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Útdráttur 

Málefni feðra hefur í samfélagslegri umræðu ekki staðið mjög framarlega. Í þessari ritgerð 

er föðurhlutverkinu gerð skil á Íslandi með stuðning við mannfræði, kenningar feminískra 

fræða, karlafræða og samruna mismunabreyta ásamt mannfræðilegum heimildum. 

Dreypt er á því hvernig og hvers vegna föðurhlutverkið fjarlægðist heimili og fjölskyldu 

með hugmyndinni um fyrirvinnu. Einnig, hvernig síðar hefur verið skapaður farvegur fyrir 

feður að færa sig nær heimili og fjölskyldu. Karlmennskuhugmyndir, á borð við fyrirvinnu, 

geta aftrað samfélagslegri og menningarlegri framför í átt að jafnrétti kynjanna. Að sinna 

hlutverki föðurs hefur tekið breytingum samhliða samfélagslegri þróun manneskjunnar. 

Foreldrahlutverkið er aldrei auðvelt og fylgir því andlegar og félagslegar áskoranir. 

Áskoranir þessar eru mismundandi eftir því hvaða samfélagi og mismundabreytum 

einstaklingar tilheyra. Faðir í menginu fjölskylda þrífst vel á Íslandi. Einstæðir foreldrar á 

Íslandi eru skilgreindir á tvo vegu, lögheimilisforeldri og umgengnisforeldri. Slík skipting 

viðheldur ójöfnuði sem íslensk fjölskyldulöggjöf hefur lögfest að ríki og samfélag skuli 

fjarlægjast, að allar fjölskyldugerðir standi til jafns. Íslenskt samfélag sýnir þó fram á vilja 

til breytinga, með samkomulagi foreldrar barna sem ekki eru í sambúð og/eða gift koma 

sér saman um, þrátt fyrir kerfislægar hindranir. Ef samfélag á að breytast þarf kerfið að 

breytast.   
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Abstract 

The issue of fathers in a societal discourse has not been in the forefront. In this essay the 

role of the father is examined in Iceland with the support of anthropology, feminist 

theory, masculinity theory and intersectionality theory along side anthropological 

sources. How and why the role of the father has been alienated from the home and the 

family, with the concept of breadwinner is thrown on. As well as, how later there has 

been created a channel for fathers to move closer to the home and the family. Ideas of 

masculinity, such as breadwinner, can restrain societal and cultural improvements to 

gender equality. To be a parent is never easy and with it comes psychological and social 

challenges. These challenges are varied and depend on what society and intersections 

individuals belong to. A father in the context of family thrives well in Iceland. Single 

parents in Iceland are defined in two ways, residential-parent and nonresidential-parent. 

Such a dual definition maintains an inequality that Icelandic family-policy has legislated 

that state and society shall move away from, that all familyforms are equal. Icelandic 

society has shows the will for change, with an agreement between parents of children 

that are not living together and/or married, in spite of the structural barriers. If society is 

to change the structure needs to change. 
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Formáli  

Ég vil þakka Auði Eir Siguðardóttur, kærustu minni, fyrir þolinmæði, hvatningu og 

stuðning. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum fyrir prófarkalestur ritgerðarinnar og 

stuðning í gegn um nám mitt, systkinum mínum fyrir hvatningu og stuðning. Síðast en ekki 

síst vil ég þakka dóttur minni Freyju Ösp Guðmundsdóttur fyrir að veita mér þann heiður 

að vera faðir. 

Leiðbeinanda mínum Sveinni Guðmundssyni vil ég þakka fyrir stuðning, eftirfylgni, 

skjót svör og góða handleiðslu. Námsráðgjafa mínum Ástu Gunnlaugu Briem vil ég þakka 

fyrir góð ráð í námi á þessari síðustu önn og samfylgd.  

Samnemendum mínum í mannfræði og ferðamálafræði stend ég í þakkarskuld fyrir 

frábærar samverustundir, vináttu og samferð í námi. 
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1 Inngangur  

Kveikjan að þessari ritgerð má rekja allt aftur til ársins 2012, þegar ég fékk nýtt hlutverk 

og nýja ábyrgð. Ég varð faðir. Allt frá því að barn mitt var væntanlegt hef ég hugsað mikið 

um það hvað það þýðir að vera faðir, hvað felst í því og hvernig skal því sinnt? Í upphafi 

upplýsingaöflunar um hlutverkið er nánast óumflýjanlegt að líta til þeirra feðra sem 

standa mér næst, eigin föður og bróður og skoða hvernig þeir hafa háttað sínu hlutverki 

sem feður.  

Við undirbúning komu barnsins las ég eina bók um föðurhlutverkið, Pabbi – bók fyrir 

verðandi feður, eftir Ingólf V. Gíslason (2008). Þetta var eina bókin sem ég fann um 

föðurhlutverkið og þótti mér það heldur lítil upplýsing fyrir hlutverk mitt sem nálgaðist 

mig óðfluga, sér í lagi þar sem bókin fjallaði aðallega um sjónarhorn karls innan fjölskyldu 

fremur en hlutverkið sjálft. Bækur fyrir mæður voru ekki af skornum skammti sem er 

frábært. Mér þótti það ekki nógu gott að ég finndi ekki fleiri bækur fyrir feður þar sem 

hlutverkið hefur tekið miklum breytingum á undanförnum áratugum. Samfélagslegt 

viðhorf og sýn á feður hafa tekið stakkaskiptum vegna ýmissa þátta. Þar á meðal má nefna 

kvennréttindabaráttu, fæðingarorlof mæðra, fæðingarorlof feðra, aukna tíðni 

sambandsslita og skilnaða foreldra.  Þetta eru kerfislægar breytingar sem hafa leitt af sér  

samfélgaslegar breytingar og hugarfarsbreytingar sem að mínu mati hafa fært hlutverkið 

í nýtt samhengi og nýja skilgreiningu. Væntingar eru aðrar og áherslur byggðar á öðrum 

forsendum en áður tíðkuðust. 

Einu ári eftir að barn mitt og barnsmóður minnar kemur í heiminn verður mikil 

kúvending á hlutverki mínu vegna þess að leiðir okkar skilja sem par og við verðum 

foreldrar sitt í hvoru lagi. Það kallaði á enn frekari sjálfsskoðun og endurskilgreiningu á 

hlutverkinu. Ég var orðinn einstæður faðir. Það dró fram nýjar vangaveltur og spurningar. 

Hvernig er ég faðir án móður? Hvernig foreldri er ég? Ýmsir þættir höfðu áhrif á það 

hvernig ég sinnti hlutverkinu og hvernig því skyldi háttað. Ég komst meðal annars að því 

að aðstæður einstæðra feðra, sem og einstæðra mæðra sem eru umgengnisforeldri, er 

ekki eftirsóknarverð staða að vegna strúktúralískra hyndrana í íslensku samfélagi. 

Frumskógur velferðarkerfisins tók á móti mér með hinum ýmsu áskorunum sem þurfti að 

takast á við á persónulegum, efnahagslegum, samfélagslegum og/eða menningarlegum 

forsendum. Ég leitaði svara hjá stuðningsfélögum eins og félagi umgengnisforeldra og 
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félags um foreldrajafnrétti, svör þeirra má draga saman í eina setningu: „vertu bara feginn 

að þú fáir að hitta barnið þitt!“. Þessi setning hefur setið í mér og fengið mig til þess að 

nýta háskólanám mitt til þess að kanna og kynnast því betur hvers vegna feður eiga undir 

högg að sækja sem umönnunargjafar.  

Eftir að ég hóf háskólanám mitt í mannfræði við Háskóla Íslands hefur staða mín sem 

einstæður faðir spilað stórt hlutverk í gagnrýnni hugsun. Eftir því sem ég lærði meira um 

feminisma og feminísk fræði varð ástríða og áhugi  gagnvart stöðu einstæðra feðra enn 

sterkari.  Mig langaði að vita meira. Megin ástæða þess að staða mín sem einstæður faðir 

hafði áhrif á nám mitt tel ég vera kvennréttindabaráttuna sem er mjög sýnileg á Íslandi. 

Feminísk hreyfing og kvennréttindabarátta á Íslandi hvöttu mig til að kanna hvers vegna 

hlutunum er háttað á þann hátt sem þeir eru í garð feðra. Hvaða þættir spila inn í stöðu 

feðra og orsaka það hver staðan er? Leitin að upplýsingu um ástand stöðunnar var löng 

og ekki á yfirborði samfélagslegrar umræðu. Ég þurfti að kafa dýpra og leita á stöðum sem 

voru „faldir“, þ.e. utan hefðbundinnar umræðu á borð við fjölmiðla, pistlaskrif og 

stöðuuppfærslur, þó vissulega sé það upplýsing í sjálfu sér. Þegar umræðan um málefni 

feðra skýtur upp kollinum er hún skammlíf. Þetta er aðdragandi þess að ég hóf 

rannsóknarvinnu og akademískuar hugsanir mínar um föðurhlutverkið fóru að láta á sér 

kræla. 

Lítið af aðgengilegu efni fyrir mig í aðdraganda barneignar, breytingar sem orðið hafa 

á aðtæðum hjá mér persónulega sem foreldri ásamt þeim áskorunum sem ég hef þurft 

að takast á við, hafa leitt til þess að mér þykir skortur á þekkingu þess hvers er ætlast til 

af feðrum og hvar við viljum staðsetja þá í samfélagslegu samhengi. Það fylgir því álag að 

vera foreldri sem ekki er metið af sömu verðleikum og hitt foreldrið. Það verður til þess 

að hlutverkið verður erfiðara en það þarf að vera. Því er markmiðið og gildi verkefnisins 

að veita bæði mér og öðrum þekkingu um efni þess.  Notagildi verkefnisins er að auka 

skilning á stöðu feðra í samfélagi  Íslands. Hvers vegna hlutverkið er átakanlegt og hvers 

vegna það er eins og það er?  

