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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast skilning á hugtakinu fjarbúð og varpa ljósi á 

upplifun og reynslu fólks af fjarbúð og hverja fólk telur helstu kosti og ókosti þessa 

sambúðarforms. Skoðað verður hvort pörin hafi valið sé þetta sambúðarform eða hvort 

það sé neyðarúrræði, en í slíkri fjarbúð fer annar aðilinn reglulega út af heimilinu í 

ákveðinn tíma, frá einni viku upp í mánuði. Almenn skilgreining á hugtakinu fjarbúð er 

að viðkomandi hjón eða par búi þannig að miklar fjarlægðir skilji einstaklingana að. Í 

þessari ritgerð verður fjarbúð para/hjóna á Íslandi könnuð út frá kjarnafjölskyldum, 

pörum/hjónum sem deila lögheimili, fjárhag og uppeldi barna. Fjarbúð er í dag algengt 

sambúðarform en nánar verður fjallað um hana sem samtímfyrirbæri í hluta 2.4. Skoðuð 

var umfjöllun og skrif um þennan málaflokk með því að rýna í þá orðræðu sem hefur 

skapast í samfélaginu. Auk þess voru tekin viðtöl við pör/hjón sem eru í fjarbúð og 

þannig bætt við þá þekkingu sem þegar er til staðar um forsendurnar að baki slíkri 

ákvörðun. Leitast var við að svara því hvort einhver fjárhagslegur ávinningur sé af því að 

vinna fjarri heimili og/eða hvort því fylgir aukinn kostnaður. Skoðað var hvernig tæknin 

auðveldar fólki í fjarbúð samskipti. Þátttakendur eru hjón/pör sem eru í fjarbúð. Um er 

að ræða fimm hjón/pör. Í viðtölunum voru það ýmist karlmennirnir eða konurnar sem 

fóru til vinnu fjarri heimili um lengri eða skemmri tíma í senn. Rætt var við pörin sitt í 

hvoru lagi og því voru alls tekin tíu djúpviðtöl. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að viðhorf til fjarbúðar hafi verið 

að breytast hin síðari ár og fjarbúð sé að verða algengara sambúðarform. Hún gefur fólki 

tækifæri til að sækja vinnu og nám fjarri heimabyggð. Fram kemur að fjarbúð getur haft 

jákvæð áhrif á hjónabandið, en traust og dagleg samskipti eru forsendur þess að 

fjarbúðin gangi vel. Tilvalið væri að skoða hvort langtímafjarvera annars foreldris hafi 

einhver áhrif á líðan barna.  

Lykilorð: Fjölskylda, hjónaband, fjarbúð, samskiptaform. 
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Abstract 

The aim of this research is to acquire understanding of the concept 'two-home 

relationship' and shed a light on people's experiences thereof, the pros and cons. One 

aspect is to look into whether the couples have chosen this form of cohabitation 

willingly or out of necessity. In two-home relationships, one of the espoused regularly 

leaves the home for a period of time ranging from a week to months. The general 

definition of two-home relationships is a couple living geographically apart. This 

dissertation looks into two-home relationships among the nuclear family in Iceland, 

couples with joint domicile, finances and upbringing of their children. Media coverage 

and articles on the subject were looked at and the public discourse was scrutinised. 

Additionally, couples within the category were interviewed in an attempt to deepen the 

knowledge about the causes for this form of cohabiting e.g. regarding financial situation 

following such measures and the benefits of today's communication technology. Five 

couples were interviewed individually, both males and females.  

The results indicate that the attitude towards two-home relationship is changing and it 

is becoming more common as a cohabitation form. It gives people an opportunity to 

work and study away from their homes. It is also revealed that a two-home relationship 

can be beneficial for the marriage but solid and frequent communication is relevant for 

a successful two-home relationship. The long term effect that a long absence of one 

parent has on children, however, needs to be looked into more closely.  

Key words: Family, marriage, two-home relationship, communication. 
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Formáli 
 

Ritgerðin er lögð fram sem 30 eininga (ECTS) meistaraprófsritgerð til meistaragráðu í 

fjölskyldumeðferð við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

 Dr. Sigrún Júlíusdóttir, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, veitti 

leiðsögn við gerð verkefnisins og færi ég henni mínar bestu þakkir fyrir ómetanlega 

hvatningu, faglega ráðgjöf og jákvæðni. 

 Einnig vil ég þakka Freydísi J. Freysteinsdóttur, dósent við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands, fyrir leiðsögn og ómetanlega hvatningu í málstofum vetrarins. 

Ég færi þeim hjónum sem tóku þátt í rannsókninni mínar bestu þakkir fyrir að veita mér 

innsýn í líf þeirra og deila með mér reynslu sinni af fjarbúð með því að taka þátt í 

viðtölunum, en án þeirra hefði rannsókn þessi ekki orðið til. 

 Þá vil ég þakka fjölskyldu, vinum og vinnufélögum, sem sýndu ritgerðinni mikinn 

áhuga og veittu mér bæði stuðning og aðstoð. Kæru ættingjar og vinir, mamma, pabbi, 

Sunna, Todda, Ásta, Inga, Elfa, Herdís, Rut og Brynhildur: Kærar þakkir. 

 Mestu og bestu þakkir fær eiginmaður minn, Aðalgeir Hallgrímsson, fyrir mikla 

aðstoð, bæði með því að skrá viðtöl og veita mér ómældan andlegan stuðning. Dætrum 

mínum, Hildi Ýrr og Hugrúnu Eir, þakka ég fyrir stuðning og hjálp á alla lund.  

 





7 

Efnisyfirlit 

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

Abstract ...................................................................................................................... 4 

Formáli ....................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 7 

1. Inngangur ............................................................................................................... 9 

2. Fræðileg umfjöllun ................................................................................................ 11 

2.1 Kerfiskenningin ....................................................................................................... 11 

2.1.1. Fjölskyldukerfi ..................................................................................................... 12 

2.2. Fjölskylduþróun ..................................................................................................... 13 

2.2.1 Fjölskyldan í samtímanum ................................................................................... 16 

2.2.2. Aðstæður íslenskra fjölskyldna ...................................................................... 20 

2.3. Hjónabandið .......................................................................................................... 20 

2.3.1. Hjónabandið sem stofnun .............................................................................. 21 

2.4. Sambúðarform ....................................................................................................... 23 

2.4.1. Fjarbúð ........................................................................................................... 23 

2.4.2. LAT sambúðarform ........................................................................................ 25 

2.5. Sjómannslíf ............................................................................................................ 26 

2.6. Þróun náinna samskipta ........................................................................................ 27 

2.7. Samskiptaform ....................................................................................................... 27 

2.7.1 Samskiptamiðlar ............................................................................................. 28 

2.7.2. Talsíminn ........................................................................................................ 28 

2.7. 3. Skype ............................................................................................................. 29 

2.7.4. Facebook ........................................................................................................ 29 

2.7.5. Hjóna-„app“ ................................................................................................... 30 

3. Aðferð .................................................................................................................. 31 

3.1. Eigindlegar rannsóknaraðferðir ............................................................................. 31 

3.1.1. Framkvæmd ................................................................................................... 32 

3.1.2. Leyfi ................................................................................................................ 33 

3.2. Þátttakendur .......................................................................................................... 34 

3.2.1. Spurningavísir ................................................................................................ 35 

3.3. Undirbúningur ....................................................................................................... 35 



8 

3.3.1 Gagnasöfnun ................................................................................................... 35 

3. 4. Viðmælendur ........................................................................................................ 36 

4. Niðurstöður .......................................................................................................... 39 

4.1. Innri þættir ............................................................................................................. 39 

4.1.1. Tilfinningar hvors maka ................................................................................. 39 

4.1.2. Tilfinningar sem snerta hjónasambandið/parsambandið ............................. 44 

4.1.3. Ýmislegt varðandi börnin ............................................................................... 48 

4.2. Ytri atriði ................................................................................................................ 50 

4.2.1. Praktísk mál ................................................................................................... 51 

4.2.2. Þættir sem snerta félagslíf ............................................................................. 53 

5. Umræða og ályktanir ............................................................................................ 55 

5.1. Samantekt .............................................................................................................. 55 

5.1.1. Meginniðurstöður .......................................................................................... 55 

5.2. Ályktanir ................................................................................................................. 62 

5.3. Lokaorð .................................................................................................................. 65 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 67 

Fylgiskjöl .................................................................................................................. 74 

  



9 

1. Inngangur  

 

Hugmyndin að verkefninu Áhrif fjarbúðar á fjölskyldur kviknaði þegar rannsakandinn var að 

ljúka fyrra ári í fjölskyldumeðferð við Endurmenntun Háskóla Íslands. Það sem kveikti einna 

helst áhuga á viðfangsefninu var sú umræða sem fram fór bæði innan skólans og í 

þjóðfélaginu á þeim tíma um málefni tengd þessu efni. Á þeim tíma hafði yngsti bróðir 

rannsakandans verið í fjarbúð í þrjú ár. Hann starfaði í Noregi og var fjarri konu og tveimur 

litlum börnum og eldri dóttur af fyrra sambandi, sem býr í öðru sveitarfélagi. Hann vann 

erlendis í u.þ.b. fimm vikur í senn og var heima í tvær til þrjár vikur. Rannsakandinn fylgdist 

vel með lífi þeirra, meðal annars þar sem stórfjölskyldan reyndi að vera þeim innanhandar 

með börnin. Rannsakandinn þekkti þetta sambúðarform af eigin raun, en síðan hafa orðið 

miklar breytingar bæði hvað varðar samgöngur og ýmsa samskiptatækni. Þá hefur verið 

fjallað mikið um fjölskyldur og málefni þeirra í tengslum við efnahagshrunið 2008. Margir 

telja að fjarbúðarformið sé einn anginn af því sem þjóðin hefur upplifað eftir hrunið þó að 

það hafi verið til í einhverri mynd um  langt skeið en raunar með nokkuð öðrum formerkjum.  

 Í rannsókninni verður fjallað um fjarbúð samkvæmt skilgreiningunni: „pör/hjón með 

börn undir 18 ára aldri inni á heimilinu þar sem annar aðilinn kýs að búa á öðrum stað vegna 

atvinnu eða náms“. Í slíkri fjarbúð er átt við að annar aðilinn fari út af heimilinu í ákveðinn 

tíma, frá einni viku upp í nokkra mánuði. Þar sem annar makinn vinnur fjarri heimilinu og 

fjölskyldu þurfa fjölskyldumeðlimir að venjast tíðum og löngum aðskilnaði. 

 Í ljósi samfélagsbreytinga á Íslandi undanfarin ár verður áhugavert að kanna áhrif 

fjarveru annars foreldris frá heimilinu. Það verður æ algengara að til dæmis iðnaðarmenn 

starfi erlendis þar sem mörg íslensk fyrirtæki sinna verkefnum víða um heim. Vestræn 

nútímasamfélög krefjast sífellt meiri hreyfanleika starfsmanna, jafnt kvenna sem karla. 

 Eins og áður hefur komið fram verður í þessari rannsókn fjallað um sambúðarformið 

fjarbúð para/hjóna á Íslandi og verður hún skoðuð út frá kjarnafjölskyldunni, pörum/hjónum 

sem deila lögheimili, fjárhag og uppeldi barna. Leitað verður svara við því hverjar séu  

forsendur, kostir og ókostir.  

 Þannig verða eftirtaldir þættir kannaðir: 

• Forsendur: af hverju völdu þau þetta form? 

• Hvað þarf að koma til svo það gangi? 
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• Samskiptaform 

• Stuðningur stórfjölskyldu 

• Hjónasamningar 

• Félagsleg staða barna og líðan 

• Almenn viðhorf þeirra til fjarbúðar  

• Hvernig sjá börnin þetta? Reynsla þeirra og viðhorf 

 Til þess að svara spurningunum verða tekin viðtöl við pör/hjón sem eru í fjarbúð og 

þannig bætt við þá þekkingu sem þegar er til staðar. Skoðað verður og reynt að fá svör við 

því hvort það sé einhver fjárhagslegur ávinningur af vinnu fjarri heimili eða hvort því fylgi 

aðeins aukinn kostnaður. Hvernig nær fjölskyldan að aðlagast því að hafa aðeins annað 

foreldrið á heimilinu hluta af árinu og hefur það einhver áhrif á heimilislífið? Skoðað verður 

hvernig tæknin auðveldar fólki í fjarbúð samskipti, en dæmi eru um að fjölskyldur borði 

saman kvöldverð  með hjálp Skype, staddar á tveimur stöðum í heiminum.  

 Þátttakendur voru fimm hjón/pör sem eru í fjarbúð. Í þremur tilfellum er það 

karlmaðurinn sem fer til vinnu fjarri heimili og í tveimur tilfellum konan. Rætt var við pörin 

sitt í  hvoru lagi og því alls tekin tíu djúpviðtöl.  

 Til viðbótar við meginmarkmið rannsóknarinnar er kannað hvort þetta sambúðarform 

kunni að vera ein ástæða tíðra hjónskilnaða á Íslandi eða hvort fjarbúðarformið sé 

ákjósanlegur kostur fyrir hjón/pör í dag. Einnig verður reynt að svara því hvort það hafi 

einhver áhrif á félagslega stöðu og líðan barna að eiga foreldra í fjarbúð. Ýmsir 

fjölskyldutengdir þættir verða skoðaðir, til dæmis fjölskyldan sem kerfi, þróun fjölskyldunnar 

á Íslandi og hvað það er sem heldur fjölskyldum saman. Eins verður skoðað hvaða 

samskiptaform pörin/hjónin nota helst. Leiða má að því líkur að þetta sé eitt fyrsta verkefnið 

sem unnið hefur verið á Íslandi þar sem fjallað er um hugtakið fjarbúð og því sé þetta 

einskonar forrannsókn sem líta má á sem undirbúning að víðtækara verkefni. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður gerð fræðileg úttekt á efninu. Eins og fram kom í innganginum verður 

fjallað um fjölskylduna sem kerfi og þróun náinna samskipta innan hennar. Eins verður 

fjölskyldan sem stofnun skoðuð en það má gera út fá því hvernig hún birtist okkur í 

nútímanum. Í dag eru margar fjölskyldugerðir viðurkenndar og fjölskylduna má skoða út frá 

einstaklingunum og þeim tilfinningaböndum sem binda þá saman, fyrir þann hóp er hún 

sambúðarform en gagnvart samfélaginu er hún kerfi. 

2.1 Kerfiskenningin 

Í bók Rivett og Street (2009) kemur fram að fræðilegur grunnur og þekkingarsýn sem gengið 

verður út frá er kerfiskenningin (system theory). Kenningin fór að ryðja sér til rúms í 

fjölskyldumeðferðarvinnu í seinni heimstyrjöldinni og breytti ýmsu í vinnu með fjölskyldur í 

vanda. Fjölskyldufræðingar fóru að skoða líðan hvers einstaklings með því að skoða 

fjölskylduna í heild sinni, eðli hennar og samskipti innan hennar og utan. Áhersla var lögð á 

að einstaklingunum líði vel þegar þeir eru samvistum innan  fjölskyldunnar.  

Út frá kenningum sálgreiningar er áherslan í einstaklingsmeðferðinni þannig að litið er til 

fortíðar og hvernig reynsla í bernsku hefur áhrif á persónulegan þroska. Í kenningum Freuds 

sem fram komu á fyrstu áratugum tuttugustu aldar en þær byrta hugmyndir fólks um 

manneðli, þar er talað um að mannlegt eðli stjórnist oft af ómeðvituðum löngunum. Í 

fjölskyldumeðferðinni er unnið með fortíðina og sálræna þætti í  samskiptum sem eru í gangi 

á hverjum tíma hjá einstaklingnum. Í fjölskyldumeðferðinni er einnig unnið með 

kynslóðatengsl/fjölskyldukort m.a. til að efla tengsl innan fjölskyldukerfisins. Eins og í hverju 

öðru náttúrlegu kerfi er hver hluti talinn mikilvægur fyrir starfsemi kerfisins í heild, en 

breyting á einu atriði í kerfinu hefur þó ekki áhrif á aðra hluta þess né heldur á samskipti 

innan þess og á milli kerfa. Allar fjölskyldur eru hluti af kerfi, hvort sem það eru 

kjarnafjölskyldur, samkynhneigðar fjölskyldur, eins foreldris fjölskyldur eða stjúpfjölskyldur. 

Fram kemur í bók Nichols og Schwartz (2010) að fjölskylduráðgjafar beini sjónum sínum 

sérstaklega að því mynstri sem er á tengslum milli fjölskyldumeðlima. Fjölskyldan er opið 

kerfi í tengslum við önnur kerfi, þar á meðal samfélagið og menninguna. Jafnvægisleit er þar 

sem fjölskyldan leitar að ákveðnum stöðugleika en er um leið í stöðugri þróun og tekst á við 

sífelldar breytingar. Fjölskyldukerfið þarf að vera stöðugt til að geta tekist á við það sem að 

höndum ber í framtíðinni. 
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 Í bók Hårtveit og Jensen (2008) er einnig fjallað um að þetta opna kerfi sé hluti af 

stærri heild og undirkerfum sem mynda gagnvirka heild; hún gangi fyrir eigin krafti með 

áhrifum innan hennar og utan. Þegar vanda ber að höndum er ekki aðeins horft á af hverju 

eitthvað gerðist heldur litið á vandamál sem atburðarás eða röð atvika í samskiptum. Von 

Bertalanffy (1901–1972), líffræðingur og vísindaheimspekingur, og Gregory Bateson (1904–

1980) geðlæknir voru frumkvöðlar kerfiskenningar. Von Bertalanffy setti fram þá tilgátu (e. 

general system theory) að fjölskyldan væri eins og regnhlíf sem spannaði mörg svið, til 

dæmis heimspeki, sálfræði og eðlisfræði. Hann vildi stuðla að auknum skilningi á samfélaginu 

og menningunni og sagði að öll opin kerfi stýrðust af sömu meginreglum. Einnig hélt hann því 

fram að mannleg kerfi virkuðu þannig að ef einn meðlimur þess bili sé allt kerfið laskað. 

Bateson nefndi einnig í tilgátum sínum að fjölskyldan sem kerfi byggist á stýrifræðilegri og 

vistfræðilegri nálgun, að fólk læri hvernig því líður og hvernig það bregst við í samskiptum. 

Hjá Bateson kemur fram að ef samskiptamunstur fólks breytist, verði einnig breytingar 

áhegðun þess og þá um leið samskiptum. Í bók Nichols og Schwartz (2010) er talað um að 

mannleg kerfi séu líffræðileg en ekki vélræn. Það eru margar leiðir að sömu útkomu, margs 

konar viðbrögð sem skapa jafnvægi fremur en óvænta virkni. Jafnvægisleit er stór þáttur í 

kerfiskenningunni. Þar innleiddi geðlæknirinn Don Jackson hugtakið samvægi (e. 

homeostasis), en hjá honum kemur fram þörf manna til að halda óbreyttri stöðu, hafa 

ákveðið jafnvægi í stöðugleikanum sem tryggir öryggi innan fjölskyldunnar og að allir viti á 

hverju þeir eiga von. Don Jackson talar um þann kraft eða afl sem þarf til að halda 

samskiptum eða hegðun í ákveðnum farvegi  svo að jafnvægi ríki í fjölskyldunni. Viðbrögð 

eins fjölskyldumeðlims hefur áhrif á svörun annars. Fjölskyldan er kerfi sem er stöðugt í 

samskiptum og myndar órjúfanlegan hring samskipta sín á milli. Það ferli sem er innan 

fjölskyldunnar er annars vegar breytingar og hinsvegar stöðugleiki. Hringlaga nálgun verður 

til þess að ekki verður hægt að kenna um ákveðinni atburðarás eða sérstakri hegðun. 

Samskiptin þróast með tímanum og því verður hringurinn eins og spírall sem endar aldrei. 

2.1.1. Fjölskyldukerfi 

Eins og áður hefur verið lýst hefur hugtakið fjölskyldukerfi svipaða merkingu og önnur kerfi 

þar sem á sér stað einhver kerfisbundin athöfn. Hugtakið hefur víða skilgreiningu, það nær til 

upprunatengsla í fjölskyldum beggja aðila í sambandinu. Það þarf að finna leiðir til að 

sameina þessi tvö kerfi. Í bók sinni fjalla Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir (2013) 
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um foreldrasamstarf og kynslóðatengsl þar kemur meðal annars fram að allir eiga sér 

einhverja fjölskyldusögu sem fylgir þeim inn í sambandið, hvort heldur um par eða hjón er að 

ræða, og það eru þessar tvær oft og tíðum mjög ólíku sögur sem þarf að finna leiðir til að 

sameina. Öll komum við inn í sambandið með margþætta arfleifð þar sem að hverju okkar 

standa að minnsta kosti tvær fjölskyldur ef við komum úr kjarnafjölskyldu. Ef við komum úr 

stjúpfjölskyldu geta margar fjölskyldur hafa átt sinn þátt í því að móta líf okkar. 

2.2. Fjölskylduþróun 

Fjölskylda er skilgreind sem foreldrar og börn þeirra, húsráðendur og afkomendur þeirra, 

systkini og skyldulið þeirra (Íslensk orðabók, 1980). Í daglegu tali er sagt að innan hverrar 

fjölskyldu séu foreldrar, þá ýmist gagnkynja eða samkynja, og börn þeirra sem þau/þær/þeir 

eiga ýmist saman eða fylgdu þeim úr öðrum samböndum. Mikið hefur verið fjallað um 

fjölskyldur á síðustu misserum bæði í ræðu og riti. Eins og fram hefur komið er fjölskyldan 

eins og opið kerfi sem er hluti af stærri heild, hún er í stöðugri jafnvægisleit, en með 

ákveðnum stöðugleika nær hún að takast á við það sem að höndum ber í nútíð og framtíð. 

Nánar verður fjallað um fjölskylduna sem samtímafyrirbæri í hluta 2.4. Heimspekingurinn 

Nietzsche talar um að fjölskylda séu síbreytilegt fyrirbæri, það sé erfitt að skilgreina hana og 

að hún sé í stöðugu þróunarferli (Sigrún Júlíusdóttir, 1997). Fokkema og Liefbroer (2008) 

segja í Trends in living arrangements in Europe að margar breytur sé hægt að nefna í því 

samhengi, til dæmis að fólk er langlífara en áður, bæði konur og karlar fara seinna í sambúð 

og fólk á færri börn en tíðkaðist hér áður fyrr. Þetta og fleira tengt breyttum 

fjölskylduháttum kemur fram í evrópskri rannsókn sem gerð var fyrir nokkrum árum.  

 Í rannsókn sem Jón Gunnar Bernburg, Sigrún Ólafsdóttir, Þórólfur Þórlindsson og 

Bernice A. Pescosolido (2006) gerðu um viðhorf þjóðarinnar til geðrænna vandamála kemur 

fram að Íslendingar séu þekktir fyrir að vera hamingjusöm og frændrækin þjóð. 

