjórnun (quality management),  uppsögnum starfsmanna (downsizing), 

lágmörkun birgðahalds (just-in-time production),  lágmörkun fjárbindinga í rekstri 

(reduction of working capital) og virkjun mannauðsins (human capital 

management) (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt að vegna aukinna uppsagna starfsmanna stórra fyrirtækja 

hefur vinnuvikan lengst hjá mörgum starfsmönnum. Hin hefðbundna 40 stunda 

vinnuvika hefur lengst um sex klukkustundir að meðaltali frá 1960 fyrir hinn 

bandaríska starfsmann. Ef þessi lenging vinnustunda miðað við 40 stunda 

vinnuviku er borin saman við fjölda aukalegra vinnustunda fyrir fimm árum er um 

þriggja klukkustunda aukningu að ræða. Þetta þýðir að samræming fjölskyldulífs 

og atvinnu reynist þessum starfsmönnum sífellt erfiðari, og þá sérstaklega þeim 

sem bera ábyrgð á umönnun barna og eldri fjölskyldumeðlima (Hill, Hawkins, 

Ferris og Weitzman, 2001). 

Þjóðfélagsfræðingurinn Daniel Bell er sá kenningasmiður sem komst næst 

því að spá fyrir um tilkomu þekkingarhagkerfisins (um 1970), sem í dag virðist 

vera að festast í sessi í hagsælum ríkjum. Bell fjallaði einkum um vöxt 

þjónustustarfa í bandaríska hagkerfinu og vaxandi gildi menntunar og þekkingar í 

atvinnulífinu. Hann taldi að þekking, vísindi og rannsóknir myndu á endanum 

verða mikilvægasti framleiðsluþáttur nútímans. Þekkingarhagkerfið felur í sér 

aukið hlutverk þekkingar sem uppsprettu nýsköpunar, hagvaxtar, tilkomu nýrra 

atvinnugreina og umbyltingu þeirra gömlu. Vegna aukinna krafna um 

samkeppnishæfni og sveigjanleika í skipulagi, stjórnun og starfsháttum breytast 

víða aðstæður á vinnumarkaði. Starfsumhverfi launafólks breytist sem og hefðir 

og hættir. Nýjar starfsgreinar vaxa fram með miklum hraða á meðan eldri 
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starfsgreinar hopa á sama tíma og vinnumarkaðurinn lagar sig að nýjum kröfum 

atvinnulífsins. Þetta hefur því í för með sér að vinna og starfshættir breytast, sem 

og lífskjaradreifing, stéttaskipting, fjölskylduform og hlutverkaskipting kynjanna. 

Ný tækifæri verða til með nýrri tækni, nýjum starfsháttum, nýjum lífsháttum og 

nýju samfélagsformi. Þetta er nýr heimur tækifæra og hraða (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005). Vinnumarkaðurinn hefur að takmörkuðu leyti náð að 

aðlaga sig að breyttum fjölskylduháttum og vegna þess er mikilvægt að setja fram 

fjölskylduvæna starfsmannastefnu til að hlúa að fjölskyldunni (Linda Rut 

Benediktsdóttir, 1999). 

1.1 Atvinnuþátttaka kvenna 

Atvinnulífið hefur tekið miklum stakkaskiptum með aukinni atvinnuþátttöku 

kvenna en atvinnubylting kvenna hafði í för með sér breytt hugarfar og breytta 

fjölskylduhætti. Staða kvenna á vinnumarkaði hefur tekið stakkaskiptum með 

breyttum viðhorfum, aukinni atvinnuþátttöku og aukinni menntun (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Staðan í dag er sú að margar konur eru 

komnar út á vinnumarkaðinn og þær eru í meiri mæli farnar að taka að sér stöður 

sem karlar tóku sér aðeins hér áður. Erlendar rannsóknir sýna að frá 1960 hefur 

atvinnuþátttaka kvenna sem eiga börn þrefaldast (Eitzen og Zinn, 2004). 

Samkvæmt tölum Efnahags-og framfarastofnunarinnar, OECD, voru 83% 

íslenskra kvenna á aldrinum 15-64 ára á vinnumarkaði árið 2001, en meðaltalið í 

30 löndum OECD var þá 62% (Forsætisráðuneytið, 2004). Atvinnuþátttaka 

mæðra hefur aukist talsvert á síðasta áratug, þegar tölur frá árunum 1991 og 2000 

eru skoðaðar kemur í ljós að aukningin á atvinnuþátttöku mæðra sem eiga börn 

undir skólaaldri er meiri en mæðra sem eiga eldri börn. Ef vinnustundir á viku eru 

skoðaðar mátti sjá að vinnutími mæðra lengdist meira en vinnutími barnlausra 

kvenna (Valgerður Magnúsdóttir, 2002). 

Hugmyndin um karla sem fyrirvinnu og konur sem mæður og húsmæður 

eru á undanhaldi. Nú er yfirleitt talað um tvær fyrirvinnur en það þýðir samt ekki 

að staða kynjanna sé jöfn á vinnumarkaði. Staðreyndin er sú að laun kvenna eru 

oftast lægri en laun karla, konur eru því ekki jafnokar karla í þessu tilliti og það 

styrkir það fyrirkomulag að megin ábyrgð þeirra sé á umönnun barna og verkum 

heimilis (Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2007; Hill o.fl., 

2001).  



10 

1.1.1 Dagvistun barna 

Eitt af verkefnum útivinnandi foreldra í breyttu þjóðfélagi er að finna ásættanlega 

og aðgengilega dagvistun fyrir börnin. Með því er átt við kostnað, nálægð og 

samræmingu dagvistunar við vinnufyrirkomulag foreldranna. Dagvistun barna 

getur verið kostnaðarsöm og erlendar rannsóknir benda til þess að vöntun á 

ásættanlegri dagvistun fyrir börn geti haft í för með sér að konur velja þann 

kostinn í stöðunni að vinna hlutastörf eða velja sér vinnufyrirkomulag sem þær 

geta sinnt heiman frá sér (Eitzen og Zinn, 2004). 

Tölur frá Hagstofu Íslands (e.d) sýna að lengd viðveru barna á leikskólum 

frá 1998 til 2008 hefur aukist. Árið 2008 dvöldu 7.025 börn 9 klukkustundir eða 

lengur á dag í leikskólum á móti 2.743 árið 1998, þannig að aukningin er um 40% 

á þessu tíu ára tímabili. Þetta er í samræmi við aukna atvinnuþátttöku kvenna á 

vinnumarkaði og þær breytingar sem orðið hafa þar. 

1.1.2 Fæðingar-og foreldraorlof 

Sérstakt leyfi kvenna frá launavinnu í kjölfar meðgöngu, fæðingar og umönnunar 

barns hefur þekkst á Norðurlöndum í nokkurn tíma. Við lok 19. aldar og upphaf 

20. aldar voru fyrstu lagaákvæði sett í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Breytingar á 

lögum og reglum um fæðingarorlof eru nátengdar breytingum á samfélagslegri 

stöðu karla og kvenna sem orðið hafa á 20. öld. Hugsunin á bak við fæðingarorlof 

og þær breytingar sem hafa orðið þar á grundvallast á nauðsyn verndar móður og 

barns en tryggja þarf að aðstæður móður séu með þeim hætti að hvorugu þeirra 

stafi hætta af. Hugsunin var einnig sú að fæðingarorlof viðhaldi frjósemi, helst 

þannig að hún sé ekki lægri en þarf til náttúrlegs viðhalds þjóðar eða um 2,1 barn 

á hverja konu. Eftir því sem leið á 20. öldina jókst mikilvægi atvinnuþátttöku 

kvenna. Þegar kemur að mikilvægi fæðingar-og foreldraorlofs er vert að huga að 

þýðingu mannauðs í því sambandi en ekki má fara svo að barneignir leiði til þess 

að konur hrekjast af vinnumarkaði eða eru settar í  jaðarstöðu þar. Mikilvægi 

fæðingarorlofs er einnig fólgið í því að ekki sé hægt að mismuna konum í kjölfar 

þess að eignast barn og stunda launavinnu. Lög nr. 95/2000 um fæðingar-og 

foreldraorlof eru mikilvægt skref í átt til jafnréttis en með þeim lögum er körlum 

gert að auka hlut sinn við umhyggju og umönnun barna sinna (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007). Barneignir hafa lengi verið fleiri á hverja konu hér á landi en 

víðast hvar á Vesturlöndum. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands hefur barneignum 
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kvenna þó farið fækkandi jafnt og þétt en árið 1992 voru þær tæplega 2,2 á hverja 

konu en árið 2002 var talan komin niður í rúmlega 1,9 (Forsætisráðuneytið, 2004). 

Með löggjöf og kjarasamningum um fæðingar-og foreldraorlof hefur náðst 

mikilvægur árangur við að auðvelda launafólki að samræma fjölskyldulíf og 

atvinnu (Jón Sigurðsson, Margrét Kristmannsdóttir, Gunnar Björnsson, Guðlaugur 

Stefánsson og Maríanna Traustadóttir, 2008). 

1.2 Viðhorf til vinnu  

Almennt hefur fólk frekar jákvæð viðhorf til vinnu og vinnan er almennt talin 

vettvangur félagslegra tengsla, andlegrar örvunar og forsenda sjálfsvirðingar sem 

og annarra þátta sem fólk metur óháð þeim launum sem í boði eru (Kolbeinn 

Stefánsson, 2008). Jákvæð afstaða til vinnu og mikill vinnuvilji hefur haft mikla 

þýðingu fyrir framfaraþrótt vestrænna þjóða á síðustu árum og áratugum. Í 

rannsóknum á viðhorfum til vinnu má finna gögn sem túlka vísbendingar um 

mikilvægi vinnunnar í lífi fólks. Í rannsókn á viðhorfum til vinnu sem gerð var í 

15 OECD löndum árið 1990 var spurt um mikilvægi vinnunnar og fjölskyldunnar. 

Þess ber að geta að þessar tölur eru nokkuð komnar til ára sinna en það má leiða 

líkum að því að þær endurspegli á einhvern hátt viðhorfin í dag. Niðurstöðurnar 

eru þær að hátt í 85% íbúa telja fjölskylduna mjög mikilvæga í lífinu og rúmlega 

55% telja vinnuna mjög mikilvæga. Þá kom einnig fram að 90% svarenda vildu 

leggja meiri áherslu á fjölskyldulíf á næstu árum. Breytingar hafa einnig orðið á 

viðhorfum til vinnu hvað snertir inntak vinnunnar og þeirra verkefna sem 

starfsfólki er ætlað að sinna í vinnunni. Það þykir mikilvægt að störfin séu gefandi 

og áhugaverð og að þau skili árangri. Einnig er áhersla lögð á góð laun og gott 

samstarfsfólk. Ríkjandi skoðanir hagsælu OECD þjóðanna skapa góðan jarðveg 

fyrir aukið sjálfræði starfsfólks, meira gefandi og þroskandi verkefni og eykur þar 

með líkur á áhugaverðum störfum (Stefán Ólafsson, 1996).  

1.3 Álag í fjölskyldulífi og vinnu 

Í íslenskri rannsókn sem fjallar um álag í vinnu og á heimili og um árekstra vinnu 

og heimilis frá 2005 sem gerð var á vegum Rannsóknarstöð þjóðmála kemur fram 

að þrátt fyrir almennt jákvætt viðhorf til vinnu vill umtalsverður fjöldi Íslendinga 

draga úr vinnuálagi og verja meiri tíma til annarra hluta. Íslenska rannsóknin 

byggir á gögnum „ The International Social Survey Programme“ um fjölskyldulíf 
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og breytt kynhlutverk sem safnað var árið 2002. Í íslensku rannsókninni kemur  

einnig kemur fram að árekstrar vinnu og heimila eru tíðari hér en í vestrænum 

samanburðarlöndum sem skýrist að mestu af löngum vinnutíma. Þrátt fyrir þessar 

niðurstöður telja Íslendingar almennt hvorki vinnu sína né heimili vera mikla 

streituvalda í lífinu. Nær helmingur svarenda 49,4% telur sig skorta tíma til að 

ljúka þeim verkefnum sem þeir þurfa til að sinna heimilinu. Aðeins hærra hlutfall 

karla en kvenna telur sig skorta tíma til heimilisstarfa eða 51,3% á móti 47, 8% 

(Kolbeinn Stefánsson, 2008). Þetta eru athyglisverðar niðurstöður þar sem 

rannsóknir hafa sýnt að konur beri meiri þunga af ábyrgð heimilis (Andersen, 

2006; Hochschild, 1989). Þetta getur að hluta til skýrst af því að tímaskortur getur 

orsakast af aðstæðum utan heimilis og því getur það verið svo að karla skorti tíma 

til heimilisstarfa vegna þess. Ísland er í meðallagi hvað tímaleysi til heimilisstarfa 

varðar miðað við vestrænu samanburðarlöndin. Þegar kemur að því hvort 

einstaklingarnir telja heimili sitt vera streituvald kemur fram að tæpur fjórðungur 

telur heimili sitt vera streituvald en þrír af hverjum fjórum telur það ekki vera vald 

streitu, en vert er að hafa í huga að fleiri þættir en vinnuálag getur valdið streitu á 

heimili t.d ósætti fjölskyldumeðlima. Þegar kynjamunur er skoðaður í þessu ljósi 

kemur fram að konur telja frekar heimilið streituvald en karlar eða 26,9% á móti 

19,5%. Þegar kemur að því hvort einstaklingarnir telji starf sitt utan heimils vera 

streituvald kemur í ljós að meirihlutinn telur starf sitt utan heimilis ekki vera 

streituvald eða 54,2% en 40,7% telur hana vera það. Aðeins hærra hlutfall karla en 

kvenna telur vinnuna vera streituvald eða 42,1% karla á móti 39,3% kvenna. 

