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Útdráttur 

Fjölskyldumynstur hafa breyst mikið síðustu árin og virðist kjarnafjölskyldan ekki vera eins 

ríkjandi og áður var. Stjúpfjölskyldum fer fjölgandi hér á landi og lítið af rannsóknum liggja 

fyrir sem varpa ljósi á þá mögulegu erfiðleika sem þeirri nýju heild fylgir. Fyrri rannsóknir 

hafa sýnt fram á að streitu upplifun einstaklinga innan stjúpfjölskyldna virðist vera meiri 

samanborið við streitu í kjarnafjölskyldum. Álag og streita fylgja oft í kjölfarið þegar tekist er 

á við breytingar eins og að byggja upp nýja fjölskylduheild. Markmið rannsóknarinnar var að 

skoða álags- og streituvalda meðal para í stjúpfjölskyldum. Notast var við megindlega og 

eigindlega rannsóknaraðferð til gagnasöfnunar. Í megindlega hluta rannsóknarinnar var lagður 

fyrir rafrænn spurningalisti sem innihélt 25 spurningar og var hann sendur út á póstfangalista 

grunnskóla á Austurlandi í gegnum Mentor kerfið og einnig var netslóð spurningalistans birt á 

fésbókarsíðu Stjúptengsla (n=107). Í eigindlega hlutanum voru settir saman tveir fimm manna 

rýnihópar sem hittust hvor um sig einu sinni í tveggja tíma umræðum til að fá meiri dýpt í þá 

svörun sem fengin var úr spurningarlistanum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

fólk virðist vera hamingjusamara í núverandi sambandi en streitan samt til staðar, þó í minna 

mæli en áður. Einnig mælist streita mest hjá pörum þar sem lengd sambands hefur varað í þrjú 

til sex ár og aðal áhrifavaldar eru fjárhagur og óuppgerð mál við fyrrverandi maka. Í 

stjúpfjölskyldum er að finna mörg áreiti sem ekki eru til staðar í öðrum fjölskylduheildum og 

mikilvægt er að skoða frekar. Aukið áreiti og neikvæð samskipti valda álagi og streitu sem 

geta haft slæm áhrif á andlega og líkamlega heilsu einstaklinga.  

 

Lykilorð: Stjúpfjölskyldur, streita, samskipti 

 

Abstract  

Family patterns have changed considerably during the past years and the nuclear family does 

not seem to be as dominant as before. The number of step families is increasing in Iceland - 

and a limited amount of research exists to illustrate the possible difficulties that arise with this 

new unity. Prior research has shown that individuals within stepfamilies, experience more 

stress as compared to those in nuclear families. Creating a new family unit is often 

accompanied with increased pressure and stress. The objective of this work is to study the 

causes of pressure and stress among couples in stepfamilies. Quantitative and qualitative 

research methods were implemented to aquire data. In the quantitative part of the study a list 

containing 25 questions was distributed to an email list from a elementary schools in the 

eastern part of Iceland, through Mentor, an online system. A link to this list of questions was 

also presented on the facebook site “Stjúptengsl” (n = 107). In the qualitative part -two groups 

of five people each were assembled separately to further analyse the list of questions in a two 

hour discussion, in order to gain more depth in the answers given to the list of questions. The 

results of the study showed that people seem to be happier in their current relationship, 

although stress levels measured less as in the prior one. The most severe stress was measured 

with couples whose relationship had lasted from three to six years; and the main factors 

attributing to the stress were financial and unsettled issues with the prior spouse. In 

stepfamilies there are many more factors that contribute to stress than in other family types. 

These facts need to be studied further. Increased aggravation and negative communication are 

causes of stress and tension that can severely impact people – both psychologically and 

physically.  

 

Keywords: Stepfamilies, stress, communication 
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Fræðilegt yfirlit 

 

Fjölskyldumynstur í nútíma samfélaginu er sífellt að breytast og hægt er að finna margskonar 

afbrigði af samsetningu fjölskyldunnar. Svo virðist sem að stjúpfjölskyldur séu orðnar mun 

algengari en áður var. Þær myndast þegar fullorðnir einstaklingar hefja samband og eiga börn 

úr fyrri samböndum sem einnig verða partur af nýju heildinni.  

Almenna skilgreiningu á stjúpfjölskyldum er ekki að finna í íslenskum orðabókum. Í 

bókinni „Hver er í fjölskyldunni? skilnaður og stjúptengsl“ styðst Valgerður Halldórsdóttir 

(2012) við skilgreiningu á stjúpfjölskyldum á eftirfarandi hátt; „Stjúpfjölskylda er fjölskylda 

þar sem annar eða báðir aðilar sem til hennar stofna eiga barn eða börn með öðrum aðila eða 

aðilum“. Í eftirfarandi ritgerð verður stuðst við ofangreinda skilgreiningu á stjúpfjölskyldum.  

Erfitt er að nálgast nákvæmar tölur um stjúpfjölskyldur þar sem enginn gagnagrunnur 

heldur utan um þann fjölda. Þegar tölur um tíðni skilnaða og sambúðaslita eru skoðaðar á vef 

Hagstofunnar (e.d. –a) má sjá að á árunum 2009 til 2011 eru skráð 5.567 atvik þess eðlis og 

dreifast þau nokkuð jafnt á milli ára. Á móti eru skráningar á stofnun sambúðar frá 2009 til 

2011 alls 11.352 (Hagstofa Íslands, e.d. –b). Innan þeirra tölu eru 1.239 fráskildir 

einstaklingar sem stofna til nýrrar sambúðar (Hagstofa Íslands, e.d. –c). Fjöldi barna undir 18 

ára sem skráð eru innan hjúskaparloka og lögskilnaða á þessum árum eru 3.542 (Hagstofa 

Íslands, e.d. –d) og því hægt að segja að skilnaðir snerti marga aðila. Þetta gæti gefið 

einhverja mynd af þróun fjölskyldunnar og fjölgun stjúpfjölskyldna hér á Íslandi. Þó mætti 

ætla að mörg sambönd séu óskráð og því er erfitt að alhæfa út frá tölum Hagstofunnar.  

Eins og tölur Hagstofunnar gefa til kynna eru mörg sambönd sem hefjast á ný eftir 

skilnað og oft hefur sambandsmyndun áhrif á marga einstaklinga sem fylgja með í eða koma 

að nýju fjölskylduheildinni. Málefni sem snúa að stjúpfjölskyldum hér á landi hafa lítið verið 

rannsökuð og mikil vöntun er á frekari gögnum þeim tengdum.  
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Þær rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á Íslandi snúa að mestu leyti að upplifun barna 

og foreldrahlutverkinu í ýmsum myndum. Því er nauðsynlegt að afla frekari gagna í víðara 

samhengi og skoða fleiri þætti sem snúa að þessari fjölskylduheild.  

Það ferli sem snýr að myndun nýrrar fjölskylduheildar líkt og stjúpfjölskyldu er oft 

viðkvæmt og taka þarf tillit til þeirra sem eiga í hlut. Sér í lagi þegar um börn er að ræða sem 

fylgja með, þau þurfa aðlögunartíma og umhyggju eigi að standa rétt að málum og auka 

vellíðan allra í fjölskyldunni. Komið hefur fram að einstaklingar fara oft mjög snemma í 

næstu sambönd og aðlögunartíminn því lítill fyrir þá sem koma að nýju fjölskylduheildinni og 

þá sérstaklega börnin sem fylgja (Cartwright, 2010). Þó svo að oftast sé gleðilegt að 

einstaklingar nái saman og stofni til fjölskyldu þá getur því fylgt streita og álag (Strohschein, 

McDonough, Monette og Shao, 2005). 

Í stjúpfjölskyldum virðist streita og álag mælast hærri samanborið við 

kjarnafjölskyldur (McCarthy og Ginsberg, 2007) og flækjustigið hefur einnig verið talið meira 

innan stjúpfjölskyldna (Sayre, McCollum og Spring, 2010). Með hærra flækjustigi er til 

dæmis átt við að ekki sé aðeins eitt foreldri og eitt stjúpforeldri sem sjá um uppeldi barnanna 

og hugsi um þeirra hag, heldur eiga börn aðra fjölskyldur hjá hinu foreldrinu og jafnvel annað 

stjúpforeldri. Þannig tvöfaldast netið í kringum börnin þegar ný heild er mynduð. Einföldustu 

ákvarðanir innan einnar fjölskyldu geta snert fleiri fjölskylduheildir og því er farsælast að taka 

tillit til og komast að sameiginlegri niðurstöðu með þeim er koma að velferð barnanna 

(Schrodt og Braithwaite, 2011). 

Fjármál er einnig þáttur sem getur aukið streitu hjá einstaklingum og valda oftar en 

ekki ágreiningi og neikvæðum samskiptum milli para almennt séu erfiðleikar vegna innkomu 

eða útgjalda (Gudmunson, Beutler, Israelsen, McCoy og Hill, 2007). Í stjúpfjölskyldum gefur 

það auga leið að þessi málaflokkur er flóknari en í kjarnafjölskyldum þar sem bein fjárútlát 

vegna barna geta verið meiri því báðum líffræðilegum foreldrum ber lagaleg skylda til að 
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framfleyta barni sínu og minni sveigjanleiki er fyrir það foreldri sem greiðir meðlag 

mánaðarlega. Í stjúpfjölskyldu er það foreldri barnsins sem sér um daglega framfærslu þess og 

þiggur mánaðarlegar meðlagsgreiðslur frá hinu foreldrinu. Séu líffræðilegir foreldrar með 

sameiginlegt forræði ber stjúpforeldri barnsins ekki lagaleg skylda til að framfleyta því á 

nokkurn hátt (Barnalög nr. 76/2003). Þetta fyrrkomulag gæti ýtt undir fjárhagslega sundrung 

innan stjúpfjölskyldunnar og valdið streitu. Rannsóknir sem skoðað hafa fjárhagshegðun er 

snýr að rekstri barna innan kjarnafjölskyldna samanborið við stjúpfjölskyldur, sýnir að munur 

er þar á. Í kjarnafjölskyldum hjálpast foreldrar að við að greiða tilfallandi kostnað vegna barna 

sinna en í stjúpfjölskyldum sjá foreldrar um kostnað líffræðilegra barna frekar en að hjálpast 

að (Raijas, 2011). 

Aukið álag innan stjúpfjölskyldna virðist tilkominn vegna samspils margra þátta. 

Aðlögunartími, fjármál, samskipti við börnin, aukið tillit og sveigjanleiki vegna þeirra, stærra 

fjölskyldunet sem krefst samskipta við fleiri aðila og svo mætti lengi telja. Allir þessir þættir 

og fleiri til hafa áhrif á líf einstaklinga og í stjúpfjölskyldum er líklegra að álag vegna þeirra 

verði meira.  
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Sýn samfélagsins á stjúpfjölskyldur  

Orðið stjúp- hefur almennt frekar neikvæða merkingu og þá sérstaklega þegar rætt er um 

stjúpmæður. Stjúpmóðir telst vera kona sem býr með eða er gift foreldri þess sem rætt er um 

og kemur barni í móðurstað. Stjúpmóðir er einnig kölluð stjúpa en það heyrist oft í sögum og 

bókmenntum. Í ævintýrum er birtingarmynd stjúpmæðra yfirleitt neikvæð á þann hátt að hún 

endurspeglar grimmd, eigingirni og kulda í garð stjúpbarna sinna. Nefna má ævintýri á borð 

við Hans og Grétu, þar sem stjúpan vonda fær föður barnanna til að skilja þau eftir úti í skógi 

og Mjallhvíti, þar sem stjúpan reynir að koma stjúpdóttir sinni fyrir kattarnef til að öðlast 

titilinn „fegurst allra í heimi hér“ (Grimm, Grimm og Grimm, 2009). Þegar litið er í íslenskar 

orðabækur fæst  staðfest neikvæð merking stjúpmæðra á breytilegan hátt. Til að mynda er 

orðið stjúpmóðurlegur sem þýðir „sem minnir á (vonda) stjúpu, setur e-n hjá í skiptum, 

nískari í útlátum við einn en aðra“. Einnig er orðið stjúpmóðursneið „þunn (brauð) sneið“. 

Þessi neikvæða sýn gæti auðveldlega smitað út frá sér og búið til neikvæða heildarsýn á 

stjúpfjölskylduna (Mörður Árnason, 2007). 

