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Þjóðarspegillinn, ráðstefna um rannsóknir í félagsvísindum er nú haldinn í ellefta skipti 
í Háskóla Íslands. Sem fyrr er markmið ráðstefnunnar að kynna rannsóknir á sviðinu 
og opna almenningi aðgang að þeim.  

Á undanförnum árum hefur ráðstefnurit Þjóðarspegilsins verið prentað. Að þessu 
sinni er ritið aðeins gefið út á rafrænu formi og í opnum aðgangi á vefnum. Til-
gangurinn er að stuðla að enn frekari kynningu á rannsóknum og auðvelda aðgengi að 
þeim. Útgáfan birtist í tveimur hlutum fyrir hverja deild félagsvísindasviðs; annar 
þeirra er ritrýndur og hinn ritstýrður. 

Í hluta Félagsráðgjafardeildar eru birtar 10 fræðigreinar, sjö ritrýndar og þrjár 
ritstýrðar. Starfsfólk félagsráðgjafardeildar eru höfundar og meðhöfundar sjö þessara 
tíu greina. Tvær greinar byggja á rannsóknarverkefnum úr meistaranámi og ein á rann-
sóknum höfundar í doktorsnámi. Greinarnar fjalla um ýmsa þætti velferðarkerfisins 
eins og börn, fjölskylduna og umgjörð hennar, barnavernd, fjölskyldusamráð, samstarf 
og miðlun upplýsinga í velferðarþjónustu, þjónustu við eldra fólk, stöðu félagasamtaka 
í kjölfar efnahagserfiðleika, og  um viðhorf til skuldsetningar einstaklinga. Á sjálfan 
ráðstefnudaginn þann 29. október kynna allir höfundar efni greina sinna með 
fyrirlestrum og eða veggspjöldum. 

Ráðstefna af því umfangi sem Þjóðarspegillinn er, krefst mikils undirbúnings og 
samvinnu margra, ekki síst með þeirri viðbót sem felst í ritrýningu greina. Höfundum 
og ritrýnum eru færðar sérstakar þakkir fyrir sitt framlag. Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands hafði sem fyrr veg og vanda að undirbúningi og framkvæmd og á 
starfsfólk hennar lof skilið fyrir vinnu sína og áhuga. Um umbrotsvinnu og yfirlestur 
sáu Sóley Lúðvíksdóttir, Vala Jónsdóttir, Hólmfríður Arnalds, Ásta Björk Birgisdóttir, 
Linda Guðmundsdóttir, Guðrún Jónsdóttir, Olga Árnadóttir, Harpa Lind Jónsdóttir, 
Hulda Sævarsdóttir, Hlín Kristbergsdóttir, og Anna María Valdimarsdóttir. Gunnar 
Þór Jóhannesson, Sóley Lúðvíksdóttir, Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, Vala Jóns-
dóttir og Katrín Ákadóttir, sáu um aðra umsýslu og er þeim öllum færðar sérstakar 
þakkir fyrir framlag sitt og ánægjulegt samstarf. 
 

Hörgársveit, í október 2010. 
Halldór Sig. Guðmundsson 
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Samvinna í barnavernd 

Sjónarhorn starfsmanns 

Anni G. Haugen 

Eitt vandasamasta verkefni barnaverndarstarfsmanna er að skapa það traust sem 

nauðsynlegt er til að samstarf takist við barn og foreldra meðan á könnun máls 

stendur og fundin eru úrræði sem talin eru geta bætt aðstæður barnsins. Vandinn felst 

meðal annars í tvöföldu hlutverki starfsmannsins, þ.e. að styðja barnið og fjölskyldu 

þess og að hafa eftirlit með því að aðstæður þess séu viðunandi (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Þetta leiðir auðveldlega til þess að foreldrar óttast afskipti barnaverndar og 

eru hikandi við að treysta starfsmönnum. Samkvæmt barnaverndarlögum ber að 

lokinni könnun að gera áætlun um það á hvern hátt styðja megi barnið og fjölskyldu 

þess. Þar kemur fram hver ástæða afskiptanna er, tímalengd áætlunar og hver úrræðin 

eiga að vera. Hún er undirrituð og oftast gerð í samvinnu við foreldra. Í þessari grein 

er fjallað um nokkrar af niðurstöðum rannsóknar um þátttöku barna og foreldra við 

gerð áætlana, þ.e. hvort barnaverndarstarfsmenn vinni með börnum, foreldrum og 

öðrum sem koma að stuðningi við barnið á þessu stigi málsins og hvernig sú samvinna 

fer fram.  

Samvinna 

Hugmyndir um rétt fólks til að tjá sig um eigin málefni eru nátengd þróun alþjóða-

samninga svo sem Samninga Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi nr. 10/1979 og um réttindi barnsins nr. 18/1992. Einnig hafa hugmyndir um 

valdeflingu og þátttöku eflst mjög síðustu áratugina (Stanley, 2006). Jafnhliða hafa 

viðhorf til foreldra verið að breytast frá því að sjá þá sem erfiða og mögulega ógn, sem 

verði að verja barnið gegn, til þess að líta svo á að það sé hagur barnsins að alast upp 

hjá þeim (Saint-Jacques, Drapeau, Lessard og Beaudoin, 2006). Æ meiri áhersla er lögð 

á að styðja foreldra til að hafa börn sín hjá sér og að horfa á styrkleika fjölskyldunnar 

og umhverfisins (Noble, Perkins og Fatout, 2000). Bent hefur verið á að megin-

forsenda þess hvernig til tekst í stuðningi við barnið er að foreldrar og barnaverndar-

starfsmaður verði sammála um ástæður fyrir erfiðleikum fjölskyldunnar og nauð-

synlegan stuðning. Til þess að svo megi verða þarf að ná samvinnu í upphafi máls og 

skilgreina hverju sinni um hvað samvinnan snýst (Holland, 2004; Slettebø og Seim, 

2007). Holland (2004) hefur lýst hinni ólíku stöðu þessara aðila í barnaverndarmálum 

og því misræmi sem felst í valdi þeirra, sem starfsmaður þarf ætíð að taka tillit til. Að 

hennar sögn hafa börn réttindi en enga ábyrgð eða vald, foreldrar hafa réttindi og 

ábyrgð en ekkert vald, en starfsmenn hafa ábyrgð og vald en engin réttindi. 
Áherslan á þátttöku barns byggist á þeirri sýn að barnið sé sjálfstæður einstaklingur 

og felur í sér viðurkenningu á því að það geti veitt upplýsingar og búi yfir þekkingu á 

aðstæðum sínum sem skipta máli fyrir framtíð þess. Í 12. gr. Samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins er fjallað um rétt barns til að tjá sig. Engin aldursmörk 

eru nefnd og því verður að meta stöðu barnsins út frá aldri þess og þroska og því 

hvort það tjái skoðun sína beint eða með aðstoð þriðja aðila (Hrefna Friðriksdóttir, 

2009). Þetta sjónarmið endurspeglast í barnaverndarlögunum en þar segir að gefa skuli 

barni kost á að tjá sig um mál í samræmi við aldur þess og þroska og skal það alltaf 
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gert við 12 ára aldur. Við 15 ára aldur á barn rétt á málsaðild í ákveðnum málum og 

við upphaf máls skal tekin afstaða til þess hvort barninu verði skipaður talsmaður. Í 

frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum er að finna nýmæli sem ætlað er 

að auka þátttöku barna (Þingskjal 947, 2009–2010).  

Svo virðist sem sjónarmið barna í barnaverndarmálum komi oftast fram í gegnum 

þriðja aðila, svo sem talsmann, og að barnaverndarstarfsmenn telji sig skorta kunnáttu 

til að tala við þau (Anni G. Haugen, 2004; Egelund og Thomsen, 2004; Holland og 

Scourfield, 2004). Þetta kann að útskýra hik þeirra við að ræða við börn um það sem 

er að gerast eða veita þeim aðgang að fundum þar sem teknar eru ákvarðanir er varða 

líf þeirra (Shemmings, 2000). Bent hefur verið á mikilvægi þess að barnaverndar-

starfsmenn þrói með sér fjölbreyttar aðferðir til að virkja börn á ólíkum aldri og 

þroska til þátttöku til að ná fram sjónarmiðum þeirra og viðhorfum (Wright, Turner, 

Clay og Mills, 2006). Í rannsókn þar sem rætt var við börn, sem barnaverndin hefur 

haft afskipti af, er ein helsta gagnrýni þeirra sú að þau hafi ekki fengið upplýsingar um 

hvað væri að gerast, en gott samband þeirra við starfsmann er talið skipta mestu máli 

(Schjelderup, Omre, Marthinsen, Horverak og Hyrve, 2005). 

Á síðustu árum hafa nokkrar íslenskar rannsóknir litið dagsins ljós sem fjalla um 

þátttöku barna í barnaverndarstarfi. Niðurstöður Elizabeth Fern (2008) sýna aukna 

virkni barna og ungmenna í starfi með barnaverndarstarfsmönnum þegar áhersla er 

lögð á barnasjónarhornið í starfinu. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að börn eru í tak-

mörkuðum mæli virkjuð til samstarfs í barnaverndarstarfi (Anni G. Haugen 2009; 

Guðrún Kristinsdóttir, 2004; Halldór S. Guðmundsson, 2005; Hervör Alma Árna-

dóttir, 2006) en upplýsingar frá barnaverndarnefndum gefa til kynna að rætt sé við 68% 

barna (Barnaverndarstofa, 2010). Í niðurstöðum fyrsta hluta þessarar rannsóknar um 

þátttöku barna og foreldra við gerð áætlana kom í ljós að af 50 börnum sem 

áætlanirnar vörðuðu skrifuðu 15 þeirra undir (Anni G. Haugen, 2009).  

Erlendar og innlendar rannsóknir benda til þess að barnaverndarstarfsmenn leggi 

mesta áherslu á að vinna með móður, sem er gerð ábyrg fyrir umönnun barnsins jafn-

framt því sem hún á að tryggja öryggi þess. Faðir fær litla athygli og ekki eru gerðar 

kröfur til hans sem foreldris (Anni G. Haugen, 2009; Guðrún Kristinsdóttir 1991; 

Scourfield, 2003; Stanley, Miller, Foster og Thomson, 2010). Lítil áhersla hefur einnig 

verið á hlutverk kynjanna í rannsóknum innan barnaverndar (Slettebø, 2009) þrátt fyrir 

þær breytingar sem orðið hafa á stöðu karla og föðurhlutverkinu (Featherstone, 2003; 

Ingólfur V. Gíslason, 2008). Fræðimenn hafa einnig gagnrýnt hvernig samvinnunni er 

beint að foreldrum og bent á að í raun er hér verið að tala um móður. Réttara væri að 

tala um móður og föður til að skýra þátt hvors foreldris um sig varðandi umönnun og 

velferð barnsins (Daniel, Featherstone, Hooper og Scourfield, 2005).  

Barnaverndarlögin leggja áherslu á að barnaverndin vinni með öðrum stofnunum 

sem sinna málefnum barna. Þessum aðilum er skylt að tilkynna barnavernd um barn 

sem mögulega býr við óviðunandi aðstæður og hafa við hana samstarf. Barnaverndin 

skal meta þörf á samstarfi við aðra sem sinna málefnum barns og eiga frumkvæði að 

samstarfi í samvinnu við foreldra (Barnverndarlög nr. 80/2002). Engar rannsóknir eru 

til um það hvernig samstarfi barnaverndar við aðrar stofnanir er háttað hér á landi, en 

barnaverndin hefur verið gagnrýnd fyrir að veita öðru fagfólki engar upplýsingar um 

hvernig unnið er með málefni barns. Í fyrrnefndu frumvarpi til laga um breytingar á 

barnaverndarlögum er tillit tekið til þessarar gagnrýni og heimildir barnaverndar til að 

veita upplýsingar um mál barns rýmkaðar (Þingskjal 947, 2009–2010). 

Barnaverndin er víða staðsett innan félagsþjónustu og stundum er skólaþjónusta, 

málefni fatlaðra eða fjölskylduþjónusta á sömu skrifstofu. Nálægð fagfólksins er þá 

mikil og auðvelt að nýta styrkleika og fagþekkingu þessara aðila um leið og meðferð 

trúnaðar verður vandmeðfarnari. White og Featherstone (2005) benda á að sam-

eiginlegar skrifstofur einar og sér nægi ekki til að tryggja samstarfið og benda á mikil-

vægi markvissra vinnubragða þar sem hlutverk og verkefni hvers og eins eru skýr. 
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Samkeppni milli ólíkra fagstétta og vanþekking einnar þeirra á gildum og starfssviði 

annarrar getur einnig hindrað samstarf (Sloper, 2004). Þá þarf að gæta þess að barnið 

og foreldrarnir verði ekki enn valdaminni en orðið er í hópi allra sérfræðinganna 

(Jones og Leverett, 2008).  

Framkvæmd 

Árið 2007 hóf höfundur rannsókn í þremur hlutum á því hvernig börn og foreldrar 

koma að gerð áætlana. Í fyrsta hlutanum voru skoðaðar 50 áætlanir frá fimm barna-

verndarnefndum, (Anni G. Haugen, 2009), í öðrum hluta var leitað eftir sjónarmiðum 

starfsmanna hjá þessum sömu barnaverndarnefndum um þátttöku barna og foreldra 

við gerð áætlana og í þriðja hluta var rætt við 11 börn og níu foreldra um aðkomu 

þeirra að gerð áætlana. Þetta er fyrsta íslenska rannsóknin um þátttöku við gerð 

áætlana og heildarniðurstöður verða birtar síðar.  

Haustið 2009 var rætt við fimm barnaverndarstarfsmenn, sem valdir voru af 

yfirmönnum sínum um á hvern hátt unnið er að því að ná samvinnu við börn og 

foreldra um gerð áætlana. Í viðtölunum var rætt um það hvernig áætlunin verður til, 

hver þáttur foreldra, barns og annarra er í henni, hve langan tíma það tekur að gera 

áætlun, þekkingu fjölskyldunnar á úrræðum, hvernig metið er hvort markmið áætlunar 

hafi náðst og tekin dæmi um áætlun sem hefur tekist vel að mati viðmælenda. Með 

eigindlegum viðtölum var leitast við að fá upplýsingar um áherslur og verklag sem 

viðhaft er við gerð áætlana. Rannsóknin var styrkt af Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands 

og hún var tilkynnt til Persónuverndar.  

Viðmælendur voru á aldrinum 33–58 ára, höfðu unnið í barnavernd frá tveimur og 

upp í 27 ár, tveir voru félagsráðgjafar og hinir höfðu grunnmenntun á sviði félags- og 

menntavísinda. Fjórir höfðu viðbótarmenntun í barnavernd og/eða fjölskyldumeðferð.  

Í viðtölunum var rætt um vinnubrögð og hugmyndafræði en engar persónu-

greinandi upplýsingar.  

Til að styrkja niðurstöðurnar voru þær einnig bornar saman við niðurstöður úr 

fyrsta hluta rannsóknarinnar. 

Niðurstöður 

Hugmyndir um hvað eigi að koma fram í áætlun vakna oft hjá starfsmanni meðan á 

könnun máls stendur og þá strax hefst stundum stuðningur við barn og foreldri. 

Áætlunin skal vera einstaklingsmiðuð og því ólík milli mála. „... þetta fer náttúrlega 

algjörlega eftir því hvort maður sé að leggja til eitthvert ákveðið úrræði sem maður bara veit að er rétt 

og ætlar að fá í gegn, sama hvað fólki finnst til dæmis í málum sem fólk er ekki í samvinnu. [...] Í 

þeim málum sem er meiri svona stuðningsvinna þá er maður búinn að sá einhverju fræi og þau fara 

og hugsa.“ 

Viðmælendur voru sammála um að við gerð áætlunar skapist í mörgum tilvikum 

traust þar sem barnaverndarstarfsmaður og foreldrar ræða markmið stuðningsins. 

Áætlun er oftast gerð þegar niðurstöður könnunar liggja fyrir og útskýrð sem sam-

ningur milli foreldra og barns annars vegar og starfsmanns/barnaverndarnefndar hins 

vegar. Foreldrar fá tækifæri til að „segja sína skoðun“ og þeir fá hugmynd um tímalengd 

afskipta. Þegar rætt er við börn sem orðin eru 12–13 ára eða eldri um áætlun, er hún 

útskýrð „á einfaldari hátt“. Hvergi var gert ráð fyrir fleiri en einum fundi til að semja 

áætlun þó svo að víðast væri möguleiki á því og það stundum gert. Þá fá foreldrar og 

börn tækifæri til að hugsa um stuðning sem hentar þeim og koma aftur til að ræða það. 

Allir viðmælendur reyna að fá hugmyndir frá foreldrum, stundum eftir að búið er að 

kynna hvaða úrræði eru fyrir hendi. Einn viðmælæandi sagðist leggja áherslu á það við 
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foreldra að þeir skrifuðu ekki undir áætlun sem þeir væru ekki tilbúnir til að 

framkvæma „þannig að það líti ekki út eins og ég sé að troða einhverju upp á þau“. Margir 

foreldrar verða hissa þegar rætt er um áætlun á þessum nótum „sérstaklega fólk sem hefur 

verið hérna inni í svolítinn tíma og hefur ekki upplifað það áður. Þá kemur alveg svona nýtt look á 

fólk ... finnst það vera partur af því sem það er að gera.“ 

Tveir viðmælendur nefndu að stundum sé erfitt að fá foreldra til að setja sér 

markmið og þegar reynt er að fá þá til að skoða úrræði, ýti þeir ákvörðuninni á undan 

sér, finnist ekkert henta eða líti ekki á þá möguleika sem í boði eru. Einnig komi fyrir 

að foreldrar lýsi sig samstarfsfúsa, samþykki tillögur um áætlun en framkvæmi síðan 

ekki. 

Viðmælendur vildu flestir nota meiri tíma í þessa vinnu, en vegna málafjölda þeirra 

er það erfitt. Megináherslan verður því stundum á að fá áætlunina undirritaða og 

vinnan verður rútínukennd, „svona copy paste frá hinum...“ Landfræðileg nálægð starfs-

manns við fjölskylduna hefur líka áhrif á vinnubrögðin og það hve oft er hægt að hitta 

foreldri og barn. 

Þátttaka barna í gerð áætlana markast að nokkru af aldri þeirra og er almennt meiri 

eftir því sem þau eru eldri. Á sama hátt og foreldrar koma eldri börn oft með 

hugmyndir að úrræðum sem þau halda að henti. „Þá er maður búinn að velta ýmsum mögu-

leikum upp, annaðhvort við unglinginn eða við foreldrana og biður þau að hugsa og maður er svona 

að reyna að fá þau til að velja. Manni finnst alltaf eins og maður hafi fengið happdrættisvinning ef 

þau svo segja, ég vil A en ekki B ...“  

Áætlunin snýst að verulegu leyti um úrræðin sem tiltæk eru fyrir barnið og/eða 

foreldrana. Þau eru víða takmörkuð og ólík milli staða, og finnst starfmönnum þeir oft 

ekki geta boðið nauðsynlegan stuðning. Viðmælendur töldu allir að þekking barns og 

foreldra á úrræðunum og hvað í þeim felst væri takmörkuð en að lögð væri áhersla á 

að útskýra það og þannig auka möguleika þeirra til þátttöku.  

Þegar meta á hvort markmið áætlunar hafi náðst virðist algengast að ræða við barn 

og foreldra til að fá mat þeirra á því sem hefur breyst. Einnig eru fengnar skýrslur frá 

stofnunum eða einstaklingum sem hafa veitt stuðning eða halda fundi með þessum 

aðilum ásamt foreldri, og stundum barni. Nokkrir viðmælendur höfðu áhyggjur af því 

að matið væri ómarkvisst og að þörf væri á að setja skýrari og fyrirfram ákveðin 

mælitæki á það hvað telja bæri árangur. Matið virðist fyrst og fremst vera gert með 

stöðu barnsins í huga, en fram kom að það gæti verið snúið, til dæmis í „kaó-

tískum“ fjölskyldum. Ef ágreiningur rís um árangur er annaðhvort gerð ný áætlun eða 

að starfsmenn kynna málið fyrir barnaverndarnefnd, þar sem foreldrar, og eftir 

atvikum barn, geta mætt og lýst sjónarmiðum sínum. Fyrir kemur að þessum málum er 

lokað þó svo að starfsmenn telji þörf á frekari stuðningi. „Stundum er þetta náttúrlega 

alveg á mörkunum, þetta er ekki alveg 100 prósent. Maður verður að taka mið af styrkleika 

fjölskyldunnar og hvernig hlutirnir eru, kannski hefur aldrei neitt verið 100 prósent.“ 

Börn undir 12 ára aldri taka yfirleitt ekki þátt í að búa til áætlun, en starfsmönnum 

fannst erfitt að nefna ákveðinn aldur og töldu þroska barnsins skipta máli. Við 

undirskrift áætlana virðist sömu aldursmörkum fylgt, og á einum stað var undirstrikað 

að það væri undantekning ef barn sem orðið er 15 ára taki ekki þátt í að búa til áætlun. 

Einnig var nefnt að yngri börn væru of sjaldan þátttakendur í gerð áætlana. Tveir 

viðmælendur nefndu að þeir ræddu stundum við yngri börn til þess að útskýra fyrir 

þeim hvað sé að gerast. Helstu ástæður þess að barn skrifar ekki undir áætlun er ungur 

aldur, úrræðin varða eingöngu foreldrana (t.d. áfengismeðferð móður eða föður) og að 

í því felist hroki að fá barn með í að búa til áætlun um úrræði sem þegar er búið að 

ákveða og barnið hefur ekkert um að segja. 

Allir viðmælendur nefndu að móðir væri nær undantekningarlaust mikilvægasti 

samstarfsaðilinn í áætlunargerðinni og í öllu ferli málsins. „Oftast kemur mamman og þá 

fer hún heim með áætlunina og maðurinn skrifar undir og hún skilar þessu svo inn.“  
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Viðmælendur lögðu áhersla á að fá föður með en þrátt fyrir beiðni til móður um 

það kemur hann ekki á fundi með starfsmönnum. Móðir er þá beðin um að biðja 

hann um að koma eða hún fer heim með áætlun þar sem faðir skrifar undir hana. 

Forsjárforeldri sem barn býr ekki hjá er sjaldan þátttakandi í gerð áætlunar og ekki 

virðist föst vinnuregla að ræða við það. 

Tveir viðmælendur nefndu að amma og afi hafi verið fengin með í að gera áætlun. 

„... amma var svo fegin ... því hún var í raun og veru mikið meira að hugsa um þetta barn heldur en 

pabbinn.“ 

Skólinn var nær undantekningarlaust nefndur sem mikilvægur samstarfsaðili, ýmist 

í stuðningi við barnið eða til að fylgjast með því. Samstarfið er ólíkt milli staða, 

barnaverndarstarfsmenn sitja oft fundi í skólanum og þá koma málefni einstakra barna 

til umræðu. „Skólinn er oft með upplýsingar sem aldrei koma til okkar [barnaverndar-

starfsmanna].“ Foreldrar virðast ekki alltaf vita af þessum fundum „... þá kemur maður á 

þessum teymisfundum ... og á þessum teymisfundum er eiginlega samt gerð svona lúmskt 

áætlun ...“ Einn viðmælandi hafði í auknum mæli fengið skólann með í áætlunargerð 

þar sem vandi barnsins tengdist skólanum. „Ég held að þeir séu fegnir að fá að vera með, af 

því að það er náttúrlega alltaf þessar sífelldu kvartanir yfir því að fá ekki að vera með og vita ekki 

hvað er að gerast. Mér finnst það bara svo miklu auðveldara.“ Að mati starfsmanns var 

skólinn þá tilbúinn að leggja meira af mörkum en ella og að þótt foreldrum og barni 

þætti þetta samstarf stundum erfitt í upphafi væri útkoman yfirleitt jákvæð. Annar 

viðmælandi nefndi að skólunum væri „aldrei hleypt í áætlanir“ þó svo að samstarf við þá 

væri mikið. Þá kemur fyrir að gerður er samningur við skóla um hlutverk hans í 

stuðningi við barnið, og þessi samningur hafður sem fylgiskjal við áætlun sem unnin 

var með barni og fjölskyldu.  

Umræða 

Í rannsókninni var rætt við fimm starfsmenn barnaverndarnefnda, en samkvæmt 

upplýsingum Barnaverndarstofu voru þeir 114 á landinu árið 2008 (Barnaverndarstofa, 

2010). Það hve fáir viðmælendur eru er helsti veikleiki þessa hluta rannsóknarinnar og 

því er ekki unnt að alhæfa út frá svörunum, heldur ber að líta á þau sem hugmyndir 

viðmælenda og vinnulag. Engu að síður veita niðurstöðurnar ákveðna innsýn í 

barnaverndarstarfið og vísbendingar sem taka þarf tillit til. Þá ber þess að geta að 

rannsakandi þekkti fjóra viðmælendur gegnum starf og/eða sem kennari og kann það 

að hafa haft áhrif á svör þeirra, t.d. að þeim hafi verið umhugað um svara „rétt“. 

Niðurstöðunum ber saman við aðrar rannsóknir sem sýna áherslu barnaverndar-

starfsmanna á samvinnu við foreldra. Leitað er eftir hugmyndum þeirra, um viðeigandi 

stuðning eða afstöðu til tillagna starfsmanna. Áherslan er fyrst og fremst á móður, 

kröfur til föður eru óljósar og móðir stundum notuð sem milliliður til að ná sambandi 

við hann. Hin takmarkaða þátttaka feðra er athyglisverð í ljósi þeirra breytinga sem 

orðið hafa á þætti þeirra í uppeldi og því að æ fleiri börn njóta nú forsjár beggja 

foreldra eftir skilnað/sambúðarslit. Þörf er á að rannsaka þennan þátt frekar, hvort 

ástæðan sé hræðsla barnaverndarstarfsmanna við feðurna eins og Scourfield (2003) 

bendir á, hvort hin kvenlæga nálgun barnaverndarmála skipti þarna máli eða hvort 

feðurnir vilji ekki taka þátt.  

