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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða huglægt mat íslenskra kvenna á fjárhagslegum 

erfiðleikum í kjölfar efnahagsþrenginga og tengslum við líðan þeirra. Þátttakendur mátu 

fjárhagsstöðu sína bæði fyrir og eftir bankahrun (viðmiðunardags. okt. 2008) og gáfu 

niðurstöður til kynna að þátttakendur meta fjárhagsstöðu sína verr í dag en fyrir hrun. 

Einnig mældust einkenni þunglyndis, kvíða og streitu meiri árið 2012 heldur en fyrir 

bankahrun. Aukin menntun dró þó úr áhrifum bæði fjárhagslegra erfiðleika sem og 

þunglyndis, kvíða og streitu. Í þremur af fjórum mælingum á fjárhagslegum erfiðleikum 

var háskólapróf eina námsstigið sem dró úr fjárhagslegum erfiðleikum, en 

framhaldsmenntun (t.d. stúdentspróf) stóð þar skyldunámi að jöfnu. Eftir bankahrun 

mældust fjárhagslegir erfiðleikar einnig minni hjá vinnandi fólki heldur en 

atvinnulausum og öryrkjum. Meiri munur kom þó fram á milli vinnandi fólks og öryrkja 

heldur en vinnandi fólks og atvinnulausra. Meðaltöl á einkennum kvíða, þunglyndis og 

streitu voru lægst hjá vinnandi konum bæði fyrir og eftir bankahrun en hæst hjá 

öryrkjum. Streita mældist einnig minnst hjá vinnandi fólki en mest hjá öryrkjum. Að 

lokum fundu þátttakendur undir 30 ára aldri minna fyrir fjárhagslegum erfiðleikum en 

eldri þátttakendur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 10 

Inngangur 

 

Síðan um miðja seinustu öld hafa orðið miklar breytingar á lífskjörum fólks víðast hvar 

um heiminn. Í vestrænum samfélögum hafa orðið stórfelldar tækniframfarir samfara því 

að lífsskilyrði manna hafa batnað til muna. Heilbrigðisþjónusta hefur tekið framförum, 

menntun aukist og í framhaldinu atvinnumöguleikar fólks (Desjarlais, Eisenberg, Good, 

Kleinman, 1995). Í lágtekjulöndum líkt og Indlandi hafa lífslíkur manna aukist frá 40 

árum að meðaltali upp í 65 ár (WHO, e.d. -a). Um aldamótin 2000 voru lífslíkur 

íslenskra kvenna þær hæstu í heiminum og árið 2010 var tíðni ungbarnadauða sú lægsta 

hér á landi af öllum Evrópuþjóðum (Hagstofa, e. d. -a).                               

                                            er fjórfjöld aukning landsframleiðslu á 

styttri tíma en nemur meðalævilengd Íslendings (Viðskiptaráð Íslands, 2012). Lífskjör 

manna hafa þannig batnað verulega á skömmum tíma.    

 Samfara grósku í efnahagslífi hefur þó greiningum á geðsjúkdómum fjölgað, 

ásamt því að neysla áfengis, vímuefna og misnotkun lyfja hefur aukist á Vesturlöndum 

(Desjarlais o.fl. 1995). Hæst hlutfall áfengisneyslu í heiminum mælist í Evrópu, þar sem 

einn fimmti hluti fólks eldra en 15 ára neytir fimm eða fleiri drykkja í einu, í það 

minnsta einu sinni í viku (WHO, e.d. -b). Eftirfylgnirannsókn á bandarískum 

karlmönnum á sextugsaldri sýndi fram á að þeir sem stunda ofdrykkju (drekka fimm eða 

fleiri drykki á dag) voru í meiri hættu en samanburðarhópur á að þróa með sér geðræn 

vandamál og þá sérstaklega þunglyndi, þrátt fyrir að engin merki um slíkt væru til staðar 

í upphafi rannsóknar (6 árum áður) (Perreira og Sloan, 2002).  

 Yfirlitsgrein frá árinu 2005 tók saman niðurstöður 27 rannsókna sem allar höfðu 

verið gerðar innan ríkja Evrópusambandsins auk Íslands, Noregs og Sviss. Samantektin 

gefur til kynna að 33,2% evrópskra kvenna á móti 21,7% evrópskra karla á aldrinum 18-

65 ára glímdu við að minnsta kosti eina geðröskun á þeim tíma sem rannsókn stóð yfir, 

eða höfðu gert á undanförnum 12 mánuðum (Wittchen og Jakobi, 2005). Samsláttur 

sjúkdóma er einnig nokkur en um einn þriðji hópsins glímdi við fleiri en eina röskun 

samtímis. Kvíðaraskanir voru algengastar en 16,3% kvenna og 7,8% karla glímdu við 

raskanir af þeim toga. Næst algengastar voru líkömnunarraskanir eða hjá 15,0% kvenna 

á móti 7,1% karla. Þá lyndisraskanir (t.d. þunglyndi) eða 12,2% kvenna á móti 6,1% 

karla og loks ánetjun fíkniefna 1,3% kvenna en 5,6% karla. Þegar stjórnað var fyrir ólík 

úrtök og mismunandi aðferðafræði bentu niðurstöður ekki til merkjanlegs munar á milli 
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þjóða (Wittchen og Jakobi, 2005).        

 Fram að desember 2002 höfðu 34,3% íslenskra öryrkja verið metnir óvinnufærir 

sökum geðrænna orsaka (þar sem geðröskun var helsta greining í örorkumati). Þar af 

voru konur í meirihluta eða 53,5% á móti 46,5% karla. Fjöldi þeirra sem voru öryrkjar 

sökum geðraskana töldu 2,15% af íslensku þjóðinni, 2,32% kvenna og 1,98% karla. Þar 

af voru lyndisraskanir algengastar hjá konum (0,96% af heildarfjölda íslenskra kvenna), 

því næst greindarskerðing/andleg þroskahömlun (0,44%) og þá kvíða, streitu- og 

líkömnunarraskanir (0,28%). Hjá körlum voru algengastar geðklofi og aðrar 

hugvilluraskanir (0,48%), næst algengastar greindarskerðing/andleg þroskahömlun 

(0,44) og því næst lyndisraskanir (0,39) (Sigurður Thorlacius og Sigurjón B. Stefánsson, 

2004). Algengasta orsök örorku í Evrópu þegar horft er til geðrænna sjúkdóma er 

þunglyndi en 12,4% allra öryrkja í Evrópu glíma við röskunina. Er það tvisvar sinnum 

hærra hlutfall en þeir öryrkjar sem glíma við fíknsjúkdóma, sem eru næst algengasta 

geðræna orsök örorku í Evrópu (WHO, e.d. -c).     

 Í bandarískri rannsókn frá 2010 tóku 487 konur þátt, sem allar voru greindar með 

staðbundið krabbamein á forstigi og voru að hefja 9 mánaða meðferð á spítala. Á meðan 

á meðferðartíma stóð tóku þær þátt í rannsókn á eigin líðan og fjárhagsstöðu sinni, en  þá 

(og enn í dag) stóðu yfir miklar efnahagsþrengingar í Bandaríkjunum. Niðurstöður bentu 

til þess að líkurnar á að greinast með þunglyndi á meðan meðferð stóð, jukust markvisst 

eftir því sem fjármagn kvennanna minnkaði. Konur með lítið eða miðlungs fjármagn á 

milli handanna fundu fyrir auknum einkennum þunglyndis og kvíða á meðan 

batameðferð stóð yfir. Jafnframt benti góð fjárhagsleg staða til minnkaðs þunglyndis og 

kvíða eftir því sem leið á meðferð (de Moor, Partridge, Winer, Ligibel, Emmons, 2010). 

 Tvær rannsóknir voru gerðar til athugunar á þunglyndiseinkennum Grikkja í 

kjölfar fjármálakreppunnar sem reið yfir grísku þjóðina undir lok seinasta áratugs. 

Gögnum var safnað símleiðis og voru úrtökin 2.197 manns árið  2008 en 2.192 manns 

ári síðar. Niðurstöður leiddu í ljós að algengi alvarlegs þunglyndis (major depressive 

episodes) tvöfaldaðist á milli ára, þar sem það jókst úr 3,3% í 6,8%. Stærsti áhættuþáttur 

þunglyndis reyndist vera fjárhagslegir erfiðleikar (Madianos, Economou, Alexiou, 

Stefanis, 2011).         

 Á Íslandi varð mikill samdráttur í efnahagslífi undir lok seinasta áratugar í 

kjölfarið á hruni íslensku bankanna í október 2009. Skuldsetning íslenskra heimila óx 

hratt á sama tíma og atvinnuleysi jókst og mikill niðurskurður varð á opinberri þjónustu, 
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svo sem heilbrigðistengdri (ASÍ, 2009; Hagstofa Íslands, e.d. -b). Markmið eftirfarandi 

rannsóknar er að skoða hvort huglægt mat íslenskra kvenna á eigin fjárhag hafi breyst 

frá því fyrir bankahrun (viðmiðunardagsetning október 2008) þar til árið 2012. Skoðað 

verður hvort atvinnustig, menntun og aldur hafi áhrif á það hvernig konur meta fjárhag 

sinn í dag. Jafnframt verður athugað hvort líðan kvenna hafi breyst frá því fyrir 

bankahrun til ársins 2012 og hvort að mismunandi menntun, aldur og atvinnustig hafi 

tengsl við einkenni þunglyndis, kvíða og streitu í dag. 

Þjóðarkreppa 

 

Árið 2003 voru íslensku bankarnir einkavæddir. Í framhaldinu rauk eignarfjárstaða 

þeirra frá því að nema rúmum 100% af landsframleiðslu upp í tæp 1000%. Þar með voru 

bankarnir orðnir of stórir fyrir íslenska hagkerfið. Í október 2008 varð mikil niðursveifla 

á erlendum markaði fjárfesta og í kjölfarið hrundu allir stærstu bankar Íslands á innan 

við viku. Í framhaldinu varð mikill samdráttur í íslensku efnahagslífi og á örfáum dögum 

féll gengi krónunnar um 70% ásamt því að gildi verðbréfamarkaðsins rýrnaði um 80% 

(Stefán Ólafsson, 2008). Hagvöxtur féll um 12,8% frá árinu 2007 til 2009 og í lok árs 

2009 var hann orðinn -6,8%, en það er í fyrsta sinn síðan 1992 sem um neikvæða verga 

landsframleiðslu ræðir (Hagstofa, e.d. -c). Til þess að mæta slíkum ríkisskuldum varð að 

grípa til aðgerða er koma niður á fólkinu í landinu, svo sem niðurskurðar opinberrar 

þjónustu og hækkunar skatta. Slíkar breytingar þrengja óneitanlega að stórum hluta 

heimila ásamt því að störfum fækkar og atvinnuleysi eykst. Fjárhagslegir erfiðleikar (e. 

economic hardship) teljast vera þegar tekjur heimilis nægja ekki til þess að mæta 

útgjöldum er ná yfir mat, fatnað, húsaskjól og heilbrigðisþjónustu (Mirowsky og Ross, 

2001). Árið 2007 svöruðu 28,4% Íslendinga því játandi að þeir ættu erfitt með að ná 

endum saman. Árið 2009 svöruðu 39,0% á sama veg og árið 2011 mældist hlutfallið 

51,5% (Hagstofa Íslands, e.d. -d).    

Andleg líðan og fjárhagslegir erfiðleikar 

 

Fjöldi rannsókna bendir til þess að samband sé á milli fjárhagslegra erfiðleika fólks og 

versnandi geðheilsu þess (Madianos, Economou, Alexiou, Stefanis, 2011; de Moor, 

Partridge, Winer, Ligibel, Emmons, 2010; Molarius, Berglund, Eriksson, Eriksson, 

Lindén-Boström, Nordström o.fl., 2009; Chatterjee, 2009; Friedman og Thomas, 2009; 

Lynch, Kaplan og Shema, 1997; Bruce, Takeuchi og Leaf, 1991). Fjárhagslegir 
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erfiðleikar eru taldir auka á varnarleysi og minnka sjálfstraust þess sem þá upplifir ásamt 

því að hafa neikvæð áhrif á andlega heilsu (Davis og Mantler, 2004; Lynch, Kaplan og 

Shema, 1997).         

 Bandarísk langtímarannsókn sem skoðaði samband fjárhagslegra erfiðleika og 

heilsu yfir þrjá áratugi, samanstóð af 5.083 kvenkyns þátttakendum. Rannsóknin hófst 

árið 1967 og samanstóð af 21 athugun til ársins 2003, en 44% (2.237 konur) af 

upprunalegu úrtaki luku rannsókn. Konurnar svöruðu til um heilsu sína á 

sjálfsmatskvarða ásamt huglægri upplifun af eigin fjárhag. Niðurstöður leiddu í ljós að 

tengsl voru á milli huglægrar upplifunar á fjárhagslegum erfiðleikum og þess að meta 

eigin heilsu slæma. Því oftar sem konurnar upplifðu fjárhag sig bágan á meðan að 

rannsókn stóð, því verr mátu þær heilsu sína, eða allt að 32% verr en samanburðarhópur 

(Shippee, Wilkinson og Ferraro, 2012). Önnur bandarísk rannsókn var gerð undir lok 9. 

áratugar 20. aldar á þeim tíma sem kreppa reið yfir landbúnað þar í landi. 

Þátttakendahópur samanstóð af 400 hjónum sem öll bjuggu í dreifbýli Iowa fylkis. 

