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Útdráttur 

 

Mannfræðingar hafa í auknum mæli beint sjónum sínum að mannslíkamanum sem efnislegu 

fyrirbæri í félagslegum veruleika. Tvíhyggjuhugmyndir er lúta að manneskjunni sem andlegri 

og líkamlegri veru hafa vikið fyrir hugmyndum um einstaklinginn sem hluta af lífheimi  - og 

lífheim sem hluta af einstaklingi. Með hliðsjón af þessum kenningum er áhugavert að beina 

sjónum að þeim einstaklingum sem byggja félagslegan veruleika sinn án vitneskju um 

líffræðilegan uppruna. Ættleidd börn eru dæmi um slíkt.  Jafnframt eru börn sem tilkomin eru 

vegna sæðis- og eggjagjafa, sem og börn staðgöngumæðra einnig dæmi um slíkan 

félagsveruleika. Því má ætla að þessir málaflokkar eigi ýmislegt sameiginlegt.  

Þessi ritgerð fjallar um veruleikaheim og sjálfsmynd tólf fullorðinna ættleiddra 

einstaklinga sem allir eru fæddir hér á landi. Þeir lifa við líffræðilegan og erfðafræðilegan 

ókunnugleika og byggja því tengsl sín á félagslegum venslum. Svipuð tengsl má heimfæra 

upp á einstaklinga sem tilkomnir eru vegna tæknifrjóvgana en bent hefur verið á að 

rannsóknir skorti, sem gætu gefið innsýn í slíka reynslu. 

Um eigindlega viðtalsrannsókn er að ræða. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

félagslegur veruleiki ættleiddra er að mörgu leiti flókinn og sjálfsmynd þeirra á 

fullorðinsárum er mótuð út frá þeim staðreyndum. Niðurstöður þessarar rannsóknar mætti þar 

af leiðandi nýta í þágu þeirra sem tilkomnir eru í þennan heim fyrir tilstuðlan tæknifrjóvgana 

sem og staðgöngumæðra. 

  



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Anthropologists have increasingly focused on the organic aspects of the human body in its 

social context. With the suspension of Cartesian mind-body dualism theories that regard the 

individual as intimately entwined with his or her lifeworld have become more prominent. 

Such theories provide a novel approach to the study of the social realities of people who have 

little or no knowledge of their biological origins. Among these are adopted individuals, 

people who have been conceived as a result of semen or egg donation as well as those born by 

surrogate mothers. 

This MA-thesis, a qualitative study based on interviews, examines the social world and 

identity of twelve adopted adults, all born in Iceland. Due to their biological estrangement 

they were brought up in a social context that may be referred to as fictive kinship and the 

findings of this study suggest that this experience has marked their adult identities and 

complicated their social lives.  Similar experience can be suggested for individuals who have 

been conceived with the aid of procreative technology, but little research has yet been made 

into this subject. The conclusions of this study might therefore provide insights to those who 

are born with the help of procreative technology and surrogate motherhood as well as 

adoptees. 

  



 

 

 

 

Formáli 

 

Ritgerð þessi ber heitið Ég er einbirni en  á samt  rosalega stóran systkinahóp – Félagslegur 

veruleiki og sjálfsmynd fullorðinna ættleiddra Íslendinga.  

Ritgerðin byggir á rannsóknarvinnu sem aldrei hefði orðið  að veruleika nema með 

samvinnu þeirra einstaklinga sem gáfu mér innsýn inn í líf sitt og deildu með mér þeirri 

sérstöku og jafnframt persónulegu reynslu sinni af því að vera ættleiddir. Þeim vil ég færa 

mínar bestu þakkir. 

Verkefnið var unnið undir leiðsögn Sveins Eggertssonar lektors í mannfræði, sem 

jafnframt hefur verið minn helsti kennari síðastliðin fimm ár. Honum þakka ég fyrir frábæra 

leiðbeiningu, mikla hvatningu og síðast en ekki síst, trú á verkinu. Vinum mínum  Hlín 

Jóhannesdóttur og Hirti Howser þakka ég yfirlestur og góðar ábendingar á meðan á skrifum 

stóð. Einnig vil ég þakka kærum vini, séra Hjálmari Jónssyni fyrir hvetjandi samræður í 

gegnum árin en þessi þáttur mannlegrar tilveru hefur verið okkur báðum afar hugleikinn. 

Rannsóknarvinna sem þessi krefst tíma og fjarveru frá heimili. Stuðningur frá fjölskyldu 

minni gaf mér byr undir báða vængi og hefur verið verið mér mikil hvatning. Mest hefur 

álagið verið á tólf ára dóttur mína, Birnu Guðmundsdóttur, sem hefur sýnt móður sinni 

ómælda þolinmæði og tillitsemi þau fimm ár sem ég hef stundað nám við Háskóla Íslands. 

Henni ber að þakka alveg sérstaklega. Ég er þess jafnframt fullviss að umræða okkar mæðgna 

í gegnum tíðina um fjölbreytileika mannfræðinnar hafi vakið áhuga hennar á mannlífinu í 

sinni fjölbreyttustu mynd.  Upplifun okkar saman hefur verið mikilvægur lærdómur fyrir 

okkur báðar á þessari vegferð. 

 

Reykjavík í apríl 2012 

Guðbjörg Helgadóttir. 

 