Vísbendingar sem fram komu um foreldra, sem eiga erfitt með að setja sér mark-

mið og veigra sér við að taka afstöðu til úrræða, gefa tilefni til frekari skoðunar. Á 

þessu kunna að vera margar skýringar. Ef til vill eru sumir foreldrar ekki vanir því að 

opinberir aðilar vilji heyra sjónarmið þeirra og taka tillit til þeirra, þeir kunna að vera 

hræddir um að barnaverndin sé þeim ósammála eða hafa lélegt sjálfstraust sem leiðir 

til þess að þeir eru hræddir við að takast á við verkefnin og óttast að þeim kunni að 

mistakast. Hin ólíka valdastaða starfsmanns, foreldra og barna geta líka haft mikil áhrif 
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hér. Hver sem skýringin kann að vera þá undirstrikar hún hve flókið ferli það er að 

búa til áætlun þar sem foreldrar eru raunverulegir þátttakendur.  

Niðurstöðurnar benda til þess að ekki sé unnið markvisst að því að fá börn til 

þátttöku, en lögð sé áhersla á að leita eftir sjónarmiðum unglinga. Með því að miða við 

12 ára aldur er trúlega verið að túlka lagaákvæði um þátttöku barns þröngt og þá horft 

framhjá mikilvægi þess að virkja yngri börn á einhvern hátt. Hin takmarkaða þátttaka 

yngri barna vekur spurningar um hve vel starfsmenn þekkja þau, þarfir þeirra og óskir 

og hvernig stuðningurinn sem þau fá nýtist. Áhugavert væri að skoða nánar hvers 

vegna barnaverndarstarfsmenn eru hikandi við að ræða við yngri börn og á hvaða 

stigum málsins þau eigi að taka þátt, annaðhvort beint eða með aðstoð talsmanns og 

hvernig styrkja megi barnasjónarhornið í barnaverndarstarfinu. Einnig má ætla að þörf 

sé á markvissari kynningu á þeim stuðningsúrræðum sem fyrir hendi eru þannig að 

bæði börn og foreldrar geti metið hvort úrræðin henti þeim. 

Í einstaka tilvikum kom fram að ættingjar taka þátt í að búa til áætlun. 

Viðmælendur sem höfðu reynt það bentu á að þannig var hægt að fá öflugan stuðning 

fyrir barnið og tengslanet þess nýtt á jákvæðan hátt. 

Allir viðmælendur nefndu mikilvægi þess að vera í samstarfi við skóla. Það er 

umhugsunarvert hve ólík afstaða viðmælenda er til þess að vinna með skóla að 

áætlanagerð, allt frá því að skólinn eigi aldrei að koma að þeirri vinnu og til þess að 

það skuli vera nær algild regla. Í rannsókn frá árinu 2009 kom fram að skólinn var 

nefndur sem úrræði í rúmum helmingi áætlana sem vörðuðu grunnskólabörn (Anni G. 

Haugen, 2009). Í ljósi þess og þeirrar þekkingar sem starfsmenn skóla hafa á 

börnunum er mikilvægt að þróa frekara samstarf milli þessara stofnana, en það þarf að 

vera gegnsætt, miða að því að efla barnið og foreldri þess og tryggja að þeir geti haldið 

reisn sinn. Hafa þarf í huga að aukin samvinna leiðir ekki sjálfkrafa til betri lausna fyrir 

barnið, markmiðið með því þarf að vera skýrt og gagnkvæm virðing ríki fyrir ólíkum 

hlutverkum og þeim gildum sem stofnanirnar vinna eftir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna vel þær fjölmörgu áskoranir sem barnaverndar-

starfsmaður mætir þegar unnið er að áætlun um meðferð máls. Fjöldi mála sem um 

ræðir hlýtur að hafa veruleg áhrif á möguleika starfsmanns til að sinna hverju einstöku 

máli nægilega vel og fá barnið og þá, sem næst því standa og eru líklegastir til að geta 

stutt það, til samstarfs. Eftir standa vísbendingar um að samstarfið snúi fyrst og fremst 

að mæðrum og unglingum en að kraftar og þekking yngri barna, feðra og annarra, sem 

eru í samskiptum við barnið, séu ekki virkjuð við gerð áætlana.  
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,,Það vissi aldrei neinn neitt“ 

Reynsla ungmenna sem alist hafa upp með móður sem 
er öryrki, af stuðningi og upplýsingaflæði milli 

þjónustukerfa 

Elsa S. Þorvaldsdóttir 
Hermann Óskarsson 

Sigríður Halldórsdóttir 

Hér er fjallað um reynslu níu ungmenna á aldrinum 18 – 22 ára af stuðningi frá skóla, 
heilsugæslu og félagsþjónustu og upplýsingaflæði milli þjónustukerfa þegar þau voru 
börn og að alast upp með móður sem var öryrki. Greinin byggir á rannsókn sem hafði 
markmiðið að auka þekkingu á reynslu ungmenna sem hafa alist upp við áðurnefndar 
aðstæður með því að leita til þeirra sjálfra. Í greininni eru kynntar niðurstöður rann-
sóknarinnar varðandi stuðning opinberra aðila og upplýsingaflæði þjónustukerfa eins 
og skólans, heilsugæslunnar og félagsþjónustunnar. Fyrst verður í stuttu máli varpað 
ljósi á nokkur lykilatriði varðandi stöðu öryrkja í samfélaginu. Því næst er greint frá 
öflun gagna og úrvinnslu þeirra. Þá er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum varðandi 
reynslu ungmennanna m.t.t. skólagöngu, heilsugæslu og félagsþjónustu. Loks er fjallað 
ítarlega um niðurstöðurnar og þær settar í samhengi niðurstaðna annarra rannsókna 
um sama efni. Greininni lýkur á samantekt, lokaorðum og þökkum til þátttakenda í 
rannsókninni.  

Öryrkjum fjölgaði frá árslokum 1997 til ársloka 2006 úr 7.800 í 13.200 eða um 6% 
á ári að meðaltali sem er árleg meðaltalsfjölgun á bilinu 600 - 700 manns umrætt 
tímabil (Forsætisráðuneytið, 2007). Í ljósi þessa er ekki undarlegt að staða öryrkja hafi 
verið rædd á undanförnum árum og hvernig hlúð sé að þeim í samfélaginu. Minna 
hefur verið rætt um áhrif örorku foreldra á börn og hvernig best sé að haga stuðningi 
hinna ýmsu félagskerfa við þau. Annað markmið rannsóknarinnar sem hér er kynnt er 
að bæta úr skorti á umfjöllun um þetta efni.  

Uppeldisaðstæður barna eru taldar skipta miklu máli varðandi félagsmótun þeirra. 
Félagslegur arfur er hugtak sem var fyrst notað árið 1960 af danska barnageðlækninum 
Gustav Jonsson í merkingunni að börn gætu erft ýmis vandamál frá foreldrum sínum. 
Það var aldrei útskýrt nákvæmlega hvað það væri sem þau væru að erfa sem hefur 
skapað ákveðin vandamál í faglegri vinnu með börnum sem búa við félagslega erfiðar 
aðstæður. Seinni tíma rannsóknir hafa sýnt að það eru aðstæður barnsins sem skapa 
vandann, eins og fátækt, atvinnuleysi, sjúkdómar og stutt skólaganga, en ekki erfðir 
(Ejrnæs, Gabrielsen og Norrung, 2004; Harpa Njáls, 2003).  

Líta má á félagslegar aðstæður barna og félagsmótun þeirra út frá a.m.k. tveimur 
meginsjónarmiðum, þ.e. fjölskyldunni sem kerfi félagsmótandi samskipta og ytri 
skilyrðum félagsmótunar fjölskyldunnar, þ.e. þjóðfélaginu (Hermann Óskarsson, 2005). 
Í greiningu Hermanns á tengslum samfélags og heilbrigði gerir hann m.a. grein fyrir 
tengslum innri og ytri skilyrða fjölskyldunnar og heilbrigði barna. Hann telur að 
orsakaferli sem tengja félagslega þætti eins og fátækt, menntun og atvinnuþátttöku við 
heilbrigði barna séu hvorki línuleg né í eina átt. Engu að síður sé staða foreldranna í 
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þjóðfélaginu lykilvitneskja, sem unnt er að afla og nýta til forsagnar um flest málalok 
varðandi heilbrigði barna þeirra. Í greininni hér á eftir verður sérstaklega fjallað um 
áðurnefnd ytri skilyrði félagsmótunar fjölskyldunnar, þ.e. stuðning skólans, 
heilbrigðiskerfisins og félagsþjónustunnar.  

Afstaðan til velferðar og hagsmuna barna hefur breyst í gegnum tíðina. Í ritgerð 
sinni Menningarlegur margbreytileiki á leikskólum bendir Elsa Sigríður Jónsdóttir (1999) á 
að alveg fram á tuttugustu öldina hafi verið litið svo á að börn væru eign foreldra sinna 
en um miðja síðustu öld hafi skilningur á sambandi foreldra og barna breyst mikið. Þá 
var farið að viðurkenna að ríkið mætti skipta sér af málum til að vernda hagsmuni 
barna. Einnig var litið svo á að foreldrar bæru ekki einir ábyrgð á börnum sínum, ríkið 
hefði einnig skyldum að gegna gagnvart börnum og því bæri að styðja foreldra í 
uppeldisstarfinu.  

Savage og Bailey (2004) benda á að ýmsar rannsóknir sýni að stuðningur við ein-
staklinga skiptir máli og ekki síst í aðstæðum sem þeir eiga erfitt með að ná tökum á 
einir og óstuddir. Það er hins vegar einstaklingsbundið hvað þeir upplifa sem stuðning 
en þörf fyrir stuðning er t.d. mismunandi eftir bjargráðum einstaklinganna. Stuðningur 
getur komið frá ýmsum aðilum s.s. fjölskyldu, vinum, kunningjum og fagaðilum, sem 
tengjast þeim aðstæðum sem einstaklingurinn býr við, engu síður en opinberu 
stuðningskerfi. Uppeldisaðstæður ungmennanna sem hér er rætt um voru erfiðar og 
þau höfðu þörf fyrir stuðning í uppvextinum. Þriðja markmið greinarinnar er að vekja 
máls á þessari staðreynd og benda á nokkur dæmi um stuðning sem hefði getað 
gagnast þeim í aðstæðum þeirra.  

Aðferð 

Aflað var gagna með 14 hálfopnum viðtölum við níu ungmenni á aldrinum 18 – 22 ára. 
Beitt var rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Rannsóknarferlið 
byggir á einskonar lausnaleitar hringferli (problem solving process) sjö vitrænna þátta. 
Góð reynsla er af þessari aðferð við rannsóknir á mannlegum fyrirbærum (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2000, 2003). 

Eftir tilkynningu til Persónuverndar nr. S4195/2009 og tilskilið leyfi frá 
Vísindasiðanefnd VSNb2008110018/03.1 var haft samband við félagsþjónustu á Stór-
Reykjavíkursvæðinu til að komast í samband við þátttakendur. Notað var tilgangsúrtak 
þar sem óskað var eftir ungmennum með tiltekna reynslu með það í huga að skapa 
heildarmynd af fyrirbærafræðilegu þáttunum sem voru til rannsóknar (Kemper, 
Stringfield og Teddlie, 2003; Polit, Beck og Hungler, 2001). Þannig náðist í nokkra 
þátttakendur, en eftir það var stuðst við snjóboltaúrtak til að ná í fleiri þátttakendur. 
Til að vernda viðmælendur fengu þeir gervinöfn. Mæður þeirra höfðu allar verið 
veikar í tíu ár eða lengur. Gagnaöflun hófst í janúar 2009 og henni lauk í maí 2009.  

Elsa S. Þorvaldsdóttir tók öll viðtölin, sem voru hljóðrituð og afrituð orðrétt á 
tölvutækt form. Gagnagreiningin var borin undir hvern og einn þátttakanda til 
staðfestingar til að auka réttmæti hennar. Gagnaöflun lauk þegar mettun var náð og 
unnt að draga upp heildstæða mynd af rannsóknarefninu. Réttmæti rannsóknarinnar 
var styrkt með því að bera meginniðurstöður hennar undir rýnihóp fjögurra ung-
menna með sömu reynslu.  
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Niðurstöður 

Í rannsókninni kom fram að ungmennin hefðu viljað vera sýnileg, þ.e.a.s. að skólinn, 
heilsugæslan og félagsþjónustan hefðu komið með skipulögðum og samræmdum hætti 
að málum þeirra. Þau hefðu viljað hafa meiri eftirfylgd þjónustukerfanna og að komið 
hefði verið í veg fyrir að fjölskyldan einangraðist eins og raunin varð í tilviki flestra 
þeirra. Öll ungmennin höfðu verið undir álagi þegar þau voru að alast upp og sum 
voru komin með sállíkamleg einkenni. Þeim leið oft illa í skóla og hefðu gjarnan viljað 
að einhver fullorðinn starfsmaður skólanna eða kennari hefði vitað hvernig þeim leið. 
Þau urðu fyrir einelti og einangruðust félagslega.  

Sum ungmennanna höfðu þurft að flytja oft á milli staða til að fá ódýrara húsnæði 
og tóku minni þátt í tómstundum vegna þess að þau vantaði stuðning, hvatningu og 
fjármagn. Þeim fannst þetta hefði haft áhrif á möguleika þeirra til að eignast vini. Rósa 
sagði til dæmis að hún hefði prófað eitt og annað en ekki haldið áfram, til þess hefði 
hún þurft meiri stuðning að heiman.  

Þá kom fram að ungmennin höfðu fæst farið í sumarfrí með fjölskyldum sínum og 
sum urðu meira að segja hissa á spurningunni og rannsakandi þurfti að útskýra hana 
betur. Bárður sagði: ,,sumarfrí! Þá svona út á land eða ...“[bætir svo við] ,, þá var ég bara að 
hangsa og vera með félögum mínum“.  

Skólinn 
Þegar rætt var um skólagöngu ungmennanna kom fram að þeim fannst að kennarar 
gegndu mikilvægu hlutverki í að koma börnum til aðstoðar þegar erfiðleikar væru 
heimafyrir og að þeir þyrftu því að vera meðvitaðir um líðan nemenda sinna. Eins og 
Leifur sagði: „kennurum má ekki vera sama hvernig börnunum líður og kennarar verða að láta 
námsráðgjafa, sálfræðing eða félagsþjónustu vita ef eitthvað er að hjá barni“. Ungmennunum 
fannst að skólinn þyrfti að fylgjast vel með hverju barni og betur en þau höfðu sjálf 
reynslu af frá sinni skólagöngu. Þau töldu mikilvægt að komið yrði í veg fyrir einelti í 
skólum en flest þeirra höfðu mátt þola einelti sem hefur haft slæmar afleiðingar og 
neikvæð áhrif á daglegt lífi þeirra. Þau voru enn að kljást við þessar afleiðingar og áttu 
langt í land eins og kom fram í viðtali við Bárð sem var að takast á við kvíða og 
félagsfælni. Þau voru sammála um að lífsbaráttan væri hörð og þegar engan stuðning 
væri að fá heima, vegna þess að mamman væri veik og enginn annar fullorðinn á 
heimilinu, væri mikilvægt að geta talað við einhvern fullorðinn utan heimilisins sem 
mætti treysta. Eins og Fjóla sagði: „að hafa einhvern til að tala við“. Móðir Fjólu hafði átt 
við alvarleg veikindi að stríða síðan hún mundi eftir sér og tveir eldri bræður hennar 
voru fatlaðir. Þegar hún var spurð hvort kennararnir hefðu vitað um þessi veikindi og 
erfiðar heimilisaðstæður svaraði hún: „nei alls ekki sko og ekkert í kringum bræður mína“. 
Til marks um hversu afskipt hún hafði verið sagðist hún ekki hafa heyrt um 
systkinaklúbb systkina fatlaðra fyrr en hún var orðin of gömul til að taka þátt í honum. 
Öll ungmennin nema eitt sögðust hafa fengið lítinn stuðning í skólanum. Fram kom 
að fæstir kennaranna vissu um veikindi foreldranna eða um ástandið heima.  

Heilsugæslan og félagsþjónustan 
Ungmennunum fannst stuðningur við fjölskylduna mikilvægur en þeim fannst 
jafnframt erfitt að biðja um aðstoð. Þau sögðu frá því að fjölskyldur þeirra hefðu 
fengið takmarkaðan stuðning frá félagslega kerfinu, t.d. í formi heimilishjálpar, heima-
hjúkrunar eða liðveislu, og þeim fannst á skorta um samvinnu milli þjónustukerfa. 
Einungis tvö ungmennanna töluðu um að fjölskyldan hefði fengið heimilishjálp og að 
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þeim hafi fundist gott þegar hún kom til að þrífa. Að mati allra ungmennanna nema 
eins hefði stuðningur frá hinu opinbera kerfi þurft að vera meiri. Bárður var þakklátur 
fyrir þá þjónustu sem hann hafði fengið. Í tilviki Elínar, sem hafði alist upp úti á landi, 
hafði verið frábært stuðningsnet í tengslum við veikindi móður hennar og allir hjálpast 
að. Heilsugæslan, félagsþjónustan, fjölskyldur beggja foreldra og vinirnir stóðu sem 
klettur við bakið á fjölskyldunni í erfiðleikum hennar. Þegar Sóley var spurð hvort hún 
teldi að þær systur hefðu getað fengið meiri stuðning sagði hún:  
 

[Ég er] svolítið bara fúl út í barnaverndarnefnd yfir höfuð sko, mér fannst þær 
ekkert gera. Við ... höfum ... heyrt ... eftir á að það er búin að vera skýrsla um 
okkur frá barnaverndarnefnd í mörg, mörg, mörg ár sko, löngu áður en að 
mamma deyr, þú veist .... Þær höfðu víst meira að segja einhvern tímann bankað 
upp á og mamma bara neitað að opna og þá var bara eins og þær hefðu hætt að 
reyna. Mér finnst það að þau hefðu átt að gera eitthvað. Af því að þetta var 
ekkert alltaf gaman sko. Þú veist stundum ekkert að borða og við bara einar ... 
þú veist alveg fáránlegt.  

Á hinn bóginn kom fram reiði út í félagsþjónustuna í tilviki Línu sem upplifði að tvö 
systkini hennar voru tekin í fóstur. Henni var ekki vel við félagsþjónustuna og þegar 
rannsakandi spurði hvort hún teldi að fjölskylda hennar hefði þurft meiri hjálp svaraði 
hún: „nei, ég hef engan áhuga á þeim [félagsþjónustunni]“. Ungmennin kvörtuðu m.ö.o. 
yfir að stuðningur félagslega kerfisins hefði verið takmarkaður eða ekki eins og þau 
hefðu helst kosið. Þeim fannst einnig að skort hefði á um samstarf þjónustukerfa.  

Umræður 

Rannsóknin veitir innsýn í reynslu níu ungmenna sem hafa alist upp með móður sem 
er öryrki til lengri tíma og greinir frá reynslu þeirra af félagskerfum sem samfélagið 
ætlar að veiti þeim viðunandi stuðning þegar á þarf að halda. Í ljós kom að ungmennin 
upplifðu flest skort á stuðningi frá þeim stofnunum samfélagsins þar sem stuðnings 
við börn er helst að vænta, þ.e. skólanum, heilsugæslunni og félagsþjónustunni. Þau 
upplifðu líka skort á upplýsingaflæði milli þjónustukerfa. Í nýlegri skýrslu (2009) 
Rannsóknarseturs í barna- og fjölskylduvernd (RBF) sem unnin var fyrir félags- og 
tryggingamálaráðuneytið kemur fram að nokkrir skólastjórar grunnskóla telji 
upplýsingaflæði frá félagsmálayfirvöldum til skólanna mætti vera betra (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið, 2009). Hér er m.ö.o. tekið undir það sem ungmennin halda 
fram að upplýsingaflæðið hafi ekki verið sem skyldi milli þjónustukerfa.  

Börn öryrkja búa gjarnan við erfiðari aðstæður en gengur og gerist. Þetta á ekki síst 
við um þau sem alast upp hjá einstæðum mæðrum sem hafa úr litlu að spila og hafa 
takmarkað samband við feður sína. Ungmennin sem þátt tóku í þessari rannsókn voru 
á aldrinum 18 – 22 ára og því ekki langt um liðið síðan þau voru börn og reynsla þeirra 
því tiltölulega fersk. Niðurstöður rannsóknarinnar benda því til að auka þurfi stuðning 
og eftirfylgd við fjölskyldur barna þar sem langvarandi veikindi eða erfiðleikar eru fyrir 
hendi. Kerfin sem koma að málefnum þessara fjölskyldna þurfa að vinna saman og 
vera vel upplýst um þau. Börnin þurfa að finna að þau séu mikilvæg og standi ekki ein 
og óstudd. Skilgreina þarf hver gerir hvað og ýta undir þátttöku allra sem tengjast 
fjölskyldunni. Starfsfólk heilsugæslunnar þarf í auknum mæli að koma auga á fjöl-
skyldur sem eiga í vanda og miklu skiptir að byrja að vinna með fjölskyldunni strax 
meðan börnin eru ung. Leikskólinn og grunnskólinn gegna mikilvægu hlutverki í lífi 
barna og bera því mikla ábyrgð. Þar dvelja börnin lungann úr deginum á einu við-
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kvæmasta skeiði lífs síns, sem getur ráðið úrslitum um hvernig þeim farnast síðar á 
lífsleiðinni.  

Fyrir liggur opinber stefnumótun í málefnum barna og unglinga. Nefnd um 
heildstæða stefnumótun í málefnum barna og unglinga sem forsætisráðherra skipaði 
árið 2001 skilaði af sér skýrslu 2005. Í ályktun nefndarinnar segir að markmið stefnu-
mótunarinnar sé að tryggja hag og velferð barna og unglinga á öllum sviðum 
þjóðlífsins og búa þeim sem best kjör og jöfnust skilyrði til uppvaxtar og þroska 
(Forsætisráðuneytið, 2005). Höfundar þessarar greinar telja öfluga eftirfylgd og 
snemmtæka íhlutun mikilvæga og að stuðla þurfi að valdeflingu fjölskyldunnar allrar 
með því að hvetja til þátttöku í stað þess að veita einungis meðferð og umönnun sem 
vísar til þess að eitthvað sé gert fyrir eða við einstaklinginn (Townsend og Brintnell, 
2002). Með öflugum stuðningi þar sem ýtt er undir styrkleika einstaklinganna má gera 
þá þannig hæfari til að takast á við hlutskipti sitt (Perkins og Zimmerman, 1995). Þá 
telja höfundar þessarar greinar að styðja þurfi í auknum mæli við einstæðar mæður 
sem eru á örorku og að ein af leiðunum sé að beina þeim í starfsendurhæfingu þar sem 
áhersla er lögð á fræðslu, hópefli, sjálfsstyrkingu og nám.  

Nauðsynlegt er að skapa sameiginlegan vettvang fyrir opinskáa umræðu meðal 
starfsmanna heilbrigðis- og félagsþjónustunnar um hvernig megi vinna að bættri 
þjónustu til eflingar heilsufars fjölskyldunnar allrar. Byggja þarf heilbrigðis- og félags-
þjónustuna á jöfnum aðgangi allra borgara samfélagsins þannig að það sé ekki komið 
undir efnum og aðstæðum hvers og eins hversu mikla og góða þjónustu viðkomandi 
getur fengið. Það má heldur ekki vera þannig að sú aðstoð sem er til staðar í 
samfélaginu nýtist fjölskyldunni ekki af því að heimilin séu svo vernduð að þau geti 
hafnað þeirri þjónustu sem er í boði, þrátt fyrir sterkar vísbendingar um erfiðleika á 
heimilinu.  

Foreldrar gera eins vel og þeir geta m.t.t. velferðar barna sinna, en foreldrar verða 
að skoða ábyrgð sína og aðstæður í raunhæfu ljósi. Hræðsla við að vekja sektarkennd 
má ekki verða til þess að fæla fólk frá einarðri umræðu og umhugsun um áhrif foreldra 
á börn sín. Það væri hliðstætt því að segja konum ekki frá skaðsemi reykinga á með-
göngu af ótta við að koma þeim sem reykja í uppnám (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Í niðurstöðum kom fram að ungmennin höfðu mörg hver veikbyggt stuðningsnet 
heima og í skólanum. Fram kom hjá þeim sem höfðu lent í einelti að enginn í 
skólanum virtist vita hvernig þeim leið, þau voru einmana og þeim leið oft illa. Þar af 
leiðandi voru þau sum hver hugsanlega auðveld fórnarlömb eineltis. Börn og unglingar 
sem verða fyrir höfnun og útskúfun í samskiptum við jafninga lenda oftar en ekki í 
mikilli sálarkreppu sem hefur áhrif á sjálfsmynd þeirra. Flestir sem vinna með börnum 
geta verið sammála um að mótun sjálfsmyndar er einn mikilvægasti þátturinn í þroska 
barna og unglinga. Sjálfsmyndin eru þær hugmyndir sem einstaklingurinn hefur um 
sjálfan sig (Wren og Mendoza, 2004; Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 2004). 
Sjálfsmynd fullorðins teygir sig langt út fyrir núið, spannar bæði fortíð hans, 
framtíðarstefnu og lífssýn. Viðmiðanir barna við skilgreiningu á sjálfum sér breytast á 
fyrirsjáanlegan hátt með aldri, eins og svo margt annað (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 
1993). Þolendur eineltis fá neikvæð skilaboð frá umhverfinu sem hefur síðan í 
framhaldinu slæm áhrif á persónuleika þeirra, sjálfsmynd og heilbrigði (Sharp og Smith, 
2000). Niðurstöðum um afleiðingar eineltis í þessari rannsókn ber í megindráttum 
saman við ofangreindar rannsóknarniðurstöður.  

Íslenskar fjölskyldur búa við ólíkar aðstæður eftir fjölskyldugerð. Í rannsókn á 
íslenskum fjölskyldum kemur fram að yfirgnæfandi meirihluti einstæðra foreldra eru 
konur og búa þær við einna lakastan fjárhag allra fjölskyldna (Sigrún Júlíusdóttir, 
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Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). Ungmennin í þessari 
rannsókn töluðu um einangrun fjölskyldunnar og oft takmarkað samband sitt við 
föður. Sjö af níu þátttakendum töluðu um að fjölskyldan hefði þurft meiri stuðning 
bæði heima og í skólanum. Niðurstaða flestra fræðimanna er að fullorðnir veikir 
einstaklingar verði að fá þá aðstoð sem þeir þurfa frá samfélaginu og koma þurfi í veg 
fyrir með öllum tiltækum ráðum að ábyrgð á umönnum veikra foreldra lendi á 
börnunum (Sahoo og Suar, 2009). Í þessari rannsókn kom fram hvernig ungmennin 
höfðu þurft að taka ábyrgð á mæðrum sínum og ganga inn í umönnunarhlutverkið, 
ásamt því að hafa með höndum heimilishald og að hluta framfærslu fjölskyldunnar.  

