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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að fjalla um samræmingu atvinnu og fjölskyldulífs hjá 

íslenskum stjórnendum. Borin var saman staða karla og kvenna og kannað hvort 

kynbundinn munur reyndist vera á verkaskiptingu heimilisstarfa og umönnun barna. 

Notast var við rafrænan spurningalista og hann sendur á 834 einstaklinga sem sinna 

stöðu forstjóra, forstöðumanns, framkvæmdastjóra og næstráðanda í einkafyrirtækjum 

og opinberum stofnunum. Helstu niðurstöður voru þær að stjórnendur með börn á 

heimilinu og þeir stjórnendur sem vinna um 50 klukkustundir eða lengur á viku eiga 

erfiðara með að samræma atvinnu og fjölskyldulíf en þeir sem ekki hafa börn á 

heimilinu eða vinna styttri vinnutíma. Einnig bentu niðurstöður til þess að konur bæru 

meginþungann af umönnunar- og heimilisstörfum. Þegar skoðaður var kynbundinn 

munur varðandi álag reyndist ekki mikill munur á svörum kynjanna. Konur svöruðu þó 

oftar en karlmenn að þær væru frá vinnu vegna veikinda og að þær mættu veikar til 

vinnu vegna álags. 
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1 Inngangur 

Í þessari rannsókn verður fjallað um samræmingu atvinnu og fjölskyldulífs hjá 

stjórnendum á Íslandi. En eins og Clark (2001) bendir á þá má ætla að vinna og 

fjölskylda séu tveir mikilvægustu þættir í lífi margra og því líklegt að fólki þyki 

mikilvægt að standa sig vel í vinnu sem og að sinna fjölskyldunni sem best. Þar sem 

vettvangur vinnu og fjölskyldu er oft ólíkur í tíma og rúmi og vegna þess að karlar hafa 

löngum verið taldir gegna fyrirvinnuhlutverkinu hafa rannsakendur gjarnan skoðað 

atvinnu og fjölskyldulíf sem tvo andstæða póla. Undanfarna áratugi hefur þó heimilum 

fjölgað þar sem báðir aðilar eru útivinnandi og nú er svo komið að það form er 

algengast á Vesturlöndum. Í framhaldi af því hefur samræming þessara tveggja þátta 

orðið verðugt rannsóknarefni (Clark, 2001). Gadinger o.fl. (2009) benda á að vegna 

mikils vinnuálags sem stjórnendur þurfa að þola þá flokkast þeir í vissan áhættuhóp 

hvað varðar vinnulíðan. Samkvæmt honum getur heilsa æðstu stjórnenda haft víðtæk 

áhrif svo sem á afkomu fyrirtækis sem og heilsu og líðan undirmanna. Því sé mjög 

mikilvægt að kanna aðstæður þeirra. 

Í fræðikaflanum verður fjallað um hefðbundna verkaskiptingu kynjanna í 

sögulegu samhengi þar sem fyrirvinnuhugtakið hefur ráðið ríkjum og mögulega mótað 

viðhorf okkar til kynjaímynda (Newman og Grauerholz, 2002). Fjallað verður um 

rannsóknir sem hafa sýnt fram á að karllæg vinnumenning virðist vera ríkjandi innan 

vinnustaða þar sem stjórnendur eru krafðir um mikla viðveru og þeim einstaklingum 

sem vilja vinna sig upp í starfi er ætlað að helga sig því og sinna öllu öðru í hjáverkum 

(Blair-Loy, 2003; Lyon og Woodward, 2004). Tekin verða dæmi um rannsóknir sem 

sýna að þó svo vinnumenning virðist hafa haldist nokkuð óbreytt og beri keim af fyrri 

tíð þar sem ein fyrirvinna var algengust, er ekki hægt að segja það sama um 

heimilislífið. Nú tíðkast það að báðir aðilar séu útivinnandi sem getur myndað togstreitu 

milli atvinnu og fjölskyldulífs (Blair-Loy, 2009a; Jacobs og Gerson, 2001). Að auki 

verður fjallað um rannsóknir sem benda til að konur beri enn hitann og þungann af 

heimilisstörfum og umönnun barna þrátt fyrir að þær taki einnig virkan þátt á 

vinnumarkaði (Bittman og Wajcman, 2000; Hochschild, 1989; Krantz og Lundberg, 

2006).  
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Fjallað verður um samræmingu atvinnu- og fjölskyldulífs á Íslandi. Þrjár 

íslenskar rannsóknir verða athugaðar sem gefa til kynna að almennt skiptast 

heimilisverk og umönnun barna ójafnt milli karla og kvenna þar sem konur bera 

meginþungann (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2010; Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2006; Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að meta samspil atvinnu og fjölskyldulífs 

æðstu stjórnenda á Íslandi. Samanburður á konum og körlum er mikilvægur liður í 

rannsókninni sem og að skoða kynbundinn mun á verkaskiptingu heimilisstarfa og 

umönnun fjölskyldunnar. Einnig verður kannað hvort konur upplifi meiri streitu en 

karlar. Rannsóknin hefur það hagnýta gildi að geta varpað ljósi á aðstæður stjórnenda, 

sem hafa lítið verið skoðaðar út frá þessum forsendum og hvort ástæða sé til að 

endurskipuleggja / endurskilgreina störf þeirra og gera þau meira aðlaðandi en hingað til 

fyrir bæði kyn, óháð fjölskyldustöðu. Breytt rekstrarumhverfi opinberra fyrirtækja og 

einkafyrirtækja í kjölfar efnahagshruns, endurskoðaðir stjórnarhættir, endurskipulagning 

ýmissa fyrirtækja og breyttar áherslur í kjölfar reglna um kynjakvóta við stjórnun 

fyrirtækja kalla á að rannsókn af þessum toga sé gerð núna. 

Í ljósi fyrri rannsókna verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 

o Eiga stjórnendur með börn á heimilinu erfiðara með að samræma vinnu og 

fjölskyldulíf en aðrir og er þar um kynbundinn mun að ræða? 

o Eiga stjórnendur sem vinna langan vinnutíma erfiðara með að samræma vinnu 

og fjölskyldulíf en aðrir og er þar um kynbundinn mun að ræða? 

o Bera kvenstjórnendur meginþungann af umönnun barna og heimilisstörfum? 

o Eru konur sem sinna stjórnunarstöðum líklegri til þess að upplifa meiri streitu en 

karlar sem sinna stjórnunarstöðum? 

 

Til þess að varpa ljósi á aðstæður íslenskra stjórnenda var rafrænn spurningalisti sendur 

til 834 einstaklinga sem sinntu stöðu forstjóra/forstöðumanns/framkvæmdastjóra og 

næstráðanda í fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi. Niðurstöður verða kynntar og settar 

upp í krosstöflu og kí-kvaðrat (e. chi-square) marktektarpróf verður notað til þess að 

leggja mat á tengsl breyta. Í lokin verða svo niðurstöður dregnar saman í umræðukafla. 
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Notast er við tilvísanakerfi Bandaríska sálfræðingafélagsins (American Psychological 

Association, APA) við heimildanotkun. 

 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Hefðbundin verkaskipting í sögulegu samhengi 

Í vestrænum samfélögum á verkaskipting kynjanna sér djúpar rætur. Áður fyrr á tímum 

landbúnaðarsamfélaga var lífið í nokkuð föstum skorðum þar sem konur og karlar voru 

talin tilheyra ólíkum sviðum (e. separate spheres). Venjan var að það kæmi í hlut 

kvenna að starfa innan einkasviðsins (e. privat sphere), sinna heimili og börnum en að 

karlar sæju um opinbera sviðið (e. public sphere), sinntu málefnum utan heimilisins og 

tækju þátt í stjórnmálum. Þó svo jafnrétti hafi ekki tíðkast og venjan væri að konur 

þjónuðu karlmönnum þá tóku þær samt virkan þátt í framleiðslu heimilanna og hlutverk 

þeirra gat verið fjölbreytt og umfangsmikið (Newman og Grauerholz, 2002, Sigríður 

Matthíasdóttir, 2004). Í kjölfar iðnbyltingarinnar urðu til nútímaleg lýðræðisþjóðfélög 

sem byggðust á hugmyndum um frelsi og sjálfstæði einstaklingsins sem gáfu konum 

svigrúm til þess að endurmeta stöðu sína og líta á sjálfa sig sem einstaklinga sem hefðu 

jöfn völd á við karla. Í kjölfar breyttra aðstæðna sem fylgdu iðnbyltingunni leituðust 

karlmenn við að verja stöðu sína og viðhalda ríkjandi verkaskiptingu (Sigríður 

Matthíasdóttir, 2004). Á 19. öld varð borgarastéttin sífellt fjölmennari og í kjölfarið 

jókst aðgreining milli opinbers sviðs og einkasviðs. Þessu fylgdi ný áhersla um sérstakt 

eðli kvenna. Farið var að líta á hefðbundin félagsleg hlutverk kynjanna sem náttúruleg 

og hugmyndir um að eðli karla og kvenna væru af ólíkum toga urðu meira áberandi 

(Sigríður Matthíasdóttir, 2004). Konur voru taldar betur til þess fallnar frá náttúrunnar 

hendi að sinna þörfum einkasviðsins því hinir kvenlegu eiginleikar kæmu sér best innan 

veggja heimilisins svo sem umönnun, hlédrægni og fórnfýsi. Náttúruleg viðkvæmni og 

hlédrægni konunnar þótti ekki eiga vel við vinnuumhverfi, þar sem samkeppni var 

ríkjandi. Karlar voru hinsvegar í eðli sínu taldir strangir, árásargjarnir, rökfastir og 

óhræddir sem þótti henta vel fyrir kröfur atvinnulífsins (Newman og Grauerholz, 2002). 

Í gegnum slíka félagsmótun læra karlar og konur væntingar sem gerðar eru til þeirra á 

grundvelli kyns og læra að fylgja þeim eftir. Félagsmótun er gríðarsterkt afl sem stýrir 

hegðun kynjanna eftir kyngervi. Því má segja að þó svo að náttúran ákvarði kyn fólks 
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þá er það samfélagið sem mótar kynhlutverkin (Andersen og Taylor, 2007). Hefðbundin 

verkaskipting kynjanna leiddi meðal annars af sér ójafnrétti í valdi. Þótt konur hefðu 

upp að vissu marki vald yfir heimilinu þá hafði það ekki eins mikið vægi og vald karla á 

hinu opinbera sviði. Á meðan karlar réðu á sviðum efnahags og stjórnmála höfðu þeir 

tök á að móta samfélagið eftir sínum þörfum. Konur voru lokaðar af inni á einkasviðinu 

og meinaður aðgangur að því opinbera (Newman og Grauerholz, 2002, Sigríður 

Matthíasdóttir, 2004). Yfirráð karla yfir konum hefur verið talið eitt rótgrónasta 

yfirráðakerfi sögunnar og þetta valdkerfi hefur verið nefnt kynjakerfi (e. patriarcy) 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2006). 

Hugmyndir um hefðbundin hlutverk kynjanna breiddust hratt út í hinum 

vestrænu ríkjum og þar var Ísland engin undantekning. Húsmæðrastefnan svokallaða 

átti rætur að rekja til 19. aldar. Hún vísaði til þess að konur skyldu vera heimavinnandi 

og helga sig húsmóður- og móðurhlutverkinu á meðan karlar ynnu úti og öfluðu fjár og 

fæðis. (Sigríður Matthíasdóttir, 2004). Hugmyndir kvenréttindastefnunnar um að konur 

ættu að vera virkar utan heimilis og taka þátt í opinbera lífinu var talin stríða gegn 

hinum sanna kvenleika og dregið var í efa að konur hefðu þá andlegu eiginleika sem 

opinber þátttaka krefðist. Einnig voru háværar raddir um að slík þróun myndi leiða til 

hnignunar fjölskyldunnar (Sigríður Matthíasdóttir, 2004).  

