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Útdráttur 

Í huga margra er sjómennskan merki um karlmennsku og mikinn auð en fáir átta 

sig á þeim neikvæða þætti sem sjómenn þurfa að upplifa, en það er mikil fjarvera 

frá fjölskyldunni. Mikið álag er á sjómönnum til að mynda vegna áhættu og álags 

sem  fylgir  því  að  vinna  á  sjó. Höfundur  ákvað  að  gera  eigindlega  rannsókn með 

það að markmiði að skyggnast inn í heim fimm sjómanna og kynnast upplifun og 

reynslu  þeirra  af  fjarverunni  með  tilliti  til  föðurhlutverksins.  Tilgangur 

rannsóknarinnar  er  að  vekja  upp  umræðu  um  velferð  og  líðan  sjómanna  í 

hlutverkum feðra og uppalenda. Tekin voru viðtöl við sjómenn sem allir áttu það 

sameiginlegt að vera á sjó langan tíma í senn, auk þess að vera feður. Viðtölin voru 

síðan afrituð og þemagreind. Niðurstöður  sýndu að  viðmælendum virtist  finnast 

það  lítið mál að vera á sjó þó svo að þeir væru fjarri  fjölskyldunni til  lengri  tíma. 

Þvert á móti virðast þeir meta og njóta þess tíma sem þeir fá með fjölskyldunni á 

milli  túra.  Allir  viðmælendurnir  höfðu  reynslu  af  því  að  vinna  í  landi  og  sýndu 

niðurstöðurnar að flestir voru sammála um að þegar þeir voru að vinna í landi sáu 

þeir börnin sín minna en þeir gera nú. 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Formáli 

Ritgerð mín Upplifun  sjómanna  af  fjarveru  og  föðurhlutverki  er  14  ECTS  eininga 

lokaverkefni  til  BA‐gráðu  í  uppeldis‐  og  menntunarfræði  við  Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Inga Guðrún Kristjánsdóttir og vil ég byrja á 

að  þakka  henni  kærlega  fyrir  ómælda  aðstoð  í  þessu  ferli.  Einnig  vil  ég  þakka 

eiginmanni mínum og syni sérstaklega fyrir þolinmæðina sem þeir hafa sýnt mér í 

gegnum námið. Foreldrum mínum færi ég sérstakar þakkir fyrir alla aðstoðina sem 

þau veittu. Að  lokum vil ég þakka fjölskyldunni  í heild  fyrir  tíma sinn og aðstoð  í 

gegnum þetta ferli allt. 



5 
 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ................................................................................................................. 3 

Formáli .................................................................................................................... 4 

Efnisyfirlit ................................................................................................................ 5 

1.  Inngangur............................................................................................................ 6 

2.  Fræðilegur bakgrunnur........................................................................................ 8 
2.1 Sjómennskan ........................................................................................................8 
2.2 Skilgreiningar á lykilhugtökum .............................................................................9 
2.3 Tengsl og sambönd feðra og barna ......................................................................9 
2.4 Geðtengsl ...........................................................................................................12 
2.5 Karlmenn og uppeldi ..........................................................................................13 
2.6 Föðurhlutverk og fjölskyldustefna......................................................................16 
2.7 Samantekt ..........................................................................................................17 

3.  Aðferð við athugun ........................................................................................... 20 
3.1 Framkvæmd rannsóknar og aðferðir..................................................................20 
3.2 Val á þátttakendum og aðgengi .........................................................................21 

3.2.1 Þátttakendur ........................................................................................................... 21 
3.3  Framkvæmd.......................................................................................................22 
3.4 Hugsanleg vandamál ..........................................................................................23 
3.5 Siðferðilegir þættir .............................................................................................23 
3.6 Mikilvægi rannsóknar .........................................................................................24 

4.  Niðurstöður athugunar ..................................................................................... 25 
4.1 Ástæða sjómennskunnar....................................................................................25 
4.2 Fjölskylda og föðurhlutverkið .............................................................................30 
4.3 Upplifun viðmælenda á samhæfingu föðurhlutverks og sjómennsku................38 

5.  Samantekt og umræða...................................................................................... 44 
5.1 Samantekt á niðurstöðum..................................................................................44 
5.2 Umræða .............................................................................................................45 
5.3 Lokaorð og lærdómar.........................................................................................47 

6.  Heimildaskrá ..................................................................................................... 48 
 

 

 



6 
 

 

1.  Inngangur 

Sjómennskan  hefur  mótað  Íslendinga  í  aldanna  rás  og  verið  stór  hluti 

þjóðarbúskaparins.  Í  dag  fær þjóðarbúið  stóran hluta  tekna  sinna  frá  fiskveiðum 

og  sjávarafurðir  Íslendinga  seljast um allan heim.  Í huga margra er  sjómennskan 

tákn um karlmennsku og mikinn auð en fáir átta sig á þeim neikvæða þætti sem 

fylgir henni, en það er mikil fjarvera frá fjölskyldunni. Í þessari rannsókn eru tekin 

viðtöl við sjómenn til að fá  innsýn í upplifun þeirra af föðurhlutverkinu. Mikil  leit 

hófst  að  heppilegum  viðmælendum  fyrir  rannsóknina  og  var  hún  ekki  auðveld. 

Ástæðan  liggur  í  þeim  kröfum  sem  settar  höfðu  verið  fyrir  þátttöku,  það  er  að 

viðmælendur  yrðu  að  vera  sjómenn  sem  væru  lengi  að  heiman  í  einu.  Erfitt 

reyndist að finna einhvern þar sem flestallir voru á sjó eða ekki væntanlegir í land 

á  þeim  tíma  sem  hentaði  innan  tímaramma  rannsóknarinnar.  Eftir  mikla  leit 

fundust  sjómenn  í  landi  en  höfundur  komst  í  samband  við  þá  meðal  annars  í 

gegnum vini sem til þekktu sem bentu svo á næsta og koll af kolli. 

Markmiðið  með  þessari  rannsókn  er  að  skyggnast  inn  í  heim  sjómanna  og 

kynnast  upplifun  þeirra  af  langri  fjarveru  að  heiman  og  hvernig  þeir  upplifa 

föðurhlutverkið og þann veruleika að vera fjarri fjölskyldunni í langan tíma í einu. 

Einnig hvaða áhrif þeir  telja það hafa á börnin sín. Rannsóknarspurningarnar eru 

tvær talsins og eru eftirfarandi: 

1. Hver er upplifun og reynsla sjómanna með tilliti til föðurhlutverksins? 

2. Hvernig upplifa viðmælendur sig sem feður? 

 

Reynt verður að skyggnast inn í heim sjómanna sem eiga stóra fjölskyldu og sjá 

hvernig  þeim  líður  þegar  kemur  að  börnunum  og  heimilinu.  Hvort  þeir  finni  sig 

utanveltu  eða  hvort  þetta  sé  eins  og  þeir  hafi  aldrei  farið.  Komið  verður  inn  á 

börnin og hvernig þeim finnst þau upplifa þessa fjarveru og að lokum hvernig þeir 

sjálfir upplifa sig sem feður og hvort, að þeirra eigin mati, þeir séu að standa sig. 

Markmið  þessa  verkefnis  er  ekki  að  alhæfa  út  frá  niðurstöðunum  yfir  á 

heildarhóp  hérlendra  sjómanna,  enda  er  það  ekki  eðli  eigindlegra 



7 
 

rannsóknarniðurstaðna  að  alhæfa  út  frá  niðurstöðum. Markmiðið  hér  er  aftur  á 

móti að gefa  innsýn  í upplifun og reynslu þeirra  fimm viðmælenda sem rætt var 

við  vegna  verkefnisins  og  segja  frá  hver  upplifun  þeirra  er  af  því  að  samhæfa 

sjómennsku og föðurhlutverkið. 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2.  Fræðilegur bakgrunnur 

Rannsóknir  í menntunarfræðum hér á  landi eru frekar nýjar af nálinni en á árum 

áður  voru  flestar  rannsóknir  í  formi  doktorsrannsókna  og  gerðar  við  erlenda 

háskóla.  Fyrir  rúmlega 30 árum var Kennaraháskóli  Íslands  settur á  laggirnar,  en 

hann var afurð Kennaraskóla Íslands. Á svipuðum tíma fór Háskóli Íslands að bjóða 

upp á BA‐próf í uppeldisfræði. Síðan þá hafa fleiri háskólar á Íslandi farið í að bjóða 

upp  á  námsleiðir  sem  stefna  að  menntunarfræðum  og  uppeldi,  sérstaklega  í 

menntun kennara. Með því hefur fjölgað í röðum þeirra sem stunda rannsóknir á 

sviði uppeldis og mennta. Fyrir rúmum 10 árum hófst kennsla  í kynjafræðum við 

Háskóla  Íslands  og  eitt  námskeið  var  kennt  í  kynjafræðum  við  Háskólann  á 

Akureyri en það námskeið var einungis þriggja eininga og hluti af þrjátíu eininga 

námi í nútímafræði (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004).  

 

2.1 Sjómennskan 

Þegar  talað  er  um  íslenskan  sjávarútveg  er  eðlilegt  að  fólk  hugsi  strax  um 

aflaverðmæti  og  þá  fjármuni  sem  sjávarútvegurinn  færir  Íslendingum  til 

þjóðarbúsins. Í fyrstu veiddu Íslendingar einungis til að eiga í sig og á en fljótlega 

fóru þeir að versla með fisk. Það var svo í kjölfar kristnitökunnar sem neysla á fiski 

jókst hér á  landi og strax á miðöldum var fiskur orðinn ein helsta útflutningsvara 

Íslendinga. Þrátt fyrir að stjórn Íslendinga og forræði yfir fiskimiðunum hafi þróast 

alla tuttugustu öldina urðu aðalkaflaskilin árið 1976. Það ár háðu Íslendingar harða 

baráttu  fyrir  fullum  rétti  yfir  fiskimiðum  sínum.  Tímabilið  frá  þessu  ári  hefur 

markað  íslenskan  sjávarútveg  sem hefur  leitt  til  að  sjávarútvegur  Íslendinga  er  í 

senn bæði hagkvæmur og sjálfbær í nýtingu á auðlindum. Ísland hefur komið sér í 

fremstu  röð  sjávarútvegsþjóða  enda  eru  íslenskir  sjómenn  afkastamiklir  og  var 

aðeins hraustmennum ætlað að fara á sjóinn. Tæknin hefur breyst og Íslendingar 

hafa  tileinkað  sér  nýjustu  tækni  í  fiskveiðum  sem  skilað  hafa  yfir  2  milljónum 

tonna  í  afla  síðustu  ár  og  voru  sjávarafurðir  um  57%  af  heildarverðmæti  í 

vöruútflutningi árið 2005 (Ingólfur Ingvarsson og Samúel Ingi Þórisson, 2006). 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2.2 Skilgreiningar á lykilhugtökum 

Þau lykilhugtök sem koma fram í ritgerðinni eru föðurhlutverk, uppeldi, geðtengsl 

og sjómennska. Föðurhlutverk vísar  í þátttöku karla  í uppeldi og umönnun barna 

sinna (Ingólfur V. Gíslason, 1997). Uppeldi er að hafa áhrif. Það er foreldranna að 

sjá til þess að vel rætist úr börnunum og þurfum við að stuðla að því jákvæða og 

minnka  hið  neikvæða  því  það  er  okkar  að  kenna  þeim  (Árni  Sigfússon,  1993). 

Geðtengsl  (e.  attachment)  eru  djúp  tilfinningatengsl  á  milli  tveggja  einstaklinga 

(Shaffer,  2002).  Sjómennskan  vísar  til  eins  elsta  atvinnuvegs  Íslendinga  sem er  í 

senn hagkvæmur og sjálfbær (Ingólfur Ingvarsson og Samúel Ingi Þórisson, 2006).  

 

2.3 Tengsl og sambönd feðra og barna 

Börn mynda tengsl við fólk sem þau þekkja og sjá reglulega. Það á ekki eingöngu 

við mæður og feður heldur líka systkini, ömmur, afa og leikskólakennara svo dæmi 

sé tekið. Þegar börn verða kvíðin eða óhamingjusöm vilja flest þeirra fá umhyggju 

og  huggun  frá  mæðrum  sínum.  Hinsvegar  breytist  þetta  strax  á  öðru  ári  og  ef 

barninu  líður vel brosir það og gefur  sig  jafnt að báðum  foreldrum. Einnig hefur 

verið  sýnt  fram  á  að  feður  barna  eins  til  fimm  ára  finna  alveg  jafnmikið  fyrir 

aðskilnaðarkvíða og mæður og hafa  jafnmiklar áhyggjur af áhrifum aðskilnaðar á 

börnin.  Hinsvegar  breytist  þetta  þegar  börnin  eldast, mæðurnar  koma meira  að 

líkamlegri  umhyggju og  sýna ástúð á meðan  feðurnir  eyða meiri  tíma  í  samveru 

sem viðkemur leikjum (Berk, 2009).  

Gert  er  ráð  fyrir  að  flest  börn  í  vestrænum  samfélögum  myndi  tengsl  við 

foreldra sína. Í upphafi einblíndu rannsóknir meira á tengsl ungbarna við foreldra 

sína  en  sannanir  eru  fyrir  því  að  tengsl  eru  ekki  síður mikilvæg  fyrir  eldri  börn. 

Einnig hafa flestar rannsóknir einblínt á sambönd mæðra við börn sín  í amerísku 

samfélagi (Cummings og Cummings, 2002). Það var ekki fyrr en tiltölulega nýlega 

sem föðurhlutverkið var talið skipta einhverju máli. Þetta hlutverk hefur breyst svo 

um munar í tímanna rás og í dag eru feður taldir alveg jafn mikilvægir í uppeldi og 

umönnun  barna  sinna.  Í  Bandaríkjunum  þekkist  að  karlar  eru  heimavinnandi 

húsfeður  á meðan mæðurnar  eru  útivinnandi  og  sjá  fyrir  heimilinu.  Þó  að  þessi 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hlutverk  virðist mismunandi  á milli  þjóðfélaga  eru  þau  í  raun  eins  (Newman  og 

Grauerholz, 2002). Tengslin sem börn mynda við feður eru ekki ólík ef faðirinn sér 

jafn mikið um barnið eða meira en móðirin gerir. Feður eru líklegri til að leika við 

börnin þegar þeir eyða tíma með þeim en þeir eru ef  til vill ekki eins meðvitaðir 

um til að mynda matarvenjur barnsins og móðirin.  Ef feður eru til staðar og sýna 

mikla væntumþykju sækir barnið alla jafna líka til þeirra eftir huggun. Það sem er 

ólíkt, gæti verið að mæður eru yfirleitt meira með börnin en feðurnir. Í vestrænum 

samfélögum  er  það  oft  þannig  að  karlmennirnir  eru  fyrirvinna  heimilisins  og 

mæðurnar eru heima með börnin. Því er ekki skrýtið að börnin myndi frekar tengsl 

við  þær.  Þær  eru  til  staðar  fyrir  þau  hvenær  sólarhringsins  sem  er.  Ef  þessu  er 

snúið við, að móðirin sé fyrirvinnan snýr barnið sér frekar til föðurins eftir öryggi 

og ást (Cole, Cole og Lightfoot, 2009). Freud hélt því fram að munnsvæði barna og 

þeir  verknaðir  sem  fylgdu því,  eins og borða,  sjúga,  sleikja,  kyngja og bíta,  væru 

mikilvægastir  hjá  ungbörnum og  það  væru  yfirleitt mæðurnar  sem  sinntu  þeim. 

