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1. Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er 40 eininga lokaverkefni til MA-prófs í 

uppeldis- og menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands með 
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Gunnlaugur Sigurðsson lektor og vil ég þakka honum fyrir góðar 

ábendingar, hvatningu, hrós og fyrir það að halda mér við efnið. Annadís 

Gréta Rúdólfsdóttir var sérfræðingur rannsóknarinnar. Sonur minn, Ágúst 

Heiðar Helgason, á heiður skilinn fyrir alla þolinmæðina. Að lokum þakka 

ég viðmælendum mínum í rannsókninni fyrir þeirra framlag, án þeirra 

hefði rannsóknin ekki verið sú sama.   

 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og hef fylgt þeim samkvæmt 

minni bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra, bæði 

um ábendingar, myndir, efni og orðalag. Ég þakka öllum þeim sem lagt 

hafa lið við verkið en sjálf ber ég fulla ábyrgð á rannsókninni. 
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2. Ágrip 

Lífið er saltfiskur, mestmegnis, sagði Salka Valka. Ekki „draumahríngl“. Í 

draumi hendir okkur að það sem við viljum gerist áreynslulaust en í 

raunveruleikanum veitist okkur ekkert nema með fyrirhöfn, misjafnlega 

mikilli þó eftir aðstæðum okkar. Í byrjun árs 2016 héldu rúmlega 11 

þúsund einhleypar konur barni sínu eða börnum lögheimili á Íslandi og 

teljast því vera einstæðar mæður samkvæmt skilgreiningu Hagstofu 

Íslands. Tölur hennar sýna fjárhagslega erfiða afkomu margra þeirra og 

aðrar upplýsingar erfiðar félagslegar aðstæður. Í þessari ritgerð greinir 

höfundur frá niðurstöðum úr eigindlegri rannsókn hans þar sem 10 

einstæðar mæður á Íslandi lýsa högum sínum, fjárhagslegri afkomu og 

félagslegum aðstæðum, en líka „draumahríngli“ sínu sem stundum er um 

breyttar hjúskaparaðstæður en fremur þó um að viðurkennd verði í verki 

og virt sú fjölskyldueining sem þær mynda með barni sínu eða börnum. Í 

sögu þeirra má lesa baráttu fyrir persónulegu sjálfstæði þeirra sjálfra og 

fyrir þeirri fjölskyldueiningu sem þær reyna við erfiðar aðstæður að mynda 

með barni sínu eða börnum. Það er flókin saga en rauður þráður hennar 

eru börnin sem gera líf mæðra sinna vandasamara en ella en eru þeim um 

leið persónulegur styrkur vegna þeirrar baráttu daglegs lífs sem þær heyja 

fyrir velferð þeirrar. Sú barátta er iðulega háð við aðstæður og gegn öflum 

sem hindra eðlilega þátttöku í samfélaginu og stuðla að félagslegri 

jaðarsetningu. Fjallað verður um þetta efni með vísan í 

auðmagnskenningar Pierre Bourdieu um misskiptar bjargir 

einstaklinganna, kenningar Michel Foucault um samband valds og frelsis 

og tilurð nútímamóðurinnar, rannsóknir Val Gillies á högum mæðra í 
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verkalýðsstétt á Englandi og kenningar Sarah Blaffer Hrdy um útvistun 

móðurhlutverksins hjá manninum sem tegund. Með því vonast höfundur 

til þess að náist það markmið að vekja í samfélaginu áhuga og skilning á lífi 

einstæðra mæðra í efnahagslegum og félagslegum vanda og að vaxa 

sjálfur sem fag- og fræðimanneskja um þetta efni. 

 

Lykilorð: Einstæðar mæður, skertar bjargir, jaðarsetning, 

sjálfstæðisbarátta.   

 

Title 

Maternal Love in the Shadow of Poverty: Of Socially Marginalized 
Single Mothers in Iceland 

3. Abstract 

Life is salt fish, mostly, said Salka Valka [a character in a novel of Laxness, 

H.K.]. Not a “dreamy vacillations”. In dream things might happen without 

effort at our will but in reality, to aquire something, an effort is needed, 

varying though according to our circumstances. At the beginning of 2016 

more than 11 thousand single women held their child or children a lawful 

domicile in Iceland, thereby being defined as single mothers by Statistics 

Iceland. Its figures show a poor financial performance of many of them 

and other information show them in difficult social situations. This paper 

reports the narratives of 10 of them, where they describe their situation, 

financial performance and social situations, but also their “dreamy 
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vacillations” which sometimes are about changing marital situations, but 

always about them being recognized in action and respected as the family 

unit they try to establish with their child or children. In their narratives can 

be read struggle for personal independence for themselves and the family 

unit that they form with their child or children. It is a complex story they 

tell us but a recurring theme is their children who make their mothers’ life 

a lot more problematic than it otherwise would be, but who give them 

personal strength in their struggle of daily life as they fight for their 

welfare. Their fight is often subject to conditions and against forces that 

impede their normal participation in society and contribute to their 

marginalization. Bourdieu’s capital theories about unequally shared 

resources between individuals, theories of Michel Foucault about the 

relationship of power and freedom and the creation of the modern 

mother, Val Gillies’ research on the life of working class mothers in 

England, Sarah Blaffer’s theories about outsourcing maternity as a praxis 

of the human species, this helps the author to see the narratives of these 

10 women in a wider context, as well as to achieve her goal of raising 

community interest and understanding of the lives of single mothers in 

difficult economic and social situations and to grow her self as 

professional and scholarly person on this topic. 

Key words: Single mothers, reduced resources, marginalization, 

independency. 
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5. Inngangur 

Í þessari ritgerð verða gerð skil niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar á 

högum 10 einstæðra mæðra sem hafa veitt mér innsýn í líf sitt með 

viðtölum sem ég átti við þær. Vert er þó að taka fram að af þeim 10 

mæðrum sem ég tók viðtal við, falla tvær ekki undir þá skilgreiningu laga 

að einstætt foreldri sé karl eða kona sem ekki er í sambúð, fari ein eða 

sameiginlega með forsjá barns síns eða barna og haldi því eða þeim 

lögheimili (Alþingi, 2016, V. kafli.). Þessar tvær hafa ekki lengur forsjá með 

börnum sínum en voru áður einstæðar mæður um nokkurra ára skeið.  

Hagir þessara þúsunda eru auðvitað afar misjafnir en áhugi minn 

beindist að reynsluheimi þeirra sem búa við lakan efnahag, frásögn þeirra 

af fjárhagslegum aðstæðum sínum, húsnæðismálum, rekstri heimilisins, 

umönnun barna, samskiptum við barnsfeður, reynslu af 

vinnumarkaðnum, samskiptum við opinberar stofnanir og hjálparsamtök, 

vina- og fjölskyldutengslum, heilsufari, heimilishaldi og daglegu lífi með 

börnum þeirra.  

Mig langaði að vita um það líf sem viðmælendur mínir lifa en sú 

löngun náði lengra eða dýpra en að þekkja efnislegar aðstæður þeirra. Mig 
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langaði af vita hvernig þær tækju þessum aðstæðum, ekki aðeins í verki 

heldur með hvaða hugarfari. Ekki vegna þess að ég ímyndi mér að það sé 

eitthvað frábrugðið því hugarfari sem finna má hjá betur stæðum 

einstæðum mæðrum á Íslandi, heldur vegna þess að það kann að birtast 

með misjöfnum hætti og hafa misjöfn áhrif eftir aðstæðum þeirra. Ég hef 

því tekið þekkingarmarkmið þessarar rannsóknar saman í þrjár innbyrðis 

tengdar rannaóknarspurningar:  

 Hverjar eru aðstæður einstæðra mæðra á Íslandi í 

viðvarandi fjárhagslegum vanda? 

 Hvernig komast þær í þessar aðstæður og hvað 

heldur þeim í þeim?  

 Með hvaða hugarfari taka þær aðstæðum sínum? 

Þessar rannsóknarspurningar eru innbyrðis tengdar. Það 

þekkingarmarkmið sem í síðustu rannsóknarspurningunni felst kallar á 

nánari rannsóknarmarkmið sem felast í hinum tveim fyrri. Ég tel ekki 

nægilegt að viðmælendur mínir segi einfaldlega frá „hugarfari“ sínu, 

heldur frá lífi sínu sem einstæðar mæður og þeim aðstæðum sem knappur 

fjárhagur setur þær í. Hvernig þær komast í þær aðstæður, hvaða úrræða 

þær leita og hvaða sjónarmið, tilfinningar og afstaða liggur þar að baki. 

Með hvaða hugarfari þær mæta aðstæðum sem þær segja frá.  

Ég tel að það gefi frásögnum viðmælenda minna aukið þekkingarlegt 

gildi að setja þær í samhengi þess sem vitað er um hagi einstæðra mæðra 

á Íslandi almennt, tölulegar upplýsingar um fjárhag þeirra, félagslegar 

aðstæður, um börn einstæðra mæðra í vanda o.s.frv. Einnig það að skoða 

frásagnir þeirra með hliðsjón af rannsóknum, innlendum og erlendum, 
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sem til eru um einstæðar mæður í vanda sem tengist bágum fjárhag. Í 

þessu samhengi held ég að sú spurning verði áhugaverðari en ella hvers 

vegna 11.319 konur á móti 1.146 körlum halda barni sínu eða börnum 

lögheimili í byrjun árs 2016, sem þýðir að þær halda þeim samsvarandi 

þeirra eina eða aðalheimili í raun. Spyrja mætti hvað það er sem fær þær 

til að taka að sér þetta hlutverk. Svarið yrði örugglega á þá leið að fyrir því 

liggi margvíslegar ástæður, ytri sem innri og á meðal þeirra innri séu 

margar ytri ástæður sem mæðurnar hafa gert að sínum, samfélagið hafi 

kallað mæður til móðurhlutverks síns o.s.frv. Það kann allt að vera rétt en 

breytir ekki því að það hefur gildi, mannlega séð og þekkingarlega líka, 

hvernig konur taka þessum aðstæðum að vera einstæðar mæður og með 

hvaða hugarfari sérstaklega þær mæta þeim vanda sem erfiður fjárhagur 

skapar þeim.  

Ég tel því að hafi opnast tvö meginsjónarhorn fyrir nálgun mína við 

rannsóknarefnið. Annars vegar það sem lýtur að þeim aðstæðum sem 

viðmælendur mínir eru í og hins vegar hvernig þær taka þeim aðstæðum 

hugarfarslega. Allar þýðingar af hollensku og frönsku eru eftir höfund 

ritgerðar. 

 

6. Gildi rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn á eftir að hafa sérstaka þýðingu fyrir mig í starfi sem 

uppeldisfræðingur en á þeim vettvangi vinn ég við það að styðja við 

fjölskyldur í vanda. Mun fleiri börn einstæðra mæðra en sambúðarforeldra 
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njóta stuðnings eða sæta afskiptum opinberra aðila. Þannig voru 43,5% 

þeirra 4.469 barna sem voru til skoðunar hjá Barnaverndarstofu árið 2012 

frá heimilum einstæðra mæðra en 38,9% frá heimilum sambúðarfólks og 

um 38% umsókna á meðferðarheimili, á Stuðla eða í fjölskyldumeðferð eru 

fyrir börn einstæðra mæðra (Páll Ólafsson, 2014). Í skýrslu Hildigunnar 

Ólafsdóttur og Kristnýjar Steingrímsdóttur (2013), sem þær unnu fyrir 

Velferðarráðuneytið, kemur fram að á samtals sex mánaða tímabili á 

árunum 2010–2011 hafi Barnavernd Reykjavíkur borist tilkynningar vegna 

209 barna foreldra sem áttu í vanda vegna fíkniefnaneyslu. Af þeim 

börnum bjuggu 87 á heimilum einstæðra foreldra, langoftast hjá einstæðri 

móður, eða 42% barnanna. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga við heimili 

einstæðra mæðra gefur vísbendingu um aðstæður þeirra. Árið 2015 fengu 

6.996 heimili fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi. Einstæðar mæður voru 

30,2% viðtakenda, næstfjölmennasti hópurinn á eftir einstæðum körlum 

án barna í heimili sem voru 45,4% viðtakenda (Hagstofa Íslands, 2016b). 

Ég vona að rannsókn mín gefi þeim sem kynna sér hana nokkra 

innsýn í líf þeirra einstæðu mæðra sem búa við erfiðar fjárhagslegar og 

félagslegar aðstæður. Ég reyni þess vegna að gera skil helstu tölulegu 

upplýsingum um hag þeirra á Íslandi, greini frá rannsóknum heima og 

erlendis um það sama. Þá reyni ég með endursögn minni af frásögn 

nokkurra þeirra að opwna sýn inn í reynsluheim þeirra, við hvað er að fást 

í lífi þeirra og hvernig þær taka á því. Ég tel að fólk almennt hefði gagn af 

því að skoða þessa rannsókn og hugleiða hvort samfélagið ætti ekki að 

finna betri leiðir til að þess að þegnarnir fái að njóta sín. Það er slíkt 

hugarfar sem liggur að baki þeirri baráttu fyrir hag sínum og barna sinna 

sem einstæðar mæður í erfiðum aðstæðum heyja. Því eitthvað er það að 
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11.319 þeirra kjósa að halda barni sínu lögheimili og heimili á Íslandi í 

byrjun árs 2016. Kjósa? Eiga þær svo sem eitthvert val?! Það er sennilega 

einmitt það sem við hefðum gott af því að ganga ekki út frá. 

7. Fræðileg sjónarhorn 

Ég tel að þetta rannsóknarefni falli vel að tveimur fræðilegum 

meginsjónarhornum. Annars vegar að því sjónarhorni sem snýr að getu 

einstaklinga eða hópa til að taka eðlilegan þátt í samfélaginu miðað við 

gerð þess, að geta lifað í þeirri menningu sem samfélagið hefur skapað. 

Það sjónarhorn opnar fyrir kenningar um misskiptingu gæða samfélagsins 

á milli einstaklinga og hópa, hvernig það gerist að sumir njóta ekki 

efnislegra, félagslegra og huglægra gæða samfélagsins á borð við aðra.  

Hins vegar að því sjónarhorni að allar aðstæður hafi áhrif á líf fólks 

gegnum viðbrögð þess við þeim. Að til að skilja áhrif þeirra og til að geta 

metið þær sem „aðstæður“ þurfi að líta til þess svigrúms vals, þess frelsis 

sem einstaklingarnir þó hafa andspænis þeim. Það sjónarhorn opnar fyrir 

kenningar um vald og valdeflingu, hvernig einstaklingar í óhagstæðum 

valdatengslum neyta þó þess valfrelsis sem þeim gefst til að hafa áhrif á 

þessi tengsl og þar með aðstæður sínar.  

Fyrra sjónarhornið fellur að auðmagns-kenningum Pierre Bourdieu 

(1990b, 1984) um misskiptar bjargir einstaklinganna. Það síðara að 

kenningum Michel Foucault um samband valds og frelsis og tilurð 

nútímamóðurinnar (Falzon, O’Leary, 1982, 1981 og Sawicki, 2013) og 

framlags annarra þeirra sem hafa nýtt sér kenningar þeirra og þróað í 
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rannsóknum sínum. Sérstaklega tel ég að rannsókn Val Gillies (2013) sé 

upplýsandi fyrir rannsóknarefni mitt en hún gerir henni skil í bók sinni um 

reynsluheim mæðra af verkalýðsstétt á Bretlandi og einnig kenningar 

Sarah Blaffer Hrdy (2009) um útvistun móðurhlutverksins hjá manninum 

sem tegund.  

Megingildi kenninga Pierre Bourdieu fyrir rannsóknarefni mitt felst í 

sjálfu auðmagns-hugtakinu, eins og hann skilgreinir það og beitir í 

samfélagsgreiningu sinni (Bourdieu, 1986). Hugmynd hans er sú að 

efnahagslegt auðmagn sem sé að verki í framleiðslu gæða fyrir markað sé 

einungis tiltekið sögulega mótað form auðmagns á meðal annarra forma 

þess. Á sama eða sambærilegan hátt og að með fjármunum sé aflað þess 

sem þarf til framleiðslu afurða fyrir markað, þá neyti einstaklingar og 

hópar áunninnar þekkingar sinnar og færni til að afla sér gæða. Sama um 

tengsl og samskipti, þau afli þeim gæða. Tákn geri það sömuleiðis. Það afli 

gæða að hafa til umráða og á valdi sínu tákn um verðleika sína, völd eða 

stöðu. Vegna þessa sé óraunhæft að takmarka auðmagnshugtakið við 

þrönga efnahagslega merkingu þess. Þessi hugmynd Bourdieu (sem 

reyndar er ekki upprunalega alls kostar hans (Portes, 1998)) kallar á að 

rannsökuð séu skilyrði einstaklinga og hópa til að öðlast mismunandi 

auðmagn og til að neyta þess eða njóta. Það gerir Bourdieu í rannsóknum 

sínum og þjóðfélagsgreiningu á löngum fræðilegum ferli (Falzon, O’Leary, 

og Sawicki, 2013). Í samantekt um þessi mismunandi form auðmagns 

útlistar hann síðan hugmyndina í sínu víðasta samhengi (Bourdieu, 1983). 

Það má skilja hana sem svo að saga mannkyns safnist upp og verði ekki 

smættuð sem væri hún skammtafræðilegur veruleiki. Tími sé kominn til að 
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innleiða auðmagnshugtakið á ný. Hér er vitnað í orð hans sjálfs í þýðingu 

minni úr þýskri þýðingu á texta hans á frönsku: 

Hinn samfélagslegi heimur er uppsöfnuð saga. Hún á því ekki 

að verða smættuð niður í ósamhangandi raðir af skammlífri 

jafnvægisstöðu þar sem fólk er í hlutverki víxlanlegra eininga. 

Til að forða frá slíkri smættun er mikilvægt að innleiða að nýju 

auðmagnshugtakið og með því hugmyndina um uppsöfnun 

auðmagns og allt sem af því leiðir. Auðmagn er uppsöfnuð 

vinna, annaðhvort í efnisgerðu formi hennar eða innhverfðu, 

„líkömnuðu“ formi. Eigni gerendur eða hópar gerenda sér það 

á grundvelli einkaeignar og útilokunar, þá verður þeim með 

því líka mögulegt að eigna sér félagslega orku í formi 

hlutgerðrar eða lifandi vinnu. 

Þegar hér er komið sögu telur Bourdieu sig hafa sýnt fram á að auðmagn í 

hefðbundnum hagfræðilegum skilningi sé ekki eitt að verki í þeim ójöfnuði 

og stéttaskiptingu í samfélaginu sem hann hefur gert að köllun sinni að 

afhjúpa. Það er vissulega ekki létt verk. Ef segja má að auðmagn í 

hefðbundnum hagfræðilegum skilningi skilji eftir sig nokkuð auðrakta slóð 

peninga, þá eru tilvist og áhrif þess í öðru formi mun duldari. Þar af leiðir 

að til þess að leiða þau í ljós þarf sérstakrar (félagsfræðilegrar) rannsóknar 

við. Eða réttara sagt, þau koma í ljós þegar leitað er skýringa á tilteknum 

félagslegum fyrirbærum, eins og til dæmis á árangri þjóðarbrots af meiði 

Berba í verslun og viðskiptum í norðanverðri Afríku (Bourdieu, 1962), á 

stéttbundnum mismun á námsárangri í franska skólakerfinu (Bourdieu og 

Passeron, 1990) eða á stéttbundnum smekk og neyslu listar í Frakklandi 
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(Bourdieu, 1984). Þannig leiðir Bourdieu rök að því (reyndar að hætti Max 

Weber (Robbins, 2002, 307)) að þjóðarbrot á meðal Berba í norðanverðri 

Saharaeyðimörkinni og innan landamæra Alsír, Mozabítar (fr. Mozabites, 

Ayt Emzab á berberísku), eigi hagsæld sína í verslun og viðskiptum meðal 

annars að þakka trúrækni sinni. Undir undirkaflaheitinu „Hreintrúarstefna 

og auðmagnshyggja“ (e. „Puritanism and Capitalism“) segir hann að sál 

þeirra og líf skipist umhverfis tvær aðgreindar miðjur sem standi í sömu 

andstöðu hvor við aðra, eins og hið helga og hið vanhelga.  

Þannig er það, að nútímaleg aðlögun að heimi fjármála og 

viðskipta brýtur ekki í bága við stífa hefðarhyggju trúarlífsins 

heldur, þvert á móti, varðveitir hana og gerir hana mögulega 

(Bourdieu, 1962, bls. 44–5. Í tilvitnun Robbins, 2002, bls. 

307). 

Trúarlíf Mozambíta er hluti af menningarlegu auðmagni þeirra og reynist 

vera þeim styrkur í verslun og viðskiptum. Áhrif trúarlífs þeirra koma sem 

sagt fram í árangri þeirra í verslun og viðskiptum. Það væri hægt að hugsa 

sér ýmis önnur áhrif fyrir utan það gildi sem trúarlífið kann að hafa í sjálfu 

sér fyrir hinum trúuðu. Það síðastnefnda fellur þó utan við greiningu 

Bourdieu. Robbins (2002, 307) kallar þessa afstöðu Bourdieu til 

rannsóknarefnisins „Comtíska“ að því leyti að með því að hafna þannig 

„inntakshyggju“ í þágu „venslahyggju“ útilokaði hann frá félagsfræðilegri 

aðferð trúarlegar, frumspekilegar og, almennt séð, mannhyggjulegar 

tilvísanir. Bourdieu sjálfur orðar það með þessum hætti: 

Frumleikinn í mannfræðilegri formhyggju liggur aðallega í 

þeirri staðreynd að hún vegur fyrst og síðast að inntakslegum 

hugsunarhætti sem nútíma stærðfræði og eðlisfræði hafa 
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stöðugt kappkostað að hrekja (Bourdieu, 1968, bls. 682. Í 

tilvitnun Robbins, 2002, bls. 315).  

Nú mætti auðvitað fara nánar út í þessa aðferðafræðilegu nálgun 

Bourdieu við rannsóknarefni sín, en um leið skyldi varast að kenna 

hugmyndir hans við „aðferðafræði“ eingöngu. Í þeim felast 

hugmyndir um samfélög manna sem aðferðafræðin nýtist til að 

leiða í ljós.  