Fjárhagslegir erfiðleikar í kjölfar kreppu höfðu sterka fylgni við aukin einkenni 

þunglyndis hjá bæði körlum og konum (Lorenz, Conger og Montague, 1994). Önnur 

rannsókn á sama úrtaki skoðaði áhrif 35 mismunandi streituvalda (s.s. veikinda 

fjölskyldu, fjárhagslegra erfiðleika, tjóns, slyss) við depurð og kvíða en hjá báðum 

kynjum voru fjárhagslegir erfiðleikar með sterkustu fylgnina við bæði þunglyndi og 

kvíða. Auk þess höfðu fjárhagslegir erfiðleikar fylgni við lakari líkamlega heilsu hjá 

konum (Conger, Lorenz, Elder, Simons og Ge, 1993). Niðurstöður breskrar rannsóknar á 

þunglyndi gáfu til kynna að konur voru helmingi líklegri til að upplifa þunglyndi ef þær 

bjuggu við fjárhagserfiðleika en ef þær gerðu það ekki, eða 7 á móti 14%. Miðað var við 

að þunglyndið hefði varað hið minnsta í ár (Brown og Moran, 1997). Niðurstöður 

kanadískrar rannsóknar frá 2007 sýndu fram á að 17,1% kvenna sem bjuggu við slæman 

fjárhag voru þunglyndar þegar 11,4% þeirra sem ekki bjuggu við fjárhagslega erfiðleika 

glímdu við sjúkdóminn (Smith, Matheson, Moineddin og Glazier, 2007). Þunglyndi 

hefur mikil áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu sjúklinga en tveir þriðju hlutar 

þeirra sem fremja sjálfsmorð í Bandaríkjunum eiga við þunglyndi að stríða (Cassano og 

Fava, 2002).          

 Fjárskortur getur jafnframt haft víðtækari áhrif en í langtímarannsókn McLeod 

og Shanahan (1993) bentu niðurstöður til þess að tímabundnir fjárhagslegir erfiðleikar 

foreldra hefðu jákvæða fylgni við aukin hegðunarvandamál barna þeirra. Langvarandi 

http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Tetyana+Pylypiv+Shippee&sortspec=date&submit=Submit
http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Lindsay+R.+Wilkinson&sortspec=date&submit=Submit
http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Kenneth+F.+Ferraro&sortspec=date&submit=Submit
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fjárhagslegir erfiðleikar foreldra höfðu einnig jákvæða fylgni við aukinn kvíða hjá 

börnum. Ennfremur sýna rannsóknir fram á að verri geðheilsa þeirra barna sem alast upp 

við fjárhagserfiðleika foreldra, hrjái börn enn á fullorðinsárum (Sobolewski og Amato, 

2005). Mögulegar ástæður þess eru tengsl á milli fjárhagslegra erfiðleika foreldra og 

lægri einkunna barna þeirra, sinnuleysi gagnvart námi og brottfall úr skóla sem hefur 

mögulega áhrif á lífskjör einstaklinganna á fullorðinsárum (Duncan, Yeung, Brooks-

Gunn og Smith, 1998). Slíkum niðurstöðum ber saman við rannsóknir á þunglyndi en 

beint samband mælist á milli þunglyndis unglinga og alvarlegs þunglyndis eða 

kvíðaröskunar síðar á æviskeiði (Fergusson og Woodward, 2002). Niðurstöður Pittman 

og Lloyd (1988) bentu til neikvæðrar fylgni á milli fjárhagslegra erfiðleika og lífsánægju 

þeirra sem þá upplifðu, þá helst í auknum erfiðleikum inni á heimili; bæði minni 

hamingju í hjónabandi og minni ánægju foreldra við að sinna uppeldishlutverki sínu. 

 Það liggur ljóst fyrir að tengsl eru á milli fjárhagslegra erfiðleika og geðheilsu 

einstaklinga. Sambandið er þó flókið, þar sem línan sem markar upphaf fjárhagslegra 

erfiðleika getur verið mjög óskýr og ólík á milli þeirra einstaklinga sem upplifa ástandið. 

Sumir einstaklingar finna fyrir aukinni vanlíðan um leið og fjárráð þeirra minnka á 

meðan aðrir geta upplifað mikinn peningaskort án þess að það hafi áhrif á líðan (Davis 

og Mantler, 2004).  

Atvinnuleysi  

 

Neikvæður en algengur fylgifiskur þjóðarkreppu er aukið atvinnuleysi. Frá nóvember 

2007 til nóvember 2009 sjöfaldaðist hlutfall atvinnulausra á Íslandi, þar sem hlutfallið 

fór frá 1 upp í 7% (Hagstofa Íslands, e.d. -b).      

 Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl atvinnuleysis við geðraskanir (Molarius, 

Berglund, Eriksson, Eriksson, Lindén-Boström, Nordström ofl., 2009; Keefe, Reid, 

Ormsby, Robson, Purdie, Baxter ofl., 2002). Niðurstöður Montgomery, Cook, Bartley 

og Wadsworth (1999) á atvinnulausum breskum karlmönnum á aldrinum 24-33 ára 

sýndu fram á tengsl atvinnuleysis við kvíða og þunglyndi, bæði hjá þeim sem höfðu 

glímt við sjúkdómana áður og þeim sem ekki höfðu gert það. Rannsóknir hafa jafnframt 

sýnt fram á samband aukinnar dánartíðni í kjölfar atvinnumissis (Diekstra, 1989). 

Ennfremur hafa rannsóknir sýnt fram á samband atvinnuleysis við aukna 

sjálfsmorðstíðni en Johansson og Sundquist (1997) skoðuðu 37.789 Svía á aldrinum 20-

64 ára. Niðurstöður bentu til aukinnar sjálfsmorðstíðni hjá atvinnulausum miðað við þá 
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sem höfðu vinnu. Jafnframt voru tengsl á milli þeirra sem gáfu heilsu sinni lélega 

einkunn á sjálfsmatskvarða og þeirra sem frömdu sjálfsmorð. Langtímarannsókn á 

atvinnustöðu 26 Evrópuþjóða var gerð yfir 37 ára tímabil.  Niðurstöður bentu til þess að 

við 1% hækkun á atvinnuleysi ykist tíðni sjálfsmorða um 0,79% að meðaltali fyrir 

þátttakendur yngri en 65 ára (Stuckler, Basu, Suhrcke, Coutts og McKee, 2009).  

 Atvinnuleysi getur þannig ýtt undir aðra þætti, svo sem fjárhagserfiðleika, 

niðurlægingu, örvæntingu og þá upplifun að einstaklingur hafi ekki lengur stjórn á ytri 

þáttum í lífi sínu, sem síðan geta haft áhrif á sjálfsmorðshegðun (Beautrais, 2000). 

Rannsókn Diekstra (1989) benti þó til þess að stærst hlutfall þeirra sem frömdu 

sjálfsmorð í kjölfar atvinnumissis væru einstaklingar sem höfðu hótað slíku áður en 

atvinnuleysið kom til, neytt áfengis og vímuefna eða verið í náinni samvist við einhvern 

sem uppfyllti slík skilyrði.       

 Rannsókn í kjölfar þeirrar fjármálakreppu sem reið yfir Finnland í upphafi tíunda 

áratugar seinustu aldar, benti til þess að dánartíðni þeirra sem voru atvinnulausir frá 

1987 til 1992 væri hærri en þeirra sem höfðu vinnu á þeim tíma, eftir að búið var að 

stilla fyrir aldur, menntun, atvinnustétt og hjúskaparstöðu. Rannsóknin er framsýn og 

söfnuðu rannsakendur gögnum í gegnum manntal ríkisins og finnsku hagstofuna. 

Gögnum var safnað fyrir alla Finna á aldrinum 25-59 ára (2,5 milljónir manna). 

Atvinnustaða var skoðuð á árunum 1987 til 1992 og fylgt eftir með tölum látinna 

einstaklinga frá 1991 til 1993. Niðurstöður sýndu jafnframt fram á minni dánartíðni hjá 

þeim hópi sem varð fyrir atvinnumissi á þeim tíma sem kreppan reið yfir samanborið við 

þá sem höfðu misst vinnuna á árunum á undan, þegar atvinnuöryggi var ennþá töluvert. 

Möguleg ástæða þess er að þegar hlutfall atvinnulausra í landinu er lágt, þá eru 

einstaklingar án atvinnu gjarnan þeir sem ekki haldast í vinnu af tilteknum sökum, til 

dæmis af heilsufarslegum ástæðum eða lífsstíl. Með auknu atvinnuleysi, s.s. í kjölfar 

þjóðarkreppu, þá eykst hlutfall atvinnulausra einstaklinga sem almennt eru við góða 

heilsu. Önnur skýring er sú að þau skaðlegu áhrif sem atvinnumissir getur haft í för með 

sér eru minni þegar fjöldi fólks er í svipuðum sporum heldur en þegar manneskja 

upplifir sig eina í aðstæðunum. Það verður til þess að fólk horfir fremur til ytri þátta en 

innri (Martikainen og Valkonen, 1996).   
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Menntun og tekjur  

 

Íslendingar hafa undanfarin ár aflað sér háskólamenntunar í auknum mæli, en frá árinu 

1995 til 2010 jókst hlutfall þeirra er luku meistaranámi við íslenskan háskóla nærri 

tuttugufalt (Hagstofa, e.d. -e). Að jafnaði vaxa tekjur með hækkandi atvinnustigi, þar 

sem fólk með litla eða enga menntun hefur almennt ekki aðgang að störfum sem krefjast 

sérfræðiþekkingar. Auknar tekjur greiða svo aðgang fólks að ýmiss konar þjónustu sem 

jafnframt ýtir undir bætta heilsu, s.s. þjónustu lækna, tannlækna og sálfræðinga. 

Ávöxtun af menntun er þó mismikil eftir löndum en einnig á milli mismunandi stiga 

atvinnulífsins. Hagfræðilegar forsendur ráða þar stórum þætti en þau störf sem gefa af 

sér meiri hagnað (t.d. sjómennska) eru yfir höfuð betur launuð en þau sem eingöngu hafa 

í för með sér fjárútlát (t.d. grunnskólakennsla). Niðurstöður rannsókna frá 2005 bentu þó 

til þess að launamunur á milli mismikillar menntunar fari vaxandi innan ríkja Efnahags- 

og þróunarstofnunarinnar (The Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD) (OECD indicators, 2005).      

 Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á neikvætt fylgnisamband menntunar við 

andlega líðan (Williams, McGee, Olaman og Knight, 1997). Ross og Wu (1996) gerðu 

rannsókn á áhrifum menntunar á heilsu, þegar búið var að stjórna fyrir áhrif tekna. 

Þátttakendur voru fengnir úr tveimur mismunandi úrtökum, fyrri hópurinn var 

rannsakaður á árunum 1979 og 1980 og sá seinni árið 1990. Þátttakendur voru samtals 

4.467 Bandaríkjamenn. Niðurstöður sýndu fram á að heilsufar varð betra með aukinni 

menntun, bæði hvað varðar sjálfsmat þátttakenda sem og í líkamlegum prófum. Betri 

líkamleg heilsa leiddi svo til meiri lífshamingju.    

 Niðurstöður langtímarannsóknar á bandarískum konum sem allar öfluðu lágra 

tekna, sýndu fram á að þær konur sem bjuggu í ríki þar sem tekjur voru að meðaltali 

háar voru almennt þunglyndari og heilsuminni en þær sem bjuggu í ríkjum þar sem 

tekjur voru að meðaltali lágar (Kahn, Wise, Kennedy og Kawachi, 2000). Tekjur sýna 

þannig sama mynstur og atvinnuleysi, því fleiri sem standa í sömu sporum því minni 

verða neikvæð áhrif utanaðkomandi þátta á einstakling. Ráðstöfunartekjur Íslendinga eru 

jafnari í dag en nokkru sinni síðan mælingar hófust árið 2004. Hafa tekjur hátekjufólks 

dregist þar mest saman (Hagstofa, e.d. -f). Mögulegt er að aukinn jöfnuður í tekjuöflun 

Íslendinga hafi dregið úr neikvæðum áhrifum lágra tekna á andlega líðan.  
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Aldur 

Rannsókn á tæplega 19.000 bandarískum einstaklingum frá 18 ára aldri, sýndi fram að 

yngstu hóparnir tveir (18-24 og 25-44 ára) mældust með háa tíðni þunglyndis miðað við 

eldri hópa, eða eða um 2,6% að meðtaltali. Elsti hópurinn (65 ára og eldri) mældist með 

lægst hlutfall þunglyndis í rannsókninni eða 0,7%. Konur mældust jafnframt með meiri 

kvíðaeinkenni en karlar (Regier, Boyd, Burke, Rae, Myers, Kramer o.fl. 1988). Tekjur 

aukast að jafnaði með hækkandi starfsaldri. Með hækkandi lífaldri eykst þannig hlutfall 

þeirra sem hafa efni á að fjárfesta í eignum og stofna til heimilis. Að því gefnu að 

neikvætt samband ríki á milli tekna og geðheilsu, ættu niðurstöður Regier og félaga 

(1988) hér að ofan því ekki að koma á óvart. Mroczek og Kolarz (1998) sýndu jafnframt 

fram á að í tilfellum kvenna eykst hamingja með aldrinum. Í niðurstöðum Ross og Wu 

(1996) kom fram að á yngri árum er lítill munur á heilsu þeirra sem sækja sér menntun 

og þeirra sem ekki gera það. Með aldrinum eykst þó bilið og jákvætt samband myndast á 

milli menntunar og heilsu, þrátt fyrir að búið sé að stjórna fyrir tekjur þátttakenda. Bilið 

tekur svo aftur að minnka á gamalsaldri. Aukinn aldur virðist því færa fólki meiri 

fjárhagslegan stöðugleika. Koma þessar tölur heim og saman við tölur Hagstofu Íslands 

(2012) frá árunum 2004-2008 þar sem hæst hlutfall þeirra Íslendinga sem áttu erfitt með 

að ná endum saman voru undir 30 ára og lægst hlutfall mældist hjá fólki sem komið var 

yfir sextugt. Árið 2009 verður aftur á móti breyting á þessu sambandi þegar fólk á 

aldrinum 30-39 ára á að jafnaði erfiðara með að ná endum saman en yngri hópurinn 

(undir 30 ára). Árin 2010 og 2011 mælist hæst hlutfall þeirra sem eiga erfitt með að ná 

endum saman á aldrinum 30-39 ára og næst hæst hlutfall mælist á aldrinum 40-49 ára. 

