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Útdráttur  

Konur hafa frá upphafi vega þurft að berjast fyrir auknu jafnrétti kynjanna og hófst sú 

barátta á Íslandi fyrir alvöru með stofnun Kvenréttindafélags Íslands árið 1907. Konur 

náðu á 20. öldinni mikilvægum áföngum til jafnréttis við karlmenn bæði varðandi 

lagasetningar, barnauppeldi og verkaskiptingu inni á heimilum. Þegar líða tók á öldina 

fóru karlmenn að taka aukinn þátt í barnauppeldi og konur tóku meiri þátt í 

atvinnulífinu. Í þessari heimildaritgerð er fjallað um þróun á stöðu kvenna í sögulegu 

ljósi, fjallað verður um jafnréttislög, staðalímyndir kynjanna og kynjaskiptingu bæði á 

vinnumarkaði og innan heimilis. Fjallað verður sérstaklega um þær breytingar sem 

orðið hafa á aðstæðum kvenna eftir hrun þar sem vinnumarkaður er ekki sá sami og 

áður. Að lokum er staða kvenna skoðuð frá sjónarhorni félagsráðgjafa og rædd verða 

úrræði og aðferðir sem þeir geta beitt til að hjálpa konum á tímum sem þessum. 

Niðurstaðan er sú að mikilvægt er að styðja við konur í efnahagslægðinni sem nú 

gengur yfir. Þær þurfa að kljást við flókið samspil heimilisverka, barnauppeldis og 

launavinnu og þurfa margar á hjálp að halda. Félagsráðgjafi gegnir þess vegna 

mikilvægu hlutverki og hefur meðal annars heildarsýn og kenninguna um valdeflingu 

að leiðarljósi þegar kemur að því að styrkja og efla konur og að tryggja jafnrétti 

kynjanna. 
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Inngangur 

Í kringum aldamótin 1900 urðu miklar breytingar á lífi fólks hér á landi. Breytingar 

urðu meðal annars á aðstæðum fólks og atvinnuháttum og hugmyndafræði 

þjóðarinnar byggðist á vaxandi einstaklingshyggju og frjálshyggju. Íslendingar börðust 

fyrir sjálfstæði sínu og fleiri fluttu í þéttbýli (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). 

Kvenréttindabaráttan varð öflugri hér á landi við stofnun Kvenréttindafélag Íslands 

árið 1907 en markmið félagsins var að vinna að því að konur og karlar fengju sömu 

laun fyrir sömu störf. Stuttu eftir stofnun félagsins urðu ýmsar lagabreytingar sem 

snertu baráttu kvenna um að eiga jafnan rétt og karlmenn. Á fyrri hluta 20. aldarinnar 

var meirihluti íslenskra kvenna ekki í launavinnu heldur einungis heimavinnandi. 

Algengast var að þær sinntu hlutverki húsmóður og móður meðan eiginmaður þeirra 

var fyrirvinna heimilisins (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). 

Réttindi kvenna hafa aukist mikið frá þarsíðustu aldamótum og eru þær nú á 21. 

öldinni til dæmis með sama rétt til launa og karlmenn. Raunin er hins vegar sú að 

mörgu er ábótavant í þessum efnum og þrátt fyrir lagasetningar eru laun kvenna lægri 

en laun karla fyrir sömu störf. Einnig eru karlar oftar ráðnir í valda- og 

stjórnunarstöður en konur eru í minnihluta stjórnenda fyrirtækja á Íslandi. Konur voru 

árið 2009 aðeins 34% stjórnenda fyrirtækja og embættismanna (Eva Bjarnardóttir og 

Eygló Árnadóttir, 2011). Einnig eru bæði kynin orðin betur meðvituð um mikilvægi 

þess að karlar taki þátt í heimilishaldi og uppeldi barna eða á vettvangi heimilisins. 

Sem dæmi má nefna rétt á fæðingarorlofi og skiptingu á almennum heimilisstörfum. 

Eftir hrun bankanna á í lok ársins 2008 breyttust aðstæður almennings að því leyti að 

fjárhagur fólks versnaði, atvinnuleysi jókst og lán og verð á ýmsum vörum og þjónustu 

hækkaði. Efnahagskreppan sem varð í kjölfar bankahrunsins hefur haft töluverð áhrif á 

líf margra bæði utan og innan veggja heimilis (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín 

Þórsdóttir, 2010-a.). 

Staða kvenna hefur breyst og enn að breytast sökum breytinga á vinnumarkaði. Í 

skýrslu Velferðarráðuneytisins sem kom út í mars 2011 kemur fram að karlar missi fyrr 

atvinnu en konur en áhrifin á atvinnuleysi kvenna séu lengur að birtast. Þó hefur 
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launamunur kynjanna minnkað en ekki aukist en það er líklega tilkomið vegna þess að 

í fyrstu misstu aðallega karlmenn vinnuna og launamunurinn hefur því jafnast út. Í 

skýrslunni segir þó að búist sé við miklum niðurskurði í heilbrigðiskerfinu og muni sá 

niðurskurður bitna mest á konum (Eva Bjarnardóttir og Eygló Árnadóttir, 2011). Staða 

kvenna breytist einnig inni á heimilum vegna efnahagsástandsins og koma margir 

þættir að þeim breytingum. Þegar athyglinni er beint að fjölskyldulífi kvenna eru þar 

bæði innri og ytri þættir sem stjórna því hversu ánægðar þær eru. Samskipti og 

skipting verka inni á heimili skipta þar máli sem innri þættir en einnig ytri þættir eins 

og fjárhagur, atvinnuöryggi og álag. Þessir þættir spila svo saman í að stjórna ánægju 

fólks (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010-a). 

Rannsóknarspurningarnar í þessari ritgerð eru: Hvernig þróaðist staða kvenna á 

20. öldinni með tilliti til lagabreytinga og kvennabaráttu? Hvaða breytingar hafa orðið 

á launavinnu kvenna fyrir og eftir að efnahagskreppan skall á? Hvaða breytingar hafa 

orðið á heimilislífi kvenna fyrir og eftir að efnahagskreppan skall á?. Áhersla verður 

lögð á nútímann en einnig á að skoða þá þróun sem orðið hefur. Reynt verður að 

varpa ljósi á samspil vinnumarkaðar og heimilislífs og hvaða þættir hafi áhrif á 

atvinnuþátttöku kvenna og hvernig atvinnuþáttakan hefur breyst eða mun breytast 

enn frekar. Mikilvægt er að skoða hvaða áhrif bankahrunið hefur haft á stöðu kvenna í 

íslensku samfélagi og hvort sé um að ræða afturhvarf til fortíðar vegna þess eða enn 

meiri þróun í átt að jafnrétti. Mikilvægt er að fyrirbyggja það að staða kvenna versni í 

efnahagsástandinu og að finna aðferðir og leiðir til að koma í veg fyrir þá þróun. 

Rannsóknir á efnahagskreppum eru yfirleitt gerðar út frá hagfræðilegu eða sögulegu 

sjónarhorni (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010-a). Því er vert að 

taka fyrir samfélagsleg áhrif og áhrif á einstaka þætti innan samfélagsins, eins og áhrif 

á atvinnuþátttöku kvenna og verkskiptingu innan heimilis eins og gert verður í þessari 

ritgerð. Til þess að skoða þessi áhrif verður notast við ýmsar ritrýndar heimildir, 

veraldarvefinn og rannsóknir á sviði félagsvísinda og kynjafræða. Ýmsar bækur verða 

notaðar auk tölulegra upplýsinga frá Vinnumálastofnun, Hagstofu auk laga um 

jafnrétti kynjanna. 
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Í fyrsta kaflanum verður gerð grein fyrir þróun á stöðu kvenna frá stofnun 

Kvenréttindafélags Íslands í byrjun 20. aldar og sagan rakin fram til dagsins í dag. Í 

öðrum kafla verður fjallað sérstaklega um stöðu kvenna inná heimilum og á 

vinnumarkaði fyrir bankahrun. Í þriðja kafla verður fjallað um þá stöðu sem hefur 

breyst eftir bankahrun og hvaða áhrif það hefur haft á líf kvenna. 
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1. Þróun á stöðu kvenna í sögulegu ljósi 

 Á 20. öldinni urðu miklar breytingar á lífi fólks á Íslandi sem og annarsstaðar í 

heiminum. Upphaf vestrænnar kvenréttindabaráttu er nátengd breytingum sem urðu 

á lífsháttum fólks og atvinnulífi í landinu. Þótt hið hefðbundna bændasamfélag hafi 

breyst þá urðu ekki grundvallarbreytingar á störfum kvenna. Barátta 

Kvenréttindafélags Íslands hafði í för með sér ýmsar lagabreytingar en þær breytingar 

endurspegluðust ekki á vinnumarkaðnum, konur fundu enn sem fyrr fyrir 

launamismunun og áttu erfitt með að ná völdum á vinnumarkaði. Einnig áttu konur 

erfitt með að stunda launavinnu ásamt því að huga að börnum og rekstri heimilis 

(Auður Styrkársdóttir, 1982; Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

1.1 Kvenréttindabaráttan á Íslandi  

Stofnun Kvenréttindafélags Íslands (KRFÍ) má rekja til kvenréttindabaráttu Bríetar 

Bjarnhéðinsdóttur en félagið var stofnað árið 1907. Þetta sama ár fóru nokkrar 

verkakonur í landinu í verkfall og fengu fyrir vikið launahækkun. Verkfallið var það 

fyrsta sinnar tegundar sem vitað er um hér á landi (Kvennasögusafn Íslands, e.d.). Það 

hefur því verið viss sigur að fá viðurkenningu á því að laun þeirra væru óásættanleg. 

Árið 1908 fengu konur kosningarétt og kjörgengi til sveitarstjórna þótt ekki hafi þær 

nýtt þann rétt sinn að fullu. Árið 1911 hlutu þær sama rétt til náms og karlmenn 

(Íslensk þjóðfélagsfræði, e.d.). Það er að segja þær áttu sama rétt og  karlar til að njóta 

kennslu og ljúka fullnaðarprófi í öllum menntastofnunum landsins. Einnig áttu þær 

með þessari lagasetningu rétt á námsmannastyrkjum sem veittir voru af opinberum 

sjóðum (Lög um rétt kvenna til embættisnáms, námsstyrks og embætta 37/1911). 

Undir forystu Bríetar varð til fjöldahreyfing kvenna sem barðist fyrir breyttum 

lögum og auknu jafnrétti kynjanna. Bríet veitti kjörum kvenna mikla athygli og skrifaði 

mikið í Kvennablaðið um það óréttlæti sem konur voru beittar á þessum árum 

(Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997). Árið 1915 þegar ný stjórnarskrá var staðfest fengu 

allar konur 40 ára og eldri kosningarétt og átti að lækka aldurinn um eitt ár þangað til 

hann væri kominn niður í 25 ár sem var lágmarksaldur kosningaréttar karlmanna. Árið 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1911037.html&leito=L%F6g%5C0um%5C0jafna%5C0st%F6%F0u%5C0og%5C0jafnan%5C0r%E9tt%5C0kvenna%5C0og%5C0karla#word4
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1911037.html&leito=L%F6g%5C0um%5C0jafna%5C0st%F6%F0u%5C0og%5C0jafnan%5C0r%E9tt%5C0kvenna%5C0og%5C0karla#word4
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1911037.html&leito=L%F6g%5C0um%5C0jafna%5C0st%F6%F0u%5C0og%5C0jafnan%5C0r%E9tt%5C0kvenna%5C0og%5C0karla#word4
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1911037.html&leito=L%F6g%5C0um%5C0jafna%5C0st%F6%F0u%5C0og%5C0jafnan%5C0r%E9tt%5C0kvenna%5C0og%5C0karla#word3
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1911037.html&leito=L%F6g%5C0um%5C0jafna%5C0st%F6%F0u%5C0og%5C0jafnan%5C0r%E9tt%5C0kvenna%5C0og%5C0karla#word3
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1920 hlutu konur svo kosningarétt við 25 ára aldur og stóðu því jafnfætis karlmönnum 

varðandi kosningarétt (Kvennasögusafn Íslands, e.d.). Mikill hluti kvenna notaði þó 

ekki rétt sinn til þess að kjósa í fyrstu (Íslensk þjóðfélagsfræði, e.d.). 