Myndun nýrrar fjölskylduheildar 

Þegar stofnað er til nýrrar fjölskylduheildar eru margir þættir sem áhugavert er að skoða, 

sérstaklega þeir sem snúa að börnum sem koma með inn í nýju fjölskylduna og þeim sem til 

hennar stofna. Ætla mætti að stjúpfjölskyldur væru flóknari heild en kjarnafjölskyldur. Að 

hluta til væri hægt að rekja þann mun til þess að fleiri einstaklingar koma að 

stjúpfjölskyldunni, stjúpmæður, stjúpfeður, stjúpsystkin, frænkur, frændur, ömmur og afar og 

jafnvel enn fleiri. Hlutverk einstaklinga innan stjúpfjölskyldu eru kannski ekki eins skýr og í 

kjarnafjölskyldu, því mikið af breytingum fylgir, nýjar reglur sem eiga að gilda (Stewart, 

2005). Þetta getur valdið einstaklingum í nýju fjölskyldunni miklli streitu og álagi (Sweeney, 

2007).  
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Streita er þó eðlilegur hluti af lífinu og getur hún haft gagnleg áhrif þegar upp koma 

krefjandi aðstæður og verkefni sem takast þarf á við. Þetta ástand getur hins vegar farið að 

taka sinn toll ef fólk upplifir viðvarandi streitu. Því má segja að um hvimleitt ástand sé að 

ræða og ef ekkert er að gert getur það leitt af sér kvíða, kulnun, þunglyndi og hjarta- og 

æðasjúkdóma (Landlæknisembættið, 2006). Einnig geta þeir einstaklingar sem fá lítinn 

félagslegan stuðning og eru þunglyndir, upplifað langvarandi streitu sem getur haft 

fyrrgreindar afleiðingar í för með sér. Streita getur síðan haft neikvæð áhrif á bata þeirra 

einstaklinga sem þegar eru orðnir veikir (Denollet, Schiffer og Spek, 2010). Því má segja að 

hættan sem fylgir því að vera í stöðugu streitu ástandi sé sú að fólk getur þróað með sér 

ýmiskonar sjúkdóma. Þeir geta líka stafað af þeim bjargráðum sem einstaklingar tileinka sér 

til að takast á við ástandið s.s. reykingum eða óhollu mataræði (Krantz, og McCeney, 2002).  

Stofnun stjúpfjölskyldu getur verið álagstími og streituvaldandi þó að gleði og ánægja 

ríki þegar einstaklingar ákveða að rugla saman reitum. Hinsvegar getur ferlið verið flókið, 

aðlögun tekið á og haft í för með sér erfiðleika fyrir einstaklingana sem að fjölskyldunni 

koma. Streita fylgir ekki aðeins sambandsslitum eða makamissi heldur fylgir hún einnig 

stofnun nýs sambands, þó svo að einstaklingarnir séu ef til vill ekki eins meðvitaðir um það 

(Strohschein, McDonough, Monette og Shao, 2005). Miklu máli skiptir að fólk geri sér grein 

fyrir þeim áskorunum sem fylgja nýrri fjölskyldusamsetningu. Með þeirri vitund verður 

líklegra að vandamál sem upp koma verði leyst jafnóðum og vellíðun og hamingja í sambandi 

einstaklinga eykst (McCarthy og Ginsberg, 2007).  

Undirbúningur, aðlögun og fræðsla í ýmsum myndum gæti einnig verið gagnlegt 

hjálpartæki og aukið á farsæld þegar byggja á upp nýja fjölskylduheild (Higginbotham, Miller 

og Niehuis, 2009). Dr. Stepen T. Emlen segir frá því í viðtali að hann telji mjög mikilvægt að 

einstaklingar séu meðvitaðir um það álag og ágreining í umhverfi stjúpfjölskyldna. Með því 

að gera sér grein fyrir nýjum umhverfisþáttum eru einstaklingar betur í stakk búnir til að 
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takast á við það sem upp á kemur. Hann telur ennfremur að skrifa eigi undir 

fjölskyldusáttmála sem geri meðlimi fjölskyldunnar meðvitaða um hvar ástæður ágreinings 

liggja. Þá er komin staðfesting fjölskyldumeðlima á ábyrgð þeirra að takast á við ágreining 

sem upp kemur (Kaplan og VanDuser, 1999). 

Andlegt álag og upphaf sambands  

Ef skoðaðar eru ástæður þess að að fráskildir hefja samband með nýjum maka eru þær 

margar og misjafnar. Í rannsóknum hafa verið nefndar ástæður líkt og ást, fjárhagslegt öryggi, 

andlegur stuðningur og hagur barnanna (Cartwright, 2010). Þó svo að oftast felist ánægja í því 

að stofna til nýs sambands með væntingum og vonum um bjarta framtíð, þá getur ferlinu fylgt 

andleg streita og álag (Strohschein, McDonough, Monette og Shao, 2005). Gagnkvæmt traust 

milli maka, virðing og nánd er forsenda þess að einstaklingar geti ræktað heilbrigt og gott 

samband sín á milli. Það virðist þó skipta ennþá meira máli að þessir þættir séu til staðar 

þegar fólk stofnar til stjúpfjölskyldna, þar sem flækjustig er hærra og streita fylgir nýju 

fjölskyldumynstri í meira mæli samanborið við kjarnafjölskyldur (McCarthy og Ginsberg, 

2007).  

Samskipti milli para í kjarnafjölskyldum og stjúpfjölskyldum virðist vera nokkuð ólík 

þegar upp koma mál sem þarf að leysa og er úrvinnsla vandamála og verkefna önnur hjá þeim 

(Saint-Jacques o.fl, 2011). Mun meira ber á því að fullorðnir aðilar dragi sig í hlé og þegi 

innan stjúpfjölskyldna þegar upp koma erfiðleikar fremur en að ræða málin. Sé ekki tekið á 

málum jafnóðum getur það undið upp á sig og myndað ennþá stærra vandamál. 

Neikvæð samskipti virðast þó vera minni innan stjúpfjölskyldna og gæti það stafað af 

samskiptaleysi (Halford, Nicholson og Sanders, 2007).  

Þegar einstaklingar hefja ástarsamband á ný eftir skilnað eru margir þættir sem geta 

truflað og jafnvel komið í veg fyrir að nýja sambandið þróist á heilbrigðan hátt svo að 

einstaklingarnir njóti sín. Þó svo að margir telji aðal vandamálið felast í þeim hlutum er snúa 
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beint að börnunum sem koma með í sambandið, þá geta fyrrverandi makar einnig haft áhrif. 

Það getur komið fram í því að nýja makanum sé hegnt fyrir athæfi gamla makans (McCarthy 

og Ginsberg, 2007). Margir upplifa flókið fjölskyldumynstur yfirþyrmandi, finna til vanmáttar 

og velja því að binda endi á sambandið. Erfitt getur reynst að finna réttar leiðir til að leysa úr 

ágreiningi, sama hversu lítill hann er, en farsælar úrlausnir leiða oft til meiri ánægju í 

sambandinu (Saint-Jacques o.fl, 2011). 

Ánægja para í stjúpfjölskyldum virðist hafa mikil áhrif á streitustig og álag innan 

sambandsins. Almennt virðast stjúpmæður vera viðkvæmari en stjúpfeður gagnvart streitu og 

reynist þeim oft erfitt að sameina hlutverk sitt innan fjölskylduheildarinnar samhliða 

starfsframa (Fellmann, Galán og Lloreda, 2008). Streitan getur valdið því að konur meti 

einnig sambandsánægju sína minni og verði þar af leiðandi síður viljugar til að deila 

tilfinningum sínum með maka og hafa sjaldnar frumkvæði að því að sýna líkamlega nánd 

(Schramm og Adler-Baeder, 2012). Ef erfiðlega gengur að sinna hlutverki sínu innan 

fjölskyldunnar og viðhalda sambandsánægju við maka er aukin hætta á að upp úr sambandinu 

slitni (Fellmann, Galán og Lloreda, 2008).  

Þessir erfiðleikar eiga ekki einungis við um einstaklinga innan stjúpfjölskyldunnar 

heldur er það svo að streita er talin fylgja fjölskylduhlutverkum í einhverjum mæli almennt en 

þó sér í lagi foreldrahlutverkum. Líkt og stjúpmæður upplifa meiri streitu heldur en stjúpfeður 

þá virðist streita móður almennt vera meiri þegar kemur að uppeldi ungra barna samanborið 

við streitu föður. Það er talið tengjast „móðurlega eðlinu“. Þesskonar streita er jafnt innan 

kjarna-og stjúpfjölskyldna (Kurdek, 1990). 

Börn í stjúpfjölskyldum 

Að hefja ástarsamband við einstakling sem á barn eða börn úr fyrra sambandi getur verið 

flókið. Að eiga börn úr fyrra sambandi getur haft fráhrindandi áhrif og virðast karlmenn vera 

tregari við að ganga í stjúpforeldrahlutverk samanborið við konur (Goldscheider og Kaufman, 
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2006). Það er að ýmsu að hyggja þegar stjúpforeldrar koma inn í líf barna og hefja sambúð 

með foreldrum þeirra. Stjúpforeldrahlutverkið getur verið áskorun og sumum reynist erfitt að 

fóta sig í því þrátt fyrir að fjölskylduheildin sé sterk. Það gæti skýrst af því að hlutverk 

stjúpforeldra er oft illa skilgreint og vita þeir sem því sinna þá ekki nógu vel til hvers er ætlast 

af þeim (Golish, 2003).  

Einstaklingar sem standa frammi fyrir hlutverki verðandi stjúpforeldris geta upplifað 

streitu sem hefur áhrif á ánægju og stöðuleika í sambandinu við makann. Rannsóknir hafa 

stutt þetta og sýnt fram á að sterk tengsl séu á milli þess konar stjúpforeldrastreitu og 

neikvæðra áhrifa á ánægju og stöðuleika í nýja sambandinu. Hversu gott samband myndast á 

milli foreldris og stjúpbarns er talið hafa áhrif á parasamband foreldra. Oft virðast vandamálin 

liggja í því að fólk ræðir ekki opinskátt við maka sinn um líðan sína og tilfinningar (Pace, 

Shafer, Jensen, og Larson, 2013; Coleman, Ganong, og Fine, 2000). Það getur því haft jákvæð 

áhrif að fólk tali saman um hlutina og þá myndast ef til vill síður óánægja.  

Við stofnun stjúpfjölskyldu virðist aldur barna hafa áhrif á tengslamyndun. Því yngri 

sem börn eru þegar stjúpforeldrið kemur inn í líf þeirra, því auðveldari verður 

tengslamyndunin. Sum börn muna ekki eftir öðru og líta því á þessa samsetningu sem eðlilega 

á meðan börn á unglingsaldri eða eldri eiga erfiðara með að sættast við nýtt líf og fólk sem 

fylgir því. Eldri börn eru meðvitaðri um og upplifa að stjúpforeldrið taki tíma frá þeim, sem 

börnin vörðu áður með foreldri sínu (Ganong, Coleman og Jamison, 2011).  

Því gæti það haft neikvæð áhrif á eldri börnin og jafnvel leitt af sér afbrýðisemi í garð 

stjúpforeldris. Andlegt ástand unglinga er til að mynda talið vera betra búi þeir hjá báðum 

líffræðilegum foreldrum sínum heldur en hjá móður og stjúpföður (Sweeney, 2007). 

Unglingar sem búa á heimilum þar sem vantar annað eða bæði lífræðilegu foreldrin eru í meiri 

hættu á að verða fyrir ofbeldi eða leiðast út í alvarleg afbrot (Spohn og Kurtz, 2011). 
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Þegar horft er til stöðu barna innan fjölskylduheildarinnar virðist vera að því yngri sem 

þau eru við myndun stjúpfjölskyldunnar, því líklegra er að stjúpforeldrar líti á börnin sem 

hluta af fjölskyldunni. Stjúpmæður eru síður líklegar til að telja stjúpbörn sín hluta af 

fjölskyldu sinni en stjúpfeður (Suanet, van der Pas og van Tilburg, 2013).  

Bowlby kom fram með kenningu þess eðlis að sterk tengslamyndun eigi sér stað á 

milli móður og barns fyrstu 12 mánuðina í lífi barnsins. Hann sagði að börn hefðu líkamlegar 

þarfir sem þarf að sinna, eins og t.d. að gefa þeim að borða og veita þeim öryggi og hlýju. 

Móðir sinnir þessum þörfum oftast í mestum mæli eftir fæðingu og aðlagar sig að þörfum 

barnsins. Tengslamyndun móður og barns er talin afar mikilvæg og sá grunnur sem stuðlar að 

því að barnið upplifi öryggi. Ef þessi tengsl myndast ekki getur barnið til að mynda átt erfitt 

með að öðlast sjálfstæði í framtíðinni. Allir hafa þörf fyrir að tilheyra og vera hluti af hópi. 

Allt frá því að barn kemur í heiminn byrjar það að byggja upp sitt tengslanet og ef allt gengur 

vel má ætla að sterk tengslamyndum byggist upp á fyrstu árum barnsins (Berk, 2009). Því 

getur hugsanlega verið erfitt fyrir stjúpforeldra að mynda tengsl við stjúpbörn sín og þarf að 

leyfa slíkum samböndum að þróast með tíð og tíma. 