Í formála að enskri þýðingu Lois Wacquant á La Reproduction: 

Éléments d'une Théorie du Système d'Enseignement, leggur Bourdieu 

þannig út af þessari sýn sinni á mannlegt samfélag, eins og það birtist 

honum á vettvangi skólakerfisins franska á 7. áratug síðustu aldar: 

Í […] Endursköpuninni var reynt að leggja til líkan af 

samfélagslegri miðlun og ferlum sem, fyrir aftan bak gerenda 

í skólakerfinu - kennara, nemenda og foreldra þeirra – og oft 

gegn vilja þeirra, hneigjast til að tryggja yfirfærslu 

menningarauðs á milli kynslóða og að stimpla fyrirliggjandi 

mismun á erfðum menningarauði með verðleika-innsigli 

akademískrar helgunar í krafti hins sérstaka táknræna máttar 

titilsins (prófgráðunnar). Með því að virka eins og risastór 

flokkunarvél sem skráir breytingar innan gildissviðs kerfisins, 

þá leggur skólinn sitt af mörkum til að þröngva upp á og gera 

lögmæta þá útilokun og þá viðtöku sem mynda grundvöll 

samfélagsskipunarinnar (Bourdieu, 1990, bls. ix–x). 

Auðmagn er þannig ekki vélrænt afl sem virkar eða „afkastar“ eftir 

mælanlegu magni sínu. Menningarauður er að vísu „í höndum“ þeirra 
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sem hans njóta en áhrif hans ráðast hins vegar af þeim aðstæðum sem 

hann verkar í. Í þessu tilviki franska skólakerfinu. Þetta atriði vill gleymast, 

þær sérstöku og, að áliti Bourdieu, stéttbundnu aðstæður sem ráða því 

hvað einstaklingum og hópum verður úr því auðmagni sem þeir hafa.  

Alejandro Portes (1998) hefur bent á þá hættu á hringrökum sem 

fylgja, í hans dæmi, beitingu hugtaksins félagslegt auðmagn. Hann tekur 

eftirfarandi dæmi:  

Að segja að nemandi A, til dæmis, hafi félagslegt 

auðmagn af því að hann fékk stórt námslán frá 

skyldmennum sínum en nemandi B hafi það ekki af því 

honum tókst ekki að [fá slíkt lán frá sínum 

skyldmennum], það er að líta framhjá þeim möguleika 

að skyldmenni B hafi álíka eða meiri áhuga á að koma 

honum til aðstoðar en vanti einfaldlega efnin til að gera 

það. Með því að skilgreina félagslegt auðmagn sem 

jafngildi þeirra bjarga sem þannig er aflað er álíka og að 

segja að þeim farsæla hafi farnast vel. Þessi hringrök eru 

augljósari þegar félagslegt auðmagn er skilgreint sem 

samfélagsleg eign. 

Að mati Portes fellur Bourdieu ekki í þessa gryfju. Í sinni einföldustu mynd 

má því segja að hugmynd Bourdieu sé sú að til dæmis vinatengsl gætu líkt 

og fjárfesting í framleiðslutækjum aflað viðkomandi einhvers meira en 

vináttunnar einnar, eins og til dæmis viðskiptasambanda, lánstrausts og 

stöðuhækkunar.  
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Með vinatengslum veitast einstaklingnum þannig tilteknar bjargir. Þau eru 

afsprengi uppsafnaðrar vinnu samkvæmt marxískri hugmynd, hluti af 

menningu samfélagsins, því sem mannlegt samfélag hefur skapað. 

Hlutdeild í vináttunni krefst tíma og atorku einstaklinganna og með því 

viðhalda þeir henni og endurskapa. Hún hefur þó ekki verð vegna þess að 

hún gengur ekki kaupum og sölu sjálf.  

Vinátta er þar fyrir mikils virði og kann að afla þeim sem hennar njóta 

gæða sem sjálf hafa verð en ekki gegn afsali vináttunnar, hún er ekki seld, 

látin af hendi fyrir peninga eða önnur gæði. Þess vegna er vináttan kölluð 

„auðmagn“ vegna þess sem hún aflar en ekki einfaldlega „verðmæti“ sem 

mætti láta af hendi fyrir annað verðmæti. Sama gildir auðvitað um önnur 

tengsl, t.d. fjölskyldutengsl, atvinnutengsl og viðskiptatengsl.  

Vegna þessa reyni ég að greina í hvaða tengslaneti viðmælendur 

mínir lifa, hvaða skilyrðum tengsl þeirra eru háð, hvernig þeir rækta tengsl 

sín, hvernig þau styrkjast eða þvert á móti veikjast eða rofna og hvaða 

bjargir þau færa þeim. Slík greining fer fram með tilliti til þess samfélags 

og menningar sem viðmælendur mínir lifa í. Það þýðir að skoða verður það 

auðmagn sem þeir hafa yfir að ráða með hliðsjón af því sem til þarf til að 

lifa í þeirri menningu sem samfélagið hefur skapað. Það er að segja að 

ástunda þá lífshætti sem fela í sér eðlilega þátttöku í samfélaginu og þar 

með hlutdeild í gæðum þess. 

Þegar ég reyni að greina tengslanet viðmælenda minna, þá felast 

ekki í því væntingar um að meta það til mælanlegs afraksturs, hvað 

fjölskyldu-, vina- eða atvinnutengsl gefa af sér, mælt í einhverjum 

endanlega mælanlegum gæðum. Ég reyni að greina og lýsa því lífi sem 
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viðmælendur mínir lifa, samkvæmt frásögnum þeirra, í þeim félagslegu og 

efnahagslegu aðstæðum sem þeir eru í. Hvernig þær aðstæður skapast og 

hvernig viðmælendur mínir bregðast við þeim, vinna úr þeim. Þess vegna 

er mikilvægt að hafa í huga til hvers kenningar Bourdieu taka og hvar þeim 

sleppir.  

Hér er vert að hafa í huga þá hugmynd Bourdieu (1990a, 1984) að 

einstaklingarnir lifi í og þar með viðhaldi tiltölulega sjálfstæðum 

félagslegum kerfum, sem hann kallar vettvang. Vettvangur getur verið 

tiltölulega staðbundinn og stuðst við sérhæft efnislegt skipulag 

afmarkaðrar stofnunar, til dæmis, en hann getur líka verið almennari hluti 

af samfélaginu, til dæmis heimili og skólar og í enn víðara samhengi 

fjölskyldur og skólakerfið. Hlutverk vettvangs í lífi einstaklinganna felst í 

þeim tengslum og samskiptum sem hann fóstrar. Þau tengsl og þau 

samskipti kunna að vera önnur en einstaklingarnir innan hans gera sér 

grein fyrir vegna þess að  

„[e]instaklingar sem eru þátttakendur á tilteknum vettvangi 

„bera röng kennsl“ á hið sanna samband á milli formgerðar 

vettvangsins og þeirra efnahagslegu og stjórnmála-valdslegu 

formgerða [sem hann fóstrar]“ (Nice, 1990, xxiv).  

Tiltekin form auðmagns geta virkað ólíkt á mismunandi vettvangi. Ef við 

skoðum skólakerfið sem sérstakan vettvang, þá eru börnunum það ekki 

sömu bjargir á þeim vettvangi að foreldrarnir séu atkvæðamiklir á 

vinnumarkaði og það væri þeim þegar þeir væru komnir á þann markað 

líka.  

Bent hefur verið á að skynsamlegra sé að líta á mismunandi tegundir 

auðmagns hjá Bourdieu fremur sem samfélagsleg gæði en 
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einstaklingsbundin (Coleman, 1988, 1994; Putnam, 2000). Ef við föllumst 

á það, þá væri vinátta til dæmis skoðuð sem slík gæði, þáttur í 

samfélagsgerðinni. Áhrif hennar á lífshætti fólks fælust að vísu í vináttu 

einstaklinga, en sakir þess gildis sem henni væri gefið í samfélaginu og 

þeirra félagslegu viðmiða sem um hana giltu og því hlutverki sem hún 

þjónaði, þar með talið í tengslum við aðrar bjargir, þá litum við svo á að 

vinir hafi með vináttu sinni fengið hlutdeild í vináttunni í samfélaginu 

frekar en að þeim hafi hlotnast sín einkavinátta, hvað þá skapað sér slíka. 

Af því leiðir að í samfélagi sem væri sterklega mótað af vináttutengslum 

fólks væri hún sumum hið gagnstæða við bjargir, orsök höfnunar og 

skerðingar á öðrum björgum, eftir því hvort viðkomandi hefur réttu 

vináttutengslin eða ekki en um leið á hvaða vettvangi hann rækir þau.   

Þetta þýðir að mínu mati að ég skoði hver þátttaka viðmælenda 

minna er í samfélaginu og menningu þess og á hvaða forsendum þeir taka 

þátt, á hvaða vettvangi eða vettvöngum, hvert hlutskipti þeirra þar er, 

hvaða bjargir sem aðrir njóta kunna að vera þeim bannaðar og til hvaða 

bjarga þeir grípa þeirra í stað. Ég held að kenningar Michel Foucault 

(Christopher Falzon, Timothy O’Leary og Jana Sawicki, (ritstj.), 2013) séu 

upplýsandi um einmitt þetta síðasta atriði. 

Í fyrirlestri sem Michel Foucault flutti í Stanford University 10. og 16. 

október 1979 (Foucault, 1981), fjallaði hann um valdið í samfélaginu með 

svipuðum hætti og Bourdieu um mismunandi form auðmagns. Á sama hátt 

og það gefur líkt og kyrrstæða mynd af því sem reynist fólki bjargir í lífi 

þess að hugsa það sem hluti eða eign þess frekar en tengsl og hlutdeild í 

félagslegum gæðum samfélagsins, þá lítur hann á vald sem tiltekna tegund 

af tengslum á milli einstaklinga. Í slíkum tengslum geta sumir ráðið 
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háttsemi annarra, þó aldrei algerlega og ekki með líkamlegri þvingun, segir 

Foucault. Það sé eðlismunur á því að beita afli og að beita valdi. Hér kemur 

inn í myndina þáttur frelsis í valdbeitingu, segir Foucault. Megni 

einstaklingur að vera frjáls undir áhrifum valds, í hversu litlum mæli sem 

það frelsi kann að vera, þá hefur valdið náð honum undir stjórn. Þetta 

virðist vera alger þversögn en hugmyndin er sú að endanlega geri fólk 

ekkert án þess að vilja gera það, að teknu tilliti til afleiðinga þess að gera 

það ekki. Þannig að vald felst í því að gera einhvern út af fyrir sig ófýsilegan 

kost fýsilegan vegna fyrirséðra eða ætlaðra afleiðinga þess að velja hann 

ekki.  

Foucault takmarkar þó greiningu sína á valdi ekki við stök 

einstaklingsbundin samskipti fólks, heldur sér hann valdið sem eðlisþátt í 

samfélagsgerðinni, ef svo má segja. Hann sér hvernig fólki eru settir þeir 

kostir að setja öðrum kosti að viðlögðum neikvæðum afleiðingum þess að 

gera það ekki. Þannig verða til heilu kerfin með innbyggðum 

valdatengslum þar sem enginn beitir þó annan valdi af persónulegum 

ástæðum, af eigin vilja eða eigin hagsmunum, heldur vegna stöðu sinnar 

og samsvarandi hlutverka sinna í kerfinu. Kerfið virkar hins vegar best ef 

kostirnir sem fólki eru settir eru skynsamlega réttlættir, það sé, hlutlægt 

séð, skynsamlegt að hlíta þeim og þeir eigi sér skynsamlegar ástæður. 

Þannig getur t.d. einstæð móðir, í mínu rannsóknarefni, misst íbúð sína á 

nauðungaruppboði, verið sagt upp vinnunni, tapað forsjármáli fyrir 

dómstólum og verið synjað um félagslega íbúð á þeim forsendum að hún 

þurfi ekki lengur að halda barni sínu lögheimili, án þess að nokkur sem um 

mál hennar vélar tjái persónulegt álit sitt á efni þeirra, hvað þá henni sem 

persónu.  
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Kenningar Foucault eru um valdatengsl en öðrum þræði eða ef til vill fyrst 

og fremst eru þær kenningar um frelsi. Ef við gerum ráð fyrir að 

einstæðum mæðrum í fjárhagsvanda séu svo bjargir bannaðar að við 

getum rakið afleiðingar þess til allra þátta í tilvist þeirra, þá hefur okkur 

yfirsést nákvæmlega þetta sem Foucault gerði athugasemd við í ríkjandi 

viðhorfi til valdsins í hans tíð, að aðþrengdur í valdatengslum, eða í hvers 

konar öðrum aðstæðum, eigi manneskjan þó val. Foucault greinir þannig 

sköpunarmátt í valdinu.  

Í röð fyrirlestra sem Focault flutti í Collège de France veturinn 1977–

1978 (Logan, 2012) rekur hann upptök kjarnafjölskyldunnar í vestrænni 

millistétt öðrum þræði til þess valds rísandi sérþekkingar- og eftirlitsaðila 

af ýmsu tagi sem hún sætir í lok 18. aldar. Til verður sem lykilpersóna í 

þessum lífshætti, sú siðprúða eiginkona sem gætir skilanna á milli einkalífs 

og opinbers lífs af mikilli nákvæmni. Undir áhrifum þess að samskipti 

kynjanna fái þannig athvarf í einkalífi kjarnafjölskyldunnar, blómstrar það 

kynlíf sem siðvendni aldarfarsins beindist gegn sem aldrei fyrr. Ávextir 

þess, börnin, verða sem miðpunktur tilverunnar sem ástríðufullt viðfang 

þess sem þýða mætti sem „gælur blóðskyldra“, incest caressant. Á þeim 

grunni rís nútímafjölskyldan að mati Foucault og það er vissulega 

áhugavert að skoða hvernig einstæðum mæðrum ferst á þeim vettvangi 

sem orðinn er eins „kjarnaður“ og hann getur orðið. Hvort þær gangast 

inn á meginforsendur kjarnafjölskyldunnar um sjálfstætt heimilishald, 

einkalíf og fjölskyldueiningu eða þvert á móti skapa eða leitast við að skapa 

opnari tengsl við aðra um umönnun og ábyrgð á barni sínu eða börnum. 

Hvort lög um sameiginlega forsjá (Alþingi, 2016, V. kafli) hafi til dæmis 
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breytt afstöðu þeirra og aðstæðum, barnsfeður þeirra séu virkir í 

foreldrahlutverki sínu og þær deili raunverulega ábyrgð, áhyggjum og 

umhyggju fyrir barni eða börnum með þeim.  

Í þessu samhengi er áhugavert að skoða kenningar Sarah Blaffer Hrdy 

(2009) um tengsl móður og barns hjá manninum sem tegund, 

þróunarsögulega séð og í þeim samfélögum sem næst komast því að lifa 

„náttúrulegu“ lífi. Í bók sinni Mothers and Others: The Evolutionary Origins 

of Mutual Understanding, færir hún rök fyrir því að ólíkt nánustu 

ættingjum sínum, mannöpunum, sé móðurinni ljúft að veita öðrum 

aðgang að afkvæmi sínu. Hún útvisti þannig umönnun með barninu á 

meðal meðlima hópsins. Þessa sjái stað í hefðbundnum samfélögum og í 

erfðamengi mannsins, auk þess sem steingervingarannsóknir bendi til 

þess að þegar leiðir skildu á milli forfeðra og -mæðra apa annars vegar og 

manna hins vegar hafi þessi munur á tengslum móður og afkvæmis þegar 

byrjað að þróast. Jafn rækilega sem náin tengsl mennskrar móður og barns 

hennar eru studd taugaboðefnum sem fylgja meðgöngu og brjóstagjöf, þá 

geti hún þjáningalaust látið það í hendur þeirra sem hún hefur velþóknun 

á, ólíkt mannapaynjunni sem ekki treysti neinum fyrir afkvæmi sínu. 

Samfélag apaynjunnar verðskuldi heldur ekki slíkt traust en það geri 

samfélag manna við eðlilegar aðstæður. Börn einfaldlega veki hjá fólki afar 

jákvæð viðbrögð segir Hrdy og rekur meðal annars taugalíffræðilegar 

forsendur þess.  

Það má því segja að tilurð kjarnafjölskyldunnar sé andstæð eða í það 

minnsta ekki í fullu samræmi við þá eiginleika sem manninum eru gefnir 

til umönnunar afkvæma sinna. Af því mætti síðan draga þá ályktun að 
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einstæðum mæðrum gæti verið það þjáning ef þeim finnst að enginn unni 

barni þeirra eða börnum til jafns við þær sjálfar. Hér verður að hafa 

hugfast að barn er eðlilega samskiptalegur hvati, tengill á milli móður og 

þeirra sem hún treystir fyrir barninu. Því mætti ímynda sér að með 

einstæðri móður við nútíma aðstæður sé komin á endastöð sú þróun frá 

því að móðirin deildi barni sínu með þorpinu sínu, síðan stórfjölskyldunni, 

þá kjarnafjölskyldunni en sé nú skiljanlega á varðbergi gagnvart þó þeim 

feðrum sem vilja sinna barni sínu en er eðli málsins samkvæmt takmörk 

sett um að deila upplifuninni af því með móðurinni og öfugt. Nú væri 

forvitnilegt að vita hvaða leiða einstæðar mæður leita um félagsskap um 

börn sín við þessar aðstæður og hvað það er þeim samsvarandi að takast 

það ekki. 

Andspænis því vaxandi viðhorfi sem Val Gillies (2013) greinir frá í 

bresku samfélagi, að efnalitlar, jaðarsettar mæður í verkalýðsstétt séu afar 

slæmir uppalendur og möguleg ógn við lög og reglu og framfarir í 

samfélaginu, tekur hún til athugunar „þær sérstöku áskoranir fátæktar og 

lágrar þjóðfélagsstöðu“ sem þær standa frammi fyrir. Sú athugun muni 

varpa ljósi á þau „gildi og styrkleika“ sem viðbrögð mæðranna við þessum 

áskorunum vekja. Hún nálgast viðfangsefnið með viðtölum við mæður í 

verkalýðsstétt í þeim tilgangi að rannsaka hvernig þær gera líf sitt með 

börnum sínum merkingarbært, hvernig þær staðsetja sig í samhengi 

ójöfnuðar og varnarleysis og hvernig þær veita efnislegri og félagslegri 

jaðarsetningu viðnám, grafa undan henni og lifa hana af (Gilles, 2013, bls. 

1). 
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Tvennt er, að mínu mati, sérstaklega athyglisvert í texta Gillies fyrir 

rannsóknarefni mitt: Annars vegar sú mikla áhersla sem stjórnvöld, 

löggjafar, stofnanir, fræðingar og fagfólk leggur á þann skilning á uppeldi 

að það sé sérhæft, faglegt viðfangsefni sem fari fram sem vinnuferli. Frá 

sjónarmiði Michel Foucault (1981) væri þetta hluti af „skynsemisvæðingu“ 

mannlífsins og samsvarandi sjálfs-mótun einstaklinganna. Undir þessum 

áhrifum taki mæður að finna sig í hlutverki fagaðila sem fyrst og fremst 

vinni með þarfir barnanna. Mér lék forvitni á að vita hvernig slík hlutlæg, 

vísindaleg sýn á tilveru barna stemmir við tengsl og afstöðu viðmælenda 

minna til sinna barna, sem eftir minni persónulegu reynslu og því sem 

Gillies hefur komist að um sína viðmælendur, tala helst um börn sín af 

huglægni, það er að segja út frá þeim tilfinningum sem þær bera til þeirra, 

þeirri tilfinningu sem þær hafa fyrir þeim og þeirri margbrotnu mynd af 

sérstakri persónu sem barnið er þeim.  

Hins vegar sú viðleitni eða hneigð sömu aðila, stjórnvalda, 

löggjafans, stofnana, fræðinga og fagfólks, að afkynja tengsl og hlutverk 

foreldra í lífi barnanna. Mig langaði að vita hvort viðmælendur mínir finni 

fyrir slíkri orðræðu og finni sig í henni, líti á sig sem eitt foreldri af tveimur 

fremur en móður í fjarveru föður og í hverju sá munur á sjálfshugmynd 

þeirra eða sjálfsömun sem fælist í þessum orðum kunni að liggja. Ég get 

tekið undir þá fullyrðingu Gillies (bls. 10) að hvergi komi skýrar í ljós 

ójöfnuðurinn á milli kynjanna en einmitt í móðurhlutverki kvenna.  

Ég geng þó ekki til þessarar rannsóknar út frá þeirri forsendu að 

einstæðar mæður séu fórnarlömb samfélagslegrar innrætingar um 

sjálfshugmynd sína, þeim sé innrætt að elska börn sín, hafa af þeim 
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áhyggjur, gleðjast yfir gleði þeirra og súpi síðan seyðið af þeirri innrætingu, 

ásamt auðvitað viðhorfum samfélagsins til þeirra sem náttúrulegra 

„mæðra“, með minni hlutdeild í opinberu lífi samfélagsins á vettvangi 

stjórnmála, atvinnulífs, menningar. Þetta kann reyndar allt að vera hárrétt 

og fellur að kenningum Bourdieu (2013, bls. 72, 143 og 159) um habitus, 

þá félagslegu mótun persónuleika einstaklinganna sem laga þá 

hugarfarslega að samfélagslegri stöðu þeirra. Spurningin er hins vegar sú 

hvort sá habitus að vera eftir sjálfsmynd sinni móðir eigi ekki einfaldlega 

rétt á sér og sá ójöfnuður sem móðirin kann að sæta vegna þess þar af 

leiðandi mannréttindabrot, frekar en horft sé til þeirrar lausnar að hún láti 

af sjálfri móðurástinni. Þessu mikilvægasta einstaka atriði sem Gillies (bls. 

144) telur að bók hennar leiði í ljós, hversu mikils viðmælendur hennar, 

mæður í verkalýðsstétt, meta og eru skuldbundnar barnauppeldinu. Þegar 

flestar fórnuðu persónulega miklu fyrir að vera foreldri, þá tóku þær því 

mjög sjaldan þannig. Áherslan í frásögn þeirra var á ánægju, fullnægju og 

árangur, en ekki dvalið við skort og óuppfylltar langanir. 