Það var svo árið 1921 að vinna KRFÍ í átt að launajafnrétti varð markviss og hluti 

af stefnuskrá félagsins (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). Félagið tók þátt í starfi 

Alþjóðasamtaka kvenréttindafélaga sem hafði bein áhrif á baráttumál félagsins og var 

þeim mikil hvatning. Kvenréttindafélagið hvatti konur til þess að stofna stéttarfélög til 

að gæta hagsmuna sinna og vildu einnig breyta þeirri staðreynd að flestar konur hurfu 

af vinnumarkaði við giftingu en það var reglan fram yfir 1945 (Sigríður Th. 

Erlendsdóttir, 1997). 

Árið 1923 voru sett lög um að kona og karlmaður innan hjónabands ráði hvort um 

sig yfir peningum sínum og eignum, sjálfstæði hvors einstaklings um sig og jafnræði 

hjóna, en þau lög sem nú gilda byggja á sama grunni (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 

e.d-b.). Árin frá 1927-1945 einkenndust svo af aðgerðarleysi kvenna þar sem 

stjórnvöld töldu að konur hefðu hlotið öll formleg lagaleg réttindi. Árið 1944 var 

haldinn landsfundur þar sem rædd voru kjör og staða kvenna hér á landi en tilgangur 

fundarins var að vekja áhuga og kynna kjör kvenna sem unnu úti. Á fundinum var lögð 

áhersla á að hvorki gifting né barneignir væri hindrun þess að konur færu að vinna 

utan heimilisins. Eftir fundinn var farið að gefa út blaðið Melkorka sem var tileinkað 

kvennabaráttunni, nýjar hugmyndir komu frá Evrópu og frumvarp var lagt fram á 

Alþingi þar sem krafist var að launajafnrétti kynjanna yrði tryggt. Árið 1957 voru þær 

breytingar gerðar að leyft var að telja til skatts allar sértekjur sérstaklega fyrir hvern og 

einn og skattframtal var ekki tekið gilt nema báðir einstaklingar hjónabandsins 

samþykktu það. Þessar breytingar höfðu því áhrif á réttindi konunnar í hjónabandi 

(Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997). 

Á sjöunda áratugnum höfðu orðið litlar breytingar í einhver ár en þó voru gerðar 

nokkrar tilraunir til að endurvekja baráttuanda kvenna með litlum árangri . Árið 1970 

var Rauðsokkuhreyfingin stofnuð á Íslandi og stuttu eftir það vöknuðu aftur kröfur 

kvenna um jafnrétti. Baráttumálin voru meðal annars þau að auka átti samábyrgð 
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kynjanna innan fjölskyldunnar (Jónína Margrét Guðnadóttir, 1985). Kvennaáratugur 

Sameinuðu þjóðanna hófst með Kvennaárinu árið 1975 en hann var tileinkaður bættri 

stöðu kvenna og auknu jafnrétti kynjanna um allan heim. Rauðsokkuhreyfingin varð á 

þeim tíma öflugri og hreif margar ungar konur með sér sem mynduðu nýtt og sterkt 

afl. Í kjölfar Kvennaársins var Kvennafrídagurinn svokallaði haldinn árið 1975 en þá 

lögðu konur niður störf sín til þess til þess að sýna fram á hversu mikilvæg vinna þeirra 

væri. Kvennafrídagurinn var mjög stór atburður í íslenskri kvennasögu því hann 

markaði upphafið að aukinni þátttöku kvenna á opinberum vettvangi á Íslandi. 90% 

kvenna tóku þátt í deginum sem átti stóran hlut í þeirri viðhorfsbreytingu sem varð í 

landinu næstu ár og áratugi á eftir (Jónína Margrét Guðnadóttir, 1985; 

Stjórnmálakonur sterkari eftir hrunið, 2010). Árið 1980 voru sett lög um að allar konur 

ættu rétt á fæðingarorlofi. Greitt var eftir atvinnuþátttöku þeirra og Tryggingastofnun 

sá um greiðslurnar. Árið 1983 voru svo stofnuð Samtök kvenna á vinnumarkaði. 

Mestur var árangurinn líklega á sviði stjórnmála og forystu en má þar helst nefna 

kvennaframboðið árið 1982, stofnun Kvennalistans 1983 og kosning Vigdísar 

Finnbogadóttur til forsetaembættisins 1980 (Jónína Margrét Guðnadóttir, 1985; 

Kvennasögusafn Íslands, e.d.).  

Fyrstu jafnréttislögin voru sett árið 1976 og áttu þau að stuðla að jafnrétti 

kynjanna. Árið 1985 voru svo sett ný jafnréttislög þar sem ákvæði var um að 

ríkisstjórninni var gert að semja aðgerðaráætlun til að ná fram jafnrétti og ráðherra 

gæfi Alþingi árlega skýrslu um stöðu jafnréttismála (Ingibjörg Elíasdóttir, e.d.). 

Kærunefnd jafnréttismála var svo stofnuð árið 1991 með tilkomu nýrra jafnréttislaga. 

Með þeim átti að bæta hlut kvenna sérstaklega en ekki einungis stuðla að jafnrétti 

kynjanna. Fjórðu jafnréttislögin voru sett árið 2000 en þá var Ísland orðið hluti af 

Evrópska efnahagssvæðinu. Áhersla var lögð á að jafnrétti væri haft til hliðsjónar í allri 

ákvarðanatöku og stefnumótun. Núgildandi jafnréttislög eru frá 2008 en fjallað verður 

um þau ítarlega seinna í ritgerðinni (Ingibjörg Elíasdóttir, e.d.). 
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1.2 Atvinnuþátttaka kvenna 

1.2.1 Mikilvægar lagasetningar. Við upphaf síðustu aldar störfuðu konur næstum 

eingöngu sem aðstoðarkonur eða verkamenn og voru störf þeirra illa launuð og oft 

líkamlega erfið (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997). Þegar líða tók á fyrri hluta aldarinnar 

fóru konur að vinna mun meira við störf sem urðu til vegna nýjunga og breytinga í 

iðnaði, verslun, þjónustu og menntakerfinu. en laun kvenna voru á þessum tíma um 

helmingur þeirra launa sem karlar fengju. Flestar konur sem stunduðu launavinnu 

voru bæði ungar og ógiftar (Íslensk þjóðfélagsfræði, e.d.). Í frumvarpi sem lagt var 

fram 1948 var kveðið á um að konur ættu að njóta sömu réttindi og karlar innan 

fjölskyldunnar og það ætti að auðvelda mæðrum þátttöku á vinnumarkaðnum. Að 

margra mati var rót þess að konur ynnu ekki úti falin í því að þær gætu ekki farið svo 

auðveldlega út á vinnumarkaðinn eftir að hafa eignast börn. Frumvarpið var þó ekki 

samþykkt en mikil umræða um aukið jafnrétti skapaðist í kjölfar þess Á fimmta 

áratugnum voru til lagaákvæði um jöfn kjör kynjanna en þó var reynt að fara í kringum 

lögin eins og hægt var. Á sumum stöðum voru sérstakir launataxtar fyrir konur og aðrir 

fyrir karla sem voru þá hærri (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997). 

Eftir að Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna kom út árið 1948 skuldbatt 

Ríkisstjórn Íslands sig til að kom á jafnrétti hér en í Mannréttindayfirlýsingunni sagði 

að ekki mætti gera upp á milli kynjanna og að hver og einn ætti án undantekningar 

rétt á sömu launum fyrir sömu vinnu. Skipuð var jafnlaunanefnd 1958 og næsta 

áratuginn voru lögð fram frumvörp um jafnrétti en ekkert þeirra varð að lögum. 

Alþingi samþykkti síðan árið 1961 lög um að sömu laun skyldi veita fyrir jafn verðmæt 

störf. Í lögunum fólst að launajöfnuður ætti að ríkja á Íslandi frá og með árinu 1967. 

Svo varð þó ekki og úr varð að árið 1973 var jafnlaunaráði komið á með lögum, en 

hlutverk þess var að stuðla að jafnrétti kvenna og karla á vinnumarkaðnum. Þá var 

atvinnurekendum bannað að mismuna starfsfólki eftir kyni (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.-b.; Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997). Þó höfðu þessi lagalegu réttindi 

takmarkað gildi þar sem efnahagur og félagslegar aðstæður gerðu það að verkum að 
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þróunin varð ekki eins og hún átti að verða og afrakstur laganna varð ekki sem skyldi 

(Íslensk þjóðfélagsfræði, e.d.). 

 

1.2.2.Tölfræðileg samantekt um þróun launavinnu kvenna. Við upphaf 20. aldarinnar 

voru konur um þriðjungur vinnuafls í landinu og um 30% alls launafólks á Íslandi fram 

til ársins 1960. Aðeins 34% kvenna voru virk á atvinnumarkaði árið 1960 en aðeins 

26% þessara kvenna voru giftar sem sýnir það að flestar konur gáfu atvinnu upp á 

bátinn þegar þær byrjuðu að eignast börn og sinna heimilisstörfum. Áratug síðar voru 

rúmlega 50% kvenna á vinnumarkaðnum sem sýnir að á þessum árum fóru konur að 

fara út á vinnumarkaðinn í auknum mæli. Fjöldi barna hafði þó mikil áhrif á 

atvinnuþátttöku og barnlausar konur voru mun virkari á vinnumarkaðnum en þær sem 

áttu börn. Árið 1981 var hlutfallið orðið 65% og árið 1991 var hlutfallið komið upp í 

75%. Við lok aldarinnar var það 89% og er því hækkunin mikil (Guðmundur Jónsson og 

Magnús S. Magnússon, 1997; Hagstofa Íslands, 2004; Íslensk þjóðfélagsfræði, e.d.). 

Almenn atvinnuþátttaka giftra kvenna margfaldaðist frá árinu 1960 til 1985. Árið 1985 

var þó launamunur kynjanna enn mikill. Hlutfall giftra kvenna á vinnumarkaðnum varð 

hærra en ógiftra árið 1985 sem bendir til þess að giftar konur hafa farið að vinna utan 

heimilis í auknum mæli þrátt fyrir barneignir og heimili sem þær þurftu að sjá um. 

Þessi aukning gæti tengst því að lög voru sett árið 1976 um byggingu og rekstur 

dagvistaheimila fyrir börn. Á þessum árum varð aukning í að börn væru sett í 

dagvistunarheimili sem voru rekin af sveitarfélögunum. Mæður sem áttu börn í 

dagvist á níunda áratugnum stunduðu meiri vinnu utan heimilisins en þær sem ekki 

voru með börn í dagvist (Jafnréttisráð, 1988; Lög um byggingu og rekstur 

dagvistarheimila fyrir börn nr. 112/1976; Erla Þórðardóttir, 1985). 

