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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um tengsl feðra við börn sín sem eiga fasta búsetu hjá móður sinni. 

Til þess að komast að því hvernig tengslum þessara feðra við börn sín er háttað er fjallað 

um forsjá, hvort sem hún er sameiginleg eða eingöngu í höndum móður. Skoðaðar eru 

íslenskar rannsóknir um forsjá og tölfræði henni tengdri. Þá er fjallað um kenningar er 

mögulega útskýra tengsl forsjárlausra feðra við börn sín og ýmsa aðra áhrifaþætti. 

Niðurstöður sýna fram á að forsjárfyrirkomulag segir ekki alfarið til um það hversu mikið 

feður umgangast börn sín. Hins vegar er ljóst að feður sem fara með sameiginlega forsjá 

með móður standa sterkar að vígi þegar kemur að ákvarðanatöku um málefni barna sinna 

og hafa jafnan rétt á við móður og það hugsanlega styrkir þá í föðurhlutverkinu. Feður án 

forsjár geta þó haft mikil áhrif á tengsl við börn sín, sérstaklega ef samkomulag foreldra 

er gott. 
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Inngangur 

Samfara hárri skilnaðartíðni og fjölda barna sem fæðast einhleypum mæðrum er mikill 

fjöldi barna sem elst upp án þess að hafa fasta búsetu með kynföður sínum. Hér verður 

reynt að varpa ljósi á tengsl feðra við börn sem eiga fasta búsetu hjá móður sinni og reynt 

að varpa ljósi á hvaða þættir hafa áhrif á faðir eigi góð og farsæl samskipti við barn sitt. 

Ljóst er að aðstæður feðra og barna þeirra eru eins mismunandi og þau eru mörg en 

jafnframt hljóta að vera margir áhrifaþættir sem þeir sameiginlega verða fyrir sem gera 

feðrum ýmist auðvelt eða erfitt fyrir í samskiptum við börn sín. Leitað verður svara við 

því af hverju sumir feður virðast ekki ná tengslum við eða missa tengsl við börn sín þegar 

þeir búa ekki með móður þeirra.   

Hér verður reynt að svara því hvort forsjá skipti máli fyrir feður þegar kemur að 

tengslum við börn sín, það er hvort feður sem hafa ekki forsjá njóti sömu tækifæra og 

feður sem hafa sameiginlega forsjá með móður. Í því samhengi verða skoðaðar íslenskar 

og erlendar rannsóknir. Þá verða skoðaðar kenningar sem notaðar hafa verið til skýringar 

á aðstæðum feðra og tengslum þeirra við börn sín.  

Til að byrja með verður fjallað um hugtakið fjölskylda og hvað það þýðir að 

tilheyra fjölskyldu. Í framhaldi af því verður umræða um forsjá barna og fjallað um 

rannsóknir á því sviði. Síðan verða taldir upp þættir sem hugsanlega hafa áhrif á tengsl 

feðra við börn sín, bæði hvað varðar ytri aðstæður sem og persónulega innri þætti. Í beinu 

framhaldi verður tekin fræðileg nálgun og skoðaðar tvær kenningar sem kunna að útskýra 

af hverju sumir feður standa sterkar að vígi þegar kemur að tengslum við börn sín og af 

hverju mæður hvetja eða letja feður til umgengni við börn sín. Að lokum verður umræða 
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um þessar tvær kenningar í samhengi við niðurstöður íslenskra rannsókna og efnið dregið 

saman í lokaorðum. 

 

Fjölskyldan og samfélagsbreytingar 

Hvað er fjölskylda? Þessari spurningu er ekki auðvelt að svara því fólk hefur mjög 

mismunandi skoðanir á því hvaða hópar verðskulda að vera kallaðir fjölskyldur. Að vera 

hluti af fjölskyldu hefur lagalegt gildi víðsvegar með auknum réttindum er varða 

húsnæðismál, heilbrigðismál, leyfistöku foreldra frá vinnu vegna veikinda barna og svo 

framvegis. Þá hvíla einnig ákveðnar skyldur á fjölskyldum, til dæmis ber foreldrum að sjá 

börnum sínum fyrir helstu nauðsynjum eins og mat, húsaskjóli, fötum og sýna þeim alúð. 

Foreldrar hafa lagalegt forræði yfir börnum sínum og því fylgir ákveðið vald því 

hlutverki að vera foreldri. Hins vegar geta málin orðið flókin ef barn á marga foreldra 

(kynforeldra, ættleiðingarforeldra, stjúpforeldra, fósturforeldra og svo framvegis) 

(Newman & Grauerholz, 2002).  

Á íslenskum foreldrum hvíla lagalegar skyldur eins og fram kemur í 28. grein 

Barnalaga nr. 76 frá 27. mars 2003: 

 

Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna 

forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo best sem hentar hag barns og þörfum…Forsjá 

barns felur í sér rétt og skyldu fyrir foreldri til að ráða persónulegum högum barns og 

ákveða búsetustað þess. Forsjárforeldri fer enn fremur með lögformlegt fyrirsvar 

barns. Barn á rétt á forsjá foreldra sinna, annars eða beggja, uns það verður sjálfráða 

og eru þeir forsjárskyldir við það. Foreldri sem fer eitt með forsjá barns síns er skylt 

að stuðla að því að barn njóti umgengni við hitt foreldri sitt nema hún sé andstæð hag 

og þörfum barns að mati dómara eða lögmælts stjórnvalds (Barnalög, 2003). 



 
 

6

Hugtakið fjölskylda felur í sér hjón, fólk í staðfestri samvist eða skráðri sambúð 

og ólögráða börn (Lög um lögheimili, 1990). Það sem gerir fjölskyldueininguna sérstaka 

er að einstaklingar í fjölskyldu deila miklu saman eins og að borða saman, sofa, leika sér, 

refsa, slást, berjast við veikindi, stunda kynlíf og margt fleira. Slík náin samskipti 

fyrirfinnast ekki á milli til dæmis vinnufélaga eða vina. Annað sem einkennir 

fjölskylduna er að sú eining virðist endast lengur en flestir aðrir félagslegir hópar. Allir 

fæðast inn í fjölskyldu af einhverri tegund og þrátt fyrir að flestir eignist síðar á 

lífsleiðinni eigin fjölskyldu, þá skipa foreldrar, systkini, ömmur og afar og frændsystkini 

yfirleitt einhvern sess í lífi fólks út ævina (Newman & Grauerholz, 2002).  

Landsnefnd um Ár fjölskyldunnar 1994 var skipuð af félagsmálaráðherra árið 

1994. Nefndin ákvað að hafa eftirfarandi skilgreiningu á fjölskyldunni að leiðarljósi: 

 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem eiga sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimirnir eru 

oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingur ásamt barni eða 

börnum (þeirra). Þau eru skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu 

(Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. Jónsson, Nanna K. Sigurðardóttir og Sigurður J. 

Grétarsson, 1995). 

 

Það fjölskylduform sem hefur lengst af verið ríkjandi er feðraveldið en í því felst 

mikið vald karlmanna á flestum vígstöðvum. Í Grágás, lögum íslenska þjóðveldisins kom 

fram að faðir ætti að festa dóttur sína, þá bróðir og loks móðir. Ef konan var ósátt við 

makavalið átti hún engan annan kost en að gerast nunna til að komast hjá hjónabandinu. Í 

Grágás var einnig getið um að sonur skyldi erfa föður sinn og síðan dóttir, það var ekki 

fyrr en árið 1850 að dætrum var veittur sami erfðaréttur og sonum. Konum var að 
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takmörkuðu leyti heimilt að ráða yfir fjármunum og eignum hjóna og framfærsluskylda 

barna var að 1/3 hluta á ábyrgð móður en að 2/3 hlutum á ábyrgð föður. Árið 1275 var 

með Kristnirétti nýja bannað að gifta konu gegn vilja hennar (Ártöl og áfangar í sögu 

íslenskra kvenna, 1998).  

Áður fyrr eða allt fram undir 20. öldina höfðu feður meira vald yfir börnum sínum 

en mæður. Það var ekki fyrr en 1917 að hjón voru gerð að jafngildum lögráðamönnum 

ómyndugra barna sinna með lögræðislögunum en fram að því var forsjá í höndum föður 

(Ártöl og áfangar í sögu íslenskra kvenna, 1998). Húsbóndavaldið gerði það að verkum 

að börn voru álitin eign föðurins og því fylgdu þau honum við skilnað. En á þessum 

tímum voru skilnaðir mjög fátíðir svo það kom ekki oft til þess (Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Hér áður fyrr var litið á eiginmanninn sem húsbónda því 

hann var fyrirvinna heimilisins og tók þátt í opinberu lífi á meðan eiginkonunni var falið 

tilfinningalegra hlutverk sem byggðist á barnauppeldi og heimilisverkum. Hins vegar var 

þessu ekki eins farið hjá lægri stéttum þar sem eiginmaðurinn var ekki hin örugga 

fyrirvinna. Húsbóndavald eiginmannsins beið hnekki hjá þessum fjölskyldum þegar 

eiginkonurnar þurftu að taka að sér launavinnu ásamt því að sjá um heimilið. Talið er að 

afleiðing þessa sé þverrandi vald feðra allt frá þriðja áratugi síðustu aldar en hin 

hefðbundna verkaskipting tók þó verulegum breytingum samfara iðnvæðingunni (Axel 

Honneth, 1997).  

Kjarnafjölskyldan hefur skipað stóran sess allt frá tímum iðnvæðingar. 

Fjölskyldan er sú stofnun sem veitir einstaklingum styrk og aðhald mun fremur en aðrar 

stofnanir í þjóðfélaginu. Kjarnafjölskyldan hefur átt í vök að verjast í gegnum aldirnar og 

önnur fjölskylduform rutt sér til rúms. Hjónabandsstofnunin var byggð á þeim grunni hér 
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áður fyrr því karlinn og konan höfðu gagnkvæma félags- og fjárhagslega hagsmuni af því 

að ganga í hjónaband. Kynin þurftu á hvoru öðru að halda til þess að öðlast samfélagslega 

fótfestu og því voru þau bundin saman vegna siðferðislegrar fótfestu og nándin fylgdi oft 

í kjölfarið. Á Vesturlöndum byggir hjónabandið og fjölskyldan fremur á 

tilfinningatengslum í dag en ekki á gagnkvæmum skyldum og kvöðum. Ungt fólk er 

meðvitað um frelsi og val þegar kemur að makavali og stofnun fjölskyldu og því hafa 

fleiri fjölskylduform en kjarnafjölskyldan átt vinsældum að fagna. Hjón geta verið í 

fjarbúð, stjúpfjölskyldur eru algengar, sumir velja að búa einir og aðrir búa einir með 

börnum sínum eða með aðila af sama kyni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  Kjarnafjölskyldan 

hefur öðlast samkeppni frá öðrum fjölskylduformum þar sem einmennings- og 

tvímenningsheimili eru orðin algeng víða um heim (Magnús D. Baldursson, 1997). 

