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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða ólík fjölskylduform, með áherslu á einstakar mæður. 

Fjölskyldur í nútímasamfélögum geta verið mismunandi og hafa hlutverk mæðra vissulega 

tekið breytingum á undanförnum árum. Þar sem hlutverk þeirra er að sjá um heimili og börn 

en nú eru þær einnig fyrirvinna og jafnvel eini uppalandinn. Markmið rannsóknarinnar er að 

skoða hugtakið einstök móðir, ásamt því að kanna hvað einkennir þennan hóp kvenna, sögu 

þeirra og þau úrræði sem staðið hafa þeim til boða. 

 Niðurstöður leiddu í ljós umtalsverðar breytingar á fjölskylduformum sem og gildum 

innan samfélaga, þar sem konur höfðu orðið sjálfstæðari og sterkari einstaklingar út frá meðal 

annars kvennfrelsisbaráttum. Einstakar mæður koma úr flestum þjóðfélagshópum en álykta 

má að þær sem eru eldri og fjárhagslega sjálfstæðari hafi rutt brautina. Í kjölfar lagabreytinga 

og vísinda jukust einnig úrræði til barneigna og ættleiðinga meðal einhleypra kvenna jafnt sem 

annarra. Þau úrræði sem flestum konum standa til boða eru tæknifrjóvganir og hjá einstökum 

mæðrum er tæknisæðing vinsæl aðferð til barneigna. Vegna tæknivísinda og breyttra 

samfélaga hefur það orðið mun auðveldara fyrir einstaklinga að eignast börn, hvort sem það 

eru einhleypir, samkynhneigðir eða gagnkynhneigðir. Því má álykta að í nútímasamfélögum 

séu mismunandi fjölskylduform bæði samþykkt og viðurkennd af mörgum vestrænum ríkjum. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til 12 eininga BA náms í félagsrágjöf við Háskóla Íslands. Vil ég 

þakka leiðbeinandanum mínum Ástu Snorradóttur hjartanlega fyrir ábendingar varðandi 

ritgerðarskrif. Einnig móður minni Bergljótu Erlu Ingvarsdóttur myndmenntakennara, 

Steinunni Markúsdóttur, Önnu Kristrúnu Einarsdóttur og Brynju Stefánsdóttur fyrir yfirlestur 

og aðstoð. Einnig vil ég þakka eiginmanni mínum og börnum fyrir stuðning og þolinmæði í 

gegnum námið. Að lokum vil ég þakka samnemendum mínum fyrir ánægjulega samfylgd. 
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1 Inngangur 

Undanfarna áratugi hafa fjölskylduformin tekið miklum breytingum þar sem vilji og skoðanir 

einstaklinga hafa aukist. Flestir þrá fjölskyldu og er það í eðli mannsins að tilheyra og eiga aðra 

að (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Heimspekingurinn Aristóteles var áhrifamikill vísindamaður 

(384-322 f.kr.) og var hann einn sá fyrsti til að fjalla um hugtakið fjölskylda. Fjölskyldan var að 

hans mati ein af grunnstoðum samfélaga, en bara smækkuð mynd af samfélagskerfinu. 

Fjölskyldan var sú eining sem viðhélt mannlífi, vinnuafli og tryggði að þegnar hennar hefðu 

fæði og klæði (Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Ólafur Páll Jónsson, 2004). 

 Í nútímasamfélögum hafa myndast margskonar fjölskylduform sem áður fyrr hefðu verið 

talin óviðeigandi. Konur sóttust eftir jafnrétti og stofnuðu meðal annars femínistahreyfingar 

og með þeim og frjálshyggjunni urðu umfangsmiklar breytingar á samfélögum (Jones, 2003). 

Má þar nefna stjúpfjölskyldur, fjölskyldur samkynhneigðra og einforeldrisfjölskyldur. 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna ólíkar fjölskyldugerðir með áherslu á 

einforeldrisfjölskyldur þar sem kona fer ein með foreldrahlutverkið. Innan þess hóps eru konur 

sem kalla sig einstakar mæður, sem hafa valið að vera einar og óháðar í uppeldishlutverkinu. 

Rannsóknarspurningin er því: Hvað einkennir hóp kvenna sem eru einstakar mæður, hver er 

saga þeirra og hvaða leiðir hafa þær haft til barneigna án maka? 

Umfjöllunin skiptist í sjö kafla. Að inngangi loknum kemur fræðileg umfjöllun, þar sem 

fjallað er um hugtökin fjölskylda, móðurhlutverkið og einstakar mæður. Næst verður fjallað 

um hin ýmsu fjölskylduform í nútímasamfélögum. Eins og einforeldrisfjölskyldur og einstæðar 

mæður. Þróun úrræða til barneigna var könnuð og var áhersla lögð á ákvarðanatöku einstakra 

mæðra og þau úrræði sem staðið hafa þeim til boða. Einnig verður fjallað um áhrif 

tæknifrjóvgana og ættleiðinga á barnið. Í seinni hluta er lagaleg staða einstaklinga, para til 

tæknifrjóvgunar og ættleiðinga könnuð, ásamt því að fjalla um rétt barna á að þekkja uppruna 

sinn. Þar eftir verður fjallað um félagsráðgjöf innan heilbrigðisvísindasviðs ásamt því að kanna 

aðkomu félagsráðgjafa vegna tæknifrjóvgunar og ættleiðinga. Í lokin má finna umræður og 

lokaorð þar sem rannsóknarspurningu verður svarað ásamt hugleiðingum höfundar. Við 

gagnaöflun var stuðst bæði við íslenskar og erlendar ritrýndar greinar, bækur, skýrslur, lög og 

ýmsar upplýsingar af vefsíðum.



7 

 

2 Fræðilegur kafli 

2.1 Hugtakið fjölskylda 

Þegar hugsað er um hugtakið fjölskylda er margt sem kemur upp í hugann. Flestir tengja 

hugmyndir um hugtakið við foreldra og börn, á meðan aðrir hafa annan skilning á því (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Að vera í fjölskyldu getur verið meira en að vera tengdur með skyldleika. 

Sumir líta á vini sem fjölskyldu sína á meðan aðrir hafa sagt skilið við hana. Hjá mörgum gefur 

orðið fjölskylda  upp tilfinningu um hlýju, umhyggju og ást. Samt sem áður hefur hún ekki sama 

gildi fyrir alla, en þar getur einnig átt sér stað ofbeldi og eða vanræksla (Chamber, 2012; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). 

Erfitt hefur reynst að koma með nákvæma skilgreiningu á hugtakinu fjölskylda (Newman, 

1999). Eins og fyrr gefur til kynna er um huglægt mat að ræða, þar sem einum þykir vera 

fjölskylda getur öðrum þótt vera vinátta. Sigrún Júlíusdóttir skilgreinir hugtakið fjölskylda svo 

hljóðandi: 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila saman 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimirnir eru oftast 

fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingur, ásamt barni eða börnum (þeirra). 

Þau eru skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu. (Sigrún Júlíusdóttir, 

2004). 

  

Þess ber að geta að skilgreining Sigrúnar Júlíusdóttur á fjölskyldu er frá árinu 2004 og má 

þar með segja að hún sé komin til ára sinna. Skilgreining nútímafjölskyldna er þegar tveir eða 

fleiri einstaklingar búa saman sem bundnir eru ættarböndum. Sameiginleg búseta og 

sameiginlegt heimili hefur verið talið megineinkenni fjölskyldna (Chamber, 2012; Newman, 

1999). Hægt er að vera sammála um að hugtakið sé samspil margslunginna þátta, þar sem 

fjölskyldur geta einnig verið án barna.  

Hlutverk fjölskyldunnar er meðal annars að rækta ást, annast uppeldi, styðja við, sinna 

félagsmótun og vernda. Má þar með segja að fjölskyldur undirbúi einstaklinga í að verða virkir 

samfélagsþegnar. Einstaklingar innan fjölskyldunnar læra að taka tillit til annarra, deila með 

sér, skipta með sér verkum, að það þurfi fyrirvinnu til að komast af, sýna virðingu og jafnræði 
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svo fátt sé nefnt. Því má segja að fjölskyldur mótist af viðhorfum, menningu, trú og gildum 

samfélaga og sé hluti af þróunarferli mannsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Fjölskyldan táknar yfirleitt samheldni og er talin mikilvæg flestum einstaklingum 

(Chambers, 2012). Einstaklingar innan hennar fagna oft saman hinum ýmsu áföngum í lífinu, 

sem dæmi má nefna fæðingu, afmæli, skírn og giftingu. Flestir innan fjölskyldunnar geta leitað 

til hennar ef eitthvað bjátar á, í von um að fá stuðning, hvatningu og samþykki vegna ýmissa 

ákvarðanna. Að þessu leyti má segja að fjölskyldur séu frábrugðnar öðrum hópum innan 

samfélaga, en það er vegna nándar einstaklinga innan hennar (Chambers, 2012; Newman, 

1999). Hægt er að segja vera sammála um að fjölskylduhugtakið hafi tekið breytingum, þar 

sem ekki er um eina staðalímynd að ræða. Skilgreining Hagstofu Íslands á kjarnafjölskyldunni 

hljóðar svo:  

Frá árinu 1999 teljast til kjarnafjölskyldu hjón og fólk í óvígðri sambúð, börn hjá þeim 17 ára 

og yngri, einhleypir karlar og konur, sem búa með börnum 17 ára og yngri. Börn 18 ára og 

eldri, sem búa með foreldrum sínum, teljast ekki til kjarnafjölskyldu og sama gildir um 

einhleypa sem búa með börnum sínum 18 ára og eldri. (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Ljóst er að tákn fjölskyldunnar er hverjum og einum mikilvægt til þess að þrífast, dafna og 

þroskast. Fjölskyldufræðingar hafa meðal annars lagt áherslu á að fylgst sé með 

fjölskyldumynstri fólks (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Það er að segja á hæfni innan hennar til 

uppeldis, samskipta og lífsviðurværis frekar en uppbyggingu fjölskyldunnar (Chambers, 2012). 

2.1.1 Móðurhlutverkið 

Almennt hefur verið talið að konur búi yfir sterkri löngun til móðurhlutverksins. Þörf kvenna 

til þess er talin vera í eðli þeirra og geta þessar langanir komið löngu áður en að á fullorðins ár 

er komið (Sevón, 2005). Hjá mörgum konum er það því stórviðburður að verða móðir. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hjá þeim konum er móðurhlutverkið mikilvægt þegar kemur 

að sjálfsímynd þeirra. Ennfremur má sjá að hjá þessum hópi kvenna er hlutverkið visst 

þroskaferli. Enda krefst það þess að geta veitt skilyrðislausa ást og umhyggju, ásamt því að 

taka sér á hendur þetta mikla ábyrgðhlutverk sem einnig krefst sjálfsaga (Mercer, 2004; 

Phoneix og Woolett, 1991). 

Á meðgöngu er algengt að konur fái fyrirframgefnar hugmyndir um hvað telst vera hin 

fullkomna móðir, og til hvers er ætlast af verðandi mæðrum. Þessar hugmyndir eru mögulega 
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sprottnar frá samfélagum, vinum og fjölskyldu. Við það aukast líkur á misræmi milli raunhæfra 

og óraunhæfra hugmynda og getur slík togstreita átt stóran þátt í því að konur upplifi sig sem 

óhæfar mæður (Adams, 2015; Mercer, 2004). Má þar meðal annars nefna brjóstagjöf sem 

hingað til hefur verið talin mikilvæg bæði vegna tilfinningaþroska og heilsufars barns. Ef af 

einhverjum ástæðum mæður geta ekki sinnt brjóstagjöf á það til að valda óöryggi og áhyggjum 

meðal þeirra. 

