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Ágrip 

Það er gjarnan litið á mæður sem aðal umönnunaraðila barna sinna. Það er lögð áhersla á að 

þær verji tíma með börnum sínum og sinni þeim eftir bestu getu. Hins vegar vilja margar 

mæður einnig sækjast eftir starfsframa og að samræma móðurhlutverkið við starfsframann 

getur fylgt mikið álag og auknar kröfur. Á vinnumarkaði mæta konur oft ótal hindrunum og 

þegar konur verða mæður þá virðast þær aukast til muna. Út frá þessu er vert að rýna í stöðu 

íslenskra mæðra á framabraut. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hver upplifun íslenskra 

mæðra á framabraut er af því að samræma móðurhlutverkið og starfsframann. Eigindleg 

aðferðafræði var notuð í rannsókninni. Tekin voru fjögur viðtöl við mæður á aldrinum 37 til 39 

ára sem áttu það sameiginlegt að vera á framabraut og jafnframt í gagnkynja parasambandi. 

Gögnin voru greind með þemagreiningu Braun og Clarke (2006; 2013). Fram komu þrjú megin 

þemu: Jafnrétti, Samfélagið og Vinnustaðurinn ásamt átta undirþemum. Helstu niðurstöður 

gefa til kynna að mæðurnar telji nauðsynlegt að jafnrétti ríki á heimilinu svo þær geti sinnt 

krefjandi starfi. Viðmælendur voru sammála um að með auknu jafnrétti, á vinnustaðnum sem 

og á heimilinu, aukist möguleikar kvenna til þess að sækjast eftir starfsframa. Viðmælendur 

nefndu að það sé munur á því hvernig komið sé fram við konur og karla á vinnustöðum og telja 

að konur þurfi að leggja meira á sig til að ná langt í starfi. Viðmælendur telja þó að hlutirnir 

séu að breytast með nýjum kynslóðum. Viðmælendur töldu að íslenskt samfélag stæði sig 

þokkalega en þó sáu þeir rými til úrbóta á ýmsum stöðum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til þess að vinnustaðir og samfélagið í heild sinni þurfi að taka höndum saman og stuðla að 

fjölskylduvænna samfélagi. Slík samstaða yrði til heilla fyrir alla málsaðila, bæði fjölskyldur sem 

og vinnustaði landsins.  
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Formáli 

Ég hef lengi haft áhuga á að skoða jafnrétti kynjanna og því lá beinast við að lokaverkefni mitt 

til BA prófs í uppeldis- og menntunarfræði myndi tengjast kynjajafnrétti. Að mínu mati er 

móðurhlutverkið eitt magnaðasta en jafnframt áhugaverðasta hlutverk sem hægt er að taka 

að sér. Ég dáist að mæðrum og er heppin að eiga eina frábæra sjálf. Þar sem ég veit að 

móðurhlutverkið er gífurlega krefjandi og krefst mikillar orku þá þótti mér áhugavert að skoða 

hvernig mæður sem sækjast eftir starfsframa upplifa að samræma tvö krefjandi hlutverk. 

Rannsóknin byggir því á að skoða upplifun íslenskra mæðra á framabraut af því að samræma 

móðurhlutverkið og starfsframann.  

Vinnan við BA - verkefnið hefur verið lærdómsrík, áhugaverð og skemmtileg ásamt því að 

vera krefjandi á köflum. Ég vil þakka Lóu Guðrúnu Gísladóttur, leiðbeinanda mínum, fyrir 

góðan stuðning og traust í ferlinu. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum fyrir mikinn stuðning í 

gegnum námið og þá sérstaklega mömmu sem hefur gefið sér mikinn tíma í yfirlestur verkefna.  

Ég vil þó fyrst og fremst þakka mæðrunum sem tóku þátt í rannsókninni fyrir að hafa gefið 

sér tíma til að koma í viðtal til mín því án þeirra hefði hugmyndin ekki getað orðið að veruleika. 

Það er ekki sjálfsagt að einstaklingar séu tilbúnir að deila sinni reynslu með öðrum og því er ég 

þeim verulega þakklát. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir Sameiginlegar reglur). Ég hef 

gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og 

túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. Reglna fyrir 

Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 8. maí 2022 

 

Birna Dís Bergsdóttir 

https://www.hi.is/node/300103
https://www.hi.is/node/300103
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1 Inngangur  

Kynferði er þáttur sem getur haft mótandi áhrif á líf einstaklinga (Þórdís Þórðardóttir og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016). Þó allir séu ekki á eitt sammála um hvort kynjamunur sé 

eðlislægur eða samfélagslega mótaður þá er það svo að áhrifanna gætir víða. Til að mynda eru 

ólíkar kröfur settar á einstaklinga út frá kyni ásamt því að menntunar- og atvinnumöguleikar 

kynjanna geta verið ólíkir. Hér á landi voru sett lög árið 2008 sem eiga að tryggja jafnan rétt 

og stöðu kvenna og karla. Í lögunum kemur fram að; „allir einstaklingar skulu eiga jafna 

möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni“ (lög um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Þrátt fyrir þessa lagasetningu má enn sjá ójöfnuð í 

samfélaginu eftir kyni. Konur þurfa til að mynda enn að berjast fyrir ótal réttindum því oftar 

en ekki bitnar misréttið á þeim (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012a). 

Foreldrahlutverkið er einn vettvangur sem konur geta upplifað visst ójafnrétti vegna kyns. 

Barneignir eru viðfangsefni sem margir virðast hafa skoðun á. Það er gjarnan litið svo á að það 

sé í eðli kvenna að verða mæður og hugsa um börn (Annadis Greta Rúdólfsdóttir og Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2020). Staðan er þó sú að margar konur vilja einnig sækjast eftir starfsframa 

eða menntun og hefur barneignaraldur í vestrænum ríkjum aldrei verið hærri en núna 

undanfarin ár (Mills o.fl., 2011). Út frá þessum upplýsingum er því áhugavert að velta fyrir sér 

samspili móðurhlutverksins og starfsframa.  

Eftirfarandi ritgerð byggir á rannsókn sem snýr að upplifun íslenskra mæðra á framabraut 

af því að samræma móðurhlutverkið og starfsframann. Almenn upplifun mæðra á því að sinna 

krefjandi starfi og uppeldinu var skoðuð ásamt því hvort þær upplifi að jafnrétti ríki á heimilinu 

og hvernig þær upplifa skoðanir og stuðning frá öðrum. Í rannsókninni var íslensk móðir á 

framabraut skilgreind sem móðir sem vinnur við starf sem krefst mikillar ábyrgðar og viðveru, 

bæði hjá stórum eða millistórum einka- eða ríkisreknum fyrirtækjum eða í 

stjórnmálageiranum. Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun mæðra af því að 

samræma starfsframann og móðurhlutverkið og leyfa þeirra rödd að heyrast.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að komast að því hver upplifun mæðra á framabraut 

er af því að samræma starfsframann og móðurhlutverkið. Það er von rannsakanda að 

niðurstöðurnar veiti góða innsýn í málefnið og veiti samfélaginu aukinn skilning á stöðu mæðra 

á framabraut. Það er einnig óskandi að niðurstöður rannsóknarinnar bendi á þær hindranir 

sem geta fylgt því að samræma þessi krefjandi hlutverk og að þær opni augu samfélagsins fyrir 

því sem má gera betur.  

Með rannsókninni verður leitast svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er 

upplifun íslenskra mæðra á framabraut af því að samræma móðurhlutverkið og 

starfsframann?  
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Í fyrsta kafla verður farið yfir fyrirliggjandi fræði sem tengjast efninu. Foreldrahlutverkið, 

sérstaklega móðurhlutverkið, verður tekið til skoðunar og rýnt verður í þær áskoranir sem því 

geta fylgt. Þar á eftir verður rætt um íslenskt samfélag og opinberan stuðning frá ríki og 

sveitarfélagi, þar sem dagvistunarúrræði og fæðingarorlof verða í brennidepli. Næst verður 

fjallað um stöðu kvenna á vinnumarkaði og hvernig mögulegt er að samræma starfsframann 

og fjölskyldulífið. Sér kafli fjallar um aðferð rannsóknarinnar. Þá verða niðurstöður 

rannsóknarinnar settar fram og fjallað verður um þau þemu og undirþemu sem komu fram. Í 

umræðukafla verða niðurstöðurnar settar í fræðilegt samhengi. Að lokum verða kostir og 

gallar rannsóknarinnar settir fram.  
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2 Fræðilegur hluti 

2.1 Foreldrahlutverkið 

Nú til dags er iðulega talað um að börnin okkar séu það mikilvægasta sem við eigum, þau eru 

framtíðin. Samfélagið leggur sig fram við að halda sem lengst í barnæskuna og gera hana 

töfrandi, skemmtilega og lærdómsríka. Líkt og Peters og Johanson (2012) benda á þá þekktist 

barnæskan ekki eins og við horfum á hana í dag. Þegar staða barna er skoðuð má telja að hér 

áður fyrr hafi þau unnið erfiðis vinnu og litið hafi verið á þau sem litla fullorðna að verða stór. 

Hér áður virðast einnig minni kröfur hafa verið gerðar til foreldra. Í grein Hrundar Þórarins 

Ingudóttur og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2010) fjalla þær um að fleiri kynslóðir hafi verið á 

heimilum og uppeldi hafi því legið í höndum margra fullorðinna aðila. Nú sé staðan önnur þar 

sem fjölskyldugerð og fjölskyldulíf hefur breyst mikið. Færri kynslóðir eru á heimilum, fleiri 

einstæðir foreldrar og fleiri stjúpfjölskyldur. Ásamt því að fjölskyldugerðir hafi tekið 

breytingum hefur samfélagið tekið miklum stakkaskiptum. Atvinnuhættir hafa breyst, fólk 

menntar sig meira og efnahagur hefur batnað til muna.  

Samhliða auknum samfélagsbreytingum í gegnum tíðina hafa konur öðlast aukin réttindi. 

Nú sækja konur í auknum mæli á vinnumarkaðinn og samkvæmt gögnum frá Hagstofu Íslands 

(2021) voru um 75% íslenskra kvenna á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaði árið 2021 

samanborið við 60% árið 1975 (Hagstofa Íslands, e.d.). Með fjölgun kvenna á vinnumarkaði 

hefur innkoma inn á heimilin dreifst og karlar hafa þar af leiðandi getað minnkað við sig vinnu 

að einhverju leyti (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012b). Sú þróun hefur leitt til þess að feður 

geta tekið meiri þátt en áður í uppeldi barna sinna og geta varið meiri tíma með þeim. Hins 

vegar má sjá að virk þátttaka í föðurhlutverkinu er enn mismikil. Ingólfur V. Gíslason (2018) 

skoðaði hvernig umræða um feður birtist í uppeldisritum. Ljóst er að þrátt fyrir aukna þátttöku 

er enn litið á þá sem auka foreldrið. Móðirin er aðal umönnunaraðili barnsins og það á að vera 

henni eðlislægt að hugsa um börn. Litið er á feður sem klaufa þegar kemur að 

uppeldishlutverkinu og þurfa þeir tilsögn frá móðurinni og ganga jafnan ekki í öll verk sem snúa 

að umönnun og uppeldi. 

Þó mæður séu í flestum tilfellum virkari aðilinn í uppeldi og umönnun barna sinna þá taka 

feður meiri þátt í ákveðnum tilfellum. Roeters o.fl. (2009), Raley o.fl. (2012) og Bünning (2019) 

segja helstu ástæðu þess að feður taki yfir uppeldishlutverkinu og sjái um meginþorra 

húsverka vera að mæður vinni langa vinnudaga sem bjóða upp á lítinn sveigjanleika. Fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi um feður sem eru aðal umönnunaraðilar barna sinna. 