Með þjóðfélagsbreytingum, auknu frelsi kvenna og sjálfstæði hafa konur frá því í 

byrjun 20. aldarinnar verið taldar frumuppalendur og börn því langoftast fylgt móður við 

skilnað eða hjúskaparslit foreldra þrátt fyrir að sameiginleg forsjá á Íslandi hafi aukist 

mikið síðasta áratuginn (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).   

 

Íslensk tölfræði um fjölskylduform og forsjá barna 

Þann 1. janúar 2008 voru 75.691 kjarnafjölskylda á Íslandi. Skilgreining Hagstofunnar á 

kjarnafjölskyldu er: 

 

Hjón og fólk í óvígðri sambúð, börn hjá þeim 17 ára og yngri, einhleypir karlar og 

konur, sem búa með börnum 17 ára og yngri. Börn 18 ára og eldri, sem búa með 

foreldrum sínum, teljast ekki til kjarnafjölskyldu og sama gildir um einhleypa sem 

búa með börnum sínum 18 ára og eldri (Hagstofa Íslands, 2008).  
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Í töflunni hér að neðan má sjá hvernig kjarnafjölskyldur voru samsettar: 

 

Alls 

fjölsk. 

Hjón án barna Óvígð 

sambúð án 

barna 

Hjón  m. börn Óvígð sambúð 

m. börn 

Karl m. börn Kona m. börn 

75.691 26.802 35,4% 3.207 4,2% 24.209 32,0% 9.310 12,3% 1.041 1,4% 11.122 14,7% 

 

Tafla 1 

 

Dálkarnir skiptast í hjón án barna, sambúðaraðila án barna, hjón með börn, sambúðaraðila 

með börn og svo einhleypa karla og konur með börn. Eins og sjá má eru afar fáar 

fjölskyldur sem innihalda einhleypa karla með börn, eða aðeins 1,4% allra fjölskyldna. 

Hins vegar eru mun fleiri konur einhleypar með börn, eða um 14,7% allra fjölskyldna. Til 

samanburðar eru hjón með börn 32,0% allra fjölskyldna eða rúmlega tvöfalt á við 

einhleypar konur með börn. Samkvæmt þessum tölum er einhleyp kona með börn næst 

algengasta fjölskylduformið af þeim fjölskylduformum þar sem börn koma við sögu 

(Hagstofa Íslands, 2008). 

Þegar skoðaðar eru tölur frá Hagstofu Íslands um hjónaskilnaði, sambúðarslit og 

forsjá barna þá kemur í ljós að sameiginleg forsjá hefur notið aukinna vinsælda síðastliðin 

ár (Hagstofa Íslands, 2007). Rétt er að geta þess að með breytingum á barnalögum árið 

2006 fara foreldrar sameiginlega með forsjá barns síns eftir skilnað eða sambúðarslit sem 

skráð hefur verið í þjóðskrá nema annað sé ákveðið. Því er sameiginleg forsjá gefin við 
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skilnað og foreldrar þurfa sérstaklega að ákveða að annað þeirra fari með forsjána ef þau 

vilja ekki sameiginlega forsjá (Barnalög, 2003).  

Þessi breyting á barnalögum kemur berlega í ljós þegar skoðaðar eru tölur um 

forsjá síðastliðin ár. Hvað sambúðarslit varðar árið 2003 þá voru mæður með forsjá í 

26,6% tilfella, feður í 0,9% tilfella og sameiginleg forsjá var í 72,6% tilfella. Þremur 

árum síðar, árið 2006 hefur hlutfall mæðra með forsjá dvínað niður í 14,7%. Sama ár 

voru einungis 0,4% feðra með forsjá barna sinna en sameiginleg forsjá var í 84,7% 

tilfella. Bráðabirgðatölur ársins 2007 gefa til kynna áframhaldandi þróun en þá var forsjá 

í höndum móður í 9,2% tilfella, föður í 0,2% tilfella og sameiginlega í 88,1% tilfella 

(Hagstofa Íslands, 2007). 

Þegar skoðaðar eru tölur um forsjá barna við skilnað hjóna kemur svipað í ljós. 

Árið 2003 fengu mæður forsjá í 36,6% tilfella, feður í 2,5% tilfella og forsjá var 

sameiginleg í 60,9% tilfella. Þegar sameiginleg forsjá var gerð að meginreglu við skilnað 

árið 2006 fengu mæður forsjá í 25,2% tilfella, feður í 1,8% tilfella og í 72,8% tilfella var 

um sameiginlega forsjá að ræða. Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar fyrir árið 

2007 heldur þessi þróun áfram, það er vinsældir sameiginlegrar forsjár aukast og það 

dregur úr algengi þess að móðir fari ein með forsjá barns hvort sem um sambúðarslit eða 

hjónaskilnað er að ræða. Árið 2007 fengu mæður forsjá við hjónaskilnað í 22,1% tilfella, 

feður í 2,1% tilfella og forsjá var sameiginleg í 75,8% tilfella (Hagstofa Íslands, 2007).  

Þrátt fyrir að sameiginleg forsjá njóti síaukinna vinsælda þá þarf barn að hafa 

lögheimili hjá öðru hvoru foreldrinu samkvæmt barnalögum (Barnalög, 2003). Eins og 

sést í töflunni hér að framan þá er mun algengara að börn búi hjá móður en föður af 

einstæðum foreldrum börn. Af þessum tölum má draga þá ályktun að þó að sameiginleg 
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forsjá sé orðin meginregla í dag við sambúðarslit og hjónaskilnað, þá hafa börn 

lögheimili hjá móður í mun meira mæli en föður. 

 

Sameiginleg forsjá eða ekki? 

Íslendingar voru heldur seinni á sér en hin Norðurlöndin að setja ákvæði í lög um 

sameiginlega forsjá við skilnað og sambúðarslit en það var gert árið 1992. Svíar tóku af 

skarið á 8. áratug síðustu aldar og svo komu Norðmenn og Danir í kjölfarið með slík 

ákvæði á 9. áratugnum. Bandaríkjamenn voru þó fyrstir til að koma með slíka löggjöf í 

Kaliforníuríki árið 1961 (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

 Eins og áður hefur komið fram þá fara báðir foreldrar með forsjá barns við 

sambúðarslit eða skilnað nema annað sé ákveðið (Barnalög, 2003). Það er hins vegar enn 

þannig að móðir barns sem er hvorki í hjúskap né skráðri sambúð við fæðingu barns, fer 

ein með forsjá þess. Foreldrar geta þó samið um að fara sameiginlega með forsjána en 

annars er forsjáin sjálfkrafa í höndum móðurinnar. En hvað felur hugtakið sameiginleg 

forsjá í sér? Hugtakið forsjá felur í sér rétt og skyldu foreldra til að taka ákvarðanir um 

persónuleg málefni barns og skyldu til þess að vernda barns sitt, sýna því umhyggju og 

virðingu. Þá eiga foreldrar að hafa barn sitt með í ráðum þegar kemur að ákvörðunum um 

málefni þess, svo lengi sem það hefur aldur og þroska til. Sameiginleg forsjá felur að auki 

í sér að foreldrar eiga að taka allar meiriháttar ákvarðanir í sameiningu. Til dæmis má 

annað foreldrið ekki fara með barn úr landi án samþykkis hins. Margir telja að 

sameiginleg forsjá feli í sér að barn búi að jöfnu hjá báðum foreldrum en það er ekki 

gefið. Foreldrar þurfa sjálfir að koma sér saman um tilhögun umgengni. Sýslumaður 

úrskurðar um umgengnina ef foreldrar geta ekki komið sér saman um hana en gengið er 
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út frá því að barnið eigi fasta búsetu hjá öðru foreldrinu og njóti reglulegrar umgengni við 

hitt foreldrið. Þetta fyrirkomulag felur í sér mikið frelsi fyrir foreldra, þeir geta jafnvel 

ákveðið að skiptast á að hafa barnið í fastri búsetu, það er fært lögheimili barns að 

ákveðnum tíma liðnum (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006).  

Forsendur fyrir því að foreldrar fari sameiginlega með forsjá barns er að þeir komi 

sér saman um hjá hvoru þeirra barnið á að hafa lögheimili. Þá er jafnan talað um að 

barnið eigi fasta búsetu þar sem það hefur lögheimili. Einnig þurfa foreldrar að koma sér 

saman um meðlagsgreiðslur en samkvæmt lögum á það foreldri sem barnið á ekki fasta 

búsetu hjá að greiða lögheimilisforeldrinu einfalt meðlag. Foreldrar geta samið um aukið 

meðlag en einnig getur lögheimilisforeldrið óskað eftir því að sýslumaður úrskurði um 

auknar meðlagsgreiðslur ef ágreiningur rís um þetta atriði. Lögheimilisforeldrið nýtur 

réttarstöðu einstæðs foreldris og fær barnabætur, mæðra- eða feðralaun, meðlag og aðrar 

greiðslur sem eru tengdar lögheimili barns. Það er vert að minnast á að ef foreldri sem fer 

eitt með forsjá barns síns gengur í hjúskap eða tekur upp sambúð með öðrum en hinu 

foreldrinu þá fer sá aðili einnig með forsjá barnsins eftir að sambúð hefur staðið samfleytt 

í eitt ár. Ef foreldrið með forsjána fellur frá þá fer stjúpforeldrið með forsjána og hitt 

kynforeldrið þarf að sækja forsjána með dómi eða samningi. Hins vegar er þessu öfugt 

farið ef forsjá er sameiginleg, ef annað foreldrið fellur frá þá fer hitt áfram með forsjá 

barns. Það sama gildir um foreldri sem fer eitt með forsjá og er ekki í hjúskap eða skráðri 

sambúð, við andlát færist forsjáin sjálfkrafa til eftirlifandi kynforeldris (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2006).  

Eins og fram kom í tölfræðilega kaflanum hér að framan þá hefur sameiginleg 

forsjá hefur notið aukinna vinsælda á Íslandi frá því að ákvæði um hana var sett í lög árið 
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1992 og síðan að barnalögum var breytt árið 2006 fara foreldrar sjálfkrafa sameiginlega 

með forsjána nema annað sé ákveðið. En hér áður fyrr tíðkaðist að mæður færu einar með 

forsjá við sambúðarslit eða skilnað (Barnalög, 2003; Hagstofa Íslands, 2007). Hins vegar 

er enn algengt að börn hafi lögheimili hjá móður þrátt fyrir að um sameiginlega forsjá sé 

að ræða en samkvæmt barnalögum á barn að hafa lögheimili á einum stað þar sem það 

hefur jafnan fastabúsetu (Barnalög, 2003).  