Ég tel mig því vera á sömu línu í þessari rannsókn minni og Gillies í 

sinni að vera ótrufluð af hvers konar hugmyndum stjórnmálamanna um 

hvernig mæður ættu að haga lífi sínu, uppeldisfræðinga um farsælt og 

árangursríkt uppeldi, hagfræðinga um bestu mótun einstaklinganna og 

nýtingu þeirra sem vinnuafls og neytenda (sjá einnig Lawler, 2000). Þessar 

hugmyndir eru þarna og þær kunna auðvitað að trufla líf viðmælenda 

minna, en það er þeirra líf, þeirra reynsla, þeirra merking sem þeir leggja í 

líf sitt og barns síns eða barna sem mig langar að kynnast og leiða í ljós 

eftir bestu getu. Það held ég að verði best gert með því að skoða vel 

frásögnum  þeirra hvernig þær taka áskorunum þeirra á margan hátt 
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erfiðu aðstæðna sem þær eru í. Gillies setur vitnisburð viðmælenda sinna 

í skýrt stjórnmálalegt, hugmyndafræðilegt, efnahagslegt og almennt séð 

félagslegt samhengi. Hún skrifar enda heila bók um efnið, ég stutta ritgerð. 

Um leið og ég helga hana fyrst og fremst sjálfri frásögn viðmælenda minna 

reyni ég eftir bestu getu að skoða hana í samhengi þeirra valdatengsla í 

samfélaginu sem sögur þeirra vitna um.  

Ég geri ekki lítið úr hlutlægri þekkingu á þeim veruleika sem mótar 

líf viðmælenda minna. Ég held þó að við verðum margs vísari til viðbótar 

með því að gaumgæfa frásögn þeirra sem lifa hann og reyna þannig að 

skilja hann sem næst þeirra skilningi, það sem kallað er að geta sett sig í 

spor annarra. Vissulega má velta vöngum yfir möguleikum manns til að 

skilja af frásögn annarra þann veruleika sem þeir segja frá, hvað atburðir, 

hlutir, persónur eru þeim eða eru fyrir þeim. Það gerir Gillies þegar hún 

vitnar í Christine Griffin sem hafði bent á að þegar við tölum fyrir aðra, þá 

verðum við ekki þeir, þá segjum við einungis sögu af lífi þeirra (Gillies, bls. 

15 í endursögn hennar). Þetta er líklega rétt en byggir þó trúlega líka á 

vanmati á möguleikum okkar til að skilja aðra. Gillies (bls. 16) segir að 

andstæðurnar í hennar lífi og lífi mæðranna sem hún átti viðtöl við hafi 

verið „sýnilegar og ómótmælanlegar“. En um leið og það sé nauðsynlegt 

að greina tilvist og áhrif valds og mismunar á milli rannsakanda og 

viðmælenda, þá sé líka mikilvægt að viðurkenna að samsömun og tenging 

á milli aðila sé grundvallaratriði í skilningi á því sem hvor um sig meinar, 

huglægri meiningu þeirra.  

Ég býst við að persónuleg reynsla mín af lífi einstæðrar móður, mínu 

eigin og margra sem ég þekki, ásamt þeim kynnum af einstæðum 



 

30 

 

mæðrum sem ég hef í gegnum starf mitt, hjálpi mér að skilja betur það 

sem viðmælendur mínir segja af lífi sínu, ég fái betri innsýn í það sem ég 

hef kallað reynsluheim þeirra. Ég er ekki hrædd um að í samtölum okkar 

hafi gætt ójafnvægis vegna valds eða mismunar en ég reyni að vera á 

varðbergi gagnvart þeim hugmyndum um líf einstæðra mæðra, 

sérstaklega þeirra sem búa við erfiðar aðstæður, sem lífsreynsla mín hefur 

skilið eftir í huga mér. Þess vegna reyndi ég að hafa nálgun mína sem 

opnasta. Ég gaf mér að í lífi sínu mæti þær ýmsum áskorunum eins og 

annað fólk, hindrunum, tækifærum, erfiðu vali o.s.frv., og ég var forvitin 

um hvernig þær takast á við það. Ég gaf mér að rétt eins og efni þeirra eru 

takmörkuð, þá sé þátttaka þeirra í samfélaginu það líka án þess að ímynda 

mér að það felist einungis í því að þær beri samsvarandi minna úr býtum 

af gæðum þess en aðrir.  

Ég tel mig hafa tekið kenningar Bourdieu nokkuð lengra en hann 

gerir með auðmagns-líkani sínu, þar sem hann gerir ekki ráð fyrir að þær 

misskiptu efnislegu, félagslegu, menningarlegu og táknrænu bjargir sem 

ráða hlutskipti einstaklinganna leiði til sköpunar nýrra hjá þeim sem fara 

halloka. Þetta er ekki sagt til að fegra fátækt eða útskúfun, heldur til að 

vera vakandi um til dæmis það sérstaka gildismat hluta sem verður til við 

skort og það aukna táknræna gildi sem þeir öðlast við það í samskiptum 

móður og barns, í okkar dæmi. Hugmyndir Foucault um samspil valds og 

frelsis í ójöfnum valdatengslum tekur til þessa sköpunarþáttar. 

Rannsóknin var af því sem rakið hefur verið borin uppi af nokkrum 

meginhugtökum sem ég tel að hafi skýrst í textanum. Helst væru það 

hugtökin „reynsluheimur“ og „mótaður lífsháttur“ sem þyrftu nánari 
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glöggvunar við. Að ýmsu leyti samsvarar „lífsháttur“, eins og ég hugsa það 

hugtak, til habitus hjá Bourdieu (1977/2013, 72, 143, 159). Sem 

persónueinkenni einstaklings má skoða hann sem vanabundin viðbrögð í 

geymd og eignatilurð hans félagsmótun eða með öðrum orðum áhrifum 

fólks og umhverfis á mótun hugarheims einstaklingsins sem 

samfélagslegrar veru. Einnig má skoða habitus sem þátt í menningu 

samfélagsins, þau gildi og þau félagslegu viðmið sem ríkja í samfélaginu. 

Almennt séð það sem hjá einstaklingnum er áunnið sem vanabundin 

viðbrögð og samsvörun þess í menningu samfélagsins. Að tala um 

mótaðan lífshátt er að leggja áherslu á þessa einstaklingsbundnu og 

samfélagslegu tilurð hans og virkni. Það má skoða hann sem hluta af 

menningarhugtakinu eins og það er yfirleitt kynnt í félagsfræðilegu 

samhengi, sem hluti af þeirri samfélagslegu sköpun, huglægri og efnislegri, 

sem er að verki í lífi einstaklinganna.   

Með reynsluheimi í samhengi þessarar rannsóknar á ég við það sem 

viðmælendur mínir greina mér frá um reynslu sína fremur en álit, viðhorf, 

hugmyndir, skoðanir, mat. Segi mér af lífi sínu fyrst, gætum við sagt, en af 

því tilefni hvað það, almennt séð, er þeim sem þær hafa lifað. 

Ég tel að merking annarra mikilvægra hugtaka í verkinu sé þokkalega 

skýr þar sem þau koma fyrir, hugtakið auðmagn þar með talið. 

8. Mikilvægi umræðu og umfjöllunar 

Ég álít að í samfélaginu séu hlutir fyrir augunum á okkur sem af ýmsum 

ástæðum fara þó leynt. Ein ástæða þess er ef til vill sú að þeir eru of 
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augljósir til að við stöldrum við til að skoða þá. Þeir eru okkur eins og 

vatnið fiskunum, við vitum ekki af þeim fyrr en okkur rekur á land. Ég hef 

á tilfinningunni, frekar en ég hafi að svo komnu rannsakað það, að við sem 

samfélag og sá hluti þess sem tekur þátt í hinni opinberu umræðu, hvort 

sem hún fer fram undir fræðilegum merkjum, hugmyndafræðilegum eða 

af vörum eða lyklaborði fjölmiðlafólks og álitsgjafa, höfum ekki fyllilega 

tekið alvarlega þann möguleika að yfir 11 þúsund skráðar og skilgreindar 

einstæðar mæður á Íslandi kunni að vera að gera úr aðstæðum sínum 

mótaðan lífshátt. Að þvert á, eða ef til vill öllu heldur samfara þeim 

röddum í umræðunni um að þær skuli krefjast eða gefa kost á sem mestri 

aðkomu barnsfeðra sinna að lífi barna þeirra, þá hafi þær tekið til varnar 

um sérstök tengsl sín við barn sitt eða börn og sérstaka ábyrgð sína á lífi 

þeirra samsvarandi og sæki fram um viðurkenningu samfélagsins á þeirri 

einingu sem þær myndi með barni sínu eða börnum. Geri þetta ekki aðeins 

í styrk þeirra sem hafa rýmri efni og aðstæður til að móta sér lífshátt að 

vild, heldur líka og ekki síður í þeirri vörn sem þær heyja gegn öflum og 

aðstæðum sem stuðla að jaðarsetningu þeirra og upplausn 

fjölskyldueiningar þeirra og barnanna. Ég segi þetta af lífsreynslu minni og 

persónulegum og atvinnutengdum kynnum mínum af fjölda einstæðra 

mæðra. Vegna þess að hlutskipti mitt í starfi og einkalífi mínu hefur 

augljóslega orðið það að valdefla þær manneskjur sem ég umgengst, þá sé 

ég þetta verkefni í því ljósi. Ég er ekki að halda fram ágæti eins lífsháttar 

fram yfir annan. Ég held hins vegar að bæði mæður og börn hagnist af því 

að staða þeirra sem einingar styrkist. Það er alveg óháð því hvort hún er 

hugsuð eða reynist tímabundin eða ekki. Ég held þannig að öllum aðilum 
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sé t.d. til heilla að einstæð móðir gangi í sambúð úr sem styrkastri stöðu. 

Það á reyndar við um fólk yfirleitt. 

9. Staða þekkingar I 

Tölulegar upplýsingar um hag einstæðra mæðra á Íslandi, yfirlit. 

Einstætt foreldri er samkvæmt skilgreiningu laga karl eða kona sem ekki 

er í sambúð og hefur forsjá með barni sínu eða börnum og heldur því eða 

þeim lögheimili hjá sér (Alþingi, 2016, V. kafli). 

Konur eru yfirgnæfandi meirihluti einstæðra foreldra en þær voru í 

byrjun árs 2016 11.319 talsins á móti 1.146 körlum (Hagstofa Íslands, 

2016a). Þær geta hafa orðið einstæðar mæður með misjöfnum hætti, átt 

barn eða börn utan sambúðar, átt barn eða börn í sambúð og skilið, hvort 

tveggja eða orðið ekkjur.  

Árið 2012 kom fram í lífskjararannsókn Hagstofu Íslands (2013) að 

73,4% einstæðra foreldra segjast eiga erfitt með að ná endum saman. 

Einstæðir foreldrar eru ekki kyngreindir í þessum gögnum en með því að 

rúmlega 9/10 þeirra eru konur gefur þetta vísbendingar um fjárhagsstöðu 

þeirra borið saman við 53,9% sambúðarfjölskyldna með börn sem svara á 

sama veg. Í nóvember 2014 greinir Hagstofan frá því að „börn einstæðra 

foreldra séu líklegri en önnur til að búa við bág lífskjör“. Þetta byggir hún 

á hagtölum frá árinu áður þar sem kemur fram að 30,8% barna einstæðra 

foreldra eru undir lágtekjumörkum og 25% skortir efnisleg gæði. Til 

samanburðar nefnir stofan að 6,2% barna sem deildu heimili með tveimur 

fullorðnum voru undir lágtekjumörkum og 4,1% skorti efnisleg gæði. Ekki 



 

34 

 

kemur á óvart að húsnæðisstaða fjölskyldnanna er þessu tengd, en 28,2% 

barna sem bjuggu í leiguhúsnæði voru undir lágtekjumörkum og 20,6% 

skorti efnisleg gæði á móti 7,5% og 4% þeirra barna sem bjuggu á heimilum 

sem skulduðu húsnæðislán (Hagstofa Íslands, 2015a). 2013 bjuggu 27,7% 

einstæðra foreldra í leiguhúsnæði, 17,2% á almennum leigumarkaði, 

10,7% í búsetuúrræði (Hagstofa Íslands, 2014b).  

Í samantekt Evu Bjarnadóttur og Eyglóar Árnadóttur (2011) á 

áhrifum bankahrunsins á hag kvenna, kemur fram að einstæðar mæður 

voru viðkvæmari fyrir þeim aðstæðum sem því fylgdu, svo fjárhagslegir 

erfiðleikar þeirra jukust umfram erfiðleika mæðra í sambúð. Félagslegir 

þættir eru á sömu lund. „Börn sem sækja áfengis- og vímuefnameðferð og 

börn sem koma við sögu í málum barnaverndarnefnda búa oftast hjá 

einstæðum mæðrum“ (bls. 88).  

Í september 2015 segir frá því á vef Hagstofu Íslands (2015a) að 

eiginfjárstaða einstæðra foreldra hafi batnað árið á undan, staða eiginfjár 

hjá þeim aukist um tæp 97% á móti 22% hjá sambúðarfólki með börn. Árið 

áður er hún sögð hafa batnað um 36% á móti 5,9% hjá sambúðarfólki með 

börn (2014c). Þetta eru athyglisverðar tölur. Þegar nánar er skoðað kemur 

þó í ljós að stór hluti þessarar breytingar stafar af sölu sumra einstæðra 

foreldra á skuldsettu íbúðarhúsnæði sínu, gjaldþroti annarra og hertum 

kröfum lánastofnana um greiðslugetu vegna nýrra húsnæðislána. 

Einstæðum foreldrum var einfaldlega gert erfiðara fyrir að stofna til 

fasteignaskulda (Kolbeinn Stefánsson, 2016). Þetta helst í hendur við 

þróunina á leigumarkaði íbúðarhúsnæðis. Efnaminni fjölskyldur og þar 

með einstæðir foreldrar leita í auknum mæli inn á þann markað með þeim 



 

35 

 

afleiðingum aukinnar eftirspurnar að „byrði húsnæðiskostnaðar þyngist 

hjá leigjendum“ (Hagstofan, 2015b). 

Opinberar tölur og rannsóknir staðfesta þannig afleiðingar þess sem 

að jafnaði liggur í hlutarins eðli, einstæðar mæður hafa minni fjárráð til 

rekstur heimilis fyrir sig og barn sitt eða börn en foreldrar í sambúð. Ekki 

aðeins að þær séu eina fyrirvinnan, heldur eru tekjur þeirra, að 

meðtöldum meðlagi og opinberri fyrirgreiðslu, iðulega lægri en a.m.k. 

annars hjóna eða sambúðarfólks ef ekki beggja. Það endurspeglast í 

ráðstöfunartekjum þeirra að teknu tilliti til „heimilisstærðar og þeirrar 

hagkvæmni í rekstri heimilisins sem felst í því að fleiri en einn búa undir 

sama þaki“ eða „miðgildi ráðstöfunartekna á neyslueiningu“ (Hagstofa 

Íslands, 2016c). Með öðrum orðum á reiknaðan heilan einstakling sem 

framfleytt er með tekjunum. Þannig hafði helmingur einstæðra foreldra 

árið 2015 minna en kr. 233.400 í ráðstöfunartekjur á hverja 

„neyslueiningu“, eða fyrir hvern umreiknaðan heilan einstakling 

(samkvæmt Modified OECD equivalence scale) sem framfleytt er með 

tekjum heimilisins eftir skatt á móti kr. 299.000 hjá barnafjölskyldum 

almennt, 329.800 hjá sambúðarfjölskyldum með eitt barn, kr. 317.800 

með tvö börn og kr. 286.400 með fleiri en tvö. Deila má um réttmæti þessa 

mælikvarða en samkvæmt honum er reiknað með að einstætt foreldri 

með eitt barn undir 15 ára aldri í heimili myndi 1 + 0,3 = 1,3 

„neyslueiningar“ á meðan hjón með barn á sama aldri mynda 1 + 0,5 + 0,3 

= 1,8 neyslueiningar. Sem þýðir að af 400.000 kr. tekjum eftir skatt 

reiknaðist einstæða foreldrinu kr. 230.769 í ráðstöfunartekjur á hverja 

„neyslueiningu“ en hjónunum kr. 166.666 við sömu ráðstöfunartekjur en 

kr. 444.444 við helmingi hærri, 800.000 kr. ráðstöfunartekjur. Með öðrum 
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orðum hvort hagræðið af því að vera tvö um rekstur heimilisins sé ekki 

vanmetið með því að gefa hjónunum stuðulinn 1,5 á móti 1 hjá einstæða 

foreldrinu. Hvort heldur sem er endurspeglar þessi munur á „miðgildi 

ráðstöfunartekna á hverja neyslueiningu“ einstæðra foreldra og þeirra 

sem sambúðarfjölskyldur njóta, þann mikla fjárhagslega vanda sem stór 

hluti einstæðra foreldra, og í okkar dæmi einstæðra mæðra, glímir við í 

daglegu lífi sínu. 

Ofan á þá atorku og tíma sem því fylgir að ná endum saman, þessa 

eiginlegu efnahagslegu glímu daglegs lífs, leggst síðan sú byrði sem því 

fylgir að vera eina foreldrið á heimilinu. Vera eitt, í okkar dæmi ein, um 

heimilisstörf, ein um daglegar ákvarðanir, ein um uppeldi. „Ein“ og „ein“, 

mætti segja, því einstæðar mæður deila iðulega forsjá með barnsföður 

sínum, formlega og í reynd. Þannig er vissulega rannsóknarefni hver 

þróunin hefur orðið frá árinu 1992 þegar gengu í gildi ný barnalög þar sem 

lögfest var sameiginleg forsjá foreldra. Samkvæmt þeim lögum, þá gildir 

sameiginleg forsjá foreldra sem skilja eða slíta samvistum nema sé samið 

um annað eða ágreiningur um hana. Í því tilviki úrskurða dómstólar en 

þeim er óheimilt að fyrirskipa sameiginlega forsjá (Innanríkisráðuneytið, 

1999, e.d.). Þannig að sameiginleg forsjá er fyrsta val og einungis 

samkomulag um annað eða ósamkomulag um þann kost getur breytt því 

(Alþingi, 2016, V. kafli). Börn eru ekki beinlínis skráð í þjóðskrá eftir forsjá 

foreldra, heldur eftir lögheimili.  

Um raunverulega ábyrgð og umönnun barna í sameiginlegri forsjá 

og þróun þess er lítið vitað nema af því sem fólk kynnist og telur sig þekkja. 

Í skýrslu Daggar Pálsdóttur, Oddnýjar Vilhjálmsdóttur og Ólafs Þ. 
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Stephensen, Forsjárnefnd: Lokaskýrsla til dómsmálaráðherra 

(Innanríkisráðuneyti, 2005) kemur fram að samkvæmt könnun 

skýrsluhöfunda sé fátítt að börn sem njóti sameiginlegrar forsjár foreldra 

sem ekki séu í sambúð hvort með öðru búi jafnt hjá báðum foreldrum. Þar 

segir meðal annars: 

Algengast er að barn foreldra með sameiginlega forsjá búi á 

einum stað en eigi jafnframt samastað hjá hinu foreldrinu og 

dvelji hjá því 2–4 sinnum í mánuði. Marktækur munur er á 

svörum feðra og mæðra í þessu efni. 49% feðranna segja 

fyrirkomulagið með þessum hætti, en 33% mæðranna. Þegar 

börn eiga lögheimili hjá móður [sem þau gera í 90% tilvika], 

dvelja þau hjá föðurnum aðra hverja helgi eða oftar í 61% 

tilvika og þriðju hverja helgi eða sjaldnar í 36% tilvika. 

Marktækur munur er á svörum mæðra og feðra; þær segja 

börnin dvelja sjaldnar hjá föður en þeir gefa upp. 

Þannig að lögheimilisfesti barnsins er vissulega meira en formsatriði þegar 

þarna er komið sögu. Þar á barnið í reynd sitt aðalheimili og í einhverjum 

tilvika sitt eina. Börn sem fæðast utan sambúðar foreldra njóta forsjár 

móður ef ekki er um annað samið (Alþingi, 2016, V. kafli). Þau hafa verið á 

bilinu 15–18% barnsfæðinga frá síðustu aldamótum (Hagstofa Íslands, 

2016d).  

Niðurstaðan er sú að allt með öllu héldu 11.319 konur utan 

sambúðar barni sínu eða börnum lögheimili í byrjun árs 2016 á móti 1.146 

körlum. Þeim er skylt að halda barni sínu eða börnum heimili en ber að 

hafa samráð við föður eða feður barnanna um öll mikilvæg atriði í lífi 
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þeirra. Þær hafa hins vegar úrskurðarvaldið ef ágreiningur rís um 

skólagöngu, búsetu, tómstundaiðkun og allt sem snertir hag og velferð 

barnsins. Einu takmörkin á valdsviði þeirra má segja að varði 

umgengnisrétt barnsfeðranna og að þær mega ekki fara úr landi með 

barnið án samþykkis föður (Alþingi, 2016, V. kafli). Þannig að sú almenna 

mynd af einstæðri móður sem ein sér um heimilishaldið, ein tekur 

ákvarðanir um málefni barnsins eða barnanna, ein ber ábyrgðina, ein 

mætir kröfum og gagnrýni barnsins eða barnanna, ein er í senn 

leiðbeinandi, huggari og dómari, hún er að vísu ekki nákvæm en ekki fjarri 

lagi þótt hún sé vafalaust að að breytast.  

10. Staða þekkingar II 

Af rannsóknum um hagi einstæðra mæðra á Íslandi og erlendis 

Í umfjöllun sem hér fer á eftir fjalla ég um hagi einstæðra mæðra eins og 

þeir birtast í rannsóknum bæði hér á landi og víða erlendis. Með því reyni 

ég að draga upp almenna mynd af högum einstæðra mæðra víðs vegar um 

heiminn. Ég hef flokkað efnið eftir þeim meginþemum sem komið hafa 

fram í þessum rannsóknum á högum einstæðra mæðra. 