Forsætisráðuneytið lét gera skýrslu um fátækt barna á Íslandi sem kom út 2006. Þar 
kemur fram að innan við 4% barna hjóna bjuggu við fátækt árið 2004 meðan hlutfallið 
var yfir 18% ef um einstætt foreldri var að ræða. Þeir sem eru ofar í þjóðfélags-
stiganum hafa meira val hvar þeir búa og hvaða tómstundir börnin þeirra stunda 
(Forsætisráðuneytið, 2006). Í rannsókn á því hvernig félagsleg staða stuðlar að þátt-
töku barna í tómstundum og hreyfingu, kemur fram að í fjölskyldum þar sem tekjur 
eru litlar er algengara að börn taki ekki þátt í tómstundastarfi og ýmiss heilbrigðisvandi 
er áberandi (Cerin og Leslie, 2008). Fram kom í þessari rannsókn að ungmennin 
bjuggu við fjárhagslega þröngan kost eða fátækt og að þátttaka þeirra í tómstundum 
var takmörkuð m.a. af þeim sökum. Þau áttu einnig við heilbrigðisvanda að stríða s.s. 
þunglyndi, félagsfælni og kvíða.  

Í bókinni Social oppdrift sem skrifuð er af dönsku félagsráðgjöfunum Ejrnæs, 
Gabrielsen og Nörrung (2004) um félagslega arfleið kemur m.a. fram að flest bendi til 
að börn sem alast upp í fjölskyldum sem eiga við félagslega erfiðleika að etja verði 
heilbrigðir og virkir einstaklingar. Höfundar fullyrða að það sem helst hái börnum sem 
alast upp við félagslega erfiðleika sé fátækt og að þau hafi þar af leiðandi ekki sömu 
möguleika og jafnaldrar þeirra til náms og tómstundaiðkunar. Foreldrar þeirra séu oft 
minna menntaðir og börnin þurfi meiri hvatningu til að halda áfram í skóla og 
sömuleiðis vanti þau oft góðar fyrirmyndir. Höfundar leggja til í bókinni að fagfólk 
einbeiti sér að þessum þáttum og hvetji börnin til náms og aukins þroska (Ejrnæs o.fl., 
2004). Höfundar þessarar greinar taka undir með Dönunum og leggja til á grundvelli 
niðurstaðna rannsóknarinnar að áhersla verði lögð á þetta í stuðningi við fjölskyldur 
barna þar sem foreldri er einstætt og öryrki.  

Fram kom í þessari rannsókn að ungmennin hefðu viljað að þjónustukerfin ynnu 
betur saman að eflingu fjölskyldunnar með styðjandi þjónustu því þannig töldu þau að 
foreldrar gætu frekar stutt við börnin sín. Einungis þriðjungur ungmennanna höfðu 
alist upp með báðum foreldrum sínum, hin voru skilnaðarbörn og höfðu lítið sam-
band við feður sína en börnum sem búa hjá einstæðri móður og hafa lítið tilfinninga-
legt samband við föður sinn gengur oft verr í skóla og í samskiptum við félaga en 
börnum sem búa hjá báðum foreldrum (Benedikt Jóhannsson, 2004).  

Rannsóknir benda til að það sem skipti sköpum til að koma barni til manns sé 
stuðningur annarrar fullorðinnar manneskju hvort sem það er nákominn ættingi, 
nágranni, meðferðaraðili eða einhverjir aðrir (Sletten, 2007). Í þessari rannsókn virtust 
ungmennin hafa upplifað sig ein með flest sín mál. Ekkert barn ætti að þurfa að segja: 
„það vissi aldrei neinn neitt“ né ætti nokkurt barn að hafa þörf fyrir að hlaupa heim úr 
skólanum í frímínútum vegna hræðslu um mömmu sína, til að athuga hvort allt sé í 
lagi heima eins og var raunin með einn þátttakandann í þessari rannsókn.  
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Samantekt og lokaorð 

Greinin byggir á rannsókn sem miðaði að aukinni þekkingu á reynslu ungmenna, sem 
hafa alist upp með langveikri móður, með því að leita til þeirra sjálfra. Annað markmið 
rannsóknarinnar var að bæta úr skorti á umfjöllun um þetta efni. Uppeldisaðstæður 
ungmennanna sem rætt var við voru erfiðar og þau höfðu þörf fyrir stuðning í 
uppvextinum sem þau fengu ekki. Markmið greinarinnar er að vekja máls á aðstæðum 
ungmennanna og benda á nokkur dæmi um stuðning sem hefði getað gagnast þeim í 
aðstæðum þeirra.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að bæta þurfi stuðning og eftirfylgd við 
fjölskyldur barna þar sem móðir er einstæð og öryrki vegna langvarandi veikinda. Öll 
ungmennin nema eitt sögðust hafa fengið lítinn stuðning í skólanum, en flest þeirra 
urðu fyrir einelti. Fram kom að í grunnskóla vissu fæstir kennaranna um veikindi 
foreldranna eða um ástandið heima. Ungmennin kvörtuðu m.ö.o. yfir að stuðningur 
félagslega kerfisins, einkum félagsþjónustunnar og skólans, hefði verið takmarkaður 
eða ekki eins og þau hefðu helst kosið. Þeim fannst einnig að skort hefði á um 
samstarf þjónustukerfa og upplýsingaflæði milli kerfa. Nokkrir skólastjórnendur taka 
undir þessar skoðanir í nýlegri skýrslu félags- og tryggingamálaráðuneytisins (2009).  

Þjónustukerfi samfélagsins þurfa í auknum mæli að koma auga á fjölskyldur sem 
eiga í vanda. Ungmennin í þessari rannsókn vildu hafa meiri eftirfylgd áðurnefndara 
opinberu aðila og komið yrði í veg fyrir einangrun fjölskyldunnar. Þeim fannst að öll 
börn þyrftu að hafa einhvern fullorðinn til að tala við, sérstaklega þar sem engan 
stuðning var að fá heima.  

Þakkir 

Höfundar þakka þátttakendum framlag þeirra sem var ómetanlegt. Án þeirra hefði 
þessi rannsókn aldrei orðið að veruleika. 
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Umönnunargreiðslur 

Ógn við jafnrétti eða aukið val?  

Guðný Björk Eydal 
Tine Rostgaard  

Norrænu velferðarríkin eru þekkt fyrir að veita foreldrum öflugan stuðning vegna 

umönnunar ungra barna. Foreldrar fá greitt fæðingarorlof og leikskólar eru niður-

greiddir. Tilgangur þessa stuðnings er tvíþættur, annars vegar að stuðla að því að börn 

njóti umönnunar foreldra eftir fæðingu og fái svo leikskólavist sem er álitin stuðla að 

vellíðan barnsins og þorska. Hins vegar er tilgangur stuðningsins að stuðla að jöfnum 

tækifærum mæðra og feðra til að annast um börn sín og stunda atvinnu. Umönnunar-

stefna Norðurlanda hefur verið rannsökuð um áratuga skeið og mikið hefur verið um 

hana skrifað. Það er þó lítið rætt um svokallaðar umönnunargreiðslur (cash for care). Öll 

Norðurlönd, nema Ísland, hafa sett lög um heima- eða umönnunargreiðslur sem eru 

greiddar foreldrum að loknu fæðingarorlofi og í flestum tilvikum þar til börnin ná 

þriggja ára aldri. Greiðslurnar eru oftast mjög lágar borið saman við þær greiðslur sem 

foreldrar eiga rétt á í fæðingarorlofi og því er um ólíkar greiðslur að ræða. Löggjöfin 

um greiðslurnar hefur verið umdeild og harðlega gagnrýnd fyrir að stríða gegn 

hugmyndum og stefnu Norðurlanda um jafnrétti kynjanna og fyrir að vinna gegn 

hagsmunum barna.  

Þrátt fyrir að ekki hafi verið sett lög um umönnungargreiðslur hérlendis þá hafa 

ýmis sveitarfélög sett sér reglur um slíkar greiðslur. Gerðar voru tilraunir með slíkar 

umönnunargreiðslur í Reykjavík á tíunda áratugnum en greiðslurnar voru afnumdar 

árið 1994. Árið 2006 innleiddu nokkur sveitarfélög umönnunargreiðslur, m.a. 

Kópavogur og Reykjanesbær. 2008 innleiddi Reykjavíkurborg svokallaða þjónustu-

tryggingu og í desember 2009 höfðu alls 12 sveitarfélög innleitt umönnunargreiðslur 

með börnum, oftast frá fæðingarorlofi til tveggja ára aldurs, eða þar til leikskólavist er í 

boði (Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd, 2010).  

Í greininni er spurt hver þróun slíkra umönnunargreiðslna hafi verið hérlendis 

borið saman við önnur Norðurlönd. Niðurstöður byggja annars vegar á stefnugrein-

ingu sem unnin var sem liður í norræni rannsókn á umönnunarstefnu sem höfundar 

unnu að undir stjórn Ingólfs V. Gíslasonar á vegum norrænu ráðherranefndarinnar 

með tilstyrk frá REASSESS og hins vegar á athugun á greiðslum sem íslensk sveitar-

félög hafa innleitt. Bergdís Ýr Guðmundsdóttir og Gerður Sif Stefánsdóttir MA nemar 

í félagsráðgjöf hafa aðstoðað við gagnaöflun og eru þeim færðar bestu þakkir fyrir. 

Umönnunargreiðslur á Norðurlöndum 

Öll Norðurlönd utan Íslands hafa sett lög um umönnunargreiðslur vegna umönnunar 

barna. Kerfin eiga það öll sameiginlegt að greiðslurnar eru ætlaðar til að greiða fyrir 

umönnun barna frá því að fæðingarorlofi lýkur og þar til börnin ná þriggja ára aldri 

eða byrja í leikskóla (Eydal og Kröger, 2009; Rantalaiho, 2009).  

Vegna eðlis heimagreiðslna er mikilvægt að skoða þær í samhengi við framboð á 

öðrum stuðningi þ.e. skoða einnig lengd fæðingarorlofs og framboð á dagvistar-
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þjónustu. Í töflu 1 má sjá hversu langt fæðingarorlof er á Norðurlöndum og hversu 

marga daga feður nota sem hlutfall af heildarfjölda daga.  

Tafla 1. Fæðingarorlof á Norðurlöndum, hlutfall launa sem greitt er í fæðingarorlofi, fjöldi 

vikna í orlofi 2008 og hlutfall heildarfjölda daga sem eru notaðir af feðrum árið 2007 

(NOSOSCO 2008, bls. 30; NOSOSCO 2009, bls. 35) 

 

 

Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 

% af tekjum 100 70 80* 100/80 80 

Heildarfjöldi vikna 58-64 44 39 54*** 69 

 - Eingöngu móðir 18 18 13 9 8 

 - Eingöngu faðir 0 (2)** 13 6*** 8 

- Feður með mæðrum  2 3 0 2 2 

% heildarfjölda daga sem eru notaðir af 
feðrum 2007 

6 5 33 9 20 

*Hlutfallið var lækkað í 75% fyrir foreldra með tekjur yfir 200.000 frá og með 1. janúar 2010  
**Feður í Finnlandi geta tekið 2 vikur í lok fæðingarorlofs að uppfylltum ákveðnum skilyrðum 
***Fæðingarorlof feðra hefur verið lengt í áföngum og er árið 2010 10 vikur en á að verða 12 vikur 2011 
 

Tafla 1 sýnir glögglega að þó öll Norðurlönd taki mið af markmiðum um jafnan rétt 

mæðra og feðra til atvinnu og umönnunar þá hafa þau engu að síður valið nokkuð 

ólíkar leiðir við mótun fæðingarorlofskerfa sinna á liðnum árum (Moss og Kamerman, 

2009). Ísland, Noregur og Svíþjóð hafa valið þá leið að veita báðum foreldrum 

sjálfstæð réttindi til fæðingarorlofs í ákveðinn fjölda mánaða (Ellingsæter og Leira, 

2006). Danmörk og Finnland hafa valið þá leið að veita feðrum rétt á 2 vikna 

fæðingarorlofi sem þeim ber að nýta strax í kjölfar fæðingar barns á sama tíma og 

móðir er í fæðingarorlofi. Finnar hafa einnig bætt við 3 vikum, sem feður geta tekið í 

lok fæðingarorlofs að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (Lammi-Taskula, 2007). 

Norðurlönd hafa því valið mismunandi áherslur hvað varðar það að styðja feður til að 

taka virkan þátt í umönnun barna sinna, Ísland, Noregur og Svíþjóð leggja áherslu á að 

feður hafi einstklingsbundinn rétt til fæðingarorlofs en Danmörk og Finnland leggja 

áherslu á að foreldrar hafi val í þessu efni. Annað mikilvægt atriði í þessu sambandi er 

að heildarlengd fæðingarorlofsins er mjög mismunandi, lengst í Svíþjóð 69 vikur en 

styst á Íslandi 39 vikur.  

Þó að reglur um töku orlofsins bjóði uppá ákveðinn sveigjanleika þá hefur heildar-

fjöldi vikna sem foreldrar eiga kost á í orlofi augljós áhrif á hvenær þörf fyrir dagvistar-

þjónustu hefst. Eins og meðfylgjandi tafla 2 sýnir þá er framboð á dagvistar þjónustu 

einnig ólíkt á Norðurlöndum.  
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Tafla 2. Börn á aldrinum 0-5 ára, hlutfall af heildarfjölda barna í dagvist, Norðurlönd (NOSOSCO, 2008, 
bls. 47) 
 

 

0-1 ár 1–2 ára 3–5 ára 0-5 ára 

Danmörk 17 90 96 81 

Finnland 1 40 72 49 

Ísland 7 80 95 75 

Noregur 4 69 94 71 

Svíþjóð - 70 97 73 

 

Öll Norðurlönd nema Ísland hafa lögleitt rétt barna til dagvistar og því geta foreldrar 

krafist þjónustu ef svo ber undir. Í Danmörku, þar sem fæðingarorlof er hlutfallslega 

stutt, er framboð á dagvistarþjónustu mjög mikið og hefð fyrir því að börn byrji mjög 

ung á dagheimili (vuggestue). Í Svíþjóð byrja börn oftast í leikskóla að loknu fæðingar-

orlofi foreldra. Í Noregi hefur framboð á dagvistarþjónustu farið hratt vaxandi en 

engu að síður er ákveðið tímabil frá því að fæðingarorlofi lýkur og þar til dagvistar-

þjónusta er til staðar (care gap) sem þarf að brúa (Ellingsæter og Gullbrandsen, 2007). Í 

Finnlandi er bilið enn lengra þar algengast er að börn byrji á leikskóla við þriggja ára 

aldur (Repo, 2010). Hérlendis hefur framboði á leikskólavist aukist fyrir yngri börn á 

undanförnum árum en foreldrar þurfa þó enn að brúa nokkuð langt bil milli 

fæðingarorlofs og leikskóla (Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Umönnunargreiðslur hafa nýst foreldrum til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og 

dagvistarþjónustu. 

Löggjöf Norðurlandanna um umönnunargeiðslur hefur mótast á nokkuð löngu 

tímabili og markmið hennar hafa verið nokkuð mismunandi eftir löndum. Hér verður 

í stuttu máli gerð grein fyrir helstu einkennum kerfanna.  

Dannmörk 

Í Danmörku voru umönnunargreiðslur fyrst innleiddar til að mæta vaxandi atvinuleysi 

í landinu árið 1992 en þær voru aflagðar árið 2002 (Rostgaard, 2002). Umönnunar-

greiðslur voru lögfestar aftur árið 2007. Þeim var ætlað að mæta markmiðum 

fjölskyldustefnu um að foreldrar gætu átt val um hvernig þeir höguðu umönnun barna 

sinna (Ministeriet for familie- og frobrugeranliggender, 2005). Hvert sveitarfélag setur 

reglur um slíkar greiðslur en til þess að fá þær þurfa foreldrar að uppfylla ýmis skilyrði 

(Dagtilbudsloven nr. 501/2007). Sem dæmi má nefna að í Kaupmannahöfn geta 

foreldrar barna á aldrinum 6 mánaða til 3 ára sótt um slíkar greiðslur ef þeir eru ekki í 

launuðu starfi og hafa sótt um leikskóla (Köbenhavns komune, e.d.). Það er frekar 

fátítt að umönnunargreiðslur séu greiddar og árið 2006 voru það um 700 foreldrar 

sem fengu slíkar greiðslur í Danmörku (Rantalaiho, 2009). Megin skýringin á hversu 

óalgengt það er að foreldrar fái slíkar greiðslur er hin sterka hefð fyrir leikskóla fyrir 

börn frá 1 árs aldri og hversu skilyrtar greiðslurnar eru (Eydal og Rostgaard, í prentun).  
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Finnland 

Þegar umræða um mikilvægi þess að byggja upp leikskólaþjónustu hófst á sjöunda 

áratugnum í Finnlandi var lögð áhersla á mikilvægi þess að foreldrar gætu valið á milli 

þess að vera heima og fá pláss fyrir barnið á leikskóla. Til að tryggja þetta voru sett lög 

um umönnunargreiðslur árið 1985. Lögin tóku smám saman gildi og árið 1990 áttu 

foreldrar barna yngri en þriggja ára rétt á greiðslum ef þeir kusu að gæta barnanna 

heima (Rantalaiho, 2009). Til að tryggja að um raunverulegt val væri að ræða milli 

umönnunargreiðslna og leikskóla voru sett lög árið 1996 um skyldur sveitarfélaga til að 

bjóða börnum leikskólavist fyrir tiltekinn aldur (Salmi, 2006).  

Auk hinnar föstu greiðslu með hverju barni (greitt með allt að þremur börnum í 

sömu fjölskyldu) þá er einnig greidd viðbótargreiðslu sem er tekjumiðuð. Þá er algengt 

að sveitarfélög greiði upphæðir til viðbótar við ofangreindar greiðslur frá Trygginga-

stofnuninni (Kela, e.d.; Repo, 2010).  

Umönnunargreiðslur eru ríkur þáttur í opinberum stuðningi til finnskra foreldra og 

þær nutu strax mikilla vinsælda, en efnahagsþrengingar í kjölfar efnhagskreppu í 

upphafi tíunda áratugarins höfðu einnig áhrif í þessa veru. Í upphafi tíunda áratugarins 

voru vinsældir umönnunargreiðslna m.a. raktar til efnahagskreppunnar sem hafði í för 

með sér umtalsvert atvinnuleysi (Rantalaiho, 2009). En foreldrar héldu áfram að nota 

greiðslurnar eftir að atvinnuástandið breyttist til hins betra og árið 2008 notuðu 57% 

foreldra barna á aldrinum 1-3 ára greiðslurnar (Kela, e.d.). Þar sem mögulegt er fyrir 

foreldra að ráðstafa greiðslum til annarra er erfitt að fullyrða útfrá tölum um umsóknir 

hver gætir barnsins en rannsóknir sýna að í meirihluta tilvika eru greiðslurnar notaðar 

með þeim hætti að mæður eru heima með börnum. Stéttarstaða og menntun hafa 

einnig áhrif á hversu lengi mæður eru fjarverandi frá vinnumarkaði, mæður með litla 

menntun eru lengur fjarverandi (sjá t.d. Repo, 2010; Salmi, 2006).  

Noregur 

Hið norska kerfi er um margt svipað finnska kerfinu, en í Noregi er þó mögulegt að 

börnin séu á leikskóla hluta úr degi og foreldrar fá þá hluta heimagreiðslunnar. 

Norðmenn settu lög um umönnunargreiðslur árið 1998. Lögin hafa alla tíð verið mjög 

umdeild og það hefur verið tekist mun meira á um greiðslurnar þar enn t.d, í Finnland 

(Hiilamo og Kangas, 2006). Markmið norsku laganna var að auka valkosti barna-

fjölskyldna og að skapa meira jafnrétti milli fjölskyldna sem höfðu fengið pláss á 

leikskóla og þeirra sem voru á biðlista (Lov om kontantstøtte til smabarnsforeldre nr. 

73/1997-8). Lögin voru sett í kjölfar umræðna um tímaskort fjölskyldna með börn og 

var umönnunargreiðslum ætlað að koma til móts við foreldra í þeim efnum 

(Ellingsæter, 2006). Norskir foreldrar geta notað greiðslurnar til að greiða öðrum fyrir 

að annast barnið (Ellingsæter og Leira, 2006). Lögvarinn réttur til leikskóla var 

innleiddur árið 2009 þannig að fyrst þá varð um raunverulegt val að ræða fyrir norska 

foreldra (Lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) nr 73/2008). 

Frá aldamótum hefur framboð á leikskóla fyrir börn undir þriggja ára aldri aukist 

og að sama skapi hefur dregið úr eftirspurn eftir umönnunargreiðslum (Guldbrandsen, 

2008). Þegar greiðslurnar voru innleiddar 1998 urðu þær mjög vinsælar og 1999 fengu 

74.3% barna á aldrinum 1-3 ára umönnunargreiðslur en árið 2008 þá voru það 34.9% 

(Statistisk sentralbyrå, 2009, bls. 143). Niðurstöður rannsókna varðandi notendur 

heimagreiðslna eru þær sömu og í Finnlandi, þ.e. að það eru fyrst og fremst mæður 

sem taka sér leyfi frá störfum til að vera lengur heima með börnum sínum (Ellingsæter, 

2009).  

Svíþjóð 

Árið 1993 settu Svíar lög um umönnunargreiðslur (Lag om vårdnadsbidrag nr. 

553/1994). Lögin voru mjög umdeild og þegar ný ríkisstjórn tók við völdum árið 1994 
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voru greiðslurnar aflagðar. Árið 2008 voru aftur sett lög um umönnunargreiðslur (Lag 

om kommunalt vårdnadsbidrag nr. 307/2008). Megin rökin fyrir setningu laganna 

voru að mikilvægt væri að auka valkosti fjölskyldna með börn. Innleiðing greiðslnanna 

varð aftur mjög umdeild en á sama tíma var innleiddur svokallaður jafnréttisbónus 

sem er aukagreiðsla fyrir foreldra sem skipta fæðingarorlofi jafnt með sér (Cronholm, 

2009).  

Reglur um tilhögun greiðslnanna eru um margt svipaðar norska fyrirkomulaginu, ef 

frá er talið að sænsku lögin eru rammalög sem kveða á um frelsi sveitarfélaga til að 

innleiða umönnunargreiðslur (Vårdnadsbidrag Familjepolitisk reform. Dsnr. 52/2007). 

Það sem skilur sænska kerfið frá norsku og finnsku kerfunum er að sænskir foreldrar 

sem fá atvinnuleysisbætur, aðstoð sem flóttamenn, sjúkradagpeninga eða ellilífeyri geta 

ekki fengið umönnunargreiðslur (Förslag till lag om kommunalt vårdnadsbidrag, 2007; 

Lag om kommunalt vårdnadsbidrag nr. 2008/307).  

Enn sem komið er hafa ekki verið birtar tölur á vegum sænsku Hagstofunnar um 

hversu mörg sveitarfélög hafa innleitt umönnunargreiðslur né hversu margir foreldrar 

nýta sér þær (Eydal og Rostgaard, í prentun). Né heldur eru fyrirliggjandi tölur um 

hversu margir foreldrar nýta sér umönnunargreiðslur í norrænu árbókunum 

(NOSOSCO, 2009). 

Helstu einkenni kerfanna 

Við greiningu á umönnunargreiðslum kemur í ljós að kerfi Norðurlandanna eru um 

margt ólík eins og tafla 3 sýnir glögglega, löndin hafa haft nokkuð ólík markmið með 

löggjöfinni og útfærsla réttindanna er nokkuð ólík. Upphæðirnar eru þó svipaðar nema 

í Danmörku þar sem upphæð greiðslnanna er nokkuð hærri en á hinum löndunum, en 

mikilvægt er að hafa í huga að það er eina landið sem gengur út frá að foreldrar séu 

ekki þátttakendur á vinnumarkaði á meðan þeir þiggja umönnunargreiðslur. 

Tafla 3. Umönnunargreiðslur á Norðurlöndum helstu einkenni og upphæðir (Eydal og 

Rostgaard, í prentun; Rantalaiho, 2009) 

 

 Dannmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

Árið sem núverandi 
löggjöf var sett 

2002 1985 1998 2008 

Sjá ríki eða sveitar-
félög um fram-
kvæmdina? 

Sv.félög Ríki og sv. félög Ríki Sveitarfélög 

Megin markmið Auka val 
foreldra 

Auka val foreldra 

Upprunalega einnig 
að tryggja jafnrétti 
milli foreldra sem 

fengu og fengu ekki 
dagvistarþjónustu 

Auka val foreldra 

Jafnrétti milli 
foreldra sem 

fengu/fengu ekki 
dagvistarþjónustu 

Meiri tíma fyrir 
fjölskylduna 

Auka val 
foreldra 

Upphæðin sem % af 
meðallaunum* 

10.8 9.4 24.8 12 

*Eigin útreikningar en meðallaun eru reiknuð út af NOSKSO (NOSOSCO, 2009: 212-213). Frekari 
upplýsingar um forsendur útreikninganna má sjá á heimasíðu NOSKSO http://nososco-eng.nom-

nos.dk/filer/publikationer/tabeller/descrtyp07.pdf  
 

Hér skiptir ekki hvað síst máli að finnska kerfið á sér langa sögu og þrátt fyrir að það 

sé nokkuð gagnrýnt er það orðið órjúfanlegur hluti af þjónustu við foreldra með ung 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/soleyl/Desktop/til%20Halldórs%20-%20lokayfirferð/NOSKSO%20http:/nososco-eng.nom-nos.dk/filer/publikationer/tabeller/descrtyp07.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/soleyl/Desktop/til%20Halldórs%20-%20lokayfirferð/NOSKSO%20http:/nososco-eng.nom-nos.dk/filer/publikationer/tabeller/descrtyp07.pdf
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börn í Finnlandi (Repo, 2010). Í Noregi hefur aldrei ríkt sátt um kerfið og 

umönnunargreiðslur hafa verið mjög umdeildar (Ellingsæter og Leira, 2006; Håland, 

2005). Í Danmörku er þjónusta við foreldra með ung börn meiri en í nokkru öðru 

landi og það skýrir hversu lítið hefur verið rætt um hið danska kerfi. Í Svíþjóð hefur 

kerfið verið mjög umdeilt, en eins og áður sagði þá er ekki vitað hversu mörg 

sveitarfélög þar hafa tekið upp umönnunargreiðslur (Cronholm, 2009). Í öllum 

tilvikum hefur löggjöfin verið sett fyrir tilstuðlan ríkisstjórna hægri og/eða 

íhaldsflokka, en vinstri flokkar hafa gagnrýnt umönnunargreiðslur og talið þær vinna 

gegn jafnrétti kynjanna þar sem rannsóknir sýna að þær eru nær eingöngu notaðar af 

mæðrum (Morgan og Zippel, 2003; Morgan, 2009). Mæður, einkum mæður sem hafa 

litla menntun og óörugga stöðu á vinnumarkaði eru frá vinnu í langan tíma og 

félagsleg réttindi þeirra eru lítil á meðan þær eru heima með börnum sínum. Þá hefur 

verið bent á að umönnunargreiðslur vinni þvert gegn markmiði laga um feðraorlof 

sem hafa það að markmiði að tryggja börnum umönnun beggja foreldra (Ellingsæter, 

2006; Leira, 1999; Rantalaiho, 2009; Salmi 2006). Þá hafa gagnrýnendur bent á mikil-

vægi þess að öll börn eigi kost á leikskólavist, rannsóknir sýni að það séu oft þau börn 

sem mesta þörf hafi fyrir leikskóla, t.d. börn innflytjenda sem séu heima allt fram til 

þriggja ára aldurs (Rantalaiho, 2009). 