Ingólfur V. Gíslason gerði eina slíka árið 2005. Þar kom fram að feður í þessari stöðu fái yfirleitt 

jákvæð viðbrögð og margir dást af virkni þeirra. Hann bendir þó á að mæður sem vilja sinna 

frama sínum geti lent í því að utanaðkomandi aðilar skilji ekki hvers vegna þær kjósi að vinna 

svo mikið og taki til að mynda styttra orlof en faðirinn.  
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2.1.1 Móðurhlutverkið 

Það viðhorf að mæður eigi að vera aðal umönnunaraðilar barna sinna hefur haft þær 

afleiðingar að þrátt fyrir að konur eigi greiðari aðgang að vinnumarkaði þá vinna þær yfirleitt 

ekki jafn mikið utan heimilis og feður (Ásdís A. Arnalds o.fl., 2021). Einnig eru þær líklegri til að 

minnka við sig vinnu til að auðvelda samræmingu milli heimilis og vinnu. 

Rannsóknir, bæði innlendar og erlendar, sýna fram á að tími sé kynjapólitísk auðlind 

(Friedman, 2015; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Thamar M. Heijstra, 2013; Auður Magndís 

Auðardóttir og Annadís Greta Rúdólfsdóttir, 2020b). Það er að segja að ríkara tilkall er gert til 

tíma kvenna en karla og hafa konur þar af leiðandi minni frítíma á reiðum höndum. Þessi 

togstreita í kringum tíma og notkun hans getur leitt til aukins álags á mæður. 

Í hinu nútíma vestræna samfélagi er lögð áhersla á að foreldrar, þá helst mæður, geti 

mótað börn sín í þá einstaklinga sem þau vilja að þau verði, án þess að horfa til samfélagslegra 

áhrifaþátta (Clancy, 2020). Jafnframt er lögð áhersla á að mæður haldi heimilinu og börnum 

sínum snyrtilegum. Þær eiga að hvetja börnin til tómstundaiðkunnar og stuðla að góðum 

námsárangri (Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir, 2019). Cappelini o.fl. (2019) benda á 

að ofan á allar ofangreindar kröfur þá bætist við sú krafa að mæður skuli hlúa að sjálfum sér, 

bæði huga og líkama, eftir fremsta megni. Hins vegar ná fæstar þeirra að uppfylla þessar 

óraunhæfu kröfur og það getur skapað kvíða og vanlíðan. 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar Andreu Hjálmsdóttur og Mörtu Einarsdóttur (2019) 

sem rannsökuðu hvort fjölskyldufólk upplifi streitu í daglegu lífi við að samræma fjölskyldu- og 

atvinnulíf benda til þess að foreldrar séu að upplifa almennt streitu og álag í daglegu lífi. 

Foreldrar telja sig sífellt vera á hlaupum og margir segjast ekki skilja hvernig þau fara að. Þó 

bæði kyn finni fyrir einkennum streitu mátti sjá mun milli kynja. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að mæður upplifi meiri streitu og aukið samviskubit. Einnig finnst þeim þær 

aldrei vera búnar í vinnunni. Þegar heim er komið eru ýmis verkefni sem þarf að sinna, eins og 

heimilisverk og skutla og sækja í tómstundir.  

Svipaðar niðurstöður má sjá í rannsóknum sem gerðar voru til að skoða áhrif Covid-19 og 

samkomutakmarkana á fjölskyldulíf gagnkynjapara í fyrstu bylgjunni (Andrea Hjálmsdóttir og 

Valgerður S. Bjarnadóttir, 2021; Auður Magndís Auðardóttir og Annadís Greta Rúdólfsdóttir, 

2020a). Þar kom fram að flestir þátttakendur töldu í upphafi að það ríkti jafnrétti á heimilinu. 

Þegar veiran skall á og allir þurftu að vera meira heima varð flestum ljóst að móðirin á 

heimilinu sinnti heimilisverkum oftar en faðirinn. Einnig kom fram að mæðurnar hefðu lítinn 

tíma fyrir sig sjálfar; þær þurftu að sinna vinnu og börnum á sama tíma og þrátt fyrir að líða 

illa vildu þær ekki sýna það og byrgðu tilfinningar sínar inni. Feðurnir gátu á hinn bóginn 

yfirleitt unnið í friði, þeir lögðu minna á sig við að hafa ofan af fyrir börnunum og gátu frekar 

sinnt sínum áhugamálum.  
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Vinna mæðra felst ekki einungis í því að elda mat og sækja í tómstundir heldur sinna þær 

einnig meginþorra tilfinningavinnu heimila (Curran o.fl., 2015). Tilfinningavinna er hugtak sem 

hefur verið mikið í umræðunni undanfarið og það má skilgreina hana sem athafnir sem eiga 

að auka undir velfarnað annarra og það að veita tilfinningalegan stuðning. Slík vinna er 

mikilvæg fyrir fjölskyldulífið, parasambönd sem og uppeldi. Í rannsókn Ciciolla og Luthar (2019) 

kemur fram að þessi mikla og jafnframt ósýnilega vinna mæðra geti leitt til tilfinningalegra 

vandamála, þreytu og þunglyndis. Það kom einnig fram að mæður telji þessa vinnu erfiðasta. 

Það fylgi því mikið álag að fylgjast með líðan fjölskyldumeðlima en á sama tíma vilja mæður 

ekki missa af tækifærinu til að veita aðstoð eða koma auga á vanlíðan hjá barninu sínu.  

Þessi tilfinningarvinna hefur einnig verið þekkt undir nafninu hugræn byrði (e. mental 

load) eða þriðja vaktin. Undanfarið hefur aukin athygli verið vakin á þriðju vaktinni og hana 

má skilgreina sem ólaunaða og ósýnilega ábyrgð sem konur og mæður bera meginþungann af 

(Power, 2020). Henni fylgja krefjandi og tímafrek verkefni sem eru að mestu ósýnileg öðrum 

og valda því að konur verja meirihluta tíma síns í að hugsa um börnin, heimilið og aðra ástvini 

(Chung, 2020). Þó rannsóknir sýni að karlmenn séu almennt virkari í heimilisstörfum og uppeldi 

barna sinna en áður (Ingólfur, 2018; Roeters o.fl., 2009; Raley o.fl., 2012; Bünning, 2019) þá 

virðast þeir ekki taka þessa ábyrgð á herðar sér og því taka konur enn meginþorra þriðju 

vaktarinnar (Power, 2020). Karlmenn virðast halda áfram að vera aðstoðarmenn á meðan 

konurnar verða hálfgerðir verkstjórar heimilisins og gæta þess að allt sé í röð og reglu. 

2.2 Opinber stuðningur við foreldra 

Hér á landi, sem og á flestum Norðurlöndunum, hefur náðst mikill árangur í jafnréttismálum 

undanfarin ár. Sá árangur er að mörgu leyti talinn vera vegna góðs velferðarkerfis, líkt og 

leikskólakerfis og fæðingarorlofa (Guðný Björk Eydal og Rostgaard, 2011; Annadis og Berglind, 

2020). 

Undanfarin ár hafa miklar breytingar átt sér stað hvað varðar opinberan stuðning ríkis og 

sveitarfélaga til barnafjölskyldna. Á árunum 1944-1972 voru börn aðallega með foreldrum 

sínum þar sem opinber stuðningur frá ríki og sveitarfélögum vegna umönnunar barna var lítill 

sem enginn. Foreldrar þurftu sjálfir að finna leiðir til að samræma vinnu og uppeldi þar sem 

lítið var um dagvistunarúrræði og fæðingarorlof var ekki til staðar (Guðný Björk Eydal, 2006). 

2.2.1 Leikskólamálin 

Árið 1973 voru fyrstu lög um rekstur dagheimila sett hér á landi. Fyrir það höfðu dagheimili og 

leikskólar einungis fengið styrki frá ríkisvaldinu þar sem ekki var talin þörf á að setja lög um 

slíka starfsemi (Guðný, 2006; Lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri dagvistunarheimila 

nr. 29/1973). Hægfara þróun átti sér stað í þessum málum sem mætti telja áhugavert vegna 

mikillar atvinnuþátttöku Íslendinga á þeim tíma. Það var þó á seinni hluta níundu aldar sem 
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hlutirnir breyttust. Börnum voru tryggð pláss á dagheimilum og foreldrar gátu þar af leiðandi 

unnið samfelldari vinnudaga vitandi það að börnin þeirra væru í öruggu rými sem átti að stuðla 

að þroska og velferð þeirra (Guðný, 2006).  

Nú á dögum nýta flestar barnafjölskyldur á Íslandi leikskóla og samkvæmt Hagstofu Íslands 

(2020) voru 18.876 börn eða um 88%, á aldrinum 1-5 ára, í leikskóla árið 2020 (Hagstofa 

Íslands, 2022b). Það getur reynst erfitt að sinna ólíkum þörfum allra þessara einstaklinga en 

starfsfólki leikskóla ber þó skylda til þess (Lög um leikskóla nr. 78/1994). Veruleiki íslenskra 

leikskólabarna er sá að flest þeirra dvelja í um sjö tíma eða lengur í leikskóla (Arna H. 

Jónsdóttir, 2012). Mikil umræða hefur verið í kringum áhrif þess að börn verji bróðurpart úr 

degi sínum á leikskóla og margir foreldrar hafa áhyggjur af því. Leikskóladvöl barna á góðum 

leikskólum getur haft góð áhrif á félags- og vitsmunaþroska barna. Hins vegar er staðan sú að 

mönnun og aðstaða á sumum leikskólum er ábótavant og því má áætla að aðstæður barna séu 

ekki alltaf eins og þær eiga að sér að vera. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur o.fl. (2013) benda 

leikskólakennarar á að það séu of mörg börn í hverju rými sem gerir það að verkum að erfiðara 

er að móta persónuleg tengsl við hvert og eitt þeirra. Einnig telja leikskólakennarar að 

samfélagið þurfi að breyta viðhorfi sínu til leikskóla. Leikskólar eru að mörgu leyti hugsaðir til 

að þjónusta foreldra svo þeir geti stundað sína vinnu en fyrst og fremst eiga þeir að þjóna 

börnunum og því er mikilvægt að veita þeim bestu mögulegu aðstæður sem hægt er.  

Þrátt fyrir að flestar barnafjölskyldur nýti leikskóla þá hefur mikil ólga verið í kringum 

leikskólamál landsins. Illa gengur að manna leikskóla og foreldrar hafa ekki verið á eitt sáttir 

við það (Viktor Örn Ásgeirsson, 2021). Í október 2021 vantaði til að mynda starfsfólk í 55,6 

stöðugildi á leikskólum borgarinnar (Höskuldur Daði Magnússon, 2022), eða um 4% 

(Reykjavíkurborg, 2021). Flestir eru sammála um að þetta sé eitthvað sem þarf að bæta en 

hvaða leið skuli fara virðist fólk ekki vera sammála um.  

Þessi undirmönnun hefur haft þau áhrif að börn komast seint inn í leikskóla. Tíminn eftir 

að lögbundnu fæðingarorlofi lýkur og áður en börn komast inn á leikskóla hefur því reynst 

mörgum fjölskyldum erfiður og farnar eru ýmsar leiðir til að brúa bilið (Ásdís A. Arnalds o.fl., 

2013). Til dæmis reyna foreldrar að lengja fæðingarorlof sitt með tilheyrandi tekjumissi, fá 

ættingja og vini til að sinna barninu á meðan foreldrar fara til vinnu eða foreldrar vinna 

mismunandi vinnutíma til að skiptast á að hugsa um barnið. Algengast er þó að það falli í skaut 

mæðra að brúa þetta bil með tilheyrandi atvinnumissi (Ásdís o.fl., 2021) og þannig má segja 

að mæður séu að missa tækifærið til að samræma vinnu og fjölskyldulíf.  

2.2.2 Fæðingarorlofsréttur 

Árið 1975 komu fyrstu lög um fæðingarorlof fram (Guðný, 2006). Þá öðluðust mæður á 

vinnumarkaði þriggja mánaða orlof við fæðingu barna sinna. Þar á undan höfðu foreldrar 
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fengið lítinn sem engan opinberan stuðning frá ríki eða sveitarfélögum við umönnun barna 

sinna. Mæður fengu styrk til að standa undir kostnaði af fæðingunni sjálfri en ekki vegna 

umönnunar fyrsta árið. Árið 1980 fengu allar mæður rétt á þriggja mánaða fæðingarorlofi, 

óháð starfi og feður máttu jafnframt taka 30 daga af þessum 3 mánuðum ef mæðurnar 

samþykktu það. Í gegnum árin lengdist orlofið smám saman og árið 1990 hafði það náð sex 

mánuðum (Guðný, 2006). 

