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Útdráttur 

Fjármál stjúpfjölskyldna hafa ekki verið skoðuð sérstaklega hér á landi til þessa og er 

erfitt að nálgast upplýsingar um stjúpfjölskyldur þar sem opinberar tölur hjá Hagstofu 

Íslands eru ekki til um þessa fjölskyldugerð. 

Ritgerðin fjallar því um útgjöld stjúpfjölskyldna, skilgreining á 

stjúpfjölskyldu og opinberar tölur eins og fjöldi barna við skilnað og sambúðarslit. 

Einnig er farið ofaní í inntak forsjár í barnalögunum, lög um mannanöfn og erfðalög 

er snúa að stjúpbörnum. Lögð var fyrir netkönnun fyrir 240 einstaklinga í 

stjúpfjölskyldum. Þó svo að svarhlutfall könnunarinnar hafi ekki verið nema tæp 40% 

gefa meginniðurstöður könnunarinnar til kynna að meðlag dugi ekki til framfærslu 

barna. Þrátt fyrir það virðist yfirleitt ríkja sátt milli maka og fyrrverandi maka um 

greiðslur varðandi framfærsluna eða í 65% svara þátttakenda. Foreldrar skiptast á að 

hafa barnið hjá sér í fríum í 38% tilvika en rúmlega 31% gera það ekki. Ríflega 

helmingur fyrrverandi maka tekur aldrei þátt í útgjöldum tengd fríum barna sinna. 

Flestir nota lögheimili barns sem viðmið hver eigi að framfæra það. Stjúpforeldrar 

telja hlutverk sitt sem foreldri mjög mikilvægt eða yfir 90% svarenda. Þær 

niðurstöður eru styrkur fyrir þessa fjölskyldugerð.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaáfangi í námi mínu til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Áhugi minn á þessu viðfangsefni vaknaði þegar bróðir minn hóf sambúð með 

konu sem deilir forsjá dóttur sinnar með barnsföður sínum. Undirbúningur 

ritgerðarinnar hófst vorið 2008 og hefur vinnan við hana staðið yfir í 10 mánuði með 

nokkrum hléum.  

 Leiðbeinanda mínum Dr. Sigrúnu Júlíusdóttur prófessor, þakka ég leiðsögnina 

og aðstoðarleiðbeinandanum, Valgerði Halldórsdóttur félagsráðgjafa og MA þakka ég 

stuðning, aðstoð og aðganginn að netfangalista Félags stjúpfjölskyldna og 

Stjuptengsl.is. Ekki síst er ég þeim þakklát fyrir að veita mér tækifæri á að vinna að 

þessari rannsókn sem ekki hefur verið gerð áður hér á landi. Leiðsögn þeirra hefur 

verið mér mjög lærdómsrík.  

Móður minni, Kristjönu Unni Valdimarsdóttur, vil ég þakka sérstaklega fyrir 

stuðning, aðstoð, þolinmæði og yfirlestur við gerð þessarar ritgerðar. Þá fær 

Þormóður Skorra Steingrímsson hdl. bestu þakkir fyrir yfirlestur lagakafla. 

Yfirmönnum mínum hjá Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga þakka ég mikilvægan 

skilning með því að veita mér sveigjanlegan vinnutíma. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka sambýlismanni mínum, dóttur minni og öðrum fjölskyldumeðlimum fyrir 

óendanlega þolinmæði og umburðarlyndi. 
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Inngangur 

Eitt af hlutverkum félagsráðgjafa er að vinna að rannsóknum á sviði fjölskyldumála. 

Slíkar rannsóknir geta stuðlað að því að þróa og bæta fjölskyldu- og félagsmálastefnu 

samfélagsins og  síðast en ekki síst að skapa umræður um málefni fjölskyldunnar. 

Stjúpfjölskyldan er sú fjölskyldugerð sem vaxið hefur hvað hraðast á Íslandi. 

Sú aukning er samhliða aukinni skilnaðartíðni líkt og hjá öðrum vestrænum þjóðum á 

síðustu áratugum. Þrátt fyrir að rannsóknir á stjúpfjölskyldum hafi aukist á 

undanförnum árum eru engar rannsóknir til hér á landi sem mér er kunnugt um sem 

beina sjónum sínum að útgjöldum stjúpfjölskyldna vegna barna og stjúpbarna. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að nálgast yfirlit um útgjöld stjúpfjölskyldna 

vegna framfærslu barna og kanna hvort sátt sé á milli foreldra um útgjöld vegna 

framfærslunnar. Þessar upplýsingar geta komið að gagni á sviði opinberar 

stefnumótunar og nýst til frekari rannsókna á málefnum stjúpfjölskyldunnar.  

Ritgerðin byggist á rannsókn á upplýsingum úr netkönnun sem lögð var fyrir 

einstaklinga á netfangalista Félags stjúpfjölskyldna og Stjuptengsl.is. Rannsóknin 

byggist á megindlegri rannsóknaraðferð og er hér um forkönnun að ræða þar sem 

viðfangsefnið hefur ekkert verið skoðað áður hér á landi svo vitað sé.  

Ritgerðin skiptist upp í tvo meginhluta. Fyrri hluti ritgerðarinnar er fræðilegur 

og fjallar um skilgreiningu á stjúpfjölskyldunni og hvernig sú fjölskyldugerð birtist í 

opinberum gögnum og lögum er snúa að henni. Í seinni hlutanum, 

rannsóknarhlutanum, er greint frá aðferð rannsóknarinnar og niðurstöðum. Þá er 

ritgerðinni skipt upp í fjóra kafla. Í inngangi er fjallað um aðalatriði ritgerðarinnar og 

greint frá hvaða spurningum henni er ætlað að svara. Fyrst kaflinn fjallar um 

fræðilegt sjónarhorn og greinir frá helstu skilgreiningum á stjúpfjölskyldum, fjölda 

barna við skilnaði og sambúðarslit í opinberum gögnum. Sagt frá helstu lögum sem 

snerta stjúpfjölskyldur og fjallað um rannsóknir á fjölskyldum og um fjármál 

stjúpfjölskyldna erlendis og hér heima. Annar kaflinn greinir frá aðferð 

rannsóknarinnar, þátttakendum, mælitæki og rannsóknarsniði, undirbúningi og 

framkvæmd og takmörkunum. Í þriðja kafla er greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Í fjórða og síðasta kaflanum eru niðurstöður teknar saman og þær 
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ræddar. Í viðauka er síðan spurningakönnunin í heild sem send var í netkönnuninni til 

þátttakenda. 
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1. Fræðilegt sjónarhorn 

Stjúpfjölskyldur hafa alla tíð verið til. Þeirra er getið í Biblíunni, í Íslendingasögum 

og ævintýrum. Hver kannast ekki við vondu stjúpuna úr gömlu ævintýrunum eins og 

Öskubusku og Hans og Grétu? Þær hafa líka birst í kvikmyndum og leikritum 

nútímans.  

Stjúpfjölskyldan er sú fjölskyldugerð sem fylgir oftast í kjölfarið á skilnaði og 

verður sífellt algengari. Þetta má sjá í tölum um fjölda skilnaða og sambúðarslita 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Valgerður Halldórsdóttir (2006) skilgreinir 

stjúpfjölskylduna þannig að stjúpfjölskylda sé fjölskylda þar sem annar, eða báðir 

aðilar sem til hennar stofna, eigi barn eða börn með öðrum aðilum. Stjúpfjölskyldur 

myndast oftast í kjölfar skilnaða en einnig getur myndun stjúpfjölskyldna orðið hjá 

þeim sem aldrei hafa verið í sambúð, hjá ekkjum og ekklum og börn getin í 

framhjáhaldi.  

Misjafnt er hvernig þeir sem eru í stjúptengslum skilgreina fjölskyldur sínar 

en algengast er að stjúpbörn og stjúpforeldrar teljist ekki sem hluti af fjölskyldunni 

(Valgerður Halldórsdóttir, 2006). Skilgreining stjúpfjölskyldu virðist vera sú sama í 

öðrum löndum og til dæmis skilgreinir National stepfamily resource center 

stjúpfjölskyldu sem fjölskyldu þar sem eitt foreldri eða báðir foreldrar koma með 

börn úr fyrri sambúðum eða hjónaböndum (National stepfamily resource center. e.d.).  

Þrátt fyrir að fjölskyldukerfið stækki í gegnum stjúptengsl virðist það ekki 

auka styrk fjölskyldunnar sem stuðningsnet. Börn fædd utan hjónabands munu líklega 

verða hluti af stjúpfjölskyldum einhvern tímann. Með fleiri sambúðum verður 

fjölskyldunetið æ flóknara og erfiðara að skilgreina það (Valgerður Halldórsdóttir, 

2006).  

Í nýsjálenskri rannsókn frá árinu 2004 kemur fram samhengi á milli góðra 

tengsla stjúpbarna og stjúpforeldra og aukinnar þátttöku stjúpforeldranna í lífi 

barnanna. Stjúpforeldrar höfðu tilhneigingu til að telja tengsl kynforeldra og barna 

meiri en þau sjálf (Pryor, 2004). Það virðist algengast að einstaklingar í 

stjúpfjölskyldum eða stjúptengslum tilgreini ekki hvort annað sem hluta af 

fjölskyldunni. Fer það oft eftir því hvernig tengslum er háttað og afstöðu þeirra hvor 
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til annars. Að upplifa sig utangarðs er algeng tilfinning í stjúpfjölskyldum (Valgerður 

Halldórsdóttir. e.d.a).  

Í rannsókninni Ungmenni og ættartengsl kemur meðal annars fram að 4% af 

816 svarendum telja föður sinn vera utan fjölskyldu og 3,6% af 223 töldu alsystkini 

hjá foreldri sem það átti ekki lögheimili hjá, utan fjölskyldu. Þá töldu 2,9% af 273 

hálfsystkini á lögheimili utan fjölskyldu og einnig voru 12,5% af 248 sem töldu 

hálfsystkini hjá foreldri sem það átti ekki lögheimili hjá, utan fjölskyldu. Einnig töldu 

12% svarenda sem höfðu reynt skilnað foreldra sinn að föðuramma og föðurafi væru 

utan fjölskyldunnar (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug 

Magnúsdóttir, 2008).  

 

1.1.  (Ó)sýnileiki opinberum gögnum 

Hagstofa Íslands skráir ekki sérstaklega stjúpfjölskyldur heldur eru þær flokkaðar 

með kjarnafjölskyldum. Það er meðal annars ástæða fyrir því þess að erfitt er að fá 

nákvæmar tölur um fjölda þeirra sem búa í stjúpfjölskyldum hér á landi. Slíkar 

skráningar eru gerðar hjá sænsku hagstofunni (Statistiska Centralbyrån). Reynt hefur 

verið að nota ýmsar aðferðir hér á landi til að kanna stærð þessa hóps. Þar sem 

stjúpfjölskyldur verða til meðal annars við skilnað er vert að skoða skilnaðartíðni og 

sambúðarslit til að fá einhverjar vísbendingar um stjúptengsl eða stjúpfjölskyldur 

(Valgerður Halldórsdóttir, 2006). 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands eru sambúðarslit að meðaltali 720 á 

hverju ári og skilnaðir 523 eða alls 1243. Af þeim eru alls 459 skilnaðir og 

sambúðarslit þar sem engin börn koma við sögu. Fjöldi barna við skilnað eða 

sambúðarslit eru að meðtaltali 1200 á ári. Það eru um 1,5% af meðaltalsfjölda allra 

barna 17 ára og yngri á árunum 1991-2001 (sjá mynd 1). Í 62% tilvika skilnaða og 

sambúðarslita koma 2 börn eða fleiri sem við sögu (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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Mynd 1. Fjöldi barna við skilnað og sambúðarslit (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Ef skoðaðar eru tölur um hver fer með forsjá barna við skilnað eða 

sambúðarslit kemur í ljós að verulegar breytingar hafa orðið í forsjá barna á síðustu 

árum. 

 

Mynd 2. Forsjá barna við skilnað (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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Mynd 3. Forsjá barna við sambúðarslit (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Myndir 2 og 3 sýna glögglega þá miklu breytingu sem varð um mitt ár 2006 eftir að í 

gildi tóku breytingar á barnalögunum nr. 76/2003 þar sem sameiginleg forsjá var gerð 

að meginreglu eftir skilnað eða slit skráðrar sambúðar. Til að gefa aðeins gleggri 

mynd af þessari fjölskyldugerð er vert að líta á myndir 4 og 5.  