Tilgangur verkefnisins er að reyna að komast að því hver samfélagsleg og 

menningarleg viðhorf íslensks samfélags eru til feðra. Hvers er ætlast til af þeim eftir 

breyttar fjölskyluaðstæður? Hver eru réttindi þeirra? Hvað hefur íslenskt samfélag gert til 

þess að gera feðrum það kleift að sinna foreldrahlutverki sínu til jafns við móður? Er staða 
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feðra á Íslandi sambærileg stöðu mæðra í hlutverki foreldris? Fyrst verður farið yfir 

kenningalegan bakgrunn verkefnisins. Síðan verður fjallað um föður og fjölskyldu af því 

að faðir verður ekki faðir án fjölskyldu. Einnig verður fjallð um norrænt líkan 

fjölskyldulöggjafar um jafna skiptingu ábyrgðar (e. dual earner/dual carer). Að lokum 

verður umfjöllun um samfélagslegar áskoranir í málefnum feðra og/eða foreldra og 

barna. 
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2 Kenningarlegur bakgrunnur 

Talsvert hefur verið skrifað um móðurhlutverkið í félagsvísindum og það hlutverk verið 

fremur í brennidepli fræðilegrar umræðu heldur en föðurhlutverkið. Þó hefur 

umfjöllunum um áhrif feðra á þroskaferli barna fjölgað.  

Til að nálgast föðurhlutverkið verður í þessari ritgerð með stuðning við þrjár 

kenningar. Þær eru feminískar kenningar, karlmennsku kenningar (e. masculinity theory) 

og samruni mismunabreyta (e. intersectionality), ásamt mannfræðilegum heimildum.  

Helstu rannsóknir sem hafa verið gerðar á föðurhlutverkinu í mannfræði hafa skoðað 

fjölskyldutengsl (e. kinship). Því má helst verða var við umfjallanir um hvaða hlutverki 

faðirinn, í mismunandi menningarheimum, gegnir í samræmi við fjölskylduna.  

  

2.1  Feminísk fræði  

Henrietta L. Moore (1988) lýsir feminískum fræðum í umfjöllun sinni Feminism and 

Anthorpology þar sem hún segir eftirfarandi; „Feminist anthropology ... formulates its 

theoreretical questions in terms of how economics, kinship and ritual are experienced 

and structured through gender, rather than asking how gender is experienced and 

structured through culture (Moore, 1988, bls 9)“.  

Feminismi hefur rætur sínar í efnislegum vandamálum kynhlutverka og kyngerfis 

táknfræði (e. symbolism). Undanfarin tuttugu ár hefur feminismi aftur á móti öðlast stöðu 

fræðilegrar hugmyndafræði, ekki aðeins innan sviðs kyngerfis rannsókna heldur einnig 

innan mannfræði. Femínismi hefur fært sig frá áherslunni á eingöngu konur og kúgun 

kvenna í sjálfu sér, yfir í fremur almennari umræðu um valdatengsl, táknræn sambönd og 

aðrar hliðar samfélagsins í sínum víðasta skilning. Einnig hefur femínismi gagnrýnt 

orðræðuna um sjálfsrýni (e. reflexivity), kyngerfi etnógrafískra skrifa og þar af leiðandi 

staðsetningu rannsakanda og/eða mannfræðings á vettvangi. Að svo sögðu þá hefur 

femínismi tengingar inn í póstmóderníska sýn, þrátt fyrir að ekki allir femínistar gangist 

undir það að vera póstmódernistar né allir póstmódernistar, femínistar (Barnard, 2000). 

Feminískar kenningar hafa verið gagnrýndar fyrir sjónarhorn sitt á upplifun, að upplifa 

í gegnum kyn. Fólk hefur aragrúa sjálfsmynda (e. identity) sem þýðir að kyn gefur okkur 

aðeins upplifun í gegnum eina sjálfsmynd einstaklings. Kyn er hluti af einstaklingi sem er 
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samtvinnaður öðrum sjálfsmyndum einstaklingsins svo sem kynþáttur og landfræðilegur 

uppruni, ásamt ýmsum öðrum. Alan Barnard (2000) tekur dæmi um svarta konu í London. 

Hún er ekki bara svört, heldur er hún líka kona og hún er Lundúnarbúi. Upplifun konunnar 

er því fjölþátta samspil félagslegra sambanda og því ekki úr vegi að gagnrýna það.Þó hafa 

feminísk fræði komið sér vel til að varpa ljósi á þann ójöfnuð sem fær að þrífast og þá sér 

í lagi í jaðarsettum hópum á borð við konur, börn, innflytjendur, flóttamenn, 

samkynhneigða og fleiri. Þess vegna valdi höfundur feminísk fræði sem hluta 

kenningarlegs bakgruns, því einstæðir feður eru í sumum tilfellum jaðarsettur hópur sem 

lítið hefur verið fjallað um.  

Strúktúralísk nálgun Sherry Ortner í feminískri grein sinni „Is female to male as nature 

is to culture?“ (1974) hefur spilað stórt hlutverk í hugleiðingum mínum um einstæða 

feður. Ortner setur fram kyn sem táknræna túlkun. Í grein sinni færir hún rök fyrir því að 

konur séu alls staðar skilgreindar og/eða tengdar við hugmyndina um náttúru. Megin 

inntak hennar til þessarar túlkunar er að konur, og aðeins konur, fæða börn. Einnig 

tilgreinir hún að allir menningarheimar gera táknræn skil milli náttúru og menningar. 

Tvíhyggju og strúktúralíska uppbyggingu í greininni má sjá hvernig hún stillir náttúru og 

menningu upp sem andstæðum. Konur eru því samnefnari náttúru og karlar samnefnari 

menningar. Ennfremur gerir hún grein fyrir því að sá eiginleiki kvenna til að fæða börn 

takmarkar þær við heimilis- og/eða fjölskyldu aðstæður. Mikilvægt er þó að gera grein 

fyrir því að það er ekki hennar sannfæring að konur eru tengdar við náttúru í eiginlegum 

skilningi. Mun fremur er það þver-menningarleg og –alþjóðleg sannfæring byggð á 

strúktúralískum andstæðum milli náttúru og menningar. Með þessu aðskilur hún sig frá 

greiningu sinni (Barnard, 2000). Með greiningu sinni hafði hún víðtæk áhrif og skapaði 

grundvöll til umræðu. Margir hafa réttmætanlega gagnrýnt sjónarhorn hennar í greininni 

vegna alhæfinga en þó er greining hennar enn viðeigandi í samtímanum og nýtist til 

íhugunar um verkaskiptingu kynjanna.  

Í samfélagsmynd eins og okkar á Íslandi þar sem jafnrétti er í hávegum haft og ein af 

okkar helstu kennimerkjum út á við er auðvelt að bera kennsl á það misrétti sem á sér 

stað innan samfélags okkar. Það er misjafnt hversu ofarlega í samfélagslegri umræðu hver 

málaflokkur um jafnrétti fyrir sig er og getur orðræðunni verið stýrt.  
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Ortner (1974) og skrif hennar um náttúru og menningu fékk mig til að sjá hversu langt 

réttindi kvenna hafa náð frá skrifum hennar. Þó er réttindabarátta kvenna ekki komin alla 

leið og langt í land enn. En með því að setja konur í þetta samhengi og gera þær að aðal-

umönnunargjafa fékk mig til að hugsa um hvernig hlutverkum er skipt nú á dögum. Feður 

hafa aldrei tekið meiri þátt í umönnun barna og inni á heimilinu og konur og mæður hafa 

aldrei haft meiri tækifæri til atvinnu og þá „sköpun menningar“ út frá skilgreiningu Ortner. 

Þá vísa ég til þeirrar skilgreinigar hennar að menning og/eða karlar séu landfræðilegt svið 

menningar (e. public) og náttúra og/eða konur séu heimilissvið (e. domestic). Ortner segir 

að einungis með því að tækla málið frá menningalegri og lagalegri hlið samtímis er hægt 

að vænta árangurs. En hefur tekist að skapa svigrúm fyrir bæði hlutverkin, mæður og 

feður, til að stunda sitt hlutverk til jafns bæði inni á heimili sem og úti í hinu 

menningarlega sviði?  

Ennfremur fengu skrif Ortner (1974) mig til að hugsa um hvernig sköpun menningar 

á sér stað. Lífsviðhorf, menningarleg og samfélgasleg nálgun á uppruna hvers og eins 

innan fjölskyldu. Það þýðir, samkvæmt Ortner, að konur leggi grunninn að menningu í 

hvern þann einstakling sem þær bera af sér. En með breyttri samfélagsmynd og 

hlutverkaskiptan þar sem foreldrum er ætlað að skipta hlutverkunum jafnt á milli sín 

gengur það ekki upp.  

Þróunarfræðin myndi segja að þróun lífs myndi ekki gera ráð fyrir því að lífvera myni 

hafa tvo einstaklinga til að sinna sama hlutverki. En vegna okkar sérstaklega stóra heila 

og flókins félagsmynsturs erum við fær um að skapa aðstæður þar sem báðir einstaklingar 

geta fengið sinn hlutinn hvor, bæði í náttúru og menningu (Katz & Konner, 1981).  

 

2.2 Karlmennskukenningar 

Mannfræðin, ásamt fleiri fræðigreinum, hefur verið gagnrýnd fyrir það að vera karllægt 

fræðasvið. Konur voru oft nefndar sem aðstoðarmenn í rannsóknum og jafnvel ekki 

nefndar þótt þær hafi haft mikil áhrif á rannsókn viðkomandi, nafngreinds, 

mannfræðings. Konur sem störfuðu með mannfræðingum voru hafðar á hliðarlínunni og 

ekki viðurkenndar innan fræðasviðsins fyrr en Margret Mead kom fram á sjónarsviðið 

þegar hún uppgötvaði köllun sína á þriðja áratug síðustu aldar (Barnard, 2000).  
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Þrátt fyrir það að mannfræðin hafi verið gagnrýnd fyrir það að vera karllæg hafa fáir 

innan fræðasviðsins stundað rannsóknir á körlum. Það er að segja, karlar hafi verið metnir 

á forsendum þess sem eðlilegt (e. norm) þykir eða mælikvarði um það sem mið eru tekin 

út frá. Karlar voru síst rannakaðir út frá kyni eða kyngerfi. Það var ekki fyrr á tíunda áratug 

síðustu aldar að mannfræðingar fara að rannsaka karla sem karla og/eða karla að vera 

karl. Undanfarna hálfa öld hafa rannsóknir á kyni og kyngerfi verið kenndar við 

kvennarannsóknir (Gutman, 1997).  