Árið 2000 urðu mikil vatnaskil í réttindum foreldra til fæðingarorlofs. Það ár fengu 

foreldrar lögfesta þrjá mánuði í fæðingarorlof hvort um sig og máttu skipta öðrum þrem 

mánuðum á milli sín. Markmiðin með fæðingarorlofslögunum voru þau að tryggja að barn njóti 

samvista við báða foreldra sína og einnig áttu þau að auðvelda foreldrum að samræma vinnu 

og einkalíf (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000). Á árunum 2009-2013 barst 

umræðan að því að lengja orlofið frekar. Á því tímabili vildu ákveðnir flokkar á Alþingi lengja 

orlofið í eitt ár. Sú tillaga náði þó ekki til framkvæmda þar sem hún var felld niður (Vinstri 

grænir, 2020). Árið 2020 var lögunum þó loks breytt aftur. Breytingarnar voru svo hljóðandi 

að: „foreldrar eiga sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs í allt að sex mánuði hvort um sig vegna 

fæðingar, frumættleiðingar eða töku barns í varanlegt fóstur“. Annað foreldri getur framselt 

sex vikum af sínu orlofi til hins foreldrisins ef það kýs það (Lög um fæðingar- og foreldraorlof 

nr. 144/2020).  

Þegar orlofinu var breytt árið 2000 hafði það fjárhagslegan ávinning í för með sér fyrir 

fjölskyldur þar sem foreldrar fengu borgað fyrir að fara í orlof. Einnig jók það líkurnar á að 

mæður gætu sótt sér vinnu utan heimilis og þannig komið með aukna innkomu á heimilið 

(Ásdís o.fl., 2013). Önnur jákvæð þróun átti sér stað með breytingu á orlofinu, það er að feður 

tóku frekar fæðingarorlof og gátu þar af leiðandi varið meiri tíma með börnum sínum en ella 

(Guðný, 2006; Ingólfur V. Gíslason, 2007). Rannsóknir hafa sýnt fram á að feður taka meiri þátt 

í uppeldi barna sinna þegar þeir fá tækifæri til að taka fæðingarorlof (Ásdís o.fl., 2013, 2021; 

Wray, 2020; Ingólfur, 2007). Þeir feður sem taka þátt í uppeldi barna sinna frá upphafi eru 

líklegri til að vera virkir þátttakendur í foreldrahlutverkinu ævilangt (Ásdís o.fl., 2013, 2021). 

Einnig virðast þeir taka meiri ábyrgð í uppeldinu og reiða sig minna á móðurina en þeir feður 

sem taka ekki orlof með börnum sínum (Ásdís o.fl., 2013, 2021; Wray, 2020). Niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var á fæðingarorlofi í Noregi bentu til þess að þegar báðir foreldrar taka 

virkan þátt í lífi barns þá hefur það jákvæð áhrif á alhliða þroska þess (Cools o.fl., 2015).  

Ásamt því að fæðingarorlof hafi jákvæð áhrif á börnin og samskipti þeirra við foreldra sína 

þá virðist það einnig hafa áhrif á parasamband foreldra. Í rannsókn Evertson o.fl. (2018) sem 

rannsökuðu þátttöku sænskra feðra í umönnun barna sinna, kom í ljós að verkaskipting 

heimilisins var jafnari eftir því sem feðurnir tóku lengra orlof. Einnig varð meiri ánægja í 

parasambandinu og það mátti finna mælanleg áhrif á vellíðan mæðranna.  
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Þrátt fyrir að feður séu farnir að taka meiri þátt og rannsóknir hafi sýnt ávinning þess (Ásdís 

o.fl., 2013, 2021; Wray, 2020; Ingólfur, 2007; Cools o.fl., 2015) þá virðast mæður taka 

meginþorra orlofsins sem í boði er og sameiginlegur réttur foreldra til orlofs er yfirleitt nýttur 

af mæðrum (Moreno-Mínguez o.fl., 2022; Ásdís o.fl., 2021; Ingólfur, 2005). Í rannsókn Ingólfs 

frá árinu 2005 kom fram að í þeim tilfellum sem feður nýta sameiginlegan rétt foreldra til orlofs 

þá er það yfirleitt vegna atvinnu móður. Til dæmis þegar móðir vinnur í háttsettri stöðu hjá 

stóru fyrirtæki eða þegar móðir óttast að missa ákveðin tækifæri á vinnustaðnum með því að 

vera lengi fjarverandi. Nýrri rannsóknir styðja við þessar niðurstöður. Í rannsókn Moreno-

Mínguez o.fl. frá árinu 2022 kemur fram að spænskir feður taka meira orlof eftir því sem móðir 

vinnur meira. Það sama má sjá í bandarískri rannsókn Raley o.fl. frá árinu 2012 en þar kemur 

fram að bandarískir feður eru líklegri til að taka frí frá vinnu eftir fæðingu ef að móðirin er 

útivinnandi.  

Í rannsókn Ásdísar  o.fl. (2021) kemur fram að fæðing barns hefur mun meiri og mælanlegri 

áhrif á atvinnuþátttöku mæðra heldur en feðra. Samhljómur var í niðurstöðum rannsóknar 

Kluve og Tamm (2013) í Þýskalandi. Þegar ný fæðingarorlofslög tóku gildi þar í landi árið 2007, 

sem hvöttu feður til að taka meira orlof, þá jókst atvinnuþátttaka mæðra að loknu orlofi. Það 

er því mikilvægt fyrir atvinnumöguleika mæðra að feður nýti sér oflofsréttinn sinn og þannig 

skapast meira jafnrétti í samfélaginu og möguleikar mæðra til starfsframa aukast.  

2.3 Konur á vinnumarkaði 

Með auknum möguleikum kvenna á vinnumarkaði má sjá að hlutfall kvenna og karla er 

verulega jafnt (Hagstofa Íslands, 2022a). Samt sem áður má sjá mörg dæmi um misrétti og 

ójafna skiptingu. Til dæmis má yfirleitt sjá mikla kynjaskiptingu á milli starfsgreina sem veldur 

því að til verða svokallaðar karla- og kvennastéttir. Hér á landi, sem og á öðrum Norðurlöndum, 

má til að mynda sjá mikla kynjaskiptingu á vinnumarkaði. Þrátt fyrir að þessi lönd hafi lagt 

mikið á sig til að koma á kynjajafnrétti virðist erfitt að ná því að fullu (Ellingsæter, 2013). 

Þar sem kynin dreifast ójafnt í störf hefur það leitt af sér miklar staðalmyndir innan 

starfsstétta (Stamarski og Hing, 2015). Þessar staðalmyndir ýta undir ójafnrétti milli kynja í 

sömu starfsstétt og þar hallar í mun meiri mæli á konur. Kynjamisréttið getur birst á ólíkan 

hátt, allt frá því hvernig er ráðið í störf yfir í það hvernig komið er fram við starfsmenn út frá 

kyni. Konur fá einnig að jafnaði lægri laun og færri verkefni í hendurnar heldur en karlmenn í 

svipaðri stöðu. Þegar konur verða mæður virðist ójafnréttið aukast að mörgu leyti (Stamarski 

og Hing, 2015; Hotz o.fl, 2017). Þar sem samfélagið horfir enn á konur sem aðal 

umönnunaraðila barna sinna þá fellur það oftar í þeirra hlut að vera fjarverandi frá vinnu þegar 

börn veikjast eða eiga frídaga í skólum. Þessi fjarvera getur valdið því að þær missa af og eiga 

erfiðara með að fylgja eftir þegar þær mæta til vinnu (Hotz o.fl, 2017). Mæður fá einnig 
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sjaldnar stöðuhækkun en barnlausar konur og reynslan sýnir að barnshafandi konum sé oftar 

en ekki mismunað þegar þær sækja um störf, þrátt fyrir að vera fullkomlega hæfar (Stamarski 

og Hing, 2015; Hotz o.fl, 2017). 

Þegar konur komast í háttsettar stöður halda þær áfram að mæta hindrunum og 

áskorunum í starfi vegna kyns. Í rannsókn sem gerð var meðal finnskra kvenna í 

stjórnunarstöðum komu meðal annars fram þær niðurstöður að margar konur þorðu ekki að 

taka fullt fæðingarorlof af hættu við að missa starfið eða missa tækifærið að ná lengra í starfi 

(Jyrkinen, 2014). Einnig kom fram að margar konur upplifðu að aldur þeirra skipti miklu máli í 

starfi; að gjarnan sé litið á ungar konur sem „stelpur sem kunna ekki nóg“ og þegar þær eldast 

þá er talið að þær séu „of gamlar og kunni ekki inn á starfsemi nútímans“.  

Það virðist einnig vera að konur sem starfa í háttsettum stöðum á vinnumarkaði þurfi 

gjarnan að réttlæta það fyrir sér og öðrum að þær verji miklum tíma í vinnunni. Þá bendir Ólöf 

Júlíusdóttir o.fl. (2018) á að margar konur tali um að þær vilji standa sig í vinnunni þar sem 

þeim finnst þær skulda eldri kynslóðinni það. Þær vilja sýna fram á að konur geti sinnt öllum 

störfum og þær fá þar af leiðandi vissan drifkraft til að halda áfram og láta ekki karlmenn í 

sömu stöðum taka fram úr sér. Ofangreindar niðurstöður gefa til kynna að konur í háttsettum 

stöðum séu að standa frammi fyrir ýmsum hindrunum á vinnumarkaði. Það virðist þó ekki 

stöðva þær, heldur gefur það þeim aukinn styrk til að gera betur og komast lengra.  

2.4 Samræming heimilis og vinnustaðar  

Þegar fjallað er um vinnumarkaði og möguleika kvenna á að komast í háttsettar stöður er 

mikilvægt að skoða ríkjandi menningu og viðmið sem viðgangast á vinnustöðum. Þegar þessir 

þættir eru skoðaðir má sjá að ákveðin viðmið innan vinnumarkaðarins hafa breyst en önnur 

hafa enn ekki þróast. Lindsey (2016) bendir á að þegar konur fóru að sækja meira á 

vinnumarkaðinn þá fækkaði til dæmis ekki verkefnum þeirra heima fyrir og nú til dags er ætlast 

til að konur standi sig á öllum vígstöðvum. Þær eiga að vera frábærir starfsmenn sem eru ávallt 

til staðar en einnig sinna börnum sínum og fjölskyldu af kostgæfni. Vinnustaðir og aðrar 

stofnanir samfélagsins hafa ekki þróast í þá átt að styðja betur við fjölskyldulíf sem veldur því 

að heimilið og vinnustaðurinn eru ávallt í samkeppni um athygli og orku mæðra sem eru á 

vinnumarkaði. Í rannsókn Matias o.fl. (2017) kemur skýrt fram að mæður leggi mun meira á 

sig en feður til að ná góðu jafnvægi milli heimilis og vinnustaðar. Þessi auka vinna veldur því 

að þær ganga mikið á orkubirgðir sínar, líkamlegar og andlegar og því eru meiri líkur á að þær 

brenni út vegna álags.  

Niðurstöður rannsóknar Ólafar o.fl. (2018) styðja við ofangreindar rannsóknir og benda til 

þess að íslensk vinnustaðamenning sé gjarnan karlmiðuð og það reynist erfitt að ná fram 

breytingum sem stuðla að fjölskylduvænna umhverfi. Einstaklingar í háttsettum stöðum vinna 
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gjarnan langa og óreglulega vinnudaga sem bitna á tíma með fjölskyldunni (Badawy og 

Schieman, 2021; Schieman og Reid, 2009; Ólöf o.fl., 2018). Vinnustaðir gera einnig miklar 

kröfur til starfsmanna sinna og rannsóknir sýna að með auknum völdum á vinnustað aukast 

líkurnar á streitu og erfiðara verður fyrir einstaklinga að setja skýr skil á milli heimilis og 

vinnustaðar. Einstaklingar sem vinna í slíkum stöðum virðast flestir sammála um að mikil 

viðvera á vinnustaðnum sé ekki fjölskylduvæn (Ólöf o.fl., 2018). Þrátt fyrir það virðist vera 

ákveðið viðhorf innan fyrirtækja sem er þess eðlis að þessi mikla viðvera sé verri fyrir konur en 

karla. Karlar virðast geta unnið meira þar sem þeir þurfa ekki að sjá um börnin á meðan 

konurnar geta ekki varið svo miklum tíma í vinnunni þar sem uppeldið og heimilisstörfin kalla.  