 

2.2 Vinnumenning og stjórnendur 

Karlar hafa í aldanna rás verið ráðandi á hinum opinbera vettvangi. Þeir hafa því haft 

tækifæri til þess að móta hann eftir sínum þörfum og er karllæg vinnumenning því 

ríkjandi á vinnustöðum. Karlmenn gátu helgað sig vinnu sinni áhyggjulaust vitandi af 

heimili og börnum í traustum höndum eiginkvenna sinna (Andersen, 2009).  

Dæmigerð ímynd hins fullkomna starfsmanns virðist hafa þróast á þann veg að 

hann þurfi meðal annars að vera kappsamur, sýna dugnað og vera tilbúinn til þess að 

helga krafta sína fyrirtækinu. Í því felst að vinna langan vinnudag, vinna yfirvinnu, 

ferðast vegna funda og annarra vinnutengdra verkefna, mæta í sérstaka starfsþjálfun, 

taka að sér óvinsælar vaktir, sinna viðskiptavinum um helgar og jafnvel flytja ef þess 

gerist þörf (Newman og Grauerholz, 2002). Þessi lýsing samræmist skilgreiningu Blair-

Loy (2003) um hin fullkomna starfsmann sem telur vinnuna vera köllun sem krefst 

algjörrar einbeitingar og hollustu. Hann þarf að eyða miklum tíma og orku í vinnuna til 
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þess að árangur náist. Blair-Loy bendir einnig á að vinnumenningin er svo rótgróin og 

greypt í samfélagið að flestir veita henni ekki athygli. Starfsmenn og viðskiptavinir gera 

ráð fyrir að þeir sem gegni hárri stöðu muni helga sig starfinu og eyða miklum tíma í 

vinnuna en sinna öllu öðru í aukahlutverki.  

Þó svo að þessi skilgreining á vinnumenningu sé ekki í eðli sínu kynjuð þá hefur 

þessu hlutverki lengst af verið sinnt af karlmönnum og þeir hafa löngum helgað sig 

starfi sínu og því þótt eðlilegt að þeir eyði minni tíma á heimilinu (Blair-Loy, 2003). 

Viðvarandi vinnumenning gerir vart ráð fyrir að einstaklingar með 

fjölskylduskuldbindingar geti náð þar miklum frama (Newman og Grauerholz, 2002).  

Rannsóknir gefa til kynna að stjórnendur séu undir miklu álagi og að vinnutími 

þeirra sem og annarra háttsettra starfsmanna sé sífellt að lengjast (Blair-Loy, 2009; 

Jacobs og Gerson, 2001). Þessi hópur er gjarnan krafinn um að helga líf sitt vinnunni og 

stofnanir líti á það sem sjálfsagðan hlut að yfirmenn og stjórnendur vinni langan 

vinnutíma, skuldbindi sig við vinnustaðinn og hafi það markmið að vinna sig upp í starfi 

(Blair-Loy, 2009a). Eigindleg viðtalsrannsókn Lyon og Woodward (2004) sem tók til 

belgískra stjórnenda í fyrirtækjum og stjórnmálum benti til þess að ríkjandi 

vinnumenning virðist gera það að verkum að stjórnendur upplifi sig verðugri starfsmenn 

eftir því sem þeir verja lengri tíma við vinnu. Í viðtölunum mátti greina stolt í röddum 

þeirra sem gáfu upp hvað lengstan vinnutíma. Einnig kom fram hjá Lyon og Woodward 

(2004) að langur vinnutími stjórnenda virtist vera viðvarandi, ef starfsmaður leitaðist 

eftir því að fá stöðuhækkun þurfti hann að leggja aukalega á sig og sýna fram á mikla 

viðveru. Ef viðkomandi starfsmaður var svo færður upp í starfi hlaut hann aukið 

sjálfræði en þurfti þó að leggja enn harðar að sér til þess að anna þeim miklu kröfum 

sem starfið gerði til hans.  

Blair-Loy (2003) heldur því fram að konum í Bandaríkjunum reynist erfitt að 

standast viðmið vinnumarkaðsins þar sem skyldur heimilisins hvíli almennt þyngra á 

konum en körlum. Ímynd fyrirmyndarhúsmóður sem helgar sig heimili og börnum 

virðist enn vera sterk í samfélagsvitundinni. Í sumum tilfellum eru þær konur sem helga 

sig framanum ógn við fjölskylduímyndina og eru dæmdar fyrir að sinna fjölskyldunni 

ekki nægilega vel. Þetta kemur heim og saman við rannsókn Lyon og Woodward (2004) 

sem halda því fram að konur í Belgíu eigi erfiðara með að ná góðum árangri í starfi 

meðal annars vegna þeirra fjölskylduskuldbindinga sem þær bera. Helst þurfi þær að 
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eiga eiginmann sem geti verið til staðar meðan þær eru að vinna sig upp í starfi og þurfi 

að sýna fram á að þær geti óhindrað helgað sig vinnustaðnum. Jafnframt kom fram í 

rannsókninni að mikilvægt væri fyrir konurnar að vera vel skipulagðar til þess að ná að 

samræma vinnu og einkalíf. Lyon og Woodward skýrðu frá því að kona sem vildi vinna 

sig upp í starfi hafi ítrekað verið prófuð af samstarfsaðila sínum til að láta á það reyna 

hvort hún væri raunverulega til staðar á öllum tímum til dæmis með því að bóka hana á 

fund að loknum hefðbundnum vinnutíma (Lyon og Woodward, 2004). Rannsókn Kaila 

(2004), sem gerð var meðal indverskra kvenna sem sinntu stjórnunarstöðum, leiddi í 

ljós að þegar konur sækjast eftir stjórnunarstöðu þurfa þær að vinna mikið og horfast í 

augu við harða samkeppni frá karlmönnum um stjórnendastöður. Flestir 

kvenstjórnendur voru ánægðir í vinnunni og ekki síst með það fjárhagslega sjálfstæði 

sem henni fylgdi. Nokkrar nefndu þó að þær hefðu getað gert betur ef karllæg 

vinnumenning og íhaldssöm viðhorf héldu ekki aftur af þeim. Mörgum fannst þær eyða 

allri orkunni í vinnuna og fjölskyldan væri vanrækt. Kaila heldur því fram að þessar 

niðurstöður komi heim og saman við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á konum í 

stjórnunarstöðum. 

Það eru þó ekki eingöngu konur sem finna fyrir þrýstingi karlhverfrar 

vinnumenningar heldur á það einnig við um karlmenn sem vilja sinna 

fjölskylduskuldbindingum. Lyon og Woodward (2004) nefndu sem dæmi í rannsókn 

sinni viðtal við mann sem ákvað að taka fjölskylduskuldbindingar fram yfir vinnuna. 

Hann upplifði í kjölfarið að gengið hefði verið framhjá honum þegar tekin var ákvörðun 

um stöðuhækkun. Svo virðist sem gert sé ráð fyrir því að karlmenn séu fyrirvinna 

heimilisins og láti vinnuna ganga fyrir. Því getur reynst erfitt fyrir þá karlmenn sem 

kjósa að taka fjölskylduskuldbindingar fram yfir vinnuna að réttlæta val sitt (Lyon og 

Woodward, 2004). Í rannsókn Marsh og Musson (2008) kom fram að þeir feður sem 

kusu að vinna hálfan dag eða sinna starfi sínu alfarið heima, svo að þeir gætu sinnt 

fjölskyldunni, fundu fyrir fordómum frá nærsamfélaginu. Einnig gat það valdið þeim 

mikilli streitu að reyna samtvinna þessi tvö hlutverk þar sem ekki reyndist nægur tími til 

þess að sinna þeim báðum nægilega vel. 
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2.3 Togstreita milli vinnu og einkalífs 

Sífellt verður algengara að mæður séu útivinnandi auk þess sem margar fjölskyldur 

samanstanda af einstæðu foreldri með börn. Sem dæmi má nefna að í Bandaríkjunum 

hefur mæðrum með börn á framfæri undir 18 ára aldri fjölgað á vinnumarkaði úr 45% 

árið 1965 í 78% árið 2000 (Blair-Loy, 2009a). Rannsókn Jacobs og Gerson (2001) 

leiddi í ljós að sameiginlegur vinnutími hjóna er sífellt að lengjast. Þegar vinnutími 

stjórnenda var kannaður sérstaklega og honum bætt við vinnutíma maka þeirra kom í 

ljós að unnir tímar fóru oft yfir 100 klukkustundir á viku (Jacobs og Gerson, 2001). Því 

má gera ráð fyrir að útivinnandi hjón hafi minni tíma til þess að sjá um fjölskylduna en 

áður. Í rannsóknum sínum hefur Blair-Loy (2009a) bent á að algengt sé að starfsmenn 

finni fyrir spennu milli heimilis og vinnu, finnist þeir vinna of mikið og stríði við 

tímaskort. Jafnframt hafa Blair-Loy og Warton (2004) leitt í ljós með rannsókn sinni að 

stundi einstaklingur krefjandi vinnu og upplifi aukið vinnuálag þá bitni það oft á 

einkalífi viðkomandi og minnki þann tíma sem hann geti varið með fjölskyldu sinni. 

Þessi togstreita geti síðar meir brotist út í neikvæðri hegðun í garð fjölskyldunnar og 

slakari árangri í starfi (Blair-Loy og Warton, 2004). Blair-Loy (2009a) benti á að þættir 

eins og langur vinnutími, vinnuálag, lélegt skipulag, foreldrahlutverk, þá sér í lagi 

móðurhlutverk, auki áhættu á að togstreita myndist milli heimilis og einkalífs. Þetta er í 

samræmi við rannsókn Warton og Blair-Loy (2006) sem rannsökuðu hvernig langur 

vinnutími hefði áhrif á líf stjórnenda og sérfræðinga í Bandaríkjunum, London og Hong 

Kong en þar kom fram að foreldrar barna á aldrinum 0-15 ára sem gegna 

ábyrgðarstöðum séu líklegastir til þess að upplifa togstreitu milli vinnu og einkalífs. 

Einnig kom fram í rannsókninni að konur væru líklegri en karlar til þess að upplifa 

togstreitu milli þessara þátta. Hochschild (1997) hefur fært rök fyrir því að í sumum 

tilfellum myndist svo mikið álag heima fyrir að það verði ekki lengur staður þar sem 

fólk geti slakað á heldur verði heimilið eins og annar vinnustaður. Fólk kjósi því jafnvel 

að fara fyrr í vinnuna og vinna lengur til þess að komast í burtu frá heimilinu. 

Vinnustaðurinn virki friðsæll samanborið við heimilið þar sem fólk getur átt 

skemmtilegar stundir með vinnufélögum og haft betri stjórn á umhverfi sínu. Í þessum 

tilfellum má segja að heimili sé orðið að vinnu og vinna að heimili (Hochschild, 1997). 
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2.4 Tvöfalt álag kvenna 

Í rannsókn Bittman og Wajcman (2000) er bent á að þegar rannsaka á þátttöku karla og 

kvenna í heimilisstörfum og umönnun barna getur reynst erfitt að skilgreina 

nákvæmlega hvað flokkast undir vinnu innan heimilisins og hvað flokkast undir frítíma 

og því sé flókið að rannsaka ójafna byrði af heimilisverkum. Rannsókn þeirra byggði 

bæði á alþjóðlegum og áströlskum gagnagrunni og benti til þess að karlar hefðu meiri 

gæða frítíma en konur að því leyti að þeir mælast með fleiri tíma þar sem þeir eru 

algjörlega í fríi og þeir eru síður truflaðir í fríi en konur. Meiri tími kvenna en karla fer í 

að sinna líkamlegri umönnun barnanna en í leik. Meira af frítíma kvenna virðist 

samtvinnast ólaunaðri vinnu og konur upplifa meiri flýti í sínum frítíma en karlar 

(Bittman og Wajcman, 2000). 