Eins og áður hefur komið fram þurfa foreldrar að koma sér saman um lögheimili 

barns og meðlagsgreiðslur þegar þeir fara sameiginlega með forsjá barns. Þetta 

fyrirkomulag krefst þess að foreldrar þurfa að vera færir um að hafa hagsmuni barnsins í 

fyrirrúmi þrátt fyrir að eiga óleyst tilfinninga- eða hagsmunamál sín á milli. Með 

sameiginlegri forsjá er foreldrum falin sú ábyrgð að leysa sjálfir úr þeim ágreiningsefnum 

sem upp koma varðandi hagsmuni barns án afskipta hins opinbera. Því þurfa foreldrar að 

óska eftir breytingu á forsjá ef þeir geta ekki leyst ágreiningsefni sín. Foreldrar geta haft 

mikil áhrif á það hvort börn þeirra skaðast af skilnaði með því að viðhalda 

fjölskyldutengslum sem voru þeim mikilvæg áður en skilnaðurinn skall á, þar með talið 

við stórfjölskyldu sem og að börn finni að foreldrar styðji hvort annað og hafi góða 

samvinnu sín á milli burtséð frá því hvort þau eru í hjónabandi eða hafa skilið (Sigrún 

Júlíusdóttir & Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

 

Barnafjölskyldurannsókn og rannsókn um sameiginlega forsjá 

Á Íslandi hafa verið framkvæmdar tvær mjög áhugaverðar rannsóknir um málefni 

fjölskyldna og forsjá. Annars vegar er um að ræða Barnafjölskyldurannsóknina frá árinu 

1995 og hins vegar rannsóknina Áfram foreldrar sem fjallar um sameiginlega forsjá og 
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velferð barna við skilnað foreldra frá árinu 2000. Þessar rannsóknir voru báðar 

framkvæmdar áður en sameiginleg forsjá varð að meginreglu við skilnað og sambúðarslit 

árið 2006.  

 

Barnafjölskyldurannsóknin 

Heildarúrtak rannsóknarinnar innihélt 1150 manns úr þjóðskrá 1. desember 1993. Úrtaki 

var skipt í fimm hópa: Hjón og sambúðaraðila, einhleypa sem höfðu aldrei verið í sambúð 

eða hjónabandi, ekkjur og ekkla, fráskilda með forsjá barna sinna og fráskilda án forsjár 

með börnum sínum. Fráskildum var skipt í sitthvorn hópinn eftir því hvort þeir höfðu 

forsjá með börnum sínum eða ekki. Lokaúrtak innihélt 890 manns sem samþykktu 

símleiðis að taka þátt í rannsókninni. Eftir að póstkönnun hafði verið send þátttakendum 

þá voru 73,6% sem svöruðu könnuninni. Meðalaldur var 36 ár og mun fleiri konur 

(75,7%) voru í svarendahópnum en karlar (24,3%). Yfirleitt voru fráskildir án forsjár 

karlar (90,3%) og fráskildir með forsjá voru yfirleitt konur (94,6%) (Sigrún Júlíusdóttir 

o.fl, 1995). 

 

Áfram foreldrar – rannsókn um sameiginlega forsjá og velferð barna við skilnað 

foreldra 

Heildarúrtak rannsóknarinnar innihélt 1000 manns sem höfðu valið sameiginlega forsjá 

eftir skilnað á árunum 1994 – 1996. Svarhópurinn innihélt 67% fólks sem hafði slitið 

sambúð og 33% sem hafði fengið lögskilnað. Eftir að póstkönnun með spurningalistum 

hafði verið send út bárust svör frá 701 foreldri. Þátttakendum gafst kostur á að svara með 

viðbótarathugasemdum og voru 310 sem nýttu sér þann möguleika. Hlutfall kynjanna var 
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miklu jafnara í þessari rannsókn, en þátttakendur voru 46% karlar og 54 % konur (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

 

Niðurstöður rannsóknanna 

Eins og fram kom hér að framan þá þarf barn að hafa lögheimili hjá öðrum hvorum 

forsjáraðila þegar forsjá er sameiginleg. Þetta kom einmitt fram í niðurstöðum rannsóknar 

Sigrúnar Júlíusdóttur og Nönnu K. Sigurðardóttur (2000) þar sem foreldrar voru með 

sameiginlega forsjá, í 90% tilfella sögðu mæður að barn ætti lögheimili hjá sér en í 10% 

tilfella sögðu feður að barn ætti lögheimili hjá sér. Niðurstöður sömu rannsóknar sýna að 

börn dvelja að jafnaði mun meira hjá móður sinni en föður, en í 83% tilfella dvelja börn 

daglega hjá móður og í 10% tilfella dvelja þau daglega hjá föður (Sigrún Júlíusdóttir & 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Það er því alls ekki samasemmerki á milli þess að 

foreldrar fari sameiginlega með forsjá barns og að umgengni sé jöfn við báða foreldra.  

Í framangreindri rannsókn um sameiginlega forsjá og velferð barna við skilnað 

foreldra gætir mjög oft ósamræmis í svörum feðra og mæðra. Ósamræmið kemur fram í 

því að bæði feður og mæður gera meira úr eigin ábyrgðarhluta og þátttöku í uppeldi barna 

sinna og mæður gera þætti feðra ekki jafn góð skil og þeir sjálfir. Í 

rannsóknarniðurstöðum kemur einnig fram að feður eru mun ánægðari en mæður með 

sameiginlega forsjá enda kannski ekki furða þar sem þeir höfðu hér áður fyrr mjög litla 

möguleika á að fara með forsjá barna sinna en með þessu fyrirkomulagi gefst þeim að 

minnsta kosti tækifæri til þess að deila forsjánni með móður (Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Því er líklegt að feðrum finnist þetta fyrirkomulag betra 

en að hafa ekki forsjá. Að auki hefur móðirin ekki sömu völd og áður þar sem ákvarðanir 
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eiga að vera teknar í sameiningu og réttarstaða feðra er sterkari hvað varðar flutning 

barns af landi brott og við fráfall móður.  

Þegar foreldrar voru spurðir um væntingar til foreldrasamvinnunnar kom fram að 

81,6% feðranna töldu að báðir foreldrar væru jafn ábyrgir fyrir uppeldinu en 70,0% 

mæðra töldu að svo væri. Þá væntu feður (53,4%) þess frekar en mæður (47,4%) að það 

yrði mikil þörf á samræðum og samráði við hitt foreldrið. Þegar foreldrar voru spurðir um 

ástæðu þess að þeir völdu sameiginlega forsjá voru tvær meginástæður nefndar. Annars 

vegar töldu 88% feðra sameiginlega forsjá þjóna best hagsmunum barnsins og 76,8% 

mæðra tiltóku sömu ástæðu fyrir valinu. Hin ástæðan fyrir valinu um sameiginlega forsjá 

var að hún yki þátt beggja í uppeldinu, en hún vó mun þyngra hjá feðrum (69,1%) en 

mæðrum (56,3%) (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

Foreldrar voru beðnir um að setja sig í spor barnsins og hvað sameiginleg forsjá 

gæti þýtt fyrir það. Tvær helstu ástæðurnar gáfu líka til kynna töluverðan mun á svörum 

feðra og mæðra. Af feðrunum voru 74,1% sem töldu það þýða mikið fyrir barnið að báðir 

foreldrar stæðu vörð um velferð þess en 60,3% mæðranna voru sama sinnis. Þá töldu 

72,8% feðranna það hafa þýðingu fyrir barnið að það hefði betri aðgang að báðum 

foreldrum en aðeins 57,1% mæðranna. Feðurnir höfðu mun betri reynslu en mæðurnar af 

sameiginlegri forsjá, en 67,4% höfðu góða reynslu á meðan 49,6% mæðranna sögðust 

hafa góða reynslu af fyrirkomulaginu og um 21% bæði feðra og mæðra voru hlutlaus 

hvað þetta atriði varðaði. Hins vegar höfðu 11,4% feðranna slæma reynslu af 

sameiginlegri forsjá á meðan 29,4% mæðranna sögðust hafa slæma reynslu (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 
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Enn og aftur kemur í ljós að feður virðast meta þetta fyrirkomulag meira en 

mæður. Almennt má segja að það sé meira í húfi fyrir þá sem hafa áhuga á að sinna 

börnum sínum eftir skilnað að hafa sameiginlega forsjá. Þegar foreldrar voru spurðir um 

hversu sáttir eða ósáttir þeir væru með samvinnu þeirra sem foreldrar þá voru feðurnir 

mun sáttari en mæðurnar en 68,5% feðra voru mjög eða frekar sáttir en einungis 52,4% 

mæðra. Aftur á móti voru tæp 19% feðra mjög eða frekar ósáttir á meðan tæp 37% mæðra 

voru mjög eða frekar ósáttar. Ljóst er að foreldrar hafa mjög ólíkar væntingar til 

sameiginlegs forræðis þó að meirihluti feðra og mæðra sé sáttur (Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

Þegar litið er til stuðnings foreldra við hvort annað í foreldrahlutverkinu kemur í 

ljós að foreldrar með sameiginlega forsjá leita frekar til hvors annars þegar þeir eiga í 

erfiðleikum með uppeldi barns en foreldrar sem eru ekki með sameiginlega forsjá. Í 

Barnafjölskyldurannsókninni frá árinu 1995 var rætt við foreldra án forsjár og foreldra 

með forsjá. Foreldrar án forsjár (en það voru jafnan feður eða í 90,3% tilfella) leituðu 

mjög oft eða oft í 41,5% tilfella til hins forsjárforeldrisins. Foreldrar með forsjá (en það 

voru jafnan mæður eða í 94,6% tilfella) leituðu mjög oft eða oft til foreldris án forsjár í 

15,6% tilfella. Að sama skapi leituðu foreldrar með forsjá sjaldan eða aldrei til hins 

foreldrisins í 84,4% tilfella (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Þó að 

þessar tölur geri ekki skýran greinarmun á feðrum og mæðrum þá gefa þær ákveðnar 

vísbendingar þar sem foreldrar án forsjár voru í flestum tilfellum feður og foreldrar með 

forsjá í langflestum tilfellum mæður. Því má draga þá ályktun að feður án forsjár leita til 

mæðra með forsjá með ráðleggingar en ekki öfugt.  
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Hins vegar er mikil breyting á foreldrunum í rannsókninni um sameiginlega 

forsjá. Þá leituðu feður og mæður mjög oft eða oft til hvors annars í um 44% tilfella og 

sjaldan eða aldrei til hvors annars í um 55% tilfella (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2000). Það er athyglisvert að sjá muninn á þessu tvennu, þegar forsjá er 

sameiginleg þá virðast mæðurnar leita frekar til feðranna en þegar þær fara einar með 

forsjána. Það að foreldrar leiti sjaldan eða aldrei til hvors annars í 55% tilfella gæti gefið 

til kynna að minna bjáti á hvað uppeldi barnanna varðar þar sem samkomulag foreldra sé 

almennt betra en þegar annað foreldrið fer með forsjána en ekki er hægt að fullyrða um 

það nema að rannsaka það nánar.   