Það sem veldur eflaust mestum vanda í stjúpfjölskyldum er samband stjúpforeldris og 

stjúpbarns. Því er mikilvægt að foreldrar leggi sitt af mörkum til að byggja upp og styrkja 

böndin við stjúpbörn sín. Það getur verið erfitt fyrir barn þegar nýr aðili kemur inn í 

fjölskylduna, því barnið hefur í flestum tilfellum ekkert um það að segja hver gengur inn í 

hlutverk uppalanda þess (Becker, Salzburger, Lois og Nauck, 2013; Kalmijn, 2013). 

Samband barns við móður virðist geta haft áhrif á hvernig barnið tekst á við 

meiriháttar breytingar innan fjölskyldunnar. Ef barnið upplifir móður sína opna, aðgengilega 

og ábyrgðarfulla er mun líklegara að það sé betur í stakk búið til að takast á við meiriháttar 

fjölskyldubreytingar og aðlagast nýju fjölskyldumynstri. Það eykur einnig líkur á því að 
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samband stjúpbarns og stjúpföður verði náið og þá sér í lagi ef að stjúpfaðir og móðir eru 

samheldin og mynda sterka heild (Jensen og Shafer, 2013).  

Einstaklingur er tekur við barni nýs maka gengur í hlutverk stjúpforeldris og er 

misjafnt hvernig fólki reiðir af í því. Stjúpforeldrar upplifa oft erfiðleika í nýju hlutverki sem 

uppalendur stjúpbarna þar sem ef til vill ólíkar reglur hafa verið í gildi innan fjölskyldna, því 

tekur það tíma að samræma reglur, boð og bönn (Mason, Harrison-Jay, SVARE og Wolfinger, 

2002). 

Eins fram kemur hér að ofan þá er mikilvægt að foreldri hlúi að sambandi sínu við 

stjúpbarn. Aukin samvera foreldris og stjúpbarns eykur möguleika á því að samband þeirra 

styrkist og verði betra. Samband foreldra og líffræðilegra barna virðist vera tifinningatengdara 

sambanborið við samband foreldris og stjúpbarns. Tíminn vinnur þó með foreldrum og virðist 

þessi tilfinningalegi munur á tengslum foreldra við líffræðileg börn sín annars vegar og 

stjúpbörn sín hins vegar minnka eftir því sem á sambandið líður (Becker, Salzburger, Lois og 

Nauck, 2013; Kalmijn, 2013). Rannsóknir benda hins vegar til að þátttaka stjúpforeldra í lífi 

stjúpbarna sé almennt minni en hjá líffræðilegum foreldrum. Þó virðast stjúpmæður taka meiri 

þátt í viðburðum í lífi barnanna (Pryor, 2004).  

Þó er ekki algilt að foreldrar tengist líffræðilegum börnum meiri tilfinningaböndum en 

stjúpbörnum. Sú staða getur komið upp að foreldri tengist stjúpbarni sínu sem býr á heimilinu 

á dýpri hátt en líffræðilegu barni sem er fjarlægt. Í þessari stöðu getur foreldrið upplifað 

samviskubit gagnvart sínum líffræðilegu börnum (Kheshgi-Genovese og Genovese, 1997).  

Stjúpfeður er einnig taldir tengjast stjúpsonum sínum betur heldur en stjúpdætrum og 

stjúpmæður eru taldar tengjast stjúpdætrum sínum betur en stjúpsonum. Þannig mætti segja að 

tengslamyndum foreldra og stjúpbarna sé samspil margra flókinna þátta (King, 2006).  
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Almennt virðast börn upplifa náin tengsl við stjúpforeldra sína en sambandið við 

líffræðilega forelda er töluvert sterkara. Stjúpforeldrar hins vegar upplifðu sambandið ekki 

eins náið og börnin (Pryor, 2014).  

Ekki er einungis mikilvægt að horfa til samskipta foreldris og stjúpbarns heldur skiptir 

máli að samskiptin séu góð á milli allra þeirra foreldra, líffræðilegra- og stjúpforeldra er koma 

að barninu. Því betur sem samskiptin ganga í heild sinni, því meiri líkur eru á farsæld og 

ánægju fyrir alla aðila sem koma að þessum samskiptum (Schrodt, 2011).  

Samskipti og ágreiningur  

Tengslamyndun para í stjúpfjölskyldum getur truflast af mörgum þáttum. Þessir þættir 

geta verið tilkomnir vegna flækjustigs sem venjulega er ekki til staðar í kjarnafjölskyldum 

eins og samskipti við stjúpbörn og fyrrum maka (Sayre, McCollum og Spring, 2010). Ekki er 

svo einfalt að segja alfarið skilið við sitt fyrra líf þegar haldið er áfram eftir skilnað, sér í lagi 

ef börn eru í spilinu. Þegar par ákveður að slíta sambandi sínu eru mun meiri líkur á að 

samband þeirra haldist gott í framtíðinni ef gengið er frá skilnaði í sátt og samlyndi. (Frisby, 

Booth-Butterfield, Dillow, Martin og Weber, 2012). Í því samhengi er mikilvægt að 

einstaklingar átti sig á að óuppgerð mál úr fyrra sambandi geta haft áhrif á alla í nýja 

sambandinu og þar af leiðandi hvort börnin upplifi nýjar aðstæður sem góðar eða slæmar.  

Samskipti innan stjúpfjölskyldunnar geta verið viðkvæm og flókin. Oft reynist erfitt að 

að móta reglur innan heimilis, samræma umgengni við aðra fjölskyldumeðlimi sem ekki búa á 

sama stað og skapa persónulegt rými fyrir líkama og sál hvers og eins. Hvað er mitt og hvað 

er okkar og hvenær verður þetta okkar o.s.frv (Coleman, Fine, Ganong, Downs og Pauk, 

2001). 

Ágreiningur, sama af hvaða tagi hann er eða hvaðan hann kemur, hefur oftast neikvæð 

áhrif í för með sér fyrir þá sem í honum lenda. Til að mynda eykur ágreiningur við fyrrum 

maka á andlega vanlíðan og neikvæðni beggja aðila og smitast sú vanlíðan inn í núverandi 
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sambönd þeirra sem eiga í hlut (Schramm og Adler-Baeder, 2012). Þó virðast konur taka 

meira inn á sig mál sem varðar persónulegan ágreining við núverandi maka og vandamál sem 

upp koma innan fjölskylduheildarinnar. Karlmenn eru aftur á móti ekki taldir eins viðkvæmir 

fyrir málum af þessu tagi og taka ekki eins mikið inn á sig og konurnar (King og DeLongis, 

2013). Ágreiningur við fyrrverandi
 
maka eykur á andlega vanlíðan og neikvæðni hjá báðum 

aðilum. Algengt er að foreldrar sem ganga í gegnum skilnað standi í kjölfarið í deilum við 

hvort annað sem og að kljást við fjárhagslegan vanda. Mikil breyting verður á högum allra í 

fjölskyldunni og endurskipulag á uppeldishlutverkinu óumflýanlegt (Evenson og Simon, 

2005).  

Í nýju heildinni skiptir það höfuðmáli að einstaklingar innan hennar geri ekki of miklar 

kröfur hvort á annað. Það tekur tíma að aðlagast hlutverkum sínum og mikilvægt er að 

einstaklingarnir séu samstíga og leysi þau verkefni sem upp koma í sameiningu. 

Sambandsánægja parsins í stjúpfjölskyldunni getur dregið verulega úr streitunni sem fylgir 

stjúpforeldra hlutverkinu. Uppeldishlutverkinu fylgir streita en stjúpforeldrar virðast þó 

upplifa hana í meira mæli heldur en líffræðilegir foreldrar (Shapiro, 2014).   

Viðhorf spila stóran þátt í samskiptum og geta haft gríðarleg áhrif á hvort sambandið 

endist eða ekki. Einstaklingar í stjúpfjölskyldum sem hafa jákvætt viðhorf til þess að takast á 

við uppeldishlutverkið saman eru líklegri til að meta samband sitt ánægjuríkt. Einstaklingar 

sem hjálpast að, vinna að sömu gildum og sýna hvort öðru stuðning í uppeldishlutverkum eru 

einnig mun líklegri til að upplifa minni streitu og ánægjulegra samband við maka sinn 

(Schrodt og Braithwaite, 2011). 

Fjármál og lagalegar skyldur  

Fjármál innan stjúpfjölskyldna virðast vera aðskildari en í kjarnafjölskyldum. Í 

kjarnafjölskyldum þar sem börn búa með báðum líffræðilegum foreldrum eru fjármálin í 

flestum tilfellum sameiginleg og báðir foreldrar hjálpast að. Í stjúpfjölskyldum virðist þetta 
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hins vegar vera þannig að foreldrar telja sig bera fjárhagslega ábyrgð á líffræðilegum börnum 

sínum fremur en að vinna í sameiningu með núverandi maka (Raijas, 2011). 

Hér á Íslandi gilda lög og reglur um framfærsluskyldu foreldra gagnvart börnum 

sínum. Í Barnalögum (76/2003) er greint frá hvernig haga skuli framfærslu barna en það gæti 

ýtt undir undir aðskilinn fjárhag eða jafnvel útskýrt hvers vegna foreldrar telji sig bera 

fjárhagslega ábyrgð á börnum sínum í stjúpfjölskyldum.  

Í Barnalögum segir; „Skylt er foreldrum, báðum saman og hvoru um sig að framfæra 

barn sitt. Framfærslu barns skal haga með hliðsjón af högum foreldra og þörfum barns. Skylt 

er stjúpforeldri að framfæra stjúpbarn sitt svo lengi sem eigið barn þess væri ef það fer með 

forsjá þess skv. 3. mgr. 29. gr. Sama á við um sambúðarforeldri sem fer með forsjá barns 

samkvæmt sama ákvæði”. Stjúpforeldrum ber því ekki skylda til að framfæra stjúpbarn sitt að 

því undanskyldu að þeir fari með sameiginlega forsjá ásamt líffræðilegu foreldri þess og á 

meðan sambúð eða hjúskap stjúpforeldris og líffræðilega foreldris stendur. Hins vegar er það 

mun algengara að foreldrar semji um sameiginlega forsjá við skilnað fremur en að hún sé á 

hendi annars foreldrisins. Samkvæmt tölum Hagstofunnar (e.d. –e) á árunum 2009 til 2011 

fara foreldrar með sameignlega forsjá í um rúmlega 90% tilfella eftir skilnað. Í þeim tilfellum 

er stjúpforeldri ekki skylt að framfleyta stjúpbarni sínu.  

Á vef Sýslumanns (2014) segir einnig „Ef foreldrar fara saman með forsjá barns 

(sameiginleg forsjá) getur það foreldri sem barnið á lögheimili hjá krafist þess að hinu 

foreldrinu verði gert að greiða meðlag. Meðlagið tilheyrir barninu, en sá sem annast 

framfærsluna tekur við greiðslunum og notar til framfærslu barnsins.“ Einnig getur það 

foreldri sem sér um framfærslu barns farið fram á aukið meðlag umfram einfalt. Sýslumaður 

úrskurðar um mál þess eðlis. Þegar úrskurðað er í þeim málum er horft til þess að 

einstaklingur sem greiðir meðlag eigi önnur börn en almennt er ekki tekið tillit til hvort 

stjúpbörn búa á heimili hans þegar fjárhæðin er ákveðin.  
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Fjármálaerfðileikar haldast í hendur við upplifun streitu hjá pörum og hafa oftast 

neikvæð áhrif á samband þeirra og valda óstöðugleika (Gudmunson, Beutler, Israelsen, 

McCoy og Hill, 2007).  
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Aðferð 

 

Þátttakendur  

Þátttakendur voru samtals 119 einstaklingar í stjúpfjölskyldum sem ýmist tóku þátt með því 

að svara spurningalista eða tóku þátt í rýnihópavinnu. Þeir sem svöruðu spurningalistanum 

voru 107 einstaklingar sem voru í stjúpfjölskyldu með börn á skólaaldri. Tafla 1 sýnir þátttöku 

kynjanna og aldurskiptingu þátttakenda. 

Tafla 1.  

Kynja og aldursskipting þátttakenda. 

  n % 

Kyn 

  Kona 96 90 

Karl 11 10 

Aldur 
  

18-29 ára 16 15 

30-39 ára 64 60 

40-49 ára 22 20 

50-59 ára 5 5 

 

Settir voru saman tveir rýnihópar sem báðir innihéldu fimm konur á aldursbilinu 30-39 ára. 