Má rekja þetta til þess að frá árinu 2004 og fram að hruni bankanna voru aldurshóparnir 

30-39 og 40-49 ára þeir sem greindu frá hæstu hlutfalli af vanskilum húsnæðislána eða 

leigu (Hagstofa Íslands, e.d. -g). Í uppgjöri hrunsins kom í ljós að þó nokkur hluti 

landsmanna hafði tekið lán fyrir fasteignum sem hann hafði ekki fjárráð til þess að borga 

af. Því kemur ekki á óvart að þessir tveir aldurshópar (38-39 og 40-49) eigi erfiðast með 

að ná endum saman árin eftir að þjóðarkreppa skall á, þar sem líklegra er að þeir hafi 

staðið í fjárfestingum á húsnæði seinasta áratuginn en yngsti hópurinn. Í þessari 

rannsókn verður aldur því talinn draga úr neikvæðum áhrifum þjóðarkreppunnar hjá 

þátttakendum fyrir þrítugt en talinn hafa öfug áhrif frá 30 ára aldri. 
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Markmið rannsóknar  

 

Líkt og fram hefur komið er fylgifiskur þjóðarkreppu, líkt og ríkir nú á Íslandi, 

samdráttur í efnahagslífi sem gjarnan hefur neikvæð áhrif á fjárhagslega stöðu 

þjóðfélagsþegna. Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort þátttakendur meti 

fjárhagslega stöðu sína verr í dag en fyrir bankahrun. Reiknað með að þær konur sem 

hafa háskólamenntun, eru í launaðri vinnu og yngri en þrítugar finni minna fyrir 

þjóðarkreppunni fjárhagslega en þær sem ekki eru háskólamenntaðar, eru atvinnulausar 

eða öryrkjar og eru eldri en 30 ára.  Í framhaldinu verður skoðað hvort andleg líðan 

þátttakenda hafi breyst frá því fyrir bankahrun. Reiknað er með að einkenni kvíða, 

streitu og þunglyndis hafi aukist árið frá því fyrir bankahrun og til ársins 2012. Líkt og 

með fjárhagslega stöðu er reiknað með að þær sem hafi menntun og launaða vinnu finni 

minna fyrir neikvæðum áhrifum á andlega líðan sína en ella. 
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 2408 konur sem höfðu tekið þátt í langtímarannsókn á geðheilsu 

íslenskra kvenna á meðgöngu og eftir barnsburð. Sú rannsókn var samvinnuverkefni 

Landspítalans, Háskóla Íslands, Heilsugæslunnar á Stór-Reykjavíkursvæðinu og á 

Akureyri. Rannsóknin hófst á haustmánuðum 2006 og henni lauk í nóvember 2011. Á 

þeim tíma voru konur sem sóttu þjónustu mæðraverndar á 11 heilsugæslustöðvum 

beðnar um þátttöku og ef samþykki lá fyrir voru þær látnar svara spurningalistum þrisvar 

sinnum á meðgöngu og tvisvar sinnum eftir barnsburð. Vorið 2012 fengu allar þær sem 

tekið höfðu þátt sendan netpóst þar sem þær voru beðnar um að svara spurningalistum 

rafrænt. Alls samþykktu 1156 (48%) kvennanna þátttöku og svöruðu spurningalistum. 

Meðalaldur þeirra sem tóku þátt í eftirfylgnirannsókn er 32,4 ár (sf = 5,40) árið 2012. 

Yngsti þátttakandinn var 18 ára þegar hann svaraði rafrænum spurningalistum             

50    .                                             

 

Mælitæki 

 

 
Depression Anxiety Stress Scale 

Depression Anxiety Stress Scale (DASS; Lovibond og Lovibond, 1995) er  

sjálfsmatskvarði, hannaður til að meta einkenni þunglyndis, kvíða og  

streitu (viðauki 1). Þátttakendur meta 42 fullyrðingar og svara til um á fjögurra punkta 

Likert kvarða hversu vel eða illa hver og ein fullyrðing átti við viðkomandi síðustu 

vikuna (0 = Átti alls ekki við mig, 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum, 2 = 

Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar, 3 = Átti mjög vel við mig eða mest 

allan tímann). Svörin raðast á þrjá undirþætti prófsins (14 fullyrðingar á hvern þátt) eftir 

því hvort þeir meta einkenni þunglyndis, kvíða eða streitu (Lovibond og Lovibond, 

1995). Pétur Tyrfingsson sálfræðingur þýddi prófið yfir á íslensku og hefur þýðingin 

verið notuð í nokkrum rannsóknum á Íslandi (Jakob Smári, Daníel Þór Ólason, Þórður 

Örn Arnarson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008)                                     
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niðurstöður til þess að samleitni og aðgreiningarréttmæti kvarðans væri viðunandi fyrir 

kvíða- og þunglyndismælingar en fara þyrfti betur yfir mælingar á streitu, þar sem 

streitukvarðinn hafði ekki hærri fylgni við al                                       

          -                                                                          

                                                                                        

                                         = 0,90 sem að jafnaði er betri áreiðanleiki en 

fékkst í úttekt Elínar Eddu. Bæði Elín Edda og Björgvin gerðu þáttagreiningu á íslensku 

þýðingunni sem studdi þriggja þátta lausn Lovibond og Lovibond (1995). Í gögnum 

þessarar rannsóknar mældist áreiðanleiki DASS fyrir bankahrun  =0,92 fyrir 

þunglyndisþátt,   = 0,85 fyrir kvíðaþátt og   = 0,93 fyrir streituþátt. Eftir bankahrun 

reyndist   = 0,95 fyrir þunglyndisþátt,   = 0,90 fyrir kvíðaþátt og   = 0,94 fyrir 

streituþátt.  

 

Psychological Sense of Economic Hardship  

Kvarðinn Psychological Sense of Economic Hardship (Barrera, Caples og Tein, 2001) 

mælir huglægt mat einstaklinga á eigin fjárhag. Hærri gildi á kvarðanum segja til um 

vaxandi fjárhagslega erfiðleika, miðað við huglægt mat þess sem svarar. Kvarðinn 

samanstendur af fjórum undirþáttum: Fjárhagslegt álag (2 spurningar á Likert kvarða), 

Erfiðleikar með að ná endum saman (2 spurningar á Likert kvarða), Ekki nægur 

peningur fyrir nauðsynjum (7 spurningar á Likert kvarða) og Fjárhagsleg aðlögun (9 

já/nei spurningar) (viðauki 2). Úr próffræðilegri athugun á kvarðanum (Barrera, Caples 

og Tein, 2001) kemur fram að hann samræmist vel mismunandi hópum (óháð kyni, 

tungumáli, menningu og kynþætti). Áreiðanleikastuðlar voru reiknaðir fyrir úrtak mæðra 

og var niðurstaðan fyrir fjárhagslegt álag   = 0,74, erfiðleikar með að ná endum saman 

  = 0,77, ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum   = 0,89 og fjárhagsleg aðlögun   = 

0,70. Við próffræðilega úttekt kom einnig fram að þrjár spurningar í þættinum ekki 

nægur peningur fyrir nauðsynjum greindu ekki á milli samanburðarhópa með viðunandi 

hætti. Þar sem um fyrir/eftir mælingu á sama úrtaki er að ræða í þessari rannsókn, var 

ákveðið að halda spurningunum.  Ekki hefur verið gerð próffræðileg úttekt á kvarðanum 

á Íslandi. Til þess að mæla huglægt mat á fjárhag kvennanna fyrir bankahrun var notuð 

íslensk aðlögun á listanum sem útbúin var fyrir þessa rannsókn (viðauki 3). Sá listi er 

hannaður á sama hátt en spurningarnar snúa að fjárhag þátttakenda árið fyrir bankahrun 
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(árið 2008).         

 Þátttakendur voru beðnir um að svara til um fjárhag sinn undanfarna þrjá mánuði 

(t.d. Hugsaðu um síðustu þrjá mánuði. Þegar kom að lokum hvers mánaðar áttir þú 

almennt séð: a) meira en nóg eftir af peningum b) þónokkuð eftir af peningum c) rétt svo 

nóg eftir af peningum d) aðeins minna af peningum en þörf var á e) mun minna af 

peningum en þörf var á) eða á næstkomandi þremur mánuðum (t.d. Á næstu þremur 

mánuðum, hve oft telur þú að fjölskylda þín muni upplifa erfiðleika eins og 

húsnæðisvanda eða að eiga ekki fyrir mat: a) næstum aldrei b) endrum og eins c) 

stundum d) oft e) næstum alltaf). Til að meta huglægt mat þátttakenda um fjárhag fyrir 

hrun voru þeir                              „                                             

bankahrun“ eða segja til um hvort einhver breyting hafi verið gerð til að mæta 

fjárhagsþörf fyrir bankahrun sem varði lengur en í þrjá mánuði (t.d. Þurftirðu að breyta 

matarinnkaupum eða matarvenjum umtalsvert til þess að spara peninga: a) já b) nei). 

Hjalti Einarsson þýddi listann yfir á íslensku. 

 

Bakgrunnsspurningar  

 

Lagðar voru fyrir fimm spurningar um bakgrunn þátttakenda. Þetta voru spurningar um 

menntun, atvinnu, fjölda barna á heimili og hjúskaparstöðu þátttakenda. Notast var við 

sömu spurningar og lagðar voru fyrir hluta þátttakenda í rannsókninni Geðheilsa kvenna 

á meðgöngu og eftir barnsburð. Listinn var hannaður af                            

                                                                             viðauki 4). 

  

Framkvæmd 

 

Konur sem komu í mæðraeftirlit á 12.-14. viku meðgöngu sinnar á höfuðborgarsvæðinu 

og á Akureyri voru beðnar um að taka þátt í langtímarannsókn um líðan kvenna á 

meðgöngu og eftir barnsburð. Rannsóknin hófst í október 2006 og lauk í nóvember 

2011. Ljósmæður sáu um að kynna rannsóknina fyrir þeim konum sem mættu í eftirlit í 

mæðravernd. Þær konur sem samþykktu þátttöku svöruðu spurningum um eigin líðan 

þrisvar sinnum á meðgöngutímanum (16., 26. og 36. viku)  og tvisvar sinnum eftir 

barnsburð (9. og 12. viku). Þeim konum sem skimuðust jákvætt með kvíða eða 

þunglyndi eða lentu í samanburðarhóp var boðið í ítarlegt greiningarviðtal hjá reyndum 

sérfræðingum. Í júní 2012 var þátttakendum sent bréf með netpósti og þeir  beðnir um að 
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taka þátt í framhaldsrannsókn þar sem skoða átti tengsl íslenska bankahrunsins við líðan 

þeirra. Þær konur sem samþykktu þátttöku svöruðu síðan spurningalistum rafrænt. 

Skimað var fyrir þunglyndi, kvíða og streitu með DASS listanum. Einnig voru lagðar 

fyrir bakgrunnsspurningar og spurningar er varða fjárhagslega stöðu  þátttakenda. Gögn 

um þátttakendur voru merkt með nafni og kennitölu til að eftirfylgni væri möguleg. Við 

úrvinnslu var notast við númer þátttakanda í stað nafns og gögn því ekki 

persónugreinanleg. Þau gögn sem rekja má til einstaklinga eru geymd í læstum 

skjalaskápum á geðsviði Landsspítala Íslands og verður eytt að rannsókn lokinni. Leyfi 

fékkst hjá Vísindasiðanefnd til þess að  bæta við rannsóknina árið 2012.  

 

Úrvinnsla  

 

Öll úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS. Lýsandi tölfræði var notuð til þess að 

skoða dreifingu. Háð t-próf voru notuð til þess að bera saman mat þátttakenda á 

fjárhagsstöðu sinni fyrir og eftir bankahrun sem og líðan kvenna fyrir og eftir 

bankahrun. Einhliða dreifigreining (ANOVA) og eftirásamanburður Tukey eða Tamhane 

var notuð til þess að skoða tengsl menntunar, aldurs og atvinnustöðu einstaklinga við 

huglægt mat á fjárhagsstöðu þeirra eftir bankahrun. Ekki þótti við hæfi að skoða tengsl 

fyrrgreindra breyta á fjárhagsstöðu fyrir bankahrun, þar sem upplýsingar tengdar 

bakgrunnsbreytum (s.s. atvinnustaða og menntun) voru lagðar fyrir árið 2012 og því 

ekki víst að ástandið hafi verið eins fyrir hrun. 
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Niðurstöður 

 

Þegar bakgrunnur þátttakenda var skoðaður kom í ljós að rúmlega helmingur eða 619 

konur (54,7%) eru giftar eða í staðfestri sambúð, 403 (35,6%) eru í óstaðfestri sambúð, 

90 konur (8,0%) eru einhleypar og 20 konur                                          

                                                                                          

                                                                                           

barna á heimili (eigin börn og önnur í umsjá þátttakanda, s.s. stjúp- og fósturbörn) 

fremur en fjölda barna sem hver þátttakandi á, þar sem heildarfjöldi er talinn gefa skýrari 

mynd af heimilishaldi. Meðalfjöldi barna sem hver íslensk kona eignast á ævi sinni eru 

2,2 (Hagstofa Íslands, e.d. -h) og því ljóst að úrtakið endurspeglar þýðið vel. 

 

    Tafla 1. Fjöldi barna á heimili þátttakenda. 

 

Börn á heimili Fjöldi Hlutfall af heild 

0 20 1,7% 

1 - 2 764 66,0% 

3 - 4 361 31,3% 

5 + 11 1,0% 

Samtals 1156 100% 

 

                                                                                          

                                                                                   

framhaldsnámi (t.d. stúdentsprófi, verslunarprófi, skipstjórnarnámi); þeir sem lokið 

höfðu námi á háskólastigi (iðnfræði- eða tækninámi, bakkalárgráðu, meistaranámsgráðu 

eða doktorsgráðu). Rúmlega 70% þátttakenda höfðu lokið háskólanámi og tæp 20% 

framhaldsnámi (tafla 2). Niðurstöður rannsókna OECD sýndu að 2% íslendinga höfðu 

lokið skyldunámi árið 2012, 67% starfsnámi, iðnnámi eða bóklegu framhaldsnámi og 

33% námi á háskólastigi. Aldursbil OECD nær þó yfir 25-64 ára íslendinga og þannig er 

skekkja á samanburði. Dreifingin sýnir þó að úrtak rannsóknar hefur að jafnaði töluvert 

hærra menntunarstig en þjóðin í heild. 
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    Tafla 2. Menntun þátttakenda, hlutfall af heild bæði í úrtaki og þýði.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líkt og sjá má í töflu 3 er rúmlega helmingur þátttakanda í launaðri vinnu en 11,7% eru 

án atvinnu, á örorku eða heimavinnandi. Fimmti hluti eru námsmenn og 15,5% í fríi eða 

fæðingarorlofi. Fjórir þátttakendur (0,2%) höfðu ekki lokið skyldunámi sem var ekki 

nægilega stór hópur til þess að nota í samanburð við önnur námsstig. Umræddar konur 

voru þó reiknaðar með í annarri úrvinnslu rannsóknarinnar.  