Ljóst er að þrátt fyrir að tíðni og lengd umgengni föður og barns sé ekki endilega 

meiri þegar um sameiginlega forsjá er að ræða, þá hefur þetta fyrirkomulag í heildina litið 

góð áhrif á samskipti foreldra. Þeir leita gjarnan til hvors annars þegar eitthvað bjátar á í 

tengslum við barnið og staða foreldranna er jafnari. Af þessu má draga þá ályktun að 

feður með sameiginlega forsjá hljóta frekar stuðning í foreldrahlutverkinu en feður án 

forsjár (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

Niðurstöður rannsóknar Sigrúnar og Nönnu (2000) gefa almennt til kynna að 

foreldrar létu í ljós almenna jákvæða reynslu af sameiginlegri forsjá, um 2/3 hlutar 

foreldranna létu skýrt í ljós ánægju með fyrirkomulagið en um þriðjungur var óánægður. 

Þeir foreldrar sem völdu sameiginlega forsjá höfðu frekar slitið sambúð en hlotið 

lögskilnað, þeir voru í yngri kantinum og gjarnan með meiri menntun en þeir sem ekki 

völdu sameiginlega forsjá. Það kom skýrt fram að fáir foreldrar höfðu fengið ráðgjöf 

þegar kom að vali um sameiginlega forsjá og létu foreldrar í ljós óánægju sína með að 

hafa ekki fengið upplýsingar um hvað sameiginleg forsjá fæli í sér. Vísbendingar komu 
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fram um að börn sem voru í sameiginlegri forsjá foreldra sinna upplifðu minna tengslarof 

og héldu áfram að vera í sambandi við fjölskyldur beggja foreldra sinna. Börnin virðast 

njóta góðs af samstarfi foreldra sinna því þau þurfa síður að hugsa um sig sjálf. Hvað 

heilsu foreldra varðar þá sýndu niðurstöður fram á að heilsa foreldra með sameiginlega 

forsjá er að mörgu leyti betri en þegar annað foreldrið fer með forsjána (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

Hvað varðar heilsu foreldra þá má gera ráð fyrir að foreldrar sem fara 

sameiginlega með forsjá barna sinna upplifi minni streitu í foreldrahlutverkinu þar sem 

ábyrgðin deilist á báða foreldra og minna mæðir á aðeins einu foreldrinu. Eins hlýtur að 

vera auðveldara að jafna álag vegna vinnu foreldra þegar þeir geta leitað til hvors annars 

á háannatímum.  

 

Þættir sem geta haft áhrif á tengsl feðra við börn sín  

Í þessum kafla verður fjallað um ýmis atriði sem geta haft áhrif á tengsl forsjárlausra 

feðra við börn sín. Fyrst verður fjallað um ýmsa þætti sem taldir eru geta haft ýmist 

hvetjandi eða letjandi áhrif á tengsl forsjárlausra feðra við börn sín. Svo verður kynnt 

kenning Strykers um sjálfsmyndir og að lokum verður fjallað um svokallaða 

skiptakenningu.  

 

Ýmsir áhrifaþættir 

Umgengni 

Það hlýtur að gefa auga leið að eftir því sem umgengni er meiri og reglulegri því meiri 

líkur eru á því að faðir nái góðum tengslum við barn sitt. Þrátt fyrir þetta er ekki kveðið á 



 
 

20

um neina lágmarksumgengni í barnalögum heldur er lögð sú skylda á það foreldri sem fer 

með forsjá barns að stuðla að því að barn njóti umgengni við hitt foreldri sitt nema hún sé 

andstæð hag og þörfum barns að mati dómara eða lögmælts stjórnvalds (Barnalög, 2003). 

Verklagsreglur sýslumanna sem úrskurða um umgengni ef foreldrar koma sér ekki saman 

um hana kveða á um að lágmarksumgengni sé aðra hverja helgi, um jól, áramót, páska og 

í sumarleyfi (Sýslumannafélag Íslands, 2008b). 

 Samkvæmt nýlegri íslenskri rannsókn á samvistarslitum foreldra (skilnaði að 

borði og sæng og sambúðarslitum) kemur fram að í þeim tilfellum sem foreldrar gerðu 

skriflegan samning um umgengni foreldra við börn sín er algengast að valin sé umgengni 

frá föstudegi til sunnudags árin 2000 og 2003 en árið 2004 fjölgar þeim sem velja 

umgengni frá fimmtudegi til mánudags. Af þeim foreldrum (16,5%) sem gerðu slíkan 

samning var 71% með sameiginlega forsjá (Edda Hannesdóttir og Elsa Inga 

Konráðsdóttir, 2005). 

Miðað við niðurstöður framangreindrar rannsóknar er algengt að foreldrar velji 

lágmarksumgengni þess foreldris sem ekki fer með forsjá barns eða er ekki með barn í 

fastri búsetu. Þetta gefur til kynna að þó að foreldrar fari sameiginlega með forsjá barns 

þá fer það ekki endilega saman við jafna umgengni barns við báða foreldra. Þar sem mun 

algengara er að börn eigi lögheimili hjá móður og njóti reglulegra samvista við föður þá 

sýnir þetta fram á að börn eyða mun meiri tíma með móður en föður sama hvernig 

skipulagi forsjár er háttað. Þetta skýrir kannski að einhverju leyti af hverju mæður eru 

óánægðari með sameiginlegu forsjána en feður eins og kom fram í rannsókn Sigrúnar og 

Nönnu (2000). Það væri áhugavert að athuga hvort þessi óánægja stafi af því að 

umgengni feðra við börn sín er ekki jöfn og umgengni mæðra við börn sín. Feður hafa 
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hlotið jafnan rétt á við mæður en mæður eru enn að stórum hluta frumuppalendur barna 

sinna og umgengni barna við feður sína eykst ekki endilega við að forsjá verði 

sameiginleg.  

 Íslensk rannsókn frá árinu 2007 um ungmenni og ættartengsl fjallar að hluta til um 

reynslu ungmenna af skilnaði foreldra. Þýði rannsóknarinnar var nemendur allra 

fjölbrauta- og menntaskóla á Íslandi á þriðja ári og voru þeir að megninu til fæddir árið 

1987. Úrtakið var 1187 og svarhlutfall var 71,2%. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu 

fram á að 50% þátttakenda töldu sig fá minni tíma með umgengnisforeldri eftir skilnað 

foreldranna, 40% töldu sig hafa fengið sama tíma og tæp 10% töldu sig hafa fengið meiri 

tíma með umgengnisforeldrinu en fyrir skilnað (Guðlaug Magnúsdóttir, 2008).  

 

Afstaða móður til samskipta föður og barns 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að afstaða móður skiptir miklu máli þegar kemur að 

samskiptum föður við barn sitt. Ef móðir telur að það sé barni hennar fyrir bestu að hafa 

samneyti við föður sinn og að barnið njóti góðs af því þá eru meiri líkur á því að hún 

stuðli að góðu sambandi á milli föður og barns. Rannsóknir hafa einnig gefið 

vísbendingar um að ef móðir hefur þetta viðhorf til sambands föður og barns þá hafa 

meðlagsgreiðslur eða fjárhagsaðstoð af hálfu föður ekki úrslitaáhrif á það hvort hann fái 

að hafa samband við barn sitt eða ekki. Í rannsókn Kurz frá árinu 1995 sem fjallað er um í 

grein Laakso (2004) þar sem þátttakendur voru 129 fráskildar konur kom fram að mæður 

fundu fyrir depurð og eftirsjá í þeim tilfellum þar sem ekkert samband var á milli barns 

og föður. Af þessum 129 konum voru 42% sem vildu auknar heimsóknir barna til föður 

og 29% sem vildu fækka heimsóknum barna. Ástæður fyrir því að mæður vildu fækka 
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heimsóknum voru meðal annars deilur móður við barnsföður og erfið samskipti föður við 

barn (Laakso, 2004). 

 Í eigindlegri rannsókn Laakso (2004) þar sem þátttakendur voru 43 einstæðar 

mæður kom fram að ef hegðun föður olli móður áhyggjum þá hafði það áhrif á ákvörðun 

hennar um að heimila umgengni. Það sem mæðurnar kváðu helst valda þeim áhyggjum 

var mismunandi lífstíll foreldra, hegðun föður sem gat valdið barninu skaða og ósamræmi 

í loforðum gagnvart barninu. Varðandi lífstíl feðra þá nefndu mæðurnar til dæmis 

reykingar og þá sérstaklega í þeim tilfellum þar sem barn var astmaveikt, byssur á heimili 

föður, sætisbeltanotkun og stefnumótamynstur feðranna. Þegar kom að hegðun sem gat 

valdið börnum skaða þá höfðu mæðurnar mestar áhyggjur af fíkniefnanotkun og sögu um 

ofbeldi gagnvart móður. Mæður höfðu áhyggjur af því að feður sem áttu við 

fíkniefnavandamál að stríða myndu nota eiturlyf eða áfengi á meðan á heimsókn barns 

stæði. Varðandi ósamræmi í loforðum feðra til barna þeirra þá varðaði það til dæmis að 

feður lofuðu heimsóknum sem stóðust ekki eða lofuðu að kaupa ákveðið leikfang fyrir 

næstu heimsókn og stóðu svo ekki við loforðið. Mæður höfðu áhyggjur af því að slík 

loforð myndu valda börnum þeirra vonbrigðum og særa þau (Laakso, 2004). 

 Samkvæmt framangreindri rannsókn Laakso (2004) hefur það áhrif á ákvörðun 

móður að heimila umgengni ef barn sýnir löngun til að umgangast föður sinn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að eftir því sem börn mæðranna voru yngri, því 

reglulegri var umgengni þeirra við föður. Mæðurnar gerðu sér grein fyrir því að samband 

barns við föður væri mikilvægt og fannst þær þurfa að meta möguleikana á umgengni 

mjög alvarlega með tilliti til tilfinninga barnsins. Þeim fannst erfitt að neita barni um að 

hitta föður sinn (Laakso, 2004). 
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 Af framangreindu má gera ráð fyrir því að mæður kjósi almennt að börn þeirra 

séu í góðum tengslum við föður sinn svo lengi sem þau hljóta ekki skaða af þeim 

samskiptum. Í þeim tilfellum sem mæður hafa áhyggjur af velferð barna sinna þegar þau 

eru í umsjá föður, þá vegur það mjög þungt í ákvarðanatöku þeirra um umgengni. Að 

sama skapi virðast mæður einnig taka það nærri sér barna sinna vegna ef þau eru ekki 

þess aðnjótandi að vera í góðum tengslum við föður sinn.  