Raewyn Connell hefur einna helst skrifað um kenningar um karlmennsku. Hún er 

ástralskur félagsfræðingur sem starfar við Háskólann í Sydney. Sjálf segir hún að áhugi 

hennar á karlmennsku hafi verið til staðar allt sitt líf. Þó hafi hún ekki farið að hugsa um 

karlmennsku sem rannsóknarefni fyrr en á seinni hluta áttunda áratugarins (Connell, 

ódagsett). Á þeim tíma þegar Connell hugar að því að gera karlmennsku að 

rannsóknarefni er femínisk hugmyndafræði ofarlega í réttindabaráttu og orðræðu í 

vestrænum heimi. Því er ekki úr vegi að hugsa til þess að kenningin eigi rætur sínar að 

rekja til femínisma. Því vissulega, eins og Connell orðar það sjálf; „At that time, anyone 

interested in power structures could see that the feminist challenge to patriarchy must 

mean changes in the lives of men (Connell, ódagsett)“.  

Bók Connell, Masculinities (2005), var valin ein af 10 áhrifamestu bókum í ástralskri 

félagsfræði af Félagi ástralskra félagsfræðinga (e. Australian Sociological Association). 

Áhrifa bókarinnar gætir einnig í öðrum löndum. Til marks um það má geta þess að árið 

2009 hafði verið vísað til bókarinnar meira en 1300 sinnum í  246 mismunandi 

alþjóðlegum tímaritum þvert á 110 fræðasvið. Allt frá félagsfræði og menntunarfræði til 

skógræktarfræði og klínískrar taugafræði. Áhrif bókarinnar eru mest innan kynjafræða 

(Wedgwood, 2009).  

Í sínum víðasta skilningi og í stuttu máli er karlmennska hluti af tengslum milli 

kyngerva. Karlmennska er ekki samnefnari við karlmenn. Mun fremur varða þau stöðu 

karla innan skipan (e. order) karla. Karlmennska getur verið skilgreind sem form athafna 

sem fólk (bæði konur og karlar, þó aðallega karlar) tekur þátt í (Connell, ódagsett).  

Gutman (1997) heldur því fram að mannfræðingar hafi fjórar leiðir og/eða sjónarhorn 

til að skilgreina karlmennsku. Leiðirnar eru notaðar til að skilgreina og nota hugmyndina 

um karlmennsku í samræmi við einkenni karla; það sem þykir karlalegt og þykir vera 
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hlutverk karla. Þar sem þetta eru ákaflega fljótandi hugtök og sökum skorts á fræðilegri 

stöðu karlmennsku nýta mannfræðingar sem skrifa um karla og karlmennsku sér fleiri en 

eina af þessum fjórum leiðum til að nálgast viðfangsefnið (Gutman, 1997).  

Fyrst og fremst er það sjónarhornið sem karlmennska byggist á, að allt sem karlar 

hugsa og gera er karlmennska. Annað sjónarhornið er að karlmennska sé það sem menn 

hugsa og gera til þess að vera karlar. Það þriðja er að sumir karlar séu í eðli sínu álitnir 

„karlalegr“ en aðrir karlar. Síðasta nálgunin að karlmennsku er að leggja áherslu á almennt 

og miðlægt mikilvægi karla-kvenna sambands (e. relation), svo karlmennska er metin sem 

allt það sem konur eru ekki (Gutman, 1997).   

   

2.2.1 Ríkjandi karlmennska 

Í þessari ritgerð verður helst notast við kenningar um ríkjandi karlmennsku. Ríkjandi 

hugmyndir í samfélagi innihalda sannfæringu meirihluta samfélagsþegna sem þeim hafa 

borist úr mörgum áttum. Þar má nefna fjölmiðla, kvikmyndir, tónlist, poppmenningu, lög 

og reglur, skipulagningu félagslegra stofnanna og yfirvöld. Þessi áhrif falla því undir slíkar 

skoðanir og/eða hugmyndir sem þykja „eðlilegt“ eða „venjulegt“. Yfirvöld sinna afgerandi 

þátttöku innan viðræðna um það sem þykir eðlilegt og óeðlilegt með framfylgni laga og 

reglna með því að refsa fyrir ósamræmi (Donaldson, 1993).  

Í tilfelli ríkjandi karlmennsku er það ekki eingöngu það sem er vinsælt og viðurkennt 

heldur einnig byggt á gömlum og lífseigum hugmyndum um hvað það þýðir að vera 

karlmaður. „Marginalization is always relative to the authorization of the hegemonic 

masculinity of the dominant group (Connell, 2005, bls 80-81)“. Þess vegna má gera ráð 

fyrir því að ríkjandi karlmennska skapi stigveldi og/eða undirskipi minnihlutahópa fyrir 

það að vera kvenlægir. Sem dæmi um það má nefna heimavinnandi feður. Hverjar eru 

væntingar alls þess sem umlykur okkur í tiltekinni menningu og samfélagi um að vera karl 

eða karlmannlegur? Slíkar hugmyndir eru ekki eingöngu bundnar í skoðunum eða 

hugmyndum heldur einnig í félagslegu og stofnanavæddu skipulagi. Connell (2005) bendir 

réttilega á að slíkar gamlar og nýjar  hugmyndir þrífist meðal samfélaglegra stofnanna.  

Nevertheless, hegemony is likely to be established only if there is some 

correspondence between cultural ideal and institutional power, collective if not 

individual. So the top levels of business, the military and government provide a fairly 
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convincing corporate display of masculinity, still very little shaken by feminist women 

or dissenting men. (Connell, 2005, bls 77) 

Af frásögn Connell (2005) að dæma er ríkjandi karlmennsku viðhaldið í samsvörun 

milli menningarlegrar hugsjónar og stofnanabundins valds.  

Í gegnum tíðina hefur ríkjandi karlmennska breyst og telst vera á réttri leið. Ásta 

Jóhannsdóttir og Ingólfur V. Gíslason (2018) rannsökuðu viðhof ungra karla í Reykjavík til 

karlmennsku og hugmynda um karlmennsku. Eigindleg viðtöl þeirra við ungu mennina 

gáfu til kynna miklar breytingar á hugmyndum um karlmennsku. Ástæða þess að þau 

völdu Ísland sem vettvang segja þau vera eftirfarandi: „... society that has fairly rapidly 

moved in the direction of gender equality, seen as an ideal and promoted in legislation 

and in public discourse” (Ásta Jóhannsdóttir & Ingólfur V. Gíslason, 2018, bls. 6). Umræða 

meðal rannsakendanna og viðmælenda þróaðist oftar en ekki í átt að samanburði á 

„gömlum“ og „nýjum“ hugmyndum um karlmennsku. Viðmælendur nefndu þær af fyrra 

bragði og nýttu sér samanburðinn til þess að staðsetja sig sjálfa út frá því hvernig þeir sáu 

sjálfa sig út frá öðrum. Eitt af því sem viðmælendur nefndu sem „nýja“ hugmynd um 

karlmennsku er föðurhlutverkið. Sömuleiðis áttu rannsakendur ekki frumkvæðið að þeirri 

umræðu heldur spratt hún frá viðmælendum:  

They felt that society had moved toward more equality and that men and women 

should share parental responsibilities. The social and legal changes concerning 

paternity leave, and the changes in fatherhood practice have had an effect on the 

men in the study. (Ásta Jóhannsdóttir & Ingólfur V. Gíslason, 2018, bls 9)  

Þetta sýnir fram á að ekki aðeins þarf að eiga sér stað menningarleg og 

einstaklingsbundin breyting á hugmyndum samfélagsins um karlmennsku og feður heldur 

einnig lagalegar breytingar. Þetta gefur einnig frekari vísbendingu um að lagalegar 

breytingar skipti sköpum um það hvernig samfélag og menning þess túlkar jafnrétti 

kynjanna. Ennfremur gefur okkur þetta innsýn í að lagaleg skylda einstaklinga hefur áhrif 

á samfélag. Eins og einn viðmælandi þeirra orðaði það;  

I think that a real man is someone who admits that there are two breadwinners, who 

spends more time with his kids. Fathers who take paternity leave, preferably for 

more than three months, I think they are so cool. I think that is just so masculine you 

know!. (Ásta Jóhannsdóttir & Ingólfur V. Gíslason, 2018, bls. 9) 
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Af þessari frásögn að dæma er hægt að álykta að hugmyndir þessa unga manns um 

karlmennsku hafi breyst við það að fæðingarorlof feðra er viðurkennd iðkun karla. Að 

verja tíma með ungbarni sínu þykir tilheyra karlmennsku í samtímanum. 

2.3 Samtvinnun Mismunabreyta  

Samtvinnun mismunabreyta er kenning sem þróaðist út frá feminískri og marxískri 

hugmyndafræði. Kennigasmiðurinn er Kimberlé Williams Crenshaw og lagði hún fram 

kenninguna fyrst árið 1989. Crenshaw er lögfræðingur, heimspekingur og meðal þeirra 

fremstu í gagnrýnni kynþáttakenningu (e. critical race theory). Hún kennir við háskólana 

UCLA School of Law og Columbia Law School.  

Upphaflega er kenningin byggð á reynsluheimi svartra kvenna. Feminísmi einkenndist 

áður fyrr af reynsluheimi hvítra kvenna. Tvöföld jaðarsetning á sér stað meðal svartra 

kvenna sem gefur til kynna að reynsluheimur kvenna sem tilheyra annarri jaðarsettri 

sjálfsmynd (e. identity) er töluvert öðruvísi en þeirra sem eru hvítar. Crenshaw (1991) 

bendir á í umfjöllun sinni um svartar konur að „... the intersection of racism and sexism 

factors into black women's lives in ways that cannot be captured wholy by looking at the 

race or gender dimensions of those experiences separately (bls. 1244).“ Ekki aðeins eru 

svartar konur kúgaðar á sjálfsmyndum kynþáttar og kyns heldur einnig þáttum eins og 

stétt og kyngerfi. Það gefur tilefni til þess að ætla að samtvinnun mismunabreyta fólks  

„...highlights the need to account for multiple grounds of identity when considering how 

the social world is constructed (Crenshaw, 1991, bls. 1245).“ 

Í umfjöllun um sjálfsmyndir fólks og hvernig hópar, svo sem konur, innflytjendur, 

samkynhneigðir upplifa mismunun er mikilvægt að hafa í huga að einstaklingar eru 

samsettir af mörgum félagslegum sjálfsmyndum og aðstæðum. Mismunandi hópar 

upplifa mismunandi kúgun á mismunandi forsendum. Í slíkri umræðu er einnig mikilvægt 

að átta sig á að sjálfsmyndir einstaklinga geta skarast og því skapað sérstakar félagslegar 

aðstæður sem gefa einnig af sér sérstaka mismunun.  