Hugmyndafræði samfélaga byggðu á því að konur ættu að elska barn sitt strax við fæðingu 

og ef það brást, áttu þær til með að upplifa sig óhæfar og óverðugar (Mercer, 2004; Phoenix 

og Woolett, 1991). Eins og segir hér að ofan þá getur móðurhlutverkið falið í sér visst 

þroskaferli, en mikilvægt er þó að árétta að það á ekki alltaf við hjá hverri konu. Það er samt 

sem áður ekki sjálfstæður réttur kvenna að verða mæður, en þó er það svo að allskonar konur 

verða mæður sem svo gegna hlutverkinu á misjafnan hátt og þá misvel. Félagslegar aðstæður 

og bakgrunnur hafa oft sitt að segja, enda getur slíkt verið af fjölbreyttum toga. Konur sem 

gegna móðurhlutverkinu geta til að mynda verið gagnkynhneigðar eða samkynhneigðar, ungar 

eða eldri, í sambandi, einstæðar eða jafnvel einstakar. Einnig verður að líta til þess að ekki eru 

allar mæður tilbúnar í þetta hlutverk. Nú á tímum er það orðið æ algengara að konur fresti 

eða jafnvel eignist færri börn en áður, sem meðal annars má rekja til kröfu samfélagsins til 

menntunar sem og krafna atvinnulífsins til þeirra (Hertz, 2006; Mercer, 2004).  

Þær konur sem ekki telja sig uppfylla vætningar og kröfur samfélagsins til 

móðurhlutverksins, geta upplifað samviskubit sem getur svo leitt til andlegrar vanlíðunar. 

Þessir andlegu þættir eru til að mynda kvíði, streita og þunglyndi (Choi, Henshaw, Barker og 

Tree, 2005).   

Samfélagið í heild hefur fyrirframgefnar hugmyndir sem jafna mætti til krafna, um það 

hvað teljist vera ígildi hinnar góðu móður, þ.e þar sem móðurhlutverkið er uppfyllt eins og 

best verður á kosið. Þessi hugmyndir samfélaga eru ekki nýjar af nálinni en hafa þó tekið 

fáeinum breytingum. Hugmyndir um móðurhlutverkið eiga rætur að rekja til móðureðlisins, 

sem talið er konum vera náttúrlegt (Darvil, 2010; Mercer, 2004). Viðhorf samfélaga voru á þá 

leið að mæður ættu að tryggja sér heilsusamlegt líferni og að þær ættu að vera vel undirbúnar 

til þess að gegna hlutverkinu, helst áður en að getnaður átti sér stað. Ætlast var til að getnaður 

væri skipulagður frekar en óvæntur, þar sem börnum var ætlað að fæðast inn í 

kjarnafjölskylduformið. Konur sem fóru út fyrir þennan svokallaðan ramma, eins og þær sem 
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átt höfðu börn utan hjónabands, ungar að aldri eða jafnvel án maka sögðust hafa upplifað 

fordóma og áhyggjur frá samfélögum (Phoneix og Woolett, 1991). Álykta má að í 

nútímasamfélögum hafi þessi viðhorf og fordómar minnkað töluvert en þó má enn finna fyrir 

áðurnefndum viðhorfum. Áður fyrr þótti móðurhlutverkið veita konum aukna lífsánægju þar 

sem það þótti vera helsti grundvöllur kvenleika og kvenímyndarinnar. Einnig töldu margar 

konur sig verða bæði félagslega og siðferðislega sterkari við það eitt að eignast barn. Með 

þessu er hægt að áætla að kynímynd, sjálfstraust og sjálfsmynd kvenna búi yfir vissri 

viðurkenningu á móðurhluverkinu (Bhattacharya og Sanjukta, 2013; Sévón, 2005). 

Femínistar telja að móðurhlutverkið sé ekki hið eina rétta í eðli kvenna, heldur sé það lært 

í samfélaginu og hafa femínistakenningar einblínt á að konur eigi ekki einar að beri ábyrgð á 

börnum sínum og krefjast meira jafnréttis (Jones, 2003; Mannis, 1999). Strax í æsku eru 

viðhorf samfélaga að kenna ungum stúlkum að fylgja ákveðinni móðurhegðun. Ætlast er til að 

þær þrói með sér ljúfa, viðkvæma og ástríka hegðun strax í upphafi (Bhattacharya og Sanjukta, 

2013). Mörg leikföng sem ætluð eru fyrir stúlkur eru með því sniði að seinna á lífsleiðinni komi 

þær til með að gegna móðurhlutverkinu. Þar með er ungum stúlkum kennd sú hegðun sem 

samfélagið telur vera ásættanleg fyrir þær (Newman, 1999). Álykta má að viðhorf foreldra og 

annarra samfélagsþegna hafi breyst því flestir eru meðvitaðir um þær þróanir sem orðið hafa 

á kynhlutverkunum. Móðurhlutverkið byggir þar með á hugmyndum frá reynslu, menningu og 

félagslegum gildum samfélaga (Sévón, 2005). Því má segja að samfélög hafi því ólík viðhorf og 

hugmyndir um hvað telst vera góð móðir. 

Hugmyndir kvenna á móðurhlutverkinu eru eins og fyrr segir byggðar á samfélagslegum 

viðmiðum um fjölskylduna (Chambers, 2012). Þessar hugmyndir samfélaga á hinni fullkomnu 

móður er að hún er verndar, nærir, agar, fórnar, veitir öryggi, kennir og örvar aðra í þátttöku 

á umönnun barna sinna á sem uppbyggilegastan hátt (Cherlin, 2006). Þetta endurspeglar 

ímynd kvenna á hinni fullkomnu móður og þá eiginleika sem konur telja sig þurfa að bera til 

þess að þær upplifi sig sem góðar mæður (Sévón, 2005). Hvernig konur líta á sjálfa sig í 

móðurhlutverkinu er eins misjafnt og þær eru margar. Flestar kjósa þær samt sem áður að 

gegna hlutverkinu þar sem það virðist skipta veigamiklu máli í lífi þeirra (Mercer, 2004; Phoenix 

og Woolett, 1991). Ljóst er að móðurhlutverkið er krefjandi og eiga mæður stóran þátt í  

sjálfsímynd og lífi einstaklinga. Flest erum við sammála um að mæður búa yfir sterkum 

tilfinningum hvort sem um ræðir jákvæðar eða neikvæðar (Adams, 2015; Mercer, 2004). 
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2.1.2 Femínisminn og Einstök móðir 

Hugtakið femínismi má skilgreina og flokka á marga vegu en um leið á misróttækan hátt. Tákn 

hugtaksins er breytilegt eftir menningu og tíðaranda hvers samfélags. Grundvöllur hugtaksins 

er komin af hugmyndum samfélaga sem byggjast á reynslu og upplifun kvenna á kúgun 

(Campell og Wasco, 2000). Þeir sem aðhylltust femíniska hugmyndafræði voru þeir sem 

kröfðust umbreytinga á viðhorfum samfélaga, jöfnum réttindum meðal kvenna með áherslu á 

einstaklingsfrelsi (Mannis, 1999; Þorgerður Einarsdóttir,2001). Að mati femínista höfðu konur 

verið útskúfaðar, einangraðar og vanmetnar af samfélögum.  

Árið 1970 í Bandaríkjunum hófust byltingakennd mótmæli meðal kvenna um þau réttindi 

sem þeim hafði verið lofað en ekki hafði verið staðið við (Sigríður Matthíasdóttir, 2012).  Í 

kjölfarið hófust umfangsmiklar deilur innan samfélaga, deilur á borð við kynjamisrétti, 

hjónaskilnaði, launamisrétti og ofbeldi svo fátt sé nefnt (Chambers, 2012). 

Femínistahreyfingar kveiktu á vitund kvenna gagnvart misrétti samfélagsins og um leið fóru 

þær að krefjast aukins sjálfstæðis og frelsis til eigin ákvarðanatöku. Áhrif hreyfinganna 

einkenndust af aukinni hugmyndafræði og upp komu nýjir hópar innan samfélaga (Sigríður 

Matthíasdóttir, 2012). Með auknu frelsi kvenna urðu til ný tækifæri svo sem að eignast börn 

án maka, þá sérstaklega hjá eldri konum (Jones, 2003; Mannis, 1999). 

Einstakar mæður er hugtak sem vísar til þeirra kvenna sem taka meðvitaða ákvörðun um 

að gerast einstæðar mæður. Hugtakið „einstök móðir að eigin vali“ kom fyrst fram árið 1981. 

Þá voru stofnuð samtök sem höfðu það að markmiði að styðja við og upplýsa konur sem annað 

hvort voru í þessum hugleiðingum eða höfðu nú þegar gengist undir hugtakið (Hayford og 

Benjamin, 2015). 

 Samkvæmt Jones (2003) sýna rannsóknir fram á að einstæðar mæður er hópur meðal 

kvenna sem fer ört stækkandi. Innan þess hóps eru fyrr nefndar einstakar mæður. Einstakar 

mæður kjósa barneignir með aðstoð tæknivísinda eða með ættleiðingu (Jones, 2003). 

Einhleypar konur sem verða óviljandi barnshafandi og ákveða að eignast og ala upp börn sín 

einar, eru ekki ekki skilgreindar sem einstakar mæður þar sem þær taka ekki meðvitaða 

ákvörðun um þungun. Hugmyndir samfélaga um einstæðar mæður hafa verið bundnar við þá 

hugsun að mæður væru einstæðar vegna fráfalls maka eða í kjölfar skilnaðar foreldra. 
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Neikvæð viðhorf samfélaga byggðust á hugmyndum um kjör og aðstæðum þeirra mæðra sem 

ekki þóttu vera viðunandi. Vegna breytinga innan samfélaga varð konum gert kleift að eignast 

barn utan hjónabands þar sem frjálshyggjan var orðin meiri. Ljóst er því að hugtakið einstakar 

mæður er frábrugðið hugtakinu einstæðar mæður (Colombok, Jadva, Lycett, Murry og 

MacCullum, 2005; Hertz, 2006). 

Jones (2003)  leggur fram vangaveltu um hvort ákvörðuninn um að gerast einstök móðir 

að eigin vali sé tilkomin vegna höfnunar á feðraveldinu og þar með föðurímynd. Hvernig sem 

á það er lítið hafa ákvarðanir kvenna um að gerast einstakar mæður grafið undan 

hefðbundnum hugmyndum um fjölskylduna (Jones, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að það sem er einkennandi við þennan hóp kvenna er að þær eru 

gagnkynhneigðar konur á milli fertugs og fimmtugs, vel menntaðar og fjárhagslegar velstæðar 

(Golombok, Zadeh, Imrie, Smith, og  Freema, 2016). Þess vegna eru margar þeirra ekki háðar 

stuðningi hins opinbera. Einstakar mæður er fjölbreyttur hópur kvenna af ólíkum kynþáttum, 

kynhneigðum, stéttum, aldri og stöðum í samfélögum (Hertz, 2006). Margar af þessum 

einstökum mæðrum höfðu samt sem áður haft ákveðnar hugmyndir um fjölskyldumynstrið og 

barneignir, sem eru börn getin innan hjónabands. Vegna krafna samfélaga á frama og 

velgengni urðu þessar hugmyndir kvenna ekki að forgangsatriði. Þegar veruleikinn um maka 

og barneignir virtist ekki vera á næsta leyti og aukin vitundarvakning varð á frjósemistímabil 

kvenna. Ákváðu þær að kjósa móðurhlutverkið án maka. Þrátt fyrir að konur taki meðvitaða 

ákvörðun um að gerast einstakar mæður, þýðir það ekki endilega að það sé einlægur vilji þeirra 

(Jones, 2003). Margar hefðu gjarnan kosið hefðbundna leið til barneigna, en sökum aldurs 

voru þær að falla á tíma (Golombok o.fl., 2016). 