 

Mynd 4. Fjölskyldugerð á lögheimili barna sem fædd voru 1990 (Ólöf Garðarsdóttir, 

munnleg heimild, 22. febrúar 2008). 
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Mynd 5. Fjölskyldustaða barna sem ekki búa hjá báðum kynforeldrum (Ólöf 

Garðarsdóttir, munnleg heimild, 22. febrúar 2008). 

Þær myndir sýna að sá hópur barna fer sífellt stækkandi sem býr í fjölskyldugerð þar 
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Íslands eru unnar hjá gagnagrunni mannfjöldadeildar og eru bráðabirgðatölur sem eru 

í vinnslu (Ólöf Garðarsdóttir, munnleg heimild, 22. febrúar 2008).  
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Lítið ber á lagagreinum sem snúa að réttindum stjúpforeldra eða 

sambúðarforeldra, en löggjafinn veitir þó stjúpforeldrum og stjúpbörnum rétt til að 

skorast undan almennri vitnaskyldu ef sakborningur er stjúpforeldri eða stjúpbarn, 

samanber c lið 50. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála (Valgerður 

Halldórsdóttir, e.d.b). 

Til að skoða betur hvernig komið er að málum stjúpfjölskyldna í lögum er 

vert að skoða hvaða lög koma að stjúpfjölskyldum, stjúpbörnum eða stjúpforeldrum. 

 

1.2.1  Barnalögin 

Í Barnalögunum nr. 76/2003 er stjúpforeldri sem er í sambúð ætlað að annast forsjá 

ásamt forsjáforeldrinu við skráningu í sambúð eða hjónaband. 

Í 1. kafla laganna er greint rétt barns til að þekkja báða foreldra sína. Í 1. mgr. 

1. gr. segir að barn eigi rétt á að þekkja báða foreldra sína og móður er skylt að feðra 

barn sitt þegar feðrunarreglur 2. gr. sömu laga eiga ekki við.  

Foreldraskyldur og forsjá barns: 

Í 28. gr., barnalaga nr. 76/2003 um foreldraskyldur og forsjá barns er skýrt kveðið á 

um hverjar skyldur foreldra eru, en þar kemur eftirfarandi fram: 

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

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

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

eru þeir forsjárskyldir við það (Barnalög nr. 76/2003).  

Þá segir í 29. gr. sömu laga að taki foreldri upp sambúð með öðrum sé forsjáin líka 

hjá stjúpforeldri, þannig að þarna fara þrír með forsjána í einu.  

Barn á rétt á forsjá beggja foreldra sinna sem eru í hjúskap, sbr. þó 3. mgr. 31. gr., 

eða hafa skráð sambúð sína í þjóðskrá. 

Ef foreldri, sem er ekki í hjúskap og fer eitt með forsjá barns síns, gengur í hjúskap 

eða tekur upp sambúð með öðrum en hinu foreldrinu er forsjá barns einnig hjá 

stjúpforeldri eða sambúðarforeldri, enda hafi skráð sambúð í þjóðskrá staðið 

samfleytt í eitt ár. Forsjá stjúpforeldris eða sambúðarforeldris varir eingöngu 

meðan hjúskapur eða sambúð stendur, sbr. þó 2. mgr. 30. gr. (Barnalög nr. 

76/2003). 
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Framfærsla barns: 

Í IX. kafla barnalaga nr. 76/2003 um framfærslu barns og fjallar um skyldur foreldra 

og stjúpforeldra til framfærslu barns eða barna er ótvírætt kveðið á um að 

stjúpforeldrum sé skylt að framfæra stjúpbarn sem sitt. En í 53. gr. laganna kveður 

svo á:  

Skylt er foreldrum, báðum saman og hvoru um sig, að framfæra barn sitt. 

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

Skylt er stjúpforeldri að framfæra stjúpbarn sitt svo sem eigið barn þess væri ef 

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

fer með forsjá barns samkvæmt sama ákvæði (Barnalög nr. 76/2003). 

Þá stendur í 54. gr. sömu laga um meðlag með barni við skipan forsjár þess 

að: 

 [Meðlagsgreiðslur með barni skal ávallt ákveða við skilnað foreldra að borði og 

sæng og við lögskilnað, svo og við ákvörðun forsjá barns eða lögheimili vegna 

slita foreldra á sambúð sem skráð hefur verið í þjóðskrá.] Sama á við þegar 

foreldrar gera með sér samning á breytingu á forsjá skv. 32. gr. (Barnalög nr. 

76/2003). 

 

Meðlag er greitt með barni eða börnum til forsjáraðila til framfærslu þegar fólk skilur 

eða slítur sambúð. Ekki er hægt að fara fram á lægra meðlag en sem nemur 

barnalífeyri Tryggingastofnunar ríkisins eins og hann er á hverjum tíma 

(Tryggingastofnun ríkisins, e.d.; Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, e.d.). 

Innheimtustofnun sveitarfélaganna sér um að innheimta greiðslur hjá 

meðlagsgreiðendum en Tryggingastofnun ríkisins hefur milligöngu um 

meðlagsgreiðslurnar til forsjáraðila (Innheimtustofnun sveitarfélaga, e.d.).  

Þegar foreldri fer eitt með forsjána og fer í sambúð, eins og kom fram hér að 

ofan, er það í raun eitt af fáum tilvikum þar sem stjúpforeldri er rétthærra en 

eftirlifandi kynforeldri þegar kemur að málefnum stjúpbarna þeirra (Valgerður 

Halldórsdóttir, e.d.a).  

Öðruvísi er kveðið á um þegar foreldri er með sameiginlega forsjá. Þá segir í 

30. gr. barnalaga nr. 76/29003: 
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Nú fara foreldrar sameiginlega með forsjá barns og annað þeirra andast og fer þá 

eftirlifandi foreldri eitt með forsjána ásamt maka sínum eða sambúðarmaka, sbr. 3. 

mgr. 29. gr., ef því er að skipta. 

Nú hefur annað foreldrið farið með forsjá barns og fer þá stjúpforeldri eða 

sambúðarforeldri, sem einnig hefur farið með forsjána, sbr. 3. mgr. 29. gr., áfram 

með forsjá eftir andlát forsjárforeldris (Barnalög nr. 76/2003). 

 

Í barnalögum nr. 20/1992 sem féllu úr gildi með lögum nr. 76/2003 fengu 

sambúðarforeldrar og stjúpforeldrar sjálfkrafa forsjá yfir barni maka eða 

sambúðarmaka við stofnun hjúskapar eða sambúðar. Í nú gildandi lögum eru annars 

vegar gerðar kröfur til lengdar sambúðar foreldris og sambúðarmaka áður en 

sambúðarforeldri fær forsjá fyrir barni maka síns og hins vegar er krafa um að 

kynforeldrið hafi áður farið eitt með forsjána samanber 2. mgr. 30. gr. Lögin frá 2003 

skikka stjúpforeldra til að veita stjúpbörnum sínum forsjá en geta svo verið sviptir 

henni við skilnað eða sambúðarslit án þess að hafa neitt um það að segja. Þá er 

stjúpbörnum ekki tryggður neinn umgengisréttur við stjúp- eða sambúðarforeldri við 

skilnað eða sambúðarslit (Valgerður Halldórsdóttir, e.d.b).  

 

1.2.2.  Lög um mannanöfn 

Í 2. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1996 um mannanöfn er hægt að breyta kenninafni á barni. 

Greint er frá því að dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til þess að feðrað barn sé kennt 

til stjúpforeldris. Leita á þó til samþykkis þess kynforeldris sem ekki fer með forsjá 

barnsins, ef það er hægt, áður en ákvörðun er tekin. Ef kynforeldri er ekki samþykkt 

breytingu á kenninafni barnsins getur dómsmálaráðherra samt engu að síður leyft 

breytinguna ef sérstaklega stendur á og telja verður að breytingin verði barninu til 

verulegs hagræðis. Ákvörðunin er einnig háð samþykki stjúpforeldris  

Þrátt fyrir að kenninafni barnsins hafi verið breytt hefur það engin réttindi 

fyrir það sjálft eða stjúpforeldrið; þetta hefur eingöngu með skráningu í þjóðskrá að 

gera. 
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1.2.3.  Lög um ættleiðingar 

Í 1. mgr. 25. gr. laga nr. 130/1999 um ættleiðingar kemur fram að við ættleiðingu 

öðlast kjörbarn sömu réttastöðu gagnvart kjörforeldrum, ættmennum þeirra og þeim 

sem eru í kjörsifjum við þá eins og það væri eigið barn kjörforeldra. Á sama tíma 

falla öll lagaleg tengsl barnsins niður við kynforeldra þess og önnur ættmenni sem eru 

í kjörsifjum við þá, nema lögin kveða öðruvísi á um það. Í annarri málsgreininni er 

greint frá því þegar annað hjóna ættleiðir barn hins eða kjörbarn, þá fær barnið 

réttarstöðu sem það væri eigið barn þeirra hjóna. Það sama á við þá sem eru í óvígðri 

sambúð. 

 

1.2.4. Erfðalög 

Í 8. gr. erfðalaganna nr. 8/1962 er greint frá eftirfarandi: 

 Heimilt er því hjóna, sem lengur lifir, að sitja í óskiptu búi með ófjárráða niðjum 

látins maka síns, sem ekki eru niðjar þess, ef sá eða þeir sem fara með forsjá eða 

lögráð hinna ófjárráða niðja veita samþykki sitt til þess, enda hafi hið látna ekki 

mælt svo fyrir í erfðaskrá að skipti skuli fara fram. Ef það hjóna, sem lengur lifir, 

fer með forsjá eða lögráð ófjárráða stjúpniðja sinna á það þó rétt á setu í óskiptu 

búi eins og mælt er fyrir um í 7. gr. (Erfðalög nr. 8/1962).  

Samkvæmt þessum upplýsingum er ekki ýkja margt sem stjúpforeldrar hafa rétt á 

gagnvart stjúpbörnum sínum og öfugt. Rétturinn er í raun lítill sem enginn nema 

foreldrið ættleiði stjúpbarn sitt, þrátt fyrir miklar skyldur við framfærslu. Alls hafa 

359 börn verið stjúpættleidd frá 1991 til 2007 (Hagstofa Íslands e.d.).  

 

1.2.5. Lög um fæðingar- og foreldraorlof 

Í lögum nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof er hvergi minnst á rétt 

stjúpforeldra til fæðingar- eða foreldraorlofs.  Þar sem það er bundið við kynforeldra. 

Til dæmis ef kona gengur með barn og er í sambúð með öðrum en kynföður  við 

fæðingu þess á stjúpfaðirinn engan rétt til fæðingar- eða foreldraorlofs.  

Það er margt í lögunum sem ekki er nógu skýrt gagnvart stjúpforeldrum. Þeir 

hafa ákveðnum skyldum að gegna, eins og vegna framfærslu, en fá eingöngu að 
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annast barnið við andlát forsjárforeldris ef forsjárforeldrið hefur farið eitt með 

forsjána, annars fer barnið til kynforeldris þó svo að stjúpforeldrið hafi haft þær 

skyldur að framfæra það.  

 

1.2.6. Mannréttindayfirlýsing sameinuðu þjóðanna 

Því má spyrja að því hvort velferðaröryggi barna fólks í stjúptengslum sé tryggt í 

samræmi við þær skuldbindingar sem Ísland hefur undirritað með aðild að 

alþjóðasamningum. Fram kemur í Mannréttindayfirlýsingu sameinuðu þjóðanna í 25. 

gr. sem lagði grunn að velferðarríkinu.  

Allir eiga rétt á lífskjörum sem nauðsynleg eru til verndar heilsu og vellíðan þeirra 

sjálfra og fjölskyldu þeirra. Telst þar til fæði, klæði, húsnæði, læknishjálp og 

nauðsynleg félagsleg þjónusta, svo og réttur til öryggis vegna atvinnuleysis, 

veikinda, fötlunar, fyrirvinnumissis, elli eða annars sem skorti veldur og menn geta 

ekki við gert. 2. Mæðrum og börnum ber sérstök vernd og aðstoð. Öll börn, hvort 

sem þau eru fædd innan eða utan hjónabands, skulu njóta sömu félagslegu verndar 

(Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, e.d.).  

 

1.3. Hagsmunamál stjúpfjölskyldna 

Í kjölfar aukinnar skilnaðartíðni á níunda áratugnum hafa rannsóknir og áhugi á 

stjúpfjölskyldum aukist og samtök stjúpfjölskyldna verið stofnuð víðs vegar. Í  

Bandaríkjunum stofnuðu hjónin Emily B. Visher og John S. Visher samtök fyrir 

stjúpfjölskyldur í Lincoln í Nebraska, Stepfamily Association of America, árið 1979. 