Þannig sýndi Freud fram á að mæðurnar gegndu  lykilhlutverki  í þroska ungbarna 

og voru  feðurnir virtir að vettugi. Freud gerði ekki  ráð  fyrir að þeir hefðu áhrif á 

þroska barna  fyrr  en  seinna á æviskeiði  þeirra  (Parke,  1981).  Það  var  síðan  fyrir 

meira  en  þrjátíu  árum  sem  Schaffer  og  Emerson  komu  með  sannanir  fyrir  að 

meirihluti  ungra  barna  myndaði  tengsl  við  feður  sína  á  öðru  ári  (Grossmann, 

Grossmann, Fremmer‐Bombik, Kindler, Scheuerer‐English og Zimmermann, 2002). 

     Undanfarin ár hafa vísindamenn á félagslega sviðinu lagt áherslu á mikilvægi 

þátttöku  feðra  í  lífi  barna  sinna  þar  sem  þeir  vilja  meina  að  þátttaka  beggja 

foreldra hafi mikilvæg þroskaáhrif á börnin  (Bulanda, 2004). Rannsókn sem gerð 

var á viðbrögðum feðra og mæðra við gráti ungbarna sýndi að enginn munur var á 

viðbrögðum  þeirra.  Bæði  kynin  sýndu  sömu  útkomu  á  mælingum  og  sögðu  frá 

sömu upplifunum við  grátinum  (Schaffer,  1990).  Rannsókn  sem Mary Ainsworth 

framkvæmdi  til að meta geðtengsl barna og  foreldra, einnig þekkt sem „Strange 

situation“  tók mið af mæðrum en niðurstöður hafa  sýnt að þrátt  fyrir  að  flestar 

rannsóknir  taki  mið  af  tengslum  mæðra  við  börn  sín  þá  hafa  aðrar 

rannsóknarniðurstöður  sýnt  að  börn  mynda  einnig  sterk  tengsl  við  feður  sína 

(Cummings  og  Cummings,  2002).  Það  sem  hefur  aðallega  verið  rannsakað  í 

tengslum  við  feður  og  börn  er  þroski  og  velferð  barnanna.  Minna  hefur  verið 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einblínt  á  hvaða  áhrif  þetta  hefur  á  feðurna.  Rannsóknarniðurstöður  Castillo, 

Welch og  Sarver  (2011)  sýndu að  feður  sem búa með börnum  sínum og  feður  í 

eldri kantinum taka meiri þátt í lífi barna sinna, og með þeim niðurstöðum mætti 

hjálpa  feðrum og styðja þá  í að mynda betri  tengsl og verða betri  foreldrar. Þeir 

feður sem búa ekki á heimilinu eru líklegri til að verða að minnihlutahópi, giftast 

aldrei,  hafa minni menntun,  eru  yngri,  frekar  atvinnulausir,  þéna minna  og  fara 

frekar  út  í  áhættusamt  líferni  en  þeir  feður  sem  búa  á  heimilum  barna  sinna. 

Rannsóknarniðurstöður  hafa  einnig  sýnt  fram  á  bæði  neikvæð  sem  og  jákvæð 

tengsl á milli  feðra sem búa á heimilinu og barna þeirra. Hið  jákvæða er að sýnt 

hefur  verið  fram  á  að  búseta  feðra  og  þátttaka  þeirra  á  heimilinu  hefur  jákvæð 

áhrif  á  andlegan,  félagslegan  og  tilfinningalegan  þroska  barna  þeirra,  betri 

námsárangur  og  heilbrigðari  vinatengsl.  Börn  feðra  sem  hinsvegar  búa  ekki  á 

heimilinu  og  taka  lítinn  sem  engan  þátt,  sýna  neikvæðari  þroska  á  félagslega, 

andlega og tilfinningalega sviðinu, verri námsárangur og verri hegðun (Castillo og 

fl., 2011). 

Þegar  barn  fæðist  reynir  á  feðurna  að  sýna  góða  föðurímynd.  Ef  sjálfsmynd 

þeirra er góð eru þeir betur í stakk búnir til að takast á við föðurhlutverkið og taka 

meiri þátt en þeir sem hafa ekki sterka sjálfsmynd. Þeir eru líklegri til að draga sig í 

hlé þegar kemur að uppeldishlutverkinu. Það fer einnig eftir fjölskyldu, efnahags‐, 

félags‐  og menningarlegri  stöðu  feðra  hvort  og  hvernig  þeirra  þætti  er  háttað  í 

uppeldi  barnanna  og  hvort  þeir  taki  mikinn  eða  lítinn  þátt  í  því.  Þá  hefur 

hjúskaparstaða  þeirra  áhrif.  Feður  sem  búa  ekki  með  barnsmæðrum  sínum  en 

koma reglulega í heimsókn eru líklegri til að taka þátt  í  lífi barna sinna heldur en 

þeir sem gera það ekki (Castillo o.fl., 2011). 

Eins  og  farið  hefur  verið  í  tengjast  feður  börnum  sínum  ekkert  síður  en 

mæðurnar. Þeir sýna þeim ekki minni umhyggju eða hlýju og eru alls ekki verri en 

mæðurnar í þessum hlutverkum. Konur eru ekki betur til þess fallnar  líffræðilega 

að vera foreldrar, ef frá er talin brjóstagjöf. Karlmenn og konur gera hlutina ekki 

eins þar sem reynsla þeirra er ólík en heimurinn er í sífelldri mótun og ný menning 

er að mótast (Ingólfur V. Gíslason, 2002). 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2.4 Geðtengsl 

Geðtengsl  (e.  attachment)  myndast  og  þróast  á  milli  barna  og  umönnunaraðila 

með  samneyti  og  samveru,  börn  fæðast  ekki  með  þessi  tengsl  (Gray,  2002). 

Geðtengsl eru djúp tilfinningatengsl á milli tveggja einstaklinga (Shaffer, 2002) og 

eru  þau  þungamiðja  í  samskiptum barna  og  foreldra.  Barnið  þarf  öryggi  og  slíkt 

öryggi  upplifir  það  í  tilfinningalegu  sambandi  við umönnunaraðila  (Ainsworth og 

Bowlby,  1991).  John  Bowlby  setti  fram  fyrstu  geðtengslakenninguna  um  miðja 

tuttugustu öldina og er höfundur hennar (Berk, 2010) og lýtur sú túlkun að þeim 

félagslegu böndum og ást sem myndast á milli uppalanda og barns. Bowlby sagði 

geðtengslin  vera  einn  af  mikilvægari  þáttum  í  þróun  manna  á  persónuleika 

(Maccoby,  1980).  Fleiri  fræðimenn  eins  og  Sigmund  Freud  og  Erik  Erikson  hafa 

fjallað  um  geðtengslamyndun  og  áhrif  hennar.  Erikson  sagði  að  grunnur  væri 

lagður  að  tengslamyndun  barns  strax  á  fyrsta  ári  og  Freud  taldi  að  nýburinn 

tengdist þeim sem veitti munnlega ánægju (Santrock, 2004). Það var svo á áttunda 

áratug  tuttugustu  aldar  (Bretherton,  1994)  sem Mary  Ainsworth  nýtti  sér  vinnu 

Bowlby  og  hugmyndir  hans  um  geðtengsl  þegar  hún  setti  upp  rannsóknina  á 

Undarlega aðstæðuprófinu (e. Strange situation) en sú rannsókn fólst í að fylgjast 

með börnum á aldrinum 12‐18 mánaða og viðbrögðum þeirra þegar þau voru sett 

í  þær  aðstæður  að  vera  aðskilin  frá  umönnunaraðilanum  sínum  í  stuttan  tíma. 

Viðbrögð þeirra  voru  síðan metin  að nýju þegar umönnunaraðilinn  kom  til  baka 

(Berger, 2005). Upphafið að þessari rannsókn má rekja til þess að Ainsworth hafði 

fylgst með samskiptum, tengslum sem varða öryggi og streituviðbrögð barna, við 

mæður  sínar  í  Baltimore  og  Úganda  (Bretherton,  1994).  Í  stuttu  máli 

samanstendur aðstæðuprófið (e. strange situation) af átta þáttum í vissri röð, en 

sá þáttur sem er minnst stressandi er hafður fyrstur  í röðinni og svo koll af kolli. 

Fylgst er með barni í um það bil tuttugu mínútur. Fyrst koma móðir og barn inn í 

herbergi  fullt  af  leikföngum  og móðurinni  er  sýnt  hvar  hún  eigi  að  setja  barnið 

niður  og  barninu  boðið  að  leika  sér.  Síðan  sest  móðirin  í  stól  og  les  tímarit  á 

meðan  barnið  leikur  sér.  Að  þremur  mínútum  liðnum  kemur  ókunnugur 

einstaklingur  inn  í  herbergið  og  talar  við  móðurina  og  síðar  við  barnið  en  þá 

yfirgefur móðirin herbergið án þess að segja neitt. Eftir stutta stund snýr móðirin 

til  baka  og  sá  ókunnugi  yfirgefur  herbergið  og  fer móðirin  í  að  hugga  barnið  og 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reyna að fá það til að leika sér að nýju og yfirgefur svo herbergið aftur og kveður 

barnið. Því næst er barnið einsamalt í herberginu þar til ókunnugur aðili kemur inn 

í  herbergið  og  gefur  sig  að  barninu.  Að  lokum  kemur  móðirin  inn  í  herbergið, 

heilsar barninu og tekur það upp og á sama tíma yfirgefur sá ókunnugi herbergið. 

Allt  þetta  ferli  er  tekið  upp  á myndband og  síðan  skoðað og  greint.  (Ainsworth, 

Blehar, Waters og Wall, 1978). Greiningin felst í að sjá hvaða geðtengslamynstur á 

helst  við  barnið  en  geðtengslin  sem  um  ræðir  eru  trygg  geðtengsl,  ótrygg 

geðtengsl  og  ruglingsleg  geðtengsl  (Maccoby,  1980).  Barn  með  trygg  geðtengsl 

skoðar  herbergið,  er  óhrætt  við  þessar  aðstæður  og  gefur  sig  jafnvel  að  þeim 

ókunnuga  ef  það  sér  að  móðirin  hefur  samskipti  við  hann.  Það  sýnir  einnig 

aðskilnaðarkvíða  þegar  móðirin  yfirgefur  herbergið  (Gleitman,  Fridlund  og 

Reisberg, 1999). Því er öfugt farið þegar um ótrygg geðtengsl er að ræða en innan 

þess hóps  falla  ruglingslegu geðtengslin  (Ainsworth og Bowlby, 1991). Þrátt  fyrir 

að flestar rannsóknir taki mið af tengslum milli barna og mæðra þykir sannað að 

börn eru alveg jafnlíkleg til að mynda geðtengsl við feður sína, hvort sem það eru 

trygg eða ótrygg geðtengsl (Cummings og Cummings, 2002) 

Það voru rannsóknarniðurstöður Ainsworth sem sýndu fram á að börn mynda 

tengsl við báða foreldra sína en áður hafði Bowlby með sínum kenningum haldið 

fram að mikilvægustu geðtengslin mynduðust á milli móður og barns. Að auki hafa 

rannsóknir Bowlbys sýnt fram á að kjöraðstæður til tengslamyndunar eru á fyrstu 

tveimur árum barns en eftir þann tíma verða tengslin ekki eins sterk. Þetta skeið 

kallaði  hann  einskonar  næmiskeið  og  þá  sérstaklega  tímabilið  frá  sex  til  tólf 

mánaða aldurs. Því betri og traustari sem tengslin eru á milli barna og uppalenda 

því meiri líkur á að eitthvað jákvætt verði úr barninu á fullorðinsárum, hvort sem  

er andlega eða í samskiptum við aðra (Ainsworth og Bowlby, 1991). 

  

2.5 Karlmenn og uppeldi 

Aðskilnaður  vinnu  og  heimilis  (e.  separate  spheres)  á  fyrstu  áratugum 

iðnbyltingarinnar  tók mið  af  því  að  staður  konunnar  væri  á  heimilinu  en  staður 

karlmannsins væri utan þess og á vinnumarkaðnum. Þessi aðskilnaður varð til þess 

að líkamleg og andleg gjá myndaðist á milli feðra og barna. Allt frá í kringum 1920 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hafa sálfræðingar talað um að það geti stofnað þróun kynhlutverks barna í hættu 

ef feður eru ekki til staðar eða taka ekki þátt í uppeldinu (Newman og Grauerholz, 

2002).  Í  gegnum  tíðina  hafa  sumir  viljað  meina  að  karlmenn  séu  einungis 

líffræðileg nauðsyn, að þeir taki ekki þátt í uppeldi barna sinna, skipti ekki á bleyju 

eða  hiti  pela  og  haldi  sig  í  raun  algerlega  frá  barnaherberginu  og  láti  allt  sem 

tengist  barninu  og  börnunum  í  hendur  eiginkvennanna.  Hægt  er  að  deila  um  

hvort þetta  sé eins algengt og margir  vilja meina en  í dag er ekki  til  einhver ein 

týpa af feðrum. Sumir sjá alfarið um uppeldi barna sinna, aðrir koma ekki nálægt 

því og taka ekki þátt í neinu og svo eru menn sem eru mitt á milli þessara tveggja 

póla. Hinn fjölbreytti heimur sem við lifum í nú í dag og stjórnast af breyttri tækni, 

breyttum efnahag og hugmyndafræði breytir túlkuninni sem við höfum á hvað það 

er  að  vera  faðir  (Parke,  1981).  Líffræðilega  séð  var  það,  og  er,  á  herðum 

mæðranna að hugsa um börnin. Þær gengu með þau, fæddu þau og sáu þeim fyrir 

fæðu fyrstu mánuði  lífsins. Líffræðilega séð þurfti aðeins karlmenn til  frjóvgunar. 