10.1 Atvinnuþátttaka 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á atvinnuþátttöku einstæðra mæðra. 

Perry-Jenkins og Gillman (2000) fjalla um hvernig atvinnuþátttaka 

einstæðra mæðra í Bandaríkjunum getur haft góð áhrif á samband þeirra 

við börn sín með auknu sjálfstrausti þeirra er tengist aukinni reynslu á 
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vinnumarkaði. Í ljós kom að mæðurnar urðu öruggari með sig, öðluðust 

aukið sjálfstraust og vellíðan er fylgdi því að hafa reglulegar atvinnutekjur 

í stað þess að vera á félagslegum bótum. Andleg vellíðan skilar sér til 

barnanna með einum eða öðrum hætti, því mæðurnar upplifðu aukna 

lífsfyllingu og ánægju í starfi sem svo skilar sér í hamingjusamari móður 

barnanna. Jenkins og Gillman skoðuðu sérstaklega tengsl á milli ánægju í 

starfi, sjálfstrausts, þunglyndis og velferðar barna. Þar hafði áhrif lengd 

vinnudags móður og þar með tíminn sem móðir hafði aflögu til að verja 

með barni eða börnum sínum. Þær mæður sem unnu styttri vinnudaga 

höfðu meiri gæðastundir til að eiga með börnum sínum sem skilaði sér í 

betri líðan barnanna.  

Son og Bauer (2009) gerðu rannsókn á högum 2.800 einstæðra 

mæðra í Bandaríkjunum. Í ljós kom að einstæðar mæður veljast oftar en 

til dæmis giftar konur í láglaunastörf, þar sem lítið sem ekkert svigrúm er 

fyrir fjölskyldulíf. Þær hafa einnig tilhneigingu til að veljast frekar í störf 

sem hafa óreglulegan vinnutíma, svo sem vaktavinnu, helgar- og 

kvöldvinnu. Margar þeirra höfðu þá sögu að segja að þeim gekk illa að 

finna örugga gæslu fyrir börn sín á þessum tímum á meðan þær þurftu að 

vinna. Þær höfðu allar þurft að þiggja fjárhagsaðstoð og matarmiða (e. 

food stamps), eins og gerist og gengur í Bandaríkjunum. Þær skipta oft um 

störf vegna þess að lítill skilningur er fyrir aðstæðum þeirra og þær eru oft 

á tíðum á höttunum eftir betri störfum og hærri launum til að geta haldið 

fjárhagslega sjó. Reyndin er sú að þær fara oftast að vinna lengri 

vinnudaga eftir því sem börnin eldast. Mæðurnar hafa þurft að reiða sig á 

aðstoð vegna gæslu barnanna hjá ríki eða sveitafélagi. Þær verja 

tiltakanlegum hluta tekna sinni í að greiða fyrir barnagæslu, en allt að 9,4% 
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ráðstöfunartekna þeirra fara í að greiða fyrir barnagæsluna eina (Ahn, 

2014). 

Greinarskrif Erdal (2007) segja frá áhrifum þess að amerískar 

einstæðar mæður með vinnu eða í atvinnuleit fengu aðstoð vegna gæslu 

barna þeirra. Eftirfarandi kemur þar fram: Við þessa aðstoð urðu þær mun 

líklegri til þess að finna sér vinnu á dagvinnutíma sem og þær mæður sem 

ekki voru á vinnumarkaði en þáðu bætur frá félagsþjónustunni á meðan 

þær voru að leita sér að vinnu og finna. Það sýndi sig að um leið og þær 

fengu aðstoðina, þá kom hvatinn til þess að fara út á vinnumarkaðinn. Árið 

2001 fóru 27 fylki í Bandaríkjunum í atvinnuátak og settu af stað 

fjárhagslega aðstoð vegna gæslu barna sem í boði var fyrir einstæðar 

mæður. Áhrif þess urðu þau að atvinnuþátttaka þeirra jókst um 7%. Það 

er því greinilegt að fái mæðurnar aðstoð, þá aukast líkurnar um leið á því 

að þær komist út á vinnumarkaðinn á ný en 38,7% kvenna voru enn 

atvinnulausar ári eftir að þær urðu einstæðar mæður, 29,4% einstæðra 

mæðra höfðu fasta heilsdagsvinnu og 24% þeirra höfðu hlutastarf ári eftir 

að þær urðu einstæðar mæður. Fram kemur í rannsókn Hancioglu og 

Hartmann (2013) að 70% kvennanna greina frá því að hafa verið 

atvinnulausar á einhverjum tíma á meðan þær voru einstæðar mæður og 

það mátti að hluta til rekja til erfiðleika við að koma börnunum fyrir. Því 

fleiri sem börnin voru, þeim mun erfiðara var fyrir móðurinna að samhæfa 

vinnuna og umönnun barnanna. Einnig áttu mæður með ung börn í meiri 

erfiðleikum með að fá vinnu og halda vinnu en við 15 ára aldur barnanna 

urðu þessi áhrif hverfandi. 
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Blank (2007) greinir frá því að erfiðar aðstæður einstæðra mæðra komi 

niður á lífsgæðum barna þeirra. Mæðurnar festast oft í fátækragildru, 

atvinnuleysi, fátækrahverfum og eiga sér oft sögu um áfengis- og 

vímuefnanotkun. Börnin alast upp við fjárhagslegt óöryggi og óstöðugleika 

almennt í lífi þeirra. 

10.2 Lífskjör  

Þegar eina fyrirvinna heimilis er móðir með börn á framfæri reynast 

lífskjörin oft á tíðum hafa verið bágborin. Í rannsókn sem unnin var í 

samstarfi við Velferðarráðuneytið (2010) í tilefni af Evrópuári gegn fátækt 

og félagslegri einangrun kemur fram að einstæðar mæður eru sá hópur 

sem er verst staddur fjárhagslega. Vissulega ekki allar einstæðar mæður 

en í þeim hópi voru mæður sem áttu stundum ekki fyrir mat eða öðrum 

nauðsynjum og sumar þeirra leituðu á náðir hjálparstofnana eftir 

matargjöfum eða annarri aðstoð, bjuggu við mikla streitu, kvíða og 

áhyggjur af afkomu fjölskyldunnar. Álagið sem fylgdi bágum lífskjörum 

þeirra hafði mjög neikvæð áhrif á fjölskyldulífið og börnin. Í ljós kom að 

þessar aðstæður þeirra tóku sinn toll og ótti, óöryggi, streita, kvíði og 

vanlíðan fylgdu því að þurfa sífellt að berjast í bökkum. Móðir segir frá hve 

erfitt var að standa fyrir framan tóman ísskápinn í lok mánaðar með fimm 

ára gamlan son sinn sér við hlið að segja kjökrandi röddu „mamma ég er 

svangur“. Önnur móðir tveggja drengja sagði:  

Ég er alltaf með sjálfsvígshugsanir en þær eru samt orðnar fjarlægari 

heldur en áður, að því leyti að ég er eiginlega búin að ákveða það að 

ég ætla að drullast til að lifa að minnsta kosti alveg heil níu ár í viðbót 

þangað til strákarnir eru orðnir um tvítugt … sjálfsvíg bara er ekki í 
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boði. Ég ligg í rúminu þegar strákarnir koma heim úr skólanum og ég 

geri ekki neitt, þeir eru núna næstum því bara sjálfala á heimilinu, 

einstaka sinnum sem að kemur einhver orka og ég get gert eitthvað 

(Velferðarráðuneytið, 2010). 

Ekki var óalgengt að þátttakendur í rannsókninni teldu að þessar erfiðu 

aðstæður hefðu orsakað veikindi þeirra, þá ekki síst þunglyndi og aðra 

geðræna erfiðleika sem enduðu með örorku.  

Áður hefur verið rakið að árið 2014 birti Hagstofa Íslands (2014a) í 

fyrsta sinn greiningu á skorti á efnislegum gæðum heimila í landinu (sem 

er mæling á bágum lífskjörum, þróuð af evrópsku hagstofunni Eurostat). 

Þær rannsóknir  leiddu í ljós að skortur á efnislegum gæðum er tíðari á 

meðal einstæðra foreldra og barna þeirra en á meðal annarra 

heimilisgerða. Árið 2014 skorti 20,3% þessa hóps efnisleg gæði. Til 

samanburðar má nefna að hlutfallið var 4,6% á meðal þeirra sem bjuggu á 

heimilum tveggja fullorðinna og tveggja barna (Hagstofa Íslands, 2014a). Í 

fræðilegum rannsóknum er fátækt gjarnan skilgreind sem afstæð (Harpa 

Njáls, 2003). Fólk sé fátækt ef það hefur ekki efni á þeim lífsgæðum sem 

þykja eðlileg í því samfélagi sem það tilheyrir. Fátækt snýst því ekki aðeins 

um skort á lífsnauðsynjum, heldur einnig um að halda í við neyslu- og aðrar 

lífsvenjur samfélagsins  

Skýrsla Rauða kross Íslands (2010) greinir frá þeim hópum í íslensku 

samfélagi sem standa höllustum fæti. Barnafjölskyldur og einstæðir 

foreldrar eru í þeim hópi og kemur fram að það sé meðal annars vegna 

þess hve útgjöld tengd börnum hafa hækkað gríðarlega, svo sem vegna 

skólamáltíða og tómstunda. Vitnað er í einstæða móður sem er með 11 
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mánaða gamla dóttur sem er á biðlista eftir leikskólaplássi. Barnið kemst 

ekki inn á leikskóla fyrr en það hefur náð tveggja ára aldri og móðirin hefur 

ekki rétt á atvinnuleysisbótum nema hún geti staðfest vísa pössun fyrir 

barnið. Fram kom í skýrslunni að á meðal einstæðra mæðra sé stór hópur 

sem þarfnist stuðnings til að geta lifað eðlilegu lífi og mikilvægt sé að 

vanmeta ekki þær aðstæður sem þær búi við. Þær búi við bág kjör, oft í 

lélegu og/eða litlu húsnæði og eigi erfitt með að ná endum saman. 

Aðstæður þeirra verði til þess að þeim líði illa andlega, verði einmana og 

félagslega einangraðar.  

10.3  Fátækt til framtíðar 

Rannsókn þeirra Kalil og Ryan (2010) á högum einstæðra mæðra í 

Bandaríkjunum leiddi í ljós að um það bil ári eftir fæðingu barns 

einstæðrar móður höfðu 94% þeirra reitt sig á fjárhagsaðstoð með 

einhverjum hætti. Mæðurnar gætu að vísu sótt um aðstoð vegna 

barnagæslu til að geta stundað vinnu en það dugar víst skammt þar sem í 

ljós kom að þær greiða samt allt að 25% ráðstöfunartekna sinna í gæslu á 

meðan hjónafólk greiðir 7% ráðstöfunartekna sinna. Þannig að hlutur 

einstæðra mæðra er alltaf mun hærri af launum þeirra, þar sem þær eru í 

langflestum tilfellum í láglaunastörfum.  

Færst hefur í aukana að fólk eigi sér ekki heimili og í grein 

Viðskiptablaðsins (Heimilislausir voru 761 talsins, 2015) þann 24. ágúst er 

fjallað um fjölda heimilislausra á Íslandi. Þeir voru 761 og þar af voru 111 

manns á útigangi. Í bandarískri og breskri rannsókn (Swick og Williams, 

2010) kemur fram að yfir 40% heimilislausra í Bandaríkjunum eru 

fjölskyldur og það hlutfall heldur áfram að hækka. Af þeim hópi eru um 
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það bil einn fjórði ungar, einstæðar mæður sem urðu heimilislausar með 

ung börn sín. Fjallað er um þau neikvæðu áhrif sem heimilisleysi hefur á 

börn en mikið rask verður á þroska þeirra, menntun, heilsufari, vitrænum 

þroska, andlegum og tilfinningalegum þroska og hæfni þeirra til náms og 

lesturs skerðist. Í þessum aðstæðum lifa mæðurnar við mikið álag og 

streitu. 91,6% heimilislausra mæðra greina frá því að þær hafi lifað við 

mikið ofbeldi, andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt. Margar þeirra urðu 

upphaflega heimilislausar vegna ofbeldis sem þær lögðu á flótta undan. 

Ungu mæðurnar hafa tilhneigingu til að festast í fjötrum fátæktar og 

atvinnuleysis. 

10.4 Heilsubrestir 

Heilsubrestur er algengur á meðal einstæðra mæðra sem búa við erfiðar 

fjárhagslegar og eða félagslegar aðstæður. Hann tengist oft eða oftast 

álagi sem fylgir því að vera einstæðingur með barn eða börn á framfæri. Í 

rannsókn Cairney, Boyle, Offord og Racine, (2003) kemur fram að  

einstæðar mæður eru til að mynda allt að því tvisvar sinnum líklegri en 

annað fólk til þess að upplifa meiriháttar þunglyndi og þá sérstaklega 

fyrstu 12 mánuðina eftir að þær urðu einar. Þær eru útsettari fyrir fíkn, 

sjúkdómum, kvíða, streitu, þunglyndi og depurð. Þær eiga það á hættu að 

tapa geðheilsu sinni og verða langvarandi þunglyndar og kvíðnar. Þær 

einstæðar mæður sem eiga gott stuðningsnet, eins og systkini, foreldra og 

vini, eru líklegri til að komast betur frá þessu en þær sem standa meira 

einar.  

Árið 2009 var gerð rannsókn á Íslandi á högum einstæðra mæðra 

sem búsettar voru á Ásbrú (gamla varnarliðssvæðið í Reykjanesbæ) 
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(Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2009). Þar kom í ljós að 

einstæðar mæður finna til depurðar, örvæntingar, ótta og viðkvæmni. 

Hópurinn sem tók þátt í rannsókninni greindi frá því að hafa upplifað 

vonbrigði, fengið grátköst, verið annars hugar og átt í erfiðleikum með 

einbeitingu, fundið til lystarleysis og bakverkja. Niðurstaða þeirrar 

rannsóknar var sú að almennt standa einstæðar mæður verr að vígi hvað 

heilsufar varðar. Hópurinn átti meira undir högg að sækja og var það ósk 

einstæðu mæðranna að eiga kost á því að komast í viðtalsþjónustu, en það 

gæti líka haft forvarnargildi til framtíðar og hægt væri að komast fyrir 

afleiðingar vandans ef mæðurnar gætu átt völ á viðeigandi aðstoð. Erla 

Kolbrún Svavarsdóttir (2010) greinir frá því í rannsókn sinni að marktækt 

fleiri einstæðar eða fráskildar konur eru beittar ofbeldi. Konur sem hafa 

verið beittar ofbeldi í nánu sambandi eru líklegri til að þjást síðar á 

lífsleiðinni af hjarta- og æðasjúkdómum, langvinnum verkjum, 

bakvandamálum, liðagigt, astma, taugaskaða, lungnaþembu eða öðrum 

lungnasjúkdómum. Þær eru einnig líklegri til að þjást af þunglynd og fleiri 

geðrænum sjúkdómum (Kristín Einarsdóttir, 2013).  

Á Íslandi eru 40% öryrkja metnir svo vegna geðrænna veikinda. Þau 

eru langalgengasta orsök örorku. Næst á eftir koma stoðkerfissjúkdómar, 

28% (Rannveig Traustadóttir, Kristín Björnsdóttir, James Rice, Knútur 

Birgisson og Eiríkur Karl Ólafsson Smith, 2010). Tilhneigingin er sú að fleiri 

konur en karlar eru metnar til örorku í þeim löndum þar sem örorkumat 

byggir ekki á þátttöku á vinnumarkaðnum. Á Íslandi og hinum 

Norðurlöndunum byggir það ekki á henni, eins og það hins vegar gerir víða 

annars staðar um Evrópu og víðar. Nýgengi og algengi örorku gefa til kynna 

að ytri þættir í samfélaginu, eins og efnahagssveiflur og atvinnuástand, 
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hafi misjöfn áhrif á nýgengi örorku eftir kyni. Sá möguleiki er fyrir hendi að 

félagsleg staða eða veikindi sem ekki tengjast vinnunni beint geti haft áhrif 

á örorku. Talið er sterkt samband sé á milli álags á vinnumarkaði og 

nýgengis örorku og geta þá ýmsir sálfélagslegir þættir aukið á streitu á 

meðal starfsfólks (Ásta Snorradóttir, 2008). 

Tryggvi Þór Herbertsson (2005) greinir frá því í skýrslu sinni, sem 

gefin er út af Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, að hátekju- og 

menntafólk sé í minnihluta öryrkja, mikill meirihluti öryrkja á Íslandi sé 

ómenntað fólk og lágtekju-. Í skýrslunni segir að 56% öryrkja á Íslandi hafi 

einungis lokið grunnskólaprófi og hvað starfsreynslu varðar, þá séu það 

28% verkafólk, 11,5% iðnaðarmenn, 15,7% bændur og sjómenn. 

Samkvæmt þeirri samantekt eru mestu líkurnar á því að þeir sem 

efnaminni eru hljóti örorku einhvern tíma á lífsleiðinni. Fram kemur að 

eftir að fólk sé metið öryrkjar og fái örorkubætur reynist því mjög erfitt að 

snúa aftur út á vinnumarkaðinn. Þetta virðist fyrst og fremst stafa af því 

að arðsemi þess að snúa aftur úr á vinnumarkað er lítil því að lágmarkslaun 

eru oft lægri en örorkubætur að teknu tilliti til þess sem þeim fylgir í öðrum 

stuðningi. Þannig lækki ráðstöfunartekjur margra einstæðra foreldrar við 

það að fara út á vinnumarkað. Þar af trúlega í langflestum tilvikum 

einstæðra mæðra sem eru 9/10 hluti einstæðra foreldra og líklega með 

lægri laun en feðurnir ef þau fylgja launamun kvenna og karla almennt. 

10.5  Líkamlegir kvillar  

Þó svo að meira fari fyrir þeim andlegu kvillum sem herja á einstæðar 

mæður eru einnig vísbendingar um líkamlega kvilla, eins og ýmsa 

hjartasjúkdóma sem þær ávinna sér vegna streitu og kvíða sem þær búa 



 

47 

 

viðvarandi við. Hærri sjúkdómstíðni er á meðal einstæðra mæðra en á 

meðal mæðra sem eiga maka en þetta kemur fram í rannsókn þeirra 

Rousou, Kouta, Middleton og Karanikola (2013). Þau greindu 11 

megindlegar rannsóknir og í ljós kom að einstæðar mæður eru öðrum 

fremur líklegar til að finna til langvarandi streitu og sæta afleiddum 

veikindum hennar vegna, fjárhagslegra erfiðleika, skorts á stuðningi, 

atvinnuleysis, og félagslegrar einangrunar. Það sem kom á óvart við 

greiningu gagnanna var að einstæðar mæður skora mun lægra en allir 

aðrir hópar kvenna almennt hvað heilsufar varðar. Þau Rousou, Kouta, 

Middleton og Karanikola byggðu þessa niðurstöðu á greiningu sinni á 

rannsóknum frá mörgum löndum, svo sem Svíþjóð, Suður-Kóreu, Ítalíu, 

Finnlandi, Bretlandi og Bandaríkjunum, en í öllum rannsóknunum var 

sama matstækinu beitt sem viðurkennt er af World Health Organization 

og nefnist SRH (self-rated health). 

Kanadísk rannsókn sem gerð var á 2184 mæðrum, þar af 478 

einstæðum mæðrum, leiddi í ljós að marktækur munur er á heilsufari 

einstæðu mæðranna og þeirra sem voru í sambúð. Þær einstæðu eru 

líklegri til að ávinna sér hjarta- og æðasjúkdóma, vera í yfirþyngd, reykja 

mikið, finna til þunglyndis, kvíða og spennu. Talið er að þær reyki mikið til 

þess að finna smá slökun í erfiðum og streitufullum aðstæðum þeirra en 

um leið auka þær líkurnar á að ávinna sér hjarta- og æðasjúkdóma. Eins 

kom fram í rannsókninni að 59% af einstæðu mæðrunum stunduðu enga 

líkamlega hreyfingu en það er einnig talið vera áhættuþáttur fyrir hjarta- 

og æðasjúkdóma (Young, James og Cunningham, 2004).  
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10.6  Andlegir kvillar 

Fátækt og krónísk streita á meðal einstæðra mæðra veldur því að þær eiga 

á hættu að ávinna sér ýmsa andlega kvilla og eru þær útsettar fyrir 

þunglyndiseinkennum. Þunglyndi er langalgengasti andlegi kvillinn á 

meðal kvenna, þær eru tvisvar sinnum fleiri en karlmenn að fá þunglyndi. 

Hjá einstæðum mæðrum sem lifa við fátækt getur hlutfall þeirra sem finna 

til þunglyndis farið yfir 60% í Kentucky í Bandaríkjunum (Peden, Rayens, 

Hall og Grant, 2004). Talið er að krónísk dagleg streita og depurð valdi því 

að þær finna til þunglyndis. Þær eru í áhættuhópi vegna aðstæðna þeirra, 

lágra tekna, fátæktar, lélegs félagslegs nets og lágs sjálfsmats. Þær hafa 

tilhneigingu til að festast í neikvæðu hugarfari vegna þeirra aðstæðna sem 

þær lifa við en hið neikvæða hugarfar er talið vera líkt og olía á eld þeirra 

sem fyrir glíma við þunglyndi og depurð. Það sem svo oft gerist í framhaldi 

er að móðirin verður ekki í stakk búin til að takast á við móðurhlutverkið, 

svo sem að halda uppi aga og reglubundnu heimilislífi, vegna andlegra 

veikinda sinna, en þá fer oft að bera á erfiðri hegðun barna sem svo eykur 

á þunglyndi og álag á móður. Þetta verður vítahringur sem erfitt er að 

brjótast út úr. 

Rannsóknir Samuels-Dennis (2007) hafa einnig leitt í ljós að neikvæð 

fylgni er á milli atvinnuþátttöku einstæðra mæðra og þunglyndis. Þær 

mæður sem eru án atvinnu eru í mikilli áhættu að finna til 

þunglyndiseinkenna. Tengsl eru einnig á milli streitufullra atburða í lífi 

þeirra og þunglyndis. Mikil tengsl eru á milli streitu og þunglyndis og svo 

aftur á milli atvinnuleysis og streitu. Tengsl voru einnig á milli þess hvernig 

mæðurnar tókust á við aðstæður sínar og þunglyndis, það er að segja, þær 
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sem sóttust eftir aðstoð og voru duglegar að finna lausnir við vanda sínum 

voru líklegri til að finna ekki til þunglyndis.  