Ákveðið var að fá konur á þessu aldursbili þar sem þær endurspegla meirihluta þátttakenda 

sem svöruðu spurningakönnuninni. Konur sem tóku þátt í rýnihópavinnu áttu það 

sameiginlegt að vera búsettar á Austurlandi og að vera í stjúpfjölskyldum. Tilgangur með 

vinnu rýnihópanna var að fá meiri dýpt í spurningarnar sem settar voru fram í könnuninni frá 

sjónarhorni annarra kvenna. 

Rannsakendur komu umræðum af stað um þau mál sem virtust helst valda álagi og 

streitu innan fjölskyldunnar.  
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Hver hópur ræddi þessi málefni í tvær klukkustundir og stjórnuðu rannsakendur 

umræðunni. Við val á þátttakendum í rýnihópana var hentugleikaúrtak notað. 

 

Mælitæki 

Búinn var til 25 spurninga listi af rannsakendum og voru spurningarnar til þess gerðar að 

draga fram þá streitu og álagsþætti sem gætu skapast í nýju fjölskyldumynstri. Listinn innhélt 

spurningar sem snéru að grunnupplýsingum á borð við kyn, aldur og félagslega stöðu fyrir 

núverandi fjölskyldumynstur. Einnig var spurt um lengd núverandi sambands, fjármál, fyrra 

fjölskylduform, hvernig umgengi barna er háttað, fjölda skráðra barna á heimili, samskipti 

sem snúa að börnunum og hvað fólk teldi hafa mest neikvæð og jákvæð áhrif á núverandi 

samband (sjá viðauka I). Dæmi um spurningu er ,,Hvernig telur þú samskipti maka þíns við 

barnsmóður eða barnsföður vera?” svarmöguleikar eru ,,mjög góð, frekar góð, hvorki góð né 

slæm, frekar slæm, á ekki við”.  

Í rýnihópavinnunni vörpuðu rannsakendur fram spurningum sem valdar voru úr 

upphaflegum spurningalista sem lagður var fyrir þátttakendur rafrænt í upphafi rannsóknar 

(sjá viðauka II). Dæmi um spurningu er „Telur þú þig eða maka þinn eiga óuppgerð mál við 

barnsmóður/barnsföður sem smitast inn í þitt núverandi samband?“ Tilgangur þess var að fá 

meiri dýpt í fyrri svörun. Meðan á rýnihópavinnu stóð var notast við tvennskonar 

upptökutæki, annars vegar snjallsíma og hins vegar diktafón til að auðvelda nákvæmni 

skráningar á gögnum eftir hópavinnu. Upptökum var eytt um leið og úrvinnslu gagna lauk. 

Allir þátttakendur rýnihópa gáfu samþykki sitt fyrir þátttöku. 

Framkvæmd og gagnasöfnun 

Tilkynnt var um framkvæmd rannsóknar til persónuverndar (nr. S6614) Í kjölfar þess var haft 

samband við fræðslustjóra Fjarðabyggðar og hugmyndir að rannsókn viðraðar við hann.  
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Í framhaldi af því var kannað hvort að möguleiki væri á að senda spurningalista á foreldra og  

stjúpforeldra barna í grunnskólum Fjarðabyggðar í gegnum Mentor kerfið sem geymir netföng 

þeirra. Fræðslustjóri bar erindið upp á fundi skólastjórnenda í Fjarðabyggð og fékkst sú 

niðurstaða að rannsakendur hefðu beint samband við skólastjórnendur. Þar sem aðeins tveir 

skólastjórnendur af fimm skólum í Fjarðabyggð tóku vel í erindið var í framhaldinu ákveðið 

að senda sömu beiðni á fleiri skóla á Austurlandi til að freista þess að fá fleiri þátttakendur til 

svörunar á spurningalistanum. Við það bættust við þrír skólar og voru þá í heildina fimm 

skólar sem fyrir hönd rannsakenda sendu út bréf til foreldra með kynningu á rannsókninni (sjá 

viðauka III) og netslóð á spurningalista. Pör voru beðin um að svara spurningalistanum í sitt 

hvoru lagi og ítrekað var að svör væru á engan hátt rekjanleg. 

Notast var við netsíðuna surveymonkey.com til að útbúa spurningalistann á rafrænu 

formi. Gerð var netslóð sem virkaði þannig að þátttakendur sem smelltu á hann fengu beint 

aðgengi inn á spurningalistann. Netslóðin var send til þátttakenda í tölvupósti og einnig var 

slóðin aðgengileg á fésbókarsíðum Stjúptengsla og Félags stjúpfjölskyldna.  

 

Rýnihópar 

Settir voru saman tveir rýnihópar með konum á aldrinum 30-39 ára og voru fimm konur í 

hvorum hóp. Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að koma úr stjúpfjölskyldum, sumar 

voru stjúpmæður en aðrar ekki. Þar sem konurnar eiga allar heima í litlu bæjarfélagi 

könnuðust þær við hver aðra en passað var upp á að ekki væru of náin tengsl. Konurnar voru 

beðnar að mæta eina kvöldstund, hver hópur fyrir sig og voru báðir hóparnir í um tvær 

klukkustundir að ræða þær tíu spurningar sem rannsakendur lögðu fram. Spurningarnar voru 

valdar út frá spuningalistanum sem lagður var fyrir áðurnefnda þátttakendur. Markmiðið með 

þessari rýnihópavinnu var að fá meiri dýpt og umræðu í ákveðin mál sem rannsakendur vildu 

skoða betur.  
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Þátttakendum var tilkynnt að það sem kæmi fram á þessum fundi væri alfarið bannað að ræða 

annarstaðar. Þeim var gerð grein fyrir því að þar sem mjög persónulegar upplýsingar gætu 

komið fram hjá þátttakendum, þyrfti að fara með öll gögn sem trúnaðarmál.  

Rannsakendur nálguðust þátttakendur í gegnum vinatengsl á Fésbókarsíðum, send var 

út beiðni til þeirra sem voru í stjúpfjölskyldum og þær sem vildu taka þátt höfðu samband til 

baka. Högum kvennanna verður lýst nánar í niðurstöðukafla rannsóknar en nöfnum þeirra 

hefur verið breytt til að gæta fyllsta trúnaðar. Þátttakendum voru gefin þessi dulnefni: Lilja, 

Gréta, Laufey, Tinna, Gunna, Anna, Katla, Jóna, Lína og Kristín. Í framsetningu á 

niðurstöðum verður ýmist vitnað í viðtölin með beinum eða óbeinum hætti.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla  

Notast var við 17. útgáfu tölfræðiforritsins Statistical Package For Social Scinces (e. SPSS) 

við úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Krosstöflur og kí-kvaðrat próf voru notuð við úrvinnslu 

tölfræðilegra gagna sem fengust úr spurningalistanum. Notast var við 95% öryggismörk eða 

alfastuðulinn 0,05 til að skoða marktekt. 
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna streituvalda meðal para í stjúpfjölskyldum. 

Rannsóknin var tvíþætt þar sem annars vegar var lagður fyrir spurningalisti á rafrænu formi 

(sjá viðauka I) og hins vegar voru settir saman tveir fimm manna rýnihópar og rætt við hvorn 

þeirra einu sinni í rúmar tvær klukkustundir (sjá viðauka II). 

Úrvinnsla tölfræðilegra gagna 

Þátttakendur voru alls 107 og skiptust kynjahlutföllinn þannig að konur voru 96 (89,7%) og 

karlmenn 11 (10,3%). Eins og sést í töflu 2 náði aldur þátttakanda frá 18 til 59 ára. Flestir 

þátttakendur voru á aldrinum 30-39 ára eða tæp 60% af heild.  

Tafla 2 

 Aldursskipting þátttakenda 

 

  

Aldursbil n %  

18-29 ára 16 15 

30-39 ára 64 60 

40-49 ára 22 20 

50-59 ára 5 5 

Heildarfjöldi 107 100,0 

 

Þátttakendur voru flestir einhleypir eða komu úr kjarnafjölskyldu áður en stofnað var til 

núverandi stjúpfjölskyldu.  
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Einn þátttakandi gaf ekki upp hvert fjölskyldumynstrið var hjá honum áður en stofnað var til 

núverandi stjúpfjölskyldu. Í töflu 3 er skýrt frekar frá fyrra fjölskylduformi eftir aldri 

þátttakenda.  

Tafla 3 

Aldur þátttakenda og fyrra fjölskylduform 

 
18-29 ára 30-39 ára 40-49 ára 50-59 ára 

Fyrra fjölskylduform n n n n 

Kjarnafjölskylda 2 25 14 2 

Stjúpfjölskylda 2 9 3 3 

Einhleyp/ur 11 30 5 0 

Heildarfjöldi 15 64 22 5 

 

Þegar þátttakendur voru beðnir að meta lengd núverandi sambands voru upphaflega 

fimm svarmöguleikar í boði. Þegar svör lágu fyrir var ákveðið að draga gögnin saman og 

fækka upphaflegu fimm valmöguleikunum niður í þrjá þar sem lengd sambands hjá flestum 

þátttakendum hafði varað í sex ár eða meira. Mynd 1sýnir hér frekari skiptingu á hvað 

núverandi sambönd para hefur varað lengi. 

 

Mynd 1. Lengd sambands við núverandi maka 
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Meirihluti þátttakenda átti barn eða börn með núverandi maka eða rúm 66% á móti 

28% þeirra sem svöruðu neitandi. Sex þátttakendur svöruðu ekki (5,6%). Hvað varðar 

lögheimilisskráningu eigin barna og stjúpbarna þátttakenda voru flestir með eitt eða fleiri börn 

skráð með lögheimili á heimilinu. Algengast var að tvö börn væru skráð á lögheimili 

þátttakenda en nokkuð jafnt hlutfall áttu annaðhvort eitt eða þrjú börn skráð með lögheimili 

hjá sér. Á mynd 2 sést heildarskipting á lögheimilisskráningu barna á heimilum þátttakenda.  

 
Mynd 2. Lögheimilisskráning barna hjá pörum í stjúpfjölskyldum 

Í framhaldinu var spurt hvernig umgengni væri háttað í stjúpfjölskyldum þeirra sem 

tóku þátt. Með umgengni er átt við hvernig samskiptum barns eða barna við það líffræðilega 

foreldri sem ekki býr á heimilinu er háttað. Fyrirkomulag var misjafnt og fór mikið til eftir 

búsetu líffræðilegra foreldra. Algengust var sú tilhögun að barn eða börn ættu fasta búsetu hjá 

öðru foreldri og dveldu hjá hinu líffræðilega foreldrinu aðra hverja helgi (29%). Tæpur 

fjórðungur sagði barnið eða börnin búa jafnt á báðum heimilum foreldra og þá yfirleitt sjö 

daga í senn á hvorum stað (22,4%). Engin umgengni var hjá barni eða börnum níu þátttakenda 

við hitt líffræðilega foreldrið (8,4%).  

Þeir foreldrar sem ekki höfðu búsetu í sama byggðarkjarna höguðu umgengni eftir 

samkomulagi í flestum tilfellum og reynt var að nýta flest skólafrí til umgengni.  
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Ekki var spurt sérstaklega um tilhögun á ákveðnum tímum líkt og á jólum, í sumarfríum og 

öðru slíku heldur aðeins um reglubundna umgengni 

Samskipti þátttakenda við barnsmóður eða barnsföður sem þau búa ekki með voru 

skoðuð. Þátttakendur voru beðnir um að meta gæði samskipta, annars vegar eigin samskipta 

við hitt líffræðilega foreldri barns eða barna sinna og hins vegar samskipti núverandi maka 

við móður eða föður stjúpbarns eða stjúpbarna sinna. Samskiptin voru metin á fimm punkta 

svarskala frá mjög góð til mjög slæm. Eins og sjá má í töflu 4 þá er hlutlausi svarmöguleikinn 

„hvorki né“ oftast valinn, en þegar heildin er skoðuð virðast samskipti fara að mestu leyti 

ágætlega fram. Þátttakendur mátu þó eigin samskipti við barnsmóður/föður betri samanborið 

við hvernig þeir mátu samskipti maka við barnsmóður/föður stjúpbarna sinna. Í töflunni hér 

að neðan sýnir fremri dálkurinn mat svaranda á samskiptum núverandi maka við líffræðilegt 

foreldri stjúpbarna þátttakanda. Í seinni dálknum kemur fram hvernig svarandi metur eigin 

samskipti við barnsmóður/föður.  

Tafla 4.  