 

Samband foreldra við fæðingu barns 

Samkvæmt niðurstöðum í Barnafjölskyldurannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur hefur það mikil 

áhrif á samvistir barns og foreldris þegar foreldrar hafa ekki verið í föstu sambandi við 

fæðingu barns. Þegar mæður sem höfðu aldrei verið í sambúð voru spurðar um umgengni 

barns við föður þá kom fram að 31% þeirra sögðu enga umgengni vera á milli föður og 

barns og einungis 10% fylgdu samkomulagi sem hafði verið gert um umgengni (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

 Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölskylduaðstæður barns við fæðingu hafa 

mikil áhrif á tengsl þess við föður. Í þeim tilfellum þar sem barn fæðist utan hjónabands 

eða sambúðar foreldra þá er tilhneiging til þess að reglulegt samband við föður sé mun 

minna en hjá þeim börnum sem hafa fæðst inn í fjölskyldu þar sem foreldrar eru í 

hjónabandi eða sambúð og slitið samvistum. Aftur á móti hefur aldur barns við skilnað 

foreldra líka áhrif  á tengsl þess við föður því rannsóknarniðurstöður hafa gefið til kynna 

að eftir því sem barnið er yngra við skilnað því meiri líkur eru á því að tengslin rofni eftir 

því sem fram líður (Aquilino, 2006 & Arditti, 1995).  
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Gæði samskipta foreldra 

Newman og Grauerholz fjalla um rannsókn Arendell frá árinu 1992 á 75 fráskildum 

feðrum sem höfðu verið fráskildir eða skildir að borði og sæng í að minnsta kosti 18 

mánuði gaf til kynna að margir feðranna halda sig í ákveðinni fjarlægð frá börnum sínum 

til þess að forðast erfið samskipti við fyrrverandi maka eða jafnvel börnin sjálf. Meiri 

líkur voru á erfiðum samskiptum ef foreldrar höfðu skilið í illu. Margir feðranna töldu að 

mæður stæðu í vegi fyrir því að þeir gætu átt samskipti við börn sín þrátt fyrir að 

heimsóknir væru lagalega ákvarðaðar því þeir höfðu orðið fyrir því að þegar þeir ætluðu 

að sækja börn sín þá var enginn heima eða þá að mæður komu í veg fyrir að feðurnir 

gætu talað við börn sín í síma. Um helmingur feðranna hætti alveg að hafa samskipti við 

börn sín eftir röð átaka við móður og sumir létu lengri tíma líða á milli þess sem þeir 

höfðu samskipti við börn sín. Margir feðranna virtust draga sig í hlé frá föðurhlutverkinu 

því minningarnar um hamingjusamari tíma sem hluti af fjölskyldu reyndust þeim 

sársaukafullar. Jafnframt fannst þeim erfitt að fá börnin einungis í heimsókn í stað þess að 

geta verið til staðar og tekið þátt í þeirra daglega lífi. Þetta varð til þess að margir 

feðranna í rannsókninni notuðu heimsóknartímann í skemmtanir. Sumir feðranna voru 

mjög óöruggir með sig í föðurhlutverkinu þegar stuðnings og nærveru móðurinnar naut 

ekki við lengur. Þá sögðu feðurnir jafnframt að þeim fyndist erfitt að ná í börnin til 

mæðranna ef þau fóru nauðug og grátandi með þeim og hegðun barnanna á meðan á 

heimsókninni stóð var óeðlileg, þau voru of formleg og höguðu sér beinlínis eins og 

gestir. Flestir feðranna töldu að mæðurnar gætu haft jákvæð áhrif á samskipti feðranna 

við börn sín með því að styðja þá betur í föðurhlutverkinu (Newman & Grauerholz, 

2002). 
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 Ýmsar erlendar rannsóknir gefa til kynna að ágreiningur foreldra eftir skilnað hafi 

mikil áhrif á það hvernig umgengni föður við barn er háttað og hvort faðir upplifi hlýjar 

tilfinningar í garð barns síns. Þannig getur ágreiningur foreldra eftir skilnað dregið úr 

þátttöku föður í uppeldi barns sem og samskiptum á milli föður og barns (Arditti, 1995). 

 Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á að fylgni er á milli átaka sem verða oft við 

skilnað foreldra annars vegar og eignaskipta og forsjárfyrirkomulags hins vegar. Í þeim 

tilfellum þar sem samkomulag um forsjá hefur náðst með góðum hætti hafa eignaskipti 

einnig farið fram án vandræða. Niðurstöður sýna að það er einnig fylgni á milli þessarra 

þátta þegar til forsjárdeilu hefur komið, þá hafa eignaskipti orðið með átökum (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

 

Meðlagsgreiðslur 

Meðlagsgreiðslur hafa tíðkast á Íslandi í mjög langan tíma og er getið um þær í 

gömlum ritum eins og Grágás og Jónsbók. Þá hvíldi meðlagsskyldan á föður og ætt hans 

svo að ekki kæmi til þess að sveitarfélög hefðu börn á sínu framfæri. Tilskipun um 

framfærsluskyldu foreldra leit dagsins ljós árið 1763 og allt frá árinu 1890 hafa reglur um 

framfærsluskyldu foreldra verið að mótast á þann hátt sem þær eru í dag. Upphæð 

meðlags er miðað við barnalífeyri eins og hann er ákvarðaður hverju sinni og 

Tryggingastofnun ríkisins greiðir meðlag til þeirra foreldra sem eiga rétt á því og 

Innheimtustofnun sveitarfélaga sér um innheimtu þess. Það er getið um barnalífeyri í 

framfærslulögum frá árinu 1947 og nú síðar í lögum um almannatryggingar frá árinu 

1993. Það hafa ekki orðið miklar breytingar á meðlagskerfinu á Íslandi síðustu áratugi en 

þær helstu eru þó að árið 1993 var grunnmeðlag hækkað umfram verðlag þannig að 
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meðlag fylgir nú vísitölu neysluverðs. Opinber mæðra- og feðralaun voru þá einnig 

lækkuð. Árið 2003 var svo fyrsta aukameðlag gert skattfrjálst og það fól í sér að aukning 

varð á meðlagsmálum hjá Sýslumanninum í Reykjavík. Þá er einnig talið að frá árinu 

1993 hafi samvistir barna við það foreldri sem barn hefur ekki lögheimili hjá aukist (Gísli 

Gíslason, 2008). 

Lögheimilisforeldri á rétt á svokölluðu grunnmeðlagi eða einföldu meðlagi frá því 

foreldri sem er ekki með lögheimili barns. Þá getur lögheimilisforeldri einnig farið fram á 

aukið meðlag. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið gefur út töflu með fjárhæðum sem hafa 

verið framreiknaðar árlega miðað við vísitölu neysluverðs. Þegar sýslumenn úrskurða um 

aukið meðlag ber þeim að hafa þessa töflu til hliðsjónar. Það er tekið mið af aflahæfi 

foreldra, þörfum barns og öðrum högum foreldra. Þegar forsjá er sameiginleg og 

samvistir barns við það foreldri sem það á ekki fasta búsetu hjá eru rúmar, þá er síður 

úrskurðað um aukið meðlag. Hins vegar er þessu ekki eins farið þegar annað foreldrið fer 

með forsjána því þá er úrskurðað um aukið meðlag þrátt fyrir að samvistir hins 

forsjárlausa foreldris við barn séu rúmar (Gísli Gíslason, 2008).  

Hagsmunasamtök feðra, Félag ábyrgra feðra, hefur barist fyrir jöfnum rétti 

foreldra. Samkvæmt sjónarmiðum félagsins þá hafa mæður frekar áhuga á að fara einar 

með forsjá eða falla frá sameiginlegri forsjá til þess að eiga betri möguleika á auknu 

meðlagi frá föður (Félag ábyrgra feðra, 2006). Á Íslandi er að öllu jöfnu ekki tekið tillit 

til skuldbindinga þess foreldris sem krafið er um aukið meðlag til þess að sjá fyrir sjálfu 

sér. Af þessu leiðir að foreldri sem er ekki með barn í fastri búsetu getur verið úrskurðað 

til aukinna meðlagsgreiðslna og úrskurðurinn gæti haft áhrif á möguleika þess foreldris til 

að stofna nýja fjölskyldu eða sjá fyrir sér. Aukið meðlag er þá einfalt meðlag með 
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ákveðnu álagi sem reiknast eftir tekjum þess foreldris sem krafið er um aukið meðlag 

(Gísli Gíslason, 2008). Hins vegar er tekið ákveðið tillit til þess ef foreldri sem krafið er 

um aukið meðlag hefur fyrir öðrum eigin börnum að sjá en ekki stjúpbörnum. En eignir 

og skuldir meðlagsgreiðanda hafa venjulega lítil áhrif við ákvörðun um meðlagsfjárhæð 

nema ef eignir og skuldir eru verulega framyfir það sem eðlilegt getur talist 

(Sýslumannafélag Íslands, 2008a).  

Í töflu Dóms- og kirkjumálaráðuneytisins sem gildir frá 3. október 2008 sést 

hvaða meðaltekjur foreldri þarf að hafa síðastliðin 2-3 ár svo það sé úrskurðað til greiðslu 

aukins meðlags: 

 

Tekjur á mánuði 1 barn  2 börn  3 börn  

U.þ.b. 343.000 kr. Lml. + 50% Lml. + 25%  

U.þ.b. 377.000 kr. Lml. + 75%   

U.þ.b. 415.000 kr. Lml.+ 100% Lml. + 50% Lml. + 25% 

U.þ.b. 456.000 kr.  Lml. + 75%  

U.þ.b. 502.000 kr.  Lml.+ 100% Lml. + 50% 

U.þ.b. 552.000 kr.   Lml. + 75% 

U.þ.b. 606.000 kr.   Lml.+ 100% 

 

Tafla 2 
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Lml. táknar lágmarksmeðlag eða grunnmeðlag og árið 2009 er það 21.657 krónur á 

mánuði. Eins og sést í þessari töflu þá á foreldri að geta greitt samtals 2,5 meðlög með 2 

börnum ef það er með 343.000 krónur í heildarlaun á mánuði. Því er hér um að ræða 

54.142 krónur (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2008). Foreldri sem er með 343.000 

krónur í mánaðarlaun fær útborgað um 246.592 krónur þegar skattar og gjöld hafa verið 

dregin frá, en ekki er gert ráð fyrir að lagt sé í viðbótarlífeyrissparnað (VR, 2009). Eftir 

að hið 2,5 falda meðlag hefur verið dregið frá standa eftir um 192.450 krónur. 

Framfærslukostnaður einstaklings árið 2009 samkvæmt Ráðgjafarstofu um fjármál 

heimilanna er 52.700 krónur á mánuði. Inni í þeirri tölu er ekki gert ráð fyrir 

símakostnaði, áskriftum, fasteignagjöldum, húsnæðislánaafborgunum, húsaleigu, 

tryggingum, bifreiðakostnaði eða dagheimilisgjöldum. Ef um rekstur bifreiðar er að ræða 

þá hækkar þessi tala upp í 88.100 krónur á mánuði og þá eru tryggingaiðgjöld ekki talin 

með (Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna, 2009).  

Af framangreindum útreikningum er því ljóst að foreldri sem rekur eina bifreið og 

greiðir 54.142 krónur í meðlög á mánuði á um 104.350 krónur eftir þegar það hefur greitt 

meðlögin og framfleytt sér. Það má leiða líkur að því að sá sem hefur 104.350 krónur á 

mánuði til þess að greiða fyrir húsnæði, tryggingar, síma, sjónvarp og annað sem til fellur 

er þröngur stakkur sniðinn.  

 Í skýrslu Gísla Gíslasonar (2008) um meðlagskerfi eru lagðar til breytingar á 

útreikningi meðlags í samræmi við það sem ýmsar aðrar þjóðir hafa til viðmiðunar, þar 

meðtalið hin Norðurlöndin sem við Íslendingar berum okkur svo gjarnan saman við. 