Ættfræðiáhugi landsmanna er lýsandi dæmi um það, en það hefur lengi verið til siðs að 

spyrja hverra manna fólk sé og það tekur oftast nær aðeins fáeinar mínútur að rekja ættir 

manna  saman. Hjá Sigrúnu (1997) kemur fram að fjölskyldan sem stofnun hafi í gegnum 

tíðina gegnt ákveðnu hlutverki; tvær og þrjár kynslóðir bjuggu undir sama þaki og nálægðin 

var mikil. Til fjölskyldunnar sótti fólk stuðning og styrk ef eitthvað bjátaði á en hún var um 

leið ákveðin uppeldisstöð fyrir börnin því þeir yngri lærðu af þeim eldri. Öll erum við hluti af 

einhverri fjölskyldu, aðeins misjafnt hversu nánar og stórar þær eru, en dæmi er um að í 
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fjölskyldum séu aðeins fáeinir einstaklingar. Til er orðatiltæki á þá leið að við veljum okkur 

ekki fjölskyldu heldur vini og er þar eflaust átt við að fólki finnst það oft nánara vinum sínum, 

sem það hefur iðulega deilt með bæði gleði og sorg, en ættingjunum sem tengjast þeim 

blóðböndum. Víða eru vísbendingar um að hið hefðbundna daglega fjölskyldumynstur sé að 

breytast, þar sem einstaklingshyggja og frjálsræði sé mikilvægara en gömlu gildin, sem 

einkenndu hjönabönd fyrr á tímum, eins og trú, von og kærleikur allt til dauðinn aðskilur 

hjónin.  Fjölskyldan er á ferð og flugi og víðast hvar er enginn fastur punktur sem fjölskyldan 

á sameiginlegan. Tækni er á margan hátt af hinu góða en henni tengjast í dag margir 

neikvæðir þættir þegar fjölskyldur eru annars vegar. 

 Lynn Jamieson (2012) fjallar í skrifum sínum um áhrif tölvumenningar á fjölskyldur og 

ýmsa aðra þætti tengda henni. Hún nefnir að tölvumenningin hafi þau neikvæðu áhrif á 

fjölskyldurnar að meðlimir hennar séu hver í sínu horni við tölvur og þannig séu mjög lítil 

innbyrðis samskipti. Hún talar jafnframt um að þessi þróun geti valdið því að einstaklingarnir 

missi hæfileikann til mannlegra samskipta. 

 Í dag má sjá ýmiskonar fjölskylduform, en kjarnafjölskylda er hefðbundin útgáfa 

hennar og sú algengasta, það er að segja karl og kona og börn þeirra. Oft hefur verið haft á 

orði að kjarnafjölskyldan sé hið eiginlega fjölskylduform. Hjá Sigrúnu (1997) kemur fram að 

kjarnafjölskyldan var lengi vel nefnd hið eina sanna fjölskylduform. Í nýlegri skýrslu Hagstofu 

Íslands (2014), með tölum frá árinu 2011, má sjá að Hagstofan greinir fjölskyldugerðir í fjóra 

flokka, sem eru hjónafjölskyldur, sambúðarfjölskyldur, feður með börn og mæður með börn. 

Þar er einnig nefnt hugtakið fjölskyldukjarnar en í þeim eru tveir eða fleiri einstaklingar. 

Meðalfjöldi í fjölskyldukjarna árið 2011 voru 3,13 einstaklingar en þar kemur einnig fram að í 

hugtakinu fjölskyldukjarni sé gert ráð fyrir fjölskyldum með börn undir 25 ára aldri. Í 

almennri skráningu Þjóðskrár á kjarnafjölskyldum teljast þau ungmenni sem náð hafa 18 ára 

aldri utan kjarnafjölskyldu. Í umfjöllun Fokkema og Liefbroer (2008) kemur fram að breskir og 

bandarískir fræðimenn hafa fjallað um að kjarnafjölskyldan séu á undanhaldi en að í kringum 

1990 hafi um 55% fjölskyldna verið kjarnafjölskyldur. Tilfinning höfundar þessarar 

rannsóknar er að kjarnafjölskyldur séu í svipuðu hlutfalli nú og þær hafa verið undanfarin ár. 

Höfundur gerði lauslega könnun í leikskóla, þar sem hann starfar, á fjölskylduformum 

barnanna sem þar dvelja. Af níutíu og tveimur börnum eru sextíu og fimm í 

kjarnafjölskyldum, en tekið skal fram að í skólanum eru nokkur systkinapör.  
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 Í bók Valgerði Halldórsdóttur (2012) kemur fram að fjölskyldur geti verið af ýmsum 

stærðum og gerðum og er þar að finna upptalningu á nokkrum fjölskyldugerðum. Þær eru 

einsforeldrisfjölskyldur, þar sem um er að ræða fráskilda konu/karl eða ekkju/ekkil með börn 

sín af fyrra eða fyrri samböndum. Stjúpfjölskyldur eru hjón/par með börn sín og/eða börn 

sem þau eiga af fyrra eða fyrri samböndum. Ættleiðingarfjölskyldur eru hjón/par með eitt 

eða fleiri ættleidd börn. Höfundur þessarar rannsóknar hefur í starfi sínu sem 

leikskólakennari unnið með mörgum fjölskyldum sem hafa ættleitt börn erlendis frá og séð 

hversu mikla hamingju börnin færa foreldrum sínum. Hann telur þó mikilvægt að vel sé fylgst 

með þróun þessara mála hér á landi og vandað til verka svo að foreldrar, sem hafa margir 

beðið árum saman eftir börnunum, verði ekki fyrir áföllum vegna þroskaskerðingar sem 

kunna að koma í ljós eftir að foreldrarnir hafa fengið börnin til sín. Í samkynjafjölskyldum eru 

tvær konur eða tveir karlar, ýmist án barna, með eigin börn eða ættleidd börn. Eins og áður 

kom fram hefur Valgerður Halldórsdóttir (2012) skrifað bók og birt reglulega greinar um 

stjúptengsl í Fréttatímanum og hafa greinar reynst mjög gagnlegar fyrir fjölskyldur sem búa 

við það fjölskylduform. Í þessum greinum hefur hún varpað ljósi á þarfir barna, sem oft vilja 

gleymast í skilnaðarferlinu. 

 

 Sigrún Júlíusdóttir (2001) fjallar um það í bók sinni Fjölskyldur við aldarhvörf að 

ákveðin hlutverkaskipti hafa lengi tíðkast í hjónaböndum og konur jafnan verið húsmæður á 

sínum heimilum. Þeirra hlutverk var að sinna börnum og heimilisstörfum og taka á móti 

eiginmanninum með soðna ýsu þegar hann kom heim í hádeginu. Þegar dagur var að kveldi 

kominn var konan oft búin að skila mörgum vinnustundum. Á stríðsárunum var mikil þörf á 

auknu vinnuafli og þá fóru konur að sækja út á vinnumarkaðinn, fyrst í hlutastörf og síðan í 

fulla vinnu. Eftir stríð minnkaði vinnan aftur og konur sneru til baka inn á heimilin til að sinna 

þeim störfum sem þær höfðu áður annast. Nú höfðu þær kynnst því frelsi sem launuð störf 

færðu þeim og fóru því í auknum mæli að sækja sér frekari menntun til þess að vera betur 

gjaldgengar á vinnumarkaði. Í bókinni Þróun velferðarinnar 1988–2008, sem Guðný Eydal og 

Stefán Ólafsson ritstýrðu (2012), er grein eftir Guðnýju í kaflanum Fjölskyldur og velferð.  

Hún fjallar um þróun í velferðarmálum fjölskyldna á Íslandi og kemur meðal annars fram að  

eftir að bæði hjónin voru komin út á vinnumarkaðinn þurfti að finna úrræði fyrir börnin. 

Helstu kosningaloforðin í sveitarstjórnarkosningum 1994 snerust einmitt um dagvistunar- og 

leikskólamál. Sameinuðu þjóðirnar tileinkuðu þetta ár fjölskyldunni. 
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2.2.1 Fjölskyldan í samtímanum 

Í bókinni Þróun velferðarinnar 1988–2008, í kaflanum sem Sigrún Júlíusdóttir (2012) skrifaði 

undir fyrirsögninni Fjölskyldur – umbreytingar, samskipti og skilnaðarmál, kemur fram að 

breytingar fóru að gera vart við sig í kringum 1970. Um það leyti tók einnig að bera á þeirri 

umræðu að skipta mætti fjölskyldum í tvær fjölskylduímyndir, annars vegar fjölskyldur sem 

aðhylltust þau gömlu gildi sem einkennt höfðu fjölskyldur mjög lengi og hins vegar 

nútímafjölskyldur (modern family) eða samtímafjölskyldur (postmodern family). Það sem 

einkenndi helst nútímafjölskyldur voru skörp skil á milli vinnu og einkalífs, konur unnu að 

mestu innan veggja heimilisins á meðan eiginmennirnir sáu um að afla tekna fyrir 

fjölskylduna og flest pör voru í hjónabandi. Fokkema og Liefbroer (2008) fjalla um það í 

skrifum sínum  að á þessum árum hafi menn talið að hamingjan fælist í hjónabandinu. Ást og 

umhyggja einkenndi þetta fjölskyldulíf og foreldrarnir hugsuðu fyrst og fremst um þarfir 

barna sinna. Einstaklingarnir voru metnir eftir því hverjir þeir voru og hvaðan þeir komu. 

Samtímafjölskyldur einkenndust einna helst af því að lítil eða engin skil voru á milli vinnu og 

einkalífs, algengt var að fólk veldi frekar að vera í óvígðri sambúð en í hjónabandi. Konur fóru 

að vinna mikið utan heimilis og taka meiri þátt í félagsstörfum. Börnin voru meira og meira í 

umsjón annarra en foreldranna. Fram kemur að börn foreldra sem aðhylltust 

samtímafjölskylduformið hafi þroskast snemma félagslega og snemma farið að sinna 

fullorðinsstörfum.  Aukning varð á afþreyingarefni fyrir börn, bæði í sjónvarpi og með allri 

þeirri tækni sem hefur komið  eins og flóðbylgja inn í líf síðustu kynslóða. Þess má einnig geta 

að á unglingsárum höfundar þessarar rannsóknar var mikið talað um „lyklabörn“ og eflaust 

má leiða líkur að því að þau hafi einmitt verið afsprengi þessara nýju fjölskyldugerða. 

 Hjá Sigrúnu Júlíusdóttur og Sólveigu Sigurðardóttur (2013) kemur fram að á árunum 

eftir 1970 fjölgaði skilnuðum í Evrópu en nokkru seinna í Bandaríkjunum. Umgjörð 

fjölskyldunnar breyttist, líf barna riðlaðist æ meira og samskiptaform varð sífellt litríkara. Í 

kringum 1980 tók umræðan um fjölskylduna á sig nýja mynd, félagsleg þjónusta þróaðist og 

það dró úr ölmusuviðhorfum. Fólk fór að nýta sér ný úrræði eins og fræðslu, ráðgjöf og 

meðferð. Rannsóknir síðustu ára hafa hins vegar meira beinst að því að skoða ýmsar 

samfélagsbreytingar og óskir almennings. Í grein sinni, The Social Institution of Marriage, 

ræðir Trost (2010) hugmyndir um nýja mjúka manninn, þar sem fleiri karlar taka þátt í 
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umönnun og uppeldi barna sinna, og um jafnréttisbaráttu fólks. Þegar saga fjölskyldunnar er 

skoðuð sést að alltaf hafa pólitískir, efnahagslegir og félagsmótandi þættir þrengt að henni. 

 Sigrún og Sólveig (2013) fjalla um hvernig kvennabaráttan hafði áhrif á 

hlutverkaskiptingu á heimilunum og einstæðum mæðrum fjölgaði, og nokkru síðar einnig 

einstæðum feðrum. Nú, árið 2014, eru einstæðir feður að berjast fyrir rétti sínum og einnig 

er hávær umræða um að veita skuli börnum og foreldrum þeirra þann rétt að börn geti átt 

tvö lögheimili. Mikilvægt er að á þessum breyttu tímum séu þarfir barna settar í fyrsta sæti. 

Margt hefur áunnist í báráttunni fyrir betri stöðu fjölskyldna á Íslandi og má þar nefna að 

mótuð var fjölskyldustefna á Íslandi 1998. Í henni fólst að gera skyldi foreldrum kleift að ná 

jafnvægi milli fjölskyldulífs og atvinnu og jafnframt var í framhaldi af því stofnað fjölskylduráð 

sem vinna skyldi að eflingu og vernd fjölskyldunnar. Rannveig Traustadóttir og Þorvaldur 

Kristinsson (2003) fjalla um málefni samkynhneigðra í bókinni Samkynhneigð og fjölskyldulíf, 

sem þau ritstýrðu einnig. Staða samkynhneigðra og fjölskyldna þeirra hefur verið mikið í 

umræðunni undanfarin ár og var það mikill sigur fyrir þær fjölskyldur þegar samþykkt voru 

lög um að heimila þeim að staðfesta samvist sína. Í framhaldinu fengu samkynhneigðir 

lagalegan rétt til tæknifrjóvgunar og hafa aðrar þjóðir tekið Ísland sér til fyrirmyndar í 

málefnum þeirra. 

 Sæunn Kjartansdóttir (2009) fjallar um í bók sinni, um fyrstu ár barnsins og hún að 

fæðingarorlof feðra hafi haft jákvæða þróun í för með sér varðandi tengslamyndun milli 

föður og barns. Það væri óskandi að settar yrðu sömu reglur hér á Íslandi og í Noregi en þar 

eru  foreldrar hvorki í vinnu né skóla meðan þau eru í fæðingarorlofi. Höfundur þessarar 

ritgerðar veit dæmi þess að íslenskum föður sem er í fæðingarlofi frá norska ríkinu hafi verið 

neitað um leyfi til að stunda nám eða vinnu á meðan hann er í fæðingarorlofi. Feðraorlofið er 

ómetanlegt tækifæri fyrir feður að byggja upp náin tengsl við börnin sín og það er ósk 

höfundar að báðir foreldrar nýttu betur þetta góða tækifæri sem þeir fá með nýfæddum 

börnunum sínum. 

 Í áðurnefndri bók, Þróun velferðarinnar 1988–2008 (2012), kemur fram í kafla 

Guðnýjar að í fjölskyldustefnunni er líka talað um að finna þurfi leiðir til að jafna launamun 

kynjanna og einnig að vinnumarkaðurinn sé mjög kynskiptur. Þrátt fyrir mikla vinnu og virka 

baráttu í jafnréttismálum um áratugabil, hallar enn þann dag í dag mikið á konur í þeim 

efnum. Því miður er það tilfinning höfundar, eftir 20 ára feril sem yfirmaður á 
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kvennavinnustað, að enn séu konur meira heima hjá veikum börnum en feðurnir og í flestum 

tilfellum eru það mæðurnar sem eru heima fyrsta daginn sem börnin eru veik. Tekið skal 

fram að  ekki eru til neinar rannsóknir sem styðja þetta og því væri gagnlegt að skoða þetta 

nánar. 

 Margir fræðimenn bera saman fjölskylduna og parsambandið. Trost (2010) og Sigrún 

Júlíusdóttir (1997) hafa fjallað um það efni en hjá þeim kemur fram að í fjölskyldum hefur 

parsambandið sérstöðu þar sem það hvílir á dýpstu vináttu karls og konu. Þar er um að ræða 

tvo einstaklinga með ólíka meðfædda eiginleika að takast á við ólík hlutverk og vinna ólík 

störf. Margir félagsvísindamenn vilja beina athyglinni að því að fjölskyldan sé eins og stofnun 

eða samskiptaeining. Þeir telja einnig að fjölskyldan sé jarðvegur sem óháð stétt og efnahag 

geti boðið öllum hinum mismunandi einstaklingum samstöðu og tengslamyndun sem aftur 

geti skipt sköpum um velferð þeirra. Menn hafa einnig veitt því athygli að fjölskyldutengsl 

skipta máli fyrir félagslegan og tilfinningalegan þroska barna, sem og geðræna sjúkdóma. 

 Hjá Sigrúnu og Sólveigu (2013) kemur fram að á síðustu árum hefur orðið ör þróun í 

nágrannalöndum okkar. Þar er unnið að því að móta opinbera samræmda fjölskyldustefnu og 

þjónar hún því hlutverki að skapa fjölskylduvænan ytri ramma og forsendur fyrir börn og 

foreldra. Sigurveig Sigurðardóttir (2006) fjallar einnig um fjölskyldustefnuna í rannsókn sinni 

á viðhorfum og vilja aldraðra sem búa í heimahúsum. Þar talar hún um nauðsyn öflugs 

stuðnings við undirstöður hjónabandsins og foreldrahlutverkið sem jafnframt tengdist 

uppeldismálum og högum barna. Auka þurfi beinar stuðningsaðgerðir, til dæmis með 

lengingu fæðingarorlofs og samræmingu vinnu og heimilis. Því miður hefur íslenska ríkið ekki 

fylgt nágrannalöndunum eftir í þessum, efnum því hvergi er eins litlu fjármagni varið til 

fjölskyldumála þrátt fyrir mikla þörf, hátt hlutfall barna í fjölskyldum, mikla skilnaðartíðni og 

langlífi. Nú hafa íslensk stjórnvöld tekið upp þráðin á ný og má því segja að nýir og spannandi 

tímar séu framundan í fjölskyldustefnumálum hér á landi. Á vef Velferðarðarráðuneytisins 

(2013) kemur fram stefnuyfirlýsing ríkistjórnarinnar frá því í maí 2013 um skipan 

verkefnstjóra sem falið er að móta stefnu og aðgerðaráætlun í málefnum barna og 

barnafjölskyldna til ársins 2020 gefur okkur tilefni til að gleðjast. Velferðaráðuneytið hefur 

farið af stað í vinnu með nýja fjölskyldustefnu og staðið fyrir mörum ráðsetefnum á þessu ári 

og má þar t.d. nefna ráðstefnu sem haldin verður nú í haust sem ber heitið Fjölskyldustefnur 

á norðurlöndum og velferð barna. 
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 Opnari og upplýstari umræða tengist nýrri vitund ungs fólks í uppeldismálum og 

víðtækari rannsóknum á áhrifum skilnaðar, þar sem horft er á langtímaáhrif skilnaðar á börn 

og orsakavalda sem þar koma við sögu. Þess má geta að áðurnefnd bók Valgerðar (2012), 

Hver er í fjölskyldunni?, er eins og kennslubók fyrir fólk í skilnaðarhugleiðingum enda 

leiðbeinir hún um hvernig hægt er að vanda sig í þeim málum og þarfir barna séu í fyrirrúmi. 

Þar kemur einnig fram að þétt og óformlegt fjölskyldunet hér á landi hefur bæði kosti og 

galla. Mikið ytra álag og togstreita milli gamalla og nýrra gilda á oft þátt í skilnuðum ungra 

hjóna. Dæmi eru um að ung pör sem koma í fjölskylduráðgjöf séu að glíma við ofríki foreldra 

og tengdaforeldra tengt foreldrahlutverkinu. Borið hefur á umræðu um að fólk óttist að 

hjónabandið sé í hættu; í því samhengi er talað um skammlíf sambönd ungs fólks, sundrung 

og óheilindi í samböndum og að mikið sé um fólk óvígðri sambúð. Sigrún (1997) segir að oft 

vilji það gleymast í umræðunni að hér áður fyrr var hjónabandið iðulega eins og félagsleg 

stofnun byggð á gagnkvæmum skyldum og kvöðum; þar skipti meira máli að giftast en 

hverjum maður giftist. Talið er að tíðarandinn hafi áhrif á gerðir okkar og viðhorf.  

 Sigrún og Sólveig (2013) telja að tíðarandi sé hugtak sem gripið sé til þegar eitthvað 

virðist óskiljanlegt; þar sé á ferð tilraun samtímans til að skapa sér ímynd úr ríkjandi 

tilfinningum. Í nýrri rannsókn sem Landlæknisembættið gekkst fyrir, Heilsa og líðan 

Íslendinga, kemur fram að andlegri og líkamlegri heilsu ungra kvenna á aldrinum 17 til 40 ára 

hafi hrakað töluvert frá 2007 (Landlæknisembættið, 2014).  

Hafa mætti í huga að kröfur til ungra kvenna, sem segja má að þær hafi að einhverju leyti 

sett á sig sjálfar, hafa aukist verulega á síðustu árum. Miklar kröfur hafa verið gerðar til 

kvenna áratugum saman, en þó á annan hátt en nú. Áður fyrr voru þær með stór heimili en 

litla tækni eða aðstoð inni á heimilinu. Nú er ekki óalgengt að ungar konur séu allt í senn að 

vinna, mennta sig, ala upp börn og kaupa sér húsnæði. Til viðbótar þessu er útlitsdýrkun 

mjög áberandi hjá þessum hópi og því nauðsynlegt að mæta reglulega í ræktina auk þess að 

taka fullan þátt í félagslífinu. Það er með öðrum orðum hvergi slakað á. 
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2.2.2. Aðstæður íslenskra fjölskyldna 

Sigrún Júlíusdóttir er sá fræðimaður sem hefur mest skoðað hlutskipti og aðstæður 

fjölskyldna á Íslandi: Hún hefur gert fjölda rannsókna og kannana er tengjast málefnum 

þeirra. Fram kemur í bókinni Equal Rights to Earn and Care í ritstjórn Gyðnýjar Eydal og 

Ingólfs Gíslasonar (2008) að gerð hafi verið könnun á fjölskyldum hér á landi sem sýndi að 

meðalvinnutími fyrirvinnu fjölskyldunnar sé 56 klukkustundir á viku. Full vinna telst 40 

klukkustundir á viku og fram kemur að samanlagður vinnutími beggja hjóna sé 78 

klukkustundir og að bæði hjónin kvarti yfir vinnuálagi og að þau hafi ekki nægan tíma til að 

sinna börnum og hlúa að hjónabandinu. Þá kemur einnig fram að minna en helmingur 

feðranna tekur sér sumarfrí á hverju ári. Í þessari könnun voru pörin spurð hvað þau teldu að 

þyrfti að gerast og skipti mestu máli fyrir velferð fjölskyldunnar. Nefndu flestir að 

skóladagurinn þyrfti að vera samfelldur og að aðgangur að dagvistun fyrir yngri börnin væri 

mikilvægur. Niðurstaða könnunarinnar var sú að það þyrfti líkamlega, andlega og félagslega 

hraust fólk til að ráða við þær aðstæður sem íslenskum pörum með börn eru boðnar í dag. 

 Atvinnuþátttaka íslenskra hjóna utan heimilis hefur lítið breyst, eins og sést á tölum 

um fjölda barna í leikskóla annars vegar og skólavistun í yngstu bekkjum grunnskóla. Tölur 

frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sýna að 94% leikskólabarna eru í vistun sjö tíma eða 

lengur á dag (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2013). Í áðurnefndri bók Guðnýjar og Ingólfs 

(2008) kemur einnig fram að pörin hafi lítinn tíma fyrir sitt eigið samband og eftir því sem 

spennan eykst minnkar umburðarlyndið. Þegar óstöðugleiki er í parsambandinu virðist vera 

lagt meira upp úr því að auka viðveru á vinnustað og tengsl við vinnufélagana. 