Samskipti og mat á samskiptum milli foreldra við barnsmóður/föður 

 

Mat á samskiptum maka við eigin 

barnsmóður/föður 

Mat á samskiptum við 

eigin barnsmóður/föður 

n 105 105 

Gæði samskipta %  %  

mjög góð 11,2 19,6 

frekar góð 16,8 21,5 

hvorki né 30,8 23,4 

frekar slæm 15,9 12,1 

mjög slæm 11,2 9,3 

á ekki við 12,1 12,1 

 

Kannað var hvort munur væri á gæðum samskipta líffræðilegra foreldra barns eða 

barna eftir því hvernig umgengni væri háttað.  
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Sú greining var framkvæmd með kí-kvaðratprófi og leiddi í ljós að þar sem börnin skiptust á 

að dvelja í viku og viku á heimilum foreldra sinna voru samskipti foreldra góð. Samskiptin 

voru einnig í flestum tilvikum góð þar sem börnin dvöldu aðra hvora helgi hjá hinu 

líffræðilega foreldri sínu samanborið við umgengni sem var óregluleg og í minna mæli χ²(24, 

N=107) 63,325, p < 0,05.  

Samskipti stjúpforeldra við stjúpbörn sín voru könnuð og svarendur beðnir að meta 

samskipti á sama hátt og áður þar sem fimm möguleikar voru gefnir frá því að vera mjög gott 

til þess að vera mjög slæmt. Svarflokkum var síðan fækkað í fjóra þar sem fáir völdu 

svarmöguleikann mjög slæmt eða frekar slæmt. Þeir möguleikar voru settir í einn flokk sem 

stóð fyrir neikvætt mat á samskiptum.  

Í flestum tilvikum virðist samband milli stjúpforeldra og stjúpbarna vera gott og völdu 

rúm 70% valmöguleikann mjög gott eða frekar gott. Á mynd 3 má sjá frekari skiptingu á 

matinu. 

 
Mynd 3. Mat á sambandsgæðum stjúpforeldra og stjúpbarna 

Til að skoða hvort aldur stjúpbarna tengdist á einhvern hátt ánægju stjúpforeldra með 

samband sitt við stjúpbörn sín voru þátttakendur beðnir um að gefa upp aldur stjúpbarns og 

meta gæði sambands þeirra. Ef börnin voru fleiri en eitt var þátttakandi beðinn um að meta 

samband sitt við hvert barn fyrir sig.  

13% 

14% 

31% 

42% 
Mjög eða frekar slæmt 

Hvorki gott né slæmt 

Frekar gott 

Mjög gott 



Álags- og streituvaldar meðal para í stjúpfjölskyldum   26 

Aldur var opinn svarmöguleiki upp að 18 ára aldri og ánægjan með sambandið var metin líkt 

og áður. Börnin voru síðan flokkuð niður í aldurshópa til að samanburður væri auðveldari og 

skilmerkilegri. Farin var sú leið að styðjast við hefðbundna aldursflokkun sem notuð er í 

skólakerfum hér á Íslandi. Mynd 4 sýnir hvernig stjúpforeldrar meta samband sitt við 

stjúpbarn eftir aldri barnsins. Þar eru samskiptin skoðuð innan hvers skólastigs og borin 

saman. Lang flestir þátttakendur meta samskipti við stjúpbörn sín góð óháð aldri þeirra (75%). 

Þeir sem mátu samskipti við stjúpbörn sín slæm voru í heild um 11% og mælast þau mest 

innan unglingastigs (3,6%).  

 

Mynd 4. Aldur barna og gæði sambands við stjúpforeldri. 

Þegar skoðuð eru helstu ágreiningsefni milli líffræðilegra foreldra barns eða barna 

virðist annar kostnaður en meðlagsgreiðslur valda mestum ágreiningi (48,6%). Dæmi um 

slíkan kostnað eru tómstundir, fatnaður og annað sem til fellur utan meðlags. Annað sem 

veldur ágreiningi er ferðakostnaður, aukið meðlag og umgengni.  

Í töflu 5 má sjá ágreiningsmál sundurliðuð eftir því hversu stórt hlutfall af 

heildarágreiningsmálum er um að ræða.  
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Tafla 5  

Ágreiningsmál milli líffræðilegra foreldra barns eða barna 

  Ágreiningur Enginn ágreiningur 

  %  %  

Ferðakostnaður  12,1 87,9 

Aukið meðlag 13,2 86,8 

Annar kostnaður  48,6 51,4 

Umgengni 6,5 93,5 

 

Spurt var um hvernig fjárhagsmálum væri háttað á heimilum þátttakenda og kom í ljós 

að langflestir höfðu sameiginlegan fjárhag eða rúm 77%. Rúm 13% voru með fjárhag 

aðskilinn og tæp 10% sögðust vera með sameiginlegan heimilisrekstur en framfærsla barna 

væri aðskilin þ.e.a.s. að hvort foreldri um sig sæi um sín eigin börn. Út frá þessu var skoðað 

hvort ágreiningur hefði komið upp milli svarenda og núverandi maka um framfærslukostnað 

stjúpbarns eða barna sem ekki ættu lögheimili hjá þeim. Fleiri svöruðu því neitandi eða rúm 

67% á móti rúmum 24% þeirra sem svöruðu játandi. Alls slepptu níu þátttakendur (8,4%) 

spurningunni. 

Kí-kvaðrat próf sýndi að í þeim tilfellum sem fólk greindi á um framfærslukostnað 

barna eða stjúpbarna sem ekki áttu lögheimili á heimilinu voru fjármálin í langflestum 

tilfellum sameiginleg, χ²(6, N=107) 19,612, p< 0,05 samanborið við þá sem voru með 

fjármálin á einhvern hátt aðskilin. 

Kannað var hvort óuppgerð mál við fyrrverandi maka væru einhver og hversu mikil 

áhrif þau hefðu á líf þátttakanda eftir því hversu lengi samband hans við núverandi maka hefði 

varað. Óuppgerð mál töldust vera í fyrsta lagi persónuleg mál, í öðru lagi fjárhagsleg mál og í 

þriðja lagi mál er varðar barn eða börn.  
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Á mynd 5 kemur fram hlutfall hvers flokks óuppgerðra mála eftir lengd sambands  

 

 

Mynd 5. Lengd sambands og óuppgerð mál 

Óuppgerð persónuleg mál virðast algengust á fyrstu þremur árum nýs sambands á 

meðan óuppgerð fjárhagsleg mál virðast ná hámarki eftir fyrstu þrjú árin og dregur svo úr 

þegar líður á sambandið. Óuppgerð mál við barnsmóður eða föður sem varða barn eða börn 

eru einnig flest þegar samband við núverandi maka hefur staðið yfir í þrjú til sex ár.  

Þátttakendur voru beðnir að meta streitu sína í núverandi sambandi samanborið við þá 

streitu sem þeir upplifðu í fyrra sambandi. Ákveðið var að sameina valkostina, mjög mikil og 

frekar mikil streita í einn flokk ásamt því að sameina einnig, mjög litla og frekar litla streitu. 

Ástæða þess var sú að mjög fáir þátttakendur mátu streitu sína mjög mikla og mjög litla.  

Á mynd 6 má sjá nánar hvernig þátttakendur mátu streitu sína. Fleiri upplifa litla streitu í 

núverandi sambandi samanborið við upplifun sína á streitu í fyrra sambandi. Jafnt hlutfall 

þátttakenda taldi sig upplifa mikla streitu í fyrra og seinna sambandi.  
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Mynd 6. Samanburður á streitu í núverandi og fyrrverandi sambandi 

 

Þegar upplifun á streitu í núverandi sambandi er borin saman við upplifun á streitu í fyrra 

samanbandi kemur í ljós að þeir sem töldu sig ekki upplifa neina sérstaka streitu í fyrra 

sambandi upplifðu frekar mikla streitu í núverandi sambandi χ²(4, N=107) 9,553, p< 0,05.     

Eins og sagt var frá að ofan komu flestir þátttakendur úr kjarnafjölskyldu eða voru 

einhleypir áður en þeir urðu hluti af stjúpfjölskyldu. Fyrra fjölskylduform virðist ekki hafa 

áhrif á hvernig einstaklingar upplifa streitu í daglegu lífi.í núverandi sambandi p > 0,05. Þó 

mældist streitan hæst nú hjá þeim einstaklingum sem koma úr kjarnafjölskyldum og voru 

einhleypir fyrir stofnun stjúpfjölskyldunnar.  

Einnig var athugað hvort marktækur munur kæmi fram þegar mat á hamingju í 

núverandi sambandi var borið saman við streitu í daglegu lífi χ²(8, N=105) 27,102, p< 0,05. 

Þeir sem meta hamingju sína meiri í núverandi sambandi meta streitu sína minni í samanburði 

við aðra hópa.  
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Þegar streitu upplifun þátttakenda er skoðuð og borin saman við lengd núverandi 

sambands má glögglega sjá að streitan mælist lang mest þegar sambandið hefur staðið yfir í 

þrjú til sex ár eins og mynd 7 sýnir. 

 

Mynd 7. Lengd sambands og upplifun streitu 

Til að varpa ljósi á hlutverk beggja aðila í núverandi sambandi var spurt hver sæi að 

mestu um uppeldi barna bæði innan og utan heimilis.Töluvert meira en helmingur foreldra 

eða um 60% sögðust taka jafnan þátt í uppeldishlutanum á meðan 20,6% þátttakenda töldu sig 

sjá um uppeldið í meira mæli en maka sinn. Aðeins 7,5% sögðu maka sinn sjá meira um 

uppeldishlutann og 9,3% svarenda sögðust sjá um eigin börn og að maki sæi um sín börn. 

Þegar foreldrar standa frammi fyrir því að leysa úr vandamálum sem upp koma er varða 

barnauppeldið var samstaða milli foreldra mikil og sögðust 91% þeirra leysa málin í 

sameiningu.  

Þátttakendur voru spurðir hverjir af eftirtöldum þáttum hefðu jákvæð áhrif á samband 

sitt við núverandi maka, þ.e. fjárhagur, samskipti við barnsmóður eða barnsföður og samskipti 
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við stjúpbarn eða stjúpbörn. Þátttakendur voru einnig beðnir um að meta sömu þætti og hér að 

ofan en nú út frá því hverjir þeirra hefðu neikvæð áhrif á samband sitt við núverandi maka.  

Samskipti við barnsmóður eða föður virðist hafa hve mest neikvæð áhrif á samband 

þátttakanda við núverandi maka og fjárhagurinn fylgir þar á eftir. Mynd 8 sýnir nánar hvaða 

þætti svarendur töldu hafa neikvæð og jákvæð áhrif á samband sitt við maka.  

 

 
 

Mynd 8. Jákvæð og neikvæð áhrif fjárhags og samskipta í stjúpfjölskyldu 

 

Ennfremur var spurt hvort svarendur teldu samskipti við eigin börn og sameiginlegt 

uppeldi hafa neikvæð eða jákvæð áhrif á núverandi samband við maka. Rúm 35% sögðu 

samskipti við eigin börn hafa jákvæð áhrif og um 43% töldu sameiginlegt uppeldi barna hafa 

jákvæð áhrif á samband við maka. Þeir sem sögðu samskipti við eigin börn og sameiginlegt 

uppeldi hafa neikvæð áhrif á samband sitt við maka voru 14%. 

Andleg líðan þátttakenda var almennt góð og merktu flestir við valmöguleikana mjög 

góð eða frekar góð (78,6%).  
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Á mynd 9 má sjá hvernig þátttakendur meta hamingju sína í núverandi sambandi samanborið 

við hamingju í fyrra sambandi. Um helmingur svarenda metur hamingju sína meiri í 

núverandi sambandi(48,6%).  

 

Mynd 9. Mat þátttakenda á hamingju í núverandi sambandi samanborið við fyrra samband 

 

Í lokin var kannað hvort þátttakendur teldu  úrræði vera í boði fyrir þá sem gætu þurft 

á aðstoð að halda þegar upp kæmu vandamál innan stjúpfjölskyldunnar. Ef þeir teldu svo 

vera, voru þeir ennfremur beðnir um að nefna dæmi um slíkt. Tæplega helmingur (49,5%) 

töldu úrræði vera í boði og nefndu flestir af þeim sem svöruðu ráðgjöf af einhverju tagi hjá 

prestum, félagsfræðingum, sálfræðingum, geðlæknum og fjölskylduráðgjöfum.  

Margir sögðu Félag stjúpfjölskyldna og Stjúptengsl hafa reynst vel og gott væri að leita 

þangað þegar upp kæmu vandamál. Þó kom sterklega fram að ekki teldust næg úrræði á 

landsbyggðinni fyrir fjölskyldufólk í þessari stöðu.  
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Úrvinnsla gagna rýnihópa 

 

Hvernig er umgengni háttað? 

Spurt var um hvernig umgengni foreldra við börn sín væri háttað og kom í ljós að það var 

mismunandi eftir aðstæðum og búsetu hverrar fjölskyldu fyrir sig. Algengast var að börnin 

skiptust á að búa aðra hverja viku hjá foreldrum sínum en þá áttu báðir foreldrar heima í sama 

bænum. Jóna sagði skiptinguna vera svona á sínu heimili: 

Viku og viku en það er alltaf verið að breyta vöktum í vinnu hjá pabbanum og svo þarf 

stundum að breyta ef hann á kærustu. 