Helstu breytingar á núverandi kerfi skv. skýrslunni væru að það væri tekið mið af 

ráðstöfunartekjum beggja foreldra, umfang samvista á báðum heimilum, aldri barns, 
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skuldbindingum foreldra til að sjá sjálfum sér farborða og skuldbindingar beggja vegna 

barna í nýju sambandi. Þá er lagt til að báðir foreldrar hafi rétt til opinberra bóta og 

skattaívilnana og að ferðakostnaður barns á milli heimila verði sameiginlegur (Gísli 

Gíslason, 2008). 

Íslendingar eru gjarnir á að bera sig saman við aðrar þjóðir og í skýrslu Gísla 

Gíslasonar um meðlagskerfi (2008) er rýnt í breska skýrslu sem fjallar um samanburð 

meðlagskerfa 14 landa: 

 

1. Ástralía 
2. Austurríki 
3. Belgía 
4. Kanada 
5. Danmörk 
6. Finnland 
7. Frakkland 
8. Þýskaland 
9. Holland 
10. Nýja Sjáland 
11. Noregur 
12. Svíþjóð 
13. Bandaríkin 
14. Bretland 

 

Í skýrslu Gísla er gerður samanburður á því meðlagskerfi sem er notað á Íslandi og þeim 

meðlagskerfum sem breska skýrslan nær til en hún er frá árinu 2007. Í bresku skýrslunni 

kemur fram að flest löndin taka tillit til þeirra skuldbindinga sem umgengnisforeldrið 

hefur þegar kemur að eigin framfærslu og framfærslu nýrrar fjölskyldu. Öll löndin taka 

mið af umfangi umgengni barns við umgengnisforeldrið og því leiðir aukin umgengni til 

lægra meðlags með barni. Þetta fyrirkomulag er því hvetjandi fyrir umgengnisforeldrið að 

umgangast barn sitt, sérstaklega í þeim tilfellum þar sem fjárhagsstaða þess er bág en það 
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má líka benda á að umgengni fylgir kostnaður. Í öllum þessum löndum falla 

meðlagsgreiðslur nánast niður ef foreldrar annast um börn sín á jafnan hátt (Gísli 

Gíslason, 2008).  

 

Fjárhagsstaða foreldra 

Slæm fjárhagsstaða föður getur haft letjandi áhrif á samskipti hans við barn sitt eftir 

skilnað. Ef hann hefur lítið fé á milli handanna þá takmarkar það möguleika hans á að 

gera skemmtilega hluti með barni sínu eins og að fara út að borða, fara í kvikmyndahús, 

fara að versla og svo framvegis. Þá getur það líka reynst honum erfitt að skapa barni sínu 

nauðsynlegt rými eins og svefnaðstöðu eða sér herbergi svo ekki sé minnst á fatnað, 

leikföng og fleira sem börn þurfa. Hagsmunasamtök feðra í Bandaríkjunum hafa gagnrýnt 

að geta ekki fylgst með því hvernig meðlagi með barni þeirra er eytt. Þeir feður sem 

bjuggu við bágborin kjör fyrir skilnað finna sérstaklega fyrir því hversu mikil byrði 

meðlagsgreiðslur geta verið (Newman & Grauerholz, 2002).  

Norsk rannsókn sýndi fram á jákvæða fylgni á milli góðra tekna foreldra og 

samskipta barns við það foreldri sem það bjó ekki hjá. Því veita hagstæðar ytri aðstæður 

foreldrum fleiri bjargráð og auka líkur á virkri foreldrasamvinnu. Niðurstöður sænskrar 

rannsóknar sýndu að það er tvöfalt algengara að börn verkafólks missi samband við það 

foreldri sem það býr ekki hjá en börn þeirra sem starfa við verslunar- og þjónustustörf 

(Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

 

 

Landfræðileg fjarlægð á milli föður og barns 
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Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar Júlíusdóttur og Nönnu K. Sigurðardóttur 

(2000) getur landfræðileg fjarlægð dregið úr umgengni föður og barns. Þrátt fyrir 

sameiginlega forsjá sögðu 44% feðra sem voru búsettir á landsbyggðinni barn sitt dveljast 

hjá þeim þriðju hverja helgi eða sjaldnar. Í sömu rannsókn kemur fram að foreldrar á 

landsbyggðinni voru síður líklegir til þess að velja sameiginlega forsjá en þeir sem voru 

búsettir á höfuðborgarsvæðinu en rannsóknin var gerð áður en sameiginleg forsjá varð að 

meginreglu við skilnað og sambúðarslit (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 

2000). 

 Samkvæmt íslenskum lögum er foreldri sem fer eitt með forsjá barns heimilt að 

flytja með barnið úr landi án samþykkis hins foreldrisins en það þarf að tilkynna 

flutninginn forsjárlausa foreldrinu með minnst 30 daga fyrirvara. Ef foreldrar geta ekki 

komist að samkomulagi um áframhaldandi umgengnisfyrirkomulag eftir flutning barns 

erlendis þá úrskurðar sýslumaður um það (Barnalög, 2003). Kostnaður sem hlýst af 

ferðalögum barns vegna umgengni skal það foreldri greiða sem barnið á ekki fasta búsetu 

hjá (Gísli Gíslason, 2008). Þetta leiðir af sér að margir feður sem eiga börn sem eru búsett 

erlendis þurfa að greiða mikla fjármuni vegna ferðalaga barns auk meðlags. Þetta getur 

gert mörgum feðrum erfitt fyrir í umgengni við börn sín ef fjárhagsstaða þeirra er bág 

(Félag ábyrgra feðra, 2006).  

  

Menntun föður 

Eftir því sem menntun föður er meiri, því meiri líkur eru á því að hann haldi traustum og 

góðum samskiptum við barn sitt eftir skilnað. Hann er líklegri til þess að afla sér 

upplýsinga og vera meðvitaðri um að það eru hagsmunir barns að njóta samskipta við 
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báða kynforeldra sína og að það stuðli að velferð barnsins (Newman & Grauerholz, 

2002). Þetta samræmist niðurstöðum íslenskrar og danskrar rannsóknar því foreldrar sem 

eru betur upplýstir virðast eiga auðveldara með að skiptast á foreldrahlutverkum og búa 

börnum sínum samastað hjá báðum foreldrum (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2000). 

 

Hjúskapar- og fjölskyldustaða feðra og mæðra 

Sýnt hefur verið fram á að ef feður kvænast á ný þá virðast samskipti þeirra við börn sín 

fara dvínandi þar sem nýja hjónabandið tekur tíma föðurins sem hann eyddi áður með 

börnum sínum. Að auki fylgir nýju hjónabandi meiri ábyrgð en það að vera einhleypur 

faðir svo það getur haft sömu áhrif (Newman & Grauerholz, 2002).  

 Hér að framan var getið um íslenska rannsókn frá árinu 2007 um ungmenni og 

ættartengsl. Niðurstöður hennar sýndu að 31% feðra höfðu stofnað til nýrrar sambúðar 

áður en ár var liðið frá skilnaði við móður þátttakenda. Ljóst er að samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar þá missir fólk ekki trú á ástina þó það skilji því um 2/3 

hlutar feðra höfðu hafið nýja sambúð innan fjögurra ára frá skilnaði og niðurstöður sýndu 

fram á svipaðar tölur hjá mæðrum. Jafnframt eignuðust 60% ungmennanna í 

rannsókninni stjúpsystkini í nýrri sambúð föður og 45% eignuðust hálfsystkini (Guðlaug 

Magnúsdóttir, 2008).  

Samkvæmt Stephens (1996) þá taka feður sem hafa stofnað til nýs sambands 

yfirleitt meiri þátt í lífi stjúpbarna sinna en barna sinna (Newman & Grauerholz, 2002). 

Þá kemur einnig fram hjá Ottosen (1995) að samskipti milli föður og barns minnka þegar 

stjúpforeldri kemur til sögunnar. Í rannsókninni um sameiginlega forsjá komu fram 
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sjónarmið mæðra varðandi þetta atriði og ljóst er að í einhverjum tilfellum hefur samband 

föður og barns skaðast af tilkomu stjúpmóður en ekki er hægt að alhæfa út frá þessari 

rannsókn því ekki var spurt um stjúptengsl þó að sumir svarenda nefndu þetta óumbeðnir 

(Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

Langtímarannsóknir á uppkomnum skilnaðarbörnum hafa sýnt fram á að ný 

ástarsambönd foreldra geti haft meiri streituvaldandi áhrif á börn en skilnaðurinn sjálfur. Í 

einni slíkri rannsókn sagðist um þriðjungur þátttakenda að nýtt hjónaband foreldra hefði 

valdið þeim meiri streitu en skilnaðurinn. Hjá þeim þátttakendum sem höfðu upplifað 

minni tengsl við föður eftir skilnað rofnuðu einnig tengsl við föðurfjölskyldu. Af þeim 

sem höfðu upplifað nýtt hjónaband foreldra sögðu 2/3 hlutar að hjónaband föður með 

nýjum aðila hefði verið þeim meira streituvaldandi en hjónaband móður með nýjum aðila 

(Ahrons, 2007).   

Þó að umgengnisforeldri stofni fjölskyldu með nýjum aðila, þar sem við bætast 

börn úr fyrra sambandi þess aðila, er mjög mikilvægt að foreldrið gefi sér áfram tíma eitt 

með barni sínu eftir aldri barns og aðstæðum hverju sinni. Þrátt fyrir að góður hugur fylgi 

því oftast að sameina fjölskyldur þá er jafnframt mikilvægt að gefa barni, sem upplifað 

hefur skilnað foreldra, tíma með umgengnisforeldri (Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). 

Þegar móðir giftir sig á ný eða stofnar til nýrrar sambúðar þá getur það haft 

neikvæð áhrif á samskipti föður og barns. Faðirinn getur talið að annar maður hafi komið 

í hans stað og barn hans þurfi ekki lengur á honum að halda (Newman & Grauerholz, 

2002). 
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Fræðileg sjónarmið um tengsl feðra við börn sín 

Sjálfsmyndarkenningin 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á föðurhlutverkinu í gegnum tíðina. Til þess 

að skilja betur þátttöku feðra í uppeldi barna sinna hafa sumir rannsakendur byggt 

rannsóknir sínar á kenningu Strykers frá árinu 1968 um sjálfsmyndir (e. identity theory) 

en hún á rætur sínar að rekja til táknrænna samskiptakenninga. Samkvæmt kenningunni 

þá er sjálfið (e. the self) byggt upp á  sjálfsmyndum (e. identities) sem er raðað eftir 

mikilvægi þeirra. Hverri sjálfsmynd fylgir ákveðið hlutverk og því hefur hver og einn 

einstaklingur mörg mismunandi hlutverk í samræmi við mismunandi sjálfsmyndir hans 

og félagsleg samskipti krefjast þess að hann setji sig í mismunandi hlutverk eftir 

aðstæðum. Það atriði sem vegur mjög þungt í sjálfsmyndarkenningunni er að það er mikil 

fylgni á milli þess hve þungt tiltekin sjálfsmynd vegur hjá hverjum og einum og hegðunar 

hans. Sú sjálfsmynd sem vegur þyngst hjá einstaklingi mótar að miklu leyti hegðun hans 

gagnvart aðstæðum og öðru fólki. Hegðun annarra og væntingar í garð einstaklings móta 

einnig hegðun hans og það hvernig hann skilgreinir sjálfan sig (Stryker, 1968). Því geta 

viðhorf og væntingar mæðra í garð feðra haft áhrif á hegðun feðra og það hvernig þeir 

skilgreina sig sem feður (Rane & McBride, 2000).  