Má þar með telja að hugmyndir samfélaga um að einstakar mæður hafi valið sér þessa leið 

til barneigna, sé ekki vegna feðraveldisins eða föðurímyndarinnar. Heldur vegna þess að líf án 

barna virðist vera þeim þungbær tilhugsun. Eftir því sem konur urðu eldri, því ákveðnari voru 

þær í að velja sér þessa formgerð fjölskyldu (Jones, 2003). Álykta má að val kvenna til 

barneigna án maka hafi verið meðal annars sprottnar út frá femínistahreyfingunum, þar sem 

þær einblíndu á að ekki þyrfti að vera til einsleit formgerð fjölskyldna. 

Einhleypum konum var ekki gefinn kostur á að sækja sér aðstoð vísinda til barneigna vegna 

strangra lagaákvæða. Í nútímasamfélögum hafa orðið ýmsar lagabreytingar er varðar málefni 

einhleypra kvenna. Breytingar innan samfélaga hafa orðið til þess að konur geta nýtt sé ýmis 
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úrræði til barneigna. Telja má að einstakar mæður hafi þróast sem lýðræðislegur hópur sem 

skapað hefur nýja ímynd á einstæðar mæður (Hertz, 2006; Jones, 2003). 
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3 Fjölskylduform 

3.1 Ólík fjölskylduform 

Frá því að seinni heimsstyrjöldinni lauk hafa orðið umfangsmiklar breytingar á formi 

fjölskyldna bæði hérlendis og víða annars staðar. Fjölskyldur urðu fámennari en áður, sem varð 

til þess að samfélagið hafði áhyggjur af hnignun fjölskyldugilda og breyttum viðhorfum til 

þeirra. 

Í kjölfar aukinnar atvinnuþáttöku jókst ekki einungis sjálfstæði kvenna heldur einnig 

jafnrétti milli kynja. Húsmóðirin sem ávallt var til staðar til þess að sinna skyldum og þörfum 

fjölskyldunnar var nú upptekin og ímynd hennar sem fyrirmyndar húsmóðir var farin að dala 

(Chambers, 2012; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Fyrir miðja 20. öld var hlutverk eiginmannsins að 

vera fyrirvinna heimilisins en hlutverk eiginkonunnar var að sinna heimilisverkum og umönnun 

barna. Hlutverkin áttu að þjóna tilfinningalegum þörfum fjölskyldunnar og auðvelda aðlögun 

hennar í kröfum samfélagsins (Chambers, 2012). Fjölskyldur sem ekki stóðust  hin hefðbundnu 

form voru sögð vera samfélaginu byrði (Zartler, 2014). Viðurkennd eining innan fjölskyldna var 

kjarnafjölskyldan sem fól í sér gagnkynhneigð hjón með börn sín. Hún var álitin áhrifamesta 

einingin til uppeldis. Kynhlutverk og staðalímyndir um kynhlutverk voru ráðandi og höfðu 

umfangsmikil áhrif á foreldrahlutverkið, en konur sáu yfirleitt um uppeldi barna (Chambers, 

2012). 

Með módernismanum árið 1950-1970 og einstaklingshyggjunni árið 1990 fóru ákveðnar 

breytingar að gera vart við sig innan samfélaga. En með einstaklingshyggjunni komu fram nýjar 

hugmyndir, hlutverk og viðhorf. Hin hefðbundnu form og gildi fóru smá saman að taka 

breytingum, ný tækifæri og markmið mynduðust til þess að hagræða lífinu að eigin vild. 

Margar fjölskyldur urður þar með að lýðræðislegri einingu og fóru að skipta með sér verkum. 

Konur fóru meðal annars í auknum mæli út á vinnumarkaðinn og bæði kynin sinntu heimili, 

umönnun og uppeldi (Chambers, 2012; Njörður Sigurjónsson, 2006). Hætt var að einblína á 

fjölskylduna sem eina heild og fengu einstaklingar innan hennar aukið jafnvægi og frelsi til 

ákvarðanatöku. Samfélög urðu þar með meðvitaðri á fjölbreytileikann og nýjum 

lífstílsformum. Eins og fyrr segir var farið að einblína meira á getu fjölskyldunnar til 

lífsviðurværis frekar en uppbyggingu hennar (Chambers, 2012). 
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Bæði hugtakið og formgerðir fjölskyldna hafa breyst með tímanum og tekið mið af 

samfélagslegum og tilfinningalegum þörfum einstaklinga (Sigrún Júlíusdóttir, 2012). Nú á 

tímum er hugtakið fjölskylda meira um val einstaklinga í frjálsræði samfélagsins. Það er að 

segja valið um hverjir teljast til fjölskyldna út frá tilfinningaböndum (Newman, 1999). Tengsl 

og lifnaðarhættir eru í sífelldri  þróun og þar með eiga hin fyrirframgefnu form samfélagsins 

ekki endilega lengur við (Sigrún Júlíusdóttir, 2004). Áður fyrr voru líffræðileg tengsl milli 

einstaklinga talin vera ein helsta undirstaða í uppbyggingu fjölskyldna (Chambers, 2012).  

Nútímarannsóknir hafa leitt í ljós að formgerð fjölskyldna eigi einnig rætur að rekja til 

félagslegrar uppbyggingu og tengslum hennar við einstaklinga. Samt sem áður hafa þessar 

fyrirframgefnu hugmyndir okkar um uppbyggingu fjölskyldna en þann dag í dag sterk áhrif 

(Chambers, 2012). Stjórnvöld hafa verið ráðandi þegar kemur að formgerð og uppbyggingu 

fjölskyldna, þar sem bæði staða einstaklinga innan hennar og efnahagur koma að mótuninni 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Opinberar stofnanir hafa verið iðnar  við að styðja undir og mynda 

stefnur með kjarnafjölskylduformið sem undirstöðu á hugtakinu fjölskylda. 

Hugtakið síð-samtímafjölskylda er hugtak sem hefur verið að festa sig í sess meðal 

samfélaga. Einkenni hennar er að hún tekur á sig ný hlutverk og viðhorfsbreytingar. Fjölskyldur 

klofna og við það verða til ný fjölskylduform, nýjir makar og stjúpbörn (Sigrún Júlíusdóttir, 

2012). Form eins og samkynhneigðar fjölskyldur, fósturfjölskyldur, barnlausar fjölskyldur, 

einstæðir foreldrar og fjölskyldur sem hafa ættleitt börn svo dæmi sé nefnt. Fjölskylduformin 

verða því fjölbreyttari og flóknari en það þýðir þó ekki að hugtakið sjálft sé að hverfa (Newman, 

1999). Álykta má að fjölskyldur þrói með sér meiri aðlöguhæfni í nýjum og jafnvel breyttum 

hlutverkum. 

3.2 Einforeldrisfjölskyldur 

Einforeldrafjölskyldur er formgerð sem hefur færst í vöxt all verulega síðustu áratugi. Eins og 

fyrr segir varð vitundarvakning á auknu jafnrétti, sjálfstæði og frelsi einstaklinga innan 

samfélaga sem meðal annars komu fram í breyttum hugmyndum um fjölskylduna. Skilningur 

og umburðarlyndi jókst gagnvart mismunandi formgerðum sem áður höfðu verið talin 

óhefðbundin og siðferðislega röng (Zartler, 2014). Í kringum 1970 jukust barneignir utan 

hjónabands, skilnaðartíðni jókst og aukin atvinnuþáttaka varð meðal kvenna. Það má rekja til 
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hugmynda kvenna á frelsi og nýjum tækifærum. Aukin skilningur var meðal almennings á 

einforeldrisfjölskyldum þar sem frelsi einstaklinganna varð viðurkenndara (Chambers, 2012).  

 Samkvæmt þjóðskrá Ísland hefur hugtakið einstæðir foreldrar verið skilgreint sem 

fjölskylda, þar sem annað hvort karlmaður eða kona býr með barni sínu eða börnum og kallast 

þær einforeldrisfjölskyldur. Grundvöllur þess að foreldrar séu skilgreindir sem 

einforeldrisfjölskylda er sá að foreldrar barns eða barna, eru ekki í hjónabandi né sambúð 

(Þjóðskrá Íslands, e.d.a). Í bók eftir Sigrúnu Júlíusdóttur, Fjölskyldur við aldahvörf skilgreinir 

hún nokkrar tegundir fjölskyldugerða. Skilgreining Sigrúnar á einforeldisfjölskyldu hefur hún 

flokkað í þrjú tilbrigði. Einstaklingur sem orðið hefur ekkill eða ekkja ásamt barni eða börnum, 

fráskilinn einstaklingur með barn eða börn og lokum ógiftur einstaklingur ásamt barni eða 

börnum. 

Einforeldrisfjölskyldur standa frammi fyrir margslungnum áskorunum samfélagsins, sem 

má líta á sem bæði kost og galla. Í flestum tilvikum taka foreldrar meðvitaða ákvörðun um að 

gerast einforeldrisfjölskylda, sem gefur til kynna styrkleika (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Aukin 

áhætta fylgir einforeldrisfjölskyldum, má þar nefna efnahagsleg og félagsleg sem og að koma 

á jafnvægi milli atvinnu og fjölskyldulífs. Segja má að foreldrar verði góðir í því að þróa með 

sér hæfileika í að skipuleggja sig gagnvart kröfum samfélagsins (Zartler, 2014). Hér á landi hafa 

einforeldrisfjölskyldum á meðal einstæðra mæðra farið fækkandi. Samkvæmt Hagstofu Ísland 

voru einstæðar mæður árið 2013, 11.607 en fækkuðu niður í 11.150 árið 2017 (Hagstofa 

Íslands, 2017a). Ein ástæða þess getur verið sú að gera má ráð fyrir því að konur séu að eiga 

börn seinna á ævinni vegna aukinnar menntunar og atvinnuþátttöku. 

3.2.1 Einstæðar mæður 

Breytt fjölskyldumynstur höfðu leitt til aukningar á einforeldrisfjölskyldum og þá sérstaklega 

meðal einstæðra mæðra (Torill, 2009). Eitt af fjölmörgu viðfangsefnum fræðimanna hafa verið 

einstæðar mæður en þeir hafa verið iðnir við að meta þarfir þeirra og barna þeirra (Chambers, 

2012; Cherlin, 2006). Ekki virðist vera til neinn einsleitinn hópur einstæðra mæðra, þar sem 

þær koma af hvaða kynþætti, þjóðerni, stétt og stöðu sem er. Eins og gefur til kynna hér að 

ofan þá eru einstæðar mæður í meiri hluta einforeldrisfjölskyldna (Chambers, 2012). 

Norðurlöndin hafa vakið mikla athygli í hinum alþjóðlega heimi vegna áhrifamikils 

velferðakerfis. The Nordic Model eða norræna velferðarlíkanið eins og það hefur verið nefnt 
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hér á landi hefur notið mikillar velgengni á sviðum menntamála, heilbrigðsþjónustu, 

atvinnumála og þá sérstaklega á sviði velferðarþjónustu (Stefán Ólafsson, 1999). Hægt er að 

segja að félagsleg hugmyndafræði sé byggð út frá norræna líkaninu, þar sem grunnhlutverk 

þess er að mæta þörfum samfélagsþegna, stuðla að jöfnum réttindum og samstöðu (Helga Sól 

Ólafsdóttir, 2012). Umfang fátæktar á Norðurlöndunum hefur mælst með því lægsta sem 

gengur og gerist. Fjölskyldur hafa verið ólíklegar til þess að búa við skort vegna góðs 

velferðarkerfis, hærra menntunarstigs og meiri atvinnuþáttöku (Valkonen og Vihriälä, 2014). Í 

Evrópu búa fleiri börn hjá einstæðum mæðrum sínu heldur en hjá einstæðum feðrum sínum 

(Chambers, 2012).  

Einstæðar mæður eru oft álitnar vera sá hópur innan samfélaga sem helst er talin þurfa á 

stuðningi hins opinbera að halda, en þær eru oft sá hópur fjölskyldna sem getur fundið fyrir 

fordómum (Chyi og Ozturk, 2013; Torill, 2009). Efnahagur, tilfinningar og andlegan líðan sem 

og óhamingja þeirra eru meðal áhyggjuefna samfélaga á einstæðum mæðrum (Schult, 2017). 