Umönnunargreiðslur á Íslandi 

Ísland er eins og áður sagði, eina Norðurlandið sem ekki hefur sett lög um 

umönnunargreiðslur. Þrátt fyrir það hafa einstök sveitarfélög sett sér reglur um 

heimagreiðslur. Slíkar reglur voru fyrst settar í Reykjavík á tíunda áratugnum í valdatíð 

Sjálfstæðisflokks, en greiðslurnar voru afnumdar þegar R-listinn tók við völdum árið 

1994. Árið 2006 innleiddu nokkur sveitarfélög umönnunargreiðslur, m.a. Kópavogur 

og Reykjanesbær (Guðný Björk Eydal, 2008). Smám saman hafa fleiri sveitarfélög 

tekið upp umönnunargreiðslur. Í desember 2009 voru heimasíður sveitarfélaganna 

skoðaðar í rannsókn sem unnin var af Rannsóknastofnun í barna og fjölskylduvernd 

og í ljós kom að 12 sveitarfélög af 77 höfðu innleitt umönnunargreiðslur með börnum 

(Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd, 2010). Hafa ber í huga að vel er 

mögulegt að fleiri sveitarfélög hafi sett reglur um umönnunargreiðslur en að þær komi 

ekki fram á heimasíðum þeirra. Í ágúst 2010 voru heimasíður sveitarfélaganna 12 

skoðaðar og hringt í þau sveitarfélög sem spurningar vöknuðu um. Í ljós kom að litlar 

breytingar höfðu orðið. Sveitarfélagið Álftanes bauð áður uppá heimagreiðslur, 30.000 

með fyrsta barni og 20.000 með öðru en þær voru lagðar niður árið 2010 

(Sveitarfélagið Álftanes, e.d.). Greiðslur í Reykjavík hafa lækkað, voru 35.000 á mánuði 

2009 en frá 1. ágúst 2010 er upphæðin 20.000 á mánuði (Reykjavíkurborg, e.d.; 

Reykjavíkurborg, 2008). Þá höfðu greiðslur í Kjósarhreppi hækkað úr 36.800 í 40.000 

(Kjósarhreppur, e.d.). Tafla 4 sýnir yfirlit yfir sveitarfélögin sem birtu upplýsingar á 

heimasíðum sínum í ágúst 2010, alls 10 talsins. Þar sem tvö stærstu sveitarfélög 

landsins, Reykjavík og Kópavogur eru meðal þeirra er ljóst að meirihluti foreldra 

hérlendis á kosta á umönnunargreiðslum. 
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Tafla 4. Yfirlit yfir sveitarfélög sem veita upplýsingar um umönnunarstyrki til foreldra eftir að 
fæðingarorlofi lýkur 1. ágúst 2010 (Akraneskaupstaður, e.d; Sveitarfélagið Garður, e.d.; Grímsnes- og 
Grafningshreppur, e.d.; Kjósarhreppur, e.d.; Kópavogur, e.d.; Mosfellsbær, e.d.; Reykjavíkurborg, e.d.; 
Sandgerðisbær, e.d.; Seltjarnarnes, e.d.) 
 

 Greiðslu geta hafist Greiðslum lýkur Upphæð Heiti 

Akranes 
For. í sambúð 9 mánaða 

/Einstæðir 6 mánaða 

Þar til barn fer í leikskóla eða 

1. júlí það ár sem barn fer í 1. 

bekk (6 ára) 

21.000 
Umönnunar-

greiðslur 

Garður 9 mánaða 
2 ára/þar til barn byrjar í 

leikskóla 
30.000 

Umönn-

unarbætur 

Grímsnes- og 

Grafnings-

hreppur 

12 mánaða 

18 mánaða 

Fyrir foreldra sem kjósa eða 

geta ekki nýtt sér þjónustu 

leikskólans 

20.000 Heimagreiðslur 

Kjósar-hreppur 

Lok fæðingarorlofs 

 

Til 3ja ára aldurs eða 

leikskólavist hefst 
40.000 

Heimagreiðslur 

ungbarna 

Kópavogur 
For. í sambúð 9 mánaða 

/Einstæðir 6 mánaða 

Til 2 ára aldurs eða 

leikskólavist hefst 
30.000 Heimagreiðslur 

Mosfells-bær Frá 9 mánaða 

Til 1. september árið sem 

barn verður 2 ára eða 

leikskólavist hefst 

Foreldrar í 

sambúð: 25.000 

Forgangsgjald* 

31.800 

Heim- 

greiðslur 

Reykjanes-bær 

Lok fæðingarorlofs og 

sækja þarf kynningar 

áður en greiðslur hefjast 

2 ára/þar til barn byrjar í 

leikskóla en mögulegt að 

sækja um undanþágu 

25.000 
Umönnunar-

greiðslur 

Reykjavík 

For. í sambúð 9 

mánaða/ Einstæðir for. 

6 mánaða og á biðlista 

eftir leikskóla 

Til 2 ára aldurs eða þar til 

leikskólavist er í boði/önnur 

niðurgreidd þjónusta hefst 

fram til 3 ára aldurs 

20.000 

 

Þjónustu-

trygging 

Sandgerðisbær 
Frá 12 mánaða á biðlista 

eftir leikskóla 

Þar til leikskólavist eða önnur 

þjónusta er í boði eða lægri 

greiðslur ef barn er hluta úr 

degi 

30.000 

 

Umönnunar-

greiðslur 

Seltjarnarnes 
For. í sambúð 9 mánaða 

/Einstæðir 6 mánaða 

Til 2 ára eða þar til barn fær 

leikskólapláss 

For. í sambúð 
32.000 

Annað for. í 
námi 40.000 
Einst.for/ 
báðir for. í 

námi: 44.800 

Umönnunar-

greiðslur/ 

heimgreiðslur 

*Forgangsgjald: Foreldrar eða forráðamenn barna í forgangshópi þ.e. börn einstæðra foreldra, börn þar 
sem báðir foreldrar stunda fullt nám, börn starfsfólks leikskóla Mosfellsbæjar og börn dagforeldra í 
Mosfellsbæ sem starfa allan daginn (8-9 tíma vistun). Nám skal vera fullt nám og skal stundað á 
skyldunámsstigi, framhaldsskólastigi og / eða á því stigi sem telst lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra 
námsmanna. 
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Í ljós kemur að uppaf tímabilsins miðast í flestum tilvikum við lágmarksfjölda mánaða 

í fæðingarorlofi, en þar sem flestir foreldrar dreifa töku fæðingarorlofs á lengra tímabil 

er ljóst að foreldrar geta ef þeir kjósa þegið samtímis greiðslur vegna fæðingarorlofs og 

umönnunargreiðslur. Algengt er að greiðslur séu skilyrtar með þeim hætti að þær eru 

greiddar þar til þjónusta býðst. Í Reykjavík er það einnig krafa að foreldrar skipti 

greiðslum með sér þannig að hvort foreldri um sig fái greitt fyrir mest 2/3 af heildar-

tímabilinu. Lengd tímabilsins er nokkuð ólík, í flestum tilvikum er miðað við 2 ára 

aldur en upphæðir eru allt frá 20.000 til 40.000 kr. á mánuði. Þá bera greiðslurnar ýmis 

nöfn sem getur t.d. gert leit á heimasíðum sveitarfélaga flóknari en ella. Markmið 

sveitarfélaganna með upptöku slíkra greiðslna hefur ekki verið rannsakað sérstaklega 

en í Reykjavík var yfirlýst markmið þjónustutryggingar að tryggja ,,jafnræði borgaranna 

og jafnrétti kynja, að því leyti að gera báðum foreldrum kleift að samræma fjölskyldu- 

og atvinnulíf“ (Reykjavíkurborg, 2008).  

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á umönnunargreiðslum sveitarfélaga en 

nýleg rannsókn sem unnin var af Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd (RBF) 

fyrir Reykjavíkurborg leiddi í ljós að foreldrar barna á leikskólaaldri voru mjög ánægðir 

með þjónustutrygginguna sem slíka og 90% töldu hana vera valkost sem ætti að vera 

áfram í boði hjá Reykjavíkurborg. Tæplega 87% þeirra sem höfðu nýtt sér þjónustu-

tryggingu sögðust ánægð með hvernig hún hefði mætt þörfum þeirra. 63% svarenda 

sögðu upphæðina of lága. Algengasta ástæðan fyrir því að foreldrar nýttu sér þjónustu-

tryggingu var að barnið hefði ekki fengið leikskólapláss (61%) en tæplega 53% sögðu 

ástæðuna vera þá að barnið gæti verið lengur heima (Rannsóknastofnun í barna- og 

fjölskylduvernd, 2010).  

Þegar þjónustutryggingar voru innleiddar af meirihluta Sjálfstæðisflokks- og 

Framsóknarflokks bentu fulltrúar þáverandi minnihluta á að slíkar greiðslur gætu haft 

stétt- og kynbundinna áhrif (Fundargerð leikskólaráðs 9. apríl 2008). Því var lögð 

áhersla á það í rannsókn RBF að kanna viðhorf foreldrar til kynbundinna áhrifa 

þjónustutryggingar. Í ljós kom að rúmlega 30% svarenda töldu líklegt að tilkoma 

þjónustutryggingar yki jafnrétti kynja á vinnumarkaði en tæplega 20% töldu líklegt að 

hún dragi úr jafnrétti kynja á vinnumarkaði. Þá taldi meirihluti foreldra að þjónustu-

trygging yki möguleika foreldra á að samþætta umönnun barns og atvinnuþátttöku, 

rúmlega 70% töldu það eiga við um mæður borið saman við tæplega 60% sem töldu 

það eiga við um feður (Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd, 2010). 

Niðurstöður og umræða 

Samanburður við Norðurlönd leiðir í ljóst að hérlendis er heildarfjöldi vikna í 

fæðingarorlofi nokkuð lægri en á öðrum Norðurlöndum. Lengst af bar einnig mikið á 

milli varðandi framboð á dagvist en það hefur breyst og Ísland fylgir nú fast á hæla 

dana sem bjóða flestum börnum dagvistarþjónustu. Bilið sem íslenskir foreldrar þurfa 

að brúa á milli fæðingarorlofs og dagvistar er engu að síður til staðar. Öll Norðurlönd 

fyrir utan Ísland hafa sett löggjöf um umönnunargreiðslur. Greiðslurnar hafa verið 

mjög umdeildar og bent er á að þær vinni gegn markmiðum norrænnar jafnréttisstefnu 

og hagsmunum barna. Í þessu sambandi hefur verið bent á að tilgangur með löggjöf 

um fæðingarorlof feðra sé að tryggja börnum umönnun beggja foreldra frá unga aldri 

en að reynslan sýni að það séu nær eingöngu mæður sem nýta sér umönnunargreiðslur 

til að vera heima með börnum sínum. Reynslan sýni því að umönnunargreiðslur vinni 

gegn markmiðum laga um fæðingarorlof og reyndar annari norrænni fjölskyldu- og 

jafnréttislöggjöf sem leggur áherslu á möguleika beggja foreldra til að sinna umönnun 

barna og atvinnuþátttöku. Þá hefur einnig verið gagnrýnt að umönnunargreiðslur geti 

unnið gegn jafnrétti barna, í mörgum tilvikum séu það börnin sem mest þurfi á því að 
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halda að fara í leikskóla sem séu heima t.d. börn innflytjenda sem þurfi að tileinka sér 

tungumál þess lands sem þau búa í.  

Það er erfiðleikum bundið að er að bera saman notkun umönnunargreiðsna milli 

landa þar sem ekki eru fyrirliggjandi norræn tölfræði um hana, en ljóst er að greiðslur-

nar eru mjög mikið notaðar í Finnlandi og enn talsvert notaðar í Noregi. Umönnunar-

greiðslur eru lítið notaðar í Danmörku. Enn eru ekki fyrirliggjandi upplýsingar um 

hvesu útbreiddar greiðslurnar verða í sænskum sveitarfélögum. 

Nokkur íslensk sveitarfélög, eða 10 af 77 hafa kosið taka upp umönnunargreiðslur 

m.a. með það að markmiði að brúa ofangreint bil milli fæðingarorlofs og 

dagvistarþjónustu. Þar sem tvo stærstu sveitarfélögin eru meðal þeirra 10 sem bjóða 

uppá umönnunargreiðslur er ljóst að meirihluti íslenskra foreldra á rétt á slíkum 

greiðslum. Þó hér sé ekki fyrir hendi löggjöf um umönnunargreiðslur þá virðast íslensk 

sveitarfélög fara nokkuð svipaðar leiðir og þau leggja einkum áherslu á umönnungar-

greiðslur sem kost ef leikskólaþjónusta er ekki í boði og öll leggja áherslu á tímabilið 

þar til barnið nær 2 ára aldri. Hérlendis hefur því markmiðið verið ólíkt yfirlýstu 

markmiði löggjafarinnar á Norðurlöndum sem hefur verið að auka valmöguleika 

foreldra. Hérlendis er ekki verið á að bjóða uppá umönnunargreiðslur til að auka val 

foreldra, heldur frekar litið á þær sem lausn á ákveðnum vanda sem hefur skapast 

þegar foreldrar þurfa að brúa ofangreint bil milli fæðingarorlofs og dagvistar. Það 

skiptir einnig miklu máli að greiðslurnar hérlendis eru yfirleitt í boði til tveggja ára 

aldurs en þriggja ára á öðrum Norðurlöndum. Reykjavík hefur nokkra sérstöðu vegna 

ákvörðunar um að foreldrum beri að skipta með sér orlofinu, en slíkt þekkist ekki á 

öðrum Norðurlöndum. Í heild eru því reglur um íslenskar umönnunargreiðslur 

nokkuð ólíkar því sem gerist á Norðurlöndum og sú staðreynd að þær eru í fæstum 

tilvikum greiddar eftir að börn ná 2 ára aldri dregur vissulega úr líkum á því að þær 

hafi neikvæð áhrif á þróun jafnréttis kynjanna og velferð barna. 

Áhrif íslensku kerfanna hafa lítið verið rannsökuð og því ekki ljóst hvort þau munu 

hafa neikvæð áhrif á möguleika feðra og mæðra til að samþætta vinnu og umönnun 

barna. Einstök sveitarfélög hafa látið vinna athuganir á sínum vegum t.d. hefur 

Reykjavíkurborg nýlega látið rannsakað hvenig foreldrar haga umönnun barna sinna 

(Rannsóknarstofnun í barna og fjölskylduvernd, 2010). Mikilvægt er að samræmd 

tölfræði um fjölda foreldra sem fá greiddar umönnunargreiðslur sé fyrirliggjandi 

þannig að þekking sé fyrir hendi á útbreiðslu þeirra. Þá er eingöngu fyrirliggjandi 

takmörkuð þekking á því hvernig uppbygging umönnunargreiðslna hérlendis hefur 

komið til og hvort þættir eins og t.d. skortur á leikskólaplássum, fjárhagur sveitarfélaga 

eða atvinnuástand hafa haft áhrif þróun þeirra. Það er því mikilvægt að rannsaka betur 

áhrif og afdrif þessa nýja úrræðis til að hægt sé að meta hugsanleg áhrif þess á íslenska 

umönnunarstefnu. 
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Framfærsluskyldur foreldra  

Meðlagskerfi Norðurlanda 

Hrefna Friðriksdóttir 
Guðný Björk Eydal 

Hér verður fjallað um framfærslu barna sem ekki búa með báðum foreldrum, meðlag 

og meðlagskerfi. Orðið meðlag er notað um þær greiðslur sem foreldri, sem býr ekki 

með barni sínu, er gert að inna af hendi vegna framfærslu barnsins, sbr. 54. gr. 

barnalaga nr. 76/2003 (hér eftir barnalög eða bl.). Meðlagskerfi vísar til þeirra heild-

stæðu lagareglna sem gilda um ákvörðun, greiðslu og innheimtu meðlags. 

Miklar breytingar hafa orðið á hlutverkum feðra og mæðra á undanförnum 

áratugum. Mæður hafa aukið þátttöku á vinnumarkaði og feður hafa aukið hlutdeild 

sína í umönnun barna. Sifjalöggjöf hefur tekið mið af þessum breytingum og æ ríkari 

áhersla lögð á að skapa báðum foreldrum raunhæfa möguleika á að bera ábyrgð á 

umönnun og uppeldi barna sinna. Í kjölfar slíkra breytinga hafa flestar vestrænar 

þjóðir endurskoðað reglur um framfærslu og meðlag, í samræmi við samfélagslegar 

breytingar og þróun í barnarétti (Gísli Gíslason, 2008; Skinner, Bradshaw og Davidson, 

2007). 

Hefð er fyrir samvinnu Norðurlanda á sviði sifjaréttar (Ármann Snævarr, 2008; 

Bradley, 1996). Á síðustu áratugum hafa öll löndin lagt aukna áherslu á samvinnu 

foreldra sem ekki búa saman um bæði umönnun og framfærslu barna. Þetta hefur 

kallað á talsverðar breytingar á löggjöf, sameiginleg forsjá er t.d. alls staðar orðin 

ríkjandi fyrirkomulag og víðast hafa reglur um búsetu og umgengni verið endur-

skoðaðar. Þá hafa Norðmenn og Svíar breytt gagngert lagaákvæðum um meðlagsmál 

og Finnar og Danir hafa endurskoðað sína löggjöf og túlkun laganna. Hérlendis hefur 

fyrirkomulag meðlagsgreiðslna verið í megindráttum óbreytt frá upphafi tuttugustu 

aldar. 

Markmið þessarar rannsóknar er fyrst og fremst að afmarka og greina helstu ein-

kenni íslenska meðlagskerfisins. Einnig er spurt hver munurinn sé á hinu íslenska kerfi 

og meðlagskerfum annarra Norðurlanda. Í upphafi verður dregin upp mynd af þróun 

og helstu einkennum gildandi kerfis á Íslandi. Þá verður fjallað um megineinkenni 

norrænna meðlagskerfa. Að lokum verður vikið að hugmyndum sem hafa verið 

kynntar um nýtt íslenskt meðlagskerfi sem talið er taka tillit til lagaþróunar á öðrum 

Norðurlöndum. Markmið kaflans er að veita ákveðna heildarmynd af ofangreindum 

viðfangsefnum og því er útilokað að gera efninu tæmandi skil í stuttu máli.  

Rannsóknin byggir á greiningu á norrænni löggjöf og lögskýringargögnum en 

einnig er stuðst við ritaðar heimildir sem varpa ljósi á þær forsendur sem kerfin byggja 

á.1 

                                                           

1  Höfundar áttu sæti, ásamt Ásgeiri Eiríkssyni fulltrúa sýslumannsins í Keflavík, í nefnd sem skipuð var 
að dóms- og mannréttindaráðherra árið 2008 til að fara yfir reglur barnalaga um framfærslu barna. 
Nefndin skilaði í upphafi árs 2010 drögum að frumvarpi ásamt greinargerð sem ráðuneytið birti til 
kynningar á heimasíðu sinni, http://www.domsmalaraduneyti.is/media/frettir/Frumvarp_medlag_04.02.10-

.pdf, sótt 4. ágúst 2010 (hér eftir nefnt drög að frumvarpi). Hér er að hluta til byggt á niðurstöðum 
rannsókna sem liggja að baki frumvarpinu. 

http://www.domsmalaraduneyti.is/media/frettir/%1fFrumvarp_%1fmedlag_%1f04.02.10%1f.pdf
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/frettir/%1fFrumvarp_%1fmedlag_%1f04.02.10%1f.pdf
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Íslenskt meðlagskerfi 

2.1 Þróun íslenska meðlagskerfisins 

Ákvæði um skyldur feðra til að taka þátt í framfærslu barna sem fædd eru utan 

hjónabands má rekja allt aftur til Jónsbókar. Með lögum nr. 46/1921 um afstöðu 

foreldra til óskilgetinna barna var gert ráð fyrir að framfærslan skiptist jafnt á foreldra 

eftir framfærslugetu, þ.e. miða bar við efnahag hvors foreldris um sig, aflahæfi þess til 

frambúðar svo og við hagi foreldris að öðru leyti, svo sem heilsuhagi, aldur og 

afkomuhorfur. Lögin voru endurskoðuð nokkrum sinnum en tilhögun meðlags var 

ekki breytt (Guðný Björk Eydal, 2005). 

Barnalög nr. 9/1981 leystu af hólmi eldri lög um afstöðu foreldra til barna. 

Samkvæmt þeim miðaðist meðlagskylda við 18 ára aldur barns, kveðið var á um 

sérstök framlög vegna tiltekinna útgjalda og menntunarframlag fyrir 18-20 ára. Að 

öðru leyti var tilhögun meðlags í meginatriðum óbreytt. Við endurskoðun barnalaga 

1992 og 2003 voru ekki gerðar afgerandi breytingar á ákvæðum um framfærsluskyldu 

foreldra (Þingskjal 72, 1991; Þingskjal 181, 2003).  

Tryggingastofnun ríkisins hefur haft milligöngu um greiðslu lágmarksmeðlags ef 

foreldrar hafa óskað þess allt frá 1946. Þá voru sett lög um almannatryggingar nr. 

50/1946 sem kváðu á um skyldu ríkisins til að greiða barnalífeyri m.a. til einstæðra 

mæðra en slík ákvæði voru nýmæli í tryggingarlöggjöfinni. Árið 1971 fengu feður 

einnig rétt á milligöngu Tryggingastofnunar vegna greiðslu meðlags (Guðný Björk 

Eydal, 2005). Samkvæmt Ársskýrslu og staðtölum Tryggingastofnunar ríkisins (2009) 

hafði stofnunin milligöngu um greiðslu meðlags með 669 börnum til feðra og 14.335 

börnum til mæðra árið 2009. Ekki er vitað í hversu mörgum tilfellum meðlag er greitt 

beint milli foreldra án milligöngu Tryggingastofnunar. Árið 2007 var hlutfall opin-

berrar milligöngu hæst hérlendis eða 19%, borið saman við 12% í Danmörku, 12% í 

Noregi, 13% í Svíþjóð og 9% í Finnlandi (Nordic Social- Statistical Committee, 2009). 

2.2 Íslenskar reglur um ákvörðun meðlags 

2.2.1 Framfærsla og meðlag 

Samkvæmt 53. gr. barnalaga (nr. 76/2003) er foreldrum, báðum saman og hvoru um 

sig, skylt að framfæra barn sitt. Framfærslu barns skal haga með hliðsjón af högum 

foreldra og þörfum barns en gerður er nokkur greinarmunur á foreldrum eftir því hvar 

barn býr. Hér verða notuð nokkuð jöfnum höndum hugtökin lögheimilisforeldri eða 

meðlagsmóttakandi um foreldri sem barn býr hjá en um foreldri sem barn býr ekki hjá 

verða með sama hætti notuð hugtökin umgengnisforeldri eða meðlagsgreiðandi. 

Samkvæmt 54. gr. bl. er foreldrum skylt að taka ákvörðun um meðlag við skilnað, 

slit á skráðri sambúð svo og við breytingar á forsjárskipan barns eða ákvörðun um 

lögheimili. Litið er svo á að lögheimilisforeldri uppfylli lögboðna framfærsluskyldu 

sína með því að veita barninu fæði, klæði, húsnæði o.s.frv. en gert er ráð fyrir að um-

gengnisforeldri sinni framfærsluskyldum með greiðslu meðlags. Meðlag tilheyrir barni, 

sbr. 63. gr. bl., en sá sem getur krafist meðlags innheimtir það og tekur við greiðslum í 

eigin nafni. 

Meðlagsgreiðslum er ætlað að renna til daglegrar framfærslu barns og hafa aðeins 

verið taldar gegna því hlutverki að þær falli með reglubundnum hætti til foreldrisins 

sem barn býr hjá. Skylda meðlagsmóttakanda er svo að ráðstafa þeim jafnóðum á 

þann hátt að þær nýtist sem best til framfærslu barnsins. Á þetta við óháð því hvort 

foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns eða annað foreldri fer eitt með forsjána 

(Þingskjal 181, 2003). 

Til viðbótar þessum almennu ákvæðum eru í 60. gr. laganna ákvæði um sérstök 

útgjöld, svo sem vegna skírnar, fermingar, tannréttinga og gleraugnakaupa. Einnig er í 
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62. gr. ákvæði um framlag vegna menntunar og starfsþjálfunar ungmennis á aldrinum 

18-20 ára. 

 

2.2.2 Ákvörðun um meðlag 

Samkvæmt núgildandi lögum geta foreldrar gert með sér samning um greiðslu meðlags 

en mega ekki takmarka meðlagið við lægri fjárhæð en sem nemur barnalífeyri, sbr. lög 

um almannatryggingar. Sú fjárhæð hefur verið kölluð lágmarksmeðlag. Þá má ekki miða 

við lægri aldur barnsins en 18 ár nema í tengslum við tímabundinn samning um forsjá. 