Þegar börn fóru ýmist aðra hverja helgi eða bara í fríum til þess foreldis sem þau bjuggu ekki 

hjá, voru foreldrar ekki búsettir í sama bæjarfélagi og oftast töluvert ferðalag fyrir börnin að 

fara á milli staða. Lína er ein þeirra sem er með börnin sín meira en barnsfeður hennar og hún 

hafði þetta að segja: 

 Mín eru aðallega hjá mér og fara til feðra sinna í fríum og svo á sumrin. 

Aðeins ein kona sem búsett var á sama stað og barnsfaðir hennar talaði um að barnið færi til 

föður síns aðra hverja helgi. Barninu fannst gott að hafa slíkt fyrirkomulag og það fékk 

stundum að ráða hvort það væri frekar heima hjá móður sinni, þegar væri pabba helgi ef það 

kysi svo. Þarna var samkomulagið afar gott á milli foreldra og barns. Umgengni er því mjög 

breytileg eftir fjölskylduaðstæðum en í flestum tilfellum var búseta barna nokkuð jöfn milli 

heimila þar sem foreldrar bjuggu í sama bæjarfélagi.  

Samskipti við fyrverandi maka 

Viðmælendur voru spurðir út í samskipti þeirra og maka þeirra við fyrrverandi barnsmæður 

eða feður. Spurt var um hvort samskiptin væru góð eða slæm, lítil eða mikil. Þar voru 
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samskiptin alveg frá því að vera mjög góð og yfir í mjög slæm en Jóna lýsir samskiptum 

sínum við fyrrverandi maka sinn svona:  

Hjá okkur gengur þetta vel, hann býður okkur oft í mat og við honum. Þannig að 

sambandið er mjög gott. 

Þegar Jóna er spurð af hverju samskiptin við fyrrverandi maka gangi svona vel, þakkar hún 

það núverandi manni sínum. Hann sé mjög opinn og meðvitaður um að fyrrverandi maki 

hennar sé hluti af lífi þeirra út af barninu og sýnir því skilning. Fleiri konur töluðu um jákvæð 

samskipti við fyrrverandi maka og er Lína ein þeirra. Hún á tvo barnsfeður og segir 

samskiptin ganga sérstaklega við annan þeirra og maka hans. Hér er hennar frásögn: 

Hjá mér eru þessi samskipti mjög góð og við góðir vinir, þau gista alveg hjá okkur. En 

þegar annar þeirra eignaðist konu þá breyttust samskipti hans gagnvart mér en svo 

skildu þau og þá breytist þetta aftur, en mér fannst það leiðinlegt. 

Áberandi var að konurnar töluðu um að samskiptin versnuðu oft ef fyrrverandi maki þeirra 

hóf samband við aðra konu. Kristín sagði samskipti sín góð við fyrrverandi maka sinn en 

sagði farir sínar ekki sléttar þegar hann var með konu til nokkurra ára. Þá gengu samskiptin 

erfiðlega en þegar þau svo hættu saman fór allt að ganga mun betur. 

Ein kvennanna sagðist alveg sjá um samskiptin við fyrrverandi konu mannsins hennar en það 

telur hún að gangi betur. Hún vill taka beinan þátt í þessum samskiptum og að lokum sé það 

hún sem taki flestar ákvarðanirnar á heimilinu.  

Anna hins vegar, vildi ekki sjá um samskipti við barnsmóður maka síns og taldi það ekki í 

sínum verkahring. Anna lýsir fyrirkomulaginu á hennar heimili svona: 

Ég ákvað að taka ekki á mig sambandið við móðurina, ég á það svolítið til að vera 

stjórnsöm svo ég passaði mig bara að stíga til baka.  
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En það eru mjög góð samskipti þarna á milli. Ef það er eitthvað þá hringjast þau á 

milli en ég tala alveg við hana. Ég ætla ekki að sjá um þessi samskipti. Það er ég sem 

set allar reglur heima í sambandi við börnin, er grýlan en ég tók mér það hlutverk. 

Ein konan sagði samskipti sín og fyrrverandi maka afar slæm og taldi það koma niður á 

börnum þeirra. Hún talaði um að faðir barnanna hafi sýnt þeim mikinn áhuga í fyrstu eftir 

skilnað en eftir forræðismál og erjur á milli þeirra hafi áhuginn á börnunum dvínað. Henni 

finnst samskiptin einkennast af tilraunum til að særa og ná sér niður á henni, frekar en að bera 

hag barnanna fyrir brjósti. Hjá þeim eru samskiptin svo slæm að þau fara fram í gegnum 

tölvupóst. 

Hver og ein fjölskylda virðist reyna að finna sína leið og það sem hentar einni 

fjölskyldu er e.t.v. ekki góð leið fyrir aðra, eins og sést á þessum ólíku samskiptaleiðum sem 

talað er um hér að ofan. 

Fjármál og meðlagsgreiðslur 

Konurnar voru spurðar hvort neikvæð samskipti hafi átt sér stað varðandi fjármál og hvort 

greitt væri einfalt eða tvöfalt meðlag með hverju barni. Margar voru með jafna skiptingu á 

viðveru barnanna á heimilinu s.s. viku og viku í senn og þá var ekkert um meðlagsgreiðslur. 

Ein kona sagði frá því að hún og maðurinn hennar greiddu fyrrverandi konunni hans meðlag 

þó að um slíkt fyrirkomulag væri að ræða þ.e. jöfn viðvera barna á báðum heimilinum, og 

greiddu þau einnig flestan tilfallandi kostnað. Hún talaði um að hún teldi það ekki eftir sér að 

kaupa föt á stjúpdætur sínar en þætti miður að þær væru í slitnum skóm þangað til þau tækju 

af skarið og fjárfestu í nýjum. Það myndaði dálitla gremju undir niðri en annars væru 

samskiptin í fínu lagi. Tinna á tvö stjúpbörn hefur svipaða sögu að segja: 

Aðeins að fá að taka undir þetta. Ég lendi í þessu með að þau koma alltaf í rifnum 

skóm með tærnar út og eitthvað svona og við gerðum þetta rosa mikið þegar þau voru 
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yngri. Við fórum og keyptum, vorkenndum og svo ákváðum við bara að hætta. 

Maðurinn minn borgar henni meðlag og ég fæ borgað meðlag þannig að í raun og 

veru kemur þetta út á sama stað. Við erum á núlli og við höfum það ekkert rosalega 

gott, þannig séð. Hún lendir síðan út af vinnumarkaði. Mér fannst það versta að þegar 

við hættum þessu og þau voru orðin þetta gömul- ég meina, við höfum alveg verið að 

gefa þeim skó og svoleiðis bara ekki eins mikið eins og við gerðum, og erum 

náttúrulega bara að sýna það að hún verður líka að taka þátt í að klæða börnin sín en 

þegar mamma hennar var farin að biðja okkur að kaupa föt á börnin, það fannst mér 

rosalega sárt. 

Tvær af þeim konum sem rætt var við höfðu lent í ágreiningi við barnsföður sinn vegna 

sértstakra útgjalda tengdum börnunum. Í báðum tilfellum var um að ræða kostnað sem til féll 

vegna ferminga barna og barnsfeður ekki staðið við greiðslu sína á fyrirfram umsömdum 

hluta. Ekki virtist þessi ágreiningur smitast inn í núverandi samband kvennana að þeirra sögn 

og samband við barnsfeður var gott að öðru leiti.  

Nokkuð bar á að fjárhagsstaða réði því hve mikið væri borgað aukalega með börnum. 

Anna er móðir tveggja stjúpbarna og sagði þetta: 

Við höfum meiri tök á að gera eitthvað fyrir þau heldur móðirin og hennar maður. Ef 

ég er í sambandi þá vil ég að mín börn skipti einhverju máli og þá verð ég að hafa 

sömu reglu en veistu, ég veit ekki hvort hann er að borga tvöfalt eða einfalt meðlag ég 

hef ekki spurt. En það skiptir mig ekki máli. 

Jóna á eitt barn með fyrrum maka en segist ekki hafa lent í neinum neikvæðum samskiptum 

við hann, að þau hafi náð góðu samkomulagi um skiptingu kostnaðar. Hann borgi meðlag og 

helminginn af öllu. Hún segir: 



Álags- og streituvaldar meðal para í stjúpfjölskyldum   37 

Ég borga allt og svo rukka ég hann bara. Ég fer til útlanda og kaupi föt og segi honum 

fyrir hvað mikið og hann borgar bara og ekkert vesen. En maður veit ekki hvort þetta 

breytist eitthvað þegar hann eignast aðra konu. 

Talið berst svo að meðlagsgreiðslum almennt og voru allar konurnar sammála um að þær 

væru ekki nógu háar, þ.e.a.s. ef sá aðili sem það borgaði greiðir ekkert annað er viðkemur 

barninu. 

Samvinna í uppeldi barna í nýju fjölskylduformi 

Þátttakendur voru spurðir um hvort báðir aðilar á heimilinu taki jafnan þátt í að sinna þörfum 

barnanna. Þá var átt við að fara á tónfundi, sinna heimanámi ofl. Á flestum heimilum sinntu 

líffræðilegir foreldrar og stjúpforeldrar börnunum jafnt. Jóna lýsir þessu svona: 

Já, það er þannig hjá okkur. Hann lætur barnið læra heima og fer á fótboltamót og fer 

með hann í skólann á morgnana. 

Laufey talar um að á sínu heimili taki þau jafnan og virkan þátt í því sem viðkemur 

börnunum. Hún segir þó að þetta sé öðruvísi en í venjulegum fjölskyldum, hún á fjóra drengi, 

tvo úr fyrra sambandi og tvo í núverandi sambandi. Hér er hennar frásögn: 

Þetta er svolítið sérstakt, já hann tekur alveg þátt í öllu sem við erum að gera en ég sé 

samt um önnur tengsl á milli hans og hans barna en hann tekur virkan þátt í öllu sem 

mín börn gera. Alltaf öðruvísi þegar þeir eru og svo þegar við erum fjögur. Þetta er 

öðruvísi fjölskyldulíf, þetta vika og vika. Hann lætur þá læra heima og svona... en það 

er eitthvað sem var ekki en kom seinna. Hann þurfti tíma. 

Með þessari frásögn má ætla að það taki tíma fyrir alla að finna sinn sess í nýja hlutverkinu og 

tengslamyndun verður sterkari eftir því sem líður á sambandið. Þó virðist vera einhver 

óútskýranleg tengsl foreldra við sín líffræðilegu börn. 
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Álag í núverandi sambandi samanborið við fyrra samband 

Konurnar voru spurðar hvort að þær upplifðu meira álag og streitu í núverandi sambandi 

samanborið við fyrra samband. Sumar telja álagspunktana vera mismunandi mikla og Laufey 

segir:  

Það er búinn að vera svakalegur álagskafli núna síðustu mánuði, ég myndi ekki vilja 

breyta mínu lífi í dag. Það var miklu erfiðara before....miklu miklu miklu. Þegar tveir 

standa saman svona og vinna saman í þessu þá held ég að maður geti alltaf komist að 

einhverri niðurstöðu, eða ég vona það. 

Aðrir í stórfjölskyldunni geta líka haft áhrif á ánægju fólks í stjúpfjölskyldum en þar koma 

einnig inn í myndina stjúpömmur og afar. Lína segir að eini ágreiningurinn sem hafi komið 

upp á heimili sínu sé út af móður maka hennar. Hún komi ekki eins fram við stjúpömmu 

börnin og líffræðilegu barnabörnin. Hér kemur hennar frásögn: 

 Börnin mín eru ekki ömmubörnin hennar. Ég er oft búin að segja við manninn minn 

að hringja bara í hana en hann hefur það bara ekki í sér, hann er einhvern veginn ekki 

þannig. Mundi ekki vita hvað hann ætti að segja. Ég er oft að hugsa um þetta- hún 

gefur þeim alveg afmælisgjafir en sumargjafir fær bara barnabarnið hennar. Stelpan 

mín hefur alveg talað um þetta – af hverju knúsar hún mig ekki þegar hún kemur 

heldur bara litla bróður. 

Óuppgerð mál við fyrrverandi maka 

Konurnar voru spurðar hvort þær teldu sig eða maka sinn eiga óuppgerð mál við fyrri maka, 

persónuleg mál eða einhver önnur. Það sem helst bar á góma voru særindi sem konurnar 

upplifðu eftir framhjáhald fyrrverandi maka. Það virtist hafa mest áhrif á núverandi samband 

þeirra, sumar áttu erfitt með að treysta. Þær sem áttu maka með sömu reynslu að baki, s.s að 
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haldið hefði verið framhjá þeim, upplifðu einnig óöryggi og vantraust frá maka sínum. 