  Í skýrslu sem var gerð 2009 á vegum Félags- og tryggingamálaráðuneytisins, um 

stöðu barna eftir fjölskyldugerðum, segir að rannsóknir sýni mikinn fjölbreytileika í 

fjölskylduformum. Þar kemur einnig fram að hann eigi aðeins eftir að aukast og fjölskyldur að 

taka á sig æ flóknari myndir. Í dag er það meira á ábyrgð einstaklinganna hvers konar 

fjölskylduform þeir kjósa sér. Við þurfum að bregðast við og svarið sé öflugur stuðningur við 

foreldra, börn, parsambandið og samskipti kynslóðanna. 

2.3. Hjónabandið 

Sigrún Eyþórsdóttir (2012) segir í grein sem hún skrifaði í vefrit um hjónabandið að það sé 

staðfesting þar sem hjónin lofa ævilangri tryggð hvort við annað. 
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 Hjónavígslur fara fram víðar en í kirkjum og má þar nefna að hjá sýslumönnum um 

allt land er hægt að láta gefa sig saman og eins hjá ýmsum trúfélögum öðrum en 

þjóðkirkjunni. Hugmyndir Virginiu Satir (1983) um hjónabandið voru að það væri eins og tvö 

fyrirtæki sameinuð í eitt; ef annað tekur yfir verður ekki blöndun heldur einhliða yfirráð. 

Menn hafa velt því fyrir sér hvort undirbúa þurfi ungt fólk betur undir hjónabandið og 

upplýsa það um skuldbindinguna sem felst í því að ganga í hjónaband. Í dag stofna 

einstaklingar seinna til hjónabands en áður. Fokkema og Liefbroer (2008) nefna í rannsókn 

sinni að meðalaldur karla sé 32 ár en meðalaldur kvenna 29 ár. 

Samband milli hjóna er almennt talið byggjast á djúpri vináttu. Miklar væntingar eru 

bundnar við hjónabandið, fólk gerir kröfur um að þar sé bæði frumþörfum þess og 

duttlungum fullnægt. Hjónaband á að veita bæði skjól og viðurkenningu. Gottman (1994) 

kemst svo að orði í Why marriages succeed or fail að maki sem er einlægur stuðli að öryggi 

og raunhæfu sjálfsmati hjá maka sínum og þrói með því innistæðu fyrir trausti til að skiptast 

á skoðunum og gefa og þiggja eftir þörfum. 

2.3.1. Hjónabandið sem stofnun 

Fræðimenn hafa undanfarin ár beint sjónum sínum að þeim breytingum sem orðið hafa á 

hjónabandinu sem stofnun á síðustu árum, jafnt ytra sem innra. Hið hefðbundna 

fjölskylduform, kjarnafjölskyldan sem var ríkjandi form hér áður fyrr, eigi nú undir högg að 

sækja. Valgerður (2012) segir frá því að bæði breskir og bandarískir fræðimenn hafi sýnt fram 

á að kjarnafjölskyldum hafi fækkað á síðustu áratugum. Þeim virðist koma saman um að ekki 

sjái fyrir endann á öllum þeim fjölskyldutilbrigðum sem hafa orðið til í takt við breyttar þarfir 

og ytri aðstæður. Talið er að hér á landi séu tölur um hjónaskilnaði sambærilegar tölum í 

löndunum í kringum okkur. Samkvæmt tölum úr skýrslu Hagstofunnar (2014) er þriðja hvert 

skráð samband líklegt til að enda með skilnaði. Leita þyrfti svara við því hvað skiptir mestu 

máli um þróun og uppbyggingu á heilbrigðs samfélags. Er mikilvægat að bregðast við 

breytingum með sveigjanleika fremur en festast í hugmyndum um gömul form og styrkja 

jafnframt innsta kjarna hverrar manneskju með því að hlúa að tengslum foreldra og barna? 

Eða eru það möguleikar á opnu sambandi þar sem fólk hefur tækifæri til að njóta velgengni í 

einkalífi og atvinnu óháð þörfum fjölskyldunnar? Efasemdir gagnvart of miklu frelsi og of 

mörgum valmöguleikum togast á við hugmyndir um hamingjuríkt og stöðugt fjölskyldulíf. Í 

bókinni Hver er í fjölskyldunni? líkir Valgerður (2012) fjölskyldum við óróa, en sú líking á ekki 
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síður við um þau sambúðarform sem algeng eru í dag. Samlíkingu Valgerðar um fjölskylduna 

sem óróa væri jafnvel hægt að nota á fleiri vegu. Þannig má sjá fyrir sér gömlu góðu gildin 

þar sem hagsmunir fjölskyldunnar í heild voru númer eitt og líðan og velferð hennar viku fyrir 

þörfum og löngunum foreldranna á toppnum; niður úr þeim hangi svo margir minni óróar 

þar sem einstaklingshyggja og efnishyggja, frami, tækifæri og sýndarveruleiki séu alls 

ráðandi.  

 Lífsform eða lífsháttamynstur fjölskyldna eru hugtök sem skoðuð hafa verið í 

fjölskyldurannsóknum á undanförnum misserum. Sigrún (1997) segir að með þessum 

hugtökum sé verið að hjálpa okkur að skilja þær leiðir, aðferðir og lausnir sem hjón finna til 

að brúa bilið á milli tveggja heima. Leiðir til að geta lifað í samræmi við forsendur og þarfir 

sem stundum eru í mótsögn við það lífsform sem parið lagði upp með í upphafi. Lífsformið er 

það form eða þeir samningar sem fjölskyldan setur sér svo dæmið gangi upp og því er oft 

talað um samningskerfi í samtímafjölskyldum; þar er átt við afkomu og vellíðan og hvernig 

sagðir og ósagðir samningar þróast milli fjölskyldumeðlima. Samningarnir lúta ekki eingöngu 

að því hvernig hjónum gengur að leysa úr ágreiningi heldur einnig því að finna nýjar leiðir til 

sem geri þeim kleift að lifa í sátt við óhagstæðar aðstæður, eins og gagnvart atvinnu og 

einkalífi. Margir líta á hjónabandið, og þau heit sem hjónin gáfu hvort öðru við athöfnina, 

sem hið eina sanna samkomulag, en fyrir öðrum er gifting aðeins leið til að tryggja 

fjárhagslegt öryggi, fyrir einhverjum öðrum eflaust aðeins veisla og gjafir. 

 Sigrún (1997) talar í áðurnefndri rannsókn sinni um að „þegja, þrauka – þola 

lífsformið“. Þar vísar hún íslenskar rannsóknir sem sýni að hér á landi sé ákveðinn hópur sem 

lifir í þessu lífsformi, þ.e.a.s. samskiptakvöðum kynjanna sem einkennist af tvennu: 

vinnukvöð karlmannsins utan heimilis og ábyrgðarkvöð konunnar inni á heimilinu. Hún telur 

kvaðirnar eiga sér menningarlegar rætur sem helgist af innri og ytri skilyrðum gagnvart 

hjónabandinu og barnauppeldi. Sigrún nefnir einnig tvö önnur lífsform. Öðru þeirra er lýst í 

bandarískri rannsókn og er kallað „tveggja starfa fjölskyldulíf“. Þar er átt við  að  bæði hjónin 

vinna fyrir tekjum heimilisins, hafa trygga gæslu fyrir börnin sem þau greiða fyrir háu verði. 

Þau kaupa mikla þjónustu, en þó eru gömlu gildin á ákveðinn hátt enn í gildi þar sem konan 

sinnir frekar heimilisstörfum og maðurinn sinnir því sem til fellur utan allra almennra 

heimilisstarfa, en bæði eru virk í félagsmálum. Hitt formið kallar hún uppalífsformið; þar eru 



23 

engin takmörk sett, engar kvaðir og allt mjög frjálst og byggt á samkomulagi og gagnkvæmri 

marksækni í þágu eigin hagsmuna. Í þessu lífsformi eru oftast engin börn.  

2.4. Sambúðarform  

Fram kemur hjá Strohm, Seltzer, Cochran, og Mays, (2009). Living Apart Together 

relationships in the United States að í dag giftir ungt fólk sig seinna en áður, því finnst óhætt 

að prófa nýja hluti, ný sambúðarform, nýja lífshætti og ný hlutverk. Ungt fólk gerir meiri 

kröfur um menntun og lífsgæði og að njóta fjölbreytilegs lífshlaups, geta þroskað hæfileika 

sína í starfi og leik; kjarnafjölskyldan er ekki lengur eini vænlegi kosturinn. Það má segja að 

skipta megi ungu fólki í þrjá flokka: þá sem fara ungir í sambúð og eiga börn, þá sem mennta 

sig koma sér vel fyrir áður en þeir stofna til sambúðar og svo þriðja hópinn, þá sem eru að 

gera þetta allt í einu. Sigrún (1997) segir að í dag séu til ýmiskonar sambúðarform; oft er 

talað um sambúð, sérbúð, fjarbúð og ungbúð og fólk velur sér jafnvel æfingabúðir. Fólk býr 

ekki endilega saman í einhverju fyrirfram gefnu formi. Ákvarðanir um lífsform og 

fjölskylduhagi eru teknar eftir aðstæðum og margvíslegum hagsmunum. Ein birtingarmynd er 

að ungt fólk gefur sér tíma til að æfa sig í sambúðinni áður en það festir ráð sitt.  

2.4.1. Fjarbúð 

Lítið hefur verið kannað hér á landi hversu algengt sambúðarformið fjarbúð er, en 

ætla má að það sé sambærilegt og víðast hvar erlendis. Í nýlegri umfjöllun um fjarbúð bendir 

Trost (2010) á að fjarbúð sem sambúðarform sé að finna víða um heim. Margar rannsóknir 

hafa verið gerðar á fjölskyldum og má þar nefna rannsókn sem Christopher Spera (2008) 

gerði á hermönnum og fjölskyldum þeirra í Bandaríkjunum 2009 og einnig gerðu Zvonskovic, 

Solomon, Humble, og Manoogian, (2005) rannsókn á trukkabílstjórum og fjölskyldum þeirra, 

sömuleiðis í Bandaríkjunum. Fjarbúð er dæmi um sambúðarform sem hefur þróast út frá 

félagslegum aðstæðum og um er að ræða vígða eða óvígða sambúð. Vegna vinnuaðstæðna 

eða starfsframa kjósa hjón/pör að búa sitt í hvorum landshluta, eða jafnvel heimshluta, og 

halda tvö eða fleiri heimili. Fjölskyldan er oftast með sameiginlega bækistöð þar sem hún 

hefur lögheimili og dvelur oftast í fríum. Sumir hafa þróað ákveðið kerfi og dvelja á 

sitthvorum staðnum eftir því árstíðum. 

Í rannsókninni Living together apart in France and the United States, sem Claude 

Martin o.fl. (2008) gerðu, kemur fram að fjölskyldan sé hlekkur í keðju en breyttur tíðarandi 

feli í sér boð um öðruvísi samskiptahætti og sambúðarform, fordómar minnki og víðsýni 
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aukist í Bandaríkjunum og Frakklandi. Þar skoðuðu þau hjón í fjarbúð þar sem annað starfaði 

í Frakklandi og hitt í Bandaríkjunum. Þau þurftu að stofna til fjarbúðar vegna 

fjármálakreppunnar sem skall á heimsbyggðin 2008. Höfundar segja að mörg önnur hjón séu 

í þessari sömu stöðu. Reynsla okkar Íslendinga er sú sama. Þegar kreppan skall á, eða „eftir 

hrun“ eins og sagt er hér á landi, fóru margir íslenskir iðnaðarmenn til Noregs og fleiri landa. 

Talið er að fleiri hafi farið af höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni, enda var minni þensla 

utan höfuðborgarinnar og um leið minna atvinnuleysi á árum þenslunnar. Í dag er einnig 

talsvert um að hjón hér á landi séu í fjarbúð vegna þess að fyrirtæki eru komin með 

starfsstöðvar um allan heim. Óheftar samgöngur, flutningar og hraði gera menn óháða stund 

og stað og fleiri möguleikar á nýjum tækifærum og tengslum sem gera okkur óháð 

persónulegum skuldbindingum. Sigrún (1997) talar um að landamæri hafa þurrkast út og 

þannig gefist fólki tækifæri til atvinnuþátttöku víðs vegar um Evrópu. Nýjar lausnir fæða af 

sér ný viðhorf og nýja lífshætti og nýjar lausnir vaxa fram sem óhjákvæmileg viðbrögð við 

nýjum ytri aðstæðum. Með fjölbreyttum sambúðarformum er tilfinningatengslum fundinn 

nýr farvegur sem hentar breyttum aðstæðum, fólk kýs að búa aðskilið í sérbúð en vera samt 

tengt tilfinningaböndum. Ungt fólk vill prófa sig áfram og búa stuttan tíma með hverjum og 

einum og kallast það æfingabúð. Má segja að þessi nýju sambúðarform séu þó ekki ný af 

nálinni, vegna þess að sérstaklega íslenskir karlmenn hafa verið í fjarbúð í áratugi, stundað 

vertíðir og unnið á fjöllum við aðstæður ólíkar þeim sem eru í dag.  

 Þetta nýja sambúðarform hefur haft í för með sér samfélagsbreytingar í 

nágrannalöndunum og þar hefur það haft mikil áhrif á starfsval, menntun og vinnuaðstæður 

fólks. Fjarbúðarformið hefur þurft að þróast og um leið hefur það aukið hæfni 

nútímamanneskjunnar til að laga sig að ólíkum ytri aðstæðum og persónulegum þörfum. Í 

skrifum sínum fjallar C. L. Gray (1998) um „homes away from home“. Þar skrifar hún um 

fjarbúð og segir að í því sambúðarformi sé að finna fólk úr ýmsum starfsstéttum en 

meginástæðan sé þó alltaf starfsframi. Með fjarbúðarforminu sé fólki gert kleift að sinna 

störfum sem henti því óháð því hvar fjölskyldan hefur aðsetur. Einnig eru þeir kostir dregnir 

fram að í þessu sambúðarformi geti fólk unnið mun lengri vinnudag því það  er að heiman og 

þannig óháð þörfum fjölskyldunnar. Þegar það sé heima geti það aftur á móti einbeitt sér 

meira að fjölskyldulífinu. 

Annar þáttur kemur fram í mjög mörgum erlendum rannsóknum og greinum sem 

höfundur las í tengslum við rannsóknina, þ.e. að margir töldu að í raun væri lítill 



25 

fjárhagslegur ávinningur af sambúðarforminu þar sem fjarbúðinni fylgi aukinn kostnaður, t.d. 

ferða- og símakostnaður, Levin, I. (2004) veltir fyrir sér hvort að fjarbúðinni fylgi aukinn 

kostnaður og um leið hvort þetta sambúðarform sé hugsanlega einkum fyrir þá efnameiri.  

2.4.2. LAT sambúðarform 

Sambúðarform sem kallað er LAT (Living Apart Together) hefur verið rannsakað víða um 

heim, þar á meðal í Ástralíu, Svíþjóð, Frakklandi og Bandaríkjunum svo dæmi séu nefnd. Í 

rannsókninni Living Apart Together Relationships sem Upton-Davis, K. (2012) gerði í Ástralíu 

kemur fram að LAT-sambúðarform sé að finna í 56 löndum og að pör í slíkri sambúð séu flest 

komin yfir 45 ára aldur. Hjá Levin (2004) er þess getið að í þessu sambúðarformi sé að finna 

bæði gagnkynja og samkynja pör. Í rannsókn sinni tekur hann dæmi af Susan og Simon sem 

hafa verið par í meira en tíu ár; munurinn á þeim og mörgum öðrum pörum er að þau deila 

ekki daglegu lífi, voru bæði gift áður og eiga börn af fyrra sambandi. Susan býr með 

börnunum í öðrum bæ en Simon og þau hittast allar helgar og alla frídaga; Simon býr einn í 

sama bæ og börnin hans af fyrra hjónabandi en þau búa hjá móður sinni. Simon velur að búa 

sem næst börnum sínum svo hann geti hitt þau eins oft og kostur er. Með því að velja þetta 

fyrirkomulag getur Simon verið í parsambandi með Susan og jafnframt verið börnunum 

sínum til halds og trausts. Susan kemst að sama skapi hjá því að flytja börnin frá vinum sínum 

til að geta verið í nánu sambandi með Simoni. Levin (2004) talar um að LAT-sambúðarform 

sé sögulega nýtt fjölskylduform og þessar breytingar hafi gerst hægt og rólega síðustu þrjátíu 

ár. Hún segir að þess hafi verið vænst að fólk gifti sig ef það ætlaði í sambúð og hjónaband 

hafi verið talið eina rétta sambúðarformið. Nú geti fólk valið að búa saman án þess að ganga 

í hjónaband. Fokkema og Liefbroer (2008) segja að í dag séu helgisiðir hjónavígslunnar síður 

mikilvægir, það séu tilfinningarnar sem skipta máli. 

 Levin (2004) nefnir einnig að fólk í hjónabandi og sambúðarfólk eigi margt 

sameiginlegt. Þau búa undir sama þaki, dagleg rútína er sú sama og þau deila rúmi og 

daglegum rekstri heimilisins. Eini munurinn á hjónum og sambúðarfólki sé hjónavígslan, en í 

daglegu lífi skipti hún ekki máli og í mörgum tilfellum viti börnin ekki hvort foreldrar þeirra 

séu gift eða í sambúð. Fleiri og fleiri viðurkenna „bæði/og-lausnina“, sem Levin nefnir svo og 

telur einn af kostunum sem LAT-sambúðarformið býður upp á. Í rannsókninni talar Levin um 

að pör kjósi LAT-sambúðarform sem lífsform til að þurfa ekki að velja á milli þess síðar að 

annast aldraða foreldra og rækta samband sitt við börn af fyrra sambandi eða deila heimili 
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með nýjum maka. Fullorðin börn búa áfram með foreldrum sínum, ekki vegna skyldu til að 

annast þá heldur vegna þessa að þeir kjósa að vera samvistum við þá. Algeng spurning er 

hvort fólk úr öllum stéttum samfélagsins velji þetta sambúðarform og hvort þetta form sé 

aðeins fyrir fjárhagslega sterka einstaklinga. Niðurstaða rannsóknar Levin (2004) er sú að fólk 

úr öllum stéttum samfélagsins velji þetta sambúðarform og einnig kom í ljós að fólk í LAT-

samböndum ver meira fé síma og ferðalög og að það sé kostnaðarsamara að reka tvö heimili 

en eitt. 

2.5. Sjómannslíf 

Sambúðarform sjómanna fellur ekki undir skilgreininguna fjarbúð, eins og fjallað er um hana 

í þessari rannsókn, þótt margt sé líkt með fjölskyldulífi þeirra og fjarbúðarfólks. Talað er um 

að sjómenn séu iðulega frá fjölskyldum sínum langan tíma í einu. Það er eins með sjómenn 

og þá sem eru í fjarbúð að eftir langar útiverur fylgja oft góð frí. Makar sjómanna þurfa að 

aðlagast því að vera eina foreldrið á heimilinu á meðan sjómaðurinn dvelur langtímum 

saman úti á sjó. Makinn sem er heima hefur búið sér til ákveðna rútínu þegar hann er einn 

heima og þarf síðan að aðlagast því að bæði hjónin séu heima. Eins er það í fjölskyldum þar 

sem annar aðilinn vinnur fjarri fjölskyldunni, hvort sem það er innanlands eða erlendis. 

Lýsingin á aðstæðum sjómannshjóna er á um margt einnig við um aðstæður hjóna í fjarbúð. 

 Litlar heimildir er að finna um fjölskyldulíf sjómanna, utan rannsókn sem Hafdís Erla 

Jóhannesdóttir (2012) vann fyrir meistaraprófsritgerð sína frá Háskóla Íslands, þar sem hún 

skoðaði sjómenn í föðurhlutverkinu. Þar kemur fram að þeir telja hjúskaparstöðu og lengd 

sjóferða ekki hafa áhrif á þátttöku í umönnun barna sinna heldur sé það einstaklingsbundið 

hversu virkir feður eru í umönnun barna sinna. Í rannsókninni kemur fram þeir telja tekjurnar 

helsta kost sjómannsstarfsins en fjarverurnar helsta ókost. Árið 1975 gerðu Tómas Helgason, 

Gylfi Ásmundsson og Haraldur Ólafsson (1975) rannsókn á heilbrigði sjómanna og 

sjómannsfjölskyldna. Þar kom í ljós að bæði andlegu og líkamlegu heilsufari sjómanna og 

fjölskyldna þeirra væri ábótavant. Í framhaldi af henni átti að stuðla að því að gera líf 

sjómanna heilbrigðara og einnig var stefnt að því að bæta félagslega aðstöðu 

sjómannsfjölskyldna.  
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2.6. Þróun náinna samskipta 

Í skrifum Sigrúnar Júlíusdóttur (1997), um náin samkipti hjóna, kemur fram að manneskjan 

búi yfir meðfæddum hæfileika til að þróa náin kynni við aðra manneskju. Samband milli 

hjóna sé byggt á djúpri vináttu. Fjölskyldan er kerfi sem skipuleggur sig sjálft með því að 

prófa sig áfram og styðjast við reglur. Í umfjöllun Sigrúnar er einnig vitnað í orð Aristólesar, 

en hann segir það hluta af eðli manneskjunnar að þroska dýpstu tilfinningar sínar og þarfir í 

nánum samskiptum við aðrar manneskjur. Sambandið er byggt á djúpri vináttu og bæta 

kynin hvort annað upp með meðfæddum eiginleikum.  

Séra Árni Svan Daníelsson (2014) sagði frá því í viðtali á netmiðli að maður nokkur hefði 

haft samband við sig og spurt hvort það væri nokkurt mál að ganga í hjónaband. Presturinn 

svaraði því til að það væri ekki mikið mál að ganga í hjónaband en það væri meira mál að 

vera í hjónabandi. Því hefur verið haldið fram að til margra íslenskra hjónabanda hafi verið 

stofnað á skemmtistöðum landsins. Ef sú er raunin þá er ótrúlegt hvað mörg þeirra hafa enst 

vel. Þegar tveir einstaklingar eru orðnir par kemur iðulega í ljós að þeir eru mjög ólíkir. En 

eins og segir í textanum þá spyr ástin spyr hvorki um stétt né stöðu, en hins vegar eiga 

hjónaefnin oft ólíka reynslu að baki, hafa sett sér ólík markmið og sjá lífið ekki sömu augum. 

 Eins og áður var nefnt er mikilvægt að hafa í huga strax í upphafi að parsambandið er 

eins og tvö fyrirtæki sem renna saman í eitt; oftast er það eins og vel smurð vél en stundum 

eru einhverjar stíflur í vélinni og þær þarf að skoða. Einstaklingarnir tveir eiga hvor sína sögu, 

sem hefur fylgt þeim og fjölskyldum þeirra margar kynslóðir. Því er æskilegt að byrja 

sambandið á að skapa sér sína eigin sögu sem mun fylgja nýju fjölskyldunni um ókomin ár. 

Hefðir geta fylgt fjölskyldum marga ættliði. Talað er um það í fræðunum að fólk taki með sér 

hefðir jafnvel þrjá ættliði aftur í tímann og það er margt sem þarf að samræma í nýju 

parsambandi.  

2.7. Samskiptaform 

Við lifum á tímum þar sem breytingar eru örar og tæknin stór þáttur í daglegu lífi okkar. 