 

1.2.3. Kynjaskipting eftir starfsgreinum. Viðhorf, félagsmótun og hefðir eru meðal þess 

sem gera það að verkum að þróast hafa ákveðin karla og kvennastörf. Ein 

mikilvægasta orsök launamunar kynjanna er sú að störf eru flokkuð á þennan hátt og 

laun flokkuð eftir þessum störfum (Íslensk þjóðfélagsfræði, e.d.). Árið 1972 var gerð 
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rannsókn á jafnrétti kynja á Íslandi sem leiddi það í ljós að almennt var menntun 

kvenna minni en karla, námsval þeirra var einhæfara og kvennastörf verr launuð en 

karlastörf. Á þessum árum þótti eðlilegt að konur sinntu einungis barnagæslu, 

heimilisstörfum og þjónustustörfum meðan karlar voru ríkjandi á vinnumarkaði. 

Viðhorf sem höfðu orðið rótgróin mótuðu þennan mismun kynjanna og héldu honum 

við samkvæmt rannsókninni (Gerður G. Óskarsdóttir, 1997; Íslensk þjóðfélagsfræði, 

e.d.).  

Við lok áttunda áratugarins fór þessi skipting í karla- og kvennastörf að minnka en 

hefur haldist nokkurn veginn sú sama síðan þá. Breytingin var aðallega meðal kvenna 

en þær fóru í auknum mæli að sækjast eftir sérfræði- og stjórnunarstöðum. Fjölgun 

kvenna í sérfræði- og stjórnunarstörfum er þó hægt að útskýra að hluta til vegna þess 

að þær þáðu mun lægri laun en karlmenn fyrir sömu vinnu og voru því ráðnar fram yfir 

þá vegna sparnaðar. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var árið 1993 á 

starfsaðstæðum ungs fólks sýndu að lítill munur var þá á menntun kynja en þó er 

skipting þeirra í störf greinileg og kynjaskiptingin er staðfest strax við upphaf ferils 

ungs fólks (Gerður G. Óskarsdóttir, 1997). 

 Árið 1960 voru 75 konur í stjórnunarstöðum á Íslandi og voru þær tæp 5% 

stjórnenda. Árið 1985 voru samkvæmt tölum Félags íslenska iðnrekenda ennþá aðeins 

5% kvenna stjórnendur í fyrirtækjum. Konur virtust á þessum árum takmarka sig við 

stjórnunar- eða nefndarstörf innan hinna hefðbundnu kvennastarfa, það er uppeldis- 

og þjónustustörf (Esther Guðmundsdóttir, 1985). Þess má geta að á níunda áratugnum 

fengu konur aðeins 10% allra launa í heiminum en unnu þó 75% af allri vinnu. 

Vinnuafköst kvenna voru þá líklegast einna mest hér á Íslandi af öllum 

Norðurlöndunum (Helga Sigurjónsdóttir, 1988).  

1.3 Hlutverk kvenna innan fjölskyldunnar 

Í byrjun 20. aldar var móðurhlutverkið yfirleitt tengt hjónabandi. Meðalaldur kvenna 

var mun lægri en hann er í dag í Evrópu og konur réðu litlu um barneignir sínar.  
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Um miðja 20. öldina var lögð aukin áhersla á að konur væru heima og sæju til þess að 

allt væri fínt og hreint og börnin væru vel upp alin. Með aukinni iðnvæðingu fluttist 

svo efnahagsleg framleiðsla frá heimilinu til verksmiðja og iðnaðar og vörur og 

þjónusta voru í auknum mæli sótt út fyrir heimilið. Fyrir þessar breytingar sáu konur 

um helstu framleiðslu heimilisins og verk þeirra skiptu sköpum fyrir fjölskylduna. 

Þessar þjóðfélagsbreytingar gerðu það að verkum að störf kvenna innan heimilisins 

urðu bæði ósýnilegri og misstu gildi sitt (Andersen, 2009). 

Um 1970 hafði meðalaldur kvenna hækkað töluvert eða frá 50 árum og upp í 75 

ár. Á þessum tíma varð bylting í framleiðslu getnaðarvarna og fóstureyðingar urðu 

algengari. Þessar breytingar urðu hér á Íslandi í kjölfar þess að lög um fóstureyðingar 

voru sett þann 11. júní 1975. Í þeim lögum segir meðal annars að fóstureyðingar séu 

læknisaðgerðir og aðeins leyfilegar undir vissum kringumstæðum samkvæmt 8. og 9. 

gr. lagana. Konur gátu því í auknum mæli stjórnað barneignum sínum sem gerði þeim 

kleift að sækja sér menntun og skapa sér atvinnutækifæri (Lög um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975; 

Barbagli og Kertzer, 2003). 

Á seinni hluta 20. aldarinnar urðu líka breytingar á verkaskiptingu innan 

heimilisins þar sem sterkara velferðarkerfi varð til og ríkisstofnanir eins og skólar og 

leikskólar urðu algengari. Mæður fengu því aukið frelsi og auðveldara var fyrir þær að 

fara út á vinnumarkaðinn (Andersen, 2009). Þeir hagsmunir sem konur þurfa að 

standa vörð um er til dæmis að geta sameinað fjölskyldulíf og atvinnulíf og var það á 

þessum tíma að aukast að konur gátu átt farsælan starfsframa þótt þær bæru enn 

mestu ábyrgðina á heimilinu (Jafnréttisráð, 1988). 

Í könnun sem gerð var árið 1987 á stöðu karla og kvenna kom fram að á þeim 

tíma var lítill munur á viðhorfum kynjanna til heimilisstarfa og launavinnu en bæði 

kynin voru þá mjög hlynnt jafnrétti. Tveir þriðju hlutar hópsins töldu þó að konur ættu 

að sjá um þvott. Sama hlutfall taldi að karlmenn ættu að sjá um viðgerðir og 

bílaumhirðu. Hefðbundin viðhorf hafa mikil áhrif og foreldrar eru fyrirmyndir ungs 

fólks þegar kemur að verkskiptingu innan heimilis. Í skýrslu Jafnréttisráðs frá níunda 
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áratug síðustu aldar segir að jöfn verkaskipting innan heimilis sé forsenda þess að 

hugmyndir um jafnrétti skili sér áfram til komandi kynslóða. Einnig segir þar að hvetja 

þurfi bæði konur og karla til þess að taka að sér störf sem teljast ekki hefðbundin fyrir 

þeirra kyn (Jafnréttisráð, 1988). 

 

2. Jafnrétti á Íslandi- staða kvenna fyrir efnahagskreppu 

Í dag hafa konur lagaleg réttindi til jafns við karlmenn, auk þess sem meirihluti kvenna 

sinnir nú launaðri vinnu. Alþingi Íslendinga hefur samþykkt samning Sameinuðu 

þjóðanna um afnám mismununar gegn konum og því er íslenskum jafnréttislögum, 

samkvæmt samningnum, meðal annars ætlað að tryggja að konur hafi öll þau sömu 

réttindi og karlmenn. Jafnréttisráð og Jafnréttisstofa spila þar mikilvægt hlutverk. 

Vinnumarkaðurinn er kynjaskiptur og einnig er verkaskipting innan heimilis oft ójöfn. 

Staðalímyndir gera það að verkum að erfiðara er fyrir konur að ná langt á 

vinnumarkaðnum og ala upp börn og hugsa um heimili meðfram því. 

2.1 Staðalímyndir kynjanna 

Eldri rannsóknir á staðalímyndum benda til þess að tvær grunnhugmyndir séu til um 

kynin, að konur væru umhyggjusamar um velferð annarra en karlmenn ákveðnir og 

stjórnsamir. Samkvæmt hugmyndum um staðalímyndir kynjanna eiga konur að vera 

tilfinningaríkar, skilningsríkar og sjá um heimilið og börnin en karlmenn sjálfstæðir, 

öruggir með sig og eiga einnig að vera höfuð heimilisins. Þessar staðalímyndir segja til 

um hvernig kynin eru og hegða sér en leggja einnig grunnreglur um hvernig þau eiga 

að hegða sér. Þessar staðalímyndir hafa einnig mikil áhrif á starfsval kynjanna sem 

kemur fram í skiptingu ungs fólks í kvenna- og karlastörf (Þorgerður Einarsdóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2004; Kite, Deux, og Haines, 2008). Það er engin vafi á því að 

félagsleg hlutverk kynjanna hafa breyst í gegnum tíðina. Í Bandaríkjunum eru 47% 

þeirra sem eru á vinnumarkaðnum konur. Konur þar eru einnig 51% af þeim sem 

gegna stjórnunarstöðum. Þó eru tekjur þeirra aðeins 77% af tekjum karlmanna. Þrátt 
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fyrir þennan mun sýna rannsóknir að sýn fólks á þessum mikla mun milli kvenna og 

karla minnkar með árunum. Til dæmis er konum nú oftar lýst sem áhrifamiklum 

einstaklingum (Kite o.fl., 2008).  

Mikill hluti kvenna sem stundar launavinnu þarf að sameina hlutverk sín sem 

húsmæður, uppalendur og eiginkonur, og eru einnig útivinnandi. Þrátt fyrir þetta 

virðist vinnumarkaðurinn hafa verið lengi að aðlagast þessum nýju gildum á mörgum 

stöðum í heiminum. Það er mikilvægt að samfélagið og vinnumarkaðurinn taki tillit til 

þess að flestar konur hafi fleiri en eitt hlutverk og eigi sér fleiri hliðar en aðeins þá að 

vera heimavinnandi mæður. Konur eru oft ekki teknar alvarlega á vinnumarkaðnum en 

þrátt fyrir það eru þær oftar en ekki höfuð heimilisins og giftar konur halda oft 

fjölskyldunni yfir fátækramörkum með vinnu sinni (Steinberg, True og Russo,2008). 

Heimavinnandi mæður eru líklegri til að koma hugmyndum sínum um staðalímyndir 

yfir á börnin sín en þær mæður sem eru á vinnumarkaðnum. Því færast hugmyndir 

foreldrana um ólík hlutverk kynjanna áfram til næstu kynslóðar (Kite o.fl., 2008). Þar 

sem oft er litið á konur sem undirgefnar og sem ummönnunaraðillar fara þær sjálfar í 

atvinnustöður sem eru valdalitlar og snúast um ummönnun og má því ætla að þær 

hafi margar þessa sömu sýn á sjálfa sig. Staðalímyndir kvenna halda því ástandinu 

óbreyttu þar sem þær sjálfar eiga þátt í að viðhalda þeim og koma þeim yfir til næstu 

kynslóða eins og rætt var hér að ofan. Því miður virðist vera oft vera fátt sem konur 

geta gert til þess að sleppa við fordóma og stimplanir. Þær konur sem eru útivinnandi 

en eiga ekki fjölskyldu eru af samfélaginu taldar hæfar til vinnu en kuldalegar, þær 

konur sem eru einungis heimavinnandi eru taldar hlýjar en óhæfar til vinnu og þær 

konur sem eru útivinnandi mæður eru taldar hlýjar en minna hæfar til vinnu en 

barnlausar konur (Steinberg o.fl.,2008). Það virðist því vera nær ómögulegt fyrir konur 

að búa yfir hlýju og vera hæfar til vinnu á sama tíma, og þessum staðalímyndum er 

mikilvægt að breyta ef ná á fram auknu jafnrétti bæði hér á landi sem og annars staðar 

í heiminum. 
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2.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um afnám mismununar gagnvart 
konum 

Þann 18. júlí 1985 tók gildi hér á landi samningur Sameinuðu þjóðanna um afnám 

allrar mismununar gagnvart konum. Þau ríki sem eru aðilar að samningnum eru 

skyldug til þess að tryggja að karlar og konur hafi jafnan rétt til að njóta allra 

efnahagslegra, félagslegra, menningarlegra, borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-c.). Samningurinn tekur tillit til þess sem konur 

leggja fram til velferðar fjölskyldunnar og þróunar þjóðfélagsins og það hversu 

mikilvægt móðurhlutverkið og hlutverk beggja foreldra er. Ábyrgð á uppeldi barna skal 

samkvæmt samningnum vera skipt milli karla og kvenna og alls þjóðfélagsins. 