Framhjáhöldin flokkast þó ekkert endilega undir þau óuppgerðu mál sem konurnar töldu sig 

þurfa að ræða við fyrri maka heldur teljast þetta vera mál sem valda þeim erfiðleikum í 

núverandi sambandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Álags- og streituvaldar meðal para í stjúpfjölskyldum   40 

Umræður 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða álags- og streituvalda meðal para í stjúpfjölskyldum 

en lítið hefur verið um rannsóknir þess eðlis hér á landi. Mest hefur verið skoðað hlutverk 

stjúpforeldra, upplifun barna á skilnaði forelda sinn og sýn þeirra á stjúpfjölskyldunna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þó svo einstaklingar upplifi streitu í nýju og 

flóknu fjölskyldumynstri þá meta þeir hamingju sína meiri samanborið við fyrra samband.    

Það sem veldur streitu og álagi innan stjúpfjölskyldunnar virðist vera samskipti við 

fyrri maka eða samskiptaleysi við núverandi maka, fjárhagur og fjárútlát vegna barna og ýmis 

óuppgerð mál úr fyrra sambandi. Samskipti foreldra og stjúpbarna vega einnig þungt og 

haldast í hendur við virkni allrar fjölskylduheildarinnar. Áður birtar rannsóknir hafa til að 

mynda sýnt fram á að sambandsánægja stjúpforeldris og stjúpbarns hafi áhrif á hvernig 

samband foreldris og stjúpforeldris þróast (Pace, Shafer, Jensen og Larson, 2013; Bray og 

Berger, 1999). Eðlilegt er að stjúpforeldri sem kemur inn í líf barns þurfi tíma til að kynnast 

barninu og aðlagast nýja hlutverki sínu sem stjúpforeldri þess. Tíminn vinnur með í 

uppbyggingu slíkra sambanda og smám saman þegar samveran verður meiri öðlast 

stjúpforeldið tækifæri til að koma rólega inn í líf barnsins og byggja sambandið upp á góðum 

grunni (Becker, Salzburger, Lois og Nauck, 2013). Því er mikilvægt að gefa börnum tíma og 

svigrúm í nýjum aðstæðum þar sem breytingar geta tekið verulega á og þau syrgja allt það 

sem þau áttu áður í kjarnafjölskyldunni. 

 Einnig er mikilvægt að huga að samskiptum við barnsmóður eða föður en í 

rannsókninni höfðu þessi samskipti mest neikvæð áhrif á samband þátttakenda við núverandi 

maka. Ekki má heldur gleyma að átök milli foreldra koma nánast alltaf á endanum niður á 

börnunum. Fjárhagur og samskipti við stjúp- og eigin börn hafa líka áhrif á sambönd para og 

ýmist höfðu þessir þættir jákvæð eða neikvæð áhrif. Mun fleiri sögðu samskipti við eigin börn 
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hafa jákvæð áhrif á samband sitt frekar en samskipti við stjúpbörn. Það gæti stafað af því að 

fólk upplifir oft á tíðum sterkari tilfinningaleg sambönd við líffræðileg börn sín frekar en 

stjúpbörn ( Becker, Salzburger, Lois og Nauck, 2013). 

Hvað ágreiningsmál varðar sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að fjárútlát virðast 

valda hvað mestum ágreiningi milli foreldra. Þessi ósætti getur smitað út frá sér og einnig 

valdið erfiðleikum innan sambands við núverandi maka. Fjárhagur flestra þátttakenda var 

sameiginlegur en fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að stjúpfjölskyldur séu síður með 

sameiginlegan fjárhag. Þó voru einhverjir sem kusu að hafa heimilisrekstur sameiginlegan en 

rekstur barna aðskilinn, þ.e. að líffræðilegt foreldri sér um sitt barn og greiðir þann kostnað 

sem fellur til vegna þess. 

Í stjúpfjölskyldum virðast foreldrar telja það skyldu sína að framfleyta líffræðilegum 

börnum en í kjarnafjölskyldum eru fjármál yfirleitt sameiginleg og hjálpast líffræðilegir 

foreldrar að í útgjöldum er við kemur börnum þeirra (Raijas, 2011) og því sýnist vera meiri 

samstaða innan kjarnafjölskyldunnar í fjármálum. Benda má á að í barnalögum (nr. 76/2003) 

kemur fram að stjúpforeldri ber einungis að framfleyta stjúpbarni sínu fari það með forræði 

ásamt líffræðilegu foreldri þess. Lögin geta því auðveldlega ýtt undir og valdið fjárhagslegum 

ágreiningi þegar kemur að því að sinna framfærslu innan stjúpfjölskyldna.  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom skýrt fram að á þeim heimilum þar sem 

fjárhagur var sameiginlegur mældist ágreiningur hvað mestur þegar kom að framfærslu barns 

eða barna sem ekki áttu skráð lögheimili á heimili þátttakenda. Sá fjárhagslegi ágreiningur, 

sem mælist hvað hæst á þriðja til sjötta ári í núverandi sambandi getur komið til vegna ýmissa 

útgjalda eða óuppgerðra fjárhagsmála. Í rýnihópavinnunni sögðu tvær konur frá sinni reynslu 

af fjárhagslegum ágreiningi við barnsfeður sem olli frekar mikilli ónáægju og gremju sem 

hafði áhrif á þeirra samskipti í einhvern tíma á eftir. Sá ágreiningur varðaði fjárútlát tengd 

fermingum barna og neituðu barnsfeður að greiða sinn hlut í þeim kostnaði sem til féll og 
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áður var búið að semja um. Þegar konurnar, mæður barnanna ætluðu að innheimta skuld 

barnsfeðra í gegnum sýslumannsembættið var frestur innheimtukröfu runnin út. Ágreiningur 

sem þessi, háður ákveðnum tímamótum eins og t.d. fermingu getur verið ástæða þess að fólk 

greinir á um óuppgerð fjárhagsmál við fyrrverandi maka á þriðja til sjötta ári sambands.  

Einnig vaknaði sú spurning hjá rannsakendum hvort að bein fjárútlát í 

stjúpfjölskyldum væru meiri þar sem oft á tíðum tengjast fleiri börn inn í fjölskylduna sem 

foreldrum ber að framfæra. Mætti þá ætla að foreldrar sem ekki sinna daglegri framfærslu 

barna hafi minna svigrúm til fjárútláta. Með því er átt við að ekki er hægt að slá fastri 

mánaðalegri meðlagsgreiðslu á frest og ekki er hægt að skorast undan eða hagræða öðrum 

útgjöldum þegar illa stendur á fjárhagslega. Þetta gæti hugsanlega verið einn þáttur sem 

veldur streitu og álagi í fjárhagsmálum foreldra og stjúpforeldra. 

Þegar einstaklingar hafa verið saman í nokkurn tíma mætti ætla að jafnvægi kæmist á 

gangverk stjúpfjölskyldunnar og flestir aðilar farnir að aðlagast nýjum aðstæðum. Af þeim 

málum sem þátttakendur töldu óuppgerð á fyrstu þremur árum í sambandi sínu við nýja 

makannn voru óuppgerð persónuleg mál við barnsmóður/föður sem mældust hvað mest. 

Þessar niðurstöður gætu bent til þess að einstaklingar hefji oft nýtt samband of snemma eftir 

sambandsslit við fyrri maka og taki þá með sér óuppgerð vandamál inn í nýja sambandið.  

Í rýnihópunum var nokkuð um að framhjáhald maka væri ástæða sambandsslita fyrra 

sambands og gætu þau særindi væntanlega haft áhrif á samskipti og tengslamyndun eftir 

trúnaðarbrot af þessu tagi. 

Þar sem tilgangur rannsóknarinnar var að skoða streitu í stjúpfjölskyldum þótti 

rannsakendum við hæfi að skoða hvort einstaklingar væru almennt hamingjusamari núna 

samanborið við fyrra samband. Þar sýndi sig að þeir sem voru hamingjusamari í núverandi 

sambandi upplifðu minni streitu þó hún væri til staðar. Því mætti ætla að þátttakendur séu 

betur settir í núverandi sambandi þó flækjustigið og aukið áreiti sé til staðar sem ekki var 
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áður. Áhugavert var að sjá að streita var í lang mestum mæli hjá pörum sem voru búin að vera 

saman í þrjú til sex ár. Það er einnig sá tími þar sem óuppgerðu fjárhagslegu málin mælast 

hvað hæst og sýna fyrri rannsóknir einmitt að fjárhagsmál og sér í lagi fjárhagserfiðleikar 

valda oft togstreitu á milli para (Gudmundson, Beutler, Israelsen, McCoy og Hill, 2007).   

Almennt benda fyrri rannsóknir til þess að álag og streita sé meiri hjá stjúpfjölskyldum en 

kjarnafjölskyldum (McCarthy og Ginsberg, 2007). Þau gögn sem liggja fyrir í þessari 

rannsókn benda til þess sama. Þeir einstaklingar sem upplifa frekar mikla og mikla streitu 

samanborið við fyrra fjölskylduform koma flestir úr kjarnafjölskyldum eða voru einhleypir.  

Þó er ekki hægt að segja til um út frá þessum gögnum að líf kjarnafjölskyldunnar sé 

streituminna samanborið við stjúpfjölskyldur. Þar sem ekki liggur fyrir hvernig lífi innan fyrra 

fjölskyldumynsturs var háttað almennt meðan allt lék í lyndi, er lítið hægt að álykta um 

samanburð þessara fjölskylduheilda. Einhverra hluta vegna kusu þátttakendur eða fyrri makar 

að binda enda á sambandið. Því gæti ánægjan þátttakenda mælst hærri nú samanborið við 

fyrra samband þar sem meiri óánægju gætti og einstaklingar nú orðnir sáttari samanborið við 

fyrra fjölskylduform.  

Andleg líðan fólks í stjúpfjölskyldum virðist almennt vera góð eins og fram kemur í 

rannsókninni og um helmingur þátttakenda telur sig upplifa meiri hamingju nú en áður. Mjög 

fáir telja hamingju sína minni og virðist fólk almennt vera ánægt með stöðu sína í lífinu eins 

og hún er í dag. Þó að mikið sé að gera og að mörgu að hyggja virðist ánægja einstalinga vera 

meiri en áður sem bendir til þess að samvinna para geti skipt höfuðmáli. Álag og streita geta 

verið til staðar en ef einstaklingar upplifa hamingju er vel hægt að vinna saman að velferð 

fjölskyldunnar. Flest allar konurnar í rýnihópunum voru sáttar við sitt val og töldu lífið í fyrra 

sambandi mun erfiðara og upplifðu minni hamingju þá en í núverand sambandi. Þó svo að 

álag og ýmis vandamál fylgdu því að vera í stjúpfjölskyldu voru þær ánægðar með sitt líf og 

fjölskyldustöðu.  
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Út frá þessari rannsókn vöknuðu ótal spurningar og hugmyndir sem áhugavert og í 

raun nauðsynlegt að leita svara við og skoða betur. Mikill munur var á þátttöku kynjanna í 

rannsókninni og því ómögulegt að skoða hvort kynjamunur væri til staðar á ýmsum þáttum. 

Það væri áhugavert að skoða, til að mynda hvort munur sé á upplifun kynjanna á streitu og 

álagi og einnig hvort tengslamyndun við stjúpbörn endurspegli niðurstöður fyrri rannsókna 

(Bray og Berger 1999 ). 

Í framhaldinu væri fróðlegt að skoða hvort að kynjamunur, fjöldi barna, fjárhagsstaða, 

þátttöku kynja í uppeldi barna og eftirfylgni þeirra í tómstundum og námi hefði áhrif á 

streitumyndun einstaklinga. Einnig væri fróðlegt að sjá hvort að  verkskiptingu væri öðruvísi 

háttað í annarskonar fjölskyldugerðum samanborið stjúpfjölskyldur. 

Í þessari rannsókn var meira en helmingur foreldra, þ.e.a.s.  foreldri og stjúpforeldri 

sem tók jafnan þátt í að sinna umönnunar og uppeldisþáttum barna á heimilinu. Þó var nokkuð 

um að þátttakendur töldu sig sjá meira um uppeldishlutann heldur en makar. Í rýnihópunum 

kom fram að stundum þyrftu stjúpforeldrarnir smá aðlögunartíma áður en þeir taka fullan þátt 

í því sem stjúpbörnin eru að gera.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að mikill kynjamunur var á þátttakendum eins 

og kom fram hér að ofan og var svarhlutfall þeirra 10% karla og 90% kvenna. Því er ekki 

hægt að skoða neinn mun á streitu og álagi milli kynja. Könnunin var send út í gegnum 

póstlista á vegum nokkurra grunnskóla á Austurlandi og einnig birt á heimasíðu Stjúptengsla 

og Félags stjúpfjölskyldna. Mest barst af svörum í gegn um heimasíðurnar eða um 80% og 

ekki er vitað hvort að þessi hópur sem er virkur á heimasíðunum sé einsleitur og endurspegli 

viðhorf stjúpforeldra almennt. 