Það sem einn einstaklingur upplifir sem kúgun getur annar upplifað að sé ekki 

athugavert þó þeir tilheyri sömu sjálfsmynd að einu leyti en gera það ekki í öðru. Slík staða 

getur verið byggð á félags- og menningarlegu umhverfi og landfræðilegri stöðu sem skapa 

sjálfsmyndir þeirra. Í textanum hér að framan frá Crenshaw (1991) er tekið dæmi um 
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svartar konur; hvernig þeirra sjálfsmyndir og umhverfi hafa áhrif á félagslega stöðu þeirra 

í Bandaríkjunum. Slík samtvinnun mismunabreyta á einnig við um aðra hópa.  

Til dæmis er reynsluheimur einstæðs föður á Íslandi sem tilheyrir lægri millistétt 

töluvert annar en þess föður sem er giftur eða í sambúð á Íslandi og tilheyrir efri stétt. 

Hér skarast félagslegar aðstæður þessara tveggja feðra. Annar þeirra er einstæður og 

innan lægri millistéttar og þar af leiðandi með lægri tekjur.  Hinn er giftur eða í sambúð 

og innan efri stéttar og hefur þar af leiðandi hærri tekjur. Þó að þeir séu báðir hvítir, 

ófatlaðir, gagnkynhneigðir feður og búi báðir í sama landi þá skarast félagslegar aðstæður 

í heimi fjölskyldu, heimilishaldi, stétt og efnahagi. Reynsluheimur beggja feðra á hlutverki 

sínu sem foreldri er þá ekki eingöngu bundinn við það að hafa getið af sér barn heldur 

einnig byggt á félags- og menningarbundnum sjálfsmyndum sem orsaka mismunandi 

upplifun á hlutverki hvors fyrir sig.  

Megináhersla kenningarinnar er að samtvinnun mismunabreyta sé kenningarlegt tól 

til að skilja hvernig þættir í félagslegum og pólitískum sjálfsmyndum einstaklinga svo sem 

kyn, kyngerfi, kynþáttur, stétt, færni/fötlun o.fl. geti sameinast um að skapa sérstaka 

stöðu mismununnar. Því er hægt að gera ráð fyrir því að skörun sjálfsmynda og félagslegs 

umhverfis einstaklinga skapi kúgun á sumum sviðum en forréttindi annars staðar. Í víðum 

skilningi þýðir það að samtvinnun mismunabreyta er notuð til að koma auga á 

samsetningu mismununar sem eru upplifaðar af samfélagsþegnum. Kenningin virkar í 

einstaklings- og samfélagslegu samhengi. Þetta birtist í því að hver og einn einstaklingur 

hefur meðferðis mörg kerfi og margs konar kúgun (e. oppression) sem umlykja líf hvers 

og eins. Einstaklingar eru bæði þátttakendur í mörgum ráðandi (e. dominant) hópum og 

einnig þátttakendur í víkjandi (e. subordinate) hópum (Levine-Rasky, 2011).  

Identity and exclusion are therefore multiple and complex contingent upon social, 

political, and ideological contexts that produce and sustain them. The terms of 

differentiation shift with time and political milieus. These include processes of 

domination, resistance, colonialism, nationalism, transnationalism, exile, and 

capitalism. The picture is thoroughly complex and contradictory. Intersecting social 

positions clash against institutions and policies that insist on difference and 

exacerbate inequities. (Levine-Rasky, 2011, bls. 242) 

Kenninguna má nýta til framfara félagslegra aðstæðna og ímynda ýmissa hópa. Jafn 

vel þeirra sem áður voru taldir ekki sæta mismunun, t.d. karlar sem eru feður í 

velferðarríkinu Íslandi. 
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2.4 Sjálfsmynd 

Áður en haldið er lengra í umjöllun okkar um feður er ágætt að skilgreina hugtakið 

sjálfsmynd (e. identity).  

Sjálfsmynd hefur verið lykil-hugtak innan mannfræðinnar síðan á áttunda áratug 

síðustu aldar. Hugtakinu er einnig deilt með öðrum fræðigreinum eins og félagsfræði og 

sálfræði. Sjálfsmynd, í mannfræðilegum skilningi, er það hvernig við teljum okkur vera í 

sambandi við aðra, þ.e. félagslega, menningarlega og líffræðilega (Finke & Sökefeld, 

2018). Við nýtum ekki aðeins sjálfsmyndir í sambandi við aðra og hverjum við tilheyrum, 

heldur einnig til að finna mun á milli okkar og þeirra sem við teljum okkur ekki tilheyra, 

þ.e. þá sem við teljum vera öðruvísi en við.  Thomas H. Eriksen (2015) greinir frá því að 

„...  the social identities of an actor as a series of concentric circles, which includes an 

increasing number of people as we move from the small to the large scale“ (Eriksen, 2015, 

bls 342). Það gefur okkur að við nýtum sjálfsmynd okkar til þess að bæði tilheyra og skilja 

okkur frá öðrum einstaklingum og hópum samfélags. Þar sem sjálfsmynd getur verið 

félagslega-, menningarlega- og líffræðilega bundin gefur það til kynna að sjálfsmynd er 

margþátta. Þessa þætti er hægt að hugsa sér sem einkenni. Einkennin eru því breytileg 

eftir félagslegum, menningarlegum og líffræðilegum mun einstaklinga og hópa. Félagsleg 

einkenni sjálfsmynda eru t.d. kyngervi, starf, menntun, stétt, efnahagur. Menningarleg 

einkenni eru t.d. þjóðerni (e. nationality), etnískur bakgrunnur (e. ethnicity), trú, 

hnattræn staðsetning. Líffræðleg einkenni eru t.d. kyn, kynþáttur/húðlitur, hárlitur, litur 

augna (Finke & Sökefeld, 2018). 

Sjálfsmynd (e. identity) er því samansafn einkenna og eiginleika sem teljum okkur 

tilheyra og ekki tilheyra sem einstaklingar og hluti af hóp. Því á sér stað óumflýjanleg 

„öðrun (e. othering)“ sem bundin er í félagslegri skipan okkar og samskiptum. Eitt skal 

haft í huga þegar hugsað er um sjálfsmynd eða sjálfsmyndir er að við tilheyrum ekki bara 

einum hópi heldur mörgum. Því verður reynsluheimur tveggja einstaklinga innan sama 

hóps ekki alltaf sá sami og er það skýrskotun í samtvinnun mismunabreyta. 

In other words, identity is not only about individual understandings but equally 

about social positions, statuses, and roles, which in turn tell people about norms and 

mutual expectations for interaction. ... This may imply that our self-understanding 
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is fluid and fragmented but it may also be conceptualized as a complex set of 

components that defines how we perceive ourselves in relation to multiple others 

without questioning our oneness as persons. (Finke & Sökefeld, 2018, bls 3-4)  

Sjálfsmyndir eru því upplifaðar sem hlutlægt og jafnvel sundurlaust gangverk 

einkenna sem fólk skilgreinir sig út frá. Mér finnst gangverk vera hentug myndlíking 

félagslegra athafna og aðstæðna. Ímyndum okkur að hver og einn einstaklingur í 

samfélagi sé tannhjól í gangverki samfélags. Tennur hvers tannhjóls eru sjálfsmyndir 

þeirra. Við hvert og eitt tilfelli þar sem tönnum skeytir saman til viðhalds gangverksins, 

þ.e. samfélagsins, eru tennur, þ.e. sjálfsmyndir, ávallt að ýta annarri tönn sem tilheyrir 

hinu tannhjólinu burt. Það þýðir að ein tönn er ríkjandi meðan önnur er víkjandi. Slíkt 

getur átt sér stað sitt á hvað eins og gerist í tannhjólum gangverka. Það skýrir því 

mismunabreyturnar og hvernig þær þjóna okkur í hag á sumum sviðum og óhag á öðrum 

sviðum. Það er vegna þess að reynsla, þekking og sjálfsmyndir hvers og eins eru 

mismunandi. Valdastrúktúr er því byggður á sjálfsmyndum og reynslu einstaklinganna af 

þeim öllum samansettum og einnig sitt í hverju lagi. 
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3 Faðir og Fjölskylda 

Það sem kemur fyrst og fremst upp í huga minn er hvað skilgreinir einstakling sem sinnir 

hlutverki föður? Hvaða eiginleika þarf hann að hafa, hverju þarf hann að sinna og hvað 

skilgreinir hlutverk hans, hvernig gegna einstaklingar hlutverkinu? Til þess að átta sig á því 

hver sé faðir er gott að hafa í huga að hlutverkinu er sinnt á mismunandi hátt allt eftir því 

hver menningarlegur og samélagslegur staða hlutverksins er. Til að greina hlutverkið 

betur byrja ég á að skilgreina lífræðilega skilgreiningu þess.  

Mary Maxwell Katz og Melvin J. Konner (1981) draga fram mörg sjónarhorn 

mannfræði í umræðu um hlutverk föður sem vert er að  huga að þegar kynjað hlutverk er 

annars vegar. Þau byrja til að mynda á að greina frá því hvernig þróunarlíffræði gefur 

vísbendingar um hvers vegna við fjölgum okkur og einnig um fjölbreytileika tegunda og 

aðlögunnar:  

Theory in evolutionary biology considers that the predominant behaviour patterns 

of a species are those that have maximized individual reproductive success. This is 

because the genes of those individuals who respond to any situation in a way that is 

reproductively advantageous to them are present in a higher frequency in 

subsequent generations. Thus differences in parental behavior between species (or 

any separately breeding populations) represent different patterns that have 

maximized individual reproductive success in particular ecological settings. (Katz & 

Konner, 1981, bls. 157)  

Út frá þessu getum við ályktað að meðal tegunda er fjölbreytileiki í  hlutverkaskipan 

og iðkun hlutverka því aðlöguð í samræmi við umhverfi, hvort heldur sem er félagslegt, 

menningarlegt eða efnislegt. Einnig gefur þetta okkur hugmynd um hversu fjölbreyttar 

menningarlegar aðstæður eru bæði meðal manna og annarra dýrategunda. Umhverfi og 

gen eru þarna allsráðandi í skilgreiningu um hlutverk og ástæður þess að koma af sér 

afkvæmi. 