Samningur foreldra um meðlag er einungis gildur að hann sé staðfestur af sýslumanni. 

Foreldrar geta einnig óskað úrskurðar sýslumanns um meðlag og unnt er að gera 

dómsátt um meðlag eða dæma um meðlag í tengslum við dómsmál um forsjá, sbr. 34. 

gr. bl. Úrskurðaraðilar eru með sama hætti og foreldrar bundnir af ákvæði um 

lágmarksmeðlag og aldursmörk barns. Að öðru leyti ber, skv. 57. gr., að ákveða 

meðlag með hliðsjón af þörfum barns og fjárhagsstöðu og öðrum högum beggja 

foreldra, þar á meðal aflahæfi þeirra. Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið lætur 

sýslumönnum árlega í té leiðbeiningar um viðmiðunarfjárhæðir sem hafðar eru til 

viðmiðunar við ákvarðanatöku um meðlag umfram lágmarksmeðlag. Leiðbeiningarnar 

hafa að geyma upplýsingar um þær tekjur sem meðlagsgreiðandi er almennt talinn 

þurfa að hafa að jafnaði til að geta greitt aukið meðlag (Dómsmála- og mannréttinda-

ráðuneytið, e.d.).  

Forsjárfyrirkomulag getur haft áhrif á ákvörðun um meðlag umfram lágmarkið. Ef 

foreldrar fara sameiginlega með forsjá þá er síður úrskurðað aukið meðlag enda litið 

svo á að foreldri hafi rýmri rétt til að taka sjálfstæðar ákvarðanir um hvernig það tekur 

þátt í framfærslu barnsins, sérstaklega ef umgengni er rúm (Dóms- og kirkjumála-

ráðuneytið, e.d.). 

Fjölskyldugerð og breytingar á stöðu barnsins 

Reglur um framfærslu foreldra og meðlagskerfi snerta stóran hóp barna og foreldra. 

Mikilvægt er að skoða fjölskyldugerð íslenskra barna og þær breytingar sem orðið hafa 

á undanförnum áratugum en það er ekki síst þessi þróun sem þykir kalla á breytingar á 

meðlagskerfinu. 

Hérlendis hefur hlutfall einstæðra foreldra verið hærra en á öðrum Norðurlöndum 

eins og sjá má í töflu 1. Í langflestum tilvikum er um að ræða einstæðar mæður en þó 

hefur færst í vöxt að börn búi hjá feðrum sínum. 
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Tafla 1. Fjölskyldur með börn eftir hjúskaparstöðu foreldra á Norðurlöndum árið 2008 

(Nordic statistical yearbook, 2009, bls. 40) 
 

 Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 

Fjöldi fjölskyldna með börn  762.000 585.000 46.000 613.000 1.197.000 

Gift hjón % 62 62 53 56  

}77 Foreldrar í sambúð % 16 18 20 23 

Eitt foreldri % 22 20 27 21 23 

 

Hlutfall einstæðra foreldra veitir þó takmarkaðar upplýsingar um fjölskyldustöðu 

barna. Sum börn hafa búið með einu foreldri frá fæðingu en önnur hafa átt foreldra 

sem hafa slitið sambúð, samvist eða hjónabandi. Þá býr stækkandi hópur barna með 

einu foreldri og stjúpforeldri og þau teljast börn sem búa með tveimur foreldrum. Á 

meðfylgjandi töflu 2 má sjá hversu mörg börn upplifðu skilnað eða sambúðarslit hér-

lendis á tímabilinu 2008-2009 en í þessum tilvikum hefur jafnframt verið tekin 

ákvörðun um greiðslu meðlags lögum samkvæmt.  

 

Tafla 2. Fjöldi skilnaða og sambúðarslita: Fjöldi með börn og fjöldi barna árin 2008 og 2009 

(Hagstofa Íslands, e.d.) 
 

 Alls Þar af með börn 1 barn 2 börn 3 eða fleiri 

2008      

Skilnaðir 549 358 158 151 49 

Slit sambúðar 634 401 267 113 21 

2009      

Skilnaðir 550 318 129 133 53 

Slit sambúðar 703 440 277 129 34 

  

Ekki eru fyrirliggjandi langtímagögn um þær breytingar sem börn upplifa í æsku á 

fjölskyldugerð en í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur, Jóhönnu Rósu Arnardóttur og 

Guðlaugar Magnúsdóttur (2008): Ættartengsl: Rannsókn um reynslu og sýn skilnaðarbarna er 

áætlað að um 25% barna upplifi skilnað eða sambúðarslit á uppvaxtarárum.  

Eins og áður sagði getur forsjá haft áhrif á greiðslu aukameðlags. Árið 1992 var 

foreldrum á Íslandi gert kleift að semja um að fara sameiginlega með forsjá barns eftir 

skilnað eða sambúðarslit og frá árinu 2006 hefur verið gert ráð fyrir sameiginlegri 

forsjá sem meginreglu eftir skilnað eða sambúðarslit foreldra (Barnalög nr. 20/1992 

með áorðnum breytingum og Barnalög nr. 76/2003 með áorðnum breytingum, sbr. 

lög nr. 69/2006). Umtalsverðar breytingar hafa orðið á fyrirkomulagi forsjár barna á sl. 

áratug eins og sjá má glöggt á meðfylgjandi mynd 1. 
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Mynd 1. Forsjá barna eftir lögskilnað og sambúðarslit 1992-2009 (Hagstofa Íslands, 2009) 
 

Þrátt fyrir að forsjá sé í meirihluta tilvika sameiginleg þá er lögheimili barns í lang-

flestum tilvikum hjá móður en samkvæmt 32. gr. bl. verða foreldrar sem semja um 

sameiginlega forsjá að ákveða hjá hvoru þeirra barn skuli eiga lögheimili þar sem 

barnið skal að jafnaði hafa fasta búsetu. Samkvæmt athugun Hagstofu Íslands þann 1. 

janúar 2008 á lögheimili barna kom í ljós að 90.7% einstæðra mæðra (10.433) voru 

með öll eigin börn skráð á lögheimili sínu borið saman við 11.8% einstæðra feðra 

(1.138). Þá höfðu fleiri einstæðir feður eða 6.3%, hluta sinna barna skráð á sitt lög-

heimili borið saman við 4.9% einstæðra mæðra. Munur á foreldrum sem áttu ekki lög-

heimili með neinu barna sinna var enn meiri, 4.4% einstæðra mæðra áttu ekki 

lögheimili með neinu barna sinna borið saman við 81.9% feðra. Þá er algengara að 

feður eigi stjúpbörn sem búa á heimili þeirra (9.8%) en mæður (1.2%) (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Forsjárfyrirkomulag gefur ekki sjálfkrafa til kynna hvernig umgengni barns við 

umgengnisforeldri er háttað Ekki eru fyrirliggjandi tölur um umgengni hjá Hagstofu 

Íslands en rannsóknir benda til þessa að samskipti barns við umgengnisforeldri hafi 

aukist á undanförnum áratugum (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000; 

Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008; Ársæll M. Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2008).  

Breytingar á norrænum meðlagskerfum 

Megineinkenni 

Eins og áður sagði þá er hefð fyrir norrænni samvinnu á sviði sifjaréttar. Norræn 

löggjöf um börn og foreldra byggir að mörgu leyti á sömu meginviðhorfum en einnig 

er ljóst að útfærsla er nokkuð ólík um einstök atriði, svo sem forsjá, búsetu, umgengni 

og framfærslu eða meðlag (Ármann Snævarr, 2008). Bent hefur verið á að það sé 

nokkrum vandkvæðum bundið að samræma að öllu leyti reglur um framfærslu og 

meðlag þar sem löggjöfin taki alltaf mið af öðrum opinberum stuðningi við barna-

fjölskyldur (Singer, 2003). 

Á öllum Norðurlöndunum hefur verið lögð vaxandi áhersla á sameiginlega ábyrgð 

beggja foreldra á uppeldi barns óháð fjölskyldustöðu. Reglur um framfærslu og 

ákvörðun meðlags hafa sætt endurskoðun annars staðar en hér á landi en Norður-

löndin hafa nálgast viðfangsefnið með mismunandi hætti. Þannig hefur sjálf löggjöfin 
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sætt talsverðri endurskoðun í Noregi og Svíþjóð.2 Í Finnlandi og Danmörku hefur 

lögum ekki verið breytt með jafn afgerandi hætti en settar hafa verið nýjar leið-

beiningar um túlkun laganna.3  

Við greiningu á norrænum meðlagskerfum kemur í ljós að þau byggja fyrst og 

fremst á eftirfarandi sjónarmiðum, sem verða nánar útlistuð hér á eftir: 

 

 sameiginlegri ábyrgð beggja foreldra á framfærslu barns 

 auknu frelsi foreldra til að semja um meðlag 

 tilliti til kostnaðar af framfærslu barns 

 tilliti til tekna beggja foreldra og 

 tilliti til umgengni foreldrisins sem barnið býr ekki hjá. 

Ábyrgð foreldra og samningar um framfærslu og meðlag 

Á öllum Norðurlöndunum er gengið út frá því að ábyrgð á framfærslu barns hvíli fyrst 

og fremst á herðum foreldra og við endurskoðun meðlagskerfa verið lögð aukin 

áhersla á samningsfrelsi foreldra.4 Ljóst er að samningsfrelsi foreldra hefur verið tak-

markað með ýmsum hætti í gegnum tíðina t.d. með ákvæðum um tiltekið lágmarks-

meðlag, skyldu foreldra til að semja um meðlag og staðfestingu hins opinbera á 

samningum (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). 

Lágmarksmeðlag þykir hafa þann kost að tryggja að foreldri sem barn býr hjá fái 

greidda mánaðarlega fyrirframákveðna fjárhæð sem nýtist til framfærslu barnsins óháð 

afstöðu eða greiðslugetu meðlagsgreiðandans. Þá er slíkt kerfi einfalt í framkvæmd. 

Lágmarksmeðlag hefur þó einnig ókosti. Hætt er við að lágmarksmeðlag verði sú 

fjárhæð sem oftast er miðað við óháð þörfum barnsins eða aðstæðum foreldra. Í slíku 

kerfi er minna svigrúm fyrir foreldra til að skipta á milli sín kostnaðarliðum eftir 

þörfum og t.d. lítið sem ekkert svigrúm til að taka tillit til mismunandi samninga 

foreldra um umgengni (Ot.prp. nr. 43, 2000-2001). 

Á Norðurlöndum utan Íslands hefur markvisst verið dregið úr kröfum um að 

meðlagsgreiðandi inni af hendi tiltekið lágmarksmeðlag. Í Noregi, Svíþjóð og 

Finnlandi er foreldrum nokkuð frjálst að semja um skiptingu kostnaðarliða og/eða 

greiðslu meðlags (Ot.prp. nr. 43, 2000-2001; Socialdepartementet, 2003; OMJU 

2007:3). Í Danmörku gildir einnig samningsfrelsi foreldra en þó með þeim hætti að ef 

óskað er úrskurðar um meðlag þá er að jafnaði miðað við svokallað „normal-

bidrag“ (VEJ om aftaler om børnebidrag nr. 10269/2007).5 

                                                           
2  Í Noregi voru gerðar breytingar á barnalögunum (Lov om barn og foreldre nr. 7/1981) árið 2001 sem 

tóku gildi árið 2003, sjá frumvarp til breytinga á barnalögum nr. 7/1981 í Ot.prp. nr. 43 (2000-2001) 
Om lov om endringer i barnelova, forskotteringsloven og i enkelte andre lover (nye regler for 
beregning av barnebidrag m.m.). Gerðar voru nokkrar frekari breytingar árið 2008 í kjölfar skýrslu um 
mat á nýju meðlagskerfi, sbr. St.meld. nr. 19 (2006-2007) Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag 
og Ot.prp. nr. 69 (2007-2008). Um sænskan rétt sjá skýrslu í SOU 2003:42 Ett reformerat 
underhållsstöd og frumvarp til breytinga á lögum um foreldra (föräldrabalken 1949:381), sbr. Prop. 
2004/05:116, sbr. lög 2005:464.  

3  Í Danmörku eru í gildi lög um framfærslu barna með síðari breytingum (Lov om børns forsørgelse, 
sbr. lovbekendtgørelse nr. 1044/2009) og leiðbeiningar um túlkun laganna, sbr.Vejledning (VEJ) om 
aftaler om børnebidrag nr. 10269/2007, Vejledning (VEJ) om retningslinjer for fastsættelse af 
børnebidrag nr. 9858/2008 og Vejledning (VEJ) om børne- og ægtefellebidrag nr. 9774/2009. Í 
Finnlandi er fjallað um meðlag í lögum um framfærslu barna (Lag om underhäll för barn nr. 
705/1975) og leiðbeiningar um ákvörðun meðlags frá 2007 (Anvisning för bedömning av storleken 
på underhållsbidrag til barn). 

4  Sjá t.d. St.meld. nr. 19 (2006-2007) bls. 25. Til að hvetja foreldra til að semja sjálfir ákváðu Norðmenn 
að hvort foreldri þyrfti að greiða gjald fyrir að óska úrskurðar hins opinbera. 

5  Sbr. 14. gr. dönsku laganna um framfærslu barna. Foreldrar geta óskað úrskurðar um breytingu á 
samningi sem gerður hefur verið um meðlag og líkur er á að samningur foreldra um lægra meðlag en 
„normalbidrag“ teljist ósanngjarn en samningi er þó að jafnaði ekki breytt aftur í tímann, sbr. VEJ om 
aftaler om børnebidrag nr. 10269/2007. 
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Þrátt fyrir samningsfrelsið er lögð rík áhersla á skyldu foreldra til að taka saman og 

hvort um sig þátt í framfærslu barns. Þannig er ekki gert ráð fyrir að foreldrar geri 

samning um að annað þeirra taki ekki þátt í framfærslunni (Backer, 2008; VEJ om 

aftaler om børnebidrag nr. 10269/2007.) 

Kostnaður af framfærslu barns 

Með hliðsjón af samningsfrelsi foreldra miða reglur í norrænni löggjöf um ákvörðun 

meðlags fyrst og fremst við stöðuna þegar krafist er ákvörðunar opinberra aðila. 

Almennt hafa verið farnar tvær leiðir. Annars vegar hefur verið miðað við hlutfall 

af tekjum foreldra og þá oftast meðlagsgreiðanda en hins vegar miðað við framfærslu-

kostnað (Backer, 2008; Gísli Gíslason, 2008). Norræn meðlagskerfi miðuðu lengi vel 

við fyrri leiðina og Danir gera það enn að miklu leyti þó einnig sé tekið mið af öðrum 

þáttum. Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi hefur hins vegar verið horfið frá þessu og 

mótuð meðlagskerfi sem ganga út frá sundurliðuðum útreiknuðum og/eða áætluðum 

kostnaði við framfærslu barns. Talið hefur verið að þessi leið samræmist betur því 

markmiði laganna að tryggja framfærslu barns. Áherslur beinast þá frekar að þörfum 

barnsins í stað þess að beinast að stöðu foreldris og gert er ráð fyrir að foreldrar 

upplifi slíka ákvörðun um meðlag frekar sem rétta og sanngjarna (sjá t.d. Ot. prp. nr. 

43, 2000-2001). 

Kerfi sem miða við kostnað af framfærslu nota öll einhvers konar viðmið um 

framfærslu þar reynt er að taka tillit til kostnaðarliða sem telja má algenga og sann-

gjarna. Viðmið þykja hafa þann kost að tryggja skýrleika, málshraða og jafnræði (Ot. 

prp nr. 43, 2000-2001). Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi miðast úrskurður um meðlag 

við opinber viðmið sem m.a. byggja á neyslukönnunum sem framkvæmdar eru reglu-

lega. Þar er m.a. tekið tillit til þess að stór heimili eru að öllu jöfnu hagkvæmari í rekstri 

en lítil og að útgjöld vegna barna eru talin vera minni en útgjöld vegna fullorðinna 

(Ot.prp. nr. 43, 2000-2001; OMJU, 2007: 3; Socialdepartementet, 2003).  

Tillit til tekna beggja foreldra 

Þar sem kostnaður við framfærslu barns er lagður til grundvallar er miðað við að 

foreldrar skipti þessum kostnaði á milli sín í hlutfalli við tekjur beggja. Grunnhugsun 

um að byggja á tekjum beggja er að það foreldri sem hefur betri tekjur eigi að greiða 

hærra hlutfall af framfærslu barnsins, hvort sem það er meðlagsgreiðandi eða 

meðlagsmóttakandi (sjá t.d. Ot. prp. nr. 43, 2000-2001). 

Ákvörðun meðlags, milliganga og innheimta hins opinbera á meðlagi er einungis 

einn liður í stuðningi hins opinbera við foreldra í foreldrahlutverkinu. Aðrir þættir í 

skatta og almannatryggingarkerfinu hafa hér einnig áhrif (Skinner o.fl., 2007). Með því 

að miða ákvörðun meðlags við tekjur beggja er unnt að taka tillit til þess sérstaka 

stuðnings sem hið opinbera veitir hvoru foreldri um sig. 

Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi er gengið út frá því að taka tillit til tekna beggja 

foreldra við skiptingu framfærslukostnaðar (St.meld. nr. 19, 2006-2007; Socialdeparte-

mentet, 2003; Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag til barn, e.d.). 

Í Danmörku eru með svipuðum hætti og hér á landi gefnar út viðmiðunartöflur um 

tekjur meðlagsgreiðanda en einnig er litið til annarra atriða og þar geta tekjur 

lögheimilisforeldris skipt máli (Vejledning (VEJ) om børne- og ægtefellebidrag nr. 

9774/2009). 

 

Tillit til umgengni 

Vaxandi áhersla hefur verið lögð á að taka tillit til umgengni barns við foreldra sína við 

ákvörðun meðlags. 

Slíkt fyrirkomulag undirstrikar meginregluna um rétt barns til samskipta við báða 

foreldra og jafnari ábyrgð foreldra á framfærslu og umönnun barns. Ef miðað er við 
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að foreldrar í sameiningu beri ábyrgð á kostnaði við framfærslu barns þá er eðlilegt að 

taka tillit til þess að kostnaður lögheimilisforeldris minnkar væntanlega eftir því sem 

umgengni er meiri og kostnaður umgengnisforeldris eykst að sama skapi að einhverju 

leyti. Hér hefur þó verið nefnd hættan á að tenging kostnaðar og umgengni með 

þessum hætti kunni að auka umgengnisdeilur, t.d. að áherslur hvors foreldris í 

tengslum við umgengni kunni að litast af fjárhagslegum sjónarmiðum (sjá t.d. Ot.prp. 

nr. 43, 2000-2001). 

Í Noregi og Svíþjóð hafa verið settar nokkuð nákvæmar reglur um frádrátt vegna 

umgengni. Í Noregi er miðað við umgengni sem ákveðin hefur verið með samningi 

eða úrskurði, og er reiknuð út meðalumgengni á mánuði sem fellur svo í tiltekinn 

umgengnisflokk sem felur í sér ákveðinn frádrátt (Forskrift om fastsetjing og endring 

av fostringstilskot nr. 123, 2003). Í Svíþjóð er tekið tillit til þeirrar umgengni sem hefur 

átt sér stað ef hún nær ákveðnu lágmarki og dregið frá meðlaginu fyrir hvern dag sem 

nemur 1/40 af opinberum barnalífeyri (4. gr. Föräldrabalken nr. 381/1949). Í 

Danmörku og Finnlandi er ekki að finna jafn fastmótaðar reglur en þó er að jafnaði 

litið til umgengni við ákvörðun meðlags.6 

Singer (2003) bar saman meðlagskerfi Norðurlanda og taldi norska fyrirkomulagið 

varðandi frádrátt vegna umgengni ná best markmiðum með slíkum frádrætti. 

Hugmyndir um breytingar á íslenska meðlagskerfinu 

Eins og áður var vikið að skipaði dómsmála- og mannréttindaráðherra nefnd árið 

2008 sem skilaði árið 2010 drögum að frumvarpi þar sem er að finna hugmyndir um 

nýtt íslenskt meðlagskerfi (Dóms- og mannréttindaráðuneytið, e.d. b).  

Eitt af undirstöðuatriðum við mótun meðlagskerfis er að lagareglur um ákvörðun 

meðlags séu skýrar og aðgengilegar. Reglurnar eru hvort tveggja fyrirmynd að 

samningum foreldra og tæki úrskurðaraðila til að komast að niðurstöðu í ágreinings-

málum þar sem einfaldar og skýrar reglur eru til þess fallnar að tryggja málshraða og 

jafnræði í úrlausnum. Einnig er nauðsynlegt að reglurnar séu sanngjarnar og réttlátar 

og taki mið af þeim breytinguma sem verða á samskiptum innan fjölskyldna í 

samfélaginu eftir því sem breytingarnar samrýmast þörfum barna (Sama heimild). 

Helstu hugmyndir nefndarinnar eru að afnema lágmarksmeðlag, auka 

samningsfrelsi foreldra og ef til úrskurðar kemur að hann byggi á framfærslukostnaði í 

hlutfalli við tekjur beggja foreldra auk þess sem gert er ráð fyrir að umgengni hafi áhrif 

á upphæð sem umgegnisforeldri yrði úrskurðað til að greiða. Í dag miðast ákvörðun 

meðlags við lágmarksmeðlag samsvarandi barnalífeyri en það er sú fjárhæð sem hið 

opinbera greiðir með barni, skv. 20. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007, ef 

foreldri barns er látið eða er örorkulífeyrisþegi. 

Barnalífeyrir miðast ekki við sérstaka útreikninga á framfærslu barns og því hafa 

ekki verið til staðar bein tengsl milli kostnaðar við framfærslu og ákvörðunar um 

meðlag. Við ákvörðun um framfærsluviðmið leikast á sjónarmið um annars vegar 

einfalt og aðgengilegt kerfi og hins vegar tilraun til að taka mið af raunútgjöldum 

(Dóms- og mannréttindaráðuneytið (e.d. b). Gera verður ráð fyrir að raunkostnaður 

við framfærslu einstakra barna sé mjög mismunandi frá einni fjölskyldu til annarrar, t.d. 

með tilliti til búsetu, fyrirkomulagi á barnagæslu barna á leikskóla- og grunnskólaaldri 

og vali á tómstundum svo fátt eitt sé nefnt. Hérlendis eru ekki til opinber viðurkennd 

viðmið um framfærslu fullorðinna eða barna en margir hafa bent á þörf fyrir samræmd 

neysluviðmið hér á landi (Dóms- og mannréttindaráðuneytið, e.d. b; Viðskiptaráðu-

neytið, 2006). Í september 2008 voru settar fram tillögur um lágmarksframfærslu-

                                                           
6 Þess má geta að danska dómsmálaráðuneytið fór ekki að tillögum nefndar um endurskoðun laganna um framfærslu   

barna sem lagði til að lögfesta almenna reglu um að taka tillit til umgengni við ákvörðun meðlags, sjá Bet. 1369/2000. 



Framfærsluskyldur foreldra 

37 

tryggingu, eða það sem lífeyrisþegum er tryggt að lágmarki með fyrirvara um frekari 

vinnu vegna nýskipan lífeyriskerfisins (Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 

878/2008, um sérstaka uppbót til framfærslu lífeyrisþega nr. 1192/2008). 

Í drögum að frumvarpi er lagt til að ef krafist er úrskurðar um meðlag þá miðist 

ákvörðun í grunninn við fjárhæð sem nefnd verði lágmarksframfærslukostnaður barns 

sem er 30% af lágmarksframfærslutryggingu fullorðins án tillits til aldurs barns. 

Þá er í drögunum lagt til að skipta framfærslukostnaði í hlutfalli við tekjur beggja 

foreldra. Gert er ráð fyrir að nánar verði afmarkað í reglugerð hvað telst til tekna en 

gengið út frá því að miðað verði við skattskyldar tekjur, þar með taldar fjármagns-

tekjur, að frádregnum skatti. Einnig er gert ráð fyrir að bætt verði við þeim 

barnabótum sem foreldri á rétt á vegna barnsins. Með þessu má tryggja að barnabætur 

nýtist með ákveðnum hætti báðum foreldrum sem deila ábyrgð á framfærslu barns. Ef 

foreldri hefur ekki tekjur eða ef tekjur gefa ekki rétta mynd af stöðu foreldris ber að 

miða við aflahæfi, en með því er átt við hvað ætla megi að karl eða kona með tiltekna 

menntun geti almennt unnið sér inn á ákveðnum stað og tíma. Ekki er lagt til að tekið 

verði tillit til fjárhagslegrar stöðu foreldra að öðru leyti, þ.e. ekki skal taka tillit til eigna, 

skulda, framfærslukostnaðar eða annarra skuldbindinga meðlagsgreiðanda (sjá nánar 

um forsendur útreikninga í Dóms- og mannréttindaráðuneytið, e.d. b).  

Þá er lagt til að við ákvörðun meðlags beri að taka tillit til umgengni eins og hún 

hefur verið ákveðin með formlegum hætti. Byggt er á því að frádráttur ráðist í fyrsta 

lagi af fjölda nátta umfram 4 nætur sem falli svo í tiltekna umgengnisflokka. Við 

ákvörðun fjárhæðar vegna frádráttar fyrir hvern flokk er svo aðallega tekið tillit til 

daglegra útgjalda sem reikna má að fylgi umgengni en gert ráð fyrir að lögheimilis-

foreldri sjái almennt um greiðslu fastra útgjalda.  

Niðurstöður og umræða 

Hið íslenska meðlagskerfi er að meginstofni til frá fyrri hluta síðustu aldar. Þó 

foreldrum sé frjálst að semja um fyrirkomulag meðlags þá er meðlagsgreiðanda skylt 

að greiða ákveðið lágmarksmeðlag hvernig sem umgengni við barn er háttað. Við 

ákvörðun um aukið meðlag er einkum tekið tillit til tekna meðlagsgreiðanda þrátt fyrir 

að löggjöfin kveði á um að taka skuli tillit til aðstæðna beggja foreldra. Íslenska 

meðlagskerfið hefur einungis að litlu leyti tekið mið af þrón í sifjarétti og þeim 

breytingum sem orðið hafa á fjölskyldugerð barna. Það liggur fyrir að önnur Norður-

lönd hafa brugðist við þessari þróun og gert umtalsverðar breytingar á meðlagskerfum 

sínum. Norrænu kerfin leggja öll áherslu á samningsfrelsi foreldra, að upphæð meðlags 

taki mið af tekjum beggja foreldra og hvernig þeir haga og umgengni við barn og 

búsetu þess.  