Einnig kemur í ljós að hærra hlutfall kvenna en karla eru mjög ósammála því að 

vinnan sé streituvaldur eða 32,7% kvenna á móti 27,5% karla (Kolbeinn 

Stefánsson, 2008). Þessar niðurstöður koma heim og saman við þær rannsóknir 

sem hafa sýnt að vinnan skipi almennt hærri sess í lífi karlar en kvenna (Dermott, 

2005; Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2006). 

Það er staðreynd að þjóðarframleiðsla íslendinga er með því hæsta innan 

landa OECD ef miðað er við höfðatölu en í lægri kantinum ef miðað er við fjölda 

vinnustunda. Vegna þessa telja sumir að það sé einkenni á launavinnu Íslendinga 

að þeir séu lengi í vinnunni en afkasti ekki endilega miklu. Ein skýring á þessu er 

sú að löngum vinnutíma fylgi gjarnan minnkandi afköst til lengri tíma litið og 

hafa rannsóknir bent til þess að mikið gæti verið til í því. Í könnuninni á vegum 

Rannsóknarstöð þjóðmála frá 2005 kemur fram að meirihluti svarenda telur sig 
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líða tímaskort í vinnunni, fleiri karlar en konur telja sig líða þennan skort á tíma í 

vinnu eða 62,3% karla á móti 49,0% kvenna. Þetta eru athyglisverðar niðurstöður 

í ljósi þess að karlar vinna að jafnaði lengri vinnudag en konur. Þegar kemur að 

því hvort starf utan heimilis valdi einstaklingunum streitu kemur fram að 

meirihlutinn telur vinnuna ekki vera streituvald eða 54,2% á móti 40,7% sem telur 

vinnuna vera streituvald. Mun hærra hlutfall kvenna en karla eru mjög ósammála 

því að vinnan sé streituvaldur, eða 32,7% á móti 27,5% sem er í samræmi við 

rannsóknir sem sýna að vinnan skipar almennt meiri sess í lífi karla en kvenna 

(Kolbeinn Stefánsson, 2008). 

Vinnan og heimilið eru þeir þættir sem skipta hvað mestu máli í lífi fólks 

og staðreyndin er sú að mestur tími fólks fer í að skipuleggja þessa þætti lífsins. 

Þar sem þessir þættir skipa svo veigamikinn sess getur komið til árekstra þannig 

að annað komi niður á hinu, með tilheyrandi áhrifum á vellíðan og lífsgæði. Það 

er ýmislegt sem setur fólki skorður við samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu, 

þættir á borð við fjárhagslegar skuldbindingar, neyslukröfur og 

samfélagsumhverfi gera það að verkum að fólk er tilbúið að leggja á sig 

umtalsverða vinnu til að halda í ákveðinn lífstíl. Hér á landi búum við við hátt 

húsnæðisverð, hátt matvælaverð, mikla neysluhyggju, mikla skuldsetningu 

heimilanna og hátt vaxtastig. Það má því segja að tekjuþörf heimilanna setji fólki 

skorður við ákvarðanatöku um vinnutíma (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). Á 

Íslandi er atvinnuþátttaka og fjöldi vinnustunda með því mesta sem þekkist í 

Evrópu og hér á landi eru fleiri börn á hverja fjölskyldu en gengur og gerist í 

löndunum í kringum okkur (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2006). Það 

má því ætla að fjölskylduvæn starfsmannastefna fyrirtækja sé mikilvæg forsenda 

samræmingar fjölskyldulífs og atvinnu í íslensku samfélagi. 
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2. FJÖLSKYLDAN Í NÚTÍMASAMFÉLAGI 

Á síðustu áratugum hefur fjölskyldan gengið í gegnum talsverðar breytingar hvað 

varðar gerð, samsetningu, stærð, verkefni og hlutverk. Langt fram á 20.öld var 

hlutverk fjölskyldunnar skilgreint í ákveðnum verkefnum með það að markmiði 

að komast af og einkenndust samskiptin af hagsmunatengslum. Nú á dögum er 

ákvörðun um lífsform tekin eftir aðstæðum en ekki fyrirfram ákveðnum 

hugmyndun eins og var við lýði á fyrri tíma. Hvað varðar breytingar á 

fjölskyldunni er sérstaða Íslands sú að þær samfélagsbreytingar sem áttu sér stað 

með nýjum skilyrðum og tækniþróun sem sköpuðust í kringum aldamótin 1900 

breyttu aldagömlu þjóðfélagi bændastéttar sem einkenndist af kyrrstöðu í útvegs- 

og iðnaðarsamfélag sem einkenndist fljótlega af vaxandi þjónustu og 

neyslumenningu. Fjölskyldugerðin breyttist því úr framleiðslu- í neyslueiningu. 

Fjölskyldutengsl og lífshættir hafa því tekið á sig fjölbreytta mynd (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). Fjölskyldan hefur verið skilgreind sem „hópur einstaklinga 

sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila tómstundum, hvíld, tilfinningum, 

efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru oftast fullorðnar manneskjur af 

báðum kynjum, eða einstaklingur ásamt barni eða börnum (þeirra). Þau eru 

skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri gagnkvæmri hollustu“ 

(Félagsmálaráðuneytið, 2001).  

Hugtakið fjölskylduábyrgð felur í sér ábyrgð einstaklings á umönnun og 

velferð barna, maka, foreldra, annarra ættingja og heimilisstarfa (Linda Rut 

Benediktsdóttir, 1999). Lengi vel hefur fjölskyldan talist hornsteinn íslensks 

samfélags og uppspretta lífsgilda og með íslensku fjölskyldustefnunni sem 

samþykkt var á alþingi árið 1997 var því gildi gert hátt undir höfði. Markmið 

opinberrar fjölskyldustefnu er að styrkja fjölskylduna og vernda án tillits til gerðar 

hennar og búsetu. Fjölskyldustefnunni er falið að efla fjölskylduna í 

nútímaþjóðfélagi, verkefnin eru margþætt og þau snerta öll svið þjóðlífsins 

(Þingskjal 1230, 1997). Samkvæmt þingsályktuninni var stofnað opinbert 

fjölskylduráð árið 1998. Hlutverk ráðsins er að veita stjórnvöldum ráðgjöf í 

málefnum fjölskyldunnar, koma á framfæri ábendingum um úrbætur í þeim efnum 

og annast gerð tillaga um framkvæmdaáætlanir ráðuneyta og verkaskiptingu ríkis 
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og sveitarfélaga. Fjölskylduráð hefur einnig það hlutverk að eiga frumkvæði að 

opinberri umræðu um málefni fjölskyldunnar, veita fjölskyldum leiðbeinandi 

upplýsingar, hvetja til aðgerða og stuðla að frekari rannsóknum á aðstæðum 

íslenskra fjölskyldna (Sigrún Júlíusdóttir og Drífa Sigfúsdóttir, 2001).  

Eitt af verkum fjölskylduráðs árið 2001 var að framkvæma könnun á meðal 

sveitastjórna með það að markmiði að leita svara við því hvort sveitastjórnir óskuðu 

eftir að fjölskylduráð mótaði „fyrirmynd að fjölskyldustefnu“ til að auðvelda þeim 

verkefnið. Öllum sveitastjórnum var sent bréf þar sem fjölskylduráð var kynnt sem 

og hlutverk þess og mikilvægi samstarfs við sveitafélögin. Könnuninni svöruðu 82 

sveitafélög af 124, eða 68% sveitafélaga í landinu. Með umsjón könnunarinnar fóru 

Sigrún Júlíusdóttir og Drífa Sigfúsdóttir. Hér verður aðeins fjallað um annan hluta 

könnunarinnar sem fjallar um tengsl fjölskyldulífs og atvinnu og hefur því þýðingu 

fyrir fjölskyldustefnu fyrirtækja. Annar hluti könnunarinnar fjallar sem fyrr segir 

um tengsl fjölskyldulífs og atvinnu og hvaða aðgerðum sveitarfélög hafa beitt til að 

bæta hag fjölskyldunnar. Kannað er hvort sérreglur um fæðingarorlof séu í gildi, 

hvort starfsmenn eigi kost á sveigjanlegum vinnutíma, hvort leikskólar bjóði upp á 

sveigjanlegan vistunartíma, hver séu gjöld vegna vistunar barna á leikskólum og um 

þjónustu í grunnskólum. Þegar kemur að niðurstöðum annars hluta kemur fram að 

sveitarfélögin hafa almennt ekki sérreglur um fæðingarorlof, með sérreglum er átt 

við t.d lengra orlof eða betri launakjör. Þegar kemur að spurningunni um hvort 

starfsmenn sveitarfélagsins eigi kost á sveigjanlegum vinnutíma kemur fram að 39 

sveitarfélög svara þeirri spurningu neitandi og 42 játandi. Þessi 42 sveitarfélög sem 

svöruðu játandi voru spurð nánar út í sveigjanleikann. Aðeins 22 sveitarfélög svara 

þessu nánar og kemur fram að sjö þeirra greina frá því að sveigjanleiki vinnunnar 

fari eftir eðli starfa, önnur sjö að sveigjanleiki vinnutíma teljist í hliðrun á átta tíma 

vinnudegi eftir störfum. Átta sveitarfélög greina nánar frá nýtingu sveigjanleikans 

og fimm þeirra segja nýtingu sveigjanleikans litla, en þrjú mikla (Sigrún Júlíusdóttir 

og Drífa Sigfúsdóttir, 2001).  

2.1 Kynhlutverk  

Með kynhlutverkum er átt við þann félagslega mun sem er á konum og körlum. 

Kynhlutverk móta sjálfsmyndina, stýra samskiptum við aðra, hafa áhrif á 

fjölskyldulíf og atvinnuþátttöku (Andersen, 2006). Þegar talað er um kynjatengsl 

er átt við samskipti kvenna og karla sem einstaklinga og hópa. Einnig felur það í 
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sér tengsl kynjanna á táknrænan og merkingarbæran hátt í þeim tilgangi að lýsa 

félagslegum eiginleikum eða aðstæðum. Hér er ekki átt við líffræðilegt kyn 

einstaklinga heldur hið félagslega kyn sem oftast er fjallað um sem karllægt eða 

kvenlægt, einnig nefnt kyngervi. Hefð hefur verið fyrir því í fræðunum að flokka 

veröldina í tvö svið, svið karla og kvenna (Gyða Margrét Pétursdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir, 2007). 

Þrátt fyrir þær breytingar sem hafa orðið á vestrænum samfélögum á 

undanförnum árum og áratugum er vinnumarkaðurinn enn kynbundinn. Skiptingin 

á vinnumarkaðinum er talin lárétt og lóðrétt. Með láréttri skiptingu er átt við að 

kynin gegna ólíkum störfum og með lóðréttri skiptingu er átt við að konur eru 

frekar í lægri þrepum vinnumarkaðarins sem sést á því að innan sömu starfa gegna 

konur síður stjórnunarstörfum en karlar (Forsætisráðuneytið, 2004; Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2004). Árið 2002 voru konur hér á landi fjórðungur sjálfstætt starfandi 

manna, samkvæmt vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands. Meðal kjörinna fulltrúa 

og stjórnenda voru konur tæp 30% sama ár (Forsætisráðuneytið, 2004). 

2.2 Konur á vinnumarkaði 

Svið kvenna, einkasviðið,  hefur verið tengt við barnauppeldi og umsjón heimilis 

á meðan svið karla, opinbera sviðið, hefur verið tengt við vinnu utan heimilis 

(Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2007). Í könnun á 

kynbundnum launamun á íslenskum vinnumarkaði frá 2008 kemur fram að 

almennt segjast karlar bera meiri ábyrgð á starfi en konur á meðan ábyrgð á 

heimilisstörfum og umönnun barna er frekar í höndum kvenna (Einar Mar 

Þórðarson, Heiður Hrund Jónsdóttir, Fanney Þórsdóttir, Ásdís A. Arnalds og 

Friðrik H. Jónsson, 2008). Hið félagslega kyn verður meðal annars til í gegnum 

vinnuna og því tekur vinnustaðurinn þátt í því að móta kynjaða sjálfmynd 

einstaklinga (Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2007; Morgan, 

2006). 