En vegna öflugs velferðakerfis á Norðurlöndunum er óhætt að gera sér hugarlund um að staða 

einstæðra kvenna á Norðurlöndunum sé mun betri en hjá einstæðum konum víða annars 

vegar. 

Íslensk yfirvöld sækja fyrirmynd sína til norræna líkansins og hafa stjórnvöld lagt áherslu á 

að mynda skýra og sterka fjölskyldustefnu. Markmið fjölskyldustefnunnar á Íslandi er að 

styðja, styrkja og efla fjölskyldur án tillits til formgerðar eða búsetu (Þingskjal nr. 1230/1996-

1997). Því má segja að Norðurlöndin leggi veigamikla áherslu í að styðja fjölskyldur af ólíkum 

formgerðum eins og einforeldrisfjölskyldur til þess meðal annars að draga úr fátækt 

(Valkonen, og Vihriälä, 2014). 

Segja má að hlutverk einstæðra mæðra sé tvískipt, að vera eina fyrirvinna heimilisins og 

helsti umönnunaraðili barna (Baranowska-Rataja, Matysiak og Mynarska, 2014). Samræming 

milli þessa tveggja mikilvægu hlutverka getur verið flókið samspil. Bara það að standast 

væntingar og kröfur samfélagsins til einstæðra mæðra getur leitt af sér misjafnar afleiðingar á 

geðheilsu þeirra (Torill, 2009). Vegna ábyrgðar eru einstæðar mæður líklegri til þess að 

takmarka félagslega þátttöku sína og þar með eru þær í aukinni áhættu á félagslegri einangrun 

(Baranowska-Rataja o.fl., 2014). Álagsþáttur eins og streita er algengur áhrifþáttur sem fylgir 

því að sinna þessum hlutverkum og hvað þá einn og sér (Schult, 2017). Langvarandi streita 

getur einnig ýtt undir kvíða, þunglyndi og einmanaleika (Torill, 2009). Þess vegna eru 
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einstæðar mæður í auknum áhættuhópi er það varðar. Algengt er að einstæðar mæður upplifi 

minna sjálfsálit, séu með minni sjálfsvirðingu, séu í ójafnvægi bæði fjárhagslega og 

tilfinningalega (Schult, 2017). Í rannsókn MacCallum og Golombok (2004) er talið að börn 

einstæðra mæðra upplifi frekar tilfinningaleg, vitsmunaleg og félagsleg vandamál en önnur 

börn. Börnin eru einnig álitin vera líklegri til að búa við skort af ýmsu tagi (MacCallum og 

Golombok, 2004). Þess ber að geta að rannsóknin er frá árinu 2004 og álykta má að 

umtalsverðar breytingar hafa orðið í samfélögum síðan þá. 

 Stuðningur ættingja og vina skiptir fjölskyldur einstæðra mæðra veigamiklu máli, einkum 

þegar kemur að hlutverkatogstreitu á milli heimilis og fjölskyldulífs (Torill, 2009). Í flestum 

tilfellum eru mæður duglegar við að nýta sér stuðning frá sínum nánustu og segja má að 

ákveðið samstarf myndist á milli einstæðra mæðra og stuðningsnets þeirra (Cherlin, 2006). 

Hvort sem um ræðir fjárhagslegan, andlegan eða félagslegan stuðning (McManus, Korabik, 

Rosin og Kelloway, 2002). Atvinnuþátttaka er einnig álitin vera verndandi þáttur er kemur að 

líðan einstæðra mæðra. Að vera atvinnuþátttakandi hefur áhrif á streitu sem til kemur vegna 

takmarkaðs tíma til að sinna heimili og börnum, félagslegri þátttöku, einangrun, lífsánægju og 

fjárhagstöðugleika (Torill, 2009). Einstæðar mæður sem búa yfir jákvæðu lífsviðhorfi hafa verið 

álitnar með betra jafnvægi og líðan (Baranowska-Rataja o.fl., 2014).  

Í samfélögum hefur virðing gagnvart einstæðum mæðrum aukist og samfélög eru orðin 

meðvitaðri um getu þeirra (Harkness og Salgado, 2018). Samt sem áður hafa allskonar 

tilfinningar og upplifanir einstæðra mæðra lítið breyst, þar sem það að vera einstæð móðir 

krefst styrks og sjálfstæðis (Cherlin, 2006). Styrkurinn felst í því að geta staðist fordóma og 

kröfur samfélagsins ásamt því að vera efnahagslegur grundvöllur, sem og að sinna þörfum 

barnanna. Í rannsókn Baranowska og fleiri (2011) sögðu einstæðar mæður að 

móðurhlutverkið hafi gefið þeim stjórn og aukin styrk á eigin lífi  og þar með hafa þær orðið 

að hæfari einstaklingum (Barnaowska-Rataja o.fl., 2014).
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4 Þróun úrræða og áhrif þeirra 

4.1 Ákvörðunartökuferlið 

Í samfélögum hafa verið sterkar hugmyndir er varðar stöðu kvenna, eins og hjónabönd og 

barneignir. Ýmsar ástæður eru fyrir því að konur þrá að verða mæður, bæði áhrif samfélagsins 

og félagsleg. Áhrif samfélagsins eru viðhorf þess til barneigna sem þykja sjálfsögð á meðan 

félagsleg áhrif eru þau að konur vilja meðal annars tilheyra ákveðnum hópum innan samfélaga. 

Velta má fyrir sér hvort að samfélög telji ákvörðun kvenna um að gerast einstakar mæður vera 

siðferðislega rétt ákvörðun. Siðferðislegar ákvaðanir geta verið erfiðar þegar um flóknar 

aðstæður er að ræða (Rogerson, Gottlieb, Handelsman, Knapp og Younggren, 2011).  

Þegar taka á stóra ákvörðun eins og að verða einstök móðir þá má segja að í því ferli standi 

konur frammi fyrir þeim áskorunum að þurfa bæði að taka meðvitaðar og ómeðvitaðar 

ákvarðanir. Til að skilja þetta ferli, er vert að huga að því að hægt er að skipta ákvörðunartöku 

í skynsamlegar og tilfinningalegar ákvarðanir. Erfitt hefur þó reynst að greina þar á milli. 

Skynsamlegar ákvarðanir geta verið mikilvægar eins og til dæmis vegna veikindi barna eða 

annarra fjölskyldumeðlima. Einnig skipta ákvarðanir í sambandi við fjárhag, barneignir og 

uppeldi miklu máli (Helga Sól Ólafsdsdóttir, 2012). Tilfinningalegar ákvarðanir geta valdið því 

að óskynsamlegar ákvarðanir verða teknar af völdum hvatvísi. Segja má að flest okkar taka 

ákvarðanir út frá væntingum og fyrri reynslu vegna ýmsa aðstæðna sem koma upp á 

lífsleiðinni. Einstaklingar geta því verið gjarnir á að taka mikilvægar ákvarðanir út frá 

tilfinningum sínum (Olivera, 2007). Þess vegna getum við sagt að ekki séu allar ákvarðanir 

skynsamlegar (Helga Sól Ólafsdóttir, 2012). Hvernig sem fer þá koma ákvarðanir til með að 

hafa veigamikil áhrif á líf einstaklinga. Álykta má að ákvörðunartaka byggir að mestu leyti á þrá 

einstaklingsins. Þránni og styrkinum til þess að gera breytingar (Hoch, Howard og Gunther, 

2011). Persónuleiki, sjálfsmynd og félagsleg viðmið eru meðal þeirra innri þátta sem taldir eru 

hafa áhrif á ákvörðunartöku einstaklinga (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). 

Þegar einstaklingar standa frammi fyrir þeim áskorunum að taka ákvarðanir er mikilvægt 

að þeir geri sé grein fyrir því hverjar þær eru (Ólafsdóttir, Wikland og Möller, 2013). Það er að 

segja þekkingu, væntingum og úrræðum sem ákvörðunin felur í sér. Megináherslur 
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ákvörðunartöku eru markmið, von og þrá einstaklinganna. Einstaklingar setja sér markmið í 

von um að þau náist og að þau að veruleika. Sem dæmi má nefna er markmið margra ef ekki 

flestra kvenna að eignast börn. Flestar trúa því að markmið þeirra komi til með að verða að 

veruleika. Ef markmið þeirra til barneigna næst ekki er þrá þeirra samt sem áður enn til staðar. 

Hugtökin gleði og eftirsjá eru talin vera mikilvæg er kemur að ákvörðunartöku. Það er að segja 

hræðslan við eftirsjá, ef einstaklingar átta sig á því að endanleg ákvörðun var ekki rétt. Eða að 

ákvörðunin var betri en von stóð til (Helga Sól Ólafsdóttir, 2012). 

Þegar kona tekur endanlega ákvörðun um að gerast einstök móðir er margt sem þarf að 

huga að. Hún þarf að vera meðvituð um að ekki eru allir sammála ákvörðun hennar um að 

gerast móðir á eigin spýtur. Ekki er óalgengt að konur séu tvístígandi þegar kemur að þessari 

ákvörðun, en ferlið frá hugleiðingu til ákvörðunartöku á sèr langan aðdraganda (Hertz, 2006; 

Sevón, 2005). Konur sem tekið hafa ákvörðun um að gerast einstakar mæður hafa þurft að 

réttlæta ákvörðun sína og oft á tíðum að sannfæra vini og fjölskyldu um að þetta sé rétta leiðin 

fyrir þær (Bock, 2000). Sumar konur eiga erfitt með að ræða opinskátt um hugleiðingar sínar 

og margar fresta endanlegri ákvörðun, jafnvel svo árum skiptir (Hertz, 2006; Single mothers 

by choice, e.d.). Þegar löngunin um að verða móðir byrjar að gera vart við sig, er algengt að 

konur eigi samtöl við nánustu vini og fjölskyldu. Oft eru það þeir aðilar sem eiga eftir að koma 

til með að gegna mikilvægu hlutverki í lífi barnsins. Stuðningur fjölskyldu og vina skiptir 

veigamiklu máli í ákvörðunarferlinu, þar sem samþykki nánustu aðstandanda hefur mikið að 

segja fyrir margar (Hertz, 2006). Telja má að ferlið frá hugleiðingu til ákvörðunartöku sé oft á 

tíðum mjög viðkvæmt og margar konur eru hræddar við að vera einar, það er að segja án 

stuðnings aðstandenda eða jafnvel að mæta fordómum.  

Eins og áður hefur komið fram er ákvörðun eldri kvenna oft auðveldari. Bæði vegna 

löngunar í eigið barn og líffræðilegra þátta eins og tíðarhvarfa, þar sem konur eru jafnvel 

komnar á síðasta séns. Eins eru þær margar hverjar sterkar félagslega og fjárhagslega 

sjálfstæðari (Jones, 2003; Sèvón, 2005; Weissenberg, 2012). Þráin til móðurhlutverksins og 

sjálfstraustið til þess að geta alið upp barn ein og óstudd er talið vera einkennandi fyrir 

einstakar mæður (Hertz, 2006). Hvernig sem á er litið þarf ákvörðunin að vera vel ígrunduð 

þar sem hún kemur til með að hafa djúpstæð áhrif á líf móður og barns (Sevón, 2005). 

Við endanlega ákvörðun þurfa konur að vera meðvitaðar um að fyrri hugmyndir þeirra um 

fjölskyldu verði jafnvel aðrar en fyrst þegar hugmyndin kom upp. Því er nauðsynlegt að konur 
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sætti sig við ákvörðunina þar sem henni getur fylgt ákveðið sorgarferli. Það er að segja sorg 

yfir því að hugmyndir þeirra um hefðbundna fjölskyldu séu brostnar. Það er því mikilvægt að 

konur séu einnig meðvitaðar um þær fyrirframgefnu hugmyndir sem þær kunna að hafa. Bæði 

til móðurhlutverksins í heild sinni og til barnsins sjálfs, svo sem kyn, útlit, gáfur, skapgerð og 

hegðun. Hvernig sem á allt er litið, mun ákvörðunin um að gerast einstök móðir alltaf koma til 

með að kalla fram viðbrögð almennings (Hertz, 2006; Mattes, 1997). 