Hefðbundnar hugmyndir um verkaskiptingu kynjanna liggja djúpt í 

undirmeðvitundinni að mati Hochschild (1989). Hún heldur því fram að hjón sem bæði 

eru útivinnandi og þurfa að samræma vinnu og heimilisstörf hafi oft afar misjafnar 

skoðanir á því hvernig verkefni tengdu heimili og umönnun barna eigi að skiptast á 

milli karla og kvenna. Í eigindlegri viðtals- og þátttökuathugun sem Hochschild gerði í 

Bandaríkjunum kom fram að tilfinningar tengdar kynhlutverkum og menningu gátu oft 

spilað stórt hlutverk þegar kom að skiptingu heimilisverkanna. Karlmenn sem sögðust 

aðhyllast kynjajafnrétti og vera hlynntir því að konur þeirra ynnu úti og byggðu upp 

starfsframa gátu átt það til að verða öllu íhaldssamari þegar spurningarnar snerust um 

hver ætti að sinna heimilisverkum og umönnun barna. Hochschild benti á að jöfn 

skipting heimilisverka getur oft verið viðkvæmt málefni og vandmeðfarið. Ef 

sambýlisfólk hefur ólíkar hugmyndir um verkaskiptinguna getur það skapað mikla 

spennu á heimilinu. Að mati Hochschild sinna þær konur, sem stunda launavinnu, 

tvöfaldri vakt því þær bera einnig meginþungann af heimilishaldi og barnaumönnun. Í 

rannsókninni kom einnig fram að sumar af þeim konum, sem sinntu krefjandi 

launavinnu, vildu forðast árekstra heimavið og sáu því alfarið um heimilisverkin og 

barnaumönnunina. Þessar konur voru oft aðframkomnar af álagi, misstu tengslin við 

sjálfa sig og upplifðu sig dofnar og tilfinningalausar (Hochschild, 1989). 

Í rannsókn Krantz og Lundberg (2006) sem gerð var á meðal sænskra skrifstofu- 

starfsmanna (e. white-collar employees) kom fram að konur mældust almennt með fleiri 

veikindadaga en karlar. Krantz og Lundberg töldu að ástæða fyrir því að konur væru 
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oftar frá vinnu vegna veikinda en karlmenn væri sú, að þær bæru meginábyrgð á 

heimilishaldi og eru því undir tvöföldu álagi. Rannsóknin leiddi í ljós að konur upplifa 

almennt meira álag en karlar, þær eyða mun meiri tíma í húsverk og umönnun barna en 

færri stundum í launaða vinnu. Þegar hópur æðstu stjórnenda var skoðaður kom fram að 

konur og karlar í þeim hópi virtust skipta húsverkum og barnaumönnun jafnara á milli 

sín en aðrir. Við nánari athugun kom í ljós að meðalaldur kvenstjórnenda í þessu úrtaki 

var 50-58 ára, hluti þeirra var ekki í sambúð og þriðjungur var ekki með börn á 

heimilinu. Þær báru því ekki meginábyrgð á heimilisverkum og umönnun barna og 

upplifðu því síður streitu milli heimilis og vinnu (Krantz og Lundberg, 2006). 

Viðtalsrannsókn sem Blair-Loy (2003) gerði á bandarískum kvenstjórnendum 

leiddi í ljós að þær áttu oft erfitt með að samræma atvinnu og fjölskyldulíf, einkum ef 

þær stefndu á frama í starfi. Þær þurftu að standast kröfur vinnumarkaðsins um hinn 

fullkomna starfsmann og einnig voru þær meðvitaðar um ímynd hinnar fullkomnu 

móður og húsmóður. Konurnar töluðu um að karllægt vinnuviðhorf virtist vera mjög 

ríkjandi meðal stjórnenda. Fram kom í einu af viðtölunum við háttsettan 

kvenstjórnanda, sem var komin yfir miðjan aldur, barnlaus og hafði helgað sig starfinu, 

að ekki kæmi til greina af hennar hálfu að veita konum stöðuhækkun ef þær ættu barn. 

Slíkar skuldbindingar kæmu í veg fyrir að kvenstjórnendur gætu sinnt starfi sínu sem 

skyldi, jafnvel þótt viðkomandi starfsmaður gæti sýnt fram á að hann ylli starfinu. Sami 

viðmælandi virtist þó ekki endilega sammála kenningunni um glerþakið, sem segir  að 

konur komist bara ákveðið hátt upp metorðastigann en nái ekki á toppinn og stansi á 

einskonar glerþaki vegna kyns síns, heldur vildi meina að þetta væri spurning um 

skuldbindingu og tíma, konur þurfi að velja og hafna (Blair-Loy, 2003).  

Einnig kom fram í rannsókn Blair-Loy (2003) að konur í valdamiklum stöðum 

sem reyna að fara milliveginn og sinna bæði atvinnu og heimili af jafn miklum móði 

upplifa jafnan mikla togstreitu. Ef þær ákveða að gefa húsmóðurhlutverkinu aukið rými 

þá er upplifun þeirra oft á þann veg að þær séu að ögra ímynd fyrirmyndar 

starfsmannsins. Þær konur sem reyna að deila skuldbindingu milli vinnu og heimilis 

upplifa oft að vinnan teygi sig æ lengra og taki yfir meiri tíma svo það endi með að þær 

vinni fullan vinnudag, jafnvel þó að þær séu aðeins ráðnar í hlutastarf. Margir 

viðmælenda hennar, sem höfðu minnkað við sig vinnu, upplifa einnig misrétti vegna 

skerts starfshlutfalls því þó þær legðu sig alla fram, væru ekki síður menntaðar eða 
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hæfar en aðrir, þá fundu þær fyrir andstöðu frá samstarfsfélögum og yfirmönnum með 

þetta vinnufyrirkomulag. Þeim fannst þær ekki falla nógu vel inn í hópinn, að þeim væri 

neitað um stöðuhækkun og þær voru jafnvel hræddar um að vera sagt upp. 

Vinnuskuldbindingin virtist því vega þungt þó að þær væru í hlutastarfi. Ekki virtist 

skipta máli þótt fyrirtækið segðist starfa samkvæmt fjölskyldustefnu, árangur virtist 

frekar vera mældur í þeim tíma sem varið var í vinnunni heldur en í þeim árangri sem 

sýndur var í starfi (Blair-Loy, 2003). 

Rannsóknir Blair-Loy (2003) og Lyon og Woodward (2004) benda til að þær 

konur sem sinna stöðu stjórnenda og eru jafnframt mæður þurfi í vissum skilningi að 

skilgreina móðurhlutverkið upp á nýtt vegna mikillar fjarveru sinnar. Það er 

nauðsynlegt fyrir þær að fá utanaðkomandi aðstoð. Þær þurfa að reiða sig á leikskóla 

og/eða ráða manneskju til þess að sinna börnunum sem getur valdið erfiðleikum því 

kröfur vinnunnar geta komið með stuttum fyrirvara.  

 

2.5 Góð skipulagning 

Þrátt fyrir að ýmsar rannsóknir, sem vitnað hefur verið til hér að framan (Blair-Loy, 

2003, 2006; Kaila, 2004) bendi til að mikil vinna komi niður á samræmingu atvinnu og 

fjölskyldulífs þá benda Lyon og Woodward (2004) á að einnig sé algengt að stjórnendur 

segist ekki eiga erfitt með slíka samræmingu þrátt fyrir að þeir vinni krefjandi vinnu. 

Ástæður geta verið af ólíkum toga sem dæmi má nefna að þar sem stjórnendur þurfi að 

standast kröfur íhaldssamrar vinnumenningar þá er sem þeir endurskilgreini 

foreldrahlutverkið og telji það ekki koma að sök að þeir verji minni tíma með börnum 

sínum svo lengi sem sá tími sem þeir eyði með þeim sé vel nýttur. Þeir telji jafnvel að 

þetta sé betra fyrirkomulag en ef viðkomandi verji miklum tíma með börnum sínum sem 

væri illa skipulagður og ekki eins viðburðaríkur (Blair-Loy, 2003 og Lyon og 

Woodward). Stjórnendur hafa þó sagt að samræming milli atvinnu og fjölskyldulífs 

krefjist mikils skipulags og stöðugra samningaviðræðna sem gjarnan fylgi álag og 

samviskubit annaðhvort yfir því að eyða of miklum tíma með fjölskyldunni svo vinnan 

sitji á hakanum eða öfugt (Lyon og Woodward, 2004). Algengt er að stjórnendur 

persónugeri þetta samspil og áliti svo að allir eigi að geta skipulagt líf sitt það vel að 

ekki verði árekstrar. Það gæti því þótt ákveðið veikleikamerki að geta ekki skipulagt sig 



19 
 

svo vel og því gæti verið að fólk geri minna úr erfiðleikum sínum, sem varða 

samræmingu vinnu og fjölskyldulífs (Blair-Loy, 2003; Lyon og Woodward, 2004).  

Rannsókn Southerton (2003) sem gerð var á vinnandi fólki í úthverfi Bristol í 

Englandi kannaði hvernig fólki almennt tókst til við að samræma atvinnu og 

fjölskyldulíf. Rannsóknin benti til þess að mikil skipulagning geti orkað tvímælis þar 

sem hún getur bæði auðveldað fólki lífið en einnig skapað aukið álag. Algengt var að 

fólk upplifði þá tilfinningu að vera stöðugt á hraðferð og að óraunhæfar kröfur 

samfélagsins um að helga sig áhugamálum, vinnu, vinum og fjölskyldu væru ákveðinn 

streituvaldur. Mikið virtist vera lagt upp úr því að skipuleggja tímann til hins ýtrasta og 

sýna aga til þess að freista þess að standa undir öllum væntingum. En þetta skipulag 

krafðist þess að fólk í kring spilaði með og væri á réttum stað á réttum tíma. Ef allt gekk 

upp upplifði fólk ekki eins mikinn flýti. En stundum var eins og það að reyna að forðast 

tímaþröng væri ástæða fyrir flýtinum. Fram kom að stundum breyttist sá tími sem búið 

var að skipuleggja í afslöppun og gæðatíma í álagstíma því fólk vildi afkasta svo miklu í 

frítímanum að úr varð álag (Southerton, 2003).  

 

2.6 Fjölskyldustefna 

Fram kom í rannsókn Lyon og Woodward (2004) að stjórnendur í Belgíu virtust eiga í 

erfiðleikum með að samræma vinnu og einkalíf jafnvel þótt almennt væru fjölskyldu-

úrræði í boði svo sem góðir leikskólar. Ein ástæðan getur verið sú að vinnutími 

stjórnenda krefst mun meiri viðveru en hefðbundinn opnunartími leikskóla frá 9-5. Þeim 

sem eru í ráðandi stöðum er ætlað að vinna langan vinnudag og ekkert lítur út fyrir að 

það sé að breytast. Lyon og Woodward (2004) halda því fram að þeir aðilar sem gegni 

þessum stöðum hafi tíma fyrir lítið annað en að sinna starfi sínu. Þó svo stjórnendur hafi 

sveigjanleika að nafninu til eru þeir samt fangar tímans. Þeir eru gjarnan sagðir í 

öfundsverðri stöðu hvað varðar vald og sjálfræði en á margan hátt eru þeir þó mjög 

bundnir af vinnu sem veldur þeim tímaskorti. Stjórnendur þurfa oft að vera til staðar á 

hvaða tíma sólarhringsins sem er, ef þess gerist þörf. Það getur reynst þeim erfitt, 

sérstaklega í ljósi þess að algengara er að foreldrar/hjón vinni úti og því þarf gjarnan að 

stóla á utanaðkomandi hjálp sem ekki er eins sveigjanleg og áreiðanleg og þegar annar 

aðilinn er heima (Lyon og Woodward, 2004).  
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Sveigjanlegur vinnutími er gjarnan sagður minnka þessa togstreitu og draga úr 

álagi fyrir starfsmenn og fjölskyldur þeirra, leiða til meiri ánægju í vinnu og auka 

velsæld fjölskyldunnar (Clark, 2001). Rannsókn sem gerð var á meðal verðbréfamiðlara 

(Blair-Loy, 2009b) leiddi á hinn bóginn í ljós að sveigjanlegur vinnutími er ekki alltaf 

besta lausnin. Ef viðkomandi starfsmaður þarf að sinna kröfuhörðum viðskiptavinum og 

/ eða vinnur í umhverfi sem býður upp á að mæta í vinnu allan sólarhringinn þá getur 

það reynst erfitt að ráðstafa tíma sínum sjálfur og slíta sig frá vinnu. Verðbréfamiðlarar 

sem unnu hjá stórum fyrirtækjum með fastar vaktir upplifðu besta jafnvægið milli vinnu 

og einkalífs. Vaktahléið bjó til frítíma sem þeir gátu notið án þess að vera stanslaust 

með hugann við vinnuna, þó svo skrifstofan væri opin allan sólarhringinn. Ef 

vinnuveitendur losuðu takið á starfsmönnum sínum og veittu þeim frjálsan vinnutíma 

virtist sem þeir yrðu mun uppteknari af viðskiptavinum og markaðnum. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að í umhverfi þar sem viðskipti fara fram allan sólarhringinn 

sé betra að hafa vinnutímann ekki svo sveigjanlegan (Blair-Loy, 2009b). 