Það skal haft í huga að líffræðileg skilgreining föður samræmist tvíhyggju skilgreiningu 

Ortner (1974) um kynjahlutverk: privat => nature => kona og  public => culture => karl 

Tvíhyggjan á hér vel við. Um leið og flóknir sálfræðilegir og samskiptaþættir hegðunar 

manneskjunar er bætt við umræðuna þá verður til form (e. pattern) félagslega sambanda. 

Það er hvaða sjálfsmyndum við tilheyrum og teljum okkur hluta af eins og kyn, stétt, 
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kyngervi, kynhneigð, trú, starf, hnattræn staða. Fjölbreytni undirflokka þessarra 

sjálfsmynda er mikil og þar af leiðandi er samsetning þeirra einnig fjölbreytt. Fjölbreytni 

fjölskyldumynstra, samfélaglegra stofnanna og menningarlegra skilgreininga á karli og 

konu hefur því áhrif á sjálfsmynd fólks sem er iðkuð og skynjuð á mismunandi hátt, allt 

eftir aðstæðum (Katz & Konner, 1981). 

Þegar hugsað er um hlutverkið foreldri í samfélagslegri skilgreiningu, þ.e. móðir eða 

faðir, eins og það birtist í umhverfi manneskjunnar bætast félagslegar lagskiptingar (e. 

layers) við. Þessi lög birtast síðan í félagslegum þáttum sem þurfa frekari skilgreiningar og 

athugunar til að meta hvert hlutverk föðurins er (Katz & Konner, 1981). Það er ekki aðeins 

hin efnislegi veruleiki á borð við hnattrænt og landfræðilegt umhverfi samfélags, heldur 

einnig félagslegur raunveruleiki sem bundinn er við menningarheim viðkomandi 

samfélags. Samkvæmt mannfræðingnum Edward B. Tylor (1871, bls. 1) er menning „... 

that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs and any 

other capabilities and habits acquired by man as member of society.“ Menningu er síðan 

hægt að þátta niður í kerfislæga samsetningu sjálfsmynda manneskja í viðkomandi 

samfélagi sem í þessari ritgerð er Ísland.  

Fjölskyldan er smæsta eining samfélagmyndar. Innan fjölskyldu er að finna þætti sem 

uppfylla kröfur þess sem skilgreinir samfélag. Samkvæmt Thomas H. Eriksen (2015) er 

samfélag byggt á að innan þess sé sameiginleg menning, tungumál, trú, gildi, viðmið, lög 

og reglur, efnahagskerfi, félagslegt samspil (e. social interaction) og deiling landfræðilegs 

félagssvæðis (e. social territory). Fjölskyldan uppfyllir þessar kröfur. Deiling landfræðilegs 

félagsvæðis væri heimilið, félagslegt samspil fælist í því að einstaklingar innan 

fjölskyldunnar eru sammála um það eiga í samskiptum hvert við annað, þau tala sama 

tungumálið, byggja á gildum og viðmiðum sem samhugur er um að sé öllum fyrir bestu 

og kennd yngri meðlimum fjölskyldunnar og þar með séð til þess að komandi kynslóðir 

muni þar með halda þeim gildum og viðmiðum uppi, trú og hefðir eru tengdar gildum og 

viðmiðum þar sem trú inniheldur oftar en ekki gildi einstaklingsins honum/henni til 

betrunar og samfélagsins í heild.  

Fjöldi fjölskyldumeðlima er misjafn og er fjölskyldan þjóðhverf (e. ethnocentric) í eðli 

sínu þar sem sterkt net og skilgreining þess hver tilheyrir þeim hópi sem fjölskyldan er og 

hver tilheyrir ekki, er í höndum hópsins (Eriksen, 2015).  
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Sögulegt samhengi getur aðstoðað við það að koma betur auga hvað hefur tekið 

breytingum í samfélagi og hvað það er sem hefur haft áhrif á fjölbreytileika þess. 

Sálfræðingurinn Silverstein (1996) bendir á að með tilkomu iðnbyltingarinnar og 

aðskilnaðar  fjölskyldulífs og atvinnu sköpuðust aðstæður þar sem feður neyddust til að 

eyða miklum og löngum tíma í burtu frá fjölskyldu sinni. Mæður urðu því stærri og 

veigameiri hluti af lífi barns en áður. Mæður voru því taldar hafa allar þær nauðsynlegu 

dyggðir sem þarf til að ala barn. Silverstein bendir einnig á að popp-menningin hafi haft 

mikil áhrif á þá hugmyndafræði að konur væru einstaklega hæfar til umönnunar barna 

vegna siðferðislegs hreinleika síns og tilfinningalegrar tillitsemi (bls 16). Þessa orðræðu 

um hreinleika og tilfinningasemi kvenna má einnig finna hjá Ortner (1974) og líka í 

áherslum fyrstu bylgju feminísma (Inga Dóra Björnsdóttir & Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1995). Með þessari menningarlegu þróun varð föðurhlutverkið nánast 

eingöngu bundið við fyrirvinnu (e. breadwinner). Það endurómar enn í skilgreiningum 

feðra fram til dagsins í dag. „The imporance of being the provider, of giving children ‘the 

right chance in life’ , was mentioned by ten of the eleven interwiewees as central to their 

definition them selfs as fathers, although it was not always seen in a positive light“ 

(White, 1994, bls. 123). 

Fyrirvinna er enn viðurkennd í vestrænum heimi. Það gefur okkur að ríkjandi 

karlmennska föðurhlutverksins er að sumu leyti fólgið í því að ætlast sé til þess að faðirinn 

taki ekki eins mikinn þátt í fjölskyldulífi (Machin, 2018).  

Hin nýi faðir, stundum kallaður „new father“ eða „the involved father“,  á 

Norðurlöndunum var hann rannsakaður og bent var á að það sem einkenni hin nýja föður 

er sameiginleg ábyrgð foreldrahlutverka og að í föðurhlutverkinu sé fólgin „móðurlegri“ 

umönnun (Farstad og Stefansen, 2015). 

For example, in the metanarrative of the “new father,“ fathers appear as caregivers 

and nurturers, while in “traditional“ narratives they appear as psychically distant but 

as fulfilling their parental duties by providing for their families’ economic needs. In 

the “dead beat“ and “paternity-free“ narratives the father completely fails in his 

duties. (Eerola & Huttunen, 2011, bls. 214) 

Gunnhild R. Farstad og Kari Stefansen (2015) ræða einnig ráðandi-frásögn (e. 

metanarrative). Ráðandi-frásögn er það sem við myndum segja að beri með sér ríkjandi 

karlmennskuhugmyndir um hlutverk föðurins. Hér sjáum við hvernig slíkar hugmyndir 
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hafa þróast frá því að vera helstu hugmyndina meðal þeirra tíu feðra sem Farstad og 

Stefansen ræddu við á Íslandi. Aftur á móti hefur sú hugmynd orðið úrelt sem reynt er að 

fjarlægjast, en engu að síður þrífst hún einnig meðal samfélaga sem eru talin hvað fremst 

í jafnrétti kynja.  

Það er mjög jákvætt að samfélög á borð við Ísland séu farin að fjarlægja sig ríkjandi 

karlmennskuhugmyndum og vona ég að sú þróun haldi áfram. Enda eru Norrænar þjóðir  

þekktar fyrir framúrskarandi jafnréttisstefnu í fjölskyldulöggjöf sinni.  
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4 Jöfn skipting ábyrgðar 

Hin hefðbundna kjarnafjölskylda (e. nuclear family), þ.e. karl, kona og barn/börn, er mikið 

að breytast og fjölbreyttara fjölskylduform hefur rutt sér til rúms. Vestræn samfélög, þar 

á meðal Ísland, hafa byggt lagalega, efnahagslega og menningarlega umgjörð um 

fjölskylduna á forsendum kjarnafjölskyldunnar eins og hún birtist okkur fyrr á tímum. 

Fjölbreytt fjölskyldumynstur er viðurkennt nú til dags. Í kringum 1970, þegar konur 

streymdu út á vinnumarkaðinn í kjölfar kvennréttindabaráttunnar, lét fjölbreyttara 

fjölskylduform á sér kræla sem uppbrot í og ögrun við kjarnafjölskylduna. Einnig hafði það 

í för með sér að skilnaðir urðu tíðari (Guðný B. Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2014). Sú 

umgjörð sem greint er frá hér að framan hefur aftrað ýmsum nýjum fjölskildugerðum á 

borð við einstæða foreldra og samkynhneigða foreldra og hægt á þróun fjölskyldna sem 

ekki falla undir skilgreiningu kjarnafjölskyldunnar.  

Í rannsókn sinni á fjölskyldustefnu Íslands frá árinu 1944 til 1984 greinir Guðný B. 

Eydal (2005) frá því að ekki aðeins hafi pólitísk öfl á Alþingi haft áhrif á breytingar heldur 

höfðu kvennahreyfingar, stéttarfélög atvinnumarkaðarins, félög atvinnulífs einnig áhrif á 

mótun löggjafar um fjölskyldukosti (e. family benifits) og fæðingarorlof (Guðný B. Eydal, 

2005; Ingólfur V. Gíslason, 2007; Stefán Ólafsson, 1999). Á tíunda áratug síðustu aldar 

tóku Norðurlöndin sig saman um að innleiða fjölskyldustefnu sem yrði bundin í lög. Lögð 

var mikil áhersla á réttindi barna og tók stefnan mið af þörfum þeirra. Íslensk 

fjölskyldulöggjöf hefur þróast í náinni samvinnu við hin Norðurlöndin. Allt fram á níunda 

áratug síðustu aldar hafði fjölskyldustefna (e. family policy) nánast ekkert komið fram í 

umræðu Alþingis Íslands (Guðný B. Eydal & Ingólfur V. Gíslason, 2014).  