 

Tafla 3. Atvinnustaða þátttakenda. 

  Fjöldi Hlutfall af heild 

Í launaðri vinnu 431 53,4% 

Atvinnulaus 40 5,0% 

Öryrki 15 1,9% 

Námsmaður 157 19,5% 

Heimavinnandi 39 4,8% 

Í fríi 
/fæðingarorlofi 

125 15,5% 

Samtals   100% 

 

 

 

 

 

 

Menntun lokið 
Fjöldi  
í úrtaki 

Hlutfall  
í úrtaki 

Skyldunám 90 8,1% 

Starfsnám, iðnnám eða bóklegt 
framhaldsnám 

210 18,8% 

Nám á háskólastigi 817 73,1% 

Samtals 1.117 100% 
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Greining mælitækja  

 

Í töflu 4 má sjá innri áreiðanleika kvarðans Psychological Sense of Economic Hardship á 

mælingum fyrir bankahrun ásamt fylgni atriða við heildarskor hvers undirkvarða fyrir 

sig. Hæstur er áreiðanleikinn í þættinum ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum       4  

en lægstur í þættinum fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður      7    Öll atriði 

mælitækisins mæta viðmiðum um viðunandi fylgni við heildarskor. 

 
     Tafla 4. Mæling á fjárhagsstöðu fyrir bankahrun. A                                        „Psychological 

Sense of Economic Hardship“, fylgni atriðis við heildarskor kvarða og áreiðanleiki kvarðanna. 

  

Þáttur Atriði 
Fylgni atriða 

við heildarskor 
Áreiðanleiki 

kvarða 

Fjárhagslegt álag   0,842 

 

            hugsar til baka um tiltö                                       

bankahrun                                                                     
                                          

0,730  

 
            hugsar til baka um tiltö                                       
bankahrun                                                                    

0,730  

Erfiðleikar við að ná endum saman   0,716 

 
            hugsar til baka um tiltö                                         
hversu erfitt áttir þú með að greiða skuldir þínar? 

0,560  

 
 4          hugsar til baka um tiltö                               bankahrun.  
Þegar kom að lokum hvers mánaðar áttir þú almennt séð… 

0,560  

Ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum   0,940 

 
                                                 -okt 2008) hafði fjölskylda 
þín efni á því húsnæði sem hún þurfti á að halda. 

0,712  

 
                                                 -okt 2008) hafði fjölskylda 
þín efni á þeim fötum sem hún þurfti á að halda. 

0,869 
 

 
 7                                               -okt 2008) hafði fjölskylda 
þín efni á þeim húsgögnum og heimilistækjum sem hún þurfti á að halda. 

0,809  

 
                                                 -okt 2008) hafði fjölskylda 
þín efni á að reka bílinn sem hún átti. 

0,820  

 
                                                 -okt 2008) hafði fjölskylda 
þín efni á að kaupa matinn sem hún þurfti á að halda. 

0,841  

 
                                                -okt 2008) hafði fjölskylda 
þín efni á þeirri heilbrigðisþjónustu sem hún þurfti á að halda. 

0,811  

 
                                                -okt 2008) hafði fjölskylda 
þín hafði efni á frístundaiðju og dægrastyttingu. 

0,805  
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Tafla 4. Framhald. 

Þáttur Atriði 
Fylgni atriða 

við heildarskor 
Áreiðanleiki 

kvarða 

Fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður   0,708 

 

S12: Seinustu                                   -okt 2008) þurfti fjölskylda 
þín að breyta matarinnkaupum eða matarvenjum umtalsvert til þess að spara 
peninga? 

0,502  

 
                                                -okt 2008) þurfti fjölskylda 
þín að skrúfa niður í mistöðvarofnum og reyna að hafa glugga lokaða til að 
spara peninga þó það hafi valdið óþægindum á heimilinu. 

0,313  

 
  4                                             -okt 2008) þurfti fjölskylda 
þín að sleppa því að fara til læknis eða tannlæknis þegar þörf var á, til þess að 
spara peninga. 

0,340  

 
                                                -okt 2008) var fjölskylda þín 
langt á eftir með að greiða reikninga. 

0,513  

 
                                                -okt 2008) þurfti fjölskylda 
þín að biðja vini eða ættingja um peninga eða mat til að komast af. 

0,604  

 
  7                                             -okt 2008) þurfti fjölskylda 
þín að taka aukavinnu til að ná endum saman. 

0,458  

 
                                                -okt 2008) þurfti fjölskylda 
þín að þiggja aðstoð frá opinberum stofnunum. 

0,291  

 
                                                -                            
                                                                            
                                          . 

0,293  

  
                                                -okt 2008) þurfti fjölskylda 
þín að flytja í annað húsnæði til þess að spara peninga. 

0,256   

 

Í töflu 5 má sjá innri áreiðanleika kvarðans á mælingum eftir bankahrun sem og fylgni 

atriða við hvern undirkvarða fyrir sig. Nokkur munur er á innri áreiðanleika 

undirkvarðanna fjögurra. Hæstur er áreiðanleikinn í þættinum ekki nægur peningur fyrir 

nauðsynjum        4) en í þættinum fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður      733). Öll 

atriði nema eitt mæta viðmiðum um viðunandi fylgni við heildarskor en spurning S20 

(síðastliðna þrjá mánuði þurfti fjölskylda þín að flytja í annað húsnæði til þess að spara 

peninga) mældist með fylgni undir 0,2 (r=,134).     

 Niðurstöður atriðagreiningar eru mjög svipaðar á milli mælitækja (fyrir og eftir 

hrun) og fylgni atriða svipuð. Fylgnin er þó nokkuð hærri í mælingum fyrir kreppu. 

Þátturinn erfiðleikar við að ná endum saman breytist einna mest á milli mælitækja en 

hann breytist úr     7                                 
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     Tafla 5. Mæling á fjárhagsstöðu eftir bankahrun. A                                        „Psychological 

Sense of Economic Hardship“, fylgni atriðis við eigin kvarða og áreiðanleiki kvarðanna.  

 

Þáttur Atriði 
Fylgni atriða 

við heildarskor 
Áreiðanleiki 

kvarða 

Fjárhagslegt álag   0,862 

 
S1:   Á næstu þremur mánuðum, hve oft telur þú að fjölskylda þín muni 
upplifa erfiðleika eins og húsnæðisvanda eða að eiga ekki fyrir mat? 

0,793  

 
S2:   Á næstu þremur mánuðum, hversu oft telur þú að fjölskylda þín verði 
án helstu nauðsynja? 

0,793  

Erfiðleikar við að ná endum saman   0,815 

 
S4:   Hugsaðu um síðustu þrjá mánuði, hversu erfitt áttir þú með að greiða 
skuldir þínar? 

0,689  

 
S4:   Hugsaðu um síðustu þrjá mánuði. Þegar kom að lokum hvers mánaðar 
áttir þú almennt séð… 

0,689   

Ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum   0,934 

 
S5:   Síðastliðna þrjá mánuði hafði fjölskylda mín efni á því húsnæði sem 
hún þurfti á að halda. 

0,647 
 

 
S6:   Síðastliðna þrjá mánuði hafði fjölskylda mín efni á þeim fötum sem hún 
þurfti á að halda. 

0,863  

 
S7:   Síðastliðna þrjá mánuði hafði fjölskylda mín efni á þeim húsgögnum og 
heimilistækjum sem hún þurfti á að halda. 

0,764  

 
S8:   Síðastliðna þrjá mánuði hafði fjölskylda mín efni á að reka bílinn sem 
hún átti. 

0,824  

 
S9:   Síðastliðna þrjá mánuði hafði fjölskylda mín efni á að kaupa matinn 
sem hún þurfti á að halda. 

0,810  

 
S10: Síðastliðna þrjá mánuði hafði fjölskylda mín efni á þeirri 
heilbrigðisþjónustu sem hún þurfti á að halda. 

0,777  

 
S11: Síðastliðna þrjá mánuði hafði fjölskylda mín hafði efni á frístundaiðju 
og dægrastyttingu. 

0,834  
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Tafla 5. Framhald. 

Þáttur Atriði 
Fylgni atriða 

við heildarskor 
Áreiðanleiki 

kvarða 

Fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður   0,733 

 
S12: Síðastliðna þrjá mánuði hefur fjölskylda mín þurft að breyta 
matarinnkaupum eða matarvenjum umtalsvert til þess að spara peninga. 

0,463  

 
S13: Síðastliðna þrjá mánuði hefur fjölskylda mín skrúfað niður í 
mistöðvarofnum og reynt að hafa glugga lokaða til að spara peninga þó það 
hafi valdið óþægindum á heimilinu. 

0,305  

 
S14: Síðastliðna þrjá mánuði hefur fjölskylda mín sleppt því að fara til 
læknis eða tannlæknis þegar þörf var á, til þess að spara peninga. 

0,492  

 
S15: Síðastliðna þrjá mánuði hefur fjölskylda mín verið langt á eftir með að 
greiða reikninga. 

0,492  

 
S16: Síðastliðna þrjá mánuði hefur fjölskylda mín beðið vini eða ættingja um 
peninga eða mat til að komast af. 

0,546  

 
S17: Síðastliðna þrjá mánuði hefur fjölskylda mín tekið aukavinnu til að ná 
endum saman. 

0,440  

 
S18: Síðastliðna þrjá mánuði hefur fjölskylda mín þegið aðstoð frá 
opinberum stofnunum. 

0,272  

 
S19: Síðastliðna þrjá mánuði hefur fjölskylda mín selt hluti vegna þess að 
það vantaði peninga. 

0,487  

  
S20: Síðastliðna þrjá mánuði þurfti fjölskylda mín að flytja í annað húsnæði 
til þess að spara peninga. 

0,134   

 

Fjárhagsstaða fyrir og eftir bankahrun 

Niðurstöður sýna að meðaltal hækkar fyrir alla mælikvarða fjárhagslegra erfiðleika á 

tímabilinu frá því fyrir bankahrun og þar til eftir, sem gefur til kynna að þátttakendur 

meti stöðu sína að meðaltali verr í dag en áður (sjá töflu 6). Mest aukast mælingar á 

fjárhagslegri aðlögun/niðurskurði en meðaltalið rúmlega fimmfaldast. Við mælingar á 

fjárhagslegri aðlögun/niðurskurði fyrir hrun sögðust 80,9% þátttakenda ekki þurfa að 

skera niður eyðslu til þess að mæta fjárhagsþörf en 32,9% svara á sama veg í dag. 

Meðaltal ónógra peninga fyrir nauðsynjum rúmlega tvöfaldast á milli mælinga en 38,9% 

úrtaks er  mjög sammála því að nægur peningur hafi verið fyrir nauðsynjum fyrir hrun 

en 21,6% á eftir. Minnst aukning varð á meðaltölum fjárhagslegs álags og erfiðleika við 

að ná endum saman á milli mælinga. Fyrir bankahrun fundu 84,7% úrtaks næstum aldrei 

fyrir fjárhagslegu álagi en 78,9% eftir hrun. Alls 10,7% úrtaks átti alls ekkert erfitt með 

að ná endum saman fyrir hrun en 5,6% úrtaks eftir hrun. 



  

 29 

       Tafla 6. Fjárhagsleg staða kvennanna fyrir og eftir bankahrun. 

  
      Fyrir kreppu        Eftir kreppu  

 M  Sf Mg  M  Sf Mg 

Fjárhagslegt álag 0,16 0,48 0,0   0,3 0,73 0,0 

Erfiðleikar við að ná endum saman 0,99 0,77 1,0  1,79 1,11 1,5 

Ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum 0,58 0,69 0,29  1,18 1,04 1,0 

Fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður 0,36 0,96 0,0   1,81 1,88 1,0 

M=meðaltal; Sf=staðalfrávik; Mg=miðgildi     

  

Reiknað var t-próf fyrir endurteknar mælingar, á huglægu mati kvennanna á fjárhagslegu 

ástandi sínu fyrir og eftir bankahrun. Niðurstöðurnar gáfu til kynna marktækan mun á 

því hvernig þátttakendur meta eigin fjárhag fyrir bankahrun og nú, á milli allra fjögurra 

undirþáttanna (sjá töflu 7).  
 

     Tafla 7. Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir mun á meðaltölum mælinga á fjárhagslegu ástandi fyrir og eftir 
bankahrun.  

  

  M(Sf) fyrir M(Sf) eftir Meðaltalsmunur t-gildi p-gildi 

Fjárhagslegt álag 0,16 (0,48) 0,30 (0,73) 0,13 6,0** <0,001 

Erfiðleikar við að ná 
endum saman 

0,99 (0,76) 1,78 (1,11) 0,79 23,3** <0,001 

Ekki nægur peningur 
fyrir nauðsynjum 

0,58 (0,69) 1,20 (1,04) 0,61 20,6** <0,001 

Fjárhagsleg aðlögun 
/niðurskurður 

0,36 (0,96) 1,82 (1,88) 1,45 25,2** <0,001 

*<0,05 **<0,01 

M=meðaltal; Sf=staðalfrávik 
    

 

Tengsl menntunar við fjárhagslega stöðu eftir bankahrun 

 

Meðaltöl fjárhagslegra erfiðleika lækka í öllum mælingum á fjárhagslegri stöðu með 

aukinni menntun. Stærsti munurinn á meðaltölum á milli skyldunáms og háskólanáms 

kemur fram í mælingum á fjárhagslegu álagi þar sem munurinn er fjórfaldur. Minnstur 

munur á skyldu- og háskólanámi kemur fram í þættinum erfiðleikar við að ná endum 

saman.  Meðaltöl þeirra sem lokið hafa framhaldsnámi liggja í öllum tilfellum nær 

meðaltali skyldunáms heldur en háskólanáms (sjá töflu 8).  
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Tafla 8. Meðaltöl, staðalfrávik og miðgildi fjárhagslegrar stöðu eftir bankahrun, miðað við þrjú 

menntunarstig   (skyldunám, framhaldsnám og háskólanám).  