Líkt og Ólöf o.fl. (2018) benda á þá má sjá einnig sjá þennan kynjamun í viðbrögðum frá 

börnum sem eiga foreldra í háttsettum stöðum sem krefjast mikillar viðveru. Íslenskar mæður 

sem starfa í slíkum störfum segjast lenda í því að börnin þeirra séu ósátt við mikla fjarveru og 

þau kvarta yfir því að þær séu lítið heima og vinni of mikið. Feður virðast ekki fá sömu 

spurningar frá börnunum sínum og það virðist hafa minni áhrif á þau þegar þeir eru fjarverandi 

vegna vinnu.   

Með ofangreindar rannsóknarniðurstöður að leiðarljósi er áhugavert að skoða hvað hægt 

sé að gera til að koma til móts við starfsfólk í þessari stöðu og hvaða leiðir eru vænlegastar til 

ávinnings. Hér á landi hafa verið sett á lög sem skylda atvinnurekendur að gera starfsfólki sínu 

kleift að samræma vinnu og fjölskyldu. Þessar ráðstafanir eiga meðal annars að auka 

sveigjanleika í starfi og taka tillit til fjölskylduaðstæðna hvers og eins, óháð kyni (Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020).  

Þar sem það hefur færst í aukana að báðir foreldrar séu á vinnumarkaði þá hefur aldrei 

verið mikilvægara en nú að fyrirtæki bjóði upp á sveigjanleika í starfi. Niðurstöður rannsóknar 

Schieman og Reid (2009) benda til að mynda á að með ákveðnum völdum á vinnustaðnum 

öðlast starfsfólk aukið frelsi. Þau eiga auðveldara með að stjórna vinnutíma sínum sjálf og eru 

því ekki jafn bundin líkt og einstaklingar sem þurfa að vera við á ákveðnum tilsettum tímum. 

Rannsóknir sýna að sveigjanleiki í starfi sé vænlegastur til þess að foreldrar nái að samræma 

vinnu og fjölskyldulíf. Þannig má draga úr streitu starfsmanna og auka velferð þeirra (Eek og 

Axmon, 2013; Clark, 2001; Matias o.fl., 2017).  
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3 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun íslenskra mæðra á framabraut af því að 

samræma móðurhlutverkið og starfsframann. Í rannsókninni var eigindleg aðferðafræði notuð 

og tekin voru hálfopin viðtöl við fjórar mæður á framabraut. Hér fyrir neðan verður farið yfir 

aðferðafræði rannsóknarinnar, viðmælendur, gagnasöfnun og greiningu og að lokum verður 

fjallað um þau siðferðilegu álitamál sem upp komu.   

3.1 Aðferðafræði 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlega aðferðafræði. Slík 

rannsóknaraðferð hentar vel þegar skoða á upplifun einstaklinga á ákveðnu fyrirbæri 

(Lichtman, 2013). Eigindleg aðferðafræði notast að mestu við ótöluleg gögn, líkt og myndir, 

skrifaða texta, viðtöl og fleira (Lichtman, 2013; Seale, 2018). Við öflun gagna voru tekin 

eigindleg viðtöl við fjórar íslenskar mæður á framabraut. Slík viðtöl henta vel þegar afla á 

upplýsinga frá viðmælanda um efnið sem verið er að rannsaka (Helga Jónsdóttir, 2013; 

Lichtman, 2013). Viðtölin fela í sér samtal milli viðmælanda og rannsakanda þar sem 

rannsakandi hefur ákveðið umræðuefnið fyrir fram en viðmælandinn mótar áherslurnar út frá 

eigin þekkingu og reynslu. Þegar tekin eru eigindleg viðtöl gefst rannsakanda kostur á að öðlast 

djúpan og merkingarbæran skilning á upplifun og reynslu viðmælenda (Helga, 2013; Lichtman, 

2013). 

3.2 Viðmælendur 

Í rannsókn sem þessari er mikilvægt að viðmælendur hafi sameiginlega reynslu á 

viðfangsefninu sem skoðað er (Lichtman, 2013). Tekin voru viðtöl við mæður sem eiga það 

sameiginlegt að vera á framabraut og í gagnkynja parasambandi.  

Til að nálgast viðmælendur notaði rannsakandi tvær úrtaksaðferðir, tilgangs- og 

sjálfboðaliðaúrtak. Með tilgangsúrtaki er leitað eftir viðmælendum sem deila sameiginlegri 

reynslu á því sem rannsakað er hverju sinni. Sjálfboðaliðaúrtak byggir á því að viðmælandi 

bjóði fram þátttöku sína. Það er algengt að rannsakendur auglýsi eftir viðmælendum og treysti 

því að þeir gefi sig sjálfir fram (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi 

setti auglýsingu á samfélagsmiðilinn Facebook og fékk tvo viðmælendur út frá henni. Móðir 

rannsakanda benti á þriðja viðmælanda sem var til í að taka þátt og vinkona rannsakanda hafði 

uppi á fjórða viðmælandanum. Viðmælendurnir voru að lokum fjórar mæður á aldrinum 37-

39 ára og eiga eitt til þrjú börn. Allar eru þær búsettar í Reykjavík og hafa lokið grunnnámi í 

háskóla. Þrjár af fjórum hafa lokið framhaldsnámi í háskóla. Ein móðirin vinnur sem 

rekstrarstjóri hjá nýsköpunarfyrirtæki, ein sem framkvæmdastjóri í stjórnmálageiranum og 

tvær í fjármálageiranum; önnur sem forstöðumaður og hin sem lögfræðiráðgjafi. Rannsakandi 
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úthlutaði viðmælendum dulnefni  til þess að tryggja trúnað. Þær fengu nöfnin Sigríður (39 ára), 

Fanney (37 ára), Alexandra (39 ára) og María (39 ára).  

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

3.3.1 Undirbúningur rannsóknar 

Þegar viðfangsefni ritgerðarinnar var ákveðið fór rannsakandi að búa til rannsóknar- og 

tímaáætlun til að styðjast við í ferlinu og aðstoða við að móta rannsóknina. Rannsakandi setti 

saman viðtalsramma sem innihélt 25 spurningar. Viðtalsrammanum var skipt upp í þrjá 

efnisflokka; Starfið, Móðurhlutverkið og heimilislífið og Viðmót og stuðningur. Fyrir viðtölin las 

rannsakandi viðtalsrammann vel yfir til að auka líkurnar á því að flæði næðist í viðtölunum. 

Var hann því notaður sem einskonar tæki til að rannsakandi studdist við tilsetta efnisflokka en 

honum var ekki fylgt nákvæmlega.  

3.3.2 Gagnaöflun 

Þegar viðmælendur höfðu sýnt áhuga á að taka þátt í rannsókninni sendi rannsakandi þeim 

kynningarbréf sem innihélt helstu upplýsingar um rannsóknina, hvert meginmarkmið hennar 

væri og hvernig unnið yrði með gögnin. Því næst var tímasetning fyrir viðtölin ákveðin en 

áætlað var að hvert viðtal myndi taka í kringum klukkustund. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 

24. janúar til 9. febrúar og tóku 45-95 mínútur. Þrjú viðtöl voru tekin í gegnum 

fjarfundarforritið Teams og eitt á skrifstofu viðmælanda. Þegar komið var í viðtölin fékk 

rannsakandi samþykki frá viðmælendum fyrir upptöku ásamt því að allir viðmælendur veittu 

upplýst samþykki, ýmist á staðnum eða í gegnum tölvupóst.  

Með aukinni tækni- og samfélagsmiðlaþróun hefur það færst í aukana að viðtöl séu tekin 

í gegnum fjarfundarbúnað (Richard o.fl., 2020). Ástæða þess að viðtöl í gegnum 

fjarfundarbúnað voru tekin fram yfir viðtöl í eigin persónu var sú að mörg Covid-19 smit voru 

á þeim tíma sem gagnaöflun fór fram. Rannsókn Deakin og Wakefield (2013) bendir til þess að 

lítill munur sé á gæðunum og að kostir þess að taka viðtöl í gegnum fjarfundarbúnað séu 

margir. Slíkum viðtölum fylgir til að mynda mikill tímasparnaður og minna skipulag (Deakin og 

Wakefield, 2013; Richard o.fl., 2020).  

Viðtölin voru tekin upp með upptökutæki og afrituð orðrétt svo hægt væri að greina 

gögnin. Að lokinni afritun var viðtalsupptökum eytt. Við afritun var öllum 

persónugreinanlegum upplýsingum breytt, viðmælendur fengu dulnefni og staðhættir og 

önnur atriði sem mætti rekja til viðmælenda sömuleiðis.  
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3.4 Gagnagreining 

Við úrvinnslu gagna var notast við þemagreiningu Braun og Clarke (2006; 2013). Þegar notast 

er við þemagreiningu er leitast eftir að finna rauðan þráð í viðtölunum og finna þannig þemu 

sem lýsa sameiginlegri reynslu viðmælenda (Braun og Clarke, 2006; 2013). 

Þemagreining Braun og Clarke (2006; 2013) skiptist í sex skref. Fyrsta skrefið byggir á því 

að lesa gögnin ítarlega og skrá fyrstu hugmyndir að þemum til hliðar. Í skrefi tvö finnur 

rannsakandi fyrstu kóðana og í þriðja skrefi eru þeir teknir saman og settir í möguleg þemu. Í 

fjórða skrefi á að yfirfara þemun og sjá hvort þau styðji við rannsóknarspurninguna. Fimmta 

skrefið snýr að því að setja þemu og undirþemu fram á lýsandi hátt. Í sjötta og síðasta skrefinu 

er þemagreiningin sett upp í niðurstöðukafla þar sem komið er með lýsandi dæmi sem styðja 

greininguna og endurspegla orð viðmælenda.  

3.5 Siðferðileg álitamál 

Þegar unnið er að rannsóknum er ávallt mikilvægt að huga að siðferðilegum hliðum. Ýmis 

siðferðileg álitamál geta komið upp í viðtalsrannsóknum. Í eigindlegum viðtalsrannsóknum er 

lögð áhersla á að kafa djúpt ofan í reynsluheim fólks og því er mikilvægt að tryggja trúnað og 

nafnleynd svo ekki sé hægt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar til ákveðinna 

einstaklinga eða stofnana. Slíkt er gert með því að dulkóða allar upplýsingar sem hægt væri að 

rekja til ákveðinna einstaklinga (Lichtman, 2013).  

Ásamt því að huga að trúnaði er mikilvægt að viðmælendur veiti rannsakanda upplýst 

samþykki fyrir þátttöku sinni. Slíkt samþykki felur í sér að viðmælandi veit út á hvað þátttaka í 

rannsókninni gengur og hvernig unnið verður með gögnin. Rannsakandi verður einnig að huga 

að því að viðmælandi sé að taka þátt af fúsum og frjálsum vilja (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Allir viðmælendur veittu upplýst samþykki ásamt því að þeim var tilkynnt að þeir þyrftu ekki 

að svara öllum spurningum og mættu hætta þátttöku hvenær sem þeir vildu.  

Í eigindlegum rannsóknum er gjarnan litið á rannsakanda sem mælitæki. Því er mikilvægt 

að rannsakandi sé meðvitaður um sín viðhorf og reynslu sem tengjast rannsóknarefninu 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi er hvorki móðir né á framabraut og því getur það 

haft einhver áhrif á hvernig viðmælendur samsömuðu sig við hann í viðtölunum.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Við þemagreiningu komu fram 

þrjú þemu; Jafnrétti, Samfélagið og Skipulag á vinnustaðnum. Hér að neðan, í töflu 1, má sjá 

þau þemu og undirþemu sem komu fram við greiningu.  

Tafla 1. Þemu og undirþemu sem komu upp eftir þemagreiningu Braun og Clarke (2006; 
2013). 