4.1.1 Tæknifrjóvganir 

Undanfarna áratugi hafa orðið framfarir á sviði tæknifjróvgunar (Helga Sól Ólafsdóttir, 2012). 

Aðstoð tæknivísinda á sviði æxlunar (e. Assisted reproductive technologies) vísar til þeirra 

læknisfræðilegra aðferða þar sem annað hvort eggjagjöf eða sæðisgjöf eru meðhöndluð á 

sérstakan hátt, til að kveikja líf. Með það að markmiði að framkvæma meðgöngu (Riitta Burrell, 

2005). Í íslenskum lögum er hugtakið tæknifrjóvgun skilgreint sem svo „getnaður sem verður 

í framhaldi af tæknisæðingu eða glasafrjóvgun.“ (Lög um tæknifrjóvganir og notkun kynfrumna 

og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna nr. 55/1996, 1.gr.). Tæknifrjóvganir má aðeins 

framkvæma undir eftirliti sérfræðinga og á viðurkenndum heilbrigðsstofnunum (Þór 

Óskarsson, 2001). Með tæknifrjóvgunum hafa einstaklingar sem eiga við frjósemisvandamál 

að stríða fengið aðstoð til barneigna. Þetta á einnig við þá sem vilja forðast að bera 

erfðafræðilega gölluð gen til barna sinna. Hugtakið tæknifrjóvgun er einskonar yfirheiti yfir 

þær fáanlegu meðferðir sem eru í boði. Þær meðferðir sem heyra undir tæknifrjóvgun eru 

glasameðferðir, IVF meðferð, smásjáfrjóvgun, ICSI meðferð, ástunga á eista, litiningarannsókn 

og tæknisæðing. Megináhersla tæknifrjóvgunar er að kynfrumur eru meðhöndlaðar utan 

líkama, hvort sem um ræðir sæðisfrumur eða eggfrumur (Livio, e.d.). 

Í dag eru liðin eru 40 ár frá því að fyrsta barnið sem getið var með aðstoð tæknivísinda 

fæddist í Englandi, en það var hún Louise Brown. Síðan þá hafa úrræði aukist til muna fyrir 

einstaklinga og pör. Nú hafa um átta milljónir barna víða úr heiminum fæðst með aðstoð 

vísinda (Sience Daily, e.d.). Það má segja að umræður um tæknifrjóvganir hafi vakið upp 

margskonar siðferðisleg álitamál meðal samfélaga. Tækniframfarir hafa gert bæði 

einstaklingum og pörum kleift að eignast börn með ýmsum hætti. Þau siðferðislegu álitamál 

sem komið hafa upp eru meðal annars um rétt verðandi foreldra, rétt líffræðilegra foreldra og 

réttur barnsins á uppruna sínum. Einnig er álitamál hvort að kynfrumugjafir milli fjölskyldna 

eða ættmenna eigi rétt á sér, sem og hvort að hlutverk staðgöngumæðra í sumum löndum sé 
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réttlætanlegt. Ljóst er að tæknifrjóvganir hafa breytt hinum hefðbundnu hugmyndum um 

getnað og þar með hugmyndum um fjölskylduna. Líta má á þróunina út frá 

einstaklingshyggjunni, þar sem tæknin jók val og frelsi (Chambers, 2012). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands fjölgaði fæðingum barna árið 2017 í 4.071 úr 4.034 árinu 

áður. Tölur sýndu einnig að meðalaldur mæðra fer hækkandi og eru konur að eiga fyrsta barn 

sitt töluvert seinna á ævinni en áður var (Hagstofa Íslands, 2018). Árið 2016 voru 120 

einburafæðingar og 11 tvíburafæðingar eftir tæknifrjóvganir. Hlutfall barna sem fæddust eftir 

tæknifrjóvgvun á Íslandi það ár voru 3,5 % af öllum fæddum börnum (Embætti Landlæknis, 

2018). Í samstarfi við erlend heilbrigðsyfirvöld fóru fyrstu íslensku pörin til Englands í 

glasameðferð þar sem að starfsemi tæknifrjóvgunardeildarinnar hér á landi hóf ekki starfsemi 

sína fyrr en í október 1991. Á deildinni voru meðal annars framkvæmdar sæðisrannsóknir, 

glasameðferðir og tæknisæðingar. Eftirspurn vegna tæknifrjóvganna var mikil og þar með 

lengdust biðlistar. Upp úr 1996 fór meðferðum að fjölga og biðlistar styttust (Þórður 

Óskarsson, 2001). 

4.1.2 Tæknisæðing 

Tæknisæðing er ein elsta og einfaldasta meðferð tæknifrjóvgunar. Meðferðin er bæði fljótleg 

og ódýr miða við aðrar tæknifrjóvganir. Meðferðin felur í sér að sáðfrumum karlmanns er 

komið fyrir í legi konunar með plastlegg til þess framkvæma frjóvgun í stað samfara (Þór 

Óskarsson, 2001). Hægt er að framkvæma meðferðina án læknisfræðilegs inngrips og er 

algengt að konur framkvæmi þessa meðferð sjálfar. Árangur slíkrar meðferðar hefur reynst 

einstaklingum sem pörum góður (Chambers, 2012; Livio, e.d.). 

Innan samfélaga hafa vaknað upp ýmsar spurningar hvað varðar siðferðisleg álitamál um 

kynfrumugjafir. Bæði hafa aðferðir og afleiðingar sæðisgjafar verið til umræðu, meðal annars 

hvort að um framhjáhald væri að ræða á milli para. Þá hafa einnig vaknað upp spurningar um 

föðurlaust heimili og afleiðingar þess og hvort segja eigi barni frá uppruna sínum, sem 

hugsanlega gæti leitt til vanlíðunar.  

Á Íslandi voru tæknisæðingar með gjafasæði fyrst framkvæmdar árin 1977-1978. 

Samkvæmt íslenskum lögum er hugtakið tæknisæðing skilgreint sem svo „aðgerð þegar sæði 

er komið fyrir í eða nærri kynfærum konu á annan hátt en með samförum.“ (Lög um 

tæknifrjóvganir og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna nr. 
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55/1996, 1.gr.). Fyrirtækið sem ber heitið Livio Reykjavík sem staðsett er hérlendis er í 

samstarfi við sænska fyrirtækið Livio sem áður bar heitið IVF Sverge. Livio er umfangsmesta 

fyrirtækið á sviði ófrjósemi í Norður-Evrópu. Markmið fyrirtækisins er að sérhæfa sig í að bjóða 

uppá frjósemismeðferðir til einstaklinga og para. Fyrirtækið hóf fyrst starfsemi sína hér á landi 

árið 2016 (Livio, e.d.). Þar áður var það fyrirtækið Art Medica sem stofnað var árið 2004 og var 

það eina stofnuninn sem hafði leyfi til þess að stunda frjósemismeðferðir á Íslandi (Helga Sól 

Ólafsdóttir, 2006). Árið 2015 lagði fyrirtækið niðurstörf sín vegna meðal annars 

gjaldskrárhækkkanna (Freyr Gígja Gunnarsson, 2015). Fyrirtækið Livio fertilitetscentrum flytur 

inn sæði frá viðurkenndum sæðisbönkum af Evrópusambandinu. Gjafasæði sem notuð eru hjá 

fyrirtækinu koma að mestu leyti frá dönskum sæðisbanka sem ber nafnið European sperm 

bank (Livio, e.d.). Markmið sæðisbanka er að geyma, frysta og selja sæði til para eða einhleypra 

kvenna. Sæðisbankar heyra undir spítala, rannsóknarstofnanna eða til sjálfstæðrar starfsemi 

sem er algengust. Eggja- og sæðigjafar þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að eiga 

möguleika á að geta gefið frá sér egg eða sæði. Eins og upplysingar um heilsufar, ættarsögu 

og áhættuhegðun (European sperm bank, e.d.). Þar að auki þarf gjafasæðið að fara í gegnum 

sæðisrannsókn sem metur eiginleika þess (Livio, e.d.). Stærsti alþjóðlegi sæðisbankinn nefnist 

Cryos og eru höfuðstöðvar hans staðsettar í Bandaríkjunum. Sæðisbankinn geymir gjafasæði 

og gjafaegg frá um 100 löndum um allan heim. Hvort sem um ræðir opinn gjafa eða lokaðan 

gjafa. Árið 2015 opnaði hann útibú í Odense í Danmörku (Cryos, e.d.). 

4.1.3 Hugtökin opinn gjafi og lokaður gjafi 

Hugtökin opinn og lokaður sæðisgjafi eru hugtök sem gefur bæði viðtakanda og gefanda kost 

á að velja á milli. Opinn sæðisgjafi gefur barni sem fæðst hefur með sæði hans tækifæri á að 

leita uppruna síns eftir 18 ára aldur. Upplýsingar eins og nafn, greindarpróf jafnvel mynd og 

ótal margt fleira. Á meðan lokaður sæðisgjafi gefur barninu engar ítarlegar upplýsingar heldur 

aðeins grunnupplýsingar eins og kynþátt, hárlit og blóðflokk (Cryos, e.d.).  Á Íslandi hefur opinn 

og lokaður gjafi verið valfrelsi einstaklinga (Helga Sól Ólafsdóttir, 2012). Á meðan opinn gjafi 

er skylda í Noregi og Svíðþjóð (Riitta Burrell, 2005). Þegar notast er við gjafasæði þarf að byrja 

á því að kaupa svokallaðan þungunarrétt. Þessi réttur er trygging á því að ekki geta fleiri en 

tvær fjölskyldur hérlendis átt börn eftir sama gjafa, sem og rétt til kaups á fleiri 

gjafaskömmtum (Livio, e.d.). Allt gjafasæði er vandlega lífræðilega rannsakað svo forðast megi 

genagalla og til að athuga gæði gjafasæðisins (European sperm bank, e.d.). 
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þegar ákvörðun er tekin um að hefja meðferð, getur það verið þungbært og áhrifamikið 

skref í lífi einstaklinga (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Þá er nauðsynlegt fyrir bæði pör og 

einstaklinga að þeir séu meðvitaðir um að hlutirnir ganga ekki alltaf upp (Human fertilisation 

and embryology autority, 2012). Sýnt hefur verið fram á að einhleypar konur kjósa frekar að 

gangast undir opinn gjafa en lokaðan gjafa, á meðan hjón eða pör kjósa frekar að velja lokaðan 

(Cryos, e.d.). Hins vegar getur gjafinn með engu móti fengið upplýsingar um viðtakanda eða 

barn, né átt nokkurs konar lagalegan rétt gagnvart barninu (European sperm bank, e.d.). Þráin 

til þess að fá að upplifa meðgöngu, fæðingu og brjóstagjöf getur verið sterk og þar af leiðandi 

velja flestar konur sér tæknisæðingu til barneigna. Hún er fljótleg, einföld og kostnaðarminni 

en aðrar meðferðir (Goldberg og Scheib, 2015). Önnur ástæða er einnig talin hafa áhrif á það 

hvers vegna konur velja sér slíka meðferð en hún er sú að því fylgir engin lagalegur réttur 

sæðisgjafans. Sem veitir þeim ákveðna öryggistilfinningu. Einhleypar konur sem ákveða að 

ganga í gegnum tæknisæðingu þurfa að vera meðvitaðar um hvaða áhrif það getur haft á 

barnið. Í bók Jane Mattes „single mothers by choice“ ráðleggur hún konum að halda dagbók 

bæði um sjálft ferlið sem og líðan þeirra í ferlinu, fyrir barnið að lesa seinna meir. Undanfarið 

hafa jákvæð samfélagsleg viðhorf til einhleypra kvenna gert konum auðveldara fyrir að kjósa 

þessa leið til barneigna (Mattes, 1997). 