 

      Skyldunám   Framhaldsnám  Háskólanám 

  M  Sf Mg   M  Sf Mg   M  Sf Mg 

Fjárhagslegt álag 0,80 1,45 0,00  0,45 0,83 0,00  0,20 0,58 0,00 

Erfiðleikar við að ná endum saman 2,30 1,21 2,25  2,04 1,12 2,00  1,65 1,07 1,50 

Ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum 1,72 1,20 1,64  1,46 1,12 1,29  1,06 0,96 1,00 

Fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður 3,01 2,35 3,00   2,42 2,05 2,00   1,53 1,69 1,00 

M=meðaltal; Sf=staðalfrávik; Mg=miðgildi     

 

Gerð var einhliða dreifigreining (ONE-WAY ANOVA) til þess að skoða tengsl 

menntunar og fjárhagsstöðu eftir bankahrun. Prófið var marktækt (p<0,001) fyrir alla 

undirþætti fjárhagshagsstöðu, sem gefur til kynna að meðaltöl fjárhagsstöðu einstaklinga 

eftir bankahrun eru mismunandi eftir menntun. Fjárhagslegt álag: F(2, 1078)=35,611, 

p<0.001. Erfiðleikar við að ná endum saman: F(2, 1103)=21,089, p<0,001. Ekki nægur 

peningur fyrir nauðsynjum: F(2, 1050)=24,696, p<0,001. Fjárhagsleg 

aðlögun/niðurskurður: F(2, 1087)=39,057, p<0,001. Próf Levene var marktækt (p<0.05) 

fyrir alla fjóra kvarða fjárhagsstöðu og því byggði eftirásamanburður á Tamhane 

undirprófi, sem gerir ekki ráð fyrir einsleitni í dreifingu hópanna. Þegar niðurstöður 

Fjárhagslegrar streitu eru skoðaðar gefur eftirásamanburðar til kynna marktækan mun á 

milli allra menntunarstiga. Við athugunum á þáttunum erfiðleikar við að ná endum 

saman, ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum og fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður 

kom fram marktækur munur á samanburði á háskólanámi við önnur námsstig (skyldu- 

og framhaldsnám). Ekki kom fram marktækur munur á skyldunámi og framhaldsnámi 

(sjá viðauka 1).  

Tengsl atvinnustöðu við fjárhagslega stöðu eftir bankahrun 

 

Í öllum fjórum mæliþáttum fjárhagsstöðu voru meðaltöl lægst hjá vinnandi fólki en hæst 

hjá öryrkjum. Mestur munur á þeim sem eru í launaðri vinnu og öryrkjum kemur fram 

við mælingar á fjárhagslegu álagi en þar er meðaltal öryrkja meira en fimmfalt hærra en 

þeirra sem eru í vinnu. Minnstur munur kemur fram í þættinum erfiðleikar við að ná 

endum saman. Meðaltöl þeirra sem eru atvinnulausir liggja í öllum tilfellum nær 

meðaltölum þeirra sem hafa vinnu heldur en öryrkja (sjá töflu 9). 
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     Tafla 9. Meðaltöl, staðalfrávik og miðgildi fjárhagslegrar stöðu eftir bankahrun, miðað við atvinnustöðu 

(þátttakendur sem eru í launaðri vinnu, atvinnulausir og öryrkjar).  

 

 Í vinnu  Atvinnulaus  Öryrki 

  M  Sf Mg  M  Sf Mg  M  Sf Mg 

Fjárhagslegt álag 0,26 0,63 0,00  0,74 1,14 0,00  1,43 1,39 1,50 

Erfiðleikar við að ná endum saman 1,68 1,10 1,50  2,03 0,83 2,00  2,93 1,22 3,50 

Ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum 1,09 1,00 1,00  1,60 1,14 1,36  2,31 1,21 2,64 

Fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður 1,63 1,84 1,00  2,93 2,06 2,00  4,07 2,43 5,00 

M=meðaltal; Sf=staðalfrávik; Mg=miðgildi     

 

Gerð var einhliða dreifigreining (ONE-WAY ANOVA) til þess að skoða tengsl 

atvinnustöðu við fjárhagsstöðu einstaklinga eftir bankahrun. Prófið var marktækt 

(p<0,001) fyrir alla undirþætti fjárhagsstöðu, sem gefur til kynna að meðaltöl 

fjárhagsstöðu einstaklinga eftir bankahrun eru mismunandi eftir atvinnustöðu. 

Fjárhagslegt álag: F(2, 471)=25,890, p<0.001. Erfiðleikar við að ná endum saman: F(2, 

476)=10,588, p<0,001. Ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum: F(2, 453)=13,578, 

p<0,001. Fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður: F(2, 471)=13,578 p<0,001. Í þættinum 

ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum mælist próf Levene ómarktækt. Þar með er ekki 

hægt að hafna núlltilgátunni um að dreifitölur séu eins í öllum hópum og bendir prófið 

því ekki til misleitni í dreifingu hópsins. Til þess að kanna hvar munurinn liggur var 

gerður eftirásamanburður Tukey, sem gerir ráð fyrir einsleitni í dreifingu hópa. Í hinum 

þremur þáttunum (fjárhagsleg streita, erfiðleikar við að ná endum saman og fjárhagsleg 

aðlögun/niðurskurður) var próf Levene marktækt (p<0.05) og í þeim tilfellum er 

núlltilgátunni hafnað um að dreifitölur séu eins á mismunandi stigi atvinnustöðu. Til 

þess að kanna hvar munurinn liggur var gerður eftirásamanburður Tamhane, sem gerir 

ekki ráð fyrir einsleitni í dreifingu hópanna. Þættirnir fjárhagsstreita, ekki nægur 

peningur fyrir nauðsynjum og fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður sýna marktækan mun á 

milli þess að vera í vinnu og atvinnulaus annars vegar og milli þess að vera í vinnu og 

öryrki hins vegar. Ekki kemur fram marktækur munur á milli atvinnulausra og öryrkja. Í 

öllum tilfellum er þó meðaltalsmunurinn á milli vinnandi fólks og öryrkja um helmingi 

meiri heldur en meðaltalsmunurinn á milli þeirra sem eru í vinnu og atvinnulausra. 

Minnstur er munurinn á öryrkjum og þeim sem vinna, samanborið við muninn á 
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vinnandi fólki og atvinnulausum, í þættinum fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður (sjá 

viðauka 5). 

 

Tengsl aldurs við fjárhagslega stöðu eftir bankahrun 

 

Meðaltöl fjárhagslegra erfiðleika lækka með hækkandi aldri, í öllum mælingum á 

fjárhagslegri stöðu. Í þættinum ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum eru meðaltöl 

aldurshópanna 18-29 ára og 30-39 ára nánast jöfn. Í öðrum mæliþáttum er hæsta 

meðaltal fjárhagslegra erfiðleika ávallt í yngsta hópnum (18-29 ára) (sjá töflu 10).  

     Tafla 10. Meðaltöl, staðalfrávik og miðgildi fjárhagslegrar stöðu eftir bankahrun, miðað við aldur 

þátttakenda. 

 

        18-29 ára         30-39 ára        40-49 ára 

  M  Sf Mg   M  Sf Mg   M  Sf Mg 

Fjárhagslegt álag 0,43 0,90 0,00  0,28 0,67 0,00  0,16 0,54 0,00 

Erfiðleikar við að ná endum saman 1,89 1,12 2,00  1,82 1,12 1,50  1,64 1,13 1,50 

Ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum 1,22 1,06 1,00  1,23 1,03 1,00  1,14 1,08 1,00 

Fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður 2,12 2,11 1,00   1,79 1,83 1,00   1,53 1,59 1,00 

M=meðaltal; Sf=staðalfrávik; Mg=miðgildi     

 

Gerð var einhliða dreifigreining (ONE-WAY ANOVA) til þess að skoða tengsl aldurs 

við fjárhagsstöðu einstaklinga eftir bankahrun. Prófið var einungis marktækt (p<0,001) 

fyrir tvo undirþætti fjárhagslegs ástands; fjárhagslegt álag og fjárhagsleg 

aðlögun/niðurskurður. Fjárhagslegt álag: F(2, 1018)=6,897 p<0.01. Fjárhagsleg 

aðlögun/niðurskurður: F(2, 1002)=4,743 p<0,01. Próf Levene var marktækt (p<0.05) 

fyrir báða undirþættina og því er núlltilgátunni hafnað um að dreifitölur séu eins í 

mismunandi aldurshópum. Til þess að kanna hvar munurinn liggur gerum við 

eftirásamanburð Tamhane, sem gerir ekki ráð fyrir einsleitni í dreifingu hópanna. Í 

fjárhagsstreitu kemur fram marktækur munur á milli 18-29 ára og eldri aldurshópa 

(annars vegar 30-39 ára og hins vegar 40-49 ára). Ekki kemur fram marktækur munur á 

milli 30-39 ára og 40-49 ára. Í fjárhagslegri aðlögun/niðurskurði kemur fram marktækur 

munur á yngsta hópnum (18-29) og elsta (40-49) en hvorugur hópanna nær marktækt við 

aldursbilið 30-39 ára (sjá viðauka 6). 
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Tengsl fjármálakreppunnar við líðan 

 

Af þeim 2385 konum sem svöruðu til um líðan sína (DASS) á 16. viku meðgöngu voru 

1001 sem hafði tekið þátt fyrir október 2008 (viðmiðunardagsetning bankahruns). Af 

þeim 1001 voru 320 konur sem svöruðu aftur til um líðan sína árið 2012. Aðeins var 

notast við svör þeirra 320 kvenna í úrvinnslu niðurstaðna á DASS kvarðanum, til þess að 

gefa óskekkta mynd af hugsanlegum breytingum fyrir og eftir fjármálakreppu. Í öðrum 

undirþáttum DASS (kvíða og streitu) svöruðu 332 eftirfylgnirannsókn. Meðaltöl 

þunglyndis, kvíða og streitu jukust öll frá því fyrir bankahrun og þar til eftir hrunið. 

Mest aukning varð á meðaltali á þunglyndi en minnst á meðaltali kvíða (sjá töflu 11). 

     Tafla 11. Meðaltöl þunglyndis, kvíða og streitu fyrir og eftir bankahrun. 

 

            Fyrir kreppu                  Eftir kreppu 

  M Sf Mg  M Sf Mg 

Þunglyndi 3,09 4,96 1,00  4,82 6,46 7,00 

Kvíði 2,80 3,64 2,00   3,15 4,22 2,00 

Streita 6,94 6,32 5,00   8,41 6,89 7,00 

M=meðaltal; Sf=staðalfrávik; Mg=miðgildi   

 

Reiknað var t-próf fyrir endurteknar mælingar, á líðan kvenna fyrir og eftir bankahrun. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna marktækan mun á þunglyndi og streitu fyrir bankahrun og 

eftir (sjá töflu 12). Ekki kom fram marktækur munur á meðaltölum kvíða. 

 
     Tafla 12. Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir mun á meðaltölum mælinga á þunglyndi, kvíða og streitu fyrir 

og eftir bankahrun. 

  
 M(Sf) fyrir M(Sf) eftir Meðaltalsmunur t-gildi p-gildi 

Þunglyndi 3,09 (4,96) 4,83 (6,47) -1,73 -5,39** < 0.001 

Kvíði 2,80 (3,64) 3,15 (4,22) -3,56 -1,62 = 0,107 

Streita 6,94 (6,32) 8,41 (6,89) -1,47 -4,12** < 0.001 

*<0,05 **<0,01 

M=meðaltal;  Sf=staðalfrávik     

Tengsl menntunar við líðan 

 

Meðaltöl fyrir þunglyndi, kvíða og streitu hækka í öllum tilfellum á milli mismunandi 

hópa menntunar, frá því fyrir bankahrun og þar til á eftir. Í öllum mælingum á líðan 



  

 34 

gætir minnstu áhrifa þunglyndis, streitu og kvíða (að meðaltali) í þeim hóp sem lokið 

hefur háskólanámi en meðaltölin eru hæst fyrir þær konur sem einungis hafa lokið 

skyldunámi (sjá töflu 13). 

 

Tafla 13. Meðaltöl, staðalfrávik og miðgildi þunglyndis, kvíða og streitu bæði fyrir og eftir bankahrun,      

miðað við þrjú menntunarstig (skyldunám, framhaldsnám og háskólanám). 

  
         Skyldunám   Framhaldsnám  Háskólanám 

  M Sf Mg   M Sf Mg   M Sf Mg 

Þunglyndi fyrir 3,74 3,99 2,00  3,11 4,56 2,00  2,99 5,16 1,00 

Þunglyndi eftir 7,99 6,58 7,00   5,33 6,99 3,50   4,21 5,81 2,00 

Kvíði fyrir 3,24 3,23 2,00  3,12 2,87 2,50  2,61 3,79 2,00 

Kvíði eftir 5,16 5,58 3,00   3,93 4,67 3,00   2,66 3,70 2,00 

Streita fyrir 7,22 6,10 5,00  7,11 6,22 6,00  6,80 6,37 5,00 

Streita eftir 10,91 8,14 12,00   8,97 7,43 8,00   7,99 6,58 7,00 

M=meðaltal; Sf=staðalfrávik; Mg=miðgildi   

 

Til þess að skoða tengsl þunglyndis, kvíða og streitu við mismunandi stig menntunar var 

framkvæmd dreifigreining fyrir endurteknar mælingar á líðan yfir tíma (repeated 

measures ANOVA).  

Þunglyndi  

Kannað var með 2x3 innanhópasniði hvort munur væri á þunglyndi fyrir og eftir 

bankahrun með tilliti til mismunandi stiga menntunar. Niðurstöður voru marktækar fyrir 

meginhrif (F(1, 309)=34,81, p<0,01) og jafnframt fyrir samvirkni á milli menntunar og 

mælinga á þunglyndi yfir tíma (F(2, 309)=5,16, p<0,01) sem gefur til kynna að einkenni 

þunglyndis breytast mismunandi eftir menntunarstigi (sjá mynd 1). Parað t-próf var 

framkvæmt til að skoða breytingar á þunglyndi yfir tíma. Breytingar voru marktækar yfir 

tíma í öllum hópum menntunar: t(22)=-2,78; p<0,05 (skyldunám) t(59)=-2,302; p<0,05 

(framhaldsnám) og t(228)=-3,921; p<0.001 (háskólanám). Samvirkni bendir til þess að 

munur á hópum sé meiri í annarri mælingu á tíma og til þess að skoða mun á 

meðaltölum hópa fyrir hrun annars vegar og eftir hrun hins vegar, var framkvæmt t-próf. 