Fjölskyldur í samtímanum einkennast af nýrri þekkingu og upplýsingum og ör þróun á tækni 

og tækjum, sem við notum til samskipta við okkar nánustu dagsdaglega, er mikil. Eftir því 

sem tækninni fleygir fram verða samskipti milli hjóna/para sem búa á tveimur stöðum, eins 

og raunin er hjá hjónum í fjarbúð, auðveldari og hraðari. Fyrir tuttugu árum þurftu elskendur 

sem voru aðskilin langtímum saman að senda bréf í pósti milli landa og símtöl voru of dýr til 
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að gripið væri til þeirra nema í ýtrustu neyð vegna kostnaðar eða með löngum fyrirvara svo 

viðkomandi væri viðlátinn. Í dag er fólk í stöðugum samskiptum hvar sem það er statt í 

heiminum á hvað tíma sólarhringsins sem er, og eru möguleikarnir ótæmandi eins glöggt má 

sjá á öllum þeim samskiptamiðlum sem eru í boði, til dæmis Skype, Facebook, Twitter og 

ýmiskonar öpp sem eru hlaðin niður í síma til að auðvelda samskipti manna á milli í skrifuðu 

máli eða á myndaformi. 

2.7.1 Samskiptamiðlar 

Jamieson (2012) hefur fjallað mikið um tölvumenningu og áhrif hennar á einkalíf fólks og 

samskipti manna á milli. Hún lýsir áhyggjum sínum af því að samskiptafærni ungs fólks sé í 

hættu með aukinni einstaklingshyggju og ýmsum félagslegum breytum. Upplifun ungs fólks 

af lífinu í gegnum tölvur skapar ranghugmyndir um eðlileg líkamleg samskipti milli kynjanna 

og er þar átt við hluti eins og netklám. Sjálfsmynd, kynhlutverk og traust eru þættir sem 

netmiðlar gefa ungu fólki oft ranga mynd af. Einstaklingshyggjan sýnir sig í því samhengi að á 

netinu getur hver og einn ákveðið hvenær hann er í samskiptum við aðrar manneskjur. 

Jamieson (2012) talar einnig um að þótt algengt sé að fólk stofni til náinna kynna á netinu þá 

komi þau ekki í staðinn fyrir að vera augliti til auglitis við aðra, umgangast annað fólk og sýna 

því ást og umhyggju. 

Tölvur og net eru hins vegar bráðnauðsynleg fyrir fólk í fjarbúð. Þeir sem reynslu hafa 

af því sambúðarformi hafa lýst því hvernig aðstæður voru fyrir tíma farsíma, snjallsíma og 

Skype, og má segja að aðstæður fólks séu gjörbreyttar með tilkomu þessara miðla. Einn 

viðmælandinn sagði frá því í rannsókninni er þau hjónin voru að kaupa sér nýtt húsnæði og 

það var allt gert á netinu. Fólk er í stöðugu síma- og netsambandi. Tæknin gerir fólki kleift að 

vinna hluta vinnu sinnar heima hjá sér, því tæknin þekkir engin landamæri. Hér verða aðeins 

nefndir nokkrir af þeim samskiptamöguleikum sem pör í fjarbúð nýta sér í dag.  

2.7.2. Talsíminn 

Talsíminn hefur fylgt okkur um langt skeið hann hefur tekið miklum breytingum frá því hann 

var fundinn upp. Þá þjónaði hann fólki í ýtrustu neyð, nú er hann helsta samskiptatæki 

manna hvar sem þeir eru staddir. Fyrstu símtækin komu til Íslands 1906 og 1912 voru aðeins 

þrjúhundruð notendur í Reykjavík. Í dag eru öll heimili landsins símatengd og háhraða 

nettengingar á flestum heimilum. Fólk getur farið á internetið hvar sem er í heiminum og 

jafnvel í óbyggðum gera gervihnattasendingar mönnum kleift að vera í sambandi við 
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umheiminn. Motorola kynnti farsímann til sögunnar, fyrst allra símaframleiðenda, á níunda 

áratugnum. Árið 1993 varð bylting á farsímamarkaðnum, en þá var fyrsti snjallsíminn 

kynntur. Snjallsímar þjóna nú meginþorra vestrænna manna og eru eitt helsta samskiptatæki 

fólks. Símtækin í dag innihalda myndavélar og annan búnað til gagnasendinga á 

veraldarvefnum. Þannig er fólki kleift að vera í stöðugu sambandi við ástvini sína bæði í tali 

og mynd (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2006). 

2.7.3. Skype 

Skype er hugbúnaður sem þróaður var í Svíþjóð 2003 og gerir fólki kleift að hringja milli 

tveggja tölva eða snjallsíma. Skype virðist fara sigurför um heiminn og fólk nýtir sér þennan 

samskiptamáta til að tala við ástvini sína hinu meginm á hnettinum með góðum árangri. 

Notendur Skype hér á landi sjá sér verulegan hag í að nota það  til að spara sér að hringja til 

útlanda, en Skype-notkun er ekki mikil til að hringja milli húsa enda innanlandssímtöl hér á 

landi tiltölulega hagstæð í verði. Talið er að stór hluti þjóðarinnar þekki til og notfæri sér 

Skype, ekki síst yngri kynslóðin, og einnig er talið að karlmenn noti frekar Skype-forritið en 

konur (skypejournal.com, 2014). 

2.7.4. Facebook 

Samskiptavefurinn Facebook var stofnaður árið 2004 og hefur verið í stöðugri þróun síðan. 

Gríðarlegur fjöldi notenda um allan heim notar Facebook. Fram kemur í grein í Iceland 

Review í apríl 2013 að rúmlega 72% íslensku þjóðarinnar nota Facebook. Í greininni kemur 

einnig fram að flestir notendur eru á aldrinum 25–34 ára og að 52% þeirra eru konur. 

Íslenskir notendur voru þá 223.720 í hverjum mánuði. Um það bil 50% notenda eru sagðir 

fara inn á síðuna daglega og verja að minnsta kosti 55 mínútum á Facebook-vefnum daglega. 

Megintilgangur vefjarins sé að efla vináttu og tengsl manna á milli en um leið er Facebook-

vefurinn gagnrýndur fyrir að ganga of nærri einkalífi fólks þannig að friðhelgi einkalífsins sé 

orðin sáralítil. Talað er um að vefurinn sé heppileg leið til að viðhalda tengslum við ættingja 

og vini sem eru fjarri og rök færð fyrir því að að með samskiptum á vefnum hafi persónuleg 

tengsl fólks heldur hafi þau aukist en þá á annan máta en í raunheimi. Rannsókn var gerð af 

Helgu Fríði Garðarsdóttur (2012) MA nema við Háskóla Íslands þar sem þar sem hún fjallar 

um áhrif samskiptasíðunnar Facebook á parasambönd. Í helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að Facebook virðist valda vandræðum í parsamböndum og að 

hún geti að einhverju leyti stuðlað að auknum líkum á skilnaði. 
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2.7.5. Hjóna-„app“ 

App er orð sem flestir kannast við, eða smáforrit á íslensku. Það er hugbúnaður fyrir 

snjallsíma og spjaldtölvur og nú býðst sérstakt app ætlað hjónum/pörum, Couple-

Relationship App, sem for two en það gerir fólki kleift að eiga samskipti sín á milli. Þar geta 

hjón/pör deilt skilaboðum, myndum og myndböndum og jafnvel sent kossa á milli sín (Apple 

Inc. 2014). Einn þátttakandi í rannsókninni benti höfundi á þennan nýja og mjög svo 

skemmtilega möguleika í samskiptum milli hjóna á netinu og hefur höfundur nú þegar 

tileinkað sér þetta app í samskiptum við maka sinn. 
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3. Aðferð 

Í þessum kafla er greint frá upplifun og reynslu hjóna/para af fjarbúð og þeim áhrifum sem 

það hefur á fjölskyldur að annar aðilinn í sambandinu dvelur að heiman um lengri eða 

skemmri tíma vagna atvinnu eða náms. Hugtakið fjarbúð var skoðað og spurt hverjar séu  

orsendur hennar, kostir og ókostir. Markmiðið var að greina aðstæður íslenskra fjölskyldna 

sem hafa reynslu af fjarbúð og kanna hvort  þættir eins og tilfinningar í 

hjónabandinu/parsambandinu og þættir tengdir börnunum hafi einhver áhrif á hvernig til 

tekst. Skoðað er hvaða forsendur hjónin/pörin telja að þurfi að vera til staðar og hvernig 

athafnir daglegs lífs samræmdust sambúðarforminu fjarbúð; einnig er þeirra eigin reynsla og 

almenna sýn á fyrirkomulagið skoðuð. Skoðað er hvort hjónin/pörin hafi litið á þetta 

sambúðarform sem neyðarúrræði eða hvort þau hugsuðu sér þetta sambúðarform til 

frambúðar. Í rannsókninni voru hjónin/pörin spurð um aldur, kyn og félagslega stöðu barna 

og líðan og enn fremur spurð hvernig börnin sjái þetta fjölskylduform, þeirra reynslu og 

viðhorf. 

3.1. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Flestar eigindlegar rannsóknir eiga það sameiginlegt að þær leitast við að lýsa tilteknum 

bannlegum fyrirbærum. Því er mikilvægt er að rannsakandinn sé meðvitaður um viðhorf sín 

og fyrirfram gefnar hugmyndir um það sem rannsakað verður. Einnig er lögð áhersla á hið 

persónulega. Að skilja eitthvað, ekki endilega að spá fyrir um það. Fram kemur í bók Sigrúnar 

Halldórsdóttur (2013) Aðferðafræði rannsókna sem fjallar um  eigindlegar rannsóknir að 

rannsakandinn sé mælitækið, hann þurfi að nota hæfileika sína til að taka vel eftir í viðtölum. 

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir leitast við að skilgreina heiminn út frá sjónahorni 

þátttakenda í rannsókninni og upplýsingar eru oft túlkaðar jafnóðum og þeim er safnað.  

 Í þessari rannsókn var notast við eigindlegu rannsóknaraðferðina fyrirbærafræði. Í 

henni felst að koma auga á þemu til að lýsa reynslu fólks, það er hún sem rannsakandinn vill 

skoða með opnum huga. Viðtölin eru opin viðtöl (djúpviðtöl) oft er talað um að viðtölin séu í 

kringum tíu. Upphafsmaður fyrirbærafræðinnar er Edmund Husserl (1859–1953) sem fæddur 

var í Tékkóslóvakíu. Hann taldi að ekki væri hægt að lýsa fyrirbærum án þess að túlka þau, og 

kallaði hann því nýju aðferðina sem hann þróaði túlkunarfyrirbærafræði. Husserl taldi að 

hvorug aðferðin gæti verið án hinnar. Hann talar um að lífssaga geymi sögur sem einhver 
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segir um líf sitt og jafnframt að lífssaga taki á sig margvíslegar merkingar eftir því hver 

túlkandinn er og frá hvað sjónahorni hann horfir. 

 Í bók Sigrúnar (2013) kemur einnig fram um réttmæti og áreiðanleika í rannsóknum 

að til þess að rannsóknin sé góð þurfi gögnin líka að vera góð. Sagt er að gæði eigindlegra 

rannsókna byggist á gæðum úrtaksins, ekki síður en í megindlegum rannsóknum, og 

jafnframt hvort úrtakið sé í samræmi við rannsóknarspurninguna.  Það þurfi að þekkja og 

styðjast við tvö meginhugtök til að meta gæðin, þau eru réttmæti og áreiðanleiki. Í kaflanum 

sem fjallar um þessi hugtök segja Sigrún Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) að í 

eigindlegum rannsóknum sé sannleikurinn bundinn við þátttakendur. Segja megi að 

rannsóknarniðurstöðurnar séu trúverðugar þegar þær kynna það góða lýsingu á mannlegri 

reynslu að hver sá sem hefur gengið í gegnum sömu eða svipaða reynslu þekkir hana eins og 

sína eigin. Einnig að aðrir geti þekkt þessa sömu reynslu ef þeir átta sig strax á henni eftir að 

hafa aðeins lesið um hana í rannsóknarniðurstöðum. 

 Í Hug- og félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri er notað rannsóknarferli í tólf 

þrepum frá Vancouver-skólanum og var það módel haft til hliðsjónar þegar 

rannsóknaráætlunin var gerð. Þar er talað um að þátttakendur séu meðrannsakendur og 

rannsakandinn sé sannleiksleitandi. Hann fer inn í viðtölin með það að markmiði að skilja 

ákveðin fyrirbæri betur. Sagt er að það sé eins og að byggja brú milli rannsakandans og 

viðmælandans þegar samræðurnar ganga vel. Þegar brúin hefur verið byggð er auðveldara 

fyrir rannsakandann að öðlast innsýn í líf þátttakandans og hann getur betur skilið þá reynslu 

sem hann er að lýsa. Greining á viðtölunum hefst síðan þegar skráningu er lokið og viðtölin 

orðin að rituðum texta sem byggist á túlkunarfræði og hugsmíðahyggju.  

3.1.1. Framkvæmd  

Viðtölin eru hljóðrituð og síðan vélrituð upp orðrétt. Gott er að lesa gögnin oft  

yfir og leyfa rannsóknargögnunum að lifa með sér. Fyrst er textinn lesinn tvisvar til þrisvar 

áður en nokkuð er merkt við til þess að rannsakandinn fá góða tilfinningu fyrir efni 

viðtalanna. Sigrún (2013) segir að þemagreining sé gerð á textanum á þann hátt að 

rannsakandinn rýnir í þau atriði sem hann hefur merkt við og gefur þeim heiti. Þetta kallast 

kóðun og er afar mikilvægt skref í þemagreiningunni. Næstu skref eru að átta sig á 

heildarmyndinni og reynslu hvers einstaklings. Rannsakandinn gerir greiningarlíkan og er þar 

um að ræða vitundargreiningu þar sem hann sjálfur áttar sig á hvernig reynslan af 



33 

fyrirbærinu mótast og tekur á sig mynd í vitund þátttakandans. Rannsakandinn spyr sig aftur 

og aftur: hvað er þátttakandinn að segja? Hvernig er reynsla út frá hans sjónarhóli? Við gerð 

greiningarlíkansins reynir rannasakandinn að átta sig á rannsóknargögnunum og glöggva sig 

á meginhugtökum og hættir ekki fyrr en heildarmyndin er greypt í huga hans. Rökhugsun er 

mikilvæg þegar rannsakandinn þarf að koma skipulagi á hugmyndir sínar til að komast að 

niðurstöðu og síðan innsæi þegar hann hefur öðlast innsýn í aðstæður og komist nær 

skilningi á þeim.  

 Einnig segir Sigrún (2013) að þegar rannsakandinn hefur gert greiningarlíkan fyrir 

hvern og einn þátttakanda hann að búa til úr þeim eina heildarmynd. Til að átta sig á 

fyrirbærinu þarf rannsakandinn að nota óhlutbundið hugsanaferli, vera kyrr og ígrunda, 

koma auga á, túlka, raða saman og sannreyna. 

3.1.2. Leyfi 

Reglugerð nr. 286/2008 fjallar um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Markmið hennar er að 

tryggja rétt þátttakenda. Hún tryggir að vísindarannsóknir séu ekki gerðar ef mat 

Vísindasiðanefndar mælir gegn því. Við mat á rannsóknum hjá Vísindasiðanefnd skulu 

hagsmunir einstaklingsins ávallt hafðir í fyrirrúmi og vega þyngra en hagsmunir vísindanna og 

samfélagsins. Í reglugerðinni er talað um að viðkvæmir hópar skuli njóta sérstakra verndar, 

þar á meðal börn og fatlaðir, einstaklingar sem vegna sjúkdóms eða andlegar veikinda eða 

annarra ástæðna eru ófærir um að veita samþykki sitt. Þátttakandi í vísindarannsókn skal 

gefa samþykki sitt fyrirfram, áður en hann tekur þátt í rannsókninni. Þátttakanda skal gerð 

grein fyrir því að hann geti neitað þátttöku eftir að rannsókn er hafin. Áður en samþykki er 

veitt er honum gerð grein fyrir því í hverju rannsóknin er fólgin (Reglugerð um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 286/2008). Upplýsingar vegna þátttöku í rannsókninni 

skulu alltaf kynntar meðrannsakendum í skriflegu formi og skal það áréttað að þeir njóta 

algjörrar nafnleyndar. 

Markmið og tilgangur þessarar rannsóknar voru kynntar fyrir meðrannsakendum og í hverju 

upplýst samþykki fælist (regla nr. 170/2001) Viðmælendur gáfu allir upplýst samþykki fyrir 

þátttöku í rannsókninni (sjá fylgiskjal 2). 

  Sótt var um leyfi til Vísindasiðanefndar fyrir rannsókn sem fjallað er um í þessari 

ritgerð, en ekki var talið nauðsynlegt að taka hana fyrir hjá nefndinni. Vísindarannsóknir er 

óheimilt að gera nema með samþykki Persónuverndar, sbr. 37. gr. laga nr. 77/2000 um 
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persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Helstu verkefni Persónuverndar eru að 

afgreiða leyfisumsóknir og fylgjast með framvindu þeirra rannsókna sem hún hefur 

samþykkt. Persónuvernd getur krafið rannsakanda um áfangaskýrslur og niðurstöður 

rannsóknar. Einnig getur Persónuvernd afturkallað leyfi sitt ef hún telur að framkvæmd 

rannsóknarinnar sé ekki í samræmi við rannsóknaráætlun og sömuleiðis ef hún telur að 

gögnin sem henni fylgdu uppfylli ekki lengur skilyrði fyrir samþykki til vísindarannsókna. Hafi 

leyfi verið afturkallað skal hætta rannsókn þegar í stað. Persónuvernd getur einnig veitt 

rannsakendum áminningu ef eitthvað í rannsóknarferlinu þykir ámælisvert, þótt ekki þyki 

tilefni til leyfissviptinga. Starfsreglur skulu vera aðgengilegar þeim sem til Persónunefndar 

leita og reglur skulu vera í samræmi við sáttmála Evrópuráðsins um vernd mannréttinda. Öll 

vinnsla persónuupplýsinga er tilkynningaskyld (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000). Rannsókn þessi var tilkynnt til Persónuverndar og barst svar 

frá henni í desember 2013 (sjá fylgiskjal 3). 

3.2. Þátttakendur 

Í upphafi var ákveðið að fimm hjón/pör tækju þátt í rannsókninni og viðtöl væru tekin við 

parið/hjónin sitt í hvoru lagi þannig að viðtölin urðu alls tíu. Nokkur atriði voru höfð til 

viðmiðunar þegar ákveðið var til hvaða hóps ætti að leita um þátttöku í rannsókninni og 

hverjum yrði sleppt. 

• Hjón/pör þar sem annað byggi fjarri fjölskyldu vegna atvinnu eða náms um lengri eða 

skemmri tíma. 

• Sjómenn væru ekki hluti af rannsókninni vegna þeirrar löngu hefðar sem hefur 

skapast um fjarveru þeirra frá fjölskyldum sínum og þess hversu lífið á sjó markast af 

samveru við aðra sjómenn í sömu sporum.  

• Hjón/pör með börn yngri en átján ára á framfæri sínu. 

• Reynt yrði að finna fjarbúðarsambönd þar sem bæði væru dæmi um konur og karla 

sem starfa fjarri heimilinu. 

 Í ljós kom að hjónin/pörin sem tóku þátt í rannsókninni voru öll gift og höfðu verið í 

sambúð frá 11 upp í 20 ár. Þau eru á aldrinum frá 30 til 47 ára. Menntun meðrannsakenda er 

mismunandi: 70% þeirra eru með háskólamenntun og 30% með iðnmenntun. 

Meðrannsakendur voru með eitt til þrjú börn á framfæri og voru þau á aldrinum tveggja ára 

til 17 ára. Í rannsókninni var það í tveimur af fimm tilfellum konan sem  dvaldi að heiman 
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vegna atvinnu, en í þremur af fimm tilfellum var það karlmaðurinn. Sambúðarformið fjarbúð 

var skoðað út frá reynslu einstaklinga og því voru tekin viðtöl við hjónin/pörin sitt í hvoru 

lagi.  

 Til að tryggja nafnleynd og að ekki sé mögulegt að bera kennsl á meðrannsakendur 

hafa allar upplýsingar sem gætu auðkennt þá verið fjarlægðar. Vísað verður til 

meðrannsakenda með tilbúnum nöfnum. 

3.2.1. Spurningavísir 

Í rannsókninni var stuðst við spurningavísinn sem var útbúinn af rannsakanda með aðstoð 

leiðbeinanda. Um er að ræða 12 spurningar þar sem meðrannsakendur svöruðu í einu 

djúpviðtali. Hjónin/ komu sitt í hvoru lagi í viðtalið (sjá fylgiskjal 1). 

3.3. Undirbúningur  

Undirbúningur að rannsókninni hófst á vormánuðum árið 2013 í áfanga í 

rannsóknaraðferðum þegar rannsakandi var að ljúka diplómanámi í fjölskyldumeðferð við 

Endurmenntun Háskóla Íslands. Haustið 2013 var rannsakanda úthlutað leiðbeinanda og 

hittust þær í september 2013. Þá var farið yfir helstu atriði sem hafa þarf í huga við gerð 

eigindlegra rannsókna. Byrjað var á að skoða efni sem fjallaði um fjarbúð og í framhaldi af því 

var leitað til starfsmanna á Þjóðarbókhlöðu við öflun gagna. Undirbúningur 

vettvangsrannsóknar var með þeim hætti að notast var við snjóboltaaðferðina til að finna 

viðföng, en hún gengur út á að maður þekki mann. Haft var samband við hjón/pör og leitað 

eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. 

 Eins og áður hefur komið fram var rannsóknin bæði tilkynnt til Vísindasiðanefndar og 

Persónuverndar í desember 2013 og taldi Vísindasiðanefnd að ekki þyrfti leyfi af þeirra hálfu, 

en Persónunefnd sendi til baka staðfestingu þess efnis að leyfi væri veitt fyrir rannsókninni. 

Þátttakendur fengu upplýsingablað sem þeir síðan undirrituðu fyrir viðtölin (sjá fylgiskjal 2); 

þar var tilgangi og ástæðum rannsóknar lýst ásamt upplýsingum um ábyrgðarmann og rétt 

þátttakenda til að hætta þátttöku. Rannsóknin hófst með eigindlegum viðtölum í janúar 

2014. 

3.3.1 Gagnasöfnun  

Gagnasöfnun fór þannig fram að eitt viðtal var tekið við hvern og einn þátttakanda, viðtölin 

voru hálfstöðluð og opin. Í viðtölunum var rannsóknarspurningin höfð til viðmiðunar með 
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hjálp spurningavísis með 12 spurningum (sjá fylgiskjal 1). Reynt var að skapa notalegt 

andrúmsloft í viðtölunum og vönduð vinnubrögð höfð að leiðarljósi . Öll viðtölin nema eitt 

fóru fram í viðtalsherbergi sem rannsakandinn hefur á leigu. Reynt var að skapa þannig 

andrúmsloft að viðtalið væri eins og venjulegt spjall milli tveggja einstaklinga fremur en 

formlegt viðtal. Allir þátttakendur virtust mjög afslappaðir og myndaðist traust strax í 

upphafi milli rannsakanda og meðrannsakanda. Í einu tilfelli fór rannsakandi heim til eins 

þátttakandans. Meginmarkmið viðtalanna var að fá fram reynslu þátttakenda og viðhorf 

þeirra til fjarbúðar. Reynt var að fá fram upplýsingar um hagi fjölskyldunnar, félagslagar 

aðstæður og líðan barnanna, samskiptaform sem fjölskyldan notar, stuðning stórfjölskyldu, 

verkaskiptingu á heimilinu, hjónasamninga og hvort þetta fjarbúðarformið væri 

neyðarúrræði eða hugsað til frambúðar.  