Þegar sjálfsmyndarkenningin er notuð til þess að skoða föðurhlutverkið þá er gert 

ráð fyrir því að skuldbinding feðra í garð barna sinna sé tilkomin vegna þess að 

föðurhlutverkið vegi tiltölulega þungt í sjálfsmynd þeirra, skipti þá máli og veiti þeim 

ákveðna ánægju. Því má segja að þeir menn sem standa sig vel í föðurhlutverkinu hafi 
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sjálfsmynd því tengdu sem raðast hátt innan annarra sjálfsmynda hans (Fox & Bruce, 

2001).  

Lykilatriði kenningarinnar er að sjálfsmynd manns sem tengist föðurhlutverkinu 

segir til um það hvernig hann hagar sér gagnvart börnum sínum, þar með talið hvort og 

hvernig hann sýnir börnum sínum hlýju og hvort og hvernig hann setur börnum sínum 

mörk og beitir þau aga. Þá skiptir einnig mjög miklu máli fyrir þá feður sem hafa verið í 

sambúð eða hjónabandi að þeir nái að aðskilja þær tvær sjálfsmyndir sem þeir þekkja svo 

vel, að vera bæði eiginmenn og feður. Þeir þurfa að einblína á að vera feður í samstarfi 

við barnsmóður eftir að sambandi við barnsmóður lýkur. Það getur haft mikil áhrif á 

hvernig þeir standa sig í föðurhlutverkinu og hvort að foreldrar lendi í deilum eftir 

skilnað eða sambúðarslit (Harper & Fine, 2006). 

Í rannsókn Baum frá árinu 2004 sem getið er um í grein Harper og Fine (2006) 

getur faðir sem hefur lent í sambúðarslitum eða skilnaði við móður átt mjög erfitt með 

breytinguna frá því að vera faðir sem elur barn sitt upp sjálfur og er á staðnum yfir í að 

vera ekki til staðar fyrir barn sitt nema á ákveðnum tímum. Þessi mikla breyting í lífi 

föður getur haft mjög mikil áhrif á sjálfsmynd hans. Þessar tvær sjálfsmyndir, faðir og 

eiginmaður, vega báðar mjög þungt hjá flestum mönnum og það getur verið erfitt að 

aðgreina þær vegna þess hve tengdar þær eru.  Þar að auki hafa þessar sjálfsmyndir 

mótast og þróast fyrir skilnað eða sambúðarslit og því er oft erfitt fyrir menn að skapa 

sjálfsmynd föður upp á nýtt því sú sem hann hafði áður vegur svo þungt. Afleiðingarnar 

af þessu geta verið að foreldrar lenda frekar í deilum, faðir upplifir andlega erfiðleika og 

getur dregið sig í hlé frá börnum sínum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að feður sem hafa 

slitið sambúð eða skilið við maka sinn upplifa meiri andlega erfiðleika og minni 
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lífshamingju en barnlausir menn í hjónabandi og einhleypir, barnlausir menn. Tómið sem 

myndast við að vera ekki lengur maki né faðir á staðnum getur verið erfitt að fylla og því 

leita sumir í áfengi eða fíkniefni og það dregur þá enn lengra niður og veldur þeim enn 

meiri erfiðleikum (Harper & Fine, 2006). 

Feður sem hafa aldrei búið með börnum sínum geta líka upplifað erfiðleika 

varðandi sjálfsmynd sína. Þessir feður hafa jafnvel færri tækifæri til þess að eyða tíma 

með börnum sínu, þeir eru ekki jafn réttháir þegar kemur að málefnum barna sinna og 

hafa kannski ekki mikið um uppeldi barna sinna að segja. Feður sem eru í þessum sporum 

geta upplifað sig sem utangátta eða útundan og það getur valdið togstreitu og deilum á 

milli foreldranna. Þetta getur gert það að verkum að þeir velji frekar að taka enga ábyrgð 

á börnum sínum en að hafa lítið til málanna að leggja. Það hefur stundum verið talað um 

að feður sem ekki búa með börnum sínum upplifi hlutverkatogstreitu og samkvæmt 

sjálfsmyndarkenningunni stafar það af lélegum undirbúningi fyrir föðurhlutverkið, 

óljósum væntingum til hlutverksins og skorti á ákvarðanatöku vegna hagsmuna barna 

sinna. Af þessum sökum hafa margir feður tekið að sér skemmtanastjórahlutverk í stað 

föðurhlutverks, það er þeir eyða frekar tíma með börnum sínum í skemmtanir og eru 

frekar undirgefnir börnum sínum en að setja þeim mörk (Harper & Fine, 2006). 

Rannsókn Harper og Fine frá árinu 1997 byggir á sjálfsmyndarkenningunni. 

Úrtakið samanstóð af 129 feðrum sem ekki bjuggu með börnum sínum. Af þessum 129 

voru 32% sem höfðu gengið í hjónaband á ný eða hafið sambúð. Flest börn feðranna áttu 

heima hjá einstæðri móður, eða 73%. Mæður gáfu upplýsingar um feðurna og þeir voru 

beðnir um að taka þátt í rannsókninni með viðtali í gegnum síma. Tilgáta Harper og Fine 

var sú að það væri jákvæð fylgni á milli þess að faðir sýndi börnum sínum mikla hlýju og 
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setti börnum sínum skýr mörk þrátt fyrir áhrif streitu föður og deilna foreldra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að feður sem ekki bjuggu með börnum sínum 

en höfðu jákvæða feðrasjálfsmynd gátu gegnt veigamiklu hlutverki í lífi barna sinna. Þá 

gáfu niðurstöðurnar til kynna neikvæða fylgni á milli streitu föður og velferðar barna þar 

sem dætur urðu frekar fyrir áhrifum en synir. Það var jákvæð fylgni á milli góðra tengsla 

föður og barns og velferðar barns (Harper & Fine, 2006).  

Bruce og Fox (2001) notuðu sjálfsmyndarkenninguna í rannsókn sinni og var 

tilgáta þeirra sú að skuldbinding feðra við föðurhlutverkið væri vegna þess hve hlutverkið 

skipti þá miklu máli, ánægju með hlutverkið og þeirrar jákvæðu svörunar sem þeir fengju 

fyrir frammistöðu sína í hlutverkinu. Rannsóknin var framkvæmd með símaviðtölum við 

208 feður árin 1996 – 1997 í Tennessee í Bandaríkjunum. Meðaltal fjölda barna þessara 

feðra var 2.02 og 63% barnanna voru yngri en 18 ára.  Fimmtán prósent feðranna voru 

svartir og 85% hvítir. Miðgildi menntunar var 14 ár. Af þessum 208 feðrum voru 24% 

sem áttu ekki heima á sama stað og börn þeirra. Niðurstöðurnar sýndu að það að telja 

föðurhlutverkið eitt af sínum mikilvægustu hlutverkum spáði til um viðhorf og hegðun 

feðranna, svörun þeirra gagnvart börnum sínum, hvort þeir settu börnum sínum mörk og 

hvort þeir tóku þátt í ýmis konar leik og starfi með börnum sínum. Ánægja með 

föðurhlutverkið og jákvæð svörun með frammistöðu hafði líka áhrif en ekki næstum því 

eins mikil og mikilvægi föðurhlutverksins fyrir feðurna (Fox & Bruce, 2001). 

 

Skiptakenningin 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að eftir því sem fjárhagsstuðningur föður við móður er 

meiri, þá eru meiri líkur á að faðir fái aðgang að barni sínu og að hann fái að hafa áhrif á 
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ýmsar ákvarðanir í uppeldinu. Því má segja að feður geti „keypt“ sér meiri tíma með 

börnum sínum og aukinn aðgang að börnum sínum í einhverjum tilfellum. 

Skiptakenningin (e. exchange theory) hefur verið notuð til að útskýra þetta. Samkvæmt 

henni er það í mannlegu eðli að taka ákvarðanir sem færa viðkomandi mestan hagnað eða 

gróða með sem minnstum fórnarkostnaði. Kenninguna er hægt að nota til að útskýra 

hvers vegna mæður ákveða að gefa barnsfeðrum sínum aukið svigrúm gagnvart börnum 

þeirra. Það sem mæður sjá hugsanlega sem gróða er að börn þeirra njóti góðs af auknum 

samskiptum við föður og því meiri samskipti á milli föður og barns, þeim mun meiri líkur 

á frekari fjárhagsaðstoð af hálfu föður. Fórnarkostnaðurinn getur hins vegar verið 

mismunandi lífstíll foreldra og að hegðun föður geti valdið deilum á milli foreldra og 

ruglað börnin í ríminu. Því gengur kenningin ekki einungis út frá því að móðir sjái 

fjárhagslegan ávinning í auknum samskiptum föður og barns heldur einnig að móðir telji 

að barn hennar hagnist á því að umgangast föður sinn og að stuðningur annars foreldris 

skipti máli í uppeldi barnsins (Laakso, 2004). 

Eigindleg rannsókn Janice Laakso (2004) gekk út frá skiptakenningunni og 

tilgangur rannsóknarinnar var að finna helstu áhrifaþætti á ákvörðun mæðra um að leyfa 

feðrum að heimsækja börn sín. Þátttakendur voru 43 mæður og meirihluti þeirra hafði 

aldrei verið í hjónabandi en nokkrar höfðu verið giftar barnsfeðrum sínum á ákveðnum 

tímapunkti en voru allar fráskildar þegar rannsóknin var framkvæmd. Meirihluti 

mæðranna var með lágar tekjur, eða undir 20.000 dollurum á ári og hafði tæpur 

helmingur notið fjárhagsaðstoðar. Það voru tilfelli þar sem móðir átti börn með fleiri en 

einum manni og því voru feðurnir í heild 46 talsins. Af þessum 46 feðrum voru einungis 

20 sem greiddu meðlag með börnum sínum og 22 feðranna heimsóttu börn sín reglulega 
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eða að minnsta kosti mánaðarlega. Mæðurnar töldu meðlagsgreiðslur ekki hafa 

úrslitaáhrif á það hvort feðurnir hefðu samskipti við börn þeirra eða ekki, heldur voru 

aðrar ástæður að baki sem þeim þóttu mikilvægar. Þrjú þema stóðu uppúr: Áhyggjur af 

hegðun föður, löngun barns til að umgangast föður sinn og samskipti mæðranna við sína 

eigin feður ef þær ólust upp á heimili einstæðs foreldris. Samskipti mæðranna við feðurna 

voru mjög mismunandi, í 9 tilfellum voru samskiptin flokkuð sem góð, 32 sem léleg og 1 

hvorki né. Í 6 tilfellum höfðu feður aldrei hitt börn sín og 4 til viðbótar hittu börn sín 

mjög óreglulega. Mæður sem áttu í lélegum samskiptum við barnsfeður sína voru daprar 

vegna þess að það var lítið sem ekkert samband á milli föður og barns þeirra. Einungis 5 

af þeim 32 mæðrum sem áttu í lélegum samskiptum við barnsfeður sína voru ánægðar 

með stöðuna (Laakso, 2004).  