Ekki komu fram marktækar niðurstöður í neinu tilfelli, á samanburði tveggja 

menntunarhópa fyrir bankahrun: skyldunáms og framhaldsnáms (t(81)=0,575, p=0,537), 
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skyldunáms og háskólanáms (t(250)=0,678, p=0,779) eða framhaldsnáms og 

háskólanáms (t(287)=0,177, p=0.687). Samanburður á þunglyndi milli menntunarhópa 

eftir bankahrun var marktækur á milli skyldunáms og framhaldsnáms (t(81)=1,89, 

p<0,05) sem og skyldunáms og háskólanáms (t(250)=3,45, p<0,01). Ekki kom fram 

marktækur munur á milli þeirra sem lokið hafa framhaldsnámi og háskólanámi 

(t(287)=1,27; p=0,232).  

 
Mynd 1. Samvirkni á milli menntunar og mælinga á þunglyndi yfir tíma. 

 

Kvíði 

Kannað var með 2x3 innanhópasniði hvort munur væri á kvíða fyrir og eftir bankahrun 

með tilliti til mismunandi stiga menntunar. Niðurstöður voru marktækar fyrir meginhrif 

(F(1, 321)=7,97, p<0,01) og einnig fyrir samvirkni á milli menntunar og mælinga á 

kvíða yfir tíma (F(2, 321)=3,03, p=0,05) (sjá mynd 2). Parað t-próf var framkvæmt til að 

skoða breytingar á kvíða yfir tíma. Ekki komu fram marktækar niðurstöður á 

kvíðaeinkennum fyrir og eftir kreppu á neinu stigi menntunar. Framkvæmt var t-próf til 

að skoða mun á meðaltölum hópa, annars vegar fyrir bankahrun og hins vegar eftir. Ekki 

komu fram marktækar niðurstöður á samanburði neinna tveggja menntunarhópa fyrir 
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bankahrun: skyldunáms og framhaldsnáms (t(81)=1,67, p=0,447), skyldunáms og 

háskólanáms (t(264)=0,802, p=0,848) eða framhaldsnáms og háskólanáms 

(t(297)=0,962, p=0,549). Eftir bankahrun var aðeins marktækur munur á skyldunámi og 

háskólanámi (t(264)=3,044,  p<0,001). Samanburður kvíða í öðrum hópum var 

ómarktækur: skyldunáms og framhaldsnáms (t(81)=1,04, p=0,065) og framhaldsnám og 

háskóli eftir kvíði: (t(297)=2,23,  p=0,147). 

 

 
Mynd 2. Samvirkni á milli menntunar og mælinga á kvíða yfir tíma. 

 

 

 

Streita 

Kannað var með 2x3 innanhópasniði hvort munur væri á streitu fyrir og eftir bankahrun 

með tilliti til mismunandi stiga menntunar. Niðurstöður fyrir breytingar á líðan var 

marktæk (F(1, 321)=16,46, p<0,01) en ekki samvirkni á milli menntunar og og 

breytingar á streitu yfir tíma (F(2, 321)=1,65, p=0,194. 
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Tengsl atvinnustöðu við líðan 

 

Frá því fyrir bankahrun og þar til eftir hækka meðaltöl fyrir þunglyndi, kvíða og streitu í 

öllum tilfellum á milli mismunandi hópa atvinnustigs, að einu tilfelli undanskildu, en í 

hópi atvinnulausra lækkar mæling á streitu um 0,5 stig á milli mælinga. Atvinnulausir 

mælast einnig með minni streitu en vinnandi fólk eftir bankahrun. Í öðrum tilfellum voru 

meðaltöl þunglyndis, kvíða og streitu lægst hjá vinnandi konum en mest hjá öryrkjum, 

bæði þegar horft er til mælinga fyrir og eftir kreppu (sjá töflu 14). 

     Tafla 14. Meðaltöl, staðalfrávik og miðgildi þunglyndis, kvíða og streitu bæði fyrir og eftir bankahrun,      

miðað við atvinnustig (í vinnu, atvinnulaus og öryrki). 

 
            Í vinnu             Atvinnulaus                 Öryrki 

  M Sf Mg  M Sf Mg  M Sf Mg 

Þunglyndi fyrir 2,65 4,00 1,00  5,80 6,38 2,00  9,33 15,31 1,00 

Þunglyndi eftir 3,92 5,21 2,00  8,20 8,96 4,00  13,00 14,80 6,00 

Kvíði fyrir 2,22 2,71 1,00  1,40 1,34 2,00  4,67 5,51 2,00 

Kvíði eftir 2,36 3,16 2,00  2,80 2,95 3,00  10,33 6,66 12,00 

Streita fyrir 6,09 5,80 5,00  7,50 5,75 5,50  11,33 16,20 3,00 

Streita eftir 7,26 6,00 6,38  7,00 4,43 7,50  17,00 7,55 16,00 

M=meðaltal; Sf=staðalfrávik; Mg=miðgildi   
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Til þess að skoða tengsl þunglyndis, kvíða og streitu við mismunandi atvinnustig var 

framkvæmd dreifigreining fyrir endurteknar mælingar á líðan yfir tíma (repeated 

measures ANOVA).  

Þunglyndi  

Kannað var með 2x3 innanhópasniði hvort munur væri á þunglyndi fyrir og eftir 

bankahrun með tilliti til atvinnustiga. Niðurstöður voru ómarktækar fyrir meginhrif (F(1, 

132)=2,67, p=0,105) og samvirkni á milli menntunar og mælinga á þunglyndi yfir tíma 

(F(2, 132)=0,301, p=0,740). 

Kvíði  

Kannað var með 2x3 innanhópasniði hvort munur væri á kvíða fyrir og eftir bankahrun 

með tilliti til atvinnustiga. Niðurstöður voru marktækar fyrir meginhrif (F(1,140)=8,30, 

p<0,01) og einnig fyrir samvirkni (F(2,140)=4,16, p<0,05)  

(sjá mynd 3). Parað t-próf var framkvæmt til að skoða breytingar á kvíða yfir tíma en 

niðurstöður voru ómarktækar fyrir alla þrjá þætti atvinnustöðu. Til þess að skoða mun á 

meðaltölum hópa fyrir bankahrun annars vegar og eftir hrun hins vegar, var framkvæmt 

t-próf. Samanburður á milli vinnandi fólks og atvinnulausra var ómarktæktur 

(t(138)=0,673, p=0,438) en munurinn var marktækur á milli vinnandi fólks og öryrkja 

(t(136)=-1,51, p<0,05) sem og örykja og atvinnulausra (t(6)=-1,33, p<0,05). Eftir kreppu 

var samanburður á milli vinnandi fólks og atvinnulausra ómarktækur (t(138)=-0,31, 

p=0,902) sem og munurinn á milli öryrkja og atvinnulausra (t(6)=-2,74, p=136). 

Munurinn er marktækur á milli vinnandi fólks og öryrkja (t(136)=-4,22, p<0,05).  
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Mynd 3. Samvirkni á milli atvinnustigs og mælinga á kvíða yfir tíma. 

 

Streita 

Kannað var með 2x3 innanhópasniði hvort munur væri á streitu fyrir og eftir bankahrun 

með tilliti til atvinnustiga. Niðurstöður voru ómarktækar fyrir meginhrif (F(1, 

139)=2,08, p=0,152) og samvirkni á milli menntunar og mælinga á þunglyndi yfir tíma 

(F(2, 139)=1,02, p=0,365).  
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Umræður 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða huglægt mat íslenskra kvenna á 

fjárhagslegum erfiðleikum í kjölfar kreppu og tengslum við líðan þeirra. Þátttakendur 

mátu fjárhagssstöðu sína bæði fyrir og eftir að kreppan skall á (viðmiðunardags. okt 

2008) út frá fjórum mælingum á fjárhag; fjárhagslegu álagi, erfiðleikum við að ná 

endum saman, ónógum pening fyrir nauðsynjum og fjárhagslegri aðlögun/niðurskurði. 

Tilgátur stóðust þar sem niðurstöður gáfu til kynna að þátttakendur meta fjárhagsstöðu 

sína verr í dag en fyrir kreppu, hvað alla þætti fjárhagserfiðleika varðar. Einnig mældust 

einkenni þunglyndis, kvíða og streitu meiri árið 2012 heldur en fyrir bankahrun. Koma 

þessar niðurstöður ekki á óvart þar sem ljóst er að gríðarlegur efnahagssamdráttur hefur 

verið í landinu síðastliðin 4 ár. Vert er þó að geta þess að mæling á huglægu mati kvenna 

á fjárhagslegum erfiðleikum, bæði hvað varðar tímabilið fyrir og eftir bankahrun var 

gerð árið 2012 og því mögulegt að mæling á tímabilinu fyrir hrun sé skekkt. Ákveðin 

„        “                „            “                atvinnuleysi var nánast ekkert, 

íslenska hagkerfið óx á ógnarhraða og                                                Að 

sama skapi einkennast tímarnir „       reppu“                          

fjárhagsþrengingum sökum ofneyslu ríkissk               „               “ (Ragnhildur 

Bjarkadóttir, 2011). Gæti þetta litað svör fólks um huglægt mat á fjárhagsstöðu sinni 

„            “                                      ra en það í raun var. Slík skekkja 

stafar af nándarhrifum, þ.e. þegar eldri upplýsingar gleymast sökum þess að nýjar fá 

aukið vægi og ráða niðurstöðum (Nakajima og Sato, 1989).     

 

Menntun 

Tilgátan um að þeir sem hefðu sótt sér aukna menntun fyndu minna fyrir 

fjárhagserfiðleikum í kjölfar kreppunnar stóðst. Þegar horft var til mælinga á 

fjárhagslegri streitu kom fram munur á öllum stigum menntunar og með hverju 

menntunarstigi dró hlutfallslega úr mati á fjárhagslegum erfiðleikum. Við athugun á 

hinum þremur mæliþáttunum kom hins vegar fram að aðeins háskólamenntun dró úr 

neikvæðum áhrifum kreppunnar. Framhaldsnám stóð hins vegar skyldunámi að jöfnu og 

dró ekki frekar úr fjárhagslegum erfiðleikum. Líkt og fram kom hér að ofan gefur aukin 

menntun alls ekki alltaf hærri tekjur, en hagfræðilegar forsendur ráða þar stórum þætti. 
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Renna ofangreindar niðurstöður þó stoðum undir rannsókn Efnahags- og 

þróunarstofnunarinnar (OECD) frá 2005, um að launamunur fólks með mismikla 

menntun fari vaxandi innan OECD ríkjanna (OECD indicators, 2005).  

 Tilgátan um að þeir sem hafa háskólamenntun finni minna fyrir áhrifum 

þunglyndis, kvíða og streitu í kjölfar kreppu heldur en þeir sem hafa ekki 

háskólamenntun stóðst fyrir mælingar á þunglyndi og kvíða. Niðurstöður 

dreifigreiningar gáfu til kynna að þau tengsl sem kreppan hefur við þunglyndi kvenna 

annars vegar og kvíða hins vegar eru breytileg eftir menntun viðkomandi. Meðaltöl á 

líðan sýndu einnig að einkenni þunglyndis, kvíða og streitu voru lægst hjá 

háskólamenntuðum og hæst hjá þeim sem höfðu lokið skyldunámi, bæði fyrir og eftir 

hrun. Jafnframt hækkuðu meðaltöl þunglyndis, kvíða og streitu mest hjá þeim sem höfðu 

lokið skyldunámi og minnst hjá þeim sem höfðu háskólapróf. Hjá háskólamenntuðum 

jókst kvíði lítið sem ekkert á milli mælinga. Þó er nauðsynlegt að hafa þann fyrirvara á 

túlkun að spurningin um menntun kvennanna var einungis lögð fyrir í 

eftirfylgnirannsókn árið 2012. Ekki liggja fyrir upplýsingar um menntun þeirra fyrir 

kreppu, þegar fyrri mælingar á líðan voru gerðar. 

 

Atvinnustaða  

Tilgátan um að þeir sem ekki hefðu launaða vinnu fyndu meira fyrir fjárhagserfiðleikum 

í kjölfar kreppunnar stóðst. Þessar niðurstöður ættu ekki að koma á óvart ef litið er til 

þess að bætur vegna atvinnuleysis og örorku eru lægri en lágmarkslaun vinnandi fólks. 

Atvinnuleysisbætur nema 167.176 kr á mánuði miðað við 100% bótarétt 

(Vinnumálastofnun, e.d.). Örorkubætur frá Tryggingastofnun ríkisins (e.d.) eru 203.005 

kr á mánuði miðað við einhleypan, 35 ára einstakling  með hæsta mögulega mat, eða 

75% örorku. Frá 1. mars 2012 voru lágmarkslaun starfsmanna með 4 mánaða 

vinnureynslu 203.593 kr á mánuði hjá Sambandi íslenskra sveitafélaga og Stéttarfélags í 

almannaþjónustu (2012). Þar er hvorki miðað við starfsreynslu né menntun, en 91,9% af 

úrtaki þessarar rannsóknar hafði meiri menntun en nemur skyldunámi, sem hækkar laun 

enn frekar. Þó verður að hafa í huga við túlkun að úrtak rannsóknarinnar hefur að 

meðaltali meiri menntun en þýðið (íslenskar konur á sama aldri). Möguleg skýring á því 

er að konur sem hafa aflað sér háskólamenntunar eru almennt líklegri til þess að taka 

þátt í rannsóknum en aðrar (McCloughan, Batt, Costine og Scully, 2011). Í mælingum á 
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þættinum erfiðleikar við að ná endum saman komu einungis fram marktækar 

niðurstöður á milli vinnandi fólks og öryrkja, en lítill munur var á meðaltölum þeirra 

sem hafa vinnu og atvinnulausra. Við athugun á hinum þremur mæliþáttunum kom fram 

marktækur munur á milli allra þriggja atvinnustiganna. Í öllum tilfellum er munurinn á 

milli vinnandi fólks og öryrkja þó töluvert meiri heldur en á milli vinnandi fólks og 

atvinnulausra. Gæti það stafað að því að atvinnuleysi er oft tímabundið ástand á meðan 

örorka er oftar varanleg og tekjuskerðing nær því yfir lengri tíma.    