Mikilvægt er að hafa slíkan samning þar sem þörf er á breytingum á hefðbundnum 

kynhlutverkum bæði innan fjölskyldunnar og í þjóðfélaginu öllu til að ná fullu jafnrétti 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-c.). Á Íslandi starfa þrjár opinberar stofnanir sem 

sinna mannréttindum en hér er ekki sterkt kerfi stofnana sem hafa eftirlit með 

mannréttindabrotum. Stjórnvöldum á Íslandi sem og í öðrum löndum er skylt að 

framfylgja skuldbindingum sem þau hafa undirgengist með aðild að þessum og öðrum 

mannréttindasamningum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-a.).   

Kvennaþing Sameinuðu þjóðanna var haldið í mars 2011 í tilefni af því að 15 ár 

voru liðin frá kvennaráðstefnunni í Peking en hún hefur verið grunnur að bættri stöðu 

kvenna í heiminum og mótaði umgjörð um jafnrétti kynjanna. Þátttaka Íslands í 

Kvennaþinginu var til þess að kynna þau gildi sem hér eru við lýði, eins og jafnrétti og 

mannréttindi. Jafnréttisráðherra kynnti árangur af þeim viðfangsefnum sem Ísland 

hefur glímt við og einnig að reyna að finna leiðir til þess að bæta jafnrétti og stöðu 

kvenna í heiminum (Norden, e.d.). 

2.3 Núgildandi jafnréttislög 

Markmið laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla frá 2008 er skv. 1 gr. „að 

koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig 

stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna 
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möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni“ (Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 10/2008). Með lögunum á meðal annars að gæta 

jafnréttissjónarmiða og kynjasamþættingu og einnig vinna að því að karlar og konur 

hafi jöfn áhrif í samfélaginu. Bæta á stöðu kvenna og möguleika þeirra og vinna gegn 

mismunun, svo sem launamismunun. Með lögunum á einnig að breyta hefðbundnum 

kynjaímyndum. í 18. grein segir að atvinnurekendur og stéttarfélög eiga að sjá til þess 

að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf. Skv. 25. grein mega 

atvinnurekendur ekki mismuna umsækjendum um starf né mismuna starfsmönnum í 

launum eða kjörum eftir kyni. Ein af ástæðum þess að launamunur kynjanna er til 

staðar er talin vera launaleynd. Til þess að líkurnar á að konur fái önnur laun en karlar 

fyrir sama starf er nú tekið fram í 19. grein laganna að launafólk á rétt á því að skýra 

frá launum sínum (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 10/2008; 

Ingibjörg Elíasdóttir, e.d.). 

2.4 Jafnréttisstofa og Jafnréttisráð 

Félags- og tryggingamálaráðherra fer með framkvæmd laganna og Jafnréttisstofa 

starfar meðal annars til að fylgjast með því hvort farið sé eftir lögunum og sinnir 

ráðgjafahlutverki til ráðherrans. Ef ekki er farið að settum lögum tekur Kærunefnd 

jafnréttismála við málinu. Öll fyrirtæki með fleiri en 25 starfsmenn eiga að gera skýra 

jafnréttisáætlun og virkja á alla karlmenn til að taka þátt í umræðunni um jafnrétti. 

Einnig er það hlutverk Jafnréttisstofu að sjá til þess að áætlununum sé framfylgt og að 

efni þeirra sé í lagi (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 10/2008; 

Ingibjörg Elíasdóttir, e.d.; Velferðarráðuneytið, e.d.). Þetta á því að stuðla að því að 

jafnrétti kynjanna sé ekki bara í lögum heldur á einnig að framfylgja því og virkar 

aðgerðir stjórnvalda eiga að koma í veg fyrir að brotið sé á rétti kvenna. Ráðherra 

skipar 11 fulltrúa í Jafnréttisráð og meðal þeirra eru tveir fulltrúar sem tilnefndir eru 

sameiginlega af Femínistafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands og 

Kvenréttindafélagi Íslands. Hlutverk Jafnréttisráðs er að stuðla að því að kynin hafi 

jafnan rétt á vinnumarkaðnum. Ráðið gefur stjórnvöldum ráð og getur gert tillögur um 
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úrbætur í jafnréttismálum. Má geta þess að Jafnréttisráð vann mikilvæg störf á seinni 

hluta 20. aldar með útgáfu á fræðsluritum og gerði fjölmargar kannanir meðal annars 

á stöðu kvenna og viðhorfum þeirra sem lagði kvenréttindabaráttunni lið og gerir enn. 

Jafnréttisþing er svo haldið á nokkurra ára fresti en þar leggur ráðherra fram skýrslu 

um þróun og stöðu jafnréttismála. Fjallað verður hér á eftir um skýrslu ráðherra árið 

2011. (Jónína Margrét Guðnadóttir , 1985; Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla 10/2008; Ingibjörg Elíasdóttir, e.d.; Velferðarráðuneytið, e.d.). Í 12. til 14. gr. 

jafnréttislaganna kemur fram að sveitastjórnir eiga eftir sveitastjórnarkosningar að 

skipa jafnréttisnefndir sem fjalla um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla innan 

viðkomandi sveitarfélags og gefa sveitastjórnum ráð. Svokallaður jafnréttisfulltrúi 

starfar svo i innan hvers ráðuneytis og hefur hann sérþekkingu á jafnréttismálum (Lög 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 10/2008). 

2.5 Kynjaskipting á vinnumarkaði fyrir hrun 

Þó svo að konur hafi náð langt í baráttu sinni fyrir jafnrétti og gegna nú stöðum sem 

aðeins karlar gerðu áður þá er enn langt í að fullkomið jafnrétti náist. Þær fá til dæmis 

lægri tekjur og upplifa það sem kallast glerþakið en það lýsir því hversu erfitt það er 

fyrir konur að vinna sig upp í hærri stöður á vinnumarkaðnum, þær rekast á eins konar 

ósýnilegt þak (Andersen, 2009). Samkvæmt könnun frá 1995 hafði það neikvæð áhrif á 

starfsferil kvenna að eiga ung börn þar sem meiri hætta var á að þær hættu í vinnu til 

að sinna barnauppeldi og heimili (Utanríkisráðuneytið, 1995). Lítið er um tölur frá 

fyrstu áratugum 20. aldarinnar um launavinnu giftra kvenna með börn. Taflan hér að 

neðan var þó valin þrátt fyrir að spanna aðeins eitt ár og sýnir því ekki þróunina 

gegnum öldina (Guðrún S. Vilhjálmsdóttir, 1975). 
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Mynd 2. Hlutfall giftra útivinnandi kvenna árið 1970, út frá barnafjölda 

 

Heimild: Guðrún S. Vilhjálmsdóttir, 1975.  
 
Taflan sýnir að meirihluti kvenna á aldrinum 20-39 ára með eitt barn á framfæri var 

virkur á vinnumarkaði. Þetta segir að miklar breytingar hafi átt sér stað þar sem um 

miðja öldina og fyrr stunduðu mun færri konur með barn launavinnu. Minna en 50% 

giftra kvenna með tvö börn voru útivinnandi í öllum aldurshópum. Þegar börnin voru 

orðin þrjú er atvinnuhlutfall kvenna í öllum aldurshópum komið niður fyrir 30% og er 

minnst í aldurshópnum 20-24 ára. Launavinna fór því minnkandi eftir því sem konur 

eignuðust fleiri börn en flestar barnlausar konur voru í launavinnu. Á þessum tíma 

hafði mikil aukning orðið á fjölda kvenna sem stunduðu launavinnu og barneignir 

virðast hafa minni áhrif en áður (Guðrún S. Vilhjálmsdóttir, 1975). 

Samkvæmt könnun sem gerð var á atvinnuþátttöku árið 1976 voru tæp 54% 

giftra kvenna á aldrinum 20-55 í launavinnu. Þar af tæp 35 % í fullri vinnu. Árið 1984 

var sambærileg könnun gerð af Jafnréttisráði nema þá var úrtakið giftar konur á 

aldrinum 20-60 ára. Þá voru tæp 76% þeirra í launavinnu og sýnir það hið mikla stökk 

sem orðið hefur á atvinnuþátttöku giftra kvenna. Ef ógiftar konur voru teknar með var 

atvinnuþáttakan tæp 78% og munaði því ekki miklu á þátttöku giftra og ógiftra kvenna 

á þessum tíma. Atvinnuþátttaka var mest hjá yngri konum en hafði aukist meðal 

kvenna sem komnar voru yfir miðjan aldur. Með auknum barnafjölda minnkaði þó 
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atvinnuþátttakan en konur unnu oftar í hlutastörfum en karlar. Tekjur kvenna jukust 

frá 1963-1983 og fleiri sinntu þá stjórnunarstörfum en áður. Árið 1983 voru laun 

kvenna tæp 65% af launum karla en verkakonur höfðu hækkað mest í launum af þeim 

starfsstéttum sem tekið var mið af (Guðrún Guðmundsdóttir, 1985). 

Í skýrslu Utanríkisráðuneytisins um réttindi og stöðu kvenna á Íslandi kemur fram 

að atvinnuþátttaka giftra kvenna hafði um miðjan tíunda áratuginn aukist meira en 

atvinnuþátttaka ógiftra kvenna en 80% giftra kvenna var í launavinnu það ár. 

Atvinnuþátttaka eykst fram á miðjan aldur en minnkaði um 10% ef börn voru á 

heimilinu. Aldur og fjöldi barna hafði þó áhrif. Mun hærra hlutfall karla en kvenna voru 

í stjórnunar- og embættisstörfum á tíunda áratugnum en aðeins 5% kvenna voru í 

þeim flokki miðað við 13% karlmanna (Utanríkisráðuneytið, 1995). 

Atvinnuleysi á Íslandi var í mörg ár undir 1% en fór hækkandi á seinni hluta tíunda 

áratugarins og hefur atvinnuleysi venjulega verið meira meðal kvenna en karla. 

Samkvæmt athugun frá 1993 hafði atvinnuleysi neikvæðari áhrif á sjálfstraust kvenna 

en karla. Þetta bendir til þess að launavinnan hafi á þeim tíma verið orðinn hluti af lífi 

kvenna (Utanríkisráðuneytið, 1995). Atvinnutekjur kvenna höfðu farið hækkandi á 

síðustu áratugum 20. aldrar en voru árið 1992 ennþá aðeins 51% af heildartekjum 

karla og hafa þeir hærri tekjur í öllum aldursflokkum. Þessi munur skýrist ekki 

eingöngu af því að konur voru í verr launaðri störfum heldur líka að hluta til af því að 

konur voru mun oftar í hlutastörfum og unnu styttri vinnudag en karlar 

(Utanríkisráðuneytið, 1995).  

Á síðustu árum hafa rannsóknir sýnt kynbundinn launamun vera allt frá 7-27% og 

virðist því erfitt að mæla þennan mun. Árið 2000 voru konur með 26% lægri 

heildarlaun en karlar. Þessi munur var þó kominn niður í 25,8 % árið 2007 (Hagstofa 

Íslands, 2010-a). Í launakönnun Jafnréttisráðs frá 1995 kom fram að konur sóttust eftir 

sömu ábyrgð í starfi og karlar en aðeins 70% háskólamenntaðra kvenna voru þá í 

stjórnunarstörfum miðað við 93% karla. Konur sóttu einnig jafn oft um launahækkanir 

en karlar voru þá mun líklegri til að fá þá hækkun sem þeir óskuðu eftir (Þorgerður 

Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). Árið 2001 voru konur stjórnarformenn 
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36% íslenskra fyrirtækja og framkvæmdarstjórar 18% þeirra. Í fræðslustarfsemi, 

heilbrigðis og félagsþjónustu og samfélagsþjónustu er hlutfall kvenkyns stjórnenda þó 

hærra. Flestir töldu þá að kynin fengju ekki sambærileg laun á vinnumarkaði fyrir 

sambærilega menntun en aðeins 52% kvenna voru sátt við laun sín miðað við 74% 

karla (Forsætisráðuneytið, 2004). 