4.1.4 Barnið og uppruni þess 

Frá því að tæknifrjóvganir hófust hafa verið skiptar skoðanir á því hvort nauðsynlegt þykir að 

segja börnum sem getin eru með aðstoð kynfrumgjafa frá því (Lycett, Daniels, Curson, Chir og 

Golombok, 2004). Hinar ýmsu stofnanir á sviði frjósemismeðferða hafa hvatt foreldra til þess 

að eiga samræður við börn sín þegar aldur og þroski barnanna leyfir (Helga Sól Ólafsdóttir, 

2006). Ástæða þess að foreldrar eru smeykir við að eiga samræðuna við börn sín, sé tilkominn 

vegna tilfinningulegu vandræða sem geta skapast á milli barns og föðurs eða móður sem ekki 

er líffræðilegt foreldri (Leeb-Lundberg, Kjellberg og Sydsjo, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að 

foreldrar sem eiga samræður við börn sín, er varðar með hvaða hætti þau voru getin fengu 

yfirleitt góð viðbrögð (Golombok, Javda, Lynchett, Murry og MacCullum, 2005).  

Segja má að vegna þeirra breyttu viðhorfa nútímasamfélaga er umræðan um 

kynfrumugjafir líklegri orðnar opnari nú en fyrir um það bil áratug síðan. Telja má að ástæða 

þess sé tilkomin vegna aukinnar fræðslu og upplýsingarráðgjafar til foreldra eða foreldris áður 

en tæknifrjósemismeðferðir hefjast (Lee-Lundberg o.fl., 2006). Eitt af meginhlutverkum 
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félagsráðgjafa er að styðja við foreldra þegar segja á barni frá uppruna þess, en töluverður 

áhug hefur verið meðal félagsráðgjafa og annarra fræðimanna um hvort, hvernig og hvenær 

foreldrar hyggjast segja barni frá uppruna þess (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006; Lee-Lundberg o.fl., 

2006). Samtal á milli foreldra og barna varðandi kynfrumugjafir geta þar með reynst bæði 

foreldrum og börnum mikil áskorun (Marguardt, Glenn og Clark, 2010). 

Í Bandarískri rannsókn þeirra Marguardt og félaga (2010) voru viðmælendur fullorðnir 

einstaklingar sem áttu það sameiginlegt að hafa verið getnir með aðstoð gjafasæðis, eða verið 

ættleiddir. Niðurstöður sýndu að börn foreldra sem ekki höfðu fengið upplýsingar um 

upprunann, voru líklegri til þess að eiga við geðheilsuvandamál og lélega sjálfsmynd. Einnig 

kom fram að börn sem getin höfðu verið með gjafasæði upplifðu frekar að þau tilheyrðu ekki 

fjölskyldunni. Viðmælendur voru allir á þeirri skoðun að segja ætti börnum frá uppruna þeirra, 

og virða ætti rétt þeirra til þess að mynda sínar eigin skoðanir. Rannsóknin sýndi en fremur að 

munur væri á milli þess að vera ættleiddur eða getin með aðstoð gjafasæðis. Börn sem getin 

höfðu verið með aðstoð gjafasæðis virtust upplifa töluvert meiri tilfinningaleg vandamál og 

upplifðu frekar einangrun frá fjölskyldu sinni en börn sem höfðu verið ættleidd. Þættir sem 

taldir voru hafa áhrif, var að skilnaðartíðni var lægri hjá foreldrum ættleiddra barna en 

foreldrum barna sem nýttu sér aðstoð kynfrumugjafa. Um 49% voru sammála um að það væri 

betra að vera ættleiddur en að vera getin með aðstoð kynfrumugjafa (Marguardt, Glenn og 

Clark, 2010). 

Í sænskri rannsókn þeirra Gottlieb og félaga (2000), sem gerð var á árunum 1985-1997 

kom fram að aðeins 11% foreldra höfðu átt umræðuna við börn sín en 41% ætluðu að eiga 

samræður við börn sín síðar. Eftir því sem barnið verður eldra, því minni verða líkurnar á því 

að foreldrar eigi samræður við börn sín er varðar uppruna (Gottlieb, Lalos og Lindblad, 2000). 

Á ákveðnu tímabili í lífi barna, kvikna spurningar um lífið og tilveruna. Foreldrum er ráðlagt að 

nýta sér þann tíma til þess að opna umræðuna um kynfrumugjöf (Lee-Lundberg o.fl., 2006). 

Unglingsárin er tímabil þar sem mótun og sjálfsmynd einstaklinga er hvað mest. Þess vegna 

skiptir máli þegar ræða á við börn um uppruna þeirra og að það sé gert áður en til unglingsára 

komi. Þegar foreldrar hyggjast taka umræðuna við börn sín, skiptir þess vegna aldur og þroski 

barna veigamiklu máli (Golombok, Brewaeys, Cook, Giavazzi, Guerra, Mantovani, Hall, 

Crosignani, Dexeus, 1996). 
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Einhleypar konur sem þegið hafa kynfrumur eru taldar líklegri til þess að eiga umræðuna 

um uppruna við barn sitt. Líkleg ástæða þess að einhleypar konur eigi samræður við börn sín, 

er sú að enginn faðir er til staðar (Golombock o.fl., 2005). Börn sem getin hafa verið með 

aðstoð kynfrumugjafa hafa sagt sig hafa upplifað forvitni um líffræðilegan föður (Marguardt 

o.fl., 2010). 

Í rannsókn Katrínar Magnúsdóttir (2013) um íslenskar einstakar mæður kom fram 

mikilvægi þess að segja rétt og satt frá uppruna og með hvað hætti. Allir viðmælendur hennar 

voru sammála um að segja þyrfti barninu frá eins snemma og þroski þess leyfði. Konurnar 

nefndu allar mikilvægi hreinskilni við barnið er varðaði uppruna þess og hversu nauðsynilegt 

er að fá upplýsingar um hvernig best er að bera sig að (Katrín Magnúsdóttir, 2013). Má því 

segja að hvort sem um ræðir ættleidd börn eða börn sem getin eru með aðstoð kynfrumugjafa 

er og verður forvitnin um að vita uppruna sinn alltaf til staðar. Spurningar sem meðal annars 

geta vaknað eru varðandi fjölskylduaðstæður líffræðilegs föðurs sem og að eiga tækifæri á að 

hitta hann og möguleg systkini. Meðal ástæðna þess að börn vilji vita uppruna sinn getur einnig 

verið tilkomin vegna forvitni um erfðafræðilega sjúkdóma. 

4.1.5 Ættleiðingar 

Ættleiðing er annað form sem einstaklingar, pör og hjón gefst kostur á til barneigna. Ættleiðing 

er hugtak sem mótast eftir lögum, aðstæðum og menningu hvers samfélags fyrir sig. Hún er 

hugsum sem verndunarúrræði fyrir börn sem af einhverjum ástæðum eiga ekki fjölskyldu sem 

getur komið til móts við þarfir þess. Kjörfjölskyldur er hugtak yfir þær fjölskyldur sem ættleitt 

hafa barn eða börn (Þjóðskrá Íslands, e.d.c). Hægt er að skipta hugtakinu niður í 

frumættleiðingu og stjúpættleiðingu. Frumættleiðing vísar í barn sem ekki er kjörbarn maka 

eða sambúðarmaka. Skipta má frumættleiðingu í ættleiðingu innan lands og ættleiðingu utan 

lands. Við frumættleiðingu rofna tengsl upprunafjölskyldna og ný tengsl myndast við nýja 

fjölskyldu. Stjúpættleiðing vísar í að barn eða kjörbarn sambúðarmaka sé ættleitt af 

stjúpforeldri þess. Sá sem ættleiðir barn öðlast lagalegar skyldur gagnvart því á meðan 

lagaskyldur kynforeldris rofna (Hrefna Friðgeirsdóttir, 2011).  

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands árið 2016 voru 32 ættleiddir á Íslandi. Aldrei hafa verið 

jafn fáar ættleiðingar hér á landi síðan árið 1995. Árið 2006 voru ættleiðingar barna  um 76 

hér á landi (Hagstofa Íslands, 2017b). Einstaka fjölskyldur sem ættleitt hafa börn segja sig hafa 

upplifað fordóma innan samfélaga vegna þeirra ákvörðunar. Samfélög eiga það til að sýna að 
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ættleiðing sem form fjölskyldna sé næstbesti kosturinn (March og Charlene, 2000). Telja má 

að það útskýri samt sem áður ekki fækkunina heldur frekar alla þá tækniaðstoð sem 

einstaklingum og pörum stendur til boða. 

Einstaklingar eða pör sem ákveða að hefja ferli ættleiðinga þurfa að uppfylla ströng 

skilyrði. Efnahagsleg, lagaleg, félagsleg og heilsufarsleg skilyrði til þess að eiga kost á að 

ættleiða barn. Ljóst er að ekki er aðeins um afdrifaríka ákvörðun meðal para eða einstaklinga 

að ræða heldur einnig stjórnvalda. Óhætt er að segja að ákvörðun um ættleiðingu sé ekki 

óalgeng leið til barneigna, þó að hún sé ekki endilega sú fyrsta sem einstaklingar velja. 

Einstaklingar sem að einhverjum ástæðum geta ekki eingast barn með eðlilegum hætti, byrja 

flestir á tæknifrjóvgunaferlinu áður en hugað er aðættleiðingu. Þar með eru 

frjósemisvandamál talin vera helsta ástæða þess að einstaklingar eða pör velji að ættleiða. 

Fyrir einhleypar eldri konur og eða ófrjósamar, getur ættleiðing verið eina úrræðið til 

barneigna (Golberg og Scheib, 2015; Hrefna Friðgeirsdóttir, 2011). Hvort sem valin er 

ættleiðing eða tæknifrjóvgun til barneigna eru áskoranir ólíkar en jafnframt 

tilfinningaþrungnar og krefjast gríðarlegrar ígrundunar.
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5 Lagaleg staða 

5.1 Á sviði tæknifrjóvganir 

Norðurlöndin  eru meðal fremstu þjóða í heimi er varðar tæknifrjóvganir. Möguleiki á meðferð 

er að fá í nánast öllum löndum þeirra (Helga Sól Ólafsdóttir, 2012). Almennt eiga bæði 

einstaklingar og pör á Norðurlöndunum greiðan aðgang að frjósemismeðferðum. Þó er það 

ekki  jafn auðvelt fyrir alla bæði vegna kostnaðar og búsetu (Ólafsdóttir, Wikland og Möller, 

2009). Samkvæmt rannsókn European Society of Human Reproduction and Embryology 

(ESHRE) kom meðal annars fram að Danmörk var með og er með fjölbreyttasta framboðið 

Norðurlandanna hvað varðar þjónustu á sviði tæknifrjóvgunar (Riitta Burrell, 2005). Í kjölfar 

aukinnar eftirspurnar og fjölþættari þjónustu, hafa Norðurlöndin þurft að endurmeta fyrri 

löggjafir. Norðurlöndin hafa verið iðnar við að þróa eigin löggjafir um frjósemismeðferðir, þá 

einkum hvað varðar kynfrumugjafir. Má þar með nefna að þá er lokaður sæðisgjafi bannaður 

með lögum í Noregi og Svíþjóð, á meðan það er talið vera nauðsynilegur valkostur í Danmörku. 

Á meðan íslensk lög hafa gert samfélagsþegnum landsins kleift á velja á milli þess að vera opinn 

eða lokaður sæðisgjafi, sem og val þiggjenda um leynd þess sem gefur kynfrumugjafa.  