 Viðtölin voru öll nema eitt tekin frá janúar til mars árið 2014, en það síðasta fór fram 

um miðjan apríl 2014 af óviðráðanlegum ástæðum. Á þessu tímabili voru tekin viðtöl við 

fimm konur og fimm karla. Rannsakandi lýsti bakgrunni sínum fyrir meðrannsakendum og 

kynnti markmið, tilhögun viðtals og gang rannsóknarinnar fyrir þeim. Meðrannsakendum var 

tjáð nauðsyn þess að hljóðrita viðtölin. Þau voru síðan hljóðrituð á tvo vegu: á Iphone-síma 

og lítið upptökutæki. Hvert og eitt viðtal stóð yfir í 26 til 85 mínútur. Samtals voru afritaðar 

u.þ.b 186 blaðsíður af gögnum sem safnað var úr viðtölunum en þau voru samtals 509 

mínútur, eða u.þ.b. tíu klukkustundir. Meðrannsakendur voru upplýstir um að rannsóknin 

hefði verið tilkynnt til Persónuverndar. Útkoman úr rannsókninni verður ekki tölulegur 

samanburður heldur hugtök eða þemu sem lýsa því hvað þessi hópur eða þessir einstaklingar 

eiga sameiginlegt.  

 

3. 4. Viðmælendur 

Viðmælandi nr. 1. 

Jói er 47 ára, er iðnmenntaður og á tvö börn. Hann hefur verið í sambúð í 11 ár og er í sinni annarri 

sambúð. Jói er heima með börnin á meðan makinn fer að heiman til vinnu og er  

í burtu í þrjár vikur og er síðan heima í þrjár vikur. Hann hefur verið í fjarbúð í fimm ár. 

 

Viðmælandi nr. 2. 

Sigga er 32 ára, er háskólamenntuð og á þrjú börn. Hún hefur verið í sambúð í 12 ár og er í sinni 

fyrstu sambúð. Sigga er heima með börnin á meðan makinn fer að heiman til vinnu og er í burtu í 34 

daga og síðan heima í 22 daga. Hún hefur verið í fjarbúð í fimm mánuði. 
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Viðmælandi nr. 3. 

Palli er 35 ára, er háskólamenntaður og á þrjú börn. Hann hefur verið í sambúð í 13 ár og er í sinni 

annarri sambúð. Palli fer að heiman til vinnu og er í burtu frá fimm upp í 14 daga og er síðan heima 

frá þremur upp í tíu daga. Hann hefur verið í fjarbúð í sex mánuði. 

 

Viðmælandi nr. 4. 

Jóna er 42 ára, er háskólamenntuð og á þrjú börn. Hún hefur verið í sambúð í 11 ár og er í sinni 

annarri sambúð. Jóna fer að heiman til vinnu þrjár vikur og er síðan heima í þrjár vikur. Hún hefur 

verið í fjarbúð í fimm ár. 

 

Viðmælandi nr. 5. 

Svenni er 45 ára, er háskólamenntaður og á þrjú börn, Hann hefur verið í sambúð í 20 ár og er í sinni 

annarri sambúð. Svenni fer að heiman til vinnu og er í burtu í fimm daga og er síðan heima í tvo daga. 

Hann hefur verið í fjarbúð í þrjú ár. 

 

Viðmælandi nr. 6. 

Lísa er 37 ára, er háskólamenntuð og á eitt barn. Hún hefur verið í sambúð í 10 ár og er í sinni annarri 

sambúð. Lísa fer að heiman í nokkrar vikur og er heima í nokkra daga. Hún hefur verið í fjarbúð í þrjú 

ár. 

Viðmælandi nr. 7. 

Kalli er 32 ára, er iðnmenntaður og á þrjú börn. Hann hefur verið í sambúð í 12 ár og er í sinni fyrstu 

sambúð. Kalli fer að heiman til vinnu í 34 daga og er síðan heima í 22 daga. Hún hefur verið í fjarbúð í 

fimm mánuði. 

 

Viðmælandi nr. 8. 

Vala er 43 ára, er háskólamenntuð og á þrjú börn. Hún hefur verið í sambúð í 20 ár og er í sinni fyrstu 

sambúð. Vala er heima með börnin á meðan makinn fer að heiman til vinnu og er í burtu í fimm daga 

og síðan heima í tvo daga. Hún efur verið á fjarbúð í þrjú ár. 

 

Viðmælandi nr. 9.  

Hulda er 30 ára, er háskólamenntuð og á þrjú börn. Hún hefur verið í sambúð í 13 ár og er í sinni 

fyrstu sambúð. Hulda er heima með börnin á meðan makinn fer að heiman til vinnu frá fimm dögum 

upp í fjórtán í senn og er síðan heima frá þremur upp í tíu daga. Hún hefur verið í fjarbúð í sex 

mánuði. 

 

Viðmælandi nr. 10. 
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Gunni er 37 ára, er iðnmenntaður og á eitt barn. Hann hefur verið í sambúð í 10 ár og er í sinni fyrstu 

sambúð. Gunni er heima við vinnu á meðan makinn fer að heiman. Hann hefur verið í fjarbúð í þrjú 

ár. 
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4. Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um helstu atriði sem fram komu í rannsókninni. Farið verður 

yfir nokkur atriði er snerta sýn, upplifun og reynslu fimm hjóna af því að vera í fjarbúð. 

Hjónin fimm deildu reynslu sinni af sambúðarforminu og öll voru þau sammála um að þetta 

sambúðarform hefði bæði marga kosti og marga ókosti, en þau höfðu almennt jákvæða sýn á 

fjarbúðina. Allir þátttakendur töldu traust helstu forsendu þess að sambúðarformið gengi 

vel. Hjónin voru sammála um að til lengri tíma væri þetta ekki heppilegt form barnanna 

vegna og vegna þess hversu mjög það reyndi á parsambandið. Þó voru dæmi um að ákveðin 

jákvæð spenna fylgdi því þegar hjónin hittust eftir langa fjarveru annars makans og margir 

töluðu um að þetta styrkti sambandið.  

Hjónin voru öll gift og með annaðhvort háskólamenntun eða iðnmenntun. Þau bjuggu öll 

utan höfuðborgarsvæðisins og voru ferðalög nokkuð stór álagsþáttur hjá þeim sem fóru að 

heiman vegna vinnu.  

4.1. Innri þættir 

Í þemagreiningunni voru teknir fyrir fjórir liðir sem tengjast innri þáttum hjá hvorum maka 

fyrir sig. Þreyta, bæði líkamleg og andleg þreyta sem fylgir fjarbúðarforminu. Álag, annars 

vegar á makann sem er öllu jöfnu heima en þarf alltaf að vera til taks, vera með allt á hreinu 

og hugsa fyrir öllu þegar aðeins annað foreldrið er til staðar, hins vegar á makann sem fer að 

heiman og er burtu um lengri eða skemmri tíma. Óvissa, sem var ekki áberandi þáttur nema í 

þeim tilfellum sem hún tengdist álagi. Söknuður, þáttur sem margir nefndu, oftar þó þeir 

sem fara að heiman en þeir sem eru heima. 

4.1.1. Tilfinningar hvors maka 

Þreyta: Þreyta er meira áberandi hjá sumum viðmælendunum en öðrum og má draga þá 

ályktun af viðtölunum að hún sé meiri í þeim samböndum þar sem makinn þarf að fara um 

langan veg til vinnu og þá ekki síst ef hann vinnur erlendis. Það sama á við hjá þeim hjónum 

þar sem makinn er mjög mikið að heiman, þar á meðal Svenna sem starfar u.þ.b. 90% ársins 

fjarri heimili og er aðeins heima um helgar og í lögbundnum sumar-, jóla- og páskaleyfum. 

Bæði hann og eiginkona hans tala um mikla þreytu hjá honum þegar hann kemur heim eftir 

langar fjarverur og hjá eiginkonunni sem er mikið ein heima með börnin og heimilið. 



40 

...hann var bara of þreyttur, hann var búinn að vinna alveg hrikalega mikið, langan 

 vinnudag, þó svo að hann væri ekki með börnin þú veist, það er náttúrulega vinnudagur líka 

 að vera með börnin skilurðu... 

Vala talar um að það útheimti mikla vinnu að vera ein með þrjú börn og allt sem því fylgir 

þegar makinn er mjög mikið að heiman. Vala er sjálf í meira en fullri vinnu og tekur bakvaktir 

að auki. Þegar þau hjónin voru að byrja í þessu sambúðarformi beið hún oft með ákveðin 

heimilisverkefni þangað til makinn kæmi heim. Hún talar einnig um að þau hafi oft lent í 

umræðunni um hvort þeirra ynni meira: „ég meira en þú, þú meira en ég“ sem oft verði til 

þess að horft sé framhjá hlutunum frekar en hefjast handa.  

 … við erum bæði svo þreytt alltaf sko, ég með mína vinnu miklu vinnu og ábyrgð … ég var að 

 fara úr eldhúsinu klukkan hálf níu til níu á kvölin … ég var bara uppgefin … svo er maður að 

 reyna að halda í allt … mæta jafn oft í leikfimi … það er bara ekki hægt sko … 

Vala talar einnig um að þegar makinn hefur verið burtu alla vikuna bíði börnin spennt 

eftir að pabbi komi heim og þá séu, líkt og hjá öðrum fjölskyldum, væntingar um hvað eigi að 

gera í frítímanum yfir helgina. Þegar þar að kemur eru bara allir þreyttir, makinn búinn að 

vinna mikið alla vikuna og hefur að auki keyrt í marga klukkutíma á föstudegi til að komast 

heim. 

 … stundum hefur það komið fyrir að það eru allir of þreyttir til að gera eitthvað … 

 

Kalli, sem er 32 daga að heiman, talar um að hann sé orðinn mjög þeyttur þegar líða fer 

að heimferð. Í því samhengi getur hann þess að þau hjónin hafi þann hátt á að konan sendir 

honum nokkurskonar pistla á Facebook. Þar fer hún yfir það sem á daga fjölskyldunnar hefur 

drifið og ef eitthvað hefur farið úrskeiðis – hann nefnir sem dæmi að bílinn hafi verið að bila 

– þá hafi hann ekki orku til að hugsa um það.  

 …mjög gott að fá svona pistla… en svona vandamál, þegar er komið á seinni hluta 

 úthaldsins hjá mér, þá er maður orðinn svona frekar þeyttur, þá man ég að bíllinn var 

 eitthvað aðeins að bila … þá nennti ég ekki að hlusta á það … 

Kalli talar einnig um mikla þreytu þegar hann kemur heim eftir mikið og langt ferðalag. 

Hann talar líka um að tveir til þrír fyrstu dagarnir séu sá tími sem hann er að jafna sig eftir 

flugið, en svo komist fljótlega rútína á lífið og þá gengur þetta vel. 
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 …fyrstu tveir dagarnir … sá tími sem maður er ennþá að jafna sig á fluginu og ferðalaginu og 

 er ennþá svona frekar þreyttur … 

Jói talar um að kona sín sé svo þreytt þegar hún kemur heim eftir þriggja vikna vinnutörn 

erlendis að hún þurfi allt upp í viku til að ná sér. Jói talar einnig um að konan sé búin að prófa 

að vera frá þremur upp í sex vikur í burtu, en þau séu sammála um að þolmörk barnanna og 

þeirra sjálfra séu svona þrjár vikur. Jói segist einnig telja að þetta sé ekkert öðruvísi en hjá 

sjómönnum, þetta sé persónubundið og mismunandi hvernig fólk upplifi þennan lífsstíl. Jói 

er sjálfur búinn að prófa að vera í sömu stöðu og konan hans. Hann starfaði um tíma 

erlendis, fjarri fjölskyldunni, en hann telur að þetta sé erfiðast fyrir konuna sína og börnin. 

Hann segir að sér hafi ekki fundist þessir hlutir vera neitt mál.  

 … hún er alveg rugluð í tíma og þreytt … hún þarf eiginlega heila viku að  jafna sig … 

Jóna nefnir það líka í sínu viðtali hversu þreytt hún sé eftir langa vinnulotur. Henni finnist 

erfitt að setja sig inn í fjölskyldulífið þegar hún kemur heim, fara að elda mat fyrir stóra 

fjölskyldu og þvo þvottinn sinn frá síðustu þremur vikum, og svo þessi umskipti, að vera 

annan daginn ein og hinn daginn með stóra fjölskyldu.  

 … þannig að ég er svo þreytt að á meðan þau eru kannski í sinni rútínu… koma af 

 þremur næturvöktum og ekkert búin að sofa, þú veist, kannski bara í beint flug og heim … 

Álag: Hjónin töluðu öll um álag en þó mismikið, en svo virðist sem álagið aukist því lengur 

sem hjónin eru í fjarbúð. Eins virðist það skipta máli hversu mikil fjarveran er, bæði hversu 

langan tíma í einu og hversu mikil fjarveran er samanlagt á heilu ári. Eins skapast meira álag 

því lengur sem makinn er fjarverandi í einu. Margir aðrir álagsþættir eru nefndir, eins og 

kveðjustundir og ferðalög. Þá er það einnig álag fyrir börnin að hafa aðeins annað foreldrið 

hjá sér. Eins getur það verið álagstími í þessum fjölskyldum eins og öðrum þegar veikindi eru 

í fjölskyldunni og þá ekki síður sú kvöð, sem foreldrar nútímans standa frammi fyrir, að þurfa 

að vera á mörgum stöðum í einu auk þess að stunda vinnu. 

Vala nefnir þær miklu kröfur sem eru settar á foreldra í dag. Það að mæta á ýmsa 

viðburði og sinna daglegum rekstri heimilisins sé fullt starf fyrir þau bæði. 

… eilífar eilífar tölvupóstsendingar um einhverja viðburði í tónlistarskólanum, í dansinum, í 

 skólanum, alls staðar, halda utan um alla þessa þræði hérna getur stundum gert mig 

 brjálaða … 
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Palli talar einnig um þær miklu kröfur sem gerðar séu til foreldra í dag og telur að skólar 

og aðilar sem bjóða upp á ýmiskonar afþreyingu fyrir börn, séu að boða foreldra of oft til sín. 

Það eitt og sér geti skapað mikla togstreitu í samböndum nú á tímum: „þú átt að fara núna 

ég er búin að fara svo oft“. Hann telur að viðburðirnir sem foreldrum sé uppálagt að mæta á 

vegna barna sinna á vinnutíma séu of margir. 

… ég er búin að komast að [því að] það truflar rosamikið vinnandi fólk og … hérna … er 

kannski helst til of mikið í þjóðfélaginu, … [af] allskonar skutli og bara það eru of miklar kröfur á 

foreldra að mæta með börnunum sínum í allskonar tíma og allskonar viðburði. Ég er ekki að segja 

að það sé slæmt að þau æfi eitthvað eða slíkt, en ég held að viðburðirnir séu of margir. Ég get 

einbeitt mér miklu betur í vinnunni sem starfsmaður … á móti kemur að þetta leggst náttúrulega 

tvöfalt á konuna mína … það skapar togstreitu í sambandinu. 

Sigga talar um að það sé erfitt að samþætta alla hluti sem nútímafjölskylda er að fást við 

dagsdaglega. Hún talar um að það sé mikið álag að vera með þrjár litlar stelpur, þar af eina 

sem þarf mikla athygli. Það þarf að láta þær læra og svo þarf að svæfa. Það hjálpi ekki til að 

hún sé alltaf lasin og sé svo að reyna að læra á kvöldin eftir að þær eru sofnaðar. 

… ég geri mér stundum grein fyrir … þegar maður er stundum að kvarta yfir að þurfa að gera 

allt ein … ég ber alveg fulla virðingu fyrir einstæðum mæðrum til dæmis. Þetta er alveg erfitt 

… 

Ferðalögin eru álagsþáttur hjá mörgum. Kalli talar um að hann vilji ekki vita 

dagsetninguna á flugmiðanum fyrr en rétt áður en hann fer. Hann segist vilja njóta tímans 

sem hann hafi heima, hann vilji ekki líta á dagatalið og hugsa: það eru 25 dagar eftir. Hann 

vill ekki tala um það en honum finnst það betra þegar hann er að heiman. Þá er hægt að fara 

að telja niður. 

… að byrja að telja niður sko … ekki bara að þegar maður er kominn … „jæja, þá eru tuttugu 

og fimm dagar eftir“, heldur en … hérna … að þetta er meira svona … þetta er örugglega pínu 

sálfræði í því að vera ekkert að pæla í því sko því þá alltaf styttist bið sko þannig að ég sussum 

pæli bara ekkert í því, tala bara ekkert um það … 

Svenni talar um að mikið álag tengist því að vinnan sé ekki þar sem heimilið er og að 

samtengja þurfi þessa tvo mikilvægustu þætti í lífi fólks. Hann nefnir einnig þætti eins og að 

gefa vinnuveitendum ekki tækifæri til að hanka sig á því að það sé vandamál að fjölskyldan 

búi annars staðar. Hann þurfi að sanna að hann sé traustsins verður og fyrir vikið hafi það 

bitnað á fjölskyldunni að hann hafi unnið alltof mikið. 
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 … hér á köflum hefur maður hreinlega verið að gefast upp … 

Óvissa: Sá þáttur virðist ekki vera mjög sterkur. Þegar hjónin voru spurð hvort fjarbúðin væri 

hugsuð til frambúðar eða hvort hún væri neyðarúrræði, var svarið í flestum tilfellum að 

fjarbúðin væri hugsuð til frambúðar og í flestum tilfellum einnig að hún hafi verið rædd áður 

en fólk tók ákvörðun um að prófa þennan valkost. Í nokkrum tilfellum hafa hjónin verið í 

fjarbúð í fleiri en eitt skipti. Þrenn af fimm hjónum hafa prófað fjarbúð oftar en einu sinni, en 

ekki í sömu aðstæðum. 

 … maður hugsar bara um að fara í annað umhverfi og þéna aðeins betur … 

Svenni hefur áður verið í fjarbúð. Bæði hefur hann verið til sjós og unnið um nokkurra 

mánaða skeið úti á landi; þá voru hjónin með eitt barn en  í dag  eru börnin orðin þrjú. 

 Kalli hafði starfað sem atvinnumaður í íþróttum og verið á nokkrum stöðum fjarri 

fjölskyldunni í stuttan tíma, en í þeim tilfellum flutti fjölskyldan alltaf til hans í einhvern tíma. 

Margir nefna það sem óvissuþátt hvaða áhrif fjarbúðin hafi á börnin – núna og hugsanlega 

einnig síðar meir. 

 … hann er svona að spyrja … hvenær ég komi, hvort ég geti komið aðeins fyrr … getur þú ekki 

 verið stutt næst … 

Elísabet talar um að ef eitthvað þurfi að laga í samböndum þá sé erfiðara að gera það 

þegar langt líði á milli þess að hjónin/parið hittist. 

 … það er náttúrulega erfitt að byggja eitthvað upp ef maður er alltaf í sundur … 

Söknuður: Í viðtölunum nefna margir að þeir finni fyrir söknuði, bæði þeir sem eru að 

heiman og þeir sem eru heima.  

Hulda talar um að hún og börnin sakni makans/pabbans mjög mikið, en hún telji að sá 

sem fer að heiman sé meira einmana og sakni fjölskyldunnar ekki síður. Hún vildi ekki vera í 

hans sporum, hún hefði bæði heimilið og börnin og þau væru heima í sinni rútínu. 

… það er erfitt fyrir hann að fara frá okkur og það er erfitt fyrir okkur að hafa hann ekki, það 

er erfitt fyrir krakkana … en ég hugsa að það sé alltaf eriðast fyrir hann. 

Jói talar einnig um að hann vorkenni konunni sinna að missa af krökkunum, það taki á 

hana, en þau sjái fyrir endann á þessu enda búið að standa síðan 2009.  

Sigga talar um söknuð og að það sé gott að fá manninn sinn heim. Sambandið sé 

einhvern vegin öðruvísi, hún finni hvað hún elski hann mikið og að sambandið sé sterkara. 
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Hún talar einnig um að dæturnar sakni hans mikið og að þær skilji ekki af hverju hann þarf að 

fara svona langt í vinnuna. Sigga nefndi að dætur þeirra væru með hennar hjálp að útbúa 

veislur í hvert skipti sem pabbi þeirra kæmi heim, með hvítum dúk og kertaljósum. 

… eins og að taka á móti stórstjörnu … hann þurfti að loka augunum … búið að halda fund … elda 

nautalund … uppáhaldsmaturinn hans pabba … hann kom inn í kertasal … við vorum með dúkuð 

borð … sagði að það þyrfti að vera hvítur dúkur, það er alveg svona þegar hann kemur heim, er 

búið að vera öll skiptin, það er svo gott að fá hann heim … 

4.1.2. Tilfinningar sem snerta hjónasambandið/parsambandið 

Þeir þættir sem skoðaðir voru og snerta hjónasambandið eru tilfinningatengsl í sambandinu. 

Traust er sá þáttur sem flestir nefndu sem helstu forsendu þess að fjarbúðin gengi vel, það 

traust sem þau bera hvort til annars. Kynlíf komu nokkrir inn á og nefndu að þreyta gæti 

jafnvel verið áhrifaþáttur í því sambandi. Virðing var einnig mikilvæg, jafnt virðing fyrir 

makanum sem starfar fjarri fjölskyldu og því sem hann er að gera og virðing fyrir makanum 

sem er heima við og ber ábyrgð á öllum þeim þáttum sem lúta að heimilishaldinu. Enn 

fremur samkomulag, það samkomulag sem tengist hjónabandinu og sú óöryggistilfinning 

sem tengist fjarveru maka.  

Tengsl: Í öllum tilfellum eru hjónin í miklum tengslum hvort við annað og heyra hvort í öðru 

ýmist á netinu eða í síma mörgum sinnum á dag. Öll voru hjónin sammála um að þau notuðu 

símann mest til samskipta. 

 … hérna notum ekki tölvuna til samskipta hvorki email eða skype eða neitt, en … en 

 hérna … já, það  eru aðallega símtöl og svolítið mikið af þeim … 

Þegar spurt var hvernig málum væri háttað þegar ræða þyrfti alvarleg málefni voru svörin í 

flestum tilfellum þau sömu, að þau væru rædd strax.  

Jóna nefnir að þau hafi þurft að taka á erfiðum málum í gegnum síma en „einhvern 

veginn er eins og maður styrkist … annaðhvort styrkist maður eða fer í sundur“. 

Palli talar um að þegar hann sé í burtu hafi hann mikið næði til að hugsa um hjónabandið 

og um sig sem föður. 