Þetta hefur verið séð sem hið hefðbundna viðhorf í gegnum tíðina þegar litið er á 

uppeldisvæntingar  til  karlmanna. Eins og  fram hefur komið er þetta ekki  svona  í 

dag. Hlutirnir hafa breyst og karlmenn eru mun duglegri að sinna skyldum sínum í 

uppeldinu  nú  en  áður  (Schaffer,1990).  Á  átjándu  öld  voru  feður  frekar  taldir 

aðalforeldrið en móðirin. Þeir voru viðriðnir allt það almenna sem tengist börnum 

sem  og  menntun  þeirra  er  við  tengjum  meira  móðurhlutverkinu  í  dag.  Þegar 

iðnbyltingin reið yfir á nítjándu öld var þeim heimi sem karlmenn og feður höfðu 

stjórnað kollvarpað. Nú var einungis litið á hlutverk feðra að vera fyrirvinna og sjá 

heimilinu fyrir því sem þurfti en það fór engu að síður eftir því í hvaða stétt menn 

voru. Atvinnuleit  sendi  fátæka menn  í  burtu  frá heimilum  sínum, hermenn  voru 

einnig  í burtu en aftur á móti voru það til dæmis bændur og viðskiptamenn sem 

komu meira að uppeldinu. Það var svo seint á tuttugustu öldinni sem karlmenn úr 

öllum stéttum samfélagsins fóru að taka meiri þátt í daglegum þörfum og lífi barna 

sinna (Newman og Grauerholz, 2002). 

Norrænu  velferðarríkin  hafa  lagt mikla  áherslu  á  það  undanfarin  ár  að  báðir 

foreldrar komi að umönnun barna sinna og það sé hagur barnanna. Reynt hefur 

verið að steypa af stóli hefðbundinni verkaskiptingu karla og kvenna og reynt að fá 

mæður meira út á vinnumarkaðinn og skapa þeim þar  tækifæri. Feðrum hefur á 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móti verið gefið tækifæri til að annast og sjá um börnin (Guðný Björk Eydal, 2006).  

Ingólfur V. Gíslason (2004) gerði rannsókn á 25 körlum á aldrinum 20‐35 ára. Hann 

tók viðtöl við þá og komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að karlmenn telji sig 

vinna heimilisstörfin  til  jafns á við konurnar var það  í  grunninn þannig að konan 

hafði  oftar  valdið  og  ábyrgðina.  Einnig  kemur  fram  hjá  Ingólfi  að  námsval 

endurspegli  oft  fjölskylduhlutverk.  Ingólfur  (2004)  spyr  þeirra  spurninga  hvernig 

karlmenn eigi til að mynda að taka samskonar ábyrgð á heimilishaldi ef þeir þurfa 

að  dveljast  langtímum  saman  í  burtu  vegna  vinnu  sinnar.  Hann  spyr  að  þessu  í 

tengslum  við  nám  og  námsval  kynjanna  en  áhugavert  er  að  spyrja  að  þessu  í 

tengslum við það sem um er rætt í þessari ritgerð.  

Ef litið er á muninn á uppeldi karla og kvenna sést að karlar og konur leika sér 

ekki á sama hátt við börn sín. Mæðurnar útvega oftar leikföng, tala við börnin og 

leika  sér  í  rólegri  leikjum á meðan  feður eru meira  í  spennandi  leikjum þar  sem 

meira er af líkamlegum snertingum en þetta á frekar við um leiki feðra við stráka 

en stelpur  (Berk, 2009). Talað hefur verið um að feður og mæður hafi ólíkan stíl 

þegar kemur að samskiptum við ung börn. Spurningin er hinsvegar hvort það sé 

vegna þess að móðirin sé frumumönnunaraðilinn en faðirinn þar á eftir. Þrír hópar 

foreldra  voru metnir með  það  í  huga  að  sjá  hvernig  bein  samskipti  voru  á milli 

foreldranna og fjögurra mánaða barna þeirra. Einn hópurinn innihélt mæður sem 

voru  aðal  umönnunaraðilar.  Annar  hópurinn  innihélt  feður  sem  voru  aðal 

umönnunaraðilar  og  sá  þriðji  samanstóð  af  feðrum  sem  voru  í  hópi  þeirra  sem 

voru  ekki  í  aðalhlutverki  í  umönnun  barna  sinna.  Tólf  foreldrar  voru  í  hverjum 

hópi,  háskólagengið  millistéttarfólk.  Niðurstöður  sýndu  mun  á  feðrunum  og 

mæðrunum. Til dæmis höfðu feðurnir  tilhneigingu til að  leika  frekar við börn sín 

heldur  en  að  halda  á  þeim.  Mesti  munurinn  fólst  engu  að  síður  í 

frumumönnunaraðilunum,  feðrum  og  mæðrum,  og  þeim  sem  eru  ekki  í 

aðalhlutverkinu,  það  er  feðrunum.  Fyrri  hópurinn  sýndi  meiri  samskipti  í  formi 

hærri raddtíðni, fleiri brosum og þess háttar á meðan seinni hópurinn hagaði sér 

meira með óformlegum hætti (Schaffer, 1990). 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2.6 Föðurhlutverk og fjölskyldustefna 

Oft hefur verið talað um hið svokallaða fyrirvinnuhlutverk karlmanna en það snýst 

um að karlar eigi að sjá fyrir heimilinu. Hin ýmsu sjónarmið greinir þó á. Þá telja 

þeir sem aðhyllast íhaldssjónarmiðið að körlum sé það eðlislægt að vernda konur 

sínar og sjá fyrir þeim fjárhagslega og verja þurfi hin hefðbundnu hlutverk kvenna 

og  karla  í  kjarnafjölskyldunni.  Á  hinum  enda  sjónarmiðanna  er 

karlfrelsunarsjónarmiðið sem leggur áherslu á að frelsa karla undan þeim byrðum 

sem  á  þá  er  lagðar,  til  að  mynda  þetta  fyrirvinnuhlutverk  (Ingólfur  Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Undanfarna áratugi hafa lönd í hinum vestræna heimi orðið 

vitni  að  miklum  breytingum  í  félagslegum  hlutverkum  kynjanna.  Það  sem  áður 

þótti sjálfsagt að konan sæi um heimili og börn á meðan karlinn sæi eingöngu um 

að færa björg í bú þykir ekki svo sjálfsagt lengur. Karlmenn hafa undanfarin 30‐40 

ár komið sífellt meira að uppeldi barna sinna,  til dæmis vegna þess að konurnar 

fóru  að  vinna meira  úti  en þrátt  fyrir  að þær  séu heimavinnandi  hefur  það  ekki 

áhrif á að feðurnir sinni börnum sínum. Einstæðum feðrum hefur líka fjölgað og í 

Bandaríkjunum fjölgaði þeim um 510% á árunum 1970‐2000. Rannsóknir hafa sýnt 

að  feður hafa mikil  áhrif á börn  sín ef þeir  taka þátt  í  lífi þeirra og uppeldi, ekki 

aðeins með því að fara með þeim í bíó heldur einnig með því að eyða tíma með 

þeim og  ræða málin,  vandamál,  kynnast  vinum þeirra og vera með á nótunum  í 

skólalífi barna sinna og svo mætti lengi telja (Cole, Cole og Lightfoot, 2009). 

Miklar  breytingar  hafa  orðið  á  íslenskri  fjölskyldustefnu  sem  felast  meðal 

annars  í  lögum sem sett voru um fæðingar‐ og  foreldraorlof, en þau gjörbreyttu 

meðal  annars  réttindum  feðra  til  fæðingarorlofs  og  í  rannsókn Guðnýjar  Bjarkar 

Eydal  (2004) á  samþættingu  foreldra á atvinnuþátttöku og umönnun barna kom 

fram að feður unnu fleiri vinnustundir en mæðurnar bæði fyrir og eftir fæðingu en 

um  82%  feðranna  unnu  í  40  klukkustundir  á  viku  eða  meira  á  fyrstu  þremur 

mánuðum eftir fæðingu barns. Einnig kom í ljós að strax á öðrum mánuði dregur 

úr þátttöku feðranna í umönnunarhlutverkinu og við sex mánaða aldur barnsins er 

það nær  eingöngu móðirin  sem annast  barnið.  Þrátt  fyrir  að  feðurnir  taki minni 

þátt í umönnun á fyrstu æviárum barnanna eykst þátttaka feðranna eftir því sem 

börnin eldast. Ekki er hægt að deila um að  feður hafa áhrif á  líf barna sinna. En 

þrátt fyrir þessar breytingar í samfélaginu eru enn til staðar þau viðhorf að konan 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eigi  frekar  að  sinna  uppeldi  og  umönnun  barnanna.  Einnig  eru  kynslóðaskipti 

sjáanleg  en  eldri  kynslóðir  óar  við  þeirri  þróun  að  karlmenn  séu  að  taka 

fæðingarorlof  (Ingólfur  V.  Gíslason,  2002).  Í  langtímarannsókn  Önnu  Sarkadi, 

Robert Kristiansson, Frank Oberklaid og Sven Bremberg (2007) um áhrif þátttöku 

feðra á þroska barna kom meðal annars í  ljós að börn nutu góðs af sambúð með 

feðrum sínum sem lýsti sér  í minni árásarhneigð og færri hegðunarvandamálum, 

lægri glæpatíðni og hærri greindarvísitölu. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til 

þess að þátttaka feðra hefði jákvæð áhrif á hvernig börnunum reiddi af félagslega, 

sálfræðilega, hegðunarlega og vitsmunalega.  

Föðurhlutverkið  hefur  einnig  áhrif  á  karlmennina  og  heilsu  þeirra.  Rannsókn 

sem  gerð  var  árið  2001  sýndi  að  karlmönnum  fannst  það  merki  um  þroska  að 

verða  feður  og  upplifðu  þeir  einnig  aukið  sjálfstraust.  Sumum þeirra  fannst  þeir 

geta  tjáð  tilfinningar  sínar betur  en  áður.  Rannsókn  sem gerð  var  á  700 þúsund 

karlmönnum  í  Svíþjóð  sýndi  að  karlmenn  sem  ekki  voru  viðriðnir  uppeldi  barna 

sinna  voru  í  meiri  hættu  að  láta  lífið  fyrr  en  þeir  sem  bjuggu  við 

fjölskylduaðstæður  og  sinntu  föðurhlutverkunum.  Einnig  eru  þeir  líklegri  til  að 

stunda áhættusamara líferni, til dæmis mikla drykkju og misnotkun fíkniefna. Það 

eru  því  ekki  einungis  börnin  sem  njóta  góðs  af  þátttöku  feðranna  í  uppeldinu 

heldur er það einnig feðrunum í hag (WHO, e.d.). 

 

2.7 Samantekt 

Það  tíðkast  ekki  lengur  að  konan  sé  heima  og  sinni  uppeldi  og  heimili  á meðan 

karlinn vinnur úti og færir björg í bú. Hins vegar er lífseig sú kynjaskipting starfa á 

vinnumarkaði  (Ingólfur  Ásgeir  Jóhannesson,  2004).  Samkvæmt  Hagstofu  Íslands 

(e.d.)  voru 1800 konur heimavinnandi  á  árunum 2003‐2011 en einungis um 200 

karlar.  Á  árunum  2008‐2010  voru  4700  karlar  sem  höfðu  fiskveiðar  að  atvinnu 

samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.).  

Aðilar sem rannsakað hafa velferð barna almennt hafa bent á að þrátt fyrir að 

aukning  hafi  orðið  á  rannsóknum  á  feðrum  og  hlutverki  þeirra  hafi  ekki  orðið 

aukning  á  að  beina  athygli  að  föður‐  og  umönnunarhlutverki  karla.  Fræðimenn 

hafa bent á að þegar  rannsóknir hafa  snúist um karla og  föðurhlutverkið  sé það 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iðulega  gert  í  þeim  tilgangi  að  segja  hvað  betur  mætti  fara  í  hegðun  þeirra. 

Hlutverkum þeirra  í  fjölskyldulífi er  lýst  sem ófullnægjandi og að karlmenn hugsi 

lítið um annað en  starfsframa og að hann  sé ofar  á  forgangslista en  fjölskyldan. 

Fjölskyldan er  að  ganga  í  gegnum breytingar,  það  sem áður  var  talið  eðlilegt  að 

konan  væri  heima  og  sæi  um  heimilið  og  börnin  er  nú  að  ganga  í  gegnum 

póstmódernískar breytingar (VanEvery, 1999). 

Rannsókn  sem  gerð  var  af  Roland  E.  Bulanda  (2004)  og  náði  til  1088 

þátttakenda sýndi að áhrif hugmyndafræði kynjanna eru bein. Feður sem eru ekki 

með hefðbundin kynjaviðhorf, eru frjálslyndari, sinna börnum sínum meira og gefa 

sér meiri tíma með þeim heldur en feður sem sjá kynhlutverkin í bókstaflegu ljósi. 

Það fer því eftir því hvernig  feður  líta á kyngervi hvernig áhrif það hefur á magn 

þátttöku þeirra  í  lífi  barna  sinna. Þjóðfélagið breytist ört og hafa  foreldrar nú  til 

dags mun minni tíma með börnum sínum en áður fyrr og hafa ýmsar rannsóknir 

sýnt  fram á að þessi  skortur á samverustundum sé ein mesta ógn  fjölskyldunnar 

(Berns, 2007). Einnig hafa þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á þroska barna í 

mismunandi fjölskyldum sýnt að börn sem alast upp á heimili þar sem feðurnir eru 

virkir  í  bæði umönnun og uppeldi  sýni meira  af  vitsmunalegum hæfileikum. Það 

má segja að börn sem alast upp á heimili þar sem mikil hamingja ríkir og jafnrétti á 

báða  bóga,  þroskast  betur  en  barn  sem elst  upp  við  hið  gagnstæða  (Ingólfur  V. 

Gíslason,  2002).  Bent  hefur  verið  á  í  rannsóknarniðurstöðum  að  börn  sem  alast 

upp án  feðra mynduðu neikvæð persónuleikaeinkenni  sem gerði  frekari aðlögun 

þeirra  mun  erfiðari.  Rannsókn  sem  gerð  var  í  seinni  heimsstyrjöldinni  sýndi  að 

börn  manna  sem  voru  í  burtu  vegna  herskyldu  í  ár  eða  meira  sýndu  feðurna  í 

hlýrra  ljósi  í  dúkkuleik  heldur  en  þá  sem  í  raun  voru  heima  (Rembowski,  1978). 

Rannsóknarniðurstöður  sem birtust  árið  1978  í Polish  psychological  bulletin  lutu 

að  áhrifum  af  fjarveru  feðra,  sem  unnu  á  kaupskipum,  á  börn  sín.  Áttatíu  börn 

kaupskipssjómanna voru í einum rannsóknarhópi og áttatíu börn í öðrum hópi þar 

sem  feður  voru heimavið.  Tilgangur  rannsóknarinnar  var  að  kanna áhrif  fjarveru 

feðranna  á  tilfinningaleg  viðhorf  barnanna  til  systkina  og  foreldra  sem  og  til  að 

ákvarða hvort fjarvera föðurins hafi áhrif á þessi tilfinningalegu viðhorf barnanna. 

Niðurstöður  voru  þær  að  börnin  litu meira  upp  til  feðranna  sem  voru mikið  að 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heiman en þeirra sem voru heimavið en fjarvera þeirra hafði engin tilfinningaleg 

áhrif á viðhorf barnanna til systkina sinna. (Rembowski, 1978). 