Hochschild (2005) hefur komst að því í rannsóknum sínum að á sama tíma 

og konur hafa aukið atvinnuþátttöku sína á vinnumarkaði hefur líf þeirra farið að 

snúast meira um vinnuna. Þetta hefur meðal annars gert það að verkum að 

togstreita hefur myndast á milli heimilis og vinnu því heima fyrir eru einnig 

skyldur sem þarf að sinna. Á mörgum heimilum er tíminn vel skipulagður  því í 
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þrönga dagskrá hversdagsins þarf að finna tíma fyrir barnauppeldi, áhugamál og 

húsverk. 

Afleiðingar þeirrar breytinga sem hafa orðið á atvinnulífinu og 

fjölskyldunni nefnir Sigrún Júlíusdóttir (2006) menningarlega mishröðun (e. 

cultural lag) en með því er átt við að samfélagsþróunin skríður hraðar fram en 

gildismiðuð aðlögun einstaklings og fjölskyldu. Þó að ný og hagstæð skilyrði 

skapist eimir áfram af þeim gömlu lífsháttum og hugarfari sem reynst hafa 

mönnum vel og í raun voru einkennandi fyrir þjóðina sem heild. Mishröðunin 

kemur fram í hugsunarhætti og lífsgildum, þó að breytingar komi fram fylgja 

lífsskoðanir og gildi ekki sama hraða. Eitt dæmi um mishröðunina er vinnuárátta 

Íslendinga og tíðni barneigna en alls staðar annars staðar í Evrópu hefur vinnutími 

styst talsvert (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Einnig má nefna launamun kynjanna en 

hann hefur haldist þrátt fyrir þær framfarir sem orðið hafa á vinnumarkaðnum og 

karlar verja enn fleiri klukkustundum á viku í vinnu utan heimilis á meðan konur 

hafa enn í meiri mæli en karlar fjölskylduábyrgðina í sínum höndum 

(Forsætisráðuneytið, 2004). Það má vera að breytingarnar nái ekki hraðar fram að 

ganga vegna þess að hin hefðbundna verkaskipting er samofin sjálfsmynd 

einstaklinganna. Það virðist vera svo að gömul gildi fjölskylduímyndarinnar sem 

byggja á vinnukvöð karlanna og ábyrgðarkvöð kvennanna togist enn á (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). 

Í umfjöllun sinni um störf kvenna fjallar Hochschild (1989) um „seinni 

vaktina“ eða the second shift en samkvæmt rannsóknum hennar þá vinna konur 

tvöfalda vinnu. Það er, eftir vinnudag þeirra í launaðri atvinnu tekur við vinnan 

inni á heimilinu. Að hennar mati eru því konur farnar að vinna talsvert langan 

vinnudag. Þetta er í samræmi við íslenskan veruleika en í rannsókninni frá árinu 

2005 á vegum Rannsóknarstöð þjóðmála sem fyrr er vísað í kemur fram að 

talsverður munur er á óskum kynjanna um tíma til heimilisstarfa (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2008), sem er í samræmi við niðurstöður Hochschild (1989). Hlutfall 

karla sem vill auka tíma sinn til heimilisstarfa er 43,6%  á móti 16,5%  kvenna. 

Þetta gefur til kynna að konur bera almennt meiri þunga af heimilisstörfum en 

karlar. Það kemur hins vegar fram í rannsókninni á vegum Rannsóknarstöð 

þjóðmála frá 2005 að nær 60% kvenna virðast sáttar við þann tíma sem þær verja 

til heimilisstarfa og aðeins tæp 25% vilja draga úr honum (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2008).  
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Í bandarískri rannsókn kemur einnig fram að þegar klukkustundir á viku í 

vinnu eru skoðaðar kemur fram að árið 1977 vörðu konur um 32.9 klukkustundum 

á viku til húsverka samanborið við 27.7 klukkustundir á viku árið 1997. 

Útivinnandi konur vörðu 18.5 fleiri klukkustundum á viku í húsverk árið 1977 

samanborið við  útivinnandi karlmenn. Einnig kemur fram að útivinnandi feður 

hafi aukið þann tíma sem þeir verja í umönnun barna frá 19.4 klukkustundum á 

viku árið 1977 í 24.3 klukkustundir árið 1997 (Hill o.fl., 2001). 

Í könnun Forsætisráðuneytis á efnahagslegum völdum kvenna kemur fram 

af þeim sem þekktu til stjórnunarstarfa kvenna að flestir þeir telja konur að jafnaði 

samviskusamari stjórnendur en karla og þeir voru enn fleiri sem töldu þær liprari í 

mannlegum samskiptum en karlar. Að jafnaði þóttu þær endast betur í starfi. Það 

sem helst kemur fram í stjórnunarstörfum hjá konum umfram karla er að þær 

þurfa meira að sinna fjölskyldu og heimili en karlar. Þá þykja þær að jafnaði hafa 

minni tengsl utan fyrirtækis, eiga erfiðara með að taka gagnrýni og vera lengur að 

taka ákvarðanir en karlkyns stjórnendur (Forsætisráðuneytið, 2004).  

2.3 Föður-og fyrirvinnuhlutverk 

Föðurhlutverkið hefur gengið í gegnum talsverðar breytingar á undanförnum 

áratugum. Það hefur þróast frá því að vera fjarlæg fyrirvinna sem lætur móðurinni í 

hendur ábyrgð á uppeldi barnanna yfir í að þeir taka æ meiri þátt í umönnun barna. 

Föður- og fyrirvinnuhlutverkinu eru gerð skil í rannsókn Esther Dermott (2005) en 

hún fjallar um feður og túlkun þeirra eða skilning á föður- og fyrirvinnuhlutverkinu. 

Hún byggir á niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á 25 útivinnandi feðrum. Það 

sem vekur athygli er að feðurnir upplifa ekki mikla togstreitu á milli fjölskyldulífs og 

vinnu, þeir eru ekki í kappi við tímann við að sinna báðum þessum hlutverkum eins 

og fyrri rannsóknir hafa bent til. Þá kemur í ljós að upplifun feðranna á því hvað það 

er að vera góður faðir og góður starfskraftur er háð skilgreiningu á tíma. Sá tími sem 

fer í launavinnu er yfirleitt mældur í klukkustundum og mínútum á meðan tími sem 

fer í umönnun barna er oftast metinn eftir gæðum tímans (Dermott, 2005).  

Samkvæmt Dermott (2005) hafa nýlegar rannsóknir bent til þess að feður hafi 

aukið tíma sinn í umönnun barna og það hafa verið raddir uppi um það að karlmenn 

vilji verja meiri tíma í umönnun barna. Á sama tíma er enn jafn mikilvægt að karlar 

sinni launavinnu sinni vel til þess að teljast fullgildir meðlimir samfélagsins. Þess 

vegna kemur á óvart sem fyrr segir að feðurnir upplifa ekki mikla togstreitu á milli 



19 

fjölskyldulífs og vinnu eins og fram kom í rannsókninni. Löng viðvera í launavinnu 

felur í sér dugnað og sýnir ábyrgð. Mælikvarðinn er á fjölda klukkustunda en ekki á 

magn vinnunnar. Starfsmönnun er einkum hrósað fyrir það hversu lengi þeir eru á 

vinnustaðnum og þeir sem dvelja á vinnustaðnum frá morgni til kvölds eru 

sérstaklega ábyrgir og duglegir. Feðurnir í rannsókn Dermott telja flestir mikilvægt að 

verja tíma með börnum sínum. Þeir eru sammála um það að til þess að teljast góður 

faðir er mikilvægt að mynda náin tengsl við börn sín. Það virðist þó rökrétt að því 

meiri tíma sem feður verja með börnun sínum því nánari séu tengslin. Feðurnir í 

rannsókninni töldu vel hægt að mynda sterkt samband við börnin með litlum tíma. 

Það kom í ljós í að það voru ákveðnir hlutir sem feður sáu einkum um í tengslum við 

börnin meðal annars að útbúa morgunverð fyrir þau og að lesa fyrir börnin fyrir 

svefn. Þá höfðu íþróttaviðburðir, fjölskyldukvöld, þátttaka í áhugamálum og mæting 

á skólaleikrit sérstaka merkingu fyrir föðurhlutverkið (Dermott, 2005).  

Í rannsókn Gyðu Margrétar Pétursdóttur og Þorgerðar Einarsdóttur (2007) 

kemur fram að þeir karlar sem nýta sér sveigjanlega starfsmannastefnu eiga í flóknu 

sambandi við stefnuna. Þeir telja sig þurfa að réttlæta afstöðu sína fyrir sjálfum sér og 

öðrum hvort þeir nýta sér sveigjanleikann eða ekki. Þeir karlar sem nýta sér 

sveigjanleikann undirstrika hlutverk sitt sem fjölskyldufeður eða taka sérstaklega 

fram andstöðu sína við hraða og ómanneskjuleg gildi einkamarkaðarins. Í 

rannsókninni gátu þær Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður Einarsdóttir lesið á 

milli línanna að það viðhorf að ekki þyki jafn „fínt“ fyrir karla að vinna hjá 

Reykjavíkurborg eins á einkamarkaði, en þær túlka það svo að hluta til vegna 

réttlætingar karlanna á því af hverju þeir eru ekki að vinna á einkamarkaði. Það er 

staðreynd að háskólamenntaðir karlar á einkamarkaði þéna allt að 45% meira en 

háskólamenntaðir karlar sem starfa hjá opinberum stofnunum eða fyrirtækjum. Karlar 

sem hafa efasemdir um sveigjanleikann líta gjarnan til einkamarkaðarins og telja 

fjölskylduvænleika ýmist lélega stjórnunarhætti eða til merkis um að starfsemin byggi 

ekki á alvöru. Það virtist því vera svo að sérfræðimenntuðu karlarnir sem störfuðu hjá 

Reykjavíkurborg upplifa það að vera „borgarstarfsmenn“ fyrir neðan virðingu þeirra 

eða það samræmist ekki hugmyndum þeirra um karlmennsku og hlutverki 

fyrirvinnunnar. Karlar sem ekki hafa sérmenntun njóta mun meira sjálfræðis og meiri 

hreyfanleika en konur í sömu  stöðu samkvæmt fyrrnefndri rannsókn. Það er því 

munur á kynjunum þegar kemur að raunverulegum sveigjanleika sem og upplifun 

starfsmanna af sveigjanleika eða huglægum sveigjanleika. Þeir starfsmenn sem hafa 
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minni menntun líta sveigjanleikann gjarnan hornauga á meðan þeir sem voru meira 

menntaðir litu á hann jákvæðari augum (Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2007). 

Sú hugmynd að karlar eigi að vinna langan vinnudag er rík í íslensku samfélagi. 

Í rannsókn Gyðu Margrétar Pétursdóttur og Þorgerðar Einarsdóttur (2006) á 

vinnumenningu, fjölskylduábyrgð og kynjatengslum sem fyrr er vitnað í kemur fram í 

viðtölum við suma karlanna að sjálfsmynd þeirra byggir að stærstum hluta á því að 

vera í launaðri vinnu. Í rannsókninni svarar karlkyns starfsmaður til að mynda að: „Ég 

hef alltaf bara unnið... alltaf 12 til 14 tíma... ég er bara vanur þessu, ég hef ekkert 

verið að pæla neitt í því hvað klukkan er maður bara klárar verkið og, þó að maður 

byrji fimm á morgnana þá bara klárar maður það sem þarf að gera“(bls. 27). Af 

svarinu að dæma gegnir þessi karlmaður fyrirvinnuhlutverkinu á heimili sínu og hefur 

sennilega minna með ábyrgð á umönnun barna að gera, samræming fjölskyldulífs og 

atvinnu er því líklega ekki á hans verksviði. Samkvæmt könnun á kynbundnum 

launamun á íslenskum vinnumarkaði frá 2008 kemur fram að karlar vinna að jafnað 

lengri vinnutíma en konur (Einar Mar Þórðarson o.fl., 2008). 