Einnig hefur komið fram að þótt sveigjanlegur vinnutími sé í boði þá er hann 

ekki endilega vel nýttur af starfsfólkinu. Mörg fyrirtæki hafa með hjálp sérfræðinga 

komið til móts við starfsmenn sína og reynt að draga úr álagi þeirra með því að koma á 

fót sérstakri fjölskylduáætlun (e. work – family policy) sem á að koma einstaklingnum 

jafnt sem fyrirtækinu til góða. Mörg afbrigði eru til af áætluninni en allar hafa þær þann 

tilgang að hjálpa fólki við að samræma atvinnu og fjölskyldulíf á farsælan hátt. 

Rannsókn Blair-Loy og Warton (2004) kannaði hvernig fjölskylduáætlun sem fól í sér 

sveigjanlegan vinnutíma (e. flexibility policy), væri tekið á meðal stjórnenda og 

sérhæfðs starfsfólks í stóru alþjóðlegu fyrirtæki. Fólki stóð til boða að geta unnið að 

hluta til heima eða ráðið á hvaða tíma það mætti til vinnu. Það kom í ljós að meirihluti 

starfsfólksins hafði hug á að nýta sér fjölskylduáætlunina en aðeins um 20% af 

starfsmönnum nýttu sér hana. Ástæður geta verið margvíslegar, rannsóknir hafa meðal 

annars sýnt að stjórnendur njóti þess að ráða tíma sínum sjálfir en finni engu að síður 

frekar fyrir meiri streitu við að nota sveigjanlegan tíma eða óttast að áætlunin dragi úr 

frama þeirra. Það starfsfólk sem ekki vildi nota fjölskylduáætlunina var fólk sem var 

hálaunað og í háum stöðum. Þessi hópur virtist falla vel inn í þá staðalímynd fólks sem 

helgar sig vinnu sinni og fær viðurkenningu í samræmi við það. Þeir sem vildu nota 

áætlunina en töldu sig ekki geta það voru þeir sem ekki voru komnir á toppinn en voru 
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nálægt því, þeir unnu fleiri stundir en aðrir og lögðu harðar að sér í von um að vinna sig 

upp (Blair-Loy og Wharton, 2004).  

 

2.7 Ísland 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á því hvernig íslenskum stjórnendum tekst að 

samræma vinnu og fjölskyldulíf. Rannsóknir hafa sýnt fram á að vinnutími er mjög 

langur á Íslandi, miðað við aðrar vestrænar þjóðir. Atvinnuþátttaka íslenskra kvenna er 

með því hæsta sem gerist í heiminum og fæðingartíðni ein sú mesta í Evrópu (Stefán 

Ólafsson, 2010). Því má gera ráð fyrir að álag við að samræma atvinnu og fjölskyldulíf 

sé síst minna hér á landi en annars staðar.  

Í rannsókn Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur og Ingibjargar Lilju Ómarsdóttur 

(2010) sem nær til velferðarmála sem talin eru skipta máli fyrir ungar konur í þremur 

löndum, Færeyjum, Grænlandi og Íslandi kom fram að íslenskar konur virtust eiga erfitt 

með að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. Ástæðurnar sem þær nefndu voru meðal 

annars hraði samfélagsins og of fá úrræði sem tengdust fjölskyldu og velferðamálum. 

Tímaþröng, efnishyggja og streita var einnig ofarlega í huga þeirra íslensku kvenna sem 

talað var við. Samkvæmt Guðbjörgu Lindu og Ingibjörgu Lilju nefndu konurnar langan 

vinnutíma og háa fæðingatíðni sem einn af orsakavöldum streitu. Einnig kom til tals að 

ójafnrétti kynjanna og virðing fyrir mikilli launavinnu væru streituvaldar. Fram kom að 

launamunur karla og kvenna skapaði ójöfnuð milli kynjanna, réði verkaskiptingu á 

heimilum og héldi lífi í hefðbundnum staðalímyndum kynjanna. Í rannsókninni kom 

fram að konurnar upplifðu sem þær bæru meginábyrgð á umönnun fjölskyldu og 

heimilisstörfum. Svo virtist sem þær þyrftu að skipuleggja sig vel til þess að koma öllu 

fyrir í þéttbókaðri dagskrá hvort sem um var að ræða vinnu eða frítíma.  

Rannsókn Þóru Kristínar Þórsdóttur og Kolbeins Stefánssonar (2010) benti til að 

verkaskipting heimilisstarfa og umönnun barna skiptist almennt ójafnt á milli kynjanna 

þar sem meginbyrðin var á herðum kvenna. Lengstan samanlagðan vinnutíma höfðu 

konur sem voru í sambúð og áttu börn. Hugsanleg skýring gæti verið sú að það sé 

hreinlega aukavinna fyrir konur að hafa karlmann á heimilinu svo sem meiri þvottur, 

meira uppvask og meiri þrif vegna umgengni á heimilinu. Fram kom í rannsókn Þóru og 

Kolbeins að konur virtust almennt eyða meiri tíma með börnunum. Þegar skoðuð var 

hlutfallsleg skipting kom í ljós að hærra hlutfall af þeim tíma sem karlar vörðu með 
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börnum sínum var gæðatími og hærra hlutfall þess tíma sem konur vörðu með börnum 

sínum var vinna (Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010). Þessar 

niðurstöður ríma við niðurstöður Bittman og Wajcman hér að framan sem bentu til að 

konur eyddu meiri tíma en karlar í líkamlega umönnun barnanna á meðan karlar eyddu 

meiri tíma en konur í leiki. 

Gyða Margrét Pétursdóttir (2006) rannsakaði upplifun fólks, sem starfaði fyrir 

Reykjavíkurborg, af jafnréttis- og fjölskyldustefnu í 6 stofnunum borgarinnar. Gyða 

Margrét benti á að frá árinu 1994 hefur verið unnið að því að móta jafnréttis- og 

fjölskyldustefnu fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar og borgin talið sig leiðandi í stefnu 

jafnréttismála. Rannsóknin leiddi í ljós að aðeins einn af þeim sex vinnustöðum sem 

hún kannaði hafði sett jafnréttismarkmið inn í heildarstefnu sína. Algengasta skýringin 

var sú að þeir sem báru ábyrgð á jafnréttis og fjölskyldumálum væru nýir í starfi eða 

þeir væru að vinna í því að ráða einhvern til þess að sinna þessum málaflokkum. Það 

virðist ljóst að mati Gyðu Margrétar að jafnréttisstefna og samræming fjölskyldulífs og 

atvinnu væru ekki forgangsmál hjá stjórnendum þessara stofnana borgarinnar. 

Þegar stjórnendur í rannsókn Gyðu Margrétar voru beðnir um að lýsa 

fjölskyldustefnu innan sinna skipulagsheilda þá voru svörin af ólíkum toga. Nefndur var 

sveigjanlegur vinnutími sem átti að auðvelda samræmingu vinnu og heimilis en sú 

hugmynd byggði þó á því að viðkomandi starfsmaður þurfti að vinna af sér frítíma. Ef 

starfsmaður tók sér frí einn dag þurfti hann þar af leiðandi að vinna lengur aðra daga. 

Fjölskyldustefna var skilgreind á þann veg hjá einum stjórnendanna að starfsmenn 

fyrirtækisins væru svo nátengdir að þeir virkuðu eins og lítil fjölskylda. Stjórnendur 

virtust sumir hafa meiri skilning á því að veita einstæðum foreldrum meira svigrúm 

vegna fjölskyldu sinnar og virtist því fjölskyldustefnan ekki eiga við jafnt um alla 

starfsmenn (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2006).  

Gyða Margrét bendir á að sveigjanleiki væri oftar í boði fyrir karlmenn en 

konur, hinn hefðbundni hugsunarháttur að karlmaðurinn væri fyrirvinnan og ynni 

langan vinnutíma virtist hins vegar koma í veg fyrir að þeir nýttu þennan sveigjanleika í 

þágu fjölskyldunnar. Oft virtist það líka vera hlutverk starfsmanna að sjá til þess að þeir 

gætu hagrætt vinnu sinni á þann hátt að þeir kæmust frá vegna fjölskylduskuldbindinga. 

Einnig kom fram að starfsfólk vildi sýna sem mesta viðveru því að starfsöryggi getur 

verið lítið og því skipti miklu máli að vera sem mest á staðnum og sýna fram á eigið 
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mikilvægi í vinnunni. Konur virtust bera meginþungann af heimilisstörfum en Gyða 

Margrét benti þó á að þær töluðu ekki um það beinum orðum heldur báru sig saman við 

aðra sem virtust vera í meiri erfiðleikum en þær svo að aðstæður þeirra litu ekki út fyrir 

að vera svo slæmar. Einn viðmælandi sagðist eiga í erfiðleikum með að samræma vinnu 

og fjölskyldulíf vegna langs vinnutíma en talaði þó um að með góðri skipulagningu ætti 

að vera hægt að láta dæmið ganga upp (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2006).  
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3 Aðferðir 

3.1 Framkvæmd og þátttakendur 

Þann 5. júlí 2010 var spurningalisti sendur á rafrænu formi til 834 einstaklinga sem 

sinntu stöðu forstjóra/forstöðumanns/framkvæmdastjóra og næstráðanda í fyrirtækjum 

og stofnunum á Íslandi. Fyrst var þátttakendum sendur tölvupóstur með kynningarbréfi 

og tengingu inn á vefsvæði forritsins Survey Monkey þar sem hægt var að svara 

spurningalistanum. Miðað var við að svartíminn yrði um 10-12 mínútur. Þátttakendum 

sem ekki svöruðu voru sendar tvær ítrekanir.  

 Við öflun gagna var haft samband við fyrirtækið CreditInfo sem útvegaði lista 

yfir 500 stærstu fyrirtæki landsins og nöfn framkvæmdastjóra þeirra. Listinn var 

byggður á 300 stærstu fyrirtækjum landsins, miðað við veltu, samkvæmt Frjálsri verslun 

2008. Auk þess voru á listanum fyrirtæki sem skilað höfðu inn veltutölum til RSK. Á 

listanum voru einnig fyrirtæki sem töldust með verðmætustu eignirnar. Stuðst var við 

heimasíður viðkomandi fyrirtækja við öflun netfanga. Ef netföng voru ekki gefin upp á 

heimasíðunni, var hringt í fyrirtækið og spurt hvort hægt væri að fá netfang vegna 

rannsóknarinnar.  

