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£ Alls náði rannsóknin til forsjárfyrirkomulags 11.210 barna sem eiga foreldra sem 

skildu eða slitu sambúð á árunum 2001 til 2010. 

£ Börn af íslenskum uppruna voru mun líklegri en önnur til að vera í sameiginlegri 

forsjá árunum 2001 til 2010 en þrjú af hverjum fjórum börnum voru í sameiginlegri 

forsjá. 

£ Börn af asískum eða afrískum uppruna voru mun ólíklegri til að vera í sameiginlegri 

forsjá en önnur börn. Einungis helmingur barna var í sameiginlegri forsjá á árunum 

2001 til 2010. 

£ Um 64% barna af erlendum uppruna, öðrum en asískum og afrískum, var í 

sameiginlegri forsjá á tímabilinu. 

£ 92% barna í sameiginlegri forsjá og eru af íslenskum uppruna áttu lögheimili hjá 

móður sinni, 89% barna af erlendum uppruna, öðrum en asískum eða afrískum og 

83% barna af asískum eða afrískum uppruna.  

£ Barn var mun líklegra til að vera í forsjá föður ef það er af asískum eða afrískum 

uppruna, í samanburði við önnur börn. Tíunda hvert barn var í forsjá föður á 

árunum 2001 til 2010. 

£ Á milli 1% og 2% barna af íslenskum uppruna eða öðrum erlendum var í forsjá föður. 

£ 39% barna af asískum eða afrískum uppruna voru í forsjá móður en 35% barna af 

öðrum erlendum uppruna, samanborið við 22% barna af íslenskum uppruna á 

árunum 2001 til 2010. 

£ Í samanburði við börn af íslenskum uppruna voru börn sem eiga móður af 

asískum/afrískum uppruna sautján sinnum líklegri til að vera í forsjá föður. 

£ Sömuleiðis voru börn sem eiga móður af öðrum erlendum uppruna rúmlega tvöfalt 

líklegri til að vera í forsjá föður. 

£ Börn sem eiga föður af asískum/afrískum uppruna voru rúmlega fjórum sinnum 

líklegri til að vera í forsjá móður, samanborið við börn af íslenskum uppruna. 

£ Þegar faðir er af öðrum erlendum uppruna en asískum/afrískum var barn allt að því 

þrisvar sinnum líklegra til að vera í forsjá móður. 

£ Barn í sameiginlegri forsjá var sex sinnum líklegra til að eiga lögheimili hjá föður 

þegar móðir þess er af asískum/afrískum uppruna, samanborið við börn af íslenskum 

uppruna, en það voru 78% minni líkur á að barn eigi lögheimili hjá föður þegar hann 

er af asískum/afrískum uppruna. 

£ Nokkur munur var á fyrirkomulagi forsjár og búsetu barna eftir því hvort það er 

faðirinn eða móðirin sem er af erlendum uppruna. Þannig voru 88% barna í 

sameiginlegri forsjá með lögheimili hjá móður þegar hún er af erlendum uppruna, 

öðrum en asískum eða afrískum, en 91% barna þegar faðir er af erlendum uppruna. 



£ Þegar móðir er af asískum/afrískum uppruna voru 77% barna í sameiginlegri forsjá 

með lögheimili hjá móður, en 95% barna þegar faðir er af asískum/afrískum 

uppruna. 

£ Þriðja hvert barn sem á móður af asískum/afrískum uppruna en föður af íslenskum 

uppruna var búsett hjá föður sínum. Sambærilegt hlutfall meðal barna af íslenskum 

uppruna er 7%. 

£ Óvenju hátt hlutfall barna var í forsjá móður á tímabilinu 2001 til 2005 þegar faðir 

er af asískum/afrískum uppruna, eða 71% barna. Hlutfallið lækkaði í 37% á síðara 

tímabilinu. 

£ Mikil breyting var á forsjárfyrirkomulagi barna á milli ára og jókst hlutfall barna í 

sameiginlegri forsjá mikið, en 87% barna af íslenskum uppruna voru í sameiginlegri 

forsjá á síðara tímabilinu (2006-2010) samanborið við 68% barna á því fyrra (2001-

2005). 

£ Hlutfall barna af asískum eða afrískum uppruna í sameiginlegri forsjá jókst úr 39% 

barna í 58% á milli tímabila. Að hluta má rekja fjölgunina til þess að færri börn voru 

í forsjá föður á milli tímabila. 

£ Hlutfall barna af öðrum erlendum uppruna jókst sömuleiðis í sameiginlegri forsjá, úr 

48% barna í 76%. Fjölgun barna í sameiginlegri forsjá má nánast alfarið rekja til 

fækkunar barna í forsjá móður á milli tímabila. 

£ Þróunin hefur verið í þá átt að fyrirkomulag forsjár barna af erlendum uppruna, 

öðrum en asískum og afrískum, hefur nálgast fyrirkomulag forsjár barna af 

íslenskum uppruna, mun hraðar en barna af asískum eða afrískum uppruna. 

£ Langoftast var barn búsett hjá móður og þrátt fyrir að mun færri börn væru í forsjá 
móður, bjuggu þau enn almennt hjá henni á árunum 2006 til 2010. 
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