 … þetta er kannski klisja … en maður skilur virkilega hvern maður elskar og skilur þetta 

 þegar maður er í burtu, en, en, hérna … það er bara staðreynd … maður fer að hugsa hlutina 

 öðruvísi … 
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Vala nefnir að þau hafi fyrst notað skype en svo finnist henni það trufla rútínu þeirra. 

Hún talar einnig um að stundum sé erfitt að ná í manninn sinn. „… því stundum þarftu bara 

að ná maka þínum, þá fæ ég bara talhólf, þá get ég orðið alveg rosalega pirruð“. 

Jóna talar um að hún sé orðin leið á skype, sé oft orðin þreytt eftir vinnu og ef sig langi 

að heyra í þeim þá taki hún frekar upp símann. 

 … hringi bara í þau heldur en að setja mig í skype-stellingar og greiða mér … 

Gunni talar um að þau séu í stöðugu sambandi og þau tali saman í síma allt upp í fjórum 

sinnum á dag. Upplýsingaflæðið skipti miklu máli í svona samböndum, ef eitthvað komi uppá 

hoppi maður bara upp í bíl og keyri af stað. 

Traust: Það er þáttur sem allir töldu þurfa að vera til staðar númer eitt, tvö og þrjú til að 

sambúð af þessu tagi gengi vel. Öll hjónin voru sammála um að þetta sambúðarform styrkti 

sambandið.  

Jói sagðist telja að það þyrfti að vera hundrað prósent traust á báða bóga.  

 … svona er það bara, eins og maður veit … svona gengur aldrei upp nema að fólk sé 

 alveg 100% að treysta hvort öðru … 

Jóna talar um að gagnkvæmt traust milli hjóna skipti öllu máli.  

 … það liggur við að ég treysti honum betur en sjálfri mér … 

Svenni talar um að sambandið þurfi að standa á traustum grunni til þess að þetta geti 

gengið. Vissulega sé vindurinn stundum í fangið og það þurfi mikið umburðarlyndi makans 

gagnvart svona sambandi. 

Kalli talar um að það þurfi 100% traust og nauðsynlegt sé að geta treyst hvort öðru 

vegna þess að það sé yfirleitt í þessum samböndum sem annaðhvort hjónanna hafi 

hugsanlega möguleika á að skoða eitthvað annað. Traust sé þess vegna algert lykilatriði til 

þess að þetta gangi. 

Hulda segir að þau hjónin hafi rætt þessi mál vel, maðurinn sinn hafi heyrt sögu af 

hjónum sem höfðu verið í fjarbúð og konan uppgötvað að henni fyndist bara ótrúlega fínt að 

vera ein. 

 … hann var pínu hræddur … ég upplifi þetta engan veginn … við ræddum þetta … ég bara 

 alveg … þú ert ekki að fara að vera með öðrum konum … það er held ég ekki að fara að 

 gerast sko … við treystum hvort öðru ótrúlega vel … 
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Lísa talar einnig um hvað það sé mikilvægt að traust ríki í hjónabandinu, en hún hafi líka 

upplifað svik í hjónaböndum. 

 … ég er búin að horfa upp á það … að sambönd geti gengið vel þrátt fyrir framhjáhald og

 þrátt fyrir peningasvik og þrátt fyrir allt og maður svona … já, þau eru samt bara rosalega 

 hamingjusöm í dag … 

 

Kynlíf: Margir viðmælenda nefndu að þau upplifðu spennu þegar þau hittust eftir langan 

aðskilnað og því lengri sem aðskilnaðurinn væri, því meiri væri eftirvæntingin eftir að makinn 

kæmi heim.  

Hulda segist telja að fjarbúðin færi þau nær hvort öðru, en það sé eins og hjón þurfi bara 

að æfa sig í að spjalla ein saman aftur, séu kannski aðeins farin að ryðga í því. 

Jóna talar um að hún þurfi aðlögunartíma þegar hún kemur heim eftir langa fjarveru. 

 … hann vill sko að allt sé eins og það var þegar ég fór en ég … eins og milli hjóna svona 

 kynferðislegt … bara strax að sofa saman, en ég segi alltaf „æ, geymum þetta í tvo daga…“ 

Lísa segir að þau hafi farið í gegnum tímabil þar sem hafi verið lítið kynlíf í sambandinu 

og þakkar manninum sínu fyrir þolinmæðina. Hún skoðaði meðal annars á netinu hvað áhrif 

þetta gæti haft  á sambönd. 

… var maður að lesa á netinu … rakst á rannsóknir sem höfðu verið gerðar á, hérna, alls konar 

svona og ef það er ekkert kynlíf í sjö vikur þá er þetta bara búið … ég get sagt þér það að ég er 

búin að afsanna það … 

Virðing: Mikil virðing ríkti í öllum samböndunum, bæði gagnvart einstaklingunum og þeim 

aðstæðum sem þeir voru í, og virtist hún vera jafnmikil á báða bóga, hjá þeim sem fara til 

starfa fjarri heimilinu og þeim sem eru heima að sjá um börn og rekstur heimilis. Þeir sem 

eru heima tala um þau tækifæri sem fjarbúðin gefi maka þeirra og nefna einnig mikið að þau 

telji stöðu makans sem fer að heiman erfiðari en hjá þeim sem er heima. 

 … mæðir mikið á henni þegar ég er í burtu … en að sama skapi, þegar ég kem heim þarf 

 maður að vera duglegur að sinna því sem maður hefur sleppt … 

Eins bera þeir sem fara að heiman mikla virðingu fyrir aðstæðum makans sem er heima og 

eru þakklátir fyrir það tækifæri sem þeir fá og hefðu ekki fengið af makinn hefði ekki verið 

tilbúinn að gefa þeim þetta tækifæri. Hulda talar um að þetta sé stórt tækifæri fyrir manninn 
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sinn, „ég var alveg tilbúin að gefa honum þetta tækifæri hann hefur gefið mér mörg í mínu 

námi“.  

Svenni segist vera mikill keppnismaður í grunninn og vilja ná árangri en hann sé um leið 

þakklátur konu sinni fyrir að vera ótrúlega dugleg og halda börnunum afskaplega gott 

heimili. 

 … þetta er búið að vera bara núna þrjú ár … þetta er auðvitað erfitt fyrir báða aðila á 

 samt ólíkan hátt … 

Samkomulag: Hjónin/pörin voru spurð hvort þau hefðu gert einhvers konar samkomulag, 

skriflegt eða munnlegt. Hjónin voru flest sammála um að þau hefðu ekki gert það. Þegar 

málin voru rædd frekar kom í ljós að oft höfðu einhvers konar munnlegir og jafnvel skriflegir 

samningar verið gerðir. 

Nokkrir töluðu um að gifting væri ígildi samnings og í honum fælist að vera maka sínum 

trúr þar til yfir lyki. 

 … við fórum alveg til prests og töluðum um okkar væntingar til hjónabandsins og bara 

 gerðum okkur munnlegan samning … 

Aðrir töluðu um að þeir hefðu gjarnan viljað gera einhvers konar samkomulag sem snerti 

þá helst fyrirkomulagið, til dæmis að makinn hefði þá reglu að vera heima þegar börnin ættu 

afmæli. 

Palli talar um að þau hafi rætt bæði kosti og ókosti við fjarbúðina áður en hann þáði 

vinnuna.  

 … ég held að við höfum gert alla slíka samninga þegar við giftum okkur og þá óháð því hvar 

 við værum stödd … 

Óöryggistilfinning: Ekki virtist vera mikið um óöryggistilfinningu hjá hjónunum en þó töldu 

einhverjir æskilegt að tryggja sig vegna atvinnu maka á fjarlægum slóðum þar sem ýmislegt 

getur komið upp á, jafnvel slys og náttúruhamfarir. 

Sigga talar um að þau hjónin hafi ákveðið að gifta sig, en það hafi verið skyndiákvörðun 

til að tryggja öryggi fjölskyldunnar og væri nokkurs konar samkomulag; hún kallaði það 

lúgubrúðkaup. 

 … við erum búin að gifta okkur í laumi, enginn veit það … það er dálítið óþægilegt af því að 

við vorum ekki gift sko … þetta var bara næstum svona lúgubrúðkaup … 
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Sigga talar einnig um að þau upplifi óöryggistilfinningu í tengslum við ferðalög maka. 

 … þegar hann fór hélt ég að hann færi út 1. desember, og svo átti hann að fara 30. 

 nóvember … af því að það var ekki desember þá fannst mér það alveg … 

 

4.1.3. Ýmislegt varðandi börnin 

Nokkrir þættir sem tengjast börnunum voru skoðaðir og þar á meðal félagsleg staða og líðan. 

Þessir þættir voru valdir með það í huga að skoða hvort og þá hvaða áhrif það getur haft á 

börnin að aðeins annað foreldrið sé heima í ákveðinn tíma og síðan báðir foreldrarnir í 

ákveðinn tíma. 

 Tengsl: Margir tala um að þetta sér erfiðast fyrir börnin. Kveðjustundir séu oft erfiðar og í 

nokkrum tilfellum er jafnvel nefnt að börn séu reið út í foreldra sína og  sjái ekki alltaf 

tilganginn með fjarveru annars foreldris.  

Sigga segir frá því að elsta dóttir þeirra hafi sagt að þau ættu bara að flytja aftur í 

blokkina svo pabbi gæti hætt að vinna í burtu. 

 … sú elsta hefur alveg tjáð sig hvað henni finnst … hún spyr oft af hverju hann hafi hætt … af 

 hverju hann gat ekki bara verið í … þar sem hann var að vinna … ég væri alveg til í að fara  

bara aftur í litla húsið ef við mundum bara hafa hann heima … 

Svenni talar um að börnunum líði öllum vel og það hafi aldrei verið neitt vesen á þeim. 

Yngsta dóttirin hringi mikið í sig á skype og hann tengist dætrum sínum meira en drengnum, 

sem er elstur. Hann hafi verið mikið á sjó þegar hann var yngri og þá hafi drengurinn og 

móðir hans verið mikið ein saman. Hann talar einnig um að yngsta barnið skoði allar 

atvinnuauglýsingar til að finna nýja vinnu fyrir pabba hér heima. 

Dæmi eru um að viðmælendum finnist þeir upplifa nánari tengsl við börnin sín eftir að 

fjarbúðin hófst. Palli talar um að í fjarverunni hafi hann komist að því að það sem skipti mál 

sé ekki endilega að vera alltaf að fara eitthvað með börnin, í sund og fleira, heldur sé það að 

vera til staðar fyrir þau, hlusta á þau og lesa fyrir þau, en það sé eitthvað sem vilji gleymast í 

amstri dagsins. 

 ...heldur er það að sitja með þeim með bók og er að tala við þau og heyra hvað  hefur 

 drifið á þeirra daga meðan ég hef verið í burtu...þetta er kannski eitthvað sem maður 

 gleymir þegar maður er hittir þau á hverjum degi eftir skóla og þá er bara markmiðið að  gera 

 eitthvað skemmtilegt gefa þeim að borða og koma þeim í háttinn... 
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Jóna talar um að hún sé oft spurð og þá helst af kvenfólki hvernig hún geti verið burtu frá 

börnunum á þessum tíma, hún sé að missa af þeim. 

Uppeldi: Oft getur skapast togstreita milli hjóna/para þegar kemur að uppeldismálum, 

ýmislegt sem fólk þarf að samræma og geta þá frekar komið upp misvísandi skilaboð þegar 

aðeins annað foreldrið hefur verið heima um tíma og er því nauðsynlegt að uppfræða 

makann þegar hann kemur heim eða á meðan hann er fjarverandi um þær ákvarðanir sem 

hafa verið teknar er varða uppeldi barnanna. Jóna segir þau hjónin hafa fundið að börnin 

þoldu þetta og þess vegna hafi hún getað haldið áfram að vinna í burtu, en um leið og hún 

komi heim leiti börnin frekar til hennar en pabba síns. 

Jóna talar um að henni finnist börn hafa ótrúlega aðlögunarhæfileika, en það sé hlutverk 

okkar fullorðna fólksins að hlusta á þau og fylgjast með þeim, þau reyni alltaf að bera sig vel 

en þegar hún leggst hjá þeim á kvöldin og spjallar við þau sé ýmislegt sem þeim liggi á hjarta 

og þá komi í ljós hvað þau þurfi mikið á henni að halda. 

Jói talar um að hann finni mun á heimilisbragnum þegar hann er einn heima með börnin 

og þegar konan hans er einnig heima. „Mamma vill ekkert vera leiðinleg við krakkana, láta 

þau laga til og ganga frá þegar hún er ný komin heim, þetta er bara svona munstur.“ Þegar 

mamma þeirra er heima er þetta meira afslappað, ekki í rútínu.  

Kalli talar um að hann reyni að nota tímann vel með börnunum þegar hann er heima, en 

hann telur dætur sínar ekki finna mikið fyrir því að hann sé í burtu. 

 … ég hef verið mjög duglegur … eða reynt það allavega að fara allt með stelpunum … byggja 

 snjóhús …ég hef alveg nógan tíma …ég er alveg heima bara frá því ég kem … er ekki þannig 

 að fara mikið út, og hjálpa til … ég svæfi þær og geri allan þann pakka … 

Vala segist reyna að skapa ákveðna fjölskyldumynd á daglegum þáttum fjölskyldunnar, 

eins og að halda í þá hefð að útbúa alltaf kvöldmat þrátt fyrir að börnin geti fengið heita 

máltíð í skólanum. Hún talar um að skapa ákveðnar minningar sem þau fari með inn í sínar 

eigin fjölskyldur síðar meir, að það sé ákveðið uppeldi að leggja hollan og góðan mat á borð. 

Vala talar um að dóttir þeirra skoði atvinnuauglýsingar í blöðunum reglulega fyrir pabba sinn. 

 … það var bara í síðustu viku, í þessari viku spurði hún hvort það væri örugglega ekki nein  

 vinna fyrir pabba og svo hefur hún lesið atvinnuauglýsingar og spyr hvort pabbi geti ekki gert 

 þetta, og er þessi vinna nógu mikið borguð til þess að pabbi geti komið heim. 
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Skóli: Flestir tala um að börnunum gangi vel í skólanum hvað sjálft námið varðar, en þó eru 

dæmi um námsörðugleika eins og lesblindu. 

Sigga segir að dætrum hennar gangi vel í skólanum þótt önnur sé með lesblindu og hin sé 

á biðlista eftir ADHD-greiningu og eigi að auki við málröskun að stríða. 

 … bara tekur tíma, bæði barn með lesblindu og barn með svona pínu erfiðleika … 

Jóna segist talar um að hún upplifa ákveðna þröngsýni í skólanum gagnvart drengnum 

sínum. Hún reyni alltaf að haga því þannig að hún mæti á alla fundi með kennaranum, en 

hann sé oft spurður hvenær mamma hans komi heim. 

 … það er búið að vera að spyrja þau í skólanum „hvenær kemur mamma þín heim“… aðallega 

kvenfólk, hvernig getur þú þetta þú ert að missa af svo miklu … ef strákurinn minn er að lenda í 

einhverjum stimpingum … þá finnst mér stundum horft til þess að mamma hans er ekki heima sko, en 

samt, ef sonur systur minnar lendir í stimpingum, og systir mín er alltaf heima sko, fær hún aldrei að 

heyra þetta …  

Lísa nefnir að það séu 80 kílómetrar í heimaskóla dóttur hennar og hún hafi þurft að 

keyra hana þangað á hverjum degi. Henni fannst hún ekki hafa gott af því að vera svona 

mikið í bíl og það hafi verið helsta ástæða þess að þær fluttu í annað sveitarfélag. Hún vildi 

að dóttirin kæmist nær skólanum og bekkjarfélögunum. Hún hefur ekki getað flutt 

lögheimilið, vegna þess að þau hjónin þurfa að vera með lögheimili á sama stað, og þarf því 

þeirra sveitarfélag að greiða fyrir skólann þar sem þær búa nú.  

 ...þeir eru reyndar að segja okkur að þetta sé mjög dýrt líka … maður er nú alveg reglulega 

 látinn vita af því … sveitarfélagið þarf að borga á milli skóla … 

4.2.Ytri atriði 

Hér verða skoðaðir helstu ytri þættir sem hafa áhrif á fjarbúðina. Um er að ræða praktísk mál 

eins og daglegt skipulag sem snúa að heimilinu og hvernig þeim málum er háttað, bæði 

þegar aðeins annar aðilinn er heima og þegar báðir eru heima. Fjármál verða skoðuð og eins 

hvort einhver fráhagslegur ávinningur sé af þessu sambúðarfyrirkomulagi eða hvort því fylgi 

aðeins aukinn kostnaður. Húsnæðismál fjölskyldnanna eru skoðuð. Í þessum hluta verða 

einnig skoðaðir þættir sem varða félagslíf og félagslega stöðu hjónanna.  
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4.2.1. Praktísk mál 

Hjónin voru spurð hvernig daglegum rekstri heimilisins væri háttað svo sem hvort makinn 

sem fer reglulega að heiman hefði eitthvert hlutverk þegar hann kæmi heim eða hvort 

makinn sem er heima sæi um alla hluti, bæði þegar hann er einn heima og þegar makinn er 

kominn heim. Fjármál voru oft nefnd í viðtölunum og hér verður skoðað hvernig þeim málum 

er háttað og húsnæðismál skoðuð. 

Daglegt skipulag: Þeir sem að jafnaði eru heima töluðu um að rútína skipti miklu máli til að 

láta hlutina ganga upp.  

Jói segir að þegar konan hans er ekki heima þá sé þetta allt í einhverri rútínu, þá þurfi allt 

að ganga upp því hann sé einn. „Ég er svo mikill rútínukall. Að sjá um heimilið og þvottinn, 

þetta hef ég bara alltaf gert þó hún sé heima.“ 

Palli talar um að hann sé orðinn góðu vanur í sambandi við heimilisstörf. Þegar hann 

kemur heim eigi hann þess vegna til að setjast bara niður og gera ekki neitt, en hún minni 

bara góðfúslega á og þá „stekkur maður í þessa hluti“. Eftir nokkra daga sé hann kominn í 

gömlu rútínuna aftur. 

Svenni segir að núna eftir þrjú ár sé hann að átta sig á því að ekkert hafi verið gert á 

heimilinu í langan tíma. Það hafi ekki verið tekinn upp málningarpensill eða lagað til í 

bílskúrnum, margt hafi einhvern veginn farið á „hold“. Hann nefnir einnig að einhvern veginn 

komist menn yfir minna, hluti sem menn væru kannski löngu búnir að gera ef þeir væru 

meira á staðnum. Ef hann væri heima ætti hann alla vega tíma frá fimm til sjö til að gera 

eitthvað. 

Vala talar um að mikla skipulagningu og rútínu þurfi til að allir hlutir gangi upp, en hún 

finni hvernig þetta léttist eftir því sem krakkarnir eldast. Hún minnist á alla þá hluti sem 

makinn sem er heima þurfi að sinna, halda utan um hópinn og vera með allt á hreinu. 

… stundum langar mig að segja „heyrðu, nei veistu – nú bara er ég … núna langar mig ekki til 

að vera með í þessum leik lengur.. Get ég gert eitthvað annað bara? Það er ekki hægt ... 

Vala segist stundum hafa upplifað að makinn væri að koma heim í frí – hann komi 

venjulega heim á föstudegi – og þá staðið sjálfa sig að því að pirra sig yfir öllum hlutum, en 

því miður sé tíminn lítill og hann miðist allur við að láta daglegt líf ganga upp. 

Sigga segir að nú þegar hún sé ein þurfi hún að vera ennþá skipulagðari. „Það er brjálað 

að gera allan daginn að skutla og sækja, og allt einhvern veginn á þúsund þangað til maður er 
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búinn að svæfa á kvöldin.“ Hún segir að dæturnar tali um mun á matnum þegar hún sé ein 

með þær, því þá sé pasta og fiskur í matinn en kjöt þegar pabbi sé heima. Hún talar um að 

þegar makinn sé heima sjái þau um alla hluti saman.  

 … þetta er bara orðið þannig að hann eldar … þá fer ég og geng frá eins ef ég elda þá þarf ég 

 ekki að ganga frá … þetta er bara svona það sem hefur alltaf verið … 

Fjármál: Er einhver fjárhagslegur ávinningur af fjarbúðinni eða fylgir henni bara kostnaður? í 

flestum tilfellum er fólk í fjarbúð vegna þessa að það sækist eftir betur launaðri vinnu eða 

meira spennandi og/eða krefjandi vinnu sem ekki er í boði þar sem fjölskyldan hefur aðsetur. 

Það kemur einnig fram að þessu sambúðarformi fylgi töluverður kostnaður. 

Kalli sagðist bara hafa ákveðið að slá til vegna þess að þetta var freistandi tækifæri og að 

auki hafi launin verið þrisvar til fjórum sinnum hærri en þau laun sem hann hafði fyrir. Auk 

þess væru svo góð frí að þetta væri eins og 22 laugardagar. Kalli nefnir líka að í 

ákvarðanatökunni hafi peningar skipt mjög miklu máli því nánast allir þeirra peningar fari í að 

borga af húsi og bíl og svo reyni þau bara að lifa þokkalegu lífi. 

 … við bara reynum að vera skynsöm með því að vera að borga það sem við eigum og hérna … 

 síðan er það einhvern veginn þannig að þegar þú færð meiri peninga þá eyðir maður meira … 

Vala segir að það sé kannski ekki auðvelt að fá eins vel borgaða vinnu þar sem þau búi og 

þau séu að borga meira til þess að reka tvö heimili. En maðurinn sinn hafi nú nýverið náð 

samningum við vinnuveitendur sína um að fá tvö flugför greidd í mánuði. 

Jóna talar um að það sé fjárhagslega hagkvæmt að annar aðilinn vinni erlendis en það sé 

ekki jafn hagkvæmt fjárhagslega að flytja með alla fjölskylduna; fólk sem vinni erlendis sætti 

sig við hluti sem það myndi aldrei sætta sig við hér á Íslandi. Fólk borgi jafnháa ef ekki hærri 

leigu fyrir kjallaraíbúð erlendis en sem nemur afborgun af stóru húsi hér heima. 

 … það er ekki fjárhagslega hagkvæmt, þú ert í rauninni að fara úr 300 fermetra húsi í 60 

fermetra kjallaraíbúð, þú ert tilbúinn að sætta þig við allt úti … borga miklu hærri leigu en þú 

 borgar af lánunum á húsinu þínu hér heima … 

Jói sagði að þetta væri örugglega smá ævintýraþrá hjá konunni sinni, en samt færu menn 

í þetta út af laununum.  

Sigga talar um að maðurinn sinn fá miklu meira útborgað en hún með sitt sjö ára 

háskólanám og að allt kosti svo mikið með þrjú börn í íþróttum; kostirnir við fjarbúðina séu 

klárlega peningarnir. 
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Húsnæðismál: Það kom fram í viðtölunum að hjónin áttu öll eigið húsnæði og sum hver 

leigðu einnig húsnæði annars staðar. Einhverjir fóru út í fjarbúð til að fjármagna 

húsnæðiskaup. 

Sigga sagði að þau hefðu verið í blokkaríbúð en hún hefði ekki verið með herbergi fyrir 

alla;  þau þurftu að stækka við sig og í ágúst keyptu þau sér einbýlishús.  