Tilgangurinn með stofnuninni var að veita fræðslu- og stuðningsnámskeið fyrir 

stjúpfjölskyldur og vera miðstöð upplýsinga fyrir þær. Um tíu árum síðar hafði áhugi 

fræðimanna aukist og rannsóknir á sviðinu eflst mikið með útgáfu bóka um skilnaði 

(Valgerður Halldórsdóttir, 2006). Samtökin hafa nú sameinast öðrum 

hagsmunasamtökum um stjúpfjölskyldur National stepfamily resource center (NSRC) 

(About the National Stepfamily Resource Center, e.d.). 

Á Íslandi var Félag stjúpfjölskyldna stofnað 24. nóvember árið 2005 í 

Reykjavík og voru stofnfélagar rúmlega 90. Formaður félagsins er Valgerður 

Halldórsdóttir, félagsráðgjafi og MA. Tilgangur félagsins er að vera vettvangur fyrir 
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fjölskyldur og einstaklinga í stjúptengslum, veita stuðning og styrkja uppeldisskilyrði 

barna í stjúptengslum. Einnig er tilgangur félagsins að vera sýnilegt í samfélaginu og 

vekja athygli opinberra aðila á málefnum stjúpfjölskyldunnar og vinna þannig að 

stefnumótun um fjölskyldumál. Félagið leggur áherslu á að bæta réttindi þeirra sem 

eru í stjúptengslum og beita sér fyrir rannsóknum í málefnum stjúpfjölskyldna. 

Heimasíðuna www.stjuptengsl.is opnaði Valgerður Halldórsdóttir í maí 2004 (Félag 

stjúpfjölskyldna, e.d.). 

Þá má benda á að Félag um foreldrajafnrétti, sem stofnað var árið 1997, 

(Félag um foreldrajafnrétti, e.d.a). hefur þá stefnu að tryggja foreldrajafnrétti í reynd 

bæði til forsjár og umönnunar, með hagsmuni barnsins að leiðarljósi (Félag um 

foreldrajafnrétti, e.d.b).  

Í kjölfar þingsályktunar um aðgerðaráætlun til fjögurra ára til að styrkja stöðu 

barna og ungmenna, var skipuð nefnd í nóvember 2007 til að fjalla um stöðu 

einstæðra og forsjárlausa foreldra og réttarstöðu barna þeirra. Einnig var nefndinni 

falið að fjalla um réttarstöðu stjúpforeldra og foreldra með sameiginlegt forræði utan 

sambúðar og aðstæður þeirra. Nefndin hélt málþing um fjölskyldumál á Íslandi þann 

27. október 2008 á Grand Hótel Reykjavík undir yfirskriftinni „Höfum við hagsmuni 

barna að leiðarljósi?“ Þar voru lagðar áherslur á aðstæður barna eftir mismunandi 

fjölskyldugerðum út frá fjárhagslegri, félagslegri og lagalegri stöðu þeirra. Þar kom 

fram að rannsóknir sýna að börn einstæðra foreldra eiga undir högg að sækja í 

samanburði við börn sem búa hjá báðum foreldrum.  

Meginverkefni nefndarinnar er að kanna fjárhagslega og félagslega stöðu 

einstæðra og forsjárlausra foreldra og stjúpforeldra, að skipuleggja og vinna að 

söfnun upplýsinga um þessa hópa foreldra og stöðu þeirra, að fara yfir réttarreglur 

sem varða hópana og gera tillögur til hlutaðeigandi ráðherra um hugsanlegar 

úrbætur í málefnum þeirra á grundvelli löggjafar og/eða tiltekinna aðgerða. 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, e.d.). 

 

Nefndin skilaði skýrslu þann 24. apríl 2009 ásamt tillögum til úrbóta en þar stendur 

meðal annars um félagslega stöðu barna: 

o Afnumið verði gildandi fyrirkomulag sem felur í sér að taki fráskilið foreldri 

með barn upp sambúð á nýjan leik fær makinn sjálfkrafa forsjá yfir barninu. 
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Þess í stað þurfi viðkomandi að sækja um forsjá. 

Tekin verði upp sú meginregla að forsjárlausir foreldrar hafi sama rétt til 

aðgangs að skriflegum upplýsingum um barn sitt og það foreldri sem fer 

með forsjána. 

o Sýslumenn fái rýmri heimild til að úrskurða um umgengni barna við afa sína 

og ömmur til að börn njóti aukinna möguleika til umgengni við þau. Einnig 

að barn eigi rétt á umgengni við stjúpforeldri og sýslumenn fái heimild til að 

úrskurða um umgengni við stjúpforeldri eftir skilnað eða sambúðarslit við 

foreldri. 

o Báðir foreldrar beri almennt kostnað af umgengni.  

Þá kom nefndin með tillögur um að tekið verði tekið í notkun nýtt 

barnatryggingakerfi sem komi í stað barnabóta, mæðra- og feðralauna, barnalífeyris 

og viðbótar við atvinnuleysisbætur vegna barna (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009). 

 

1.4. Rannsóknir 

1.4.1. Erlendar rannsóknir  

Áhugaverð könnun var gerð í Missouri-fylki í Bandaríkjunum árið 1995 þar sem 

könnuð voru viðhorf á fjárhagslegri ábyrgð foreldra gagnvart börnum sínum og 

stjúpbörnum eftir skilnað. Sérstaklega voru viðhorf til útgjalda vegna sérkennslu 

barnanna skoðuð. Flestir sem tóku þátt í rannsókninni féllust á það að fráskyldir feður 

ættu að greiða kostnað fyrir börn sín sem þyrftu á sérkennslu að halda. Helmingi 

svarenda fannst að feður ættu að greiða fyrir slíka þjónustu ef fyrrverandi maki væri 

einstæður. Aftur á móti fannst einungis 30% svarenda að feður ættu að greiða 

kostnaðinn ef fyrrverandi maki væri kominn í sambúð aftur. Í rannsókninni kom fram 

að almennt viðhorf fólks sé að taka eigi tillit til fjárhagslegra aðstæðna fráskyldra 

feðra þegar kemur að því að greiða kostnað vegna sérúrræða í kennslu fyrir barn sitt 

og þá ætti að draga úr fjárhagslegri ábyrgð föðurins. Flestir töldu það raunsætt að 
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stjúpfeður með stjúpbörn ættu að borga fyrir alla aðstoð við kennslu stjúpbarnanna 

þrátt fyrir að stjúpfeður losnuðu undan þessari ábyrgð ef þeir slitu samvistum við 

móður stjúpbarnanna. Þá töldu margir að fráskildir feður ættu ekki að vera ábyrgir 

fyrir því að greiða fyrir aðstoð barna sinna ef það íþyngdi mjög fjárhag þeirra. Aftur á 

móti hafði stjúpfaðir í raun lítið val því horft er á fjárhagslegan stuðning hans sem 

skuldbindingu við barnið þegar barnið eignast stjúpföður. Lokaniðurstöðurnar voru 

þær að almennt gerir fólk ráð fyrir því að þegar maður giftist konu sem á börn fyrir, 

muni hann skuldbinda sig til að sjá um þau fjárhagslega. Þrátt fyrir að það sé augljóst 

að ef til skilnaðar kemur lýkur skuldbindingu stjúpföðurins. Það er samt sem áður 

ekki ljóst hvort ætlast sé til þess af kynföðurnum að hann taki aftur við þeim 

fjárhagslega stuðningi sem stjúpfaðirinn hafði veitt börnunum áður, sem þau nú 

misstu (Ganong, Coleman og Mistina, 1995).  

 Benda verður á að þarna er einungis um viðhorfskönnun að ræða á því 

hvernig útgjöldum eigi að vera komið fyrir en ekki rannsókn á því hver greiðir slík 

útgjöld í raun. Það er samt athyglivert að þegar kemur að útgjöldum sem ekki eru 

almenns eðlis, eins og sérkennsla, finnst flestum raunsætt að stjúpfaðirinn greiði þann 

kostnað sem því fylgir ef það kemur þungt niður á kynföðurnum fjárhagslega.  

Í annarri bandarískri grein frá árinu 2007 er fjallað um þær áhyggjur sem 

nýgift hjón hafa, sem bæði eiga hjónabönd að baki, af kostnaði sínum þar sem ekki 

eru nógu skýrar línur um skiptingu kostnaðar milli stjúpfjölskyldna. Þar kemur fram 

að fjármálaráðgjafar hjóna í þessari stöðu eiga erfitt með að benda á lausnir á því 

hvernig kostnaður stjúpfjölskyldna eigi að vera vegna skorts á reglugerðum. Þar er 

meðal annars bent á að skynsamlegast sé að gera kaupmála um fjármálin sín á milli 

(Higginbotham, Anderson og Lown, 2007).  

Árið 2004 fór fram fjölskyldurannsókn í Finnlandi þar sem kannaðir voru 

hvaða þættir hefðu áhrif á vellíðan barna í fjölskyldum. Rannsóknin tók til þriggja 

fjölskyldugerða; kjarnafjölskyldunnar, einsforeldrisfjölskyldunnar og 

stjúpfjölskyldunnar með börn á aldrinum 3-8 ára. Þar kom meðal annars í ljós að 

efnahagslegt öryggi, náin tengsl, samheldni, sveigjanleiki og aðlögunarhæfni í 

fjölskyldunni skipti miklu máli, sérstaklega við mismunandi aðstæður eins og í 

stjúpfjölskyldum. Efnahagsleg vandamál sem fylgja breytingum og óöryggi í sambúð 
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og ósveigjanleiki og erfiðleikar í sambúðum sýna ógn við velferð barna og 

fjölskyldunnar. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu meðal annars til þess að börn í 

stjúpfjölskyldum virðast frekar eiga á hættu að eiga við þroska- og 

hegðunarvandamál að stríða en börn í öðrum fjölskyldugerðum. Það hafði neikvæð 

áhrif á velferð barna í stjúpfjölskyldum að foreldrunum fannst hlutverk sitt ekki 

mikilvægt. Þeir foreldrar sem samlaga sig vel að foreldrahlutverkinu og hafa jákvæða 

tilfinningu fyrir því hafa jákvæð áhrif á vellíðan þeirra barna (Tähtinen, Broberg, 

Forssén og Hakovirta, 2004). 

Þá var einnig gerð rannsókn í Kanada árið 2002 þar sem svipaðar niðurstöður 

komu fram um samanburð á velferð barna í þessum sömu þremur fjölskyldugerðum. Í 

ljós kom að börn í stjúpfjölskyldum eiga við meiri erfiðleika að stríða en í öðrum 

fjölskyldugerðum. Þær niðurstöðurnar benda til að börn í stjúpfjölskyldum og 

einsforeldrisfjölskyldum eigi frekar á hættu að eiga við ofvirkni og kvíðavandamál að 

glíma en börn í kjarnafjölskyldum. Einnig kemur það sama í ljós og í finnsku 

rannsókninni að þegar neikvæð tengsl eru innan fjölskyldunnar hefur það áhrif á 

vellíðan barnanna (Kerr og Beaujot, 2002). 

Niðurstöður sænskrar rannsóknar um stuðning ættmenna við aðrar 

fjölskyldugerðir en kjarnafjölskylduna leiddi í ljós að lágar tekjur voru meginástæðan 

fyrir því að þiggja stuðning frá foreldrum, ættingjum og vinum. Þar kemur meðal 

annars fram í niðurstöðunum að um 30% foreldra hjálpa börnum sínum fjárhagslega 

og 11% af öðrum fjárhagsstuðningi kemur frá vinum og öðrum ættingjum. Þá er 

greint frá því að stjúpbörn fá minni fjárhagslega aðstoð í samanburði við aðstoð við 

eigin börn eða 11% á móti 30% og er sá stuðningur yfirleitt látinn í té í formi lána. 

Gögnin sýna einnig að aðrir meðlimir fjölskyldunnar, eins og stjúpafar og -ömmur, 

tengdaforeldrar, stjúpforeldrar og afar og ömmur veita sjaldnar fjárhagslegan 

stuðning. Þegar spurt var um ástæðu fyrir því að veita fjárhagslegan stuðning kom í 

ljós að stjúpbörn og tengdasynir fengu oftast stuðning vegna lélegrar fjárhagsstöðu 

sinnar. Ástæður fyrir stuðningnum voru í miklum meirihluta af umhyggju fyrir 

þiggjandanum. Þegar skoðaðar voru ástæður þess að afar og ömmur studdu barnabörn 

sín var hvatningin umhyggja fyrir þeim en svo fáir svöruðu því hver ástæðan fyrir því 
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að gefa stjúpbarnabörnum sínum gjafir að niðurstöðurnar voru ekki marktækar 

(Björnberg og Ekbrand, 2006). 