Eins og sést er þátttaka feðra í uppeldi barna sinna mikilvæg, ekki einungis fyrir 

börnin  og  þroska  þeirra  heldur  einnig  fyrir  feðurna.  Þrátt  fyrir  að  hlutverk 

umönnunaraðilans hafi áður fyrr verið á herðum konunnar hefur það breyst með 

tíð og tíma og eru karlmenn farnir að taka mun meiri þátt í uppeldi og umönnun 

barna  sinna.  Það  sem  áður  þótti  kvenmannsverk  er  nú  á  herðum  beggja  kynja. 

Þrátt  fyrir  að  fyrirvinnuhlutverkið  hafi  verið  á  herðum  karlmanna  er  langt  síðan 

konur  fóru að  vinna meira utan heimilis  og þá er það karlanna að  stíga  inn  í  og 

sinna sínum skyldum. Föðurhlutverkið er mikilvægt, ekki er hægt að deila um það. 

Tengsl og sambönd barna við  feður sína eru gríðarlega mikilvæg  fyrir  framtíð og 

þroska þeirra og mikilvægt  fyrir  feður að mynda geðtengsl við börn sín strax því 

börnin mynda þau ekki einungis við mæður sínar heldur feður sína einnig. 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3.  Aðferð við athugun 

Þessi kafli skiptist í sex hluta. Í fyrsta hluta er sagt frá framkvæmd rannsóknar og 

aðferðum.  Annar  hluti  fjallar  um  val  á  þátttakendum  og  aðgengi  ásamt  því  að 

þátttakendur  eru  kynntir.  Í  þriðja  hlutanum  er  sagt  frá  framkvæmd 

rannsóknarinnar. Í fjórða hlutanum er gerð grein fyrir hugsanlegum vandamálum 

sem gætu komið upp í rannsóknarvinnunni. Fimmti hlutinn snýr að siðferðilegum 

þáttum  rannsóknarinnar  og  hvað  ber  helst  að  varast. Mikilvægi  rannsóknar  er 

sjötti og síðasti hluti kaflans. 

 

3.1 Framkvæmd rannsóknar og aðferðir 

Notast  var  við  eigindlega  rannsóknaraðferð  (e.  qualitative  research)  í  þessari 

rannsókn en tilgangur eigindlegra rannsókna er að varpa ljósi á félagsleg fyrirbæri. 

Við notum eigindlegar rannsóknir þegar við þurfum nákvæman skilning og þegar 

við  viljum  lýsa  veruleika  annars  fólks  eins  og  það  upplifir  hann,  en  það  er  ekki 

okkar  að  leggja mat  á  hann.  Eigindlegar  rannsóknir  byggjast  á  aðleiðslu,  það  er, 

unnið er frá hinu víða til hins sértæka og þannig nær rannsakandinn að skyggnast 

inn  í  félagslegan  veruleika  viðfangsefnisins  hverju  sinni  og  útskýra  þá merkingu 

sem þátttakandinn leggur í líf sitt og aðstæður (Esterberg, 2002). Tekin voru fimm 

hálfstöðluð  einstaklingsviðtöl  (e.  semistructured  interviews)  en  með  þeirri 

rannsóknaraðferð  fær  rannsakandi  tækifæri  til  að  skoða  viðfangsefnið  opinskátt 

en á sama hátt fá viðmælendur að nota sín eigin orð til að tjá sig (Esterberg, 2002).  

Viðtöl  eru eitt  algengasta  formið  í  eigindlegum  rannsóknaraðferðum enda er 

oft  sagt  að  viðtöl  séu  hjarta  eigindlegra  rannsókna.  Við  val  á  viðmælendum  var 

notast  við  markvisst  úrtak  (e.  purposive  sampling)  þar  sem  í  upphafi  var  vitað 

hvaða  skilyrði  viðmælendur  þyrftu  að  uppfylla.  Viðmælendur  þurftu  að  vera 

sjómenn, kvæntir eða í sambúð með fleiri en eitt barn eldri en tveggja ára. Einnig 

var  notast  við  veltiúrtak  (e.  snowball  sampling)  þar  sem  viðmælendur  bentu  á 

aðra  mögulega  viðmælendur  sem  hægt  var  að  hafa  samband  við  og  óska  eftir 

þátttöku þeirra (Esteberg, 2002). 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3.2 Val á þátttakendum og aðgengi  

Eins og  sést hér að ofan var notast  við veltiúrtak  (e.  snowball  sampling)  sem og 

markvisst  úrtak  (e.  purposive  sampling)  við  val  á  þátttakendum.  Ramminn  sem 

rannsakandi gaf sér var að starfsaldur viðmælenda var að lágmarki þrjú ár sem og 

að þeir ættu  tvö börn eða  fleiri eldri en  tveggja ára. Þetta var gert  til að  fá  sem 

mest  út  úr  rannsókninni  og  til  að  geta  fengið  að  vita meira  um  líðan  barnanna. 

Einnig leitaðist höfundur við að hafa aldur viðmælenda fjölbreyttan svo að jafnvel 

væri hægt að sjá hvort einhver munur væri á þessu þá og nú. Viðmælendum var 

heitið  fullum  trúnaði  og  gert  ljóst  að  nafn  þeirra  sem  og  fjölskyldunnar  myndi 

aldrei koma fram í þeim gögnum sem rannsakandi léti frá sér. Öllum gögnum var 

eytt að lokinni ritgerðarvinnu, þar með talið viðtölum og nótum.   

3.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru fimm talsins. Þeir eru allir starfandi sjómenn 

og búa eða hafa búið á Akureyrarsvæðinu. Til að fela þátttakendur og koma í veg 

fyrir  að  upplýsingar  verði  persónugreinanlegar  hafa  þeim  verið  gefin  gervinöfn, 

sem hér verður vísað til. Aldur þeirra verður gefinn upp annaðhvort á bilinu 25‐44 

ára eða 45‐67 ára. Þetta er gert til að vernda öll persónueinkenni þeirra þar sem 

Akureyrarsvæðið er ekki stórt og þrátt fyrir að hópurinn sem sjómenn tilheyra sé 

stór,  er mikið  um  að  þeir  þekkist  innbyrðis  og  því  verða  öll    einkenni  falin  sem 

hægt  væri  annars  að  rekja  til  þeirra.  Staðarnöfnum hefur  verið  breytt  og  einnig 

hefur  þeim  upplýsingum  hvort  um  sé  að  ræða  börn,  fósturbörn  eða  stjúpbörn 

verið breytt á þann hátt að einungis verður talað um börn viðmælenda. 

Arnar Árnason er á eldra aldursbilinu. Hann er kvæntur, á þrjú börn og hefur 

stundað sjómennsku frá unglingsaldri.  

Einar Ármannsson er  á  yngra  aldursbilinu. Hann er  í  sambúð og  á þrjú börn. 

Hann hefur verið starfandi sjómaður í mörg ár.  

Ingvar  Jónasson  er  kvæntur  tveggja  barna  faðir  á  yngra  aldursbilinu.  Hann 

hefur  eins  og  hinir  viðmælendurnir  verið  á  sjó  frá  unglingsaldri  en  hefur  einnig 

unnið aðeins í landi. 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Sigurður  Friðriksson  er  kvæntur  þriggja  barna  faðir  og  tilheyrir  yngra 

aldursbilinu.  Hann  kemur  úr  stórum  hópi  systkina  og  hefur  unnið  á  sjó  í  fjölda 

mörg ár en einnig hefur hann unnið í landi.  

Tómas Kristjánsson tilheyrir eldra aldursbilinu. Hann er kvæntur og á tvö börn. 

Hann hefur verið alla sína tíð á sjó ef frá eru talin nokkur ár þar sem hann vann í 

landi.  

 

3.3  Framkvæmd  

Höfundur  áætlaði  að  taka  viðtöl  við  viðmælendur  og  gaf  sér  að  hvert  viðtal  og 

úrvinnsla þess tæki ca. viku í heildina. Samdar voru spurningar og var viðtalsrammi 

hafður  til  hliðsjónar  þegar  viðtölin  fóru  fram.  Viðtölin  voru  tekin  á  heimilum 

viðmælenda og reynt var að passa upp á að engar truflanir yrðu á meðan viðtölin 

færu  fram,  til  dæmis  börn  að  leik.  Einnig  þurfti  að  gæta  þess  að  viðmælendur 

væru heima en ekki á sjó og tekið var tillit til þess út frá tímarammanum. Viðtölin 

tóku  frá  30‐60  mínútum  að  undanskildu  einu  sem  aðeins  tók  um  15  mínútur. 

Fyrsta  viðtalið  fór  fram  miðvikudaginn  19.  október  2011  og  var  tekið  upp  á 

diktafón sem rannsakandi afritaði þegar heim var komið og vann úr þeim gögnum 

sem  fram  komu.  Næsta  viðtal  fór  fram  fimmtudaginn  29.  desember  2011,  það 

þriðja  föstudaginn 30. desember 2011,  fjórða mánudaginn 23.  janúar og  fimmta 

og  síðasta  viðtalið  var  tekið miðvikudaginn  25.  janúar  og  unnið  úr  þeim  á  sama 

hátt og fyrsta viðtalinu. 

Þegar  hverju  viðtali  fyrir  sig  lauk  hófst  vinna  við  skrif  á  nótum  og  kóðun  á 

samtalinu  (e.  coding) en það  er  fyrsta  skrefið  að  því marki  að  leggja merkingu  í 

gögnin. Byrjað var á opinni kóðun (e. open coding) þar sem markmiðið var að finna 

þemu í gegnum heildartextann með tilliti til greiningar. Að því loknu hófst vinnan 

við markvissa kóðun (e. focused coding) þar sem heildartextinn var lesinn línu fyrir 

línu  í  leit  að þema  til  að  finna mikilvæg  fyrirbæri,  safna þeim og greina  í  leit  að 

svörum við rannsóknarspurningunum (Esteberg, 2002). 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3.4 Hugsanleg vandamál 

Eitt  helsta  vandamálið  sem  hugsanlega  gat  komið  upp  var  reynsluleysi 

rannsakandans.  Reynsluleysið  gæti  ef  til  vill  haft  áhrif  á  vilja  viðmælenda  til  að 

opna sig á þann hátt sem best yrði á kosið fyrir rannsóknina. Einnig þurfti að gæta 

þess að fyrirfram gefnar hugmyndir um starf og líðan þeirra viðmælenda sem rætt 

var  við hefði  ekki  áhrif  á  túlkun.    Rannsakandi  varð  að  gæta þess  að  vera  skýr  í 

spurningum  og  ekki  vera  með  ómarkvissar  spurningar  en  það  er  eitt  af  þeim 

vandamálum  sem  komið  geta  upp  vegna  reynsluleysis.  Síðan  má  geta  þess  að 

rannsakandi  hafði  sínar  skoðanir  á  sjómönnum  og  mátti  það  ekki  hafa  áhrif  á 

túlkun hans þegar nótur og kóðun voru gerð. Það má líka nefna að höfundur hafði 

áhyggjur af að viðmælandi myndi ekki opna sig nóg eða ekki nóg fyrir höfund til að 

vinna úr viðtalinu. Þær fyrirfram gefnu hugmyndir að karlmenn eigi erfiðara með 

að opna sig  settu höfund  í nokkurt ójafnvægi  í þessu  ferli  sem átti  sér  stað  fyrir 

viðtölin sjálf. 

 

3.5 Siðferðilegir þættir 

Tilkynnt var um rannsóknina til Persónuverndar, í anda siðareglna. Einnig var gætt 

að trúnaði og að persónugreinanlegar upplýsingar yrðu ekki raktar til viðmælenda. 

Öllum  gögnum  var  eytt  að  ritgerðarskrifum  loknum  og  var  viðmælendum  gerð 

grein  fyrir  því.  Einnig  var  þeim  fengið  skjal  undirritað  af  rannsakanda  sem  gerði 

grein fyrir þeim trúnaði sem honum bæri að halda. Öllum þátttakendum var bent 

á að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri í ferlinu en enginn þeirra nýtti sér 

það.  Til  eru  fjórar  höfuðreglur  sem mikilvægt  er  að  hafa  í  huga  við  framkvæmd 

rannsókna  en  þær  eru  sjálfræðisreglan,  skaðleysisreglan,  velgjörðarreglan  og 

réttlætisreglan.  Sjálfræðisreglan  gengur  út  á,  í  grófum  dráttum,  upplýst  og 

óþvingað  samþykki  þátttakenda.  Rannsakandi  verður  að  segja  þátttakendum  í 

hverju þátttaka þeirra felst og um hvað rannsóknin snýst þannig að þeir geti metið 

sjálfir  þær  upplýsingar  sem  þeir  fá.  Með  skaðleysisreglunni  er  vísað  í  að 

rannsakandi  verði  að  gæta  þess  að  þátttakendur  skaðist  ekki  af  þátttöku  í 

rannsókninni. Velgjörðarreglan felst í að láta sem best af sér leiða og velja þá leið 

sem veldur minnstum skaða. Að  lokum er það réttlætisreglan en þar er verið að 



24 
 

vísa í að rannsakandi verði að gæta að sanngirni í dreifingu og skiptingu gæða. Ef 

ávinningur er enginn fyrir þátttakandann en mikill fyrir rannsakandann þurfum við 

að staldra við (Sigurður Kristinsson, 2003). Í þessari rannsókn var sjálfræðisreglan 

höfð að leiðarljósi og var öllum þátttakendum gert vel ljóst út á hvað rannsóknin 

gengi sem og að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri. Eins fengu þeir blað í 

hendur sem upplýsti um trúnaðarskyldu rannsakanda gagnvart þeim.  

 

3.6 Mikilvægi rannsóknar 

Mikið álag er á sjómönnum til að mynda vegna þeirra mörgu hætta sem þeir þurfa 

að kljást við á sjónum. Þessari rannsókn er ætlað að vekja upp umræðu um velferð 

og líðan sjómanna í hlutverkum feðra sem og uppalenda. Í starfi sínu missa þeir oft 

á tíðum mikið úr lífi barna sinna, afmælum, viðburðum í skóla og síðast en ekki síst 

og sennilega því mikilvægasta, en það er að vera pabbi og vera til staðar til að geta 

sinnt  uppeldinu  en  ekki  bara  verið  áhorfandi  í  frítúrum.  Hugsanlegt  er  að  með 

þessari rannsókn opnist sú umræða enn frekar að sýna fram á þennan heim föður 

sem þarf vikum jafnvel mánuðum saman að vera fjarri börnum sínum og konu, og 

hvernig tengsl sjómanna og barna þeirra þróast. Hins vegar mætti skoða þetta út 

frá þeirri hugmynd að ef til vill séu það forréttindi að vera sjómaður, því sjómenn 

sem róa langan túr og fá einn í frí eru mikið heima með börnum sínum og engin 

vinna sem truflar þá í frístundum. Það sem gerir þessa rannsókn að hagnýtu gildi 

er að þetta viðfangsefni hefur ekki verið rannsakað áður og því margt sem kemur 

fram sem gæti jafnvel nýst öðrum í rannsóknum síðar meir. 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4.  Niðurstöður athugunar 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru eins og áður hefur komið  fram fimm talsins. 