 Ekki reyndist unnt að notast við öll fyrirtækin á listanum þar sem ekki tókst að 

hafa upp á nöfnum og netföngum allra framkvæmdastjóra. Í nokkrum tilfellum voru 

fyrirtækin ekki lengur til eða framkvæmdastjórinn hættur. Til að fá fleiri í úrtakið, 

einkum fleiri kvenstjórnendur, var ákveðið að bæta við opinberum stofnunum og 

næstæðstu stjórnendum fyrirtækja. Notast var við lista úr blaðinu Frjálsri verslun, 2009 

sem tilgreindi nöfn kvenna sem eru næstráðendur í stærstu fyrirtækjum landsins. Farið 

var inn á heimasíður viðkomandi fyrirtækja eða hringt í þau, við öflun netfanga. Einnig 

var haft samband við fjármálaráðuneytið sem útvegaði lista yfir opinberar stofnanir á 

Íslandi, forstöðumenn og netföng þeirra.  

Að lokum var úrtakið samsett á þann hátt að æðstu stjórnendur opinberra 

stofnana voru 218, þar af 65 konur og 153 karlar. Æðstu stjórnendur einkafyrirtækja 

voru 447, þar af 62 konur og 385 karlar. Næstæðstu stjórnendur í einkafyrirtækjum voru 

169, þar af 100 konur og 69 karlar. Alls var því sendur tölvupóstur til 834 einstaklinga. 

Óvirk netföng voru 47 svo í heildina voru 784 einstaklingar í úrtakinu. Þar af voru 
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konur 215 og karlar 569 talsins. Heildarsvörun var 389 (N=389) sem gerir  um 50% 

svarhlutfall.  

 

Tafla 1. Aldur þátttakenda 

 
Aldursbil Karlar 

% (N) 

Konur 

% (N) 

Samtals 

% (N) 

Yngri en 30 ára 0,6 (2) 0 (0) 0,6 (2) 

30-39 ára 8,3 (30) 5 (18) 13,3 (48) 

40-49 ára 20,6 (74) 13,3 (48) 33,9 (122) 

50-59 ára 31,7 (114) 10,3 (37) 41,9 (151) 

60 ára eða eldri 9,4 (34) 0,8 (3) 10,3 (37) 

 

Ekki var vitað um aldur 25 einstaklinga. Þátttakendur voru bæði frá 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Kynjahlutfall svarenda var sem hér segir; 

karlar 65,3% (N=254) og konur 27,2% (N=106). Ekki er vitað um kyn 7,5% (N= 29) 

einstaklinga. 

3.2 Mælitæki 

Í rannsókninni eru borin saman svör karla og kvenna. Þar sem konur eru aðeins 106 

talsins, kom fyrir að fáir einstaklingar voru á bak við sum gildin. Því þurfti að sameina 

svarmöguleika spurninganna svo að um gilt kí- kvaðrat próf væri að ræða. Einkum átti 

þetta við um spurningar sem snerust um barnafjölda og aldur barna því að rúmlega 

þriðjungur svarenda átti ekki börn og því voru fáir svarendur á bak við hvern 

svarmöguleika. Nauðsynlegt reyndist að sameina þá, svo um gilt kí-kvaðrat próf væri að 

ræða. Frumbreytur rannsóknarinnar eru eftirfarandi:  

Hvort ert þú karl eða kona? Sú spurning hafði tvö gildi =>kona, karl. 

Hve mörgum klukkustundum verð þú að jafnaði í launaða vinnu á viku? Sú 

spurning hafði sjö gildi =>innan við 20 klst., um 20-29 klst., um 30-39 klst., um 40-49 

klst., um 50-59 klst., um 60-69 klst., um 70 klst. eða meira. Spurningunni var breytt í 

tvígilda breytu þar sem aðeins 2,3% svarenda svöruðu að þeir ynnu 39 klst eða skemur. 

Nýju gildin eru: 1 => innan við 50 klst.; 2 => 50 klst. eða meira.  

Hve mörg börn 20 ára eða yngri búa á heimili þínu? (Þar með talin eigin börn, 

stjúpbörn og fósturbörn). Sú spurning hafði fimm gildi => engin, eitt, tvö, þrjú, fjögur 

eða fleiri. Spurningunni var breytt í tvígilda breytu, með nýjum gildum, 1 => engin; 2 

=> eitt eða fleiri.  
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Á hvaða aldursbili er/u barnið/börnin sem búa á heimili þínu? Sú spurning hafði 

fjögur gildi => 0-8 ára, 9-12 ára, 13-17 ára, 18-20 ára. Spurningunni var breytt í þrígilda 

breytu, með nýjum gildum, 1 => 0-8 ára; 2 => 9-20 ára; 3 =>á ekki við. Fylgibreytur 

rannsóknarinnar eru: 

Hversu erfitt eða auðvelt finnst þér að tvinna saman fjölskyldu- og atvinnulíf? Sú 

spurning hafði fjögur gildi => mjög erfitt, fremur erfitt, fremur létt, mjög létt. 

Spurningunni var breytt í tvígilda breytu, með nýjum gildum, 1 => mjög eða fremur 

erfitt; 2 => mjög eða fremur létt.  

Getur þú dregið skýr mörk á milli vinnu og einkalífs/fjölskyldulífs? Sú spurning 

hafði fjögur gildi => já, ég á auðvelt með það; já, en það kostar talsverða fyrirhöfn; nei, 

ég myndi vilja það en get það ekki; nei, og ég finn ekki þörf fyrir það. 

Hversu litlu eða miklu álagi hefur þú orðið fyrir að undanförnu við að samræma 

atvinnu og fjölskyldulíf? Sú spurning hafði fimm gildi =>  mjög miklu álagi, frekar 

miklu álagi, hvorki miklu né litlu, álagi, frekar litlu álagi, mjög litlu álagi. Spurningunni 

var breytt í þrígilda breytu, með nýjum gildum, 1 => mjög eða frekar miklu álagi; 2 => 

hvorki miklu né litlu álagi; 3=> mjög eða frekar litlu álagi. 

Hversu mörgum klukkustundum að jafnaði verð þú á viku í heimilisstörf? Sú 

spurning hafði sjö gildi =>  minna en 5 klst. á viku, 5-9 klst. á viku, 10-14 klst. á viku, 

15-20 klst. á viku, 21–30 klst. á viku, meira en 30 klst. á viku, á ekki við. Spurningunni 

var breytt í þrígilda breytu, með nýjum gildum, 1 => 9 klst. eða minna á viku; 2 => 10-

20 klst. á viku.; 3=> 21 klst. eða meira á viku. 

Hversu mörgum klukkustundum að jafnaði verð þú á viku í barnaumönnun? Sú 

spurning hafði sjö gildi =>  minna en 5 klst. á viku, 5-9 klst. á viku, 10-14 klst. á viku, 

15-20 klst. á viku, 21–30 klst. á viku, meira en 30 klst. á viku, á ekki við. Spurningunni 

var breytt í þrígilda breytu, með nýjum gildum, 1 => 5-9 klst. eða minna á viku; 2 => 

10-20 klst. á viku; 3=> 21 klst. eða meira á viku. 

Hversu mörgum klukkustundum að jafnaði verð þú á viku í frístundir? Sú 

spurning hafði sjö gildi =>  minna en 5 klst. á viku, 5-9 klst. á viku, 10-14 klst. á viku, 

15-20 klst. á viku, 21–30 klst. á viku, meira en 30 klst. á viku, á ekki við. Spurningunni 

var breytt í tvígilda breytu, með nýjum gildum, 1 => 5-9 klst. eða minna á viku; 2 => 10 

klst. eða meira á viku. 
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Hefur maki þinn kvartað undan því hve litlum tíma þú verð í heimilisstörf? Sú 

spurning hafði fimm gildi =>  nei aldrei, mjög sjaldan, já öðru hverju, já mjög oft, á 

ekki við. Spurningunni var breytt í tvígilda breytu, með nýjum gildum, 1 => nei; aldrei 

eða mjög sjaldan  2 => já, öðru hverju eða mjög oft. Svarmöguleikinn „á ekki við“ var 

flokkaður sem ógilt svar (e. Missing value) og kemur því ekki fram í útreikningum. 

Greiðir þú eða maki þinn einstaklingi (heimilishjálp) til að koma heim til þín 

reglulega til að sinna afmörkuðum húsverkum (t.d. þrifum)? Sú spurning hafði tvö 

gildi => já, nei. 

Hve marga daga, ef einhverja, hefur þú verið frá launaðri vinnu vegna veikinda á 

síðustu 12 mánuðum? Sú spurning hafði sjö gildi => aldrei, 1-7 daga, 8-14 daga, 3-4 

vikur, 1-2 mánuði, 3-4 mánuði, meira en fjóra mánuði. Spurningunni var breytt í 

tvígilda breytu þar sem aðeins 6,3% svarenda svöruðu því að þeir væru veikir 8 daga 

eða fleiri. Nýju gildin eru, 1 => aldrei; 2 => 1-7 daga eða fleiri. 

Hefurðu mætt veik/ur í vinnu vegna álags á síðustu 12 mánuðum? Sú spurning 

hafði fimm gildi => aldrei, 1-3 sinnum, 4-6 sinnum, 7-11 sinnum, 12 sinnum eða oftar. 

Spurningunni var breytt í tvígilda breytu, með nýjum gildum, 1 => já; 2 => nei. 

Hefur þú fundið fyrir streitu nýlega? Með streitu er til dæmis átt við að fólk sé 

spennt, eirðarlaust, taugaóstyrkt, órólegt eða geti ekki sofið fyrir áhyggjum á 

nóttunni. Sú spurning hafði fjögur gildi =>. mjög lítið eða ekkert, frekar lítið, frekar 

mikið, mjög mikið. Spurningunni var breytt í tvígilda breytu, með nýjum gildum, 1 => 

mjög lítið, frekar lítið, ekkert; 2 => frekar eða mjög mikið. 

Rannsóknin byggist á samanburði innan hóps stjórnenda og samanburði á körlum 

og konum. Til að kanna tengsl milli breyta er notast við krosstöflur með kí-kvaðrat 

marktektarprófi. Spurningalistinn sem notast var við er einkum byggður á QPS–Nordic; 

Norrænum spurningalista um sálfélagslega áhættuþætti í starfi, Maslach Burnout 

Inventory; þekktum spurningalista sem metur einkenni kulnunar/starfsþrots og 

spurningalista Lýðheilsustöðvar: Líðan og heilsa Íslendinga 2007 og 2009. Einnig voru 

nokkrar spurningar búnar til í samræmi við efni rannsóknarinnar. Rannsóknin var 

tilkynnt Persónuvernd. Forritið Survey Monkey var notað við uppsetningu rafræns 

spurningalista og utanumhald gagnasöfnunar. Tölfræðiforritið SPSS 17.0 var notað til 

að vinna úr gögnum. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru birtar niðurstöður úr spurningalistakönnun sem send var til 834 

einstaklinga sem sinntu stöðu forstjóra/forstöðumanns/framkvæmdastjóra og 

næstráðanda í fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar er að 

kanna samspil atvinnu og fjölskyldulífs æðstu stjórnenda og tengsl þess á milli annars 

vegar fjölda barna á heimili og hins vegar unninna vinnutíma. Samanburður á konum og 

körlum er mikilvægur liður í rannsókninni og því verða niðurstöður greindar eftir kyni.  

Einnig verður skoðaður kynbundinn munur á verkaskiptingu heimilisstarfa og 

umönnun fjölskyldunnar. Að lokum verður greint frá niðurstöðum er varða streitu og 

álag meðal karla og kvenna. Til að skoða tengsl milli breyta voru þær settar upp í 

krosstöflu með kí-kvaðrat marktektarprófi.  