Eins og komið hefur fram í fyrri rannsóknum sem og þessari hér að ofan þá eru margir 

þættir sem hafa þarf í huga við myndun stjúpfjölskyldu. Taka þarf sérstakt tillit til barna, fleiri 
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þurfa athygli, ást og umhyggju. Nýja parið þarf tíma í tilhugalífinu og þar sem börn koma 

með í sambandið getur verið vandamál að finna tíma fyrir hvort annað.  

Oft vita foreldrar ekki hvert þeir geta leitað ef upp koma vandamál sem erfitt reynist 

að leysa úr. Því voru þátttakendur í rannsókninni spurðir hvort þeim fyndist úrræði vera í boði 

fyrir stjúpfjölskyldur og fannst meirihluta svarenda svo vera. Þó kom skýrt fram að ekki 

teldust vera nóg úrræði í boði fyrir fólk sem býr úti á landi. Þau úrræði sem þátttakendur 

nefndu voru sálfræðingar, félagsráðgjafar, prestar, fjölskyldu- og hjónaráðgjafar svo dæmi séu 

tekin. Einnig ræddir margir þátttakendur um að Félag stjúpfjölskyldna og samtökin 

Stjúptengsl hefðu reynst sér vel bæði við vandamálausnir og ráðgjöf.  

Segja má að það starf sem Valgerður Halldórsdóttir hefur unnið í halda úti síðunni 

stjúptengsl.is hafi vakið fólk til umhugsunar um þessi málefni. Þar er boðið upp á ýmiskonar 

námskeið og fræðslu og einnig býðst einstaklingum að hringja í hjálparsíma sér til aðstoðar á 

vegum samtakanna. Þar sem algengi stjúpfjölskyldna er orðið mikið eru forvarnir og fræðsla 

mikilvæg fyrir tilvonandi stjúpforeldra sem eru að taka sín fyrstu skref í nýju hlutverki. Það 

getur verið flókið fyrir stjúpforeldri að nálgast barn sem er ekki sátt við skilnað foreldra sinna 

og því mikilvægt að fá leiðsögn ef upp koma vandamál. Oft felst mikill máttur í því að tala 

við einhvern sem þekkir aðstæður og skilur hvað viðkomandi er að ganga í gegn um.  

Það er margt sem liggur órannsakað á högum einstaklinga innan stjúpfjölskyldna og 

hvernig sú heild virkar almennt í samanburði við kjarnafjölskylduna. Þessi samantekt sýnir 

fram á að hætta sé á aukinni streitu og meira álagi á meðlimum stjúpfjölskyldunnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda hins vegar til þess að streita hafi ekki veruleg áhrif á 

hamingju pars því almennt upplifðu einstaklingarnir meiri hamingju en í fyrra sambandi. 

Sambandsánægja milli allra aðila, bæði fullorðinna og barna, er mjög mikilvæg og sé hún til 

staðar þá sýnist svo vera að auknar líkur séu á að sambandið haldist lengur og vellíðan og 

hamingja innan þess aukist. 
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Viðauki I 

 

Spurningalistinn 

1. Hvert er kyn þitt?  

o Kvk 

o Kk 

 

2. Hver er aldur þinn?  

o 18-29 ára 

o 30-39 ára 

o 40-49 ára 

o 50-59 ára 

o 60 ára eða eldri 

 

3. Hvert var þitt fyrra fjölskylduform 

o Kjarnafjölskylda 

o Stjúpfjölskylda 

o Einhleyp/ur 

 

 

4. Hve lengi hefur núverandi samband staðið yfir ?  

o Skemur en ár 

o 2 ár 

o 3 ár 

o 4 ár, 

o 5 ár eða lengur 

 

5. Átt þú og maki þinn saman barn/börn 

o  Já 

o Nei 
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6.  Hve mörg börn (eiginbörn/stjúpbörn) undir 18 ára aldri eiga lögheimili á þínu heimili? 

o Ekkert 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 eða fleiri 

 

7.  Hvernig er umgengni barna háttað við hitt líffræðilega foreldri þess/þeirra 

o Búa jafnt í báðum foreldrahúsum  

o Önnur hver helgi 

o Engin umgengni 

o Annað, hvað? 

          

 

 

 

 

8. Hvernig telur þú samskipti maka þíns við barnsmóður/barnsföður vera? 

o Mjög góð 

o Frekar góð 

o Hvorki góð né slæm 

o Frekar slæm 

o Mjög slæm 

 

9. Hvernig telur þú samskipti þín við barnsmóður/barnsföður vera? 

o Mjög góð 

o Frekar góð 

o Hvorki góð né slæm 

o Frekar slæm 

o Mjög slæm 
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10. Hafa neikvæð samskipti átt sér stað er snýr að framfærslu barns/barna.  

o Já, ég milli mín og barnsmóður/barnsföður  

o Já, milli maki míns og barnsmóður/barnsföður hans/hennar 

o Já, milli mín og maka míns 

o Nei 

o Annað, hvað? 

o           

 

 

 

 

 

11. Ef svarið er já í spurningu 10, af hverju stafa neikvæðu samskiptin, merkið í það sem við á     

(má merkja í fleiri reiti en einn) 

o Ferðakostnaður barna milli foreldra 

o Krafa um tvöfalt meðlag 

o Þátttaka í kostnaðarliðum utan meðlags (t.d fatakaup, tómstundariðkun og fl) 

o Annað, hvað?  

 

 

 

  

 

 

12. Hvernig er fjármálum á heimili þínu háttað ? 

o Sameiginlegur fjárhagur 

o  Heimilisrekstur sameiginlegur en framfærsla barna í sitthvoru lagi (ég sé um mín börn 

og maki minn um sín) 

o Annað 
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13. Hefur komið upp ágreiningur milli þín og núverandi maka um framfærslukostnað 

stjúpbarns/barna sem ekki eiga lögheimili hjá ykkur? Hér er verið að tala um allan kostnað 

utan meðlags. 

o Já 

o Nei 

 

14. Telur þú þig/maka þinn eiga óuppgerð mál við barnsmóður/barnsföður 

o Já, persónuleg mál 

o Já, fjárhagsleg mál 

o Já, mál er varðar barn/börn 

o Nei 

 

15. Ef svarið er já við spurningu 14, telur þú þennan ágreining smitast inn í þitt núverandi 

samband 

o Já, mjög mikið 

o Já, að einhverjum hluta 

o Nei  

 

16. Hvernig er samband milli þín og stjúpbarns ? (svara ef við á)  

Veljið tölu frá 1 -5 þar sem 1 þýðir mjög slæmt, 2 frekar slæmt, 3 hvorki gott né slæmt, 4 

frekar gott og 5 mjög gott 

Aldur barns______ og gæði sambands_____ 

Aldur barns______ og gæði sambands_____ 

Aldur barns______ og gæði sambands_____ 

Aldur barns______ og gæði sambands_____ 

Aldur barns______ og gæði sambands_____ 
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17. Tekur þú og maki þinn jafnan þátt í uppeldi barna á heimilinu og utan þess? 

o Já, hlutfallið er jafnt 

o Nei, ég sé meira um uppeldishlutann 

o Nei, maki sér meira um uppeldishlutann 

o Ég sé um mín börn og maki um sín börn 

 

18. Leysir þú og maki þinn í sameiningu vandamál er upp koma er tengist barnauppeldi ? 

o Já 

o Nei 

 

19. Hvað telur þú að hafi neikvæð áhrif á samband þitt við núverandi maka? 

o Fjárhagur 

o Samskipti við barnsmóður/barnsföður 

o Samskipti við stjúpbörn 

o Samskipti við eigin börn 

o Sameiginlegt uppeldi barna 

o Annað, hvað? 

 

  

 

 

20. Hvað af neðantöldum atriðum telur þú að hafi mest jákvæð áhrif á samband þitt við 

núverandi maka? 

o Fjárhagur 

o Samskipti við barnsmóður/barnsföður 

o Samskipti við stjúpbörn 

o Samskipti við eigin börn 

o Sameiginlegt uppeldi barna 

o Annað, hvað? 
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21. Hvernig er andleg líðan þín almennt? 

o Mjög góð 

o Frekar góð 

o Hvorki góð né slæm 

o Frekar slæm 

o Mjög slæm 

 

22.Hvernig metur nú hamingju þína í núverandi fjölskyldumynstri samanborið við fyrra 

sambúðarform? 

o Meiri hamingja 

o Jafn mikil hamingja 

o Minni hamingja 

o Aldrei verið í sambandi 

 

23. Hvernig upplifðir þú almennt streitu í daglegu lífi í fyrra sambandi? 

o Mjög mikla streitu 

o Mikla streitu 

o Hvorki né 

o Litla streita 

o Mjög litla streitu 

 

24. Hvernig upplifir þú almennt streitu í daglega lífi í núverandi sambandi? 

o Mjög mikla streitu 

o Mikla streitu 

o Hvorki né 

o Litla streita 

o Mjög litla streitu 

 

25. Mörg vandamál geta komið upp í nýjum fjölskyldum, telur þú að úrræði séu í boði fyrir 

fólk sem þarf á aðstoð að halda í slíkri stöðu? 

o Nei 

o Já 

o Ef já, hvaða úrræði? 
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Viðauki II 

 

Spurningar fyrir rýnihópavinnu 

1. Hvernig er umgengni barna eða stjúpbarna ykkar háttað milli foreldra? 

2. Hvernig eru samskipti við barnsmóður/föður ? Mikil, lítil, góð, slæm 

3. Fjármál- hafa einhver neikvæð samskipti samskipti átt sér stað hvað fjármálin varðar og 

hvernig er unnið saman í þeim málum er snúa að börnunum  ? 

4. Telur þú meðlagskostnað almennt  duga fyrir  framfærslu barns?  

5. Hefur komið upp ágreiningur milli þín og núverandi maka um auka framfærslu utan 

meðlags? 

6. Telur þú þig eða maka þinn eiga óuppgerð mál við barnsmóður/barnsföður sem hefur áhrif 

á þitt núverandi samband. 

7. Taka báðir aðilar (foreldri og stjúpforeldri) á þínu heimili jafnan þátt í að sinna þörfum 

barnanna sem þar búa? 

8. Hvernig metur þú lífsgæði þín og líðan nú í dag samanborið við fyrra fjölskylduform? 

9. Finnst þér þú getað leitað eftir aðstoð þegar þú lendir í vandræðum sem upp koma tengdum 

fjölskyldumynstri þínu? 

10. Finnst þér líf þitt flóknara en áður og upplifir þú meiri streitu og áreiti. 
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Viðauki III 

 

Sæl og blessuð  

Við undirritaðar, Alma Sigurbjörnsdóttir og Ragnheiður Elmarsdóttir erum báðar frá 

Reyðarfirði og stundum nám í sálfræði við Háskólann á Akureyri. Við stefnum á útskrift í vor 

og erum að vinna að lokaverkefni okkar til B.A. gráðu.  

Í lokaverkefninu erum við að skoða hverjir eru aðal streitu-og álagspunktar hjá pörum í 

stjúpfjölskyldum. Það eru fjölskyldur þar sem annar eða báðir aðilar eiga börn úr fyrra 

sambandi eða hjónabandi. Samfélag okkar hefur breyst og þetta fjölskylduform er orðið mun 

algengara en áður, því þykir okkur brýnt að skoða þessi mál.  

Í þeim fáu íslensku rannsóknum sem til eru um stjúpfjölskyldur er viðfangsefnið oftast skoðað 

út frá augum og reynslu barna. Með þessari rannsókn viljum við bæta í þann grunn sem til er 

og koma með nýja sýn, út frá augum foreldra og stjúpforeldra. Með ykkar hjálp er það 

mögulegt.  

Því óskum við eftir aðstoð ykkar með því að svara meðfylgjandi spurningalista, rafrænt. 

Spurningalistinn inniheldur 25 spurningar ætlaðar pörum í stjúpfjölskyldum og tekur um 5- 10 

mínútur að svara. Óskum við eftir að báðir aðilar í sambandinu svari listanum hvort um sig til 

að fá sem skýrustu mynd upplifun fólks í þessu fjölskyldumynstri. Tekið skal fram að öll svör 

eru órekjanleg og fyllsta trúnaðar verður gætt. Búið er að tilkynna rannsóknina til 

persónuverndar. 

Með fyrirfram þökk  

Alma Sigurbjörnsdóttir 

Ragnheiður Ingibjörg Elmarsdóttir 