Þeir eru á öllum aldri en skipt niður í eldri hóp og yngri. Þetta eru fjölskyldumenn 

sem  hafa  þurft  að  hafa  fyrir  lífinu  á  einn  eða  annan  hátt.  Þeir  eiga  það 

sameiginlegt að vera frá litlum stöðum eða sveitabæjum á Norðurlandi. Í flestum 

tilfellum hafa það verið aðstæður heima  fyrir  sem gerðu það að verkum að þeir 

gerðust sjómenn. Ýmist var það „í blóðinu“ eða vegna þess að það þótti við hæfi 

að gerast annaðhvort bóndi eða sjómaður. Allir nema einn hafa lært til stýrimanns  

eða vélstjóra og  sumir þeirra eru einnig með aðra  iðnmenntun að baki.  Fjarvera 

viðmælendanna er  í  svipuðum dúr. Þrír þeirra róa  í mánuð og eru  í  fríi  í mánuð, 

tveir róa tvo túra og frí í einn. 

Hér verður  farið yfir niðurstöður  sem byggja á  rannsókn höfundar á upplifun 

sjómanna af föðurhlutverkinu. Niðurstöðum verður skipt niður í þrjá kafla og þeir 

eru  uppvöxtur  og  bakgrunnur  viðmælenda,  fjölskylda  og  föðurhlutverkið  og  að 

lokum samhæfing föðurhlutverks og sjómennsku. 

 

4.1 Ástæða sjómennskunnar   

Þegar  viðmælendur  voru  spurðir  um  ástæður  þess  að  hafa  valið  sjómennskuna 

sem ævistarf vakti athygli sú staðreynd að allir viðmælendurnir höfðu verið á sjó 

frá  unga  aldri,  enginn  þeirra  hafði  farið  á  sjó  í  fyrsta  skipti  um  miðjan  aldur. 

Ástæðuna sögðu þeir mismunandi eða eins og Einar segir: 

Njah það er kannski bara af því maður var alltaf með smurolíu á 

puttunum þegar maður var yngri og því lá þetta kannski beinast 

við  sko... Maður var búinn að prófa ýmislegt annað og þannig 

en maður endaði alltaf í þessu. 

Hjá Sigurði var þetta í blóðinu eða eins og hann segir: 

Það er bara í blóðinu, pabbi var á sjó alla sína ævi, uppeldisfaðir 

hans var á sjó alla sína ævi. Ég byrjaði að fara á sjó með pabba 



26 
 

þegar ég var gutti, þá  fór ég að kynnast kallinum. Þekkti hann 

ekkert fyrr en ég fór á sjó með honum.  

Aðspurður sagðist Sigurður hafi nýtt öll  tækifæri  til að vera með  föður sínum, 

þegar hann var spurður um hvernig  líðanin hafi verið að sjá föður sinn svona  lítið 

svaraði hann: 

Ah...maður  nýtti  öll  tækifæri,  við  bjuggum  ekkert  langt  frá 

bryggjunni þannig um leið og maður sá hann koma í land t.d. á 

sumrin, hann hafði kannski verið úti yfir nóttina, þá hljóp maður 

niður á bryggju og fékk að hjálpa til við að landa. Þá var allt gert 

með  handafli,  kallinn  stóð  og  stakk  upp  úr  bátnum  og  við 

tíndum  á  kerru,  dráttarvélarkerru,  við  hjálpuðum  alltaf  til. 

Vorum alltaf að hjálpa kallinum. Og það var innprentað í mann 

að maður varð að fara á sjó.  

Lítil viðvera föður Sigurðar virðist hafa markað Sigurð og virðist það vera ein af 

ástæðum  þess  að  hann  ákvað  að  gerast  sjómaður.  En  hinsvegar  virðast 

viðmælendur  eiga  það  sameiginlegt,  að  hafa  ákveðið  snemma  að  fara  á  sjóinn. 

Ingvar segir að hann hafi átt val um tvennt: 

Pabbi  var  sjómaður  og  hérna  margir  félagarnir  sko,  svo  var 

bæjarfélagið þannig á þessum tíma að annaðhvort  var að vinna  

á  færibandi  í  frystihúsinu  fyrir  500  kr.  á  tímann  eða  fara  á 

sjóinn… þannig maður byrjaði á sjónum þar og svo er þetta bara 

það sem maður kann. Ég er búinn að gera það meira og minna… 

jah… alveg síðan 1997, fyrir utan þessi 3 ár sem ég var í landi. 

 

Ingvar  valdi  sjómennskuna  og  hafði  lítinn  áhuga  á  frystihúsinu.  Hann  hafði 

einungis val um þetta tvennt þar sem bæjarfélagið gaf ekki kost á öðru. Tómasi var 

hinsvegar nánast kippt beint af bryggjunni og þá ætlaði hann sér ekki endilega að 

verða sjómaður en engu að síður var sjómennskan í blóðinu: 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Það  vantaði  svo  menn  að  skipstjórinn  benti  „þessi  strákur 

þarna,  getur  hann  ekki  komið“  og  þannig  byrjaði  minn 

sjómannsferill...  já  bara  tekinn  af  bryggjunni,  ég  þekkti  þetta 

ekki neitt sko. Ég var miklu meiri  sveitamaður  í mér heldur en 

nokkurn tímann þetta.  

En Tómas segir svo síðar í viðtalinu: 

Þetta  er  bara  í...  þó  ég  sé  fæddur  bóndasonur  þá  bara  er 

þetta...  afi minn  var  sjómaður,  togara...  ég  held þetta  sé  bara 

eitthvað sem er í blóðinu. 

Þarna kemur aftur fram sú staðreynd að þetta sé í blóðinu og því virðist gæta 

vissrar félagsmótunar hjá viðmælendum. Hjá Arnari snérist þetta um löngun  í að 

fara  á  hafið,  hann  var  búinn  að  vera  nokkur  ár  á  sjó  og  ákvað  að  gera  það  að 

ævistarfi sínu: 

Mig  bara  langaði  á  sjóinn.  Eins  ætlaði  maður  alltaf  að  vera 

bóndi  en  það  datt  upp  fyrir  en  ég  ætla…  og  vil  ekki  vera 

annarsstaðar. 

Viðmælendur eru  flestallir  á þessari  línu,  að þetta hafi  verið  í  blóðinu og því 

hafi sjómennskan orðið fyrir valinu. Allir viðmælendurnir eru lærðir stýrimenn eða 

vélstjórar nema einn. Mismunandi ástæður lágu þó að baki hjá hverjum og einum 

um  ástæðu  þess  að  fara  í  skóla  og  vera  á  sjó  eða  eins  og  Einar  kemst  svo 

skemmtilega að orði: 

Sko  stærsta  ástæðan  fyrir  því  að  ég  fór  í  þetta  var  það...  eða  

það voru eiginlega  tvær ástæður  sem ég horfði  fyrst  á,  annað 

var það að maður þurfti ekki að vinna úti á veturna í skítakulda 

blautur á höndunum... eða  fótunum og hin ástæðan var sú að 

maður horfði á sig sem maður myndi missa vinnuna fimmtugur 

fimmtíu og  fimm ára  sextugur  þú  veist  hvað  á maður  að  vera 

menntaður  til  þess  að  vera  öruggur  um  að  fá  vinnu  frekar  en 

einhver  yngri  þá  og  þetta  er  akkúrat  þá  sem  þú  veist  ef  það 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vantar menn núna eins og til dæmis eða ef okkur hefur vantað 

menn á sjó. 

Hann lagði hér mikla áherslu á orð sín og þá sérstaklega þegar hann talaði um 

kuldann og bleytuna. Og hann heldur áfram: 

Þá  sækist  maður  eftir  að  ná  eldri  mönnum  af  því  þeir  eru 

reynslunni  ríkari  en  þú  veist  þeir  eru  bara  reynsluboltar  og 

miklu meira virði sem starfskraftar heldur en yngra liðið. Það er 

eiginlega bara atvinnuöryggi... það var eiginlega svona stærsta 

ástæðan. Maður sá eiginlega bara fyrir sér þú verður verðmeiri 

sem starfskraftur eftir því sem þú eldist.... Af því þú ert alltaf að 

safna í reynslubankann. Þú stendur ekki við færiband heilalaus 

og vinnur. 

Þetta sá Einar fyrir sér þegar hann stóð frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort hann 

ætti að fara í skóla eða ekki sem hann svo gerði. Hann er menntaður vélfræðingur 

og stýrimaður og ástæðu þess að hafa valið vélstjórnina segir Einar:  

..þetta er endalaus  sko..  það er  alltaf  eitthvað nýtt og nýtt og 

bara..  eftir  því  sem  þú  ert  búinn  að  vera  lengur  í  þessu  ertu 

eftirsóttari  sem starfsmaður þannig að ég hef ekki áhyggjur af 

því að standa sem atvinnulaus fimmtugur eða hvað þá sextugur 

á meðan kannski aðrir eru ekki með neitt í höndunum... það var 

nú eiginlega  stærsta  ástæðan,  það  var  atvinnuöryggi.  Þetta  er 

líka svo svakalega vítt svið sem maður hefur. Þetta er bara brot 

af þessu liði sem eru á sjó. Það er náttúrulega vélfræðingar í... 

allsstaðar  þar  sem er  eitthvað  í  gangi  sko,  öllum  verksmiðjum 

og drasli  sko. Venjulega ekkert  síður vélfræðingar og eiginlega 

frekar heldur en sko einhver rafvirki kannski eða sem einhver er 

rafmagnsbúnaður  í  einhverju  bara  hverju  sem  er,  hvort  sem 

það er gosdrykkjaframleiðsla eða álver eða hvað sem er sko. 



29 
 

Atvinnuöryggið  er  hér  í  lykilhlutverki  hjá  Einari.  Hann  vildi  velja  sér menntun 

sem  myndi  tryggja  honum  vinnu  út  ævina,  en  ekkert  endilega  á  sjónum.  Hann 

horfði  á  allar  mögulegar  hliðar  við  val  sitt  á  menntun  og  starfi.  Flestir  hinna 

viðmælendanna eru með samskonar menntun að baki og tveir af þeim einnig með 

iðnmenntun á sviði smíða og rafvirkjunar. 

Tómas segir vera ríkt í sér þetta sjómennskueðli: 

Þessi ár sem ég var að læra smíðar að sko... þegar ég fór út að 

keyra með fjölskylduna þá fór ég niður á bryggju.. sjá skipin, sjá 

hverjir  voru  að  koma,  hverjir  voru  að  fara.  Í  kaffi  og 

matartímum  í  vinnunni  þá  var  ég  niður  á  bryggju..  ég  var 

einhvernveginn  alltaf  að  halda  tengingunni  við  þetta.  Einu 

skiptin  sem ég sleit mig algjörlega  frá  sjómennskunni er þegar 

ég var bóndi og það er vegna þess að ég tel þetta svolítið líkt að 

mörgu leyti.  

Tómas  taldi  þetta  líkt  bændastarfinu  að því  leyti  að  í  sveitamennskunni  felst 

mikil tarnavinna og þannig vinnu líkar honum best við, og hann heldur áfram: 

...Maður  ræður  ekkert  við  þetta.  Eftir  ákveðinn  tíma  þá  kallar 

þetta... þetta eins og núna, þá er ég búinn að vera í  landi í tvo 

mánuði og sko... það er kannski ekki rétt að segja að mig hlakki 

til en mér finnst kominn tími sko. 

Að mati Tómasar er fríið orðið ágætt eftir ákveðinn tíma og vill hann komast á 

sjóinn.  Hann  nýtur  þess  að  vera  í  mikilli  tarnavinnu  og  fá  frí  inn  á  milli.  

Allir viðmælendur rannsóknarinnar hafa verið sjómenn frá unga aldri. Það virðist 

vera  í  blóðinu  að  fara  á  sjóinn,  þannig  gætir  áhrifa  félagsmótunar  því  þetta 

starfsval  er  sterkt  í  þeirra  fjölskyldum.  Þessi  þrá  eftir  hafinu  er  ríkjandi  og  hafið 

virðist toga í sjómennina. Þrátt fyrir að vera fjölskyldumenn elska þeir að komast á 

sjóinn  og  fiska,  en  eins  og  mun  koma  fram  hér  síðar  finnst  þeim  alltaf 

jafnskemmtilegt  að  koma  heim  í  faðm  fjölskyldunnar  eftir  mánaðarútlegð. 

Hinsvegar er vel að merkja tenging á milli starfs og búsetu viðmælenda þegar þeir 

voru ungir þegar atvinnu‐ og námsval er skoðað. Þeir eru ýmist frá litlum þorpum 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eða  bóndabæjum  og  ef  til  vill  ekki  mikið  um  val.  Sjávarþorpin  lögðu  áherslu  á 

annaðhvort vinnu  í  frystihúsi eða vinnu á  sjó. Þeir  sem ólust upp á  sveitabæjum 

virtust hafa val á milli þess að gerast bændur eða sjómenn.  

 

4.2 Fjölskylda og föðurhlutverkið   

Í viðtölum við sjómennina kom vel  fram að þó að þeir virtust glaðir að komast á 

sjóinn  þá  var  alltaf  einhverskonar  tregi  þegar  að  stóra  deginum  kom.  Þeir  voru 

spurðir  hvernig  börnin  og  eiginkonan  hafi  tekið  þessari  fjarveru  og  flestir  voru 

sammála um að  fjölskyldan hefði  í  gegnum  tíðina  tekið henni nokkuð vel. Arnar 

sagði að þegar börnin voru yngri þá hafi þetta verið erfitt en „þessi elsti fór alltaf 

að  skæla  þegar  ég  fór  fyrst.  En  svo  eftir  þau  eltust  þá  var  þetta  bara  eðlilegt. 

Maður var bara að fara og ekkert mál.“ Eins og fram hefur komið tilheyrir Arnar 

eldri hópnum og var hann búinn að  tjá að hans  fjarvera hafi verið mikil á  sínum 

tíma. Hjá Ingvari er mikil sátt á milli hans og fjölskyldunnar þegar hann er að fara 

og viðhorfum til fjarverunnar: 

Þetta venst alveg ótrúlega. Oft er þetta erfitt sko, og hérna... en 

það koma líka góðir dagar á milli þegar maður er heima, þá eru 

allir dagar laugardagar... get gert það sem mér sýnist skilurðu.  

Og hann heldur áfram og lýsir viðhorfum eldra barnsins síns: 

Nei hún sýnir þessu ótrúlega mikinn skilning þegar ég er að fara 

sko. Hún veit það bara að ég er að fara út á sjó og það er vinnan 

mín og svo bara kem ég heim í frí sko. Hún hefur spurt mig sko 

af hverju ég vinni ekki hérna heima, bara  í búð eða eitthvað… 

mjög  fallegt..  og  ég útskýrði  þetta  fyrir  henni  eins  og hægt  er 

fyrir 5 ára skilurðu.. maður bara.. það er bara ástæða fyrir því. 