Jafnrétti kynjanna hefur verið á pólitískri dagskrá meðal Norðurlandanna í nokkra 

áratugi. Þökk sé lýðræðisvæðingu og aukinni pólitískri áherslu á að styrkja 

atvinnumarkaðinn (Anttonen, Häikiö, Stefánsson & Sipilä, 2012). Upphaflega var 

hugmyndin að auka tækifæri kvenna í atvinnulífinu og í pólitík (Hernes, 1987). Þar með 

var lagður grunnur að jafnrétti kynjanna. Það hefur reyndist erfitt að skapa jafnrétti á 

atvinnumarkaði án þess að skapa jafnrétti í heimilishaldi á sjötta og sjöunda áratug 

síðustu aldar. Lítið sást til þess að feður tækju virkan þátt í fjölskyldulífi og umönnun barna 

(Eydal, Gíslason, Rostgaard, Brandth, Duvader & Lammi-Taskula, 2015). Þetta breyttist til 

muna á tíunda áratug síðustu aldar.  
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Árið 1994 var ár fjölskylunnar meðal Sameinuðu Þjóðanna og á þingi Sameinuðu 

þjóðanna voru sett fram markmið um að skapa heildræna fjölskyldusefnu. Árið 1997 

viðurkenndi Alþingi Íslands þörfina fyrir stefnuna með því að samþykkja 

þingsályktunartillögu um sköpun fjölskyldustefnu. Jafnhilða voru gerðar viðeigandi 

ráðstafanir til að styrkja stöðu fjölskyldunnar. Meginmarkmið þessara stefnu var að leggja 

áherslu á að fjölskyldan sem meginstoð  íslensks samfélags og uppsprettu mennskra gilda. 

Í þeim tilgangi skyldu þessi gildi vera styrkt, þeim veitt aðhald og þau skyldu varin, óháð 

fjölskyldugerð (Eydal, o.fl., 2015). Ein af áhrifameiri lögum sem voru innleidd vegna 

fjölskyldustefnunnar  var fæðingarorlof feðra árið 2000 (Ingólfur V. Gíslason, 2007, 2009).  

Álitskannanir á Íslandi frá tíunda áratug 20. aldar sýndu fram á að íslenskir karlar vildu 

vinna færri klukkustundir og verja meiri tíma með fjölskyldunni. Hófst þá mikilvæg vinna 

í málefnum karla sem færðist inn í pólitíska dagskrá og ásamt stéttarfélögum var farið að 

kanna stöðu karla og þá sérstaklega innan fjölskyldunnar (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Það 

leyddi af sér samhljóða lögjöf frá Alþingi árið 2000, þriggja mánaða fæðingarorlof feðra 

sem aðeins þeir sjálfir geta nýtt. Lögin tóku fullt gildi árið 2003 (Ingólfur V. Gíslason, 2007, 

2009).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka feðra í umönnun barna og heimilislífi í kjölfar 

innleiðingar fæðingarorlofs feðra hefur aukist. Hlutfall feðra sem tóku sér fæðingarorlof 

fyrir löggjöfina árið 2000 var á bilinu 0,2 - 0,4%. Í kjölfarið jókst það til muna og nýttu allt 

að 80% til 90% feðra rétt sinn til fæðingarorlofs (Ásdís A. Arnalds, Guðný B, Eydal, & 

Ingólfur V. Gíslason, 2013; Guðný B. Eydal & Ingólfur V. Gíslason, 2014). Það virðist hafa 

þær afleiðingar að ungir karlar sem vaxa úr grasi á fyrstu tíu árum 21. aldar ólust upp við 

annað viðhorf gagnvart föðurhlutverkinu en karlar af kynslóðunum á undan (Farstad & 

Stefansen, 2015; Ingólfur V. Gíslason, 2009).  Það hefur meðal annars birst í breytingu á 

ríkjandindi karlmennsku hugmyndum yfir í umvefjandi karlmennsku (e. inclusive 

masculinity), t.d. „decent father“ og „caring father“ verið sett fram og rutt sér til rúms í 

almennri orðræðu íslensks samfélags (Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2011). Eric Anderson 

og Mark McCormac (2015) vilja halda því fram að karlmenn hafi tekið breytingu frá 

ríkjandi karlmennsku til umvefjandi karlmennsku. Samkvæmt kennismíð Eric Anderson 

(2009, 2011) um umvefjandi karlmennsku felur hún í sér að karlar eru líklegri til að tjá 

tilfinningar sínar og líkamlega nánd á borð við faðmlag. Ennfremur gefa þeir til kynna að 
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umvefjandi karlmennska beri ekki með sér homophobiu vegna þess að karlar nútímans 

finni sig ekki knúna til að sýna fram á karlmennsku sína með því að fjarlægja sig 

hegðunarmynstri og iðkun sem er talin kvenleg.    

Change is always something that happens to sex roles, that impinges on them. It 

comes from outside, as in discussions of how technological and economic changes 

demand a shift to a 'modern' male role for men. Or it comes from inside the person, 

from the 'real self' that protests against the artificial restrictions of constraining 

roles. (Donaldson, 1993, bls. 643) 

Hlutverk feðra hefur tekið stakkaskiptum undanfarin 30 ár á Norðurlöndum. Ein af 

þeim ástæðum er stefna sem Norðurlöndin hafa innleitt í samfélaginu, oftast kölluð „dual 

earner/dual care model“ (Eydal, o.fl., 2015). Þessi stefna byggir á því, eins og fram kemur 

í nafni hennar, að á heimilum og/eða meðal fjölskyldna sé lögð áhersla á að báðir foreldrar 

taki virkan þátt í atvinnulífi sem og heimilislífi. Þá er átt við að báðir einstaklingar séu 

fyrirvinnur (e. breadwinners) og umönnunargjafar (e. caregivers) barna. Þessa breytingu 

á stjórnar- og stefnuháttum pólitískra yfirvalda á Norðurlöndunum má rekja allt aftur til 

fyrstu bylgju feminísmans í kring um aldamót 20. aldarinnar (Banks, 1986).  

Framfarir í jafnrétti kynjanna hefur verið á pólitískri stefnuskrá Norðurlandanna í 

áratugi. Ekki aðeins sem lýðræðisleg framför heldur einnig sem pólitískur metnaður til að 

auka þátttöku samfélagsþegna á atvinnumarkaði (Anttonen, Haikiö, & Stefánsson, 2012). 

Ein þeirra pólitísku aðgerða sem Norðurlöndin hafa brugðið til að jafna stöðu kynjanna, 

jafnt á atvinnumarkaði sem og heimili, er fæðingarorlof feðra (Eydal, o.fl., 2015). Misjafnt 

er þó hvernig högum er háttað milli landa þegar kemur að fæðingarorlofi feðra.  

Usually it doesn’t suffice to be a father to have rights to parental leave as it does in 

the case of mothers. This state of affairs is in clear contrast to the developments in 

family law, mentioned in the introduction, which have been aimed at ensuring both 

parents the possibilities to care for their children regardless of the nature of the 

parental relationship and residency. (Eydal, o.fl., 2015, bls. 172-173) 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2020) eru 6 fjölskyldugerðir sem kalla mætti 

kjarnafjölskyldu. (1) Hjónaband án barna, (2) hjónaband með börnum, (3) óvígð sambúð 

án barna, (4) óvígð sambúð með börnum, (5) karl með börn og (6) kona með börn. Ef litið 

er til sögulegrar þróunar fjölskyldna á Íslandi má sjá að það hefur verið algengara meðal 

Íslendinga að eignast börn utan hjónabands miðað við hin Norðurlöndin (Gísli Ágúst 

Gunnlaugsson, 1988). Hlutföll fjölskyldugerða eru eftirfarandi (Eydal & Gíslason, 2014).  
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Tafla 1: Hlutfall kjarnafjölskyldna á Íslandi eftir fjölskyldugerð árin 2012 og 2020 

 Hjón án 

barna 

Hjón með 

börn 

Óvígð 

sambúð 

án barna 

Óvígð 

sambúð 

með börn 

Kona með 

börn 

Karl með 

börn 

Hlutfall í % 

árið 2012 

37,4 % 29,7 % 4,2 % 12,6 % 14,8 % 1,4 % 

Hlutfall í % 

árið 2020 

40,1 % 27,3 % 5,4 % 12,5 % 12,9 % 1,7 % 

 

Hlutfall einstæðra foreldra á Íslandi er um það bil á pari við einstæða foreldra á hinum 

Norðurlönunum. Munur milli einstæðra mæðra og feðra er aftur á móti töluvert meiri á 

Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd. Einstæðir feður eru töluvert færri á Íslandi en 

annars staðar á Norðurlöndum (Guðný B. Eydal & Ingólfur V. Gíslason, 2014). Í næsta kafla 

verður rýnt í ástæður þessa munar á tíðni ólíkra fjölskyldugerða.    
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5 Áskoranir í Málefnum Feðra á Íslandi 

Eins og fram hefur komið hér að framan er jafnrétti á Íslandi mikið og fremst á 

heimsmælikvarða (Gender Gap Report, 2020). Það er þó víða brotinn pottur er kemur að 

jafnréttismálum á Íslandi sem samfélagið og stjórnvöld mætti huga að. Þegar kemur að 

málefnum feðra. Jafnrétti til umönnunar barns síns í hjónabandi og/eða sambúð er svipað 

og hjá nágrannalöndum okkar. Aftur á móti þegar skilnaður eða sambúðarslit verða bætist 

við mismunabreyta hjá báðum foreldrum (Guðný B. Eydal & Ingólfur V. Gíslason, 2014). 

Mismunabreytan einstætt foreldri samtvinnast hlutverkunum móður og föður. Í töflu 1 

hér að framan er greinilegur munur á skráningu einstæðra mæðra/kvenna og einstæðra 

feðra/karla. Þegar þessi mismunabreyta bætist við föður er hætt við að réttur hans sé 

ekki jafn á við móður. 