Noregur og Svíþjóð voru meðal fyrstu ríkja til þess að innleiða löggjöf er varðaði 

frjósemismeðferðir. Svíþjóð samþykkti löggjöf sína árið 1985, á meðan Noregur innleiddi 

löggjöfina árið 1987. Ísland samþykkti löggjöf sína töluvert síðar eða árið 1996. Meðal 

Norðurlandanna hafa norsk stjórnvöld verið talin hafa ströngustu löggjöfina á sviði 

frjósemismála. Árið 2004 var hvorki samkynhneigðum pörum né einhleypum konum gefin 

kostur á að sækja um frjósemismeðferðir á Norðurlöndunum. Nú á tímum hafa 

samkynhneigðir öðlast rétt á meðferðum í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Enn hafa hvorki 

Norðmenn né Svía samþykkt í lögum að einhleypar konur eigi kost á að sækja sér 

tæknifrjóvgunarmeðir. Árið 2006 samþykktu Danir og Finnar að einhleypum konum fengju rétt 

til að sækja um meðferð  (Ólafsdóttir o.fl., 2009; Nordfosk, e.d; Riitta Burell, 2005). 

Árið 1996  á Íslandi voru samþykkt lög varðandi tæknifrjóvganir og eins og fyrr segir hófust 

meðferðir á Íslandi upp úr 1990. Fyrir þann tíma þurftu hjón að sækja sér meðferðir utan 

landssteina (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006; Þór Óskarsson, 2001). Árin 2006 og 2008 urður 

umfangsmiklar breytingar í íslenskri löggjöf. Þann 27. Júní árið 2006 öðluðust samkynhneigðir 
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rétt á að gangast undir tæknifrjóvgunarmeðferðir hér á landi, og árið 2008 var einhleypum 

konum gefið tækifæri á að gangast undir tæknifrjóvganir (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006; Hrefna 

Friðgeirsdóttir, 2001). Einhleypar konur sem ekki höfðu tækifæri áður fyrr, gátu nú nýtt sér 

aðstoð vísinda sem gerði þeim kleift á að gangast undir meðferðir með barneignir að 

markmiði. Áður höfðu frjósemismeðferðir takmarkast af konum í óvigðri sambúð og 

hjónabandi (Lög um breytingu á lögum nr. 55/1996). Vitað var að konur höfðu farið frá Noregi, 

Svíþjóð og Íslandi til Danmerkur til þess að sækja sér þjónustu á sviði tæknifrjóvganna. Í 

frumvarpinu var meðal annars bennt á þó að einstaklingar taki meðvitaða ákvörðun um að 

gerast einstæðir foreldrar þurfi það ekki að vera verra (Þingskjal nr. 992/2007-2008). Árið 2013 

færðist sameiginlegi rétturinn á níu mánaða fæðingarorlofi yfir á einstakar mæður  sem 

gengist höfðu undir tæknifrjóvgun eða einhleypa foreldra sem höfðu ættleitt barn eða börn. 

Fyrir þann tíma var rétturinn á fæðingarorlofi sex mánuðir hjá einstökum mæðrum (Lög um 

breytingar á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum 

(hækkun greiðslna og lenging). 

5.1.1 Á sviði ættleiðinga 

Framkvæmd löggjafa Íslands á sviði ættleiðinga má rekja til Norðurlandanna, þar sem mikil 

samvinna ríkir milli þessa landa varðandi hjúskapalög, ættleiðingar og lögráða. Núgildandi lög 

Íslands um ættleiðingar kveða á að einstaklingar eða pör sem hyggjast ættleiða þurfa að 

uppfylla ákveðin skilyrði til þess að eiga kost á að ættleiða barn. Áhersla er á að verðandi 

kjörforeldrar eða kjörforeldri, sjái sér fært á að geta boðið barninu upp á þau lífskjör sem best 

er völ á (Hrefna Friðgeirsdóttir, 2011).  

Samkvæmt lögum um ættleiðingar á Íslandi er meðal annars tekið fram hverjir mega 

ættleiða, hverja má ættleiða og hverjir mega sjá um ættleiðingar á Íslandi (Lög um ættleiðingar 

nr. 130/1999). Á Íslandi starfar aðeins eitt löggilt ættleiðingafélag sem ber heitið Íslensk 

ættleiðing. Markmið félagsins er meðal annars að annast milligöngu ríkja, aðstoða þá sem vilja 

ættleiða, stuðla að velferð fjölskyldna og sinna málefnum er tengjast börnum erlendis frá. 

Félagið starfar út frá Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Haagsamningnum (Íslensk 

ættleiðing, e.d.a). Haagsamningurinn kveður á um að samvinna ríki milli upprunaríki barns og 

hins vegar ríki kjörforeldra (Þingskjal nr. 122/1999-2000). Ef ættleiða á barn erlendis frá, þarf 

að byrja á því að fá samþykki sem veitt er af sýslumanni. Umsögn þarf að liggja fyrir staðfesting 

um hæfni verðandi kjörforeldra frá stjórnvöldum (Þjóðskrá, e.d.c). Upplýsingar um verðandi 
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foreldra eru sendar til stjórnvalda fæðingarlands barns sem meta hvort umsækjendur standist 

kröfur þeirra (Hrefna Friðgeirsdóttir, 2011). Samkvæmt íslenskum lögum er einhleypum 

einstaklingum gert kleift á að ættleiða barn. Einhleypum karlmönnumi er gefin kostur á að 

ættleiða ef ættleiðingin er talin barninu vera til góða (Lögu um ættleiðingar nr. 130/1999). 

Þegar kemur að íslenskum lögum um ættleiðingar, virðast karlmenn ekki hafa sömu réttindi 

og konur. Þess ber þó að geta að skilyrði til ættleiðingar milli ríkja geta verið afa ólík. Í sumum 

löndum er lögð rík áhersla á að kjörforeldrar barns skulu vera í sambúð eða í hjónabandi. 

Einhleypumum konum hefur verið gefin kostur á að ættleiða barn ef barnið er skilgreint með 

sérþarfir og sé eldra en tíu ára gamalt (Íslensk ættleiðing, e.d.b). 

 

5.1.2 Réttindi barna 

Þann 26. janúar 1990 undirritaði Ísland Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem síðar öðlaðist 

gildi þann 13.maí 1992. Það var þó ekkI fyrr en 20. febrúar 2013 sem Barnasáttmálinn varð 

lögfestur í íslensk lög. Samningurinn felur í sér vernd og réttindi barna og fjölskyldna, friðhelgi 

til einkalífs, skoðana, tjáningar- og trúfrelsis (Umboðsmaður barna, e.d.). Í Sáttmálanum segir 

að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með sjálfstæðan rétt. Stjórnvöld skuli því ávallt hafa hag 

barna að leiðarljósi hvað varðandi réttindi þeirra og hag til tjáningarfrelsis (Þingskjal nr. 

147/2017-2018). 

Samkvæmt íslenskum barnalögum er kveðið á um réttindi barna til þess að þekkja báða 

foreldra sína (Barnalög nr. 76/2003). Athygli er vakin á því siðferðislega álitamáli, að þá fela 

lögin ekki í sér að barn þekki líffræðilega foreldra, heldur aðeins foreldra eins og þeir eru 

skilgreindir lagalega (Þingskjal nr. 992/2007-2008). Samkvæmt íslenskum lögum um 

tæknifrjóvganir og notkun kynfrumna kemur meðal annars fram að börn eigi ekki sjálfstæðan 

rétt á upplýsingum er varðar líffræðilega foreldra þar sem annað hvort gjafaegg eða gjafasæði 

er notað. Einnig kemur skýrt fram að óski gjafi eftir nafnleynd ber heilbrigðsstarfsfólki skylda 

að virða það. Þau rök sem gefin hafa verið fyrir því að leyfa skuli nafnleynd gjafa, er vegna þess 

að ef hún yrði afnumin gæti orðið skortur á kynfrumugjöfum hér á landi. Þess vegna má segja 

að samkvæmt samningum Sameinuðu þjóðanna og lagaákvæði barnalaga nr. 76/2003 er 

Ísland að brjóta á réttindum barna um að vita uppruna sinn. Þess ber þó að geta að nýlega var 

lögð fram tillaga til þingsályktunar af þeim alþingismönnum Silju Dögg Gunnarsdóttir í 

framsóknarflokki, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir í vinstrihreyfingu grænt framboð og Einari 
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Brynjólfssyni formanni þingsflokk pítata, um lagabreytingu sem ætluð er að tryggja börnum 

sem getin eru með aðstoð tæknifrjóvgunar og kynfrumugjafa réttinn á upplýsingum um 

uppruna þeirra (Þingsályktun nr. 147/2017-2018). 

Eins og fyrr segir hafa bæði Noregur og Svíþjóð sett bann í lögum sínum er varðar lokaðan 

sæðisgjafa og er það byggt á grundvelli laga um réttindi barns til þess að þekkja uppruna sinn 

(Ólafsdóttir o.fl., 2009). Árið 1985 í Svíþjóð voru lögfest lög sem kveða á að börn sem getin 

hafa verið með aðstoð gjafasæðis eiga rétt á upplýsingum er varðar líffræðilegan gjafa. Einnig 

hafa þeir sett það sem lagalega skyldu sína að aðstoða börn við að leita uppruna þeirra ef þau 

þess kjósa (Gottlieb o.fl., 2000). Sænsk stjórnvöld hafa framkvæmt umfangsmikla rannsókn 

sem ber heitið Olika vägar till föräldraskap, þar sem hægt er að skoða niðurstöður á 

rannsóknum þeirra barna sem fengið hafa vitneskju um uppruna sinn (Þingsályktun nr. 

147/2017-2018). Einnig er fjallað um í íslenskum lögum um ættleiðingar barnar, að ákveðin 

upplýsingarskylda hvílir á kjörforeldrum ættleittra barna. Foreldrum ber skylda að útskýra eins 

fljótt og þroski barnsins leyfir að barnið sé sé ættleitt. Ráðuneytinu ber einnig laglaega skylda 

til þess að veita ættleidda barninu upplýsingar um kynforeldra (Lög um ættleiðingar nr. 

130/1999). 
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6 Félagsráðgjöf og aðkoma félagsráðgjafa 

6.1 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf sem faggrein sækir sér þekkingu á hin ýmsu svið vísinda, svo sem til heimspeki, 

mannfræði og löggfræði. Félagsráðgjöf sem fagþjónusta tekst á við fjölbreytt málefni sem 

nútímasamfélög búa við (Brynja Óskarsdóttir, 2006). Eins og fram kemur í siðareglum 

félagsráðgjafa, taka þeir mið af þeim lögum og reglum sem starfsemi þeirra byggist á (Embætti 

Landlæknis, e.d.). Markmið félagsráðgjafa er meðal annars að auka færni einstaklinga, hópa 

og samfélaga í að leysa hin ýmsu félagslegu vandamál sem upp geta komið. Félagsráðgjafinn 

leggur áherslu á að hvetja skjólstæðinga sína í að hjálpa sér sjálfir, það er að segja að auka 

færni þeirra og getu til sjálfshjálpar. Hlutverk félagsráðgjafans er þar af leiðandi afar fjölþætt. 

Megináherslan er þó virðing fyrir skjólstæðingum og ákvörðun þeirra til þess að taka stjórn á 

eigin lífi (Farley, Smith og Boyle, 2010). 

6.1.1 Félagsráðgjöf innan heilbrigðsþjónustunar/ kvennasviðs 

Eins og fyrr segir eru störf og svið félagsráðgjafa afar fjölbreytt (Sigurður Guðmundsson, 2006). 

Meðal þess sem félagsráðgjafinn sinnir eru félagsþjónusta, skólaþjónusta og 

heilbrigðsþjónusta (Farley, Smith og Boyle, 2010). Markmið félagsráðgjafa innan 

heilbrigðisþjónustunnar felast meðal annars í því að veita skjólstæðingum einstaklingsmiðaða 

þjónustu þar sem þarfir hvers og eins eru metnar og þeim veitt ráðgjöf. Félagsráðgjafar innan 

heilbrigðisþjónustunnar vinna mjög náið með öðrum fagstéttum, svo sem læknum og 

hjúkrunarfræðingum og ríkir þar töluvert samstarf. Starf félagsráðgjafans er að betrumbæta 

aðstæður, meta þarfir skjólstæðinga sinna og huga að vellíðan þeirra og aðstandenda (Vigdís 

Jónsdóttir, 2006). Árið 1973 var fyrsti félagsráðgjafi Íslands ráðinn til starfa á  kvennadeild 

Landsspítalans Til að byrja með var starfið almennt félagsráðgjafastarf innan 

sjúkrahússtofnanna. En vegna aukinnar eftirspurnar almennings og þeirra krafna sem þá 

fylgdu þjónustunni, þróaðist félagsráðgjöf innan kvennadeildar og varð mun sérhæfari.  