2.6 Verkaskipting kynjanna á heimilum fyrir hrun  

Á síðustu áratugum hafa orðið miklar breytingar á kynbundinni verkaskiptingu innan 

heimilis og samskiptum kvenna við hitt kynið. Ástæður þessarar verkaskiptingar eru 

meðal annars hugmyndafræðilegar og einnig hafa framleiðsluhættir hvers samfélags 

þar áhrif (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Í könnun sem gerð var 1981 kom fram að 80% 

kvenna töldu sig ekki jafn hæfa á vinnumarkaði og karlmenn. Tæp 70% þeirra töldu 

ástæðuna vera ólíkt uppeldi kynjanna, 13% nefndu lítið sjálfstraust og 20% vegna 

ábyrgðar kvenna á heimili og börnum. Viðhorf á heimilinu hafði því áhrif á hvort 

konum fannst æskilegt að stunda launavinnu meðfram barnauppeldi en tæp 40% 

töldu það óæskilegt árið 1984. Þrátt fyrir þetta hafa konur í auknum mæli sótt út á 

vinnumarkaðinn og ábyrgð á barnauppeldi og heimilisstörfum dreifst jafnar milli 

kynjanna en áður hafði verið (Guðrún Guðmundsdóttir, 1985). Meðalaldur kvenna 

sem eignast sitt fyrsta barn hefur hækkað undanfarin ár þar sem konur velja nú oft 

menntun fram yfir hið hefðbundna fjölskyldulíf eða reyna að samþætta þessa tvo 

þætti (Barbagli og Kertzer, 2003). Viðhorf almennings til verkaskiptingar innan heimilis 

hefur þróast síðustu áratugi og finnst fólki nú sjálfsagðara að karlar taki aukinn þátt 

bæði í heimilisstörfum og við uppeldi barna. Í rannsókn sem gerð var á tíunda 

áratugnum kom fram að karlmenn vildu sinna börnum sínum meira en til þess að það 

gæti gerst þyrfti það að teljast sjálfsagt að þeir tækju fullan þátt í barnauppeldi og 

heimilishaldi (Utanríkisráðuneytið, 1995). Samkvæmt viðtölum sem tekin voru árið 

1994 töldu karlmenn verkaskiptingu inni á sínu heimili vera nokkuð jafna og áhuga 

þeirra á uppeldi barna jafnmikinn og kvenna (Ingólfur V. Gíslason, 1997).   
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Árið 1985 voru heimilisstörf enn í verkahring kvenna að mestu leyti þótt þátttaka 

karla hefði aukist. Samkvæmt könnun Jafnréttisráðs frá 1984 var þá ekki mikill munur 

á heildarvinnutíma karla og kvenna því konur unnu mun fleiri stundir innan heimilisins 

en karlar. Þetta er þó breyting í átt að meira jafnræði því árið 1976 var meiri ójöfnuður 

í skiptingu heimilisverka. Það virðist vera að árið 1985 hafi störf á heimilunum verið 

mjög fastmótað flokkuð eftir kyni. Mikil aukning hafði þó verið á vinnuálagi kvenna og 

sú staðreynd að þær tóku þátt í að afla tekna fyrir heimilið ásamt körlum (Guðrún 

Guðmundsdóttir, 1985). Konur hefja sambúð með þær væntingar að skipting verka 

verði jöfn og að þær muni stunda launavinnu til jafns við karlmenn (Ingólfur V. 

Gíslason, 1997). Samkvæmt tölum frá Hagstofunni hefur hjónum með börn fjölgað um 

tæp tvö þúsund frá árinu 1998 og eru nú tæp 23.500 talsins. Þetta þýðir að tíðni 

hjónabanda hefur haldist nokkurn veginn sú sama undanfarin 13 ár sem gefur til 

kynna að kjarnafjölskyldur lifa enn góðu lífi. Þeir sem teljast í kjarnafjölskyldum 

samkvæmt skilgreiningu Hagstofunnar eru hjón, fólk í óvígðri sambúð og einhleypir 

karlar og konur, sem búa með börnum sem eru 17 ára og yngri (Hagstofa íslands, 

2011).   

Þrátt fyrir að tíðni hjónabanda haldist nokkurn veginn sú sama undanfarin ár er 

ekki þar með sagt að gæði eða hamingja innan hjónabandanna sé sú sama. Konur 

upplifa oft innri átök og erfiðleika í hjónabandi eða á vinnumarkaði sem leiðir svo 

meðal annars til þess að skilnaðir verða algengari og heilsa þeirra versnar. Þegar kona 

ber of mikla ábyrgð á fjölskyldu sinni og kröfur eru gerðar um að hún uppfylli hlutverk 

ofurkonunnar er það kallað seinni vaktin. Konan er þá menntuð framakona sem einnig 

tekur að sér alla ábyrgð innan heimilisins þar hún treystir engum öðrum að axla hana 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Margar konur gefast upp á einhverjum tímapunkti vegna 

mikils álags og minnka þá magn húsverka, sinna áhugamálum í minna mæli eða fá 

utanaðkomandi hjálp inná heimilið. Það hefur einnig áhrif að starfið er nafnlaust í 

þeim skilningi að engin viðurkenning fæst fyrir vel unnin heimilisstörf auk þess sem 

þeim fylgir stöðug endurtekning þar sem þvottur og þrif endast ekki lengi (Ingólfur V. 

Gíslason, 1997). Erfitt getur verið að ná góðu jafnvægi milli vinnu og heimilis, 
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sérstaklega ef valdabarátta er á milli konu og karls en þó virðist það veita báðum 

kynjunum aukna hamingju ef þetta jafnvægi næst og er viðhaldið (Andersen, 2009). Ef 

ekki næst jafnvægi grípur kona oft til þess ráðs að skilja. Það leiðir þó oft til frekari 

ábyrgðar þar sem konan sér þá ein um framfærslu og oftast uppeldið á börnum líka 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Skilnuðum fjölgaði mikið frá miðri síðustu öld en fjöldi 

skilnaða var 501 árið 1951 en var orðið 1027 árið 1974. Skilnaðartíðin tvöfaldaðist því 

á þessum árum en hefur haldist nokkurn veginn sú sama síðan þá þrátt fyrir að tíðnin 

hafi aukist smám saman síðan þá. Þess má geta að fjöldi skilnaða var tæplega 1300 

árið 2007 og þeim hefur ekki fjölgað síðan þá (Hagstofa Íslands, 2010-b). Erlend 

rannsókn frá árinu 1983 sýnir að því hærri sem tekjur konunar á heimilinu eru þá því 

líklegri eru eiginmennirnir til að taka þátt í húsverkum. Þetta getur þýtt að með 

peningum fylgi valdið til þess að semja um hlutverk kynjanna innan heimilisins. Þær 

konur sem leggja lítið peningalegt framlag til heimilisins geta því átt erfitt með að 

skipta ábyrgð á verkum milli kynja sem getur leitt af sér óánægju og erfiðleika 

(Steinberg o.fl., 2008).  

Margt bendir til þess að þróun jafnréttis miði enn hægt. Flestar rannsóknir benda 

til þess að frjálslyndi aukist með hverri kynslóð en þó benda nýlegar rannsóknir hér á 

landi til þess að yngstu kynslóðirnar séu hefðbundnari og íhaldsamari en þær á undan 

(Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). Staðan rétt fyrir efnahagshrunið var sú að konur tóku 

þá ennþá ábyrgð á flest öllum heimilisstörfum og ummönnun barna og þó að 

almenningur sé meira meðvitaður um þörf á auknu jafnrétti virðist þáttur karla í 

heimilisstörfum ekki hafa aukist mikið á síðustu öld. Forsætisráðuneytið gaf árið 2004 

út skýrslu um efnahagsleg völd kvenna en í henni kemur fram að 68% kvenna og 40% 

karla töldu að konur tækju meiri ábyrgð innan heimilisins en karlar. Aðeins 2,5% 

karlmanna fannst þeir bera meiri ábyrgð á heimilisstörfum. 58% karla taldi þó að þeir 

bæru jafn mikla ábyrgð á heimilisstörfum og konur þeirra (Forsætisráðuneytið, 2004; 

Kolbeinn H. Stefánsson , 2008). Konur sem hafa lægri laun bera meiri ábyrgð á 

heimilisverkum en konur með hærri laun og virðist því verkaskipting innan heimilis 

fara eftir stétt kvenna. Konur og karlar virðast ekki sinna sömu verkum innan 
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heimilisins og ábyrgð á reglubundnum heimilisstörfum á að mati margra að vera í 

höndum kvenna. Flestir telja einnig að sá aðili sem vinnur minna utan heimilisins ætti 

að taka meiri ábyrgð á heimilisstörfum (Forsætisráðuneytið, 2004). 

Viðhorf fólks til barnauppeldis virðist vera að bæði kynin ættu að taka jafna 

ábyrgð á uppeldinu en þó ætti konan að minnka við sig vinnu meðan börnin væru 

ennþá ung. Einnig kom fram að íslendingar óttast frekar að heimilishaldið verði fyrir 

skaða ef kona vinnur úti frekar en að barnauppeldi verði fyrir skaða (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2008). 

 

3. Breytingar á stöðu kvenna eftir 2008 

Íslenskar fjölskyldur einkennast í dag af því að foreldrar vinna báðir úti og vinna langan 

vinnudag. Atvinnuleysi var lítið á árunum fyrir bankahrunið og konur tóku mikinn þátt í 

atvinnulífi (Guðný Björk Eydal, 2004). Atvinnuleysi hefur þó aukist og breytingar hafa 

orðið á heimilislífi fólks en nánar verður fjallað um það í þessum kafla. 

3.1 Áhrif kreppu á launavinnu kvenna 

Munur á heildarlaunum kynjanna hefur minnkað eftir að kreppan skall á en mikilvægt 

er að setja þann mun í samhengi við himinhá laun karlmanna þegar þenslan var sem 

mest. Þær starfsgreinar sem fóru verst út voru bankar og byggingaiðnaður en karlar 

voru þar yfirleitt við stjórnvöllinn. Einnig hafa karlar frekar verið lækkaðir í launum en 

starfshlutfall verið lækkað hjá konum (Eva Bjarnardóttir og Eygló Árnadóttir, 2011). Í 

rannsókn Félagsvísindastofnunar frá 1995 kom í ljós að konur voru þá með 78% af 

dagvinnukaupi karla. Samkvæmt rannsókn Jafnréttisráðs fengu konur árið 2001 aðeins 

70% af launum karla og virðist því munurinn hafa aukist á þessum árum. Samkvæmt 

könnun Hagfræðistofnunar árið 2006 voru mánaðarlaun kvenna að meðaltali 18% 

lægri en karla en launamunur kynjanna hafði minnkað hjá stjórnendum fyrirtækja 

samkvæmt rannsókn Capacent sama ár. Árið 2008 voru heildarlaun kvenna rúm 16% 

lægri en laun karla samkvæmt rannsókn Félagsvísindastofnunar en 17% samkvæmt 
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annarri rannsókn. Þessi munur varð þó meiri þegar tekið var tillit til fjölda barna og 

hjúskaparstöðu (Hagstofa Íslands, 2010-a). Karlar eru oftar ráðnir í valda- og 

stjórnunarstöður en konur eru í minnihluta stjórnenda fyrirtækja á Íslandi. Fjöldi 

kvenna í hópi stjórnenda var sá sami milli árana 2008 0g 2009 en þeim fjölgaði þó í 

hópi sérfræðinga Konur voru árið 2009 aðeins 34% stjórnenda fyrirtækja og 

embættismanna (Eva Bjarnardóttir og Eygló Árnadóttir, 2011; Velferðarráðuneytið, 

2011).  