Jafnrétti Samfélagið Skipulag á vinnustaðnum 

Detta í lukkupottinn með maka Ísland stendur vel í alþjóðlegum 
samanburði 

Barningur í feðraveldinu 

„Ef ég er ekki að hugsa um að 
þrífa...“ 

Betur má ef duga skal Erfitt að finna jafnvægi 

Fæðingarorlof er stórt 
jafnréttismál 

Alltaf á hlaupum  

 

4.1 Jafnrétti 

Mæðurnar töluðu um mikilvægi þess að jafnrétti ríkti á heimilinu. Þær voru á því að án virkrar 

þátttöku maka innan heimilis þá gætu þær ekki sinnt störfunum jafn vel og þær gera. Þær lýstu 

því hvernig gott samstarf á heimilinu virkar ásamt því að nefna mikilvægi fæðingarorlofs feðra 

til að ýta enn frekar undir jafnrétti. Þó þær hafi upplifað jafnrétti þá voru flestar á því að þær 

tækju meirihluta svokölluðu þriðju vaktarinnar. Þær sinntu tilfallandi verkefnum á heimilinu 

ásamt því að hafa yfirumsjón með fata- og matarkaupum. Hér fyrir neðan verður fjallað um 

þau þrjú undirþemu sem komu fyrir þemað Jafnrétti: Detta í lukkupottinn með maka, „Ef ég 

er ekki að hugsa um að þrífa...“ og Fæðingarorlof er stórt jafnréttismál.   

4.1.1 Detta í lukkupottinn með maka  

Í orðum viðmælenda mátti heyra hversu mikilvægt það er að maki þeirra taki virkan þátt í 

heimilislífinu. Alexandra (39 ára) lýsti því þannig að hún „gæti ekki sinnt [sinni] vinnu ... ef að 

[maki] væri ekki til staðar“.  

Allar mæðurnar töluðu um að það ríkti mikið jafnrétti á heimilinu og að makar þeirra taki 

virkan þátt í uppeldi barnanna. Sigríður (39 ára) talaði um að vinkonur hennar höfðu gjarnan 

orð á því hvað maðurinn hennar væri frábær en að hennar mati er hann þó „bara ... að gera 

það sem honum ber að gera sem föður þessara barna“. Alexandra (39 ára) tók í sama streng 

og talaði um að „á ákveðnum álagstímum þá [taki maki hennar] alveg yfir“. Hún nefndi einnig 

að maki hennar hafi minnkaði við sig í vinnu þar sem álagið á heimilið hafði verið of mikið og 

„þetta [var] ekki eitthvað sem [þau] vildu bjóða [börnunum] upp á“. Þar af leiðandi tóku þau 



22 
 

sameiginlega ákvörðun um að hann myndi minnka við sig vinnu svo hún gæti lagt áherslu á 

sinn starfsframa.  

Staðan hjá Fanneyju (37 ára) og Maríu (39 ára) var aðeins öðruvísi þar sem makar þeirra 

unnu jafn mikið og þær. Þær nefndu þó báðar að á ákveðnum tímum þyrfti annað þeirra að 

taka yfir heimilinu. María (39 ára) lýsti því á eftirfarandi hátt „við vitum bara bæði að stundum 

er álag á öðru og þá kannski tekur hitt svolítið þungann“. Fanney (37 ára) talaði einnig um að 

þegar hún kemur þreytt heim úr vinnunni þá þarf hún ekki að stökkva í öll verk heldur tekur 

maðurinn hennar af skarið og hún „þarf ekki að biðja um að það sé gert“. Hún nefndi að ef hún 

þyrfti sífellt að vera að biðja gæti skapast „kergja á heimilinu“ og hún talaði um að vinkonur 

hennar upplifðu mikil leiðindi „að vera alltaf að biðja“. Fanney talaði einnig um að hún „þekki“ 

manninn sinn og viti að ef hann þarf að sinna einhverju þá gengur hann í verkið.  

Sigríður (39 ára) talaði þó um að jafnréttið á hennar heimili hafi kannski ekki sprottið upp 

úr þurru. Hún og hennar maki hafi „rætt þessi [jafnréttis] mál alveg ótrúlega mikið“ og gera 

enn. Fanney (37 ára) sagðist einnig hafa rætt um jafnrétti á heimilinu við manninn sinn og þau 

hafi velt fyrir sér hvers vegna ójafnrétti ríkir á mörgum heimilum. Maðurinn hennar hefur nefnt 

að hann haldi að ástæðan fyrir því að hann taki virkan þátt og það þurfi ekki að segja honum 

til sé sú að hann „bjó lengi einn“ og veit því að „þvotturinn labbar ekki upp úr þvottakörfunni 

sjálfur“ og það „þarf að setja í uppþvottavélina“ (Fanney, 37 ára).  

Út frá röddum viðmælenda mátti heyra að þeir upplifðu sig heppna að eiga maka sem taka 

virkan þátt í heimilislífinu. Þegar Fanney (37 ára) lýsti ójafnrétti á öðrum heimilum sagði hún 

til að mynda „blessunarlega er það ekki þannig á okkar heimili“, því sumar konur þurfa að 

ganga á eftir mönnunum sínum svo þeir taki þátt. Alexandra (39 ára) sagði einnig að hún væri 

„mjög heppin“ þar sem maðurinn hennar tekur mikinn þátt í heimilislífinu og var þar að auki 

tilbúinn að minnka við sig í vinnu svo hún gæti sóst eftir starfsframa. 

4.1.2 „Ef ég er ekki að hugsa um að þrífa...“ 

Þó mæðurnar hafi allar verið á því að mikið jafnrétti ríkti á heimilinu þá höfðu flestar upplifað 

að þær tækju stóran hluta þriðju vaktarinnar á herðar sér. Sigríður (39 ára) og María (39 ára) 

nefndu báðar að ýmis verkefni, sem væru minna viðvarandi en önnur féllu oftar en ekki í þeirra 

skaut. Sigríður (39 ára) kom inn á að þrátt fyrir að maðurinn hennar tæki mikinn þátt í daglegu 

amstri heimilisins upplifði hún „miklu meira stress í kringum jólin“. Hennar upplifun var sú að 

„ef [hún] er ekki að hugsa um það að þrífa og kaupa gjafir og skreyta og eitthvað, verði það 

ekki gert“. Upplifun Maríu (39 ára) var svipuð er hún sagðist sjá um hluti eins og að „græja 

einhver afmæli og einhverjar gjafir.“ Einnig sagðist hún sjá um að „vita hvað vantar í 

fataskápinn“ ásamt því að hafa „yfirumsjón“ með matarkaupum heimilisins.  
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Fanney (37 ára) fjallaði mikið um áhrif þriðju vaktarinnar í sinni frásögn og var meðvituð 

um þau áhrif sem hún getur haft. Hún ræddi að ef móðirin á heimilinu þarf að sjá um öll 

hlutverk heimilisins eftir vinnu þá geti það haft áhrif á launaða starfið hennar. Hún sagði það 

skipta „sjúklega miklu máli“ að það sé rætt um þessa hluti því álag á mæður heima fyrir getur 

haft „hamlandi áhrif“ á starfsframa þeirra. Hennar reynsla af þriðju vaktinni var sú að hún 

þyrfti stundum að „tékka“ sig af eða staldra við, þegar hún ætlar að taka af skarið og gera alla 

hluti. Hún nefndi að hún væri oft vís með að taka hlutina á sig, panta læknaheimsóknir og slíkt, 

en hafði orð á því að maki sinn „getur alveg eins pantað læknaheimsóknir“ líkt og hún.  

Fanney (37 ára) hélt áfram og sagði það oftar en ekki falla í skaut kvenna að huga að fólkinu 

í kringum sig og stórfjölskylduna. Hennar upplifun var sú að það sé yfirleitt hlutverk kvenna að 

annast foreldra og systkini sem þurfa á aðstoð að halda, hafa til dæmis „lent í andlegum 

áföllum“. Hún ræddi til dæmis um að konur hafi fleiri verkefni „á herðunum“ heldur en 

karlmenn og hún taldi það vera einn þátt í því að konur verði fyrr þreyttar í sínu starfi og það 

leiði jafnvel til „kulnun[ar]“. Sigríður (39 ára) tók í sama streng og sagði að það væri munur á 

kröfum sem gerðar væru til kynjanna. Hún taldi að margir karlmenn hefðu „ekki þessa 

ábyrgðartilfinningu“ sem margar konur virðast hafa og því falli flest verkefni á herðar kvenna.  

Alexandra (39 ára) var sú eina sem talaði ekki beint um áhrif þriðju vaktarinnar. Maðurinn 

hennar hafði minnkað við sig í vinnu svo hún gæti sóst eftir starfsframa og hann sá um 

heimilisstörfin að miklu leyti. Það mátti heyra að ákveðnum aðilum í stórfjölskyldunni þætti 

það athugavert; að það ríkti ákveðið misræmi á heimilinu þar sem maðurinn hennar gerði mjög 

mikið og að það væri ekki „fair“ að hún væri að láta manninn sinn versla í matinn fyrir heimilið 

þar sem slíkt væri frekar hlutverk kvenna. 

4.1.3 Fæðingarorlof er stórt jafnréttismál 

Í viðtölunum kom skýrt fram að fæðingarorlof feðra skipti miklu máli, bæði fyrir starfsframa 

mæðra en einnig fyrir heimilislífið og uppeldi barna. Mæðurnar lýstu þessu á sinn hátt. Hún 

Fanney (37 ára) var sannfærð um að fæðingarorlof feðra væri „eitt stærsta jafnréttismál 

kvenna síðari tíma“. Ástæða þess var meðal annars sú að þegar feður fóru að taka orlof þá 

fóru þeir „allt í einu líka af vinnumarkaði“ en ekki einungis mæðurnar.  

Alexandra (39 ára) talaði um að þegar hún var að eignast sín börn þá fóru feður ekki í orlof. 

Á þeim tíma var orlofið mikið „tekjufall“ fyrir heimilin og þar sem feður voru yfirleitt í hærri 

stöðum þá féll það á herðar mæðra að taka allt eða næstum allt orlofið sem úthlutað var. Þetta 

olli því að þeir feður sem unnu með henni höfðu yfirleitt mikið forskot því þeir voru alltaf til 

staðar en litið var á mæðurnar á vinnustaðnum sem „óáreiðanlegar“. Núna sér hún að tímarnir 

hafa breyst þar sem karlar eru frekar að taka orlof sem leiðir til meira jafnræðis á 

vinnustaðnum (Alexandra, 39 ára). 
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María (39 ára) tók undir orð Alexöndru og hefur einnig orðið vör við miklar breytingar, 

bæði á sínum vinnustað sem og í samfélaginu öllu. Þegar hún og maðurinn hennar eignuðust 

sitt fyrsta barn þá tók hann orlof til jafns við hana og á þeim tíma voru fáir feður sem gerðu 

svo. Það voru því margir sem litu á manninn hennar sem „þvílík[a] hetju“. Að hennar mati var 

þetta nú ekki „stórkostlegt dæmi“ en vissulega þótti öðrum það. Breytingin sem hún sér á 

vinnustaðnum sínum er sú að nú er verið að hvetja karlmenn til að taka lengra orlof með 

ýmsum aðgerðum. Að hennar mati eru þetta jákvæðar breytingar. Hún sagði að með þessu 

séu mæður ekki lengur „[þvingaðar]“ í að taka lengra orlof því það sé „ákjósanlegast“ heldur 

vill fyrirtækið og samfélagið jafna stöðu foreldra og þannig auka möguleika kvenna á frama í 

leiðinni (María, 39 ára). 

Fanney (37 ára) benti á að sín reynsla væri sú að fæðingarorlof feðra leiði til betra 

sambands barna við feður sína. Hún taldi að það að maðurinn hennar hafi tekið orlof með syni 

þeirra „sé bara það besta sem gat gerst fyrir son [þeirra]“. Bæði þar sem hann fékk tækifæri til 

að kynnast báðum foreldrum sínum vel en einnig til að sjá að „pabbi hans taki jafnan þátt“ til 

móts við móður og taldi Fanney að það myndi hafa jákvæð áhrif á son hennar. 