Í rannsókninni voru líka könnuð tilfinningaleg tengsl. Niðurstöðurnar sýna að 

betri tilfinningaleg tengsl myndast frá foreldrum til barna og öfugt. Miklu minni 

tengsl eru milli stjúpbarna, tengdaforeldra eða tengdabarna, stjúpforeldra og 

stjúpbarna. Þá er endurgjald stuðningsins sterkast meðal náinna ættingja. 

Stuðningurinn í samskiptum við stjúpbörn eða stjúpforeldra er miklu flóknari. Í fyrsta 

lagi er hann ekki eins algengur þrátt fyrir að tilfinningatengsl séu mikil. Hvatirnar á 

bak við stuðninginn eru frekar veittar til að mæta þörfum þeirra sem að hafa lágar 

tekjur og oftast veittar í formi lána (Björnberg og Ekbrand, 2006). 

  

1.4.2 Íslenskar rannsóknir 

Rannsóknir á Íslandi á fjölskyldum hófust ekki fyrr en eftir 1980 að einhverju marki. 

Þá var í upphafi einkum tekið mið af tveimur megináherslum. Það voru rannsóknir á 

fjölskyldu og heimili með rannsókn á lýðfræðilegum þáttum og kannanir á áhrif 

atvinnu- og búsetuhætti á formgerðarþróun heimila í þéttbýli og strjálbýli (Gísli 

Ágúst Gunnlaugsson, 1994). 

 Rannsóknin Barnafjölskyldur: Samfélag- lífsgildi mótun fjallar um 

fjölskylduna, nýjar fjölskyldugerðir, breytingar á sambandi foreldra og barna sem 

tengjast breyttum samfélagsháttum. Í henni koma fram mikilvægar upplýsingar um 

aðstæður barna fjölskyldna og er ein fyrsta rannsókn sem gerð var um reynslu barna 

og foreldra á skilnaðarmálum á Íslandi (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. Jónsson, 

Nanna K. Sigurðardóttir og Sigurður J. Grétarsson, 1995).  

Í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Nönnu K. Sigurðardóttur (2000), Áfram 

foreldrar, koma fram þau sjónarmið sem hafa verið að þróast á síðustu áratugum að 

viðurkenna beri rétt barns og stöðu þess sem aðila þegar skilnaður foreldra á sér stað. 

Ýmsir fræðimenn og fagfólk hafa aflað sér nýrrar þekkingar og þannig rennt frekari 

stoðum undir siðferðisleg gildi og sálfélagslegan skilning á atriðum sem snerta 

velferð barna og uppeldi. Áhersla hefur verið lögð á skyldur foreldra til að virða rétt 

barna sinna í átökum og þeir hafi ekki rétt til að svipta þau fjölskylduumhverfi sínu.  
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Tengslanet gliðnar oft í stjúpfjölskyldum og rannsóknir hafa sýnt að 

fullorðnum, sem hafa misst tengsl við foreldri sitt við skilnað, finnst sá missir oft vera 

verri en sjálfur skilnaður foreldranna (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 

2000; Valgerður Halldórsdóttir, 2006). 

Nýjasta íslenska rannsóknin, Ungmenni og ættartengsl, er rannsókn Sigrúnar 

Júlíusdóttur, Jóhönnu Rósu Arnardóttur og Guðlaugar Magnúsdóttur (2008) sem 

fjallar um reynslu og sýn skilnaðarungmenna. Þar nefna þær að breytingar í kjölfar 

skilnaðar megi greina í þrjá flokka. Í fyrsta lagi breytingar sem verða á efnahag 

fjölskyldunnar, félaglegum aðstæðum og umhverfi, í öðru lagi breytingar á 

fjölskyldutengslum og í þriðja lagi breytingar á stöðu barnsins í fjölskyldu þess. 

Rannsóknin sýndi einnig að barnafólk á Íslandi í öllum fjölskyldugerðum vann meira 

en 40 stundir á viku. Þá kom í ljós að 81% þátttakenda í rannsókninni með reynslu af 

skilnaði foreldra sinna taldi að fjárhagur fjölskyldunnar hefði minnkað í kjölfar 

skilnaðar foreldra sinna. Þá töldu 67% að vinna með skóla hefði aukist. Þá var einnig 

greint frá því að þeir sem höfðu reynt skilnað foreldra greiddu frekar fyrir uppihald 

sitt en aðrir. 72% sögðust sjálf greiða fyrir tómstundir sínar og 59% höfðu alltaf, oft 

eða stundum áhyggjur af fjárhagsstöðu foreldra sinna. 

Kostnaður við ferðalög milli heimila getur verið stór liður í útgjöldum 

stjúpfjölskyldna. Fram kemur að fjarlægð á milli lögheimilis barnanna og foreldrisins 

sem það býr ekki hjá skiptir máli. 45% af 153 bjuggu í 30 mínútna akstursfjarlægð og 

22,2% í öðrum landshluta og þá áttu 13,1% heimili í öðru landi. Í rannsókninni kemur 

fram að rúmur fjórðungur þátttakenda sem spurður var hvort foreldrar hefðu hafið 

nýja sambúð eftir skilnaðinn sagði að móðir hefði hafið sambúð en um þriðjungur að 

faðir hefði hafið nýja sambúð innan árs frá skilnaðinum. Ef skoðaðar eru erlendar 

tölur gefa þær vísbendingar um að um 60% þeirra sem skilja og eiga börn giftist aftur 

(Valgerður Halldórsdóttir, 2006). 

Nokkrar óútgefnar lokaritgerðir eru til sem tengjast stjúpfjölskyldum. 

Mastersritgerð Valgerðar Halldórsdóttur heitir Hvernig má efla fjölskylduþrótt 

stjúpfjölskyldna? Sú rannsókn er sú fyrsta sem gerð var við íslenskan háskóla. 

Viðfangsefni hennar var að kanna með hvaða hætti mætti efla þrótt 

stjúpfjölskyldunnar og hvort þörf og áhugi væri fyrir fræðslu um stjúptengsl í 
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íslensku samfélagi. Einnig skrifaði Helga Þórðardóttir MA-ritgerð sína um íslenskar 

stjúpfjölskyldur við hollenskan háskóla (Valgerður Halldórsdóttir, 2006). Þá er einnig 

vert að benda á MAW-ritgerð Guðlaugar Magnúsdóttur frá árinu 2008, Skilnaðir og 

fjölskyldubreytingar frá sjónarhóli barna. Þá má nefna BA-ritgerð Eddu Hansdóttur 

og Elsu Ingu Konráðsdóttur, Ákvarðanir foreldra um framtíð barna við skilnað og 

sambúðarslit rannsókn á opinberum gögnum árin 2000, 2002 og 2004. Í þeirri 

rannsókn er aðalmarkmiðið að varpa ljósi á það ferli sem sambúðarslit og skilnaðir 

fela í sér og hvernig foreldrar semja um þau mál sem snúa að börnum þeirra (Edda 

Hannesdóttir og Elsa Inga Konráðsdóttir, 2005; Guðlaug Magnúsdóttir, 2008).  
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2.  Aðferð 

2.1. Þátttakendur 

Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson (1989) skilgreina þýði (population) sem 

heild af einhverju sem er verið að skoða, til dæmis þjóð, íbúar eða fjölskyldur. Þá 

skilgreina þeir úrtak (sample) sem ákveðið sýnishorn úr þýðinu eða hópur sem valinn 

er í rannsóknina.  

Þátttakendur í rannsókninni voru einstaklingar sem skráðir voru á 

netfangalista Félags stjúpfjölskyldna og netfangalista Stjuptengsl.is þann 4. mars 

2009, þegar könnunin var send út auk nokkurra aðila sem höfundur hafði netföng hjá 

og eru í stjúpfjölskyldum. Þar sem tölulegar upplýsingar um fjölda stjúpfjölskyldna 

eru ekki aðgengilegar á Íslandi var þetta úrtak valið. Gert var ráð fyrir að flestir í því 

væru í stjúptengslum og í því úrtaki væru foreldrar sem hefðu sýn og reynslu af 

útgjöldum stjúpforeldra vegna framfærslu barna. 

Þátttakendum var gerð grein fyrir því að þeim bæri ekki skylda til að taka þátt 

í könnuninni. Alls náði úrtakið til 301 aðila sem voru skráðir á netfangalistana. Alls 

komu athugasemdir frá 61 aðila sem fólu í sér að ýmist væri um úrelt netföng að 

ræða, athugasemd um að þeir væru ekki í stjúptengslum eða vildu ekki taka þátt í 

könnuninni. Í lokaúrtakinu voru því 240 aðilar og tóku 95 af þeim þátt í könnuninni 

og svarhlutfallið því tæp 40%. 

Upplýsingar um hver stæði að könnuninni, um tilgang hennar og markmið og 

hvernig niðurstöðurnar yrðu notaðar voru sendar til þátttakenda í tölvupósti um leið 

og könnunin var send. Þá fengu þátttakendur útskýringar á hugtökum sem notuð voru 

í spurningunum í könnuninni. Hægt er að sjá spurningakönnunina í heild í viðauka. 

 

2.2.  Mælitæki og rannsóknarsnið 

Rannsóknin byggir á megindlegri rannsóknaraðferð og er tilraun til að fá einhverja 

sýn á hvernig útgjöldum vegna barna í stjúpfjölskyldum er háttað og hvort sátt sé um 

útgjöld vegna þeirra. Þetta er forkönnun þar sem viðfangsefnið hefur ekkert verið 

skoðað áður og því er ekki hægt að bera hana saman við aðrar rannsóknir. Slíkar 
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forkannanir eru oft grundvöllur nýrra rannsókna. Niðurstöðum megnindlegra 

rannsóknar er lýst í formi tölfræði eins og prósentum eða tíðni. Einnig eru birt einstök 

svör svarenda við opnum spurningum (Neuman, 2003). 

Notast var við freeonlinesurveys.com netsíðuna til að útbúa vefkönnunina og 

fá niðurstöðurnar. Netsíðan er hönnuð til að gera slíkar vefkannanir 

(Freeonlinesurveys, e.d.). Sendur var tölvupóstur sem Bcc-tölvupóstur sem stendur 

fyrir blind courtesy copy eða blank corbon copy. Móttakendurnir sáu því ekki hvaða 

aðilar fengu tölvupóstinn.  

Vefkannanir eru ódýrar, fljótlegar í framkvæmd og sendar í tölvupósti til 

þátttakenda. Auðvelt er að fylgjast með þátttöku á meðan könnun stendur yfir. 

Niðurstöðurnar birtast strax á tölfræðilegu formi í prósentum og tíðni. Þá er einnig 

hægt að skoða einstök svör við spurningunum. Vert er að benda á að gallar við slíkar 

kannanir eru þeir sömu og við skriflegar listakannanir. Það er ekki hægt að sanna 

hvort svarandi sé sá sem könnunin var send til. Ekki er heldur vitað hvort áhrif 

umhverfisins eða þeirra sem voru í kringum svarandann hafi haft áhrif á svarið 

(Neuman, 2003). Við aðra úrvinnslu á niðurstöðum við mynda- og töflugerð var 

Excel-töflureiknir notaður.  

 

2.3.  Undirbúningur og framkvæmd 

Kveikjan að þessu verkefni var sú að bróðir minn hóf sambúð með konu sem deilir 

forsjá dóttur sinnar með barnsföður sínum. Þegar þau hófu sambúðina vöknuðu ýmsar 

spurningar þegar við fórum að ræða um forsjá og útgjöld, meðal annars vegna 

sumarleyfa og ferðalaga á milli heimila kynforeldra. Sú kveikja, ásamt stefnunni á 

félagsráðgjafahlutverkið, varð til þess að ég fór að afla mér frekari upplýsinga um 

stjúpfjölskyldur og dýpka þekkingu mína um þessa fjölskyldugerð. Meðal annars sat 

ég tvö málþing; Hvernig má efla velferð stjúpfjölskyldna sem var haldið 22. febrúar 

2008 og málþingið um fjölskyldumál á Íslandi Höfum við hagsmuni barna að 

leiðarljósi sem haldið var 27. október 2008.  