Einhleypar og einstæðar nýbakaðar mæður eru helsta viðfangsefni félagsráðgjafa á 

kvennasviði. Um það bil helmingur þeirra sem leita sér þjónustu félagsráðgjafa innan sviðsins 

koma af eigin frumkvæði. Eitt af meginhlutverkum félagsráðgjafa er að hann er tengiliður milli 

félagsþjónustunar og heilbrigðsþjónustunar. Þær deildir sem félagsráðgjafinn sinnir eru meðal 

annars mæðravernd, fæðingardeild og meðgönguudeild. 
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Félagsráðgjafinn aðstoðar skjólstæðinga sína með upplýsingaráðgjöf er varðar félagsleg 

og tilfinningaleg vandkvæði, svo sem fyrir og eftir meðgöngu. Hann aðstoðar skjólstæðinga 

sína við að leysa málefni varðandi aðrar stéttir. Félagsráðgjafar veita einstaklingum eða pörum 

ásamt fjölskyldum þeirra stuðning og viðtöl vegna ýmissa vandamála sem upp geta komið. 

Ávallt ber að hafa skjólstæðingin í fyrirrúmi. 

Þegar von er á barni, eru upplifanir foreldra ólíkar, tilfinningar eins og spenna, tilhlökkun, 

kvíði og óöryggi. Einhleypar konur og konur í sambúð geta þar með á stuðningi félagsráðgjafa 

að halda, hvort sem um ræðir tilfinningarlega eða félagslegan (Guðún Edda Hermannsdóttir 

og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

6.1.2 Félagsráðgjöf og tæknifrjóvgannir 

Í starfsreglum tæknifrjóvgunardeilda á Íslandi er fjallað um að þegar einstaklingar eða pör 

hyggjast sækja sér þjónustu, að þá sé byrjað á því að leita umsagna hjá félagsráðgjafa (Helga 

Sól Ólafsdóttir, 2006). Áður en meðferð getur hafist þurfa kynfrumugjafar að eiga viðtal við 

félagsráðgjafa (Livio, e.d.). Eins og fram kemur í 6. gr reglugerða um tæknifrjóvganir er það 

skylda stofanna að bjóða upp á faglega ráðgjöf er varðar þennan málaflokk (Reglugerð um 

tænifrjóvganir nr. 144/2009). 

Hlutverk félagsráðgjafans felst meðal annars í því að styðja, fræða og veita upplýsingar til 

einstaklinga og para, ásamt því að vinna teymisvinnu með öðrum fagstéttum innan þessa sviðs 

(Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Samkvæmt 5. gr reglugerðar um tæknifrjóvganir er kveðið á um 

þær lagalegu skyldur sem félagsráðgjafar vinna eftir (Reglugerð um tæknifrjóvganir nr. 

144/2009). Þegar einstaklingar eða pör koma í kynfrumugjöf er eitt af hlutverkum 

félagsráðgjafa að fræða hvað felst í því að vera gjafi og hvað felst í því að þegi. Félagsráðgjafinn 

veitir upplýsingar og ráðgjöf hvað varðar rétt barna á að vita uppruna sinn og styður við 

foreldra þegar kemur að því að segja frá. Hann fræðir þá um merkingu hugtakanna opinn og 

lokaður gjafi og lagaleg réttindi beggja. Starf og hlutverk félagsráðgjafans er án efa áhrifamikill 

og nauðsynlegur þáttur tæknifrjóvgunarsviðsins (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). 

6.1.3 Félagsráðgjöf á sviði ættleiðingamála 

Eins og segir í lögum um ættleiðingu, eiga þeir sem hyggjast sækja um ættleiðingu barns að 

byrja á því að hitta félagsráðgjafa á vegum barnaverndaryfirvalda í von um forsamþykki. Þar 
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sem það er grundvöllur þess að foreldrar eigi kost á að ættleiða barn (Lög um ættleiðingu nr. 

130/1999). 

Hlutverk félagsráðgjafa er að fræða og upplýsa væntanlega kjörforeldra um reglur 

ættleiðinga, ásamt því að kanna aðstæður og hæfni væntanlegra kjörforeldra. Félagsráðgjafi 

væntanlegra foreldra ber að skila inn greinagerð til yfirvalda með tilliti til reglugerða um 

ættleiðingar (Reglugerð nr. 238/2005). Í greinagerðinni þurfa meðal annars að koma fram 

upplýsingar um aðstæður, menntun, væntingar foreldra til barnsins, fjölskylduaðstæður, 

tekjur og fleira. 

  Íslensk ættleiðing býður væntanlegum kjörforeldum upp á að hitta félagsráðgjafa sem 

annast fræðslu, stuðning og ráðgjöf er varðar ættleiðingar erlendra barna. Félagsráðgjafinn 

sinnir því  væntanlegum kjörforeldrum sem og ættleiddu barni þeirra. Eitt af meginhlutverkum 

hans er eftirfylgni. Eftirfylgnarskýrslur er meðal þeirra krafa sem upprunalönd fara fram á. 

Félagsráðgjafi heimsækir fjölskyldur að beiðni upprunaríkja og sendir skýrslur um framgang 

mála (Íslensk ættleiðing, e.d.c). Eins og fram kemur í siðareglum félagsráðgjafa er markmið 

þeirra aðstoða skjólstæðinga sína er varðar réttindi, skyldur og þau úrræði sem í boði eru 

(Embætti Landlæknis, e.d.). 

Ljóst er að reynsla og kunnátta félagsráðgjafa er veigamikill þáttur er kemur að því að veita 

eins góða og faglega þjónustu og hægt er. Eins og fyrr segir byggir þekking félagsráðgjafans á 

velferð einstaklinga, para, barns og samfélags þar sem leiðarljós hans er ávallt hagur 

skjólstæðinganna (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006).
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7 Umræður og lokaorð 

Umfjöllunnin um fjölskylduformin er grunnur þessarar ritgerðar, þar sem einkum var einblínt 

á einstakar mæður. Hugtakið fjölskylda og hinar ólíku birtingamyndir hennar í 

nútímasamfélögum voru könnuð og ljóst er að bæði hugtak og formgerð hennar er afar 

fjölbreytt, sem tekið hafa miklum breytingum á fáeinum tuga ára. Segja má að ákveðin 

umbylting hafi orðið á hugmyndum um fjölskyldur vegna breytinga sem orðið hafa í 

vestrænum þjóðfélögum (Chambers, 2012).  Sem dæmi má nefna þá þykir það ekki lengur vera 

tiltöku mál að vera einstæður foreldri með barn eða börn. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: „Hvað einkennir hóp kvenna sem eru einstakar 

mæður, hver er saga þeirra og hvaða leiðir hafa þær haft til barneigna án maka?”  

Fræðileg úttekt hefur leitt í ljós að einstakar mæður hafa fjölbreyttan bakgrunn, þó svo að 

þær hafi viss sameiginleg einkenni. Af hverju konur kjósa sér þessa leið til barneigna liggja að 

baki ýmsar ástæður. Sem dæmi má nefna virðist þessi leið að vera einstök móðir hafa gefið 

þeim visst öryggi, einkum þeim sem eru smeykar við að bera erfðafræðilega gölluð gen eða 

geta ekki hugsað sér að vera án fjölskyldu og barna. Margar höfðu átt í ástarsamböndum, verið 

giftar, jafnvel átt börn úr fyrri samböndum og ákveðið að eiga fleiri börn og þá án maka (Hertz, 

2006). Þróunin sem varð til þess að hópur einstakra mæðra varð til, mætti rekja meðal annars 

til byltingarkenndra breytinga sem urðu í samfélögum með frelsisbaráttu kvenna (Jones, 

2003). Með tilkomu tæknifrjóvganna og laga jukust tækifæri til barneigna, einkum fyrir 

ófrjósama, samkynhneigða sem og einhleypra kvenna. Þetta jók möguleika einhleypra kvenna 

til barneigna sem varð til þess að sérstaklega eldri konur nýttu sér tæknivísindin (Livio, e.d.). 

Til urðu einsforeldrisfjölskyldur og í þeim hópi eru meðal annars einstakar mæður. Telja má að 

umræðan um einstakar mæður hafi aukist innan samfélaga og sé orðið viðurkennt sem eitt af 

fjölskylduformunum.  

Ákveðnir þættir innan samfélaga hafa átt þátt í því að konur taka þá ákvörðun að eiga barn 

án maka, en aðeins fáar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvers vegna þær taka þessa 

meðvituðu ákvörðun (Hertz, 2006; Weissenber, 2012). Álykta má að þættir eins og áhrif frá 

fjölskyldu og vinum vegna barnleysis spili þar inn í, ásamt þörfinni fyrir umhyggju og það að 

tilheyra öðrum. Þrátt fyrir samfélagslega viðurkenningu hafa einstakar mæður upplifað 
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gagnrýni meðal almennings, stjórnvalda og fagfólks. Þá einkum vegna vöntun annars foreldris 

eins vegna þess hvort þær séu tilfinninga og andlega sterkar fyrir þetta hlutverk (Zadeh, 2013).    

Velta má því fyrir sér hvort að þessi hópur kvenna fari stækkandi hér á landi eins og víða 

annarsstaðar. Félag einstakra mæðra á Íslandi var stofnað árið 2013 og hafa nú 100 konur sótt 

um aðild sína inn í félagið. Markmið félagsins er meðal annars að sinna fræðslu og ráðgjöf 

einnig að gæta réttinda einstakra kvenna. Til þeirra kvenna sem annað hvort hafa nú þegar 

gengið í gegnum tæknifrjóvgun eða ættleiðingu eða eru að hugleiða það (Félag einstakra 

kvenna, e.d.).  

Í rannsókn Katrínar Magnúsdóttur (2013) voru tekin viðtöl við sex íslenskar einhleypar 

konur sem átt það sameiginlegt að vera einstakar mæður að eigin vali. Rannsókn hennar er sú 

fyrsta sinnar hér á landi þar sem könnuð er reynsla og upplifun þessara kvenna. Tek ég þar 

með undir að rannsókn hennar er bæði áhugaverð og mikilvæg fyrir fagfólk sem og aðra. Katrín 

nefnir í rannsókn sinni nokkrar áhugaverðar framtíðarrannsóknir á þessum málaflokki. Hægt 

er að vera sammála henni um að áhugavert væri að heyra frá upplifun þessara íslensku barna 

einstakra mæðra þegar þau verða orðin fullorðin (Katrín Magnúsdóttir, 2013). 

Þann 1. janúar síðast liðinn tóku gildi nýjar reglugerðir varðandi greiðsluþátttöku ríkisins 

til einstaklinga og para sem vilja nýta sér aðstoð tæknifrjóvgun. Dregið hefur verið úr þátttöku 

ríkisins til að niðurgreiða þessar meðferðir, sem getur haft í för með sér að margir gefist upp 

vegna aukins kostnaðar. Snorri Einarsson yfirlækni hjá Livio telur að stjórnvöld ættu að vera 

meðvitaðari um að ekki geti allir gegnið með og eignast börn með eðlilegum hætti (Nadine, 

Guðrún Yaghi, 2019). Þar sem að fæðingartíðni á Íslandi hefur farið lækkandi (Jóhann K. 

Jóhannsson, 2019). Má segja að breytingarnar geti komið til með að auka enn fremur á hana. 
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