Í kjölfar kreppunnar hefur atvinnuleysi hjá báðum kynum aukist mikið. Frá árinu 

2006 til 2008 fór atvinnuleysi í landinu minnkandi en árið 2006 var atvinnuleysi kvenna 

1,8% og 1,4% árið 2007. Skráð atvinnuleysi í janúar 2008 var aðeins 1% í heildina en 

atvinnuleysi kvenna mældist þá 1,2% (Vinnumálastofnun, 2008). Atvinnuleysi í janúar 

2009 var 6,6%. Það var þá 5,4% meðal kvenna og hafði þá ekki verið jafn mikið frá því í 

janúar árið 1995. Í desember 2010 var atvinnuleysi að meðaltali 7,3% meðal kvenna og 

meðalfjöldi þeirra í janúar 2011 var 7,7% og hefur atvinnuleysi meðal þeirra því aukist 

töluvert. Atvinnuleysi jókst á öllu landinu á milli 2008 og 2009 en á 

höfuðborgarsvæðinu eru fleiri konur atvinnulausar en á landsbyggðinni 

(Vinnumálastofnun, 2011; Velferðarráðuneytið, 2011). Í fyrstu var atvinnuleysi meðal 

karla mun meira en kvenna, en sumarið 2010 jafnaðist þessi munur út. Atvinnuleysi 

kvenna mun að öllum líkindum aukast enn meira þegar líður á kreppuna. 

Langtímaatvinnuleysi kvenna var meira en karla fyrir hrun en um haustið 2010 var það 

orðið jafnmikið hjá konum og körlum. Búast má þó við því að þær verði lengur 

atvinnulausar ef mið er tekið af öðrum þjóðum. Þess má geta að þrátt fyrir að konur 

séu líklegri til að vera atvinnulausar til langs tím eru þær líklegri til þess að leita sér 

úrræða í vinnumálum en karlar (Eva Bjarnardóttir og Eygló Árnadóttir, 2011). 

Opinber niðurskurður hefur haft meiri áhrif á konur en karla þar sem þær eru 

meirihluti starfsmanna ríkisins eða um tveir þriðju hlutar hans. Á árinu 2011 er búist 

við miklum niðurskurði í heilbrigðiskerfinu sem er ein fjölmennasta starfstétt ríkisins 

og bitnar sá niðurskurður mest á konum þar sem þær eru rúm 80% þeirra sem starfa í 

heilbrigðisgeiranum. Búist er við að heilbrigðisstarfsmönnum verði fækkað um 7,4% og 
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að flestar uppsagir verði á landsbyggðinni. Atvinnuleysi þar er meira meðal kvenna en 

karla. Konur voru árið 2009 tæp 80% þeirra sem störfuðu á Menntasviði 

Reykjavíkurborgar en von er á miklum niðurskurði þar líka sem mun koma meira niður 

á konum. Minni þjónusta við börn, aldraða og fatlaða gæti líka komið illa niður á 

konum þar sem þær sjá í meira mæli um hið ólaunaða hlutverk ummönnunar (Eva 

Bjarnardóttir og Eygló Árnadóttir, 2011). 

3.2 Áhrif kreppu á fjölskyldulíf 

Ekki er mikið vitað um hver áhrif efnahagskreppu eru á fjölskyldulíf en þau eru 

líklegast óbein þar sem efnahagur og atvinnuleysi hefur áhrif á líðan fólks og aðstæður 

heimilisins. Rannsóknir sýna að þessir þættir hafa áhrif á fjölskyldulíf þótt 

efnahagskreppan geri það ekki beint. Þegar fólk missir vinnuna missir það hluta af 

daglegu skipulagi auk þess sem það hefur áhrif á félagsleg tengsl við samstarfsfólk og 

aðra. Það getur einnig haft veruleg áhrif á sjálfsmynd og líðan fólks að vera 

atvinnulaust, komið niður á heilsu, bæði andlegri og líkamlegri auk þess að leggja álag 

á hjónaband þar sem ágreiningur um fjárhagsmál fylgja oft atvinnumissinum (Kolbeinn 

Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010-a). Skilnaðartíðni er hærri meðal þeirra 

sem eru án atvinnu en þeirra sem eru í vinnu. Streita og neikvæð líðan sem fylgir 

efnahagskreppunni óbeint getur því haft slæm áhrif á allt fjölskyldulífið. Samkvæmt 

rannsókn Kolbeins Stefánssonar og Þóru Kristínar Þórsdóttur (2010-a) eru þrír ytri 

þættir sem hafa áhrif á ánægju með fjölskyldulíf og tengjast bankahruninu, þeir eru: 

aukið álag á vinnustað vegna aukins atvinnu óöryggis, sem getur leitt til aukinna 

árekstra vinnu og heimilislífs og aukins ágreinings og álags á heimili, atvinnuleysi og 

fylgikvillar þess, og síðasta er fjárhagserfiðleikar.  

Rannsókn þeirra Kolbeins og Þóru á ánægju með fjölskyldulíf á Íslandi í kjölfar 

bankahruns byggir á þremur rannsóknum. Sú fyrsta er könnun International Social 

Survey Programme frá 2002 og hinar tvær voru gerðar sem endurtekning á þeirri 

fyrstu og gerð af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Með þessum rannsóknum var 
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huglægt mat skoðað og þær breytingar sem orðið hafa á tímabilinu 2005 til 2010 

(Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010-a).  

Eins og áður kom fram hefur fjöldi skilnaða aukist mikið frá miðri síðustu öld og 

hélt áfram að fjölga milli áranna 2007 og 2008. Hlutfall skilnaða lækkaði þó milli 2008 

og 2009 (Hagstofa Íslands, 2010-b). Það er ekki hægt að segja til um hvort tíðni 

hjónaskilnaða minnki vegna aukinnar hamingju fólks í hjónabandi eða hvort það leggi 

hugsanlega ekki á sig það tímafreka og kostnaðarsama ferli sem lögskilnaður getur 

falið í sér. Ánægja Íslendinga með fjölskyldulíf hefur aukist á milli áranna 2005 og 2010 

en þó ekki mikið. Ætla mætti þó, sökum efnahagskreppunnar, að ánægjan hefði 

minnkað en svo er ekki samkvæmt þessari rannsókn. Samkvæmt henni hafði 

bankahrunið ekki neikvæðar afleiðingar fyrir fjölskyldulíf Íslendinga (Kolbeinn 

Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010-a).  

Á heildina litið hafa erfiðleikar fólks við að einbeita sér í vinnu aukist en þessir 

erfiðleikar eru tilkomnir vegna árekstra heimilislífs og vinnu sem bitnar á vinnunni. 

Aftur á móti er lítil aukning á fjölda þeirra sem hafa komið þreyttir til vinnu vegna 

starfa innan heimilisins og gefur það því í skyn að störf innan heimilisins hafi ekki meiri 

áhrif á þreytu fólks í vinnu en áður. 47,1% aðspurðra fannst að heimilið valdi þeim 

sjaldan streitu áður en hlutfallið lækkaði niður í 39,2% sem segir að fleiri finni nú fyrir 

streitu vegna heimilisins en áður. Þetta bendir til þess að álag á heimilum hafi aukist 

nokkuð, þó breytingin sé ekki afgerandi (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín 

Þórsdóttir, 2010-a).  

Vinnustundum fólks hefur fækkað í kreppunni eins og búist var við sökum meira 

atvinnuleysis í landinu. Vinnutími karla hefur styst meira en kvenna en er þó enn lengri 

en kvenna. Samkvæmt erlendum rannsóknum gera atvinnulausir karlar mun minna 

inná heimilinu en þeir sem stunda launavinnu. Þar að leiðandi eyða konur þessara 

karla meiri tíma í heimilisstörf. Þróunin er þó ekki svona hér á landi því tíminn sem 

karlar eyða í heimilisstörf jókst milli áranna 2005 og 2010 en hjá konum styttist þessi 

tími (Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010). Verkaskipting kynjanna er 

því samkvæmt þessari rannsókn orðin mun jafnari en fyrir efnahagshrunið. Þetta gæti 
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stafað af því að konur gera nú auknar væntingar til karla varðandi heimilisstörf þar 

sem þeir vinna minna utan þess. Eftir hrunið hafa forsendur fyrir skiptingu 

heimilisstarfa breyst og má því ætla að ágreiningur hafi einnig orðið meiri þar sem 

semja þarf um nýja verkaskiptingu. Kreppunni fylgir einnig óöryggi, atvinnuleysi og 

spenna sem gæti valdið slíkum ágreiningi. Það er ekki verkaskiptingin sjálf sem veldur 

því að ánægja með heimilislíf minnkar eða eykst heldur hversu mikill ágreiningur er 

um verkaskiptinguna (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010-a). 

Heimilisstörf skiptast í karla- og kvennastörf en konur annast til dæmis frekar 

veika einstaklinga í fjölskyldunni sem passar við það sem kemur fram í töflu 1 um 

vinnuálag við ólaunaða ummönnun. Einnig sjá þær oftar um þvott og að kaupa inn og 

elda mat. Karlar hafa þó farið að sinna þessum kvennastörfum í auknum mæli eftir 

kreppu og eyða meiri tíma í þau (Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010-

a). 

 
Mynd 2. Kynbundin verkaskipting og heildarvinnulag 

 

Launavinna Ólaunuð umönnun Heimilisstörf Barnauppeldi Samtals

Konur, í hjúskap, með 

börn, í fullu starfi

41.75 2.15 13.76 32.62 90.28

Karlar í hjúskap, með 

börn, í fullu starfi

49.81 0.81 9.72 18.95 79.29

Konur, í hjúskap, með 

börn, í hlutastarfi

25.94 1.84 17.02 40.05 84.85

Konur, í hjúskap, 

barnlausar, í fullu starfi

42.90 4.16 13.91 0 60.97

Karlar, í hjúskap, 

barnlausir, í fullu starfi

47.40 0.93 9.26 0 57.59

Konur, í hjúskap, 

barnlausar, í 
hlutastarfi

25.43 2.71 14.54 0 42.68

Konur, einhleypar, 

með börn, í fullu starfi

42.95 1.74 10.57 31.70 86.96

Konur, einhleypar, 

barnlausar, í fullu starfi

41.8 4.16 8.9 0 54.86

Karlar, einhleypir, 

barnlausir, í fullu starfi

55.62 1.56 12.07 0 69.25

 
Heimild: Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010-b 
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Myndin hér að ofan byggir á könnunum Þjóðmálastofnunar sem gerðar voru árið 2005 

og 2010. Niðurstöðurnar voru kynntar í fyrirlestrinum „Við lítinn vog í litlum bæ, 

Verkskipting kynjanna fyrir og eftir bankahrun“ sem fluttur var í október 2010. 

Myndirnar tvær hér í kaflanum fengust frá höfundum fyrirlestrarins og með leyfi 

þeirra (Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010-b).  

Á mynd 1 sést að vinnutími kvenna er lengstur hjá þeim sem stunda fulla vinnu, 

eru í hjúskap og með börn. Næstmesta álagið er á konum sem eru í fullu starfi, eru 

einstæðar og með börn. Búast hefði mátt við því að vinnuálag á einstæðar mæður 

væri meira en orsökin gæti verið að það gæti skapað meira álag að hafa karlmann á 

heimilinu þar sem umgengni er þá meiri. Áhugavert er að vinnuálag einhleypra 

barnlausra karlmanna í fullri vinnu er minna en einhleypra barnlausra kvenna í fullri 

vinnu. Samkvæmt töflunni fer meiri tími karla í þessum hóp í heimilisstörf en kvenna. 