Sigríður (39 ára) tók í sama streng og hinar mæðurnar, að fæðingarorlofið og þær 

breytingar sem hafa verið gerðar á því séu góðar. Henni fannst þó að samfélagið þyrfti enn á 

hugarfarsbreytingum að halda varðandi orlof feðra þar sem hún hafi orðið vitni af umræðum 

þar sem einstaklingar „barma sér yfir því að karlmenn  ... upplifi pressu að sjá um ungabarn 

sem þeir bjuggu til til jafns við móðurina“. Henni þótti þessi umræða sorgleg og sérstaklega í 

ljósi þess að feður „sjái ekki tækifæri í því [að fara í orlof]“ (Sigríður, 39 ára).   

4.2 Samfélagið 

Hér verður fjallað um samfélagið og upplifun mæðranna af opinberum stuðningi frá íslensku 

samfélagi. Þær voru sammála um að Ísland væri að gera margt gott en voru þó á því að margt 

mætti betur fara. Leikskólakerfið var áberandi í umræðunni, mæðurnar höfðu ýmsar skoðanir 

á því og vildu flestar sjá einhverjar breytingar þar á. Einnig þótti þeim mikill hraði í íslensku 

samfélagi og töldu að einstaklingar mættu taka að sér færri verkefni til að draga úr álagi og 

streitu. Hér verða undirþemun þrjú sem komu undir þemað Samfélagið útskýrð nánar. Þau 

eru: Ísland stendur vel í alþjóðlegum samanburði, Betur má ef duga skal og Alltaf á hlaupum.  

4.2.1 Ísland stendur vel í alþjóðlegum samanburði 

„Sko að mörgu leyti gerir íslenskt þjóðfélag það bara stórkostlega vel“ (Sigríður, 39 ára). Þegar 

viðtalið barst að íslensku samfélagi og hvernig það stæði sig gagnvart kynjajafnrétti og 

stuðningi við fjölskyldur þá voru mæðurnar á því að við stæðum okkur vel í „alþjóðlegum 

samanburði“. Sigríður (39 ára), sem vann hjá alþjóðlegu fyrirtæki, talaði um að það væri ekki 

hægt að líkja saman „vinnu eða aðstöðu samstarfskonu [hennar] í Japan eða Bretlandi“. 
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Fanney (37 ára) benti á að erlendis lendi mæður oft í því að þurfa að hætta að vinna í einhver 

ár þar sem „leikskólapláss er svo ógeðslega dýrt“. María (39 ára) minntist á að Ísland standi sig 

vel þegar kemur að fæðingarorlofi miðað við önnur lönd. Hún kom inn á að í Bandaríkjunum 

taki fólk annað hvort „tvær vikur [í orlof] eða hættir að vinna, þannig við erum alveg á mjög 

góðum stað ef maður einhvern veginn hefur þann samanburð“.  

Fanneyju (37 ára) þykir íslenskt samfélag vera framar mörgum löndum þegar kemur að 

mæðrum á framabraut. Hún talaði aftur á móti um að þegar konur flykktust á vinnumarkaðinn 

þá stigu þær inn í „svolítið karlaumhverfi“. Hennar upplifun var sú að konur væru enn að vinna 

í karllægu umhverfi og upplifir litla sem enga breytingu þar á.  

Fanney (37 ára) hélt áfram og sagði að þrátt fyrir að Ísland stæði vel í alþjóðlegum 

samanburði þá eru aðrir þættir sem eru ekki að styðja við fjölskyldur á Íslandi. Til að mynda er 

húsnæðis- og leiguverð hér á landi gífurlega hátt og matarkarfan er dýr. Þessi útgjöld valda því 

að „þú þarft að vinna mikið og það hefur áhrif á fjölskylduna“ (Fanney, 37 ára). Þrátt fyrir þá 

vankanta sagði Fanney (37 ára) að Ísland væri fjölskylduvænt „að einhverju leyti“ en það væri 

svolítið eins og með kynjajafnréttið, þar er þjóðin í fyrsta sæti, en að sama skapi er enn langt í 

land og sagði hún „ ... en við erum bara ekki búin“. Þær eru nokkuð sáttar með samfélagið en 

sjá þó mikið rými til úrbóta á ýmsum sviðum. Líkt og Sigríður (39 ára) sagði þá er „ ... margt 

sem við getum breytt“.  

4.2.2 Betur má ef duga skal 

Allar mæðurnar voru sammála um að erfitt sé að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og 

dagvistunarúrræðis eða leikskóla. Hún Alexandra (39 ára) lýsti því vel þegar hún sagði 

það hafa verið „rosalegt ströggl“. Allar tóku þær undir orð Maríu (39 ára) sem sagði að 

„það vant[i] mjög mikið upp á hjá Reykjavíkurborg“ til að auðvelda foreldrum lífið þegar 

þau hafa lokið fæðingarorlofi. María (39 ára) hélt áfram og lýsti álaginu sem fylgir því að 

brúa bilið milli lögbundins fæðingarorlofs og dagvistunarúrræðis: 

Þú veist það er allt einhvern veginn í volli hérna í Reykjavík, þú veist það er ekkert hægt 

að brúa þetta. ... að þú þurfir að vera að hringja í einhverjar random dagmæður út um 

allan bæ og setja sig á einhverja lista og enginn veit neitt og maður er bara í einhverju 

svona kvíðakasti þú veist alla meðgönguna og allt fyrsta árið einhvern veginn um hvenær 

eitthvað gerist (María, 39 ára). 

Fanney (37 ára) kom inn á að það þyrfti að auka fjárveitingar inn í leikskólakerfið og „fjölga 

leikskólaplássum“. Hún var þó meðvituð um að til þess að fjölga plássum þurfi fleira starfsfólk 

en hennar upplifun var sú að „það vilja fáir greinilega ... fara að vinna við þetta“.  
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Ekki nóg með að erfitt væri að fá pláss fyrir barnið í dagvistun, þá höfðu þær allar orð á því 

að leikskólatímabil barnanna væri mikill streituvaldur af ýmsum ástæðum. Alexandra (39 ára) 

og Sigríður (39 ára) minntust þess sem erfiðs tímabils. Alexandra (39 ára) talaði um að það 

hefði verið „ansi töff bara“. Henni þótti erfitt að skipuleggja sig í kringum starfsdaga og 

veikindi. Einnig fannst henni leitt að fjölskyldan gat sjaldan tekið frí saman þar sem sumarfrí 

leikskólanna var sjaldan í takt við sumarfrí foreldranna. Þær voru sammála um að þegar börnin 

hófu grunnskólagöngu urðu hlutirnir auðveldari. Sigríður (39 ára) sagði að þegar yngsta barnið 

hennar fór í grunnskóla hafi verið „þungu fargi af [fjölskyldunni] létt“. Alexandra (39 ára) tók 

undir með Sigríði og sagði að þegar komið var upp í grunnskólann upplifði hún meira 

„stabilitet“ eða stöðugleika varðandi úrræðin.  

Börn Maríu (39 ára) og Fanneyjar (37 ára) voru enn á leikskóla þegar viðtölin voru tekin og 

það má segja að þær hafi svipaða reynslu af leikskólakerfinu. Umræðan barst að breyttum 

opnunartíma leikskóla og Fanney (37 ára) sagðist hafa orðið „alveg brjáluð þegar það var stytt 

opnunartímann“. María (39 ára) sagði að henni hefði þótt betra þegar leikskólinn var opinn til 

klukkan fimm en sagði jafnframt að þetta hafi „alveg virkað“. Sigríður (39 ára) átti ennþá barn 

á leikskóla þegar opnunartíminn breyttist og hún sagði það hafa verið „streituvald[andi]“ fyrir 

fjölskylduna.  

Fanney (37 ára) og Sigríður (39 ára) veltu fyrir sér hvort hægt væri að breyta 

leikskólakerfinu á einhvern hátt þannig það myndi henta betur fyrir alla, það er; börn, foreldra 

og starfsfólk. Fanney (37 ára) velti til dæmis fyrir sér hvort það væri ákjósanlegt að foreldrar 

geti valið leikskóla sem er „nær vinnustöðum“ foreldra fyrstu ár barnanna. Þá þyrftu foreldrar 

síður að eyða dýrmætum tíma í bíl til að skutla og sækja í leikskóla þar sem það getur verið 

mikil fjarlægð á milli leikskólans sem börn sækja og vinnustaðarins. Fanneyju (37 ára) þótti sú 

tímaeyðsla leiðinleg þar sem hún var þá hvorki með barninu sínu né að vinna.  

Þrátt fyrir að hafa haft margt út á leikskólakerfið að setja var Fanney (37 ára) á því að það 

mætti gera leikskólastarfsfólki hærra undir höfði. Henni fannst magnað að fólk gæti unnið í 

þessu mikla áreiti allan daginn og sagði leikskólastarfsfólk „algjörar hetjur“. María (39 ára) 

sagði einnig að þegar „maður er komin inn í kerfið þá nýtist það mjög vel“ og var sátt með 

leikskólann sem sonur hennar var kominn í. 

4.2.3 Alltaf á hlaupum 

Kröfur og væntingar frá samfélaginu voru þættir sem endurspegluðust í orðum mæðranna. 

Þær voru á því að Íslendingar búi í hröðu samfélagi sem geri miklar kröfur til einstaklinga og 

að margir hefðu skoðanir á því hvernig hver og einn ætti að lifa sínu lífi. María (39 ára) lýsti 

hraðanum vel þegar hún sagði sig vera „alltaf á hlaupum“ og þyrfti eiginlega að „bæta við tíma 
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í sólarhringinn“ til að geta gert allt sem hún vildi. Alexandra (39 ára) var sammála Maríu (39 

ára) og sagðist „alveg til í að það væru fleiri klukkutímar í sólarhringnum“. 

Mæðurnar voru á því að forgangsröðun væri mikilvæg en það leiddi til þess að ýmsir hlutir 

sætu á hakanum. Sigríður (39 ára) upplifir sig ekki geta sinnt félagslífinu nægilega vel, þá frekar 

vegna móðurhlutverksins heldur en vegna álags í vinnunni og hún sagði sig gera „of lítið 

skemmtilegt“. Fanney (37 ára) var á sama máli, henni þótti félagslíf hennar hafa dalað eftir að 

hún átti barn en hún gat þó ekki sagt nákvæmlega til um hvort það væri vegna barneigna eða 

heimsfaraldurs sem geisaði fyrstu ár barnsins hennar. Flestar voru einnig sammála um að þær 

mættu vera duglegri að bæta hreyfingu inn í daginn, eða eins og Sigríður (39 ára) lýsti því „…ég 

er ekkert að hreyfa mig“ og þótti það miður.   

Þrátt fyrir að mæðurnar hafi talað um mikið álag og kröfur þá, líkt og Sigríður (39 ára) kom 

að orði, fannst þeim að við sem samfélag mættum „aðeins minnka pressuna á okkur sjálf“. 

Hún talaði um að foreldrar þyrftu jafnframt að átta sig á því að börn þurfa ekki að hafa skipulag 

allan daginn, æfa hljóðfæri og íþróttir og vera með „blómlegt félagslíf“. Hún taldi að með því 

væru foreldrarnir að „flækja“ líf barna sinna sem og sitt eigið. Fanney (37 ára) var á sama máli 

og taldi að sú tilhneiging foreldra að vera sífellt að „skutla og sækja í íþróttir“ væri ekki góð og 

auki álag á foreldra.  

Í viðtali Maríu (39 ára) kom einnig fram að það geti verið munur á kröfum eftir búsetu. 

Hún bjó sjálf í hverfi þar sem flestir foreldrar voru útivinnandi og unnu mikið og einnig var 

vinahópurinn hennar með svipaðar áherslur og hún. Hún nefndi að vinkona hennar sem býr 

úti á landi upplifi neikvæðara viðhorf gagnvart mikilli vinnu. Einu skiptin sem María (39 ára) 

sagðist finna fyrir ákveðinni pressu frá öðrum var þegar kom að jólafríum og slíku í 

leikskólanum hjá stráknum hennar. Þá hafði hún fengið spurningar á borð við „ætlar þú ekki 

örugglega að taka barnið þitt út hérna yfir jólin?“. Hún sagði að í þessum tilfellum sé mikilvægt 

að láta þetta ekki hafa „áhrif á sig“.  