Í kaflanum hér að framan var velt upp hvers vegna sé svo mikill munur á kyni foreldra 

með skráð börn í sinni umsjá.  Hægt að spyrja; hvers vegna ætli Ísland standi ekki jafnvel 

að vígi þar og önnur Norðurlönd? Svar við þessari spurningu er ekki einfalt. En það er ekki 

ómögulegt að svara henni þó margþátta sé hún. Segja má að lausnir og áskoranir séu 

bundnar í lagalegum, menningarlegum og stjónsýslulegum þáttum.  

5.1 Áskoranir í lögum, reglugerðum og stjórnsýslu 

Lagalegur rammi í kringum foreldra sem ekki eru gift, í sambúð eða sambandi er 

ábótavant þegar kemur að tækifærum til að sinna barninu ef gengið er út frá jafnrétti 

kynjanna. Í aðstæðum foreldra á Íslandi sem ekki eru gift, í sambúð og/eða í sambandi 

getur barn eða börn aðeins átt eitt lögheimili. Þó geta gift hjón átt sitt hvort lögheimilið. 

Lögheimili er sá staður sem skilgreindur er sem einstaklingur á fasta búsetu (Þjóðskrá, 

2020). Þó hefur þróun heimilisaðstæðna hjá börnum verið þvert á það að eiga aðeins eina 

fasta búsetu þegar foreldrar eru ekki gift, í sambúð eða í sambandi. Í dag virðist þróunin 

vera slík að foreldrar komi sér saman um það að barn eða börn þeirra njóti jafn mikils 

tíma og umönnunar hjá hvoru foreldri fyrir sig. Það er að segja að eftir skilnað eða 

sambúðarslit skipta foreldrar með sér tíma með börnum sínum milli vikna, í almennri 

orðræðu er það kallað viku/viku skipting (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 

2008; Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008). Það foreldri sem barn hefur 

lögheimili hjá er aðnjótandi ýmissa réttinda sem einstætt foreldri. Hitt foreldrið er ekki 
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aðnjótandi sömu réttinda og fellur undir lögbundna skilgreiningu sem kallast 

„umgengnisforeldri“ (Sýslumenn, 2020).  

Í flestum tilfellum þegar foreldrar eru ekki gift, í sambúð eða í sambandi, fer lögheimili 

barns sjálfkrafa til móðurinnar. „Öll börn eru tengd við kennitölu móður sinnar á 

grundvelli upplýsinga á fæðingartilkynningu eða –vottorði“ (Þjóðskrá Íslands, 2020b, 

efnisgrein 2). Viðurkennt er meðal Sýslumannsembætta Íslands að réttarstaða 

lögheimilisforeldris og umgengnisforeldis er ekki sú sama (Sýslumenn, 2020). Ef 

meðvitund stofnana á borð við Sýlsumannsembætti er um slíkt misræmi, hvers vegna 

viðhelst það?  

Færa mætti rök fyrir því að slíkur aðstæður við sambandsslit eða skilnað sé viðhald á 

ríkjandi hugmyndum um karlmennsku þar sem gert er ráð fyrir því að faðirinn sé fyrirvinna 

og taki ekki virkan þátt í lífi barnsins eða barnanna. Oft og tíðum þarf því faðirinn að greiða 

meðlag með barninu og nýtur hvorki barnalífeyris né barnabóta eða annarra 

ríkisframlaga. Eins og sést á töflu 1 hér að framan er hlutfall einstæðra mæðra töluvert 

hærra en einstæðra feðra. Það er áhugavert að lögheimili barns skuli eingöngu vera tengt 

við kennitölu móður, en ekki föður, þó að samkvæmt barnalögum beri mæðrum lagaleg 

skylda til að feðra barn sitt (Þjóðskrá, 2020).  

Eins og fram kemur í tölununum í töflu 1 hér að framan sem og í lögum og reglugerðir 

sem nefnd hafa verið hér að framan, virðist vera sem svo að sá halli sem sést í tölunum 

sé bundinn í þeirri lagaumgjörð sem gerð hefur verið í kringum foreldra og börn þeirra 

eftir skilnað eða sambúðarslit eða bindingu þess efnis að barn sé alltaf eingöngu tengt 

kennitölu móður. Það verður til þess að einstæðir feður hafa ekki jafnan styrk eða rétt til 

að annast börn sín og börnin gætu þess vegna átt jöfn tækfæri til umönnunar frá föður 

sínum til jafns við móður.  

Það mætti segja að meðlagskerfi Íslands sé að nokkru leyti ábótavant. 

Innheimtustofnun sveitarfélaga sér um að innheimta og greiða út meðlag til þeirra sem 

óska eftir því. Í skilgreiningu Innheimtustofnunar sveitarfélaga er meðlagsgreiðandi 

skilgreindur sem „kynforeldri eða kjörforeldri sem meðlagsákvörðun kveður á um að skuli 

greiða meðlag“ og meðlagsmóttakandi skilgreindur sem „sá sem fer með forsjá barns eða 

barn býr hjá samkvæmt lögmætri skipan og meðlagsákvörðun kveður á um að skuli þiggja 

meðlag“ (Reglugerð nr. 954, 2009, bls. 1). Skilgreiningar þessar samræmast ekki því þegar 
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foreldrar eru með svo kallaða sameiginlega forsjá. Sameiginleg forsjá var tekin upp í 

Barnalögum árið 1992 og lögfest árið 2006 (Þskj. 1427, 140. lögþ. 2011-12). Hugmyndin 

um sameiginlega forsjá byggist á því að foreldrarnir séu færir um að vinna saman að 

velferð barnsins jafnvel þótt þeir sjálfir séu ekki búnir að gera upp sín eigin tilfinninga – 

eða hagsmunamál í öðrum efnum að fullu (Sigrún  Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 

2000). Samkvæmt sameiginlegri forsjá geta báðir foreldrar farið með forsjá barns síns. Þó 

er lögheimilisforeldri heimilt að sækja meðlagsgreiðslur til Innheimtustofnunar 

sveitarfélaga þrátt fyrir sameiginlega forsjá og er því umgengnisforeldri skylt að greiða 

meðlag eftir því. Ef lögheimilsforeldri hefur sérstaka ástæðu til hefur viðkomandi einnig 

rétt til að sækja meðlagsgreiðslur allt að 12 mánuði aftur í tímann (Reglugerð nr. 954, 

2009, bls. 2). 

Síðan Innheimtustofnun sveitarfélaga var sett á fót árið 1972 hafa karlar/feður alltaf 

verið í meirihluta þeirra sem borga meðlag. Munur milli mæðra og feðra sem borga 

meðlag minnkar þó ár frá ári, sem er vísbending um að jafnrétti sé að aukast í þessum 

málaflokki. Í lok ársins 2019 voru kvenkyns greiðendur meðlags 727 og karlkyns 

greiðendur meðlags 9.883 (Innheimtustofnun sveitafélaga, 2020).  

 

5.2 Menningarlegar og Samfélagslegar Áskoranir 

Föðurhlutverkið eins og það birtist í formgerð laga og reglna þarfnast breytinga í samræmi 

við jafnréttislög og miklar áskoranir sem takast þarf á við. Þó hefur samfélagið tekið 

breytingum síðan lög hafa verið sett í kring um fjölskyldur og börn eins og áður hefur 

komið fram.  

Ein áskorun gæti verið sú að vestrænn heimur upphefur genatíska tengingu foreldra 

(e. biological-parent) við barn umfram félagslegt foreldri (e. social-parent) (Machin, 

2018).  

Annað sem vert er að skoða er það hvernig samfélagslegt viðhorf til feðra hefur þann 

ósýnilega vegg sem mætti kalla holdgerving ríkjandi karlmennsku. Það er að fremur er 

litið á karla að vera líklegri til að beita ofbeldi gagnvart öðru fólki og í þessu samhengi 

gagnvart börnum. Sem dæmi má nefna að feður hafa lýst því hvernig þeir þurfa að tipla á 
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tánum í sérstökum aðstæðum, til 

dæmis á leikvöllum og í 

almenningsgörðum (Ducet, 2006). 

Slíka frásögn varð höfundur var við 

á Facebook fyrir ári síðan. Þann 29. 

mars 2019 deildi faðir  reynslu sinni af 

því að sækja dóttur sína af 

fimleikaæfingu. Á vegg við búningsklefa 

barnanna blöstu við skilaboð þar sem 

karlyns forráðamenn eru vinsamlegast 

beðnir um að fara ekki inn í klefann. Í 

frásögn sinni lýsir hann því hvernig hann 

stóð við hlið annarra feðra sem litu út 

eins og þeir væru að bíða eftir því að 

fara inn í dómssal. Faðirinn bendir þar á 

það sem við getum kallað „viðhald 

ríkjandi karlmennsku“.  Með 

skilaboðum sem þessum sé verið að koma á framfæri við fimleikastúlkurnar að 

karlmönnum sé ekki treystandi og konum sé aftur á móti frekar treystandi.  

Mynd 1 er dæmi um samfélagslegar og menningarlegar áskoranir sem íslenskt 

samfélag þarf að takast á við ásamt áskorunum innan laga og stjórnsýslu. Hvers vegna er 

eingöngu karlkyns forráðamönnum, þ.e. feðrum, meinaður aðgangur að klefum barnanna 

en ekki kvenkyns forráðamönnum, þ.e. mæðrum? Þetta samræmist frásögnum feðra sem 

Andrea Doucet (2006) greinir frá. Þar segja þeir meðal annars frá upplifunum af því að 

vera litnir hornauga þegar kemur að umönnun barna og að umgangast börn.  