Meiri tími fer þó í launaða vinnu hjá konum auk ólaunaðrar ummönnunar. Konur verja 

meiri tíma í uppeldi en karlar eins og fram kemur á myndinni. Einnig kemur í ljós í 

rannsókninni að stærra hlutfall tíma sem feður eyða með börnum sínum má flokka 

undir gæðastundir en hjá konum. Hjá þeim flokkast stærra hlutfall undir vinnu (Þóra 

Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010). 

 

4. Staða kvenna og félagsráðgjöf  

Félagsráðgjafar leggja áherslu meðal annars á heildarsýn, sjálfshjálp, virðingu og góð 

samskipti við skjólstæðinga. Í siðareglum þeirra kemur fram að markmið þeirra sé að 

hjálpa fólki að finna lausnir á vandamálum sínum og vinna gegn félagslegu ranglæti. 

Félagsráðgjafar geta hjálpað konum að leysa úr vandamálum sínum með ráðgjöf og að 

beita kenningunni um valdeflingu. Einnig geta þeir unnið út frá stærra samhengi og 

unnið með hóp eins og til dæmis fjölskyldu, eða unnið með samfélagið og einstakar 

stofnanir þess. 
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4.1 Hlutverk félagsráðgjafa  

Félagsráðgjafar á Íslandi hafa siðareglur félagsráðgjafa að leiðarljósi í starfi sínu og 

vinna eftir þeim. Markmið félagsráðgjafa er að hjálpa fólki að finna lausnir á 

vandamálum sínum og vinna gegn félagslegu ranglæti og mannréttindabrotum. 

Áhersla er lögð á virðingu, heiðarleika og gagnkvæmt traust milli hans og 

skjólstæðings hans. Mikilvægt er að félagsráðgjafar hafi faglega heildarsýn og hlusti á 

eigin sannfæringu við að hrinda hlutum í framkvæmd. Þeir eiga að virða 

sjálfsákvörðunarrétt skjólstæðinga sinna og upplýsa þá um skyldur þeirra og réttindi. 

Einnig eiga þeir að kynna fyrir þeim þær lausnir sem kunna að vera í boði í hverju máli 

fyrir sig (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-c.). Félagsráðgjöf er þverfagleg grein en það 

hefur verið talið bæði styrkleiki og veikleiki fagsins hversu breitt svið þess er (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). Í félagsráðgjöf er mikil áhersla lögð á heildarsýn en skilgreining 

þess er að skoða eigi einstaklinginn, hegðun og umhverfi sem eina heild og líta á 

aðstæður og vandamál fólks sem hluta af enn stærri heild (Farley, Smith og Boyle, 

2009). 

Þrjár forsendur eru mikilvægastar í starfi félagsráðgjafa og vinna þeir út frá þeim. 

Sú fyrsta er að hver og einn einstaklingur er mikilvægur, önnur er sú að alltaf liggja 

félagsleg eða persónuleg vandamál að baki öllum erfiðleikum í samskiptum við annað 

fólk. Það þriðja er að hægt er að hjálpa fólki og leysa þau vandamál sem fyrir hendi 

eru. Mikil áhersla er lögð á að félagsráðgjafar beiti gagnrýnni hugsun og leggi áherslu á 

góð samskipti í vinnu með skjólstæðingum sínum. Félagsráðgjafar leggja áherslu á 

sjálfshjálp en það er að trúa því að hver og einn geti hjálpað sér sjálfur ef hann fær til 

þess næga aðstoð og stuðning. Þessi aðstoð er fólgin í því að einstaklingurinn skilji 

fólkið sem í kringum hann er, einnig sjálfan sig, eigin hegðun og tilfinningar. 

Félagsráðgjafar vinna bæði með einstaklingum og hópum eins og til dæmis fjölskyldu 

en einnig getur félagsráðgjafi unnið að því að bæta samfélagið í heild eða hluta þess, 

en slík vinna kallast samfélagsvinna (Farley, Smith og Boyle, 2009). 
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4.2 Lausnir á nýjum verkefnum  

Þar sem félagsráðgjafar leggja áherslu á hjálp til sjálfshjálpar geta þeir hjálpað konum 

við að styrkja sjálfmynd sína og hjálpað þeim að takast á við ótta sem er hugsanlega 

tilkominn vegna atvinnumissis og uppnáms vegna breyttra aðstæðna í fjölskyldunni 

(Farley, Smith og Boyle, 2009). Félagsráðgjafi vinnur með konur í einstaklingsmeðferð 

þar sem áhersla er lögð á valdeflingu. Hann hjálpar einnig fjölskyldum í heild með því 

að nota fjölskyldumeðferð til að bæta samskipti innan hennar. Félagsráðgjafi gæti 

unnið í samstarfi við Umboðsmann skuldara, Atvinnuleysissjóð og Tryggingastofnun 

ríkisins svo dæmi séu tekin þar sem hann veitir ráðgjöf bæði til skjólstæðinga og 

yfirmanna stofnanna. Þó eru engin merki að þessháttar samstarf sé til staðar í dag. 

Félagsráðgjafar gætu einnig útvegað skjólstæðingum sínum aðstoð annarra fagmanna 

eins og til dæmis lögfræðinga ef þess þyrfti (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-c.). 

Félagsráðgjafar gætu unnið í nánu samstarfi við atvinnumiðlanir við að finna það starf 

sem hentar hverjum og einum og hjálpað konum í því ferli. Þeir gætu með samvinnu 

við þessar stofnanir fengið yfirsýn á vandamálið svo hægt sé að þróa ný úrræði og 

leiðir til að sporna gegn nýjum vandamálum sem gætu skapast á tímum sem þessum. 

Því miður fengust engar upplýsingar um það hvort félagsráðgjafar væru í samstarfi við 

einhverjar af ofantöldum stofnunum eða hvort vinna þeirra eða verkefni hefðu breyst 

eftir að kreppan skall á.  

Áhrif efnahagskreppunnar leiðir af sér ýmis félagsleg vandamál. Á Íslandi er ekki 

fordæmi fyrir því atvinnuleysi sem hér ríkir nú og er mikilvægt að sporna gegn þeim 

vandamálum sem gætu myndast í kjölfarið. Hinn mikli niðurskurður í heilbrigðis- og 

velferðarkerfinu kemur mest niður á starfstéttum kvenna sem getur leitt til þess að 

þær verði í auknum mæli án atvinnu og það til langframa. Samtök launafólks benda á 

hversu mikilvægt sé að staða kvenna veikist ekki eða ójöfnuður kynjanna aukist 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-b.). Við atvinnumissi geta konur upplifað aukinn 

kvíða, þunglyndi og vonleysi en þær finna helmingi oftar fyrir þessum tilfinningum en 

karlar og leita sér oftar aðstoðar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Þetta getur leitt til þess að 

fjöldi kvenna sem leitar sér aðstoðar hjá félagsráðgjöfum aukist svo um munar og 
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sjúklingum fjölgi vegna aukningu á geðrænum vandkvæðum. Mikilvægt er fyrir 

félagsráðgjafa að hjálpa og stuðla að því að skjólstæðingur þeirra hafi tryggt 

tengslanet í kringum sig. Það byggist á því að virkja fjölskyldu, vini og/eða aðra sem að 

skjólstæðingnum standa. Þetta er meðal annars gert með fundum og fræðslu auk þess 

sem tengslanetið er skipulagt (Herdís Benediktsdóttir, 2009).  

Vinna félagsráðgjafa með hópa og samfélagið í heild skiptir miklu máli. Hópavinna 

er oft notuð til þess að þjappa saman og efla ákveðinn hóp og notar þá félagsráðgjafi 

hæfileika sína til að skipuleggja þá vinnu sem gæti farið fram og stuðla að þroska 

hópsins (Farley, Smith, og Boyle, 2009). Samfélagsvinna snýst meðal annars um að 

koma til móts við misjafnar þarfir fólks og hjálpa því að vinna úr vandamálum sínum 

og viðhalda hæfni sinni til að taka þátt í samfélaginu með sjálfshjálp og stuðningi. 

Einnig felur það í sér að fá í gegn breytingar í samfélaginu og dreifa ákvörðunarvaldinu. 

Hlutverk félagsráðgjafa er að koma þeim hópi á framfæri sem þarf á hjálp að halda og 

koma hópnum í samband við til dæmis stjórnmálamenn sem gætu hrint breytingum í 

framkvæmd sem nauðsynlegar væru til að bæta stöðu hópsins. Félagsráðgjafar vinna 

samfélagvinnu á jafningjagrundvelli. Félagsráðgjafar eru oft talsmenn ákveðinna hópa 

og gæti hlutverk þeirra verið að hjálpa konum sem hópi í kreppunni. Þeir gætu unnið 

að því að styrkja konur og leiðbeina þeim að berjast gegn afleiðingum kreppunnar og 

þeim áhrifum sem hún hefur á konur bæði sem hóp og sem einstaklinga innan 

samfélagsins (Farley, Smith og Boyle, 2009; Twelvetrees, A., 2008). Í ályktun stjórnar 

Félagsráðgjafafélags Íslands segir að í kreppu verða skilin milli þeirra sem spjara sig og 

þeirra sem þurfa hjálp skýrari. Það sé því mikil þörf á átaki og góðri samvinnu 

ráðuneyta, sveitarfélaga og félagasamtaka svo hægt sé að styrkja fjölskyldur bæði 

beint og óbeint svo þær geti stutt við meðlimi innan fjölskyldunnar 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-a.).  
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4.3. Valdefling kvenna 

Valdefling felur í sér að einstaklingur eða hópur tekur stjórn á sínu eigin lífi, reynir að 

vera virkur í samfélaginu ásamt því að hafa áhrif á umhverfi sitt. Kenningin byggist á 

því að þegar árangri er náð í ákveðnu viðfangsefni þá eykst sjálfstraust og máttur 

einstaklingsins til að hafa áhrif á umhverfi sitt. Mikilvægt er að hlustað sé á 

einstaklinginn, styrkleikar hans nýttir og sjálfstæði hans aukið. Tilgangur valdeflingar 

er að bæta sjálfsmynd fólks. Valdefling miðar að því að hver og einn sé sérfræðingur í 

sínu eigin lífi og hafi einnig stjórn á því sjálfur. Valdið er fært frá félagsráðgjafanum og 

yfir á skjólstæðinginn (Árni Gunnarsson, 2008; Warren, 2007). Valdaleysi er 

andstæðan við valdeflingu og er líklegt að konur upplifi sig valdalausar ef óvissa er um 

framtíðina og þær hafa enga stjórn á aðstæðum sínum eða fjárhagslegri afkomu. Í 

valdi felst að upplifa sjálfstraust, virðingu fólks og þá tilfinningu að maður sé tekinn 

alvarlega. Kenningin um valdeflingu gæti því nýst konum vel í þeim aðstæðum sem 

margar þeirra eru í núna sökum efnahagskreppunnar en félagsráðgjafar leggja mikla 

áherslu á valdeflingu. Þær ná þá tökum á sínu eigin lífi og öðlast meira sjálfstæði sem 

er nauðsynlegt þegar takast þarf á við breyttar aðstæður (Neville, 2004).  

Stofnun Sameinuðu þjóðanna um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna (UN 

woman) tók til starfa 24. febrúar 2011 eftir að fjórar stofnanir SÞ höfðu verið 

sameinaðar. Stofnunin er ein fjögurra lykilstofnana í þróunarstarfi Íslands og leggur 

áherslu á jafnréttismál og valdeflingu kvenna með áherslu á efnahagslega valdeflingu. 