10.7  Viðvarandi streita 

Kanadísk rannsókn (Samuels-Dennis, Ford-Gilboe og Ray, 2010) var gerð 

þar sem 247 einstæðar mæður tóku þátt og þar kemur fram að 80% þeirra 

hafa upplifað að minnsta kosti einu sinni á ævinni eða oftar veruleg 

einkenni um áfallastreitu og í ljós kom að einstæðar mæður eru sex til tíu 

sinnum líklegri til að finna til einkenna áfallastreitu en aðrar konur. Í 

rannsókn þessari var farið eftir þeim viðmiðum sem gefin eru út 

samkvæmt DSM-IV Ameríska sálfræðifélagsins (e. American Psychological 

Association). Í rannsókninni voru mæðurnar spurðar út í áfallasögu þeirra 

með tilliti til 23 mögulegra atriða. Alvarlegust var útkoman hjá þeim 

konum sem lifðu við langvarandi og síendurtekin sálræn áföll (e. trauma). 

Einnig virtust þær sem höfðu lítinn sem engan félagslegan stuðning vera 

útsettari fyrir áföllum, streitu og alvarlegum kvíðaeinkennum. Margar 

þeirra höfðu almennt ekki sterkt félagslegt net og bjuggu því ekki við þær 

persónulegu og félagslegu bjargir sem felast í nánu sambandi. Rannsóknin 

gaf til kynna fylgni á milli langvarandi streitu og þess að ávinna sér andleg 

heilsufarsvandamál, en með góðum stuðningi má koma í veg fyrir slíkt 

(Samuels-Dennis, Ford-Gilboe, Wilk, Avison og Ray, 2010). Félagslegur 

stuðningur er frekar lítill við þennan hóp sem rannsóknin tók til, einstæðar 

mæður og börn þeirra. Þýsk rannsókn, unnin í borginni Duesseldorf (Franz, 

Lensche og Schimtz, 2003), greinir frá niðurstöðum þar sem þunglyndi og 

kvíði er að aukast á meðal einstæðra mæðra þar í landi. Á þessum tíma 

bjuggu 18% barna hjá einstæðri móður og fór fjölgandi. Rannsakendur 
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nefna hve litla aðstoð mæðurnar fá, fjárhagslega og félagslega. Í ljós kom 

að einstæðu mæðurnar unnu langa vinnudaga en höfðu lágar tekjur. Börn 

þeirra voru líklegri til að sýna erfiða hegðun í skóla og leikskóla og því fylgdi 

álag og streita fyrir mæðurnar. 64,8% mæðranna lifðu undir 

fátækramörkum samkvæmt þýskum staðli. Mæðurnar nefna sem ástæður 

bágra aðstæðna sinna ungan aldur, lélegt félagslegt net, skort á 

fjárstuðningi, lágar tekjur og enga faglega aðstoð við umönnun barnanna 

aðra en heilsdags leikskóla. Allir þessir þættir valda því að þær fyllast kvíða, 

streitu og þunglyndi. 

10.8  Að endingu örorka? 

Öryrkjum fjölgar jafnt og þétt á Ísland og hefur öryrkjum á meðal kvenna 

fjölgað um 30% á tímabilinu nóvember 2005 – nóvember 2015. Algengasta 

orsök örorku kvenna eru stoðkerfissjúkdómar eða um 37% og þar á eftir 

eru geðraskanir en hlutfall þeirra hefur farið hækkandi undanfarin 10 ár 

og er nú um 34% (Velferðarráðuneytið, 2016). Í bók sinni, Fátækt á Íslandi 

við upphaf nýrrar aldar, ræðir Harpa Njáls (2003) við einstæðar mæður um 

hag þeirra. Þar koma fram lýsingar kvenna sem segja að orörkan hafi 

hneppt þær í fátækt, skuldir safnast upp, þær eigi ekki fyrir nauðsynjum 

þrátt fyrir að fá heimilisuppbót og sumar hverjar vinni 50% starf. 

Einstæðar mæður nefna það að geta ekki tekið þátt í samfélaginu til jafns 

við það sem tíðkast félagslega og efnahagslega í umhverfinu og 

samfélaginu almennt. Þær segja að þarfir barna þeirra gangi fyrir og þær 

vilja að börnin njóti þess sem hægt er að veita þeim. 

Skýrsla starfshóps um starfsendurhæfingu á Íslandi (2005) greinir frá 

því að konur séu í meirihluta þeirra einstaklinga sem hljóta fulla örorku 
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eða 75% örorku en 75% örorka skilgreinist sem full örorka. Þær konur sem 

mest sækja starfsendurhæfingu eru þær sem ekki hafa lokið menntun en 

flosnað upp úr skóla ungar. Ef litið er til ársloka 2011 voru tæplega 15.200 

einstaklingar að fá greiddan örorkulífeyri en það eru um það bil 4,8% af 

heildaríbúafjölda landsins, segir í skýrslunni.  

Í ársskýrslu Tryggingastofnunar ríkisins (2014) kemur fram að 

örorkulífeyrisþegar eru 16.323 talsins en árið 1999 voru 

örorkulífeyrisþegar alls 8.673 talsins og þeim fer því fjölgandi ár frá ári. 

Íslenskir bótaþegar eru yngri en gerist og gengur á hinum 

Norðurlöndunum. Á Íslandi eru konur mun stærri hópur öryrkja ef miðað 

er við karlmenn (Tryggingastofnun ríkisins, 2014). 

Af framansögðu sést að frá árinu 1999 hefur örorkulífeyrisþegum 

fjölgað mjög. Eftir þann tíma var farið að meta örorku eftir sérstökum 

örorkumatsstaðli sem byggður er á læknisfræðilega viðurkenndum 

sjúkdómum en á undanförnum árum hefur iðulega verið bent á kosti 

heildræns starfsgetumats þar sem einstaklingar eru metnir út frá 

líkamlegum, andlegum og félagslegum forsendum. Einstaklingur sem 

hlýtur annaðhvort varanlega eða tímabundna örorku á rétt á grunnlífeyri 

örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega. Samhliða þeim greiðslum er hægt 

að sækja um heimilisuppbót, uppbót á lífeyri og barnalífeyri. Ýmis atriði 

hafa áhrif á greiðslurétt bóta, eins og aldur viðkomandi, örorka (hve mikil 

eða lítil í prósentum talið), endurhæfing, búseta, tekjur, félagslegar 

aðstæður og börn.  

Geðraskanir og stoðkerfissjúkdómar eru þeir sjúkdómsflokkar sem 

hafa stækkað hvað mest. Konur eru þar í miklum meirihluta. Hlutfall 
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kvenna á örorku vegna geðraskana árið 2011 var 33,6% og vegna 

stoðkerfissjúkdóma 36,2%. Einnig hefur ungur aldur öryrkja verið 

áhyggjuefni en um 10% er undir þrítugu og er það hærra en annars staðar 

á Norðurlöndum. Geðraskanir eru langalgengustu veikindin í þessum 

aldurshópi eða 67% hjá körlum og 56% hjá konum. Þetta kemur fram í 

skýrslu Alþingis, Atvinnutengd starfsendurhæfing (2012), á vegum 

Ríkisendurskoðunar frá því í desember 2012. Í sama eða mjög svipaðan 

streng tekur Tómas Zoéga (2007) geðlæknir á Landspítalanum en 

samkvæmt skrifum hans í Læknablaðinu árið 2007 var geðröskun fyrsta 

sjúkdómsgreining hjá 28% kvenna á örorkulífeyri árið 1996 og hefur 

hlutfallið farið ört hækkandi, en árið 2005 var það komið upp í 32,8%. 

Tómas bendir á að markmið okkar ætti ætíð að vera það að koma sem 

flestum út á vinnumarkað og til betra lífs. 

Í löndum Evrópusambandsins er almennt ekki mikill munur á tíðni 

örorku karla og kvenna, þó er tíðnin heldur hærri hjá konum. Þetta er þó 

aðeins breytilegt á milli landa. Í þeim löndum sem búa við velferðarkerfi 

sem grunvallast á borgararéttindum er tíðni örorku kvenna hærra. 

Skandinavísku þjóðirnar búa við borgararéttindakerfi sem er hið sama 

kerfi og unnið er eftir hér á landi. Í löndum þar sem borgararéttindakerfið 

er notað er örorkutíðni hærri hjá konum. Það bendir til þess að eðli og 

einkenni réttindakerfanna hafi áhrif á það í hvaða mæli fólk leitar 

örorkumats og örorkulífeyris. Það gefur einnig vísbendingar um í hvaða 

mæli fólk með lægra stig örorku lítur á sig sem öryrkja (Stefán Ólafsson, 

2005).  
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11. Rannsóknaraðferð 

Af þekkingarmarkmiðum rannsóknarinnar leiðir að þeirra upplýsinga sem 

þau krefjast verður helst leitað í reynsluheimi einstæðra mæðra sjálfra. Til 

að fá innsýn í þann heim, reynslu þeirra og þá merkingu sem þær leggja í 

hana, það mat sem þær leggja á tilveru sína og með tilliti til aðstæðna 

beggja, taldi ég að lægi beinast við að fá að tala við þær, fá þær til að segja 

frá lífi sínu. Ekki til að geta dregið tölulegar ályktanir um eitt eða annað 

sem birtist í vitnisburði þeirra, heldur til að fá af því mynd hvað það er sem 

líf og hvað það er þeim sem tilvera að vera einstæðar mæður á Íslandi í 

dag. Rannsóknaraðferðin sem ég nota við gerð viðtalanna er eigindleg 

rannsóknaraðferð (Schutt, 2012). Sú rannsóknaraðferð er talin sú besta í 

þessu rannsóknartilfelli þar sem rannsaka á upplifun og eins hvaða 

merkingu fyrirbærið hefur í lífi fólks. Þá henta eigindlegar 

rannsóknaraðferðir best og í þeim tilfellum er einnig hagnýtt að notast við 

viðtöl, það er að segja rannsakandi og viðmælandi, það er algengasta 

rannsóknaraðferðin í félagsvísindum (Braun og Clarke, 2013). Aðferðin 

gengur í raun út á að safna upplýsingum með viðtölum þar sem opnar 

spurningar eru notaðar. Opnar spurningar eru þess háttar að ekki er hægt 

að svara þeim með já eða nei eingöngu, heldur krefjast þær efnislegs svars. 

Því næst fer fram greining gagnanna. Til eru ýmsar viðurkenndar aðferðir 

til þess að afla gagna þegar eigindlegri rannsóknaraðferð er beitt, til 

dæmis gagna í bókum, opinberum skjölum, ljósmyndum, viðtölum, með 

þátttökuathugunum og í kvikmyndum (Hermann Óskarsson, 2000). Ég 

kaus að fara þá leið að taka viðtöl við einstæðar mæður og safna gögnum 

upp úr frásögnum. Með þeim hætti þótti mér líklegt að ég fengi innsýn í 
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reynsluheim þeirra. Með því á ég við skilning á því sem þær er að segja 

mér af lífi sínu, getu mína til að setja mig í þeirra spor, sem kallað er. Það 

sem gæti verið ókostur við aðferðina er að það liggur í rauninni aldrei nein 

endanleg niðurstaða fyrir, eins og er þegar um megindlegar rannsóknir er 

að ræða. Niðurstaðan sem rannsakandi dregur fram með eigindlegum 

aðferðum er ekki töluleg og staðfest, heldur dregur rannsakandi fram 

veruleika úr efnislegum svörum úr aðstæðum og lífi viðmælenda sinna. 

Ég auglýsti því eftir einstæðum mæðrum á samfélagsmiðli inni í hópi 

þar sem einungis konur hafa aðgang, þýði hópsins voru 11.250 konur (í 

hóp samfélagsmiðils) og úrtak mitt var endanlega 10 konur. Ég orðaði 

auglýsinguna þannig að ég væri að leita að einstæðum mæðrum til að taka 

þátt í rannsókn sem snýr að aðstæðum, lífsháttum og upplifunum þeirra 

sem einstæðra mæðra. Ég tók það fram að þær yrðu aldrei nafngreindar 

og aldrei yrði hægt að rekja neitt til þeirra persónulega. Ég áskildi mér rétt 

til þess að spyrja nánar út í einstök atriði ef eitthvað kæmi upp sem mér 

þætti merkilegt eða sem gæti nýst mér við gerð rannsóknarinnar.  

Að fengnum hópi viljugra þátttakenda lagði ég fyrir þær nokkrar 

einfaldar spurningar um hagi þeirra og valdi síðan úr eftir svörum þeirra 

viðmælendur, alls 10, sem féllu að viðmiði mínu um fjárhagslegar erfiðar 

aðstæður, að vera að eigin sögn eða hafa verið á undanförnum fimm árum 

í greiðsluerfiðleikum, eiga nú erfitt með að ná endum saman og vera með 

lágar heildartekjur. Ég hringdi í allar þær konur sem höfðu gefið kost á sér 

og þakkaði þeim sem ekki yrðu með en ákvað símafund með hinum. Á 

þeim fundum fékk ég leyfi til að taka viðtalið upp á símtækið mitt. Ég 

myndi setja það á harða diskinn í tölvunni minni og en síðan á stakan disk 
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að lokinni notkun, útskýrði ég. Hann myndi ég geyma í læstri hirslu í tvö 

ár, í því falli að tilefni gæfist til að skoða gögnin nánar. Ég útskýrði vel fyrir 

þeim að ég myndi ekki undir neinum kringumstæðum nafngreina þær, 

setja upptökur á samfélagsmiðla eða neitt því um líkt. Ég bað um leyfi til 

að fá að tala aftur við þær, því það kynni að reynast gagnlegt að fá að tala 

við þær aftur og jafnvel endurtaka nokkrum sinnum. Upplýst samþykki 

þeirra var á upptökunni og varðveitist þar með viðtölunum. 

Með þessu móti fékk ég sem áður segir 10 viðmælendur sem ég 

talaði síðan við í síma með áðurgreindum hætti. Við töluðumst að jafnaði 

við í um klukkutíma og eftir atvikum voru nokkur stutt viðtöl í viðbót. Ég 

studdist við einfaldan viðtalsramma, spurði nokkurra spurninga um þær 

sjálfar og hagi þeirra og síðan opinna spurninga og í framhaldinu spurninga 

til að fá nánari upplýsingar um einstök atriði eða til að vekja máls á 

tilteknum öðrum atriðum sem ég taldi skipta máli og eða til að dýpka svör 

viðmælenda minna. Ég notaði nótur sem ég skrifaði í fyrsta viðtalinu til að 

endurgera þennan viðtalsramma með hliðsjón af því sem fram hafði komið 

í því viðtali og nótur næsta viðtals sömuleiðis ásamt því sem ég skrifaði hjá 

mér við fyrstu hlustun viðtalanna. Bæði á meðan og á eftir hvert viðtal 

skráði ég niður viðtalsnótur. Ég skráði allt sem ég tók eftir í röddu 

mæðranna, svo sem eins og þunga í röddu, hik, breytingar á tóni í röddu, 

andvarp, særindi í hálsi og fleira. Því næst hlustaði á upptökurnar með 

viðtölunum nokkrum sinnum og ég skráði gaumgæfilega niður á gula miða 

sem ég límdi á borðstofuborðið mitt. Þar safnaði ég öllum upplýsingunum 

og horfði lengi og vel á allt sem ég hafði safnað saman og velti vöngum yfir 

því sem stóð á öllum þessum miðum. Þarna voru setningar einstæðu 

mæðranna, nótur úr nótunum og ýmislegt sem ég sem rannsakandi 
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hugsaði á meðan á viðtölum stóð, ég skráði það sem ég hugsaði og það 

sem mér fannst. Ég las í hið ósagða í orðum mæðranna 

Ekki var farið í vettvangsathugun þar sem viðtölin fóru fram í 

gegnum tölvu símleiðis á veraldarvefnum. Þess ber þó að geta að höfundur 

hefur sjálf verið einstæð móðir í bráðum áratug, sem gæti talist sem 

vettvangsathugun í sjálfu sér, það skilar í það minnsta djúpum skilning á 

viðfangsefninu. Það er ef til vill ókostur að taka viðtölin í gegnum tölvu, því 

þá er rannsakandi ekki í beinni snertingu við viðmælendur, missir af 

líkamstjáningu og svipbrigðum og slíku en margt má þó greina á röddu 

fólks og ef til vill færist allur fókus á tón raddarinnar í stað þess sem augað 

nemur og ef til vill er viðmælandinn ótruflaðri í rásögn sinni einmitt við 

þessar aðstæður. Það væri líka hægt að draga fram hugsanlega áhættu á 

því að með því að taka viðtölin í gegnum síma gæti verið auknar líkur á því 

að viðmælandinn sé ekki sá sem hann segist vera. Ég taldi mig vissa um að 

svo væri ekki, þar sem ég sá fullt nafn viðmælenda minna og heyrði raddir 

þeirra og allt slíkt en þetta gæti verið varasöm aðferð. Ástæðan fyrir því 

að ég notaðist við samfélagsmiðla og talaði við konurnar í gegnum síma á 

veraldarvefnum var sú að ég taldi mig geta nálgast konur úr öllum stéttum 

og stöðum þar inni sem og fundið þann þjóðfélagshóp sem ég leitaði að. 

Ef ekki þarna inni í þessum hópi kvenna hefði ég mögulega getað fundið 

einstæðar mæður í kringum mig en ég taldi það ekki rétta aðferð og ég 

vildi helst ekki eiga nein tengsl eða þekkja til viðkomandi kvenna. Ég taldi 

best að vita ekkert um bakgrunn þeirra kvenna sem tóku þátt. Ég vildi hafa 

þær og frásagnir þeirra alveg óskrifað blað fyrir mér, svo ég gæti ekki 

freistast til að gefa mér eitthvað í frásögn þeirra. 
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11.1 Úrvinnsla gagnanna 

Við úrvinnslu viðtalanna beitti ég þemagreiningu. Ég áleit að í þessu verki 

ætti mjög vel við það sem Virginia Braun og Victoria Clarke (2006, bls. 80 

og 81) segja að mikilvægt sé í þemagreiningu að kenniverkið í rannsókninni 

og rannsóknaraðferðirnar haldist í hendur við það sem rannsakandinn vill 

vita, að kennileg afstaða þemagreiningarinnar sé skýrð. Vegna þess að 

sérhvert kenniverk ber með sér eitthvað sem gengið er út frá um eðli 

gagnanna og hvað þau standa fyrir með tilliti til heimsins raunveruleika. 

Góð þemagreining geri þetta sýnilegt. Hún miði ekki að því að láta ráðast 

hvað komi út úr gögnunum, að birtist í þeim eitthvað sem ekki var leitað 

að hvort yfir höfuð væri þar að finna eða í hvaða mæli eða á hvaða hátt 

o.s.frv. Ekki heldur að því að finna tiltekið mögulegt fyrirbæri eða kjarna í 

gögnunum eða kenningu sem gerði efni gagnanna heildræn skil. Þetta taldi 

ég að félli vel að þekkingar-markmiðum mínum og þeim fræðilegu 

sjónarhornum sem ég hef reynt að marka rannsókninni. Ég hef almennt 

áhuga á að skoða hvernig fólk bregst við erfiðum aðstæðum. Ég hef því 

áhuga á hvernig einstæðar mæður í erfiðum aðstæðum haga lífi sínu, 

hvaða bjargir þær skapa sér þegar ríkjandi bjargir standa þeim ekki til 

boða. Það er að segja það sem fólk almennt reiðir sig á til að lifa lífi sínu í 

því samfélagi sem það lifir í, að hvaða marki megi greina í hugsun þeirra 

og athöfn sérstaka sjálfssýn eða sjálfsvitund um einingu sína og barns síns 

eða barna. Af því leiddi að þeim þemum sem ég greindi í gögnunum var 

ekki ætlað að taka til alls gagnasafnsins, heldur að veita nákvæmari og 

blæbrigðaríkari lýsingu á einu sérstöku þema eða hópi þema innan 

gagnanna í tengslum við tiltekna spurningu eða áhugasvið innan gagnanna 

(Virginia Braun og Victoria Clarke, 2006, bls. 83).   
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Viðmælendur mínir sögðu af lífi sínu. Ég tók samtal okkar upp, tók nótur á 

meðan á því stóð, gerði á því ritaða útskrift og felldi nóturnar þar inn í 

ásamt þeim sem tilefni var til við útskriftina. Ég reyni í gegnum frásögn 

viðmælenda minna að greina í þeim sýn þeirra á tilvist sína sem einstæðra 

mæðra og hvernig hún kunni að endurspeglast í viðleitni þeirra til þess lífs 

sem þær óska sér og barni sínu eða börnum, við misjafnar aðstæður, með 

mismunandi hætti, með misjöfnum árangri ekki síst, misjöfnum vilja og 

misjöfnu úthaldi. Ætíð með fókusinn á þær sem einstæðar mæður. Ég 

ræddi ekki við þær með þeim óhlutbundnu hugtökum sem stýra 

þekkingarleit minni. Ég nefni ekki jaðarsetningu, bjargir, vald, 

merkingarsköpun, lífshátt, sýn, einingu, tengsl, sjálfstæði, baráttu eða 

annað það sem kann að gera hugtakalega skilgreind skil vitnisburði þeirra 

en hefur ekki mikla merkingu nema sem greining á þeim raunveruleika 

sem þær segja mér frá einfaldlega. Lífi sínu. Ég skrifaði þematíska 

greiningu mína í samfellt mál sem meginniðurstöður af samtölum mínum 

við viðmælendur mína. Fjallaði um þær í ljósi þeirra fræðilegu sjónarhorna 

sem ég lagði upp með, skoðaði þær í ljósi rannsókna og þeirra kenninga 

sem þær bera með sér. Tók síðan saman meginniðurstöður og þær 

meginályktanir sem ég tel að megi draga af þeim.  

Ég gat reyndar hugsað mér dálítið aðra úrvinnslu gagnanna, að gera 

sjálfstæða mynd af hverjum viðmælanda fyrir sig (Gillies, 2013) og vinna 

út frá henni. Það var freistandi og hefði gert framsetninguna meira lifandi 

og persónulegri. Í okkar fámenna samfélagi hefði þó slík framsetning ekki 

gengið, viðmælendur mínir hefðu þekkst og allt sem ég hefði eftir þeim 

auðveldlega geta verið rakið til hverrar og einnar þeirra. Samt gerði ég af 

þeim sem kalla mætti slíka bakgrunnsmynd, þar sem ég hélt til haga 
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upplýsingum um hverja og eina þeirra og staðsetti þær miðað við þau 

þemu sem ég flokkaði þær eftir. Af sömu ástæðum féll ég frá því að gefa 

viðmælendum mínum gervinafn, til að lesandinn myndi síður þannig raða 

saman upplýsingunum um hverja og eina og draga af því ályktanir um hver 

einhver þeirra raunverulega væri. 