Í rannsókn McIntosh (2003) virðist í fyrstu sem feðurnir í rannsókninni hefðu 

mestan áhuga á vinnu sinni og minni áhuga á fjölskyldu sinni og heimili, nokkurs 

konar ástríða fyrir vinnunni í bland við samviskubit. Þetta er ákveðin valþröng 

(dilemma) sem nútíma feður standa frammi fyrir. Þeir átta sig á mikilvægi föður-og 

fyrirvinnuhlutverksins, en það síðarnefnda virðist skipta sköpum fyrir sjálfsmynd 

þeirra sem virðist vera byggt á gömlum gildum. Á sama tíma vilja þeir standa sig í 

fjölskyldulífinu og standa í framlínunni við hlið fjölskyldunnar. Rannsóknin gefur til 

kynna kynslóðabreytingar hvað þetta varðar þar sem feðurnir í rannsókninni eru 

meðvitaðir um að þeir vilji ekki haga fjölskyldulífinu á þann hátt sem feður þeirra 

gerðu. Næstum 60% þeirra feðra sem rannsóknin náði til töldu sig upplifa meira 

samviskubit í tengslum við vanrækslu á verkefnum heimilisins en feður þeirra gerðu. 

Um 30% feðranna voru sammála því að vinnan hefði truflandi áhrif á einkalífið og 

um 41% þeirra vinna fyrir fyrirtæki eða stofnun þar sem fjölskylduvæn úrræði standa 

þeim ekki til boða. 
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3. SAMRÆMING FJÖLSKYLDULÍFS OG ATVINNU 

Jafnvægið á milli fjölskyldulífs og atvinnu hefur verið sett úr skorðum hjá fjölda 

fólks sökum nútímatækninnar. Upplýsingatæknin hefur gert það að verkum að 

fyrirtæki þarfnast oft og tíðum mönnunar allan sólarhringinn. Skipulag vinnutíma 

getur því auðveldað atvinnurekendum að manna starfsemina og mæta um leið 

óskum um vinnutíma (Hill o.fl., 2001). Þær breytingar sem orðið hafa á 

vinnumarkaðnum og fjölskylduforminu hafa leitt til þess að nú er yfirleitt um tvær 

fyrirvinnur að ræða á mörgum heimilum sem gerir það að verkum að 

einstaklingarnir þurfa oft og tíðum að samræma fjölskyldulíf og atvinnu. 

3.1 Smitunaráhrif 

Til að skýra hvernig fjölskyldulífið og vinnan hafa áhrif á hvort annað er stundum 

talað um smitunaráhrif en með því er átt við hvernig þátttaka á einu sviði hefur 

áhrif á þátttöku á öðru. Áhrifin geta bæði verið jákvæð og neikvæð. Þegar um 

jákvæð áhrif er að ræða er átt við þegar velgengni í öðru hlutverkinu hefur jákvæð 

áhrif á hitt hlutverkið og neikvæð áhrif þegar of mikið álag er  til staðar sem hefur 

neikvæð áhrif á hitt hlutverkið (Dilworth og Kingsbury, 2005; Hill, o.fl., 2001).  

Erlendar rannsóknir innan fræðanna sem og fyrirtækja hafa sýnt að 

svokölluð smitunaráhrif berast frá vinnustaðnum yfir á heimilið og öfugt. Þá hafa 

rannsóknir sýnt að smitunaráhrifin geta tengst samræmingu fjölskyldulífs og 

atvinnu á jákvæðan og neikvæðan hátt (Hill, o.fl., 2001). Rannsóknir á 

samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu hafa meira skoðað neikvæð smitunaráhrif 

en jákvæð (Kolbeinn Stefánsson, 2008). 

3.1.1 Jákvæð smitunaráhrif 

Í rannsókn á jákvæðum smitunaráhrifum í tengslum við samræmingu 

fjölskyldulífs og atvinnu beina Pedersen o.fl. (2009) spjótum sínum að því 

hvernig fjölskylduvæn úrræði sem fyrirtæki setja fram í starfsmannastefnu tengist 

jákvæðum smitunaráhrifum. Jákvæð smitunaráhrif frá fjölskyldu yfir til vinnu eru 

þegar velgengni í fjölskyldulífinu hefur jákvæð áhrif á vinnuna sem leiðir af sér 

að starfsmaðurinn sýnir meiri þátttöku, ánægju og frammistöðu. Að mati Pedersen 
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o.fl. geta ráðstafanir fyrirtækja um fjölskylduvænleika leitt af sér aukningu í 

jákvæðum smitunaráhrifum og með ráðstöfunum getur vinnan og fjölskyldulífið 

myndað ákveðna heild. Þau fjölskylduvænu úrræði sem sérstaklega voru skoðuð 

eru úrræði tengd umönnun barna svo sem sveigjanlegur vinnutími, leyfi frá vinnu 

til umönnunar barna, möguleikinn til að sinna veiku barni og leyfi mæðra til að 

sinna brjóstagjöf í vinnunni. Þetta var skoðað með hliðsjón af 

hlutverkakenningum (e. role theory) sem fela í sér að mismunandi hlutverk hafi 

mismunandi þýðingu fyrir einstaklinginn hvað varðar væntingar og skyldur. 

Kenningin gerir ráð fyrir þeim áhrifum sem mismunandi kröfur hafa á hlutverk 

einstaklinga sem og persónulega og félagslega ráðsnilld einstaklingsins í að velja 

sér ákjósanleg hlutverk. Þátttaka í fleiri en einu hlutverki getur verið jákvæð 

reynsla sem hefur ávinning í för með sér. Með því að gera útivinnandi foreldrum 

kleift að sinna fjölskyldumálum með fjölskylduvænlegum leiðum er verið að búa í 

haginn fyrir fyrirtækið því miklar líkur eru á því að jákvæðu áhrifin skili sér í 

vinnuna með aukinni frammistöðu og ánægju starfsmanna (Pedersen, Minnotte, 

Kiger og Mannon, 2009).  

3.1.2 Neikvæð smitunaráhrif 

Almennt er talið að vinna hafi neikvæð áhrif á heimilislíf með tvennum hætti. 

Vinnan er oft tímafrek og dregur úr þeim tíma sem fólk hefur til að sinna 

heimilisstöfum (Hochschild, 1997). Hitt sem getur haft áhrif á heimilislíf er í 

gegnum svokallaða smitferla þar sem álag á vinnustað hefur áhrif á líðan fólks á 

heimilum, fólk getur til að mynda yfirfært pirring frá vinnu yfir til heimilis 

(Kolbeinn Stefánsson, 2008). Rannsóknir á samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu 

hafa mikið beint spjótum sínum að þeim árekstrum sem verða hjá vinnandi fólki í 

tengslum við þessa samræmingu. Þessir árekstrar fela í sér að fólk upplifir mikið 

álag í vinnu og vinnan inni á heimilinu verður byrði. Smitunaráhrifin hafa einnig 

leitt til þess að einstaklingar draga sig í hlé frá fjölskyldutengslum, aukningu á 

átökum innan hjónabanda, minni skilningi á upplifun barna og minni þátttöku í 

heimilisstörfum, þunglyndi og óhóflega notkun áfengis svo eitthvað sé nefnt (Hill 

o.fl., 2001).  

Neikvæð smitunaráhrif frá fjölskyldulífi yfir til vinnu eru til að mynda 

þegar skyldur heimilis eru það mikil byrði fyrir einstaklinginn að áhrif þess berast 

yfir í vinnuna. Í rannsókn Keene og Reynolds (2005) á smitunaráhrifum frá 
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fjölskyldulífi yfir til vinnu sem unnin var úr gögnum úr alþjóðlegri könnun á 

breytingum á vinnumarkaði frá 1992, 1992 National Study of the Workforce 

(NSCW) kemur fram að 32% kvenna greina frá einhverjum áhrifum 

fjölskylduábyrgðar á frammistöðu í vinnu á móti 17% karla. Þetta má að hluta til 

skýra með því að konur gera frekar ráðstafanir varðandi vinnu með t.d neitun á 

yfirvinnu, endurskipulagningu vinnutíma og með fækkun verkefna til að mæta 

þörfum fjölskyldulífsins. Einnig kemur fram að 42% kvenna á móti 32% karla 

telja sig hafa gert fyrirkomulag um aðlögun um vinnu til að mæta 

fjölskylduþörfum, niðurstöðurnar gefa því til kynna að konur verði frekar fyrir 

neikvæðum smitunaráhrifum frá fjölskyldulífi yfir til vinnu en karlar. Giftir 

starfsmenn með börn tilkynntu frekar um áhrif fjölskylduábyrgðar á vinnu en 

barnlausir (Keene og Reynolds, 2005).  

Vinna sem felur í sér miklar kröfur hefur neikvæða tengingu við 

smitunaráhrif frá vinnu yfir til fjölskyldu hjá báðum kynjum. Það að hafa stjórn á 

vinnuáætlun virðist draga úr neikvæðum afleiðingum vinnunnar á heimilislífið en 

þó aðeins hjá giftum konum. Þessar niðurstöður gefa til kynna að lykillinn að 

lausn á smitunaráhrifum geti verið að gera breytingu á þeim aðferðum sem 

notaðar eru við skipulag á vinnu sem og vinnumenningu til að auðvelda 

starfsmönnum samræmingu á fjölskyldulífi og vinnu. Neikvæð smitunaráhrif frá 

fjölskyldulífi yfir til vinnu geta haft í för með sér að starfsmenn velja sér 

sveigjanlegt fyrirkomulag vinnu t.d hlutastarf (Keene og Reynolds, 2005).  

Erlendar rannsóknir á vinnufyrirkomulag í tengslum við samræmingu 

fjölskyldulífs og atvinnu sýna einnig að konur gera oftar en karlar sérstakt 

fyrirkomulag um vinnu vegna fjölskylduábyrgðar. Í rannsókn á einstaklingum sem 

allir áttu maka/sambýlismann eða sambýliskonu sem var á vinnumarkaði kemur 

fram að konur eru tvisvar sinnum líklegri en karlar til að hlífa fjölskyldunni við 

smitunaráhrifum vinnu með því að minnka vinnutíma, neita að vinna yfirvinnu, 

neita vinnu sem felur í sér tíð ferðalög og með því að hafna stöðuhækkun sem 

hefur í för með sér flutning (Becker og Moen, 1999).  

Í íslensku rannsókninni sem fjallar um álag í vinnu og á heimili og um 

árekstra vinnu og heimilis á vegum Rannsóknarstöð þjóðmála frá 2005 sem áður 

er vitnað í kemur fram að rannsóknir á árekstrum á milli heimilis og vinnu hafa 

mikið verið takmarkaðar við áhrif vinnu á heimilislíf og sérstaklega hefur verið 

horft til áhrifa á fjölskyldur sem hafa tvær fyrirvinnur í fullu starfi. Þegar horft er 
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til aukinnar þátttöku kvenna á vinnumarkaði á undanförnum áratugum þá er þessi 

áhersla skiljanleg en þó ekki einhlít. Það er ýmislegt annað sem hefur áhrif á þetta 

og í seinni tíð hafa sjónir frekar beinst að samspili heimilis og vinnu og því veitt 

athygli að heimilislífi getur fylgt álag og streita sem getur komið niður á launaðri 

vinnu. Í rannsókninni kemur fram að þegar á heildina er litið virðast árekstrar 

heimilis og vinnu vera með mesta móti hér á landi samanborið við aðrar vestrænar 

þjóðir. Það virðist vera svo að vinnan þrengi meira að heimilinu heldur en 

heimilið að vinnunni sem er í samræmi við erlendar rannsóknir. Það virðist fara 

saman að því meira sem vinnan þrengir að heimilinu því meiri neikvæð áhrif 

hefur heimilislífið á vinnu fólks, þó eru tengslin ekki afgerandi. Fólk nýtur meiri 

sveigjanleika hvað varðar gæði og magn vinnuframlags í vinnu sem gerir það að 

verkum að fólk getur frekar látið heimilisstörfin mæta afgangi (Kolbeinn 

Stefánsson, 2008). Þess ber að geta að gögnum þessara rannsóknar var safnað árið 

2005 og því ber að setja fyrirvara á niðurstöður í ljósi þeirra efnahagsþrenginga 

sem komu fram í íslensku samfélagi í kjölfar efnahagshrunsins í október 2008. 

3.2 Kynhlutverk og samræming 

Forsenda þess að konur og karlar geti tekið jafnan þátt í atvinnulífinu er að þau 

skipti með sér ábyrgð á heimilishaldi, bæði heimilisverkum og uppeldi barna (Jón 

Sigurðsson, o.fl., 2008). Fólk kemur sér upp ýmsum aðferðum við að mæta 

kröfum um ábyrgð og samræma fjölskyldulíf og atvinnu. Það er ákveðinn 

ágreiningur sem getur komið upp í hjónaböndum í tengslum við þessa 

samræmingu. Konur bregðast stundum við því með því að reyna að 

endurskilgreina stöðu sína innan hjónabandsins, velja sér maka með það að 

leiðarljósi að hann vinni heimilisverkin til jafns við konuna eða að reyna að breyta 

hugmyndum makans um stöðu hans innan heimilis þannig að hann taki jafnan 

þátt. Sumar konur reyna að virkja maka sína til meiri þátttöku í verkum heimilis 

með því að bera fyrir sig úrræðaleysi yfir sumum verkefnum, aðrar konur reyna 

einfaldlega að þröngva heimilistörfunum upp á maka sína (Andersen, 2006).  