Samanburður hinna norrænu kerfa leiðir því í ljós að íslenska kerfið hefur ekki 

þróast í samræmi við breytingar í barnarétti. Því verður að telja endurskoðun íslenska 

kerfisins tímabæra.  

Tillögur sem lagðar hafa verið fram um breytingar á íslensku meðlagskerfi byggja á 

greiningu á megineinkennum norrænna meðlagskerfa en taka einna mest mið af 

norska meðlagskerfinu. Lagt er til að samningsfrelsi foreldra verði aukið, lágmarks-

meðlag afnumið og ef til úrskurðar kemur um upphæð meðlags að tekið sé tilliti til 

tekna beggja foreldra og umgengni. Í íslensku tillögunum er ekki gengið jafn langt og í 

norska kerfinu við að reikna nákvæmlega út framfærslukostnað hvers barns heldur er 

miðað við ákveðin lágmarksframfærslukostnað. Í greinargerð með frumvarpinu kemur 

fram að leitast var við að hafa kerfið eins einfalt og frekast er unnt án þess að missa 

sjónar á þeim markmiðum sem stefnt var að. 
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New faces of poverty 

Debt as a sociological category 

Piotr Kowzan 

My research project was to find the meaning given to indebtedness in Iceland. The 

project is part of my doctoral research and was conducted under the supervision of 

Prof. Tomasz Szkudlarek and Dr. Steinunn Hrafnsdóttir. It was supported by Iceland, 

Lichtenstein and Norway with a grant received from the Norwegian Financial 

Mechanism and the European Economic Area Financial Mechanism through the 

Scholarship and Training Fund. In Autumn 2009 and Sping 2010 I took 20 semi-

structured interviews with indebted people whom I met in Reykjavik: 10 of them were 

Icelanders and 10 – immigrants.  

When I came to Iceland in 2009, I realised that debt was not considered a problem 

in itself, only the unpredictability of their growth. Meanwhile, for many Poles the 

whole idea of financial debt was controversial. At first, I felt somehow old-fashioned. 

Later, I was inspired by anthropology, when I found that my research can be seen as 

an à rebours repetition of the traditional movement of scientists from modern to pre-

modern societies. 

In this article, I will use both examples from Iceland and from my previous 

observations in Poland, hoping that they will also indicate more general processes. I 

will present indebtedness in relation to several divisions, institutions, social 

phenomena and in this way show that both the amount and the quality of debt are 

crucial for understanding peoples' reactions of opportunities and threats of the 

contemporary world. The category of debt can be especially important for the 

sociology of poverty, because debt can link to poverty in two ways: firstly, debt can 

lead to poverty, and secondly, poor people can incur debt in order to pay their bills or 

take loans to increase the quality of their life. It does not mean that these two 

phenomena – debt and poverty – are identical. Nevertheless, their co-occurrence and 

potential mutual conditioning encourage further research.  

Debt and emancipation 

The basic reason for being in debt among my respondents in Iceland was a loan taken 

to buy a house or a flat. The second popular reason was a car loan, and then credit 

taken to launch one's own business (secured by the mortgage). Getting educated also 

resulted in being indebted, because of student loans. These student debts were not 

considered as a significant burden in the monthly spending of respondents' 

households, though the eventual date when student loans will be repaid was 

unimaginable for everybody. In this perspective, debt can be understood as a kind of 

shadow following active people. They chose a place to live (a house), they became 

geographically mobile (a car), they decided to educate themselves (a degree) and to run 

a business. Their debt is the long-term consequence of purchases made on credit. 

The two elements of the opposition credit/debt inform us about a basic lack. It 

was the lack of resources for the subjects, which made it difficult to become equal 

with their reference groups. They felt this lack before taking the loan and when they 

had to pay it without necessary resources. Reference groups are people one aspires to 
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and compares oneself to – for example when people from the group have cars, one 

usually also wants to have it. At the same time, the purchase can be treated as luxury 

for the broader public. As a consequence, people who became indebted trying to get 

what others from their reference group already have, are often blamed for their fate, 

unless their aspiration was to lever themselves to a generally accepted minimum 

standard, that is, to escape poverty.  

Debt can also be produced independently from loans; e.g. by getting fines; because 

of unpaid housing rent; by being charged for obligatory reparations of buildings; 

because of guaranteeing someone else's debt; because of healthcare costs or by 

receiving an inheritance burdened with debts. 

Debt and social classes 

In the contemporary world or at least within the European context, the amount of 

money workers have does not depend only on their salary. Workers are credited 

(Urbański, 2007). Peter Sloterdijk (2009) claims that this is the reason why tensions 

between capitalists and workers, as they were seen by Karl Marks, can be considered 

minor.  

Nowadays, it might be easier than in the 19th century to realise that in order to 

launch a company capitalists borrow resources on financial markets and because these 

credits must be paid together with interests, the business has to generate profit to 

cover these interests. Indebtedness is the basis for the thesis that the political interests 

of workers and capitalists happens to be convergent, if they are about limiting the 

power of creditors. 

From the researcher's perspective I can say that debt is a social class problem in 

the sense that the collected knowledge about mechanisms governing the lives of 

people who experience economic violence comes mostly from representatives of the 

middle class. If problems related to the issue of indebtedness were not touching 

teachers, journalists, office workers, scientists etc. I would have had few respondents, 

because the majority of people in debt seem to avoid discussing financial issues, 

whereas those who “work with words” are less ashamed by their debt. It is only an 

observation and it is hard to say if it illustrates a broader regularity. My respondents, 

who – after Barbara Ehrenreich – could be named the “Nouveau Poor” (2009) were 

sometimes outraged because indebtedness forced them to use social assistance 

institutions. Some said that in turn they “withdrew their support for the state”, which 

had turned its middle class into the poor, for which the institutions of help and 

control were originally established. 

Debt and gender 

One of the reasons of falling into debt is the traditional division of social roles in the 

family, which is slightly different nowadays, but still exists. It presupposes that the 

man is the breadwinner and the woman decides how to satisfy the household's needs. 

Tracing stories of debt, one may find that even in Icelandic society the man under-

takes contacting financial institutions and subsequently decides which decisions need 

to be discussed collectively by the family. Despite the traditional gender scheme being 

often abandoned, it is especially strong among couples from different countries in 

which the woman is an immigrant. As a result, there are cases when women get 

married to men who present a wide variety of signs indicating a high social status (e.g. 

a house, cars, holidays abroad, consumption of luxury goods), but these signs are all 

“on credit”. Insufficient knowledge regarding rules of possession in contemporary 
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capitalist societies leads women into debt;, the existence of which they don't know 

about until the divorce. Debts which burden people because of such a “catch”, are 

called sexually transmitted debts (STDs), emphasising their connection to diseases of 

this type. This term, called also Emotionally Transmitted Debts (Baron, 1995), is 

especially popular in Australia. Its definition and other causes particular to the 

vulnerability of women to STDs are extensively described by Miranda Kaye (1997). 

More complex cases of STDs come into being when migrants create “migrant 

networks” (Faist, 2000) by supporting more or less kin new-comers in a new country. 

Sometimes, help meant that a migrant family, which was well-established in Iceland 

(owned a house) guaranteed a loan for a car that a new-comer needed. Without such 

guarantees, a person with “no history” had hardly any chance of buying products, 

which were relatively expensive, but popular enough to be seen as inevitable. However, 

displaying trust in people in order to equip them with resources is burdened with 

some risk. The financial crisis in Iceland induced a sudden diminishing of these 

support networks. Debts caused by car loans (often taken in foreign currencies) 

increased rapidly, new-comers capitulated and left the island, while their debts 

accumulated and loaded mortgages of guarantors, which threatened the financial 

security of the most integrated immigrant families. It is worth noticing that it was not 

only immigrants who supported new-comers. Icelanders guaranteed loans to 

immigrants as well, but I did not come across any cases in which they were hurt 

because of that. 

Debt and subjectivity 

It is more difficult for indebted people to say “enough” and answer a “hippie” call to 

leave the “rat race”. They will not stop working even if they have all the material 

goods they need. The necessity to pay back their debts in instalments forces them to 

sustain relationships, which provide them with constant income. Thus, debt seems to 

be an important part of disciplinary mechanisms in affluent societies.   

It is important to distinguish obligations to other people from debts in financial 

institutions (called legal personalities, although they are not people as such). Debts 

between people suggest deeper social relations between the debtor and the creditor, 

while relations between people and legal personalities are only based on law. These 

debts are measurable and they may be collected by the use of all means attributed to 

the power in a given society. The quality, quantity and popularity of such obligations 

are interesting features of modern societies.  

In the case of Poland and other so called post-communist countries, where 

promoting individual loans as a solution for social problems is a new phenomenon, 

the dislike for being indebted to financial institutions is still strong. In Poland, the 

reason for that may be partly attributed to a strong presumption that the long 

economic crisis preceding the collapse of the communist regime was generated by the 

government taking foreign loans; and to the still alive criticism of “living on credit” in 

the 1970s. Moreover, even Polish proverbs warn against borrowing money and there 

is a tradition of thinking that one should not spend more money than one has 

(Kwaśniewski, 2010). The aversion to debt is especially visible among immigrants in 

Iceland, when it is contrasted to the relaxed (until 2008) attitude of Icelanders towards 

debt. 

The financial crisis in Iceland suddenly brought many people into financial distress. 

What was new was the scale of the problem. There are heavily indebted people in all 

capitalist countries, but usually their problems are considered individual, not social. 

There are many reasons for that. One of them is the process of the growing isolation 

of indebted individuals. This process may be called the collapse of subjectivity or 
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alienation. Financial distress often turns sociable people into apathetic ones, who 

isolate themselves from the world. Consequently, their families may fall apart and they 

will lose interest in their jobs, if the salary doesn't prevent their debts from growing. 

Social workers in Iceland told me that their main challenge was to persuade indebted 

people to be more active. Organisations, which help the indebted, often face their 

apathy. Sometimes they need to go as far as to give orders to their clients, so that they 

would take a few simple actions and reduce their debt with the use of available 

knowledge. Unfortunately, often only giving clients orders helps to restore the 

debtor‟s hope that escaping debt is possible.  

Not all indebted people go to social assistance institutions. Some commit “heroic” 

deeds under the influence of their debts; i.e. actions that exceed existing social norms. 

This makes it even more difficult to perceive the problem of debt from more than an 

individual perspective. One such spectacular heroic deed in Poland was an indebted 

catholic priest robbing a bank (Kącki, 2010). It was controversial, because he 

subordinated many social norms to the obligation of repaying his debts.  

Debt and education 

Graduating from university, both in Poland and Iceland, increasingly results in debt. 

In the global context, subsidising student loans by the state was supposed to soften 

the consequences of fees at universities worldwide. The contribution of the state to 

student loans differs between countries (Shen & Ziderman, 2008). Only some 

countries, such as Denmark, provide students with real scholarships, which are 

enough to survive. Fees at universities differ as well, and once introduced, they tend to 

grow (Handley, 2010; Shepherd, 2010). One of the effects of state subsidies is 

specifically the impossibility to distinguish loans from scholarships. Eventually, even 

people who were raised to be cautious with borrowing money decide to live under 

long-term financial obligations. The “profitability” of student loans seems to be 

functional for the contemporary capitalist order and this function is pedagogical. 

Subsidised credit “tames” young people for the financial system and simultaneously 

overcomes their cautiousness towards “living on credit”. Student loans tend to be 

perceived as an additional income and some student organisations protest when the 

loan is too little to survive. When students in Iceland realised that there would not be 

enough summer jobs for them, because of increased unemployment, their 

organisations started lobbying for loans during summer holidays and summer courses 

to support their claim.  

Being aware of long-term obligations changes students‟ behaviour – the decision if 

they should do postgraduate study becomes a matter of financial calculation. Previous 

research shows that debt prevents people from further studies, at least in the USA. 

They also seem to influence the decisions of females more than the decisions of males 

(Davies & Lea, 1995; Fox, 1992). People calculate how much education they can 

afford. Thus, debt can have its role as a mechanism regulating the number of students 

at universities.  

Debt is not a side-effect of education any more, but instead it became its primary 

condition. Thus, Jeffrey Williams (2009) claims that debt needs to be understood as a 

central experience for students and he enumerates 6 lessons which form “the 

pedagogy of debt”. Firstly, debt teaches that education is only a consumer service. 

Secondly, it teaches to choose career paths which enable people to pay debt back. 

Relatively low interests rates and a long time to pay the debt back (in comparison to 

consumer credits) allows students to ignore the significance of starting their career “in 

the red”, but the necessity of paying regular instalments makes it difficult for 

graduates to look for alternative or less commercial career paths. Thirdly, debt creates 
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a world-view, in which everything is exchangeable on the market. Fourthly, it changes 

the notion of the citizen by redefining the social contract into an obligation towards 

financial institutions, which in return enables the indebted citizen to subscribe to 

public services. Fifthly, debt teaches only one value – that the basic dimension of 

other human beings is their financial potential, i.e. how much debt they can carry. 

Sixthly, debt teaches a very specific type of sensitivity. It is based on the fear of losing 

one„s job or health (Ehrenreich, 1989), which would lead quickly to insolvency and 

subsequently to the financial ruin and social degradation of one's family. It is too early 

to say how effective this pedagogy is, but it is important to observe these lessons.  

Debt and enslavement 

People in debt are not always poor in a way that would allow social workers to help 

them. Both in Poland and in Iceland, support from the social security system is 

restricted to those who have a low income. Poverty occurs, however, when indebted 

people pay instalments before satisfying all other needs. It is not always possible to 

secure a sufficient amount of money to survive, since paying debts is considered by 

some a question of honour and respect for oneself. Apart from that, people are afraid 

not to pay their instalments on time, since then their debt could rapidly grow.  

In Poland, the reason for rating obligations towards banks higher than an 

obligation towards friends and relatives comes sometimes from the psychological 

terror which debt-collecting departments organise for debtors, with the use of 

communication networks. Sending letters and text messages "reminding" the debtor 

about a delay in paying the debt, as well as about the consequences for this lack of 

discipline; calling the debtor and using manipulation techniques in the conversation; 

or even using automatic machines for the conversation with a debtor – all this 

contributes to an enormous level of stress experienced by people who have problems 

with paying their debts, and, as a consequence, also problems in judging their own 

situation. To show how frequent the reminders from banks are, I would like to give an 

example of a suicide from an article “Ukredytowany” [Credified = the combination of 

the words credit and crucified] by Joanna Blewąska (2010, p. 3): “He received text 

messages every half hour from many different banks. He made a mistake, he got 

involved in a dangerous spiral. But the banks were harassing him. Could they have 

hoped that he would find the money in half an hour? No. It was just to terrorise him!” 

Another interesting issue related to debt is the so called “working off” the debt, 

that is, working for the creditor and paying the debt this way (Servet, 2004). This kind 

of deal gets only positive comments in the Polish media (Mikulec, 2010), even though 

it can easily lead to enslavement. Today, working debt off needs the debtor's consent 

and involves mostly housing co-operatives. However, it is slowly spreading to schools 

that collect fees (Stańczyk & Płoskońska, 2005; Szumer, 2008). However, we can 

already read that one can work the debt off for another person (Moritz, 2009). It does 

not need much to imagine grandchildren working off their grandparents' debts. The 

occurrence of this new servitude can grow, especially if it is not possible to pay the 

debt off and the work lasts forever.  

Debt and resistance 

Since debt is related to freedom, debtors sometimes demand political representation 

of their interests. In Poland, a spectacular example of such a movement was the 

farmers' labour union and then the political party called “Samoobrona” [Self-defence] 

in the 1990s. Its first members were farmers who got into the so called spiral of 
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indebtedness. They were constantly endangered by debt collectors. The financial and 

legal situation of the first victims of the new banking system in Poland forced them to 

seek political representation. In Iceland, on the other hand, indebted people were 

mobilised into social movements and organisations during the financial crisis. One of 

these organisations was Hagsmunasamtök heimilanna [Iceland's Home Coalition], 

which organised a pay-strike on all mortgage loan payments. Starting political 

campaigns in order to influence an organisation or a country – by giving Voice – is 

after Albert Hirschman (1970) seen as a symptom of loyalty to the structures one 

would like to change. The loyalty is probably forced upon individuals by the fact that 

they are not able to act more radically (e.g. because of their age) and leave the place 

(an organisation or a country), where they suffer from injustice.  

The strategy of Exit, considered by Hirschman as an alternative to the strategy of 

Voice, is also a traditional reaction to indebtedness. David Graeber claims, in an 

article introducing his book “Debt: The First Five Thousand Years” (2009) that 

already in the ancient Sumerian empire, debtors were leaving cities in masses, in order 

to lead a partially criminal nomadic lifestyle far from the power that could enslave 

their family as a result of their unpaid debts. Exit strategy is nowadays used by 20,000 

student debtors from Sweden. They refused to pay their debts and disappeared 

(probably left the country). The Swedish agency responsible for student loans tries to 

trace them internationally to get back the money estimated to be about 340 million 

dollars (Simpson, 2009). Even though today personal bankruptcy does not lead to 

slavery, but usually to a long social exclusion from the banking system and other 

spheres of life, still one of the reactions to the growing personal indebtedness in 

Iceland was emigration (in 2009 for the first time in Icelandic history more people left 

the island than came there and were born).  

Debts were also an important reason for many Poles to come to Iceland before the 

crisis. On the one hand, some came to work in Iceland and earn more money than in 

Poland, so that they could pay their debts back home. On the other hand, many 

migrants that I managed to talk to came to Iceland in order to avoid having debt. 

They were so unwilling to buy flats, cars or other things with the use of loans, that 

they were ready to leave their country of origin in order not to have these obligations.  

Final notes 

To conclude, in the context of the financial crisis indebtedness means a significant 

driving force for people in Iceland. However, debts do not necessarily mean poverty. 

People get into debt for various reasons, but in general they do it to improve their 

lives. However, in this paper I tried to present how debt could appear and grow 

independently from loans and how it can make debtors' lives miserable and 

impoverish both themselves and their relatives. Indebtedness makes all social 

differences and inequalities more severe, because it exposes people to power. Debt 

can be collected by the use of legitimate violence. People seem to be aware of their 

vulnerability and therefore there is a relation between debt and migration.  

Exploring fields where debt can occur and influence human behaviour and living 

conditions was aimed to start a discussion about the new neoliberal subject – an 

indebted human being. It is a heroic personality – either extraordinary active or 

extraordinary passive. These new subjects are both encouraged to debt and blamed for 

it. 
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Skilnaður og jöfn búseta barna 

Sýn ömmu og afa 

Sigrún Júlíusdóttir 
Sólveig Sigurðardóttir 

Rannsóknin er framhald og dýpkun á fyrri rannsóknum, m.a. af framhaldsskóla-

rannsókninni Ungt fólk og fjölskyldugildi. Þar komu fram vísbendingar um mun á 

fjölskyldusamskiptum ungmenna almennt og þeirra sem hafa reynt skilnað foreldra 

m.a. hvað varðar lífsgildi og viðhorf, samskipti ungs fólks við foreldra, ömmur og afa 

(Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). Því 

var áhugavert að afla frekari vitneskju frá nánustu aðstandendum um hvernig 

fjölskyldutengsl breytast við skilnað. Í viðtalsrannsókn við afmarkaðan hóp foreldra 

og ömmu/afa, þ.e. 16 fjölskyldna, 3-18 ára skilnaðarbarna var spurt um aðdraganda og 

framkvæmd skilnaðar; ráðgjöf og stuðning; fyrirkomulag búsetu og -samvista; stöðu 

barnsins og fjölskyldusamskipti eftir skilnað; kynslóðatengsl. Hér á eftir eru niður-

stöður og umfjöllun efnisins afmörkuð við sýn ömmu og afa á jafna búsetu barna í þeim 

fimm fjölskyldum sem höfðu þá skipan. 

Markmið. Heildarmarkmið rannsóknarinnar er að varpa skýrara ljósi á aðstæður 

skilnaðarfjölskyldna, efla skilning um valin atriði varðandi fjölskylduaðstæður og 

kynslóðatengsl og fá fram sjónarmið og reynslu nákominna, m.a. af fyrirkomulagi 

búsetu og umgengni fyrir velferð barna.  

Viðmælendur. Samband við foreldrana fékkst annars vegar með liðsinni kennara 3ja 

bekkjar í barnaskóla í Reykjavík sem með leyfi skólastjóra bauð foreldrum barnanna 

þátttöku, og hins vegar með samþykki aðspurðra foreldra úr símakönnun um forsjár-

mál (Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008). Foreldrarnir vísuðu síðan 

hver á sína foreldra (ömmur/afa) og öfluðu samþykkis þeirra. Viðtölin fóru flest fram 

á heimilum viðmælenda, nokkur á vinnustað þeirra eða rannsakenda í Háskóla Íslands. 

Ýmist var rætt við ömmu/afa-pörin sameiginlega eða sér. Viðtölin tóku um 45-60 

mínútur. Meðalaldur barna sem höfðu jafna búsetu og sem viðtölin vörðuðu var 6-8 

ára en 3ja ára við skilnaðinn. Meðalaldur foreldra var 35. Heildarmynd viðtalanna 

einkenndist af áhuga, frásagnarvilja og trúnaðartrausti gagnvart verkefninu.  

Fræðileg þróun 

Tengt snörpum samfélagsbreytingum og umbreyttum lífsháttum hefur upplausn 

siðagilda ásamt hverfulleika tengslamyndunar haft áhrif á hjónabandsstofnunina og 

gildi foreldrahlutverka. Skilnaðartíðni nær nú víðast á Vesturlöndum til um þriðjungs 

hjónabanda og tengist það bæði ytri og innri áhrifaþáttum, m.a. má ætla að álag vegna 

efnahagsþrenginga, samdráttar á vinnumarkaði og í einkaneyslu snerti afkomu og 

lífsgæði fjölskyldna, hafi áhrif á hjónaband og uppeldisskilyrði barna og reyni þá enn 

frekar á stuðningsnet upprunafjölskyldu. Um þetta hefur verið fjallað útfrá íslenskum 

efniviði annars staðar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008).  

Börn og ungmenni á vesturlöndum búa við gott atlæti um margt en misheppileg 

fjölskyldu- og samfélagsáhrif stuðla ekki alltaf sem skyldi að heilsu þeirra og velferð. 

Þannig verða mörg þeirra beinlínis fyrir skaða af erfiðleikum innan fjölskyldu og þegar 
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kynslóðatengsl eru rofin vegna skilnaðar. Önnur börn verða fyrir ójöfnum rétti til 

heilbrigðisþjónustu, verndunar, menntunar og þroska (Rigby og Köhler, 2002; Rigby, 

Köhler, Blair og Metchler, 2003). Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa beinst að afkomu, 

aðlögunar- og uppeldisskilyrðum í fjölskyldum (Benedikt Jóhannsson, 2004; Guðný 

Eydal og Ingólfur Gíslason, 2008; Guðný Eydal og Kröger, 2010; Guðný Eydal og 

Stefán Ólafsson, 2008; Harpa Njáls, 2003; Sigrún Júlíusdóttir, 1993; Sigrún Júlíusdóttir, 

Friðrik Jónsson, Nanna Sigurðardóttir og Sigurður Grétarsson, 1995). Þrátt fyrir að 

skilnaðartíðni sé ívið lægri hér á landi en í nágrannalöndunum þá er opinber þjónusta 

við foreldra hérlendis minni að umfangi og úrræðavali en á Norðurlöndum, m.a. er 

aðgengi að fræðslu, sáttameðferð og ráðgjöf fábreytilegra (Félags- og tryggingamála-

ráðuneytið, 2009; NOSOSKO, 2009). Þessi atriði skipta líklega meiru um félagsleg 

áhrif skilnaða á börn og foreldra en sjálf tíðni skilnaða í samfélaginu.  

Annar áhrifaþáttur er skipan forsjár, búsetu og umgengni en samvistir foreldra og 

barna eftir skilnað hafa breyst samhliða þróun löggjafar og aukinnar vitneskju um 

samband foreldrasamvinnu og hagsmuna barna. Samkvæmt rannsókn á fimm 

fjölskyldugerðum bjuggu fráskildar mæður (einar með forsjá) við lakastan fjárhag, 

mest vinnuálag og einna minnstan stuðning frá föðurömmu/afa barnanna (Sigrún 

Júlíusdóttir o.fl., 1995). Sameiginleg forsjá varð lagalegur valmöguleiki við skilnað á 

Íslandi árið 1992. Niðurstöður rannsóknar í kjölfarið sýndu jákvæða reynslu meirihluta 

foreldra, feður voru almennt sáttari en mæður, og foreldrasamvinna litin jákvæðari 

augum beggja kynja (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna Sigurðardóttir, 2000). Í rannsókn á 

reynslu ungmenna reyndist líðan og lífsgæði skilnaðarungmenna ólík hinna í mörgum 

atriðum og mun lakari í sumum. Miklar breytingar virtust geta átt sér stað í fjölskyldu-

samskiptum við skilnað, staða og nálægð barna við föður og föðurömmu/afa breytast 

gjarnan og fela í sér minni tengsl kynslóðanna (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008). 

Rannsókn á fjölskylduaðstæðum að Keili/Ásbrú sýndi að hagstæðar náms- og 

húsnæðisaðstæður skila bættum lífsgæðum til einstæðra foreldra og barna þeirra 

(Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2009).  

Lögfesting sameiginlegrar forsjár sem meginreglu árið 2006 var skref í átt að jafnari 

ábyrgð foreldra og rétti barna til beggja foreldra eftir skilnað. Einnig hafa nú verið 

settar fram tillögur um talsverðar breytingar í þessu efni á núgildandi barnalögum. 

Könnun á reynslu foreldra gaf upplýsingar um hvernig foreldrar haga búsetu og 

umgengismálum ásamt sýn þeirra á höndlun ágreiningsmála af hálfu yfirvalda. 