Markmið félagsráðgjafa er að vinna að lausn félagslegra- og persónulegra 

vandamála og sporna við félagslegu ranglæti ef það á sér stað og því lagði ég af stað 
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með þessa könnun. Í henni er leitast er við að fá sýn á útgjöld í stjúpfjölskyldum 

vegna framfærslu barna.  

Í framhaldi af því var ákveðið að leggja netkönnun fyrir þá aðila sem voru á 

netfangalistunum. Áður en vinnan við sjálfa könnunina hófst var haft samband við 

Persónuvernd og rannsóknin tilkynnt. Ekki þurfti að fá sérstakt leyfi Persónuverndar 

fyrir rannsókninni þar sem svör þátttakenda eru órekjanleg. Leiðbeinandi 

könnunarinnar var Valgerður Halldórsdóttir, félagsráðgjafi og MA. 

Undirbúningur könnunarinnar var fólgin í því að útbúa spurningarlista í 

gegnum netsíðuna freeonlinesurveys.com sem er hönnuð fyrir slíkar kannanir. 

Útbúnar voru alls 30 spurningar sem flestar voru lokaðar, það er, spurningar sem 

svarendur þurfa að velja úr tilteknum svarmöguleikum sem eru ákveðnir fyrirfram af 

rannsakanda. Þá voru einnig notaðar skilyrtar spurningar, sem eru tvíhliða spurningar 

þar sem svar við fyrsta lið þeirra beinir svarandanum annaðhvort að næsta 

spurningarefni eða að ítarlegra skyldara efni í annarri spurningu. Þá voru notaðar 

hálfopnar spurningar þar sem spurningar hafa fyrirframákveðna svarmöguleika auk 

svarmöguleikans „annað“ sem gefur svarendum kost á að tilgreina eitthvað annað 

svar sem rannsakandinn tók ekki fram. Einnig voru fjölvalspurningar í könnuninni 

þar sem svarendur gátu merkt við fleiri en einn valmöguleika og opnar spurningar þar 

sem svarendum var frjálst að svara því sem þeir vildu (Neuman, 2003).  

Spurningalistinn var þá lesin yfir af Jóhönnu Rósu Arnardóttur, forstöðumanni 

hjá Rannsóknarsetri í barna- og fjölskylduvernd. Eftir yfirlestur hennar voru 

lagfærðar þær athugasemdir sem hún gerði. Könnunarprufa var send á fjóra 

einstaklinga, sem eru í stjúpfjölskyldu, sem gerðu sínar athugasemdir um 

spurningarnar í könnuninni sem síðan voru endurbættar. Til að leggja lokahönd á 

könnunina var hún lesin yfir af aðalleiðbeinanda ritgerðarinnar, Dr. Sigrúnu 

Júlíusdóttur prófessor. Könnunin var síðan send á 301 einstakling sem skráðir voru á 

netfangalistana þann 4. mars 2009 og var hún opin til 22. mars 2009. Á þeim tíma 

sem könnunin var opin voru tvær ítrekanir sendar í tölvupósti til allra þátttakenda. 

Það var gert til þess að fá betri svörun og þar með marktækari niðurstöður. Eftir að 

hafa dregið frá fjölda úreltra netfanga og fjölda þeirra sem ekki voru lengur í 
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stjúpfjölskyldum ásamt fjölda svarenda sem ekki vildu taka þátt í könnuninni var 

lokaúrtakið 240 þátttakendur. 

 

2.4.  Takmarkanir 

Það má skoða það sem nokkra takmörkun að rannsóknin náði ekki til mjög stórs hóps 

og svarhlutfallið var lágt, tæp 40% eða tæplega 100 þátttakendur. Benda má á að það 

er flókið að kanna stjúptengsl og ef til vill var ekki tekið nægilegt mið af 

margbreytileika stjúpfjölskyldunnar. Af þeim athugsemdum sem bárust vegna 

netkönnunarinnar töldu sumir efnið ekki eiga erindi við sig þar sem þeir væru 

fyrrverandi stjúpforeldrar eða kynforeldrar án stjúpbarna og töldu sig ekki geta 

svarað. Þá voru einnig stjúpafar og -ömmur á netlistunum eða börnin í 

stjúpfjölskyldunni orðin eldri en 18 ára. Þá svöruðu ekki allir þátttakendur öllum 

spurningunum og ekki er vitað hvort þátttakendur hafi hætt í miðri könnuninni þegar 

þeir sáu að hún átti ekki við þá. Þá má einnig benda á að betur hefði mátt orða 

spurningarnar og skilgreina hvort svarandi væri kynforeldri eða stjúpforeldri. Með 

betri svörun hefði verið hægt að álykta yfir á stærra þýði. Það getur einnig haft áhrif á 

niðurstöðurnar þegar spurt var um þátttöku varðandi útgjöld stjúpforeldra þá er ekki 

víst að allir skilgreini útgjöld á sama hátt.  

Vekja ber athygli á því að þegar könnunin var lögð fyrir voru óvenjulegar 

aðstæður í þjóðfélaginu og í öllum heiminum. Það er hin efnahagslega kreppa sem 

getur hafa haft veruleg áhrif á svör þátttakenda. 
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3. Niðurstöður netkönnunarinnar 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum netkönnunarinnar. Úrtakið voru 240 aðilar 

sem könnunin var send til og alls svöruðu 95 sem er tæp 40% svörun. Þrátt fyrir að 

með slíkri svörun sé ekki hægt að álykta yfir á stærra þýði þá geta svörin gefið 

mikilvægar vísbendingar um hvað þurfi að kanna nánar og nota athugasemdirnar frá 

þátttakendunum til að gera betri kannanir um málefni stjúpfjölskyldna. Einnig er vert 

að benda á því að ekki svöruðu allir þátttakendur öllum spurningunum. Athygli skal 

vakin á því að þegar spurningarnar vísa til maka er átt við sambúðaraðila eða maka í 

hjónabandi. Einnig skal athuga að orðin hjónaband og sambúð höfðu sömu merkingu. 

Þegar spurt var um barn í eintölu var einnig átt við börn ef um fleiri en eitt var að 

ræða og þegar fyrrverandi maki kom fyrir í spurningunum átti það við um 

barnsmóður eða föður barnsins/barnanna. 

 Niðurstöður könnunarinnar eru ýmist settar fram í töflum, á myndrænan hátt 

eða lýst í orðum eftir svörum. Að lokum eru niðurstöðurnar dregnar saman í kafla um 

samantekt og umræður.  

 

3.1. Grunnupplýsingar 

Af þeim 95 sem svöruðu voru 83 sem svöruðu spurningunum um kyn og aldur (sjá 

töflu 1 og 2). Meirihluti svarenda var á aldrinum 30-49 ára eins og sést í töflu 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1. Hlutfall svarenda eftir aldri.  

   

Aldur Fjöldi Hlutfall 

18-29 7 8,4% 

30-39 38 45,8% 

40-49 27 32,5% 

50-59 9 10,8% 

60 ára eða eldri 2 2,4% 

Samtals 83 100% 
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Konur eru yfirgnæfandi í hlutfalli svarenda eins og kemur fram í töflu 2. 

 

3.2.  Sambúðarform við fæðingu barns 

Úr niðurstöðum um sundurliðun sambúðar kynforeldra við fæðingu barns kom í ljós 

nokkuð jöfn skipting á milli sambúðarforma. Um 41% þeirra hafði verið í hjónabandi 

við fæðingu barns og um 38% í skráðri sambúð eða samtals 79%. Þá voru 12,3% sem 

höfðu aldrei verið í sambúð með kynforeldri eins og kemur fram í töflu 3. 

 

Tafla 3. Hvernig var sambandi við kynforeldri háttað við 

fæðingu barns? 

     Hlutfall Fjöldi 

Aldrei verið í sambúð með kynforeldri 12,3% 10 

Á föstu (ekki skráð sambúð  8,6% 7 

Sambúð (skráð sambúð)  38,3% 31 

Hjónaband   40,7% 33 

Samtals  100% 81 

 

3.3.  Fjöldi barna úr fyrri sambúð 

Mynd 6 sýnir fjölda barna úr fyrri samböndum. Af þeim 93 sem svöruðu þessari 

spurningu voru 45 sem áttu bæði barn úr fyrra sambandi. Þetta sýnir að 

stjúpfjölskyldan er flókin fjölskyldugerð þar. 

 

Tafla 2. Hlutfall svarenda eftir 

kyni. 

   

  Fjöldi Hlutfall 

Karl 19 22,9% 

Kona 64 77,1% 

 83 100,0% 
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Mynd 6. Átt þú og/eða maki þinn barn úr fyrra hjónabandi? 

3.4.  Fjöldi sem fær greitt meðlag með barni/börnum 

Í niðurstöðum um greiðslu meðlags kom í ljós að af samtals 83 fengu 51 svarenda eða 

makar þeirra greitt meðlag en aðeins 3 svarendur svöruðu að bæði hann og maki hans 

fengju greitt meðlag og 29 fengu ekki greitt neitt meðlag eins og sjá má í töflu 4.  

 

Tafla 4. Færð þú og/eða núverandi maki greitt 

meðlag með barni. 

   

  Fjöldi Hlutfall 

Já, ég 46 55,4% 

Já, núverandi maki 5 6,0% 

Já, bæði ég og núverandi 

maki 3 3,6% 

Nei 29 34,9% 

 83    100% 

 

Ekki er vitað hvað stendur á bak við þá 29 sem svöruðu „Nei“ að þeir fengju ekki 

greitt meðlag. Skýringin við því svari gæti verið að aðilar greiddu ekki meðlög en 

skiptu útgjöldum vegna barna jafnt eins og kom fram í svari við opnum spurningum. 
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Þá má gera ráð fyrir að fáir þeirra þátttakenda sem voru á aldrinum 50-60 ára hafi 

barn yngri en 18 ára á framfæri sínu eða væru afar eða ömmur. 

 

3.5.  Dugar meðlag fyrir framfærslu barns? 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr spurningu um hvort meðlag dugi fyrir framfærslu 

kom í ljós að af 69 svarendum svöruðu 29 „Nei dugar ekki“, 20 svöruðu „Dugar 

stundum/sjaldan“. En aðeins 5 svöruðu „Já dugar alltaf“ (sjá mynd 7). 

 

 

Mynd 7. Telur þú að meðlagið dugi fyrir framfærslu barnsins? 
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Mynd 8. Samantekt svara, telur þú að meðlagið dugi fyrir framfærslu barnsins? 

Þegar tekin eru saman svörin „Nei dugar stundum/sjaldan“ og „Nei, dugar ekki“ þá 

er afgerandi niðurstaða að 49 segja að meðlagið dugi ekki eða sjaldan/stundum fyrir 

framfærslu barnsins eins og mynd 8 sýnir og er það um 71% svarenda.  

 

3.6.  Aðrar greiðslur fyrir utan meðlag 

Spurt var hvort þú og/eða núverandi maki fengi aðrar greiðslur en meðlag vegna 

barns/stjúpbarns. Af þeim 81 sem svöruðu spurningunni var hlutfall þeirra sem 

svöruðu neitandi áberandi eða 80,2% (sjá mynd 9).  
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Mynd 9. Færð þú og/eða núverandi maki aðrar greiðslur en meðlag vegna 

barns/stjúpbarns? 

3.7.  Flestir notuðu greiðslurnar í íþróttir og tómstundir. 

Þeir 16 sem svöruðu spurningunni játandi voru beðnir að skilgreina hver sú upphæð 

væri að meðaltali á mánuði. Helmingur svarenda, eða 8, fékk 10 þúsund krónur eða 

minna að meðaltali á mánuði, 4 fengu milli 10 þúsund og 20 þúsund og 3 fengu milli 

20 og 30 þúsund en einn fékk 30 þúsund krónur eða meira að meðaltali á mánuði (sjá 

töflu 5). 
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Tafla 5. Ef já við spurningu 14, hver er sú 

upphæð að meðaltali á mánuði? 

     Fjöldi Prósentur 

10. þúsund eða minna  8 50,0% 

10.0001 - 20. þúsund 4 25,0% 

20.0001 - 30. þúsund 3 18,8% 

Meira en 30. þúsund 1 6,3% 

Veit ekki 0 0,0% 

 

16 100% 
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Þá voru þeir beðnir um að skilgreina til hvers sú upphæð væri helst notuð.  