Aðrar konur taka á sig hlutverk ofurmömmunnar og vinna verkin sjálfar en 

fram kemur í rannsókn Hochschild (1989) á fjölskyldum þar sem báðir aðilar 

vinna úti, að þær konur sem fara í hlutverk ofurmömmunnar eru oft ekki í takt við 

sjálfar sig og tilfinningar  sínar. Enn aðrar konur bregðast við með því draga úr 

launavinnu utan heimilis, fá utanaðkomandi aðstoð frá vinum og fjölskyldu eða 
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greiða fyrir slíka aðstoð, þetta gera þær til að forðast fyrrnefnd átök innan 

hjónabandsins (1989). Aðrar rannsóknir hafa sýnt að pör eða hjón gera nokkurs 

konar framtíðaráætlun um verkaskiptingu, til dæmis þannig að maðurinn beri 

ábyrgð á verkefnum heimilis og konan beri ábyrgð á tekjum heimilis (Becker og 

Moen, 1999). En samkvæmt rannsóknum Hochschild er algengast að konur dragi 

úr vinnu og takmarki starfsferil sinn. Þetta á sér sérstaklega stað í kjölfar fæðingar 

barns en er einnig bundið við stéttarstöðu (Hochschild, 1989).  

Í sænskri rannsókn kemur fram að konur upplifa frekar streitu í 

hlutverkum en karlar þegar kemur að því að samræma fjölskyldulíf og atvinnu. 

Fleiri konur en karlar óska eftir því að vinna minna og þá hefur það einnig áhrif ef 

konurnar eiga börn. Þegar kemur að einstaklingum í ábyrgðarstöðum breytist þetta 

þannig að svör kynjanna verða svipuð en talið er að umbun í slíkum störfum hafi 

þar áhrif á en umbun í formi hróss er oft meiri í umhverfi starfa sem fela í sér 

ábyrgð sem skilar sér í jákvæðari sjálfsmynd og sjálfsöryggi einstaklinganna 

(Nordenmark, 2002).  
Hugarfarið hefur því breyst frá því sem áður var þar sem konur sinntu 

heimilis-og uppeldisstörfum á meðan karlar voru fyrirvinnur utan heimilis. Þrátt 

fyrir þessar breytingar á hlutverkaskiptum kynjanna þá er veruleikinn sá að erfitt 

reynist að finna jafnvægi á milli fjölskyldulífs og atvinnu. Félagsfræðingar hafa í 

rannsóknum sínum komist að því að það hvernig fólk samræmir fjölskyldulíf og 

atvinnu er háð stéttarstöðu, kyni og hjúskaparformi. Konur úr verkastétt eru 

líklegri til að setja fjölskylduna í forgang á meðan framakonur eru líklegri til að 

setja vinnuna í forgang. Einstæðar konur og konur sem eiga börn sem þurfa 

sérstök úrræði eiga í mestum erfiðleikum með að samræma fjölskyldulíf og 

atvinnu (Andersen, 2006). Samkvæmt rannsókn McComb frá árinu 2001 þá telja 

38% kvenna ákjósanlegt að annar aðilinn í sambandinu sé heimavinnandi á móti 

45% karla. Í rannsókninni kemur fram að þetta viðhorf er mismunandi á milli 

aldurshópa. Eftir því sem fólk er yngra því líklegra er það til þess að hafa þá 

skoðun að ákjósanlegast sé fyrir báða aðila að vinna úti. Karlmenn eru nú líklegri 

en áður til að kjósa sér samband þar sem báðir aðilar vinna úti og skipta jafnt á 

milli sín verkefnum heimilis og barnauppeldi. Þrátt fyrir þá spennu sem myndast 

við samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu þá hefur það einnig jákvæðar 

afleiðingar þegar vel tekst til. Fólki sem vel hefur tekist til greinir frá aukinni 

hamingju í fjölskyldulífinu (Andersen, 2006). 
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3.3 Þegar heimilið verður vinnan og vinnan heimilið 

Í rannsókn Hochschild á fyrirtæki sem vann að almannatengslum, skoðaði hún 

hvernig starfsmenn nýttu sér þau úrræði sem í boði voru til samræmingar 

fjölskyldulífs og atvinnu. Við gerð rannsóknarinnar tók höfundur meðal annars 

viðtöl við stjórnendur, ritara, verksmiðjufólk og starfsfólk sem vann við umönnun 

barna á leikskóla sem starfræktur var innan fyrirtækisins. Hún komst að því í 

rannsókninni að fáir starfsmenn nýttu sér þá möguleika sem í boði voru hvað 

varðar sveigjanleika eða aðra möguleika til samræmingar fjölskyldulífs og atvinnu 

þrátt fyrir þá yfirlýsingu foreldra að fjölskyldan kæmi fyrst. Hochschild komst að 

því að þegar sveigjanleiki stóð starfsmönnum til boða þá nýttu undir 5% 

starfsmannanna sér fyrirkomulag hlutastarfa og 3% nýttu sér það fyrirkomulag að 

vinna heima. Rannsóknin leiddi í ljós að margt bendir til þess að heimilið sé að 

verða nokkuð kröfuharður staður fyrir marga og á sama tíma eru margir 

vinnustaðir að verða að nokkurs konar griðastað fyrir fólk. Fyrir marga hefur það 

að hafa tök á að vinna frameftir veitt þeim tækifæri til að komast um stund frá 

kröfum heimilislífsins. Það að vinna yfirvinnu reynist starfmönnum auðvelt í ljósi 

þess að tilfinningaleg tengsl þeirra við samstarfsfólk eru oft og tíðum sterkari en 

þau bönd sem einstaklingur hefur við fjölskyldu sína. Margir telja vinnuna veita 

þeim persónulegan vöxt og upplifa að vinnan feli í sér eitthvað afrek sem hefur í 

för með sér ávinning. Einnig að hún sé tækifæri til að mynda náin vinskap og í 

raun gefi þeim tilfinningu um að vinnan sé í raun þeirra önnur fjölskylda sem 

hægt er að deila áhugamálum með. Samkvæmt rannsókninni eru margir 

starfsmenn reiðubúnir að flýja heim látlausra krafa og óþvegins þvottar sem 

einkenndu heimilin á stað sem einkennist af samhljóm, félagsskap og stuðning. Út 

frá þessu dregur Hochschild þá ályktun að vinnan væri orðin að heimili og 

heimilið að vinnu (Hochschild, 1997). 

3.4 Samræming fjölskyldulífs og vaktavinnu 

Vegna meiri eftirspurnar eftir hvers kyns þjónustu allan sólarhringinn verður 

vaktavinna æ algengara vinnufyrirkomulag. Þegar er vitað að vaktavinna getur 

haft áhrif á líf og heilsu starfsfólks og einnig getur slík vinna haft áhrif á 

samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu (Hildur Fjóla Antonsdóttir, Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, Herdís Sveinsdóttir og Hólmfríður Gunnarsdóttir, 2006). 
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Í skýrslu á vegum Rannsóknarstofu í vinnuvernd um starfsumhverfi 

vaktavinnufólks kemur fram að allur gangur er á því hvort þátttakendum í 

rannsókninni þótti vaktavinnan stangast á við fjölskyldulífið. Sumir þátttakendur 

töldu að vaktavinnufyrirkomulagið sem slíkt hentaði bara alls ekki fjölskyldulífi 

þar sem um allt aðra „rútínu“ væri að ræða miðað við aðra meðlimi 

fjölskyldunnar. Vegna þessa töldu þátttakendur sig missa oft og tíðum af 

fjölskyldutímum á borð við kvöldstundum, helgum og stórhátíðadögum. Í 

framhaldi af þessu kom sérstaklega fram meðal kvenna að með sveigjanlegri 

vinnutíma, sem felur í sér margar ólíkar tegundir vakta, væri hægt að aðlaga betur 

fjölskyldulíf og vinnu. Aðrir þátttakendur töldu að ákveðnir þættir vaktavinnu 

hentuðu ekki fjölskyldulífinu eins og t.d 12 tíma vaktir. Þá töldu enn aðrir 

þátttakendur vaktavinnuna henta ágætlega við samræmingu á fjölskyldulífi og 

atvinnu svo lengi sem starfsmenn væru ekki að taka mikið af aukavöktum. Það 

kom einnig fram í rannsókninni að sumum þátttakendum sem báru ábyrgð á 

umönnun ungra barna fannst vaktavinnufyrirkomulagið fínt en eftir því sem 

börnin yrðu eldri því erfiðara var að samræma þetta tvennt. Sumir töldu kost fyrir 

einstæðar mæður að vinna vaktavinnu og hafa þannig möguleika á að vinna sér 

inn aukapening á meðan aðrir töldu erfitt að sinna móðurstarfi einsamar og vinna 

vaktavinnu. Sumir þeirra þátttakenda sem áttu maka töluðu um kosti þess að geta 

sparað barnapössun með því að vinna vaktavinnu og þá með því að vinna á móti 

makanum sem væri þá í dagvinnu eða jafnvel einnig í vaktavinnu. Flestir 

þátttakendur rannsóknarinnar á starfsumhverfi vaktavinnufólks voru sammála um 

að almennt reyndist erfitt að samræma fjölskyldulíf og vaktavinnu (Hildur Fjóla 

Antonsdóttir o.fl., 2006). 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að hjónaskilnaðir eru algengir þegar báðir 

einstaklingar innan hjónabands vinna vaktavinnu. Hjónaskilnaðir innan fimm ára 

frá hjónabandi eru þrisvar sinnum líklegri þegar konan vinnur kvöldvaktir og sex 

sinnum líklegri þegar karlinn vinnur kvöldvaktir (Presser, 2000). 
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4. FJÖLSKYLDUVÆN STARFSMANNASTEFNA 

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla segir að þau fyrirtæki og 

stofnanir sem hafa fleiri en 25 starfsmenn skulu setja sér jafnréttisáætlun eða 

kveða sérstaklega á um jafnrétti karla og kvenna í starfsmannastefnu sinni. 

Sérstaklega skal tryggja markmið og aðgerðir um launajafnrétti, laus störf, 

starfsþjálfun og endurmenntun. Einnig er í lögunum að finna markmið og aðgerðir 

um samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu og kynferðislega áreitni (Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000).  

Jafnréttisáætlanir eru áætlanir sem formlega hafa verið samþykktar um 

aðgerðir sem hafa jafnan rétt karla og kvenna að leiðarljósi. Jafnréttisáætlanir taka 

fyrst og fremst á stöðu kynjanna í atvinnulífinu. Í þeim felst viðurkenning á að 

það sé nauðsynlegt að grípa til sérstakra tímabundinna aðgerða til að raunverulegt 

jafnrétti karla og kvenna náist. Við gerð jafnréttisáætlunar er mikilvægt að 

stjórnendur og starfsmenn geri sameiginlega yfirlýsingu um að hafin verði vinna 

að mótun áætlunar. Jafnréttisáætlun þarf að innihalda kortlagningu fyrirtækis frá 

sjónarhóli jafnréttis og þar með talið kortlagningu á launamun kynjanna. Þessi 

kortlagning getur einnig til að mynda snúið að vinnuumhverfi með það að 

leiðarljósi hvort það hæfi báðum kynjum. Einnig getur kortlagningin snúið að 

uppbyggingu vinnutíma, möguleika á sveigjanlegum vinnutíma eða 

einstaklingsbundnum lausnum. Í könnun á vegum félagsmálaráðuneytis og 

Jafnréttisstofu vorið 2004 sem gerð var á  meðal fyrirtækja, ríkisstofnana og 

sveitarfélaga á Íslandi kemur fram að 61% svarenda höfðu sett sér einhver 

jafnréttismarkmið í starfsmannastefnu, reyndar var svarhlutfall lágt, af þeim 887 

sem fengu könnunina senda þá svöruðu einungis 146 eða 16,5% (Ingunn Helga 

Bjarnadóttir, 2004).   