Reyndust samvistir barna og foreldra vera jafnari þegar forsjáin var sameiginleg. Um 

24% svarenda sögðu barnið dvelja jafnt hjá báðum og höfðu langflestir (86%) í þeim 

hópi svokallað viku-viku fyrirkomulag. Þannig hefur hægbítandi orðið breyting á 

viðhorfum fólks og uppeldisaðstæðum skilnaðarbarna (Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna 

Rósa Arnardóttir, 2008). Samkvæmt rannsókn Ársæls Arnarssonar og Þórodds Bjarna-

sonar (2008) bjuggu 4% skólabarna í 6., 8. og 10. bekk „jafnt til skiptis“ hjá báðum 

foreldrum. Samskipti þeirra við foreldra virtust jafn góð og barna sem búa hjá báðum 

foreldrum. Niðurstöður íslenskra rannsókna ber að sama brunni varðandi gildi 

samvista barna við báða foreldra í kjölfar skilnaðar og að hnökralaus foreldrasamvinna 

virðist gegna lykilhlutverki fyrir aðlögun og líðan skilnaðarbarna (Benedikt Jóhannsson, 

2007; Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). Í námsritgerðum Sólveigar Sigurðardóttur (2008; 

2009) er grunnur að rannsókninni sem hér er kynnt.  

Erlendar rannsóknir hafa beint athygli að ákveðnum þemum tengdum hlutverkum 

og kynslóðasamskiptum m.a. um samskipti ömmu/afa og barnabarna og minnkandi 

tengslum barna við föðurfjölskyldu í kjölfar skilnaðar foreldra (Ahrons og Bowman, 

1981; Gladstone, 1988; Matthews og Sprey, 1984; Pfeifer og Sussman, 1991). 

Langtíma rannsóknir hafa eflt vitneskju um áhrif skilnaðar á börn á lífshlaup þeirra 

sem fullorðinna og vægi fjölskyldutengsla, búsetuforms og samskipta (Ahrons, 2004; 
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Skjørten, Barnlindhaug og Lidén, 2007; Wallerstein, 2005; Wallerstein, Lewis og 

Blakeslee, 2000).  

Rannsóknum ber saman um að börn sem eiga regluleg samskipti og eru í 

sameiginlegri forsjá foreldra eftir skilnað virðast vera betur aðlöguð, hegðunarlega og 

tilfinningalega, en börn í forsjá eins foreldris (Bauserman, 2002; Kelly, 2007; Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna Sigurðardóttir, 2000; Öberg og Öberg, 2002). Reglulegar 

samvistir og jöfn búseta hafi jákvæð áhrif á aðlögun skilnaðarbarna þar sem báðir 

foreldrar taka þá virkan þátt í lífi og þroska barnanna (Fabricius og Luecken, 2007; 

Juby, Bourdais og Marcil-Gratton, 2005; Lee, 2002; Smyth, 2004). Samkvæmt 

erlendum rannsóknum hafa samskipti foreldra, hlutverkaskipting á heimilinu og 

kynslóðatengsl fyrir skilnað ásamt tekjum, atvinnuhögum, menntun og lífsgildum, 

áhrif á skipan forsjár og búsetu eftir skilnað (Juby o.fl., 2005; Kelly, 2007; Ottosen, 

2002; Smyth og Weston, 2004). Einnig virðast samskipti á skilnaðartímabilinu hafa 

áhrif á gæði fjölskyldutengsla til lengri tíma og er þar traust foreldrasamvinna lykilatriði 

(Ahrons, 2007; Öberg og Öberg, 2002). Aðrir áhrifaþættir um búsetu, fjölskyldutengsl 

og kynslóðasamskipti eftir skilnað eru landfræðileg fjarlægð, aldur barna og óleyst 

ágreiningsmál (Ahrons, 2004, 2007; Bernal og Anuncibay, 2008; Pollet, Nettle og 

Nelissen, 2007; Ross, Hill, Sweeting og Cunningham-Burley, 2007).  

Breytingum á fjölskylduhögum barna við skilnað foreldra geta fylgt nýjar áskoranir 

fyrir ömmur/afa. Fræðimenn hafa fjallað um hvernig samskipti elstu- og yngstu 

kynslóða séu oft háð samskiptum mið- og elstu kynslóða. Þannig séu þeir sem eiga í 

góðum samskiptum við eigin börn og tengdabörn líklegri til að eiga óheftan aðgang að 

barnabörnunum og sterkari tengsl við þau (Bridges, Roe, Dunn og O’Connor, 2007; 

Drew og Smith, 1999; Hagestad, 2006; Matthews og Sprey, 1984; Mayers og Perrin, 

1993; Schutter, Scherman og Carroll, 1997; Spitze, Logan, Deane og Zerger, 1994; 

Wallerstein og Blakeslee, 2000). Bent hefur verið á að taka þurfi mið af sjónarmiðum 

allra þriggja kynslóða, ella tapist upplýsingar og það geti skekkt niðurstöður (Hagestad, 

2006).  

Niðurstöður 

Foreldrahópurinn. Hér verða kynntar niðurstöður varðandi reynslu og sýn ömmu/afa 

barnanna fimm sem höfðu jafna búsetu hjá foreldrum. Þótt ekki verði fjallað nánar 

um niðurstöður varðandi foreldrana, skiptir máli að upplýsa að án undantekninga litu 

þau á samskiptin, sín eigin og barnanna við ömmu/afa hinum megin, afar jákvæðum 

augum. Foreldrar barnanna reyndust alfarið móta þann ramma sem yngri og eldri 

kynslóðunum var búinn eftir skilnað. Foreldrar höfðu almennt ekki haft samráð við 

sína foreldra né sett þau inn í skilnaðarmálin fyrirfram. Foreldrarnir fóru allir 

sameiginlega með forsjána og barnið dvaldi viku í senn hjá hvoru foreldrinu. Í þremur 

tilvikum skiptust foreldrarnir á að hafa skráð lögheimili barnsins og í tveimur tilvikum 

var það alfarið hjá móður. Flestir foreldrarnir voru komnir í nýtt samband (8 af 10 

foreldrum) og bjuggu með nýjum maka. Nokkrir höfðu eignast börn og/eða stjúpbörn 

með núverandi maka. Foreldrarnir (tíu) voru almennt fremur vel settir félagslega, 

höfðu lokið framhaldsnámi, voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu í öruggu og góðu 

húsnæði í sama skólahverfi (barnanna) og unnu meira en fulla vinnuviku. Þrátt fyrir 

tilfinningalega erfiðan skilnað einkenndist foreldrasamvinnan af sátt og jafningjastöðu 

þar sem foreldrarnir lögðu eigin ágreining til hliðar og einbeittu sér að hagsmunum 

barnsins. Þau voru sammála um jafna búsetu barnanna og að hefðbundið umgengnis-

fyrirkomulag (önnur hver helgi) hefði aldrei komið til greina. Þau höfðu lagt rækt við 

ömmu/afa-tengsl barnanna beggja vegna, virtu þau og ræktuðu að vissu marki áfram, 

„barnanna vegna“. Fyrir sem eftir skilnað hjálpuðust þau að með barnapössun, fóru 

saman á foreldrafundi, héldu saman upp á afmæli barnsins og samræmdu reglur. 
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Viðmælandahópurinn. Rætt var við sex ömmur og þrjá afa úr fimm fjölskyldum, 

meðalaldur þeirra var um sextugt. Félags-/fjárhagsstaða þeirra var almennt góð og þau 

ennþá í launavinnu.  

Sýn afa og ömmu 

(a) Aðild. Ömmur/afar töldu almennt skilnaðarferli foreldranna hafa verið erfitt en í 

flestum tilvikum hafi ríkt um það sátt, ákvörðunin tekin í sameiningu og eftir á að 

hyggja hefði ákvörðunin um skilnað verið rétt. Sjálf hefðu þau ekki verið upplýst um 

skilnaðinn fyrr en eftir að ákvörðunin var tekin og þá á misjafnan máta. 
 

Ég spurði hvort þau vildu ekki sofa á þessu.. og hérna ..og þau töluðu um bæði 
að þetta væri bara orðið.. sem sagt ákveðið og þetta væri allt saman í góðu. 
[Móðurafi] 
 
Fyrir mér var þetta rosalega óþæginlegt hvernig ég frétti þetta og það var nánast 
eins og ég hefði lesið það í blöðunum.. ég frétti það inní búð þar sem ég var 
stödd. [Föðuramma/afi] 
 

Ömmur/afar sögðu sig lítil áhrif haft á skilnaðinn og ekki reynt að beita sér í 

afstöðu með eða á móti.  

 
Allavega, ég reyndi að blanda mér ekki mikið inní.. ég held að það sé ekkert af 
hinu góða.. þau verða einhvern veginn að ákveða þetta sjálf. [Föðuramma] 
 
Ég tel mig hafa vitað töluvert mikið.. að sjálfsögðu var ýmislegt sem þau eða 
hann hélt fyrir sig.. en allavega er maður ekki að hafa skoðun eða sem sagt nein 
áhrif á það á hvorn veginn þetta fer. [Föðuramma] 
 

(b) Stuðningur. Þrátt fyrir að vera ekki mikið inní málunum í skilnaðarferlinu var 

áberandi að ömmur og afar lögðu öll áherslu á mikilvægi fjölskyldustuðnings eftir 

skilnað. Þau vildu öll vera til staðar fyrir barn sitt og barnabarn. 

 
Þá hlýtur þetta að skipta rosalega miklu máli, bæði fyrir börn og samfélagið að 
þetta net sé til staðar.. ég meina kerfið hlýtur að vera ódýrara ef að fjölskyldan er 
til staðar til þess að veita ákveðinn stuðning.. ég er mjög meðvituð um það að ég 
er í þeirri stöðu að geta veitt þennan.. verið þetta net.. í kringum hann. 
[Föðuramma] 
 

Sá stuðningur sem ömmur/afar veittu eftir skilnað var af ýmsum toga. Nokkuð 

algengt var að veittur var fjárhagslegur stuðningur, framfærsluframlag eða vegna kaupa 

á dýrari hlutum eða eignum. Einnig voru dæmi um að foreldri og barn fluttu 

tímabundið inn til ömmu/afa eftir skilnaðinn.  

 
Ég held að það hafi verið meira hennar foreldrar.. því hún sat eftir og er í 
íbúðinni, þau hjálpuðu henni að kaupa hann út […] Ég sagði honum það bara 
strax að mér fyndist það alveg rosalega gott.. að það væri velkomið að hann 
kæmi hingað og við myndum hjálpa honum með stelpuna og allt það. 
[Föðuramma] 
 

Ömmur/afar aðstoðuðu gjarnan með barnapössun. Þau veittu jafnframt 

tilfinningalegan stuðning og lögðu áherslu á að vera til staðar, að hlusta á börnin sín og 

einnig styðja barnabörnin gegnum skilnaðarferlið. 

  
Ég var alltaf tilbúin alveg sama hvaða tími sólahringsins var til þess að hlusta á 
hann. Hann talar mjög mikið við mig. [Föðuramma] 
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Við erum bara búin að vera að reyna að hjálpa honum og koma honum og þeim 
báðum heilum í gegnum þetta.. eða sem sagt honum og stelpunni litlu. 
[Föðuramma] 
 

(c) Sýn ömmu og afa á jafna búsetu var almennt jákvæð. Nokkuð var þó um efasemdir í 

upphafi en eftir að jafnvægi náðist varðandi fyrirkomulagið virtust ömmur/afar sátt 

við skipanina og töldu jafna búsetu mæta vel þörfum barnanna og fjölskyldunnar í 

heild. 

 
Ég er búin að breyta um skoðun á þessu.. ég hélt að þetta væri of mikið rót á 
barninu en núna er ég bara mjög ánægð með þetta. […] Ég held að það sé varla 
hægt að hafa þetta mikið betra. […] Þeir styrkjast þessir krakkar, held ég, þegar 
báðir staðirnir eru góðir. [Föðuramma]  
 
Ég er nú sjálfur fylgjandi því að barn fái að vera hjá báðum foreldrum þegar það 
er hægt.. að þetta sé réttur barnsins frekar en að þetta sé réttur foreldra. 
[Móðurafi] 
 

Þrátt fyrir almennt jákvætt viðhorf gagnvart skipan samvistanna bar á nokkrum 

áhyggjum ömmu/afa varðandi framtíð barnsins og aðlögun í jafnri búsetu. 

 
En hitt er annað mál að við höfum s.s. vissar áhyggjur af því að þetta er rosalegt 
álag á barn.. einmitt vegna þess að báðir foreldrarnir eru virkir og þeir eru mikið 
á ferðinni og þeir eru í sínum karríer og allt þetta… . planað útí æsar..þessi litlu 
börn þau sitja uppi með það hlutverk að taka þátt af fullum krafti í fríum beggja, 
ég hugsa að fríið sé ekkert síður mikið álag heldur en nokkur tímann 
hversdagurinn. [Föðuramma/afi] 
 
Mér finnst þetta hafa gengið í raun og veru vel.. en ég er að hugsa núna þegar 
hann er orðin þetta stór.. ég er með einhverjar spurningar. […] ..ekkert [neikvætt] 
nema bara ef þetta verður til þess að þegar hann verður eldri að hann nær ekki 
alveg tengingu við vini sína eða skólann, það væri það sem maður myndi hafa 
áhyggjur af. [Föðuramma/afi] 
 

Ömmur/afar virtust almennt hafa meiri áhyggjur en foreldrarnir af líðan barnanna 

við þær breytingar sem urðu eftir skilnað. Helstu breytingarnar í lífi barnanna urðu 

þegar fjölskyldugerðin varð önnur, þ.e. með tilkomu nýrra maka foreldranna, stjúp- og 

hálfsystkina, við það breyttist staða barnsins í fjölskyldunni.  

 
Það er nauðsynlegt að lesa þetta í því samhengi að svo lengi var hún búin að 
vera svona prinsessa.. sem öll athyglin beindist að.. hún var eina barnið í báðum 
fjölskyldum.. en svo bara þarna á undraskömmum tíma þá er hún orðin partur af 
bara feiknarlega stórri fjölskyldu því að það koma jú bæði börn móður megin og 
föður megin.. og svo koma þessir nýju makar með ný börn.. þannig að þetta er 
ekkert lítið fyrir svona barn eins og hún er. [Föðuramma/afi]  
 
Maður getur kannski bara litið á þetta jákvætt, að eiga svona marga sem að vilja 
manni vel og margir sem eru góðir við hann. [Föðuramma/afi] 
 

Þrátt fyrir miklar breytingar virtust ömmur/afar vilja líta jákvæðum augum á 

skilnaðinn fyrir hönd barnabarnanna.  

 
Þetta var mjög góð breyting.. auðvitað hlýtur þetta að vera erfitt fyrir hana.. 
börn eru bara svo fljót að aðlagast. […] Henni finnst, held ég, hún hafa grætt á 
þessu.. henni finnst það betra í rauninni bara að eiga heima á tveimur stöðum. 
[Föðuramma] 
 
Ég upplifi það eins og hann [barnið] sakni ekki neins. [Móðuramma] 
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(d) Samskipti. Almennt þróuðust samskipti innan fjölskyldunnar mjög vel eftir 

skilnað. Foreldrarnir voru í mikilli samvinnu og höfðu gott samkomulag varðandi 

barnið. Ömmur/afar lýstu almennt ánægju með hversu góð samskiptin voru milli 

foreldranna og hvernig þau unnu áfram saman að uppeldinu.  

 
Þau mæta alltaf saman í foreldraviðtöl.. fara jafnvel saman með hann til læknis. 
[Móðuramma] 
 
Hvorugt þeirra er fullkomið en það sem mér fannst alltaf stærsti kosturinn við 
þau bæði var það að þau voru svo ofboðslega góðir foreldrar. [Föðuramma] 
 
Þau hafa borið fulla virðingu fyrir [barninu] og ekki verið með neina stæla hvort 
út í annað. [Föðuramma/afi] 
 

Það var áberandi meðal viðmælenda að þau tengdu hin góðu tengsl innan fjölskyld-

unnar eftir skilnað góðu samkomulagi og samskiptum foreldranna.  

 
[Tengslin] hafa alltaf verið mjög fín.. hún kemur hér og umfaðmar okkur og 
sama með [foreldra hennar], það er bara alveg eins og það getur best verið. 
[Föðuramma/afi] 
 

Hins vegar voru ömmur/afar í vissum tilvikum ósátt við að fá minni tíma með 

barnabarni sínu þar sem foreldrarnir urðu báðir kröfuharðir á þann tíma sem þeir áttu 

með barninu.  

 
Hún fjarlægist okkur aðeins bara útaf þessu.. við eigum kannski leið hér á þessu 
svæði þá er það kannski vikan hans pabba þannig að það er ekki alltaf sem við 
hittum hana endilega. [Móðurafi] 
 
Það breyttist náttúrulega feiknarlega mikið.. minni samvera sem sagt.. það 
náttúrlega datt út önnur vikan.. og svo náttúrulega vildi hann ekkert missa af 
henni. [Föðuramma]. 
 
Ég næ ekki eins oft í hann.. eftir að hann flutti þá hitti ég hann sjaldnar.. miklu 
sjaldnar. [Móðuramma] 
 

Föðurömmur virtust aftur á móti í sumum tilvikum koma meira inní myndina eftir 

skilnað þar sem þær aðstoðuðu son sinn meira þá viku sem hann var með barnið.  

 
Ég sé ekki að skilnaðurinn muni breyta neinu.. það er náttúrulega meiri 
samskipti af því að hún náttúrlega býr hjá okkur [hans viku]. [Föðuramma]. 
 

Ömmur/afar sögðust draga sig í hlé þegar barnið væri hjá hinu foreldrinu og 

leituðust þá ekki eftir að fá það til sín. Foreldrarnir leituðu frekar til hvors annars eftir 

barnapössun heldur en til ömmu/afa og þótti þeim það miður.  

 
Við höfum ekki farið út í það sem sagt að biðja um hana.. mér hefur fundist svo 
dýrmætt að hafa frið.. þannig að ég ætla ekki að verða til neins.. að rugla það eða 
gera eitthvað illt í því. [Föðuramma/afi] 
 
Í gegnum árin þá kom hann og gisti og svona, núna og sérstaklega eftir að hann 
varð svona stór og þau búa þarna rétt hjá hvort öðru.. þá hefur hann bara getað 
farið til mömmu sinnar ef þau hafa ætlað að fara eitthvað og öfugt.. það er 
örugglega komið bara meira en ár síðan hann hefur gist. [Föðuramma/afi] 
 

(e) Kynslóðatengsl. Ömmur/afar höfðu afar jákvæða sýn á kynslóðasamskipti og 

menningargildi þeirra. Mikilvægt væri að kynslóðir hefðu greiðan aðgang hver af 
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annarri og veittu gagnkvæman stuðning. Þá kom fram að samvistir kynslóða hefðu 

jákvæð áhrif á þroska barna, sjálfsmynd þeirra og sýn á lífið.  

 
Ég held að þau skipti alveg rosalega miklu máli. Ég held að það skipti máli bæði 
fyrir barnabarnið að hafa tengsl.. ég held að þetta hafi með sjálfsmyndina að gera 
líka.. [Sjálfsmynd] barnsins.. að vita að það hafi sterka fjölskyldu á bakvið sig.. 
bæði foreldra og afa og ömmur. [Föðuramma]. 
 
Þau [barnabörnin] myndi svona heilbrigðari tengsl við ömmurnar og afana, ég 
held að það sé alveg nauðsynlegt. [Föðuramma] 
 

Móðurafi sagði að það jákvæðasta við kynslóðasamskiptin væri ,,að fá að vera með”. 

Almennt töldu ömmur og afar það gefa sér mikið að vera í samskiptum við barnabörn 

sín og sögðust sækja mikið í þau og njóta þess að vera með þeim.  

 
Ég lít aldrei á það að ég sé eitthvað að passa.. [barnið] er einmitt að koma til mín 
á morgun og gista.. það er bara tilhlökkun hjá okkur. [Móðuramma] 

Umræða og ályktanir 

Ætla má að menntunarstig, fjárhags- og atvinnustaða sem og aðdragandi og aðstæður 

skilnaðarins hafi átt sinn þátt í hæfni þessara foreldra til þess að eiga í góðu 

foreldrasambandi og vilja stuðla að sem jöfnustum tengslum barns og foreldra ásamt 

órofnum kynslóðatengslum beggja vegna. Einnig má ætla að jafnræði í uppeldis 

hlutverkum fyrir skilnað sem einnig virtist einkennandi fyrir þennan foreldrahóp hafi 

skipt máli. Heildarmynd niðurstaðna er borin uppi af nokkrum veigamiklum atriðum 

til viðbótar. Ömmu/afa er haldið utan við skilnaðarferlið, þau fá vitneskju um 

skilnaðinn eftir að ákvörðun er tekin. Þetta kann að benda til sjálfstæðis foreldranna 

og að þeirra eigin áhersla á sátt og samkomulag geri þeim kleift að vernda sína nánustu 

fremur en að leita þar liðsauka. Þetta virðist hafa styrkt áframhaldandi fjölskyldu-

samheldni í kringum barnið. Foreldrarnir sýndu ákveðni við sameiginlega ákvörðun og 

uppeldissamstarf. Þannig treysta amma/afi foreldrunum til að gera það besta varðandi 

börnin þótt þau hafi sína skoðun. Fram kom jákvæðni þeirra varðandi búsetufyrir-

komulagið en þó alls ekki eins afgerandi og hjá foreldrunum. Þannig réttlæta þau það 

ekki sérstaklega, en eru stolt af samvinnu ungu foreldranna um hagsmuni barnsins og 

ánægð að sjá að vel gengur. Þau tjá þó skýrt vissar efasemdir og áhyggjur um velferð 

barnsins í síbreytilegri tilveru. Það þurfi að hafa meira fyrir því að varðveita og rækta 

verðmæt tengsl barna og ömmu/afa. Þeim finnst sárt að börnin eru minna hjá þeim en 

áður þar sem foreldrarnir slá vörð um „sinn tíma“ með barninu. En þau eru 

skilningsrík og ,,þora ekki að trana sér fram” eða ,,biðja um barnið” þegar það er hjá 

hinu foreldrinu. Þau eru jafnframt tilbúin að stíga fram og veita stuðning þegar á þarf 

að halda. Stundum finnst þeim eins og sín sé ekki þörf eða þau ,,gleymist”, en leggja 

sjálf áherslu á að þeirra hlutverk sé mikilvægt sem bakland, til að veita börnunum ró 

og ,,miðla þeim gömlum gildum”. Ömmu/afa finnst gleymast að skilnaðurinn var 

þeim líka áfall, þau standi til hliðar en vildu vera meiri þátttakendur. Þeim verður 

tíðrætt um gildi tengslanna, kynslóðasamskipta og stöðu ömmu/afa sem bakhjarla. 

Sú viðbótar þekking sem hér hefur fengist um reynslu fjölskyldna af umdeildu 

búsetu- og samvistafyrirkomulagi fyrir velferð barna staðfestir það sem fyrri rann-

sóknir hafa leitt í ljós: það er foreldrasamvinna og samstaða milli fjölskyldna barnsins 

sem mestu skiptir um hvernig sátt næst kringum barnið. Þótt sambúð foreldra sé lokið 

hafa þau það sameiginlega markmið að geta annars vegar átt góð samskipti og 

foreldrasamvinnu sín á milli og hins vegar verið bæði í góðu sambandi við barnið og 

stuðlað þannig að gæðasamveru barnsins og aðstandenda þess (Smyth, 2004, 2005; 
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Öberg og Öberg, 2002). Í þeim efasemdum sem komið hafa fram um jafna búsetu er 

einkum bent á nauðsyn þess að haga málum með hliðsjón af aldri barnsins, sömuleiðis 

þurfi að gefa gaum að misjöfnu þoli barna fyrir breytingum í daglegu lífi og mikilvægi 

samfellu í lífi skólabarnsins (NOU 2008:9; Skjörten o.fl., 2007).  

Hinu er þó ósvarað hvort þessum hópi skilnaðarbarna reiði almennt betur af en 

öðrum þegar til lengri tíma er litið. Til þess að fá um það vitneskju þarf að fylgja fleiri 

börnum eftir yfir lengri tíma. Eigi að síður gefur sú þekking sem hér hefur fengist, 

gagnlegar vísbendingar um að miklu skipti að styrkja fjölskyldur í gegnum skilnaðar-

ferlið og styðja við uppbyggilega aðkomu eldri kynslóðarinnar að vellíðan barnanna og 

órofnu sambandi þeirra. Þetta á þó líklega enn frekar við um foreldra sem hafa ekki 

borið gæfu til að standa vel að málum af eigin rammleik. Þeim þarf að standa til boða 

almenn fræðsla, ráðgjöf og aðstoð við að skipuleggja samskipti efir skilnað og fylgja 

þeim eftir. Um slíkar úrbótahugmyndir hefur verið fjallað nánar annars staðar og 

tillögur settar fram, bæði hvað varðar þörf á frekari rannsóknum og þjónustu (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Í þessu felst meðal annars almenn 

fræðsla og forvarnarstarf sem tengist lífsskeiðabreytingum og áföllum í fjölskyldum 

eins og skilnaði. Í stuttu máli snúa slíkar aðgerðir að (i) fjölskyldufræðslu á öllum 

skólastigum, (ii) almennri fræðslu um foreldrahlutverk og fjölskylduábyrgð fyrir alla 

foreldra sem eiga von á fyrsta barni, (iii) skipuleg skilnaðarfræðsla til allra foreldra sem 

sækja um skilnað, bæði í formi samræðna, ráðgjafar og miðlun fræðsluefnis, (iv) 

sérstök aðstoð við foreldra sem eiga í vanda við lausn mála í skilnaðarferlinu og 

stuðningur við börn (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008; Félags- og tryggingamálaráðu-

neytið, 2009). 
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Hver veitir eldra fólki aðstoð? 

Eldri borgarar, aðstandendur og opinberir 
þjónustuaðilar 

Sigurveig H. Sigurðardóttir 

Aldraður er samkvæmt íslenskum lögum sá sem náð hefur er 67 ára aldri (Lög um 

málefni aldraðra nr.125/1999). Í byrjun árs 2010 voru aldraðir 10,4% af þjóðinni. 

Þeim fer hratt fjölgandi og eftir 50 ár er búist við að þeir verði um 21% af þjóðarheild 

(Hagstofa Íslands, 2010). Stærsti hluti þessa hóps er sjálfbjarga og þarf litla sem enga 

aðstoð en með hækkandi aldri eru meiri líkur á að heilsu hraki og fólk þurfi einhverrar 

aðstoðar við. Hlutfallsleg fjölgun aldraðra er mest í hópnum 80 ára og eldri, en það er 

sá hópur sem þarfnast mestrar aðstoðar.  