Flestir merktu við íþróttir og tómstundir, í öðru lagi merktu þeir við fatakaup, 

þá læknis- og lyfjakostnað og í fjórða lagi vegna ferðalaga til og frá foreldrum sem 

barnið býr ekki hjá eins og sést í töflu 6. Spurningin var fjölvalspurning og svarendur 

gátu merkt við fleiri en einn valmöguleika. 

 

Tafla 6. Til hvers er sú upphæð (sbr. sp. 15) notuð? Merkja má við fleiri 

en einn svarmöguleika) 

  Fjöldi 

Í læknis- og lyfjakostnað 6 

Vegna fermingar 2 

Í gleraugnakaup 2 

Vegna tannréttinga 5 

Í íþróttir og tómstundir 9 

Í fatakaup 7 

Vegna ferðalaga til og frá foreldrum sem barnið /börnin búa ekki 

hjá 5 

Vegna páskaleyfis, sumarleyfis og jólaleyfis 3 

Veit ekki 3 

Annað 3 

Samtals 45 

  

 

3.8. Er sátt um framfærslu barna? 

Þegar spurt var um hvort svarandi og/eða núverandi maki ættu í ágreiningi við 

fyrrverandi maka varðandi framfærslu barns kom í ljós að 53 af þeim 82 sem svöruðu 

sögðust aldrei eiga í ágreiningi vegna framfærslu barns eða 65%. Það sýnir að það er 

sátt um framfærslu barna hjá meirihluta af þeim sem svöruðu (sjá töflu 7). 
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Tafla 7. Átt þú og/eða núverandi maki í ágreiningi við fyrrverandi maka ykkar 

varðandi framfærslu barns? 

  Fjöldi  Prósentur 

Já, ég 14 17,1% 

Já, núverandi maki 8 9,8% 

Já, ég og núverandi maki eigum bæði 

í ágreiningi við okkar fyrrverandi maka 7 8,5% 

Nei 53 64,6% 

Samtals 82 100,0% 

 

Þegar spurt um helstu ástæðu ágreinings við fyrrverandi maka, svöruðu 23 að þeir 

ættu einhvern tímann í ágreiningi við fyrrverandi maka og af þeim voru 9 sem áttu í 

ágreiningi oftar en sex sinnum á ári og 7 oftar en einu sinni í mánuði. Ástæður 

ágreiningsins er vert að skoða. Dæmi um svör sem þátttakendur svöruðu voru: Einn 

svaraði: „vegna ferðakostnaðar frá því landi sem barnið býr í.“, annar svaraði: 

„varðandi fermingarkostn,lækniskostn.íþróttakostn, og ferðakostnað til og frá fyrrv. 

maka“, þá svaraði annar þannig : „Samkomulag um að hitta barnið. Peninga.“ annað 

dæmi um svar: „Peningar og heimsóknartími.“ Þá eru önnur dæmi um svör þessi: 

Rífumst um kostnaðasamar og langar vegalengdir sem þarf að keyra hverja helgi. 

Alls 2200 km á mánuði. Þetta er að gera úta f við okkur og skelfilega ósanngjarnt 

að helgarpabbi eigi að bera þann kostnað og keyrslu EINN. Bara alveg útí hött.  

það er tímafrekt og jafnvel dýrt að vera í ágreiningi við barnsföður. Svo maður 

stendur ekki í því nema í neyð. Tímaleysið og peningaleysið hefur áhrif á 

ágreininginn, einstæð móðir þarf að vinna fyrir heimili sínu og hefur ekki 

aukatíma –og vill vera sem mest heima með barni sínu – gæti ég best trúað. Stóð 

í ágreiningi um framfærslu sem skilaði engu en svo sleppir maður bara takinu og 

hættir að standa í ágreiningi, lúffar. 
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Tafla 8. Átt þú og núverandi maki í ágreiningi varðandi framfærslu barns annars 

ykkar? 

 

 

 

 

Mikil sátt ríkir um framfærslu barna þeirra sem eru í stjúpfjölskyldum eða rúmlega 

93% af þeim sem svöruðu spurningunni, átt þú og núverandi maki í ágreiningi 

varðandi framfærslu barns annars ykkar? (Sjá töflu 8).  

 

3.9.  Áhrif á samstarf foreldra 

Í könnunni var spurt hvort svarandi teldi að ágreiningur hefði haft áhrif á 

foreldrasamstarfið töldu um 55% af 62 svarenda ágreininginn hafa haft mjög eða 

frekar mikil áhrif á foreldrasamstarfið sem sést betur á mynd 10. 

 

Mynd 10. Samantekt svara, telur þú að ágreiningur ykkar hafi haft áhrif á 

foreldrasamstarfið? 

54,9%
29,0%

16,1%

Mjög og frekar

Lítil

Hvorki/né

 

  Fjöldi Prósentur 

Já, alltaf 1 1,3% 

Já, oft 4 5,0% 

Já, sjaldan 11 13,8% 

Nei, aldrei 64 80,0% 

Samtals 80 100% 
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Þetta svipar til niðurstaðna í öðrum rannsóknum sem sýna að ágreiningur hefur áhrif 

á foreldrasamstarf. 

 

3.10. Hjá hverjum dvelur barnið í fríum? 

Þegar spurt var um hvort svarandi og fyrrverandi maki skiptist á að hafa barnið í 

fríum hjá sér kom í ljós að af 77 svarendum svöruðu 29 „Já alltaf“ eða 37,7%, „Já, 

oft“ svöruðu 14 eða rúmlega 18%, „Já, sjaldan“ svöruðu 10 eða 13% en 24 svöruðu 

„Nei, aldrei“ eða rúmlega 31%, en skiptinguna eftir fjölda má sjá á mynd 11.  

 

 

Mynd 11. Skiptast þú og fyrrverandi maki á að hafa barnið ykkar í páskafríum, 

sumarfríum og jólafríum? 

 

3.11.  Skipting útgjalda vegna barna í fríum 

Niðurstöður úr þeim spurningum er vörðuðu útgjöld vegna barna í fríum má sjá á 

mynd 12 og 13. Af 74 voru 39 sem svöruðu að fyrrverandi maki tæki aldrei þátt í 
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útgjöldum tengdum fríum sem sýnir að núverandi maki tekur meiri þátt í útgjöldum 

vegna barna í fríum en fyrrverandi maki.  

 

Mynd 12. Tekur fyrrverandi maki þátt í kostnaði/útgjöldum tengdum páskafríum, 

sumarfríum og jólafríum? 

 

Mynd 13. Tekur núverandi maki þátt í kostnaði/útgjöldum tengdum páskafríum, 

sumarfríum og jólafríum stjúpbarns/stjúpbarna? (Hvort sem fyrrverandi maki tekur 

þátt eða ekki). 
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3.12.  Þátttaka stjúpforeldra í framfærslu stjúpbarns 

Þegar spurt var um viðhorf svarenda um hvort stjúpforeldri eigi að taka þátt í öllum 

kostnaði vegna stjúpbarns skiptist það nokkuð jafnt. Af þeim 78 sem svöruðu töldu 

48,7% að stjúpforeldri ætti að taka þátt og 51,3% töldu að þeir ættu ekki að taka þátt í 

öllum kostnaði. Þeir sem svöruðu já við þessari spurningu gafst val á að svara með 

eigin orðum í hverju slík þátttaka ætti helst að vera. Af þeim 38 sem svöruðu já við 

spurningunni voru 21 sem höfðu það sameiginlegt í svörum sínum að taka ætti þátt í 

öllu sem varðaði daglegt líf fjölskyldunnar og eðlilegt að stjúpforeldri taki þátt í 

öllum kostnaði óháð blóðtengslum. Aðrir greindu frá því að þátttaka stjúpforeldra 

færi eftir því hvort stjúpbarnið byggi á heimilinu og hversu gamalt það væri þegar 

stjúpforeldrið kom inn í líf þess og einnig hversu lengi sambúð þeirra hefur staðið. 

Sumir töldu hinsvegar að stjúpforeldri ætti ekki að taka þátt í öllum útgjöldum vegna 

stjúpbarns en sjálfsagt væri að taka þátt í stórum kostnaði við fermingu, tannlækna/ 

tannréttinga, ferðalög, utanlandsferðir, tómstundir og fatnað. Þetta er í samræmi við 

þau svör sem komu úr fjölvalspurningunni um hvernig útgjöldum heimilisins væri 

helst háttað vegna eigin barna og stjúpbarna. Þar gátu svarendur merkt við fleiri en 

einn svarmöguleika. Þar kemur í ljós að 50 merktu við svarið „Ég og núverandi 

maki/sambúðaraðili greiðum saman það sem snýr að börnum sem hafa lögheimili hjá 

okkur“ sem bendir til þess að flestir telji að lögheimili barnsins sé regla fyrir því 

hvernig útgjöldum heimilisins er háttað eins og sést nánar í sundurliðun í töflu 9.  
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3.13. Hlutverk stjúpforeldra er mikilvægt 

 

 

Mynd 14. Hversu mikilvægt finnst þér hlutverk þitt sem stjúpforeldri vera í lífinu? 

 

26
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Mjög mikilvægt

Mikilvægt

Ekki mikilvægt

Lítið mikilvægt
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Tafla 9. Hvernig er kostnaði/útgjöldum heimilisins, vegna eigin barna og 

stjúpbarna, helst háttað? (Merkja má við fleiri en einn svarmöguleika) 

  Fjöldi 

Ég og fyrrverandi maki/sambúðaraðili greiðum saman það sem snýr 

að okkar barni/börnum 24 

Ég borga sjálf/ur fyrir eigið barn/börn 30 

Ég og núverandi maki/sambúðaraðili greiðum saman það sem snýr 

að börnum sem hafa lögheimili hjá okkur. 50 

Fyrrverandi maki/sambúðaraðili greiðir allt umfram meðlag. 2 

Foreldrar fyrrverandi maka/sambúðaraðila greiða allt umfram 

meðlag. 1 

Ég og foreldrar fyrrverandi maka/sambúðaraðila greiðum saman 

það sem snýr að barninu/börnunum. 3 

Annað 13 

Samtals 123 
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Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar sést að 26 svarendur töldu hlutverkið vera mjög 

mikilvægt af þeim sem spurningin átti við og 29 töldu það vera mikilvægt (sjá mynd 

14).  

18 aðilar svöruðu að spurningin ætti ekki við þá. Skýringarnar að baki þeim svörum 

geta verið að svarendur hafi verið afi eða amma, ekki lengur í stjúpfjölskyldu eða 

ekki verið stjúpforeldri þar sem spurningunni var bara beint til stjúpforeldra. Þegar 

búið er að draga þessi 18 svör frá eru það 55 aðilar sem þetta átti við um. Ef svör 

hópanna tveggja, sem töldu hlutverk sitt vera mjög mikilvægt og mikilvægt, eru lögð 

saman eru það 55 af 61 eða um 90% svarenda sem líta á hlutverk sitt sem 

stjúpforeldri mikilvægt (sjá mynd 15).   

 

 

 

Mynd 15. Samantekt svara, Hversu mikilvægt finnst þér hlutverk þitt sem 

stjúpforeldri vera í lífinu? 
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4. Samantekt og umræða 

Þessi kafli dregur saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar um reynslu stjúpforeldra 

af útgjöldum vegna framfærslu barna. Netkönnunin náði til 240 einstaklinga og henni 

svöruðu 95 aðilar sem er tæplega 40% svarhlutfall. Af svarendum voru 64 konur og 

19 karlar og flestir voru á aldrinum 30-39 ára eða 46%. 

 

Skráningu vantar í opinberum gögnum og samræmingu vantar í lögum og 

reglugerðum er varðar stjúpfjölskyldur 

 Tryggja þarf réttarstöðu stjúpforeldra og skipuleggja söfnun upplýsinga um 

stjúpfjölskyldur  

Meðlög og greiðslur utan meðlags 

 Að meðaltali eru 1200  börn sem upplifa skilnað foreldra á ári hverju. 

 Algengast er að þátttakendur fái greitt meðlag með börnum sínum. 

Langflestir, eða 71% svarenda, töldu meðlagið ekki duga fyrir framfærslu 

barns. 

 Rúmlega 80% fá ekki greiðslur utan meðlags.  

 Þeir sem fá greiðslur utan meðlags nota þær til íþrótta- og tómstundaiðkunar 

barna, þá til fatakaupa, í þriðja lagi fyrir læknis- og lyfjakostnað og í fjórða 

lagi til ferðalaga til og frá því foreldri sem barnið býr ekki hjá. 

Ríkir sátt um framfærslu barna? 