Í grein Callan (2007) kemur fram að fjölskylduvæn starfsmannastefna 

hefur verið skilgreind af Simkin og Hillage árið 1992 sem formleg eða óformleg 

stefna sem byggir á skilmálum og kröfum með það að leiðarljósi að gera 

starfsmönnum kleift að samræma fjölskylduábyrgð og vinnu. Í fyrsta lagi hefur 

fjölskylduvæn starfsmannastefna að geyma skilmála er varða fyrirkomulag í 

sambandi við leyfi frá störfum t.d reglur um fæðingarorlof mæðra og feðra og 
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leyfi vegna sérstakra fjölskylduaðstæðna á borð við missis fjölskyldumeðlims eða 

annarra aðstæðna. Í öðru lagi hefur fjölskylduvæn starfsmannastefna að geyma 

skilmála um sveigjanlegt vinnufyrirkomulag, um hlutastörf, deilistörf, samninga 

um árstíðavinnu, vinnutímastyttingu, verktakasamninga og heima-eða fjarvinnu 

svo eitthvað sé nefnt. Nánar verður vikið að þessum tegundum sveigjanlegs 

vinnufyrirkomulag og þau skilgreind nánar í kafla 4.3 um tækifæri til aukins 

sveigjanleika. Í síðasta en ekki sísta lagi hefur fjölskylduvæn starfsmannastefna að 

geyma skilmála um aðstöðu starfsmanna á vinnustað til dæmis skilmála um 

barnaheimili ef slík eru til staðar (Callan, 2007). Samkvæmt rannsókn Hochschild 

(1997) meðal starfsmanna stórfyrirtækis, stendur starfsmönnum til boða úrræði 

hvers konar sem hefur sveigjanlegt vinnufyrirkomulag að leiðarljósi hvað varðar 

vinnuskipulag og vinnutíma. Markmið fyrirtækisins með þessu fyrirkomulagi er 

að gera starfsfólki kleift að samræma fjölskyldulíf og atvinnu. Í rannsókninni 

kemur einnig fram að hún greinir fjölskylduvæna fyrirtækjastefnu fyrirtækisins 

sem rannsóknin náði til tvíþætta. Í fyrsta lagi felur stefnan í sér sem fyrr segir 

skilmála um sveigjanlegt vinnufyrirkomulag og í öðru lagi að starfsmenn með 

fjölskylduábyrgð geti lagt metnað sinn og áhuga í vinnuna án þess að hafa 

áhyggjur af fjölskyldunni, þessu er til að  mynda framfylgt á þann hátt að 

starfsmönnum stendur til boða að vista börn sín á dagheimili innan fyrirtækisins. 

Rannsókn Hochschild meðal starfsmanna stórfyrirtækis leiddi í ljós að mikil 

eftirspurn reyndist vera eftir dagvistunarúrræðum fyrir börn starfsmanna en þegar 

kom að úrræðum fyrirtækisins á borð við sveigjanlegan vinnutíma var eftirspurn 

starfsmanna lítil. Þannig að starfsmenn nýttu sér frekar úrræði sem gerðu það að 

verkum að þeir gætu sinnt vinnu sinni af natni og áhuga en þegar kom að 

möguleikum á því að verja meiri tíma með fjölskyldu heima fyrir með til dæmis 

sveigjanlegu vinnufyrirkomulagi var áhuginn lítill (Hochschild, 1997). Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt að fjölskylduvænleiki er oft frekar á forsendum fyrirtækis en 

starfsfólks (Coyle, 2005). Einnig sem það bendir margt til þess að gjá sé á milli 

þeirra úrræða sem í boði eru til samræmingar fjölskyldulífs og atvinnu og nýtingu 

starfsfólks á þeim (Hochschild, 1997). 

Vegna aukinna vandamála í tengslum við samræmingu fjölskyldulífs og 

atvinnu hafa mörg framsækin fyrirtæki tekið að innleiða fjölskylduvæna 

starfsmannastefnu. Það getur verið lykill að velgengni fyrirtækis að setja fram 

slíka stefnu. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ávinningur fyrirtækja sé meðal annars 
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fólginn í meiri starfsánægju, að starfsmenn leggja harðar að sér í starfi, betri 

frammistöðu í starfi, auknum afköstum og með slíkri stefnu er reynslu og 

þekkingu haldið innan fyrirtækis (Callan, 2007). Fjölskylduvæn starfsmannstefna 

er álitin mikilvæg fyrir fjölskylduna að því leyti að hún getur stuðlað að því að 

veita starfsmönnum aukin lífsgæði. Það að geta skipulagt vinnutíma og töku orlofs 

í samræmi við þarfir fjölskyldunnar er álitinn kostur. Það getur verið hagur 

starfsmanna, fjölskyldna og fyrirtækja að leitast við að draga úr þeim neikvæðu 

áhrifum sem álag í vinnu getur haft á fjölskylduna (Linda Rut Benediktsdóttir, 

1999). 

Samkvæmt rannsókn Gyðu Margrétar Pétursdóttur og  Þorgerðar 

Einarsdóttur á vinnumenningu, kynjatengslum og fjölskylduábyrgð á Íslandi sem 

byggir  á viðtölum við starfsfólk sex vinnustaða á vegum Reykjavíkurborgar 

kemur fram að fæstir stjórnenda fyrirtækjanna höfðu sett sérstaka jafnréttis-eða 

fjölskyldustefnu fyrir vinnustaðina. Þrátt fyrir skort á skilgreindri stefnu höfðu 

starfsmenn samt sem áður möguleika á samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. 

Möguleikarnir til þessarar samræmingar voru mismunandi eftir vinnustöðum, kyni 

og menntun starfsmannanna (2007).  

4.1 Nýting og framkvæmd fjölskylduvænnar starfsmannastefnu 

Það hvernig fjölskyldu- og jafnréttisstefna er nýtt er talið byggja á 

vinnumenningu, hefðbundnum gildum, hugmyndum um kynhlutverk og almennu 

ástandi jafnréttismála á hverjum stað. Stjórnunarhættir innan fyrirtækja eru 

mikilvægur hluti vinnumenningar en þeir geta haft talsverð áhrif á nýtni og 

notagildi fyrirtækjastefna. Þá skipta viðhorf og hegðun stjórnenda talsverðu máli 

þegar kemur að samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu (Gyða Margrét Pétursdóttir 

og Þorgerður Einarsdóttir, 2007). Jákvætt viðhorf bæði stjórnenda og starfsmanna 

skiptir máli ef að fjölskylduvæn starfsmannastefna fyrirtækja á að bera árangur. 

Stjórnendur gegna stóru hlutverki í þessu sambandi því stuðningur þeirra við 

starfsmenn er forsenda þess að tekið sé á þeim málum sem geta komið upp þegar 

starfsmenn fara þess á leit að tillit sé tekið til fjölskylduábyrgðar þeirra. Jákvætt 

viðhorf stjórnenda er forsenda fyrir því að starfsmenn nýti sér þá möguleika til 

samræmingar fjölskyldulífs og atvinnu sem fyrirtækið býður upp á (Hill o.fl., 

2001; Linda Rut Benediktsdóttir, 1999). Heildarhyggja er af mörgum talin 

ákjósanlegur stjórnunarháttur í tengslum við samræmingu fjölskyldulífs og 
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atvinnu. Heildarhyggja felur í sér heildræna sýn á einstakling og samfélag og að 

vinnan sé í samræmi við fjölskylduaðstæður starfsmanna. Aðal áhersla er lögð á 

samvinnu og upplýsingaflæði, stjórnunin þarf jafnframt að fela í sér að vald og 

ábyrgð kallist á, stjórnandinn þarf því að vera meðvitaður um mikilvægi 

fjölskyldulífs í eigin lífi og í lífi starfsmanna sinna svo vel takist til (Gyða Margrét 

Pétursdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2007; Jacobs og Gerson, 2004).  

Í rannsókn Gyðu Margrétar Pétursdóttur og Þorgerðar Einarsdóttur (2007) á 

vinnumenningu, kynjatengslum og fjölskylduábyrgð á Íslandi sem fyrr hefur verið 

vitnað í kemur fram að samræming fjölskyldulífs og atvinnu getur almennt ekki 

talist til forgangsmála fyrir starfsmenn hjá þeim stjórnendum borgarinnar sem 

rannsóknin náði til en á því eru þó undantekningar. Það mátti sjá á svörum 

stjórnenda að skilningur á hugtakinu fjölskyldustefna var ekki alltaf sá sami. Á 

einum vinnustað sagði stjórnandi til að mynda: „En ómeðvitað hugsa ég að þetta 

sé nú eins og lítil fjölskylda hérna í raun og veru... Við erum það nátengd hérna... 

Borðum saman... Við soldið fylgjumst með hvort öðru.“ Á öðrum vinnustað 

kemur fram að stjórnandinn þar hafði ekki sett neina sérstaka fjölskyldustefnu á 

vinnustaðnum en þó máttu Gyða Margrét og Þorgerður lesa í svar hans að tekið 

væri tillit til fjölskylduaðstæðna starfsfólksins. Í rannsókninni kemur einnig fram 

að þeir sem búa við sérstakar aðstæður á borð við einstæðar mæður hafa frekar 

möguleika á að nýta sér sveigjanleika (2007). 

4.2 Sveigjanleiki í vinnu 

Ein skilgreining á sveigjanleika á vinnumarkaði segir að sveigjanleikinn gefi til 

kynna hversu hratt er hægt að aðlaga sig ytri áföllum eða breytingum á 

vinnumarkaði. Sveigjanleiki snýst því að miklu leyti um aðlögunarhæfni (Edgell, 

2006). Samræming fjölskyldulífs og atvinnu er margþætt og mikilvægt er að finna 

jafnvægi þar á milli. Hér á eftir kemur umfjöllun um kosti og galla sveigjanleika í 

vinnu fyrir fyrirtæki og starfsmenn. Einnig sem möguleikar kynjanna til 

sveigjanleika í vinnu verða rædd. 

 4.2.1 Kostir sveigjanleikans fyrir fyrirtæki 

Aukinn sveigjanleiki á vinnumarkaði getur þjónað þörfum fyrirtækis að því leyti 

að hann getur auðveldað atvinnurekendum að auka framleiðni og starfsánægju, 

breikka þann hóp sem sækir um starf, draga úr fjarvistum og starfsmannaveltu, 
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laga sig að nýrri löggjöf um vinnumarkaðinn, bæta ímynd fyrirtækisins, nýta nýja 

tækni, bregðast við breyttum viðhorfum til vinnu og að auka samkeppnisforskot 

fyrirtækis (McIntosh, 2003). Góður starfsandi á vinnustað getur verið einn af 

lykilþáttum að velgengni fyrirtækis, atvinnurekendur með framsækna 

starfsmannastefnu sýna að þeir eru ábyrgir gagnvart samfélaginu og þegnum þess 

(Coyle, 2005). Sveigjanlegur vinnutími getur dregið úr yfirvinnu starfsfólks og 

minnkað vandamál tengd óstundvísi. Annars konar ávinningur getur verið fólginn 

í aukinni ábyrgðarkennd starfsmanns sem og tryggð starfsmanna, bættri 

tímastjórnun og skilvirkni. Sveigjanlegur vinnutími getur hjálpað til við stemma 

saman vinnutíma og álagstoppa (Hill o.fl., 2001; Coyle, 2005; Keene og 

Reynolds, 2005). Það getur komið atvinnurekendum til góða að reynast foreldrum 

og öðrum með fjölskylduábyrgð vel, því þannig  geta þeir búið í haginn fyrir 

fyrirtækið með því að fá aðgang að fjölbreyttara og fjölhæfara starfsliði, fá meiri 

sveigjanleika í starfsemina og starfsmenn sem geta betur einbeitt sér að störfum 

sínum (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2005).  

4.2.2 Kostir sveigjanleikans fyrir stafsmenn 

Aukinn sveigjanleiki í vinnu miðar að því starfsmenn fái sjálfir ráðið að einhverju 

leyti hvar, hvernig og hvenær þeir vinna vinnuna sína, þeir geta ráðið lengd 

vinnudagsins og teygt tímainneign innan uppgjörstímabils (Davis og Kalleberg, 

2006). Sveigjanleikinn getur einnig verið falinn í því að starfsmenn hafi 

möguleika á að axla ábyrgð sína í starfi og fjölskyldu með hæfilegu álagi, sýna 

vinnustað sínum tryggð og sveigjanleika, rækta umönnunarhlutverk sín gagnvart 

börnum sínum og fjölskyldu, skipuleggja samstarf í vinnuhópum til að hámarka 

starfshæfni og síðast ekki síst að halda mannlegri reisn í því hlutverki sem þeir 

hafa í starfi og einkalífi. Sveigjanlegur vinnutími getur verið  mikilvægur 

starfsmönnum sem bera ábyrgð á umönnun ungra barna, sjúklinga eða aldraðra 

fjölskyldumeðlima (Hill o.fl., 2001; Coyle, 2005). 