Andrea Doucet (2006) greinir frá því að útfærsla sjálfsmyndar hefur siðferðislegar 

víddir. Samhliða sjálfsmynd fólks eru hugmyndir um siðferði sem eru metnar út frá 

táknfræðilegri gagnkvæmni skilnings einstaklinga milli hugmynda um eigið sjálf og 

annarra (Barker, 1994; Daly, 1996, 2002; Finch & Manson, 1993; McMahon, 1995). Þar 

sem umönnun barna felur í sér margar mismunandi félagslegar aðstæður geta þær verið 

kynjaðar. Viðkomandi menningarheimur sem til umfjöllunar er hverju sinni getur þótt eitt 

Mynd 1. 
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kyn eiga meiri hlutdeild eða eiga betur við í einum aðstæðum fremur en öðrum. Umönnun 

barna felur í sér umfangsmikla tengslamyndun í kringum barn sitt ásamt því að viðhalda 

samskiptum og sambandi við aðra foreldra og börn þeirra. Þessi tengsl í kringum börn, 

sérstaklega leikskólabörn, er að mestu á höndum mæðranna. Margir feður tala um það 

hvernig þeir þurfi að fara varlega í slíkum aðstæðum þar sem það gæti hugsanlega verið 

eitthvað truflandi við nærveru þeirra samanborið við mæður. Þessar aðstæður birtast 

helst þegar feður sjá um börn annarra eins og þegar einstæðir feður halda næturgistingar 

partý (e. sleepover-parties) stúlkna. Einnig má nefna þegar feður sjá óþekkta karla verja 

löngum tíma við staði þar sem börn koma saman eins og við almenningsgarða, leikvelli og 

skóla. Feður hafa lagt áherslu á fyrri tvö dæmin um það að þurfa að fara varlega í 

aðstæðunum vegna sjálfsmyndar siðferðislegra dóma frá öðrum í aðstæðunum. Það gefur 

til kynna að það skipti máli hvenær og hvar faðir og barn geta notið samvista án 

siðferðislegra efasemda. Það er því tími og rými kynjaðra félagslegra sambanda sem 

mætti mögulega rannsaka frekar (Doucet, 2006). 

Skilaboð sem þessi á mynd 1 viðhalda ríkjandi karlmennsku hugmyndum okkar um 

karla og feður. Þau gefa til kynna að karlar/feður séu ekki hæfir til að líta eftir börnum án 

þess að eitthvað slæmt komi upp á. Það er gert ráð fyrir því að karlar, fremur en konur, 

séu líklegri til þess að beita börnin ofbeldi, líkamlegu, kynferðislegu eða öðru.  

Ljóst er að eitthvað þarf að breytast, bæði í lögum, reglugerðum og stjórnsýslu ásamt 

menningarlegum viðhorfum.  
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Umræður og lokaorð

Síðan ég hóf gagnasöfnun og skrif á þessari ritgerð hefur þekking mín á föðurhlutverkinu 

aukist mjög. Ástæður á borð við iðnbyltinguna, hvernig hún fjarlægði föðurinn frá 

heimilinu, og feminísk hreyfing, jafnréttisbarátta, hefur haft áhrif á það hvernig staða 

hlutverksins er og hvernig samfélag okkar staðsetur það í samfélagi.     

Þrátt fyrir miklar framfarir í málefnum feðra á hnattrænum skala þykir mér vert að 

nefna að frá árinu 1986 hafa fæst börn verið fædd inn í hjónaband. 18% barna Árið 2015 

fæddust þar sem móðir var hvorki í sambúð né gift. Sem mér þykir gott og blessað en 

aftur á móti gefur okkur einnig að tæplega 18% feðra árið 2015 eignuðust barn. Ég segi 

tæplega 18% vegna laga um tæknifrjóvgun og mögulegt andlát föðurs.  Fjölskylda með 

einstætt foreldri sem eini umönnunargjafi og framfærslu aðili á oftar en ekki erfiðara með 

að halda utan um hlutina en fjölskylda þar sem tveir einstaklingar deila með sér ábyrgð 

og utan um haldi fjölskyldunnar (Guðný B. Eydal, 2018). Frá árinu 1997 hefur það verið á 

borði fjölskyldulöggjafar og Alþingis að gera báðum foreldrum það kleift að hafa 

vinnumarkaði og afla tekna ásamt því að annast barn/börn sín og tryggja efnahagslega 

velferð allrafjölskyldna óháð fjölskyldumynstri (Alþingi, 1997). Engu að síður viðurkennir 

stofnun Sýslumannsembættis það að réttarstaða lögheimilisforeldris og 

umgenginsforeldris sé ekki sú sama. Mér þykir vert að draga fram þá alyktun að slíkar 

hugmyndir á borð við ríkjandi karlmennsku geta aftrað menningarlegri og samfélagslegri 

framför okkar til jafnréttis kynja. Í þessari ritgerð er sýnt fram á slíkt ójafnvægi í gegn um 

stöðu feðra á Íslandi. Sú löggjöf og þær menningarlegu hindranir sem þrífast hér eru 

meðal þessara ríkjandi karlmennsku hugmynda. Þær hugmyndir geta hægt á auknum  

jöfnuði kynjanna og hreinlega unnið gegn honum. Ef draga myndi úr ríkjandi karlmennsku 

og hún jafnvel líða undir lok, myndi það opna bæði svæði Ortner (1974), þ.e. domestic 

sphere og cultural sphere, fyrir bæði kyn á jöfnum grundvelli. Því stjórnvöld og stjórnsýsla 

virðast gleyma því að „One of the most significant impediments to equality for women in 

the public world is the failure of men to assume equal responsibility in the private world 

of the family (Silverstein, 1996, bls. 5).“ Þrátt fyrir að við höfum fjarlægst slíkar hugmyndir 

að einhverju leyti, en þó ekki öllu. Ég tel að það væri stórt og mikilvægt skref í réttindum 

barna og jafnrétti kynja væri tekið með því að gera barni það kleift að eiga lögheimili hjá 

báðum foreldrum.  
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Í gegn um samruna mismunabreyta og þerrar kerfislægu hafta sem er innan íslenskrar 

stjórnsýslu í kafla 5.1, er greinilegt að það er ekki samasem merki milli foreldra. Eins og 

máltækið segir „það er ekki sama Jón og séra Jón”. Það hreinlega skiptir máli í lögum, 

reglugerðum og innan stjórnsýslu hvaða sjálfsmyndum þú tilheyrir til þess að vera 

viðurkennt foreldri til jafns við hitt.  

Guðný B. Eydal (2018) hefur sýnt fram á það að stuðningur frá hinu opinbera til 

einstæðra foreldra sé ekki í samræmi við markmið stjórnvalda að foreldrar geti sinnt 

heimilislífi og atvinnu til jafns. Einnig eru einstæðir foreldrar í frekari hættu til fátæktar 

samanborið við fjölskyldur þar sem eru tveir einstaklingar sem sjá um tekjuöflun, 

efnahagsleg staða þeirra er ekki jafn traust.  

Af fenginni reynslu sem umgengnisforeldri í sjö ár má ég til með að nefna að þeir sem 

falla undir skilgreininguna umgengnisforeldri eiga það til að lenda á kerfislegum veggjum. 

Þessir veggir geta aftrað því að umgengnisforeldrið upplifi sem fullgilt foreldri barns síns. 

Sem dæmi um þessa veggi eru umgengnisforeldrar ekki fær um að sækja um 

leikskólapláss, frístundir, íþróttaiðkun, tónlistariðkun, stofna bankareikning á kennitölu 

barn síns, ekki aðnjótandi ríkisframlaga á borð við barnabætur, barnalífeyri og 

frístundastyrk o.fl. Þetta bendir ekki aðeins til þess að staða barnsins sé ekki jöfn við að 

njóta umönnunar frá báðum foreldrunum heldur einnig að umgengnisforeldri er ekki fært 

um að annast barnið á sama hátt og löheimilisforeldri. Það skapar reynsluheim þar sem 

umgengnisforeldri, sem í flestum tilfellum er faðirinn, upplifir sig ekki geta haft jafn mikil 

áhrif á líf barn síns tekið ákvarðanir, fylgst með lífi þess í hversdagsleikanum og boðið upp 

á jafn mikla umönnun. Samkvæmt Guðný B. Eydal og Hrefnu Friðriksdóttur (2012) er 

megin áhersla þess að vera umgengnisforeldri að greiða með barni, óháð aðstæðum 

beggja foreldra. 

Þegar fæðingarorlof feðra var lögfest árið 2000 varð kúfvending á því hversu margir 

feður vörðu tíma með barni sínu og tóku sér fæðingarorlof. Úr innan við 1% feðra í allt að 

90% (sjá kafla 4) sem eru yfirþyrmandi breytingar á svo stuttum tíma. Það gefur okkur 

innsýni í það að lagaleg skylda einstaklinga hefur áhrif á samfélag okkar og það hvernig 

við lítum á hlutverk á borð við feður. Íslenskt velferðarkerfi hefur veitt minni stuðning við 

fjölskyldur með ung börn heldur en hin norðurlöndin og sú staðreynd að meira en ein af 

hverju fjórum fjölskyldum eru einstæðisforeldri sýnir fram á að eitthvað þarf að gerast 
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innan kerfislægrar velferðar Íslands (Guðný B. Eydal, 2018). Þetta bentir Ortner (1974) 

einnig á, að breyta þurfi lögum og reglum til þess að samfélag taki breytingum. Það sáum 

við svart á hvítu gerast með innleiðingu fæðingarorlofs feðra. 

Þó er ekki öll nótt úti enn. Sigrún Júlíusdóttir (2009) komst að því að 24% börn 

fráskildra foreldra eyddu jafn miklum tíma hjá báðum foreldrum sínum, eða 50/50, önnur 

24% barna fráskildra foreldra eyddu eins miklum tíma hjá hvoru foreldrinu eins og þau 

vildu, 35% voru 6-8 daga á mánuði hjá umgengnisforeldinu og 2,2% eyddu engum tíma 

hjá umgengnisforeldrinu. Því er hægt að álykta að samfélag Íslands hefur færst nær 

jafnrétti heldur en núverandi kerfislægur strúktúr í kring um fjölskyldulöggjöf. Sem er 

mjög jákvætt. Rétt eins og Ortner (1974) segir, til þess að samfélög færist nær jafnrétti 

þurfi menningarlegar og lagalegar breytingar að eiga sér stað samtímis.  

Þessi ritgerðarskrif hafa gefið mér mikið af upplýsingum um stöðu feðra á Íslandi og 

stöðu mína sem faðir. Fyst og fremst hafa skrifin þó gefið mér hugarró og skilning á 

aðstæðum feðra, hvort heldur sem er einstæðir, giftir, í sambúð eða hverri annarri 

fjölskyldugerð sem þeir eru í. 
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