Þetta eru mikilvægir þættir í utanríkisstefnu Íslands og mun líklega hafa jákvæð áhrif á 

líf kvenna á næstu mánuðum og árum (Utanríkisráðuneytið, 2011). Í nóvember 2010 

lagði velferðarráðherra fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um áætlun í 

jafnréttismálum til fjögurra ára. Í henni koma fram þau verkefni sem eiga að tryggja að 

stjórnsýslan noti vinnubrögð sem auki jafnrétti kynjanna í samfélaginu. Áhersla er lögð 

á að kynjasjónarmið verði höfð að leiðarljósi við allar ákvarðanatökur, stefnumörkun 

og áætlanagerð og að bæði kynin komi að þeim málum. Einnig að kynjasamþætting sé 

notuð í öllu fjárlagaferlinu og að á árunum 2011 til 2014 verði kynjuð fjárlagagerð 

tekin upp í áföngum (Velferðarráðuneytið, 2011). Í ályktuninni kemur fram að á tímum 
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sem þessum sé mikilvægt að virkja sköpunargáfu og mannauð meðal kvenna, svo þær 

geti skapað sér atvinnu sjálfar. Kannanir hafa sýnt að konur sem stjórna fyrirtækjum 

eru meðvitaðari um samfélagsleg gildi en karlar en það leiðir af sér betra samfélag og 

betri viðskipti. Því er mikilvægt að áhrif kvenna séu efld. Í samstarfsyfirlýsingu sem 

ríkisstjórnin gaf út eftir efnahagshrunið er komið inn á það að tryggt verði að jafnt 

hlutfall kvenna verði á öllum sviðum samfélagsins og að konur geti haft áhrif í 

endurreisn samfélagsins (Velferðarráðuneytið, 2011). Því er verið að huga að málum 

kvenna í samfélaginu og gera fólk meðvitaðari um þau jákvæðu áhrif sem vinna þeirra 

hefur á efnahagslífið. 

 

5. Samanburður við reynslu Finna af efnahagskreppu 

Haukur Sigurðsson gaf út skýrslu árið 2008 um geðheilbrigðis- og félagsleg áhrif 

efnahagskreppunnar í Finnlandi. Þessi skýrsla gefur mikilvægar upplýsingar um 

afleiðingar efnahagskreppunnar í Finnlandi í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar. 

Einnig gefa þær upplýsingar um hvernig stjórnvöld þar í landi brugðust við kreppunni 

og hvað Íslendingar geta lært af henni. Þjóðarframleiðsla Finna dróst saman á 

svipaðan hátt og á Íslandi og atvinnuleysi jókst töluvert (Haukur Sigurðsson, 2008). 

Þrátt fyrir að aukin þörf væri á fjárveitingum til heilbrigðismála í Finnlandi voru þau 

skorin niður sem hafði slæmar afleiðingar í för með sér að sögn Finna. Geðræn og 

félagsleg vandamál jukust vegna aðgerðaleysis stjórnvalda og rannsóknir gefa sterkar 

vísbendingar um aukið þunglyndi og kvíða meðal fólks. Á árunum milli 2000 og 2007 

var þunglyndi algengasta tegund geðrænna vandamála meðal þess hóps sem fékk 

greidda sjúkradagpeninga. Aukning var mun meiri meðal kvenna en karla eða um 

160% á móti 92%. Mikil fjölgun var í hópi öryrkja á þessum árum og árið 2007 voru 

60% öryrkja í þeirri stöðu vegna lyndisraskana. Þetta var því mikil fjölgun fólks sem 

ekki gat unnið fyrir sér vegna geðræna erfiðleika, en það má rekja til 

efnahagskreppunnar þar í landi (Haukur Sigurðsson, 2008). Til þess að koma í veg fyrir 

að sama þróun verði á Íslandi er stjórnvöldum ráðlagt að leggja aukna áherslu á 
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fjölskylduráðgjöf og sálfræðiaðstoð. Einnig er þeim ráðlagt að almannatryggingasjóður 

greiði fyrir sálfræðimeðferð fullorðna. Þótt ekki sé talað um konur sérstaklega í þessari 

skýrslu virðist kreppan í Finnlandi haft meiri áhrif á geðheilsu kvenna en karla og er því 

líklegt að hér á Íslandi verði staðan svipuð. Ef þróunin verður eins eru líkur á því að 

þær muni finna fyrir meiri þunglyndi og þurfa meiri fjárstyrki frá ríkinu en karlar 

(Haukur Sigurðsson, 2008). 

Í skýrslu heilsufars- og heilsugæsluhóps Velferðarvaktarinnar er lýst yfir áhyggjum 

vegna lýðheilsu fólks hér á Íslandi og sagt frá því að efnahagskreppan hafi slæm áhrif á 

streitustig fólks. Streita eykur svo líkur á þunglyndi, kvíða og öðrum sjúkdómum. Þó 

segir í skýrslunni að of stutt sé frá upphafi kreppunnar til að hægt sé að álykta um slík 

áhrif (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011).  
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Umræður 

Miklar breytingar hafa orðið á íslensku samfélagi frá aldamótum 1900. Staða og 

hlutverk kvenna hefur þróast og breyst og ekki er lengur sjálfsagt mál að konur séu 

heimavinnandi í dag. Kvennabarátta á Íslandi og ýmsar lagabreytingar höfðu í för með 

sér að aukin réttindi kvenna til náms og starfs urðu að veruleika. Barátta 

Kvenréttindafélags Íslands átti þátt í því að ýmsar lagabreytingar voru samþykktar og 

hugmyndir um launavinnu kvenna breyttust. Lög um jafnrétti kynjanna voru sett árið 

1976 en núgildandi jafnréttislög eru frá árinu 2008. Samkvæmt lögunum eiga laun 

kvenna og karla að vera þau sömu fyrir sömu störf en því miður endurspeglast það 

ekki í raunverulegum tölum um laun kynjanna. Konur hafa ávallt verið með lægri laun 

en karlar og þótt þessi munur hafi minnkað er enn langt í að fullkomið launajafnrétti 

náist. Vinnumarkaðurinn er mjög kynskiptur og eru konur í minnihluta stjórnenda og 

yfirmanna fyrirtækja hér á landi. Jafnréttisstofa hefur það hlutverk að sjá til þess að 

farið sé eftir lögunum og Jafnréttisráð sér um að ekki sé brotið á rétti kynjanna. Auk 

laganna fer Ísland eftir samning Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar 

gagnvart konum. Samningurinn var samþykktur árið 1985 og á að tryggja jafnan rétt 

kynjanna. Því miður fundust engar upplýsingar um hvernig Íslendingar framfylgja 

samningi þessum en þó virðast jafnréttislögin og samningurinn innihalda mörg sömu 

atriði. Einnig virðist svo vera að engin ákvæði í lögunum stangist á við samninginn.  

Efnahagskreppan hefur gert það að verkum að atvinnuleysi hefur aukist og líf 

flestra tekið einhverjum breytingum vegna ástandsins sem nú ríkir í samfélaginu. Í ljósi 

þeirra upplýsinga sem komið hafa fram má áætla að ein helsta afleiðing kreppunnar á 

stöðu kvenna sé að atvinnuleysi meðal þeirra hafi aukist. Niðurskurður hjá hinu 

opinbera bitnar mikið á konum en þær eru um tveir þriðju hluta starfsmanna ríkisins. 

Uppsagnir í heilbrigðiskerfinu sem tilkynntar voru í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2011 

mun bitna langmest á konum og gæti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þann 

20. apríl síðastliðinn birtist svo frétt þess efnis að Borgarráð Reykjavíkur hefði 

samþykkt breytingar á skólakerfinu, en í þeim felst að 46 stjórnendum verður sagt upp 

störfum. Allt eru þetta konur sem missa vinnuna en einhverjar þeirra fá önnur störf í 
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borginni í staðinn. Oddný Sturludóttir, formaður Menntaráðs segir í fréttinni að ráða 

þurfi 55 nýja starfsmenn í nýjar stöður í haust þannig að allir ættu að fá vinnu. Hörð 

viðbrögð komu fram eftir að tilkynnt var um þessar breytingar. Oddný ítrekaði þó að á 

leikskólasviði verði 47 stjórnendum sagt upp störfum en við breytingarnar verði til 25 

nýjar stöður stjórnenda auk sjö annarra (Konur fá að fjúka frá borginni, 2011, apríl; 

Konurnar fá störf að nýju, 2011, apríl). Þessi niðurskurður virtist því alvarlegri en síðar 

kom í ljós við frekari útskýringar, en það mun líklega skýrast síðar hverjar 

afleiðingarnar verða. 

Þótt viðhorf í samfélaginu til verkaskiptingar inná heimilum hafi breyst er þó enn 

við lýði sú meginhugmynd að konur eigi að bera ábyrgð á heimilisverkum og uppeldi 

barna. Það er þó ekki þar með sagt að karlar leggi ekki sitt af mörkum en rannsóknir 

sýna að karlmenn taka nú aukinn þátt bæði í heimilisverkum og uppeldi barna. Áhrif 

kreppunnar á fjölskyldulíf eru óbein en árekstrar og álag bæði í vinnu og á heimili eru 

meðal þátta sem hafa áhrif. Bæði eru vísbendingar um að áhrif þessara þátta hafi 

aukist og minnkað. Vinnuálag var mikið rétt fyrir kreppu og gæti það hafa minnkað 

núna þar sem meiri tími er nú fyrir heimilisslíf og árekstrar því færri. Mikilvægt er að 

fylgjast með þróun þessara þátta og áhrif hennar á aðstæður kynjanna. Einnig er 

mikilvægt að sjá til þess að viðkvæmir hópar fái aukna athygli en einn þeirra eru konur 

(Velferðarráðuneytið, 2011). 

 Karlar virðast nú duglegri við að sinna heimilisstörfum og meira jafnrétti er því 

inná heimilum en áður. Það telst því sem jákvæð áhrif kreppu á stöðu kvenna. Það 

sem er neikvætt er aukið atvinnuleysi kvenna sem gæti bæði aukist á næstu árum og 

orðið meira langvarandi en atvinnuleysi karla. Félagráðgjafar gætu haft mikil áhrif á 

þróun stöðu kvenna með vinnu sinni. Þeir hjálpa konum með ráðgjöf sem byggist á 

valdeflingu og hjálp til sjálfshjálpar til að þær geti leyst úr vandamálum sínum. Einnig 

vinna þeir til dæmis með fjölskyldur eða stærri hópa í samfélagsvinnu. Samstarf við 

stofnanir sem tengjast úrræðum í kreppunni gæti líka komið konum sem og öðrum til 

góðs en ekki fengust upplýsingar hvort þess háttar samstarf væri til staðar í dag.  
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Það, að ná fullkomnu jafnrétti kynjanna, er flókið viðfangsefni. Íslenska þjóðin og 

velferðarkerfið verða í sameiningu að standa vörð um stöðu kvenna og reyna að nýta 

reynslu annarra þjóða sem gæti orðið okkur til góðs. Baráttunni um aukið jafnrétti er 

langt í frá lokið og mikilvægt er að efla fræðslu og þekkingu fólks svo hægt sé að ná því 

markmiði að konur verði jafningjar karla á öllum sviðum samfélagsins. Þar sem 

Íslendingar eru enn í efnahagslægð og ekki er hægt að vita hvenær henni lýkur er ekki 

hægt að segja fyllilega til um áhrif kreppunnar á konur. Aðeins tíminn getur leitt það í 

ljós. 
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