Palli talar um að þau hafi verið að skipta um húsnæði og að hann hafi séð um þau mál 

þótt hann væri ekki á staðnum, allt sé hægt með hjálp nútímatækni. 

 … þannig og eins bara með allt … við seldum og keyptum hús á meðan ég var allan tímann 

 í burtu og ég sá um allt það ferli … það er bara að skrifa undir pappírana … þetta er ekkert 

 mál...  

4.2.2. Þættir sem snerta félagslíf 

Skoðaðir voru þættir á borð stuðning sem hjónin höfðu af stórfjölskyldunni; margir voru með 

mikið og sterkt bakland en aðrir mjög lítið bakland. Þá nefndu nokkrir þátttakendur vini, 

áhugamál og ferðalög en margir þurfa að ferðast um langan veg til og frá vinnu. 

Vinir: Vala segist upplifa að þau hjón séu að einangrast félagslega.  

 ...miðast allt við að láta daglegt líf ganga upp … þetta er bara 110% praktík alla daga og 

 stundum fær maður bara ógeð á því; maður nær aldrei að sinna sjálfum sér og ég finn það að 

 við höfum félagslega einangrast … í þessu sambúðarformi … 

Jói talar um að þau hjónin séu eins og svart og hvítt hann þurfi ekki mikið að hafa fólk í 

kringum sig, en konan hans sé mikil félagsvera. 

Stórfjölskylda: Þegar pörin voru spurð út í stórfjölskylduna og hversu samheldin hún væri, 

voru svörin ýmist að þau ættu mjög stóra fjölskyldu og marga að leita til eða mjög litla 

fjölskyldu, jafnvel að fjölskyldan væri aðeins örfáir einstaklingar. Þess eru jafnvel dæmi að 

fólk hafi rofið öll tengsl við fjölskyldur sínar. Meirihlutinn hafði þó bæði mikla hjálp og sterkt 

bakland. 

Kalli talar um að þau eigi bæði foreldra þar sem þau búa og að auki hafi konan sín mikla 

hjálp, til dæmis þegar hún þarf aðstoð með stelpurnar. 

Jói talar um að aðilinn sem er heima hafi alltaf mikinn stuðning. Afar og ömmur, frændur 

og frænkur passi börnin og það séu aldrei vandræði með þau þegar þau eru lasin. 
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 … það eru bara, eins og ég segi, aldrei vandræði með krakkana ef þau eru lasin, maður 

 kemst alltaf í vinnuna, það er ekkert mál að fara bara hvert sem er með  þau eða láta hvern 

 sem er koma heim, svo við höfum örugglega miklu meiri stuðning en margur … 

Vala segir að aðstæður þeirra séu erfiðar, þau eigi bæði mjög litlar fjölskyldur, móðir 

mannsins hennar sé mjög veik og lítið samband við föður hans, sjálf eigi hún aðeins 

háaldraða móður. 

 … því er fljótsvarað, sko, því það er engin stórfjölskylda … 

Gunni talar um að þau hjónin hafi lítið bakland og hann hafi ekki samskipti við sína 

fjölskyldu.  

 … það er voðalega einfalt, ég á í rauninni enga fjölskyldu af því að ég fór aðra leið en 

 fjölskyldan vildi og mér voru eiginlega settir úrslitakostir ef ég ætlaði að fara þessa leið … og 

 og ég læt ekki stjórna mér …   

Ferðalög: þeir sem sækja vinnu fjarri heimili þurfa oft að ferðast um lengri eða skemmri 

tíma, sumir ferðast með bílum aðrir þurfa að fljúga og jafnvel að millilenda á nokkrum 

stöðum á leið  til og frá vinnu. 

Lísa segir að henni finnist ferðalögin skemmtileg. Henni finnst gaman að keyra, þær 

mæðgur noti tímann vel og skoði sig um á meðan þær fari á milli staða. 

 … þá eru um við alveg í gírnum … „erum við klárar, erum við örugglega með allt sem við 

 áttum að taka með okkur?“ … þetta er svolítið svona, þú veist. Það er alltaf stemming að fara, 

 hvort sem við erum að fara hingað eða þangað …  

Kalli talar um að ferðalögin séu honum erfið, hann sé þrjá daga á leiðinni í vinnuna og 

þrjá daga á leiðinni heim.  

… maður fær svona hugsun að „ég er varla að nenna að standa í þessu“ þegar maður fer, 

 að eyða svona um 5 til 6 dögum af fríinu í ferðalögin … 

Áhugamál: Margir höfðu orð á því að þeir hefðu lítinn tíma til að sinna áhugamálum því 

þetta sambúðarform byði illa upp á það. Þeir sem fara að heiman töluðu um að það væri 

erfitt að taka þátt í einhverju sem þeir gætu aðeins verið með í að hluta til. Sem dæmi nefndi 

Svenni að ef hann tæki þátt í því sem hann hefði mest gaman af þá færi það fram að hluta til 

á virkum dögum og að hluta til um helgar. Eins var það hjá þeim sem eru heima; það virðist 

vera frekar lítill tími afgangs fyrir þá sjálfa þegar vinnudegi líkur og til að sinna börnum og 

heimilinu. 
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Þessu verður best lýst með síðustu orðum Völu í viðtalinu. 

 … stundum þá staldra ég við og ég segi: Bíddu, hver ertu? Hverjar eru þínar þarfir? Hefur þú 

 einhverjar þarfir? Langar þig eitthvað og hverjar eru þínar langanir? 

 

Margir viðmælendur í rannsókninni töluðu um aukinn ferða- og símakostnað. Einn 

þátttakandinn sagði: „Við eyðum jafnmiklu í bensín á einum mánuði eins og venjuleg 

fjölskylda á einu ári“. 

5. Umræða og ályktanir 

5.1. Samantekt  

Hér á eftir eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og tengdar fræðilegri 

umfjöllun. Leitast verður við að komast að kjarna málsins um rannsóknarefnið: Hugtakið 

fjarbúð. Forsendur, kostir og ókostir. 

Valið var að draga fram nokkra þeirra þátta sem komu fram í rannsókninni og 

rannsakandinn telur miðlæga í henni, þætti sem einnig geta talist mikilvægir fyrir 

sambúðarformið  sem hér er í forgrunni, það er að segja fjarbúð. Úrtakið er fremur lítið og 

misjafnt var hversu mikla reynslu hjónin höfðu af sambúðarforminu fjarbúð. Hluti 

þátttakenda þekkir formið vel og hefur verið í fjarbúð í mörg ár en aðrir hins vegar aðeins í 

fáeina mánuði. Eins gæti það verið gagnrýnisvert að í rannsóknarhópnum voru hjónin öll úr 

sama landsfjórðungnum. 

5.1.1. Meginniðurstöður 

Eins og fram kom í fræðilega kaflanum er sambúðarformið fjarbúð staðreynd í 

nútímafjölskylduþróun. Æ fleiri kjósa þetta form, hvort heldur það eru hjón/pör með ung 

börn á heimilinu eða hjón með uppkomin börn, og ákveða að stunda vinnu annars staðar en 

þeir hafa fasta búsetu. Fjarbúðarformið hefur einnig verið talið ákjósanlegur kostur hjá þeim 

sem eru að tengja saman stjúpfjölskyldur, þegar tveir einstaklingar velja að deila ekki heimili 

nema að litlu leyti fyrst í stað. Eins eru pör í sínu öðru og þriðja hjónabandi líkleg til að telja 

þetta form vænlegan kost. 
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Helstu niðurstöður eru að aðstæður þeirra sem tóku þátt í rannsókninni eru mjög líkar; 

þeir virðast hafa svipað lífsform, eru með áþekka menntun og barnafjöldi hjónanna var í 

öllum tilfellum nema einu sá sami. Í flestum tilfellum eru aðstæður mjög svipaðar hjá þeim 

sem eru heima, en aftur á móti eru aðstæður þeirra sem fara að heiman mjög mismunandi. 

Í úrvinnslu á þeim þætti viðtalanna sem lýtur að fjarbúðinni reyndist mega greina þemu 

niður í tvo flokka út frá ákveðnum hugtakahespum. Þar eru annars vegar atriði sem snúa 

innávið í hjónabandinu, lúta að hjónunum  persónulega, og svo ytri þættir sem fremur snerta 

dagleg líf þeirra  

Fyrsta þemað tengist lýsingum á tilfinningum hvors maka fyrir sig; þar eru dregnir fram 

þættir sem tengjast tilfinningalegri líðan hvors hjónanna um sig þegar þau eru aðskilin. Þetta 

þema tengist hugtakahespunni þreyta, álag, óvissa, söknuður. Lýst er tilfinningalegri líðan 

hjónanna þegar þau fjarri hvort öðru, þ.e.a.s. þegar annað þeirra er eitt heima í amstri 

dagsins, í fullri vinnu með börn og heimili. Það þarf að finna leiðir til að samræma ýmsa hluti 

sem snerta þarfir fjölskyldunnar. Makinn sem er heima þarf að bæta á sig þeim hlutverkum 

sem fjarstaddi makinn sinnir að öllu jöfnu, og svo bætast við þær miklu kröfur sem 

samfélagið leggur á barnafjölskyldur í dag, kröfur um að foreldrar séu alltaf til taks og mæti á 

alla viðburði sem tengjast skólasamfélaginu í heild sinni og tómstundafélögum. Fjallað er um 

það í Þróun velferðarinnar 1988–2008, sem Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson ritstýrðu 

(2012), að fjölskyldur glími nú við hefðir tveggja tíma og séu ekki alveg tilbúnar að takast á 

við þá þróun sem hefur átt sér stað í þjóðfélaginu, þar sem allt bendir til vaxandi 

einstaklingshyggju. Um leið getum við spurt okkur hvort þjóðfélagið, til dæmis menntakerfið, 

sé tilbúið fyrir þessar breytingar. Eins er það fyrir makann sem fer að heiman; hann er að 

takast á við erfiðar aðstæður fjarri sínum nánustu, mikla og krefjandi vinnu, erfið ferðalög og 

oft og tíðum erfiðar kveðjustundir.  

Pistole, Roberts og Chapmal (2010) gerðu rannsókn í Bandaríkjunum um kvíða (stress) og 

álag fólks sem vegna atvinnu eða náms velur að vera í fjarbúð. Þar var kvíði (stress) og álag 

skoðað tengt aðskilnaði og ferðalögum. Talað er um mikilvægi tengsla í samböndum og hvað 

það skiptir miklu máli að einstaklingarnir séu sjálfir undir þetta álag búnir hvað varðar 

tilfinningatengsl. Í því sambandi er minnst á tengslakenningu Bowlbys, sem skoðar tengsl 

einstaklinga út frá þeim sjálfum og með hliðsjón af tengslum á milli einstaklinga í fjölskyldum 

almennt. 
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Í þessari rannsókn kom fram að innan hóps endurspegla tengslin sýn hópsins gagnvart 

hugsunum og tilfinningum um sjálfan sig og fjölskyldu sína. Í rannsókn Pistole, Roberts og 

Dhapmal (2010) kemur einnig fram að kostnaður við ferðalög virtist ekki álagsþáttur í 

þessum samböndum. Setningar sem lýsa þessu í þessari rannsókn eru: „Það er miklu erfiðara 

hjá mér heldur en það er nokkurn tímann hjá henni að vera einn úti“. Í rannsókninni kemur 

fram að hjónin eru oft að glíma við söknuð og á það jafnt við um þá sem eru heima og þá 

sem fara að heiman. Lowe, Adams, Browne og Hinkle (2012) fjölluðu um 

hermannafjölskyldur í rannsókn sinni og skoðuðu þar kvíða og þunglyndi vegna langrar 

fjarveru maka. Þar kom í ljós að því lengri og meiri sem fjarveran er því meiri kvíði fylgir 

henni. Eins var það í þessari rannsókn: Margir upplifðu söknuð þegar amstri dagsins var lokið, 

hvort sem það var eftir langan vinnudag eða höfðu komið börnunum í háttinn; þá færðist ró 

yfir hjá báðum aðilum í hjónabandinu og oft kom upp mikill söknuður. Þá var iðulega brugðið 

á það ráð að tala löngum stundum saman í síma.  

Pistole, Roberts og Chapmal (2010) tala um að líkamleg nálægð veiti ró og öryggi. 

Mikilvægt sé að einstaklingar hugsi jákvætt um sjálfa sig. Margir þátttakendur tala um að 

þetta sambúðarform henti þeim ekki til langs tíma og hafi ekki verið hugsað til frambúðar. 

Setningar sem lýsa þessu: „… fyrir bara okkur og okkar persónuleika sem eru í minni 

fjölskyldu þá er þetta ekki form sem gæti gengið mjög lengi …“. „… við vorum bara tilbúin að 

prófa í ákveðinn tíma … ef hann er ekki að ná að fara að koma hingað þá förum við bara 

þangað... við höfum ekki hugsað okkur að hafa þetta svona áfram …“ Hluti þátttakenda segir 

að þetta sambúðarform henti þeim mjög vel og þeir sjái þetta alveg fyrir sér sem 

sambúðarform til mjög langs tíma. Setningar sem lýsa þessu: „… ekki um ókomna tíð… það er 

ekki að trufla mig neitt það að horfa til…að hugsa til framtíðar og vita að þetta verði eitthvað 

svona … við erum sjálfsagt bæði dálitlir einfarar í okkur …“. Í þessu samhengi mætti spyrja sig 

hvort foreldrar sem eru sjálfir að glíma við söknuð séu í aðstöðu til að sjá líðan barnanna 

sinna, en fram kemur að börnin skoði atvinnuauglýsingar fyrir foreldra sína til að fá þá til að 

vera meira heima. Það er glöggt dæmi um mikinn söknuð hjá barni. Sæunn Kjartansdóttir 

(2009) fjallar í bók sinni Árin sem enginn man um mikilvægi tilfinningatengsla í æsku. Hún 

segir að þau séu grunnur alls og þroski persónuleikans velti á því hvernig fólk lærir að takast 

á við erfiðar tilfinningar. Þær aðstæður sem fjarbúðarfjölskyldur eru í, þar sem börnin eru 

ekki í samskiptum við nema annað foreldrið í margar vikur, segir hún geta haft áhrif á 
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tilfinningatengsl þeirra í framtíðinni. Þó svo að mörg barnanna hafi góð tengsl við ættingja þá 

kemur ekkert í staðinn fyrir dagleg samskipti við báða foreldra. 

 Annað þema tengist lýsingum á þeim tilfinningum sem snerta hjónabandið, hvernig 

hjónunum gengur að samræma hina ýmsu þætti sem tengjast því; hvernig þau ná að uppfylla 

þarfir sínar og langanir og um leið samræma hugmyndir og væntingar sínar til þess sem þau 

kalla eðlilegt fjölskyldulíf í því formi sem fjarbúðin bíður uppá. Þetta þema tengist 

hugtakahespunni tengsl, traust, kynlíf, virðing, samkomulag, óöryggistilfinning. Þegar spurt 

var út í þann hluta rannsóknarspurningarinnar sem snerti forsendur kom í ljós að öll hjónin 

töldu að traust  þáttur sem skipti mestu máli í hjónabandinu og ekk síður nauðsynlegt að það 

væri til staðar til að fjarbúðin gengi vel.  

Margir sögðust líta á þetta sem ákveðið tækifæri sem makinn væri að fá og í mörgum 

tilfellum væri það ómetanlegt tækifæri. Jafnframt kom fram hjá þeim mökum sem voru 

heima að þeir væru reiðubúnir að veita þeim þetta tækifæri. Einhverjir töluðu um að makinn 

hefði áður veitt þeim svigrúm til að uppfylla sína drauma. Sigrún Júlíusdóttir segir í bók sinni 

Fjölskyldur við aldahvörf (2001) að mótun kynhlutverka og staða kynjanna hafi breyst, oft sé 

talað um nýja eða mjúka manninn, og að rannsóknir síðustu ára hafi beinst að því að greina 

áhrif ýmissa samfélagsbreytinga á fjölskyldur. Setningar sem lýsa þessu eru: „Ég var alveg 

tilbúin að gefa honum þetta tækifæri, hann hefur gefið mér mörg í mínu námi …“. Eins telja 

margir þetta ómetanlega reynslu fyrir makann sem muni nýtast honum í framtíðinni. 

Þátttakendur tala af mikilli virðingu um maka sinn og það sem hann er að gera. Fjarvera sé 

ekki fyrir alla og reyni mjög á fólk persónulega. Setningar sem lýsa þessu eru: „… hún er mikið 

fyrir að prófa nýtt og skoða hluti … þetta er rosalegur reynslubanki fyrir hana … en þetta er 

ekki fyrir hvern sem er …".  

 Margir telja sig finna fyrir því að fjarbúðin hafi styrkt sambandið fremur en að veikja 

það. Samskiptin virðast vera mjög mikil milli hjóna, þau ræða saman í síma mörgum sinnum á 

dag um ýmsa hluti tengda hjónabandinu og börnunum. Dæmi eru um að hjónin tali saman í 

síma allt að sex sinnum á dag og í 40 til 50 mínútur eftir að börnin þeirra eru sofnuð. Það sem 

virðist gera þetta sambúðarform spennandi er sú mikla tilhlökkun sem fylgir því að hittast á 

ný eftir langa fjarveru; það sé ein af ástæðum þess að þau geta hugsað sér að vera í fjarbúð. 

Spurningunni sem rannsakandinn lagði fram í upphafi, varðandi það hvort þetta 

sambúðarform gæti verið einn liður í tíðum hjónaskilnuðum á Íslandi, má samkvæmt þessu 
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svara neitandi. Setningar sem lýsa þessu: „… ég held að þetta hafi bara styrkt okkar 

samband“. Blain (2013) tala um í rannsókn sinni að eftir því sem fjarlægðin var meiri á milli 

einstaklinganna þeim mun ánægðari og nánari voru aðilarnir í sambandinu.  

 Þegar hjónin voru spurð út í hvort þau hefðu gert einhverskonar hjónasamninga töldu 

þau sig ekki hafa gert það hvorki munnlega né skriflega. Í kjölfar umræðna sem fram fór um 

hjónasamninga og hvað í þeim gæti falist kom í ljósa að í ljós að margir töldu sig hafa skrifað 

undir slíka pappíra þegar þau giftu sig. Þeir samningar sem hjónin töldu sig hafa gert og eiga 

að gilda út lífið eða þar til dauðinn aðskilur þau. Setningar er lýsa þessu:„ ég held að við 

höfum gert alla slíka samning þegar við giftum okkur og þá var það óháð því hvar við vorum 

stödd...". „...fórum alveg til prests og töluðum um okkar væntingar til hjónabandsins og bara 

gerðum með okkur munnlegan samning...". Aðrir töluðu um að það hefði kannski verið ráð 

að gera slíka samninga þegar fjarbúðin hófst bæði gagnvart hjónabandinu og fyrirkomulagi 

sem snýr að fjölskyldunni þegar hjónin búa á sitt hvorum staðnum jafnvel alla virka daga. 

Setning sem lýsir því: „...getur þú bent mér á einhverja góða samninga...mér finnst í þessu 

formi ekkert vera heilagt...". 

 Þriðja þemað tengist börnunum og spurt var út í félagslega stöðu og líðan þeirra. 

Spurt var um það hvernig þeim gengur í skólanum og hvernig  foreldrum gangi að samræma 

umönnun og uppeldismál þegar aðeins annað foreldrið er heima og þegar báðir foreldarnir 

eru heima. Í þeim tilfellum þegar makinn er allt upp í 34 daga í einu fjarverandi frá heimili 

þurfa hjónin að finna leiðir til að samræma alla þá þætti er snúa að börnunum þegar makinn 

kemur aftur heim. Í flestum tilfellum tala hjónin um að þau séu svo heppin að börnum þeirra 

gangi mjög vel námslega en þó eru nokkur dæmi þess að ekki gangi eins vel hjá þeim 

félagslega. Dæmi eru um að börnin séu að glíma við kvíða og spurning hvort fjarbúðin ýti 

undir slíka vanlíðan að einhverju leyti. Eins komu vangaveltur fram um hvort 

sambúðarformið gæti haft einhver áhrif á líðan barna þegar til lengri tíma er litið. Setning 

sem lýsir þessu: „... hún hefur svona verið, átt við svona kvíða að stríða og við höfum sussum 

ekki almennilega vitað hvort þetta, þessi mín fjarvera hefur svona ýtir undir það frekar...". Í 

framhaldi að þessu mætti spyrja hvort það geti verið að það örli á einhverju samviskubiti hjá 

þeim foreldrum sem eru að heiman því í einhverjum tilfellum töluðu þau um að börnin væru 

að fá ákveðinn sveigjanleika á skildum sínum þegar foreldrið sem er öllu jöfnu. Eins mætti 
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hugleiða hvort ekki sé verið að gera sömu kröfur til þessara barna eða annars konar kröfur ef 

báðir foreldrarnir væru öllu jöfnu heima. 

Margir tala um að þær tækninýjungar sem hafa orðið á síðustu árum eins og snjallsímar 

og Skype hjálpi mikið við að viðhalda tengslum sérstaklega við börnin og eru dæmi um að 

foreldrar séu að hjálpa börnum sínum við heimanám og að þau æfi sig á hljóðfæri fyrir 

foreldra sína í gegnum skype. Jafnvel eru dæmi þess að foreldrar lesi fyrir börnin sín fyrir 

svefninn með hjálp Skype. Setning sem lýsir þessu: „...þau er voða mikið í því að hringja í mig 

á Skype og stilla þau sér upp fyrir framan píanóið og spila fyrir mig...". Nokkrum 

viðmælendum finnst Skype vera truflandi og að það henti þeim ekki tímalega séð því makinn 

geti verið á öðru tímabelti. Mörg barnanna eru komin með sinn eigin síma og geta því verið í 

sambandi við foreldra sína þegar þau vilja. Þeir þættir sem snúa að ytri atriðum skiptast 

niður í tvö þemu sem snúa meira að ytri umgjörð fjölskyldunnar en eru ekkert síður mikilvæg 

en þau atriði sem snúa inná við. Þessir ytri þættir segja oft á tíðum meira um það hvernig 

fjölskyldunni vegnar heldur en innri þættir. Við lifum ekki á ástinni einni saman það þarf 

eitthvað fleira að koma til þó vissulega sé nauðsynlegt að hún sé til staðar. 

 Annað þema er um praktísk mál það snýr bæði að hjónunum sjálfum og þeirra 

sambandi og svo að fjölskyldunni í heild sinni. Þetta þema tengist hugtakahespunni: daglegt 

skipulag, fjarmál, húsnæðismál. Það eru mörg hlutverk sem hjón í fullri vinnu með þrjú börn 

þurfa að takast á í við í daglegu lífi þegar aðeins annað foreldrið er til staðar þarf hitt að taka 

við hlutverkum beggja aðila. Þau sem eru heima tala um að rútína skipti miklu máli til að 

komast í gegnum það sem þarf að gera, vinna sína launavinnu sem oft á tíðum er meiri en 

100 % vinna og að fylgja börnunum eftir í því sem þau eru að gera. Setning sem lýsir þessu. 