4.3 Skipulag á vinnustaðnum 

Mæðurnar verja miklum tíma í vinnunni og því ræddu þær mikið um vinnustaði sína og 

skipulag þeirra. Fram kom að þeim þótti vinnustaðaumhverfi þeirra karllægt þar sem fleiri 

karlar störfuðu og gömul viðmið væru enn við gildi. Einnig kom fram að vinnustaðir þurfi að 

styðja vel við starfsfólk sitt, vera sveigjanlegir og koma til móts við þarfir allra. Þau undirþemu 

sem komu fyrir þemað Skipulag á vinnustaðnum voru tvö: Barningur í feðraveldinu og Erfitt 

að finna jafnvægi og fjallað verður nánar um þau hér.  
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4.3.1 Barningur í feðraveldinu 

Allar mæðurnar voru samdóma því að starfsumhverfi þeirra væri karllægt og þar ríkti „mikið 

feðraveldi“ (Alexandra, 39 ára). María (39 ára) lýsti stöðunni á sínum vinnustað á eftirfarandi 

hátt: 

...ég er í mjög svona karllægum bransa ... það eru miklu fleiri karlmenn í þessum geira 

heldur en kvenmenn sko. En þá þarf maður bara að vinna með það, maður þarf bara 

kannski að vera pínu gaur sko. Svona í sér (María, 39 ára).  

Flestar höfðu þær lent í atvikum þar sem karlkyns samstarfsfélagi talaði niður til kvenna á 

einn eða annan hátt. Sigríður (39 ára) sagði til að mynda frá atviki þar sem samstarfsfélagi 

hennar lét þau orð falla á stjórnarfundi að „kvenréttindabaráttan væri búin að eyðileggja 

heiminn og að konur ættu að vera heima“. Samt sem áður vann þessi maður „rosa mikið og 

náið“ með Sigríði og hún upplifði ekki „einhverja hindrun varðandi þennan mann“. Fanney (37 

ára) talaði um að hafa sjálf lent í „svona karlamóment[i]“ þar sem karlarnir fengu að taka 

ákvarðanir en konurnar sátu og voru vissar um að það ætti að gera hlutina öðruvísi en „svo 

gerist það sem þú vissir að myndi gerast en þeir neituðu að hlusta“. Alexandra (39 ára) sagðist 

einnig sjá mikinn mun á sínu starfsfólki út frá kyni. Hún sagði karlana vera meira „loose á því“ 

á meðan konurnar hefðu ákveðnar efasemdir um sig þrátt fyrir að „[geta] gert þetta margfalt 

betur en karlinn“. 

Allar voru þær sammála um að umhverfið hefði áhrif á þær en á ólíkan hátt. Alexandra (39 

ára) ræddi um að hún hefði ákveðið „innra drive“ sem hvatti hana áfram til að ná árangri og 

þar spilaði inn í viðhorfið:  

Þú ætlar ekki að leyfa karlmanninum við hliðina á þér, sem þarf kannski ekkert að sinna 

þessum heimilisstörfum, [að taka fram úr þér] ... þú ert alltaf að meta þig við karlmanninn 

og þú ætlar ekki að sýna á þér einhvern ... veikan blett (Alexandra, 39 ára).  

Fanney (37 ára) talaði um að þegar hún hafði lent í aðstæðum þar sem hennar skoðanir 

væru ekki virtar þá hefði það „ekkert teljandi áhrif“ en sagði það hafa áhrif „bara svona á líðan 

almennt“. María (39 ára) ræddi sína upplifun af því að það væri gjarnan auðveldara fyrir aðra 

karlmenn að komast áfram í starfi þar sem karlar væru í meirihluta á vinnustaðnum og vegna 

þess að „það er betra að hafa einhvern sem er líkari þér, sem skilur þig“. Að þessu sögðu þá 

lýsti hún barningi kvenna í feðraveldinu á þann veg að „á meðan allir yfirmenn eru [karl]menn 

og ... fleiri undirmenn eru [karl]menn þá er ... svona meiri barningur fyrir konur“. 

Sigríður (39 ára) sagðist upplifa það að til þess að konur nái lengra í sínum starfsframa 

þurfi þær að leggja mun meira á sig heldur en karlar. Hún lýsti því á eftirfarandi hátt: „Kona 

þarf miklu meira að vera framúrskarandi á meðan það dugir karli bara að vera þarna nánast“. 
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Hún talaði einnig um að það væri viðurkenndara í samfélaginu að karlar hefðu mikið að gera 

og væru fjarverandi vegna vinnu. Heyra mátti að Sigríður (39 ára) hefur velt stöðu kvenna á 

vinnumarkaði mikið fyrir sér og nefndi til að mynda að „statistikin sýnir okkur bara að í rauninni 

eru atvinnumöguleikar og atvinnuval kynjanna ennþá svolítið ólíkt“. 

Þrátt fyrir að allar hafi talað um að vinnustaða menningin væri karllæg þá voru þær 

sammála um að hlutirnir hefðu breyst á undanförnum árum og muni breytast enn frekar með 

„kynslóðabreytingum“ (Alexandra, 39 ára). Sigríður (39 ára) talaði um að fólk í hennar geira sé 

hlynnt því að breyta samfélaginu. Hún sagðist vera heppin með bransa þar sem flestir eru 

meðvitaðir um þessi „samfélagsleg[u] kerf[i] sem binda okkur á einhverja bása og leggja 

einhverjar ósýnilegar byrgðar á herðar á fólki ... eftir kynferði eða uppruna eða hverju sem er“. 

Vinnustaður Fanneyjar (37 ára) er rótgróinn og heldur í gömul gildi feðraveldisins. Hún 

sagði hlutina breytast hægt en nefndi þó að framkoma við konur sé að breytast og það sé 

tilkomið með „fleiri konu[m] í frontinum“. Að hennar mati eru breytingar nauðsynlegar fyrir 

alla, bæði konur og karla. Á vinnustað Fanneyjar (37 ára) eru til að mynda feður með börn í 

leikskólum og skólum, „þeir þurfa líka að sækja“ börnin sín. Því mátti heyra að hennar mat sé 

að skipulags breytingar séu jákvæðar fyrir alla og auðveldi samræmingu fjölskyldulífs og vinnu.  

4.3.2 Erfitt að finna jafnvægi  

Allar mæðurnar sögðust hafa gaman af vinnunni. Engin þeirra sá til að mynda fyrir sér að 

minnka starfshlutfall sitt. Líkt og María (39 ára) orðaði það þá „er [hún] ekki tilbúin til þess að 

fórna fullu starfi fyrir eitthvað annað“ og með þriðja barnið á leiðinni þá sæi hún frekar fyrir 

sér að „fá meiri aðstoð inn á heimilið“ í stað þess að minnka við sig vinnu. Fanney (37 ára) tók 

í sama streng og sagðist ekki getað „hugsað [sér] ... að fara niður í minni prósentur“. Hún sagði 

það vera ákveðið „prinsipp“ og vildi ekki taka „afslátt“ af sinni vinnu svo maðurinn hennar gæti 

unnið sína vinnu.  

Þrátt fyrir að vera ánægðar í vinnunni og vilja vinna mikið þá ræddu mæðurnar um að 

vinnunni þeirra fylgdi gjarnan mikil viðvera og að ákveðnir álagspunktar gætu haft áhrif á 

fjölskylduna. Alexandra (39 ára) var á því að á álagstímum hafi hún þurft að færa vissar fórnir 

heima fyrir því hún „getur ekki verið til staðar“. Hún upplifði að börnin séu að toga í hana þegar 

hún er í vinnunni og hún sagðist stundum fá spurningar frá þeim á borð við „þarftu að vinna 

svona mikið?“. Hún sagðist vissulega vilja „standa [sig] á báðum stöðum“ en með tímanum 

hafi hún áttað sig á því að maður er „aldrei 100% á öllum stöðum“ og það hefur hjálpað henni 

í því að ná ákveðnu jafnvægi milli vinnustaðarins og heimilisins.  

Fanney (37 ára) talaði um að þegar þessir álagstímar kæmu upp þá væri mikilvægt að vera 

ákveðin og setja ákveðna „línu“. Hún hefur sem dæmi þurft að setja mörk á sínum vinnustað 

og sagst ekki getað unnið öll kvöld á vissum álagstímum þar sem hún „neitaði að gefa upp 
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mánuð af lífi barnsins“ hennar. Sigríður (39 ára) var á sama máli og sagði að auðvelt væri að 

gleyma sér og verja of miklum tíma í vinnunni „þegar maður hefur áhuga á starfinu sínu“. Hún 

hefur þó lært það í gegnum árin að stundum „þarf aðeins að herða sig ... og vera ... bara ekki 

við“.  

María (39 ára) tjáði sig um að hún upplifði stundum vissa togstreitu milli heimilis og 

vinnustaðar. Hún talaði um að „hugur“ hennar leitaði meira í vinnustaðinn en hún væri þó 

meðvituð um að „ef [hún] er of mikið með hausinn þar þá hefur það alveg áhrif heima sko“.  

Mæðurnar nefndu að sveigjanleiki í starfi skipti miklu máli. Fanney (37 ára) sagðist ekki 

skilja „hvernig sumir ná að láta [heimilislífið] ganga upp án hjálpar eða skilningsríks 

vinnustaðar“. Hún sagði að sveigjanleikinn væri mikilvægur fyrir „geðheilsuna“ og minnki 

líkurnar á að lenda í „einhverju stresskasti yfir hlutum“. María (39 ára) tók undir og sagði að 

sveigjanleiki auðveldi henni að sinna öllu sem þarf að sinna, hún talaði um að hún væri í „fullu 

starfi á tveimur stöðum, heima og í vinnunni“ og því auðveldi sveigjanleikinn skipulagið til 

muna.  

Alexandra (39 ára) talaði um að sveigjanleiki í starfi „skipti öllu“ og sagði sig vera mun 

tilbúnari „að gefa svona mikið af sínum tíma“ til vinnunnar þegar hún fær sveigjanlegt viðmót. 

Einnig reynir hún sem stjórnandi „að hvetja til þess að það sé góður aðskilnaður milli vinnu og 

einkalífs“ þar sem góð blanda gefur af sér „betri starfsmann“.  

Þrátt fyrir að mæðurnar hafi allar verið ánægðar með sveigjanleikann á sínum vinnustað 

þá sögðu þær að honum fylgdu „kostir og gallar“ (Sigríður, 39 ára). Flestar nefndu að 

sveigjanleikanum fylgdi gjarnan að þær þyrftu að vinna heima á kvöldin. Sigríður (39 ára) talaði 

um að þegar hún færi fyrr heim til að sækja á leikskólann þá þarf hún að „vinna um kvöldið“. 

Fanney (37 ára) tók í sama streng og sagði að þegar hún færi snemma heim úr vinnunni til að 

sinna syni sínum þýddi það yfirleitt að hún þyrfti að „vinna heima á kvöldin“. Einnig talaði hún 

um að sveigjanleikinn hafi þann fylgifisk að einstaklingar séu í raun alltaf í vinnunni og lýsti því 

til að mynda á þennan hátt: „ ... síminn titrar rosa mikið ... hann titrar alveg um helgar eins og 

hann titrar á vinnutíma“.  

Stytting vinnuvikunnar barst í tal hjá mæðrunum og voru þær sammála um að það 

fyrirkomulag væri ekki að „gera mikið“ fyrir sig. Alexandra (39 ára) sagði þetta „kómískt“, eða 

fyndið, þar sem hún var ný komin úr mikilli vinnutörn þar sem hún og hennar starfsfólk vann 

vel umfram tímaskyldu. Hún sagði þó að undir venjulegum kringumstæðum væri reynt að gefa 

starfsfólki styttingu en vegna eðli hennar vinnu þá nýtist það hvorki henni né fjölskyldunni. 