 Meðaltöl á einkennum kvíða, þunglyndis og streitu voru lægst hjá vinnandi 

konum bæði fyrir og eftir kreppu en hæst hjá öryrkjum. Niðurstöður dreifigreiningar 

voru aðeins marktækar fyrir streitu sem bendir til þess að þau tengsl sem kreppan hefur 

við streitu kvenna eru breytileg eftir atvinnustigi viðkomandi. Ólíkt kvíða og þunglyndi 

voru meðaltöl streitu lægri hjá atvinnulausum en vinnandi konum eftir kreppu. Líkt og 

með spurningar um menntun er þó nauðsynlegt að hafa þann fyrirvara á túlkun að 

spurningar um atvinnustöðu kvennanna voru einungis lagðar fyrir árið 2012 þegar 

eftirfylgnirannsókn stóð yfir. Ekki er vitað um atvinnuástand þeirra fyrir kreppu, þegar 

fyrri mælingar á líðan voru gerðar. Mælingar á líðan eftir kreppu gefa því skýrari mynd 

af tengslunum milli fjárhags og menntunar, en það er í þeim mælingum sem streita að 

mælist meðaltali minni hjá atvinnulausum en öryrkjum, þvert á tilgátur rannsóknar. 

Mögulega má rekja það til þess að í niðurskurði kreppunnar hefur starfsmönnum fækkað 

á mörgum vinnustöðum sem óhjákvæmilega eykur álag þeirra sem áfram eru í vinnu.  

 

Aldur 

Tilgátan um að þátttakendur yngri en 30 ára fyndu minna fyrir fjárhagslegum 

erfiðleikum í kjölfar kreppunnar en þeir sem eldri eru, stóðst aðeins fyrir hluta af 

mælingum á fjárhagsstöðu. Marktækur munur kom fram á meðaltölum fyrir og eftir 

kreppu fyrir mælingar á fjárhagslegu álagi og fjárhagslegri aðlögun/niðurskurði. 

Niðurstöður fjárhagslegs álags voru líkt og tilgátur sögðu til um, þar eð að marktækur 

munur kom fram á milli 20-29 ára kvenna og þeirra sem eldri eru en ekki á milli eldri 

hópanna sérstaklega. Í  fjárhagslegu álagi/niðurskurði kemur aftur á móti bara fram 

marktækur munur á yngsta og elsta hópnum (20-29 og 40-49 ára) sem gefur til kynna að 

fjárhagslegt álag er minnst á þrítugsaldri og breytist lítið á fertugsaldri. Á fimmtugsaldri 

er munurinn þó orðinn markverður og að meðaltali er þyngsta fjárhagslega álagið á þeim 
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aldurshópi. Líkleg skýring á þessu er sú að stór hópur fólks á þrítugsaldri er enn í 

háskólanámi. Sá hópur hefur almennt ekki áhyggjur af atvinnuleysi þá stundina heldur 

fær sín námslán greidd mánaðarlega svo lengi sem náminu er sinnt.   Einnig er líklegt að 

sá aldurshópur hafi ekki tekið lán í jafn miklum mæli og eldri hópar á árunum fyrir 

kreppu, s.s. húsnæðis- og bílalán. 

 

Lokaorð 

Líkt og búist var við aukast fjárhagslegir erfiðleikar í kjölfar fjármálakreppunnar. Þó eru 

ýmsir þættir sem draga úr áhrifum hennar sem hægt væri að skoða frekar. 

Háskólamenntun hefur aukist mikið á undanförnum árum og sem stendur hefur Ísland 

eitt hæsta innritunarhlutfall allra OECD-landa í fræðilegt háskólanám eða 73%  

(meðaltal OECD-landa er 56%). Þegar tekið hefur verið tillit til erlendra nemenda er 

innritunarhlutfall í háskóla á Íslandi 61% (OECD indicators, 2009). Þannig er ljóst að 

hlutfall háskólamenntaðra á Íslandi er að aukast. Þó er ákveðin hætta á því þegar 

atvinnuleysi er jafn mikið og raun ber vitni að það dragi úr notagildi menntunar. Þannig 

er mikilvægt að hlúa frekar að bæði atvinnulausum og öryrkjum, þá helst til þess að 

draga úr neikvæðum áhrifum á líðan. Virk endurhæfingarsjóður (e.d.) var settur á 

laggirnar árið 2008 í þeim tilgangi að hjálpa örorkuþegum aftur á vinnumarkaðinn, t.d. 

með sálfræðiaðstoð, sjúkraþjálfun og endurmenntun.  Sjóðurinn veitir atvinnulausum 

sambærilega hjálp eigi þeir erfitt með að komast aftur á vinnumarkaðinn sökum 

andlegra, líkamlegra eða félagslegra hindrana.  

Árið 2011 urðu greiðslur í sjóðinn lögbundnar og öllum vinnuveitendum gerð skylda til 

þess að greiða hluta af launum launþega sinna til Virk endurhæfingarsjóðs. Þannig er um 

nýtt verkefni að ræða sem mögulega á eftir að draga úr neikvæðum áhrifum kreppunnar í 

garð öryrkja og atvinnulausra.   
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Viðauki 1 

                                      DASS – spurningalisti um líðan  

Lestu hverja fullyrðingu og dragðu hring um tölu 0, 1, 2 eða 3 sem segir til um hve vel hver 

fullyrðing átti við í þínu tilviki síðustu vikuna. Það eru engin rétt eða röng svör. Eyddu ekki 

of miklum tíma í að velta fyrir þér hverri fullyrðingu.   
 

Stigagjöf: 

0 = Átti alls ekki við mig      
1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum  

2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar  

3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann  

1 Ég komst í uppnám yfir hreinum smámunum. 0 1 2 3 

2 Ég fann fyrir munnþurrki. 0 1 2 3 

3 Ég virtist alls ekki geta fundið fyrir neinum góðum tilfinningum. 0 1 2 3 

4 Ég átti í erfiðleikum með að anda (t.d. allt of hröð öndun, mæði án líkamlegrar 
áreynslu). 

0 1 2 3 

5 Ég gat ekki byrjað á neinu. 0 1 2 3 

6 Ég hafði tilhneigingu til að bregðast of harkalega við aðstæðum. 0 1 2 3 

7 Mér fannst ég vera óstyrk(ur) (t.d. að fæturnir væru að gefa sig). 0 1 2 3 

8 Mér fannst erfitt að slappa af. 0 1 2 3 

9 Ég lenti í aðstæðum sem gerðu mig svo kvíðna/kvíðinn að mér létti stórum þegar 
þeim lauk. 

0 1 2 3 

10 Mér fannst ég ekki geta hlakkað til neins. 0 1 2 3 

11 Ég komst auðveldlega í uppnám. 0 1 2 3 

12 Mér fannst ég eyða mikilli andlegri orku. 0 1 2 3 

13 Ég var hrygg/hryggur og þunglynd/ur. 0 1 2 3 

14 Ég varð óþolinmóð/ur ef eitthvað lét á sér standa (t.d. lyftur, umferðarljós, ég látin/n 
bíða). 

0 1 2 3 

15 Mér fannst það ætlaði að líða yfir mig. 0 1 2 3 

16 Mér fannst ég hafa misst áhuga á næstum öllu. 0 1 2 3 

17 Mér fannst ég ekki vera mikils virði sem manneskja. 0 1 2 3 

18 Mér fannst ég frekar hörundsár. 0 1 2 3 

19 Ég svitnaði töluvert (t.d. sviti í lófum) þó það væri ekki heitt og ég hafi ekki reynt 
mikið á mig. 

0 1 2 3 

20 Ég fann fyrir ótta án nokkurrar skynsamlegrar ástæðu. 0 1 2 3 

21 Mér fannst lífið varla þess virði að lifa því. 0 1 2 3 

22 Mér fannst erfitt að ná mér niður. 0 1 2 3 

23 Ég átti erfitt með að kyngja. 0 1 2 3 

24 Ég virtist ekki geta haft neina ánægju af því sem ég var að gera. 0 1 2 3 

25 Ég varð vör/var við hjartsláttinn í mér þó ég hefði ekki reynt á mig (t.d. hraðari 
hjartsláttur, hjartað sleppti úr slagi). 

0 1 2 3 

26 Ég var döpur/dapur og niðurdregin/n. 0 1 2 3 

 
 



  

 51 

Mundu stigagjöfina: 
 

0 = Átti alls ekki við mig      
1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum  

2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar  

3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann  

 

27 Mér fannst ég vera mjög pirruð/pirraður. 0 1 2 3 

28 Mér fannst ég nánast gripin/n skelfingu. 0 1 2 3 

29 Mér fannst erfitt að róa mig eftir að eitthvað kom mér í uppnám. 0 1 2 3 

30 Ég var hrædd/         „        “                                         /ur. 0 1 2 3 

31 Ég gat ekki fengið brennandi áhuga á neinu. 0 1 2 3 

32 Ég átti erfitt með að umbera truflanir á því sem ég var að gera. 0 1 2 3 

33 Ég var spennt/ur á taugum. 0 1 2 3 

34 Mér fannst ég nánast einskis virði. 0 1 2 3 

35 Ég þoldi ekki þegar eitthvað kom í veg fyrir að ég héldi áfram við það sem ég var 
að gera. 

0 1 2 3 

36 Ég var óttaslegin/n. 0 1 2 3 

37 Ég sá ekkert í framtíðinni sem gaf mér von. 0 1 2 3 

38 Mér fannst lífið vera tilgangslaust. 0 1 2 3 

39 Ég var ergileg/ur. 0 1 2 3 

40 Ég hafði áhyggjur af aðstæðum þar sem ég fengi hræðslukast (panik) og gerði mig 
að fífli. 

0 1 2 3 

41 Ég fann fyrir skjálfta (t.d. í höndum). 0 1 2 3 

42 Mér fannst erfitt að hleypa í mig krafti til að gera hluti. 0 1 2 3 
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         Viðauki 2 

                                                 Fjárhagslegir erfiðleikar 

 Fjárhagslegt álag 

PS 01 
Á næstu þremur mánuðum, hve oft telur þú að 

fjölskylda þín muni upplifa erfiðleika eins og 
húsnæðisvanda eða að eiga ekki fyrir mat. 

Næstum aldrei 
Endrum og 

eins 
Stundum Oft 

Næstum 
alltaf 

PS 02 
Á næstu þremur mánuðum, hversu oft telur þú 
að fjölskylda þín verði án helstu nauðsynja?  

Næstum aldrei 
Endrum og 

eins 
Stundum Oft 

Næstum 
alltaf 

 Erfiðleikar við að ná endum saman 

MEM 
01 

Hugsaðu um síðustu þrjá mánuði, hversu erfitt 

áttir þú með að greiða skuldir þínar. Mundir 

þú segja að það hafi verið… 

 

…mjög erfitt 

 

…talsvert 

erfitt 

 

…frekar 

erfitt 

 

…örlítið 

erfitt 

 

…alls ekkert 

erfitt 

MEM 
02 Hugsaðu um síðustu þrjá mánuði. Þegar kom 

að lokum hvers mánaðar áttir þú almennt 

séð… 

…meira en 

nóg eftir af 

peningum 

...þónokkuð 

eftir af 

peningum  

… étt svo 

nóg eftir af 

peningum 

…aðeins 

minna af 

peningum en 
þörf var á 

..mun minna 

af peningum 

en þörf var á 

 Ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum 

 
Vinsamlegast hafðu í huga líðan þína gagnvart fjárhagsstöðu fjölskyldu þinnar síðustu þrjá mánuði. Gefðu til kynna hve 

sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum.  

NE 
01 

Fjölskylda mín hafði efni á því  húsnæði sem 
hún þurfti. (v25) 

Mjög sammála Sammála 

Hlutlaus/ 

bæði og 

Ósammála 

Ósammála 

Mjög 
Ósammála 

NE 
02 

Við höfðum efni á þeim fötum sem við 
þurftum.(v26) 

Mjög sammála Sammála 

Hlutlaus/ 

bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 

NE 
03 Við höfðum efni á þeim húsgögnum og 

heimilistækjum sem við þurftum. 
Mjög sammála Sammála 

Hlutlaus/ 

bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 

NE 
04 

Við höfðum efni á að reka bílinn sem við 
þurftum. 

Mjög sammála Sammála 

Hlutlaus/ 

bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 

NE 
05 

Við höfðum efni á að kaupa matinn sem við 

þurftum. 
Mjög sammála Sammála 

Hlutlaus/ 

bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 

NE 
06 Við höfðum efni á þeirri heilbrigðisþjónustu 

sem við þurftum. 
Mjög sammála Sammála 

Hlutlaus/ 

bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 

NE 
07 

Fjölskylda mín hafði efni á frístundaiðju og 

dægrastyttingu (svo sem íþróttaiðkun, 

tónlistarnámi, skátastarfi, bíói, bókalestri eða 

útivist). 

Mjög sammála Sammála 

Hlutlaus/ 

bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 
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 Fjárhagsleg aðlögun / niðurskurður: 

 
Síðastliðna þrjá mánuði, hefur fjölskylda þín gert einhverjar af eftirfarandi breytingum til að 

mæta fjárhagsþörf  

EA 
01 

Breytt matarinnkaupum eða matarvenjum umtalsvert til þess að spara 

peninga. 
Já Nei 

EA 

02 Skrúfað niður í mistöðvarofnum og reynt að hafa glugga lokaða til að spara 
peninga þó það hafi valdið óþægindum á heimilinu. 

Já Nei 

EA 

03 
Ekki farið til læknis eða tannlæknis þegar þörf var á, til þess að spara 
peninga.  

Já Nei 

EA 
04 

Verið langt á eftir með að greiða reikninga.  Já Nei 

EA 

05 
Beðið vini eða ættingja um peninga eða mat til að komast af.  Já Nei 

EA 
06 

Tekið aukavinnu til að ná endum saman. Já Nei 

EA 

07 
Þegið aðstoð frá opinberum stofnunum.  Já Nei 

EA 
08 

Selt hluti vegna þess að að það vantaði peninga  

(jafnvel þó ykkur langaði verulega til að eiga hlutina áfram). 