 

Tafla 2. Klukkustundir sem stjórnendur verja í vinnu, hvort börn búa á heimilum 

þeirra og aldursbil barnanna. 

 
  Karlar 

% (N) 

Konur 

% (N) 

Samtals 

% (N) 

P 

Hve mörgum klukkustundum verð þú jafnan 

í launaða vinnu á viku? 

    *** 

 Um 49 klst. eða 

minna 

 

26,4 (67) 55,7 (59) 35 (126)  

 Um 50 klst. eða 

meira 

 

73,6 (187) 44,3 (47) 65 (234 )  

Hve mörg börn 20 ára eða yngri búa á 

heimili þínu? 

     

 Engin 33,5 (85) 26,7 (28) 31,5 (113)  

 Eitt eða fleiri  66,5 (169) 73,3 (77) 68,5 (246)  

Á hvaða aldursbili er/u barnið/börnin sem 

búa á heimili þínu? 

     

 0-8 ára (%) 25,9 (65) 34,3 (36) 28,4 (101)  

 9-20 ára (%) 39 (98) 40 (42) 39,3 (140)  

 Á ekki við 35,1 (88) 25,7 (27) 32,3 (115)  

Engin stjarna = ekki marktækt, *p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Tafla 2 sýnir að meirihluti allra stjórnenda vinnur um 50 klst. eða meira á viku. Karlar 

verja almennt meiri tíma í vinnu en konur þar sem 73,6% karla svara að þeir vinni um 

50 klst. eða lengur á viku á móti 44,3% kvenna og þar mælist sambandið marktækt við 
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99% öryggismörk (p<0,000). Á meirihluta heimila, eða 68,5%, búa börn og eru svör 

karla og kvenna þar með svipuðu móti. Um 28,4% stjórnenda segja að börn á aldrinum 

0-8 ára búi á heimili þeirra. 

 

Tafla 3. Samspil atvinnu og fjölskyldulífs. 

 
  Karlar 

% (N) 

Konur 

% (N) 

Samtals 

% (N) 

P 

Getur þú dregið skýr mörk milli 

vinnu og einkalífs/fjölskyldulífs? 

     

 Já, ég á auðvelt með það 39,1 (99) 46,7 (49) 41,3 (148)  

 Já, en það kostar talsverða 

fyrirhöfn 

27,3 (69) 32,4 (34) 28,8 (103)  

 Nei, ég myndi vilja það en get 

það ekki 

19,8 (50) 10,5 (11) 17 (61)  

 Nei, og ég finn ekki þörf fyrir 

það 

13,8 (35) 10,5 (11) 12,8 (46)  

Hversu litlu eða miklu álagi hefur 

þú orðið fyrir að undanförnu við 

að samræma atvinnu og 

fjölskyldulíf? 

     

 Mjög eða frekar miklu álagi 19,7 (46) 22 (20) 20,3 (66)  

 Hvorki miklu né litlu álagi 40,6 (95) 34,1 (31) 38,8 (126)  

 Mjög eða frekar litlu álagi 39,7 (93) 44 (40) 40,9 (133)  

Hversu erfitt eða auðvelt finnst 

þér að tvinna saman fjölskyldu- 

og atvinnulíf? 

     

 Mjög eða fremur erfitt 23,8 (60) 23,6 (25) 23,7 (85)  

 Mjög eða fremur létt 76,2 (192) 76,4 (81) 76,3 (273)  

Engin stjarna = ekki marktækt, *p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Í töflu 3 má sjá að 39,1% karla segjast eiga auðvelt með að draga skýr mörk milli vinnu 

og fjölskyldulífs samanborið við 46,7% kvenna. Hlutfall karla sem segjast geta dregið 

skýr mörk, en það kosti talsverða fyrirhöfn er 27,3%, en er 32,4% hjá konum. Einnig 

má sjá að 33,6% karla og 21% kvenna  segjast ekki geta dregið skýr mörk milli vinnu 

og fjölskyldulífs. Sambandið reyndist ekki marktækt (p<0,107). 

Þegar stjórnendur svöruðu því hversu litlu eða miklu álagi þeir hafa orðið fyrir 

að undanförnu, við að samræma atvinnu og fjölskyldulíf, taldi um fimmtungur 

stjórnenda sig vera undir mjög eða frekar miklu álagi. Þar af voru karlar 19,7% og 

konur 22%. Sambandið reyndist þó ekki marktækt (p<0,555).  

Um 23,7% stjórnenda segjast eiga mjög eða fremur erfitt með að tvinna saman 

fjölskyldu- og atvinnulíf. Þar af voru karlar 23,8% og konur 23,6%. Ekki var marktækur 

munur á milli kynjanna (p<0,964). 
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4.1 Samræming atvinnu og fjölskyldulífs þegar tekið er tillit til kyns og barna á 

heimili 

Hér eru kynntar niðurstöður á samanburði þess hvernig stjórnendum tekst til við að 

samræma atvinnu- og fjölskyldulíf, eftir því hvort á heimilinu búi börn eða ekki. 

Jafnframt sýna niðurstöður hvort um kynbundinn mun sé að ræða að þessu leyti. 

 

 

Mynd 1. Hversu litlu eða miklu álagi hefur þú orðið fyrir að undanförnu við að samræma 

atvinnu og fjölskyldulíf? Á hvaða aldursbili er/u barnið/börnin sem búa á heimili þínu? 

 

Á mynd 1 má sjá að stjórnendur með ung börn eru undir meira álagi við að samræma 

atvinnu og fjölskyldulíf en aðrir. Fram kemur að 31% þeirra sem búa með börn á 

aldrinum 0-8 ára á heimili sínu segjast vera undir mjög miklu eða frekar miklu álagi, 

samanborið við 21,6% þeirra sem eru með börn á aldrinum 9–20 ára og 8,7% þeirra sem 

eru ekki með börn. Sambandið er marktækt miðað við 99% öryggismörk (p<0,000).  

Þegar borin voru saman svör karla og kvenna reyndist ekki mikill munur á 

svörum kynjanna og ekki var um marktæk sambönd að ræða. Sem dæmi má taka að 

þegar skoðaður er sá hópur stjórnenda sem er með ung börn má sjá, að af þeim sem búa 

með börnum á aldrinum 0-8 ára, segjast 32,7% karla vera undir mjög eða frekar miklu 

álagi samanborið við 28,1% kvenna. Sambandið er ekki marktækt (p<0,131). 21,1% 

karla sem búa með börn á aldrinum 9-20 ára á heimili sínu segjast vera undir mjög eða 

frekar miklu álagi á móti 24,3% kvenna. Sambandið er ekki marktækt (p<0,678). Þar 
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sem engin börn eru á heimilinu voru 8,6% karla sem töldu sig vera undir mjög eða 

frekar miklu álagi samanborið við 9,5% kvenna. Sambandið er ekki marktækt 

(p<0,790). 

 

 

 

Mynd 2. Hversu erfitt eða auðvelt finnst þér að tvinna saman fjölskyldu- og atvinnulíf?     

Á hvaða aldursbili er/u barnið/börnin sem búa á heimili þínu?  

 

Mynd 2 sýnir að stjórnendum með börn á aldrinum 0-8 ára reynist mun erfiðara að 

tvinna saman fjölskyldu- og atvinnulíf en þeim sem eru með eldri börn eða engin. Eins 

og sést á myndinni svöruðu 38% stjórnenda með börn á aldrinum 0-8 ára á þann veg að 

það væri mjög eða fremur erfitt að tvinna saman fjölskyldu- og atvinnulíf. Þetta er 

töluvert hærra hlutfall en hjá þeim sem eiga eldri börn eða engin, þar sem 21,3% 

stjórnenda með börn á aldrinum 9-20 ára og 15,4% þeirra sem hafa engin börn búandi á 

heimili sínu töldu erfitt að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Sambandið reyndist 

marktækt miðað við 99% öryggismörk (p<0,000).  

Þegar borin voru saman svör karla og kvenna kom í ljós að af þeim stjórnendum 

sem eiga börn 0-8 ára svöruðu fleiri karlar (42,2%) en konur (30,6%) að þeim fyndist 

erfitt að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Sambandið reyndist þó ekki marktækt 

(p<0,250). Af þeim sem áttu börn á aldrinum 9-20 ára svöruðu hins vegar færri karlar 
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(17,5%) en konur (28,6%) að þeim fyndist erfitt að tvinna saman fjölskyldu- og 

atvinnulíf. Sambandið var ekki marktækt (p<0,141). Af þeim sem ekki áttu börn 

svöruðu 17% karla að þeim fyndist samræmingin erfið á móti 7,4% kvenna. Sambandið 

var ekki marktækt (0,217). 

 

Tafla 4. Telja stjórnendur sig geta dregið skýr mörk á milli vinnu og fjölskyldulífs, 

að teknu tilliti til þess hvort það búi börn á heimilinu eða ekki?  

 
  Stjórnendur 

með börn á 

heimili sínu 

Stjórnendur 

sem ekki eru 

með börn á 

heimili sínu 

Samtals P 

Getur þú dregið skýr mörk á milli 

vinnu og einkalífs/fjölskyldulífs? 

    * 

 Já, ég á auðvelt með það 

 

47,8 37,8 41  

 Já, en það kostar talsverða 

fyrirhöfn 

27,8 30,1 29,4  

 Nei, ég myndi vilja það en 

get það ekki 

8,7 20,7 16,9  

 Nei, og ég finn ekki þörf fyrir 

það 

15,7 11,4 12,7  

Engin stjarna = ekki marktækt, *p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Í töflu 4 má sjá að fleiri stjórnendur (47,8), sem ekki búa með börn á heimilinu, segjast 

eiga auðvelt með að draga skýr mörk á milli vinnu og fjölskyldulífs, samanborið við 

stjórnendur með börn á heimilinu (37,8%). Ekki var mikill munur á fjölda stjórnenda 

með börn á heimili (27,8%) og fjölda þeirra með engin börn á heimili (30,1%), sem 

taldi sig geta dregið skýr mörk en það kosti þó talsverða fyrirhöfn. Samanlagt voru færri 

stjórnendur með börn (24,4%), sem segjast ekki geta dregið skýr mörk á milli heimilis 

og fjölskyldu samanborið við þá sem búa með börnum (32,1%). Sambandið er marktækt 

miðað við 95% öryggismörk (p<0,019). 
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Tafla 5. Eiga stjórnendur sem búa með börn á heimili sínu erfitt með að draga 

skýr mörk milli vinnu og fjölskyldulífs, þegar tekið er tillit til kyns?  

 
  Karlar með 

börn á 

heimili 

sínu 

Konur með 

börn á 

heimili sínu 

P 

Getur þú dregið skýr mörk milli vinnu og 

einkalífs/fjölskyldulífs? 

    

 Já, ég á auðvelt með það 35,7 43,4  

 Já, en það kostar talsverða 

fyrirhöfn 

27,4 34,2  

 Nei, ég myndi vilja það en get 

það ekki 

24,4 13,2  

 Nei, og ég finn ekki þörf fyrir 

það 

12,5 9,2  

Engin stjarna = ekki marktækt, *p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Tafla 5 sýnir að af þeim stjórnendum sem búa með börn á heimili, svara samanlagt færri 

karlar (63,1%) en konur (77,6%), að þeir geti dregið skýr mörk á milli vinnu og 

fjölskyldulífs. Þar sem eru börn á heimili, svara 24,4% karla að þeir geti ekki dregið 

skýr mörk þó að þeir vilji það, samanborið við 13,2% kvenna. 12,5% karla segjast ekki 

geta og ekki finna þörf fyrir að draga skýr mörk samanborið við 9,2% kvenna. 

Sambandið er þó ekki marktækt (p<0,151).  