12. Siðferðileg atriði 

Þau siðferðilegu atriði sem snúa að rannsókninni eru þau að fullri 

nafnleynd er heitið. Höfundur mun aldrei nafngreina viðmælendur né 

barnsfeður þeirra né börn þeirra eða með öðrum hætti geta þeirra þannig 

í rannsóknarskýrslunni að þau þekkist. Gögn munu ávallt vera í vörslu 

höfundar í læstri tölvu fyrst og í læstri hirslu svo, uns þeim verður eytt. 

Höfundur heitir fullum trúnaði og loforði um sannsögli og faglega meðferð 

gagna.  

13. Viðmælendur mínir 

Viðmælendur mínir eru 10 konur sem eiga samanlagt 26 börn þar af eru 3 

þeirra komin yfir 18 ára aldurinn en hin 23 eru öll undir lögaldri. Þar af eru 

tvær sem ekki yrðu skráðar einstæðar mæður hjá Hagstofu Íslands vegna 

þess að þær hafa ekki forsjá með börnum sínum og halda þeim þess vegna 

ekki lögheimili, en börn þeirra bjuggu áður hjá þeim og voru mæðurnar þá 

einstæðar til margra ára, þó svo að nú hafi þær misst forsjá með börnum 

sínum . Börnin koma til þeirra aðra hverja helgi og í jóla-, páska-, og 
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sumarfríum. Af hópi mæðranna eru fjórar þeirra úti á atvinnumarkaðinum 

en hinar sex eru öryrkjar. Tvær mæðranna búa í sínu eigin húsnæði, fjórar 

eru í leiguhúsnæði á vegum félagsbústaða, tvær búa inni á 

fjölskyldumeðlimum, ein er að flytjast til útlanda og ein býr í húsnæði sem 

fjölskylda hennar á og hún greiðir þar mjög lága og stundum enga leigu. 

Tvær mæðranna hafa háskólamenntun, tvær hafa lokið iðnmenntun, ein 

lauk stúdentsprófi og hinar fimm hafa lokið grunnskólaprófi. Allar bjuggu 

þær um tíma með barnsfeðrum sínum, lengst var 16 ára sambúð og styst 

var eins árs sambúð. Fimm mæðranna hafa sameiginlega forsjá með 

barnsfeðrum sínum. Tvær hafa einar forsjá með barni eða börnum, önnur 

á tvö börn með hvort með sínum manninum og er eldra barnið í forsjá 

föður en yngra í hennar. Hin fer ein með forsá tveggja barna. Tvær misstu 

forsjá til föður eftir mikla baráttu í dómssal, einn barnsfaðir er fallinn frá. 

Ein er nú í forsjárdeilu en bæði hún og faðir barnanna sækjast eftir 100% 

forsjá en sem stendur búa börnin hjá móðurinni og eiga þar lögheimili. 

14. Rannsóknarniðurstöður 

Viðmælendur mínir eru illa settir fjárhagslega en hafa komist í þá stöðu 

með misjöfnum hætti, eins og gera má ráð fyrir. Með viðtölum mínum við 

þá reyndi ég að fá innsýn í það líf sem þeir lifa við bágan efnahag. Ég 

studdist í byrjun við lista yfir atriði sem ég taldi að almennt tengdust 

efnahag fólks en þegar við tókum að ræða þau komu fleiri atriði inni í 

myndina nokkurn veginn af sjálfu sér og við úrvinnslu gagnanna mátti 

greina þau í þemu sem féllu í meginatriðum að kenningum Bourdieu 
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(1986) og Coleman (1988).  um auðmagn og kenningum   Foucault (1981, 

O´Farrell , 2005) um vald og frelsi og tilurð kjarnafjölskyldunnar (Logan, 

2012). Það gefur góða líkt og grófa mynd af aðstæðum viðmælenda minna  

með því að skoða hlutdeild þeirra í gæðum samfélagsins sem greina mátti 

í frásögn þeirra. Það helgast af þeirri hugmynd að aðstæður þeirra ráðist 

af hlutdeild þeirra í gæðum samfélagsins. Þær lifi í samfélagi og neyti í því 

lífi sínu samfélagslegra gæða eða séu þvert á móti firrt þeim. Mismunandi 

form auðmagns sem þær ráða yfir eða þvert á móti skortir mynda bjargir 

þeirra til þess lífs sem þær lifa. Peningar eru eitt form slíks auðmagns. Þeir 

eru gæði en þeir eru sem önnur gæði um leið bjargir einstaklinganna. 

Peninga má líta á sem hreinar bjargir vegna þess að gildi þeirra helgast 

nánast eingöngu af því að megi fá fyrir þá hvers konar gæði sem eru til 

sölu.   

Leiðir einstaklinga til að afla fjár eru samsvarandi, bæði gæði og 

bjargir. Það hefur til dæmis margvíslegt gildi að vera þátttakandi í 

atvinnulífinu umfram það sem það gefur af sér í tekjur og það felast 

mikilvægar bjargir í heimilis- og fjölskyldulífi umfram það gildi sem það 

hefur í sjálfu sér. Sama um önnur gæði sem um leið eru bjargir til annarra 

gæða, félagsleg tengsl og samskipti, fjölskyldu og heimilislíf, heilsufar, 

fjárhagur til lengri tíma, fjárhagslegt öryggi, stuðningur  og húsnæði. Þessi 

gæði eru tengd innbyrðis með því að vera bjargir um hvert annað. Þannig 

er þátttaka í atvinnulífinu tengd fjárhag. Með launaðri vinnu má afla tekna, 

en líka félagslegra tengsla og samskipta, atvinnulífið er mjög mikilvægur 

vettvangur fyrir tengsl fólks og samskipti. Fjölskyldu- og heimilislíf fólks eru 

auðvitað gæði í sjálfu sér en þau þarfnast fjármagns og þau eru líka bjargir 

fólks fyrir þátttöku þess í atvinnulífinu. Gott fjölskyldu- og heimilislíf styður 
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við getu fólks til að stunda vinnu en sú sama vinna hefur áhrif á það 

fyrrnefnda, ekki aðeins með tekjum heldur líka með þeim persónulega 

styrk sem hún getur veitt fólki og síðan þvert á móti með þeim árekstrum 

sem hún veldur við fjölskyldu- og heimilislíf viðkomandi. Þannig að með 

„hlutdeild“ viðmælenda minna „í gæðum samfélagsins“ erum við að reyna 

að greina flókinn veruleika margvíslegra innbyrðis tengsla þeirra gæða og 

þeirra bjarga um leið sem þær eftir atvikum hafa eða hafa ekki aðgang að. 

Það er sú leið sem ég reyni að fara til að fá yfirlit líf þeirra frá almennara 

sjónarhorni, út frá spurningunni um hver sé eða hvernig sé varið þátttöku 

þeirra í íslensku samfélagi.  

Þetta leiddi til þess að mynduðust nokkur meginþemu sem 

niðurstöður af viðtölum mínum við viðmælendur mína greindust í. Annars 

vegar um þær bjargir sem eðlileg þátttaka í samfélaginu miðað við 

menningu þess krefjast. Þannig urðu til þemu um þátttöku þeirra í 

atvinnulífinu, félagsleg tengsl og samskipti, fjölskyldu- og heimilislíf, 

heilsufar, fárhag og efnahagslegt öryggi, efnahag til lengri tíma, stuðning 

og húsnæði. Við nánari greiningu birtust síðan þær bjargir sem 

viðmælendur mínir gripu til en eru ekki þær viðteknu miðað við eðlilega 

þátttöku í samfélaginu, þær sem kalla má bjargir þeirra á jaðrinum, sem 

eftir kenningum Foucault mótast af því frelsi sem þær þó hafa í til 

viðbragða í þrönngum aðstæðum og þar með af því hugarfari sem þær 

taka þeim. 



 

63 

 

14.1 Niðurstöður þemagreiningar 

14.1.1 Vinnumarkaðurinn 

Mæðurnar höfðu allar reynt að afla tekna með launavinnu og fjárhagslega 

erfiðleika þeirra má rekja til erfiðleika þeirra á þeim vettvangi, þeim hefur 

ekki tekist að skapa sér stöðu á vinnumarkaði. Sem öðru í lífi þeirra ollu 

því ýmsar ástæður. Segja má að einungis ein þeirra stundi réttindavarða 

vinnu. Það gerir hún á grundvelli háskólagráðu sinnar. Hún er ekki í 

hálaunastarfi og drygir tekjurnar með láglaunavinnu í fríum. Það dugir ekki 

fyrir þungum heimilisrekstri og fjármagnskostnaði vegna húsnæðislána: 

Hún sér ekki fram á að geta bjargað íbúð sinni „undan hamrinum“, segir 

hún. Fjárhagsstöðu hinna sem nú eru í vinnu má rekja til erfiðleika við að 

stunda hana. Ein hefur háskólagráðu án starfsréttinda beinlínis, með mörg 

börn og ungmenni í heimili, hrekst úr einu leiguhúsnæðinu í annað og úr 

einni vinnunni í aðra, skuldug og stöðugt í vanskilum. Hún fær slitrótt 

vinnu í sínu fagi en vinnur mest láglaunavinnu. Ein, með starfsréttindi eftir 

nám á framhaldsskólastigi, stundar vaktavinnu eins og algengt er í hennar 

grein og af eigin fjárþörf. Hún hefur langa sögu af fjárhagsörðugleikum- og 

húsnæðisbasli og býr nú hjá nánu skyldmenni með barn. Önnur með 

starfsréttindi á sama stigi réði ekki við samspil vinnu, tveggja barna og 

húsnæðisvandræða og er öryrki eftir að hafa tapað forsjármáli fyrir 

dómstólum. Ein hefur lokið almennu framhaldsnámi en hún hefur ekki 

fótað sig á vinnumarkaði og er öryrki. Hinar eru með grunnskólapróf, eiga 

feril í láglaunavinnu, húsnæðishraki og fjárhagserfiðleikum. Fjórar þeirra 

eru öryrkjar en ein hefur fasta láglaunavinnu og bætir í tekjurnar með 

vinnutörnum í fríum. 
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Það er þetta samspil vinnu, fjárhags og heimilisaðstæðna sem reynst hefur 

þeim erfitt. Þannig hafði ein móðirin reynt að auka tekjur sínar með 

vaktavinnu að hluta til. Með nætur- og helgidagavöktum tókst henni að 

afla meiri tekna. Sá tekjuauki vildi samt étast upp vegna aukins kostnaðar 

sem af honum hlaust. Útgjöld jukust vegna barnapössunar, samgangna, 

svo og ýmissa kostnaðarliða vegna heimilishalds vegna þess skerta tíma 

sem hún hafði til að sinna því. Þetta fyrirkomulag kom niður á 

fjölskyldulífinu og getu hennar til að stunda vinnuna af heilum hug og njóta 

hennar. Fjárhagsáhyggjur, fjölskylduerfiðleikar, húsnæðisvandræði, 

heilsubrestur. Vinnan varð henni of erfið, gaf ekki nóg af sér nettó, kom 

niður á lífsgæðum hennar og barnanna, sem aftur skerti getu hennar til að 

stunda vinnu. Hún reyndi því fyrir sér með venjulegri dagvinnu en tókst 

ekki með þeim hætti að ná endum saman og erfiðleikar hennar jukust og 

geta hennar til að stunda vinnu yfirhöfuð þar með. Hún hætti að lokum að 

stunda launavinnu og gekkst undir örorkumat og greindist 75% öryrki og 

fékk þar með fullan örorkulífeyri.  

Sex af mæðrunum tíu hafa hætt venjulegri launavinnu og verið 

metnar öryrkjar. Flestallar höfðu átt mjög erfitt með að stunda þá vinnu 

sem þurfti til að afla nægra tekna, vaktavinnu eða vinnu með löngum 

vinnudegi, nema hvort tveggja væri. Þær höfðu svipaða sögu að segja og 

ég rakti hér á undan, með mismiklum áherslum á einstaka ástæður þess 

að svo fór. Sumar tiltóku heilsubrest sem meira sjálfstæða ástæðu en 

aðrar en allar tengdu heilsufar sitt þó vinnuaðstæðum meira eða minna. 

Þær ásamt þeim sem stunduðu vinnu nú voru eða eru í láglaunastörfum. 

Ástæður þess eru lágt menntunarstig ásamt erfiðleikum þeirra við að gefa 

sig nægilega að vinnunni til að eiga möguleika á að vinna sig upp. Sex 
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mæðranna af tíu höfðu lokið grunnskóla, ein er iðnmenntuð, tvær hafa 

lokið háskólanámi og ein lauk stúdentsprófi. Þær sögðu frá því að hafa 

orðið að hafna vinnutilboðum með betri kjörum vegna þess að búseta 

þeirra og heimilisaðstæður gerðu þeim ekki kleift að taka þeim.  

14.1.2  Félagsleg tengsl og samskipti 

Fjórir viðmælenda minna stunda reglubundna launaða vinnu. Það er 

misjafnt hvað þeir telja sig fá út úr henni í tengslum og samskiptum við 

vinnufélaga. Hjá þremur kvennanna nær það ekki út fyrir vinnustaðinn að 

neinu marki og á meðal þeirra telur ein að vinnan gefi ekki færi á miklum 

samskiptum við vinnufélaga. Sú fjórða nýtur í vinnunni fyrri tengsla sem 

mynduðust sum á fyrri vinnustað og önnur í einkalífinu. Hinar sex sem ekki 

stunda reglubundna launaða vinnu telja það vera félagslega einangrandi 

að vera ekki í vinnu. Sérstaklega segjast þær sakna þess að hafa ekki 

samskipti við fólk í öðrum aðstæðum en þessum einkaaðstæðum sem 

núverandi lífshættir þeirra fela í sér. „Það var samt gott að mæta í vinnuna 

og vera með öðru fólki“, segir ein.  

„Gallinn var aðeins sá að heima var ástandið oft ekki nógu 

gott, barnið lasið (eða börnin), eitt heima eftir skóla eða á 

meðan það var lítið hjá dagmömmu sem var alltof dýr eða 

barnið var bara einhvers staðar í pössun.“  

Tvær úr öllum hópnum segjast geta stundað tómstundaiðju eða eitthvert 

samkvæmislíf, hinar átta telja sig ekki hafa aðstæður til þess eða efni. 

Nokkrar þeirra nefna persónuleg samskipti við karlmenn. Þær eiga erfitt 

með að hefja þau yfir þetta almenna viðhorf, segja þær, að þær séu á 
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höttunum eftir fyrirvinnu og skaffara. Þeir „taka til fótanna“, segir ein, 

þegar þeir átti sig á högum hennar. 

Ein móðirin orðaði það á þá leið að hún væri hálfgerður fangi heima 

hjá sér, þar sem hún hefði ekki efni á að umgangast fólk, ekki efni á að fara 

í samkvæmi eða afmælisboð, því hún á ekki fyrir gjöf og vilji heldur sleppa 

því að mæta en að mæta tómhent. Hún sagðist ekki geta stundað nein 

áhugamál, allt kosti það „hellings fé“ og svo þurfi að greiða fyrir pössun 

barns eða barna á meðan. Þær nefna sumar að ekki sé jafnræði með þeim 

og „alvöru fjölskyldum“ á meðal skyldmenna varðandi barnaafmæli eða 

aðra viðburði í tengslum við börnin. Ofan á bágar heimilisaðstæður sumra 

þeirra bætist það oftast vel meinta viðhorf að þær með barni sínu eða 

börnum séu ekki í aðstöðu til að vera í hlutverki eiginlegrar 

sambúðarfjölskyldu. Þær sem ekki hafa forsjá með börnunum sínum (2 af 

10) finna mjög fyrir þessu en líka hinar, stundum sem dálitlu ráðríki í 

kringum afmæli barnanna og hátíðir, það sé ekki búist við að þær hýsi 

endilega slíka viðburði til jafns við sambúðarfólk með börn.  

14.1.3  Fjölskyldu- og heimilislíf 

Þær eiga sitt fjölskyldu- og heimilislíf en það ber þess á ýmsan hátt merki, 

segja þær, að þar er eitt foreldri en ekki tveir foreldrar. Þær eru einar með 

barni eða börnum við kvöldverðarborðið, einar að íhlutast í hversdagslega 

hluti eins og að fá börnin til að taka til í herbergjum sínum, sinna 

heimanámi, fara út með ruslið, bursta tennur og fara í rúmið á kvöldin. Í 

sjálfu sér getur það verið erfitt en við bætist, misjafnlega þó á meðal 

þeirra, þessi næstum áþreifanlega fjarvera föður, pabba barnsins og 

barnanna og „heimilisföður“. Það er sláandi fyrst eftir skilnað en minnir á 
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sig með ýmsum hætti eftir það. Feður  flestra barnanna eru í sambúð og 

þar kynnast þau „alvöru“ heimili og hjá leikfélögum líka og skólafélögum. 

Þær telja þó flestar að börnin aðlagist þessum högum sínum, þau kaupi að 

jafnaði þetta viðkvæði mæðranna, „Þetta er svona hjá okkur“, „Við höfum 

þetta svona“ og annað eftir því. Þó komi iðulega upp aðstæður þar sem 

þær, og börnin stundum, finna fyrir fjarveru föðurins. Helst er það þegar 

börnin eru lasin, eitthvað bjátar á hjá þeim í skólanum eða á meðal 

leikfélaga, einhverjir árekstrar verða við þau eða þau verða einfaldlega 

leið, þá sakna mæðurnar nærveru og stuðnings feðra þeirra. Ekki 

fyrrverandi eiginmanna sinna, þær hafa ef til vill aldrei saknað þeirra eða 

eru komnar yfir það, en feðra barnanna. Af frásögn þeirra flestra má greina 

að skilnaðurinn hafi ekki skilið eftir sig söknuð til þeirra sem þær skildu við. 

Þær líta svo á að því sambandi hafi best verið slitið fyrir alla. En þær sakna 

samt nærveru föður barna sinna, ekki endilega þó og hjá sumum alls 

ekkieins og þeir voru í raun: „Maður er stundum að ímynda sér einhvern 

súper-föður þeirra, miklu betri en þennan sem þau eiga í alvörunni“, segir 

ein þeirra. Þeir sinna „sínum lögbundnu skyldum“, eftir orðalagi einnar 

þeirra, ekki meir, segir hún, og taka ekki ábyrgð í erfiðleikum barnanna. Af 

frásögn flestra þeirra kemur fram söknuður yfir að hafa ekki einhvern í lífi 

barnanna sem lætur sér jafn annt um þau og þær sjálfar.  

14.1.4 Heilsufar 

Það kemur ekki á óvart að heilsufar viðmælenda minna er ekki gott. Það 

er sama niðurstaða og fékkst í erlendum rannsóknum sem ég vísa í framar 

í ritgerðinni. Heilsufar þeirra er ekki gott og sex af þeim eru 

örorkulífeyrisþegar. Allar nema ein greina frá því að hafa fundið fyrir 
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verulegum kvíða, streitu eða þunglyndi. Sumar fundið fyrir þessu öllu. 

Þeim eru aðstæður sínar þungar í skauti, það er hægt að orða það svo. Þær 

segja álagið mikið og þeim líði oft illa og séu ekki í jafnvægi. Þær segja, allar 

nema ein, að því fylgi mikið álag hvað efnahagurinn sé bágborinn, að þurfa 

að velta hverri krónu, sífellt að slá á frest innkaupum sem annars væru 

hluti af hversdagslífinu, sífellt að vera í vanskilum og þau áföll sem sumar 

hafa lent í að missa eigið húsnæði eða vera sagt upp leiguhúsnæði taka 

sinn toll. Vinnan er eða var þeim flestum erfið og þetta erfiða samspil 

vinnu, fjárhags og heimilislífs var slítandi. Sífellt að velta fyrir sér með 

hvaða ráðum muni vera til matur í ísskápnum fyrir börnin. Verður til 

einhver matur til að senda þau með í nesti í skólann? Þurfa börnin mín að 

fara svöng í háttinn? Hvernig get ég látið enda ná saman þennan 

mánuðinn? „Tíu dagar eru eftir af mánuðinum og ég á ekki fyrir mat“ segir 

ein þeirra.  

Þær sem misst hafa forráð með börnum sínum hafa gert það eftir 

forræðisdeilur dómsmálum sem þær töpuðu að eigin mati meðal annars 

vegna heilsubrests.  

14.1.5 Fjárhagur og efnahagslegt öryggi 

Ein mæðranna á einhvern nettó eignarhlut í fasteign, önnur á 

yfirskuldsetta íbúð en hinar átta eiga ekki fasteign. Af þeim eru flestar í 

viðvarandi húsnæðisvanda, leiguverð hækkar og þær flytja úr einu 

húsnæði í annað með millilendingu hjá vinum og ættingjum. Allar draga 

þær skuldahala á eftir sér, mislangan. Þótt þeim takist að ná endum saman 

við venjulegar kringumstæður, þá eiga þær ekki fyrir aukaútgjöldum, 

kostnaði við búferlaflutninga, tannviðgerðir, fermingar, viðgerðir á bíl sem 
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þær eiga þó ekki allar. Bíllinn er gjarnan seldur til að fá eitthvert lausafé til 

ráðstöfunar og síðan annar keyptur á raðgreiðslum og hann seldur um leið 

og myndast hefur í honum einhver nettó eign. „Það má ekkert koma upp 

á, þá er maður komin í bullandi vanskil og vesen“ segir ein þeirra. Þá er að 

reyna að selja bílinn, fara inn á bland.is að leita að svartri vinnu, tala við 

bankann og fresta að borga einhverja reikninga.  

Þetta er nokkurn veginn mynstrið hjá þeim flestum, viðvarandi 

fjárhagsvandi og þær sitja einar uppi með hann. Barnsfeðurnir borga sitt 

einfalda meðlag á mánuði, um 29.000 kr., segja þær. Þeir telji sig gera vel 

að viðbættum kostnaði við börnin um „pabbahelgar“ og aðra viðveru 

þeirra hjá þeim. Það virðist vera reglan, eftir frásögn þeirra, að þeir taka 

ekki þátt í kostnaði sem þeir líta á að falli til við heimilishald mæðranna. 