 

Umræða um fræðileg sjónarmið og niðurstöður íslenskra rannsókna 

Þegar kenningarnar í kaflanum hér að framan eru skoðaðar í samhengi við niðurstöður 

íslenskra rannsókna þá tel ég að þær fái hljómgrunn að sumu leyti og mun ég færa rök 

fyrir því hér að neðan.  

Ég tel að kenning Strykers fái nokkurn hljómgrunn þegar kemur að sameiginlegri 

forsjá. Feður hljóta að vera öruggari með sig þegar þeir fara með forsjá barns ásamt 

móður, ekki einungis vegna þess að þeir þurfa ekki að óttast að barnið flytjist til útlanda 

án þeirra samþykkis eða vegna þess að þeir vita að ef móðirin fellur frá þá fari þeir einir 

með forsjá barnsins, heldur vegna þess að þeir eiga rétt á að koma að ákvarðanatöku um 

málefni barns síns og foreldrum ber að útkljá vandamál í sameiningu. Þeir feður sem ekki 

fara með forsjá barns greiða jafnvel aukið meðlag en hafa lágmarksumgengni við barn sitt 
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og þurfa svo að sætta sig við að móðir flytjist með barnið erlendis eða að nýr 

sambúðaraðili móður hljóti sameiginlega forsjá með móðurinni án þess að hafa endilega 

áhuga á því. Ofan á þetta getur móðir svo tekið mikilvægar ákvarðanir um málefni 

barnsins án þess að ráðfæra sig við föður og hann getur upplifað það að móðirin leiti 

aldrei til hans þegar illa gengur með uppeldi barnsins. Út frá fyrirliggjandi rannsóknum er 

ekki hægt að fullyrða að feður sem fara sameiginlega með forsjá barns með móður hafi 

sterkari feðrasjálfsmynd en feður án forsjár, en það væri verðugt rannsóknarefni að skoða 

hvort svo sé. Að sama skapi væri einnig áhugavert að skoða hvort feður án forsjár geti 

haft skaddaða sjálfsmynd sem feður og upplifað óöryggi með aðstæður sínar.   

Skiptakenningin fær líka ákveðinn hljómgrunn í samhengi við niðurstöður 

íslenskra rannsókna. Á Íslandi fá allir einstæðir foreldrar sem eiga börn með lögheimili 

hjá þeim að lágmarki einfalt meðlag, sama hvort hitt foreldrið stendur í skilum eður ei. 

Því tel ég að skiptakenningin eigi ekki við rök að styðjast þegar fjárhagsaðstoð eigi í hlut. 

Þegar foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns þá er í einhverjum tilfellum um aukna 

umgengni föður og barns að ræða. Í þeim tilfellum tel ég að mæður sjái ávinning í þeim 

tíma sem þær fá til þess að sinna persónulegum málefnum hvort sem það er til að vinna 

meira og afla sér frekari tekna eða hvort það sé til að sinna áhugamálum og öðru sem þær 

hafa ekki tækifæri til þegar börnin eru á heimilinu. Því tel ég að mæður sjái að einhverju 

leyti ávinning í því að faðir umgangist barn sitt meira að því gefnu að þær telji barnið 

ekki skaðast af umgengninni, hvort sem ávinningurinn er fjárhagslegur eða ekki. 

Ég tel að flestar mæður kjósi að feður umgangist börn sín töluvert mikið en eins 

og kom fram í rannsókn Sigrúnar og Nönnu þá er ekki endilega samhengi á milli 

sameiginlegrar forsjár og umgengni föður við barn sitt. Mæður gerðu meira úr sínum hlut 
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og feður gerðu meira úr sínum hlut en það kom fram hjá sumum mæðrum að áhugi 

barnsfeðra þeirra að því er varðar umgengni við barnið væri takmarkaður. Þegar kemur 

að mæðrum sem fara einar með forsjá barns og hljóta aukið meðlag þá er erfitt að segja til 

um hvort skiptakenningin fái hljómgrunn því úrskurður sýslumanns um aukið meðlag er 

byggt á tekjum þess foreldris sem fer ekki með forsjána. Úrskurðir eru ekki byggðir á 

umgengni eins og víða erlendis þar sem meiri umgengni felur í sér lægri 

meðlagsgreiðslur. Það er því annars vegar hægt að leiða líkum að því að mæður fari fram 

á aukið meðlag vegna þess að faðir sinni barni sínu ekki að neinu leyti og mæður telji 

aukið meðlag að einhverju leyti bæta það upp og hins vegar að bæði mæður og feður telji 

að feður eigi rétt á að umgangast barn meira þegar það greiðir aukið meðlag.  
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Lokaorð 

Nú til dags er gert ráð fyrir sameiginlegri forsjá við skilnað og sambúðarslit foreldra 

nema foreldrar óski eftir öðru fyrirkomulagi. Hins vegar er enn ekki fyrir hendi 

lagaheimild dómara til að úrskurða um sameiginlega forsjá ef foreldrar komast ekki að 

samkomulagi en þá ber dómara að úrskurða um að annað foreldrið fari með forsjána. En 

þrátt fyrir það hefur sameiginleg forsjá aukist gríðarlega á Íslandi síðustu árin sem sýnir 

að jafnræði hefur aukist á milli foreldra. Hins vegar gildir svo öðru máli um lögheimili 

barna en niðurstöður íslenskra rannsókna og tölfræði Hagstofu Íslands sýna að þrátt fyrir 

sameiginlega forsjá hafa börn í flestum tilfellum fasta búsetu hjá móður. Þá eru einnig 

vísbendingar um að mæður séu enn helstu umönnunaraðilar barna sinna því þau eyða 

mun meiri tíma hjá móður en föður. Eins og kom fram í rannsókn Eddu Hannesdóttur og 

Elsu Ingu Konráðsdóttur þá velja foreldrar mjög gjarnan lágmarksumgengni þegar þeir 

gera samning um umgengni hjá sýslumanni þrátt fyrir að um sameiginlega forsjá sé að 

ræða. Það má því draga þá ályktun að þrátt fyrir aukin réttindi feðra þá sé þátttaka þeirra í 

uppeldi barna sinna ekki áberandi meiri en áður en möguleikinn á sameiginlegri forsjá 

kom til sögunnar. Þeir hafa atkvæðisrétt þegar kemur að stærri ákvarðanatöku um málefni 

barna sinna, móðir getur ekki flust erlendis með barn þeirra án þeirra samþykkis og þeir 

fá sjálfkrafa forsjá með barni sínu ef móðir fellur frá. Ég tel að þessi atriði vegi mjög 

þungt hjá mörgum feðrum og er tvímælalaust þeirra hagur að hafa sameiginlega forsjá. 

Að auki getur það líka haft fjárhagslega betri áhrif að hafa sameiginlega forsjá því eins og 

kom fram í meðlagskaflanum hér að framan þá er síður dæmt um aukið meðlag ef 

foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns. Því hafa mæður meiri möguleika á auknu 

meðlagi fari þær einar með forsjá barns. Feður greiða mæðrum hvort eð er einfalt meðlag 
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sé barn með lögheimili hjá móður þannig að sameiginleg forsjá felur síður en svo í sér 

aukin útgjöld fyrir feður. Að auki er foreldrum gert að útkljá sjálfir um ágreiningsmál 

sem geta komið upp og því geta mæður ekki leitað til sýslumanns til að úrskurða um 

greiðslur föður vegna ýmiss kostnaðar eins og við tannlæknaþjónustu, fermingu og fleira 

sem getur reynst kostnaðarsamt. Það má því segja að það sé bæði fjárhagslegur og 

réttindalegur hagur feðra að hafa sameiginlega forsjá en hagur mæðra að fara einar með 

forsjá enda kom fram í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Nönnu K. Sigurðardóttur 

(2000) að mæður eru síður ánægðar með þetta fyrirkomulag en feður.  

Þegar aðrir áhrifaþættir vegna tengsla feðra við börn sín eru skoðaðir þá sést að 

þeir eru margir og mismunandi. Hins vegar er einn rauður þráður sem hugsanlega hefur 

mjög mikil úrslitaáhrif á tengsl feðra við börn sín. Samkomulag og samvinna foreldra 

virðist vera grundvallaratriði varðandi tengsl feðra við börn sín hvort sem foreldrar fara 

sameiginlega með forsjá eða ekki. Ef foreldrar hafa unnið úr sínum málum sem tengjast 

skilnaði eða sambúðarslitum þeirra þá eru mun meiri líkur á að friður ríki í samskiptum 

þeirra. Það kom fram í íslensku rannsóknunum að það var ákveðin fylgni á milli farsælla 

eignaskipta og ákvörðunar um forsjá barns, það er ef eignaskipti fóru fram án ósættis þá 

var líklegt að foreldrar deildu ekki um forsjá barns.  

Tengsl feðra við börn sín geta þó beðið hnekki með tilkomu stjúpmóður og 

stjúpbarna en það er þáttur sem feður hafa jafnvel meiri stjórn á sjálfir og þeir hafa 

ákveðið val, hvort þeir ætli að láta nýtilkomið fjölskyldumynstur hafa áhrif á tengslin við 

barn sitt eða ekki. Ef vilji og áhugi er fyrir hendi þá getur vel verið tími og rúm til þess að 

sinna barni að óbreyttu þrátt fyrir tilkomu nýs maka og stjúpbarna. Eins og kom fram hér 

að framan þá sýna rannsóknir fram á að þriðjungur feðra stofnar til nýrrar sambúðar 
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innan árs frá skilnaði við móður barns og 2/3 hlutar innan 4 ára og ný sambúð foreldra 

við nýjan maka getur valdið börnum mikilli streitu. Það er því mikilvægt að foreldrar 

hugi að þessu við skilnað, að flýta sér ekki of mikið að stofna til nýrrar sambúðar og gefa 

börnum sínum tíma til að aðlagast breyttum aðstæðum. En þegar öllu er á botninn hvolft 

má draga þá ályktun að ef samkomulag foreldra er gott þá eru meiri líkur á að feður geti 

átt góð tengsl við börn sín og aðrir utanaðkomandi þættir falli í skugga þess að foreldrar 

eigi gott foreldrasamstarf þó það sé með öðru sniði en fyrir skilnað eða sambúðarslit.  
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