4.2.3 Möguleikar kynjanna til sveigjanleika 

Möguleikar karla eru almennt meiri til sveigjanleika en kvenna samkvæmt 

rannsókn Gyðu Margrétar Pétursdóttur og Þorgerðar Einarsdóttur, þar af leiðandi 

ættu karlar að hafa meiri möguleika á að samræma fjölskyldulíf og atvinnu 

(2007). Í rannsókn Guðbjargar Andreu Jónsdóttur o.fl. um launamyndun og 
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kynbundinn launamun sem unnin var fyrir Félagsmálaráðuneytið árið 2006 kemur 

jafn framt í ljós að mikill munur er á því hversu mikill sveigjanleiki er í starfi að 

mati karla og kvenna. Í öllum starfsstéttum telja karlar sveigjanleikann vera meiri 

en konur. Samskonar könnun var gerð árið 1994 en hún var gerð á vegum 

Skrifstofu jafnréttismála, en þar kemur fram að sérfræðingar telja sig helst búa við 

sveigjanleika í starfi en samkvæmt könnuninni frá 2006 eru það stjórnendur og 

því næst sérfræðingar sem helst upplifa sveigjanleika í starfi (Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir o.fl., 2006). Þrátt fyrir að konur séu frekar í starfi sem býður upp á 

minni sveigjanleika og þar af leiðandi með meiri viðveru, bera þær oftast megin 

ábyrgð á umönnun barna sinna. Fyrir þessar konur reynist oft og tíðum erfitt að 

samræma fjölskyldulíf og atvinnu (Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2007).  

4.2.4 Takmarkanir sveigjanleika  

Almennt er talið að sveigjanleiki veiti möguleika á samræmingu fjölskyldulífs og 

atvinnu. Það hefur sýnt sig að þegar fjölskyldan og vinnan rekast sífellt á og skapi 

aukið álag og þó að sveigjanleikinn hafi ýmsa kosti þá getur hann um leið skapað 

kröfur um meiri vinnu. Í harðnandi samkeppni hins hnattræna hagkerfis keppa 

atvinnurekendur um að halda hagnaði. Þetta er hagkerfi sem einkennist af breyttu 

skipulagi vinnu og miklum sveigjanleika um hvernig, hvenær og hvar og af 

hverjum vinnan er innt af hendi. Í rannsókn á endurskipulagningu 

heilbrigðiskerfis í Bretlandi, UK National Health Service (NHS) leitast Angela 

Coyle (2005) við að skoða hvernig hugmyndin um að sveigjanleiki í vinnu geti 

verið fjölskylduvæn á sama tíma og atvinnurekendur leitast við að auka og styrkja 

sveigjanleika í hagnaðarskyni. NHS fór í aðgerðir við að auka hvers konar 

sveigjanleika í von um aukningu á framleiðni og í von um að bæta og auka við 

ráðstafanir sem snerta þjónustu. Farið var í framkvæmd á fyrirkomulagi 

sveigjanleika með það að leiðarljósi að auka ráðningar starfsmanna og til þess að 

halda hæfu starfsfólki sem fyrir var starfandi (Coyle, 2005).  Í rannsókninni 

skoðar Coyle hvort NHS nái að framfylgja þessum markmiðum með því 

fyrirkomulagi sem lagt var upp með. Vegna mikils fólksflótta úr sérfræðistöðum 

við NHS, þá sérstaklega lækna og hjúkrunarfræðinga hefur NHS gengið í gegnum 

miklar endurskipulagningar. Þessar stöður hafa í kjölfar þessarar fækkunar 

starfsfólks verið mannaðar af vinnuafli af erlendum uppruna og þá sérstaklega 
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konum. Vegna útbreiðslu hugmynda um sveigjanlegan vinnutíma og aukningu 

kvenna á vinnumarkaði ákvað Coyle að skoða hvernig málum er háttað hjá NHS 

en þar eru konur um 75% starfsfólks sem gerir fyrirtækið að stærsta 

atvinnuveitanda kvenna í Evrópu. Þessi endurskipulagning heilbrigðiskerfisins í 

Bretalandi með sveigjanleika að leiðarljósi virðist vera viðleitni ríkisins til að 

nútímavæða kerfið og leið til þess að halda í sérmenntaða starfsmenn og fá nýja til 

þess að hefja störf. Vandi NHS er sá að vegna þessa mikla fólksflótta úr 

sérmenntuðum störfum og þeirrar staðreyndar að erfitt reynist að fá hæft fólk til 

starfa er sveigjanleikanum settar skorður. Erfitt reynist að veita starfsmönnum 

sveigjanlegan vinnutíma þar sem vöntun er á sérmenntuðu starfsfólki. Ein leið til 

þess að framfylgja áætlun um sveigjanlegan vinnutíma starfsfólks er að grípa til 

þeirra aðgerða að ráða fólk með minni fagkunnáttu og að ráða fólk tímabundið til 

liðsauka. Vilji stjórnenda til að skapa leið til samræmingar fjölskyldulífs og 

atvinnu er fyrir hendi  en vinnufyrirkomulagið sjálft er ekki eins vel í stakk búið 

til þeirrar samræmingar (Coyle, 2005).  

4.3 Tækifæri til sveigjanleika í vinnu 

Hér verða helstu tækifæri til sveigjanleika í vinnu sem starfsmönnum á 

vinnumarkaði stendur til boða rædd með hliðsjón af kostum þeirra og göllum.  

4.3.1 Hlutastörf 

Þegar aukning varð á atvinnuþátttöku kvenna upp úr 1950 urðu hlutastörf vinsælt 

vinnufyrirkomulag en þeim var ætlað að aðstoða konur við að sinna bæði 

fjölskyldulífi og atvinnu. Hvort hlutastörf komu til vegna vals kvennanna sjálfra á 

styttri vinnudegi eða vegna þátta á borð við vöntunar á daggæslu barna og annars 

konar sveigjanleika á vinnumarkaði skal ósagt látið. Hlutastörf voru ákveðin 

málamiðlun fyrir konur, því með tilkomu þeirra gátu þær brugðist við kröfum um 

samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. Ástæður ráðninga starfsfólks í hlutastörf 

eru einkum að ná fram sveigjanleika í mönnun og vegna þess að tiltekið starf 

fellur aðeins til á vissu tímabili (Coyle, 2005; Keene og Reynolds, 2005). 

 Í lögum um starfsmenn í hlutastörfum kemur fram að markmiðið með 

lögunum sé meðal annars að stuðla að auknum gæðum slíkra starfa, einnig að 

greiða fyrir því að starfsmenn eigi völ á slíkum störfum og sveigjanlegri tilhögum 

vinnutíma. Starfsmaður telst í hlutastarfi ef venjulegur vinnutími hans á viku er 
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styttri en sambærilegs starfsmanns í fullu starfi (Lög um starfsmenn í hlutastöfum 

nr.109/2004). Konur frekar en karlar sækjast eftir hlutastörfum sem stjórnast að 

hluta til af fjölskylduábyrgð þeirra (Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2007). Gagnrýni á hlutastörf hefur einkum beinst að því að minnkað 

starfshlutfall sem fylgir hlutastörfum sé ekki í takt við starfið þ.e að verkefnaálag 

haldist óbreytt þó að vinnutími sé styttur (Russel, O´Connell og McGinnity, 

2009). 

4.3.2 Heima-eða fjarvinna 

Í samkomulagi Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands (2006) um 

fjarvinnu kemur fram að fjarvinna er form er varðar skipulag eða framkvæmd 

vinnu með notkun upplýsingatækni. Vinnan er innan ramma ráðningarsamnings 

eða í ráðningarsambandi þar sem vinnuna er hægt að vinna á starfssvæði 

fyrirtækis en er unnin utan þess. Fjarvinna byggir á frjálsu vali starfsmanns og 

vinnuveitanda, vinnan getur verið hluti af starfslýsingu sem upphaflega er gerð 

eða sem gerð er síðar. Starfsmaður sem vinnur fjarvinnu skipuleggur sjálfur 

vinnutíma sinn innan ramma laga, kjarasamninga og reglna fyrirtækis. Um viðmið 

um vinnuálag og kröfur fjarstarfsmanns gilda sömu reglur og eiga við um 

sambærilega starfsmenn í starfsstöð vinnuveitanda (2006). Tilurð þessa 

samkomulags er tilkomið vegna rammasamnings um fjarvinnu frá 16. júlí 2002 en 

samkvæmt þeim samning skulu aðildarsamtök (SA og ASÍ) innleiða reglur og 

venjur sem fylgt er í samskiptum vinnuveitenda og launafólks í aðildarríkjum EES 

og ESB (Magnús M. Norðdahl, Hrafnhildur Stefánsdóttir og Ragnar Árnason, 

2002). Heimavinna eða fjarvinna (home/teleworking) er vinna sem unnin er heima 

eða fyrir annan eða seld er öðrum aðila. Með heima- eða fjarvinnu 

(telecommuting) vinna starfsmenn alfarið eða að hluta til heiman frá sér eða frá 

fjarvinnslustöð. Atvinnurekendur hafa beinan fjárhagslegan ávinning af því að 

spara skrifstofurými með þessu fyrirkomulagi (McIntosh, 2003). Heima- eða 

fjarvinna er oftast unnin 1 til 2 daga í viku á móti annars konar vinnu en stundum 

er slíkt fyrirkomulag í vinnu fyrir hendi alla daga og nær þá til fullrar vinnu. 

Rannsóknir sýna að fleiri fyrirtæki bjóða upp á sveigjanleika í formi vinnutíma 

heldur en í ákvörðun starfsmanns um hvar vinnan skuli unnin.  Samkvæmt 

rannsókn Galinsky og Bond frá 1998 kemur fram að um 55% þeirra fyrirtækja 

sem rannsóknin náði til veittu starfsmönnum sínum svigrúm til þess að sinna 
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vinnu sinni heima öðru hverju. Þá veittu einn þriðji fyrirtækjanna starfsmönnum 

sínum svigrúm til heima-eða fjarvinnu reglulega (Hill o.fl., 2001). 

 Heimavinna eða fjarvinna getur haft talsvert vinnuálag í för með sér og 

rannsóknir hafa sýnt að slík vinna getur aukið smitunaráhrif frá vinnu til 

fjölskyldulífs á þann hátt að starfsmaðurinn á erfitt með að aðgreina vinnuna frá 

fjölskyldulífinu vegna nálægðar vinnunnar við heimilið (Hayman, Baldry, 

Scholarios og Bunzel, 2003). Sú gagnrýni hefur einnig komið fram í tengslum við 

heima-eða fjarvinnu og snýr að því að með þessu fyrirkomulagi missi hópavinna 

mikilvægi sitt og að tengsl starfsmanna við samstarfsmenn sína minnki en 

félagsleg tengsl skipta máli fyrir velgengni fyrirtækis og hefur hvetjandi eftirlit 

með starfsmönnum (Judiesch og Lyness, 1999). 

4.3.3 Verktakasamningar 

Verktakasamningar (annualised hours) eru samningar þar sem skilgreint er til 

ákveðins tíma í senn hvert heildarvinnumagnið í fyrirtækinu skuli vera. 

Verktakasamningar geta stuðlað að því að draga almennt úr vinnumagni. Þau 

fyrirtæki sem notast hafa við verktakasamninga hafa gert það með það að 

markmiði að auka sveigjanleiki, einnig hefur þetta fyrirkomulag komið sér vel í 

tengslum við alhliða endurskipulagningu (Hið gullna jafnvægi 2000-2001). Þetta 

fyrirkomulag skapar fyrirtækjum í senn sveigjanlegra og ódýrara vinnuafl til að 

leysa ákveðin viðfangsefni (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2004). 

Starfsmannafjölda fyrirtækja þarf því að laga að sveiflum í eftirspurn og 

afkastagetu fyrirtækis. Þannig er tryggt að aðeins er ráðið starfsfólk sem þörf er á 

hverju sinni. Leiðir að því markmiði eru til að mynda þær að bjóða hluta 

starfseminnar út til verktaka, starfsfólk er ráðið á tímabundnum samningum til 

afmarkaðra verkefna (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2005). Þetta vinnufyrirkomulag 

hefur aukist talsvert á undanförnum árum, árið 2001 voru 13% af útivinnandi 

einstaklingum með slíkan samning í Evrópu. Gagnrýni á verktakasamninga hefur 

snúið að því að þeir geta skapað starfsmönnum óstöðugt og ótraust 

vinnuumhverfi. Verktakasamningar geta haft í för með sér ójafnvægi í launum og 

þeir eru taldir geta stuðlað að atvinnuleysi og í kjölfarið haft neikvæð áhrif á 

heilsu starfsmanna (Virtanen, Kivimaki, Joensuu, Virtanen, Elovainio og Vahtera, 

2005). 
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4.3.4 Árstíðavinna  

Árstíðavinna (term-time) felur það í sér að starfsmenn eru með fastan 

ráðningarsamning sem annað hvort stafsmenn í fullu starfi eða hlutastarfi. Þetta 

veitir starfsmönnum rétt á að vera frá vinnu í ákveðinn tíma eftir samkomulagi t.d 

þegar skólar eru lokaðir. Þetta veitir atvinnurekendum möguleika á að halda í 

starfsmenn með mikilvæga reynslu. Gagnrýni á þetta fyrirkomulag hefur verið 

með svipuðu móti og gagnrýni á verktakasamninga þar sem vinnufyrirkomulagið 

er svipað (Virtanen, o.fl., 2005). 