Meðlagið sé líkt og aflátsbréf sem fríi þá frá fjárhagslegri ábyrgð á 

börnunum. „Stundum held ég að væri betra að sleppa þessu meðlagi og 

hann taki þátt í raunverulegum útgjöldum“, segir ein. „En það er alltaf 

þetta stórkostlega meðlag hans og svo alls konar splæs á pabbahelgunum, 

það er svarið við öllu kvabbinu í manni. En nýtt rúm handa [barninu] eða 

bara fermingarfötin, ekki séns!“ Þessi móðir er reyndar hætt að fara fram 

á nokkurn stuðning frá barnsföður, enda er hann kominn í mun 

kostnaðarsamari skuldbindingar í nýrri íbúð. 

14.1.6  Efnahagur til lengri tíma 

Þær eru ekki að vinna sig upp í atvinnulífinu, öryrkjarnir, safna engum 

lífeyrisréttindum og tekjur hinna af yfirvinnu gefur ekki aukinn lífeyri. 

Einungis ein þeirra sér fram á eignamyndun í húsnæði, önnur er við það 

að missa húsnæðið. Þær hafa ekki efni eða aðstæður til að breyta 
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aðstæðum sínum. Þær hafa ekki aðgang að lánsfé til að kaupa sér 

búseturéttindi, eins og ein þeirra minntist á. „Maður borgar himinháa 

húsaleigu og húseigandinn fær þarna skuldlausa eign á svona 12–15 

árum!“  

Viðmælendur mínir eiga með öðrum orðum ekki hlutdeild í því 

fjármagni sem samfélagið hefur til ráðstöfunar til húsnæðiskaupa. 

Langtímahorfur þeirra í fjármálum eru ekki bjartar, eru í rauninni dæmdar 

til þeirrar stöðu til frambúðar sem þær eru í núna. Ein orðar þaðsvo: 

„OK, ég er öryrki á bótum og allt. Hvernig varð ég það? Ég 

missti fótanna af endalausu basli. Ég gat ekki bæði stundað 

vinnu almennilega og dílað við allt hitt, þú veist. Skilnað, 

sambúð, skilnað, forsjárdeilur, húsnæðisleysi, krakkarnir og 

allt bara. Auðvitað bara fór heilsan. Nú sé hún á örorkubótum, 

„en hvernig væri að láta mann hafa bætur meðan maður 

hefur ennþá heilsu til að nota þær, ég meina að koma sér fyrir, 

vinna sig upp í vinnunni og allt?“  

Þær sitja fastar í efnahagslegum aðstæðum sem kalla má fátæktargildru. 

Ekki aðeins í þeim skilningi að viðleitni þeirra til að bjarga sér á eigin spýtur 

borgi sig ekki, heldur að þær skortir efni til að geta efnahagslega verið 

þátttakendur í samfélaginu. Þær skortir efni til að koma sér upp traustu 

heimili, til að kaupa umönnun fyrir börnin, til að geta stundað vinnu af 

heilum hug, ef svo má segja, og til að sjá fram á bættan hag í framtíðinni.  

Heyrðu! Þetta er auðvitað þessi „núvitund“! Lifa í núinu, 

sífelldu peningaleysi, … einmitt núna! Maður er sko ekki að 

safna sjóðum fyrir framtíðina! segir ein.  
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14.1.7 Stuðningur 

Eðlilega styðjum við hvort annað gagnkvæmum stuðningi. Í persónulegum 

samskiptum gerist það á grundvelli vináttu, skyldleika, mægða, en líka á 

grundvelli viðskipta, einn gerir öðrum gagn gegn greiðslu, oftast í 

peningum. Ímyndum okkur venjulega sambúðarfjölskyldu með börn, 

foreldrarnir stunda launavinnu, búa í eigin húsnæði, eiga vinnutengt 

félagslíf, fjölskyldutengt félagslíf, stunda vinnutengda viðbótarmenntun 

o.s.frv. Fjölskyldan er sem sagt efnahagslega virk og staðsetur sig í 

meginflæði samfélagsins. Hún fær stuðning til íbúðarkaupa sem 

ábatasamur viðskiptavinur. Hún fær stuðning í vinnunni sem dýrmætur 

starfskraftur. Hún fær stuðning við pössun og umönnun barnanna sem 

virkur þátttakandi í atvinnulífinu. Það athyglisverða við allt það 

stuðningsnet sem hún nýtur er að hún þarf ekki að betla neitt, allir aðilar 

sjá hag sinn eða augljósan hag samfélagsins í því að veita þeim stuðning, 

þau eru talin drifhjól í hagkerfinu og lifa ábatasömu lífi fyrir sig og 

samfélagið almennt. 

Viðmælendur mínir eru ekki alveg í þessum aðstæðum þessarar 

ímynduðu, efnahagslega og félagslega virku sambúðarfjölskyldu. Þeim er 

ekki að takast upp í atvinnulífinu, heldur ekki þeim sem þó stunda 

reglulega launavinnu, það er ekki verið að „fjárfesta“ mikið eða neitt í þeim 

sem vinnukrafti. Stuðningur við þær sem virka þátttakendur í atvinnulífinu 

er enginn eða lítill, þær hafa ekki unnið sig upp og nógir til að koma í þeirra 

stað, segir ein þeirra og bætir við:  

„Ég var á biðlista fyrir pláss hjá dagmömmu og var að reyna 

að pota mér áfram í röðinni. Það var alltaf talað um þetta sem 
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persónulegt vandamál mitt og ég bara fattaði það ekki fyrr en 

frænka mín lenti í sama baslinu. Hún lét vinnuveitandann sinn 

hringja í félagsþjónustuna! Það hafði mér aldrei dottið í hug. 

Hann hefði líka bara fengið aðra manneskju af biðlistanum hjá 

Vinnumálastofnun.“ 

Viðmælendur mínir finna fyrir því að vera ekki „í aðalhringrásinni“, eða 

það sem kalla má meginflæði samfélagsins. Ein orðar það svo: 

Þessi frænka mín, allt sem gert er fyrir hana er vegna þess að 

hún er á svaka flugi, ég meina, hún er í flottri vinnu, á flottan 

mann og börnin bara flott. Það er eins og allir vilji vera, allir 

vilji taka þátt í flottheitunum. Nei eða eiga svona hlut í, það 

heitir „success“!  

Hjá fleirum kom fram svipuð hugsun. Ein líkti þessu við hlutafjárútboð. 

Þegar væri hlutafjárútboð gæti fólk keypt hlutabréf og margir keyptu 

vegna þess að þeir teld að fyrirtækið myndi „meika það“, útskýrir hún.. 

Sjálf væri hún ekki alveg að „meika það“ svo hún þyrfti að nálgast „hlutafé“ 

í sér og börnum sínum á öðrum forsendum. Fólk væri ekki að styðja hana 

til að eiga hlutdeild í „stórkostlegri velgengni“ hennar. Fólk sé samt 

hjálpfúst, það sé ekki málið, en sig langaði oft að geta þegið hjálp á öðrum 

forsendum, eða „án þess að það sé alltaf einhver neyðaraðstoð“. 

14.1.8 Húsnæði 

Í okkar íslenska samhengi skiptir það afar miklu fyrir hag þessara 10 

einstæðu mæðra hvernig húsnæðismálin æxlast hjá þeim. Það hefur 

komið fram að tvær þeirra eru í eigin húsnæði en 5 eru eða hafa nýlega 

verið á miklum hrakhólum með húsnæði. Það varðar fimm mæður og 10 
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börn þeirra. Í einu tilviki hafði það áhrif á dóm í forsjármáli móður sem 

ekki tókst að halda börnum sínum heimili í húsnæði sem hún  hefði umráð 

yfir. Hún missti forsjá barnanna til föður þeirra fyrir dómi. Félagsleg 

búsetuúrræði hjálpa sumum en vandinn er sá að til þess að koma til greina 

um slík úrræði verður staða þeirra að vera verulega slæm og verri en hún 

er „á pappírunum“ hjá flestum þeirra. Ekki beinlínis rétturinn til félagslegra 

búsetuúrræða, heldur „til að komast áfram í röðinni“. Þess utan verða þær 

með því að sæta ákvörðun annarra um staðsetningu heimilisins innan 

sveitarfélagsins, eða borgarinnar í flestum tilvikum, sem kann að vera 

ákaflega óhentug, með tilliti til skóla, búsetu barnsfeðra, skyldmenna og 

þjónustu.  

14.2 Bjargir þeirra á jaðrinum 

Mæðurnar 10 eru ekki í meginflæði samfélagsins. Það þýðir að þær eru 

ekki í hringiðu peninganna, eiga ekki hlutdeild, nema fjórar þeirra, í því 

fjármagni sem veitist fyrir reglubundið vinnuframlag, þær eiga ekki 

hlutdeild í lánsfjárflæði samfélagsins, nema lítillega tvær vegna 

íbúðarkaupa sinna og hinar með yfirdráttarlánum á háum vöxtum til 

skamms tíma í senn og raðgreiðslum á háum vöxtum einnig. Tengslanet 

þeirra er lítið og sá stuðningur sem þær fá er með öfugum formerkjum við 

þann sem gefst þeim sem staðsettir eru í meginflæði samfélagsins. Þeim 

veitist stuðningur á viðskiptalegum forsendum, beinlínis, og á forsendum 

gagnkvæmra hagsmuna. Stuðningurinn sem viðmælendum mínum býðst 

er einhliða og með formerkjum neyðar. Þær búa við fjárhagslegt óöryggi 

og framtíðarhorfur fátæktar. Þær eiga flestar í miklum búsetuvandræðum 

og heilsufarið er slæmt. Þær hafa flestar litla menntun og eru ekki að auka 
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við hana með formlegum hætti. Þær eru á ýmsan hátt „á jaðrinum“, 

þátttaka þeirra í samfélaginu er skert miðað við sambúðarfjölskyldur að 

meðaltali. Hlutdeild þeirra í gæðum samfélagsins er rýr, bjargir þeirra þar 

af leiðandi það sama. En hverjar eru þær þó, bjargir þessara 10 einstæðu 

mæðra? Bjargir þeirra þarna „á jaðrinum“? 

Fjárhagslega bjargast þær á launum reglubundinnar vinnu, fjórar 

þeirra, hinar á örorkulífeyri að viðbættum einhverjum „svörtum“ og allar 

átta sem halda börnum sínum lögheimili þiggja meðlag eða mæðrastyrk 

og fá barnabætur og önnur framlög frá hinu opinbera. Allar hafa þær þess 

utan leitað til hjálparstofnana, Hjálparstarfs kirkjunnar, 

Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur eða annarra sveitarfélaga, 

Fjölskylduhjálpar Íslands og félagsþjónustu sveitarfélaga. Þær hafa þegið 

aðstoð í formi matargjafa, fatnaðar á börnin, inneignarkorta í verslunum 

Bónus og í einhverjum tilfellum peninga. Flestallar nefna að án fjölskyldu 

og vina gætu þær aldrei séð fyrir sjálfum sér og börnunum. Þær fá peninga 

lánaða hjá fjölskyldu og stundum vinum, ódýrt leiguhúsnæði með sama 

hætti og sumar hafa búið inni á fjölskyldumeðlimum, fengið barnapössun 

og ýmislegt fleira sem upp á vantar. Einhverjar hafa leitað til 

sveitafélagsins sem þær búa í og hafa getað fengið aðstoð við að greiða 

leikskólagjöld, frístundir, dægradvöl (eftir skóla fyrir börnin), skólamáltíðir 

og fleira. Þær fjórar sem eru á vinnumarkaði vinna einnig aukavinnu með 

og allar þeirra sem eru örorkulífeyrisþegar afla sér einhverra aukatekna 

sem þær greiða ekki skatta af. Ekki mikilla, ein stundar sem dæmi 

prjónaskap og selur afurðirnar, önnur stundar saumaskap og selur þá 

þjónustu, ein starfar um helgar í þjónustu og fær greitt undir borðið, enn 

önnur ræstir inn á heimilum fólks um borg og bý og fær greitt fyrir. Þær 
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greina allar frá því að vera með eitthvað starf með, því öðruvísi hafa þær 

það ekki af. Ein af mæðrunum segist hafa í fullri alvöru íhugað vændi en 

varð ekki af framkvæmdum. Hún bætti því við að í raun hefði hún svo sem 

gert það tvisvar sinnum, hefði látið sig hafa sambúð tvisvar með mönnum 

sem hún hefði ekki búið með nema vegna þess að öðru vísi hefði hún ekki 

getað framfleytt sér og börnunum á þeim tíma, hún hafi þó með þessu 

haft „handa þeim húsnæði í það minnsta“. 

14.3 Með hvaða hugarfari? 

Ein viðmælenda minna segir frá því að á kaffistofu á vinnustað hennar hafi 

hún og nokkrar konur verið að spjalla saman. Sumarfrí var í nánd og talið 

barst að áformum þeirra í fríinu og reynslu þeirra af fyrri fríum, ferðalögum 

í sumarfríum og vetrarfríum líka. Þær lögðu hver af annarri til málanna, 

sögðu frá áhugaverðum stöðum sem þær ætluðu að sjá eða höfðu séð, 

töluðu um þjónustu og mat og innkaup í útlöndum eða vikudvöl í 

sumarbústað á Íslandi. Sögðu frá skemmtilegu samferðarfólki og öðru fólki 

sem þær höfðu hitt. Í þessum sögum vildi til að söguhetjurnar voru maður 

og kona og börn þeirra.  

Ég er ekkert útundan, vanalega. Vinn að vísu dálítið ein, mest, 

en ekkert útundan og hef alltaf getað bara eðlilega spjallað á 

kaffistofunni. 

En í þetta skipi hafði hún ekki fundið flöt á því að taka þátt í spjallinu. Hefði 

auðvitað getað spurt en fann ekki út úr því að leggja til málanna eins og 

hinar gerðu. Hún hafði ákveðið að vinna á öðrum stað í sumarfríinu, færi 

sjálf aldrei til útlanda í fríum eða við önnur tækifæri, barnið yrði tvær vikur 
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hjá pabba sínum og síðan í tilfallandi einhverri gæslu. Svo hún bara þagði 

og brosti, fékk sér meira kaffi og engin tók eftir neinu.  

Þær segja svipaðar sögur, fleiri. Þær geta stundum ekki lagt til 

málanna á sömu forsendum og aðrir, það er allt í lagi oftast en stundum 

er það sárt. Á foreldrafundi í skóla stóð ein sig að því að tala eins og hún 

og barnsfaðirinn, sem var fjarverandi, væru samhent og nánast saman um 

uppeldi og umönnun barnsins eða barnanna, sem var fjarstæða, „hann 

mætir ekki, foreldrafundir eru ekki haldnir á pabbahelgum og hann er ekki 

að bæta neitt í þær!“ Það koma upp aðstæður þar sem þeim finnst 

opinberast að þær eru „bara“ þær og börnin, það vanti upp á og þá er 

viðbragð þeirra stundum að láta sem svo sé ekki, gera mun meira úr hlut 

föðurins en efni standa til. Þetta finnst þeim niðurlægjandi.  

Það er eins og maður sé að búa til einhvern voðalega 

umhyggjusaman föður, vanti bara smávegis upp á að hann sé 

líka heimilisfaðir eða eiginmaður manns, segir ein og hlær 

dálítið kalt.  

Þessi viðbrögð eiga þó líka rætur í því að þær halda feðrunum þétt að 

börnum sínum, eða börnunum að þeim. Allar álíta þær að börn þeirra eigi 

að lifa með sterka tilfinningu fyrir því að eiga föður og því er þeim tamt að 

gera mikið úr tilvist hans í lífi þeirra. Það er stundum erfitt, sérstaklega 

þegar samkomulagið er ekki gott, í forsjárdeilum eða eftir erfiðan skilnað. 

Engin mæðranna telur sig þó hafa reynt að fá barn sitt eða börn upp á móti 

feðrum sínum. Þær eru helst á því að það sé gagnkvæmt þótt þær séu ekki 

alltaf ánægðar með framkomu barnsfeðra sinna við þær sjálfar. Helst er 

að þeir líkt og þurfi að sýna nýjum sambýliskonum sínum að þeir hafi tekið 
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„vissa fjarlægð á fyrrverandi“, eins og ein þeirra orðar það. Það særi 

réttlætiskennd hennar en hún reyni að láta á engu bera.  

Til þess að samband barna þeirra og feðra barnanna verði gott, þurfa 

þær að eiga sem árekstraminnst samband við þá sjálfar. Reynsla þeirra er 

sú að það takist með tímanum, þótt stundum hafi geisað stríð um sinn. 

Þetta tillit til barnanna litar afstöðu þeirra til nánast alls sem ber á góma í 

viðtölum okkar. 

Eins og þær tala verður einfaldlega sagt að þær lifi fyrir börn sín. Þær 

tala út frá skýrum hugmyndum um velferð barna sinna en eru um leið 

daprar yfir því sem henni er áfátt, að þeim finnst. Þær tala persónulega 

um börn sín, alltaf með nafni eða gælunafni og detta inn í alls konar sögur 

af þeim, hvernig þau eru og hvað þau hafa gert skemmtilegt eða miður 

skemmtilegt kannski, hvað þau hafa sagt og hvað þau hefur hent o.s.frv. 

Þegar talið berst aftur af lífi þeirra sjálfra sem mæðra þessara barna verða 

sögurnar þó blandnar sorgum og gleði. Þær finna mjög til þess að geta ekki 

skapað börnum sínum það góða heimili og fjölskyldulíf sem þeim finnst að 

þau verðskuldi. Það er sennilega rétta orðið yfir afstöðu þeirra, að börnin 

verðskuldi meira en þær geta gefið.  

Þær tala ekki mikið á uppeldislegum nótum, hvort uppeldið sé að 

takast eða hafi tekist eða þvert á móti mistekist. Þær kvarta ekki yfir 

börnunum, þetta er eða var erfitt og maður var ef til vill að gefast upp og 

var ergilegur við krakkann eða krakkana en engin þeirra víkur að því hversu 

líf þeirra gæti hafa verið betra eða auðveldara í það minnst án barnanna.  

Þær eru mæður, líka þær sem misstu forsjá með sínum börnum. Það 

er furðulítill munur á tali þeirra um börn þeirra og hinna, nema þegar 
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kemur að efnislegum atriðum, heimilishögum og fjölskyldulífi. Af frásögn 

þeirra má ráða að börnin séu þeim mikill andlegur styrkur um leið og í 

þeim kristallast allir erfiðleikarnir sem mæta mæðrum þeirra frá degi til 

dags og í þeim kristallast til hvers baráttan fyrir velferð þeirra tekur. Það 

er þess vegna að þær ljá aldrei máls á að gefa börnin frá sér, jafnvel ekki 

til skemmri tíma, og að þær þiggja af mikilli gát alla persónulega aðstoð. 

„Maður venst því að verjast svona afskiptasemi, líka og kannski helst þegar 

verið er að hjálpa manni um eitthvað“, segir ein. Þegar betur er að gáð 

hafa þær komist upp á ákveðið lag við að þiggja persónulega aðstoð. Aldrei 

að láta sem hún sé eina og síðasta úrræðið. Þetta er merkilegt. Ég talaði 

um það hér á undan að munurinn á aðstoð við þá sem væru í „meginflæði“ 

samfélagsins og viðmælenda minna sem væru „úti á jaðrinum“ væri sá að 

með aðstoð við þá fyrri væri fólk, líka fólk í ópersónulegum aðstæðum, að 

leggja til þess sem tekst, þess eða þeirrar sem er að takast í lífinu. Hinum 

væri veitt aðstoð í neyð, til að forða þeim frá óförum, draga úr ósigrum. 

Viðmælendur mínir virðast hafa þetta á tilfinningunni og reyna að hafa 

samskiptin eftir því, að leggja dæmið alltaf upp sem leið til sigurs, þótt 

hann kunni auðvitað að vera dálítið afstæður. Það er ekki alltaf auðvelt og 

þegar það ekki tekst, þá er það niðurlægjandi.  

Til þess að finna til niðurlægingar þarf stolt. Í samræðum okkar töluðu 

mæðurnar ekki svo mikið um stolt sitt, sjálfsvirðingu, sjálfstæðishneigð 

eða metnað. Iðulega kom þó fram í frásögn þeirra að þessar tilfinningar 

eða hugðir voru særðar, þegar stolt þeirra var sært og þær fundu til 

niðurlægingar, þegar sjálfsvirðingu þeirra var misboðið, sjálfstæðiskennd 

þeirra vanvirt eða metnaður þeirra véfengdur. Þær hafa þurft að kyngja 

stoltinu og þær segja frá því hvað það hafi verið þung skref að fara í 
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biðröðina hjá Mæðrastyrksnefnd og fá úthlutað matargjöf og fötum eða 

að greiða fyrir með inneignarnótu á kassanum í Bónus.  

Mér leið hræðilega, að standa þarna, og þorði ekki að líta á 

nokkurn mann, en svo áttaði ég mig á því að við sem þarna 

stóðum í biðröð eftir að komast að, við vorum bara venjulegt 

fólk.“  

Það vandist að þiggja af hjálparstofnunum og það vandist að útfylla 

umsóknareyðublöð fyrir einni og annarri aðstoð en það vandist ekki að 

hafa samt aldrei eða sjaldan nóg til að ná endum saman. Þetta sífellda stríð 

við ógreidda reikninga, gjalddaga og eindaga, yfirdrátt og vanskil og sífelld 

leit að því ódýrasta í öllu, þetta tók á. Sérstaklega að hafa engan til að deila 

þessu með sér, sögðu þær flestar, og að gæta þess að börnin finndu ekki 

fyrir því að mamma var blönk og á barmi örvæntingar og geta ekki sagt 

það neinum sem myndi deila erfiðleikunum. Ekki blönk, við bara erum ekki 

að sóa peningum, það voru skilaboðin til barnanna. Þó ekki alltaf, stundum 

varð eitthvað undan að láta og börnin fundu fyrir því og þau eldri fengu 

samviskubit yfir því að hafa verið frek og móðir þeirra fékk samviskubit yfir 

því og fór að gráta.  