„...að halda utanum allan hópinn og vera með allt á hreinu halda utanum alla þræði...". Í 

öllum samböndunum skipti rútína öllu máli fyrir þá sem voru heima, rútína væri svarið við 

öllu. Lowe, Adams, Browne og Hinkle (2012) tala um í rannsókn sinni á hermannafjölskyldum 

að oft hafi verið erfitt þegar hermaðurinn kæmi heim því þá væri makinn sem er heima búin 

að kom sér upp ákveðinni rútínu sem þeir pössuðu illa inní. Í þessari rannsókn kom í ljósa að í 

þeim samböndum þar sem makinn hafði góð frí á milli þess sem hann var í burtu var eins og 

hann þyrfti nokkra daga til að komast inn í þá rútínu sem er í gildi á heimilinu. Setning sem 

lýsir þessu: „...mér finnst allt svona, það truflast allt í svona viku eftir að hún kemur heim...". 

Aftur á móti í þeim samböndum þar sem makinn er mjög mikið að heiman allt upp í 90% af 
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árinu er farið að gæta verulegs pirrings því öll verk önnur en dagleg störf eru hreinlega sett til 

hliðar og mjög lítill tími er til að sinna þeim. Setning sem lýsir þessu:„... maður kemst yfir 

minna og hlutir sem maður kannski mundi vera löngu búin að gera ef maður væri meira á 

staðnum þeir kannski dragast og dragast og dragast fram úr öllu...". Margir tala um að þeir 

reyni að vera búnir að taka mjög vel til áður en makinn kemur heim svo að það þurfi ekki að 

byrja á því þegar hann kemur svo fjölskyldan geti notið samverunnar saman fyrst eftir að 

hann kemur. Setning sem lýsir þessu:„...það er sko allt þrifið út úr dyrum þegar ég kem..." en 

í þeim tilfellum þegar makinn er mjög lítið heima þá getur þessi þáttur orðið af ágreiningsefni 

þegar báðir aðilar vinna mjög mikið og eru orðnir þreyttir eftir langa vinnuviku. Hver á þá að 

sjá um þessi verk? Setning sem lýsir þessu: „...fyrst reyndi ég svona á fimmtudegi eða 

föstudegi áður en hann kom heim að reyndi ég rosalega mikið að vera búin að taka til sko... 

svo hugsaði ég með mér, ég get ekki verið búin með þetta allt saman vera að burðast ein 

með heilt hús mína vinnu og öll börnin...".  

Í þjóðfélaginu telja margir að helsta ástæða þess að fólk sé í fjarbúð séu tekjurnar. 

Vissulega hefur það áhrif því margir eru að sækja í valda meiri og betur launuð störf sem ekki 

eru í boði á því svæði sem þeir búa. 

 Þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru í fjarbúð vegna neyðarúrræðis eða hvort 

hún væri hugsuð til frambúðar. Í þessari rannsókn kom fram að enginn þátttakandinn taldi 

þetta vera neyðarúrræði en vissulega væru það möguleikarnir á hærri launum sem hjálpuðu 

til við að ákveða hvort hjónin veldu þetta sambúðarform. Í rannsókn sem Duncan og Phillips 

(2010) gerðu í Bretlandi á því af hverju fólk velur fjarbúð kemur fram að fólk í fjarbúð sé að 

finna í öllum aldurshópum og að það hafi komið í ljós að fleiri velji þetta sambúðarform án 

þess að það sé í neyð og að fólk hugsi sér það yfirleitt ekki til frambúðar aðeins í ákveðið 

tímabil. 

Margir þátttakendur í rannsókninni litu á þær auknu tekjur sem þeir fengu í fjarbúðinni 

sem kjörið tækifæri til að borga hratt niður skuldir eins og af húsi og bíl en margir eru að 

stækka við sig í húsnæði. Þátttakendur eru sammála um að því hærri tekjur sem fólk hefur 

því meiri neysla er hjá þeim. Setning sem lýsir þessu:„...það eru allir að leika sér meira þegar 

hann er heima sko og ég finn það með okkur...finnst við sko eiga margt skilið sem okkur ekki 

fannst áður...eigum auðveldara með að réttlæta svona fyrir okkur..." 
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 Seinna atriðið er varðar ytri atriði eru mál sem snerta félagslíf hjónanna, þetta þema 

tengist hugtakahespunni: vinir, stórfjölskylda, ferðalög, áhugamál. Í rannsókninni kom fram 

að þeir sem eru heima eru að reyna að sinna sínum áhugamálum meðfram öllu öðru sem 

þarf að gera. Oft sitji félagslegi þátturinn á hakanum því það er mikið álag að sinna öllu sem 

snýr að heillri fjölskyldu og verða þá eigin þarfir æði oft útundan. Setning sem lýsir 

þessu:„...samhliða þessu er maður að reyna að halda í allt eins og það var mæta jafn oft í 

leikfimi og eitthvað svona en svo sé maður bara að það er ekki hægt sko..." 

 Hjónin voru öll sammála um að sterkt bakland frá stórfjölskyldu skipti miklu máli en 

það eru aðeins þrjár fjölskyldur af fimm sem höfðu stórfjölskyldu til að leita til. Ættingjar og 

vinir þeirra væru duglegir að bjóða fram aðstoð sína til að létta undir á marga vegu. Bæði til 

að vera hjá börnunum þegar þau eru veik svo makinn sem er heima komist til vinnu. Það eru 

ekki margir dagar sem aðeins annað foreldri á samkvæmt kjarasamningum til að vera heima 

hjá veikum börnum og eins ef foreldrar eru sjálfir veikir er erfitt að sinna börnum á meðan. 

Ein hjónin töluðu um félagslega einangrun og að þau væru ekki að orka það að hitta fólk 

þann stutta tíma sem makinn er heima og oft sé hann ekki heima þegar eitthvað er um að 

vera hjá vinafólki og þar af leiðandi hættir fólk að reikna með þeim. Sigrún Júlíusdóttir (2001) 

segir í bók sinni Fjölskyldur við aldahvörf að rannsóknir sýni að þrátt fyrir að nú búi aðeins ein 

kynslóð í hverju húsi sé samstaða og samhjálp að breytast þó sé ennþá mikið lagt upp úr 

reglulegu sambandi við upprunafjölskylduna.  

5.2. Umræður og ályktanir 

Í eftirfarandi karfla verða byrtar þær ályktanir sem draga má af þessari rannsókn út frá 

rannsóknarspurningunni og hverjar séu forsendur fyrir sambúðarforminu fjarbúð og hvort 

einhverjir kosti og ókostir séu við það. Í ljós kom að allir þátttakendur rannsóknarinnar töldu 

traust í sambandinu og dagleg samskipti vera þeir þættir sem skiptu mestu máli í fjarbúðinni. 

Einnig komi í ljós að þátttakendur töldu fleiri ókosti en kosti við þetta form. Þó voru dregnir 

fram margir kostir við það líka. 

  Svarið við spurningunni hvort ákvörðunin hafi verið neyðarúrræði eða hvort 

fjarbúðin væru hugsuð til frambúðar. Lesa má út úr niðurstöðum þessara rannsóknar að 

þátttakendur töldu fjarbúðina ekki vera neyðarúræði og má því segja að þar hrekist sú 

kenning sem rannsakandinn telur sig hafa orðið var við í umræðunni hér á Íslandi síðustu ár 

að þeir sem eru í fjarbúð séu það af illri nauðsyn. Það skal tekið fram að hér var einungis um 
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mjög lítið úrtak að ræða og á litlum hluta landsins. Það væri áhugavert að gera sambærilega 

rannsókn á mun stærra svæði þar sem tekin væru viðtöl við einstaklinga allstaðar af landinu 

til að skoða þetta nánar. Rannsakandinn varð ekki var við að það væri munur á upplifun 

hjónanna af fjarbúð hvort heldur það sé eiginkonan eða eignmaðurinn sem er fjarverandi 

vegna vinnu. 

  Kostirnir eru augljóslega að það gefur makanum ákveðin tækifæri til að þróa sig í 

starfi en víðast hvar erlendis eru mun fjölbreyttari störf í mörgum greinum atvinnulífsins. 

Einnig að það skili sér til fjölskyldunnar á þann hátt að einstaklingarnir eru glaðari og sáttari 

með sjálfan sig. Þau töldu það einnig mikinn kost að í flestum tilfellum eru tekjurnar mun 

hærri en þær sem fólk er að fá í laun fyrir sína vinnu í heimabyggð. Þeir sem hafa góð frí á 

milli þess sem þeir eru fjarri heimili nefna það sem kost við þetta sambúðarfyrirkomulag. Í 

rannsókninni kom einnig fram að þátttakendur töldu vera fleiri ókosti enn kosti við 

sambúðarformið fjarbúð.  

 Ókostirnir eru þeir að fólk upplifir söknuð og það er að einhverju leyti að missa af 

samvistum við börnin sín og börnin um leið að fara á mis við samvistir við báða foreldra sína 

og um leið á hefðbundið fjölskyldulíf dags daglega. Í rannsókninni kom fram að einhver af 

börnunum eru að glíma við kvíða og því væri áhugavert að skoða hvort þetta geti mögulega 

haft einhver áhrif á líðan barna í framtíðinni þ.e. hvort börn geti þróað með sér einhverja 

tengslarökun eða kvíðavanda. Nokkrir nefndu löng ferðalög og ferðaþreytu sem ókost. Einnig 

væri áhugavert að skoða hvort sá tími sem makinn er fjarvarandi bæði með tilliti til hversu 

lengi hann er í einu í burtu og eins hversu stóran hlut af árinu í % talið hann er í burtu geti 

haft einhver áhrif á hvernig til tekst.  

 Fram kom að einhverjir þátttakendur töldu að þetta sambúðarform henti ekki öllum 

hvorki persónulega né fjölskyldulega séð því það reynir mikið bæði á þá sem fara að heiman 

og þá sem eru heima en þó á ólíkan hátt. Það kemur ennfremur fram að það er mikilvægt 

fyrir hjón/pör að fara yfir alla þá þætti er snúa að fjarbúðinni áður en ákvörðunin er tekin. Að 

allir séu sáttir við ákvörðunina og gott væri að hafa í huga að útbúa einhverskonar 

samkomulag munnlegt eða skriflegt því ýmislegt ófyrirsjáanlegt getur komið upp. Áhugavert 

væri að skoða hvort að það hefði einhver áhrif á álag og kvíða hjá hjónunum/pörunum.  

Mikil samskipti í hvað formi sem þau eru hjálpa hjónum/pörum í þessari stöðu og má í 

því sambandi nefna þá miklu grósku sem er í tækninýjungu og samskiptamátum hjálpi mikið í 
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þessu sambandi. Það vakti athygli rannsakandans hvað þátttakendur nýttu sér gamla 

samskiptamátann að tala í síma þrátt fyrir allar þessar miklu nýjungar á fjarskiptamarkaði.,. 

Á þeim tíma sem rannsóknin stóð yfir átti rannsakandinn spjall við fjölmarga aðila sem 

ekki voru þátttakendur í sjálfri rannsókninni um sambúðarformið fjarbúð en höfðu samt 

bæði beina og óbeina reynslu af sambúðarforminu. Í einu slíku samtali við maka flugmanns 

sem vinnur mjög mikið frá fjölskyldunni þar kom fram að hún ákvað að vera heimavinnandi á 

meðan börnin væru lítil. Hún vildi sjá að stjórnvöld gerðu breytingar á skattalöggjöfinni 

þannig að öðrum makanum væri gert kleyft að nýta allan skattaafslátt beggja aðila. Með því 

hefðu hjón tækifæri til að velja það að makinn sem er öllu jöfnu heima væri heimavinnandi 

og hefði því betri tíma til að sinna börnunum og öllum þeim verkum sem sinna þarf hjá 

fjölskyldum í dag.  

Efla þarf fræðslu fyrir bæði verðandi foreldra og fólk með ung börn. Anna Karolína 

Stefánsdóttir fjölskylduráðgjafi á Heilsugæslustöðinni á Akureyri hefur frá árinu 1987 verið í 

forsvari fyrir Þróunar verkefnið Nýja barnið en það verkefni er í gangi enn þann dag í dag en í 

því felst meðal annars fyrirbyggjandi fræðsla, aukið eftirliti og tilfinningalegri úrvinnslu. Árið 

2000 gaf Landlæknisembættið út bók um verkefnið en Anna Karolína fjallar um verkefnið í 

bókinni Fjölskyldan uppspretta lífsgilda (1994). Þar segir hún að verkefnið geri kröfur um 

samhæfingu starfshópa innan heilsugæslunnar og aukinnar fjölskylduverndar í tengslum við 

mæðravernd en lesa má um verkefnið á heimasíðu stöðvarinnar (Heilsugæslustöðin á 

Akureyri 2014). Þrátt fyrir að verkefnið hafi staðið í rúm tuttugu ár og samvinna um 

þróunarverkefnið hafi teygt sig inní ráðuneyti og alþingi þá talar Anna Karólína (1994) um að 

helstu fjötrar verkefnisins hafi verið skilningar skortur stjórnvalda. Því miður er löng bið eftir 

þjónustunni og komast færri að en vildu og því löngu ljóst að það þarf miklu fleiri fagaðila til 

að geta sinnt þessu eins og best verður á kosið. Anna Karolína (2006) segir einnig frá 

verkefninu í bókinni Heilbrigði og heildarsýn en þar kemur m.a. fram að frá árinu 1998 sé 

Nýja barnið  ekki lengur þróunnarverkefni heldur fastur liður í vinnulagi 

heilsugæslustöðvarinnar og  árangurinn fyrst og fremst sýnilegur í starfsaðferðum. Eins og 

áður hefur komið fram gerðu Tómas Helgason og fl. rannsókn 1975 á heilbrigði sjómanna og 

sjómannsfjölskyldum síðan eru liðin mörg ár og lítið sem ekkert verið rannsakað síðan. Það 

vær mjög æskilegt að gera fleiri rannsóknir bæði á sjómannafjölskyldum og fjölskyldum sem 

búa í fjarbúð. Það vær t.d. tilvalið að skoða vel félagslega stöðu og líðan barna og hvort 
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fjarbúð til lengri tíma hefði einhver árhrif á hjónabandið. Eins væri mjög gott ef skólakerfið 

væri betur meðvitað um þau börn sem koma frá heimilum þar sem foreldrar þeirra eru í 

fjarbúð og hefðu ákveðna stefnu í þeim málum og í henni fælist að fjölskyldur hefðu kost á 

að fara til ráðgjafa. Sjálf tók ég þátt í að útbúa meðferðarúrræði sem var lokaverkefni í 

fjölskyldumeðferðarnáminu en það heitir Fjölskyldumeðferð í leik, grunn og framhaldskólum 

sem vel gæti nýst fyrir þennan hóp en samkvæmt lögum um leik, grunn, og framhaldsskóla 

er talað um að sveitarfélögin skulu tryggja að sérfræðiþjónusta sé veitt og að hún skuli vera í 

boði fyrir nemendur og fjölskyldur þeirra svo vissulega getur fjölskyldumeðferð verið eitt af 

þeim úrræðum. 

Fjölskyldustefna íslenskra stjórnvalda er nú komin þó nokkuð til ára sinna en eins og áður 

hefur komið fram er hún frá árinu 1998. Nú síðustu ár hafa verið miklar breytingar í íslensku 

þjóðlífi í kjölfar hins svokallaða "hruns" og má því segja að það sé afar brýnt að endurskoða 

þá stefnu og þar væri nauðsynlegt að hafa í huga allar þær miklu breytur sem eru í 

fjölskyldum í dag, eins og margs konar fjölskylduform og mismunandi aðstæður fólks til að 

sinna foreldrahlutverkinu. Á síðustu mánuðum hefur höfundur þessara rannsóknar fundið 

mikla vakningu í málefnum tengdum fjölskyldum og fjölskylduvernd og hafa nokkrar 

ráðstefnur verið á sýðustu mánuðum tengt því efni. Fleiri viðburðir tengdir efninu eru 

framundan og má þar nefna ráðstefnu Velferðarráðuneytisins stendur fyrir Fjölskyldustefnur 

á norðurlöndum og velferð barna (Velferðarráðuneytið 2014).  

5.3. Lokaorð 

Vinnan við verkið hefur verið áhugaverð og lærdómsrík fyrir rannsakandann. Hún gaf gott 

tækifæri til að kynna sér fjarbúð og hvaða áhrif hún hefur á líf þeirra sem við hana búa. 

Mikilvægt er að hjónin/pörin ræði saman um væntingar og viðhorf til fjarbúðarinnar áður en 

til hennar er stofnað. Ætla má að þetta sé eitt fyrsta verkefnið þar sem fjallað er um hugtakið 

fjarbúð á Íslandi og því mætti kalla þetta eins konar forrannsókn eða grunn sem líta má á 

sem undirbúning að víðtækara verkefni. 

Í upphafi rannsóknarinnar var lagt af stað með rannsóknarspurningu sem varðarði hugtakið 

fjarbúð og forsendur hennar, kosti og ókosti. Rannsakandinn álítur að 

rannsóknarspurningunni hafi verið svarað þó að svörin við henni hafi verið margþætt. 

Rannsóknin gefur vísbendingu um að sambúðarformið sé ákjósanlegur kostur fyrir marga, en 

þó þurfi að hafa í huga hvaða áhrif hún hefur á líðan paranna/hjónanna sjálfra og barnanna.  
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 Það var ánægjulegt að upplifa hversu miklar upplýsingar hjónin voru tilbúin að gefa 

svo á sem bestan hátt mætti varpa ljósi á hvaða sýn þau hefðu almennt á sambúðarformið 

fjarbúð og sína eigin reynslu, hvað þau telja að þurfi að koma til svo að hún gangi vel. 

Niðurstöður gefa þó ákveðnar vísbendingar um þætti er varða fjarbúð og sýna upplifun 

þátttakenda í rannsókninni. Mikill meirihluti þeirra upplifir fjarbúð á jákvæðan hátt. Gildi 

rannsóknarinnar felst einkum í því að fjarbúð hefur lítið verið rannsökuð hér á landi. Í 

vinnunni við heimildaröflun, lestur fræðirita og rannsókna hefur þekking rannsakandans á 

viðfangsefninu aukist mikið og hann öðlast aukna víðsýni gagnvart þessu sambúðarformi. 

Einnig hefur rannsakandinn lært hversu mikilvæg fagleg vinnubrögð eru þegar tekin eru 

viðtöl og einnig við úrvinnslu gagna. Við heimildaröflun lagði rannsakandi mikla vinnu í leit að 

íslensku efni um fjarbúð, en svo virðist sem ekki sé mikið til af slíku efni. 

 Rannsakandi ber þá von í brjósti að þessi ritgerð geti orðið til þess að vekja umræður 

um áhrif fjarbúðar á fjölskyldur í heild og einstaklinga innan hennar, efni sem lítið hefur verið  

rannsakað hér á landi. Slík umræða getur verið gott innlegg í málefni íslenskra fjölskyldna í 

dag og vakið fólk til frekari umhugsunar um margbreytileika fjölskyldugerða. Þannig  geti hún 

hugsanlega einnig komið að gagni við stefnumótun og aðgerðaþróun á sviði 

fjölskylduþjónustu. 

_____________________________ 

Fanney Jónsdóttir  
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Fylgiskjal 1 
 
 
Spurningavísi. 

1. Aldur fólks, menntun og atvinna? 

 Hvar starfar makinn sem fer að heiman? Hve lengi er hann fjarverandi og í hvað langan tíma 

í einu.(Hversu stóran hluta ársins og hversu lengi í einu)?  

 

2. Er parið í sinni fyrstu sambúð eða á hann/hún fleiri sambúðir að baki? 

 

3. Hversu lengi hefur parið verið í sambúð? 

 

4. Aldur barna og kyn. Hverjar eru félagslegar aðstæður þeirra og líðan? (Eiga þau börn úr 

fyrri samböndum?) 

 

5. Forsendur. Af hverju völdu þau þetta sambúðarform og hvað telja þau að þurfi að vera til 

staðar svo að það gangi? 

 

6. Þeirra eigin reynsla á fyrirkomulaginu, kostir og ókostir? 

 

7. Samskiptaform: Senda þau skilaboð úr síma eða úr tölvu eða ræða þau saman í síma eða 

notar fjölskyldan Skype – eða annað? 

 

8. Hvernig er hlutum háttað þegar ræða þarf alvarleg málefni? Eru þau geymd þar til makinn 

kemur heim eða eru þau rædd í síma eða eru notuð önnur samskiptaform, svo sem SMS eða 

samskiptamiðlar á netinu (Skype, Facebook, Whatsapp, Twitter)? 
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9. Hafa þau stuðning frá stórfjölskyldunni og ef svo er á hvaða hátt? Hvernig er samskiptum 

háttað innan hennar og hvernig er samheldnin? 

 

10. Verkaskipting á heimilinu? Sinnir makinn sem fer að heiman heimilisstörfum þegar hann 

er heima? Hefur hann eitthvert hlutverk eða er það sá maki sem er allajafna heima sem 

sinnir daglegum rekstri heimilisins, þ.e. bæði þegar báðir eru heima og þegar hann er einn 

heima? 

 

11. Hafa þau gert með sér einhvers konar samkomulag/hjónasamning, skriflegan eða 

munnlegan? Hvernig sjá börnin þetta? Hver er þeirra reynsla? 

 

12. Hver er almenn sýn þeirra á fjarbúð: er þetta neyðarúrræði eða hafa þau hugsað sér 

þetta sambúðarform til frambúðar?  
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Fylgiskjal 2                                                                                                     Akureyri, desember 2013 

 
Hugtakið fjarbúð: hverjar eru forsendur þess, kostir og ókostir?  

Rannsókn/könnun á fjarbúð. 

 

Upplýst samþykki 

Það er staðfest og samþykkt að undirritaður þátttakandi, gefur Fanneyju Jónsdóttur, 

meistaranema í fjölskyldumeðferð við Háskóla Íslands, upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku í 

djúpviðtalarannsókn um upplifun hjóna í fjarbúð. Nafnleynd er heitið og enn fremur að 

upplýsingar verði ekki hægt að rekja til einstaklinga að úrvinnslu lokinni. Viðtölin verða tekin 

upp á upptökutæki. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningar í samræmi við lög 

nr. 77/2000 um persónuvernd.  

 Gögn rannsóknarinnar verða eingöngu í höndum rannsakanda og geymd hjá honum 

meðan á úrvinnslu stendur. Að úrvinnslu lokinni verður gögnum eytt, nánar tiltekið fyrir júní 

2014. 

Mér er heimilt að svara eingöngu þeim spurningum sem mér líður vel með að svara 

auk þess sem ég get hætt þátttöku í rannsókninni án frekari skýringa eða eftirmála. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Sigrún Júlíusdóttir, prófessor í félagsráðgjöf 

við Háskóla Íslands, sigjul@hi.is, sími 525 4505. 

 

Þátttakandi:                       ____________________________________ 

 

Rannsakandi                                                                          Ábyrgðarmaður rannsóknar 

 

_________________                                                             _______________________ 

Fanney Jónsdóttir                                                                   Dr. Sigrún Júlíusdóttir 

M.A.-nemi í fjölskyldumeðferð                                            prófessor í félagsráðgjöf 
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