 Yfirleitt ríkir sátt um framfærslu stjúpbarna, 65% sögðust aldrei eiga í 

ágreiningi við fyrrverandi maka.  

 Flestir skynja að ágreiningur hefur áhrif á foreldrasamstarfið eða tæp 55%. 

Dvalarstaður barna í fríum og skipting útgjalda tengd fríum 

 Um 38% foreldra skiptast alltaf á að hafa barnið hjá sér í fríum en rúmlega 

31% gerir það ekki. 
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 Rúmlega helmingur fyrrverandi maka tekur aldrei þátt í útgjöldum tengdum 

fríum barna sinna, en núverandi maki tekur yfirleitt þátt í þeim kostnaði. 

Þátttaka stjúpforeldra í öllum kostnaði vegna stjúpbarna 

 Þær skoðanir skiptast næstum í tvennt um hvort stjúpforeldrar eigi að taka þátt 

í öllum kostnaði vegna stjúpbarna eða hluta kostnaðar.  

 Flestir nota lögheimili barns sem viðmið hver eigi að framfæra það. 

Hlutverk stjúpforeldris er mikilvægt 

 Um það bil 90% svarenda telja hlutverk sitt sem stjúpforeldri mikilvægt.  

 

4.1.  Skráningu vantar í opinberum gögnum og samræmingu vantar í lögum og 

reglugerðum er varðar stjúpfjölskyldur  

Til að hægt sé að rannsaka málefni stjúpfjölskyldna er mikilvægt að hafa skilvirka 

tölfræðilega skráningu í opinberum gögnum. Samræma þarf heiti og gera skýrari 

reglugerðir og lög er varða stjúpforeldra en lögin greinir á um heiti stjúpforeldra eftir 

hjúskaparstöðu þar sem það er ýmist skráð sambúðarforeldri eða stjúpforeldri. 

Tryggja þarf réttarstöðu stjúpforeldra og barna í stjúpfjölskyldum. Gera þarf frekari 

kannanir og safna upplýsingum um stjúpfjölskyldur. Slíkar reglugerðir skortir einnig 

meðal annars í Bandaríkjunum eins og sagt er frá í grein Higginbotham, Anderson og 

Lown (2007).  

 

4.2.  Meðlög og greiðslur utan meðlags 

Að meðaltali upplifa um það bil 1200 börn á ári skilnað foreldra sinna og flestir sem 

skilja eða slíta sambúð hefja sambúð aftur innan fjögurra ára. Það kemur því ekki á 

óvart að hjá 45 af þeim 93 sem tóku þátt í könnuninni áttu báðir aðilar börn úr fyrra 

sambandi.  
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Þegar skoðuð eru svör þeirra úr könnuninni sem fá greitt meðlag með barni 

kom í ljós að 77% fengu greitt meðlag með barni/börnum og af þeim sögðu 71% að 

meðlagið dygði ekki eða sjaldan fyrir framfærslu barnsins. Vert er að benda á að 

þegar foreldri fær meðlag frá hinu kynforeldrinu á foreldrið sem barnið hefur 

lögheimili hjá að veita framfærslu á móti sem birtist ekki sérstaklega heldur er inni í 

greiðslum til framfærslu heimilisins. 

Rúmlega 80% svarenda fengu ekki greiðslur fyrir utan meðlag frá fyrrverandi 

maka. Af þeim 16 sem fengu greiðslur fyrir utan meðlag fékk helmingur þeirra 10 

þúsund krónur eða minna að meðaltali á mánuði. Flestir þeirra sem fengu slíkar 

greiðslur frá fyrrverandi maka notuðu greiðslurnar í fyrsta lagi í íþróttir og 

tómstundir, í öðru lagi í fatakaup og í þriðja lagi læknis- og lyfjakostnað af þeim tíu 

svarmöguleikum sem í boði voru. Af þessum niðurstöðum og svörum um þátttöku 

stjúpforeldra í framfærslu stjúpbarna, virðast flestir stjúpforeldrar í sambúð greiða 

þessi auka útgjöld eða að aukin skuldasöfnun sé á heimilinu. Það gæti gefið 

vísbendingu um að meðlagið sé ekki í samræmi við framfærslu barna.  

Nefndin sem fjallar hefur um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum 

hefur meðal annars kynnt tillögur sínar að nýju barnakerfi til að útrýma fátækt barna. 

Leggur hún til að komið verði á nýju kerfi barnatrygginga sem komi í stað barnabóta, 

barnalífeyris, mæðra- og feðralauna og til viðbótar atvinnuleysisbóta vegna barna. 

Það kerfi miðar að því að öllum barnafjölskyldum verði tryggð ákveðin upphæð til 

lágmarksframfærslu óháð því hvaðan tekjur fjölskyldunnar koma. Tryggingarnar yrðu 

tekjutengdar og skerðast hjá fólki sem hafa tekjur umfram meðalráðstöfunartekjur. 

Tryggingarnar nýtast þeim sem eru í tekjulægstu hópunum í samfélaginu (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

 

4.3.  Ríkir sátt um framfærslu barna? 

Yfirleitt ríkir sátt um framfærslu stjúpbarna en 65% sögðust aldrei eiga í ágreiningi 

við fyrrverandi maka. Rúmlega 6% svarenda áttu í ágreiningi við núveranda maka 

vegna framfærslu barna annars þeirra. Þó það sé lítið hlutfall þá gefur það til kynna 

að ágreiningur sé til staðar milli  núverandi maka.  
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Börn fara ekki varhluta af ágreiningi foreldra sinna, hvort sem ágreiningurinn 

er um peninga eða annað eins og fram kemur í rannsókninni Ungmenni og 

ættartengsl. Þar kom fram að af þeim sem höfðu reynt skilnað foreldra höfðu 59% 

annaðhvort alltaf, oft, eða stundum áhyggjur af fjárhagsstöðu foreldra sinna. Sú 

rannsókn leiddi líka í ljós að reynsla skilnaðarungmenna af breytingum í kjölfar 

skilnaðar voru meðal annars breytingar á efnahag fjölskyldunnar (Sigrún Júlíusdóttir 

o.fl., 2008). 

Þegar spurt var um ástæðu ágreinings í könnuninni nefndu þátttakendur að 

ágreiningur væri um ferðakostnað, peninga, langar vegalengdir milli heimila maka og 

fyrrverandi maka og kostnaðarsöm ferðalög. Af þessu má vera ljóst að útgjöld við 

ferðalög geta verið erfiður og jafnvel óyfirstíganlegur þröskuldur ef efnahagur 

foreldranna er bágur eins og höfundar benda á í rannsókninni Ungmenni og 

ættartengsl (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008). Einnig er þetta í samræmi við niðurstöður 

úr rannsókninni Áfram foreldrar. Þar kemur fram að það skiptir miklu máli varðandi 

fjárhagslega ábyrgð að foreldrar vinni saman, sem hefur áhrif á velferð barnanna 

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

Í netkönnuninni kom í ljós að 62 af svarendum töldu ágreiningin hafa mjög 

eða frekar mikil áhrif á foreldrasamstarfið, sem einnig kemur fram í öðrum 

rannsóknum bæði innlendum og erlendum. Valgerður Halldórsdóttir (2006) bendir á í 

rannsókn sinni um hvernig megi efla fjölskylduþrótt stjúpfjölskyldna að börnum líður 

best þegar stjúpforeldrum og kynforeldrum tekst að vinna saman. Þá kemur einnig 

fram í þeirri rannsókn að erfitt væri að koma á samvinnu kynforeldris og 

stjúpforeldris og hún væri ekki alltaf vel þegin þegar hún væri boðin. Hún bendir 

einnig á að samskipti milli núverandi maka og fyrrverandi maka höfðu neikvæð áhrif 

á fjölskyldulíf í nýrri sambúð.  

 Margar aðrar rannsóknir, bæði innlendar og erlendar, komast að sömu 

niðurstöðu og sýna að sálrænir aðlögunarerfiðleikar barna, hvort sem er í 

skilnaðarfjölskyldum eða öðrum, hafa árif á vellíðan þeirra. Tilfinningaleg og 

félagsleg aðlögun barna er nátengd átökum í hjónabandi foreldra (Kerr og Beaujot, 

2002; Sigrún Júlíusdóttir o. fl., 1995; Tähtinen, o.fl., 2004).  
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4.4. Dvalarstaður barna í fríum og skipting útgjalda tengd fríum 

Í ljósi niðurstaðna netkönnunarinnar má álykta að minnsta kosti 34 börn hafi aldrei 

eða sjaldan tengsl við hitt kynforeldri sitt í fríum. Ástæða er til þess að ætla að þau 

gætu verið fleiri þar sem ekki er hægt að rekja fjölda barna sem þarna áttu hlut að 

máli. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að 39 af 74 svöruðu að hitt kynforeldrið tæki 

aldrei þátt í útgjöldum tengdum fríum barna. Ástæðuna má ef til vill rekja til þess að 

kostnaður vegna fría er of mikill til að börn hafi kost á því að dvelja hjá hinu 

kynforeldrinu í fríi.  

Að hafa ekki tengsl við báða foreldra sína getur haft áhrif á tilfinningarleg 

tengsl við það foreldrið sem það hittir ekki eins og bent er á í sænsku rannsókninni 

eftir Björnberg og Ekbrand (2006). Þá benda þær Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir (2000) á að foreldrar hafi þær skyldur að virða rétt barna sinna í 

átökum og hafa ekki rétt til að svipta þau fjölskylduumhverfi sínu.  

Með tillögum nefndarinnar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum, 

þar sem lagt er til að báðir foreldrar beri almennt kostnað af umgengni við börn sín, 

og með hærri greiðslum í gegnum barnatryggingakerfið má leiða líkur að því að fleiri 

börn geti notið samskipta við báða foreldra þar sem kostnaður við ferðalög í 

heimsóknum hefur oft verið fyrirstaða fyrir slíkum heimsóknum.  

 

4.5. Þátttaka stjúpforeldra varðandi framfærslu stjúpbarna 

Niðurstöður netkönnunarinnar sýna að flestir nota lögheimili barns sem viðmið um 

það hver eigi að framfæra það. Flestir merktu við þann möguleika ,,Ég og núverandi 

maki minn greiðum saman það sem snýr að börnum sem hafa lögheimili hjá okkur”. 

Það er vísbending um það að farið sé eftir því sem kveður á í barnalögunum um 

framfærslu barna.  

 Það misjafna viðhorf svarenda í könnuninni til fjárhagslegrar ábyrgðar til 

framfærslu stjúpbarna, sýnir að nauðsynlegt er að hafa lög og reglur um framfærslu 

stjúpbarna greinilegri. Það sést einnig að slíkar reglugerðir vantar erlendis eins og 
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skýrt er frá í bandarísku greininni eftir Ganong o.fl. (1995) sem fjallar um viðhorf á 

fjárhagslegri ábyrgð foreldra gagnvart stjúpbörnum sínum eftir skilnað.  

 Nefnd félags- og tryggingamálaráðherra um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum leggur til að þegar fráskilið foreldri með barn hefji sambúð á nýjan 

leik og kynforeldrið vill að stjúpforeldrið deili með sér forsjá þurfi að sækja 

sérstaklega um það. Hér er um gríðarlega breytingu að ræða þar sem nýi 

sambúðaraðilinn hafði áður ekkert val um forsjá barns, honum bar samkvæmt lögum 

að fara með forsjána ásamt kynforeldrinu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009). 

 

4.6.  Hlutverk stjúpforeldra mikilvægt 

Mjög ánægjulegt er að sjá niðurstöður netkönnunarinnar um hvernig stjúpforeldrar 

líta á hlutverk sitt sem foreldri. Stjúpforeldrar telja hlutverk sitt vera mikilvægt eða 

yfir 90% svarenda, sem sýnir styrk stjúpfjölskyldunnar.  