Í íslensku samfélagi hefur sú stefna verið ríkjandi undanfarin ár að stuðla að því að 

eldri borgar geti búið á heimilum sínum eins lengi og kostur er og opinberir aðilar hafa 

lagt áherslu á að bæta félags- og heilbrigðisþjónustu á þann veg að gera þeim það kleift. 

Í flestum sveitarfélögum landsins eiga eldri borgarar kost á heimilishjálp og 

heimahjúkrun og víða er einnig boðið upp á félagsstarf, heimsendan mat, 

akstursþjónustu og hvíldarinnlagnir (Ríkisendurskoðun, 2005). Þjónusta opinberra 

aðila er mikilvæg til þess að aldraðir getir búið heima sem lengst, en án stuðnings og 

aðstoðar fjölskyldu og vina ættu margir erfitt með sjálfstæða búsetu. Þegar fjallað er 

um þarfir eldra fólks, er því mikilvægt að huga að félagslegum aðstæðum þess, hvernig 

og hvar það býr og nálægð við fjölskylduna. Þar sem fjölskyldan er mikilvægur 

hjálparaðili þarf einnig að huga að þörfum hennar og kanna með hvaða hætti er hægt 

að styðja hana í því mikilvæga hlutverki.  

Hér verður gerð grein fyrir nokkrum niðurstöðum úr rannsókninni ICEOLD 

(Icelandic older people) sem hafði það að markmiði að kanna hver væri þörf eldri borgara 

sem búa í heimahúsum fyrir þjónustu og hver það er sem veiti þjónustuna. Verið er að 

vinna frekar úr gögnunum og þessi hluti niðurstaðna því lýsandi þar sem ólokið er 

frekari greiningu þ.m.t. marktektarprófum. Rannsóknin var styrkt af Öldrunarráði 

Íslands, Öldrunarfræðafélagi Íslands og REASSESS (Nordic Centre of Excellence in 

Welfare Research). Auk þess hafa Rannsóknasjóður og Aðstoðarmannasjóður Háskóla 

Íslands styrkt verkefnið. Þessum aðilum, öðrum þeim sem komu að rannsókninni og 

því eldra fólki sem svaraði spurningunum eru færðar bestu þakkir fyrir þeirra framlag.  

Þjónusta við eldri borgara 

Stefnumótun og áætlanagerð í málefnum aldraðra hafa frá setningu fyrstu laga um 

þennan málaflokk árið 1982 heyrt undir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið en í 

ársbyrjun 2008 fluttist yfirstjórnin til Félags- og tryggingamálaráðuneytisins (Lög um 

málefni aldraðra nr. 125/1999). Þó svo að nokkur reynslusveitarfélög hafi á 

undanförnum árum séð alfarið um þjónustu og framkvæmd öldrunarþjónustu má 

segja að með þessari lagabreytingu hafi verið stigið fyrsta skrefið til flutnings 

heildarábyrgðar á málefnum eldri borgara til sveitarfélaga landsins. Gert er ráð fyrir að 

verkefni verði að fullu færð til sveitarfélaganna og að flutningi verkefna ljúki eigi síðar 

en árið 2012 (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). Með þessu fyrirkomulagi má 
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sjá ákveðna viðhorfsbreytingu, þannig að nú er aukin áhersla lögð á almenna 

velferðarþjónustu fyrir eldra fólk en ekki aðskilda félags- og heilbrigðisþjónustu.  

Öldrunarþjónusta er samkvæmt lögum um málefni aldraðra tvíþætt, annars vegar 

opin öldrunarþjónusta, sem veitt er þeim sem búa heima t.d. heimaþjónusta, 

heimsendur matur og dagvistun, og hins vegar stofnanaþjónusta sem ætluð er þeim 

sem ekki eru færir um að annast heimilishald þrátt fyrir þá aðstoð sem opna 

öldrunarþjónustan veitir (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999).  

Þegar talað er um þjónustu við aldraða er henni gjarna skipti í formlega þjónustu 

(formal care/ public care) annars vegar og óformlega þjónustu hins vegar (informal care). 

Formlega þjónustan er veitt af opinberum aðilum t.d. ríki og sveitarfélögum og gilda 

um hana ákveðin lög og reglur. Yfirleitt er greitt fyrir hana annað hvort af þeim sem 

þiggur þjónustuna eða af opinberum aðilum.  

Óformlega þjónustan er veitt af fjölskyldunni, maka og börnum eða af nágrönnum, 

vinum og jafnvel sjálfboðaliðum. Það sem einkennir óformlega þjónustu er að hún er 

yfirleitt ólaunuð, veitt á öðrum forsendum en opinber þjónusta og ekki alltaf með 

skipulögðum hætti (Bettio og Plantenga, 2004; Kröger, 2005; Sand, 2005; Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2007). Það getur þó verið misjafnt hvernig fólk skilgreinir óformlega 

þjónustu og oft er erfitt að meta hvað er þjónusta eða aðstoð við ættingja eða vini og 

hvað er sjálfsögð samvinna fjölskyldumeðlima. Þjónusta aðstandenda við eldri borgara 

í Evrópu er mikil og er talin vera að aukast. Þó svo að ekki séu nein lög á 

Norðurlöndum sem kveða á um skyldur barna við foreldra sína eins og áður var, er 

óformleg þjónusta fjölskyldunnar við eldri borgara mikil (Daatland og Herlofsson, 

2004; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2007; Szebehely, 2005). 

Þjónusta formlegar og óformlegra þjónustuveitenda er oft tengd og er mikilvægt að 

þekkja hvernig samspili þessara aðila er háttað og hvernig þjónustan nýtist eldra fólki.  

Hugtökin þjónusta og umönnun 

Þegar verið er að ræða um þjónustu og umönnun og bera saman umfang og 

framkvæmd milli landa er mikilvægt að það sé skýrt við hvað er átt. Það getur verið 

erfitt að þýða hugtök sem lýsa eiga þjónustu (service) og umönnun (care) á milli 

tungumála þannig að merking þess sé skýr. Enska hugtakið „care“ er notað í tengslum 

við margs konar mismunandi þarfir bæði um það að veita og þiggja hjálp. Það er 

einnig notað til að bera saman þætti varðandi félagslega stefnumótun og við greiningu 

velferðarþjónustu (Anttonen og Zechner, 2009; Knijn og Kremer, 1997; Williams, 

2001). Þetta hugtak er erfitt að þýða svo vel sé, en á íslensku er það að jafnaði notað 

yfir umönnun, þjónustu, aðstoð og hjálp. Mörkin milli þessara hugtaka geta verið 

óskýr og merking þeirra haft ólíka þýðingu í hugum fólks. Þau gefa það þó til kynna 

að verið sé að framkvæma verk fyrir einstakling sem þarfnast aðstoðar.   
Margir fræðimenn hafa reynt að skýra og skilgreina þessi hugtök þannig að þau lýsi 

betur þeim þáttum sem verið er að sinna. Norski félagsfræðingurinn Wærness (1982) 

hefur gert greinarmun á einstaklingsbundinni þjónustu (personal services) og umönnun (care 

work). Hún skilgreinir þjónustu eða aðstoð sem hjálp sem veitt er þeim sem getur 

framkvæmt verkið sjálfur en umönnun er veitt þeim sem ekki getur hjálpað sér sjálfur 

eða á í erfiðleikum með það. Hún bendir þó á að skilningur á merkingu þessara 

hugtaka geti verið óljós, og oft sé ekki augljóst hvað sé umönnun eða sjálfsögð aðstoð 

milli maka eða annarra fjölskyldumeðlima (Daatland, Veenstra og Lima, 2009; 

Johansson, 2007; Wærness, 1996).  

Í þessari rannsókn eru hugtökin aðstoð, þjónusta og umönnun notuð jöfnum 

höndum til að lýsa þörf aldraðra einstaklinga fyrir hjálp við ákveðnar athafnir daglegs 

lífs (ADL). Það ræðst af því hvað hinn aldraði þarfnast hjálpar við, hvert hugtakanna 

er notað.  
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Framkvæmd og markmið  

Haustið 2008 var gerð símakönnun meðal Íslendinga 65 ára og eldri, sem búsettir voru 

víðs vegar á landinu. Markmið rannsóknarinnar er að greina þarfir eldra fólks sem býr 

í heimahúsum fyrir þjónustu og hvernig þessar þarfir eru uppfylltar. Tilgangurinn er að 

fá yfirsýn yfir hvernig þörfum aldraðra fyrir aðstoð og þjónustu er mætt og hver það 

er sem aðstoðar þá. Sérstaklega er kannað hvaða þjónustu aðstandendur veita og 

hvernig sú aðstoð tengist þjónustu opinberra aðila.  

Valdir voru 1400 einstaklingar úr þjóðskrá. Eftir að hafa dregið frá þá sem fluttir 

voru á hjúkrunarheimili, látnir eða fluttir til annarra landa, var 1189 einstaklingum sent 

kynningarbréf og þeim boðið að taka þátt í rannsókninni. Þeir sem ekki vildu taka þátt 

í rannsókninni voru 292, 147 karlar og 147 konur og var meðalaldur þeirra 78 ár. Ekki 

náðist í 115 einstaklinga. 

Þátttakendur voru því 782, 341 karlar og 441 konur á aldrinum 65-98 ára og var 

svörun því 66%. Meðalaldur svarenda var 77 ár, kvenna 77 ár og karla 76 ár. Á 

höfuðborgarsvæðinu bjuggu 62% þátttakenda en 38% í dreifbýli. Með maka, sambýlis-

manni/sambýliskonu eða öðrum bjuggu 59%, 51% kvenna og 69% karla. Þeir sem 

búa einir eru 41% þátttakenda; 49% kvenna og 31% karla. Af þeim sem svöruðu áttu 

94% börn og 89% áttu barn sem bjó innan við 25 km frá heimili þeirra. Meirihluti 

(85%) hitti börn sín einu sinni í viku eða oftar og 90% þeirra svarenda sem áttu börn 

voru í samband við þau einu sinni í viku eða oftar. 91% svarenda áttu barnabörn.  

Auk þess sem upplýsinga var aflað um þjónustuþörf, félagslegar aðstæður, heilsufar, 

tengsl við fjölskyldu og vini og virkni voru þátttakendur spurðir um atvinnu, menntun 

og búsetu. Einnig var spurt hvort viðmælendur sjálfir veittu einhverjum hjálp og 

aðstoð. Í þessari grein er fjallað um niðurstöður út frá kyni þátttakenda en ekki greint 

frá hjúskaparstétt eða sambúðarformi. 

Helstu niðurstöður 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir þörfnuðust aðstoðar við ýmsa þætti athafna 

daglegs lífs (ADL) Gerður er greinarmunur á aðstoð við almennar athafnir (IADL, 

Instrumental activities of daily living), s.s innkaup, matreiðslu, þrif og þvotta eða 

persónulega aðstoð (PADL, Personal activities of daily living) s.s. að klæðast, að komast í 

og úr rúmi og fara í bað og á salerni.  

Eins og sjá má í töflu 1. eru 58% sem telja sig í þörf fyrir aðstoð, flestir þeirra í 

þörf fyrir aðstoð við heimilisstörf og innkaup (IADL) (48%). Aðeins 10% þátttakenda 

sem svöruðu eru bæði í þörf fyrir persónulega aðstoð og aðstoð við heimilisstörf 

(IADL og PADL), 12% kvenna og 8% karla. Konur eru því oftar í þörf fyrir aðstoð 

við bæði heimilisstörf og persónulega aðstoð en karlar. Í hópnum sem þurfti bæði 

aðstoð við heimilisstörf og persónulega aðstoð eru tveir þriðju 80 ára og eldri.  
 

Tafla 1. Aðstoðarþörf eldri borgara sem búa heima 

 

Aðstoðarþörf konur % karlar % samtals % 

Engin þörf 195 44 130 38 325 42 

Aðeins IADL þörf 194 44 183 54 377 48 

Bæði IADL og PADL þörf 52 12 28 8 80 10 

Alls 441 100 341 100 782 100 
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Í töflu 2 má sjá hverjir það eru sem aðstoða eldra fólk. Þar má sjá að 43% (27+16) 

fá aðstoð frá fjölskyldu sinni, vinum og nágrönnum, þar af 27% einungis frá þessum 

aðilum. Formlega aðstoð frá opinberum aðilum, heimilishjálp og heimahjúkrun fá 4% 

en 16% fá aðstoð bæði frá fjölskyldu og opinberum aðilum. Heldur hærra hlutfall 

kvenna en karla fær þjónustu frá formlegum og óformlegum aðilum. Alls fá 14% aðra 

opinbera aðstoð en heimilishjálp og heimahjúkrun t.d. öryggishnapp, akstursþjónustu, 

heimsendan mat, dagdvöl eða hvíldarinnlögn (ekki sýnt í töflu). Helmingur þeirra sem 

þessarar aðstoðar njóta fá aðstoð bæði frá ættingjum og heimilishjálp/heimahjúkrun.  

Tafla 2. Þeir sem veita eldri borgurum sem búa heima aðstoð 

 

Aðstoðar aðili konur % karlar % samtals % 

Fá enga aðstoð  220 54 169 51 389 53 

Eingöngu óformlegir aðilar 104 26 97 29 201 27 

Eingöngu formlegir aðilar 11 3 17 5 28 4 

Bæði formlegir- og óformlegir 
aðilar 70 17 47 14 117 16 

Alls 405 100 330 99 735 100 

Hvers konar aðstoðar er þörf ? 

Í töflu 3. kemur fram hvaða verkefni eldra fólk þarfnaðist oft eða alltaf aðstoðar við. 

Þar má sjá að 19% allra sem spurðir voru þarfnast oft eða alltaf aðstoðar við innkaup, 

15% við matreiðslu, 27% við þrif og 14% við þvotta. Mun hærra hlutfall karla þarfnast 

oft eða alltaf aðstoðar við matseld og þvotta en konur. Hlutfallslega jafn margir karlar 

og konur svara því til að þeir þarfnist aðstoðar við þrif. Margir svarenda þörfnuðust 

aðstoðar við fleiri en einn þessara þátta.  

Þegar skoðað er hve margir þarfnast persónulegrar aðstoðar má sjá að 1% 

svarenda eru oft eða alltaf í þörf fyrir aðstoð við að klæðast, komast í og úr rúmi og 

fara á salerni en 8% þörfnuðust oft eða alltaf aðstoðar við að fara í bað eða sturtu. 

Þegar aðstoðarþörf jókst fá fleiri aðstoð bæði frá fjölskyldunni og opinberum aðilum. 

Auk þess að spyrja þátttakendur um þörf fyrir aðstoð við IADL og PADL voru 

þeir spurðir hvort þeir þörfnuðust aðstoðar við bankaerindi, að hafa samband við 

opinbera aðila eða að fara til læknis. Þeir sem þarfnast aðstoðar oft eða alltaf við 

bankaerindi eru 14%, hlutfallslega fleiri konur en karlar.. Fleiri konur þarfnast einnig 

aðstoðar við að hafa samband við opinbera aðila, en alls telja 8% sig þurfa slíka aðstoð. 

Hlutfallslega fleiri konur en karlar þiggja einnig aðstoð við að fara til læknis, en alls 

þurfa 12% svarenda aðstoð við læknisheimsóknir.  
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Tafla 3. Þarfnast alltaf eða oft aðstoðar við 

 

I ADL  konur % karlar % samtals % 

innkaup 111 25 34 10 145 19 

matseld 41 9 73 22 114 15 

þrif 119 27 89 27 208 27 

þvotta 33 8 78 24 111 14 

Fjöldi svara 304   274   578   

       

P ADL konur % karlar % samtals % 

bað/sturtu 38 9 20 6 58 8 

fara á salerni 0 0 8 2 8 1 

fara í og úr rúmi 1 0 7 2 8 1 

klæðast/hátta 1 0 8 2 9 1 

Fjöldi svara 40   43   83   

       

Önnur aðstoðarþörf konur % karlar % samtals % 

við bankaerindi 82 19 25 8 107 14 

samskipti við opinbera aðila 41 10 18 5 59 8 
að fara til læknis 66 16 25 8 91 12 

Fjöldi svara 189   68   257   
(Prósentuhlutfall miðast við heildarsvörun, þátttakendur gátu merkt við fleiri en eitt svar). 

Hver veitir eldra fólki aðstoð? 

Eins og fram hefur komið fá 43% þeirra sem spurðir voru aðstoð frá óformlegum 

aðilum; fjölskyldu sinni og vinum, en 20% frá formlegum, opinberum aðilum, 

heimilishjálp og heimahjúkrun. Af þeim sem fengu aðstoð fengu 10% aðstoð frá 

heimilishjálp og/eða heimahjúkrun fjórum sinnum í viku eða oftar en 21% fengu 

aðstoð frá fjölskyldu sinni jafn oft. Heimilishjálp þrisvar í mánuði eða sjaldnar fengu 

meira en helmingur þeirra sem töldu sig þurfa aðstoð.  

Þátttakendur voru einnig spurðir um þann sem veitir þeim mesta aðstoð og í töflu 

4 má sjá hverjir það eru sem aðstoða svarendur mest. Þar sem makar eru til staðar 

aðstoða þeir mest og síðan fjölskyldan, börn, tengdabörn og barnabörn, sem ekki eru 

búsett á heimili hins aldraða. Hlutfallslega fleiri karlar en konur fá aðstoð frá mökum 

sínum, eða 51% karla og 28% kvenna. Konur fá mesta aðstoð frá ættingjum sínum 

sem í flestum tilvikum eru börn þeirra, sérstaklega dætur. 

Þegar skoðað er hvað þessir aðilar hjálpa mest við kemur í ljós að fleiri fá aðstoð 

frá opinberum aðilum þegar þeir þurfa á persónulegri aðstoð að halda (PADL). Þegar 

þörfin er fyrir hjálp við heimilisstörf, innkaup og léttari viðvik er það fjölskyldan sem 

er aðal hjálparaðilinn (ekki í töflu).  
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Tafla 4. Hver hjálpar þér mest? 

 

Hjálparaðili konur %  karlar  % samtals % 

Maki 68 28 106 50 174 38 

Annar á heimili 11 4 11 5 22 5 

Ættingi 137 55 66 31 203 44 

Vinur  6 2 6 3 12 3 

Heimilishjálp/Heimahjúkrun 14 6 11 5 25 5 

Annar aðili 11 4 12 6 23 5 

Alls 247 100 212 100 459 100 

Umræða 

Þegar skipuleggja á þjónustu við eldri borgara í heimahúsum og styðja þá til að búa þar 

sem lengst, er mikilvægt að vita hverjar þarfir þeirra eru en ekki síður hverjir eru helstu 

hjálparaðilarnir. Þeir opinberu aðilar sem veita öldruðum aðstoð eru í flestum tilvikum 

ríki og sveitarfélög og óformlegir hjálparaðilar eru fjölskylda, vinir og nágrannar. Á 

síðustu árum hafa einkafyrirtæki einnig farið að veita þessa þjónustu. Þáttur 

fjölskyldunnar í umönnun og þjónustu við aldraða hefur ekki fengið mikla athygli og 

er lítið fjallað um þessa mikilvægu aðstoð í lögum og reglugerðum (Soffía S. 

Egilsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Þessi rannsókn staðfestir að aðstoð 

fjölskyldunnar við aldraðra er mikill hér á landi. 

Eins og sjá má af niðurstöðum rannsóknarinnar töldu tæplega sex af hverjum tíu 

þátttakendum sig þurfa á þjónustu að halda. Flestir þurftu aðstoð einungis við 

heimilisstörf. Þegar á heildina er litið þurftu konur oftar aðstoð við bæði heimilisstörf 

(IADL) og persónulega umönnun (PADL) en karlar. Þeir þörfnuðust þó oftar hjálpar 

við matseld og þvotta. Fleiri konur en karlar þörfnuðust aðstoðar við að sinna 

bankaerindum og við að hafa samband við opinbera aðila. Ekki er ólíklegt að sú 

hefðbundna verkaskipting sem ríkti hjá konum og körlum af þeirri kynslóð sem rætt 

var við endurspeglist í þessum niðurstöðum. Kvæntir karlar á þeim aldri sem hér um 

ræðir voru ekki eins vanir heimilisstörfum og seinni kynslóðir og má því telja að þegar 

eiginkonur þeirra féllu frá eða gátu ekki sinnt heimilisstörfum hafi þörf þeirra aukist 

fyrir aðstoð við IADL, sérstaklega matreiðslu og þvotta. Líklegt er einnig að karlar hafi 

frekar séð um bankaviðskipti og sinnt samskiptum við opinbera aðila. Konurnar 

þurftu því meiri aðstoð við slík verkefni ef makans naut ekki við. Ekki er munur á 

kynjunum hvað varðar þörf á aðstoð við þrif.  

Þeir sem voru í þörf fyrir persónulega umönnun voru einn af hverjum tíu og voru 

konur hlutfallslega fleiri. Rannsóknir hafa sýnt að eldri konur eiga við fleiri sjúkdóma 

að stríða og eru lasburða lengra tímabil á síðustu æviárunum en karlar (Thorslund, 

Lennartsson, Parker og Lundberg, 2004). Tveir þriðju af þeim sem þurftu mesta 

aðstoð voru 80 ára og eldri.  

Þegar skoðað er hverjir það eru sem veita viðmælendum aðstoð kemur í ljós að hér 

á landi er fjölskyldan mikilvægasti hjálparaðilinn. Rúmlega fjórir af hverjum tíu (43%) 

fá aðstoð frá fjölskyldu sinni, vinum og nágrönnum, tæplega þrír af hverjum tíu (27%) 

fá eingöngu þessa óformlegu aðstoð en enga aðstoð frá opinberum aðilum. Þeir sem 

búa með maka reiða sig mest á aðstoð hans. Konur hjálpa mökum sínum mun oftar 

en karlar. Þáttur barna er einnig töluverður og hjálpa dætur foreldrum sínum frekar en 

synir. Aðstoð barnanna og sérstaklega dætranna er sérstaklega mikilvæg þeim sem búa 

einir. 
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Tveir af hverjum tíu fá aðstoð bæði frá fjölskyldu sinni og opinberum aðilum. 

Rannsóknin sýnir að þegar að þörfin eykst fyrir aðstoð njóta fleiri aðstoðar bæði 

fjölskyldu sinnar og opinberra aðila. Fleiri rannsóknir hafa sýnt þessar niðurstöður 

(Sundström, Malmberg og Johansson, 2006). 

Þeir sem fengu einungis heimilishjálp og/eða heimahjúkrun frá opinberum aðilum 

en enga aðstoð frá ættingjum voru 4% viðmælenda. Hjálparþörf þeirra var þó frekar 

lítil, því meira en helmingur þeirra fékk aðeins heimilishjálp þrisvar í mánuði eða 

sjaldnar, oftast við þrif. Helmingur þeirra sem fengu heimsendan mat, dagdvöl, 

hvíldarinnlögn eða öryggishnapp fengu auk heimilishjálpar og heimahjúkrunar einnig 

aðstoð frá fjölskyldunni. Í samanburði við nágrannalönd okkar fá fleiri hér á landi 

aðstoð frá heimilishjálp og heimahjúkrun en hins vegar færri tímar fyrir hvern 

(NOSOSCO, 2009; Szebehely, 2005). 

Það er því ljóst að þeir sem þurfa aðstoð reiða sig í ríkum mæli á aðstoð 

fjölskyldunnar. Þegar skoðað er hvað þessir aðilar hjálpa mest við kemur í ljós að fleiri 

fá aðstoð frá opinberum aðilum þegar þeir þurfa á persónulegri aðstoð að halda 

(PADL). Meðan aðstoðarþörfin er minni er það fjölskyldan sem veitir mesta aðstoð 

en fólk óskar frekar eftir aðstoð opinberra aðila þegar hjálparþörfin eykst hvað varðar 

persónulega umönnun. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að fjölskyldan er líklegri til að 

aðstoða við IADL en þegar þörfin fyrir persónulega umönnun eykst eru meiri líkur á 

að opinberir þjónustuaðilar taki yfir þann þátt aðstoðarinnar (Ekwall, Sivberg og 

Hallberg, 2004; Ernsth Bravell, 2007). 

Lokaorð 

Mikilvægt er að huga að framkvæmd þjónustu við eldri borgara og vita hver það er 

sem ber hita og þunga af henni. Sérstaklega er mikilvægt að hafa það í huga núna, 

þegar breytingar standa fyrir dyrum með flutningi málaflokksins til sveitarfélaganna. 

Samkvæmt niðurstöðum þessar rannsóknar má draga þá ályktun að fjölskyldan sé sá 

aðili sem hjálpar eldra fólki í heimahúsum mest. Aðstoðin er þó meira við léttari 

athafnir daglegs lífs. Sú aðstoð sem opinberir aðilar veita virðist ekki vera öflug og stór 

hluti þeirra sem hana þiggja fá hana sjaldan. Hafa ber þó í huga að brottfall í 

rannsókninni er nokkuð og líklegt er að einhverjir þeirra sem ekki svöruðu séu veikir 

eða lasburða.  

Það er staðreynd að sú stefna sem gerir eldra fólki kleift að búa heima sem lengst 

var tekin upp síðar hér á landi en í nágrannalöndunum og þar til fyrir fáeinum árum 

voru fleiri eldri borgarar á Íslandi á hjúkrunarheimilum og stofnunum en þar 

(NOSOSCO, 2009). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að áhersla á 

stofnanavistun og takmörkuð þjónusta í heimahúsum hafi þær afleiðingar að eldra fólk 

sem þarf á persónulegri þjónustu að halda fái ekki nægilega aðstoð í heimahúsum og 

leiti því eftir þjónustu á dvalar- og hjúkrunarheimilum. 

Greinilegt er að þáttur fjölskyldunnar í þjónustu og umönnun við eldri borgara er 

mikill á Íslandi. Víða erlendis eru merki um að það sé aukning á fjölskylduaðstoð við 

eldri borgara og hafa stjórnvöld hvatt sveitarfélög til að styðja betur við þá 

aðstandendur sem veita aðstoð (Jegermalm og Jeppson Grassmann, 2009). Hér á landi 

þarf að huga að þeim þætti og kanna enn frekar hvernig hægt er að styðja fjölskyldur 

sem annast aldraða ástvini í heimahúsum. 
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