4.3.5 Tímabundinn sveigjanleiki  

Með fyrirkomulagi tímabundins sveigjanleika er komið til móts við starfsmenn 

um sveigjanleika í afmarkaðan tíma. Mikilvægt er að hafa formlegar reglur um 

hvernig þess konar sveigjanleika er háttað frá sjónarhóli fyrirtækis en einnig 

kemur það starfsmönnum vel að vita að farið sé að lögum og að samræmis sé gætt 

sem tryggir starfsmönnum samskonar meðhöndlun (Hið gullna jafnvægi, 2000-

2001). Gagnrýni hefur verið á að tímabundinn sveigjanleiki geti leitt af sér 

ósamfellt eða slitrótt vinnufyrirkomulag og því haft neikvæð smitunaráhrif frá 

vinnu yfir til fjölskyldulífs í för með sér (Russel o.fl., 2009). 

4.3.6 Deilistarf 

Deilistarf (job sharing) er þegar tveir einstaklingar deila með sér verkefnum, 

ábyrgð, launum og orlofi. Samkvæmt skýrslu sem gefin var út á vegum 

samstarfsverkefnisins kemur fram að þetta fyrirkomulag tíðkast erlendis meðal 

annars hjá læknum, forstjórum, skilorðsfulltrúum, félagsráðgjöfum, 

lögregluþjónum, arkitektum og tæknifræðingum. Talið er að  deilistarf geti aukið 

atvinnumöguleika fyrir karla og konur sem annast börn og aldraða, en þessi 

tegund stafs getur verið lausn fyrir starfsmenn sem eru að koma úr fæðingarorlofi. 

Þá geta nýsköpunarkraftur og framleiðni aukist við þetta fyrirkomulag (Hið gullna 

jafnvægi, 2000-2001). Algengi þessa vinnufyrirkomulags er ekki mikið og því 

hefur það ekki mikið verið skoðað en samt sem áður hafa gagnrýnisraddir beinst 

að því að fyrirkomulag þess geti verið með svipuðum hætti og fyrirkomulag 

tímabundins sveigjanleika þar sem í báðum tilvikum er um minnkað starfshlutfall 

að ræða (Russel o.fl.,  2009).  
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4.3.7 Sjálfvalin vinnutímastytting 

Vinnutímastytting (voluntary reduced work time) er þegar fólk minnkar við sig 

vinnu gegn lægri launum. Starfsmönnum í fullu starfi er þá gefinn kostur á að 

draga úr vinnu. Stytting vinnutímans getur skapað svigrúm á launalið fyrirtækis 

með það að markmiði að mæta mönnunarþörf við tiltekin verkefni. Það að 

starfsmenn hafi kost á sjálfvalinni vinnutímastyttingu og fækkun verkefna er 

mikilvæg stefna í átt til samræmingar fjölskyldulífs og atvinnu. Það er 

starfsmönnum mikilvægt að hafa möguleika á áætlun um aðlögun á 

vinnufyrirkomulagi í samræmi við kröfur fjölskyldulífs og hafa rannsóknir sýnt að 

slíkt fyrirkomulag sé einkar mikilvægt skref í fjölskylduvænni fyrirtækjastefnu. 

Sú gagnrýni hefur komið fram hvað varðar þetta fyrirkomulag vinnu að þetta 

getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir upplifun starfsmannsins á starfinu og þá 

sérstaklega fyrir þá starfsmenn sem hafa yfirmenn sem sýna lítinn stuðning og 

skilning hvað þetta fyrirkomulag vinnu varðar. Einnig sem þetta 

vinnufyrirkomulag getur haft í för með sér lægri laun og minnkar oft og tíðum 

líkur á stöðuhækkunum (Keene og Reynolds, 2005).  

4.3.8 Ráðningar- eða starfshlé 

Ráðningar- eða starfshlé veitir launalaus leyfi frá störfum sem vara um nokkurt 

skeið, jafnvel ár. Stundum er þetta nefnt endurkomusamningur eða 

starfsskuldbinding. Samkomulag er gert á milli starfsmanns og atvinnurekanda um 

að eftir vissan tíma muni starfsmaðurinn snúa aftur til vinnu hjá sama fyrirtæki, 

annað hvort í sama starf eða sambærilegt. Ýmsar starfsstéttir hafa rétt samkvæmt 

kjarasamning til launaðs leyfis eftir ákveðinn árafjölda í starfi. Oft er rétturinn til 

launaðs leyfis bundinn því að starfsmenn nýti það til endurmenntunar eða 

símenntunar en því er ekki alltaf þannig farið. Fleiri fyrirtæki hafa á undanförnum 

árum aukið slík leyfi til að auka starfsánægju og til þess að beita sem úrræði þar 

sem hætta er á kostnaðarsömum afleiðingum vegna starfsþrota og álagseinkenna 

(Hið gullna jafnvægi, 2000-2001).  

Samkvæmt erlendum rannsóknum stendur sveigjanlegur vinnutími 

starfsmönnum til boða að einhverju leyti hjá flestum stórfyrirtækjum í 

Bandaríkjunum. Þó benda rannsóknirnar til þess að persónulegur ávinningur 

starfsmanna og sá ávinningur sem fyrirtækin hljóta af fyrirkomulagi 

sveigjanleikans geti verið tvíræður. Rannsókn Galinsky og Bond frá 1998 á yfir 
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þúsund bandarískum fyrirtækjum sýnir að um 68% fyrirtækjanna veita 

starfsmönnum sínum svigrúm til að ákveða öðru hverju hvenær dags þeir byrji og 

endi vinnu sína en aðeins 24% þeirra veita svigrúm til þess dags daglega (Hill 

o.fl., 2001).  
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5. UMRÆÐUR 

Eftir að hafa gert fræðilega úttekt á stöðu þekkingar á samræmingu fjölskyldulífs 

og atvinnu með því að skoða fræðilegar heimildir um þróun vinnumenningar, 

breytt form vinnu, þróun fjölskyldunnar, samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu og 

nýtingu og framkvæmd fjölskylduvænna starfsmannastefna hef ég komist að því 

að þær breytingar sem orðið hafa á fjölskyldunni og atvinnulífinu hafa kallað á 

aukin úrræði við samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. Atvinnulífið hefur gengið 

í gegnum talsverðar breytingar meðal annars með tilkomu hnattvæðingar en 

hnattvæðingin hefur leitt til breyttra skilyrða á vinnumarkaði á margan hátt. Þessar 

breytingar eru m.a auknar kröfur, harðari samkeppni, sveigjanleiki í skipulagi, 

stjórnun og starfsháttum sem leitt hafa til aukinna krafa stjórnenda um 

hagræðingu og framleiðsluaukningu (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005). Einnig eru vísbendingar um að almennur vinnutími sé að lengjast 

(Kolbeinn Stefánsson, 2008) og atvinnuþátttaka mæðra sem eiga börn undir 

skólaaldri sé að aukast (Valgerður Magnúsdóttir, 2002). Aukin menntun, 

atvinnuþátttaka kvenna og breytt viðhorf hafa einnig lagt sitt á vogarskálarnar 

hvað þessar breytingar á atvinnulífinu varðar (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005). Þær breytingar sem orðið hafa á fjölskyldunni í kjölfar vaxandi 

þjónustu og neyslumenningar eru m.a þær að fjölskyldugerðin hefur breyst úr því 

að vera framleiðslueining í einingu sem einkennist að mestu af neyslu. Tengslin 

eru því þó nokkur á milli breyttrar vinnumenningar og breyttra aðstæðna 

fjölskyldunnar. Talið er að þær breytingar sem hafa orðið á fjölskyldunni og 

atvinnulífinu hafa ekki farið fram með sama hraða sem hefur myndað misræmi. 

Þetta misræmi hefur meðal annars leitt til þess að atvinnurekendur og fjölskyldur 

hafa fengið aukið verkefni við samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). 

Þegar kemur að fjölskylduvænum leiðum fyrirtækja til samræmingar 

fjölskyldulífs og atvinnu eru fjölskylduvænar starfsmannastefnur ein leið. 

Fjölskylduvænar starfsmannastefnur fyrirtækja hafa verið af nokkrum taldar 

mikilvægar fyrir fjölskylduna því þær geta stuðlað að auknum lífsgæðum 

starfsmanna. Í rannsókn Gyðu Margrétar Pétursdóttur og Þorgerðar Einarsdóttur 
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(2007) á vinnumenningu, kynjatengslum og fjölskylduábyrgð á Íslandi kemur 

fram að þrátt fyrir að fæstir stjórnendur fyrirtækjanna hefðu sett sérstaka 

jafnréttis-eða fjölskyldustefnu fyrir vinnustaðina höfðu starfsmennirnir samt sem 

áður möguleika á samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. Þá kemur fram í 

rannsókn Hochschild (1997) að starfsmenn fyrirtækisins sem rannsókn hennar 

náði til nýttu sér ekki þau úrræði sem þeim stóð til boða við samræmingu 

fjölskyldulífs og atvinnu þrátt fyrir skilgreinda stefnu. Það virðist því margt benda 

til þess að jákvætt viðhorf starfsmanna og stjórnenda skipti höfuðmáli hvað varðar 

nýtingu á fjölskylduvænum leiðum til samræmingar fjölskyldulífs og atvinnu. 

Þegar viðhorfið er jákvætt virðast margir vegir færir starfsmönnum og 

stjórnendum í vil og á sama hátt getur neikvætt viðhorf verið hindrun hvað þessa 

samræmingu varðar. Það bendir því margt til þess að viðhorf stjórnenda skipti 

meira máli hvað varðar samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu heldur en skrifleg, 

opinber eða yfirlýst fjölskylduvæn starfsmannastefna. Það hvernig fjölskylduvæn 

starfsmannastefna er nýtt byggir á vinnumenningu, gildum, hugmyndum um 

kynhlutverk og stöðu jafnréttismála á hverjum stað (Gyða Margrét Pétursdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir, 2007). 

Þrátt fyrir þær breytingar sem orðið hafa á vinnumarkaði á síðustu árum og 

áratugum er vinnumarkaðurinn enn kynbundinn, kynin gegna ólíkum störfum og 

konur eru frekar í lægri þrepum vinnumarkaðarins sem sést helst á því að þær eru 

frekar í lægri stöðum og með lægri laun en karlar (Forsætisráðuneytið, 2004; 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004). Rannsóknir hafa bent til þess að sjálfsmynd 

karla byggi að stórum hluta á launavinnu þeirra og er fyrirvinnuhlutverkið þeim 

því mikilvægt (Dermott, 2005; McIntosh, 2003). Þá hafa rannsóknir bent til þess 

að konur beri meiri ábyrgð á heimilisstörfum og umönnun barna (Andersen, 2006; 

Einar Mar Þórðarson o.fl., 2008; Forsætisráðuneytið, 2004; Gyða Margrét 

Pétursdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2007;  Hill o.fl., 2001 og Hochschild, 

1989). Þrátt fyrir almennt jákvætt viðhorf til vinnu vill talsverður fjöldi Íslendinga 

draga úr vinnuálagi og verja meiri tíma til annarra hluta. Í könnun Rannsóknarstöð 

þjóðmála frá árinu 2005 kemur fram að nær helmingur svarenda telur sig skorta 

tíma til að ljúka þeim verkefnum sem þeir þurfa til að sinna heimilinu, aðeins 

hærra hlutfall kvenna en karla telur þetta. Þjóðarframleiðsla Íslendinga er há ef 

miðað er við höfðatölu en lág ef miðað er við fjölda vinnustunda, ein skýring á því 

gæti verið að langur vinnudagur þýði ekki endilega meiri afköst. Í könnun 
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Rannsóknarstöð þjóðmála kemur einnig fram að meirihluti svarenda telur sig líða 

tímaskort í vinnunni, fleiri karlar en konur telja sig líða þennan skort á vinnutíma, 

þetta er athyglisvert í ljósi þess að vinnan skipar oft og tíðum háan sess í lífi karla 

og að þeir vinna að jafnaði lengri vinnudag en konur (Kolbeinn Stefánsson, 2008). 

Vinnan og heimilið eru þeir þættir sem skipta hvað mestu máli í lífi fólks og 

mikill tími fer í að skipuleggja og samræma þessa þætti. Það eru ýmsir þættir sem 

setja fólki skorður við samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu, m.a fjárhagslegar 

skuldbindingar, neyslukröfur og samfélagsumhverfi. Forsenda þess að kynin geti 

tekið jafnan þátt í fjölskyldu- og atvinnulífi og um leið setið við sama borð hvað 

leiðir til samræmingar fjölskyldulífs og atvinnu varðar er að þau skipti jafnt með 

sér ábyrgð á heimilishaldi, heimilisverkum og uppeldi og umönnun barna.  
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