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Lýsigögn  

 

Tilraunatölfræði: Heimilisstörf 

Lífskjararannsókn Hagstofunnar (e. Survey on Income and Living Conditions - SILC) er 
heimilisrannsókn sem gerð hefur verið á Íslandi árlega frá árinu 2004. Úrtakið telur ríflega 
5.000 einstaklinga úr þjóðskrá í heild en aðeins hluti þeirra kemur nýr á hverju ári þar eð 
heimilum er fylgt eftir í fjögur ár. Einstaklingar svara ýmsum spurningum um sig og sitt heimili 
auk þess sem notuð eru ýmis skráargögn Hagstofunnar til þess að létta svarbyrði. Heildarsvör 
á hverju ári eru rétt rúmlega 3.000. 

Spurningarnar sem bætt var við rannsóknina 2021 voru eftirfarandi:  

• Hvað verð þú miklum tíma í heimilisstörf, fyrir utan umönnun barna og áhugamál, í 
dæmigerðri viku? 

• Hvað verð þú miklum tíma í umönnun barna eða annarra fjölskyldumeðlima í 
dæmigerðri viku? 

Ef viðkomandi var í sambúð var spurt: 

• En hvað með maka þinn, hvað ver hann/hún miklum tíma í heimilisstörf í dæmigerðri 
viku? 

• En hvað með maka þinn, hvað ver hann/hún miklum tíma í umönnun barna eða 
annarra fjölskyldumeðlima í dæmigerðri viku? 

• Hvað af eftirtöldu lýsir því best hvernig þú og maki þinn skiptið heimilisstörfunum á 
milli ykkar? 

o Ég geri mikið meira en minn hluta, ég geri meira en minn hluta, ég geri um það 
bil minn hluta, ég geri minna en minn hluta, ég geri mun minna en minn hluta. 

• Hversu oft verðið þið maki þinn ósammála um skiptingu heimilisstarfa? 
o Einu sinni eða oftar í viku, 1-3 sinnum í mánuði, Nokkrum sinnum á ári, Einu 

sinni á ári eða sjaldnar 
Að lokum um faraldurinn sérstaklega: 

• Þegar þú berð saman álag vegna heimilisverka fyrir og eftir útbreiðslu Covid-19, finnst 
þér álagið af heimilisverkunum hafa verið mikið meira, meira, svipað, minna eða mikið 
minna á farsóttartímabilinu miðað við áður? 

o Mikið meira, nokkuð meira, svipað, nokkuð minna, mikið minna 

• En þegar þú hugsar um skiptingu heimilisverka milli þín og maka þíns á 
farsóttartímanum. Finnst þér verkaskiptingin vera mikið jafnari, nokkuð jafnari, svipuð, 
nokkuð ójafnari eða mikið ójafnari en hún var áður? 

o Mun jafnari, nokkuð jafnari, svipuð, nokkuð ójafnari, mun ójafnari 
 
Þar sem svarendur áætla tímanotkun bæði fyrir sig og maka sinn er einnig reiknuð samtala  
þeirra áætlana fyrir pör. 
 