 

4.2 Samræming atvinnu og fjölskyldulífs þegar tekið er tillit til kyns og tíma 

sem varið er í vinnu 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum er varða stjórnendur sem vinna um 50 klst. eða 

lengur á viku. Hvernig þeim tekst til við að samræma heimili og atvinnu samanborið við 

þá stjórnendur sem vinna um 49 klst. eða minna á viku. Einnig sýna niðurstöður hvort 

um kynbundinn mun sé að ræða eða ekki.  
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Mynd 3. Hversu erfitt eða auðvelt finnst þér að tvinna saman fjölskyldu- og atvinnulíf? 

Hve mörgum klukkustundum verð þú að jafnaði í launaða vinnu?  

 

Eins og sjá má á mynd 3 þá er talsverður munur á milli stjórnenda sem vinna 49 klst. 

eða minna á viku og þeirra sem vinna 50 klst. á viku eða meira. Færri stjórnendur eða 

um 15% sem vinna 49 klst. eða minna á viku segjast eiga mjög eða fremur erfitt með að 

tvinna saman fjölskyldu- og atvinnulíf samanborið við 28,8% þeirra sem vinna 50 klst. 

eða meira. Sambandið er marktækt miðað við 99% öryggismörk (p<0,003).  

Ekki reyndist vera mikill munur á milli kynja þar sem 11,9% karla sem vinna 

49 klst. eða minna á viku segja að þeir eigi mjög eða fremur erfitt með að tvinna saman 

fjölskyldu- og atvinnulíf samanborið við 18,6% kvenna. Sambandið var ekki marktækt 

(p<0,294). 28,1% karla sem vinna 50 klst. eða meira á viku segja að þeir eigi mjög eða 

fremur erfitt með að tvinna saman fjölskyldu- og atvinnulíf samanborið við 29,8% 

kvenna. Sambandið var ekki marktækt (p<0,820). 
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Mynd 4. Hversu litlu eða miklu álagi hefur þú orðið fyrir að undanförnu við að samræma 

atvinnu og fjölskyldulíf? Hve mörgum klukkustundum verð þú að jafnaði í launaða vinnu 

á viku? 

 

Á mynd 4 má sjá að þeir stjórnendur sem vinna um 49 klst. eða minna eru ólíklegri en 

þeir stjórnendur sem vinna 50 klst. eða meira til þess að finna fyrir miklu álagi við að 

samræma atvinnu og fjölskyldulíf. 12,1% stjórnenda sem vinna 49 klst. eða minna 

segjast finna fyrir mjög miklu eða frekar miklu álagi, samanborið við 25,7% stjórnenda 

sem vinna um 50 klst. eða meira. Svipað margir segjast hvorki vera undir miklu né litlu 

álagi. En um helmingur þeirra (50,8%) sem vinna 49 klst. eða minna segjast vera undir 

frekar litlu eða mjög litlu álagi samanborið við 38,3% þeirra sem vinna um 50 klst. eða 

meira. Sambandið er marktækt miðað við 99% öryggismörk (p<0,003).  
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Mynd 5. Hversu miklu eða litlu álagi hafa stjórnendur, sem vinna um 50 klst. eða meira á 

viku, orðið fyrir að undanförnu við að samræma atvinnu og fjölskyldulíf? Sundurgreint 

eftir kyni. 

 

Á mynd 5 má sjá að ekki er mikill munur á svörum kynjanna hvað varðar álag við að 

samræma vinnu og fjölskyldulíf. Þó eru aðeins fleiri konur, eða 29,7% á móti 24,2% 

karla sem segjast vera undir mjög eða frekar miklu álagi. Sambandið er ekki marktækt 

(p<0,780). 

 

 

Tafla 6. Geta stjórnendur dregið skýr mörk milli vinnu og einkalífs/fjölskyldulífs? 

Tekið er tillit til klukkustunda sem varið er í vinnu.  

 
  Stjórnendur 

sem vinna 

um 49 klst. 

eða minna  

Stjórnendur 

sem vinna 

um 50 klst. 

eða meira 

Samtals P 

Getur þú dregið skýr mörk milli 

vinnu og einkalífs/fjölskyldulífs? 

    *** 

 Já, ég á auðvelt með það 56,3 32,9 41  

 Já en það kostar talsverða 

fyrirhöfn 

20,6 34,2 29,5  

 Nei, ég myndi vilja það 

en get það ekki 

12,7 19 16,8  

 Nei og ég finn ekki þörf 

fyrir það 

10,3 13,9 12,7  

Engin stjarna = ekki marktækt, *p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 
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Eins og sjá má á töflu 5 þá segja 56,3% stjórnenda sem vinna 49 klst. eða minna að þeir 

eigi auðvelt með að draga skýr mörk milli vinnu og fjölskyldulífs, samanborið við 

32,9% stjórnenda sem vinna 50 klst. eða meira. Hlutfall þeirra sem vinna 49 klst. eða 

minna og segjast geta dregið skýr mörk, en það kosti talsverða fyrirhöfn, er 20,6%, en er 

34,2% hjá þeim sem vinna 50 klst. eða meira. Einnig má sjá að 23% þeirra sem vinna 

49 klst. eða minna segjast ekki geta dregið skýr mörk milli vinnu og fjölskyldulífs 

samanborið við 32,9% þeirra sem vinna um 50 klst. eða meira. Sambandið er marktækt 

við 99% öryggismörk (p<0,000).  

Þegar svörin eru sundurgreind eftir kyni kemur í ljós að af þeim sem vinna  50 

klst. eða lengur segjast  32,8% karla eiga auðvelt með að draga skýr mörk milli atvinnu 

og heimilis á móti 36,2% kvenna. Fleiri konur (44,7%) en karlar (30,1%), sögðu það 

kosta talsverða fyrirhöfn að draga skýr mörk milli vinnu og fjölskyldulífs. Af þeim sem 

ekki töldu sig geta dregið skýr mörk voru 37,1% karlar og 19,1% konur. Sambandið 

reyndist ekki marktækt (p<0,085). 

 

4.3 Heimilisstörf og umönnun barna 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður er varða verkaskiptingu kynjanna á 

heimilisstörfum og umönnun fjölskyldunnar. 
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Mynd 6. Hve mörgum klukkustundum að jafnaði verja stjórnendur í heimilisstörf á viku? 

Sundurgreint eftir kyni. 
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Á mynd 6 má sjá að konur verja að meðaltali fleiri stundum á viku við heimilisstörf en 

karlar. Þar kemur fram að 66,7% karla segjast verja 9 klst. eða minna í heimilisstörf 

samanborið við 43,8% kvenna. Á myndinni má einnig sjá að færri karlar (28,9%) en 

konur (49,5%) segjast verja 10-20 klst. á viku í heimilisstörf. Af þeim sem verja 21 klst. 

eða meira á viku í heimilisstörf er hlutfall karla einnig lægra (4,4%) en hlutfall kvenna 

(6,7). Sambandið er marktækt miðað við 99% öryggismörk (p<0,000). 
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Mynd 7. Hve mörgum klukkustundum að jafnaði verja stjórnendur í umönnun barna 

sinna á viku? Eingöngu átt við þá stjórnendur sem eiga börn.  

 

Mynd 7 sýnir að barnaumönnun hvílir mun þyngra á herðum kvenstjórnenda en 

karlstjórnenda. Eins og sjá má eru um helmingur karla, eða 52,1% sem segjast verja 5-9 

klst. eða minna í umönnun barna samanborið við 25,4% kvenna. Karlar (9,2%) eru mun 

ólíklegri en konur (41,8%) til að verja 21 klst. eða meira á viku í umönnun barna. 

Sambandið er marktækt miðað við 99% öryggismörk (p<0,000). 

Þegar spurt var „hversu mörgum klukkustundum á viku verð þú að jafnaði í 

umönnun annarra, t.d. aldraðra foreldra“ voru karlar einnig líklegri en konur til þess að 

verja færri klukkustundum á viku í þá umönnun. Þar sem 81,4% karla vörðu minna en 5 

klst. í umönnun annarra samanborið við 70% kvenna. Færri karlar (18,6%) en konur 
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(30%) sögðust verja 5 klst. eða meira í umönnun annarra. Sambandið reyndist þó ekki 

marktækt (p<0,074). 

 

Tafla 7. Kvarta makar stjórnenda yfir því að of litlum tíma sé varið í heimilisstörf? 

 
  karlar konur samtals P 

Hefur maki þinn kvartað undan því hve litlum 

tíma þú verð í heimilisstörf? 

    ** 

 Nei, aldrei eða mjög sjaldan 63,7 96,7 72,5  

 Já öðru hverju eða mjög oft 36,3 3,3 27,5  

Engin stjarna = ekki marktækt, *p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Eins og sjá má í töflu 7 er mikill munur á svörum karla og kvenna þegar kemur að því 

hvort maki kvarti undan hve litlum tíma sé varið í heimilisstörf. Þar sem 63,7% karla 

segja maka sinn aldrei eða mjög sjaldan kvarta samanborið við 96,7% kvenna. 

Sambandið er marktækt við 99% öryggismörk (p<0,006). 

 

Tafla 8. Klukkustundir sem varið er í frístundir. Sundurgreint eftir kyni. 

 
  karlar konur samtals P 

Hversu mörgum klukkustundum að jafnaði 

verð þú  á viku í frístundir? 

    * 

 5-9 klst. eða minna á viku 51,4 63 54,8  

 10 klst. eða meira á viku 48,6 37 45,2  

Engin stjarna = ekki marktækt, *p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Sjá má á töflu 8 að kvenstjórnendur verja færri klukkustundum að jafnaði á viku í 

frístundir en karlstjórnendur. Þar sem um 48,6% karla segjast verja um 10 klst. eða 

meira á viku í frístundir samanborið 37% kvenna. Sambandið reyndist marktækt við 

95% öryggismörk (p<0,050). 

 

Tafla 9. Hlutfall stjórnenda sem ráða heimilishjálp til þess að sinna afmörkuðum 

húsverkum. Sundurgreint eftir kyni. 

 
  karlar konur samtals P 

Greiðir þú eða maki þinn einstaklingi 

(heimilishjálp) til að koma heim til þín 

reglulega til að sinna afmörkuðum húsverkum? 

 

 

    

 Já 28,5 34,9 30,4  

 Nei 71,5 65,1 69,6  

Engin stjarna = ekki marktækt, *p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Eins og sjá má í töflu 9 þá er minnihluti stjórnenda sem greiðir einstaklingi fyrir að 

koma heim til sín reglulega að sinna afmörkuðum húsverkum. Þar sem samtals 30,4% 

stjórnenda svara því játandi, samanborið við 69,6% stjórnenda sem svara því neitandi. 
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Ekki reyndist mikill munur á svörum karla og kvenna en þó svöruðu ívið færri karlar 

(28,5%) en konur (34,9%) að þeir fengju til sín heimilishjálp. Sambandið reyndist þó 

ekki marktækt (p<0,226). 

 

4.4 Streita og álag 

Hér verður greint frá niðurstöðum er varða streitu og álag. Niðurstöðurnar eru 

sundurgreindar eftir kyni. 

 

 

Mynd 8. Hve marga daga hafa stjórnendur verið frá vinnu vegna veikinda? Sundurgreint 

eftir kyni. 

 

Mynd 8 sýnir að almennt fleiri kvenstjórnendur en karlstjórnendur hafa verið frá vinnu 

vegna veikinda á síðustu 12 mánuðum. Um 63,2% kvenna segjast hafa verið frá vinnu 

vegna veikinda í einn til sjö daga á síðastliðnum 12 mánuðum samanborið við 49,8% 

karla. Sambandið er marktækt miðað við 95% öryggismörk (p<0,020). 

 

 

 



41 
 

Tafla 10. Hafa stjórnendur mætt veikir í vinnu vegna álags? Sundurgreint eftir 

kyni. 

 
  Karlar 

% 

Konur 

% 

Alls 

% 

P 

Hefur þú mætt veikur í  vinnu vegna álags á 

síðustu 12 mánuðum? 