Já Nei 

EA 
09 

Flutt í annað húsnæði til þess að spara peninga. Já Nei 
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                    Viðauki 3 

Fjárhagslegir erfiðleikar fyrir bankahrun 

 
Fjárhagslegt álag 

PS 01 Ef þú hugsar til baka um tiltölulega  venjulegt 

tímabil á árinu fyrir bankahrun hve oft telur 

þú að fjölskylda þín hafi upplifað erfiðleika 

eins og húsnæðisvanda eða að eiga ekki fyrir 
mat? 

Næstum aldrei  

Endrum og 

eins 

 

Stundum 

 

Oft 

 

Næstum 

alltaf 

 

PS 02 Ef þú hugsar til baka um  um tiltölulega 

venjulegt tímabil á árinu fyrir bankahrun 

hversu oft taldir þú að fjölskylda þín yrði að 
vera án helstu nauðsynja?  

Næstum aldrei 
Endrum og 

eins 

Stundum 

 

Oft 
Næstum 

alltaf 

 Erfiðleikar við að ná endum saman 

MEM 
01 Ef þú hugsar til baka fyrir bankahrun hversu 

erfitt áttir þú með að greiða skuldir þínar . 
Mundir þú segja að það hafi verið... 

  ...mjög erfitt 

. 

..talsvert        
erfitt 

..frekar erfitt ..örlítið erfitt 
...alls ekkert 

erfitt 

MEM 
02 Ef þú hugsar til baka fyrir bankahrun. Þegar 

kom að lokum hvers mánaðar áttir þú almennt 
séð... 

...meira en nóg 

eftir af 
peningum 

...þónokkuð 

eftir af 
peningum  

...rétt svo 

nóg eftir af 
peningum 

...aðeins 

minna af 

peningum en 
þörf var á 

...mun minna 

af peningum 
en þörf var á 

 Ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum 

 
Vinsamlegast hafðu í huga líðan þína gagnvart fjárhagsstöðu fjölskyldu þinnar fyrir bankahrun. Gefðu til kynna hve 

sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum.  

NE 01 Fjölskylda mín hafði efni á því  húsnæði sem 
hún þurfti.  

Mjög sammála Sammála 
Hlutlaus/ 
bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 

NE 02 Við höfðum efni á þeim fötum sem við 
þurftum. 

Mjög sammála Sammála 
Hlutlaus/ 
bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 

NE 03 
Við höfðum efni á þeim húsgögnum og 
heimilistækjum sem við þurftum. 

Mjög sammála Sammála 
Hlutlaus/ 
bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 

NE 04 Við höfðum efni á að reka bílinn sem við 
þurftum. 

Mjög sammála Sammála 
Hlutlaus/ 
bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 

NE 05 Við höfðum efni á að kaupa matinn sem við 

þurftum. 
Mjög sammála Sammála 

Hlutlaus/ 

bæði og 
Ósammála 

Mjög 

Ósammála 

NE 06 
Við höfðum efni á þeirri heilbrigðisþjónustu 
sem við þurftum. 

Mjög sammála Sammála 
Hlutlaus/ 
bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 

NE 07 
Fjölskylda mín hafði efni á frístundaiðju og 

dægrastyttingu (svo sem íþróttaiðkun, 

tónlistarnámi, skátastarfi, bíói, bókalestri eða 
útivist). 

Mjög sammála Sammála 
Hlutlaus/ 
bæði og 

Ósammála 
Mjög 

Ósammála 
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 Fjárhagsleg aðlögun / niðurskurður: 

 
Fyrir bankahrun, þurfti fjölskylda þín að gera einhverjar af eftirfarandi breytingum til að 

mæta fjárhagsþörf sem  var talin vara lengur en í þrjá mánuði?  

EA 
01 

Breyta matarinnkaupum eða matarvenjum umtalsvert til þess að spara 
peninga. 

Já Nei 

EA 
02 Skrúfa niður í miðstöðvarofnum og  reyna að hafa glugga lokaða til að spara 

peninga þó það hafi valdið óþægindum á heimilinu. 
Já Nei 

EA 
03 

Ekki farið til læknis eða tannlæknis þegar þörf var á, til þess að spara 

peninga.  
Já Nei 

EA 
04 

Vera langt á eftir með að greiða reikninga.  Já Nei 

EA 
05 

Biðja vini eða ættingja um peninga eða mat til að komast af.  Já Nei 

EA 
06 

Taka aukavinnu til að ná endum saman. Já Nei 

EA 
07 

Þiggja aðstoð frá opinberum stofnunum.  Já Nei 

EA 
08 

Selja hluti vegna þess að að það vantaði peninga  (jafnvel þó ykkur hafi 

langaði verulega til að eiga hlutina áfram). 
Já Nei 

EA 
09 

Flytja í annað húsnæði til þess að spara peninga. Já Nei 
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              Viðauki 4 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

(valdar af spurningablöðum greiningarviðtala) 

 

1.  Hver er hjúskaparstaða þín? 

a. Gift / staðfest sambúð  

b. Í sambúð 2  

c. Einhleyp 3  

d. Fráskilin  

e. Ekkja  

 

2.  Fjöldi barna á heimilinu ? 

a. Þín eigin, hve mörg?  ___ 

b. Önnur, hve mörg? ___ 

 

3.  Merktu við hæstu gráðu sem þú hefur lokið.  

a. Hætti í skyldunámi  

b. Skyldunámi (t.d. grunnskólaprófi, landsprófi, gagnfræðaprófi).  

c. Starfsnámi, iðnnámi, bóklegu framhaldsnámi (t.d. stúdentsprófi, samvinnuprófi, 

verslunarprófi, vélfræðingar, skipstjórnarnám).  

d. Sérskólanámi á eða við háskólastig (t.d. iðnfræði- eða tækninámi) 

e. Grunnámi á háskólastigi (bakkalár eða sambærilegri gráðu)  

f. Framhaldsnámi á háskólastigi (5 ára eða lengra háskólanámi)  

g.  Annað  

 

4.  Hvert er aðalstarf þitt? 

a. Á ekki við, er ekki í vinnu 

b. Ósérhæft starf, verkamannavinna (t.d. ræstingastarf, fiskvinnslustarf) 

c. Afgreiðslu- og þjónustustarf (t.d. afgreiðslustarf, umönnunarstarf (ófaglærðir)) 

d. Iðnaðarmaður (t.d. hársnyrtir) 

e. Almenn skrifstofustörf (t.d. gjaldkeri, innheimta, símavörður) 

f. Sjálfstætt starfandi  

g. Sérhæft starf eða tæknistarf sem krefst sérmenntunar (t.d. lögreglumaður, sjúkraliði) 

h. Sérhæft starf sem krefst háskólagráðu (t.d. lögfræðingur, læknir, 

hjúkrunarfræðingur, kennari) 

i. Stjórnunarstarf (fyrirtækjastjórnandi, deildarstjóri í fyrirtæki, hátt settur 

embættismaður) 

j. Annað 
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5.  Vinsamlegast merktu við eftirfarandi atriði ef þú ert ekki í launaðri vinnu eða gerir annað með 

vinnu. Hvað af eftirtöldu á við í þínu tilfelli?  

a. Á ekki við – er í launaðri vinnu  

b. Er atvinnulaus  

i. Ef atvinnulaus nú, í hve margar vikur hefur þú verið atvinnulaus? __  

c. Frá vinnu eða hætt að vinna vegna veikinda  

d. Í fríi/fæðingarorlofi  

e. Námsmaður  

f. Heimavinnandi sem hefur ekki annað starf  

g. Öryrki  

h. Annað   
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               Viðauki 5 

Niðurstöður eftirásamanburðar Tamhane til að kanna hvar marktækur munur er á meðaltölum fjárhags 

þátttakenda og menntunarstigs þeirra. 

a) S.nám: Skyldunámi lokið. F.nám: starfsnámi, iðnnámi eða bóklegu framhaldsnámi lokið.  H.nám: sérskólanámi 

á eða við háskólastig, bakkalárgráðu, meistaragráðu eða doktorsgráðu lokið                
b) *<0,05  **<0,01

      95% öryggisbil 

 X Y X - Y Staðalvilla p-gildi Neðri mörk Efri mörk 

Fjárhagsstreita       

 S.nám F.nám 0,35* 0,14 ,036 0,02 0,68 

  H.nám 0,60** 0,13 ,000 0,30 0,91 

 F.nám S.nám -0,35* 0,14 ,036 -0,68 -0,02 

  H.nám 0,25** 0,06 ,000 0,10 0,40 

 H.nám S.nám -0,60** 0,13 ,000 -0,91 -0,30 

  F.nám -0,25** 0,06 ,000 -0,40 -0,10 

Erfiðleikar við að ná endum saman      

 S.nám F.nám 0,26 0,15 ,245 -0,11 0,62 

  H.nám 0,64** 0,13 ,000 0,32 0,97 

 F.nám S.nám -0,26 0,15 ,245 -0,62 0,11 

  H.nám 0,38** 0,09 ,000 0,18 0,59 

 H.nám S.nám -0,64** 0,13 ,000 -0,97 -0,32 

  F.nám -0,38** 0,09 ,000 -0,59 -0,18 

Ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum      

 S.nám F.nám 0,25 0,15 ,259 -0,11 0,63 

  H.nám 0,66** 0,14 ,000 0,33 0,99 

 F.nám S.nám -0,25 0,15 ,259 -0,63 0,11 

  H.nám 0,40** 0,09 ,000 0,19 0,61 

 H.nám S.nám -0,66** 0,14 ,000 -0,99 -0,33 

  F.nám -0,40** 0,09 ,000 -0,61 -0,19 

Fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður      

 S.nám F.nám 0,59 0,30 ,133 -0,12 1,31 

  H.nám 1,48** 0,26 ,000 0,84 2,13 

 F.nám S.nám -0,59 0,30 ,133 -1,31 0,12 

  H.nám 0,89** 0,16 ,000 0,51 1,27 

 H.nám S.nám -1,49** 0,26 ,000 -2,13 -0,84 

  F.nám 0,89** 0,16 ,000 -1,27 -0,51 
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                    Viðauki 6 

 

Tafla 6. Niðurstöður eftirásamanburðar til að kanna hvar marktækur munur er á meðaltölum fjárhags 

þátttakenda og atvinnustöðu þeirra. Aðferð Tukey er notuð við eftirásamanburð í þættinum Ekki nægur 

peningur fyrir nauðsynjum. Í öðrum þáttum er notast við aðferð Tamhane. 

 
      95% öryggisbil 

  X Y X - Y Staðalvilla p-gildi Neðri mörk Efri mörk 

Fjárhagsstreita       

 Í vinnu Atvinnulaus -,48* ,19 ,043 -0,9 0,0 

   Öryrki -1,17* ,36 ,016 -2,1 -0,2 

 Atvinnulaus Í vinnu ,48* ,19 ,043 0,0 0,9 

   Öryrki -0,70 ,40 ,266 -1,7 0,3 

 Öryrki Í vinnu 1,17* ,36 ,016 0,2 2,1 

    Atvinnulaus 0,70 ,40 ,266 -0,3 1,7 

Erfiðleikar við að ná endum saman           

 Í vinnu Atvinnulaus -,35 ,14 ,050 -,70 ,00 

   Öryrki -1,25* ,33 ,006 -2,15 -,35 

 Atvinnulaus Í vinnu ,35 ,14 ,050 ,00 ,70 

   Öryrki -,90 ,35 ,058 -1,83 ,03 

 Öryrki Í vinnu 1,25* ,33 ,006 ,35 2,15 

   Atvinnulaus ,90 ,35 ,058 -,03 1,83 

Ekki nægur peningur fyrir nauðsynjum         

 Í vinnu Atvinnulaus -,51* ,17 ,007 -,91 -,11 

   Öryrki -1,22* ,28 ,000 -1,87 -,57 

 Atvinnulaus Í vinnu ,51* ,17 ,007 ,11 ,91 

   Öryrki -,71 ,32 ,065 -1,45 ,03 

 Öryrki Í vinnu 1,22* ,28 ,000 ,57 1,87 

   Atvinnulaus ,71 ,32 ,065 -,03 1,45 

Fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður           

 Í vinnu Atvinnulaus -1,30* ,34 ,001 -2,14 -,46 

   Öryrki -2,44* ,63 ,005 -4,15 -,73 

 Atvinnulaus Í vinnu 1,30* ,34 ,001 ,46 2,14 

   Öryrki -1,14 ,71 ,321 -2,97 ,69 

 Öryrki Í vinnu 2,44* ,63 ,005 ,73 4,15 

  Atvinnulaus 1,14 ,71 ,321 -,69 2,97 

*<0,05  **<0,01 
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Viðauki 7 

 

 
Niðurstöður eftirásamanburðar Tamhane til að kanna hvar marktækur munur er á meðaltölum fjárhags 

þátttakenda og aldurs þeirra. 

*<0,05 

      95% öryggisbil 

  
X Y X - Y Staðal-villa p-gildi 

Neðri  

mörk 

Efri  

mörk 

Fjárhagsstreita       

 18-29 30-39 ,15* ,06 ,035 ,01 ,30 

   40-49 ,27* ,07 ,001 ,10 ,45 

 30-39 18-29 -,15* ,06 ,035 -,30 -,01 

   40-49 ,12 ,06 ,108 -,02 ,25 

 40-49 18-29 -,27* ,07 ,001 -,45 -,10 

    30-39 -,12 ,06 ,108 -,25 ,02 

Fjárhagsleg aðlögun/niðurskurður           

 18-29 30-39 ,33 ,15 ,077 -,03 ,69 

   40-49 ,59* ,20 ,008 ,12 1,06 

 30-39 18-29 -,33 ,15 ,077 -,69 ,03 

   40-49 ,26 ,16 ,313 -,14 ,65 

 40-49 18-29 -,59* ,20 ,008 -1,06 -,12 

    30-39 -,26 ,16 ,313 -,65 ,14 