Ingvar virtist  vera  fullmeðvitaður um að útskýra hlutina vel  fyrir dóttur  sinni. 

Einar er á sama máli og Ingvar þegar kemur að því hvernig börnin taki þessu: 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Þetta er bara... börnin þekkja ekkert annað. Þau fæddust í það 

að ég væri á sjó þannig að þau vita varla hvernig þetta er ef ég 

ynni  í  landi  sko...  Það  er  ekkert mál  sko.  Þetta  er  bara  rútína 

fyrir  þau,  þau  náttúrulega  þekkja  ekkert  annað.  Vita  bara  að 

pabbi fer bara þarna ákveðinn tíma og... það er svo sem nóg að 

gera hjá þeim. Þannig að þetta er voða rútína sko. 

Einar tekur þessu létt og virðist ekki finna fyrir því að börnunum sé ekki sama. 

Þvert á móti telur hann að þau séu sátt við þessa fjarveru.  

Þegar kemur að upplifun sjómannanna og líðan þeirra þegar þeir eru að fara á 

sjó eru þeir flestir sammála um að svona í fyrstu nenni þeir ekki að fara en um leið 

og þeir séu komnir um borð þá breytist það, eða eins og Tómas kemst að orði: 

Jah... hérna.... ég finn ekkert svo rosalega mikið fyrir því. Þetta 

er... kannski er maður bara orðinn svo vanur þessu sko... Ég segi 

alltaf sko... um leið og ég stíg um borð í skipið og loka hurðinni 

þá slekk ég á mér. Já... þá  bara er ég kominn þarna... og ég bara 

loka á þú veist... ég bara hugsa ekkert um þetta.  

Þegar hann var spurður nánar út í þetta sagði Tómas að hann gæti hvort eð er 

engu breytt. Hann trúir því að það sé einhver þarna uppi sem sé búinn að ákveða 

allt og af þeim sökum verði hann ekki hræddur. Einar tekur í sama streng: 

Mér finnst þetta ekkert mál. Það er eiginlega, maður er kominn 

eiginlega  sko  seinustu  dagana  fyrir  brottför  af  því  maður  er, 

maður  er  náttúrulega  í  vélinni  sko,  þá  er  maður  náttúrulega 

eiginlega  farinn  að  setja  sig  í  samband  við  gaurana  þarna  og 

maður kemur náttúrulega beint um borð og fer að vinna og fer 

að  vinna  í  einhverju  sem maður  þarf  að  standsetja  í  landi  og 

maður  er  eiginlega  byrjaður  í  huganum  nokkrum  dögum  fyrir 

þannig  að  maður  er  ekkert  að  kvíða  fyrir  að  fara  í  vinnuna 

maður  er  sko  byrjaður  í  raun  sko  áður  en maður  fer  út  á  sjó 

sko..  ..  þannig  að maður  þetta  er  bara  rútína  fyrir manni  líka 

sko. Mér finnst þetta ekkert mál. 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Einar virðist vera sá sem tekur hvað léttast á hlutunum. Hann er jákvæður og 

fyrir honum eru vandamálin til þess að leysa. Hann sýnir nett kæruleysi og kannski 

þess  vegna  sem hlutirnir  ganga  smurt  fyrir  sig  hjá  honum. Arnar  viðurkennir  að 

stundum nenni hann ekki að fara en „svo um leið og maður er kominn af stað þá 

er þetta bara.... þá er þetta bara vinna“.  Ingvar er á sama máli og kollegar hans 

þegar spurt er út í kvíða fyrir brottför: 

Nei ... í raun og veru ekki... en mér finnst sko...  þegar ég er að 

fara  tvo  túra  þá  er  leiðinlegra  að  vera  að  fara  í  fyrri  túrinn 

heldur en seinni  túrinn sko… af því þú veist... ég  fer núna  í 30 

daga og ég veit alveg hvað er það sem tekur við eftir 30 dagana. 

Þá  kem ég  heim  í  4‐5  daga og  fer  svo  aftur  í  30  daga.  Það  er 

rosalegur léttir að fara svo út á sjó, vitandi það að… ok… það er 

þessi  svo  er  það  pása.  Þannig  að  það  er  kannski  svolítið 

öfugsnúið að það sé  léttara að fara  í seinni  túrinn en fyrri.. en 

þá er maður farinn að sjá í endann á þessu.  

Eins og sést virðast þeir flestir vera sáttir við sitt hlutverk og fjarveru sína þó að 

sjálfsögðu taki þetta á. Hvað varðar uppeldið, rútínuna og fas barnanna þegar þeir 

koma í land að nýju hafa þeir svipaða sögu að segja. Börn þeirra taka því öll með 

jafnaðargeði að pabbar þeirra séu á leið á sjóinn í langan tíma þrátt fyrir einhverja 

hnökra við og við. En þegar þeir snúa til baka er mikil gleði ríkjandi. Þegar Einar var 

spurður hvort hann tæki mikinn þátt í uppeldinu svaraði hann til „já, já, jájá, ekki 

minni en ef ég væri að vinna í landi miðað við reynslu mína þegar ég var að vinna í 

landi“.  Þegar  hann  var  spurður  út  í  fas  barnanna  þegar  hann  kemur  heim  segir 

hann:  

Þau  eru náttúrulega pínu  svona  fyrsta  daginn  kannski  pínu  að 

keppast  aðeins  um  athyglina  náttúrulega  að  sjálfsögðu  það 

náttúrulega kemur alltaf eitthvað svona smá hrúga af dóti sem 

þau þurfa að sýna sem þau eru búin að vera að gera í skóla eða 

heima  eða  eitthvað  svona  smá  svona  spenna  og  læti  en  það 



33 
 

hefur  samt  verið  svona  alltaf  minna  og  minna  spennufall  á 

þeim. 

Einar  vill  líka  meina  að  hann  sé  ef  til  vill  örlátari  við  börnin  fyrst  eftir 

heimkomu: 

En  það  getur  vel  verið  að  maður  sé  kannski  aðeins  örlátari 

fyrstu dagana á að dekra þau sko það getur vel verið sko þó ég 

taki ekki sjálfur eftir því. Kannski sjá einhverjir aðrir það en ég... 

ég veit það ekki... nei mér finnst ekki sko.  

En eftir smá umhugsun bætir hann við: 

Sjálfsagt  er maður  aðeins  svona  þegar maður  kemur  heim  þá 

kannski geri ég eitthvað fyrir þau þegar maður fer að hugsa um 

það. Þau eru ekki neitt eitthvað að ganga eitthvað nærri manni 

eða draga mann  til  að dekra  sig  eitthvað held ég.  Ég  finn það 

ekki eitthvað meira  fyrstu dagana sko. Eða  .. nei maður  finnur 

eiginlega engan mun á fyrsta og síðasta degi sko... þegar ég er í 

fríi sko, það er ekki allur munurinn.. finnst mér. 

Hann segir hinsvegar að þetta kerfi sem hann vinnur í sem er mánuður á sjó og 

mánuður  heima  sé  mikill  munur.  Hann  myndi,  barnanna  vegna,  ekki  vilja  vera 

lengur  í burtu  í einu því hann vill meina að þau myndu ekki þola það. En Arnar, 

sem hefur verið 30 ár á sjó, segir að hann telji fjarveru sína bara hafa gert börnin 

sterkari og „þú veist þá þurfa þau aðeins að pæla í hlutunum“.  

Varðandi hlutverk á heimilinu og hvernig honum  liði  eftir heimkomu og hvort 

hann dytti strax inn í hlutverk sitt á heimilinu sagði Arnar: 

Nei  nei.  Maður  var  náttúrulega  bara...  þegar  þú  kemur  heim 

alltaf er náttúrulega .. þú veist.. þú ert að detta inn í einhverja 

rútínu sem er kannski orðin föst. Þú eiginlega passar ekkert inn í 

þetta til að byrja með... og þú veist  ... það tekur alltaf tíma að 

detta inn í þessa rútínu sem þú .. þú ert náttúrulega alltaf í allt 

annarri rútínu á sjónum. Þú veist það er alltaf. Það skiptir engu 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máli hvaða dagur er, það er bara unnið alla daga og hérna... En 

það tekur oft tíma að komast inn í... bara muna eftir hvar glösin 

eru.. í hvaða skáp og svona. 

Fyrir utan þessi  svör vildi Arnar  lítið gefa út á hlutverk sitt  í uppeldinu. Hann 

sagði þó þegar hann var spurður hvort hann hefði tekið þátt í uppeldinu „ja, svona 

eðlilega bara“.  

Hjá  Tómasi  komu  börnin  hlaupandi  til  hans  þegar  hann  kom  í  land.  Um 

upplifun hans á heimkomu sagði hann: 

Ég  er  eins  sko...  í  sambandi  við  okkar  uppeldi  þá  datt  ég  inn 

sko... Og það var oft þannig sko að hún beið eftir að ég kæmi 

heim sko með mál sem að hún taldi  líklegra að ég myndi  taka 

jákvætt á heldur en að ræða við mömmu. Það var mjög mikið 

svoleiðis sko.. þú veist... þetta er.. hún beið alveg og eins eftir 

að ég kæmi af því að þá voru mál sem þurfti að bera upp sem 

hún  taldi  alveg  víst  að  mamma  hennar  myndi  ekki  sko  gefa 

jákvætt  á  og  þá  væri  betra  að  hafa mig með  sér  í  liði  sko  þú 

veist og...  

Hér  er  um að  ræða eldri  dóttur  hans  og  skemmtilegt  að  sjá  hvað börn  eru  í 

raun fljót að nýta sér hinar ýmsu aðstæður sér í hag. En Tómas leyfði dóttur sinni 

ávallt að vera heima þegar hann var í landi: 

Þú veist hún vildi ekki fara á leikskólann ef ég var í landi sko þá 

vildi hún  fara með mér og gera það sem ég var að gera og..... 

hún  var  alltaf  í  fríi  í  leikskólanum  þegar  ég  var  í  landi.  Þó  að 

hún... þó að þetta héngi á spýtunni þá fann ég samt sko þú veist 

.. hún vildi alltaf vera með mér sko.  

Tómas  vill  meina  að  heimilið  hafi  breyst  eins  og  hér  hefur  komið  fram  við 

heimkomu hans. En hann er mjög sáttur við hlutverk sitt. Hann nýtti tímann með 

dóttur sinni þegar hann var í landi og í stað þess að senda hana í leikskólann leyfði 

hann  henni  að  vera  heima.  Þegar  Ingvar  var  spurður  hvernig  uppeldinu  væri 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háttað, hvernig hann sinnti föðurhlutverkinu þegar hann væri í landi og hvort hann 

gæfi mikið eftir fyrst eftir heimkomu sagði hann: 

Reyndar sko eldri stelpan okkar.. þessi 6 ára, ég hef aldrei séð 

hana taka frekjukast sko, hún er rosalega góð, hefur aldrei þurft 

að  hafa  fyrir  henni  sko...  frekja  hefur  bara  ekki  verið  til  hjá 

henni.  En  jú  jú  maður  verðlaunar  fyrir  hitt  og  þetta  sko, 

stundum  útbúum  við  dagatal  áður  en  ég  fer  sko  þá  fær  hún 

límmiða fyrir hvern dag sem ég er í burtu og þá sér hún hvenær 

ég kem heim aftur, og ef hún fær broskalla fyrir alla dagana þá 

fær hún að velja  sér dót  í  Toy´s R us, henni  finnst þetta  sport 

sko. 

Aðspurður  um  hvort  hann  kæmist  beint  inn  í  hlutverk  föður  og  uppalanda 

þegar hann kæmi heim svaraði hann: 

Nei maður dettur einhvernveginn beint inn í þetta sko, getur vel 

verið  að  ég  sé  kannski  eitthvað  latur  og  þreyttur  fyrsta 

sólarhringinn eftir að ég kem heim sko það er oft þannig, ég næ 

oft  ekki  að  sofa  á  leiðinni  í  land,  og  þú  veist  maður  er  bara 

orðinn þreyttur og ruglaður þú veist þegar maður kemur heim 

sko... maður þarf aðeins að ná áttum sko,  svo einhvernveginn 

bara... tekur þetta bara við.. ..Ég elda nánast alltaf… og hérna… 

við  skiptum  þvottinum  á  milli  okkar.  Ég  fer  á  fætur  með 

stelpunni,  greiði  og  set  fléttu  í  hárið… það  er  ekkert mál.  Það 

hafa margir hlegið að mér fyrir það.. en þetta er ekkert flóknara 

en að flétta spotta.  

Tómas er einn af yngri viðmælendunum og á sameiginlegt með þeim að hafa 

ávallt  tekið  mikinn  þátt  í  heimilisverkum  og  öðru  sem  viðkemur  heimilinu  og 

uppeldinu. Viðmælendurnir vilja gera sitt besta þegar kemur að hlutverkum þeirra 

í uppeldinu og í heimilisverkunum en viðurkenna þó sumir að erfitt sé stundum að 

komast  inn  í  alla  rútínuna.  Allir  viðmælendur  nema  einn  eru  sammála  um  að 

fjölskyldan virðist taka því af æðruleysi að eiga sjómann sem föður og eiginmann. 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Góður  faðir  var  samasemmerki  hjá  viðmælendum  þegar  þeir  voru  spurðir 

hvernig  þeir  myndu  lýsa  sér  sem  föður.  Engu  að  síður  áttu  þeir  það  allir 

sameiginlegt  að  verða  eilítið  vandræðalegir  þegar  þeir  fengu  þessa  spurningu. 

Þeim virtist  flestum þykja þetta óþægileg  spurning og  sumir göntuðust á meðan 

aðrir eyddu umræðunni. Ingvar var sáttur við sig og sagði: 

Ég vil meina að ég sé hörkuduglegur í þessu… nei nei ég held að 

ég sé bara nokkuð sanngjarn, mátulega strangur. Mér finnst til 

dæmis eins og sko með að rassskella krakka eða eitthvað það er 

bara.. sýnir bara þinn eigin klaufaskap, búinn að koma þér út  í 

eitthvað sem þú hefðir ekki þurft að gera, kannski auðvelt fyrir 

mig að segja þetta sem er búinn að eiga þennan engil í 6 ár sko, 

hef aldrei þurft að takast á við þetta.  

Einar átti aðeins erfiðara með að svara hreint út hvernig hann myndi  lýsa sér 

en sagði að lokum: 

..Maður reynir náttúrulega að vera svolítið agaður og reyna að 

leggja  sig  fram  náttúrulega  í  allt  sem maður  er  að  gera  sko... 