     

 Nei 40,6 33,7 38,5  

 Já  59,4 66,3 61,5  

Engin stjarna = ekki marktækt, *p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Þegar tafla 10 er skoðuð má sjá að um 61,5% stjórnenda segjast hafa mætt veikir í vinnu 

vegna álags á síðustu 12 mánuðum. Þar af svara fleiri konur (66,3%) en karlar (59,4%) 

að þær hafi mætt veikar til vinnu vegna álags. Sambandið reyndist þó ekki marktækt 

(p<0,223). 

 

 

Mynd 9. hefur þú fundið fyrir streitu nýlega?  

 

Á mynd 9 má sjá að karlar eru aðeins ólíklegri en konur til að hafa fundið fyrir streitu 

nýlega, en 66,9% karla hafa fundið fyrir mjög lítilli, frekar lítilli eða engri streitu 

nýlega, á móti 59,4% kvenna. Sambandið reyndist þó ekki marktækt (p<0,175). 
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5 Umræða og samantekt 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvernig stjórnendum tekst til við að 

samræma atvinnu og fjölskyldulíf, þegar horft er til vinnutíma og fjölda barna á heimili. 

Einnig var kannað hvort um kynbundinn mun væri að ræða að þessu leyti. Markmiðið 

var jafnframt að kanna hvernig verkaskipting heimilisstarfa og umönnun barna skiptist á 

milli kynjanna. Að lokum var borin saman streita meðal kven- og karlstjórnenda.  

Helstu niðurstöður eru þær að stjórnendur sem búa með börn á heimili sínu og 

þeir sem vinna um 50 klukkustundir eða lengur á viku eiga erfiðara með að samræma 

atvinnu og fjölskyldulíf en þeir sem verja minni tíma í vinnunni og hafa engin börn á 

heimilinu. Einnig bentu niðurstöðurnar til þess að konurnar beri meginþungann af 

umönnunar- og heimilisstörfum, þar sem 56,2% kvenstjórnenda samanborið við 33,3% 

karlstjórnenda sögðust eyða um 10 klst. eða meira í heimilisstörf á viku. Einnig sýndu 

niðurstöðurnar að konur verja meiri tíma í barnaumönnun en karlar. Konur voru oftar 

veikar og sögðust jafnframt, oftar en karlar, að þær mættu veikar í vinnuna vegna álags. 

Rannsóknin leiddi í ljós að þeir stjórnendur sem búa með börn á heimili sínu 

eiga mun erfiðara með að draga skýra línu á milli atvinnu og einkalífs, eru líklegri til 

þess að upplifa meira álag og eiga erfiðara með að tvinna saman fjölskyldulíf og 

atvinnu, en þeir stjórnendur sem ekki eru með börn á heimilinu. Svo virtist sem aldur 

barna skipti máli í þessu sambandi þar sem stjórnendum með börn á aldrinum 0-8 ára 

reyndist erfiðara að tvinna saman fjölskyldulíf og atvinnu heldur en þeim sem áttu eldri 

börn. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir Lyon og Woodward (2004) og 

Blair-Loy (2009a) sem bentu meðal annars til þess að foreldrahlutverkið gæti aukið 

hættu á að togstreita myndist milli heimilis og einkalífs. Og rannsókn Blair-Loy (2006) 

sem sýndi að foreldrar barna á aldrinum 0-6 ára væru líklegastir til þess að upplifa 

togstreitu milli atvinnu og einkalífs. Í þeirri rannsókn kom einnig fram að konur væru 

líklegri en karlar til þess að upplifa togstreitu milli þessara þátta, sem er í samræmi við 

aðrar rannsóknir (Blair-Loy, 2003; Kaila, 2004; Lyon og Woodward, 2004). Í minni 

rannsókn reyndist þó ekki kynbundinn munur á svörum stjórnenda með börn þegar spurt 

var hvort þeim fyndist erfitt eða auðvelt að tvinna saman þessa þætti.  
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Þegar samræming atvinnu og fjölskyldulífs var skoðuð með tilliti til lengdar á 

vinnutíma kom í ljós að þeir stjórnendur sem vinna 50 klukkustundir eða lengur eru 

undir meira álagi með að samræma atvinnu og fjölskyldulíf en þeir sem verja minni 

tíma í vinnunni. Einnig kom í ljós að þeir stjórnendur sem vinna 50 klukkustundir eða 

lengur eiga erfiðara með að tvinna saman fjölskyldulíf og atvinnu samanborið við þá 

sem vinna 49 klukkustundir eða minna. En þessar niðurstöður samræmast fyrri 

rannsóknum sem sýna að langur vinnutími stjórnenda gerir það að verkum að erfiðara er 

að samræma atvinnu og fjölskyldulíf (Bittman og Wajcman, 2000; Blair-Loy, 2003; 

Lyon og Woodward, 2004; Warton og Blair-Loy, 2006). Í rannsókn Warton og Blair-

Loy (2006) sem gerð var meðal stjórnenda og sérfræðinga í Bandaríkjunum, London og 

Hong Kong og kannaði áhrif langs vinnutíma á stjórnendur kom í ljós að konur ættu í 

meiri erfiðleikum með að samræma fjölskyldulíf og atvinnu en karlar. Ekki var sömu 

niðurstöðu að sjá í þessari rannsókn, þar sem ekki var munur á svörum karla og kvenna 

sem unnu 50 klst. eða lengur, er spurt var hvort þeim þætti erfitt að tvinna saman 

fjölskyldulíf og atvinnu. 

Í kafla 2.1 var fjallað um hefðbundna verkaskiptingu kynjanna í sögulegu 

samhengi þar sem karlar hafa verið fyrirvinnan og ráðið ríkjum á hinu opinbera sviði, á 

meðan konur sáu um heimili og börn. Og einnig hve þessi verkaskipting hefur mótað 

viðhorf okkar til kynjaímynda (Newman og Grauerholz, 2002). Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að þessi kynbundna verkaskipting virðist enn vera til 

staðar þar sem íslenskir karlstjórnendur taka mun minni þátt í heimilisstörfum og 

barnaumönnun en íslenskir kvenstjórnendur. Auk þess kom í ljós að konur verja 

almennt færri klukkustundum á viku í frítíma en karlar. 

Þessar niðurstöður koma heim og saman við kenningu Hochschild (1989) um að 

konur sem stundi launavinnu, vinni tvöfalda vakt því þær beri einnig megin þungann af 

heimilishaldi og barnaumönnun. Niðurstöðurnar samræmast einnig fleiri rannsóknum, 

bæði íslenskum og erlendum, sem bent hafa til þess að konur beri hitann og þungann af 

heimilisstörfum og umönnun barna þrátt fyrir að þær taki einnig virkan þátt á 

vinnumarkaði (Bittman og Wajcman, 2000; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Ingibjörg 

Lilja Ómarsdóttir, 2010; Gyða Margrét Pétursdóttir, 2006; Krantz og Lundberg, 2006; 

Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010).  
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Það sem einnig rennir stoðum undir þær hugmyndir að konur beri þungann af 

heimilisverkum og umönnun barna er að niðurstöðurnar bentu til að nánast enginn 

kvenstjórnandi kannaðist við að maki sinn kvartaði undan því hve litlum tíma 

viðkomandi eyddi í heimilisstörf. Hins vegar svaraði um þriðjungur karla að maki sinn 

kvarti yfir því hve litlum tíma þeir eyddu í heimilisstörf. Um 30% stjórnenda greiða 

fyrir heimilishjálp og ekki reyndist kynbundinn munur þar á, sem bendir til þess að 

meirihluti stjórnenda og makar þeirra sjái um heimilisverkin sjálfir. 

Rannsókn Krantz og Lundberg (2006) sem gerð var á meðal sænskra 

skrifstofustarfsmanna leiddi í ljós samband milli kyns og veikindadaga þar sem konur 

mældust almennt með fleiri veikindadaga en karlar. Það að konur væru oftar frá vinnu 

vegna veikinda en karlar var talið stafa af því að þær þurfa að bera meginábyrgð á 

heimilishaldi og þar af leiðandi upplifa tvöfalt álag. Umræddar niðurstöður koma heim 

og saman við niðurstöður þessarar rannsóknar að því leyti, að þegar íslenskir 

stjórnendur voru spurðir hve marga daga þeir hafi verið frá vinnu vegna veikinda kom í 

ljós að fleiri konur höfðu oftar verið frá vinnu en karlar, sambandið var marktækt við 

95% öryggismörk (p<0,050). Einnig var hærra hlutfall kvenna en karla sem sögðust 

hafa mætt veikar í vinnu vegna álags undanfarna 12 mánuði. Og þegar spurt var, hvort 

viðkomandi hefði fundið fyrir streitu nýlega, sögðu fleiri konur en karlar að svo hafi 

verið, þau sambönd reyndust þó ekki marktæk.  

 

6 Lokaorð 

Af niðurstöðunum að dæma þyrfti að mínu mati að stytta vinnutímann til þess að gera 

starf stjórnenda meira aðlaðandi fyrir bæði kyn óháð fjölskyldustöðu. Þar sem 

niðurstöður benda til þess að stjórnendur sem deila heimili með börnum og vinna langan 

vinnutíma eigi erfiðara með að samræma vinnu og fjölskyldulíf en þeir stjórnendur sem 

ekki búa með börnum og vinna styttri vinnutíma. Vert er að benda á að niðurstöðurnar 

sýna að meirihluti stjórnenda (70%) í þessari rannsókn eru með börn á heimili sínu og 

ríflega helmingur (65%) vinnur 50 klst. eða meira á viku. 

En hvað er til ráða? Sveigjanlegur vinnutími virðist ekki endilega vera eina 

svarið þó hann geti vissulega hjálpað til. Því eins og Blair-Loy og Warton (2004) benda 

á þá er vinnuumhverfi stjórnenda oft með þeim hætti að ætlast er til að þeir eyði miklum 
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tíma í vinnunni og þá skiptir ef til vill ekki svo miklu máli þótt sá tími sé sveigjanlegur, 

vinnutíminn er engu að síður sá sami. Því væri vænlegra að breyta vinnumenningunni 

því að fjölskyldulíf hefur breyst undanfarna áratugi. Heimilin samanstanda ekki lengur 

af pörum þar sem annar aðilinn er útivinnandi á meðan hinn er heimavinnandi og sér um 

heimili og börn. Að mínu mati þyrfti því meðal annars að stytta vinnutímann og jafna 

verkaskiptinguna heima fyrir til þess að létta á álagi og auðvelda samræmingu á atvinnu 

og fjölskyldulífi. Ef fullyrðingar stjórnenda í rannsóknum Blair- Loy (2003) og Lyon og 

Woodward (2004) reynast réttar, að hægt sé að skipuleggja tímann þannig með 

börnunum að það komi ekki niður á gæðum hans þó hann sé minnkaður, má ætla að 

slíkt hið sama sé hægt að segja um vinnutímann. 

Það vakti athygli mína að þrátt fyrir að konur beri meginábyrgð á 

heimilisstörfum og barnaumönnun og þær fái minni frítíma fyrir sjálfa sig en karlar, þá 

voru þær ekki líklegri en karlar til að segjast eiga erfitt með að tvinna saman 

fjölskyldulíf og atvinnu. Þar sem rannsóknin er megindleg fást ekki nægilega ítarlegar 

upplýsingar um hvað liggur að baki svörum stjórnenda á samræmingu atvinnu og 

fjölskyldulífs, þó svo niðurstöður geti vissulega gefið góða vísbendingu um hagi þeirra. 

Því væri einnig áhugavert að gera eigindlega rannsókn til þess að kafa dýpra í aðstæður 

þessa hóps og fá betri yfirsýn yfir það hvernig samræmingu atvinnu og fjölskyldulífs sé 

háttað hjá stjórnendum á Íslandi. 
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