Sigríður (39 ára) tók í sama streng og sagði styttingu vinnuvikunnar „ekki breyta neinu“ fyrir 

sig. Hún, sem og flestir stjórnendur, eru ekki ráðin á tíma og því „minnka ekki verkefnin“ þó 

hún fari fyrr heim heldur safnast þau frekar upp.  
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María (39 ára) sagðist sjaldan taka styttingu og ef hún gerði það þá væri það í tengslum 

við „eitthvað hjá [strákunum hennar]“. Hún sagðist gjarnan gleyma því að hún ætti styttingu 

og taldi það vera vegna þess hvers var krafist af henni í starfi. Hún sagði þó að það væri jákvætt 

að geta nýtt styttinguna þegar þarf að taka frí með strákunum og þurfa ekki að „klippa af 

einhverju sumarfríi“.  

Þrátt fyrir að stytting vinnuvikunnar sé ekki að henta þeim þá taldi helmingur þeirra að 

þetta væri góð breyting og eitthvað sem þær gætu mögulega nýtt sér síðar. Sigríður (39 ára) 

talaði um að þetta væri „gott markmið“ og hún sagði að fólk í stjórnunarstöðum „mætti sýna 

meira fordæmi“ og þannig væri hægt að „knýja þessa breytingu fram í raun og veru“.  
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5 Umræðukafli 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í líf mæðra á framabraut og skoða upplifun 

þeirra af því að samræma móðurhlutverkið og starfsframann. Í upphafi var spurt: Hver er 

upplifun íslenskra mæðra á framabraut af því að samræma móðurhlutverkið og 

starfsframann? Niðurstöðurnar leiddu í ljós að mæðurnar höfðu allar svipaða upplifun af því 

að samræma þessi krefjandi hlutverk og þær áttu ýmislegt sameiginlegt.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að jafnrétti sé lykillinn að því að mæður 

geti sóst eftir starfsframa. Mæðurnar nefndu að ef maki þeirra væri ekki til staðar þá ættu þær 

erfiðara með að sinna vinnunni. Þær sögðu allar að makar þeirra tækju virkan þátt heima fyrir 

og voru þakklátar fyrir það, þar sem þær voru meðvitaðar um að það væri því miður ekki 

sjálfgefið. Rannsóknir benda til þess að feður taki ekki ávallt virkan þátt í heimilislífinu og 

uppeldi barna sinna. Í rannsóknum Auðar og Önnudísar (2020a), Andreu og Valgerðar (2021) 

og Andreu og Mörtu (2019) má sjá að mæður sjá yfirleitt um meginþorra húsverka. Þær upplifa 

gjarnan mikla streitu og þeim finnst þær sjaldan búnar í vinnunni. Ólíkt niðurstöðum nýlegra 

rannsókna þá kom fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar að makar mæðranna tóku mikinn 

og virkan þátt. Eldri rannsóknir hafa sýnt sambærilegar niðurstöður, þegar að mæður sinna 

krefjandi störfum sem bjóða upp á lítinn sveigjanleika þá eru feður líklegri til að taka meiri þátt 

og verða enn virkari í heimilislífinu en aðrir feður (Roeters o.fl., 2009; Raley o.fl., 2012; 

Bünning, 2019; Ingólfur, 2005).  

Þrátt fyrir að mæðurnar hafi allar nefnt að gott jafnrétti ríkti á heimilinu mátti þó heyra á 

orðum þeirra flestra að þær höfðu ótal verkefni á sinni könnu sem maki þeirra sinnti ekki. Þær 

virðast ekki einar um að upplifa þennan kynjahalla í verkaskiptingu heimilisins. Undanfarið 

hefur aukin athygli verið vakin á hinni svokölluðu þriðju vakt sem byggir á ólaunuðum og 

krefjandi verkefnum sem konur og mæður sinna í mun meiri mæli en karlmenn (Power, 2020; 

Chung, 2020). Þessi mikla vinna veldur því að mæður hafa minni tíma fyrir sjálfar sig. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við fyrri rannsóknir en mæðurnar töluðu um að þær hefðu 

lítinn tíma fyrir sig og sín áhugamál. Fyrri rannsóknir sýna fram á að tíma kynjanna sé misskipt 

(Friedman, 2015; Guðbjörg og, 2013; Auður og Annadís, 2020b). Konur hafa fleiri verkefni á 

herðum sér og ríkara tilkall er gert til tíma þeirra en karla. Þetta veldur því að konur hafa minni 

frítíma á reiðum höndum og þær eru einnig líklegri til að upplifa streitu. 

Þegar staðan í íslensku samfélagi var rædd þá voru mæðurnar á því að vel væri staðið að 

málunum hér á landi miðað við í öðrum löndum. Þær nefndu að Ísland stæði vel þegar kæmi 

að kynjajafnrétti og stuðningi við fjölskyldur. Þær sögðu það betra fyrir konur að sækjast eftir 

starfsframa hér á landi en í mörgum öðrum löndum. Þrátt fyrir það voru þær samhuga því að 

betur má ef duga skal. Allar mæðurnar bjuggu í Reykjavík og höfðu þar af leiðandi reynslu af 
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leikskólakerfinu þar. Að þeirra mati er nauðsynlegt að gera breytingar á kerfinu og þær voru 

ósáttar með hvernig staðið er að innritunarmálum leikskóla. Þeirra upplifun virðist ekki vera 

einsdæmi þar sem mikil ólga hefur verið síðustu misseri í kringum leikskólamál landsins þar 

sem illa gengur að manna í stöður og margir foreldrar eru ósáttir (Viktor, 2021). 

Mæðurnar töluðu einnig um að þar sem erfitt getur verið að fá leikskólapláss þá þarf að 

finna leiðir til að brúa bilið á milli lögbundins fæðingarorlofs og dagvistunar. Þær upplifðu 

þennan tíma sem ákveðinn streituvald og fóru þær ýmsar leiðir til að dekka þetta tímabil. 

Rannsóknarniðurstöður Ásdísar o.fl. (2013) benda einnig til þess að þessi tími geti reynst 

mörgum fjölskyldum erfiður. Foreldrar fara ýmsar leiðir til að láta hlutina ganga. Oftar en ekki 

fellur það þó í skaut mæðra að brúa þetta bil (Ásdís o.fl., 2021) og það getur haft áhrif á þeirra 

starfsframa. Mæðurnar í þessari rannsókn voru á því að mikilvægt væri að feður nýttu þann 

góða orlofsrétt sem þeim býðst hér á landi. Líkt og Fanney (37 ára) kom inn á þá er 

fæðingarorlof feðra eitt stærsta jafnréttismál kvenna að hennar mati. Fyrri rannsóknir styðja 

við orð hennar og sýna til að mynda fram á að þegar feður taka orlof þá sinna þeir 

foreldrahlutverkinu betur og verða virkari í heimilisstörfum (Guðný, 2006; Ingólfur, 2007; Ásdís 

o.fl., 2013, 2021; Wray, 2020) og því geta mæður frekar sótt vinnu utan heimilis (Ásdís o.fl., 

2013; Kluve og Tamm, 2013). 

Þó mæður eigi greiðari leið á vinnumarkaðinn en áður sýna niðurstöður rannsóknar Ólafar 

o.fl. (2018) að íslenskir vinnustaðir eru gjarnan karlamiðaðir. Vinnustaðir krefjast mikils frá 

starfsfólki sínu og einstaklingar í háttsettum stöðum vinna yfirleitt langa vinnudaga sem geta 

haft áhrif á tíma með fjölskyldunni og rannsóknir Badawy og Schieman (2021) og Schieman og 

Reid (2009) taka einnig undir það. Mæðurnar sem tóku þátt í rannsókninni sögðust upplifa 

vinnustaði sína á svipaðan hátt og fundu allar fyrir hinu svokallaða feðraveldi á vinnustaðnum. 

Þær voru á því að vinnustaðamenningin væri yfirleitt karllæg og að konur þyrftu að leggja 

meira á sig en karlar til að komast áfram í starfi. Allar höfðu þær upplifað einhverjar hindranir 

í starfi. Mæðurnar í þessari rannsókn létu það ekki á sig fá og nýttu það sem ákveðinn drifkraft 

til að standa sig enn betur. Rannsóknir benda einmitt til þess að mæður geti upplifað ótal 

hindranir í starfi og að þeim sé gjarnan mismunað vegna þess eins að vera mæður (Stamarski 

og Hing, 2015; Hotz o.fl, 2017). Þær komu inn á að þær upplifa breytingar í samfélaginu og 

vona að með hverri kynslóð verði þetta betra og betra.  

Þrátt fyrir mótlætið voru þær allar á því að þeim þætti vinnan sín skemmtileg og vildu ekki 

minnka starfshlutfall sitt. Þeim þótti þó álagstímarnir erfiðir og þurftu oftar en ekki að setja 

mörk gagnvart vinnustaðnum og standa á sínu. Með tímanum höfðu þær lært að það er ekki 

hægt að gera allt og sú reynsla hefur verið góð fyrir starfsframa þeirra. Að mati viðmælenda 

skiptir máli að vinnustaðirnir sýni sveigjanleika og skilning til þess að samræma þessari miklu 

viðveru sem fylgir störfum þeirra og heimilislífinu. Erlendar rannsóknir benda á það sama og 
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telja sveigjanleika vænlegastan til þess að foreldrar nái að samræma vinnu og fjölskyldulíf. 

Einnig er talið að sveigjanleiki dragi úr streitu starfsmanna og auki velferð þeirra (Eek og 

Axmon, 2013; Clark, 2001; Matias o.fl., 2017). 

Til helstu styrkleika rannsóknarinnar má nefna að tekin voru viðtöl við mæður á 

framabraut og þannig gafst rannsakanda kostur á að kafa djúpt í hugarheim þeirra. Einnig er 

það viss kostur að mæðurnar voru allar á svipuðum aldri og höfðu þar af leiðandi upplifað 

samfélagsbreytingar og breytingar innan vinnustaða á svipaðan hátt. Einsleitni úrtaksins gæti 

þó einnig talist vera ókostur þar sem fáir hópar geta speglað sig í niðurstöðunum. Rannsakanda 

þótti það kostur að geta tekið viðtölin í gegnum fjarfundarbúnað. Það sparaði bæði tíma og 

skipulag og var upplifunin ekkert síðri en að taka viðtöl í raunheimum. 
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6 Lokaorð 

Rannsóknin gaf mér góða innsýn inn í líf mæðra á framabraut. Eftir hvert og eitt viðtal fylltist 

ég eldmóði. Viðmælendur mínir voru virkilega flottar konur og þær mega vera stoltar af því að 

hafa náð svona langt í sínu starfi. Ég lærði margt af þeim og áttaði mig jafnframt á því að 

samfélagið breytist í litlum skrefum.  

Upplifun mæðranna af því að samræma móðurhlutverkið og starfsframann sýnir fram á 

þá vankanta sem leynast í íslensku samfélagi þegar kemur að vinnustaðamenningu og 

stuðningi við foreldra. Ég tel rannsóknina mikilvæga viðbót við þær rannsóknir sem tengjast 

móðurhlutverkinu, jafnrétti og vinnustaðarmenningu. Það er von mín að aðrar mæður í 

svipaðri stöðu geti speglað sig í niðurstöðunum og áttað sig á því að þær séu ekki einar að 

takast á við einhverja erfiðleika tengda samræmingu vinnu og heimilis.  

Það er ljóst að samfélagið þarf að breytast og stuðla enn frekar að þátttöku mæðra í 

háttsettum stöðum og þátttöku feðra á heimilinu. Það er ósk mín að vinnuveitendur taki 

niðurstöður rannsóknarinnar til sín og endurskoði stefnu sína. Einnig vonar rannsakandi að 

dagvistunarmál í borginni fari batnandi svo foreldrar, þá sérstaklega mæður, geti sinnt sínum 

starfsframa án þess að hafa áhyggjur af því hvar börnin þeirra þurfi að verja deginum.  

Ég vona að mæðurnar verði sannspáar um að hlutirnir séu að breytast í rétta átt og að hið 

svokallaða feðraveldi sé á undanhaldi með nýjum kynslóðum. Það er von mín að einn daginn 

getum við hætt að velta því fyrir okkur hvort að mæður eigi heima á framabraut og horfum 

því frekar á eiginleika einstaklinga í staðin fyrir kyn og kyngervi þeirra.  
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