þannig. Við erum allavega mjög  sko  ..  fylgjumst mjög vel með 

börnunum  maður  er  ekkert  að  gleyma  sér.  Þetta  er  ekkert 

svona  eins  og  maður  sér  oft  með  fólk  þetta  er  bara  þeim  er 

mokað í skólann og svo í geymslu þar á eftir einhversstaðar hjá 

ömmum og öfum og eitthvað  svona heldur  erum við  rosalega 

fylgjumst við rosalega vel með hvað er í gangi hjá börnunum og 

hvernig gengur  í  skólanum og erum dugleg að spyrja þau eftir 

daginn  hvernig  er  og  hvort  það  hafi  verið  eitthvað  bras  eða 

eitthvað  að  og  allt  svoleiðis  og  hérna  við  reynum  að  fylgjast 

rosalega vel með og ýta á eins og heimanám og svona og reyna 

að  vera  svolítið  svona  með  í  þessu  öllu  saman.  Þau  eru 

náttúrulega  ekki  eldri  en  þau  eru  og  reyni  svona  að  hafa 

kannski... ég veit ekki hvort það er of mikill agi, mér finnst aldrei 

of  mikill  agi  á  hlutunum  en  manni  finnst  þetta  svona  dálítið 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draslaralegt  hjá  fólki  í  dag  en  hérna  en  jújú  maður  reynir  að 

sinna  þessu  eins  og maður  getur  sko.  Þetta  er  rosa  tímafrekt 

náttúrulega, maður gerir ekkert annað í landi en að vera bara í 

heimilislífinu  sko....  Já,  og  hérna,  sem  faðir  vá...  ég  get  ekki 

svarað því. 

 

Hann  fer  eilítið  í  kringum  spurninguna  en  þegar  hann  var  spurður  hvernig 

honum fyndist föðurhlutverkið sagði hann: 

Það er bara gaman, rosa gaman. Þau eru ekki  fyrir mér börnin 

sko, það er alveg þannig. Þetta er gaman, ekkert að því.. þetta 

er bara passlegur fjöldi, að vera með svona þrjú lítil kvikindi sko. 

Þetta er alveg snilld sko. Betra að eiga aðeins of mörg heldur en 

hitt,  þá  eru  kannski  meiri  líkur  á  að  það  rætist  úr  einhverju 

þeirra...  Það er  rosalega  skítt  að eiga bara eitt og einbeita  sér 

vel  að  því  svo  verður  það  bara  hálfviti  og  dópisti.  Það  eru 

kannski meiri líkur núna. 

Þessi húmor er viðvarandi hjá Einari. Jákvæðnin virðist koma honum áfram og 

er  hann  mjög  sáttur  við  lífið  og  tilveruna.  Arnar  hikaði  þegar  kom  að  þessari 

spurningu og sagði: 

Já... ég veit það ekki... Ég segi nú yfirleitt ekkert mikið... konan 

segir mér það... en svona... ég læt þau allavega hlýða mér ef því 

er að skipta. Þannig að ... ég segi svo sem ekkert voðalega mikið 

en þau svo sem... taka alveg mark á því...ef ég segi eitthvað þá 

vita þau að ég meina það. 

Arnari virtist finnast erfitt að svara þessari spurningu þrátt fyrir að hafa svarað 

henni eftir bestu getu og gaf það vel til kynna að þetta vildi hann ekki ræða meira. 

Hann segir sitt, meinar það og börnin vita það.  

Eins  og  fram  hefur  komið  virðist  sjómönnunum  ganga  vel  að  komast  inn  í 

hlutverk  sitt við heimkomu og sinna þeir  sínu heimavið. Þeir vilja gera sitt besta 

þegar  kemur  að  uppeldinu  og  heimilisverkunum  en  viðurkenna  að  stundum  sé 



38 
 

erfitt að komast  inn í rútínuna á heimilinu. Þeir töldu sig allir vera góða feður og 

var  það  samasemmerki  hjá  þeim  þegar  þeir  voru  beðnir  um  að  lýsa  sér  sem 

feðrum. Hinsvegar urðu þeir frekar vandræðalegir þegar þessi spurning var borin 

upp en þrátt fyrir að hafa átt erfitt með að svara henni fór það ekki á milli mála að 

börnin eiga hug þeirra og hjarta. 

Að  þeirra  mati  virðast  börnin  almennt  sátt  við  þetta  fyrirkomulag  að  eiga 

pabba á  sjó enda kannski ekki  vön öðru. Börnin eru að þeirra  sögn ánægð þrátt 

fyrir að í einstaka tilfellum sé grátur við brottför.  

 

4.3 Upplifun viðmælenda á samhæfingu föðurhlutverks og sjómennsku  

Þegar  viðmælendur  voru  spurðir  út  í  fjarveru  sína  og  samhæfingu  hennar  við 

fjölskyldulífið  voru  þeir  allir  sammála  um  að  þetta  fyrirkomulag  væri  gott  og 

hentaði vel. Yngri viðmælendurnir hafa alla tíð unnið þannig að vera í einn til tvo 

túra úti í einu og einn heima. Hinir eldri eru í þannig skiptingu í dag en þegar þeir 

voru yngri  var þetta ekki með þessum hætti og því misstu þeir meira af uppeldi 

barnanna  þegar  þau  voru  hvað  yngst.  Þegar  Einar  var  spurður  út  í  muninn  á  

fyrirkomulaginu sagði hann: 

Þú  veist...  sem  maður  var  í  landi.  En  svo  voru  svona  lengri 

tarnir... það er kannski... maður sér þetta betur í dag hvað þetta 

fer miklu betur með allt að vera svona styttra og  fara  svona... 

oftar... vera alltaf mánuð og mánuð... það er voðalegur munur. 

Þess  vegna  er  alveg...  var  svona hálfleiðinlegt  að  vera  kannski 

bara þrjá fjóra daga heima því að maður var alltaf svona rétt að 

komast  inn  í  þetta  þegar  maður  fór  aftur...    Það  var  svona... 

þetta er eiginlega miklu betra að vera bara mánuð og mánuð. 

Maður svona... maður svona tekur meira þátt í þessu. 

Og sagði svo þegar hann var beðinn um að hugsa til baka og íhuga hvort það 

væri eitthvað sem hann hefði viljað gera öðruvísi: 

Ég  veit  það  ekki...  auðvitað  náttúrulega  ...  það  fór  svo  sem 

ekkert vel þegar maður var  rosalega  lengi á  sjó... en það sko.. 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en  svo  kom  alltaf  á  móti  að  maður  var  oft  tvo  þrjá  mánuði 

heima líka. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í reynslu þeirra sem sjómenn með tilliti til 

föðurhlutverksins voru þeir sammála um að þó fjarveran væri mikil í einu þá væru 

kostirnir svo miklu meiri. Þeim fannst þeir hafa mun meiri tíma með fjölskyldunni 

en þeir annars hefðu ef þeir væru að vinna í landi. Þeir voru sammála um að helsti 

gallinn væri sá að það væri kannski ekkert spennandi fyrir krakkana að pabbi væri 

svona mikið í burtu. Tómas bar saman kostina og gallana: 

Gallinn  er  náttúrulega  þessi  stóri  galli  að  þú missir  af  þessu... 

missir af þessu daglega sem er þú veist að .. ja ef maður væri að 

vinna átta til fimm þú veist þá kemur maður heim á kvöldin og 

sér svona þú veist og hefur tíma til að ræða við fjölskylduna og 

svona hvað var að gerast  í dag og svona. Það gerir maður ekki 

úti á sjó, en á móti kemur sko kosturinn að vera á sjó að ég kem 

heim  þessa  fimm mánuði  á  ári  og  þá  er  ég  bara  að  snúast  í 

kringum fjölskylduna mína. Þannig að ég tel það vera kostinn á 

móti og að mörgu leyti er það... já bara að mörgu leyti er það.. 

allavega  í  mínum  huga  þá  finnst  mér  þetta  vera  kostur.  Ég... 

mér  leiðist að vinna svona átta  til  fimm þú veist... ég vil vinna 

tarnavinnu þú veist... og eiga... vinna mér inn frí þú veist. 

Hann  hafði  einnig  unnið  sem  bóndi  og  smiður  og  bar  það  saman  við 

sjómennskuna: 

En samt á móti kemur sko af því nú þekki ég þetta bæði að vera 

bóndi  og  smiður  að  þá  er  nú  eins  og  og  sko  fyrst  eftir  að  við 

byrjuðum að búa saman ég og frúin var ég náttúrulega á sjó og 

henni féll þetta illa sko... var  lengi  í burtu sko og hvort ég vildi 

ekki koma í  land og ég kom í  land... fór í  land, fór að vinna við 

smíðar, og náttúrulega að sjálfsögðu til þess að hafa í mig og á 

þá varð að vinna mikið og þetta varð bara alltaf meiri og meiri 

vinna. Eftir sex mánuði þá fór hún svona að impra á því hvort að 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ég hefði ekkert látið mér detta í hug að að prófa að fara á sjóinn 

aftur. En svo sko... þegar við fórum að ræða það þá sagði hún 

„ég sá þig miklu miklu miklu meira þegar þú varst á sjó heldur 

en...“  Það  var  náttúrulega  öll  kvöld  allar  helgar  alltaf  verið  að 

vinna. 

Tómasi  finnst  kostirnir mun  stærri  og meiri  en  gallarnir.  Helsta  gallann  telur 

hann vera að geta ekki  sest niður með  fjölskyldunni  á hverju kvöldi og  farið  yfir 

málefni líðandi stundar en bætti samt við að lokum: 

hérna ..menn mega ekki halda það að það sé eitthvað vont að 

vera  sjómaður.  Stundum hefur  verið  talað  svoldið  svoleiðis  að 

það  sé  alvont  að  vera  sjómaður  og  sérstaklega  með 

fjölskyldunni.. en ég er bara ekki sammála því. Og ég veit það að 

konan mín er ekki sammála því. Auðvitað tekur þetta á að læra 

að  lifa með  þessu  en  þegar  þú  lærir  að  lifa með  þessu  þá  er 

þetta  sko  ... þá hefur þetta  rosalega marga kosti  sko. Þetta er 

ekkert allra að vera  í þessu sko... en það er heldur ekkert allra 

að  vera  í  þessum  störfum  að  vera  læknir,  eða 

hjúkrunarfræðingur eða... Þannig að... þetta er ákveðinn hópur 

manna sem getur sætt sig við þetta og  líður vel með þetta og 

við erum flestir þannig að ef að við förum úr þessu og förum að 

vinna einhversstaðar annarsstaðar þá erum við friðlausir. 

Einari  finnst hann  taka mun meiri  þátt  í  heimilislífinu þrátt  fyrir  fjarveru  í  30 

daga í einu: 

Mér  finnst ég eiginlega bara geta tekið meira þátt  í öllu hérna 

heima  þó  það  sé  nú  ekki  nema  annanhvern mánuð  þá  finnst  

mér ég taka meira þátt í heimilislífinu með því að vera á sjó, þó 

ég missi af því eins og ég segi fjórar vikur í einu þá veit maður 

alveg hvað er í gangi. 

og bætir við: 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Það er enginn aðili á heimilinu held ég sem að, að finnst þetta 

eitthvað erfiðara heldur en ef maður væri að vinna í landi. 

Hann  telur  að  fjarveran  sé  einungis  smámunir  ef  fríin  á milli  eru  tekin  inn  í 

myndina: 

Og hérna...þetta er miklu þægilegra að fara fimm, sex sinnum í 

vinnuna á ári  og  vera bara  í  vinnunni  í  nokkrar  vikur og  koma 

svo bara heim og þurfa ekki að spá  í neinu. Það er bara snilld. 

Ég myndi ekki vilja skipta á þessu, ekki séns sko. 

Einar  hafði  einnig  unnið  í  landi  áður  en  hann  gerðist  sjómaður  og  talar  um 

muninn á uppeldinu,  samverunni og  föðurhlutverkinu þegar hann var  að vinna  í 

landi og svo núna þegar hann er sjómaður: 

En  jújú ég það er svo sem ekkert  langt síðan ég var að vinna  í 

landi og ég sá börnin miklu minna þá. Ég var farinn áður en þau 

vöknuðu  á  morgnana  og  svo  kom  ég  heim  fimm‐hálfsex  á 

daginn..  það  var  kvöldmatur  og  svo  svæft..  ..og  þó  ég  sé  að 

heiman  fjórar  fimm  vikur  núna  þá  er  ég  allavega  alveg  heima 

allan daginn næstu fjórar fimm vikur af því ég náttúrlega, ég er 

bara einn mánuð á sjó og einn mánuð í frí alltaf þannig að ég er 

í fríi sex mánuði á ári. 

Hann telur að tími hans með börnunum sé mun meiri nú en áður. Hann nýtur 

þess tíma sem hann á með börnunum í túrafríum og brallar heilmikið með þeim: 

Allavega  þessi  tími  sem  ég  var  þarna  í  smiðjunni  þá  vann  ég 

hálfátta‐fimm  þá  fannst  mér  ég  fá  miklu  minni  tíma  með 

börnunum. Þó maður fengi helgarnar þá eru þær nú fljótar að 

fara.  Það  var  svona,  það  var  mikið  meira  varið  í  að  fá  bara 

mánaðarfrí  annanhvern mánuð  sko  þó maður  sæi  þau  ekkert 

þess á milli. Það er ekkert mál því það er ekki eins og það vanti, 

það er næg afþreying út á sjó og það er nóg afþreying fyrir börn 

í  landi  þó  að  þau  séu  ekki  með  foreldrum  eða  ég  með 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börnunum sko. Þau hafa nóg annað að gera. Svo fáum við bara 

nóg af hvort öðru hinn mánuðinn, það er ekki eins og þetta sé 

það eina í lífinu sko. Þannig að þetta er ekkert mál, það er bara 

svoleiðis. 

Arnar setur þetta skemmtilega upp: 

Þannig að... sko ég er að vinna fimm sex mánuði á ári á sjó og 

síðan er ég heima hálft árið þannig að ég mundi bara segja að 

það væri mjög gott. 

Sigurður er á sama máli. Hann var búinn að telja saman dagana sem hann var á 

sjó í fyrra og voru þeir 160 og sagði að þrátt fyrir þessa fjarveru þá væri hann í sex 

mánaða sumarfríi. Hann hafi  verið að vinna eitt  sinn  sem rafvirki og þegar hann 

bæri saman þetta tvennt sagði hann: 

Þeir sem eru að vinna í landi, ég var að vinna líka sko... ég var á 

sjó einn og einn en vann svo sem rafvirki í landi... og ég veit það 

ekki...  rafvirkjar  sem eru  að  vinna  í  landi  sjá  börnin  sín minna 

heldur  en  bara  sjómenn.  Ég  er  þó  heima...  ég  er  í  6  mánaða 

sumarfríi… Það er kosturinn. Ég hef meiri tíma með þeim, ég er 

meira með þeim. 

Þegar hann er spurður hvort hann teldi sig missa frekar af uppeldinu ef hann 

væri í landi sagði hann: 

Ég  held  það.  Ég  held  ég  myndi  missa  af  miklu  ef  ég  væri  að 

vinna í landi, kæmi bara heim á kvöldin og næði 1‐2 tímum með 

þeim.  