Nái tillögur nefndarinnar um stöðu barna í fjölskyldugerðum fram að ganga er 

komið verulega til móts við barnafjölskyldur með nýju barnakerfi. Þannig má gera 

ráð fyrir að komið verði til móts við þarfir barna og foreldra þeirra og dregið þannig 

úr fjárhagsáhyggjum þeirra sem stuðlar að betri líðan barna í stjúpfjölskyldum. Einnig 

verður réttarstaða stjúpforeldra og stjúpbarns vegna umgengnisréttar eftir 

sambúðarslit bætt, þar sem sýslumenn muni fá heimild til að úrskurða 

umgengnisréttinn með sama hætti og umgegni kynforeldra sem barnið býr ekki hjá 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

 

4.7. Umræður 

Þrátt fyrir takmarkaða þátttöku og annmarka netkönnunarinnar gefur hún upplýsingar 

um reynslu tæplega 100 stjúpfjölskyldna um skiptingu útgjalda er varða framfærslu 

barna. Þar sem hér er um forkönnun að ræða, og ekki hægt að yfirfæra niðurstöður 

hennar yfir á stærra þýði, má nota hana til að byggja frekari kannanir á í framtíðinni.   
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Meðal annars má túlka niðurstöðurnar þannig að meðlag dugi ekki fyrir 

framfærslu barna í stjúpfjölskyldum í dag.  Þrátt fyrir að almennt ríki sátt um 

framfærslu barna í könnuninni er samt áhyggjuefni að ágreiningur skuli vera meðal 

kynforeldris og stjúpforeldris þar sem ágreiningur á milli foreldra hefur áhrif á 

félagslega og andlega líðan barna. Það er umhugsunarefni þar sem um velferð barna 

og ungmenni framtíðarinnar er að ræða. Því er nauðsynlegt að jafna hag allra 

barnafjölskyldna í landinu. Út frá niðurstöðunum rannsóknarinnar er mikilvægt að 

lög og reglur endurspegli þarfir allra fjölskyldugerða þannig að réttlát skipting 

útgjalda vegna barna sé höfð að leiðarljósi. Þannig er stuðlað að því að öll börn njóti 

sömu réttinda óháða þeirri fjölskyldugerð sem þau búa í.  

Með þeim nýju tillögum sem nefndin um stöðu barna í mismunandi 

fölskyldugerðum hefur lagt fram mun hagur og réttarstaða stjúpfjölskyldunnar 

væntanlega batna ef þær ná fram að ganga. Í framtíðarrannsóknum á stjúptengslum 

væri spennandi að skoða ættartengsl eins og gert er í sænsku rannsókninni, til að fá 

betri sýn á fjölskyldutengsl og hvernig aðstoð ættingja og stuðningi þeirra við 

stjúpfjölskylduna er háttað.  

Einnig væri áhugavert að gera könnun um hvort sambúðarfólk ræði sín á milli 

um hvernig haga á skiptingu kostnaðar vegna framfærslu barna við upphaf nýrrar 

sambúðar. Þá væri athyglisvert að kanna viðhorf til ábyrgðar kynforeldra til 

framfærslu barna og stjúpbarna líkt og gert var í viðhorfskönnun þeirra Ganong o.fl., 

(1995). Forvitnitlegt verður síðan að gera nýja rannsókn þegar tillögur nefndarinnar 

um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum ná fram að ganga til að skoða hvaða 

áhrif þær tillögur hafa á mismunandi fjölskyldugerðir.  

Forsenda fyrir slíkum rannsóknum er að skráningar í opinberum gögnum um 

allar fjölskyldugerðir verði aðgengilegar. 

Með rannsókninni var gerð tilraun til að auka þekkingu á stjúpfjölskyldum og 

stuðlað að því að fá betri sýn á útgjöld vegna framfærslu barna í stjúpfjölskyldum, 

sem stuðlar að því að jafna rétt barna í öllum fjölskyldugerðum. Ein af helstu 

áherslum félagsráðgjafa er að vinna að málefnum fjölskyldunnar og stuðla að 

úrbótum henni í hag. Með rannsóknum vinnur hann að því að bæta 

þekkingargrunninn sem störf félagsráðgjafa byggjast meðal annars á.  
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Helsta niðurstöður verða kynntar á vef Félags stjúpfjölskyldna, 

www.stjuptengsl.is.  
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Viðauki 

Kostnaður/útgjöld stjúpfjölskyldna 

Ágæti viðtakandi, 

 

Meðfylgjandi er könnun sem er hluti af BA ritgerð minni í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Markmið hennar er að fá meiri og betri skilning á útgjöldum stjúpfjölskyldna. 

Oft getur reynst erfitt að fá heildarmynd á stjúpfjölskyldurnar, þrátt fyrir að þær hafa 

alla tíð verði til er fátt til um þessa fjölskyldugerð.  

Könnunin er liður í að komast nær heildarmynd þessarar fjölskyldugerðar. 

Í könnuninni ertu vinsamlega beðin að svara spurningum tengdum 

kostnaði/útgjöldum fjölskyldu þinnar. 

Það tekur þig ekki nema 5-7 mínútur að svara öllum spurningunum og verða svörin 

ekki rakin til þátttakenda en þér er ekki skylt að svara könnuninni. 

Upplýsingar um tölvupóstfang þitt var fengið hjá Félagi stjúpfjölskyldna, 

stjuptengsl.is eða í gegnum persónuleg tengsl.  

Leiðbeinandi minn er Valgerður Halldórsdóttir félagsráðgjafi og formaður Félags 

stjúpfjölskyldna og sér hún um útsendingu könnunarinnar á póstlistanum sem aðrir 

hafa ekki aðgang að.  

 

Taka skal fram að þegar átt er við maka, þá er átt við sambúðaraðila eða maka í 

hjónabandi.  

Í spurningunum hafa orðin hjónaband og sambúð sama vægi. 

Þó fjallað sé um barn í eintölu í spurningunum er einnig átt við börn ef um fleiri 

en eitt barn er að ræða. 

Fyrrverandi maki á við um barnsmóður eða föður barnsins/barnanna. 

 

Niðurstöður könnunarinnar verða kynntar á síðu stjúptengsla, www.stjuptengsl.is 
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1) Átt þú og/eða maki þinn barn úr fyrra hjónbandi? 

o Já, ég eingöngu 

o Já, maki eingöngu 

o Já, bæði ég og maki 

o Nei, ef nei, þá biðst ég velvirðingar á því að þú hefur fengið þennan tölvupóst 

og þarft því ekki að svara fleiri spurningum. Takk fyrir. 

2) Átt þú og núverandi maki sameiginlegt barn? 

o Já 

o Nei 

3) Hve lengi hefur núverandi sambúð staðið yfir? 

o Skemur en 1 ár 

o 2 ár 

o 3 ár 

o 4 ár 

o Meira en 5 ár 

4) Hvernig var sambandið við kynforeldri háttað við fæðingu barns? 

o Aldreið verið í sambúð með kynforeldri 

o Á föstu (ekki skráð sambúð) 

o Sambúð (skráð sambúð) 

o Hjónaband 

5) Vinsamlegast greindu frá kyni. 

o Karl 

o Kona 
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6) Vinsamlegast greindu frá aldri. 

o 18-29 ára 

o 30-39 ára 

o 40-49 ára 

o 50-59 ára 

o 60 ára eða eldri 

7) Hve mörg börn undir 18 ára aldri eiga lögheimili á þínu heimili (það er eigin börn 

og stjúpbörn)? 

o Ekkert 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 eða fleiri 

8) Dvelja einhver börn reglulega á þínu heimili sem ekki eiga lögheimli þar? 

o Já 

o Nei 

9) Færð þú og/eða núverandi maki greitt meðlag með barni? 

o Já, ég 

o Já, núverandi maki 

o Já, bæði ég og núverandi maki 

o Nei 
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10) Ef já við spurningu 9, með hve mörgum börnum samtals færð þú 

og/eða núverandi maki greitt meðlag? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 eða fleiri 

11) Greiðir þú og/eða núverandi maki meðlag með barni? 

o Já, ég 

o Já, núverandi maki 

o Já, bæði ég og núverandi maki 

o Nei 

12) Ef já við spurningu 11, með hve mörgum börnum samtals greiðir þú og/eða 

núverandi maki meðlag? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 eða fleiri 

13) Telur þú að meðlagið dugi fyrir framfærslu barnsins? 

o Já, dugar alltaf 

o Já, dugar oftast 

o Nei, dugar stundum/sjaldan 

o Nei, dugar ekki 
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14) Færð þú og/eða núverandi maki aðrar greiðslur en meðlag vegna 

barns/stjúpbarns? 

o Já, ég 

o Já, núverandi maki 

o Já, bæði ég og núverandi maki 

o Nei 

15) Ef já við spurningu 14, hver er sú upphæð að meðaltali á mánuði? 

o 10. þúsund eða minna 

o 10.001.-20. Þúsund 

o 20.001.-30. Þúsund 

o Meira en 30. Þúsund 

o Veit ekki 

16) Til hvers er sú upphæð (sbr. sp. 15) notuð? (Merkja má við fleiri en einn 

svarmöguleika) 

o Í læknis- og lyfjakostnaði 

o Vegna fermingar 

o Í gleraugnakaup 

o Vegna tannréttinga 

o Í íþróttir og tómstundir 

o Í fatakaup 

o Vegna ferðalaga til og frá foreldrinu sem barnið/börnin búa ekki hjá 

o Vegna páskaleyfis, sumarleyfis og jólaleyfis 

o Veit ekki 

o Eitthvað annað, hvað? 
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17) Átt þú og/eða núverandi maki í ágreiningi við fyrrverandi maka ykkar varðandi 

framfærslu barns? 

o Já, ég 

o Já, núverandi maki 

o Já, ég og núverandi maki eigum bæði í ágreiningi við okkar fyrrverandi maka 

o Nei 

18) Ef já við spurningu 17, hversu oft er sá ágreiningur? 

o Oftar en sex sinnum ári 

o Oftar en einu sinni í mánuði 

o Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

o Á ekki við 

19) Hver er helsta ástæða ágreiningsins? 

 

 

20) Átt þú og núverandi maki í ágreiningi varðandi framfærslu barns annars ykkar? 

o Já, alltaf 

o Já, oft 

o Já, sjaldan 

o Nei, aldrei 

21) Telur þú að þú og/eða maki þinn eigið eitthvað óútkljáð mál úr fyrra sambandi? 

(Merkja má við fleiri en einn svarmöguleika) 

o Já, tengt fjármálum 

o Já, tengt barninu 

o Já, persónuleg 

o Nei, 

o Annað, hvað? 
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22) Telur þú að ágreiningur ykkar hafi haft áhrif á foreldra samstarfið? 

o Mjög 

o Frekar 

o Lítil 

o Hvorki/né 

23) Hvernig er kostnaði/útgjöldum heimilisins, vegna eigin barna og stjúpbarna, helst 

háttað? (Merkja má við fleiri en einn svarmöguleika) 

o Ég og fyrrverandi maki/sambúðaraðili greiðum saman það sem snýr að okkar 

barni/börnum. 

o Ég borga sjálf/ur fyrir eigið barn/börn. 

o Ég og núverandi maki/sambúðaraðili greiðum saman það sem snýr að börnum 

sem hafa lögheimili hjá okkur. 

o Fyrrverandi maki/sambúðaraðili greiðir allt umfram meðlag. 

o Foreldrar fyrrverandi maka/sambúðaraðila greiða allt umfram meðlag. 

o Ég og foreldrar fyrrverandi maka/sambúðaraðila greiðum saman það sem snýr 

að barninu/börnunum. 

o Annað, þá hvað? 

 

 

24) Aðstoða núverandi tengdaforeldrar að einhverju marki við stjúpömmu og 

afabarnið? 

o Mjög 

o Frekar 

o Lítið 

o Hvorki/né 
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25) Skiptast þú og fyrrverandi maki á að hafa barnið ykkar í páskafríum, sumarfríum 

og jólafríum? 

o Já, alltaf 

o Já, oft 

o Já, sjaldan 

o Nei, aldrei 

26) Tekur fyrrverandi maki þátt í kostnaði/útgjöldum tengdum páskafríum, 

sumarfríum og jólafríum barnsins/barnanna? 

o Já, alltaf 

o Já, oft 

o Nei, stundum 

o Nei, aldrei 

27) Tekur núverandi maki þátt í kostnaði/útgjöldum tengdum páskafríum, sumarfríum 

og jólafríum stjúpbarns/stjúpbarna? (Hvort sem fyrrverandi maki tekur þátt eða ekki). 

o Já, alltaf 

o Já, oft 

o Nei, stundum 

o Nei, aldrei 

28) Telur þú að stjúpforeldri eigi að taka þátt í öllum kostnaði/útgjöldum vegna 

stjúpbarns/stjúpbarna? 

o Já 

o Nei 

29) Ef já, við spurningu 28, í hverju ætti slík þátttaka helst að vera? 
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30) Hversu mikilvægt finnst þér hlutverk þitt sem stjúpforeldri vera í lífinu? 

o Mjög mikilvægt 

o Mikilvægt 

o Ekki mikilvægt 

o Lítið mikilvægt 

o Á ekki við 