Þær undruðust, þegar þær fóru að tala um það, hversu oft þær þurftu að 

verjast afskiptasemi annarra um hagi sína. Stundum vel meintri og 

stundum var auðvelt að taka henni. Ein þeirra er vön að fá eldri mann til 

að gera við bílinn hennar sem líka er í eldri kantinum. Hún mætir með 

bílinn vegna einhvers smáræðis. Hann hlustar ekki á lýsingu hennar á 

sjúkdómseinkennum bílsins, tekur hann einfaldlega í sína vörslu og gerir 

við allt sem honum finnst þurfa viðgerðar við. Setur henni svo fáránlega 
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lágan reikning sem hún geti greitt þegar vel standi á. „Farðu svo að ná þér 

í einhverja mannræmu!“, segir hann að skilnaði og hlær. Hún þolir honum 

þetta ágætlega og það kemur henni alltaf á óvart á meðan minnstu „hint“ 

frá öðrum um hvernig hún skuli haga lifi sínu, fá hana til að urra, segir hún. 

Sennilega er það viðmót hans við börnin sem gerir gæfumuninn, „eða bara 

hversu gott er að fá gert við bílskrjóðinn fyrir lítið“, segir hún og hlær.   

Og slíkar persónur eru til í lífi þeirra flestra, fólk sem auðvelt er að 

þiggja aðstoð hjá. Þær vita ekki gjörla hvað ræður. Þetta geta verið 

ættingjar, vinnuveitendur eða jafnvel einhver á opinberri skrifstofu. Þær 

halda sumar að það ráðist af viðhorfi viðkomandi til þeirra sem mæðra, 

þeir vilji hjálpa þeim barnanna vegna. „Kannski er í rauninni mikil 

eftirspurn eftir fólki sem getur þegið aðstoð“, segir ein og hlær. Við höfum 

tekið, finnst okkur, heimspekilegt spjall um efnið og niðurstaða hennar er 

sú að þegar ekki er verið að gefa í skyn að hún sé ekki góð móðir, þá sé 

auðvelt að þiggja. „Þegar einhver vill hjálpa manni að vera sú góða móðir 

sem maður er, þá er allt í lagi.“   

Þær elska börnin sín. Það gera þær að minnsta kosti þegar þær eru að tala 

við mig og ég þykist finna að það komi frá hjartanu. En ást þeirra kristallast 

í mótlæti aðstæðna þeirra. Þær þjást fyrir að geta ekki verið meira 

sjálfbjarga og sjálfstæðar mæður barna sinna, óháðar og þurfa ekki að lita 

tengsl sín og samskipti við vini og ættingja af hjálpsemi þeirra, vorkunn, 

væntingum um breytta hjúskaparhagi og að geta ekki sjálfar goldið í sömu 

mynt. Þær vilja vera góðar fyrirmyndir fyrir börnin. Þær vilja sjá vel fyrir 

börnunum sínum, skaffa þeim gott og öruggt heimili og heimilislíf. Þær 

leggja á sig mikið erfiði til að forðast að verða utanveltu sjálfar og börnin 
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það sama. Þær eru meðvitaðar um það að ef þær sjálfar lenda utan við 

eðlilegt mannlíf, þá á það sama við um börnin þeirra. Það er aflið sem knýr 

þær áfram. 

Merkileg er saga móðurinnar sem lenti á götunni. Þegar hún missti 

forsjá með barni sínu til föðurins, þá var sem allur vindur væri úr henni. 

Hún sagði frá því að þegar barnið var farið, þá hvarf lífsviljinn, þá hvarf 

baráttuviljinn, hún sá engan tilgang í þessu lengur. Hún sá ekki tilgang í því 

að berjast fyrir því að halda íbúð eða heimili fyrir sig eina. Það var sem 

drifkrafturinn hefði horfið fyrir fullt og allt, henni bara varð alveg sama. 

15. Umræða og ályktanir 

Viðmælendur mínir, einstæðar mæður í viðvarandi fjarhagslegum vanda, 

eru líkt og sýnidæmi um einstaklinga sem er varnað þess nauðsynlega 

auðmagns sem Bourdieu (1986, Bourdieu og Passeron 1990a) taldi að væri 

forsenda þess að geta átt hlutdeild í gæðum samfélagsins, að geta lifað 

þeirri menningu sem samfélagið hefur skapað. Þær skortir 

menningarauðmagn, flestar, námsgráður til að styðja við framgang sinn í 

atvinnulífinu og í fjarveru menntunar ávinna þær sér ekki starfsreynslu 

sem atvinnurekendur borga sérstaklega fyrir. Þær reyna að bæta sér upp 

lágar tekjur með aukinni vinnu sem kemur niður á heimilishaldinu sem 

kemur aftur niður á vinnunni. Þær sem eru eða voru í neðstu þrepum 

launastigans lýsa því hversu erfitt þeim hefur reynst að stunda vinnu 

einfaldlega og í frásögn þeirra kemur í ljós að launastiginn er þeim í raun 

enginn stigi. Atvinnulífið er þannig upp byggt að þeir sem byrja í neðstu 
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þrepum hans feta sig ekki upp hann svo að segja sjálfan (Andri Geir 

Guðjónsson (2015). Til þess að komast á hærri þrep hans þarftu að taka 

lyftuna í skólakerfinu. Í rannsókn Andra Geirs sem hann birtir í 

meistararitgerð sinni 2015 kemur fram að á  íslenska vinnumarkaðnum er 

að gerast sama launalega „pólun“ og í iðnríkjum Evrópu og Ameríku. 

Miðjan í launastrúktúrnum er að rýrna á meðan lágtekjustörfum fækkar 

ekki en hátekjustörfum fjölgar, segir þar. Þróunin lýsi sér í 

miklum vexti í hálaunastörfum á síðastliðnum 2. áratugum, 

töluverðum samdrætti í miðtekjustörfum en tiltölulega 

stöðugum og eilítið jákvæðum vexti í tekjulægstu störfum. 

Sú aukna krafa um færni vinnuaflsins sem búast mátti við að tækniþróunin 

kallaði á hefur ekki skilað sér með jafnri og stígandi dreifingu 

„færnikrefjandi“ starfa. Athygli vekur mjög misjafnt gengi kynjanna í 

þessari þróun. Þannig er  

þróunin hjá körlum á þá leið að neikvæður vöxtur í 

miðfærnistörfum endurspeglast að mestu leyti í vexti í 

lágfærnistörfum en hjá konum er þessu öfugt farið þar sem 

neikvæður vöxtur miðfærnistarfa og eilítill neikvæður vöxtur 

í lágfærnistörfum endurspeglast í miklum vexti í 

háfærnistörfum. 

Eftir þessu að dæma eru konur almennt að þoka sér í efri þrep launastigans 

en tölur Hagstofunnar sem raktar eru í kafla 10 sýna að hluti einstæðra 

mæðra eru ekki meðal þeirra. Helmingur þeirra hefur mun lægri vegnar 

ráðstöfunartekjur árið 2015 en helmingur sambúðarfólks (Hagstofa 

Íslands, 2015c) og helmingur einstæðra foreldra hafði sama ár 
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hlutfallslega mun lægri árstekjur en helmingur sambúðarfólks með börn 

(Hagstofa Íslands, 2015d). Þannig að neðri tekjuhelmingur einstæðra 

mæðra er ver settur en sami helmingur sambúðarfólks með börn og situr 

auk þess eftir í framgangi og launum á vinnumarkaði miðað við kynsystur 

sínar. 

Viðmælendur mínir spjara sig ekki vel á vinnumarkaði. Til að eiga þar 

framgang þarf maður að jafnaði að koma til þess leiks vel undirbúinn og 

að geta gefið sig að hlutverki sínu heils hugar og af atorku. Hafa menntun 

og samsvarandi starfsréttindi og heimilisaðstæður til að gefa sig að 

vinnunni. Vinnumarkaðurinn er mjög kynjaskiptur og hann er það ekki 

síður í neðri þrepum launastigans (Velferðarráðuneytið, 2015). Á hinn 

bóginn krefjast tiltekin hefðbundin kvennastörf eins og hjúkrun og kennsla 

á leik- og grunnskólastigi nú aukinnar menntunar. Þau störf eru að mestu 

unnin hjá ríki og sveitarfélögum þar sem menntun gefur lægri laun en í 

einkageiranum (Velferðarráðuneytið, 2015). Viðmælendur mínir hafa því 

mjög litla möguleika á að vinna sig upp á vinnumarkaði, enda gáfust sex 

þeirra endanlega upp á að framfleita sér á reglulegri launavinnu og sú sem 

þó hefur fasta vinnu á grundvelli háskólamenntunar sinnar er ekki í 

einkageiranum og er komin að efri mörkum þeirra kjara sem bjóðast og 

dugir ekki til. Viðmælendur mínir mæta því auknum formgerðum 

hindrunum  starfsréttinda í hefðbundnum kvennastörfum 

(Velferðarráðuneytið, 2015) og þær megna ekki að hasla sér völl í 

hefðbundnum lágfærnistörfum karlmanna þar sem þó væri von á hærri 

launum og framgangi (Velferðarráðuneytið, 2015). Þær skortir tekjur til að 

búa sér aðstæður til að geta helgað sig launaðri vinnu. Þær eru fastar í 

fátæktargildru.  
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Þær hafa þannig lent út úr meginflæði atvinnulífs og eiga í erfiðleikum að 

búa sér og börnum sínum það heimilislíf kjarnafjölskyldu sem þær þó 

reyna af fremsta megni. Um það snýst barátta þeirra en hún er erfið, 

almennt séð vegna þess að sá lífsháttur krefst orðið tekna tveggja til að 

standa fjárhagslega undir sér í okkar menningu og vegna þess að þær hafa 

ekki skapað sér aðgang nema að lægstu launaþrepum vinnumarkaðarins, 

flestar, og jafnvel það, eða einmitt þess vegna, hefur það orðið sumum 

þeirra ofviða.  

Viðmælendur mínir eru beinlínis valdir með tilliti til fjárhagsafkomu 

þeirra svo fjárhagslegir erfiðleikar þeirra koma auðvitað ekki á óvart. Við 

höfum hins vegar séð hvernig þær hafa lent í þeim erfiðleikum, hvað þær 

hafa reynt, hvað hefur tekist og mistekist og til hvaða ráða þær hafa gripið 

til að reyna að halda uppi þeim lífshætti að vera kjarnafjölskylda með barni 

sínu eða börnum. Þær hafa ekki þær bjargir af vettvangi (Bourdieu, 1990a, 

1984) atvinnulífsins að dugi til, hjá sumum alls ekki og hjá öðrum með 

naumindum.  

Svo þær leita annarra leiða. Sumar yfirgefa opinbera 

vinnumarkaðinn og láta skrá sig öryrkja. Með því orðalagi er ekki átt við að 

þær hafi ekki heilsufarslegar ástæður til þess en heilsuna hafa þær misst í 

glímunni við að stunda reglulega vinnu. Þær leita aukatekna með svartri 

vinnu og þær leita á náðir hjálparstofnana og opinberra aðila. Þær njóta 

liðveislu vina og ættingja og góðviljaðs fólks eftir atvikum. Engin þeirra 

segir af því að barnsfeður þeirra, þær níu sem eiga hann á lífi, veiti þeim 

aðasoð umfram það sem er áskilið í lögum um meðlag og í samningum 

þeirra í milli um reglubundna samvist feðranna við börn sín eða barn.  
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Viðmælendur mínir hafa vandlega lýst því hvernig þær komust í þessar 

aðstæður. Dæmigerð atburðarás er á þessa leið: Kona eignast barn með 

sambýlismanni sínum. Skírn og brúðkaupsveisla í sömu athöfninni og allir 

fagna. Þau skilja nokkrum árum síðar og konan heldur barninu lögheimili 

og aðalheimili í reynd. Hann tekur upp samvistir á ný og á fleiri börn, hún 

ekki eða slitnar upp úr þeirri sambúð líka. Sambúð karls og konu er mikil 

stofnun. Meginvettvangur hennar er heimilið og sjálfsögð og jafnvel 

tilætluð element í heimilinu fyrir utan húsmuni er barn eða börn (Logan, 

2012). Konan nær að halda heimili eftir skilnaðinn en hún er hvorki gift 

eða í sambúð en á þó barn eða börn. Viðmælendum mínum sárnar það 

sem þær upplifa sem sinnuleysi barnsfeðranna um hagi barna sinna í 

þessum og álíka kringumstæðum. Þeir borgi lögbundið meðlag, ekkert 

umfram það, og standi sig sem helgarpabbar, ekkert umfram það heldur. 

Þeir virðist ekki vera andvaka um nætur af söknuði og áhyggjum af barni 

sínu hjá fyrrverandi sem þó er varla að spjara sig, hún heldur með 

naumindum heimili fyrir sig og barnið og barnið ekki í tónlistarskóla né 

fimleikum. Þær upplifa sig þannig sem mikilvægustu ef ekki einu stoð 

barna sinna og þær sem hafa misst forsjá með börnum sínum hafa þessa 

afstöðu að mörgu leyti líka og kappkosta að standa sig í hlutverki sínu sem 

mæður, leita búsetu í nágrenni við börnin og búa þeim þeirra eigin stað á 

heimilum sínum eftir föngum. 

Mæðurnar 10 reyna þannig að lifa sjálfstæðu lífi kjarnafjölskyldu 

með barni sínu eða börnum en kvarta yfir því um leið sem þeim finnst vera 

sinnuleysi barnsfeðranna og/eða sakna nærveru þeirra sem feðra 

barnanna þeirra. Þetta er þversögn og leiðir til þeirrar tilgátu að þær séu 

ekki aðeins í fátæktargildru, eins og greining á fjárhagslegri afkomu þeirra 
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bendir til, heldur líka í „gildru“ kjarnafjölskyldunnar sem lífsháttar. Þær 

hafa ekki fjárhagsleg ráð til að lifa lífi kjarnafjölskyldu eftir kröfum 

nútímans og þess þá síður aðstöðu til að breyta þeim lífshætti. Hrdy (2009) 

taldi sig sýna fram á að mæðrum, sem kvenkyni tegundarinnar maður, 

væri eðlislægt að deila umönnun barna sinna með öðrum, ólíkt frændum 

okkar mannöpunum, en trúlega er hægt að rekja hvort tveggja til 

samfélags beggja, apamæður hafa ekki ástæðu til að treysta öðrum fyrir 

afkvæmi sínu og í okkar samfélagi er kjarnafjölskyldan staðalumgjörð fyrir 

barneignir og uppvöxt þeirra og móðurhlutverkið um leið. Þar hefur 

Foucault að því best verður séð rétt fyrir sér (Logan, 2012).  

Í rauninni eiga viðmælendur mínir ekki annarra kosta völ um lífshátt og eru 

ekki í aðstöðu til að breyta því, það væri að ganga gegn samfélaginu, svo 

að segja. Gegn þeirra eigin habitus um leið (Bourdieu, 2013, 72, 143, 159), 

þeim vanabundnu viðbrögðum við heiminum sem geymast í félagslega 

mótuðum hugarheimi þeirra sem fóstrar sjálfsmynd þeirra samsvarandi, 

það sem þær eru fyrir sjálfum sér. Þær hafa innhverft þessa afstöðu til 

heimsins og til sjálfra sín samsvarandi (Bourdieu, 2013) og ástunda hana í 

daglegu lífi sínu í takt við staðfestingu samfélagsins á réttmæti hennar.  

Af því að hneigiðirnar sem eru varanlega innhverfðar af 

hlutlægum skilyrðum (sem vísindi greina gegnum tölfræðilega 

reglufestu […]) geta af sér væntingar og athafnir sem hlutlægt 

séð samrýmast þeim sömu hlutlægu skilyrðum, ólíklegustu 

athafnir eru útilokaðar, annað hvort án nokkurrar athugunar, 

sem óhugsandi, eða með tvöfaldri neitun sem hneigir 

gerendur sína til að gera dygð úr nauðsyn, það er, að neita því 
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sem þeim er neitað um og að elska það óumflýjanlega (bls. 77-

8). 

Það mest „óumflýjanlega“ í lífi viðmælenda minna eru börnin þeirra. Þeim 

fer líkt og viðmælendum Gillies (bls 144), þær tengja erfiðleikana í lífi sínu 

ekki við börnin. Þær elska börnin sín, þetta „óumflýjanlega“ í lífi þeirra. 

Viðmælendur Gillies virtust ekki láta tala móðurhlutverk sitt niður, eða, 

nánar tiltekið, samband sitt og barnanna, ekki hagfræðinga, 

uppeldisfræðinga, siðapredikara eða stjórnmálamenn. Ég varð aldrei vör 

við það hjá viðmælendum mínum að börn þeirra væru annað en 

útgangspunkturinn, það sem allt annað helgaðist af. 

Michel Foucault (1981, O´Farrell, 2005). sá í valdinu tengsl á milli 

fólks. Það væri að verki með þeim hætti að manni væri úthlutað illskástum 

kosti að velja á milli og annarra verri. Það er þetta frelsi þótt skert sé, sem 

er drifkrafturinn í valdinu eða í þeim atburðum sem mótast af valdi. 

Einstæðar mæður við þröng efni eiga á margan hátt um slæma kosti að 

velja. Viðmælendur mínir hafa lýst því margvíslega. En sumir kostir eru 

ekki til að velja um, eins og lífið sjálft. Að jafnaði stöndum við ekki frammi 

fyrir slíku vali, „peningana eða lífið“, eins og það hét í „bófahasar“ strákana 

í Eyjum sem ég gjarnan lék mér við. Eins með börn viðmælenda minna, 

það kom aldrei fram í viðtölum mínum við þær að þær gæfu eftir 

móðurhlutverkið sjálfviljugar, þetta hlutverk sem er þeim sýnilega svo 

inngróið að þær nefndu það aldrei á nafn. Tóku aldrei slíka fjarlægð á sig 

og börnin að þeim hugkvæmdist að þær væru í „hlutverki“.  

Ég var í upphafi þessa verks að velta fyrir mér spurningunni um 

mótunaráhrif „baslsins“ á skjálfskennd og upplifun einstæðra mæðra á 
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stöðu sinni sem slíkra. Rannsóknin hefur Í rauninni snúið spurningunni við 

og svarið virðist vera þetta: Þær kunna að vera settar út á jaðarinn um 

efnisleg gæði samfélagsins og þátttöku í því sem sjálfsagt er í 

menningunni, hvað þá heitast þessa stundina eða misserin, en þær lifa í 

rótföstu gildimati, lifa í baráttu sinni þau gildi sem samfélagið hefur ort um 

sín fegurstu ljóð, móðurástina. Við kunnum að gefa því nöfn 

„félagsmótunar“, og með réttu, og með því náum við nokkrum 

vitsmunalegum tökum á veruleika sem gefur sig þó aldrei alveg að 

vitsmunum okkar. Restina skiljum við einungis með ást okkar sjálfra, eins 

og Fari Amini og félagar komust að: 

Ást fellur ljúflega að hjartanu við raul farand-söngvarans eða 

kviðling skáldsins. Þar, í því andlega jafnvægi sem skynjar 

slíkar samsvaranir á ástin óyggjandi heima. En við hikum við 

horfurnar á að setja titrandi hjörtu mannnnaa undir stálhvasst 

augnaráð vísindamannsins. Vísindi starfa undir nöktum en 

skilvirkum tilskipunum: Til að skilja hluta af náttúrunni, taktu 

hann í sundur. Ást er ekki hægt að smætta. Blindgatan virðist 

endanleg. Hvernig getur rannsókn farið fram? Hvað getur 

hárbeitt hlutlægni skilið hverfula,augnabliks, persónulega 

ást? (Lewis, Amini og Lannon 2000, bls. 21.) 

16. Lokaorð 

Einstæðar mæður eru ört vaxandi hópur, ekki aðeins á Íslandi heldur í 

flestum vestrænum ríkjum heimsins. Þær eru ef til vill einu foreldri of lítið 

en við bágar aðstæður þeirra verður það heilu þorpi of lítið, svo vísað sé í 

þekktan orðskvið. Það er vegna þess að bág efnahagsleg og félagsleg kjör 
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einstæðra mæðra einangrar þær og barn þeirra eða börn. Þau verða 

afskipt þeim efnislegu, félagslegu og hugrænu gæðum sem eru bjargir 

hverrar manneskju til eiginlegs mannlegs lífs. Í starfi mínu sem uppeldis- 

og meðferðarfulltrúi verð ég vitni að aðstæðum mæðra og barna sem ég 

tel ekki viðunandi í okkar samfélagi. Það er von mín að umfjöllun mín stuðli 

að því, þótt í litlu verði, að vekja áhuga einhverra á efninu, fleiri 

fræðimanna en þegar hafa um það fjallað í rannsóknum sínum, 

almennings og ráðamanna. Ljóst er að ekki er nægilega mikið til af 

rannsóknum og fræðiefni um málefnið á Íslandi af íslenskum 

raunveruleika og úr því þarf að bæta. Ég hef í þessari ritgerð ekki litað 

sterkum litum þann veruleika sem einstæðar mæður í fjárhagslegum og 

félagslegum vanda lifa. Rannsóknir og tölulegar upplýsingar tala þó sínu 

máli, fjöldi einstæðra mæðra lifir á jaðri samfélags okkar. Af viðtölum 

mínum við mæðurnar 10 sem eru í þeim hópi, vakti sérstaka athygli mína 

hversu einarðlegir foreldrar þær eru, umhyggjusamar og elskandi mæður, 

stoltar og sjálfstæðar. Það er ekki rómantík og mér dettur ekki í hug að 

það sé bundið við einstæðar mæður í fjárhagslegum og félagslegum 

vanda, á jaðri samfélags okkar. Það segir mér hins vegar að hjá þeim er að 

finna það hugræna afl, þau hugarfarslegu skilyrði sem geta gagnast 

börnum þeirra því betur sem tilveruskilyrði mæðranna yrðu bætt. Það er 

auðvitað vandaverk en fyrst og fremst krefst það þess, að mínu áliti, að sé 

viðurkennd sú staðreynd að fjöldi kvenna, af hvaða ástæðum sem vera 

skal, eru nánasta og stundum eina foreldri barns síns eða barna. Að því 

fengnu er hægt að leiða hugann að því þorpi sem þarf til að ala þau upp 

farsællega. 
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