Ingvar segir að kostirnir við sjómennskuna séu það margir að þetta sé vel þess 

virði þó svo fjarverurnar séu erfiðar á köflum: 

Ég  held  að  maður  missi  ekki  beint  af  því  [uppeldinu],  það  er 

bara  öðruvísi,  maður  hefur  svona  öðruvísi  tíma…  Mér  finnst 

fríin alveg snilld í þessu sko, ég er meira heima hjá mér heldur 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en maður  sem er  að  vinna  frá  8‐6..  af  því  hann  kemur  heim.. 

þreyttur  og  eitthvað  eftir  vinnudaginn,  frá  því  hann  kemur 

heim, hann er kannski búinn sex en kemur heim hálfsjö og þá er 

eftir einn og hálfur tími og þá eru börnin farin að sofa. Þennan 

tíma nýtir maður ekki neitt sko, ég líka.. þegar ég var að vinna í 

landi, vann ég rosalega mikið, oft  langt fram á kvöld. Það kom 

oft  fyrir  að  þær  mæðgur  voru  farnar  að  sofa  þegar  ég  kom 

heim.  Þannig  að  þú  veist...  Þá  gat  ég  alveg  eins  farið  út  á  sjó 

aftur sko, fyrir svona þreföld laun eða eitthvað.  

Arnar hefur sömu sögu að segja:  

Jah  maður  er  miklu  meira  heima  heldur  en  fólk  sem  kannski 

vinnur... ég veit um menn sem voru að hætta á sjó  til að vera 

heima  með  börnunum  sínum  svo  unnu  þeir  alla  daga  til 

kannski...  tíu  tíma á  laugardögum og.... þeir  voru ekkert mikið 

með börnunum sínum. 

Hér hefur komið fram að viðmælendur eru sáttir við hlutskipti sitt. Fjarveruna 

segja þeir erfiða en vel þess virði þegar  fríin á milli eru  tekin  til greina. Þeir vilja 

ekki skipta á sjómennskunni fyrir vinnu í  landi, með því þyrftu þeir að vinna mun 

meira  og  sæju  börnin  þar  af  leiðandi mun minna.  Allir  eru  engu  að  síður  glaðir 

þegar þeir koma heim og geta dekrað við börnin og veitt þeim alla þá athygli sem 

þau þurfa.  

 



44 
 

 

5.  Samantekt og umræða 

Þessi kafli skiptist í þrjá hluta en í þeim verður rannsóknarspurningum svarað auk 

þess að niðurstöður rannsóknarinnar verða skoðaðar með fræðin til hliðsjónar. Að 

lokum verður farið yfir lokaorð og helstu lærdóma sem má draga af rannsókninni. 

 

5.1 Samantekt á niðurstöðum 

Fyrri rannsóknarspurningin var hver væri upplifun og reynsla sjómanna með tilliti 

til föðurhlutverksins. Niðurstöður leiddu í  ljós að viðmælendurnir töldu það síður 

en svo hafa slæm áhrif á börnin að þeir væru sjómenn. Þvert á móti töldu þeir að 

þeir fengju mun meiri tíma með börnum sínum sem sjómenn en ef þeir væru að 

vinna  í  landi.  Þeir  telja  það  hinsvegar  frumskilyrði  að  vinnufyrirkomulagið  sé 

þannig að þeir fái alltaf mánaðarfrí. Eins og þeir sögðu sjálfir þá eru þeir í sumarfríi 

fimm  til  sex mánuði  á  ári  en  þann  tíma  geta  þeir  nýtt  í  að  leika  við  börnin  og 

mynda tengsl við þau. 

Seinni rannsóknarspurningin var hvernig viðmælendur upplifðu sig sem feður. 

Niðurstöður  sýndu  að  þeir  voru  flestir  á  því  að  þeir  stæðu  sig  vel  sem  feður. 

Hinsvegar þótti þeim erfitt að lýsa sér sem feðrum. Þeim þótti þeir hafa tekið vel á 

hlutunum þegar þeir voru í landi. Merkja mátti að þeim tveim viðmælendum sem 

teljast  til eldri hópsins  fannst þeir hafa misst meira af uppeldinu heldur en þeim 

yngri. Þá var vinnufyrirkomulagið öðruvísi en það er  í dag og réru þeir oft marga 

túra í einu. Það fór allt eftir vertíðinni. En í seinni tíð segja þeir að þeir hafi komið 

mikið að uppeldi barna  sinna. Hvað  fjarveruna varðar  voru þeir  sammála um að 

fjölskyldan hefði í gegnum tíðina tekið henni nokkuð vel.  

Eftir greiningu gagna kom í ljós að viðmælendum virðist finnast það lítið mál að 

vera á sjó þó svo þeir séu fjarri fjölskyldunni til lengri tíma. Þvert á móti meta þeir 

og njóta þess tíma sem þeir fá með fjölskyldunni á milli túra. Viðmælendur sinna 

sínu uppeldis‐ og  föðurhlutverki  vel þegar þeir  eru  í  landi og  telja það ekki hafa 

áhrif á börnin. Þeir eru virkir þátttakendur í lífi barna sinna og sinna þeim vel. Þessi 

jákvæðni kom á óvart sem og hvað það virtist lítið mál fyrir viðmælendur að vera 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fjarri  börnum  sínum  í  svo  langan  tíma  í  einu.  Á hinn bóginn er  ef  til  vill  gott  að 

hugsa þetta út  frá því að þeir eru  samt heima  fimm til  sex mánuði á ári. Það er 

meira en margir geta sagt. Ef til vill má kalla þetta forréttindi að fá að vera svona 

mikið heima ef miðað er við hinn almenna útivinnandi mann. Þessi  rútína virðist 

hafa góð áhrif á fjölskyldumeðlimi og eru það einmitt kjöraðstæður fyrir börn, að 

hafa festu og rútínu í sínu lífi.  

 

5.2 Umræða 

Í fræðilegri umræðu um feður og tengsl þeirra við börn sín er gert ráð fyrir að börn 

myndi tengsl við báða foreldra sína (Cummings og Cummings). Engu að síður var 

það ekki fyrr en nýlega sem umræðan fór að snúast meira um föðurhlutverkið og 

þykja feður alveg jafnmikilvægir í dag og mæður (Newman og Grauerholz, 2002). 

Tengsl á milli feðra og barna eru ekki ólík ef feðurnir sjá um börnin til  jafns á við 

mæðurnar  samkvæmt Cole,  Cole og  Lightfoot  (2009).  Í  viðtölum við  sjómennina 

kom vel í ljós sú væntumþykja og ást sem þeir bera til fjölskyldu sinnar og barna. 

Tengsl þeirra við börn sín eru að þeirra eigin sögn mikil þrátt fyrir mikla fjarveru og 

telja  þeir  þessa  fjarveru  ekki  hafa  slæm  áhrif  á  börnin  eða  þá  sjálfa.  Sýn 

viðmælenda  á  yngra  aldursbilinu  sýndi  að þeir  höfðu  alla  tíð  tekið mikinn þátt  í 

uppeldi  barna  sinna  og  átt  góð  samskipti  við  þau.  Viðmælendur  á  eldra 

aldursbilinu  höfðu  ekki  tekið  eins  mikinn  þátt  þegar  börnin  voru  yngri  en  með 

breyttri  túraskipan  breyttist  það  til  hins  betra  að  þeirra mati.  Engu  að  síður má 

merkja mun á þeim eldri og þeim yngri hvað varðar dugnað á heimilinu og eru þeir 

mun duglegri nú en áður að þeirra eigin  sögn. Rannsóknir á undanförnum árum 

hafa  sýnt  að  feður  eru mikilvægir  og  að  þátttaka  beggja  foreldra  hafi  mikilvæg 

þroskaáhrif  á  börnin  (Bulanda,  2004).  Rannsóknir  hafa  einnig  sýnt  að  samvera 

barna við feður sína hefur ekki síður jákvæð áhrif á feðurna en börnin. Þeir feður 

sem búa með börnum sínum taka meiri þátt í  lífi barnanna (Castillo og fl., 2011). 

Þetta  sýndi  sig  hjá  viðmælendum  en  hægt  var  að  merkja  það  hjá  eldri 

viðmælendunum  að  þeir  hafi  ekki  tekið mikinn  þátt  þegar  börnin  voru  yngri  en 

hafi  þó  sýnt meiri  lit  þegar  þau  urðu  eldri.  Allir  viðmælendurnir  höfðu  jákvæða 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sögu að segja þegar talið barst að uppeldinu og föðurhlutverkinu og töldu þeir það 

síður en svo hafa slæm áhrif á börnin að vera fjarverandi mánuð og mánuð í senn.  

Geðtengslamyndun  er  mikilvæg  á  fyrstu  árum  barns  (Santrock,  2004)  og  er 

þungamiðja  í  samskiptum  barna  og  foreldra  (Ainsworth  og  Bowlby,  1991). 

Grunnurinn  að  þessum  tengslum  er  lagður  strax  á  fyrsta  ári  samkvæmt  Erikson 

(Santrock, 2004). Bowlby vildi meina að þessi tengsl mynduðust á milli móður og 

barns  en  rannsóknir  Mary  Ainsworth  sýndu  að  börn  mynda  tengsl  við  báða 

foreldra  sína  (Ainsworth  og  Bowlby,  1991).  Norrænu  velferðarríkin  hafa  á 

undanförnum árum lagt mikla áherslu á að það sé börnum í hag að báðir foreldrar 

komi að umönnum barna sinna (Guðný Björk Eydal, 2006). Rannsókn sem gerð var 

á þremur hópum foreldra sýndi að feðurnir höfðu meiri tilhneigingu til að leika við 

börn  sín  en  mæður  (Shaffer,  1990).  Það  kom  bersýnilega  í  ljós  í  viðtölum  við 

sjómennina  að þeir  njóta þess  tíma  sem þeir  hafa með börnum  sínum. Þeir  eru 

duglegir að sinna börnunum, hjálpa þeim við heimanám, koma þeim í tómstundir 

og halda uppi aga en viðurkenna flestir að það taki alltaf smá tíma að komast inn í 

hlutverkið fyrst eftir heimkomu. 

Það  þótti  sjálfsagt  áður  fyrr  að  konur  sæju  einar  um  heimilið  og  uppeldi 

barnanna en á síðustu 30‐40 árum hafa karlmenn komið sífellt meira að uppeldinu 

(Cole, Cole og Lightfoot, 2009). Viðmælendur  rannsóknarinnar  töldu börnin hafa 

góð áhrif á sig og vildi enginn nema einn skipta á sjómennskunni og vinnu í landi. 

Það helgast af því  fríi  sem þeir njóta á milli  ferða.  Í  rannsókn á þátttöku  feðra á 

þroska barna sýndu niðurstöður að þátttaka feðra hefði í raun jákvæð áhrif á afdrif 

barnanna  félagslega,  sálfræðilega,  hegðunarlega og  vitsmunalega  (Sarkadi  og  fl., 

2007).  Þess  vegna  má  ætla  að  mikill  sannleikur  sé  að  baki  þeim  orðum 

viðmælenda að þeir  fái mun meiri  tíma með börnum sínum á meðan þeir  starfa 

sem sjómenn heldur en ef þeir væru að vinna  í  landi.  Það má ekki gleyma þeim 

áhrifum sem föðurhlutverkið hefur á sjálfa feðurna en sýnt hefur verið fram á að 

karlmönnum fannst það þroskamerki og upplifðu einnig aukið sjálfstraust ef þeir 

voru þátttakendur í uppeldi barna sinna. Einnig eru taldar minni líkur á að karlarnir 

lifi áhættusömu lífi, til dæmis með aukinni áfengisneyslu og því óhætt að segja að 

það  eru  ekki  einungis  börnin  sem  njóta  góðs  af  nærveru  feðranna  (WHO,  e.d.). 

Viðmælendur þessarar rannsóknar sýndu þess berlega merki að án barnanna gætu 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þeir ekki verið. Þrátt  fyrir að hafa átt erfitt með að svara þegar þeir voru beðnir 

um að lýsa sér sem feðrum fór það ekki á milli mála að börnin eiga hug þeirra og 

hjarta.  

Þessi  tími  sem  börnin  fá  með  feðrum  sínum  þegar  þeir  eru  í  frítúrum  er 

mikilvægur, bæði  fyrir börnin  sem og  feðurna þar  sem þjóðfélagið  í dag breytist 

ört og hafa  foreldrar nú til dags mun minni  tíma með börnum sínum. Enda hafa 

ýmsar  rannsóknir  sýnt  fram  á  að  þessi  skortur  á  samverustundum  sé  ein mesta 

ógn  fjölskyldunnar  (Berns,  2007).  Því  er  eins  gott  fyrir  þjóðfélagið  að  vakna  til 

lífsins og átta sig á að börnin eru það dýrmætasta sem við eigum, ekki tíminn. 

 

5.3 Lokaorð og lærdómar 

Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar var að skyggnast inn í heim sjómanna og 

fá innsýn í upplifun þeirra á uppeldis‐ og föðurhlutverkinu. Þegar horft er til baka 

má  sjá  mikinn  viðsnúning  í  skoðunum  rannsakanda.  Þegar  gagnasöfnunin  hófst 

voru viðhorf höfundar á allt öðrum stað en í lok hennar. Það helgast einna helst af 

hugmyndum höfundar um sjómennsku og viðhorfum til sjómanna sem róa  langa 

túra  í einu. Mesti  lærdómurinn var  sú skoðun viðmælenda að þeir myndu aldrei 

vilja  skipta  á  sjómennskunni  og  vinnu  í  landi,  þvert  á  hugmyndir  höfundar  í 

upphafi. Þvert á móti telja þeir það forréttindi að fá að vera heima í fimm til sex 

mánuði á ári þrátt fyrir að vera í burtu restina af því. Þessi tími sem þeir eiga með 

börnunum fer óskiptur til þeirra þar sem það er engin vinna sem þarf að skjótast í í 

tíma og ótíma. Forvitnilegt var að heyra hversu gott það er að vera sjómaður og 

hversu  vel  þeir  nýta  tímann  með  börnum  sínum  og  fjölskyldu  þegar  þeir  eru  í 

landi. Þrátt fyrir að viðmælendur þessarar rannsóknar séu á þessari skoðun er ekki 

hægt  að  alhæfa  hana  yfir  á  aðra  sjómenn.  Einnig  eru  þeir  einir  til  frásagnar  í 

þessari  rannsókn  um  gæði  þessa  starfs  með  tilliti  til  uppeldisins  og 

föðurhlutverksins. Ef höfundur færi af stað í frekari rannsóknir á þessu sviði væri 

tilvalið  að  taka  viðtal  við  konur  sjómannanna  og  sjá  hvernig  þær  upplifa  þessar 

aðstæður og þann  veruleika  að  „hinn helmingurinn“  er  fjarri  í  svo  langan  tíma  í 

einu og hvort þær merki einhvern mun á börnunum. 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